
Pedro Vascllncelkl'"

'Lucas abre jogo
sobre drogas e_

seu personagem
() ator, Pedro Vasconcellos,

o Lucusda novela "Á próxima
vítima", acha que a droga I,)
COIllO uma lua-de-mel, "Você
cslá .tão apaixonado que não

vê os perigos que es tc rclacio
uamcnto pode ter", analisa o

ator, Caderno de Variedades

Konell, afirma .

que
.

as obras da cadeia

podem ser suspensas
As obras do presídio dc

., Jaraguá do Sul poderão ser pa
ralisadas por írrcgularídadcs no

cumprimento do convênio com o
. Estado. O anúncio fol feito pelo

. deputado IvoKoncll (PMDB). o .'
prefeito Durval Vasel desconhc-

. cc. Página 3
'"

Dirigente lojista quer
estacionamento pago

Onovo presidentedaCâma
ra de Dírígentes Lojistas de

Jaraguá do Sul, lIdo Vargas;
quer ver implantado o estacio
nainento pago no centro.

Página 5
UU':para ia�evidência '.
,.Iull·",;e�a I

�PágiIia 6''-'
Seto

CAMPO

Mulheres agricultoras conhecem direitos
Mulheres agriculto

ras de Jaraguä do Sul reu
niram-se quinta-feira, 22,
numa iniciativa do Sindi
cato dos Trabalhadores
Rurais e da secretariamu

nicipal de Agricultura e

Meio Ambiente. Durante
todo o dia ouviram pales
tras sobre os direitos da

mulher do campo e sanea

mento e saúde. Segundo o
secretário lago Robl, na

lavoura a mulher, como o

homem, desempenha im

portante pàpel, com direi-
.

tos assegurados. Página 4 Mãll.de.ob�a !emfnlna na lavoura I elevada em Jaragud do Sul 'e regMo do ltapocu ..

..... , . . . ...

,

VIA MOVl:I�:;
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EDITORIAL

Nuvens no horizonte
Empromessadegovernante, sejaquern

for, não se podemesmo acreditar. Depois de
"garantir" que tarifas e serviços públicos não
seriam aumentados nos próximosmcses.cis

'

que o gás ,de cozinha já está custando mais
caro num aumento de 22,5%, em média,
para San ta'Catarina.
Fernando Henrique repete ItamarFranco

em cujo governo as tarifas e combustíveis

erammajoradosquinzenalmente (e atésema
nalmente) semquefossemcomputadoscomo
índices inflacionários. Produtosbásicoscomo
o gás para a maioria assalariada, boa parte
com vencimentosmiseráveis, quandomajo
rados influem, aolado deoutros, diretamente
nobolso.
Ao mesmo tempo, o governo ameaçacom

penalizaçõesdiversas váriossetoresprodutivos
dopaísqueentendemcomo legalo repassedos
custos de salários aos preços� Resumindo, a
majoraçãoagoraprecisaserexplicada,poruma

"

questãomoraJ,emdeta1hespclacqui,pceconô
micadogovcrnoquc, aoqueparece, tentares
sarcir-scde prejuízosprovocadopelarcccntcc '

prolongadagreve dos petroleiros. O trágico é

que,a1émdenãoterdadonenhumaexplicuçã{j
convincente,ogovernoaindaseexpõcpublica
mente com discussões entre asscssores do'

. ) �.
.

ministériodaFazendaedoDepartamentoNa-
cional de Combustíveis (DNC), cada qual
empurrandoaresponsabilídadeparao outro.

,

Enão se iludam:atrás do gás vem aenergia
elétrica, aáguaeoc.ombustível..O que signi
fica dizer que o governo deu o primeiro
passo parao efetivo sepultamento do Plano
Real, quemudou amoedamas que vive, até
hoje, em função demedidasprovisórias, Ou
s�ia,nuncafoioficialdesdesuaimplantação
em julho do ano passado. Com juros
insuportáveis ameaçando com quebradeira
gerai, nãoédifícil imaginaroquenos aguarda,
sàlvo provaem contrário.

Curicobas do poder
It Celso Machado

Não desejava voltar ao assun
to mas é preciso. Algumas
"autoridades" d� Jaraguä do Sul
andam inconformadas com os

questionamentos 'feitos por três
jornalistas que trabalham na ci
dade (aquieumeincluo). Chegam,
mesmo a

atraves-

costumam fazer com certos

escrevinhadores que se intitulam

'jornalistas, cujo procedimento é
I

pröprio de uma secretäria de atas:
limitam-seadivulgaroqtieécon
veníente aoentrevistado, não sem
antes garantir uma "ajudazinha"

,

monetária.
Vendem-se barato, há muitos

anos, 'e nos igualam (nös, jor
nalistas) a político mau-caráter.
Por isso nös, que vivemos de fato
da profissão, não temos o concei
to merecido e, pior, somos tidos
porestas "autoridades" como gen
te pemiciosa, criadores de caso,
mausprofissionais e atéadjetivos
que não convém repetir mas que
qualquer um pode ímagínar,

Particularmente, o conceito que
faço destas "autoridades" é o

mesmo. Há décadas descobri que
uma cidade não vive em função
delas e que também não são as

únicas fontes' de informação (ou'
de distorção).

O comportamento ridículo e
bostil que adotam contra quem
questiona só da mais margem à

desconfiança. Caso contrário,
sugiro que utilizem a tal Lei de

Imprensa - criada pelo governo
da ditadura militar não para
benefícíarjomalistas e sim oopos
to' - e provem suas verdades na

justiça. B, nomaís, que tratem de
esconder o rabo.

(J1I.stitJntJl
tJindtJ

sar a.rua

ouentrar

rapida
m en te

pela pri
m e i r a

portaque
estiver aberta, imagino que
preocupados com alguma
pergunta não programada como

I'

e sm

ttJbll'

It Jornalista
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Confíra a História

Há94anos
._-�

- Em 1901. realizava-se um confronto" -'Ögovernadof,em 05103/190 I, sob n"
entre o recenceamento de 1890;quan- 1,24. apunha' ao requerimento da
do Joinville (incluindo o Itapocu) con- interessada o seguinte despacho:
tava l3'.996 habitantes e o de 1900, "Rémeteorequerimentodaprof.publi-
quando somava 19.847, com-um ca de Jaraguá,D.MariàVieiraWalter
acréscimo de 5.851 pessoas, poucos afim de ser conferido o despacho da
'moravam, quem sabe uns 10% nestas Secretaria Geral da Fazenda, no mes-

bandas.
.

mo requerimento exarado".
\' Há 70anos
- ,Em I \125. o jornal "CORREIO DO' Unternehmen". Traduzindo: Nosso
povo" trazia uma nora eRI alemão: lugarflcouennquecido comumnovoe
"Wieder ist unser Ort um ein grosses grande edifício, o Salão Buhr. No do-

Gebäude, dem Salon' Buhr, Reicher mingo de páscoa foi o Salão Bubr
geworden, Am Ostersonntag wurde aberto com grande comparência da
derSal�n Buhr eröffnet untergrossem população. Situado no centro da Vila,
Besuch der Bevölkerung. Im Zentrum deveriao Salão Buhrtornar-se o futuro

unsererVillagelegen,dürfteSalon Buhr ponto de 'encontro da família
der künftige Sammelpunkt für die jaraguaense,dadoqueost. Georg Buhr
.Jaraguãer Familien werden, da Herr simultaneàmenteinstalouumcafé.Nós

Georg Buhr gleichzeitig ein "Kaffee" desejamos áo sr, Georg Buhr muito

eingerichtet hat. Wir wünschen Herrn sucesso na sua iniciativa.

Georg Buhr viel Erfolg in seineni
'

,

, Há60a,;os
- Em 1935, o "Jornal de Joinvílle";' fe municipal de Jaraguá, é Ricardo
órgão integtalista da cidade, escrevia Grünwaldt, um dos maiores
artigocom o título - ComqueRoupa?: batalhadores de nossa causa em Santa
"c) que mais surpreendeu. porém, é o Catarina. Em Jnragu,á sõ não sãô
Integralismo em Jaraguã, a pequena integralistas, o prefeito, o delegado e o

cidade industrial do norte catarinense. escrivão, quejásão porém simpatizan-
Jnraguá já conta com 1.760 tes ... Aindahágenteporiú,quepensa
integralistas! Lá eles pagam a mensa- que o integralismo vai acabar". Oartigo
lidade de todooanodeumavez. Agora, em càusasaíaa público porquelavrava
vaiserorganizadoporcontapr6pria,a Uma grave crise no integralismo de
assistencia social da cidade. Vão abrir Joinville, O exacerbado nacionalismo
12 escolas, pagando aos professores doscamisasverdes.Interessavao pres.
integralistas, 300$000 mensais. E o Getúlio Vargas, que tinha neles um"
mais impressionante, é que construirão aliado no combate ao nazismo ecomu-
edificio própria paraasédeintegralista, nismo, acabando, contudo, ser atingi-
avaliado em dezenas de contos-O ehe- do pelo golpe de 1011111937.

Há 10anos

Barão de ltapocu

-EmI985,aKohlbachS.A:, fábricade ,

motores elétricos e motobombas de

Jaraguá do-Sul, comemorava o seu 40°'
ano de existência, era considerada a

"Empresa do' APo'na Área de Eletro�,
técnica", título que era outorgado pela.
Escola Técnica Federal do Paraná.
- OColégioAbdonBatistacomemorava
o seujubileu deouro,que teriaaduração
do mês demaio asetembro com muitas
solenidades.

,

- O Cota] Evangélico viajava para o

Paraguai onde se apresentaria junta
mente com o Coral de Assunei6n, na

"A Historia de nossa

gente não pode ficar s6
na saudade".
O Passado s6 é impor»
taste se o seu tempo foi
bem empregado

Igreja Evangélica' Trindade.. C) sr.
'

Ricardo Feldens, regente do Coral

Evangélico, embarcava paéa aAlema- ,

nha, .onde na cidade de Solingen
participava do Seminário Interna
cional de Regentes d e Corais, uma
promoção da Zentralstelle für den

deutschsprachigen Chorgesang in der
,Welt.

'

- O representante de Jaraguádo Sul na
Assembléia Legislativa Octacilio P.
Ramos, era indicado para ocupar a

vagadoconselheiroWilmarDallanhol,
no TCS.

..
-

,

II

A comunidade cresce

�DallsRllduII
e se transforma pelo'

,

t��us!!lal
trabalho. De cada um ,

EAIAIA='PI'IIIIM I',PAlIA ALJAlEl(TOS

e de todos. FOM (0473) 71 2277
. Jaraguá do Sul· sc

-

"- -
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Retran�c� Õb;;s do novo presídio podem
ser interrompidas pelo EstadoGanho de causa

Trinta e,dois moradores das ruas Epitácio Pessoa, Getúlio
Vargas e Emflio Carlos Jourdan obtiveram ontem, na iustiça,
a suspensão da cobrança da Taxa de Melhoria porparte da

prefeitura, emfunção das obras de asfaltamento. O mandado
de segurança por eles impetrado aludiu ao Código Tributário
Nacional que prevê tempo hábilpara que exercessem. o direito
de reclamar contra a cobrança. Este prazo não foi obedecido
pela prefeitura que, agora. terá que recorrer da decisõo que
desencadeará, com certeza, ações idênticas em toda a cidade.

Boa idéia
Há uma proposta no arpara '

se acabar com a figura do juiz
classista (seja patronal ou não)
que, na verdade, só serve para

engordar afolha de salários do
ministério do Trabalho. Além

,

da contagem de "tempo de ser

viço" para a aposentadoria.
Chegam mesmo, a bocejar du
rante a discussão dependengas
trabalhistas na.r Juntas.

Saída
Segundo o prefeito Durval

Vasel só há um caminhopará se

conseguir, que o Estado di a

atenção que Jaraguá do Sul
merece: opoluico. Sugere,para
isso, que pelo menos os dois

deputados que integ ram O blo
co suprapartidário da regiõo
(Konell e Weminghaus) votem
contraprojetosdogovemocomo
forma 'de pressão. Particular
mente, quero viver para ver.

Esperando
Deputado Ivo Konell é o

relatorda Lei de Diretrizes Or
çamentárias. Ou seja, é quem
recebe emendas dos deputados
ao projeto de governo do Exe
cutivo, acatando-asou rejeitan
do-as; A curiosidade está em se

saber o que fará com as emen

das relacionadas com Jaraguâ ,

do Suljá que ele mesmo, recen
temente, disse que neste ano a

cidade não terá nada.

Teoria eprática
Particularmente, defendo o

votofacultativo. Coisa, aliás, só
não oficializada aindamas que,
na prática, ocorre em qualquer
eleição, basta somar o' número
de votosem branco. Obrigado a
irà urna o eleitoré, mas a votar,
não. Há quem diga que ofacul- ,

,

tativo redundaria na comprade
votos. E eu pergunto: mais do
que compram hoje?

Iniciativa
Paraevuarpedidosisoladose

discussões estéreis, a secretaria
municipaldaHabuaçäa tomou a
iniciativa de reunirdirigentes de
associações comunitárias. O en

contro, que começou ontem e ter

mina hoje, servepara esclarecer
sobre legislação, ações globais,
vantagens daparceria em servi

ços públicos e iniegraçõo, entre
outras coisas.

Na tela
A Metalnox Indústria

Metalúrgica lsda., de Jaraguá
do Sul, é destaque, amanhã, no
programa Pequenas Empresas
GrandesNegócios, daRedeGlo
bo de televisão, à partir das
8:30. Fabricantedeequipamen
tospara esuunparia emmalhas,
a Metalnox é uma das poucas
empresas catarinenses enfoca
das pelo programa. Talvez a

primeira de Jaraguá

Na mesma
, Os conceitos de boa parte

dos funcionários da prefeitura
de Jaraguâ sobre secretários,
emitidos depois dos cursos de
rectclagemsetorizados, nãopa
rece ter arrefecido a arrogãn
cia de alguns. Justamente os

que menos produzem na condi

ção de servidores-dapopulação
que é quem paga seus salários.
Bstão, agora, pior que antes.

Preocupado
o governador Paulo Afonso

determinou à sua assessoria di
reta, em Florianópolis, que re

colha todo o material jor
naltstico, inclusive gravações
de entrevistas em emissoras de
rádio, sobre sua recente visita a
Jaragud do Sul, cujo salda näo

foi nada animador. Com tal

sinopse, PauloAfonsopretende
rever sua postura para com o,

munictpio, dizem.

ELEiÇÕES

TRE apressa a votação eletrônica

J araguá do Sul - o convê
nio entre o governo do Estado e a

prefeiturade Jaraguädo Sul, assi
nado ,no

ano passa
do para a

construção
deobrasno
setor de se

gurança
pública vai

com as normas do convênio) da
primeira parcela de R$ 110 mil.
Pelo.convênío, a verbadeveria ter
sidoaplicadasimultaneamentena
construçãodonovo presídio, duas
delegacias, IML e Casa doAlber
gado, o que não ocorreu, provo
cando adevoluçãodaprestaçãode
contas feita pela prefeitura à Se
cretaria de Segurança. Ainda se

gundo o deputado Konell, as o
bras passarão para a responsabi
lidade do Departamento Autôno
mo de Edificações (DAE), de
Joinville.·

Indagado a respeito, o prefei
to Durval Vasel disse desconhe
cer o fato (rompimentodo convê-

e até urna fotografia em cores,

bloqueando uma segunda vota
ção se a primeira não for anu
lada.
A 878 zona eleitoral instala

da pelo presidente do TRE, in
clui o munícípío de Corupá,
com 112 seções. Hoje, os dois

nio). Admitiu que a primeira par
eela de verba foi toda aplicada na
construção do novo presídio cujas
obras já estão 60% concluidas.

"Píztssoporquequendodalíbera
ção a inflação era tão alta que
talvez a verba para todo o comple
xo nem dê para concluir a ca

deia", defendeu-se. Também o

deputado UdoWagner (PPR) dis
se estranharo fatojäque, segundo
ele, no orçamento do Estado para
este ano há umadotação especffi
cade recursosparaasobras, apro
vadospelaAssembléiaLegislativa
em 94. "Seria lamentável se isso
acontecesse", concluiu o parla
mentar.

ser rompi-
do. O anúncio foi.feito pelo depu
tado Ivo Konell (PMDB), acres
centandoqueadecísãodasecretä
ria estadual de Segurança Públi
ca, Lúcia Stefanovich deve-se a

aplicação errônea (em desacordo

JaraguádoSul - uni núme
ro expressívo de munícípíos
catarinenses terájáno pröxímo
ano o sistema eletrôníco de vo

taçãq que vem sendo implanta
dopeloTribunalRegionalElei
toral e já testado com sucesso

em 33 processos de consultas

plebiscitárias, em algumas ur
nas da capital do Estado na

eleiçãoparagovernadore,maís
recentemente, na eleição do

novoprefeitodeXaxim.Oanún
cio foi feito na quínta-feíra, 22,
à noite pelo presidente doTRE,
desembargadorVilsonGuarani
Vieira, que esteve em Jaraguá
do Sul prestigiando o ato de

instalaçãode 878 zonaeleitoral.
Segundo Guarani, o proces

sode votaçãoeletrôníca, desen
volvido pela Universídade Fe
deral de SantaCatarina, jáestá
com soa eficácia comprovada,
tanto em relação a facilidade

que o eleitor encontra para es

colher seus candidatos como

.pela impossibilidade de frau
des, como ocorre com fr�

quência no sistema vigente de

votação. O computador, ao ser
acionado o número docandida
to, imediatamente transmite na
tela o número, a sigla do parti
do, nome, apelido (se forocaso)

municípios somam 63.27gelei
tores (7.900 em Corupá), es
tando Jaraguá do Sul colocado
como o 10°maior colégio eleí
toraldeSantaCatarina. Os elei
tores incluidos na nova zona

eleitoral terão alterados os nú
meros dos títulos.

homem.quese
vende, sempre
recebe mais do

que oale:
(Barão de Itararé)

Dalmar
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FRIORURAIS

Mulheres agricultoras ouvem Inverno pede cuidados com

d
· .. i», doenças como a meningite
IScutem os seus direüos .laraguá do Sut-Ounciodo resistente

iuvcrno, que começou às 17:35 Causada por diversos tipos dc
horas dc quarta-feira, 21, prati- microorganismos, a meningite

de uma família é pelo menos sete,
camcutc não mudou a rotina da pode provocar surdez, retarda
popu tacão em relação ao frio mcuto mcntal, cegueira, paralisiavezesmaiorque no campo", diz o
que já sc faZ presente na região e até a morte. A ruais grave é
com certa intensidade há cerca provocada por uma bactéria e

de 20 dias. Alegria dos comerei- pode até desencadear um proccs
antes, que sempre tem nesta es- so dc infecção generalizada.
tacão ruais uma alternativa de

e

J araguá do ;Ul - Terceiro
maior pólo indústrial de Santa

Catarina, Jaraguádo Surtem uma

vidades em indústrias locais na

maior parte do tempo.
Não valorizadas e até mesmo secretário, acrescentando que a

gama de informações transmiti

das em eventos como este, além
ignoradas muitas vezes, para as

mulheres do campo sequer sobra
tempo suficiente para informa

ções importantes sobre direitos
'

conquistados a partir da promul
gação daConstituição homologa
da ein 1988. Por isso, segundo o

secretáriomunicipal de Agricul
turaeMeio Ambiente, Ingo Robl,
a razão do I Encontro Municipal
de Mulheres Agricultoras reali
zado quinta-feira; 22, em conjun
to com o Sindicato dos Trabalha
dores Rurais, reunindo 105 mu

lheres,

Há, também, segundo Robl,
uma optra razão; que é a de evitar

o êxodo rural. "Nacidade, o custo

caracterís-
tica "sui MtII'''1
g ê n e ri s "

em relação
do aspecto da integração, gera
mais segurança àqueles que vi

vem da atividade agrícola em ter
mos de direitos, destacando-se
entre eles a aposentadoria.

A profissionalização da mu

lher do campo, seus direitos e

saneamento ambiental foram al

guns, dos assuntos díscutidosno
encontro que resultou, ainda, na

criação de um conselho munici

pal da mulher da área rural, O

conselho, segundo lngoRobl, terá
como finalidadeaorganização e a

,

integração da mulher do campo,

16"
a outros 1111/' doi.
municípios '

índustriali- ",,11'''1
zados:
1.800 propriedades consideradas
rurais das quais pelo menos 50%

�m plena produção com culturas
de subsistência e atividades na

pecuária, com destaque para o

gado leiteiro. E namaioria destas

propriedades, pode-se dizer, a

mão-de-obra feminina é o fator

fundamental deprodução, com os

homens desempenhando suas ati-

() fenômenovendas, o inverno requer, po
rém, alguns cuidados com d( ien

ças que atacam principalmente
as crianças e os mais idosos. Os

problemas respiratórios são os

mais comuns, ao lado de gripes,
entretanto outra doença, mortal
se não tratada a tempo, é a me

ningite.
'

A ação dos raios solares so
brc o �lemisfério sul é o que
provoca as quedas de tempera
tura e nestc período os dias e

noites não têm a mesma dura

ção, num fenômeno que sc es

tende até 23 de setembro, quan
do começa a Primavera. Em
Santa Catarina a área ruais fria
concentra-se na região de São

Joaquim, a mais de mil metros
de altitude em relação ao mar, e
no extremo oeste, com frequen
tes registros de fortes geadas e

neve. É comum, nestas regiões,
temperaturas abaixo de zero

graus. Aintensidade do inverno
depende da densidade de mas

sas de ár frio que podem provo
car fenômenos meteorológicos,
comooEI Niüo.gerandochuvas
prolongadas e provocando en

chentes de grande porte como as

que ocorrem em várias regiões
hrasileiras, inclusi ve Santa
Catarina.

Sintomas
Por isso, febre' alta, dores de

cabeça intensas , vômitos, difi
culdade paramovimentar o pes
coço e, no caso de bebês, choro
contínuo, podem ser indícios da

meningite. Como medida pre
ventiva, a ventilação dos ambi
entes é fundamental, principal
,mente onde há concentração de

pessoas (nos ônibus e salas de
aula, por exemplo), impediudo
com isso a concentração de ví
rus e bactérias causadores desta
e de outras doenças.Uma dieta
com frutas, legumes, carne, su
cos e água em quantidade faz
com que o organismo fiquemais

entre' outras coisas.

CIRURGIA DENiTlSTA

Dre. A/Ccf)c6andra Maiochi
CRO 46195

HORÁRIO DE ATENDIMENTO-- ADULTOS E CRIANÇAS
3!-feira - 19:00hs às 21 :OOhs

'

4!, 5! e S!-felra • 08:00hs às 12:00h$ - 19:00hs às 21 :OOhs
'Sábados - 08:00hs às 12:00hs

CONSUL I A;::' t'CLV rVl'lIc: 97-9920
A. 28 de Agosto, 2200 - sala 5 - GuaramirimEncontro reuniu 105 mulheres nà sede da AABB

� H-UM�NIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M
J��GU� DO ,UL c ,PO"fV€L

ß�,T� H-�"€R UM� CON,CI€NTIZ�Ç�O
"

0€ �Mß�Ç �"�RT€,: I'
..

P€D€ÇTR€Ç €; MOTORlÇThÇ.,
. I

o/}A ®jg ����jgILO�A. I
\lIAÇAO'
CANARINH-O,
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COMÉRCIO

Vargas quer estacionamento pago no centro
J araguä doSul - Novas

idéias visando beneficíar os as

socíados.fortàlecímento daen-

tida�ec?o I (Dl
p r o p r rn
movimen- fIIII'Itlz.,
to lojista a

-

nívei local ftiNJIII.1II
e regio�lal. JMN.."".
Este e o ,.,- ...TI'"

- ....._

trabalho que o novo presidente
.

daCâmara deDírigentes Lojis
tas de Jaraguá do Sul, lIdo Do-

'. mingos Vargas, pretende im

plantar já a partir de sua posse,
marcada para a próxima quar
ta-feira, 28, durante jantar no
Clube Atlético Baependi, jun
tamente com os demais mem

bros da nova diretoria daCOL
Também é parte das metas o

aumcntodonúmerndeassocia
dos, a rcformulação dos equi
pamentos internos do Serviço
dc froteçã() ao Crédito (SPC)
paramelhorar aqualidade e dar
agilidade nas informações. '

DIVulgação
toriaprctendetrabalharemcon
junto com ä Fundação Educa
cional Regional para a implan
tação docursodeTecnólogo do
Comércio, cujo projeto já está
em tramitação noConselho Es
taduai de Educação. "O curso,
atinado com o comércio até no

nome, deve ser um de nossos

principais objetivos, seja pela
suaimportânciacomopelos be
neficios que se seguirão em fa
vor da própria comunidade",
analisa Vargas.

Outromovimento que terá a
participação direta da nova di-

retoria da COL é a construção
do complexo Sesc/Senac, com
envolvimento da Federação do
Comércio e das Câmaras de

Dirigentes Lojistas. A nível de

Jaraguá do Sul, uma das preo
cupaçõesdaCDLéaimplanta
ção do sistema rotativopago de
estacionamento no anelcentral.
Ildo Vargas diz que o sistema
controlado de estacionamento
deve ser implantado de imedia
to, antes mesmo da construção
do calçadão em trecho da Ma
rechal Deodoro". Esta é a posi
ção que levaremos à adminis-

tração-pública municipal", re
velaVargas, acrescentandoque
tal providência irá solucionar o
problema do estacionamento.

Além de Vargas como presi
dente da COL, assumem tarn
bém no dia 28, Sérgio Luiz

Nagel (více-presidente), Rafael

OimasNazário(tesoureiro),José
RamosdeCarvalho(diretorsoci
.al), Roberto Breithaupt (diretor
secretário),SérgioRubensZonta

.

(diretor do SPC), Alberto
Pacheco da Rosa (diretor.de
relações públicas) e Arno Beber
(diretor sem pasta).

Ildtll)tlmingtlS Varga.�

A COL, segundo' Vargas,
também deverá incrementar a

parceria com órgãos e entida
des da região para promover
cursos de capacitação, aperfei
çoamento e reciclagem dos pro
ílssionais que trabalham no

coméreio. Ainda na área de

formação pessoal, a nova dire-

Em·lnatéria ele coma'_"
..

a gente não se enrola
PREFEI�URA MUNICIPAL
DE JARÀGUÁ DO SUL

ABANDONO DE EMPREGO

A PREFEITURA MUMCIPAL DEJARAGUÁ DO SUL,
solicita o comparecimento de LUIZA MARIA

.

BONALDO, junto à DIVISÃO DERECURSOSHUMA

NOS, noprezoäe 72 (setenta e duas) horas.
O não comparecimento caracterizará ABANDONO

DE EMPREGO. '

'Adquira
agora mesmo

seu eeluler
com garantia total.. "

.

ALAIR LESCOWICH
,

-

Diretor daDivisão de Recursos Humanos

ACUPUNTURA
Dr. Sérgio Albuquerque

CRM M6,; .......

Tratamento äe Obesidade. Enxaqueca, Dores Musauta
res, Coluna, Sinusite, Kstética Facial e Clínica Geral.

� n·��·�·�,
., ,_ ....

LOSS . More(hol, 286/302R. Paulo Butschardt, 84 - Galeria Paulo Donini
Sala 05 - Fone (0473) 73-0393 - Guaramirim - SC
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PREVIDÊNCIA MAIS SAÚDE

Aposentados em atividades Ceva�i�p�ntapr0K!a�a
h

e

do - . eh·'· de gmastica na fabnca
O rlga os a contn uirem IIIC��:::=V��:;;:���::'

..
�_.

. FlorianóPOlis - O aposen
tadoqueretornaraotrabalhocom
carteira assinada, terá que
contribuirobrigatoriamente com

.. a Previdência. A determinação
estácontida nas alterações sobre
aconces-

são de

aposen
tàdo
'rias eau
xílios

aprova
dos pelo
Congres-
so, dentro doprojetode reformas
daPrevidênciaSocial. Alei9 .031,
de 28 de abril deste ano, diz que
o aposentado nesta condição.. a
partirde agora,não receberá ne-

Trabo/ho

imp/itaem
perdade
beile/kiDs

nhuma remuneração além do

salärio-família, da reabilitação
profissional e do auxílio-aciden
te.

Casoretorneao trabalho, tam
bém estará extinta a trans

formaçãodeaposentadoriaespe
cial por tempo de serviço ou por
idade em aposentadoria' por
invalidezacidentária.Comanova
lei o valorda aposentadoria por

, invalidez, decorrente ou não de

acidente de trabalho, correspon
derá a 100% do salãrío de bene
fício. Oauxílio-acidentedeixade
ser incorporado à pensão por
morte.Poroutro lado,o INSSem
-Santa Catarina continua com

suapolítíca de alojarem prédios
pröpaos todos os postos do

Seguro Social e de arrecadação.
Segundo o superintendente

Floriano Martins, o I�SS está

alienando .13 imóveis avaliados

em R$ 3,4milhões em desuso no

Estado, de.um total de 412 de

propriedade da Previdência,
repassados através de penhoras
debensporaçõesjudiciaismovi
das contra devedores da
Previdência. Santa Catarina é o
único Estado onde o INSS não
tem imóveis alugados para
terceiros e apenas seis das 48
unidades da Previdência ainda

não estão em prédios próprios.
Destas, três ocupam instalações
cedidas gratuitamente e outras

três pagam espaços locados em
média por R$15 mil mensais.

TRADiÇÃO

sa Semana Bucovina de Rio Negro
Rio NegrolMafra - Para co-

nhecimento dos descendentes de
Bucovinos da região da Amvali,
informamos que a Comissão

Organizadora da . ABC - Associ

ação Alemã-Bucovina deCultura
e a Prefeitura Municipal de Rio

Negro, estãoelaborando um vasto

prorama de Comemorações que
leva o nome de 58 Semana
Bucovina de Rio Negro, que se

realizará de 01 a 08 de julho do
corrente ano, pela passagem do
1080 aniversário das imigrações. será inaugurada na ocasião e lan-

Este evento está sendo muito çamentndapedrafundamentaldo
esperado pelos descendentes, se- Pórtico e Cruzeiro Bucovinos e a

gundo o presidente Ayrton Gon- sàngria do 10 barril de ehopp do
çalves Celestino, trazendo, tam- desfile, seguido de desfile pelo
bém, muitos forasteiros e bairro Bom Jesus-Vila Nova -

autoridades da .região, com "Calçadão": encontro de grupos
aberturaoficial às9:30hs. nàPraça folclóricosnoGinásiodo Sesi eas
Bucovina - Bairro Bom Jesus que 23hs. a 5a "Halusehkifest" na

c as condições de vida de seus

funcionários, a Ceval Alimen
tos; de Jaraguá do Sul, implan
tou o programa "Qualidade de

Vida", no qual oobjetivomaior
éa educação e as ações,preven
tivas. Para isso desenvolve um
trabalhodeergonomiaquebus
Ölmelhoradàptaro funcionário
ao posto de trabalho através de
uma equípe multtprofissional
formada por médico, fislotera-

. peuta, assistente social, enfer
. meira e técnicos de segurança,
comginästicana fábricaatravés
de exercícios específicos e clí-
nica de fisioterapía. Meta é qualülade de vida

INFORME

Adjori-SCcomnovadireção
A Associação dos Jornais do

Interior de SantaCatarina, desde
02/04/95 contàcomnovadiretoria,
eleita na Assembléia Geral

Soco Agricultura "União" - Rio realizada na convenção Piçarras
Negro-PR, animado pelos' Alpi- Penha e que ficou constituída pe
uistas de Treze Tílias - SC. los seguintes: Preso 'Miguel Ân
Durante toda a semana ocorrerão gelo Gobbi (Folha do Oeste), S.
eventos, tais como concurso Miguel d'Oeste; Vice Renato
"Haluschkisfest", premiação em ;Westphal . (A Semana),
culinária, exposições de artes, Curitibanos; Secr. RalfWolfgang
truco dourado, bolão dos Bieging (Jornal do Comércio),
bucovinos, noite musical, um Piçarras; 2° Secr. Aires Zacarias
vídeoque contaavoltaàBucovina da Rosa Filho (Jomal Hora H),
(pelo prof. Celestino) "A Pátria Joinville;Tes.EnioOlimpioAze..
dos Antepassados, a gratidãoaos vedo (O Tempo), Capinzal; 2°
pioneiros, no Cemitério de Rio Tes. José Luis Dias de Souza

Negro, noite de grupos corais e (Jornal de lndaial), Indaial; Dir,
grande baile bucovino com a de Relacionamento Mario

coroaçãoda "Rainha Bucovína". Fernandes (O Município),
Para os amantes das tradições

.

Brusque e Dir. Cultura e de
de euiías é um prato cheio de Patrimônio Eugênio Victor

emoções revivendo o final do sé- Schmöckel (CORREIO 00_
culo passado a aldeia de POVO), Jaraguá do Sul.
Buchenhain (Poiana Miculi) - São Coordenadores os seguin-
Bucovina (Böhmerwald) . tes associados:RegiãoSul,Altair

Bittencourt (Tribuna do Vale),
Araranguá; 'Região Grande

FlorianópolisJoséLourençoMa
ehado (Folha de São José), São
José; Região Alto e Médio Vale
do Itajaí, Celso Dorvaltno
Deucher (Diário do Povo),
Brúsque; Região do Vale do
ltapocu, EugênioVictorSchmö-

.

ckel (CORREIO DO POVO),
Jaraguädo Sul; Região Nordeste,
Planalto Norte e Vale do Contes

tado,AngeloCeleski (AGazeta),
São Bento do Sul; RegiãoSerrana
doAltoValedoRiodoPeíxeeMeio
Oeste, Hélio Westphal (A Sema
na), Curitibanos; Região do Alto

Uruguai e Alto Irani, Luiz Carlos
Tonini (O Guaraní), Xaxim,
representando, também, a Região
do Oeste e Extremo Oeste

Catarinense; Região da Foz do'

Itajaí, Ralf Wolfgang Bieging,
Piçarras eRegiãodoExtremoOes
te, Mario Lima (Folha do Oeste),
São Miguel d'Oeste.

I�I
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VARIG
Fone (0473)71-0091

J

Fax(0473)72-3363

Ganhemuito dinheiro trabalhan
do 4 horas por semanano sistema
maala direta, ganhando de 3 a 5
salários mínimos. Escreva .pl R.
Bernardino B. Müller; 107 -

89256-530 - Vila Lalau - JS.

Vende-se Gol LS/84 aro de liga
leve. Valor R$ 4.200;00. Tratar
72-3384.

Salmo 38
Ler 3 vezes ao dia durante 3 dias.
No4°diamandarpublicare espe
rar o que acontece.
(C.M)

Vende-se jogo de copa de cerejei
ra envelhecida com 8 cadeiras
.(encosto alto) estofadás em cor

verde com oratória. Todo enta

lhado, porta de vidro. Bem con

servado e acompanha tapete,Tra
tar 71-5676 cl Dulce.

Vende-se Passat/86 ein bom esta

do. R$ 4.700,00. Tel 72-3922

Vende-se um terreno 12.oo0m2.
Situado na Ilha da Figueira. R.
Avelino Floríano de Borba, 480.
Tratar pelo fone 71-5676 cl Dul
ce.

Vende-seum telefonecelular (97-
9706). Tratar pelo 73-0917 cl o
Sr. Li. Preço R$ 1.500,00 à vista
ou 2x (1+1)= 1.600,00

PG MOTO PEÇAS LTDA.
BIC1CLETA IBM - FREIO CANTILEVER - AROS, ALUMrNIO - CAMBIOS
IMPORTADOS SOMENTE R$150,00 - KIT IBM COMP R$ 35,00

-

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

PNEU MOUNTAIN BIKE FAIXA KENDA R$8,00

NEGoi!�!���Rl�Ê!�ADOS .III
R. 28 DE AGOSTO, 439 - FONE ,(0473) 13-0682 ,Recomaq Uda. - Rua Quintino Bocaiúva, 148 - Fone (0473) 71-1477 - Fax (0473) 71-1996

Vende-se Chevette SE 1.687 ál·

cool, cor azul metálico, alarme e

pneus novos, ar quente. Ótimo
estado. Valor R$'5.500�oo. Tro
ca-se por carro de menor valor.
Tratar fone 72-0173 cl Carlos.

Vende-se Verona LX 1.6/92lin
do carro - azul claro metálico em
excelente estado. Valor R$
11.000,00. Tratar com Sérgio no
72-3139,72-2351 ou 72-2679

Vende-se Escort Hobby 1.0 ano
.

94 somente 5.000km - na garan
tia. Valor R$ 9.;;00;00. Tratar
com Sérgío no 72-3139,72-2351
ou 72-2679.

Vende-se Passat/82 gasolina cor
cinza inetálico. Tratàr 79-1239 cl
Alexandre.

Vende-seGolCL 1.8/92. Arquen
te e outros acessórios. Troca-se

por carro de menor valor. Tratar
com Alexandre no 79-1239

Vende-se terreno na Ilha da Fi

gueira - próximo a antena da Rá

dio, medindo 750m2 (livre de en
chente). ValorR$ 5.000,00. Tra
tar 71-4187 ou 72-0868.

Vende-se Go1l94 - verde escuro

metálico -13.000 km. Tratar 72-
2470.

DEiIGILI

.1,

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

Recolllaq
mr· II

.

�

L J •• MARMORARIA
Tudo emmármore e granito, soleiras,
pia., tampo. de balcõe. e mesa_

.

túmu'o., ac.bamentos em geral

BR·280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - Fone: 73-0162

I,
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.' CLASSIFICADOS J�doSul, 24d�junho del995

-'Proclamas de ,Casamento
Margot AdeliaGrubba Lehmann,Oficial doRegistroCivil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, li.tado de Santa Catarina, faz saber
que comparecermn neste Cartõrio exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar· os seguintes:

Edital N° 19.988 de 14/0611995
.

-,
JAll.SON DALLABONA E IVONE DIAS '

Ele, brasileiro; solteiro, operador de máquina, natural de Cedro Alto - Rio dos Cedros, neste Estado, domiCiliado e residente·na rua Üilelia
Horst. 380. Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Artino Dallabona e Diobnira Dallabona. .

Ela, brasileira. soIteíra, operária. nalUral de Presidente Getülío. neste Estado. domiciliada e residente em TífaSchubert, 102, Três Rios do
Norte. nesta cidade, filha de Manoel José Diase Mercedes Dias.

"

." I
'. Edital N� 19.989 de 14/0(J{1995

VILMAR JOSÉ MONTOSKI E ANGELITA DA CRUZ . f" -,
.'

Ele, brasileiro, solteiro; açougueiro. natural de General Carneiro, Paraná, dÓmiciliaao e residente 'em Três Rios do Norte, nesta cidade, filho
de Francisco Montoski e Umberlina A!lves MontoSki. ).

-

_.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natur'" de Lages, neste Estado. domiciliadá e residente em Três Rjos do Norte. nesta cidade. filha de João
Maria Rodrigues da Cruz e Maria Jurema da Cruz.

.

Edita] N° 19.990 de 14/0(J{1995
LUIZ I'ETERSEN E'LIRIA SELINGER

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliardêexpedição; natural deTaiõ, nesteEstado,domiciliadoe residente na rua InllãoLeandro,I.549, Vila Lenzi,
nesta cidade, filho de Sigfrido Petersen e Angelina Hasckel Petersen.

.

.

Ela, brasileira, solteira,do lar.natural de lbir.una, neste-Estado, domiciliadae residentena ruaInnão Leandro. 1.549. VilaLenzi, nestacidade,
.

filha de SarvelinoSelinger e Delma Rasquei Selinger.
.

Edital N° 19.991 de 14/0(J{1995
ADRIANOFELIPE ECARLA KOCHELLA

Ele, brasileiro, solteiro, mecanico, natural de Jaraguá do Sul. dom iciliado e residente na rua Antonio Koohella, 70. Ilha da Figueira. nesta
cidade. filho de José Felipe e Edite Silva Klein Felipe. -'

Ela, brasileira, solteira, do lar, netural deJoinville, nesteEstado, domiciliada e residente na rua Antonio Kochella, 70, Ilhada Figueira, nesta
cidade; filha de Agosfmho Kochella e Traudi Kochella.

.

-

Edital N° 19.992 de 1610611995
ALEXANDRE MAFRA E MARCILENE PEREIRA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro,conferente, natura. deJaraguádoSul, domiciliado e residente na ruaJoaÍjuim Franciscode Paula. 1.029.n�stacidade,
filho de Clodir Mafra e Maria Salete Mafra.

.

Ela. brasileira, solteira,.operária. nataral de lretama, Paraná. domiciliada e residente em Itapocu-Hansa, nesta cidade. fifha de Domingos
Pereira da Silva e Maria Ivonete da Silva.

Edital N° 19.993 de 16/0611995
.

'.
MIGUEL CHABOSKI E ANA DE MOURA

Ele, brasileiro. soheiro.metalurgico, natural deGuaraniaçu.Parnná;domiciliado e residente na ruáGuilhenneWackerhagen. 584. VilaNova.
nesta cidade, filho deFrancisco Chabóski e Santalina Chaboski.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Bragantina - Assis Chateaubriand, Paraná, domiciliada e residente na rua Guilhenne
Wackerhagen, 584, Vila Nova, nesta cidade, filha de José Moura e Ana José de Moura.

Edital N° 19.994 de 161061199S
. JOSÉ LAUDENOR MAYER EROSANA RIEITER

Eie. brasileiro, solteiro, escriturário, natural de Maravilha, neste Estado, domiciliado e residente na ruaErwinoNioolini, 1.()9{), Santá Luzia.
nesta cidade, filho de Armindo Mayer e Teresinha Mayer. ,

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Araquari, neste Estado, domiciliadae residente lia rua v,erg,ílio l\-foretti.135, Santa Luzia, nesta
cidade. filha.de Eugenio Rietter e Renata Rietter.

.

.

Edital N° 19.995 de 1610611995
ESlEFANO KLUG E <..ENIR DE JES{ rs DA SILVEIRA

Ele. brasileiro. solteiro, operário. natural de Pouso Redondo. nesteR5�do. domiciliado e residente na rua Francisco Heuschka, em Jaragua-
Esquerdo, nesta cidade, fLlho de Míchael Klug e Ligdtina Klug.

.
. _

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deModelo, nesteEstado, domiciliada e residente na rua Francisco Hrusehkl!. Jaragué-Esqúerdo, nesta
. cidade, filha de João Antonio da Silveira e Doralina da Silveira.

Edital N° 19.996 de 19/0(J{1995
,

ADn.$ON MAASS E CASSIA ADRIANA (IONÇALVBS
Ele;bra);ileiro, solteiro, comprador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua João Nunes, 32. ncstacidadc, filho de Alfons
Maass e Ignez LeOni Maass.

'

Elal brasileira, solteira, auxiliar de coatabihdade, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residentena rua ('arlo.• Eggert, 68,1, Vila Lalau,
. nesta cidade, filha de N icacio Gonçalves e Waltr;>ud Gonçalves.

.

Edital N° 19.997 de 19/0611995
EDSON JAIR DREHME� E ROSELI MACIEL

'. .

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de-torneiro, natural deHumaitá,RioGi'ande doSul, dom icihado e residente na rua Sant.a Catarina, 10 I, nesta
cidade. filho de Eloi Geraldo Drehmer e Araci Kamphorst.

.

Ela. brasileira. solteira. auxiliar de produção. natural de M�ra. neste Estado. domiciliada e residente na rua Paran';, 116; nestácidade, filha
de Joäo Maciel e Daluz Alves Maciel.

.

Editál N° 19.998 de 19/0611.995
MAUIUCÍ PIAZ E ZONII.1)A IRENE PINTO

Ele, brasileiro, solteiro.comerciário.naturaldeBlumenau, nesteEstado, domiciliadoe residenteemJoMPessoa. nestacidade. filh'l deOlavio
Piaz e Rosemari Piaz.

. --

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natuml dc Nova Cantu, Paraná, domiciliada c residente em Três Rios do Norte. nestu cidade, filha de
Genezio Pinto e Rosalina Irene Pinto.

-

":dital N° 19.999 de 20/0611995
ADELlNb DO AMARAL E MARLENE VOL'fOLlNI

Ele. brasileiro, solteiro, motorista. natural dc São José doCerrito, neste Estado, domiciliadoc.re•• idente em Três Rios doNoetc.uestacklade,
filho de Aristides Sebastião do Amaral e Lidia StrlWazzoliAnlaral., .': .

Ela. brasileira, solteira, operária, natural dc Pa."(l Manso - Taiõ, neste Estado, domiciliada c residente em Três Rios do Norte. nesta cidad�.
filha de Leonildo Voltolini c Maria Voltolini.

" '

Edital N° 19.200 de 20/0611995
ADAIR JOSÉ FRAN('f�s E VALCIR BIRR

Ek. brasileiro; solteiro, mctalurglco. natural de Jar(lglládo;'>ul.dollliciliadoe residente na rua Innão Leandro. I.7.W. Vila Lenzi, ncstaddndr..
filho de I.uzia Francês. .

_. ,

Ela. hrasileira, solteim, do lar. natural de Jaraguâ do Sul. domiCiliada r· fl·... ident'· na rua o...:ar Sdlßcide'.r .. 696. Barra do Rio Cêrro, nesta
"idad,·. filha de Artur Birr e Elzira Rach Birr.

Edital N� 19.201 de 20/0(J{1995
MARCOS AllREUO F{ ISI E KRISHNA MOR(iANA TOMELIN.

EI<-. br..,ileiro. solteiro. industriário. natural de. Jaraguä do Sul. domiciliado,' 're.• idente em rua .n I. n" siJ. Santa Luzia. nl·.,ta t'idadr·. filho
dr. Joaquim Fusi e Maria,Marangon;- Fu.i.
Ela, br..,ikira, solteira, estudante. natural de Jaragu'; do Sul. domiciliada e rl'.5idcnte na rua.U I. n" SO. Santa Luzia, nesta cidade. filha de.

. VàldirTolllclin c M.ír(-ia lIekn:l (iwllZ TOlllelill.
E I-lara �Ul� chcJJ.w.' au l�ooi)cdml'ntu til:. todn.�. m�uH.k�i pm�sar l) prl�sl·nh.� ELlit11 qu�·. será puhliéädn pda imprensa l"; l�m Cartürio. ·onde .'\cr&i

a�Xadlll'l�' 15 (lJuinzl") di'L'. - :
.

II.
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IMOBILIÁRIA CREC.OO39-J

IRACEMA
_ FAÇA UM BOM NEGÓCIO NA 1Pt10BILlÁRIA IRACEMA,
COM SEGURANÇA E TRANQUILIDADE, POIS ELA LHE'

Ó,

OFERECE TODA ASSESSORIA JORfDICA
RUA EXPEI)ICIONÃRIO CABO HARRY

HADLICH. N2 783
SALA 03 ,. TELEFONES 72-1626 - 72-

1395 - 97-92?4

I:·
II

.

'11

II

n

imóveis para venda
CASAS

- Alvenâria, ,130,00m2em terreno de 355.,001112, de esqui
na, ideal para comércio, em frente ao supermercado
Getulio, Vilà Lenzi.
- Alvenaria, 180J,Óm2, com'l suite mais dois quartos,
grande sala, demais dep. Próximo à IndústriaReunidas

. em rua tranquila. Parçela-se
- Alvenaria, 120.00m2, 03 dormit. demaís.dep., íoealtza
da no bairro CHAMPAGNAT.
- Alvenaria, ruaJorge Lacerda,centro,com3dormitórios,
mais uma suíte + 2 BWC, cozo lav.

TERRENOS
.

- Com684,oom2 à ruaMaxNicolau Schmidt,.ao Preço de
R$18.000.Medindo645,00ßl2à ruaFriedrichW.Sonenhol
- Preço R$ 20.oo0,QO.
- ,Com 455,oom2, situado ,à rua Erick Mielk, próximo à

Verdureira Raquel.
- Próximo ao Hosp!tal do Morro, com o preço de R$
8.000,00 sendo 50% de entrada e o restante em 10

parcelas..
- Localizado àruaSTOS. DUMONT,mendindo 392,oom2
- Preço R$ 16.000,00.
- Na A. A. Ziemann, com 435,OOm2 - Preço R$ 15.000,00
parcelados.

I'

- Localizado na FIGUEIRA: próximo à ASSEMBLÉIA DE
.

DEUS, medindo 825,oom2 com o preço de R$17.000,OO.
- Com 378,OOm2 localizado no bairro do Champagnat.

II

ÁREAS I'

- Sitio, sem benfeitorias,77,00m de frente paraoasfalto,
.

próximo a t:tIÇARRAS, com área total de 23.639,00nt2.
'

- Medindo 91.oo0,00m2, de _. frente pl asfalto da rua
ITAPOCUZINHO, 3 km após o trevo para SCHROEDER,
próprio p/indústriaou loteamento.Aceitacasaeparcela,
r;ta negociação.
- Fazenda com 930 mórgos, -1 �116,00m de· frente pl o
asfaltoe l000mdeáreaconstrutdae210cabeçasdegado.

·11
COMPRA - VENDA - ALUGUÉIS

�II\ A_D_M__IN_IS_T_R_A��Ç�,Ã_O_D_E_-_IM_O_'V_E_IS li

OFICINA ELÉTRICA FíOCHA
CON5ERTO/E REbobiNAMENTO.dE MOTORES EiiTRic05, MOTO ....boMbÁ5.E CONSERTOS dE

FIJRAdEiRAS BOSC_"i'MAltiTA, 81Ac/i '& DECkER JE TodAS �S liNltAS E MARCAS.

RECONdicio�AMÓS iNdlJzidos dE TOÓ_AS�AS liNltAS

II II
...

.

II
II

Rua Bernardo Dornbusch, 220 - Fone: (0473) 72-2262 - Jaraguá do Sul - SC
.

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dependência reincidente
por Roberta Coata

TVP,.ss
Apesar de ter apenas 21 anos,

o ator Pedro Vasconcellos inter
preta em A próxima vítima seu

segundo personagem com uma

história pessoal bastante pesada.
Pedro acredita que o Lucas é
como se fosse a continuação do
personagem que viveu na minis
série O portador, de 1991, da
mesma Globo. A diferença bási
ca entre .os dois papéis é que o

primeiro se drogava de tal forma
que acabou internado numa clí...
nica para recuperação, enquanto
o Lucas já está saindo de uma e

hoje tenta resistir às drogas.
Pedro acha que Lucas surge

na trama de Sílvio de Abreu para
servir de exemplo e que isso é
de extrema importância. ''A si

nopse indicava que ele seria
como um serviço de utilidade
pública, para mostrar o

processo de recuperação da

. droga sem preconceito", expli
ca. Pedro não se incomoda de ser
a próxima ou uma das próximas
vítimas, mas faz questão de
ressaltar que não gostaria de sair

. da novela antes de mostrar que
só uma internação dificilmente
basta para finalizar esse

processo.

Segundo Pedro, a sinopse não
prevê a recaída do personagem.
Para ficar em dia com os proble
mas das pessoas envolvidas com
as drogas, ele se esmerou numa

longa conversa comum rapaz que

Pedro VasconceUos

estava saindo de uma clínica e

participou de um debate sobre o
assunto, promovido por uma re
vista, que durou cerca de cinco
horas. O rubro-negro Pedro lem
bra que o debate aconteceu num

dia de Fia x Flu, o que ele la
mentou profundamente. "Mas
valeu a pena, porque ganhei
um conhecimento muito

grande sobre o tema, coisa que
a maioria das pessoas não
tem", consola-se.

O ator desconversa quanto ao
fato de ter experímeatado ou não
qualquer droga. "A droga é
como uma lua demel. Você está
tão apaixonado que não vê os

perigos que esse relacionamen

to, pode ter", filosofa, garantin-

do que não gosta "dessas coi
sas". Mas assume que passou
por uma experiência parecida
com a de Lucas, só que por cau
sa de uma paixão. "Se ela não
estivesse comigo, eu não fica- ,

va bem. Fiquei dependente",
revela.

Pedro saiu de casa aos 17
anos em busca da própria inde
pendência, apesar do bom rela
cionamento com os pais. Aos 19
anos casou-se, quase sem saber
o porquê. "Eu tinha que casar.

Aquilo era a salvação da minha
vida", desabafa. Ele achava sua

. vida monótona ewncarava o ca

samento como sendo "tudo". É.
claro que à paixão ajudou, mas
não foi capaz de dar conta de ta
manha confusão. O casamento

_

sem papel passado, mas de ali
ança no dedo

_ acabou um ano

depois. "Descobri que estava
querendo ser feliz me apóian
do em alguém", analisa.

O ator espera que os especta- .

dores descubram com Lucas a li
ção que ele próprio tirou da de
pendência. "Todo mundo pode
serfeliz sem dependerde nada e

ninguém, a não ser de dgua e

comida", ensina. Se vai conseguir
isso ou não, ele não sabe, mas já
temuma certeza: o diaeinque tiver
um filho, se chamaráLucas. A de
cisão tem a ver com dois

personagens quePedro interpretou
e que receberamesse nome, umem
A próxima vítima e o primeiro
em Riac_ho Doce, de 1990.

'Escolha precoce
AO contrário de muitos ado

lescentes, Pedro Vasconcellos
defmiu bem cedo o que queria
fazer. "Desde criança me acos
tumei a interpretar persona
gens e a criar histórias para
eles", conta. A escolha, no en- .

tanto, aconteceu após uma ligeira
dúvida: futebol Oll teatro? Na
época com dez anos, Pedro tinha
que optar entre os spots do pal
co ou os refletores do estádio,
porque os horários eram incom
patíveis.

.

"Foi minha mãe quem deu
a maiorforça, dizendo que ha-

.. via um curso ótimo âe teatro",
leIIibra. Ele conta que era muito
tímido e que a possibilidade de

'

trabalhar melhor essa caracterís
tica foi um bom argumento para
convencê-lo a deixar a bola de
lado. Pedro sematriculou, então,
na. turma do professor Demétrio .

Nicolau, que alugava uma sala
do colégio onde Pedro estudava
para ministrar as aulas.

Além dele, havia na turma
mais dois meninos e 12 meninas .

Os nomes de dois desses alunos
acabaram se tornando conheci
dos do público que gosta de no
vela e teatro: Rodrigo Pena e

Carol Machado. "Era tão pou
ca gente que nós podiamos
aprender, trabalhar e. exerci
tar melhor", afirma. A vanta

gem dos poucos alunos, segun
do ele, também se revelava. na
falta de obrigações excessivas.
"Não tinha aquela coisa do
Tablado, que prepara para
Globo", ressalta.

O envolvimento com o curso

foi se tomando tão forte que Pe
dro, paulatinamente, passou a

desprezar todo o resto. Ele che
gou ao ponto de interromper os
estudos no segundo ano do se

gundo grau, quando fez o Lucas
de Riacho doce, em 1990. Pedro
agora cogita retomar o estudo e,

quem sabe, fazer uma faculdade
de Letras, "não para exercer,
mas por curiosidade".

.

De acordo com o ator, a fa
culdade viria bem a calhar, já
que ele sempre gostou de
escrever. Pedro conta que desde
criança ele fazia textos e adap
tações para o teatro. Ele espera
montar uma de suas obras, En
quanto houver amor, emagos
to. A comédia, quase autobiográ
fica, fala de dois adolescentes, na
faixa dos 18 ou 19 anos, que de
cidem casar por que receiam o

fim domundo, "Daqui hd pou
co, você morreu e não casou",

.

preoçupa-se, embora divirta-se
comotema.

Para dividir o palco com ele,
.

Pedro pensana colegaCarolMa- -

chado, mas diz que ainda não
tem nada definido. "Eu teria
um grande prazer em traba
lhar com ela", confirma. A
empreitada não seria

propriamente uma novidade, já
que ele adaptou para o teatro o

texto de Zen Wilde':_ autor- de
Blue Jeans _, transformando
Zero de conduta num musical ..
"Fiz isso porque sei o que os

-

adolescentes gostam e sentem

falta"; justifica.

ENDEREÇO:
RUA, PROCÓ�O GOMES DE OLIVEIRA, 1149..

SALA 01 - JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

FONE: -72-2453
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cinco pergundas para

Murilo Benicio
é profissional. Nessas situações é

que se vê o 'profissionalismo do
elenco.

P
_ Qual foi a primeira reação

dos atores depois da saída do
Luiz Fernando?
R

_ Quando nós ficamos saben
do do que aconteceu, era como

ficar órfão. O elenco se recupe
rou do trauma porque é unido,
todo mundo se critica e se elogia
abertamente, todos têm um pro
fundo respeito entre si. Foi por
isso que conseguimos segurar o

problema, senão poderia aconte
cer algo pior. Mas as pessoas são
maduras e profissionais o sufici
ente para saber que isto faz parte
do jogo. A Globo é uma indús
tria.

P
_
Para você, trabalhar na tevê

perdeu um pouco o sentido?
R

_
Não ... a tevê ainda dá opor

tunidade ao ator de se exercitar
de uma forma única. É lógico que
é inerente ao trabalho do ator

passar. por estes problemas. No
fundo, não penso nisto como uma
coisa horrível e sim como um

desafio. Para o ator, o que acon

teceu COD} Irmãos Coragem faz
parte do exercício. Não fiquei ar
rasado, acho até que foi impor
tante passar por essa situação ...
Tive sorte de passar por esta ex-
periência.

.

blemas?
R

_
O melhor da novelajá se foi.

Era cinema, era pulsante, agora
é novela. O início foi fantästico,
depois virou um trabalho como

qualquer outro, agora está ape
nas legal. Perdemos um pouco o

estímulo.

P
_
Como você encara as mu

danças comportamentais e es
téticas do teu personagem?
R

_
São dois personagens, duas

novelas. O personagem ficou ino
fensivo, fiquei muito frustrado ...
Ele tínha um caminho definido,
que acabou desaparecendo. O vi
sual teve que ser todo alterado,
porque o texto levou para esse ca
minho. As roupas não tinham
mais sentido com a virada total
do texto. Tudo foi simplificado,
não tinha como eu manter aque
le cabelo maluco ... A própria es

tética da novela foi modificada
-

por completo.
P

_
O que representou para

você a mudança de direção?
R

_ Fiquei frustrado, não gostei
da alteração. O trabalho com o

Luíz.Pemando Carvalho foi to
talmente truncado, não posso di
zer que fiz uma novela com ele ...

Quando estava sentido o gosto de
fazer urn trabalho elaborado ...
Acabou. A mudança foi trágica,
mas o ator tem que mostrar que

'

POR CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS
TVPRESS

"O melhor de Irmãos Cora

gemjá se foi. Era cinema, ago
ra é novela", constata Murilo
Benício. Para o ator: fica a de

cepção de estar participando de
um trabalho que, se antes não

agradava ao público, agora não

agrada nem mesmo ao elenco.
Mesmo tentando ser comedido
em suas críticas, Murilo deixa
evidente que o trabalho nesta se

gunda fase da novela
_ após a

saída do diretor Luiz Fernando
Carvalho _

não representa nada.
"Nesse final de novela a gente
vai fazendo e só. Tudo que ti
nha para acontecer já aconte

ceu", explica, sem conseguir e�-
conder a decepção; .

A mudança geral em Irmãos

Coragem _ atingindo direção,
'estética e os rurnos da trama _

representou para Murilo uma

nova e inusitada experiência: fa
zer dois personagens distintos em
urna novela. O Juca dos primei
ros capítulos _

urn personagem
doentio e que ficava no meio ter
mo entre pureza e demência

_
e

o Juca do final da novela
_ que

adquiriu urn ar de bobo alegre,
sem maiores contornos dramáti
cos.

P .: Como você analísa Irmãos

Coragem, depois de tantos pro- MUNDARÉU
Planejamento de Ambientes Ltda.

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

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

tapetes, almofadas, etc.

RAIOX

Agitador da academia
pé foi uma emoção que não dá
para descrever".
Livro de cabeceira: O ponto de
mudança _

40 anos de experi
ência teatral, de Peter Brook.
Vídeo de cabeceira: Instinto
selvagem.
Símbolo sexual: Sharon Stone e

Cristiana Oliveira.
Personalidade: Ayrton Senna.
Arrependimento: Não tercome
çadomais cedo acarreira. "Acho
o máximo uma pessoa como a

Fernandinha Rodrigues, aos 15
anos de idade, dizer que tem 13
de carreiràf'.

Marques. ,

Nascimento: 24 de setembro de
1979, em Niterói, no Rio.
Primeiro trabalho na tevê: Ca
ras e coroas da TVE, em 1994.
"Foi só umaparticipação, como
'um filho que nem tinha nome".
Trabalho que gostaria de ter
feito: A peça Os sete brotinhos.
Com quem gostaria de traba
lhar: Nuno Leal Maia.
Momento marcante: "Quando
-eu estreei, emjulho do anopas
sado, a primeira peça profissio
nal, Os sinos da Candelária.

.

Ver 300 pessoas aplaudindo de

POR ROBERTA COSTA
TVPRESS

Ao entrar nos estúdios da
Cinédia, André Marques, o Mo
cotó de Malhação, mostra por
que jamais se contentaria com

uma protissão certinha e monó
tona. André já chegalevantando
poeira, brincando com os colegas
de novela e perturbando os bal
conistas da lanchonete do estú
dio. Entre umamolecagem e ou
tra, ele confessa que gostaria
mesmo é de ter iniciado sua car

reira há mais tempo.
Nome: André Almeida Souza

�,/\
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R. Presidente Epitácio Pessoa 203
Jaraguá do Sul- SC - Fon. 97-9414/97-9741

o endere�o onde a qualidade tem bom preçot fabrica: Jacquard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,
Xadrez, Listrado, par� atender confeccionistas do ramo de mallhas

,MALHAS LTOA.

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Viajandão
Isso é o que se pode chamar

de uma relação descompromissa
da com o trabalho. Escalado para
entrar na próxima novela das
sete, Cara e coroa, Eri Johnson,
com a irreverência que lhe é pe
culiar, diz o seguinte: "Só sei

que o nome dele é Calixto, o res- .

to nemprocurei saber senão es

queço", dispará Eri, que só en

tra no capítulo 60.

Desprestígio
Tom Cavalcante pode esperar

sentado. Pelos comentäríos que
circulam nos bastidores globais,
o humorista .que se destacou na

Escolinha do professar RaI
mundo tão cedo não vai ganhar
um programa solo na Vênus Pla
tinada. O máximo que pensam
para Tom é uma participação fixa
no Casseta & Planeta, urgen
te!.

.. Magoado'
.. .Lima Duarte é mesmo turrão.
Até hoje ainda não foi conhecer
a bisneta

_
filha dc Paloma Du

arte. Ele simplesmente não apro
vou a idéia de Puloma resolver
ter filho aos 17 anos. "Ela tinha
muito tempo pela frente. Agora
tinha mais é que aproveitar esta
fase da carreira". desabafa ()

ator, acrescentando que a neta
estava escalada para vários tra

balltos c, depois que engravidou.
danço".

Confirmado
Não há mais dúvidas. O próximo alvo de Sílvio de Abreu será

mesmo Yvete, personagem de Liana Duval, aquela velhota com cara

de boazinha que finge ser paralítica, quando na verdade tem mais
saúde do que todos os personagens de A próxima vítima reunidos. O
capítulo já estava escrito, mas ° suspense ficou por conta da gravação
ou não da cena depois que a informação vazou para a imprensa. Princi
palmente porque não é de hoje que o Jorge Fernando promete que vai
pregar uma peça nos jornalistas, já que acredita piamente que houve
uma campanha promovida pela imprensa para derrubar a novela.
Mas segundo uma atriz do elenco, que prefere esconder-se no anoni
mato por razões óbvias .. H cena foi realmente gravada e vai mesmo ao

ar.

Emalta
Otávio Mesquita não escon

de sua satisfação com os resulta
dos do Perm. Na vice-liderança
da madrugada _

com média que
oscila entre 4 e 5 pontos _, não
raro bate aGlobo em audiência.
Exultante, Otávio conta que o

programa ganhou mais Um anun

ciante
_ o uísque JohnnieWalker

Red Label
_
e já está estudando

novidades para o segundo semes

tre. "Teremos novos quadros e

. estamos elaborando um novo

cenário para entrevistas em es

túdio", adianta.

Atribulado
Marcílio Moraes está sem

tempo para respirar. Tudo por
que, em função do espichamento
da novela Irmãos Coragem, só
agora ele está finalizando os ca

pítulos, que por sua vez tiveram

algumas alterações em relação à
versão original. "No momento
estou envolvido com o último
capítulo. Mas depois só quero
férias", sonha.

A escolha
O diretor Luiz FernandoCar

'valho está lendo compulsivamen
te autores nacionais. Tudo para
definit os textos para os três espe
ciais encomendados a ele pela
direção das Globo, leia-se José
Bonifácio de Oliveira Sobrinho,
o Boni, O primeiro já foi esco
lhido: O auto da compadecida, .

tITJ
DECORLIVE
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Presentes - Decorações e Luminárias

[letXJ-rlwe a ar.te em deco-r-(Z'}!'

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

Rua Domingol da Nova; 154
.

(ao lado do .ina/eiro da Reinoldo Rau)
Jaraguá do Sul- SC - TELEVENDAS: (0473),72-1890

Rua Procópio Gome. de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC
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Cheio de energia
Guga Coelho volta à ativa.

Depois de esbanjar bom humor
na pele do desmioladõPessoa, de
Tropicaliente, agora (') rapaz pre
para-se para entrar em Malha
ção. Por enquanto, Guga não
sabe quase nada do personagem,
que deve ser mais um namorado
'da lista de Juli (Carolina Dieck
mann). "Só sei que deve ficar
umas três semanas no ar. Mas
ainda não sei nem quando co

meço a gravar", diz, meio alie-
, nado. Guga está também no elen
co da peça Boneca de pano, que
tem direção de Sérgio Britto e

estréia em breve noMetropolitan,
no Rio.

.

Apelo fantástico
O ensaio da modelo Adriana

Galisteu, feito na Grécia para a

Playboy, vai ter seu making off
exibido pelo programa Fantásti
co. A direção do programa acer

tou que vai exibir a reportagem
uma semana antes da revista ir
às bancas. Com data prevista
para exibição no final de julho,
tem gente na emissora disputan
do a tapa a versão não editada da .

reportagem.

Lourafatal
A blondie Bruna Lombardi

volta à área da dramaturgia par
ticipando de um ousado e prove
cante projeto índependente, A '

. atriz aceitou estrelar o piloto da .

série Arte e manha da sedução,
com direção de Roberto Talma,
que vai mostrar como as mulhe-
res se comportam na hora da con
quísta.A série, baseada no livro
homônimo de autoria tripla _

Luciana Penna, Magnólia Costa
e Maria Tereza D'Almeida Eça
_
é um painel de esquetes sensu

ais e bem humorados. Na primei
ra gravação, Bruna contracena
com a modelo e atriz Giseie Fra
ga e promete soltar faíscas no ví-

. deo.'
.

Chama a síndica!
Zezé Motta tem mesmo espí

rito de liderança. Só isto explica
ela assumir o papel de síndica dó
prédio onde mora, em Ipanema;
Zona Sul do Rio. No momento
Zezé anda às voltas com a refor
ma da: calçada, ° que não vem

agradando os vizinhos. "Eles di
zem que parece que sou a ânica
moradora porq"e não pedi per
missão. Não estou nem ai", dis
para Zczé.
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CORREIO DOPOYO - 4 CADERNO DE VARIEDADES Jaraguá do Sul, 24 de junho de 1995

Preparem-se ..
Seis lindas gátas
estarão desfilan
donopalcodabo
ateMarrakechno

próximo dia 30,
para a escolha da
mais bonita estu
dante do Colégio

.

Evangélico 1995,
que representará
o CEE no Garotá

Estudantil, em

julho. Apresen
tamos as três
primeiras candi-
datas. E',."Rodtlll"'doC.rmo

KlltI". Gomes
.

Af/ch.l, GI...

De 21l06/95 à 07/07/95
I'- Na compra de 2 calças

e 2 camisas desconto
I

de 1'7% à vista ou 1+ 4 .

R, �
• '\ .�\! \

<�
,

,

;

,

:�
,

" I 4..} .. ,

�

;,�
. .'

, • _, l

Gen'e & Informa,ões
. Toques

A.Duas Rodas

promove neste dia 30, a
partir das 20h30min, o
concerto do pianista
Rodrigo Warken. A
apresentação faz parte

. das comemorações dos
..

70 anos da Empresa.
Os ingressos podem ser

adquiridos na própria
empresa ou reservado

,

pelo telefone 71-2277,
rama12251.

O Senac de Jaraguá
do Suljâ abriu ins

criçãopara ás cursos

de aperfeiçoamento'
para garçom e barman.
com duração de 30

.

horas e lanches em

microondas. O primeiro
curso começa no dia 3
de julho e vai até 14 do
mesmo mês e para
lanches em microondas,
de 17 à 18 dejulho, com
duração de 4 horas.
Não percam as con

tas, é nesse dia 10 de

julho, no Vieirense, o
grande baile com o

Grupo Tchê Guri, do '

Rio Grande do Sul, que
começa às 22 horas .

. Ingressos a venda na

secretaria da socieda
de.'

,

VESTINDO VOC� .

DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � �

Já que apresentamos na edifão passada a bela Luana Piol'anni,
como um das novos símbolos sexuais do Brasil; não poderiamos
deixar defora, ela, Letícia Spiller, a Babalu, de Quatropor quatro.
Um al'ião!

Apagou l'eUnhas no últimodia 14, agatinhaRosemarada .�lll'a, que
completou 8 anos. Parabéns!

Diabéticos Aniversário
Acontece hoje, a partir das 15

horas,no salãoparoquial da igreja
São Sebastião, o encontro para
comemorar o dia nacional e

conscientização dos diabéticos;
dia 27 destemês. Interessados em
participar do encontro, ligar para
os telefones 72-3245 ou 71-0958

Quem aniversaria

-hoje, é o amigo João
Gonzaga dos Santos, que
comemora 42 anos ao

lado. da esposa, filhos e

amigos. Parabéns.
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CODEJAS
�mpanhiade Desenvelvímenta de Jaraguä do Sul

EDITAL PÚBLICO", N° 001/95

EDlTAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA E

PROVA PRÁTICA - N° 001//95

-

A CODEJAS - Companhia de Desenvolvimento de

Jaraguädo Sul, comunica a todos os aprovados na prova
de seleção, que a entrevista e as provas práticas serão
realizadas no dia 01107/95. Os locais, horãriose a

documentação necessária para t!ll, estão no Edital de

Concurso Público n° 00 1/95 fixado na Galeria Dom

Francisco.

<?s candidatos deverão comparecer ao local das provas
no horário de início e de posse dos documentos hábeis.

'Jaraguã do Sul, 2) de junho de 1995

Humberto José Travi
Diretor Presidente

Gervásio Pauli

Diretor
'

�,
'

, R�t!.}C-F?rr?':1�7
. CRECI 1741·J

,

IMOVEIS

COMPRA • VENDE· LOTEIA· ADMINISTRA· INCORPORA

CASAS
o Sobrado c/ 310m2 (Rua 35 - Próx. Apae -' Piscina/Sauna/Garagem 3 vagasIMóveis Embutidos) - R$ 250.000,00 "Parcelado"
o Sobrado c/300m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 98.000,00 - "Aceita Carro/Parcelar"
o Sobrado c/ 300m2 (Rua Conrado Riegel - Próx, Ferro Velho Marechal) - R$ 120.000,00 "Aceita imóvel menor valor /carro"
o Casa alv. c/ 200m2 (Rua Vitorino Stringari - Próx, Weg 1- com piscina) - R$ 70.000;00 - "Troca por apartamento"
o Casa alv, c/140m2 (Rua 417 - Vila Lenzi - Próx. Colégio Giardini tenzü- R$ 30.000,00 - "Aceita carrofterreno"
o Casa alv. c/140m2 (Rua Horácio Pradi, 161 - Pröx, Condpminio Azaléias) - R$ 30.000,00 "Aceita carro/imóvel- Valor"
• Casa alv. c/110m2 (Rua Cristina Bauer, 91- Schroecter - Próx. Salão Borchardt) - R$ 25.000,00 "Aceita carro/Parcelar"
o Casa alv, c/100m2 (Rua Júlio Tissi - Esquina Comercial - Nereu Ramos) - R$ 33.000,00 "Aceita ParcelarlTerreno em Jguá"
o Casa alv. c/96m2 (Rui! Equadro) - R$ 60.000,OQ "Aceita ,casa até RS 30.000,00'

'

,

APARTAMENTOS.
, Res. Amizade (2 qtos + garagem - bloco 2 - 3° andar) - RS 16.000,00 + finane. CEF - "Aceita carro até RS 9.000,00'
, Ed, Argus (cobertura Duplex em altíssima padrão - Toda mobiliada + biblioteca/barzinho/lareira, etc) - RS lSO.0oo,oo '

, Ed. Carvalho c/184m2 (1 suíte + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70,000,00 + Financ. "Troca pl apto Bai. Camboriú"
, Ed, Otávio Correa c/180m2 (1 suite + 2qtos:" dep.) - Próx. Hoiel Etalan - R$ 55.000,00 + Financiamento 7 anos
, Prédio em construção na rua da CEF - Aptos,c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega junho/96
, Prédio em construção (projeto pl4 aptos c/175m2 cada) - RS 25,000,00 "Inclui terreno c/495� + obra + projetas"

TERRENOS
• Terreno c/ 601mz, (Condominio Azaléias - Último da rua) - RS,30.oo0,OO ou "Aceita carro/Parcelar"
o Terreno'c/3.230m2 c/ casa antiga (Rua Jorge Czémiewicz - Ao lado da Marchitex) - R$ 130.000,00 ou "Parcelado"
o Terreno c/737m'- c/ casaentiqa (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno c/2.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - Entrada RS 2.000,00 + 12 x RS SOO,OO reajustado p/ Poupança
• Terreno c/416m2 (Loteamento Liodoro Rodrigues - Lote 108 - Próx, FERJ) - R$ 8.000,00 ou "Parcelado"
o Terreno c/565m2 (Rua José Picolli - Estrada Nova - Próx. ao Merca!kJ Brasão) - R$ 11,000,OQ "Aceita Cari'olParcelar"
• Terreno c/695n1? (Rua dos Imigrantes'-- Acesso da Faculdade "FERJ") - RS 15.000,00 "Aceita Parcelar/Carro"

"Terrenos Residencial Henrique Behling (próx. Salão. Amizade) - A partir de RS 10.000,00 ou em algumas parcelas
• Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da Figueira) - A partir de R$ 6.000,00 ou entrada R$ 1.500,00 + saldo parcelado
• Terrenos próx, FORUM (Rua 172 - Arthur Gurnz "Lado Direito") - RS 35.000,00 ou "Parcelado"

SÀLAS E PONTOS COMERCIAIS
• Edificio Miner 17m2 (Vende-se a Sala - Térreo - Ao lado do Foto Lass) • R$ 20.000,00 ou "Parcelado"

GALPÕESlCHÃCARAS
• Galpão c/800m2 + casa aly, c/233m2 + terreno plano cl 26.549m2 (Santa Luzia - Centro)- R$ 140.000,00 "Negociáveís"
o

Chácara c/180.000m2 (Estrada Garibaldi - 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) - R$ 80.000,00 "Negociáveis"
• Chácará c/ll0.0oom2 (Estrada Garibaldi - Ribeirão. dos Húngaros- 12km do centro - nascentes) - R$ 20.000,00
• Chacarác/125.0oom2 (Ribeirão Grande - Pröx. Nereu - Casa alvJranchosiágua própria) - R$ 120.000,00 "Parcelado"

Miner, Rua Loteamento alvenaria c/270,OOm2- Casa em Casa emMal. Deodoro -

doJuca - Casa em alvenaria clApto, c/02 Lotes cl
Rua Jorge Lacerda alvenaria, cl

quartos 337,OOm2 3 quartos 126,OOm2

RIO DA LUZ -,Sítio
RUA BERNARDO

Casa em RIO - Casa - Casa em
DORNBUSCH- -

Terreno de Ternano c/ 542m",
'

alvenaria cl em alvenaria cl 45.000,OOm2 -

esquina cl
alvenaria cl casa em alvenaria.

210jOOm2 c/2 qutos + 1
Próx, aCeval piscina, él PREÇO: SO% en-

579,OOm2 trada saldo em até- suíte
235,46m2

.,'

Casaem
alvenaria cl
piscina cl
178,00m2

em Alvenaria
c/70,00m2

Terreno com.
1.395m2 - Rua 29
de Outubro

próx. a Javel

Terreno cl
3,400,00m2

em alvenaria cl
394,40m2. Rua Guilher
me C. 'Wackerhagem

em alvenaria cl
343,OOm2,
fundos da
JARAGUA
FABRIL

VILA NOVA - Casa
em alvenaria cl

181,OOm2
.

- Terreno cl
9,OOO,00m2
ed�icado cl

Casa em :

,

alvenaria cl
300,OOmZ
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CORREIODOPovo-lO

Vendas

CLASSIFICADOS JaraguádoSuI, 24dejUnho de 1995

Larlmóvels
Av. Mal. Deodor.o, 141

Casa mista cl 160,00m2, rua: Dos Escoteiros cl 13 peças, telefone
e antena-parabólica.
Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 105m2 sendo o

terreno de 465m2
/

.

Chácara com 10.000,OOm2 'Com casa de alvenaria, bairro João

Pessoa, _

cnäcara com 88 morgos em: Nereu Ramos, c/casa, luz e água.
Terreno na BR-280 com área de 7.000m2•

Terreno no Loteamento "Vicenzi Gadotti Ltda" bairro Santo Antonio
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro.

,

Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria com 140,00m2 na rua Adélia Fischer n° 248'
Casa de alvenaria com 63,00m2 no Loteamento "Vicenzi e Gadottr
-Ltda".

ô
• INTERIMÓVEIS'

CDCI0914-J

..�.._.._....._.•
I: rß� •
I

CRECI N� 1589 J �� I
I .

-�. I
I, I
I Ba....a Sul I

: I...õvels ::
I Fone: (0473) 72-2734 I
I I
I.

Vende
'1 I_

'Terreno

I Terreno cf 432m2, na rua 25 de Julho, Vila Neva Preço R$ I
• 23:000,00 •
I

Terreno c/ 2.79Im2, rua Walter Marquardt, defronte Posto
I- Mbne. Preço R$ 180.000,00 II Terreno e/600,oom2 (ISx40), na SC-416, SOO metros antes da I .

I Choco Leite. Preço R$ 6.000,00
'

I
I

Terreno c/384m2 (16.x 24), Lot. Jardim Hruschka II, bairro São
ILuis. Preço R$ 7.000,00 - Financiado

I,I Terrenos no Loteam, doMarquardt, localizado na Barra, Preço I
I

· R$ 6;SOO,00 ITerreno cl S.000,00m2, na Barra do Rio Cerro. Preço R$
I�m� •
I Terreno c/ 498,7Sm2, na rua Luiz Satler, Barra. Preço R$ I II

13;000,00
ITerreno c/ 1.384,SOm2, rua Augusto Schwanz, próx. Sl!Ião. .

I Amizade. Preço R$ 8.000,00 - negociável I
I Terreno ct4S0m2 (ISx30) lateral daruaPastorSchneider,Barra. I

II
Preço R$IO.OOO,OO

, Ismos
I Sitio eI 20.00Om2, terreno plaino, água corrente, plantação de' • .

I hortaliças, edificado com uma casa em alvenaria de 189,OOml,_ I
I g�pão para galinhas e porcos, �inha teletõníoa, Rio' Cêrro II,

,. Idistante 300ms do asfalto. Aceita - carro, terreno ou casa na

I' Barra. Preço R$ 7S.000,00 - parcelado em 12 meses. I
'. Sítioc/IS.7S0m2, edificado com duas casas, umamistade7Sm2 •- eoutra demadeiracom48m2, localizado próximo ao

NOvi.Clado.,'. I• lia Barra. Preço R$ IS.OOO,OO - negociável. •
I Sítio c/ lS8.7S6m1, edificado com casa de madeira, galpão, I
I

estrebaria, pastagem, capoeirão, bastante água, 27Iàn do centro.
•

'

Preço R$ 25.000,00

= casa, emalVenariacf'l;oml,�:s,garagem,2BWCede�aiS = Idependências, terreno com 44S,SOní2, na Barra, lateral rua Pe .

I Aloisio Boeing. Preço R$ SS.OOO,OO - negocíävel •
I Casa em alvenaria ct93,50m2 semi-acabada, 3 qtos e demais.

II dependências, Lot. doMarquardt, naBarra. PreçoR$18.000.,09. INegociável ,
.

,

I Casadealvenariact77,oom2,lateralruaBerthaWeege,próximo I APTOS
I aMalwee, semi-acabada. Preço RS 2S.000,00 - negociável. I -

Apto. Edifício Jaraguä cl 70m2 _ 1 ° andar _ si

I casamistacom. ISOm2; terrenoct528m2(16x33),naBarra,rua .-1Horácio Rubini. Preço RS 25.000,00 / garagem

I Casa em alvenariaçll 04m2; ruaFrancisco Hruschkll. São Luis, I Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl l00m27°

• Preço R$ 40;000,00 . • andar
Casaemalvellariac/143,001l12, semi-acabada, terreno c/40Sm2,

I I
A.pro. Edifício Isabella - AP.to. 101 cl 132m2, 3I la�eral- da rua Pastor Schneider, Preço R$ 30.000,00 - Aceita,

.. I carro. •
qualtos e garagem

I·' Loteamentos no Rio CerTO U - na Rodovia SC - 416
I-ApartirdeR$2.4S0,OOdeentradaesaldoematé50mesescom '

.. I prestações de R$ 11S,00 p/mês •
I Aluga •
I

Lojas comerciais na Barra do Rio,Cerro •

SE VOCÊ QUER!
* Casa de alvenaria'

<

," c-

com 120m2 (ótimo aca-
bamento). Terrenocom
·304m2 todo murado,
na: Rl!JEl 25 de Julho;'
Vila Nova. (Aceita-se
parcelamento)
* ..

Casa de alvenaria

com70m2, terreno com
420m2, Rua, Pedro

do, Rio
-

Só R$
Winter, Barra
·Cerro. Preço:

.
; 12.000,00,. (Aceita-se
material de construção

.

c?mo parte do paga
mento).
NÓS TE,MOS.

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

'tERRENOS
Terreno c/5.184m2, rua 199 sem nome - VilaNova

Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno rua 456 - Sem NOIne, c/445m2 - Adernar
Elhert
Terreno c/350m2 - Loteamento Ana Paula IV
Terreno c/1.500m2 + casa de alvenaria na rua

Epitãcío Pessoa
Lote n° 57 no Loteamento Ana Paulam
-Lote n° 190 no Ana Paula fi
Lotes naruaPaulo Klitzke,bairro: Amizade-Mauro
Loten° 450 - Loteàmente AnaPaulal (tote 50)Rua
José Narloch
Lote c/ �5Om2 - Loteamento São Luiz (Gabardo)
Terreno cl construção própria para lanchonete -

Lote n° 45 - Ana Paula m
'

Terreno c/ 1.089m2 - Rua João Januário Ayroso
Terreno c/650m2 - Próx. Recreativa doBreíthaput
Terrenoc/6.196m2c/construçãod�450m2-Rodov:ia
BR-280 10.503

I
I
I
I
I
I,
I
I
I
I
,·1

CASAS
Casa mista c/ 56m2 - Loteamento George -Tlha da

Pigueíra
..

Casa alvenaria Loten° 109 - Loteamento AnaPaula
ne/420m2 - Joel
Casa alvenaria cl 140m2 - Barra do Rio Cerro
Casamista ôômê+ garagem lote n° 67 AnaPaula Ill
Casa em construção cl 14<bp2 - Lote n° 67 Ana ..

PaúlaIII
..

Casamadeíra c/ôôms- Lote 121- Loteamento Ana
PaulaHl

LlllpreCllcJlflTClltos lrnobrhanos MéJrC;JttO

o Av Mill D .. odoro 11l'J

Compra eVende
....
...

71-1136
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ReI. 1.001 - Casaalllenaria cl 19211:1' - 02 dormis., 01 suite,depend., churrasq.,
dispensa, 02 BWC, garagem, anlena parab. p. eletrônico, situada à rua João
B. RudoK - Valor RS 55.000,00

. ReI. 1.002 - Casa de alll. cl 170m' - 3 darms., sala, copa, cozinha. dependo
2 BWC, lavand. Churrasq., garagem, situada à rua Uruguai ,- Próx. Indústria
Reunidas - Valor entro RS 25.000,00 + (2x) RS 25.000,00
ReI. 1.003- Casa dealv. cl 144m'-3dorms., sala, cozinha, 2 BWC.lavand.•
dispensa, garagem, situadaà ruaPedro FI"riane - Centro - ValorRS 37.500,00
Rei. 1.004 - Casa de alll. (sobrado) cl 143m'- 2 dormis., 1 suite, depend., sala,
cozinha, copa, garagem, BWC, s�uadapróx. ao Baependl, ValorRSS5.000,00
ReI. 1.005 - Casa de alv. c/ 2S0mz - 3 darms., 1 suite, 3 saias, dependo
churrasq., cozinha,-sauna, ant. parabólica. armários emb�, garagem, situada
pr6x. Arroz Urbano - Jaraguá Esquerdc, Valor RS 65.000,00
ReI. 1.006 - Casa alv. cl 140m' - 3 dorrns., cozinha, BWC, sala, copa.
lavanderia, dispensa, garagem -Terreno cl 447m', sitúada à rua Fraiberger
Pamplona - próx. ao BaePltridi - Valor RS 65.000,00
Ref. 1.007 - Casa alv. cl 165m' - 3 darms., cozinha, sala, copa, ewc,
garagem, Churrasqueira - :rerreno cl 550m', situado à rua Max E. R. Ziemann
- Ce�tro - Valor entro R$ 45.000,00 + (l38x) R$ 447,00 (financiado).
Ref. 1.008 - Casa alv. cl 120m' - 3darms., cozinha, BWC, churrasq. garagem',
situada no (Cohaias) -Jguá-Esquerdo. Valorentr. R$17.000,OO + (financ.) RS
2.5,00 mensais.

,.

ReI. 1.009 - Casa alv. cl 9Om' - 3 darms., 'BWC, cozinha, sala, garagem,
situada à rua Pedro-FIoriane - Centro - Valor R$ 19.000,00
Ref. 1.010 - Casa alll. cl 100m' -3 darms., e demais dependências.jsituada
no bairro Amizade - Valor entro R$ 25.000,00 - Finan. CEF R$ 25,00 pl mês
ReI. 1.011 - Casa de alll. cl 14Qm' - 3 darms., com suite e demais dependên·
eias, situada à rua FriedrichW. Sonnenhohl- Vila Lalau - Valor RS 55.000,00
ReI. 1.012 - Casa mista cl SOm' - 3 darms., e demais dependências, situada
à rua AdoHo Pitcher - Rio Molha - Valor R$ 18.000,00
Rei. 1.013 - Casamistacl 105m'- Terreno c/400m', situado em Tubarão-SC.
Valor RS 22.000,00
Ref. 1.014 - Casa mista cl 54m' - 3 darms., e demais dependências, situada
em Três Rios do,Norte - Valor RS 15.çmO,Oo
ReI. 1.015 -,Casa mista cl 77m' - 3 darms., oi demais dependências, situada'
na Vila Rau - Valor RS 16.000,00

•

Ref. 1.016 - Casa alll. cl 98m' - 3 darms., e demais dependências, terreno cl
735m', situada próx. ao Açougue Thailacker. Valor R$ 25.000,00 .

ReI. 1.017 - Casa mista cl 70mz - 3 darms., e demais dependências, situada
à rua Horácio Pradi - Jguá Esquerdo. Valor R$ 25.000,00
ReI. 1.018- Casa alv. cl70m'- 3 darms., edemais dependências, situada à-
rua Pref. José Bauer - Valor R$ 25.000,00

'

Ret; 1.019 - Casa mista cl 120m' - 3 darms., e demais dependências, situada
na Av. Marcffio Dias - Praia de Piçarras. Valor R$ 30.000,00
ReI. 1.020 - Sobrado ,antigo c/ 230"" - Localizado na área central à rua '

Epitácio Pessoa - Valor RS 250.000,00
Ref. 1.021 -,Sobrado antigo cl 260m' - Localizado na área central à rua AV,
Getúlio Vargas - Valor R$ 160.000,00
ReI. 1.022 -Sobrasoc/140m'-Construção (fundos) SOm', mobiliado, Situado
à rua Guaramar - Praia de Barra Velha, V"ler RS 65.01l0,00
Ref. 1.023 - Sobrado c/90m' - (semi-acabado) situado à rua Richard Piske
- Centro - Valor RS 35.000,00
Ref. 1.024 - Casamadc/70m2 - (+ ponto comercial) cl96m', situada à rua João
Januário Ayroso - Jguá-Esquerdo. Valor R$ 30.000,00
ReI. 1.025 - Casa alll. c/9Om' - (+ ponto éomercial cl 70m2) - Situado a Rua

Angelo B. Schmidt -Ilha da Figueira. Valor R$ 37.000,00
Ref. 1.026 - Casa mad. c/78m' - Terreno cl 1.500m'. situado no Ria Molha
- Valor RS 13.000,00

•

Ref. 1.027 - Casa mad. c/70m' - 3 darms., e demais dependências, situada
em Sta. Luzia - Valor R$ 15.000,00

'

TERRENOS
Ref. 2.001 - Terreno c/ 446m' - Situado próx. ao Posto Marcola - Valor R$
14.000,00
Ref. 2.002 - Terreno c/17.791m', ótimo para loteamento, sítuadopröx. ao
Juventus - Valor R$ 30:000,00
Ref. 2.003- Terreno c/ 7.ooo!1"", situado no Rio Molha (lateral) • Valor RS
25.000,00
Ref. 2.004 - Terrenoét8.ooom', situado na rua JoãoSami Tavares - Rio Molha
- Valor 'RS 20.000,00
ReI. 2.005 - Terreno c/360m2 situado no Loteamento Corupá - Próx. ao Posto
Marcolla - Valor RS 5.0(>0,00 ,

Ref. 2.006 - Terreno c/650m', situado próx. ao Móveis Pradi - Jguá-Esquerdo
- Valor RS 20.000,00

.

ReI. 2.007 - Terreno cl 4OOni', situado na Praia,qe Ubl'tuba - São Francisco
do Súl. - Valor RS 2.000,00

'

Ref. 2.008 - Terreno c/ l.ooom', situado à rua Bahia - Centro - Valor RS
30.000,00
Ref. 2.009 - Terreno cl 784""', situado à rua Barão do Rio Branco - Pröx, ao
Eletmmóveis Pereira - Valor R$ 160.000,00
Rei. 2:010 - Terreno c/ 1.059m'� situado à rua Bahia - Centro - Valor RS
25.000,00
ReI. 2.011 - Terreno c/ 406m', área nobre situado na Vila Nova: Valor R$
16.000,00

SíTIOS
Ref. 3.001-Sitio c/20.00llm2, situadoà ruaBeniaminConstant-Massaranduba
- Valor RS 18.00P,OO

'

,

Ref. 3.002 - smo na cidade c/6.220m' c/ casa de mad. c/70m2, ótima vista
para a cidade na Vila Nova - Valor 'R$ 45.000,00
Ref. 3.003 - Sitio c/20.ooom', casa alll., 'gado, água �orrente, todo cercado,
situado prox. ao Gumz - Estrada Garibaldi - Valor RS 45.000,00
Ref. 3.004 - Sitio c/ 25.550m' cl casa de alv. c/ 70m', situado em Três Rios
do Norte - Valor R$ 75.000,00
Ref. 3.005 - Sitio c/125.000m', casa alll. c/3 darms., criação de peixes, água
corrente, todo cercado, situado no Ribeirão 'Grande da Norte - Valor R$
80.00ó,OO

APARTAMENTOS
Ref. 4.001- Àesldenclal Amizade - Apto c/2 darms., edemais dependências.
Valor entro RS 17.000,00 + (financ.) RS 289,00 mensais
Ref. 4.002 - Edlflclo Cristina Monlque - Apto. c/ 3 darms., e demais

dependências. Valor R$ 40.000,00
Ref. 4.003 - Edlllcio Florença - Apto. cl 3 darm•. e demai. dependência•.
Valor RS 42.000,00

'

LOCAÇÕÉS
Ref, 5.001 - Apto. cl 200m'(novo) s�uado na rua Bernardo Dornbusch - Valor
RS 880,00,
Ref. 5.002 • Casa de alV. cl 90m', 3 darms. e demais dependências, situada
à rua Afonso Bartel - Próx. ao Baependi. Valor R$ 550,00
ReI. 5.003 - Galpão alv. c/70m', situadoà ruaJoinvü!\t - Próx. aoSupermercado
Breithaupt. Valor R$ 370,00

LOTEAMENTOS
Ref. 6.001 - Residencial Behllng - Lotes cl 385m', situado prox. ao Salão
Amizade: - Bairro Amizade. Valor R$ 10.000,00
ReI. 6.002 - ResldenCllal Plaura - Lotes cl 465m', situado próx. ao Salão
Vitória - Bairro Ilha da Figueira. Valor R$ 6.000,00 ou entro + financ.

erta
Rua: Esthéria Lenzi Fri�drich, 39 - Folie 72-0510

Vende
LOTE próximo ferro velho Spézia com 539m2•

LOTE no BahTo VOa Nova com 420m2•
LOTE no BaIrro João Pessoa com 450m2 com ftJnda�enfo de 90m2•
LOTE de esquina no BaIrro São Judas, com 420m2•

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

180m2•
'

CASA na Dha da Figueira com 99m2•
CASA próximo Arte Laje com 180m2, tendo 3 suítes, mais 2 quartos, 6
banheiros, píscína, sala de jogos, sala, copa, cozinha, garagem 2 carros.

CASA místaprõximo Zanoti Elásticos.
APTO na rua José Emrnendörfer, 3 quartos, 2 banheiros, sala, copa,
cozinha, lavanderia, garagem. com 101m2•

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

CHÁCARA emCorupä, fundos com o Seminärio com 13.000m2 tendo
2 casas, tanque de peixe, pomar, pastagem, no valor de
CHÁcARA emRibeirão Grande, comcasa 90m2demadeíra, 7 lagos de
peixe, eucalipto, pomar e demais benfeitorias.
CHÁCARAemJaraguá 84distânciadocentro'apenas 13lancom3 casas,
estábulo, lagoas .de peixe, e pastagem para gado.
FAZENDA emRibeirão da Lagoa com 402 morgos, com água corrente,

ta ern.Br comcasa9O!:n2·á 17kIndaBR-280.

Casas
Casa de alvenaria cl 220m" 1 suíte + 3 dormitórios demais
dep. - Rua M. Ziemann
Casa de alvenaria cl 3 quartos • Início Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria cl 180m" cl terreno de 2.600m" • Rua
Jöinville
Casá <!Ie alvenaria cl 130m" cl 3 dormHórios - Próx. Salão
Doering __

Casa de alvenaria rua Felipe Schmidt cl 155m", terreno
688m" rua Felipe Schmidt
Casa de madeira c/1 00m" • Rua Innão Leandm
Casa alvenaria cl 80m" - Rua Adolfo Ziemann
Sobrado alvenaria cl 300m2• Vila Lenzi em construção
Sobrado alvénaria cl 300m" • lateral Bemardo Dornbusch
Casa de_alvenaria cl 130m" iua Prefeito José Bauer
Casa de alvenaria cl 100m" loteamento Ribeiro, Ilha da
Figueira
Casade alvenaria cl 100m" rua Alfredo CarlOs Meier: (R$
12.000,00 de entrada assumir financiamento de R$ 210,00
mensais)

Apartamentos
Apto. cl 2 eu 3 quartos em construção rua C.E.F. ,pl entrega
meadosde 96
Apto: Ed. Isabella cl 122m" - 2 quartos + suíte c/ piscina
AptQ. Cond. Amizade - cl 2 quarIos - Financiado
Aptó. c/118m"Ed. Dona Lili em Piçarrasclótimavislaplmar,
2 quartos + suíte demais dependências
Apto. 180m2 cl suite, 2 dormit. e dep. eflllregada - Centro

, Apto, 3 dormi!. • Edifício lsabela
•

,

Terrenos
Terreno cl 2.600m" - Rua Joinville, ótimo ponto comercial
Terreno cl 430m2 - Loteamento Versailles
Terreno cl 589� • Ilha da Figueira
Terreno cl 532tTl!'· prox. POslo Marcola
TerrenQ cl 300m2• Praia de Itajuba próx. Igreja Católica
Terreno cl 430m2 - Ao lado do Condomínio Amizade
Terreno eI 400111" - Rua Marcelo Barbi
Terreno cl 100.000m" cl casa alvenaria ótimo pl empresa
Rua Wolfoang Weege (Rio Cerro I)
TerrenQ de 560m2 ao lado LQteamento Champa!Jlat
Terreno de 790m2 - Fundos Volkswagen
Terreno de 1500m2 - Vila Nova, próx. Fórum

-

Aluga-se
Apartamento cl 2 dormitórios (Centro)

Conjunto Res. En1igrantes. Ótimos aptos com

churra$queira, salão de festas, salão, de jogos, play
ground, totalmente residencial. Apenas 2 por andar.
Financiamento próprio a partir de R$ 403,00 por mês
(1.12CUB)

'1�
CRECI4004

Rua Jos. Fontana, nA 45
Jaraguá,do'Sul - SC
FONE: 72-0525

VENDE-SE

CASAS
De alvenaria de 200mts, com terreno de 435mts, 2 suítes, 1 quarto; sala
devisitas, copa, cozinha, churrasqueira. dependência de empregada, área
de serviço, garagem, próximo ao ColégioHolandaMarcelino Goeçalves,
Ilha da'Figueira. V�or R$ 43.000,00
De alvenaria de l4Omts, mais terreno de 14x23, murada, com 3 quartos,
2 banheiros, 2 salas, copa, 'cozinha, lavanderia, 2 dispensas, garagem,
churrasqueira, salão de festas, com rua cajçada, próximo ao PostoMime.
Valor 40.000,00

.

De alvenaria nova, com 2 quartos, banheiro, sala de visita, cozinha e

garagem. com rua calçada, toda murada com cerca de aIumfnio, próximo
ao Colégio Giardmi Lenzt ValorR$ 28.000,80. Aceita-se proposta.
De alvenaria. próximo aoFotoNortelftndia, 3 quartos, 2banheiros, sala de
visitas, copa, cozinlia, sala de tv, área de serviço, 'salão de festas,
churrasqueira, garagem para 3 carros. ValorR$ 85.000,00
2 casas, sendo uma de madeira de 18Omts, em ótimo estado e 1 de
alvenariade 130mts, 2suítes, 1 quarto,cozinha, banheirosocial egaragem,
terreno comercial de 400mts. Na rua João PlaWncheck, centro. ValorR$
75.000,00 ou parcelado em até 10 meses.

Ue alvenaria. I suíte, 3 quartos. 2 banheiros, dependência de empregada,
sala . .copa, cozinha, sala de jantar,'churrasqueira, garagem, terreno dê

.

ó()Oml�. próximo a Mansol. na rua Joiville, Valor R$ 65.000,00
Sobrado de 2 pisos com 200mts. no bairro Havaí, emGuaramirim. Valor
R$ 28_000,00 ou troca-se por casa em Joinville
Casa mista nova. portão eletrônico e interfone, próximo a Sociedade

Baependí, Valor R$ 40.000,00
TROCA-SE

No centro. I casa de alvenaria de 4 quartos, 2 banheiros, sala, copa,
cozinha, lavanderia, garagem para 3 carros. Próximo ao Supennercado
Sesi, naBarãodoRioBranco"porapartamento de2quartoscom garagem.

�PARTAMENTOS
Apto. novo fmaneiado, próximo aMenegoUi Veículos, com salade visitas
com sacada (vista paraacidade), cozinha embutidacommánnore, área de
'selViço. 2 quartos com banheiro social completo, I suite com arcondici
onado,salãode festa,garagem comportão'eletrônico. ValorR$ 55.000,00
de entrada e mais 10 parcehis de R$ 1.400.00, troco por casa.

TERRENOS
Terreno central 3.200ml•• próximo à Javel, Valor R$ 130.000,00
Terreno de 597mts, próximo ao Forum, Vila Nova.
Terreno de 28x84 com 2.240mts. próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
pronto para construir. Valor R$ 18.000,88
Terrenocomercial emGuaramirim de 30x54, a 150ml�do trevo.ValorR$
20.000.00
Terreno de 30x71. próprio para uma cllácara na Vila Rau, próximo a

Faculdade. Valor R$ 25.000,00 parcelado
terreno de 14x27.!"óximo a Sociedade Vierense, Vila Lalau. Com rua

calçada. livre de enchentes. Valor R$ 15.000,00 ou R$ 8.000,00 de
entrada e mais 5 parcelas de R$ 2.000.00
Terreno de 20x25.30 próximo a Faculdade. ValorR$ 12.4100,00 aceito
carro ou proposta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AtJe'd Ind. Com. de Ma1has Ltda - Rua 742 QD 03 lote 161 -

NESTA
Andreliza Calçados - Rua Santos Dumont, 138 - NESTA
Auto· Elet. Luz - Leered Sannento - Rua Mal. Castelo Branco,
3454 c SCHROEDER
Andre Grassmann - Rua Francisco Hruschka, 916 - NESTA

Água e Planta Jar.d. Saneamento - Rua Reinoldo Rau, 86 -

NESTA
Ave6no Contabilidade Ltda - Rua Pedro A Fagundes, 42 -

NESTA
Ana Maria Ind. Com. Conf.Ltda - Rua687, n" 158 - NESTA
Borto6ni e Cia Ltda - RuaDiedrich Borches, 160 - NESTA
Bar e LanChoneteChalana Ltda - Erre -Rua Irmão Leandro;609
-NESTA'

.

Bar do Oti Ltda • ME - Rua Henrique Fuck - CORUPÁ
Bar e Mercearia do Galego - Rua Antônio Carlos Ferreira, 1534
-NESTA
CadMóveis eEsquadriasLtda - RuaCeI. ProcópioGomes, 1499
-NESTA
Confecções Levi Ltda - RuaAlberto Klitzke - NESTA
CerâmicaWinter Ltda - Estrada Garibaldi sIn° - NESTA
Confecções Levi Uda - Rua Alberto Klitzke - NESTA
ComaseCom. Rep.Mat. Sego Ltda - Rua HenriqueBortolini, 50
-NESTA
Com. de Conf. Bardin Ltda - Rod. BR-280, km 64 n" 5249 -

NESTA
Com. de Conf. Bardin Ltda • Rod. BR-280, km 64 n" 5249 -

NESTA
Com. eDistr; de Confee. Assael. Uda- Rod. BR-280km633na
5249�NESTA
Cemar Transp. e Servo Ltda - Rua Joinville, n" 5130 - NESTA
Confecções Le-Jeam Uda - Rua Prefeito José Bauer, 310 -

NESTA

EDI,.AL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã eOficial de Títulos daComarca de Jaraguá do Sul.

Estado de Santa Catarina; na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Cartório para Protesto os Títulos centra:

Confecções Le-Jeam Uda - Rua Prefeito José Bauer, .310 - Resimel de Astrid Menel - ME - Rua BR-280 km 75 - NESTA
NESTA

'"

Ronal«!o Voigt Repres. Ltda - Rua José Enunendoerfer, 75 -

Confecções Le-Jeam Ltda - Rua Prefeito José Bauer, 310 - NEsTA
NESTA "Ronaldo Voigt Repres. Ltda - Rua JoséEmmendoerfer, 75 -

Confeitaria Neusa Ltda - Rua Jaime Gadotti, 269 - NESTA NESTA
-

Custódio Inel. Mov. Ltda - RuaDuque de Caxias, 557 - NESTA Só F. da Silva Reis - Rua Adolfo Tribess, 360 - NESTA
DistribuidoraLinturedeLinoVentu.·RuaHenrichALessmann, Star Inel. .de Luminosos Ltda - Rua Angelo Rubini, 1385 c

127-NESTA. NESTA
EdLaineCom.MalhasLtda·ME-Rod.BR-280km58s.131 Supennercados Jaraguá Uda - Av. Getúlio Vargas, 546 -

- GUARAMIRIM NESTA
Francisco Carlos Cardoso - Rua Preso Epitácio Pessoa, 1329 - Supennercados JaragUá Ltda - Av. Getúlio Vargas, 546 -

NESTA NESTA_

- E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitara devida intimação, faz por
intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam neste Cartório na rua ArthurMüller, 78, no
prazo daLei a fim de liquidar o seu débito, ou entãodar razão porque não o faz, sob a penade serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

KE/Jaraguá do Sul, 22 de junho de 1995
Tabeliã,

Gouveia eGouveia Ltda - RuaAlberto S. Dumont, 138 - NEsTA
Hawai Inel. Com. Malhas - BR-280 63 n" 5249 - NESTA
Hawai Inel. Com. Ma1h8$ • BR-280 Walderriar Grubba, 5249 -

NESTA
Horst FisCher - Rod. BR-280 n" 41333 - NESTA
Horst FisCher - Rod. BR-602 n" 135 - NESTA
Inácio Bonkoski • ME - RuaGermano Mahnke, 395 - NESTA
Ind. eCom. de Conf.wisMalhas Ltda - Av. Jorge Lacerda, 223
-NESTA
José A. Pinho Representações Ltda - Rua Rudolfo Huffuessler,
50-NESTA
José A. Pinho Repres. Ltda - Rua Rudolfo Huffuesler, 50 -

NESTA
José A. Pinho Representações Ltda - RuaRudolfo Huffuessler,
50-NESTA
José Carlos Klein - RuaArtur Guenther, apt. 303 - NEsTA
James G. Pommerening - Rua Ponte Pencil, 53 - NESTA
Joel João Schneider - Rua Victorino Pradi, 313 - NESl"A
KichikModaM.Jovem Ltda-RuaNereu Ramos, 115-CORUPÁ

.

Konebbell cOm. e Conr. Ltda - .ME - Av. Mal. Deodoro, 141 -

RETÍFICA DE MOTORES A ÁLCOOL GASOUNA E DIESEL • COMPLETO ESTOQUE DE PEÇAS

RETÍFICA DEMOTOR DE SEC! AUTOMÓVEL COMPAGAMENTO
EM TRÊS VEzESE COMGARANTIA DE 10 MESES - COMO TAMBÉM
RETÍFICA OEMOTORESMERCEDES·BENZ COMGARANTIA DE 6

MESES OU 50.000 Km.
. Rua Pastor Ferdinando Schlünzen, 116- Centro

Fones (0473) 72-2254/71-8047
. Jaraguá do Sut- SC

NESTA'
Ludomaq Inel. Com. Maqs. Ltda - Rua Marcelo Barbi, 460 c

NESTA
Luciane Soares/Ju60 Soares - Rua Germano Marquardt, 205-
NESTA

',.

ME Lombardi Uda - Rua Horácio Rubini, 56 - NESTA

Metalurgica Rico Ltda - Rua Angelo Rubini, 15 - NESTA
Manoel F. da Costa SIA - Rua - Manoel F. da Costa - NESTA
ManoeJ F. da CostaS/A Com.lnel. - Rua601 n" 673 - NESTA
Mauro Cesar Bugmann - Av. Mal. Deodoro, 364 - NESTA

Masegue Com. Rep. Uda - RuaArrnando Estringari - NESTA .

Metalgrafica Etiquetas Meta6cas - RuaMariaMate Nigel, 26-
NESTA
Metalurgica Três Rios Ltda - RuaTrês Rios do Norte - NESTA
Marcos Luiz Glatz - ME - Rua João J. Ayroso - NESTA
Marcenaria J. Klug Ltda - RuaSchroeder, 01 - SCHROEDER
Morena Maira Malhas e Conr. Ltda - Rua 3544 - NESTA
Malhas GieJow Sidemar Ind. Vest.,Ltda - Rua Gustavo Gumz,
325 -.NESTA

Optus Industria e Com. de Malhas - RuaLorenço Kanzler, 467
-NESTA
PratabeJlaCom. Repres. Ltda de Joias - Av. Mal.Deodoro, 632
-NEsTA
Pinnann Com. de Mats. de Constr. Ltda - Rua Maria U. da
Silva, 70 - NESTA
Pinnann Com. de Mats. de Constr. Ltda - Rua Maria U. da
Silva, 70 - NESTA
Paulo Restinho - ME - RuaDuque de Caxias, 169 - NESTA

.

Pawo Cesario Pereira - Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 566 -

NESTA
Pedro Fernandes - RuaC 128 - NESTA
Rei dos Botões Com. Aviamentos - Rua Adolfo Tribess, 400-
NESTA

Sevemaíer Com. Repres. Ltda -.Rua João 1. Ayroso, 234 -

NESTA

Supennercados Bonatti Ltda - Rua Dr. Hans Schmidt, 129 -

NESTA
Três Rios Conf. Uda - RuaRoberto Ziernann, 3720 - NESTA
Três Rios Conf. Ltda - Rua Roberto Ziemann, 3720 - NESTA
Textilas Ind. de EJastico Ltda - Rua José Emmendoerfer, 789 -

NESTA
Vida Nova - Rua João Dobrawa, 34 - NESTA
V. G. Madeiras Ltda - Rua João J. Ayroso 620 - NESTA
Vobtey Renki - Rua Konrad Requel - NESTA
Wally M. Maggioni - Rua Três Rios do Norte - NESTA
Zonta Mats. de Construção Ltda - Rua João Planinscheck. 205
-NESTA
Zonta Mats, de Construção Ltda - Rua João Planinscheck. 205
-NESTA
�nta Mats. de Construção Ltda - Rua João Planinscheck. 205
-NESTA
Zonta Mats. de Construção Ltda - Rua João Planinscheck. 205
-NESTA

'

MesoClínica
MEDICINA Es�nCA

MEDICINA ESTÉTICA ESPECIALIZADO EM:
• Tratamento de Celulite e Gordura localiZada
(Mnoterapla e Eletrollpolo_e);
• Tratamento Flacidez Muecular
(GkH_ e AbcIomem), Sculpteur
• Emagrecimento;
• Dranagern Llnl"lca
• Tratamento &"tlca Facial
(ruga., manéh....nla, reJuven..ctmento).,

.

Rua João Marc8lto, 13 - Sala 105 - EdH. Dorringos Chiodinl
Fones (0473) 73-0618 e 72-2294

Jaraguá do Sul· SC

SCBllCBft
)10NE «)Ll73)

7:1-0:125

Fábrica de Calhas
Industriais

eResidenciais

RuaAthanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

METAlURGICA WOlFRE lTDA_
WOLFRE uma empresa especializada em boxplbanheiro,

cercas, portões e calhas e esquadrias de alum{nio. Orçamento
-

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

CONSULTE ..NOS PELO ENDEREÇO-
R.'Prof. Irmão Geraldino, 326 - Vila lalau

Fones: (0473) 72-0801 cl Mario 71-6198 cl luiz
.

JARAGUÁ DO SUL - SC

oAROMA E O SABOR DONSBONSTEMPOS VOLTARAM

e:r�8=::
Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs,

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

,

(Próximo Weg I)
.

Fone: 72-1243

�nuJ[ ;:"'>(0) I.':)

@�� � Cßg[lg�� [lv [Q)[j o
DIVISÃODECONCRETO

(1lJBOSEARTEFATO�DECONCRETO)
__,,_Rua JoinviJle, 1016 - Fone 72-1101_••••
DIVISÃODEPLÄSllCOS{TUBOSDEPVC·ELETROJUNHAS
ESGOTO-TUBOSDEPOUEllLENO/MANGUEIRAPRETA).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025.
Rua Cei. Procópio Gomes, 89

Fone 71-0066

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. AO PÉ DO OUVIDO
Aderbai Machado

Vai lange
Nota do DNER nacional

. dá conta de que a duplicação
da 101 anda a todo vapor.
Isto na manchete. No corpo
da ínformação, reconhece que
o assunto consta apenas de

um projeto de engenharia,
impacto ambiental e viabilida
de técnico-econômica. Tro

cando emmiúdios: vai longe.

Garcia
Pelo seu desempenho

comunitário, tirando dinheiro
do próprio bolsona sua missão

de representar Nereu Ramos na

Câmara, o vereador Pedro
Garcia (PMDB) angaria
respeito na imprensa.'Ainda
ruais porque, criticado, sabe
contornar seus efeitos. e

mantém suas relações com os

eventuais 'críticos. É um belo

exemplo político consciente.
Sabe exatamente quaís as

medidas de comportamento
ideal

Bênção
o insigne vice-presidente do

PMDBlocal,ÁlvaroRosá;cUja
indenização trabalhista ao sair

do cargo de secretário da Agri
culturaMunicipal praticamen
te garantiu a sua independência
financeira, revelou que quem
quiser audiência com Paulo'

Afonso tem de pedir pára os

deputados doGoverno. Em ou

tras palavras.o Governo é po�
utíco e é partídärio. Quem for

de oposição-e não pedir a bên
çãe, morre à míngua.

Nãomesmo
Contraditando ÁlvaroRosá,

Filho de peixe
Quem é; é. Paulo Roberto

Bornhausen, filho de Jorge, é
um herdeiro à altura da

raposice histórica do velho

cacique Irineu e segue a linha

da nobreza familiar. Na

Câmara, graças a um trabalho

bem articulado, competente e
-

objetivo, chega a ser citado

em colunas nacionais e
.

aufere o respeito nas comis

sões das quaís toma parte. .

Deve ser o nome de maior

resonâncía para a Prefeitura

de Florianöpolís, pelo PFL. A
prosseguir assim, se tornará
imbatível.

Contramaré
o presidente da Câmara

não esconde sua ojeriza pelo
estílo crítico exercido por este

colunista e pelo colega Celso
Machado. Nega-se a atendê

los e julga, a seu modo, serem

inimigos irremediáveis.
. Apenas confirma tese aqui
enunciada: adora criticar, mas
detesta críticas. Estando na

política e sendo assim, está
remando contra a maré.

Apalavra
Dizer que não disse, ainda

porta-voz do PMDB munící-
mais quando o dito é com

pal, o Governador Paulo Afon
prometedor, é uma velha mo-
da de políticos sem caráter. E

soVieira foi claro, curto e gros-
,

.

so: para seobteruena audiência
em política a palavra é a

.eOluele, estão díspensados pre- .

sidentes de partidos, líderes matéria-prima das personali-
. políticos governistas ou depu- dades. Político que mente com

tados, É a palavra doGoverna- desfaçatez e ainda tenta trans

dor.

Dever e brigar
As negociações de dívidas

bancárias, agora por prazos
ilimitados, deram azo e

suspiros de satisfação e alívio

em uma centena de personali
dades tísicas e jurídicas da
cidade. Gente acima de

qualquer suspeita deve, não
paga e ainda acha que tem

. razão. Quer briga.

••••••••.•••.� ..
Os melhores presentes •.
para os Namorados -.

•

••

�I :
••••••••••.••• '.

ferir culpas, é abominävcl.
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CORUPÁ

Polícia prende ladrões de moto
Corupá - :Os políciais de

Corupá, Jaraguä do Sul e

Schroeder prenderam quatro in

tegrantes

�:= D.smontll.
de la- !UntIDnOYO
drões de
moto em numo tOSO .m

� : : i�� Sonto luz/o
terça- .

feira passada. Ao todo, foram

apreendidas sete motos - duas

Caminhão provocou o acidente

GRAVE

desmontadas - que estavam em

umaoficinade particular naquele
bairro. Segundo o responsável da
delegacia de Corupá, Vanderlei
Zocatelli, as motos recuperadas
eram, na maioria, de Joínvílle e

JaraguádoSul. "Elestraziampara
cä, alteravam os chassis e

revendiampor aqui mesmo", ex
plica, ressaltando que depois da
moto roubada,ela ficavaescondi
danomato por uma semana, para
s6 depois ir para o desmanche.

Entre as motos apreendidas,

Caminhãoperdecontrole
e atropela mulher em JS

Jeraguä do Sul - o condutor
do caminhãoMercedez Benz pla
cas TN-0779, de Guaramirim,
Adernar Holztein, perdeu o

controle do veículo' e atropelou
Clélia Schneider, 36 anos, que
está intentadaem estado gravena
U.T.t do hospital São José, em
Joinville com fratura no crânio. O
acidento aconteceu por volta das

, I Hh 10min, de quarta-feira,
pröxímoao supermercadoBrasão,

na Estrada Nova. O Mercedes

Benz.depoísdeatropelaramulher,
colidiu frontalmente com uni
muro. O motorista saiu ileso.
Outro acidente, na rua

Joinville, deixou uma pessoa
ferida. O Uno placas JK-3948,
transitava na rua Joinville, quan
do aBelina, conduzidaporSamuel
Siqueira Silvá, cortou a frente do
veículo. OmotoristadoUnosofreu
ferimentos no rosto.

.

estão uma CO 125, umaXL 250
e uma CR Cross importada, que
era utilizada para corridas. De
acordo com a delegada Jurema

Wulf, existem mais pessoas en

volvidasnocaso, todasresidentes
emJoinville. "Nãovamosadiantar
nomes para não atrapalhar as in
vestigações",comenta,afirmando
queosladrõespassavampelaserra
do Macaquinho ou pelo Vale do

Rio do Manso até chegarem no

local aonde desmanchavam as

motocicletas.

Tel. M6v.13 Watts potlnc/a
(Interior)

Excluslvallnha de Anten.. pl
celularportátil e ruralmóvel·

Frequfnc/a: de 824 • 894 MHZ
Ganho: 13 dbla 16 dbl

TESTE DE POltNClA DE SINAL

Molos estiio nopátio da delegacia de Compá

Tel. Cei. p/ todos os gostos e necessidades, TODA LINHA MOTOROLA
• GE • ERICSSON e FUJITSU • Dupla garantia de 1 ano
Acessórios· Capas, Baterias, Plug'in veicular, antenas, condicionadorEis,
transf, eliminador de bat. - Assistência Técnica Motorola • Diversos.
planos de consórcio (entrega programada) de celular e fax. A Teltron nló
é só celular, temos também: FAX EQUITEL, CENiRAIS PABX, TELE·
FONES CONV., TELEFONES S/FIO, ESTABILIZADORES DE VOLTA·
GEM, FILTROS DE LINHA e óutros. Consertos de aparelhos conv. e

instalações telefônicas. '

TELTRON CELULAR.

Credenciada pela TELESC autorizada pela Equltel by Motorola,
PHILIPS, NUTRON e INTELBRAS

RUA CEL. PROCÓPIO GOMES, 280· Fone/Fax (0473) 7200803

Av. Getúlio Vargas, 754 - ..Jaraguá do Sul
Rua IrineLi Villala' Vai.ga, 103 - GuaralTlirirn

BR-2S0 KITI 55, 333 - GuararnirilTl

UNIDADI! FIXA FX 2000
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�SPERANÇA

Bamchello quer subir ao pôdium mais vezes
. São Paulo - Rubinho Bar- • Esse segundo lugar não foi

.

_

- _, _' __
o,

ríchellcdesembarcousemanapas- maís por questão de sorte do
sacia no Brasil, vindo do Canadá,. que pelo trabalho da equipe?
onde con- .1 - Rubinho: Isso é relativo. Se
quistou o ",�.,.,,' nãofossea quebrado Schumacher
melhor re- '-AfI1tIÀIIIIIJ e do'DamonHill, eu teriachegado
S' u.l t a d o _"'1

_
em 4°; o que é um resultadomuito

de sua car- .._tl bom.Claroquetive sorte.mas até
agora essa sorte estava sempre
indo para outro .lado. Essa foi a'
priineiravezqueelapintou ameu
favor e espero que ela venhamais
vezes.

.

• Em algum momento' das
últimasvoltasvocêtevemedode
quebrar?

- Rubinho: Eu nempensei nis
'so. NoCanadáháum telãonofim
de uma reta, e dá tempo para o

piloto dar urna olhadinha. Deu
para ver o Darnon Hill abãndo
nando e o Schurnacher indo para
o box. Nas últimas 20 voltas eume

reira, ao

chegar em �ÍlH
segundolu-
gar no GP de Montreal. Ele deu
uma concorrida entrevista coleti
va, onde garantiu estar vivendo
umgrandemomento. "Estavapre
cisando desse resultado e_ .acho

que ele veio em boa hora". Na

ocasião, recebeu urn presente es

pecial: um Peugeot 405, versão
turbo, especialmente preparado
para ele, com 204 cavalos de po-

_

tência, suspensão calibrada para
alta velocidade e equipado com

pneus P-O de alta performançe. O
carro foi oferecido pela fábrica

francesa, que fornece os motores .

para a Jordan de Rubinho. A se
guir, os trechosmais importantes
da entrevista:

-' Como você se sente depois
dessesegundo lugarnoCanadá,
que para você foi como uma

vitória?
- Rubinho: Muito feliz; O re

sultado foi importante, pois havia
uma pressão enorme naequipe. A
Jordan cobrava da Peugeot, EJ

Peugeot da Jordan e as duas dos
pilotos. Isso estava atrapalhando
um pouc� o trabalho, mas daqui
para frente.o ambienté vaimetho
rar bastante e a tendência é a

cquipe evoluir.
'

preocupei quando o painelmanda- _ Na entrevista, piloto diz que rezou para o motor não la/bor
va baixar o giro, para poupar com
bustívelepassei amudarde 2°para
7' em cinco segundos. Foi quando
prometi aomotor que não ia beber
äguaatéo fimdacorrida, seele não - A boa largada,quando você
me deixasse namão. No capacete, passou o Irvlne e a boa corrida _

há um 'pequeno tubo pelo quaJ o serviramparamostrarà equípe
piloto pode beber água. Passei a

o seu valor?
.maíor sede, mas não bebi.

_ Rubinho: Acho que serviu
• Você acha que a primeira principalmente parame darmais

- Rubinho: Prímeíroämudança
vitória es_tá se apr�xlmando? _

de' tedal. A equipe colocou um
tranqurlidade. t-

- Rubinho: Talvez, mas precí- pedal de embreagem que não tem

samos te� os pés no chão. A
- As comparações com o

_ função, já que a troca das marchas
Jordan é uma equipe média, mas Senna ainda o prejudícam? . énovolante.masquepermiteapoi-
que está crescendo. muito. A - Rubinho: Depois do dp do ar o pé e dirigir da maneira que
Peugeot vem fazendo um traba- _

Brasil.eu acho que consegui tirar gosto.oquejádímínuiuconsídera
lho fantástico de desenvolvimen- da minha cabeça �L'> comparações

_

velmente o aquecimento domotor.
to de motor, Já nas pröximas cor-· que ao; pessoas fazem entre eu e o Outro ponto importante toram os

ridas deveremos estrear uma ver- _ Ayrton, Ninguém nunca. vai subs-" treinos que a equípe fez urna sema-

I sãomais potente.mas para vencer, tituí-lo. Ele era único. Eu tenho

precisaremos de um poucomais de que dar continuidade ao trabalho
sorte do que tivemos no Canadá, , dos brasileiros Emerson, Piquet e

Ayrtonna Fórmula 1, mas nunca'
substítuíreí ninguém.

.
.

NOTA DE AGRADEC,IMENTO

Ex-Combatente

A Família enlutada do:

li CARLOS FREDERICO VASEL
Vempormeio desta, agradecer de umaforma geral, à todos

que enviaramflores. coroas, cartões e telegramas e acom-

panharam o instinto à .\'U�l última morada

A jafnl1ia enlutada

naantesdacorrida, emSilverstone.
Lá finalmente consegui andar bas
tante e sem quebrar. Até então, eu
nuncaconseguíaandarmuítoeaca
bava tendo que basear o acerto do
meu carro pelos treinos do Irvine,

- A que você atribui a boa '

que tem outro estilo.
performance?

• Muitos críticos dizem que
ele sempre o deixa para trás nos
treinos porque é maís veloz.

- Rubinho: Ele é muito veloz
nos treinos mas não é bom para
acertarocarro. Eiedirigedemodo
muito diferente] forçando mais
uas curvas e não poupando o car

roo A prova é que no Canadá, o
problema de consumo dele era

muito maior.

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada de:

HELENA LEUPREHP�PICCOLI _-

_ Agradece a todos que enviaram flores, coroas, cartões e

telegramas.
...... _

Ag radecern, ainda a Dra. Nanci Barbi. as enfermeiras do

Hospital Sã» José e ao vigário da Paróquia São Sebastião
-

pelas palavras de conforto.

A família enlutada
_
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Treinador quer aproveitar Treze jogadores deixaram
.

I'
.

.

äc J'
. o clube na semanapassada

novos va ores . o· uventus Jaraguã do Sul - Treu, dos quis entrar em detalhes sobre a

dezesseis jogadores contratados não permanência do lateral no
ano passado pela antíga diretoria João Marcatto,

O restante dos 'jogadores que
ficaram no Juventus tem passe
vinculado com oclube. "O treina-

CHANCE

.Jaragu� do Sul - A nova

comissão técnica do' Grêmio

Esportivo Juventus, apresen-
ta à im-' .

prensa na MoIII",
quarta
feira a tar

de, aposta:
nos valo

res dopró
prio clu- ----o

--

be. Esta foi a afirmação de

Leandro Campos, 34 anos,

contratado para comandar o

Juventus até o firial de 1996.
Juntamente com Campos, a

díretoria trouxe o preparador
físico, Edson Moreira, Zaga
permanece como massagista
do clube.

ÇlIIII'tJIIlFNI
11161,••,
.oIl1t1tJs ,

Segundo Campos, para for
mar uma equipe. competitivá
para as disputas do campeona
to Brasileiro e Copa Santa'

Catarina, basta trazer três jo
gadores com mais experiên
cia'. "Um na frente, outro no

meio e um atrás", explica, res
saltando que jogadores como

Alcir, Fábio Braun e

Ronaldinho, serão utilizados

para compor o time, "cada qual
na sua posição". Como já tra

balhou quase toda sua c�rreira
treinando equipes de base,
Campos prefere utilizar joga
dores mais novos no elenco.

"O importante é ter um time

jüjiior bom, e o JuveIitus tem ",
"" .

avalia, afirmando que não tem

DISPENSA

preferência em esquema täti- - não somando os cinco que res

co. "Não adianta ter um cindiramcoiltratoduranteocam

cen troavan te habi I idoso e sem peonato catarinense - foramman

velocidade, assim não teria- dados embora do Juventus. Os
mos opção em contra-ataques meio-campistas Amauri e Paulo

rápidos", disse Leandro. Silva e o, atacante Barbosa reno-
. Currículo varam os contratos e permanece- será negociado", argumentou

Leandro Ramos atuou al- rão até o final de 1996. A maior' Margutte-O goleiro Márcio Ven-
guns anos como titular do surpresa da lista dos jogadores
JoinviHe, e treinou as equipes, quenãoacertaram com adiretoria

..

de base do clube por dois anos. foi o lateral Lin, considerado na

Também dirigiu otime profis- temporada 93/94, quando .0
.

sionalalgumas vezes. No ano. Juventus ficou em terceiro no

passado, Campos treinava os Estadual como um dos melhores
juniores do Anharda, do jogadoresdoEstadonaposição,e
Emirados Árabes. Edson' no anopassadosedestacavaentre
Moreira também _jogou no amaioriadosjogadores.Odiretor
Joinville por diversas tempo- do clube; Ângelo Margutte, não
radas e era preparador físico
do clube.

dor vai'analisar um por um para
dizer quem servirá para as dispu-]
tas dos campeonatos. O restante,

tura, que trocou seu passeporumai

cirurgiano joelho, em 94, regula-Irizou os documentos - a maioria]
dos papéis nãoestavam a'iSinadOsj-, e pertence. definitivamente a

clube. Outro que retornou ao

Juventus foi o zagueiro Jair que
abandonou as dependências do
clube no começo da-temporada

.

'1
passada..

'. -

.

.

�fr����mtt����t�jtllji�iii!�iitiij!iw:mmi!ii!!!�[!jl[;!!;i;i;i;;;i;i;i;i;it;mt;!;i;ittt.
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PresidenteÂniélo Marg�tte (e), ao lado do técnico Leandro Campos
.

. :;. � .

Para QÓS, seguro não é só garantia de riscos
. Seg�'ro é Prestação deServiços

.

.'

r

SEGUROS GARCIA
" Rua Expedicionário·Gumercindo da Silva· fJII so.

,

·1g andfJr, sala 2 • Fone/Fax: 71·1788
Jara Clá do Sul· SC

.,

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