
Antonio Fossili, proprietá
rio da empresa Resivali, insta
lada nomunicípiodeSchroeder,
foi preso quinta-feira em tla

grantee porcrimc ínafíançãvel,
sob aacusaçãodcdcjctudcólco
combustível no rio Itapo-
cuzínho. Página 15 Expo.�içã(} reúne canários de Iodos os tipos

AderbaiMachado

'}10pé do ouvUlo
"

uma coluna para
ser lidapor inteiro
Um analista critico. As

sim se pode definir o jorna
listaAderbalMachadoque,
apartirdehoje, sempre aos
sábados, está no CP com

informações abalisadas de

Jaraguá do Sul e região.
Página 6

Empresário preso

por derramar óleo'
no rio Itapocuzinho

Cuidados com o lixo
ensinados em folheto

Uma campanha desenvolvi
da pela prefeitura de Jaraguá
doSul ensina apopulação, atra
vés de um folheto, a ter todos os
cuidados com o lixo.

Biblioteca Pública do

Malwee come

20 anos emPOlmel���a::::.'1
AMalweeMalhas comemo

rou seus 20 anos de atividades
.

em Pomerode fazendo várias
doações aomunicípio, incluin
do gabinete odontológico com
pleto.

Página 14 Página 13
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CODEJAS

Comissão nega ter aprovado um IJlO��i··�
A comissão organi

zadora do concurso públi
co realizado para a admis
são de cerca de 350 funci
onários na Companhia de
Desenvolvimento deJara

guádoSul (Codejas), emi-
I

tiu nota de esclarecimento
sobre a aprovação de um

candidato que faleceu an

tes da realização das pro
vas. Segundo a comissão,
um outro candidato, ao

preencher ficha no diadas

provas, acabou trocando
seu número de inscrição,
acabando por gerar a con
fusão que não foi percebi
da pelo fiscal que, inclusi
ve, não observou uma

rasura: a aposição do nú
mero 5 sobre o número 7.

Página 4 Relação dos aprovados ajixada na galeria Dom Francisco

MULTICORES

Canários belgas em exposição
até o dia 11 no Agropecuário

Desde sábado (3), até o estarão à venda por preços que

próximo dia 11, a Sociedade variam dc R$ 25,00 a R$

JaraguaensedeCanaricultw"ae 600,00. Os pássaros, num qua-� -

Ornitologiarealizaa 16aExpo- se infinito número de cores,

síção Regional de Canários no constituem-se num raro espetá
Parque Munícípal de Eventos culo de beleza e poderão ser

(Agropecuário). São mais de vístospclopúblico com entrada

mil canários belgas (�o Reino), franca.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira a HistóriaEDITORIAL

merecidoCastigo
H á umaquebradeira na área industrial

e comercial, é verdade. Em parte não há o

que questionar, fruto das políticas adotadas
pelo governo federal para frear o consumo
c, consequentemente, reduzir os juros. Na

,

verdade, parece ser o Brasil o único país do
mundo onde o consumo' gera inflação e

não, ao contrário de outras centenas de

nações, empregos,impostos e melhoria da
qualidade de vida commaior poder aquisi
tivo. Mas,voltando à "vaca fria", dezenas
de casos agora 1'inhados como vítiinas de
uma política econômica e injusta, são o

reflexo da pura incompetência de igual
número de "empresários" (as aspas são

necessárias), vítimas �e si próprios.Sem a

",competência mínima do mais mal
informado cidadão, meteram os pés pelas
mãos' querendo aproveitar o advento do
Plano Real para ganhar dinheiro fácil.

f)-

Sequer lembraram do desastre do Plano
Cruzado, em todas as suas edições,para ter

"A História de nossa

gente não pode ficar só
na saudade".
O Passado só é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

um pouco de cautela.
Sem giro, fundamental pura qualquer

tipo de negócio. sequer sc deram ao trabalho
de uma pesquisa dc mercado. O resultado
está aí e não poderia ser outro: foram aos

hancos e aos agiotas. No momento.vivem
o drama do condenado à morte.com dia e

hora marcados, tentando todo tipo de ape
lação para que a pena seja reconsiderada.
Já sabem, porém, que hancos e agiotas.
decretada a sentença, não reconsideram.'
Pelo contrário, executam com a mesma

frieza de um carrasco. Se há injustiçados,
os caminhos legais existem, desde que
lutem por isso.

Mas, no caso de aproveitadores que, via
de regra, são também sinônimos de

sonegadores - até de salários, quando po
dem - a justiça está sendo feita, com

certeza. Não há porque sentir pena desta

gente para quem o semelhante é apenas
um instrumento de lucro.

Barão de Itapocu

Há 94anos
-Em 1901. a cisão rvpublican« influiu
podcrosamcnrc no mn-riordo Eslado
dc Santa Catarina. Um telegrama LI,

Joinvillc dizia aos Jornais da Capital
qu� os festejos dos SO anos da Colônia
D. Francrsca. em março eram

transferidas para maio. Os

"federalistas". na noitedeOI-01-1901.
com a pretensa vitöriadareprcscntação
do futuro congresso estadual, festeja
vam com foguetes e palmas nas ruas,

principalmente seu clube que saía pe
las principais ruas dando vivas a seus

chefes Dr. Polydoro e Hercílio,e
parando às vezes em frente as casas de

republicanos, davam "morras" ao

partido republicano, aos pica-paus e

batendo nessesmomentos estrepitosas
palmas e recrudescendo no foguetório
.No dia seguinte os republicanos
festejadores da vitória, reuniam-se no

Club União sito na rua principal. da
cidade, aclamavam o Dr. Felippe
Schrnidt,Dr.LauroMüller,Dr.Campos
Salles e Floriano Peixoto. E houve
confronto. Os jaraguaenses não toma
vam parte direta nos acontecimentos.
O "Estado" publicava carta do

Dr.Polydoro, tentando um acordo. '

Há 70anos
-Em 1925, um trem misto de

passageiros e cargas,a partir de lOde
abril, deveria correr o trecho entre São
Francisco do Sul e Hansa, atendendo a
reclamos da população e das classes
conservadoras.
-O sr. João Jacob Müller, que

recentemente comemorara a suaBoda
de Ouro, falecia no dia 5 de abril, aos
80 anos de idade, natural de Itajaí e um
dos mais anti�os moradores de
Blumenau e progenitor de Artur, José
e João Müller, residentes em Jaraguá
do Sul.

.

-Tufie Mahfud publicava nota no
, "Correio doPovo" ,que brevemente

chegaria à Jaraguá, a fim de abrir um

negócio na casa de Antonio Tobias.

Há60anos
-Em 1935,0 desembargador Tavares
Sobrinho, pai do Dr. Mário Tavares,

recebia autoriznção paru convocar a

Ião esperada constituinte o.:stad�lal.
I .ntrc os lihcrars-aparccu. a candiu.uum
do Dr. Ncrcu R;111l0S com l) votos L'

mais.� lJu� cstanum com qucm ganhas
se: as eleições c oCd. ÂI;stilianllRamos
- o cmuncipador dc Juragun do Sul -

qUI! contava com os deputados Thiago.
Plácido,Trindade.I .imongieRitzmann.
Instalada a me sa , presidida por
Altamiro Guimarães e vice Sevcriano

Maia, era eleito Nereu Ramos,

governador do Estado, por 8 votos

além dos seus 13, mais os dep. Arthur
Costa, Agripa Faria, Severiano Maia,
Renato Barbosa e Sílvio Ferrari, todos
da coligação republicana. Todos os

demais deputados eleitos pela coliga
ção e os srs. drs, Plácido Olympio,
Braz Limongi, Trindade de Cruz e

Thiago deCastro, ficavam fiéis àcom

binação feita em tomo de Aristiliano

Ramos, e a imprensa dizia que a "col
cha de retalhos que a coligação
organizou,não primou muito pela leal
dade".

Há 10 anos
Em 1985,era assinado o contrato para
a elaboração do projeto final do Pas
seio Público da ruaGeorgCzemiewicz
-os vencedores do concurso do ante

projeto, que eram o agrônomo Luiz

HenriqueGutierreze os arquitetos José
Fernando Marques da Fonsecae.Lídia
Maria Pena Bastos. O prazo para a

entrega do projeto final era fixado para
28 de junho e pelo trabalho a equipe
receberia 55 ORTNs,segundo o

_ secretário de Planejamento da

Prefeitura, Aristides Panstein.
Osociólogo,professor, jornalista e

historiador Augusto Sylvio Prodhöl,
entrega ao prefeito Durval Vasel, os

originais do seu livro "Jaraguá do Sul
Nossa Terra.Nossa Gente", acompa
nhados de fotografias e documentos

que ilustrariam o trabalho histórico.

Segundo o autor, o livro enfoca tam
bém os demais municípios do Vale do
Itapocu. O livro teria mais de 400

pägmas e deveria ser lançado no

aniversário da cidade.

A greve dos petroleiros
.. José Castilho Pinto

de anarquias é antipatriótica
porque além de afetar 50% dos
mais variados ramos da indústrias
nacional; colocaem riscoaprópria
segurançada nação. E repetimos,
gera insegurança visto que sem

petróleo e outros combustíveis

pouco podem fazer os órgãos po
liciais eForças Armadas de terra,
mar e ar.

Não esqueçamos que existem
momentosna vida de uma nação
em que a demora na tomada de
urna atitude firme por quem de
direito pode acarretar prejuízos
de monta. Exemplo disso abun
dam na História Universal e urn

deles é a guerra que de 1939 à
1945 ensanguentou o mundo e

o presidente Fernando

Henrique Cardoso tendo em vista
a decisão do TST que julgou
abusiva a greve dos petroleiros,
tomou as providências neces
sárias
con v o - Petroleiros
cando o

exército impotri%s
p a r a

que aconteceu, porque os demais

povos fecharam os olhos aos

propósitos belicósos de uma

poderosa nação européia. Eoutro
exemplo, da data recente, é que
vem sucedendo na Iugoslávia do
falecidomarechal Tito, que dado
as indecisões da ONU, está

entregue a guerra civil cujo
número de mortos já alcançou a

casa dos 200 mil.

Parafinalizaresclarecemosque
por 38 anos fomos funcionário

público federal, e durante todo
este tempo nunca tomamos parte
em qualquer greve, mormente

como essa agora engendrada pe
los petroleiros.

/lesso greve
de o/lorquio

resguar
dar e se

possível
ativar as refinarias da Petrobrás,
que estavam paradas pelo movi
mento grevista que, para nós

jornalistas, não é só abusiva, é até
agressiva, anárquico e antipa
triota. Sim, nossos leitores, greves * Jornalista
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Retran�c� i;;'passe nas obras de ltâ
. -

poderá causar um .colapto
I

Perguntar ofende?
Alguns inconformados com os resultados da pesquisa

feita pela empresa Perfil, por encomenda da prefeitura,
estão questionando os percentuais divulgados pelo próprio
prefeito Durval Vasel que, individualmente, mostra ter

maior peso político que todos os seus secretârios juntos. A
pergunta é: em que regiões as 650 entrevistas citadas

foram feitas? É preciso concordar com isso, foi um erro

crasso. Até porque quem paga uma pesquisa pode
direcioná-la para as regiões que bem entender. Mesmo

que não () faça, suscita dúvidas, como agora.

Congestionado
ApraçaÂngeloPiazera, (fun

das) de segundaã sextas-feiras,
.

virou estacionamento de veícu
los da prefeitura e, invariavel
mente, de secretários e funcio
nários, inclusive nas pistas in
ternas destinadas ao trânsito
de ciclistas e pedestres. Assim,
a praça perde sua finalidade e

passa aserapenasemparte "do

povo".

Urgente

Lesgilativo 3
Pelo que consta.o advogado

Irineu Bianchi, que presta ser
viços jurídicos à Câmara há

algum tempo, foi o vencedorda
licitação destinada a legalizar.
a situação até então irregular.
Informação que adiantei há
cerca de um mês e desmentida
pelo vereador Valdir Bordin,
ilustre presidente do

Legislauvo. Por curiosidade,
sä mais uma perguntinha: o

resultado já foi publicado em

Mesma praça precisa, ur-
.
jornais Y

gentemente, de mais um apare-
Ihr de

'

telefone público. sei
quem não precisa usar () único
existente naquele espaço é in

capaz de avaliar a utilidade,
principalmente ã noite, quan
do até mesmo jogadores do
Juventus. vivendo em situação
dificil, ligam para familiares
distantes. A cobrar,

l..e/{islativo I
"Houve 1I111a determino-

, ção ". Resposta do assessor

de imprensa da Câmara de
vereadores de Jaragud do
SI/I pura sustar o notichirlo
das sessões do Legislativo
para o CP, Por mim, tanto

./€IZ, Mas, pura lembrar: o

a ,I' .I' e ,I' ,I'o r é pu ,I{O c o 111 di n IIl! i -

ro dO,I' contribuintes e sane

gll r 'lnformação de dom in io

núbiico ti crime.

Legislativo 2

() prohlemu esui na legis
laçüo: não se exigi' prati
camcnte nada pli ru que (1I/lIl
quer 1/11/ sc candidate e ,H'

. eleja. Assim, 0,1' qu« o ('ons('

g u em viu combatachos e

acertos de bastidores entre

os pa rt idos, jl/lgam - .1'(' dono .I'

da verdade e. quando qucsti
onados. ri'agi'lI; da pior I/Ia
lleira, () qlli' confir1lla o

di�,I'IJrt�IJllro lJara O cargo,

Participando
Gesto bonito da Malwee ao

completar20 ano,� di! suafilial
em Pomerode (leia na página
J3), Aliás. sem surpresaporque
já é hábito, Ao contrário d�
muitas outras que se limitam a

proporcionaralgum lazerpara
osfunciondrios dentro de seus

próprios limites (recreativas),

Tentação
Estudantes e profissionais

ligadas ao desenho industriai,
programação visual, artesplás
ticas e publicidade têm até o

próximo dia J 2 a oportunida
de de abiscoitar um prêmio de
R$ 2 mil, Participando do con

curso que/escolherá o logotipo
do "Juraguá i�1II Dança", 1'1'0-
IIIOÇt11? da secretaria municipal
di' Cultura. Esportes e Lazer.

Inertes

A vizinha RI1I1I/enall conti

nuafaturando 11111 1/10111(' o ano

inteiro C01l/ eventos a nivel lIa
cionul. Hoje 1IIe.\'II/O encerra na

cukulc o I Congresso Brusilei
ro dc Gerentes dc Hotéis, Por

aqui, importante cidude qu«
qu« r scr tu tist ica. rodeada de
bnczus nuturuis. 11('11/ o poda
público nem a iniciutiva privu
da pensam elll ,H' i'stmtllrar

nt�st(� si'ntido,

Brasília - Santa Cata-
.

rina produz apenas 5% da ener- I
gia que consome - e, por isso, as

tarifas são
tJlJl'tII v6,as mais ca

ras do país.
Além dis

so, os in

vestimen-

IIi;'
IIIIIÍIdI
II"'.

vas usi- -------
nas geradoras. tem sido adia-
dos consecutivamente nas úl
timas décadas, provocando um
perigoso desabastecimento di
ante do crescimento industri
alverificado no mesmo perío
do, inclusive na região de

Jaraguá do Sul onde os inves
timen tos no setor tem sido

aquém das necessidades.

Cobrando
. Este quadro levou o deputa

do federal Paulo Bornhausen
(PFL) a cobrar do governo fe
deral a imediata retomada das
obras da usina.hidrelétrica de
I tá, no oeste de Santa Catarina,
paralisadas por determinação
do presidente Fernando

Henrique Cardoso, em função
de ação impetrada pelo grupo
vencedor da licitação e de de
núncias de irregularidades fei
tas pelo Sindicato dos
Eletricitártos. Segundo ö de

putado. também a Celesc pres
siona para que as obras não

sejam retomadas porque. a

empresa quer participar do

custo da obra com R$ 200 mi
lhões, dinheiro que não pos-

tos em no-

sui,
Paulo Bornhausen disse que

a participação da Celcsc está

assegurada pela Eletrosul. em
fase posterior de instalação e

com umaquantia mais modes
ta: RS 50 milhões. "Enquanto
estas polêmicas paralelas não

são resolvidas a construção
está parada e �l região. como
dc resto outras partos do Esta
do. estão cada vez mais

ameaçadas pela insuficiência
da geração dc energia". 'afir
mou o parlamentar. Disse que
sc as restrições forem mano.

tidas. o processo licitatório
terá que ser refeito Will basc
em outro dispositivo legal que

Deputado Paulo Bornhausen

não o Decreto 915/93, sobre o

qual for levantada a incons
titucionalidade:

"Neste caso, não conseguin
do a Eletrosul a apresentação
de outro projeto em tempo
hábil, perderá a concessão da
usina e, também, os R$ 306
milhões já investidos na

obra", lembrou o deputado,
Bornhausen quer que o con

sórcio vencedor da concor
rência execute seu plano de

ação que prevê, para a próxi
ma etapa da obra, a injeção de
R$ 658 milhões sornados a

outros R$ 110 milhões da
Eletrosul.

Dalmar
• •

ao corrtgtr
ssasjaluis

/

eo mesmo

que cometer I

novos erros.

(Confúcio)
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CONCURSO ,

Comissão esclarece aprovação Secre� garante vemcidade
. '. '.

\

. dos numeros em outdoors
I

de candidato morto no Codejas . Jaraguá do Sul- "Não são sU'"",dm", disse o secretário,
mais de seis mil atendimentos e acrescentando que neste quadro
sim mais de sete mil". A afirma- não está incluido o atendimento

ção é do secretário municipal de prestado aos alunos matriculados
.

Saúde, Irineu Pasold, ao rebater na redemunicipal deensino, prin
críticas sobre dizeres contidos cipalmente na área de odontolo
em outdoors daprefeiturasobre o gia. Em relação ao surto de
volume dos serviços prestados à verminose detectado em áreas

.

população nesta área nos do- periféricas, com maior inci
is últimos anos. Segundo Pasold, dência no Alto Garibaldi e

estes números são absolutamente Santo Estevão, Pasold disse
reais e foram colhidos em levan- que isso ocorre em função da
tamentos feitos nos 12 pontos de não existência da rede de es

atendimento da prefeitura. gotos e água tratada. Garantiu
"São 100consultasdiáriascom que sua secretaria está pres

médicos pediatras, 177 de clínica tando todo o atendimento, con
geral e 80 com ginecologistas, o firmando que o índice da do

que já dá umamédia de 357 con-
.
ença é alto.

J araguá do Sul - A Co
missão Organizadora do con

curso realizado em 20 demaio,
para a .......(.
contrata- Im",

ção
.

de 1Io,1d,cerca de
350 funci- IrItfl dI
onários

.-

para o s """1
quadros ------
da recém-criada Companhia
dê Desenvolvimento de

Jaraguá do Sul (Codejas), emi
tiu nota oficial de esclareci-

.

mento sobre a aprovação de
um dos candidatos que faleceu
antes da realização das pro
vas. Á Codejas, é uma empre
sa de economia mista que tem

a prefeitura como sócia majo
ritária e, além de atuar na ini
ciativa privada, conforme seu

estatuto, terceirizarä, também,
.serviços para a prefeitura es

pecialmente na área de obras e

construções.
Engano

Segundo a nota distribuida

pela comissão. do concurso,

presidida pela professora
Mariza Pradi Floriani Garcia,
na sala 6 do bloco "D" da Fun
dação Educacional Regional
Jaraguaense, realizaram-se as

provas para as funções de Pe
dreiro I, Pintor I e Operador
de Máquina II, de mesmo con
teúdo nas identificadas pelas
cores das capas. Prossegue a

nota dizendo que o candidato
Sebastião Nunes Paz, com a

inscrição número 176, assi
nou a ata para a prova de Pin
tor I e que, por engano, rece
beu do fiscal a prova de Ope
rador de Máquina II, que de
veria ter sido feita por Valdir
Fiamoncini cuja morte é omi-

SAÚDE

Ficou (I eSPaço no lugar da folha com o nome do falecido

tida pela presidente da comis
r� são organizadora.

Ainda' segundo a nota da
comissão, Nunes Paz, ao trans
crever o número de inscrição
para a prova cometeu um en

gano, escrevendo 156, ao in
vés de 176, o número correto.
"O número de inscrição 156

pertence ao candidato Valdir
Fiamoncini, que optou pela
prova do Operador de Máqui
na II, sendo que o mesmo não

compareceu à prova", diz a

nota mais adiante, acrescen
tando que como a comissão
não trabalha com os nomes

dos candidatos e sim com os

números de inscrição, não se

percebeu o erro na correção
das provas. Nunes Paz, diz a

nota da comissão, reclamou,
obteve 19 pontos e média equi
valente 63,3, sendo aprovado.

Na nota de esclarecimento a

comissão anexou uma cópia da

capa 90 cademo de provas utili
zadopor Nunes Paz ondeo núme
ro de inscrição aparece rasurado:
originalmente era 176, com o

número 5 escrito por cima do 7 ..
Ou seja, o fiscal da prova aeeítou
umarasura, oque nãoépennitido
e, além disso, não se deu ao traba
lho de verificar com o candidato

qual o número correto de sua

inscrição.
Por coincidência (ou não) a

grande maioria dos candidatos

agora aprovados para trabalha
rem naCompanhia de Desenvol
vimento de Jaraguä do Sul parti
cipou do concurso público reali
zado pela prefeitura no ano pas
sado, onde foram reprovados,
fato que está suscitando dúvidas
ainda maiores sobre a lisura do

concurso.

QUEM PLANrA ARROZ
.

. COLHE PRÊMIOS
A safra de pr'm/os Já começou na Urbano
Agroindustrial. No ano em que completa 35 anos de
ex/at'nc/a a Urbano resolveu premiar os produtores de
arroz e para Isso lançou a promoção "Produção
Premiada Urbano". Os prImlos Bio um Goi 1000 Plus,
uma moto Honda CG 125, uma TV em cores 14 pole
gadss, uma antena ".mb6l1ca e um freezer de 210 litros.
Participam os produtores que venderem, no minimo, 70
sacas de 50 quilOS cada, "'1'11 a Urbano. O sorteio será
pela Loteria Fedeml (Ie 24 deJunho de 1995.
PrImlos também "'1'11 os transportadores.

_

Ligue0800-47-5050

DOCUMENTAÇAO FOTOC PIAS
AUTENTICADASDOSDOCUMEN
TOS_ DE LICENCIAMENTO
DISQUE DOCUMENTOS
(0473) 71·5724 197·8100 197·9718
Rua Veninclo da SIlva Porto,

.

309 • Nova Brußla
Jaraguá do Sul- SC

UMA EMPRESA
. INFORMATIZADA

1,00",1
R.F.F.S.A.

Rua Venâncio Silva Pano ...
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CAMPANHA

•
-

'" • A"

ler J "S
Datas das provas

Governo instüuipremlOS com. .:
1f11 do vestibular já

foram, definidasFI�rianópolis - o g()�
vemador Paulo Afonso Vi-

videocassetes, televisores e

mais bicicletàs. Segundo o'

secretário daFazenda,Neuto
de Conto, a arrecadação do
ICMS proporcionarãaumen
tos salariaispara o funciona
lismo público estadual, espe
cialmente para os que traba-:
lham no magistério e na saú
de. "Issovaidependerdocom
portamento da arrecadação",
sintetizou De Conto.

Regulamento
O regulamento da campa

nha diz que o consumidor
terádireito aumaraspadinha
sempre que acrescentar R$
60,00 de compras feitas a

partir de lOde janeiro deste
ano.Não serão aceitas notas
de gastos com combustíveis,
lubrificantes, cigarros, cer-

vejas, chopes e refrigeran
tes. O consumidor poderá "Florianópolis - As inscrições

para o vestibular daAcafe cresce
nun 30% em relação ao concurso
realizado em julho do ano passa
do, totalizando 12.400 candida
tos que adquiriram o Guia do
Vestibulando em uma das 28
agências càtarinenses da Caixa
EconômicaFederal. O calendário
das provas, emjulho, também está
definido paraos 79 cursos ofereci-

,

dos pelas instituições de ensino
superior do sistema Acafe. Exce-

.

ção feita aos inscritos no curso de
Arquitetura e Urbanismo da Furb
(Blumenau) que farão o teste de

verificação de habilidade especí
fica no próximo dia 8 (quínta
feira), entre 14:00 e 21 :00 na sede
da IES cuja cidade o candidato
escolheu.

Comunicação e Expressão
(Língua Portuguesa e Literatura,
RedaçãoeLínguaEstrangeiraMo
dema), dia 16/07; Estudos Soci
ais (História e Geografia) no dia
17/07; Ciências I (Física e Mate
mática) dia 18/07; Ciências II
(Química e Biologia) no dia 191
07.

.

eira lan

ça mão,
como se

us ante

cessöres,
de uma

c a IIi pa -

-..,...-----

-nha para aumentar a arreca

dação do ICMS. "Viva me

lhor, exija nota fiscal" é o
,

slogan da campanha que

vigora desde dia 1 o último e

que prossegue até dia 19 de

agosto. Ou seja, o governo,
desestruturado na área de

fiscalização de tributos, ape
Ia de novo para o consumi
dor exigir notas fiscais e,:
como atrativos, distribui
kits escolares, raspadinhas,

'trocar suas notas nos postos
autorizados pela secretaria
da Fazenda, que ficarão sob
a responsabilidadedas APPs,
associações de empregado
res e empregados, além de

agremiações ligadas ao es

porteamador e conselhos co
munitários:

Estas entidades terão as

segurada uma remuneração
de acordocom suaparticipa
ção na campanha. O requisi
to básico. para participar da.
campanha do ICMS é que a

entidade precisa estar inscri
ta noCadastroGeral deCon

tribuintes do Ministério da

Fazenda, ou seja, ter o CGCI
MF.

"_I1'I1II

obiti.1M
,...í,fIIs

Secretário Neuto de Conto"

bicicletas e belas de futebol e

vôlei.
E sorteios de automóveis

nos dias 29 dejunho edoisde
serembro (o primeiro sorteio
aconteceu dia 10), além de

,

"SEREIAS" NO SHOPPINGJARAGUA
Uma dasáreasmels inovadoras doShopping

jaraguá, certamente será a de conveniêncle,

onde oito lojas oferecerão os rneis diversos

produtos de alimentação, a um público que

aprecia as colses boas da vida.

Adega, rotlsserle, bombonlere, loja= frios

e/a té umapadaria estarãopresentes, eagora,

a "Sereias"com uma variada linha de conge

lados, de salgadinhos, frutos domar, peixes,

plzzes e outros pratos prontos.
'.

Já estamos desenvolvendo o projeto da

nove loja, dentro dos princtpios de

comerclsllzeçâo emShopping�enter:� infor

ma Terezinhe Pereira, uma dás três sócias .

Vamos Insteierfreezers verticais, comportas

de vidro, pare expormelhor a 'nosse rnerce

dorie '.

INCORPORADORA

•

,1'
. CONSTRuçOES LTOA.

PLANEJAMENTO f.4NDAS

iRetail,
Tel. (0473) 71-2357 - "Rua Marina Frutuoso, 764
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AO PÉ "DO OUVIDO'
AderbaIMachado

Abalo de crédito I' ois

ver.
eadores ti-

Frio
tulares e um su-

plente estão es-
o resultado das avaliações que servidores municipais

.

.

fizeram'dos secretários e assessores e do prefeito e do vice, petando com vara curtaMUita gente a bordo de carros reluzentes, ternos bem

cortados, unhas tratadas, exibidos em suas roupas caras, é

apenas casca,
Sua aparência burguesa esconde conta bancária estou

radas, crédito negativo, dividas penduradas, cobranças judi
ciais correndo soltas,

Emuitagente com conceito de seriedac:le rlgido quando se

trata de julgar semelhantes, é apenas, como costumo repetir,
um sepulcro bem pintado - belo por fora, p.odre por dentro.

Lixo
Chega a ser ridículo, embora

assustador, sabcrdadisposiçãode
empresários em teimar namanu

tenção de sistemas arcaicos de

tratamento de efluentes ou, no

caso demuitos, na inexistênéiade

sistemasquaisquer, comosdejetos
industriais, inclusivé metais pe
sados, atirados às águas dos rios

Itapocu e Jaraguá.
Sãoelementos inconsequentes

quenão merecem.amenor consi
deração da sociedade.

Aliás, os crimes ecológicos ou
crimes contra o meio ambiente

são inafiançáveis. Por causa de

les, se estivéssemos num país
sério, muito colarinhobranco ga
nancioso estaria trancafiado.

Se estivéssemos num país sé
rio.

Invasão
Peemedebistas do Vale do

Itapocu, atravessados com o de

putado Ivo KoneU, querem trazer

paracá, prestigiando-o na região,
odeputadojoinviienseSérgioSiI
va.

.

Porumaquestão de ética, pode
ser que Sérgio Silva relute em

aceitar intrometer-sé na seara de

Konell.

Contudo, por uma questão po
litica, ele aceitará (tolo se não

aceitar) adesõesespontâneas (des-
, culpem: àdesões "espontâneas" é
a grafia ideal) ao seu nome.

AgravantecontràKonell: S�r
gio Silva é convincente, simpáti
co, atuante, inteligentee extrema
mente agregador.

agradou uns e deixou outros de cabeça baixa.

Pelomenos dois secretários ganharam, de cara, o apelido
de "Secretário São Joaquim".

É que, no inverno, a temperatura mais constante lá é O

grau. Porque as notas dadas pelos funcionários ficaram por aí,

pouco'mais, pouco menos.

Bom salário
Pois um vereador de Jaraguá do

Sul fatura, por mês, uma bolada de

R$ 1.400,00. Para quem amarga um

empreguinho desses de apenas man
ter o. cidadão vivo (com os salários

qtuais, manter-se vivo já é um mila

gre!), R$ 1.400,00 v.em a ser uma

pequena fortuna.

Para qualquer profissional quali
ficado, não é lá essas.coisas. O casó é

que se costumou nivelar por baixo.

Dequalquermaneira,R$ 1.400,00
para um vereador é um chute. São 14

salários mínimos! !

E é um chute não pela função

política,mas pelo tempo de prestação
de serviço do vereador, com

raríssimas excessões, Este salário

para ir na Câmara no máximo duas

horas por semana, é dinheiro para

não se botar defeito.

Louve-se os vereadores (e a cara

puçasirva em quem tiver a consciên

cia pesada) que merecem. E, por in
crível que pareça, há vereadores que
merecem esse dinheiro. Que, pelo
menos, não se restringem a somente

ir às sessões, onde muitos nem res

mungam e às vezes votam sem saber

o que estão votando.

o deputado Ivo Konell

e ameaçam sair do

PMDB de Guaramirim

por causa da nomeação
de um pefelista para a

gerência da Casan lo

cai ..

A alegação. é de que
Konell negociou com

GeraldoWerninghaus, em
troca não· sabe de quê,
a nomeação para o cargo.
Os peemedebistas fer

veram e soltaram fogo pe- -

las ventasedizem quepro
testarão deixando o. parti-

\

do em debandada de mais

. de20.
, Isto é que é firmeza de

caráter! Só porque uma

simplesnomeaçãoparaum
cargo não deu certo, já fo
gem da rinha...
Cá pra nós: o PMDB

não os merece.

Lei élei

Falei com o tenente alta velocidade e realmente
Rogério Kuhmlen, coman- só multar os veículos

dante da Polícia local sobre
-

nessas condições, tudo
multas de trânsito. A bem. Afinal, a finalidade do

polícia militar, sob o co

mando dele, vem executan

do um trabalho elogiável
sob todos os pontos de
vista, Mas, como em todas

as atividades bem desempe
nhadas, há aspectos a

serem apreciados e ressal

vas a serem colocadas.

Colocar radar na Getúlio .

Vargas (ou em qualquer
outra rua) para flagrar
carros acima dos 40km por
hora (66, por exemplo), no
começo da madrugada de

urna quinta-feira é uma
exorbitância fora de senso.
Colocar o radar para pegar

radar é evitar excessos. E

repito: 66 km por hora em

plena madrugada, sozinho
naGetúlio Vargas, não é
propriamente um excesso.

Ou será que é? A�) falar
sobre isso, o Tenente
Kuhmlen foi taxativo: é

pago para cumprir a lei e a

lei é para ser cumprida.
Ótimo. Então se a veloci

dade é 40, por quê se tolera

60, como ele mesmo confes
sou? Havendo a tolerância,já
se prova que a lei não tem

tanto rigor assim.
Sobre isso ainda voltare

mos a falar.

A. ADMINISTRACÃO .·MUNICIPAL
TEM FINANÇAS·
Em dois,anos a arrecadação própria

- do município cresceu 188°k I
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE FINAN AS Aguarde que vem mais. Ouattdadede vida
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VARIG
FOné(0473)71�1
Fax(0473)72-3363

_NI
Bolsa de telefóne
Dispõe JHlTa venda·
"Ie/ones comprefixo

71 e72
Valor R$ 3.800,00-

JHlTcelllmos em até.6
pagamentos,

.estoque /imit4do
FONE: 72�1000

I.

"

CELtlLAR
Vendo "'Ietone CIOluJuMotcrolabalililadoPT9SO CXlIIl

<ItIOpdareboteriL�IQ''O{culo,pa,o�Foue
(ot73) 79-1119.

CEUlLARMoTOROLA
1'1:0lIl0 para usar, completo modelo PT-5SO com Unba

l'!CIuldL Valor 'lIOIIoâu.
Aoelfa conooU IIIOIOnone&6clo.uatar 97-5153 c/Denis

XL250
VOIIdo-1O ano 88 ,'etIIIOIba iJq>e<:tYOI. Moto em estado
ele 0ICm. Vilar RS 3AOO,OO. Aoelfa C8IlO� no·voIar.
T..... 71-I514/97-9753.

CIRURGIA DENTISTA

Drs. AlcMandra !1aiochi

I'

Fon.(0473)71�1
Fax (0473) 72-3363

TORRO
RI1147,mo77.Gas.bnDc:oembcm.._.OfetIaRS
1.700,00. NIó po<â! Trlllr71-I514/97-97S3

,
..

ACUPUNTURA
Dr. Sérgio A-lbuquerque

CRM6465

Tratamento de Obesidalk, ElIX4IflUca, Dores Muscula
res, Coluna, Sinusite, Estética Facial e Clínica Geral
R. Paulo Butschardt, 84 - _Galeria Paulo Donini
Sala 05 - Fone (0473) 73-0393 - Gliaramirim - SC

R. 28 de Agosto, 2200 - sala 5 - Guaramirim

CR04&'95 .

HORÁRIO DE ÁTENDIMENTO - ADULTOS E CRIANÇAS
·3l.felra - 19:00hs às 21 :OOhs

41, 51 e 61-felra - 08:00hs às 12:00hs " 19:00hs às 21 :OOhs
Sábados - 08:00hs às 12:00hs

.

QUINZENA DO ARQUIVO DE AÇO E DA CALCULADORA

TRANSFER�NCIAS - SEGUROS -IPVA
LICENCEAMENTOS E SERViÇOS GERAIS

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

".

ROBERTO RAPOZO DE OLIVEIRA
�

.

ADVOGADO - OABlSC - 4367-8

CAUSAS CíVEIS
DIREITO, DE FAMíLIA

. DIREITO IMOBILIÁRIO
I.

EndenJço: Rua cabo Harry�dllch, ".783 - Sala 03
Tel: (0473) 72-1626 - Jaraguá do Sul· SC ....

Recomaq

Rua Exp. Cabo Harry Hadlic:h, 73_?
89251-380 - Jaragu6 do Sul - SC

Fone/Fax(0473)72�3294

De 01 a 15/06/95. Ou enquanto durar o estoque

Arquivo d:

aço Pandi:
4 gavetas

Apenai

R$135,Of '

""-........

�
, -

Calculadora Olivetri

Logos 682, Apenas

R$ 140,00 à vista
à vist-�----��-�--

... NÓS lEMOS A SOLUÇÃO.
ARTE-FINAL ./
FOTOLITO ./ .

EDITORAÇÃO ./

I\�IMAGEMt' � ISlÜHOGIWIcoLlDA.
!

LOGOS.682/684

�

,.
. ,
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CORREIO DO POVO - 8 CLASSIFICADOS Jaraguádo Sul, 3de-Junho de 1995

EDITAL
PAtRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO GOMES, Tabeliã, Ei Otlclal de THulas da Q,marca de Jaraguá do Sul, Estado de aMta

, Catarina, nll forma da lei, etc.
'

,

.
"

Faz saber a todos quanto este edHaI, virem qU!l sé acham neste Tabellonato.pare Protesto os tHulos contra:
RESIVALE COMBo CATARINENSE LTOA. .ESrRADA SCHROEDER 1- SCHROEDER

.

ÁGUA E PI:.ANTAJARDINS E SANEAMENTOS, RUA REINOLDO RAU 86· NESTA
AlBANÖ BECKER, R. MÀL. CASTELO BRANCO 3454 - SCHROEDER

. AVTO POSTO NICOLUZZI, R. PROF. ENGELBERT OESCHLER - NESTA
.. ANTONIO ZOLETTI DASILVA, R. FRANCISCO HRUSCKA54 - NESTA

BAZAR DICON LTDA. R. LEOPOLDO JANSSEN 11 • NESTA
BOM PÉ CALÇADOS LTOA, R. MAJOR VIEIRA 409· NESTA
BRASIL DISTR. E IMP,. LTOA. R. GENERAL OSÓRIO 687 - CORUPÁ
COM. DE CONFEC. BARDIN LTOA, BR. 280 KM 64· NESTA
CONFECÇÕES RADMIR LTOA. R. FRANCISCO GLOSOWIKI- NESTA
EDEZIO JOSE REIS, R. MATIAS RUISAN 149 - NESTA
FOX TECNOLOGIA LTOA. R. JOÃO PLANINCHECK 1698· NESTA
HÉLIO MURARA GARCIA. R. JOAQUIM FRANCISCO PAULO - NESTA
IVEOO COM. DE MODAS LIDA. - R. BERNARDO W. GRUBBA JR. 99' NESTA
JANUÁR'IO JUNKES, ESTRADA SCHROEDER - SCHROEDER
LUIS CESAR SCHRORNER, R. MARINA FRUTUOSO - NESTA
MABLJ RIBAS DE SOUZA-ME, R. DOMINGOS DEMARCHI174 - NESTA
MACROSISTEL IND. COM REPRES. LTDA, R. EXP. GUMERCINDO DA SILVA .:638 - NESTA'
MALHAS DO TIPO LTOA, R. JOÃO J. AYROSO, 531 - NESTA
ROSELI NASCIMENTO CARDOSO-ME, R. VENÂNCIO DA S. PORTO 84· NESTA
SEVEMAFER COM. E REPRES. LTOA, R. JOÃO J. AYROSO 234 - NESTA
SE:VEGNANI & élA LTOA, R. VALADA MOSQUITINHO - NESTA
VALDIR GRABNER • NESTA
JARAGUÁ COM. DE PISCINAS, R. BERNARDO DORNBUSCH - NE$TA.

I'
.

v-

E, como os däos devedores nãoioramencontrados ou se repisaramaaceitara devida intimação,laz por interm6dio dopresente�äal, paraque os mesmos
compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n" 78, no prazo da Lei, a lim de liquidar o seu d'bäo, ou então, dar.razão por que não O laz, sob
a.pena de seram os �.eferidos protestados na lorma da lei, etc.

.

Jaraguá. do Sul, 01 de Junho de 1995

Olton Hoff",.nn
r"'lloSubstituto

PROMOÇAO
Calcullidora Clsmac 12 dlg, ,. : 108.00 à vista
Calculadora Pessoal Crow 6.72 à vista
CalculadoraPessoal Faclt : ; 7.58 à vista·
Arquivod.A90 4 gav.tas RCH , 133.00 à vista
Estanted. A90 d.,'30cm 30.00 à vista
Estant.d.A90d. 30cm moei. sapateiro : 18.00 à vista
Mliqulnad. escr.v.reI.tr6nlca Broth., , 3 xd. 120.00
Aparelhod.FaxGentek. � : 3xd.210.00
Mesa1.25cl3gav.tas cer Premi., 79.50 à vista
Aparelho tel.fônlco digital Fon.con � 29.90 à vista
Cadeiragiratória "'.talfrlzzo : 36.81 à vista

.

E OUTRAS DEZENA.S DE OFERTAS
'

Esta Promoção é válida até o dia 18106195 ou enquanto durar o estoque.

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

,

"

...�
.

, PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

Pedras; SOo T01!lI, ardosia,
mirae,TIUl, 1IUIIÜira rajtulll, prelll
brllhosll, bollleha, plltt ptlV" p,drtlS

,

.

muro. , revestimento ,m ,erflI.

Rua Silve/raJúnlorBlng
Fone 13-0021�
pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramlrlm - SC

:.
\J I A ç: Ã Q.
CANARINHO

Proclamas âe Casamento
MargotAdéliaGrubba Lehmann, Oficial do RegistroCivil do 10Distrito
da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina, faz saber que

.

, compareceram nesteCartório exibindo seus documentospela lei, aafim de
se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N°19;9S8 del4-OS�1995
LUIZ FERNANDO·DE SOUZA E SILVANA MORBIS

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Sio Lourenço - Cianorte,
Paraná, domiciliado e residente naRua AlfredoMaxFunke, 56, nestacidade, filho de
Francisco Manoel de Souza e Maria Francelina da sf(va.

- .

Ela, brasileira, Solteira, dolar, natural de JaraguádoSul, domiciliadoeresidente naRua
.

Heins Mahnke, 129, VUa Lenzi, nesta cidade, filha de Leopoldo Tolardo Morbis e

PaulinaMorbis
EDITAL N° 19.959de l4-05-199S

INDIBERTO MILBRATZ ESIRLEI APARECIDA MENTA
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de JaraguádoSul,domiciliadoe residente em
Três Rios' do Sul, nesta cidade, filho de Fernando Milbratz e Gertrudes Ramthun

,

Milbratz.

Ela,brasileira,solteira,auxiliardeexpediçio,n8turalaeNovaCantu,Paraná,dOmicili�
eresidenteemLoteamentoSouza, Três Rios doNorte,nestacidade, filhade JoséMenta
e Maria Aparecida Ment&.

.

EDITAL N°19.960 de 25-OS-199S
EDSON VALTER E ANDREIA REGINA DE CARVALHO

. Ele, brasileiro,solteiro, pedreiro, natural dePitanga, Paraná,domiciliadoe residenteem
Três Rios do Norte; nesta cidade, filho de Arvelíno Valter.e Maria Rosa Valter,
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Rio Negro, Paraná, domiciliada e

residente em Três Rios do Norte, nesta cidade, filha de Manoel Sebastilo Ferreira de
Carvalho e Suvanei Fritz de Carvalho.

.

,

EDITAL N° 19.961 de 29-05-1995
INGOWUTKE EMARLIZE FRANZ

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, natural deMassaranduba, nesteEstado, domiciliado
e residente em Rio Cerro I, nesta cidade; fillio de Lolbar Wutke e Gerda Borchardt
Wu�e.

.

Ela, brasileira, solteira, operaría, natural de Aurora, neste �o, IdõQliciHada e

residente naruaLuizAbry, 3.210, emPomerode nesteEstado, filhade ValdemarFranz
e Frieda Franz.

EDITAL N°19.962 de 29.05-1995
EDSON ANTONIO LEHR SAVALISCH EMARGARETE FABIANO

NOGUEIRA'
Ele, brasjleiro, solteiro, operário. natural de, Santo Antonio-' do- Sudoeste, Paraná,
domiciliado e residente na Rua 634, n° 284, Ana Paula II. nesta cidade. filho de
Felizardo Lehr SavaJisdi e Nerica.Tereza Savalisdl. Ela, brasileira, solteira, do lar.
natural deCwitiba, Paraná, domíclliadae residente naRua634, n° 284, emAnaPauia
II, nesta cidade, filha de Mizael Nogqeir;l da Silva e Geni Fabiano Nogueira.

EDITAL N°19.963de30-05-1995
Nll.SON LONGO ÉMARIA HELENA MARANGONI

Ele; brasileiro, solteirp".comerciante, ,natur:ai de Doutor Pedrinho, neste Estado.
domiciliado e residente na RuaHermannSchulz, 71, VilaLe�, nesta cidade,.filho de
Silvio Longo e&tefania Longo.

.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá doSul, domiciliadae residente
na Rua JOsé Theodoro Ribeiro, 1.950, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Alécío
Orlindo Marangoni e Verena Marangoni.

'

EDITAL N°19.964 de 30-05-1995
GERSON MARCOS ERSCHING E ADRIANA GNEWUCH

.

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de JaraguádoSul, dómiciliado e residente
em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho de Alfredo Ersdling e Tereza Mueller

Ecsching,
Ela, brasileira. solteira, auxiliar de costura, natural de laraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua 547, n� 2S5, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filhadeEnoGnewuch
e Rosalina Fusí Gnewudl.

,

EDITAL N° 19.965 de 30;;05·1995
'

PAULO CEZÀR COLE E NELéI BETl'ONI
Ele, brasileiro, 'solteiro; auxiliar de laboratorista, natural de Campos Novos, neste

Estado, domiciliadoe residente naRuaEdmundoAmoldo-Enunendoerfer, 47, Vieiras,
nesta cidade, filho de Pedro Cole Aurora LorenaCole. .

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do- Sul, domiciliada e residente
na Rua Cabo Harry Hadlich, 737, nesta cidade, filha de Leopoldo- Bettoni e Maria
Mätilde Schmitz Benoní,

EDITAL N° 19.966 de.�05-1995
CARLOS EDUARDO NAzARiO E FERNANDA VIEIRA

. Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá doSul, domiciliadoeresidente na :.

RuaMaria Freiberger Pamplona, 110, Vila Baependi, nesta cidade, filho de Itamar dos
Passes Nazario e Roseli Ramtbun Nazario.

.

Ela. brasileira, solteira, do lar, natural dePortoAlegre, Rio Grande do Sul, domiciliada
e residente na rua JoioPicolli, l65, apto. 204, nestacidade, filhade,Paulo Cesan Vieira
e Mára Lúcia de Oliveira Vieira.,
E Paraque chegue ao conhecimento de todos, mandei passar-o presenteEdital que serã
publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por (IS) diaç.

'" ,
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POR ANA CRISTINA IOSELÜ
TVPRESS

Daniela Pessoa nasceu mes

mo para se exibir. Grandes olhos
amendoados, 1,68 m de altura, 54
quilos e extremamente simpáti
ca, ela não pode ver uma câmara
que vai logo fazendo caras e bo
cas, as mais variadas possíveis.
Solícita e bem articulada, fala
sobre todos os assuntos sem títu
bear. Estreande na tevê como a

maluquete Magali de Malhação,
a moça esbanja alegria e mostra

um profíssíoaalísmo digno de
qualquer veterana.

Desde cedo, Daniela via-se no
lugar dos atores brilhando na

tevê. "Sempre que via uma no

vela, imitava a cena na minha
casa. A mesma coisa acontecia
com os desfiles de Miss Brasil",
recorda, bem humorada. No co

légio, chegava a matar aula para
decorar os textos do curso de te

atro. "Mas também não era uma
aluna muito aplicada", confes
sa. O tempo foi passando, a arte

dc representar ficou um pouco de
. lado c o drama veio à tona quan
do chegou a hora do Vcstíbular.
"Não tinha a menor idéia do

que queria, ai resolvi dar um
tempo", diz"

A tábua de salvação desta ca
rioca dc 20 anos.' moradora. de
Ipanema, foi a pintura. "Fiquei
durante um ano pintando na

Escola de Artes Visuais do Par

que Lage", lemöra Daniela, que
logo depois foi para Barcelona

para fazer um curso de artes plás
ticas. Meio atrapalhada. quando
chegou lá. em janeiro. a então

aspirantc a atriz descobriu que o

curso só começava em outubro.
".4: viagem' micou e voltei para

Caderno de
•

I uíza Dantas/Carta Z Noticias

Delírios na academia
cá". Mas como a sorte não nas

cepara todos e Daniela é umas

das poucas contempladas, assim
que voltou ao Brasil foi chamada

para a Oficina de Atores da Glo
bo.

Na verdade. Daniela já tinha
até esquecido que havia feito teste

para o curso, dois anos e meio
antes. ';Jle chamaram, fiz um
novo teste e logo me convoca

ram para integrar uma turma".
conta, surpresa. "Parece que
tudo aconteceu de uma vez sô",
completa. referindo-se ao fato de

logo depois ter sido chamada

para Malhação.
Alegre e comunicativa, não

tem quem não brinque com Da
niela quando passa perto da me

nina, nas imediações da Cinédia
_
ZonaOeste do Rio _

onde é gra
vada a soap opera. Extrovertida

quando está entre amigos, é no

corredor de um shopping center

que a menina mostra sua versão
tímida. "Embora lião pareça,
SOLI timida sim", jura.

.

Ela conta que num intervalo
dc gravação conseguiu dar uma

fugidinha a um shopping na Bar
ra da Tijuca e constatou in loco
a popularidade de sua irreveren
te e controvertida Magali. "Me
deu vontade de chegar para as

crianças e falar: pode vir falar
comigo. Não tive coragem",
confessa.

Antes de fazer Malhação,
Daniela tinha apenas. feito uma

ponta em Sex appeal. Fez tam

bém teste para Engraçadinha....
Não passou, mas confere 0méri
to de Alessandra Negrini _

"Ela

foi perfeita". Atriz inexperien
te, assira como amaioria dos ato
res de Malhação, Daniela faz

questão de ressaltar a paciência
dos diretores Flávio Colatrello e

FONE/FAX (0473) 71-1919

Leandro Néri. "Sempre que te

nho alguma dúvida, pergunto a

eles", diz, deixando clara a aber
tura que existe entre direção e

elenco.

Bastante dispersiva, Daniela
conta que entrou' para a Yoga
para relaxar e exercitar a concen
tração, dado que ela acha mais
difícil na tevê. "É muita coisa
ao mesmo tempo. A luz, as câ
maras, o texto, ter que olhar no
olho ... É preciso estar muito
concentrado", acredita. Excita
díssima com o trabalho, Daniela
não pensa em mais nada no mo

mento, a não ser investir tudo
para que a sua-personagem fique
cada dia melhor.

MUNDARÉU
Planejamento deAmbíentes Ltda.

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

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

tapetes, almofadas, etc.
�/\
�\ }
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R. Presidente Epitácio Pessoa 203
Jaraguá do Sul - SC - Fone 97-9414/97-9741

-

.

Os melhores presentes.
para.os Namorados 9

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



CORREIO DO POVO - 2 CADERNO DE VARIEDADES Jaraguá do Sul, 3 de junho de 1995

POR CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
TV PRESS

Se declarando um escritor
antes de ser ator, Maurício Gon
çaIves _

o Brás de Irmãos Cora
gem _

se mostra despreocupado
com a cobrança ou a comparação
com seu pai, Milton Gonçalves,
que viveu o garimpeiro amigo de
João Coragem na primeira ver

são. "É meio que um karma,
mas aprendi a não me inibir
com isso", afirma sem medo.
Alheio aos problemas da novela,
ele prefere faIar sobre Brás e seu
dilema a comentar a mudança-de
direção e o encurtamento da tra
ma. "O mais importante é o per
sonagem, a força que ele passa
na tela. Os outros problemas
passam", conclui.
P

_
Como é fazer um persona

gem que foi interpretado pelo
seu pai?
R

_
Pode parecer lugar comum,

mas é gratificante e um desafio.
Nasci Oe fui criado sob o signo do
Brás. Tem um poster lá em casa

que é o meu pai fazendo 0 perso
nagem. Quando fui chamado, re
solvi não comentarnada com ele
porque sabia isso é muito forte
para o velho. Mas está sendo óti
mo, já consigo fazer o Brás com

'a minha identidade. E o 'mais
engraçado é que todo mundo me

fala que estou muito parecido
com ele! É muito louco ...

P
_
Você tinha medo da com

paração dos espectadores?
R

_
Isso existe. Ninguém fala,

mas sei que isto acontece. Não
sinto nenhum peso em cinta de
mim, sö vejo o lado bom, que é a
convivência com o meu pai, que
foi uma escola. Afinal, ele é um
excelente ator e sempre aparece
esse lado da comparação. Já fui
mais grilado, só que hoje em dia
não ligo para isso.

P
_
A discussão do racismo qUE

existia na primeira versão, pa
rece estar mais abrandada nes

te remake, E no Brasil?
R ., AdIO que o racismo é UIT

problema que ainda é sério nr

nosso país. Pior, ele é um prccon
ccito velado. Nos Estados Uni
dos, você consegue identificarm

, CINCO PERGUNTAS �RA:

,MAU�ICIO GONÇALVES

"

I

mmno

In

.al
Rua Procópio Gomes de OlIvei... , 380

FONE/FAX: 72-0143,
Jaraguá do Sul - SC.

coisas, aqui é mais complicado.
N�nca se sabe aonde se está pi
sando. O que mais me irrita é

quando o negro tenta partir para
o lado panfletário, didático da
coisa. O grande problema não é

nós deveríamos ROS preocupar
menos com a cor.

P
_
Esse é o seu melhor perso

nagem na tevê?
R

_
Com certeza. Mas o Tide de

Felicidade, também eramuito le
gaI. A veia trägica do Tide ma

tando a Tuquinha, meio Car
mem, foi muito bom. A diferen
ça agora, para melhor, é que nie
sinto mais amadurecido, mais
seguro. Estou acreditando mais
emmim. Antes eu eramuito ávi
do, agora sei dar um tempö me

lhor na hora da cena. Isso prova
que não fiz faculdade de teatro e

vários cursos à toa, apesar dami
nha praia ser a Iíteratura.

P
_
Seu sonho .� ser escritor?

R
_
Me considero mais um es

critor que um ator. Se eu comecei
na vida artística foi por causa da
literatura. A escrita me dá um

sentido de paz muito maior que
.

a atuação. Se pudesse viveria ape
nas de escrever, mas isto é im
possível no Brasil. Então tenho
que fazer muito teatro e tevê.
Ainda mais porque aminha lite
ratura não é muito fácil, aminha .

linha lembra Georges' Perec,
James Joyce e esses caras não são
muito vendáveis .:O importante
para mim é a expressão verbal,
Sem ser aquela coisa pernóstica,
tipo Rolando Lero.

;'

amelanina, mas o lado econômí
co, a falta de cultura. Essas su

perstições ou posturas racistas
são coisasmenores. No meu caso,

por exemplo, a minha preocupa
ção é o lado cultural. Acho que

Para ... verio, nio ..qu898 da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

- Torta de Sorve. - Sanduíche de Sorve. -
�

Bombom de Sorvete. Voei esc.olhe o·
!i8bor. Encomendas pelo fone: 71-8724'

Av. Marechal Deodoro�.Fonseca, 819 - Centro
FOO8: 71-8724 - Jara ué do SIIII- se

t1jJ
DECORLIVE

o

I'I�� e�ée t:fI#H,

�ú4â4�
Presentes - Decorações e Luminárias

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

Rua Domingos da Nova, 154
(aó lado do sinaleiro da Reinoldo Rau)

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

�,''''"I� MALHAS LTDA:

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

°

FONE: (04i3) 71-0099
FAX (0473,) 71-1045
JARAGUÁ DO SUL - SC

o ender,eç€l onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacqúard,
Soft., Cotton, Molefon, Meia M,alha lisa e estampada, Stanflex,
Xadrez, Listrado, para afender co�fec�ionistas do ramo de mallhas

...

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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Sem brilho
O diretor artístico Paulo Ubi

ratan
_

seu último trabalho foi

Tropicaliente _ não esconde de

ninguém que está detestando a po
sição que ocupa na Globo. Recen
temente ele chegou a afirmar que
estava cansado de servir apenas
para encerar o chão onde outros
brilham. Ou lhe dão uma posição
de mais destaque, ou ele será o

próximo a abandonar, o barco.

Insatisfação
mútua

Tudo indica que o diretor Ro
berto Talma, da Globo, está se

preparando para deixar a emisso
ra. E motivos não faltam. Nos úl
timos tempos, seus programas vêm
enfrentando problemas de críticas
não só da imprensa, mas, o que é

pior, da alta cúpula da emissora.
Casa do terror

_ projeto de Talma
_
ficou no ar apenas duas sema

nas e, devido ao péssimo índice de
audiência, foi sumariamente deto
nado. O inesmo aconteceu com a

nova versão do Som Brasil, mais
elitizado, que foi gravado no Me

tropolitan e depois engavetado,
Chateado, ele teria comentado com
amigos que não pretende renovar

seu contrato que expira no dia 30
de junho. Sua assistente, Paloma
Rocha, já arranjou emprego no

Casseta & Planeta! e Talma foi
visto recentemente em São Paulo
com Daniel Filho, à procura de
estúdios. Tudo leva à crer que ele
vai se dedicar exclusivamente à sua
produtora independente:

Multimídia
o jeitão escrachado e popular

da manicure Babalú, de Quatro
por quatro, está agradando a

gregos e troianos: Melhor para
Letícia Spiller que, por conta da
popularidade da personagem, anda
recebendo convites os mais díspa
res para estrelar comerciais. A ex

paquita foi convidada ao mesmo

tempo para protagonizar o comer
cial daSulfabril feito pelaW/Brasil
e do normalmenie elitizado Lux
Luxo. A lourinha agradece. "Fico
feliz com a repercussão", diz
entre uma gravação e outra.

iI�����·
"NÃO COMPRE SEU CELULAR COMO SE COMPRA

UM 'ABACAXI' NA FEIRA"
NA TELTRON VOC� COMPRA SEU CELULAR COM DUPLA GARAN11A DE

1 ANO E ASSIS�NCIA l1CNICA MOTOROLAAUTORIZADA
PT550· MOTOROLA 1 + 17 • RS 28,00 tnllega prcgnlrnada
PT 950· MOTOROLA 1 + 17. RS 39,oo.nIIega prcgnlrnada
MotOlO.�(iLTIMÕS

..

LÃNÇÃMENTÖS
..EM.ÂêESSÓRIÕSrograrnad4

• Handaflllt VIVAVOZporWllpanl celular motorola d. 220,OOpor 165,00
• BateriaQ"'1I8 SOLAR , ' d.I92,OOpor 144,00
• VinCALL gen4rloo para qualquer�d. aparelho d. 50,00 por45,00
·Antenaporhltllvelcular de eo,OOpor45,OO
• Capa 1",,*,"lIIvei ploeIular""'tieo pani pesca resistent. a profundidade d. a" 5metrcs dl 44,00 para 35,00
ANTENAS ESPECIAIS PARAÁREADEBAIXOSINAL (INTERIOR)PARACelularfDCo,transportliveisouporWlls
FAX181OSillrMnwCqulel 520,00
FAX2410SlemenaIEqulel 720,00
Telefone Intebnls 35,00
Tolelone Higtec 29,00
Tliefone """'IioPanasonlc ; , 154.00
CENTRAIS DEGRANDE E PEQUENO P.ORTE· ECUITEL PHIUPS E NUTRON

•

(Consull noesos prazos I preços)
. .

, • ANTENAS ESPECIAIS PARA ÁREA DE BAIXO SINAL (INTEI'IIOR)
PARA CELULAR FIXO. TRANSPORTÁVEL OU PORTÁTIL

Rua Cei. Procópio Gomes, 280 -

Antigo Jornal A Gazeta - ao lado da UNIMED -

Fone/Fax (0473Y72..oS03 -72-0422 - 97-9050

Saúde abalada
Juliana Martins está com in

fecção renal. A menina, que in

-terpreta a Bela de Malhação, es
tava muito abatida na semana

passada e disse que só foi gravar
porque já tinha faltado dois dias,
o que havia atrasado as grava
ções. "Não sei nem como estou

me agüentando em pé", disse,
com cara de dor.

Quemsabe
André Gonçalves _

o Sandro
de A próxima vftima _ nega.
Mas o que mais se comenta é que
o rapaz está namorando a boni
tona Vera Fischer. Segundo An
dré, ele deu apenas alguns heijos
durante uma festa na casa da po
lêmica atriz. Mas, esperto, por
outro lado ele alimenta o boato:
"Ela é a mulher mais linda do
Brasil".

Musa
temperamental
Depois de recusar vários con

vites de trabalho, a bela e peri
gosa Vera Fischer aceitou, por
um belo cachê, ser a estrela de
um comercial das sandálias Ha
vaianas, ao lado de Luís Fernan
do Guimarães. O comercial deve
ser gravado em praias cariocas.
O medo é que a louraça dê um

piti e distribua chineladas na

equipe.

Superatividade
Paulo Betti é pau para toda

obra. Depois de brilhar em En
graçadinha, seus amores e seus

pecados e gravar o episódio Ape
nas bons amigos da Comédia da
vida privada, agora se prepara
para entrar em A próxima víti
ma. Na trama de Sílvio de Abreu,
Betti será Olavo, um investiga
dor da polícia que finalmente
acredita nas históriasmirabolan
tes de Irene, interpretada por Vi
viane Pasmanter..

Volta ao humor
Depois de muita disputa pelo

seu passe _
várias produções da

Globo a requisitaram _, a atriz
Eva Wilma aceitou viver o papel
de Zuleika, na novela História
de ámor, de Manoel Carlos, com
gravações marcadas para junho.
Empolgada com o personagem
de forte comicidade, a atriz lem
bra que nos últimos tempos tem

feito apenas mulheres sofridas na
tevê. "Cansei de fazer o mesmo
papel, é ótimo voltar à fazer um
papei ligado ao humor", expli
ca Eva. O último papel do gêne
ro feito por ela foi em Sassarl
cando, em 1988. A atriz adianta
que já tem acertada a estréia da

peça Querida mamãe em São
Paulo, no Teatro São Luís, no dia
10 de agosto.

Indecisão
Sem poder contar com o re

forço luxuoso de Fernanda Mon
tenegro _ que preferiu participar
de outros projetos em teatro e ci
nema _, a novela A próxima ví
tima tenta converter a atriz Ma
rieta Severo para o papel da po
derosa Romana, mais uma das
irmãs Ferreto. Marieta, curtindo
férias depois do sucesso da per
sonagem Loreta Vilela, em Pá
triaminha, pediu um tempo para
pensar. Se a produção não con

seguir amusa de Chico Buarque,
deve partir para outra estrela da
mesma grandeza.

A volta
A escritora Glória Perez pre

para a sua volta à tevê em uma

minissérie global, depois do fracas
so da novela De corpo e alma,
marcada também pela tragédia que
envolveu suafllhaDaniela. Glória
está adaptando o livro Hilda
Furacão, do escritor mineiro
Roberto Drummond, que ainda
pode ser um dos projetos de mi
nissérie para este.ano ou para 96.
Vale lembrar que a autora foi a
responsável pela adaptação do su

cesso Desejo, com Vera Fischer,
recentemente reprisado na Globo.

Desafinado
Pelo andar da carruagem. o Som

Brasil corre sério risco dc não ir ao
ar este ano. Dcpois.dc ter a sua versão
revisada engavetada por não ter pas
sado pelo crivo da alta direção da Glo
bo, o novo show que marcaria a es

tréia da produção na programação lJ5
foi cancelado. Ninguém sabe direito
as razões. O certo é que a ordem

partiu da sala do vice-presidente dc

operações da Globo, José Bonifácio
de Oliveira Sobrinho, Para resistir na
grade de programação, é capaz do Som
Brassil voltar à boa e velha fórmula
popularesca,

O escolhido
O uutor Benedito Ruy Barbosa

resolveu não aceitar as sugestões do
diretor Luiz Fernando Carvalho para
a direção de O rei do gado. No lugar
de Carlos Araújo ou Emílio Di Biasi,
indicados por Luiz Fernando, Bcnc
dito resolveu escolher Herval Rossa
no para assumir sua novela. () diretor
andava afastado das novelas globais
desde Salomé, seu último trabalho do
gênero.

Esporte total
Márcio Garcia, o Cassiano dc

Tropicaliente, está de volta à tevê.
O rapaz, que no momento atua como
Peri do filme-O guarani, dc Norma
Bengell. volta a partir do dia I (l de
julho ao comando do MTV Sports,
Convites para novelas não faltam, mas
por enquanto o rapaz prefere se

dedicar ao cinema.

Barrados na
justiça

A Band promete recorrer à Justi
ça para apresentar a reportagern sobre
a empresa Amway no seu programa
Domingo 10. que não pode ir ao ar

no último domingo graças a uma limi
nar concedida àempresa, A alegação
da Amway _ que faz uma espécie de
corrente de venda de produtos de lim- .

peza _
ao juiz Edson Blanes foi que a

reportagem denegria sua imagem. A
Band, por sua vez, garante que a re

portagem se baseia em declarações de
pessoas lesada, pela empresa. "Isto
é um cerceamento da imprensa, UITUl
volta a censura. É um absurdo que
MO possamos mostrar a verdade",
esbraveja Lúcia Soares, diretora de
programas iornalísticos da emissora.

CONSULTE-NOS PARA FAZER UM ORÇAMENTO SIEM COMPROMISSO

CORTINAS COLCHAS
- EALMOFADAS
R. Domingos Sanson s/nQ - ae lado nQ 400
Lateral Bernardo Dornbusch· Salas 4 e 5

Próximo Marisol Matriz·
.

Vila Baependi • Fone (0473) 71-0354
Jaraguá do Sul - SC
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Gente L. Infortnações

FATOS
• A Associação Atlética

Banco do Brasil promoverá no

dia 18dejulho o segundoBaitede
Inverno, com a animação da

Banda Emoções. Ingressos e re

servasdemesa, apartirdapróxi
ma semana na secretaria da

AABB.

• Desde quinta-feira passada
estão abertas as inscrições para
a 8" Copa Malwee de Voleibol
masculino e feminino. Infor
mações pelo fone 76-0214, das
14 horas às 18 horas.

•Nopróximo dia 10, acontece a
eleição da Garota Divina
Providência; naboatetâarrakech;
e no Yieirense, será escolhida a

GarotaHeleodoroBorges, coma

participação de onze gatas.
• Será neste sábado, a

apresentação do novo nome do

Gargamel Lanches, na boate
Marrakech. Confira!

Axxxvm assembléia do D-4650
A foto registra um instante da 388 Assembléia do Distrito 4650,
realizada na Sociedade Dramática eMusical tiCarlosGomes", em'
Blumenau com a comparência de cerca de 500 integrantes, que
participaram do evento, quando os novos conselhos diretores do
distrito recebiamas últimas instruçõespara Iniciar o ano rotatório,
a partir de lOde julho. Na ocasião realizava-se o almoço de

confraternização e aparece� os integrantes do Rotary Club

Florianópolis-Leste,mostrando os rotarianosJúlioMoeller,Alfons
Schneider e esposas, mais Esaú Laus e Brunhilde M; Schmõekel,

Â gllllitlla Julüma Pedrl dos Santos, vcomemorou no domingo
passado, seu 4"aniversário. Os pais, Edson eNeusa Sasse e a irmã

Jaqueline festejaram a data com muita alegria.

SOCIEDADE

Vargas eSusan noivam
Os jovens Alessandro
Hansen Vargas, filho
de Ilâo Vargas e

Astéria Vargas; e
Susan Carla Bogo,
filha do casalDair e

LottiBogo,
recepcionaram amigos
no último dia 27para
comemorarem o noi
vado. Na quinta-feira
passada, Susan com
pletou mais um ani
versário. Parabéns!!

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, 55

ENDEREÇO:
RUA PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1149

SALA 01 - JARAGUÁ DO SUL
SAN:TA CATARINA

FONE: 72-2453
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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METALÚRGICA WOLFRE LTDA.

WQLFRE uma empresa especializada em box pl banheiro,
.

cercas, portões e calhas e esquadrias de alumínio. Orçamento
sem compromisso. WOLFRE também trabalha com vendas

de antenas parabólicas marca TEC.�A T:.

CONSULTE-NOS PELO ENDEREÇO
R. Prof.lrmão Geraldino, 326 - Vila Lalau

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

"

. �DITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termosda iegislação vigenteficam convocadosporeste
Editalde Convocação, todos oseleitoresfiliadosaoPartido
TrabalhistaBrasileirodeJaraguádoSul,para a CONVEN
çÃOMUNICIPALque será realizada nodia 18dejunhode

\

1995, com início às 0'9;00 horas e encerramento às 17;()0
horas, tendo por local a Sociedade de Desporto Acaraí,
nesta Cidade, com a seguinte
ORDÉMDODIA
1-Eleição, por voto direto e secreto, doDiretórioMunicipal, que
.seráconstítuído de 21 membros efetivos e 7 membros suplentes.
2 - Eleição, por voto direto e secreto, de 1 Delegado e respectivo

.

Suplente à Convenção Regional.
3 - Eleição, porvotodireto e secreto, daComissãoBxecutívae seus ,

Suplentes, pelo Diretório eleito.

Jaraguâ do Sul, 30 de maio de 1995

JOSÉBENEDITO DE CAMPOS
-, Presidente da Comlsstlo Provisória

BAIRRO
SÃOJUDAS
Casa

Q9�(;;!7� . 'IMÓVÉIS

tr71-7931
RIJO Antõnio C. Ferreira, 197

CREGI6799

COMPRA' VENDE • ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

CASAS t,
•

'Sobrado ct310.". (Rua 35· prox. Apae' PIsci1a/SaunaIGaragens 3 vagash.1óvels ElTbutldoS). R$ 250.000.00 "ParcelàéÍo"
, Sobrado cl 300m2 (Rua 446 • Próx. VIelrense) • R$ 98.000,00 • "Aceita Cam>iParcelar"
, Sobrado c/300"" (Rua Conrado Riegel· prox. Ferro Velho 'Marechal) • RS 120.000,00 "Acena Imóvel menor valor /carro"

'Casa aIv. cl 140.". (Rua 205· Ao lado do Juventus)· R$ 25.000,00 "Acenil carro"errenolparcelar"
'Casa alv. c/200"" (Rua Vnorlno Strlngarl· Próx. Weg I • com piscina) • R$ 70.000,00· "Troca por apartamento"
'Casa aIv. cl 140.". (Rua 417· Vlla'Lenzl- Pról(. Colégio Glardlnl Lentl)· R$ 35.000,00 • "Acena carro"erreno"
, Casa mista cl48.". (Rua Morro do Mei9, após n° 99· Lateral Estrada Nova) R$ 12.000,00 "Acena carro"
, Casa madeira c/n.". (Rua 830 • Laleral Rua Ponte Trindade· Santa Luzia) • R$ 10.000,000

APARTAMENTOS
,

, Ed. Argus (cobertUra Duplex em altIssimo padrão· Toda mobiliada + bibllo1ecatbarzinho/lareira. etc) - R$ 160.000,00
'Ed. Carvalho c/184.". (1 suite + 3 qtos· TOdo mobiliado)· R$ 70.000,00 + Rnanc. "Troca p/ apto Bai. Camborlú"
• Ed. otávio Correa cl 180.". (1 suite + 2qtos + dep.) • proX. Hotel Etalan • R$ 55.000,00 + Financiamento 7 anos
, Prédio em construção na rua da CEF • Aptos cI.2 e 3 qtps + .tou 2 gar�ns. Entrada + Flnanc. direto. Entrega junho/96
,. Prédio em construção (projeto p/4 aptos C/175m" cada) - R$ 25.000,00 "Inetui terreno c/495"" + obra + projetos"

'.

.
TERRENOS

.

_
�

'Terreno c/601"';' (Condominló AZaléias· Último da rua) 'R$ 30.000,00 ou "Acena carroiParcelai"
'Terreno c/737"" cl eàsa antiga (Rua Pedro Francken • Próx. Antiga Rodoviária)· R$ 85.000,00

. 'Ten'!Iho cl 3,200 .". casa antiga (RuaJorge Czemlewlcz • Ao lado daMarchnex • RS 130.000,00 ou "Parcelado"
, Terreno c/2.5OÓ"" (Schroeder • Rua Valentin Zoz) • Entrada R$ 2.000,00 + 12 x R$ 600,00 reajustado pl Poup;mça
• Terreno c/4.253.". (Rua Sertha Weege 1undos" • Próx. Malwee) • R$ 30.000,00 ou "parcE!iãdo"
'Terreno c/2.817m" (Rua SerthaWeege "frente" • Próx. Malwee) R$ 30.000,00 ou "parcelado"
'Terreno cl 565.". (Rua José Plcalll- Estrada Nova· Prõx. ao Mercado Brasão)· R$ 12.000,00, "Acelta'CarroiParcelar"
'Terreno cl416.". )Loteamento Uodoro RodrigUes· Lotél08· prox. FERJ) - RS 8.00Q,oo ou "Parcelado"
'Terrenos Residencial Henrique ,Behilng (próx. Salão Amizade) • A partir de R$ 10.000,00 ou em algumas parce.ias
, Terrenos Loteamento PiaZera I (Ilha da Figueira), - A partir de R$ 6.000,00 ou entrada R$ 1.500,00 + saldo parcelado
, Terrenos pröx. FORUM (Rua 172 • Arthur Gumz "Lado Direito") - R$ 35.000,00 ou "Parcelado"
,

SALAS E PONTOS COMERCIAIS
, Ed. Rorença c/113"" (1 ° andar) R$ 45.000,00 ou "parcelÍldo"
'EdHiclo Mlner 17íil" (Térreo - Ao lado do Foto Loss) - R$ 20.000,00

GALPÕESlCHÁCARAS
• G�lo c/800"" + casa alv. cl 233m" + terreno plano cl 26.549"" (Santa Luzia· Centro)·, R$ 140.000,00 "Negoclávels" •

, Chácara cl 180.000"" (Estrada Gartbaldl- 15km do centro- Nascentes + Casa antiga) • R$ 80.000,00 "Negociáveis"
'Chácara cl 110.000"" (EstradaGÃakll- Rlbelrão dos Húngaros -.12km do centro· nasc;entes) - R$ 20.000,00
• Chácara cll25.ooo rrI' (RblRio Grande· PrOx. Nereu· casa AIv.lRanchOr/Água própria). R$l20.ooo,oo "Parcelado"

- Terreno c/
450m2, casa

c/130m2

Eldorado - Rua
, ,

Florianópolis, apto .com
1 suíte, 2 quartos.

Terreno cl
1.395m2 - Rua
29 de Outubro,
próx.JA�L

Casa em alve
naria cl 343m2,
fundos da Ja

raguá Fabril

Loteamentodo
Juca - Lotes cl

337,OOm2

Casa em alvenaria,
ê/135m2

RUA BÊR�AR
DO DORN-'
BUSCH· Terreno
êI 542m2, casa em
alvenaria. Preço:
50% entrada sal
do ein até 10 me-

VILLE - Terreno
cl 532,OOm2 edifi
cado cl prédio de 2

pavimentos.

próximo ao

Fórum - Apto. 3
quartos.

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

Vendas'
Terreno no Loteamento "Vicenzi Gadotti Ltda" bairro Santo Antonio
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30rnts, centro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Coléqto Giardini Lenzt,
Casa de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria com 63,OOm� no Loteamento "Vicenzi e Gadotti
Ltda".
Casa mista cl 160,OOm2, rua; Dos Escoteiros cl 13 peças, telefone

e antena parabólica.
Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 1 05m2 sendo o

terreno de 465m2

Apartamento no Edifício Jaraguá
Chácara com 10.000,OOm2 com casa de alvenaria, bairro João

Pessoa
,

Chácara com 88 margas em Nereu Ramos" cl casa, luz e, água.
Terreno na BR-280 com área de 7,OOOm2 •

� INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

COMPRE BEM."-
....

* Casa de alvenaria com

120m2, terreno com 304m2.

Rua: 25' de Julho (próximo ao

posto Beling).

Preço: R$ 75.000,00 (a
combinar).
* Casa mista com 120m2,
terreno com 70m2 (todo
murado) na rua Bahia.

Preço: R$ 30.000,00 (a
combinar).
*Casa de alvenaria com 70l'_!l2,
terreno com 420m2 na rua

Pedro Winter.

Só R$ 12.000,00.

COMPRE AQUI.

•••••••••••••••••
· �� .

: CRECI N° 1589 J-s :
• •
• Ba..... Sul .
· ....õv.i. 1

; . Fone: (0473) 72-2734 ;
• 1
• Vende • I•

Terreno
1Terreno c/ 416m2• na rua 25 de Julho. Vila Nova. Preço R$

• HOOO.OO 1
• 'I'erren" cl 376m2 (I4x27). na BaITa. Rua Fridà Piske Krueger. 1

I'Preço RS 8.000.00
•• Terreno ç12.791m2• ruaWalterMarquardt, defrontePostoMime. '

• Preço RS 180,000,00 1
•

Terreno cl 600,OOm2 (I5x40), na SC416, 500 metros antes da 1Choco Leue. Preço RS 6.000.00

1• Terreno c/ 384m2 (16 x 24). Lot. Jardim Hruschka II, bairro São 1
� • I.uis. Preço RS 7.000.00 em 14 vezes 1 .

•
TcU""0S 110 Loteam. doMarquardt, localizado na Barra. Preço R$ 16.500.00

• TelT"noc/5.000,OOnJ',na BarradoRioCelTp.PreçoRS40.000,00 1 I•
. negociável 1

•
Terreno e/ I 5.750rß2,edificadocom duas casas.umamistade 75nJ'

1e outra de madeira com 48nJ', localizado na Barra próximo ao

• Noviciado. Preço R$ 15.000,000- negociável.

1'1•
Terreno c/498,75m2, naruaLuiz.Satler, Barra.PreçoR$ 13.000,00 I" Casas

• Casa em alvenaria cl 150m2, 3 qtos, garagem, 2BWe_e demais 1
• 'dependências, terreno com 445,5Om2, na.Barra, próxima ao Novi- 1

dado. Preço R$ 55.000,00 - negociável 1• Casa em.alvenaria c/ 93,50nJ' semi-acabada, 3 qtos e demais 1
• dependências, Lot. do Matquardt, na Barra Preço RS 18.000,00. •
• Aceita-se carro ou. financia até 4 meses. 1
•

Casa de alvenaria c/146,00nJ'. rua Francisco Stinghen, na Barra,
1 Iterreno com 406,00m2. Preço R$ 33.000,00

• Casaemalvenariac/ 130rß2, 3qtosedemaisdependências,garagem, 1
•

terreno com 440m2, Vila Rau. Aceita carro. Preço R$ 25.000,00 1Casa de alvenaria cl 77.00nJ', lateral rua BerthaWeege, próximoa
• Malwee. semi-acabada. Preço R$ 25.000,00 - negociävel. 1 1• Prédio d 2 pavimentos c/196m2• desmembrado em três apto.�., 1
•

sendo um c! 96m2 e os outros dois com 50m2 cada um, localizado 1na Barra, Preço R$ 45.000,00
'

• Casa mista c/108m2, na rua 774 s/nome, Lot. AnaPaula III. Bairro I,

1.'-'• São Luis: Condições: R$ 12.000,00 entrada, mais 4 prestações de 1RS 2.000.00 e 24 prestações fixas de RS 183,00
1 Casa em alvenaria c/132nJ', semi-acabada, na Barra, Lot. Rosá. 1

. • PreçoR.$ 12.500.00
'

1
•

Casa mista L'Om 150nJ', 3 qtos, 2 BWC. demals dependências, 1 "1'terreno c/528m2 (I6x33). naBarra, rua Horácio Rubini. Preço R$
.llin�' �
• Apto, 107m2• 3 quartos.j suíte. 2 BWC. sala. cozinha, garagem na 1Barra. Preço R$ 35.000,00

I• Loteamentos no Ria Cerro II - na RodoVia sc - 416 I.
• - A partir de RS 2.450.00 de entrada e saldo em até 50 meses com 1
• prestações de RS 115,00 p/rnês 1Aluga
• Lojas comerciais na Barrado Rio Cerro 1
• Telefone de prefixo "76"

'

.

1
• 1

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

'Marcatto
TERRENOS

Terrenoe/5. 184nlz, rua 199semnome- VilaNova
Terreno naAv.Mal. Deodoro daFonsecae/950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno rua 456 - Sem Nome, c/445m2 - Adernar
Elhert

, Terreno c/350m2 - Loteamento Ana Paula IV
Terreno e/1.500m2 + casa de alvenaria na rua

Epitácio Pessoa
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paula m
Lote n° 190 nó Ana Paulam
Lotes na rua Paulo Klitzke, bairro: Amizade
Lote n° 450 - Loteamento 'Ana Paula I (Lote 50)
Lote c/450m2 - Loteamento São Luiz (Gabardo)
Terreno c/ construção própria para lanchonete -

Lote n° 45 - Ana Paulam
CASAS

Casamista c/56m2 - Loteamento George - Ilha da

Figueira
Casa alvenaria Lote n° 109 - LoteamentoAna
Paula II c/420m2 - Joel
Casaalvenariae/257m2+terrenode5.700m2-Rio
Molha
Casa alvenaria c/140m2 - Barra do Rio Cerro
Casamista 66m2 + garagem lote n° 67 Ana Paula
m
Casa em construção c/140m2 - Lote n° 67.Ana
.Paulam
Casamadeírac/Söms- Lote 121- LoteamentoAna
Paulam

1
I
1
I
1
1
I
1
I
1
1

, APTOS

Apto. Edifício Jaraguá cl 70m2 - 1 ° andar - sI

garagem
Apto. Edifício Jaco Emmendoeifer c/100m2 7°
andar

Apto. Edifício Isabella - Apto. 101 c/132m2, 3
quartos e garagem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS
ReI. 1.001 - Casa alvenaria novac/192m"- Rua João Batista RudQIf, n'
161. c/I suite. 2 dorm •• salas. dep. ,!mpre•• lavand. cozinha, disp.,
churrasq•• 2 ewc social. garagem p/ 2 carros. c/ ant. parabólica e

porta0 eletrOnlco. por apenas RS 65.000.00
ReI. 1.002 - Sobrado em a1v. c/143m' - Prõx. ao Clube de Campo
Baependl. RS 65.000.00 (novo)
ReI. 1.003 - Sobradó antigo c/230m2• área terr. c/ 1.840m2 - (Rua
Presld. Epltáclo Pessoa). 933) RS 2SO.000.00
ReI. 1.004 - Sobrado em a1v. c/360m' novo - Rua José Emmendoerfer.
1153. terr. c/l.600m' - RS 40.000.00 (sinal) - Saldo parcelado em até
12 x

ReI. 1.005 - Sobrado em a1vJanligo c/260m2 - Av. Getilliolvarg�., n'488 - ao lado do Sup. Europa - RS RSI60.ooo.00 . - (..17'./. '

. ReI. 1.006 - Casa a1v. cl3dorms .• c/ � 70m2 - Rua Uruguai, n'� - pröx.
Duas Rodas Ind. - RS SO.OOO,OO + 2 parcelas de RS 12.500,00
ReI. 1.007 - Sobradoc/14Om2+constr. lundosc/60m2- Praiade Barra
Velha com mobilia. Rua Guaramar. 76 - RS 65.000.00
ReI. 1.008 - Casamlsta c/120m2 (Praia de Piçarras) Av. Mareilio Dias•.
126 c/ telefone RS 33.000.00 - Troca c/ apto. em Jaraguá do Sul. paga-
se diferença avista

.

ReI. 1.009 - Casa a1v. c/280m2 - Rua João Eggert - BaIrro Itajara, 230
- RS 45.000.00 .

ReI. 1.010- Casamad. c/70m2 + ponto com. em a1v. c/96m2 - RuaJoão
Januárii> Ayroso. 3465 - RS 30.000,00 .

ReI. 1.011 - Sobrado em alv. c/129m', semi/acabado - Rua Richard
Piske. 160. RS 33.000.00 - aceRa-se proposta, apto. menor valor.
·Rel. 1.012 Chalé c/70m'. terr. c/12B!n2 - Rua Alberto, Fachini. Vila
Nova - RS 45.000.00 .

ReI. 1.013 - Casa a1v. c/144m2 -Inacabada - Rua Pedro Florianl. s/n'
- RS 35.000.00 .

ReI. 1.014 - Casa a1v. c/91m2 + ponto com. c/70m2 - Rua AntOnio e.
Schmldt. S07 - Ilha da FIgueira - RS 37.000,00
ReI. 1.015 - Casa alv. cl 140m2 cl 1 suite + 2 dorms. - Rua Frederico
Toldt. 237 - Vila Lalau - RS 55.000.00
ReI. 1.016-Casaalv.c/7Om2-RuaPreI.JoséBauer.469- RS 25.000.00
ReI. 1.017 - Casa a1v. c/90m2 - Rua Pedro Floriani. 653 - RS19.ooo,00
ReI. 1.018- Casaalv. c/112m2 - Rua Paulo VoHolinl, sIn° - Nereu Ramos
- RS 20.000,00

doReI.I.019-Casaalv.c/26Om"-Prõx.arrozUrbano-c/1 sulte+4 rrns,
3 salas. dep. empr., churrasq. antena parabólica. garagem p/2 carros, .

sauna, cozinha cl arm. embutid<!. RS apenas 65.000.00
ReI. L020 - Prédio com 2 pavimentos - Rua Carlos Egger:t. 164 - c/
170m". terr.. com 220m2 + sala comercial. + I apelamento - RS
60.000.00 .

ReI. 1.021 - Casa med. c/7Bmz - Terr. c/I.500m2 (estrada R. Molha)
RS 13.000,00
ReI. 1.023 - Casa a1v. cl 140m'. terr. c/ 447m' - Rua M' Fraiberger
Pampiona, n° 90. Prõx. ao e. A. Baelpendl - RS 65.000.00
Ref. 1.024 - Casacl 98m' - terreno c/ 735m' - Rua Roberto Ziemann.
4.530 -' RS 25.000.00 - Pr6x. ao Açougue Thail!lc�er

.

ReI. 1.025 - Casa mlstac/77m2 (Vila Rau) RS 16.000.00
ReI. 1.027 - Casa a1v. c/120m' - Rua 815 (Cohajas) Jguá Esq. - RS
17_000.00' + financiamento
ReI. 1.028 - Casa a1v. CI HlOm" - (Bairro Amizade) RS 25.000.00 +

saldo parcelado
TAMetM DISPOMOS DE APARTAMENTOS NA ÁREA

CENTRAl EM CONDiÇÕES CONSULTE-NOS

APARTdENTOS
ReI. 4.003 - RMidenel.. Amizade - Apto c/2 dorms .• financiado - RS
17.000.00. PrestaçAo - RS 289.00 p/mês
ReI. 4.004 - Edlflcio Cristina Monlque - Apto. c/3 dorms .• cl 2 BWC -

RS 40.000.00 ....
.

----TERRENOS
Rel.2.oo1 - Terreno c/446m2 - Prõx. Posto Marcoia - RS 13.000.00
ReI. 2.003 - Terreno'no Residencial Versalls c/ 45Om· - RS 7.500.00
Ref. 2.004 - Terreno cl 17.791m", 6Iimb p/loteamento - Prõx. do
Juvenlus - RS 35.000.00 •

Ref. 2.005- Terreno c/ 7.000m' - Rio Molha - Lateral - RS .25.000.00
ReI. 2.006 - Terreno c/8.000m2 - Rua JoIo Tavares - Rio Moina - RS
20.000.00
ReI. 2.007 - Terrenoll.otearnento Corupâ c/ área total: 360m" - Medl
açOes do P9Sto Marcolia - RS 5.000.00
ReI. 2.008 - Terreno cl 65Om" - Pr6x. ao Móveis Pradl - RS 20.000.00
ReI. 2.009 - 02 terrenos c/ área total de soam" oS dois. Piala de
Ubaluba - SAo Francisco do Sul. - RS 4.000.00
Ref. 2.010 - Terreno' aHo/piano cl 15x43 = 645m2 - Vila Nova - RS
15.000.00 .

Ref. 2.012 - Terreno cl 600m2 - Ilha da Figueira - RS 15.000.00
Rei. 2013 - Terreno cl570m' - Rua Max Nicolau W. Schimldt - RS 16.000.00

SITIOS
Rel.aOOI -Sftlo-c/20.00am2-RuaBenjamin Constant -Massaranduba
- RS 18.000.02--
Rei. 3.002 - Sitio na cidade - Vila Nova - cl6.220m' cl casa de mad. cl70m'.
Lugar aHo cem vista para cidade - R$ 45.000.00
Relo 3.003 - S lilo na cidade c/6.200m' c/ casa de mad. c/70m· - lugar
aHo c/ vista p/ cidade (Vila Nova) R$ 45.000.00
ReI. 3.004 - Sitio cl 20.00Om" - c/ casa a1v.• água corrente. 5 cabaças

.
de gado. todo cercado - (Estrada Garibaldi, prõx. ao Gumz) - R$
45.000.00
ReI. 3.005 - 'Sftlo c/25.550mz c/ casa de a1v. c/70m" - Três Rios do
Norte, sln' - RS 75.000,00
Ref. 3.006 - Sitio cl I 25.000m' c/ casa boa em alv. c/3 dorms., de".
+ rancllos criaçAo de peixes. água' corrente, todo cercado - RS.
80.000.00 (RibeirãO G. do Norte) .

LOTEAMENTOS
_

ReI. 2030 - Residencial Behiing - prõx. Salao Amizade com toda infra-
estrutura - Lotes apartlr de RS 8.000.00 .

ReI. 2031 - Residencial Plazera - Entrada para Pedreira Rio Branco -

BOOm iado esquerdo - Lotes apartir de RS 5.000.00
LOCAÇÕES

ReI.500I-APARTAMENTO NABERNAROOOORNBI:JSCHC/2CJOMi' (NOVO)
- R$825,OO.
ReI.5002 - Casa de a1v. cl2 dorms.• + depand6ncias - Pr6x.1o CABANA Mat
de Construçil!o. - R$ 220.00
Rei. 5003 - ÕlSPOMOS DE U_MA UNHA TELEFONICA PARA VENDA C,'
�XO (71) R$ 30800.00

CLASSIFICADOS CORREIO 1)0 povo-II •.

ena
Lenzi Friedrich, 39 - Fone 72-051Q

Vende'
LOTE próximo fern, velho Spé'zia com 539m'.
LOTE no Bairro VOa Nova com 420m'.
LOTE no Bairro João p<."SSOQ' com 450m2 com l'undam.,nto de 90m".
l,.OTE de esquina no Bab'ro São Judas,�m 420.....
LOTE no Blalrro São Judas .�om 392nt'.
CASA na Rua Eleodoro Borges. t€?ndd I surte, :2 quartos, 3 bmlhein's.
garagem 2 carros, sala. copa. cozinha. lav.andcria, toda murada com

180m'.
CASA na Ilha da Figueu:a com 99m2•
CASA próximo Arte Laje C;.>íl1 180m2• tendo 3 suites. mais 2 quartos, â
banheíros, plscína, sala de jogos. sala, copa. cozinha. garagem 2 carros ..
CASA mista próximo Zanotí Eläsricos.
APTO na rua José Bmmendörfer. 3 quartos. 2 banheiros; sala. copa•

cozinha. lavanderia. garagem, com 101m2•
APTO no Ed. Anthuriun. próximo Bavärta. 2 quartos. htUlheiro. sala,
copa, cozinha, lavanderiar garagem, com 126m2•
CHÁCARA em Corupä, fundos com o Seminário com 13.000m' tendo
2 casas. tanque de peixe. pomar. pastagem. no vaJor de
CHÁCARA em Ribeirão Grande. com casa 9Otn2 demadeira. 71agos de
peixe. eucalipto. pomar e demais benfeitorias.
CHÁCARA emJaraguá84 distânciadocentro apenas 13 kmcom3 casas.
estábulo. lagoas de peixe. e pestagem para gado.

.

.

FAZENDA em Ribeirão da Lagoa com 402 morgos, com água corrente.
ta emBr ular comcas 9OJll'-á 17kmdaBR-280.

.

Casas
Casa-Cle alvenaria cl 220m" 1 suite + 3 donnhórios demais .

dep. - Rua M. Ziemann
Casa de alvenaria cl 3 quartos - Inicio Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria cl 180� cl terreno de 2.600m" - Rua
Joinvílle
Casa de 'alvenaria cl 130m" cl 3 donnhórios - Próx. sldäo
Doering
Casa de alvenaria rua Felipe Sclmlidt cl 155m", terreno
688m" rua Felipe Schmidt
Casa de madeira c/100m" - Rua Irmão Leandro
Casade alvenaria cl 3 domlilórios - RuaArquimedes Dantas
Casa alvenaria cl 80m" - Rua Adolfo Ziemann
Sõbrado alvenaria cl 300m2 - Vila Lenzi em construção
SObrado alvenaria cl 300m" - Lateral Bemardo Dombugçh
Casa de alvenaria cl 130rrí' rua Prefeno José Bauer
Casa de alvenaria cl 100rrí' Loteamento Ribeiro. IIhli da'
Rgueira
Casa de alvenaria CI 100m" rua Alfredo carlOs Heier, (R$
12.000,00 de entrada assumir financiamento de R$ ?10,OO
mensais)

Apartamentos
Apto. cl 2 ou 3 quartos em construção rua C.E.F. pl entrega
meadosde96
Apto. Ed, lsabélla cl 122m" - 2 quartos + suíte cl piscina
Apto. Cond. Amizade - cl 2 quartos - Rnanciado
Apto. c/118m"Ed. Dona Lili emPiçarrasclótimavistaplmar,
2 quartos + suíte demais dependências

Terrenos
Terreno cl 2.600rrí' - Rua Joinville, ótimo ponto comercial
Terreno cl 430m" - Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 - Ilha da I'!gueira
Terreno cl 532m" - Próx. Posto Marcola
Terreno cl 300m2 - Praia de ltajuba próx. Igreja Católica
Terreno cl 450rrí' - Loteamento Girola
Terreno cl 430m2 - Ao lado do Condomlnio Amizade
Terreno cl 400rrí' - Rua Marcelo Barbi
Terreno cl 100.000m" cl casa alvenaria ótimo pl empresa
RuaWolloangWeege (Rio Cerro I)
Terreno de 560m2 ao lado Loteamento Champagnat

,

Aluga·se
Telefone celular --

Apartamento cl 3 !lormhórios (Centro)

'Conjunto Res. Emigrantes. Ótimos aptos' com
churrasqueira. salão de festas. salão de jogos. play
ground. totalmente residencial. Apenas 2 por andar.
Financiamento próprio a partir de R$ 365.00 por mls
(1.12CUB)

'1�.

CRECI4004

Rua Jo•• Fontana� ... 45
Jaraguá do Sul - SC'
FONE: 72-0525

VENDE-SE
. CASAS

Dealvenariade4SOm..,todadetijolOmaciço,oomtemoode6SOmts,ml8'Ode4mts
dealtura,maissala,copa,c:oziDba,saladevisita,saladosom,4quartos.Sbanbeiroo.
3 Aroasdeserviço. clependencia deempregada, salãóde r..la,churrasqueira, piscina
para adulO e criança. sauna completa, garagem, jardim mtemo. Próximo ao

Supermercado Broitbaupl, aa Bana do Rio Cerro. V..... RS 11......... RS
"....... de entrada o fiDanciamos em 316 S aJIOS. AceilaDlOl qualquer proposta.
De a1veuaria de 200m... com terreuo de 43Smts, 2 suites. I quarto, sala de vi.IW,
copa, cozinha, churrasqueira,clependhciade�pda, -eleserviço.aaragem,
pr6Jtimo ao Colégio "olaodo Man:elino Gonçalves. tlha da Pipeira: V.lor-RS
43....... _ .

Dealveoariaele 140m.. , mais lerrenoele 14ill. murada, com 3qlWloo, 2 banbeiftlo,
2 salas, copa, c:oziDba, lavanderia, 2 diapeDsas. garagem, cbunuqueira....110 de
relias, oom tua calçada. próximo ao Posto Mime.V_r ..........
Dealveoaria DOVa, oom 2 quartos. banheiro, sala de visita, cozinha eg.agem, oom
niacalçada,lOcIamuradaoomc:ercadealumlnio.p06ximoaoCoI6,ioGiardinilAnzi.
V..... R$ Je........ Aceila-Se proposta.
De a1veoaria, próximo ao Polo NOI1ollodia, 3 cpaIOS. 2 batibeiros, sala ele visil-.
copa, ooziDba, salaMtv._ de oerviço. salio de relias, cburnlqueira, ,..,em
para 39'"'"' V..... RS .5.......
2 casas. seodo uma de madeira de 18Omta, em ótimo eslado � I de alvenaria de
13Omts, 2suftes, I quarlo,cozinIta,banbeirosociale ,anilem, lerreno oomercial ele
400m...Na"..JoIo�_.V.....RS75.......ou.....,.,lacIoem.t6
10........

.

Dealveoaria, I sufi., 3 quartos, 2banbeiroo.depencRoCiaeleemprepda,Slta, copa,
.

.cozinba,saladej..W,cb n.papm,t.....node6OOmta,pr6JtimoaMII'isoI,
aa"",JÓiviUe.V R$ß ..

ScbIadode2pisos 200mta,nobãirroHavaLemGulnmirim.V.....U.......
outtoca-seporcasaemJoiovilJe
Casamistanova,p06xilÍloaSociedaeleBaepeodI.V..... RS.......

TROCA-SE
No ceOIlO, I casa de alvenaria de 4 quartos, 2 banheiros. sala, copa, cozinha,
lav..deria, ,_,em p..3 canos.Próximo10SupermercadoSa�DIDarIo doRio
1InDco, por .,.....,...10 de 2 qua1" com ,..,em.

APARTAMENTOS
Apto. DOVO financiado, próximo'. Meoegolti Vefculos, cciD sala de visitas com

sacada (vista para a cidade). cozinha embutida com mAnnore, Area de oerviço, 2
quartos com banheiJO social oompleto, I suite com OI condicionado, sallo de resta,
g"',OID comporIiodelJ&úco.V..... RS 55....... ele eDtrada omais 10 parcela0
de RS 1.400.00. troco por casa J

TERRI!NOS
Terreno ceotral3.200 m.. , pmimo • lavei. V..... RS 13........
Terrel'lo de S97m.. , próximo ao Porum. Vila Nova.
Terreoo de 28x84 oom 2.24Omta, próximo aoColqio Giardini Lcozi, pIODto para
construir. V8Ior RS 1'-......
Tenmode62x43 2.666mIl.prec:iIandosomentedewnilcno.1IIVilaLalau(Weg
2l.V.....R$tJ ..
Terreoocomercial emGuatamirimde30xS4, a 150m..dotrevo.V"'rRS2l. ..
Terreoode ISó l,próximoaRecreativaDuasRodas,a200mtsdo ....lIO.V RS
18._,"
Tureoode3Ox71.pr6prioparawnac_naVilaRau,próximoaPacuJdade.V....
UZ5....... parcelado
Terrenode 1",,27.pr6Ximoafilbric:adaDalcelisoMarisol,ruaDomil!iQlSalllllo.V,,*
RS:M.......aceita-seproposla
Terrenosde 14x28 próximoaSociedadeVieir Vilalalall.C<iín"",caJçada, tMeclO
eocbenle. V.ler RS 15....... ouRU de eotrada omais S parcelas ele RS
2.000,00
Terreno de 2OXZS.,30 pr6ximo a Paculdade. Y.ler RS .,;........oito oarro ou
proposta.
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Imóveis para vend�
CASAS

_ Alvenaria, 144, oom2em terrenode 9oo,oom2, localízadanaVILALENZI
·

TODAMURADA, contendo 03 dormitörios (sufte) demaisdependências
e garagem. Rua calçada, excelente local. ,

ALVENARIA, 207,oom2 contendo 01 sufte + dóis quartos, saiá el bar,
.

_

cozinha instalada: sob medida, garagem pl 02 CaITOS, antena pafaj,ólicà,-
aquecimento solar, portão el�trônico.

'

MADEIRA, 120,00m2 em terrenode 720,OOIli2, situada à ruaGoiás, Vila•
.

- , .. J "..' \

· Lenzi, pröxímo à ARTE ,LAJE.:
-

; S_OB�ADO EM;�VENA�A, cOpl apartamento na parte de cima com
_.

_ .1.37,00m2e na_parle de baixo äreaparacomércio de 13--2,OOm2. Localizada
·

..�., �� Hià B. OO-mbdsch. Acefia-se caminhão, entrada + parcelas.

i'

_

c,_ -

.'
< ,

APARTAMENTOS'
_
};tÔnfáréa'-��Df80,Ó(J��:/-�ôntendo-:3 .donriitórlos (suíte), saia pl dois

·

- ambientes, cozinha, Iavand. e garagem. Entr8dâparceladamais financia-
0_ me�to. Localizado no centro, em ótimo prédio.
:_ Edif. Schioket, 03 donnit. (stifte) sala, cozinha instalada, demais dep, e
'_- completàäreade Jazere piscína, EmradaR$ 50.000,00maísfínanciamen

to, aeeítando-se carro como pàrte no negócio. _

=�����5::�Z�E;�:a:W;::��O��5�OO: III'
respectivamente

.

, !I m

���?i���s.:�;!�;!=�t::;��: III
À rua Cabo Harry Hardlich, com aproximadamente 330,OOm2, plano,

_ �..... '.:. '" :::�'
central com" preçoR$ 41'��UGUEL I,! i.11.� r. ;)1�..••••••..:::[::.�_::!i:[:;)::fj ..:: :::/:::-::::

:

•.:.,.:••••.. : .•.••••••..>.:.••••..• :
;q

[·lIi
m;••••

·

•••••••• ·•••• ·

·_r ·.

IMOBILIÁRIA ',. <

CRECI0039-.1

IRACEMA
FAÇA UM BOM NEGÓCIO NA IMOBILIÁRIA IRACEMA,:. .

COM SEGURANÇ� E TRANQUILIDADE, POIS ELA LH�,
"

-.

OFERECE TODA ASSESSORIA-JURfDICA :
.,-c ,. 'I<.!

� -,
. _

, .

. RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HÄQLlCH. Nil 783 - SALA 03
TELEFONES: 72-1626/72-1395/97-9274

-
-

---; .

- CASADE�ADEI�A,localizaqaàruaJORGEL-ACERDA,CENTRb,
" contendo o dormitórios, sala 02 ambientes, demais dep. e garagem.
,� �.

·

APARTAMENTO NOVO, 02 dormitórios demais dep. + abrigo plcarro,
à rua 13 de maio.

-

COMPRA --VENDA - ALUGUÉIS
ADMINISTRA ÃQ DE IMÓVEIS

f:' ·:::::::f:....::�:�}tf
··:::;�;:t �� ;::::.:.:,::::::;:;:::::::.

:.:;

·::'J.:••t'.'.r
!���r��rm:���: f�i: .. }����

:::{:i

SCHIIC'HE" Fábrlcade Calhas
. Industriais

,

eResidenciais

110NE «)L173)

73-0:125
. Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

OFICINADO ZEZINHO
SOB DIREÇÃO -DO MESMO

I\EABRIRÁ DIA 08/05/95
" RUA Ruí BARBOSA -IBAIRRO AVAíl

GUARAMIRIM - SC

FONE: (0473) 73-0679

OAROMA EOSABORDONSBONSTEMPOS VOLTARAM

.'e PA�FICADORAECONfEITARIA
t �PAOU-VlNRO

. Abertodiariamentedasc>6:00às21 :OOhs,
, . inclusivedomlngoseferiados _

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

. .

(PróximoWeg I)
.

Fone: 72-1'243

�nUji�) (1) I:;')

@��� 8ß����� �'lJ@WC)
DlVlSÃQDECONCRETÖ

(TUBÖSEARTEFATOSDEOONCRFTO)
__•• Rua Joinville, 1016 - Fone 72·1101 _
DIVISÃODEPLAsncoS(TUBOSDEPVC-ElETROJUNHAS

.

ESGOl'O.,.TUBOSDEPOUEnLENOIMANGUEIRAPRETA).
Rua Bernard€) Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

.

Rua CeI. Procópio Gomes, 89
-

Fone 71-0066

PG MOTO PEÇAS LTDA ..
BICICLETA 1SM - FREIO CANTILEVER • AROS, ALUMfNIO • CAMBIOS
IMPORTADOS SOMENTE R$ 150,00· KIT 1sM COMP R$ 35,00

CORRENTE C3ROSSA IMP. R$ 2,50
CORRENTE FINA KMC 11 LINHA R$ 4,50

I'INEU MOUNTAIN BIKE FAIXA KÉNDA . R$ S,OO
PÉDE 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

II
II
I'

.; .

GRAFICA E EDITORA. CP LIDA.
.,.<

.IMPRESSOS·EM OFF-SÉT, PANFILET:OS,
CA-�TÃO DE VISITA, INFO�M�TI\lOS, ETC •••

-A,!. Mal� D�odoro da Fonseca, 122 - 1 º andar - Fone/fax (0473) 71-1919

>� •••
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Telecurso 2000 oporlunim a Exposiç�o �obre a F�B vai
,

. para JOlnvllle e Curitiba
conclusão tioS estudos básicos

ENSINO

SoPaulo-Desenvolvidopelo
sistema Fiesp (Federação das Indús

trias do Estado de São Paula) e a

Fundação
Ro b e r t o "''_'
Marinho, ,,1l1li1" .

está no ar

desde 29 de Itllllpllllllodll
junho último pilo ,,,1
o Tele-curso _

2000,
.

que pode ser ac0IJ.?Panhado
índívidualmenteouemtelesalasmon

tadasemempresaseinstituições.Mais
de 200 profíssíonaís, entre educadores,
sociólogos, atores, roteiristasediretores

computação.
Voltado para o ensino äe 10 e 2°

grauseprofíssíonalízante,oTelecurso
2000 envolve investimentos de
US$' 43 milhões, com o objetivo
ambícíoso de atingir 33 milhões de

telespectadores excluídos do sistema
escolar (entre 14 e 35 anos). Uma
banca de jornal, o jornaleiro, sua

cozinha, uma amiga química e o

laboratörio onde ela trabalha são o

cenário e os personagens príncipaís
das 50 aulas de Química,

Interpretado por Cássio Scapin, o

jornaleiro Clóvis é. um apaixonado

Pessin, uma química. Ela o leva ao

laboratório onde trabalha, na Uni

versidade de São Paulo, pará acom

panhar experiências. Para o diretor

Carlos Nascímbení, um dos desafios

é não deixar que a história que está

sendo contada seja maís importante
que o conteúdo.

As aulas são exibidas diariamen

tepelaRedeGlobo (6:45) comreprise
aos sábados (5:30) e pelas emissoras
educativas. Através de telesalas que
funcionamcomo espaçosexperímen
tais nas Faculdades de Educação, 74
universidades de todo o país já parti-

estão envolvidos na realização das 140 porQuímica, atento a tudo que acon- cípam doTelecurso 2000, proporcío-

primeiras aulas desta fase que envolve
Português,Matemática eQuímica,que
utilizaumalinguagemnxx:lemaeomos
mais avariçadosrecursosdeanimação e

tece à sua volta: lê tudo o que passa

por su a banca e gosta de trocar idéias
com os fregueses. Entre des está

Áurea, interpretada pela atriz Malu

nando programas de estágio e

capacitação deorientadoresde apren
dizagem e assessoria naprodução de

avaliação pedagógica das teleaulas.

GraWlfdo das aulas de Qufmica na USP

SUCESSO

.laraguá do Sul- À exposição
comemorativa à participação da

Força Expedicionária Brasileira
(FEB), na II Guerra Mundial e

quemarca, também, os 50 anos do
término damaior tragédia da his-

.

tória da humanidade, poderá ser
apreciada no espaço cultural da

praça Angelo Piazera até o dia 12

próximo. Únicaem SantaCatarina
nesta dimensão, a exposição já
atraiu alguns milhares de visitan
tes, inclusive de cidades vizinhas,
pelo seu conteúdo histórico.

A partir do dia 24 deste mês,
segundo a diretora do Museu

Municipal Emílio da Silva, a

mostra vai para Joinville. Disse
Alcioni Macedo Canuto que a

exposição foi solicitadapela dire
ção da Escola Técnica Tupy, de

ensino proüssionalizantc, e lá
deverá permanecer pelo período
de quinze dias. Depois disso, se

gundo informações do secretário
dc Cultura, Esportes e Lazer,
Balduíno Raulino, a exposição
deverá ser levadaparaCuriti ba dc
onde, aliás, o acervo se origina e

foi adquirido dc um colecionador.
Por outro lado, com a finalida

de de escolher o logotipo do

"Jaraguä em Dança", até o próxi
mo dia 12 estudantes e profissie-

.

nais das áreas dc desenho indus

trial, programação visual, artes

plásticas e publicidade poderão
entregar suas propostas com os

originais.na secretariamunicipal
de Cultura, Esporte e Lazer. O
vencedor receberá a importância
de R$ 2.000,00 como prêmio.

PARTICIPANDO

Malwee comemora seus 20'
anos em Pomerode com doações

Pomerode - Para comemorar

de maneira diferente os seus pri
meiros 20 anos de atividades no

municfpio dePomerode, a empre
sa Malwee Malhas, com matriz
em Jaraguá do Sul, decidiu con

sultar a prefeitura daquele muni
cípio para saber de que forma

poderia colaborar nas priorida
des que o poder público conside
rasse como mais urgentes em ter

mos de coletividade.
Ouvido a respeito, o prefeito

Nelson Kitschkowski enumerou

alguns itens que foram pronta
mente aceitos e, ainda, acresci
dos de outros por iniciativa da

empresa. Assim, foram doadas 10
cadeiras de rodas, dezenas decon-

aos estudantes de escolas da

rede municipal de ensino, um

gabinete odontológico completo
. (com todososequipamentos), um
parque infantil, 180 jogos didáti
cos e uma viatura para o corpo de

bombeiros.

Pomerode, considerada como

a cidade mais alemã do Brasil,
experimenta um significativo
crescimentoem seu parque indus
trial nos últimos anos, além de ter
no turismo uma importante fonte
de receita. No município desta

cam-se indústrias de malhas,

como a Malwee, porcelanas, de
alimentação, plásticos, máquinas
e equipamentos deal ta tecnologia,
artigos esportivos, calçados, mó-

juntos de agasalhos destinados veis, esquadrias, entre outras.

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
TEM AGRICULTURA. E MEIO AMBIENTE

,Dois anos comprornetldos com
. a produção de oümentos e preservação da natureza

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE AGRICULTURA

'

E MEIO AMBIENTE Aguarde que vem mais. Qualidade de vida
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LIXO

Campanhaprocura conscientizar
população sobre a reciclagem

JaraguádOSuI-"S.O.S.
Jaraguädo Sul-Sujeiranunca
mais" éo slogandeumacampa
nhadesen-
cadeada

pela P!e
feitura

para es- pl' tio
clarecer a I ...

população IM tllII'tJIIIO
sobre o tratamento correto que
se deve dar ao lixo doméstico e,
também, criar o hábito entre as

pessoas de não atirar lixo em

terrenos baldios, cursos deágua
e nos passeios. Um folheto em

cores alerta para o fato de ser

uma responsabilidade de todos
a questão do lixo urbano, o que
começa na casa de cada um.

Boa parte do conteúdo do
folheto está

.

direcionada a
. reciclagem do lixo como forma
de se obtermatéria-prima para
a fabricação de novos produ
tos, normalmente retiradas da
naturezademaneirairracional,
o que tem provocado nas últi
mas décadas uma espantosa
devastação e consequente de

gradação do meio ambiente.
Ensina a publicação que, sepa
rando o lixo, como papéis, vi
dros, plásticos e metais, por
exemplo, em embalagens dife
rentes, cada um estará contri
buindo para a conservação da
natureza.

No folheto aprefeitura lança
mãodeexemplosbem didáticos
como, por exemplo, no caso da
fabricação de papel. Para cada
tonelada são necessárias 20 ár
vores. Em Jaraguá do Sul a

média diária de coleta de lixo é

de 40 toneladas e, deste mon

tante, 15%é formadoporpapel
e papelão, o que corresponde,
então, aseis toneladas de papel
por dia. Resumindo: a cidade

jogano lixo o equivalente a 120
árvores por dia, teoricamente,

. já que dezenas de catadores de

papel.atuam diuturnamente re
colhendo este material que é
revendido para reciclagem.

Nocasodovidro, produzido a

VILARAU6

10
I JARAGU:t. ESQUERDO
I

partir da areia retirada de rios e
dunas em praias, a reciclagem
baseia-se na fusão do vidromoí
do, queconservatodas as proprí
edadesffsicasequímicas.Oplás
tico, produzido apartir do petró
leo, émoídoe lavado, seco, tritu
rado e derretidoemseu processo
de reciclagem. Metais e pilhas
também são aproveitados indus
trialniente, cadaum com proces
so pröprío,

2'/4'/8'. TARDE

3' / 5' / SAB ITARDE
ANAPAULA
TIFA MARTINS

Grupo de brasileiros produtores de sonetes
.

Duas Rodas reúne sorveteiros
Jaragu.á do Sul - Dois encontros de industriais, brasileiros e

argentinos, da área de produçi1o de sorvetes foram promovidos na

segunda quinzenademaiopelaDuasRodas lndustrial. Assuntoscomo
o controlede qualidade nas indústriasde sorvetes, como trabalhar na
livre concorrência, osprodutospaara sorvetes daDuasRodas, foram
temas abordados nos dois eventos, além de um concurso do melhor
sorvete onde osparticipantespuderammostrar suas aptidões. A Duas
Rodas épioneira neste trabalho de aproximação com seus clientes de
todo o paEs e exterior.

NOTA DE

AGRADECIMENTO

Os familiares enlutados de Li/i Kamke

Tepasse, ainda consternados com seu faleci

mento no último dia 27/05, com a idade de 73

anos, vem por meio desta, agradecer a todos

que de uma forma ou de outra se solidarizaram,

pelas palavras de conforto, manifestações de

carinho, aos que enviaram flores, coroas, car

tões e telegramas. Em especial agradecem ao

Dr. Luis Carlos Stoeberfpela sua dedicação.

A família enlutada.

Rua: Irineu Villela Veiga n2 103
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CONFIRMADO FLAGRANTE

Motoresapreendidosna Vazamento
BatLata são roubados

Guaramirim - o que apolícia
suspeitava, agoraé realidade. Das
287 peças apreendidas na terça
feira passada - motores, assentos
e caixas de câmbio, - em Guara

mirim, na lojaBatLataComércio
de Peças, O,s chassi dos motores

são' alterados, confirmando que a
loja de autopeças era receptadora
de peças de automóveis.

Os peritos da Deic estiveram
em Guaramirim investigando' to
das as peças apreendidas. O
resultado da perícia saiu quinta
feira passada. "Foi constatado a

irregularidade dc alteração do
número do chassi", explica o de-,
legado Alcivandro Espezirn.

Na batida que os policiais
fizeram naBatLata, o,proprietário,
da loja,Osvaldo,Luciano', afirmou
que não sabia que as peças eram
roubadas e' mossou as noras de

compra, "todas frias", ressalta

Espezirn. "Os valores das peças
eram muito,baixos, PO,r exemplo:
um motor de Santana 2000

adquiridopor R$ 120,00, é de se

suspeitar", acrescentao delegado'.
Para O, delegado' Hélcio Ferreira,
desde o, início' suspeitava-se que

FATAL

ArquivoCP

Espezim: suspeita confirmada

as peças eram roubadas, "Precisá
vamos comprovar", comenta,

Mosaico
.

Já a Mosaico Comércio de
Auto Peças Ltda., em Gaspar,
íntermedíäría das peças vinda de
São, Paulo" ainda não' foi autuada.
A polícia de Guaramirim não'
recebeu nenhum documento da
Deíc de busca e apreensão. A po-

'

lícia suspeita que no depósito' da
Mosaico tenha' mais de mil
motoresà esperados receptadores,

Duaspessoasmorreram
em acidentes na região
.Jaraguá do SullSchroeder -

De segunda à' sexta-feira, duas
pessoas morreram atropeladas na
região'. Os acidentes ocorreram

durante à noite de quarta-feira
passada.

O primeiro aconteceu na Ave
nida Marechal Castelo, Branco',
em Schrocder. Fredolino Ficher,
4Hanos. foi atropeladopelo Apolo

conduzido, por Jonas Romeu
Pasold. A vítimamorreu na hora,

.Jaraguá
Já na rua Joinville, próxima a

divisa de 'Jaraguä do Sul e

Guaramirim, o caminhão Ford

Cargo,placas lAR-6133.dirigido
por Olegário Ferreira, atropelou
Antônio Borba. que também

morreu no local. :

de óleo leva

empresário para a cadeia
Schro�der _-'Foi preso

quinta-feira, 10, no início
da tarde, em flagrante ,e por
crime�.. ,inafian- lnu.

ç a v e I , "ss,.pelaPolí- ,

c i a Am - IIttJ1'tJ111
biental de
Joinville, 1'1II1Íf1N1
() empresário Antonio

Fossili, proprietário da em

presa Resivalc cuja ativida
de é voltada à reciclagem,
refino e aditivação de óleo
utilizado em navios. Fossili
está sendo responsabilizado
por um grande vazamento

de óleo no rio Itapocuzinho
(Estrada Schroeder I), cerca
/de um quilômetro acima da

captação de água da Casan,
atingindo também o rio

ltapocu e provocando a in

terrupção no fornecimento
de água tratada para pelo
menos três mil ligações em,

Guaramirim.

Segundo consta, no pas
sado o empresário teve séri
os problemas pelo mesmo

motivo em São Paulo, de

onde saiu instalando-se na

cidade de Paranaguá (PR)
onde, igualmente, teve sua

empresa, fechada. No início
da década de 90 passou a

operar no bairro Nereu Ra

mos, em Jaraguá do Sul, e

em pouco tempo a empre
sa já causava danos ambi

entais com a poluição de

cursos de água como o Rio
Grande do Norte. Por várias
vezes foi multado pela
Fauna e até mesmo pelo
Ibama por promover. des

matamento sem autoriza

ção.

um funcionário que, segun
do ele, não fechou o registro
dc'úm dos tanques do reser
vatório, o que provocou o

vazamento do óleo para a

rede pluviai existente no

pátio da empresa e de lá para
o rio, que fica a uma distân
cia aproximada de 200
metros.

Amenizando
o empresário sustentou

que b vazamento não foi su

perior a 200 Iítros de óleo,
porém a 'visão que se tinha
ontem do trechopoluído deí-

Facilidades xava a impressão de uma

Atraído por incentivos quantidade bem superior. A
oferecidos pela prefeitura, Resivali é a única no Brasil
naforma deterraplanagem e neste tipo de atividade,
isenção de impostos pelo comercializando o produto
período de cinco anos, An- em todo o Estado de Santa,
tonio Fossili instalou sua .Catarina. No ano passado,
empresa na Estrada Schro- segundo o empresário, a pro
eder I. no município de dução foi de ,1.500 tonela
Schroeder. Na quinta-feira, das/mês e a previsão para
agentesda'Fatma e do Ibaina

'

este ano era de 3.000 tonela..

novamente 'autuaram o em- das/mês. Na delegaçía de

presãrío que no início da tar- Guaramitim o procedimen
de foi preso pela Polícia to é o de instauração de in
Ambiental. quérito contra o empresá-

Na delegacia, Fossili atri-
'

rio. Fossil] foi liberado ain-
.,

buiu a culpa do vazamento a da na quinta-feira.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário -Gumercindo da Silva n9 90,
19 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
,Jara uá do Sul - SC

A ADMINISTRAÇÃO MUNICI·PAL
TEM ESPORTE E LAZER·

.

".

9SECRETARIA
MUNICIPAL
D� CULTURA
ESPORTE E lAZER

Em dois anos forq,m entregues à pppulação
, 25 areas de lazer. ;

Aguarde que vem mais. I'
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CATARINENSE JET SKI
'-.A • •

-

Tres ttmesgarandrem vaga Garota deu, um-show na

doEstadual �!��s��.���!"!fl:!�����
campeonato Catarinense de Jet vice-campeão brasileiro na

Ski, realizado domingo teve um categoria free Style; Jairo Izé
show à parte. Camila Rangel, 15 Júnior,deSãoPaulo,eLuizAlder,

.

anos, de Curitiba, vice campeã de Assúncion, no Paraguai.
brasileiraeúnicamulheradisputar Os vencedores das sete

a etapa, correndo pela categoria categorias ,disputadas neste etapa
Runabout especial, agradou o pü- foram: Nadin Andrauss Filho
blico que lotou o ParqueMalwee, (Curitiba), Ski especial; Décio
e venceu na categoria Duarte (Curitiba), Sport especial;

A etapa também trouxe à Camila Rangel (Curitiba),
Jaraguá do Sul outros feras do Jet Runabout especial; Alessander

Ski, comoopilotoIvo Senn Neto, Lenzi (JaraguádoSul),FreeStyle;
de Florianópolis, que chegou em Jairo Izé Júnior (São Miguel do
quinto lugar nomundial em 91 e Oeste), Ski limited; Alexandre

no mesmo ano foi campeão Ribeiro (Curitiba), Ski novatos e

brasileiro; Alessander Lenzi, de Gustavo Henschel (Jaraguá do

Jaraguá do Sul, campeão estadu- Sul), na Runabout novatos.

J araguá do Sul - Faltando
duas rodadas para terminar a se

gunda fase do campeonato
Catarinense.Joaçaba,Criciúmae
Chapecoense já garantiram vaga

"

Campeonato Catarinense - Chave A

CLASS. CLUBE J
.

PG' V E D GP GC SG

1Q Chaoecoense 1? ?&:: 7 5 o 19 9 10

2º Criciúrna 12 22 6 4 2 20 10 10

3Q; Concórdia 12 19 5 3 4 21 19 2

4Q Tubarão 12 15 3 6 3 14 16 -4

5Q Marcmo Dias 12 14 4 2 6 21 20 1

6Q - Joinville 12 14 3 5 4 16 20 -4

7Q Avaí 12 12 3 3 6 19 24 -5
.

8Q Atlético 12 7 1 4 7 8 20 -12

para o )I/ven/us dóoctogonal
decisivo odeusoDdo Esta-
du a I. es/oduo/
Oito ti-
mes brí- deS/eOIlD
gam pe-

las, cinco vagas restantes. No

grupoA, das cinco vagasdisponí
veis, apenas três estão em disputa
- Criciúma e Chapecoense já
conseguiram classificação -, onde

,

Concórdia, Tubarão, Marcflio
Dias, joinville e Avai estão com
chances de classificação. Já no

grupo '8, o Figueirense, líder,
precisa de apenas um empate em
dois jogospara ficarcomumadas
.duas vagas em disputa A outra

. está divida entre Blumenau e

Araranguá. ,O Joaçaba consoli
dou a sua subida para o futebol de
elite em 1996, vencendo o Tupy
por4 aO, assegurando sua passa
gem para a terceira fase.

Pecísando vencer o Hercflio
Luz para manter as chances de

classificaçãoparaapróxima fase,
o Juventus conseguiu um empate
em Tubarão, e está desclassifica-

peterson IzidorWCP

Campeonato Catarinense - Chave B

CLASS. CLUBE J PG V E D GP GC SG

1Q Fiaueirense 12 25 7 4 1 1R 9 9
....

20 2 4 19 15 42Q Blurnenau 12 6

3Q Araranauá 12 20 5 5 2 14 10 4,

4Q Juventus 12 16 4 4 4 13 13 o

5Q Brusaue 12 15 4 3 5 17 14 3

6º Internacional 12 12 4 O 8 14 19 -5

7Q I': Hercílio Luz 12 12 2 6 4 15 20 -5

8Q Oaçadorense 12 8 1 6 5 6 16 -10

do do campeonato.Catarínense de
1995. Agora, a diretoria começa
um trabalho de reformulação no

elenco para adisputa do campeo-

nato Brasileiro da série' C, que
inicia em agosto. O Juventus tem 'Ltl6ot1 do PlII'lJlI. Mtdw••fkoll� l1li1-•• do BsIllllIUll
nachave ainda o Joinville,XV de
Piracicaba e o RioBranco (SP). D� UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA

Saída de Abel de Souza é cogitada
.

Logo após a partida contra o mana passada, o treinador estava
. Araranguä, quarta-feira passada, decidido a deixar o comando téc
(comentava-se que o técnico Abel nico. A diretoria insistiu em sua

cdeSouzapodería'ljogar atoalha" permanência. Depois da vitória
se sair do clube. Omotivo seria os contra o Inter, Abel se-mostrava
aaltos e baixos do time. Depois da tranqüilo, mas, após a derrota di
�e'lTota contra o Brusque na se- ante do Araranguá, o treinador

deu ares de suaínsatisfação como

rendimento da equipe.
Sexta-feira à noite, diretoria e

comissão técnicareuniram-separa
discutir a atual fase do time e o

campeonatoBrasileirodasérieC,
onde o Juventus participará ���������===�==�;;;;;;;;;;:;;;;;�.

,
I

ACOMERCIALORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E SERViÇOS SIC LTDA.

__�;'
Escritório info�matlzado, para prestar serviços técnicos profissionais de contabilidade, orientação
flsoal e pessoal. perícias contábeis, auditoria externa, consultoria administrativa .. elaboração e.
assessoria em projetosde Investimento lndustrlcl e comerclàl eviabilidade econômica e financeira"
administradora e corretora de seguros em geral. e Imposto de Ren�a,
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 122 - FONE 72-0504 � JARAGUÁ DO SUL - se
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