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Marcelo Novaes

Mulheresassediam
Novaes que virou
símbolo . sexual

Marcelo Novaes, o Rar
da novelaQuatro PorQua
tro, recebe em média 700
cartas de fãs todos os me

ses que o assediam de to
das as formas, principal
menteem relação aseu cor
po de atleta. Caderno de
Variedades ,

Governo começa
a olhar mais para

'

Jaraguá do Sul
As secretárias estaduais de

Segurança Pública e Habitação,
LúciaStetanovich e Fernandade
Sá, respectivamente, deverão vir
a Jaraguá do Sul nos pröxímos
dias, ver projetos conveniados
com o Estado.

Página 6

de Vila Nova e o centro da
cidade, hoje sö possível na
região através de uma pon
te pênsil, que não permite a
passagem de carros e que
será demolida posterior
mente. A obra concentra- Cachoeiras, uma atração muito especial

se, atualmente, na constru- BELEZA
ção dos pilares. ,

Procon mostra preços
pesquisados em junho

Uma nova lista de preços
pesquisados pelo Procon em

cinco supermercados da cida
de, entre os dias 29 e 30 de

junho, foi divulgada nesta se

mana. Página 10

assegura Comurb trabalha
as obras para' -os para regularizar

loteamentos

Chave do Juventus no

"C" terá três equipes
Ituano e Santo André, am

bos de São Paulo, vão compor
uma das chaves juntamente
com o Juventus nas disputas dó
'Brasileiro pelo grupo "C�"�--�""'�r.J

Pá asfthioteca

Emenda

I I I

munlClploS menores os
Página 3 Página 8

, ' ,

VIA MÓVEI8>'1�

':, Móveis Exclusivos ,�
·

--..� u.� H ,,"-.""' ""."'."',...

Corupa festeja sua fundação
e mostra potencial turístico
Corupä comemora até

amanhã seus 98 anos de fun
dação e 37 de emancipação
política - separou-se de

Jaraguä do Sul em 195R.
Seus pouco mais de 12 mil
habitantes espalham-se por

, uma área de 477 km", Em
Corupá, dizem, a natureza

caprichou. De fato, cxubc-

rantes áreas verdes impressi
onam e encantam os visitan

tes, principalmente o que se

denominou chamar de Rota
das Cachoeiras com 14 que
das de águas cristalinas, uma
delas com 125 metros de al
tura esomente 14 quilôrne
tros do centro da cidade

Página 10

EM OBRAS

Nova ponte sobre
.

o rto Jaraguáfica
pronta neste ano

Com 180 metros de ex

tensão e investimentos da
ordem de R$ 1,1 milhão, a
nova ponte em construção
sobre o rio Jaraguá, naspro
ximidades do Clube de

Campo Beira Rio deverá
estar concluída até o final
doano. A ponte seráimpor
tante ligação entre o bairro Página 4

A obra custará R$ /,/ milhão à prefeitura -
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EDITORIAL

Méritos? Nem
ElOgiáVel o trabalho do departamento

daVigilância Sanitária da secretariamuni
cipal de Saúde de Jaraguá do Sul. Dentro

.

da estrutura disponível, como se diz na

gíria' "dá de mil" em outras prefeituras.
Porém, comocertas situaçõespermanecem,
a clientela começa a desconfiar daqueles
selos de qualidade. Não os que foram
concedidos aosprimeiros dois restaurantes
- emais famosos - de Jaraguã, na época até
com direito a cerimônias com a presença
do prefeito.
Amenos decemmetros ou numadistân

cia de quinhentos metros, frequentadores
de restaurantes populares, atraídos exata
mente pelo preço baixo e sem alternativas

tanto
rápidas (de alimentação) em função da
distância do local de trabalho, acabam por
sentar àmesa sem antes fazer "xixi". E é aí

que a fiscalização deve atuar, semcontem

plação.Oqueestáacontecendo em Jaraguá
do. Sul é, como se diz "coisa do arco da
velha".
Banheiros imundos, crianças gritando

(filhos dos proprietários) pelo salão de

almoço. Resumindo, tem esperto ganhan
do dinheiro nas costas de quem não tem
outra alternativa. Se o banheiro está "da

quele jeito", não é difícil imaginar que o

mesmo "cuidado" imperanacozinha.Con
templação com a imundície? Já não bas
tam os matadouros? Ou lei?

o sucesso da união
Há oito meses vivíamos mo

mentos de expectativa e de
esperança. Abertas as umas, em

Jaraguä do Sul, contrariando to
dososprognósticosdeexperientes
políticos e analistas altamente
espeeíalízados, a cidade elegeu
três de

putados
estadu
aís.Fica
mosmui
(o orgu
lhosos
pela atu
ação da
comunidade que, pela primeira
vez, conseguiu eleger três
representantes para aAssembléia
Legislativa de Santa Catarina. A
campanha promovida pelaAcijs,

, com apoio de todas as entidades
organizadas e da imprensa, "Vote
certo. Vote por Jaraguá do Sul",
surtiu o resultado esperado. Foi
um grande exemplo de cidadania
e de amor pela terra. .

-Os eleitores atenderam aos

chamados das lideranças políti-

(Dmllllidod.
,
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EXPEDIENTE
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.. [)éçio da Silva

cas, econômicas e sociais e
,

responderam nas cédulas aos seus
anseios porumamelhorcondição
de vida. Udo�er, Ivo Konell
e Geraldo Wemingbaus foram

eleitos representantes dacomuni
wtde junto ao governo do Estado.
Foi uma conquista histórica.

JaraguádoSul, que sempre foi
conhecídaporsero terceiroparque
industrialeaquartacidadecatari
nense em arrecadação de impos
tos, passou a terprojeção também
por sua representatividade políti
ca. A sociedade de Jaraguädo Stil
e região atendeu e correspondeu
ao chamado cívico. Agora é hora
do poder público, das lideranças
comunitárias e, principalmente,
dosdeputadosnãodecepcionarem
ao apoio recebido. Devem
responder a altura a confiança
que lhes foi depositada pela co

munidade independente de par
tidos políticos.

Cabem as lideranças econômi
caseentidades, independentemen
te de interesses próprios, buscar o
entendimento e apoiar as iníciati-

vas dos poderes législatívo e exe

cutivo na luta pelo bem da comu
nidade. A 'imprensa, que tanto
colaborounacampanha, nãodeve
agora fomentaras picuinhaspolí
ticas que em nada melhorarão a

vida da comunidade. Cabe ao

Poder Público Municipal, reco
nhecer nossosdeputadoscomo os
legítimos representantesdaregião
juntoao PoderExecutivodoEsta
do. Aosdeputados pedimos ames
ma união mostrada pela comuni
dadedurante as eleições para lutar
pelo desenvolvimento de Jaraguá
doSuledosdemaismunicípios da
regiãodo Valedo Itapocudeixan
do de lado bandeiras ou ideologi
as políticas ou posições parti
culares. Devem sim transigirpelo
bem de toda nossa sociedade.
JaraguádoSul e osmunicípios da

.

microrregião do Vale do ltapocu
somente conseguirão recursos e

,
beneficiospararealizar suas obras
tão necessárias com a união de
todos.
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Confira aHistória

-

"A Hist6ria de nossa

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

Barão de Itapocu
Há94anos

Emanoel Donatho, JoãoBrickel, Julio'
Hiller, Cario Ztíneburger, Stephano
Daschinsky, Gustavo Tiebert, Luiz

Piepke, João Pepban. João MUller,
. Ernesto Hatzig, Julio Cripull, José

Neumann, Luiz Brillinger, Augusto
Ernst, Julio Grützmacher. Frederico

.

Schwitzer e Augusto Schireh. O

original do agradecimento era

apresentado por Frederico Danck

wardt, escrito em alemão.

- Em 190 I, a leva de imigrantes�ssos
ealemãesqueagradeciamahospedaria
eram os seguintes: Guilherme Briese,
Otto Gung, Julio Heíadrích, Carlos
Krüger, Anna Rickmann, Alfredo
Rickmann, Hugo Schneider,
FranciscoKaemmered,GeorgePabst,
Fernando Wemik, Carlos Schwarz,
Vicente Patzdorf, José Gedrat,
Germano Menzel, Anna Taube,
Francisco Patzett, Gustavo Rathe,
Guilherme Werner, Julio Disner,

Há 70arios
-Em I925,EmmerichRuysamSenior, da República, da nominata ressaltava
vendia duas casas com ranchos e pas- o nome Baependy: o marquês de
tos para qualquer negócio, na sede do Baependy, em 1838 e o conde de
distrito, por motivo de doença (ex- Baependy, em 1885.
casa de Alex Haake, atual Haroldo - Ladrões entravam no pavilhão social
Rístow). Suamorte se davaem02/051 da Sociedade Atiradores "Jarag-tä''.
25, aos 66 anos e sepultado pelo Pe. sito na rua Preso Epit. Pessoa, de sana-
Remado Foxius. do para domingo, ,e levavam 50
- Os 20 senadores que presidiram o garrafasdecervejaegrandequantida-.
Senado Imperial. desde a primeira de de cigarros e a polícia andava em

legislatura.em I 826atéaprodamação seu encalço.
Há60an,os

- Em 1935, a Lei de Segurança era sendo centro toda a região norte,
aplicada pelo delegado consoante co- seguiram hoje aí funcionários esta

municação do Chefe de Polícia, se- sub-inspetoria agrícola João Abreu

gundo aqual, ficavam proibidos todos Aldno Llnhares. Rogo vosso auxílio
osdesfilesdesociedademilitarizadas. sentido bem resolver caso porquanto
bem como quaisquerexercícios das representa para Jaraguá importante
mesmas nas ruas e praças, com acontecimento caso prefeitura possa
excessão dos Tiros de Guerra e cedersalaegalpãQrecolhermáquina�,
Escoteiros. muito facilitariaaçãodesta repartição".
-OprefeitoWaldemarGrubbarecebia A recente publicação do "Jornal de

telegrama do Serviço Agrícola Joinville", örgão integralista de
Federal: "Firn instalar séde Serviço Joinvílle, teria sido a causa dessa

Agrícola Federal essa Vila que ficará providência governamental.
Há 10anos

- Ern 1985, um grupo de empresários
elaboravam um sutil ágape com o

nome de "almoço ecumênico", no

Baependí, que terminou em comício,

Algunsempresários nãogostaram, pois
vieram homenagear o diretor do Ban
C? do Brasil e, constrangidos, tiveram
de presenciar um ato político.
- Deixavam a mãquíria administrative
municipal o diretor do Samae,Waldir
Rubini e o Chefe de Gabinete, Olavo ,

Marquardt, genro do ex-prefeito
Roland Harold Dornbusch.

.

- Formava-se o PFL em Jaraguá com
encontro das lideranças políticas e

empresariais, no Baependí, cabendo a
saudaçãoao sr.GeraldoWeminghaus,
do Grupo Weg, coordenador do

encontro, seguido do pronunciamento
do Diretor de Operações do Banco do
Brasil, Mário José Gonzaga Petrelli e

'

do senador Jorge Bornhausen,
presentes: Wilmar Dallanhol, dep.
Fernando Bastos, Ewaldo Amaral e
Pedro Colin, Ênio Branco. Fernando

Viegas e Raimundo Colombo,

-� - �

A comunidade cresce

�DaasRodM,

e se transforma pelo Industrial
MTA TECNOLOGIA

trabalho. De cada um '. EM MATERIA5-PRIMAS
PARA ALIMEN,TOS

e de todos. Fone (0473) 71 2277
Jaraguá do Sul· SC
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Jogando as cartas
Deputadofederal Luiz Henrique da Silveira (PMDB), não

pretende disputar a reeleição para apresidência nacional do
partido e nem tenta serpresidente da Cômara: Está, pelo
contrário, obstinadopara ser, de novo, prefeito de loinville, .

maior colégio eleitoral do Estado e, depois, governador. Para
isso já tem o apoio do PFL ligado aoprefeito Wittich Freitag,
paraforçar a adesão do governador Paulo Afonso Vieira que
prefere, como candidato ao governo do Estado, o prefeito de

.

Criciúma, Eduardo Pinho Moreira.

Um mais...
Emenda do deputado Ge

raldo Werninghaus (PFL) à
Lei de Diretrizes Orçamen- .

târias, contra oprojeto ori
ginal do governo que, esta
belecia, indiscrimi
nadamente, a parttctpação
em 30% dos muntctpios no

custo de obras conveniadas,
foi rejeitada pelo relator,
Ivo Konell (PMDB). Mas

aprovada pelo plenário
da Assembléia Legisla
tiva.

...dois
Konell foi eleito relator

da LDO pelo presidente da
Comissão de Finanças, Sér
gio Silva (PMDB). Quem o

conhece, também conhece
sua petulãncia. seu ranço e

seu passado (que o diga o

delegado regional de polí
cia e vereador em Joinviue,
100,0 PessoaMachado). Ou
seja, Silva encontrou na

Assembléia uni colega à al
tura.

... igual a zero
Este episódio é mais que

prova do que já tenho dito
int�meras vezes. O agrupa
mento de deputados do nor
te e nordeste, recentemente
engrossado por adesão 'im- .

posta por três parlamenta
res do oeste, em busca de

soluções para problemas
regionais, nada mais é que
pano de fundo. Ou seja.
quando as "Crianças" (pro
jetos) forem paridas. vai
ter pai demais.

Quem resolve? 1
O Conselho de Planeja

mento Urbano, que integra
representantes da prefei
tura de Jaraguä do Sul e

entidades privadas, está
com dificuldades para de
cidir sobre asssuntos impor
tantes e de interesse de toda
a comunidade. Motivo: au
sêncta damaioria dos mem
bros nas reuniões prévia
mente convocadas. Por at
se pode medir o grau de

responsablllâade de quem
decide.

.

Quem resolve? 2
Ainda segundo resumo

dlstribuido à imprensa pelo
Comurb, a proposta de se

convidar deputados elettos
por Jaraguâ e região para
cobrar deles compromissos
assumidos em campanha,
ficou adiada para a próxi
ma reunião. Motivo, segun
do o Comurbr ausência do

presidente. A apresentação
do projeto do esgoto sani

tário tambémfoi cancelada
pelo reduzido número de
conselneiros presentes.

De olho
Deputado federal Paulo

Bauer (PPR) não teráfolga
no recesso partamentat de
julho da Câmara dos Depu
tados. Bauer foi um dos es

colhidospara dar "plantão II

no legtslativa federal por
causa das discussões que se

travam no momento sobre
as reformas propostas pelo
governo, especialmente na

área econômica. [Je recen

te giro pela Alemanha. com
a namorada. está com todo
o gás.

•

prazo maior

para votarprojetosfinanceiros
J araguá do S�I- Entr� as

mais de 100 emendas à Lei de
Diretrizes Orçamentárias. apro
vadas pela
Assemblé- lIbtatItI
ia Legisla- u... ..

tiva,duas�
são de au- �__�.
toria do "'"�
deputado .. tJIJtaI
G e r a I d o _

Werninghaus (PFL), benefician
do diretamente os pequenos mu

nicípios. Uma delas determina

que os projetos de lei que insti
tuam ou aumentem os tributos

s6 serão apreciados pelaAssem
bléia no mesmo exercício ,fi
nanceiro se encaminhadas ;até
150 dias antes do final do ano.

Pelo original do governo do iHs
tado, o prazo para o Legislativo
apreciar tais assuntos era ele
90 dias.

Em outra emenda Wernin

ghaus propõe redução no valor
de participação dos municípios
em obras conveniadas com o

Estado, que havia sido estabe
lecida, indiscriminadamente, em

30% dos custos. A emenda do

parlamentar jaraguaense deter
mina que municípios com até

10 mil habitantes participarão
com 10%; com até 20 mil, 20%;
até 50mil 30% e daí para frente,
40%. Segundo o deputado, isso
permitirá que importantes obras
possam ser executadas em pe

que�os municípios com a efeti

va partícípação financeira do Es
tado, pelo seu elevado custo.

Depois do recesso partarnen
tar,Werninghaus pretende pro
por mudanças no regímento
interno do Legislativo, no que
se refere às reuniões das comis
sões técnicas daquela Casa que,

.

na. sua ótica, devem obedecer
o mesmo calendário das ses

sões em plenário, ou seja, de

segundas às quintas-feiras, en
tre 13 e 15 horas. Isso, segundo

=ere. permitirá que o desempe
nho dos deputados nas cornís
sôes possa ser melhorado sem

preju ízo da participação em ple
nário. Para esta mudança o par
lamentar disse que tem o apoio
de outros deputados.

----
-........- .

.....
--

. �r.......·.._--- __ - .�

�
e�

Dalmar
e a ftumaniáaáe parasse,
fizes�e uma introspecção
e morresse com os

peca/os {entro Ie si;
no terceiro {ia

po{eria ressuscitar

para ummunio
mdhor.

(Heimar de Barros)
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LIMINAREM OBRAS

Construção de nova ponte sobre Municípios do Sul não vão
• 1 � .'

I pagar
dívidas com encargos

O no Jaragua em rumo norma·
.Iacínto Macbado,OS muni- rais impuseram opagamento de

débitos de mais de duas décadas,

J araguä do Sul - Até o

final do ano a prefeitura deve
rá entregar à comunidade a

nova.pon-
te que está ltJtIdtJsitJ
em cons-

trução so- ".vIsIo
bre o rio

.aaM"Jaraguá e ,,--

�ue fará I'ItItIItItI..
importan- "--__

te ligação viária entre o bairro
Vila Nova e o centro da cida

de, entre as ruas Ângelo

Schiochet e 25 de Julho. Atu
almente esta ligação se dá
através de um ponte pênsil que
só dá passagem para pedes
tres, ciclistas e motos, deven
do ser posteriormente desa
tivada.

.

A nova poute foi projetada
com 180 metros de extensão e

tem pilares que variam de oito
a 12 metros de altura. Segun
do o secretário municipal de
Obras, Afonso Piazera Neto,
a obra está sendo construída

com recursos da própria pre
feitura, num investimerito de

R$ 1,1 milhão. Por outro lado,
disse o. secretário, os proble
mas de constantes alagamen
tos na rua João Planincheck
deverão ser resolvidos defini
tivamente. A solução, segun
do ele, está na instalação de
um emissário final, com tubos
de concreto de UÖl metro de
diâínetro. Os trabalhos já fo
ram iniciados e deverão ser

concluídos em duas semanas.

cípios de Araranguä, Turvo,
Meleiro, Sombrio.Timbé do Sul,
São João do Sul, Praia Grande,
Maracajá e Jacinto Machado, to
dos da Associação deMunicípios
do Extremo Sul Catarinense
(Amesc), obtiveram liminar iné
dita najustiça para a quitação de
débitoscomoINSS, PasepeFGTS
expurgados da TR, TRD e Ufir e
multas quanto a prestações
vincendas. A iniciativa do prefei
to Aldoir Pagani Bristol, presi
dente da Amesc, garante ainda a

expedição de certidões negativas
de débito caso o governo federal
tente reter o repasse de verbas em
virtude da redução dos valores
dos pagamentos, em alguns casos
deaté90%.

Segundo Bristol, "foi preciso
tomar uma atitude contra a forma
arbitrária com que órgãos fede-

até, aindacom aameaçade sustar

a expedição de certidões e blo

queio do Fundo de Participação
.

dos Municípios". Segundo argu
menta o prefeito, a justiça jamais i

determinou o pagamento de dívi
das para exercícios superiores a

cinco. anos. "Então, por quê as

prefeituras têm que honrar dívi
das de quase trinta anos, quando
aindamuitas delas mudarão o re

gime de trabalho de celetista para
estatutário?", indaga <!,' prefeito
de Jacinto Machado.

A liminarobtida pela Amesc é
inéditanopaís e servirá, prevê-se,
de indicativo para ser usado por
associações de todo o Brasil.
"Não podemos pagar uma dívida,
que não tem caráter moral nem
embasamento

.

legal", disse
Bristol.

SUPERMERCADOS

Con/az dá prazo· até dezembro
• 'FlorianÓpolis - Até o dia 31
de dezembro, os supermer

. cadistas catarlnenses têm prazo
para a implantação do convênio
ICMS 122/95 do Conselho de
Política Fazendária' (Confaz),

, que estabelece a discrimínação
das vendas em seis departamen
tos, conforme a situação tributá
ria das mercadorias. O governa
dorPaulo Afonso Vieira assinou
decreto na semana passada, per
mitindo que, no período de julho
adezembro, es supermercadistas
catarinensesoperem suasmáqui
nas registradoras em três depar

_-----.".__--__ tamentos apenas, apartirda soli
citação dos próprios su

permercadistas .

.

AO serem atendidos na reivin

dicação de maior prazo, para se

-

Obras concentram-se na construção dos pilares
���------------------------------------------�--------------------------�

�ESCORT HOBBY
, MAIS��PRÊMIOS.

Cert. Aut. NR 01/09I004I95 - DRF - Joinville

adequarem aos novos procedi
mentos, os empresários do ramo
se comprometeram de dobrar o
recolhimento do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias
(ICMS), que passará a ser feito
sobre produtos tributados com

exatidão e não mais por estima
tiva. O sistema em três departa
mentos segue aseguintenorma:o
departamento de número "um" .

vai registrar as vendas de produ
tos isentos e não-tributados; o
departamento "dois" as saídas de

.

mercadorias sujeitas ao regime
de substituição tributária; e o

departamento "três" vai lançar
asoperaçõescomprodutostribu- .

tados. Para os consumidores a
. única mudança será a identifica
ção visual dos produtos.'

Válido de 111051i15 a 1411CW5.
Cada RS 25.00 em comprai z 1 cupom.

NIo Vale Acumular.

..
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Ci uma a

rato·

,

.,

resentao
•

Ia.o

Sua nova logomarca.

ALIMEN'TOS
•

A CILUty't'A pioneira no ramo de refeições
coletivas na região norte de Santa Catarina,

ao completar 15 anos, apresenta uma

nova Iogomarca mais moderna e
,

dinâmica,
. Esta identidade visual reflete a

.

evolução da empresa.
,

A CILUMA mudou de marca e .

aprimorou seu 'conceito de
'. qualidade.

Afinalatender bem e servir
.

\

� .
.

sempre e um compromisso
que a CILUMA assume todos
os dias com seus clientes e

fornecedores.
Colocamos mais um prato na

mesa do trabalhador, bom
, apetite ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONFIRMADO REFORMANDO

Secretárias vêm a Jaragllá para Municípios voltam a. ter

tratar de Segurança e Habitação as Patrulhas M_ecanizadas

FlorlaDÓpolis I Jafaguá do
Sul - As secretárias estaduais de

.Habitaçäo,FernandaBomhausende .

Sá, e de Se- .

gurançaPú- "...
blíca, Lücía

'

Stefanovich, ,.
deverão .

confirmar .,
datas para _....J.
umavisitaa ".._....

Jaraguá do Sul. O anúncio foi feito

pelo prefeito em exercício,Alfredo
Guenther, depois de audiências que
manteve na Capital, incluindo a se

cretaria dos Transportes e Obras.
Guenther

.

foi a Florianópolis para
tratar de projetos relacionados com Ldcla S�m..�""b-..._
estas três pastas e que têm impor-
tancia fundamental para a cidade. obras na área de Segurança Pública,

Sobre a anunciada possibilidade' por suposta não aplicaçSo correta de
derompimento (loconvento assinado uma verba de RS 110 mil, Guenther
DO aDo passado para a uecuçllo de disse ter convencido a secredria'Ld-

.

.

cia Stef-anövich de que não houve
nenhumá irregularidade, embora não
teuhagarantido o repasse do restante
do convênio, que engloba aindá a

construção deduasdelegacias, IMLe
Casa do Albergado.

A respeito do asfaltamento do
acesso à localidade de Rio da Luz,
Guenther anunciou. compromisso
assumido pelo secretário dos Trans
portes e Obras e também vice-go
vernador, José Hülse, através da
secretaria de Desenvolvimento Ur
bano eMeio Ambiente. O titular da

pasta, Adernar Duwe, segundo o

prefeito em exercício também se

comprometeu a enviar um técnico a

Jaraguádo Sul pararesolver aques
tSo da construção do novo aterro

sanitário. Pelo que .consta, a área
escolhida pela prefeitura, no baírro
Rio Cerro;-plO �tem a aProvação
pessoal de Duwe.

CERTIFICADO

.,
_

_-OI lem a grale satisfação de
.

outorgar o presente certificado à
Demicar Oficina de Lataria

ChIpcaçIo e Plnlul'l

por haver sido consagrado(a) em primeiro'
lugar na pesqW;e de Opinião PúbUce,"
realizada nesta cidade.

�.,
-_..

"".do_

Florianópolis - A partir deste
mês as prefeituras voltam a con

tar com as chamadas Patrulhas
.

Rodoviárias Mecanizadas, da se

cretariaestadual deTransportes e
Obras, desauvadasno último go-

.

vernó. Elas prestarão serviços na
área de abertura de estradas, re
vestimento primário, patrola-'
mento, alargamento de pista,
terraplanagem entre outros. Cada'
Patrulhaéconstituídade seis cami
nhões caçambas, dois tratores de
esteiras de portemédio e pequeno,
uma motoniveladora, uma pá
carregadeira, um rolo compactador
e uma retroescavadeira.

.

"Com a reativação das Patru
lhas, que émais uma promessa de
campanha, estamos atendendo
uma das srandes reivindicações
dos prefeitos", aãrmou o gover-:
nador Paulo Afonso Vieira. O
PER - Departamento de Estrada
de Rodagem, ligado à secretaria
de Transportes e Obras, está ela
borandoÚDlcronogramadeobras.

'NA OPINIÃO PÚBLICA
COMO'DESTAQUE DO ANO
NO SETOR DE SERVIÇOS DE
OFICINA, CHAPEAÇÃO E

PINTURAS

Oficina de Latoária
DOIS ANOS CONSECUTIVOS

DE LIDERANÇA EM

·1SL·UGAR

NÃO PREÇISA SER AUTORIZADA;
TEM·QUE SER ESPECIALIZADA

.,
.

_.,. lem a grale, satisfação de
outorgar o presente certificado à

Dealcer Oficina de Lataria
ChapeeçIô e Plnlul'l

por haver sido consagrado(a) em primeiro .

tuaer na pesquise de Opinião Pública
reelizeda nesta cidade.

Jaraauá do .ul.23 de Junho· de 1995..

_;$' 5)
-
"".do_

As cidades que já solicitaram o

serviço são Concórdia, Brusque,
Criciúma, Urussanga, Blumenau,
São Miguel D'Oeste e Lages .

Segundoo secretäríodeTrans
portes, José Hülse, a recuperação
das rodovias municipais facilita
rá o escoamento da produção, e
melhoraráaqualidade de vidados
trabalhadores, fixando o homem,

. no campo. "O acesso de mais de
50municípios de Santa Catàrina
ainda não é asfaltado. Por isso, as
Patrulhas serão degrande utilida
de príncípalmente para as prefei
turas de pequeno porte", decla
rou, ,

Houve uma certa dificuldade
em recolher os equipamentos das
prefeituras, para constituir a (ro
ta das Patrulhas, pois em alguns
casos, as máquinas, estavam in

corporadas às frotas municipais.
Mas como o equipamentO está
sendo recuperado pelo Estado, a
administração ficará" a cargo do -:

DBR.

CERTIFICADO

, ,

RUA MAJOR JULIO FERREIRA, 244 - VILA lAlAU - JARAGlJA DO SUl- SC - FONE/FAX: (0473) 71-5057

1araguádo Sul. 14 de 1unho de 1994
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,

AUGUA DO SUL:
.

.

ACIDADE DAS
MELHORES MALHAS
FAZ A MAIOR

,

FEIRA DA MALHA.

I."

'l
.
.'

..

,,:.';' '-"'-"-'"_--. -.:-..

�" .•I:il". c, ,�!�
,

,.' Empresa (u_ mostra da 'ri'que.ZS
.. produtiva da região, abe'rta para

,

negócios).

.

'.

........�.. I FBRADAMAlHA. .�13 A30DEJUlHO
.

; FBRA INDUSTRIAL -13 A 18 DE JULHO
.

'." ANYERSÁRIO DE JARAGUÁDO SUL-
.. : 13 A30DEJULHO

ÀARQUEMUNCIFAL DE EVENI'OS
JARAGUÁ DO SUL - sc

.�.__
•

_.'.�"�<:"!'...::t...i.!.u

"' .

'IIIA FEIRA NA CIDADE INTEIRA
.

Rotary Club

II· FEIRA INDUSTRIAL
DA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'GERAL Jaràguá do Sul, 8 de julho de 1995

LOTEAMENTOS

Conselho querdefinir açôespara sanar erros
,..:' -

'

,
'

,

Jaraguá doSul- As pro- 'apresentar sugestões. 'DePOiS' >, liZäçâl.tfal��por parteda pFl�
postas pàra a regularização de disso o Conselho votará o do- pria prefeítura, como, ocorre
loteamentos em Jaraguá do cumentofínalqueserãentregue -no bairro Jaraguä 84 e Morro
Sul, apre- ao prefeito Durval Vasel. Uma Jaraguá, no acesso às antenas
sentadas NOD od/onto dassoluçõesjáapontadaspara das emissoras de televisão.
por uma que os mais de 40 loteamentos Disse o presidente em exercí-

com�ão mild/dos clandestinosouirregularesexis- cío doComurb, MareioMauro
interna do LJt6t/tO' tentes no município não an- Marcatto, em reunião nesta se-
Conselho r' ., mentem .é a de investimentos mana, não adiantam medidas
de Plane- dizMOltotttJ em áreas planas com infra-es- práticas para conter o proble
j amento trutura de recursos do Fundo ma sê a pröpría prefeitura-faz
Urbano, serão primeiro teva-. RotàtivoHabitacional. obrasdeterraplanagem eínsta
dasaoconhecímentodosrepre-. . Seg'undó informações do .la. equipamentos urbanos em

sentantes de cada entidade no pröpríe Comurb, um dos pro- várias áreas que estão írregula
Comurb, que irão apreciá-las e blemas continua sendo a físca- res.

,

,�

YE" 's""'",

-

'

"", , ,
, "

,

NÓSTEMOS.
�

.. �

WINDOWS
A partir da II Feira Industríal, Jaraguá estará também

Incluída emmais um segmento de alta tecnología: Ade produção
dê softwares em ambíentesWíndows, COmo.lançamento da versão
Lo do "CENTRlUM FORWINDOWS".

'

",
,

O "CENTRIUM FORWINDOWS" é uma evolução do sistema
,empresarial que já existia em ambíente DOS/Rede local, e que
agora recebe todos os recursos 'dá iD.te.tface gráfica do ambiente
Windows, facilitando o aprendízado-aumeritando aprodutividade'
é padronizando as tarefas.

Conforme declarações de Maurícíode Carvalho, Diretor da
Infoque Informática, este produto cobre uma lacuna existente em
nossa cidadeelp:termos de-opções de programás'admínístratívos,
pois pode ser executado a: partir de mícros isolados e redes até

plataformas cl� gr:and� porte (RISe; 'AS4QO,etcl.' _

'.

Interessados ,�W assistir a uma demonstràeäo do .produto
.podem faiê.:.Jo. nQ stànd 14 do pavílhäo 'B,da II feíraíndustríal (13

, 'ª'18107h ou centactando éliretamentena lrifoq\le Informáticapelo
',fo'ne' (04'73) 11':'7764:.;_ ,.

: ,,';
,

,

,

'

, ',' ,

'

,,'�. '. . -_. ,

'.

'DOCUMENTAÇ40,� �
) AtlTENTICADASDOSDOCUMEN:

", ,'TQS', VI LI(;E�CI�ME�TO
" DISQ'U� DOCUMENTOS'

{iiiilpíiiiiiipliililiiilU•.i.;' (0473) :71-5124/97-81001.91-971'"
.

" R.... VenAnclo d. Silva porto,
309 • NÓVIISr.OIl '

','

,J....6doSul.·SC
_

UMA EMPflESA, '

',INFORMATIZADA,
. "- .. "',' ,- .

...
-

_ I

Muitas áreas ocupadas clandestinamente
.

RF,F.S.A,

Rua Ven!ncio Silva Porto ...
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Classificados'de

VENDE;.SE VENDE-SE
.

'VENDE-SE
Telefone celular instalado lí- Uma estamparia 24 chapas Filhotes de Cofap (salsicha), .

'

nha de Jaraguá. Modelo PT- adultas e 16 infantis, vários com40dias. Tratarpelofone
550 Motorola, Pela melhor quadros. 'Tratar na rua 7l-6214'cl Paulo
oferta. Tratar71-15740u97- Guilherme Weege, 306 ou

.

'

9753 . -pelo fone 72-2683 VENDE-SE
-------- --....._----_ Moedor de carne, batedor de
VENDE-SE VENDE S'E'"

'- bife, serra fi�a e máq.,

Aparelho de Som CCB 2x1, Um título do Clube Atlético registradora. Tratar na rua
um aparelho de som Frahn Baependi. Tratar pelo fone Erwino Menegotti, 215
3x1, umjogo de estofado cl 72-2470

.

7 lugares c/ encosto alto.
Tratar 72-2059 .

VENDE-SE'
VENDE-SE

, Freezer H30·cI 8 meses de

VENDE-SE
Som 3 em 1 Sony c! c6�trole usoMârcaêrosdöcímo.Con-

,

remoto - novonacatxa.Valor tato pelo fone 71-6214Master .System lU Compact R$ 490,00. Contato fone 72- ---...........----

marcaSega. ValorR$75,00.' 1085 c/Ricardo
'

,VENDE-SE
Contato pelo fone 72-1085 "

Freezerhorizontal415litros. ,

VENDE-SE VEND�-SE Contato fone 72-1085

3 bicicletas Ranger el2 oie- ' Video cassete Góldstar 4 ca-

ses de uso, Valores de R$ beças alto - limpante, novo COMPRA-SE
,

120,00 a R$ 75,00. Contato na caixa. Contato-fone 72- Aparelho de solda elétrica.

fone 72-1085 1085 'Tratar fone 72-1081

ACUPUNTURA
Dr. Sérgio Albuquerque

CRM6465

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, Dores Musculares, Coluntl,
Sinusite, Estética Facial e Clfnica Geral.,

R. Paulo Butséhardt, 84 - Gileria 'Paulo Donini
Sala 05 - Fone (0473) 73�393 - Guar.amirim - SC .i

RELOJOARIA ZOZ LTDA.
J6io.s - Relógios e Presentes

Além de Consertos de Jóias e Relógios

Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

Completa Li"nha de lingerie
- Meia calça com lycra importada da Itália (não escorrega)

,

- Pijamas (masc. e fern.) camisolas em sedaemalhamercerizada
- Cuecas
- Calcinha e soutien, maiôs e biguinis

Condições facilitadas

_ 'A

PROMOÇAO PARA o MES DE JULHO/95
Granito Camborh,t10 x 10 de R$10,00.·

-: 'por R$ 8,00
Granito Camboriú 10 x 20 de . R$ 10,50

por R$ 8,80
Ped�a revestiment� pl parede a partir de. . R$ 9,OOm2
Pedra São Torné mineira a partir de R$ 13,90m2

CONHECA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDRAS

Rua Silveira Júnior, s/n2
(Próximo ao Ginásio de Ésportes)
Guaramirim - sc

Fone: (0473)
73-0027

- .... ..,pI
<

•

MATERIAIS 'PARA CONSTRUCAO
, -

. - ..
' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,
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I

J� do Sul, 8 dejulho de 1995

CIRURGIA DENTISTA

Dm. A/C<fIcBaodra Haioaoi
CR046f95

HORÁRIO DE ATENDIMENTO· ADULTOS E CRIANÇAS
3t..felra� 19:00hs às 21:00hs

4',5' e 6f.felra·08:Wls às 12:00hs -:19:OOhsàs21:Wls .

�os· 08:00hs às 12:00hs

. R. 28 de Agostol2200 • sala 5 • Guaramirim

. ,&érg1o's Cabeleireiro,
. \ .

Penteado e H'ORA'RIOmaquilagem para noiva.
'

Cort.. TERÇA A SEXTA DAS

Maquilagen. 8:00 às 12:00/13:30 às 2O:00Is
Química. AOS SÁBADOS DAS
Manicure' II 8:ooàs 12:oo/13:ooàs 17:00bs.

R. Athanásio Rosa, 363
Fone 73·0879 . Guaramirim . SC

'Vidros - Molduras e Aquários �
,

Orçamento sem cOlI1prom\sso
'

.

Aberto todos. os dias'no horário comercial
" 1,

"

1;

COQsulte-nos e confira pelo fG!le� :

97-9956
Rua Roberto Ziemannl 40 - Jaraguá do Sul - SC

.:
. CRC·st

SerVIços, 1501

Contábeis'
U,.,A EMPRESA INFORMATIZADA
Pnlltâção� ServifOll Técnlcoe· ProfieaiolllÍl caplcitádoa· .

Orientl9ão,Filcal, Recul'IOe humanoe • Abertui'a de firDl8l,
.

.

contabilidade em ...rar
.

Ru,l J ..... v \1l·1lt':.!"tti .. �23 _ "",11 .. I

B.IIIT": """'.1 BI.I ...di.l' '.II·a:.!II,1 d" """1· ...,(

1'0,,\1 (o-n.�) 71·S7S7

I· \X (o.t7.�) 72-4HIS

Fone: (0473) 72-2899 - Fax 72-1698

PG MOTO PEÇAS
BICICLETA IBM • FREIO CANTILEVER -

AROS, ALUMINIO·CAMBIOS IMPORTADOS SOMENTE R$ 150,00
'. K1Tl8MCOMP R$ 35,00
CORRENTEGROSSAIMP c : FI$ 2,50

.

CORRENTE FINAKMC .1·lINHA c AS 4.50,
PNEUMOUNTAINBlKEFAIXAKENDA AS 8,00

�.:�����.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.::.::':.::::::::::::::::::::::::::::::: :::

BIKA D'ÁGUA
Encanadores - Eletricistas e Pintor

..
, S�RVlÇOS;ESPECIAU7ADOS EM ÁGUA QUEN·

.

'TE FIYA E ESGOTOS; 'CONSERTAMOS vÁLvu·
. LAS (JEDESCAR(JA, QUALQUERMARCA OU

,," MOlJELO;YAZAMENTOS DEÁGUA E
.

.

�

PI1SENTUPIMENTO� E PINTURA DE PAREDE

Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 382
; Em frente a Famac· FONE (0473)97-8157

,

CÖMUNICAÇAO lTDA.
',..

o AROMA E O SABOR DONS BONS lEMPOS VOLT4F1AM
'.

PANIFICADORAECOOFEITARIA

,PÃ08V1NHO
Abertodiariamente daEl06:00às21 :OOhs,

'inclusivedomingos e feriados
,

Av. Mal: Deodoro da Fonse�a, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 VII. Lenzl

.
.

(Próximo Weg I)

Fone: 72-12

....RFI.noa.;..

.�
... - •

,

DiUM NOVO CURSO'EM SUA VIDA, UM CuRSOMEGA

MATERIAIS E.LÉTRICOS
AGORA TEM NOME v

'CASA ELÉTRICA
:(J,:f;tltnlkfW,:ltNJIU:l:ttömm:=l):,.

, .

TEMOS·ELETRICISTAESPECIALIZADO
'

•• ' R,A��=�_��

Tecnologia e

criatividade

.para o seuproduto
•

.

se comunicar.

-

Lay-outs em Prova de Jato de Tínta
e DyecSublimation. _

Arte-final com editoração eletrônica.
Di.gital,ização de imagenscom retoques
e aplicação de efeitos especiais.

'

Fotolitos ·.com geração a laser,

K"'B ..._ '.,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 sala 4
Fone / �a'< : (0473) 7.2·.1066
89251-701 • Jaraguá do Sul - SC
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Jaraguá do Sul, dejulho de 1995
.
CLASSIFICADOS DE OFEÃTAS CORREIO DO POVO

X5tat
�.

Fone/Fax (0473) 76.0650

ir��irllOfn1
.

C:;�ILJlc::Ir
IMPO.RT & EXPORT

ExclusIva linha deAntenas pl
celular.portátlle ruralm6vel -

Frequlncla : de 824 - 894
MHZGanho: 13 dbl a 16 dbl

TESTE DE
POTINCIADE

SINAL

Ebmmadorde
batenapara

telefone
celular

Tel. M6ve/3 Watts potlncla KS 200

(Interior) veicular PT
550

UNIDADE FIXA FX 2000 FUJITSU

ACR.rLICO·
·NEON

FACHADA
BACKLIT

LETRAS INOX

A.CASA
DO CELULAR ti(0473) 71-0803

:!·:!:·!I·:·IIII!!IIII!I··�·II!:i:III••I.I;:::.::�;;;;t:::::::\�:.:::::;:�:.�::.:!I:·I.I�I�11111!1!111::I:I:11I111I11
CSLULAR PT 550 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 23,00
CELULAR PT 950 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 36,00 .

(entrega programada)

Aparelho de Telefone padrão
Telebrás (MF/Decádico)

Tel. Ceio pl todos os gostos e necessidades, TODA UNHA MOTOROLA- Gg - ERICSSON
e FUJITSU - Dupla garantia de 1 ano
Acessórios - Capas, Baterias, Plug'in veicular, antenas, condicionadores, transf, eliminador
de bat. - Assistência TécnicaMotorola - Diversos planos de consórcio (entrega programada) o

de celular e fax. ATeltron não éeócelular, temos também: FAX EQUITEL, CENTRAIS PABX, �
TELEFONES CONV., TELEFONESS/FIO, ESTÄBILIZADORESDEVOLTAGEM, FILTROS 8
DE LINHA e outros. Cónsertos de aparelhos conv. e instalações telefônicas.

TELTRON CELULAR
o

I
Credenciada pela TELESC autorlzad.a pela Equltel by Motorola, PHIUPS, NUTRON eiNTELBRAS :I

RUA CEL. PROCÓPIO GOMES, 280 � Fone/Fax (0473)"71-0803 �
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO· ClASSlfICA�S DE OfERTAS

'

JaraguédoSul" dejulho de1995
,

11fifi"lfl/oromirlÍJIÍltlltlfNJIIf!PJirtJJ, 011/0ji11mVIIOIpfi,
._ ---. -" .•.•• • - , ,. ,'o. "

.

.

E.",,,,. padrIo mogno - TodN oe "",.nhoe ,- "-It
. PlI" som e. TV33- Racke estantePlI,.·CDs

.

,
.

..... de c.ntro • .,_".,.. t:OIMOIM am mogno
maciço com I'mlna dê, "'dica e mtlrflm de todos os

"manhos

�.Pa"".tQdoeoeflpoe"""",""MI .

diversas opç6es de tecidos.'

Sofás comas t1/tlmastendlnclasemtecldos Importados

i

-,

Dotmlt6"oe MI lJIOfIftO com ,."",. .."._1. em Crlsta/e/,.s emmogno com "'dica com vidro bl.oMa Etajer comaca_mento ammarfima "'dIca coment.
diversos tamanho. emodelos bombl em várIas opções lhe

rViA"CM"<�""='W@"i"'<i
I Móveis Exclusivos I����oow�m=�=�����������%�

. ,

VIA MOVfI�
Móveis Exclusivos
- .

,ENDEREÇO: .

RUA PROCÓPIO GOMES. DE OLIVEIRA, 1149
SALA·01 - JARAGUÁ DO S,UL - sc

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



Classificados de
,,�-

)., .

VENDE.SE VENDE·SK ALUGA-SE ' VENDE.SE'
",

, J

'.
.

,- "-,' ',' , :'-,' - ...
: ,:,. ,.)..... �.. .'

Apto. central com 3 quartos Terreno no Bairro Santo Sala para loja. Rua Ernesto TerrenonaPrai�(leltàjúbáCl
com suíte, garagem, depen- Antônio (quitado). Valor 2x Emílio Horst, 34 (ao lado da 32Sm2• Valor RS 3.000,00.
dência de empregada, cozi- 'de RS 2.500,00. Tratar fone' Dalmar),Tratar: fone-72- Tratar fone 97-8826
nhamontada. Entrada deRS 71-2410' 0187

.

45.000,00 + financimento ANUNCIE NO
prestação de RS 222,00.
Parcela-se a entrada. Tratar
fone 72.1710

Terreno (medidas a

Casa.deQla�co� 135m�. combinar) lugar alto. Três
PröximoaoâesídencíafAmí- minutos do centro.com ex
zade. Contato fone 71-6214 tensaárea verde. Valorneio�
cl Paulo ciável. Tratar 71-1065.

--

CORREIO DO POVO

CLASSIFICADOS

71-1919_

·.sc····
c"

.

'--I'.11··C·ln·· Fábrica.
de C.lhas

. Industrl.ls
, eResldencl.ls

VENDE·SE
Terreno próximo à Marisol
ótimo p/residência.
Local alto, livre de enchente

(deíxonívelado), prontopara
construir .Apenas RS
13.000,00. Aceito carro de
menorvalor. Tratar72�OI98;

tldf'f II C. f 111.1 CRl-/\/SC 38.400-1 [ng" CIvil

,_
.

VENDE·SE
VENDE�SE FONE (ßIl'13)

, ..

.,.,-" ')'" r-1.)-, .)_t'VENDE·SE
Casadealvenariacom 180m2,
terreno com 402m2, situado
naBarradoRtoCerro. Valor
RS33.000,00.Tratarfone97-
8826 ou 72-0128

RUI AthIn"lo ROll, 1646 • GUII'II1'IIrlm • Santi Catarina

'GTIJ
-

�
.. ,.- EMPAEI1'EI'RA OS MÃO OE'OBRA EJP

'.,
� ••RARIIIEI.l.'- ..

"
'.

"

ri
:

-c- -:

!'�a '�'�r�:!:::s:;::t;!�:� ��s -

,11 b'·
-

"""01 pnfo,I Proflssio"lUlis especiali:uMlos em

Tudo .... m6rmoi'e e gr.nito, .01.lr••, pi••,' .
I. iiiII "'II .

. t:.rIurt:u, cer8micas e conslrufíío em geraL AUm -

temp.. de belca.. e....... �
_

'1(;jJlitLIwÄ -\.gtmlulrno, prefos, voc2aiNla;anha oprojeto.
. TÚlÍlul.., .cabement.. em ge,.l .

�/, .
.

.BR·280 Km 60 (Antig� instalaçges da Marmoraria PrOsse)
.

GuaramiÍ'im - Fóne: 73-0162
,'- AV.·G';�d.lI.o�V:...g.s, 689 - Sala 1! - Cent:ro

'. ," FO'ne ::(0473) 71-5033
li' -: " '

. .'
'

�--------------------------�

3,00 .

I
i
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!
!
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, !
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3,00

CASA PRONTA CON

CASAS DE,MADEIRA,·
PRÉ-FABRICADAS' "

'.

. PINUS • PEROBA • CANEI,A",

;:
.

AbrIgO

5 A21G,OOml
,-:..

Cozinhe
Quarto

swc
: �

(Opcional) Õ.
quarto

'Sala
Quarto

�
5\1
�:

,�--------------����----� !
, ., .•• , ;... . ,., �, ",., 'I' ,i.;; "t.'''' ,,': �. '1' ' •.. , , .. ;, " .•.• , 0'0 ••• " ,., , •• ,.,,,.,.,,, , ••••J

�
',.

"TAMBÉM TEMOS CASAS EM'ALVENARIA"
,

RUA WALTER MARQUARDT, 2820 - FONE (0473) 72-1499 - JARAGUA DO SUL - se

---------------------------------------�-----'�•• :_-.:'/�' ••••• ,.�' '!-
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Jaraguá do Sul, 8 dejulho de 1995' CLASSIFICADOS' DE OFERTAS

Av.' "'.1. Deodoro, 141

,I"-
._0

de 465rJl2
Chácara com 1O:OOO,OOrJl2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgas com casa, luz e água.
Apartamento no Edifício Jaragua
Apartamento em Curitiba no bairro Catalengo, rua João Alencar
Guimarães com 2 quartos, garageme demais dependênciassendouma
entrada e mais financiamento.
Terreno na BR-280 com área de 7.000m2 .

Vend{is :
" .

'

Terreno com 15.0OÖm2comfrentepara aBR-280, pró�irnoaoCarinhoso'
Terreno cl 10.000m2lia BR-280,próximQ amecãnlêa''ßurgues :

Terreno no Loteamento uVicenzi Gadotti Uda· 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 63� no loteament(f ·Vicenzi e Gadotti Ltda".
Casamista na rua: Dom 'Bosco uVilà Lalàu· com t05m2 sendo o terrenó

,

. ..'.

INTERIMÓVEIS,-.
CQCI 091.t.J r

•._.·iÍII �...•
-•. "�r&" •
._CRECI N° 158�J

.

1:..,
"

•
,I ,.

", �) '.
I '"

'.

•
.' Ba....a· Sul •
I 1...6.aia .
"'. "

. .
I Fone: (0473) 72-2734 I
• •
• 1::::' • 'I'• 't�no..cJ 432m2, na,rua 25 de Julho, Vila Nova. Preço RS lIíi

.••.. �=�':2.79hn2,�WalteFM�defron�postoMlme:
, •• '

PreÇo R$ 180.000,00 , , '

II Terrenb cl 6OO,0CJm2 fl5x4(l), na SC-416,'SÓO mettOs'antes da 'I '

• Qioco Leite. Preço R$ 6.000,00 . •.. Tä:réno cl 384m2 Lot. Jardim Hrusdika Il, São'Luis. Preço R$
• 7JXX!,� - Fil.llÍl)ciado , •
I Tea'I'eoos no LôIeam. doMa{qlIlII'dt, Na Pastor Schnei,der, Barra. I I• Preço R$ S.�,OO . .'Terreno 0/,5.000,Oom2, Na, Bertha Weege, 'Bàrra. Preço R$'

,

.• 4S;OO();(lO . "

"

'. •
,. ,TerreIiocl498;7Sm2,naNaLuiZSatler,Barra.�R$13.�,OO. I"-';1 T�Qocl 1.3�,�, ruaAugustqSchwartz, pr6x.SàlãoAIJIIZa-. '": . de. Preço R$ 8.000,00 - negoci.vel '

• T�uO ci4� (ÍSx30)·lalerai daNaPastor Schneider, Barra. •
• PreçoRSI0.000,OO '

I
• �r�·. cl 2O.000m2, terrenO' �Z!�água" corrente, plantação de I I• '�; edificado com uma casa em alvenaria de 189,OOm2, •
• galpioparagalillhase�cos,lillhatelefÔllica,RioCêrro II. distante I�doilsfalt().AQllta-carro,terrenopucasanaBarra.PreçoR$

I• 75.000,00 - pan:e18do em 12 mese§. •
• .

Sftiocl15j�, edificaclQ comduas casas, umamistade7Sm2e •.
• outra de madeira�IU 48in2, locaIi� pröxime ao Noviciado, na •

. Bam:. Preço R$ 15.000,09 - negociäve].

I• Srtio çi IS8:756m2, edificado com casa de madeira, galpão,.
.

,'. estrebÍiria. -p8stag_em.,:papoeit�, bastante águá, 27km do centro. •
I Preço �S .2S.QOO.OO '. óI.s .

. •
.• '

Cása em a1v�a,cI 150m2, 3 qtos, garagem, iBWC e demais. II dependências, terreno com 44S,5On)Z, na Barra; laleral Na Pe. •
•'

.:Aloisio Boeing. Preço R$ 55,000,00 - :negociável •Casa em alvenaria cl 93,S0m2 -semi-acabada, 3 qtos e d�ais
• dependênCias, Lot. do Marquardt, na Barra. Preço RS 18.000,00. •

II Negociável .

.

•Casa de alvenaria semi-acabada cl 77,OOm2, laleral rua Bertha
• Weege, próximo aMalweé, semi-acabáda. Preço RS 25.000,00 •
• Casa mista com 150m2, ,terreno cl 528m2 (l6x33), na Barra, rua •
•

Horácio Rubini. Preço RS 25.•.000,00 •
.,... '. I',

' Casa em alvenaria cl .104in2, rua Francisco Hrusçbka, São Luis.
... Preço' RS 40.000,00 •
.• Casa em alvenaria c/143,OOm2, semi-àcabl!da, terreno cl 405m2, .•
I

laleral da ruaPastorSchneider. PreçoR$ 30.000,00- Aceita carro.. •
.

"I'Casademadeiracl112;�,baírróSãó'Lufs.PréÇoRS1S.000,00,
.

• Loteamentos no Rio Ceno JI - na ROdovia SC - 416 •
•

- A paI1ir de R$ 2.450,00 de entrada e saldó enaus SO prestações de •
I.

RS 115.(�), tellil!stada gela poupança
.

.'.. .-\I.
• ··LÓja.� comerciais 'tia Barra-do Rio Cerro •
I. '. Vende .'"T-elefune .,.-efixo "76" - Preço R$ 5�sOo,OO

. ,1tiiijííjjiíwwI
""\': ,...

-: -�..,
, '.

QUEMQUER?
,

.

*Terrenos com 2.5Q4.rn2,;,.
,

�
.' .

..

�

na rua 532 (lateral da rua
Berta Wêege) à 200-
menosdaMawee. ',,"

Apenas R$' 40�OOO,oo -:

(permuta-s�
.

por apt��.":
pequeno).
* .Terreno com 400m2,
loteamento' Divinópolis
(Ilha da Figueira) ..S6R$
8.000,00
*Casamistacom 120m2,
terreno com 705m2, rua
'Bah�a� S6 R$ 30.000,00
(a combinar).

,/ ,

ACHAAQtJl ..

. �-.,

CORREIO DO POVO

'TERRENOS
Terreno cl 5.184m2, rua 199 sem nome - VilaNová'
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno rua 456_ - Sem Nome, cl 445m2 - Adernar ..

Elhert
.

Terreno cl 350m2 � LOteamento Ana Paula IV
Terreno cl1.500m2 + casa de alvenaria na rua

Epitãcio Pessoa
. Lote n° 57 no Loteamento Ana Paulam
Lote n° 190 no Ana Paulam
LotesnaruaPaulo Klitzke,bairro: Amizade-Mauro
Loten° 450 - LoteamentoAnaPaulaI (Lote50)Rua
José Narloch
Lote cl 450m2 - Loteamento São Luiz (Gabardo)
Lote n° 67 Loteamento Ana Paula IV

.

Terreno cl construção própria para lanchonete -

Lote n° 45 - Ana Paulam
Terreno cl 1.089m2 - Rua João Januãrlo Ayroso
Terreno .cl 650m2 .; Próx. Recreativa do Breithaput
Terrenoc/6.l96m2clconstruçãode450mz-Rodovia
BR-280 1Q.503

I
I
I
I
I
,I
I
l-
I
I
I

CASAS
, Casamista CI 56m2 - Loteamento George - Ilha da

Pigueira.. ,

CasaalvenariaLote n° 109- LoteamentoAnaêaula
n cl 420m2 - Joel
Casa alvenaria cl 140m2 - Barra do Rio Cerro
Cäsamista'66m2+ garagem loten" 67 Ana Paula Ill
Casa eil) construção cl 140m2 - Lote n° 67 Ana
PaulallI

.

Casamadeira cl 56m2 - Lote 121- Loteamento Ana
Paulanl

APTOS
Apto..Edifício Jaraguä cl 70m2 - 1 ° andar � si

garagem .

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl' 1()Om2 7°
andar

Apto, Edifício Isabella .: Apto. 101 cl 132m2, 3

quartos e garagem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Machista encantador
,

POR ROBERTA COSTA quase sempre acordo mais
TV PRESS cedo para estudar ainda

Um mecânico grosseiro, mais", ressalta. Marcelo qua
Je fala errado e passa amaior 'se nunca tem chance de ver o
arte do tempo paquerando to- filho, Diogo, de apenas sete

as as mulheres que vê, aca- meses, acordado. "Às vezes
ou se tornando um dos ele já está dormiMO, quando
randes sucessos da novela das eu chego em casa. Quando
ete. E uma maratona para o saio, ele'aindaMO acordou",
tor que o interpreta. Enquan- Iamenta,
:> Rat' faz com que Marcelo Com um ritmo, tão'
�ovaes receba uma média de 'acelerado, o cansaço físico e

, '00 cartas de fãs por mês,'
,

mental não poderia ser peque-
luatro por quatro rouba-lhe no. É fácil perceber que ele
� disponibilidade de tempo realmente é sincero ao se

sara qualquer atividade que declarar exausto. Marcelo fala
110 seja trabalho. Marcelo vive baixo e bem devagar, mostran-
cerca de 15 horas por dia em do dificuldade para concluir

função da novela de Carlos um raciocínio. Sua expressão
Lombardi. "São 12 horas de éabatida, apeledemonstraque
rravação diária e pelomenos ele não vai à praia há bastante
mais tris de estudo", assus- tempo e seu corpo está
ta-se. relaxado, como se ele

Marcelo lembra que, antes aproveitasse qualquermomen-
de integrar o elenco, praticava to de folga para um ligeiro,
esportes três vezes por sema- .mas gratificante, descanso. As
.na. "Depois passou a duas, a 18 cenas que ele grava em mé
uma vezpor semana e agora día, por dia, são conseqüência
jicoatéummissemfazera/;- da boa repercussão de Rat'. o
solutamente nada", personagem cresceu significa-
preocupa-se. Para manter o tivamente durante a trama.

corpo que o transformou no "No inicio da novela, gravei
conquistador de maior assédio bastante. No meio, gravet
sexual da trama, ele faz

_
muito. Agora, gravo louca

quando o tempo permite_ vô� mente", avalia. Com 12 anos

lei, jíu-jítsu, tênis, ginástica, de carreira, Marcelo garante
corrida, bicicleta e, eventual- que Quatro por quatro lhe

mente, pratica surfe. O fato de trouxe uma experiência difícil
ter seu corpo explorado em tan- de ser medida. Se dizendo um

tas cenas não chega a ser mo- bom observador, ele revela que
tivo de receio. OIS, isso eon- o tempo de trabalho foi impor
tribuir para o personagem, tante, permitindo um posícío-
6timo. Sei que ali não tem s6, namento mais apurado diante

isso", acredita.'
"

das câmaras e dando ao ator

Segundo o ator, a falta de uma técnica que só aprende na

tempo faz com que ele não pos- medida em que se realiza um

sa dar atenção alguma para a trabalho. "De um tempo para
família. "Normalmente, eu cá comecei a brincar com o

cheg_o, tomo banho, estudo e personagem", revel-a,

garantindo que isso faz deleum
profissional mais solto e

liberto.
Nein sempre, 'no entanto, foi

assim. Marcelo conta que, no
início de cada novela, fica in
seguro e, ansioso, porque não
sabe se o público vai gostar e
porque os atores conhecessem
pouco da 'história de quem

,

deverão interpretar. ''A ,gente
tem, que" 'jogar uma

personalidade no persona
gem", acredita. Marcelo não
se deixa iludir pelo sucesso de
Rat'. Ele confessa que gosta de
poucas coisas que assiste sobre
seu trabalho. Mesmo assim, às
vezes ele se pega rindo das ce
nas que faz. Ê nesse momento
que acha que está conseguin- '

do pegar o tempocerto da co
média, que considera mais di
fícil de fazer que o drama.

Para conferir veracidade ao

personagem, Marcelo subme
teu-se a sessões de anälíse com
a psicóloga Káthya Aschar,
mãe deMarcelo Farla e que fez
o mesmo trabalho com Letícia

Spiller , para que ela

ínterpretasse aBabalú, dames
ma novela. "Com certeza,

'

ajudou, mas não saberia dizer
como tnflueneiou minha
interpretação", confidencia.

Apaixonado por carros,
Marcelo também não hesítou
em passar um dia inteiro numa
oficina mecânica de um amigo
para observar como era a

rotina de um mecânico. Isto
não chegou a ser uma novida
de para ele, que sempre acom

panhava quando o pai levava
() carro para o conserto. "Não
sou Ieigo na assunto, mas o

Raí entende de carro muito
mats que eu", confessa.

FONE/FAX (0473) 71-1919

Fórmula do sucesso
/

Apesar da boa repercussão,
Marcelo Novaes é modesto ao

explicar o sucesso de Raí, Ele até
admite que há uma certa respon
sabilidade pessoal para constituir
um personagem atraente, não só
do ponto de vista sexual. Mas,
para o ator, o mérito principal
está na direção e no texto deCar
los Lombardi. "Existe uma qui
mica. 'O Lombardi acertou a

mão na criação do Ra� a dire
ção foi boa e tem um pouco do
meu entendimento do persona
gem", explica.

Marcelo acredita que Rar só
faça tanto sucesso junto ao públi
co feminino porque ele na ver

dade é muito transparente.
"Todo ,mundo sabe que ele só

procurá outrasmulheresporque
precisa fugir do amor que sente
pela Babalú:', justifica. Não fos
se por isso, o ator acredita que
Rar certamente conseguiria ape
nas a repugnância das mulheres,
j� que a maior parte delas apre
goa que abomina homens ma

chistas como o personagem.

o ator descreve seu persona
gem como um sujeito ingênuo,
sincero, um eterno apaixonado e

de um caráter excepcional. "É
umprotetordo bairro, é comple
tamente bairrístico. As pessoas
gostam disso", imagina. Segun
do Marcelo, Rar reflete bem o

comportamento dos homens
atuais."Eles têm problemas de
auto-afirmação, em especial
com asmulheres e os amigos do
bairro", entrega. Mas, emenda
rapidamente para dizer que Rar
tem um coração tão grande que
em sua vida em primeiro lugar
está Babalú, para só depois vir ele
próprio. "ORalsente muita lai
ta também de uma famaia", diz
Novaes. Esse pode sei' outro in
gredíente para aproximá-lo do
público, principalmente das mu
lheres maís velhas, que externam
um sentimento maternal pelo
personagem. "Até nessa hora ele
prova que tem um coração enor
me, porque não quis que afalsa
mãe se sentisse culpada por
abandoná-lo", ressalta.

. "/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CINCO PERGUNTAS PARA ADEMIR ZANYOR

Professor aplicado
POR ANA CRISTINA IOSELLI

TVPRESS

Simpático, extrovertido e
.

irriquieto, Ademir Zanyor é bem
parecido com o professor Israel,
que interpreta em Malhação.
Não consegue ficar parado e,

quando não está gravando, apro
veita,parabrincare implicar com
os colegas, principalmente com.

DanielaPessoa, que fez com ele
a Oficina da Globo. Foi através
da.Oficína que Ademir foi esco
lhido para entrar na novela ju
venil Feliz com arepercussão do
personagem, que ganhou à sim
patia das crianças e arranca .sus
piros das meninas, Ademir ago
ra quer se dedicar ao máximo ao
trabalho, enquanto sonha.com
convites para o cinema. ''Aceito

prQPo6tasf', anuncia.
P

_
Como começou sua-carreí

ra?
R

_
Comecei há quase três anos,

na escola de teatro Dirceu de
Mattos. Depois fiz alguns espe
táculos, como Júlio César, com
direção de Paulo ReiS e com RÔo
mulo Arantes e Herson Capri no
elenco. Participei do Terceiro
FestivalCarioca deNovosTalen
tos, com a peça Gota d'água, e
daPrimeiraMostra deNovos Ta
lentos, "também no Rio. Depois
Í1z o cursoda Tizuka Yamazaki

e comecei 'a partir para a televi- bém a equipe da nadadora Patrí-
são. Aí participei com papéis pe- ciaAmorim, converseimuito com
quenos em algumas novelas: fiz ela, com osprofessores, o queme
um presidiário em A viagem,um ajudou a compor o personagem.
cozinheiro em Pátria minha e O contato com a água é muito le-
um universitário em A próxima galo :é preciso algum laboratório
vítima. para poder ensinar as crianças.
P

_
E como foi o convite para P

_
O que você achou de mais

Malhação? interessante nós professores de
R

_ Bom, tinha acabado de fazer natação que acabou imprimin-
aOficina, estava em casa há uma do ao Israel?

.

semana, quando me ligaram da R
_
Os professores sempre íncen-

produção de Malhação me con- tivammuito os atletas, batem pal-
vidando para fazer uin teste. Dis- ma, dizem que estão melhoran-
seram que oRoberto Talma tinha do. Tem também a simpatia, a
pego a minha fita no Departa- disciplina, eles dormem cedo ....

mento de Recursos Artísticos da Isso tudo parece Uma bobagem,
Globo e tinha gostado. Já estava . que a gente não falano texto,mas
no papel e este teste era só para

:

psicologicamente, é toda uma cri-
ver se eu fotografava bem. Tam- ação. Estou adorando este traba-
bém me mandaram fazer um de- lho. Estou achando omáximo. A
poimento sobre o personagem. proposta é muito interessante.
Fiz e entrei direto para fazer o pa- Este trabalho também está dan-
pel. . do a oportunidade de-abordar as-
P "'-Vocêjá tinha noções de na- suntos bem polêmicos, como o

taçâe-aates de interpretar o Is- racismo.'
rael?

.

P
_
Como está a repercussão do

R _ Não, tinha feito natação ape- personagem?
.

nas na ínfâncía, Mas estou fazen- R
_
O perfil do público que me

do uma preparação na academia pára na rua é formado fiais por
Rio Sport Center, na Barra, ban-

.

crianças e velhinhos. As adoles-
eado pela Globo. Não aprendi a centes só me päram para me dar
nadar,mas a educar osmovimen- cantadas. Algumas até pergun-
tos, fazer a puxada e entradá de tam: "você não quer me dar

braço na água, respiração e bati-
.

uma aula particular?". É muito
da de perna. Acompanhei tarn- engraçado.

'

""

Novas idéias no ar

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.
�A
�,)

"ß8
- -

[JE]II

II I • I
• • • • • .

R. Presidente Epitácio,Pe�soa 203
Jaraguá do Sul- SC - Fone 97-9414/97-9741

POR ANA CRISTINA IOSELLI
.

TVPRESS
Márcia Peltier está cheia de

planos. Animada com o cresci
mento profissional que constatou
desde que assumiu o Jornal da
Manchete, a apresentadora tra
balha agora no projeto de um pro
grama jornalístico mais versátil
através de sua produtora indepen
dente, a GW. "Só posso dizer
que será um programa com re

portagens e muitas entrevistas,
mas não tem nada a ver com o

Globo repórter, como foi noti
ciado", adianta, reticente.
Nome: Márcia Bokel Peltier de
Queiroz, .

Nascimento: Rio de Janeiro.'
"Não gosto defalarminha data
de nascimento porque chove
gente querendofazermeumapa
astral!" .

Primeiro trabalho na tevê: No
Sem censura, da rv Educativa,'
em 1986.
Trabalho que gostaria de ter
feito: "Um programa jomalis
tico através da minha produto
ra independente, àGW, naMan
chete. Bstou em negociações".
Com quem gostaría de traba
lhar: "Gostaria de ter tido 'mais
contato com o Otto LaraRezen
de, na época da Globo. Outras
pessoas que admiro são o Paulo'

Henrique 'Amorim e o Pedro
Biat'. ,

Momento marcante: "O nasci
mento de minhas duas filhas.
Profissionalmente.foiassumir o
JOFllª1 da Manchete e ampliar
minhas fontes" . -,

.Atuação inesquecível: "Sean
Connery em O nome da rosa,
em Os intocáveis e como o Ri
cardo Coração de Leão em

Robin Hood".
'

O qge gostá de ver na tevê: Te
lejornais, documentários e filmes.
O que falta na tevê: ''Acho que

. esta história de conquistar opú
blico a qualquer preço deveria
ser-repensada. Falta uma preo
cupação com a qualidade".

o e�depeço onde a qualidade tem bom ppeço, fabpica: Jacquapd,
Soft, Coiton, Moleton, Meia Mal�a lisa e estampada, Stanflex,
Xadpez, Listpado, papa atendeI' confeccionistas do' rcrno de mall�as

MAlLHAS I!..TOA.

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

FQNE: (0473) 71-0099
'FAX (0473) 71-104�
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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Aameaça
O apresentador e costureito

Clodovíl.ameaça voltar à televi
são em agosto. Mas, por enquan
to, tudo fica no segredo, já que o

moçonão revelaqual será aemís
sora que irá aturá-lo. Algumas,
porém podem ser excluídas. Na
Globo � Ou na poderosa, como ele
prefere _

não há chances. Na
Manchete, as pendengas parti
culares atrapalham. A CNT não

quer que ele passe nem da porta
ria. ESBT e Band não estão tão -

desesperadas assim para gerarpo- ,

lêmicas. Sobra a Record. O for
mato do programa vai ser no
mesmo gênero do seu Clô para
os íntimos, ou seja, entrevistas
sem papas na língua.

Carma Arrependido
A fama de bad girl vai mar- O ator Paulo César Grande

cando a curta carreira de Anna anda meio sumido de Quatro
de Aguiar. Depois de fazer amä- por Quatro mas garante que seu
intencionada Isoldinha, de Fera

personagem Tiagoainda vai volferida e participar de Engraça-
dinha como. uma das moças do

tar. "Ele fugiu da prisão, 'mas

prostíbulo de Vitória, vai encar- nofinal da novela retorna para
nar a prostituta Madá no Você ,contar toda a verdade de suas

decide: A personagem tem um tramóias à R'aí e Babalú", ex
final trágico: encontra-se em um plica. Enquanto aguarda as gra
beco escuro com Jack, o estripa- vações, Paulo César não descan
dor, personagem-título do epísö- sa O ex-atleta faz a peça Sara e

dio interpretado porDiogoVille- Severino na era das Coca-colas,
la. "Adorei viver uma prostitu- ,

no Rio, jogá vôlei toda semana,
ta, assim possomostrar um lado

que opúblico quase não eonhe-
com Bernardínho

_
ex-seleção

ce", diz, e completa entusiasma- brasileira
_
e se prepara para as

da: "Atuar com o Diogo foi o filmagens do curta Tangerine
máximo, sou fã dele". Girl.

-

tflJ
DECORLIVE

Â��'e��
�ete4lt4�,.

Presentes - Decorações e Lumi'nárias

'W� a a1'-(e em ckco/}(U/Jl

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

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

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

,

Rua Proc6plo Gomes de Oliveira, 380
FONElFAX: 72-0743
J....g.. do Sul- SC

Liberou geral
Uma das recordistas de venda
gem da Playboy, Alexia
Deschamps, vai volta às telas
em breve. A louraça vive Roxy
Star, uma atriz de filme pornô,
no episódio O príncipe
encantado de Você Decide.
Alexia afirma, que está
acertando a renovação. de seu

contrato com a Globo por mais
dois anos. "Estou.passando
por uma entressafra mas
espero que essa estória do
contrato se resolva logo",
desabafa a gata.

'

Entre amigos
A oportunidade de trabalhar

com velhos amigos fez com que
Louise Cardoso voltasse às nove
las. A atriz, que se dizia bastante
desanimadá com a teledramatur
gia tradicional, ficou fora do. gê
nero desde 93, quando participou
de Deus nos Acuda. Mas agora
Louíse integra o elenco de Cara
e Coroa, prevista para entrar no
final dejulho no horário das sete.

Entusiasmada, ela: explica que
não teve como recusar o papel.
"Vou ser dirigida pelo Wolf
Maia, fazer uma novela do An-

,

tõnio Calmon e atuar ao lado de
Christiane Torloni. Não tinha '

como nãO aceitar"anima-se.

o
, .

-

IR

-

porLuiz
Fernando Lovik

Terra

da fantasia
A 'lourinha Angélica passou

as duas últimas semanas na Dis
neyworld gravando reportagens
para exibir no infantil Casa da
Angélica. Mas a.apresentadora
está procurando fugir do lugar
comum e mostrar algo além que
brinquedos do mundo Disney.
Ela vai mostrar também os bas
tidores do. parque e os musica,is
que tanto encantam crianças do
mundo inteiro. As reportagens
serão exibidas em vários progra
mas nomês de julho, coincidindo
coin as férias escolares.

A vozdafé
CidMoreira está mesmo in

vestindo em seu lado religioso.
Depois de gravar o dísco Quem
é Cristo, onde lê passagens da
Bíblia, agorao apresentadormais
antigo da Globo prepara-se para
lançar, pelaWarner/Continental,

,

textosdo Sermão damQntanha.
"Quando. dá tempo ainda apre
sento recitais pelo Brasif' diz o

,

velhinho de Taubaté.

Loura infantil
A namorada de Romário, a

ex-paquitaAna Paula Guimarães,
está acertando os últimos pontei
ros com a CNT para comandar
um programa infantil. Convida
da pela direção da emissora, a
moça disse o sim mas guarda se
gredo quanto ao formato do pro
grama, que deve estrear no se-

, gundo semestre. Espera-se agora
que a lourinha não vá pelo mes
mo barco. da sua (ada madrinha,
Xuxa, que de rainha dos baixi
nhos passou a-animadora de baí
Iefunk televisivo.

Gado
barrado

o rei do-gado, novela de Be
nedito Ruy Barbosa que substi-

.

tuiria A próxima vítima, ficou
mesmo para o ano que vem. uÉ
uma novela complicada para
produzir e até agora ii gente não
tinha diretor nem elenco. Não
daria mais tempo de gravar",
desabafa Benedito, visivelmente
chateado com a direção da Glo
bo. Sai Benedito, entra Glória
Perez. No lugar de O rei do gado
entra Explode coração, título
provisório da novela que vai en
trar na era da Informática e terá
como tema a Internet.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Retorno dramáticoJogo aberto
POR ANA CRISTINA IOSELLI

TV PRESS

Depois de onze anos·fora das
novelas _

a última foi Amor com
amor se paga, em 1984 _, Venl
Gimenez voltou em A pr6xima
vítima, como a místeríosa secre
tária Andréia. Neste tempo, fez
Psicologia, algumas fez peças e

amargou um recesso forçado pela
cirurgia de um câncer namama.
Quando tentou voltar à tevê.1
achou' as portas fechadas. "E
muito di/feil voltar;', lamenta.

.

A chance de· fazer A pr6xi
ma vítima surgiuano passado.
Vera foi convidada pelo diretor
Jorge Fernando com quem traba
lhou na peça A gaiola das 'Iou
caso Agora ela enfrenta um regí
me para perder seis quilos e tor

.

ce para permanecer na trama até
o 'final. "Ficar na Globo é mui
to importante para mim neste

momento", avalia .

Nome: Vera Regina de Oliveira
Gimenez.
Nascimento: 14 de setembro de
1951, em São Paulo.
Superstição: "Perdi todas de
pois pe de: anos de análi�e".
Primeiro trabalho na tevê: Aos
1.7 anos, na novela Os fantoches,
exibida em 1968, naExcelsior.
Trabalho que gostaria de ter
feito: "Mais teatro, todas as co
médias de S(lvio de Abreu e as

novelas de Gilberto Braga".
Com quem gostaria de traba
lhar: "Com Stênio Garciã .e

Humberto Martins. Como dire
tor, com Roberto' Talma, Deni
se Saracent e'Carlos Manga".

Um momento ma..cante: "Um
alegre foi o nascimento das
meusfilhos; Um tristefoi a ope
ração de câncer, aliopassado".
Uma atuação ínesquecfvel; "A
StarlettO'Hara da Vivlen Leigh
em E o vento levou. Vi com 14
anos e marcou muito";
O que gosta de ver na tevê: "Jô
Soares e bons filmes";
O que falta na tevê: ''As noti
cias são muito pasteurizadas.
Falta profundidade".
O que nunca assistiria: "Os co
mentários de Salomão Schwartz,
na .Ma1;Jchete".
Livro de cabeceira: "Sempre a

BtbUa e, nomomento, Chatô, de
Fernando Moraes" ..
Vídeode cabecéira: "Bagdad
Café, Lanternas vermelhas e

Carmem, 'de Carlos Saura" .

�Símbolo sexual: HumbertoMar
tins. "Acho um tesãot",
Personalidade: John Lennon e o -

ex-presidente dos EUA, John
.

Kennedy. ''A morte deles cau

sou comoção gerar'.
Arrependimento:

.

"Não é bem
arrependimento. Em 90fui con
vidada por Jayme Monja1'dim
para fazer Kananga do Japão,
Ensaiei três meses e, na véspera
da estréia, a Tisuka (Yamazaki)
me disse que não tinha feeling
para trabalhar comigo. Fiquei
arrasada por um ano".
Projeto .para o futuro: "Cuidar
da saúde, ficar na novela até o

final e continuar na Globo. Que
ro também produzir uma peça,
mas tenho que arranjar patro-
cinto",

.

POR ROBERTA'COSTA
TV PRESS

A atriz Cissa Guimarães não
esconde nada. Depois de oito
anos à frente do Vídeo show, ela
não nega que quer voltar a fazer'
personagens de novelas. A0S 37

-

anos, também assumidos, Cissa
quer mesmo é falar no assunto.
Desde o início do ano, ela vem

se d'edicando a pensar num espe
táculo teatral que discuta o que
considera .

o melhor período de
uma mulher: a fase dos 30 aos

40 anos.

. Para viabilizar o trabalho,
Cissa chamou a autora Maria
Carmem Barbosa, que escreveu
junto com Miguel Falabella a

peça Louro, alto, solteiro, pro
cura .... UJIl sucesso' absoluto em

sua temporada carioca. Maria
Carmem começou a trabalhar no

. texto em março, quando foi cha
mada para integrar o cast dos ro
teírístas da próxima novela das

.

19 h, Caraecoroa, da Globo. A
autora teve. que ínterromper ós

. trabalhos da 'peça por causa da
novela. "Eu, não tenho pressa,
mas quero que esse trabalhofi
que muito legar', diz Cissa.
P
_ Qual o seu projetC. proflSsi�

.onal para ci ·futuro?·
_

R _ Voltar a fazer teatro. Quero
fall,lI. das mulheres na faixa dos
30 aos 40 anos, que é a fasemais
interessante. É quando elas estão
no apogeu, mais maduras, maís
seguras, mais bonitas. Es$> tam
bém um pouco receosas com a

idade, más isso acompanha o
,

amadurecimento. Esse é o perío
do maís rico de umamulher, ;

onde as emoções florescem com

maís força, mais vígor, maís ver
dác:te.Afloratüdo. O que é bom e

OQueétuim.
.

P
_
Com a entrada da Virgínia o seu. O que vaca acha disso?

Nowlckl no Vídeo show você não R
_
Eu já ouvi muita gente me

sentiu um certo ciúme? dizendo isso, mas prefiro deixar
R

_ A Virgínia entrou para me que as pessoas o digain. Bvi,to fa
substituir nas férias-Como tenho lar nesse assunto porque acho fal
um carinho muito grande pelo ta de ética. Se for verdade que ela
programa _ estou nele há oito tenta fazer um trabalho parecido
anos _, na hora baixou uma cer- com o meu, eu só posso me sen-

__ta cíumeíra, sim. Foi aquela coí- tir muito lisónjeada.
sa de ''Ai, meu Deus. Esse é o P

_
Você recebeu um convite

meu lugariinho". Quando ela para voltar às novelas. Como
ficou fixa .; parece que ela pediu' foi isso? •

para continuar _. eu não entendi . R..,..O convite veío de outra emís
nada, Mas, acho que tem lugar sora, que eu não gostaria de di
Pafa todo mundo. Ela tem O' estí- zer qúal foi; mas não aceitei por
lomuito próprio; Se quiserem por que sou funcionária da Globo.
mais uma ou duas pessoas ainda P

_
Mas você já declarou que

dá. E já que a Virgínia está no gostaria de fazer novela nova

t>ro�ama, penso em voltar às mente. Por que isso não acon-
novelas. Agora dá para dividir teceu?'

'

melhor o tempo. Eu não tenho R
__
Estou afastada de novelas há

horário para nada. Gravo em três anos, desde Perigosas peru
qualquer dia e a qualquer hora. as, e estou com saudades de fa
Termais uma pessoa para divi- zer personagens. Mas estoumui
dir as gravações deu uma alivia- to na dúvida. Eu não queria dei
da nisso.

.
. . xar o Vídeo sh.ow, que gosto

P
__
Você diz que a Virgínia tem muito. Da própria.Globo. naen-.

um estilo pr6prlo, mas o traba- tanto, ainda não surgiu nenhum
lho dela , multo parecido com, convite.

De 21/06/95 à 07/01/95

Na compra de 2 calças
e 2 'cami$as desconto

de 17�o à vista ou 1+ 4

VESTINDO VOC� .

DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � 5

.... ,1'", •

. .�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



f
}
I

CORREIODO POVO ,ClASSifiCADOS DE OFERTAS
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Janguá do Sul, 8 de julho de 1995

Rua 25 de Julho, 317 - Vila Nova

Jaraguá do Sul- SC

b������=
FONE (0473) 72-0153

-- VENDE ::::::::=========1

Casa de Alvenaria cl 115m2 e terreno cl 305,50m2 - Rua Silvino Stinghen - Próx. Sear.
Casa deAlvenaria cl200m2,e terrenoel 420m2 - RuaMajorCarlos Ferreira - Vila Lalau.
Casa de Alvenaria cl 325m2 e terreno c/770m2 - Rua Pe. P. Franeken
Casà de Alvenaria cl 100m2 e terreno e/381 m2 - �ua Eugênio Bertoldi
Casa de Alveharia cl 158m2 e terreno cl 816m2 - Rua Walter Marquardt
Cada de Alvenaria c1174rJl2 é terreno cl 450m2 - Rua 633 - Perto figueirão
Casa de Alvenaria cl 320m2 e terreno cl 450m2 - Rua João Franzner
Casa de Alvenaria c/130m2 e terreno e/,420m2 - Rua Max E. R. Ziemann
Casa de Alvenaria cf 400m2 e terreno cl 650m2 � Rua Pe. Aloísio Boeing
Casa de Madeira cl 96m2 e terreno cl 1.080m2 - Rua Arthur Hensehel
Casa de Madeira cl 110m2 e terreno cl 392m2" Lat. ValdirJ. Manfrini
Casa de Madeira cl 1.50m2 e terreno .el 480m2• Rua Luis G. AyrosQ, 201
Casa de Madeira cl 160m2 e terreno cl 450m2 - Rua Antonio B. Sehmitt
Terreno cl 5.000m2 - Rua Irmão Leandro - Jaraguá Esquerdo
Terreno cl 13.000m2.- Rua Rio da Luz - Próx. Loteam. Dica
Terreno cl 50.000m2 - Rua Rio Cerro I
Terreno cl 480m2 - Rua Vitór Satler - Barra do Rio Cerro
Terreno cl 788m2 - Rua João André dos Heis - Jaraguá Esquerdo
Galpão cl apartamento cl 300m2 e terreno cl 350m2 -, Rua Roberto Ziernenn
Bairro Amizade

I
.,

!

(.. / 71·7931 .

� I\IaAnllrioC,Ferreira197
• GAEC11741-J

IMOVEIS

COMPRA· VENDE, LOTEIA -ADMINISTRA -INCORPORA

I,

t

CASAS

'Sobrado c/310m> (Rua 35 - Próx, Apae - Piscina/Sauna/Garagem 3 vagasIMóveis Embutidos) • RS ;150.000.00 'Parcelado'
• Sobrado c/300fn2 (Rua 446 • próx. Vieirense) - RS 1Ó5,OOO,OO • 'Aceita CarrtilParcelar'

.' Sobrado d. 300m' (Bua Conrado Riegel- PIÓX. Ferro Velho Marechal) - RS 120,000.00 'Acei1a imóvel menor valor lcerro'
,

• Casa alv, c/200m' (Rua Vnorino Stringari: Próx,Weg I - com piscina) - RS 70,000,00 ··'Troca por apartamento'
-. Casil alv. c/96m2 (Rua Equadro- 59 - Centro - Próx. Hoitelltajara) - RS 60.000,00 'Ace�a casa até RS 30,000.00'
.• Casa alv,.c/140m' (Rua 417 -Vila lenzi - Próx, Col�io Giardinilenzi) • RS 30.000,00· 'Acei1a'carrtllterreno'
• Casa alv. c/140m' (Rua Horácio Pradi, 161 - Prox. Condomínio Azaléias) - RS 30;000,00 'Aceita carro/imóvel- Valor'
• Casa alv, c/110m' (Rua Cristina Bauer, 91- Schroeder - Prox, Salão Borchardt) - RS 25.000,00 'Acena carrolPlircelar'
• Casa alil, c/100m' (flua Júlio l)ssi. Esquina Comercial- Nereu Ramos)· RS 33,000,00 'Acena ParcelarlTerr,eno em Jguá'

-

APARTAMENTOS
'

,

• Res. Amizade (2 qtos + garagem· bloco'2 - 3° andar)· I'IS 18.000,00 + financ, CEF- - 'AceHa carroaté RS 9,000,00'
• Ed. Argus (cobertura Duplex·em attrssimo padrão- Toda mobiliada + biblioteca/barzinho/lareira, etc)', R$ 160.000,00
• Ed.Carvalho c/184m2. (1 suite + 3 qtos - Todo mobilié!do)· RS 70.000,00 + Financ, 'Troca pt apto BaI. e�mboriú'
• Ed, Otávio Correa c/180m' (1 suite + 2qtos + dep,) - PrQx, Hotel Etalan· RS 55,000,00 + Financiamento 7 anos

. '; Prédio em construção na rua da CEF - Aptos Cl2 e 3 qt!ls + 1 ou 2 garagens, Entrada + Financ. direto, Entrega junho/96
TERRENOS

• Terreno cI.601m' (Col)dóminio Azaléias - Ú_imo da rua) - RS 30.000,00 ou 'Aceita carro/Parcelar'
• Terreno c/3.230m2 cl casa antiga (Rua Jorge Czerniewicz - Ao lado da Marchitex) - RS 130.000,00 ou 'Parcelado'
• TeiTenõ cl 737m' cl casa antiga (Rua Pedro Francken • Prox, Antiga Rodoviária) • RS 85,000,00 ou 'Parcelado'
• Terreno c/l.79Om' (Ilha da Figueira - Prox, Ponte Nova daWeg II)· RS 35,000;00 oú 'Parcelado'
• Terreno cl 2,500m' (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - Entrada RS 2.000,00 + 12 x RS 600,00 reajustado pi Poupança
• Terreno cl 416m' (Loteamento Liodoro Rodrigues· tote 108· Pröx. FERJ)· RS 7,000.,00 ou 'Parcelado'
• Terreno cl 56,5m' (Rua José Picolli· EstradaNova - Prõx, ao Mercado Brasão) • R$ 1 1.000,00 'Ace�a Carro/Parcelar'

·Te;ie.no c/695m' (Rua dos lmigranies -- Acesso da Faculdade 'FERJ') • RS 15,000.00 'Aceita�Parcelar/Carro' .

• Terr,enos Residencial Henrique Behling (pröx, Salão Amizade) - � partir de RS to.OOO,O? ou 'Parcelado'
• 'rerrenos Loteamento Piazera I (1IIia, da Figueira) - A partir de RSI?,OOO,OO ou entrada RS 2,000,00 'I- saldo parceladO
• Terrenos prox, FORUM (Rua 172· Arthur Gumz 'Lado Direito'): RS 36.000,00 ou'Parcelado'

• GALPÖESICHÃCARAS
• Galpão c/800m" + casa alv, c/233m' + terreno plano c/ 26.549� (Santa Luzia - Centro)- RS 140,000,00 'Negociáveis'

,

• Chácara c/l�O,OOOm> (Estré!da Garibaldi - 15km do centro - Nascentes + Casa antiga) • RS 80,000.00 'Negociáveis'
• Chácará cl 1110,OOOml (Estrada Garibaldi, Ribeirão dos Húngaros· 12km do centro -nascentes) - RS 20,000,00
• Cnacará c/ �25,OOOm' (RibeirãoGrande - Pröx. Nereu • Casa alll ranchos/água própria):· RS 120.000,.00 'Parcelado'

IMOBILIÁRIA CRECI0039-.1

IRACEMA
FAÇA UM BOM NEGÓCIO NA IMOBIUÁRIA IRACEMA,
COM SEGURANÇA E TRANQUIUDADE, POIS ELA LHE

OFERECE TODA ASSESSORIA JURíDICA
RUA DOMINGOS DA NOVA, Nil 313

SALA 03 - TELEFONES 72-1626 - �2-1395 - 97-9274
'

Imóvei,s para vendà
CASAS

- Alvenaria, 130,00ß12 em terreno de 355,00m2, de esquina,
ideal para comércio, em fr�nte ao supermercado Getulio,
Vila Lenzt

.

- Alvenaria, 180,OOm2, com 1 sufte mais dois quartos, grande
sala, demais dep, Próximo à Indústria Reunidas em rua

tranquila. Parcela-se
.

- Alvenaria, 120.00m2, 03 dormit:demais'dep., localizada no
bairro CHAMPAGNAT, :'

.

- Alvenaria, rua Jorge Lacerda, centro, co"" 3 dormitórios, .

mais uma sufte + 2 BWC, COZo lav. /
.

I

/
.

TERRENOS
,

- Com 684,00m2 à rua Max Nicolau Schmidt, ao Preço de R$
18.000� Medindo' 645,00m2 à rua Friedrich W. Sonenhol -

Preço. R$ 20.000.,00.
,

- Com 455,00m2; situado à rua ErickMielk, próximo à Verdu-
reira �aquel.

.

',.
.

'

.

- Próximo ao Hospital doMorro, com o preço de R$ 8.000,00
sendo 50% de entrada e o restante em 10 parcelas.
- Localizado à rua STOS. DUMONT, mendindo 392,OOm2 -

Preço R$ 16.000,00.
-

- Na A. A. Ziemann" com 435,00m2 - Preço R$ 15.090,00
parcelados. .

. /"
- Localizado �a FIGUEIRA,,' próximo à ASSEMBLÉIA/ÓE
DEUS, medindo 825,00m2 com o preço de R$17.000,00�

/

- Corri 378,00m2 localizado no bairro do Champagnat .

ÁREAS
- Sftio', sem benfeitorias, 77,00m de frente para o asfalto,
próximo a·PIÇARRAS, com área total de 23.639,OOm2•
- Medindo 91.000,00m2, de frente pl asfalto da rua

ITAPOCUZINHO, 3 km após o trevo para SCHROEDER,
próprio pl i�ndústria ou toteamento. Aceita casa e parcela, na
negociação. ,

- Fazenda com 930 mórgos, 1,116,00m
.

de frente pio asfalto e
1000m de área construída e 210 cabe as de do,

COMPRA - VENDA - ALUGUÉIS - ADMINISTRA Ao DE IMÓVEIS

MAUCHEIRO••• SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e gàrante total segurança contra inundações. SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano: Encontram-se dtsponfvels em vários

tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega direto da fábrica.

COMÉRCIO ,E REPRESENJ'AçÓeS MANSKE LTDA.
Rl!JA JOINVILLE, .1-.532 - FONE/FAX 72-1t85 - JARAGUÁ DO Sl:JL • SC

�
,

I.
.�_ � , ..

'

4.-"·
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Jaraguá do Sul� 8 de julho de 1995 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS, COR;REIODOPOVO

NOVOS
RESIDENCIAL VAIRA - EM FASE DE CONCLUSÃO

-------------------------------------------------
'"

�'", ..

'

"/,,,
V ./

...�< .. "'.'

/.r�.�' ,.".,.:",;...-..-r

.._____J
1lllA1lARA0

DO lO IllANCO,
<:=

I
RIJA tlilNÓLDO
RAU

\
Rua An'gelo Schiochet
Entre Barão do Rio Branco e

Marina Frutuoso
,J

-Apto. 1· 2 e 3 quartos
1 ENTRADA· SALDO EM
ATÉ 24 MESES'

":..,;:;

CENTRO, - Ed. VILA NOVA- Lo-
FIGUEIRA -

Miner, Rua tes financiados Loteamento CENTRO - Ed. Jaraguá -

Mal. Deodoro - em 10 meses -

do Juca- Apto cl 1 su íte, 2 qtos e
Casa em Casaem

Apto. c/02 Próx. ao Fórum e alvenaria, cl
casaem alvenaria cl

à Rádio Brasil L.otes cl dep. emprego alvenaria cl
quartos Novo. 337,OOm2.

3 quartos 272,OOm2 126,OOm2

RIO DA LUZ - Sítio
RUA BERNARDO

Casa em - Casa em
DORNBUSCH •

Terreno de Terreno ci 542m1,
alvenaria cl cl 45.000,OOm2 -

esquina cl alvenaria cl casa em alvenaria.
,

210,OOm2 Próx. aCeval piscina, cl PREÇO: &0% .n-

579,OOm2 tradl ..Ido .m It'

235,46m2 10m••••

Casa em. VILA NOVA - Casa' nova RUA JOINVILLE
Loteamento - Terreno cl

alvenaria cl Versalhes·Terre- em alvenaria cl 532,OOm2
piscina cl, no cl '450,00m2

394,40m2• Rua Guilher- edlflcadocl
mista 178,OOm2 edificado cl casa prédlode2

em alvenaria me C. Wackerhagem pavimentos

NEREU
VILA NOVA • Casa GUARAtJllRIM RIO DA LUZ I JARAGUÁ-

Terr.no oom RAMOS- -ÁREA - Terreno cl ESQUERDO-
1.395m2• Rua 29 Terreno cl em alvenaria cl

�

RURAL- 9.000,OOm2 Casaem
de Outubro-
próx. a Javel 3.400,OOm2 181,OOm2

Terreno cl edificado cl alvenaria cl
90.000m2 300,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SOBRADO
.

R. Max Eugênio Sirnam 223 cenIro .

t"ao - Sala estar jantar BWC cl
.

sauna cozinha dispensa, sala jogoS
Sobrado 3 quartos sala BWC terraço

ml�11 . • �B F

<:----�• :
,

. S .

,

TERRENO
R. Padre Pedro Francken
cl área de 746,0Qm2

TERRENO. .

, R. EleOnora SaUer Prad
cl área de 396,oonr

VEND:E --

..� q ,�
APARTAMENTO

•
�Ann Ar.IIAW:ÁnI:

.

.R.·João Picolli ng 166 - 29·
andar
4 ·quartos, sàIa, copa cozinha

CASADEALVENARIA
Loteamento Jwentus - 1 sala - copa -

cozinha - suh - 2 qua10s - 2 BWC -

áreadé S8IYiI;o - pagem.
.

"CASA ALVENARIA
R MàrinaFr� ng 476
cl 287,OOmz terreno 399,()()m2

"

CASADE Al.)�Y:E:NA�R�IA�Jf...�.�-�,�.
R.684 - MariaA. da Silva
MascarenhaS cl 125,OQmZ - Terreno
•da2Q6mZ - Sala, BWC, copa, cozinha
6reada serviço 3 quartos e garagem

CASADE ALVENARIA
R. Luiz SaUer rfJ 63 cI·14Ori1t
Terreno 30QmZ - Sala, BWC,.2
quartos, suite, cozinha, copa 6rea de
servico, BWC e

ICASA DE ALVENARIA
R. Innão leão Magno 248 cl
43mz casa 203rf12
hurrasqu&ira 140,OOrf12

CASA ALVENARIA
R. Henqique Marquardt nll 57
.clSOOf112

')ao

�
''TI
:r
!!.
,

�vASA ALVENARIA
iR.Adélia FISCher, 248
112mz e terreno 450m2

o

�
:o
m

Õ
o
o

:.-:��.I�I.........__ERREN'?: '

Estrada Quati 13km de
Guaramirim cl área de
250.00omz 100 morgos
20.000 arrozeiras

smo
Estrada Bananal:do Sul
Guaramirim 36.()()()m2 cl
125rf12

.

TERRENO
R. Erich Sprung - Bairro
ÁguaVerde .

.

cl área de 364,00rf12

�
.. '"_

�'IJ,
TERRENO
R. Pastor Alberto Schneider
(Barra do Rio Cêrro)'área
11.427m2

.

TERRENO
Ao lado da Metalúrgica
Betoni Bairro Czemiewicz

CASA.DE ALVENARIA
R.Candido TOmaZelli ao lado
rnadereira Schroeder

ERRENO
.oteamento Giardini Lsnzí

'�erreno 420rf12

TERRENO
Estrada Nova R. José Picolli '

cl área de 4.384,oomz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cla�ificados "de
,

VENDE-SE '

Escort GL/87. R$ 6.900,00.
Aceito carro demenor valor, '

ou no dinheiro (preço
melhor). Tratar 71-1953.

ES'fOF;'\D05 J�\;'\llE'fE,
CONSOLES soa MEDIDA PARA
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

INSTALAÇÃO DE 'SOM

Rodovia BR-280 - Km 55 -

Gu.ramirim - SC

Fone: (0473) 73-0194

VENDE-SE
Gol CU88,branco aalcool,
com toca fitas Bosch.
De particular. Apenas R$

" 6.300,00. Tratar 72-0198. ,

Âe,oJUuimiea e linha esportiWJmarcam a linha Gol/, qlle custa, h�ie, US$ 23mit
VENDE-SE
Uno Millel93- 20.000 km, G lf'

"

' , , ,

'

, lar"original. Impecável. R$ ,O : um, carroponu ,

7.900,00. Estuda troca.
� ,1'

Tratar 71-1953.
�cy PRÜSSE Automóveis

vidros, travase retrovisores
estemos, toca-fitas (mode
lo "pacote3")ou trioelétrico
e ar-condicionado, para
formaro "seu"Golf, pagará
nãomenosqueUS$27 .919,
ou sepreferir, todo comple
to, o carro sai por US$
28.400,.

Dá para se imaginar um
carro lançado no mercado
brasileiro em fevereiro do
ano passado e custando,
hoje, US$ 23.986., com o

título de "carro.popular" .

Pois é, em Jaraguä do Sul
Uma febre' de Golfs GTI;

VENDE-SE 'agoratambémnavefS:ãoGL
Chevettel85 ótimo estado.

.

, ValorR$4.500,00. Tratarna --------------,--,---'-d--'
----..

rua Angelo Rubini, 309 Para nós, seguro nao e sogarantia e fiSCOS,
horário comi. ou pelo fone S

" "

p st -

d S
.

72-2265. Aceita-se carro de � eguroe res açao e' ervlços

SEGUROS GARCIA

1.8 e GLX 2.0, estão inva
dindo as ruas da cidade. COMPRA - VENDA

TROCA E FINANCIA
ATÉ 6 X - FINANCIMfENTO PRÓPRIO

VENDE-SE Não é por menos que é um
dos recordistas em vendas
(49,4%) na marca Volks
wagendesde seu lançamen
to. Para quem' gosta de
escolher os itens como

acionamento elétrico dos

Moto.CG (nova contempla
da), 9 prestações pagas e

emplacamento feito.Valor
R$.'l.9OQ,OO.Tratar73-0063.

Hua Emllio Prusse, 35 " Fone 10473) 73·0590
Guararnirirn - SC

,

menor valor

VENDE-SE
Consórcio 50 meses Gol
"1000. Com 10 parcelas pa
gas. Tratar fone 72-0504 CI
Camaeho

RuaExpedicioná, '0GumercindodaSilvani90,
1l1andar, sala 2�Fone/Fax: 71·1788
Jara uádoSul-SC

Rualrinau Viliela V.iga� 106
'

Centro - Guaramirim

ELÉY'R,ICAOF"ICINA.
.:

ROCHA
.

CONSERTO E REbobiNAMENTO de MOTORES ElÉTRicos, MOTO,boMbAS E CONSERTOS de
FURAdEiRAS Bose", MÁltiTA, BlAcit " DEcitER de TodAs AS liNkAS E MARCAS.

RECONdicioNAMOS iNduzidOS dE TodAS AS liNkAS

Rua Bernardo Dornbuschg 220 - Fone: (0473) 72-2262 - Jaraguá do Sul - SC

Filial:, Rua lrineu Vilela Veiga, 103
Fone (0473) 73-0138

Filial: BR-280 Km 55 n2 333
Fane (0473)73-0143

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO CLASSIFICADOS DE VEfcULOS Jaráguá do Sul, 8 de julho de 1995

Scania 360 OKm
. Volvo NL 10 OKm
Mercedes Benz - 1618 OKm
Marcedes Benz - 2318 6X2
Marcedes Benz-1518
Mercedes Benz· 1516
Mercedes Benz· 1113

. Mercecles Benz·1113
Mercedes Benz - 1516
Mercedes Benz· 1113
F.N.M.
Scania 111
Mercedes Benz 912
Mercedes Benz 709
Mercedes Benz 608
lIercecl,s Benz 608 :

Moto Home 1113

FinanC?iamento próprio pelo Banco �1::�tO�:
Aimoré, em 24 meses, caminhões a partir Gol CL 1.6

do ano 73 à OK (95) Flat Uno Pick-up
Mercedes Benz 1113

_====:E:

Ano 'Cor ·Comb. ValOr,;. R$
95 azul o Cavalo 102.000,00
95 branco O Cavalo 85.000,00
95 verde O Chassi 76.000,00
92 azul O Truck! Carroc 58.000,00
87 verde O TrucklCarroclPneum. 44.000,00
85 bordô O TruckICarroc. 35.000,00
82 bordô O TruckICarroc. 26.000,00
75 'azul O TruóklCarroc• 23.000,00
78 azul O Toeo/Carroc. 28.500,00
81 amar. O Toeo/Carroc. 22.000,00
76 verm O TocolChassl 10.000,00 ,

,77 v.m. O Carreta 84 - Randon 38.000,00
93 branco O Carroc. 40.000,00.
92 vermo O Carro«:. 33.000,00
80 amar. O ' 'Carro.c. 19.000,00
80 amar. O ,Carroc. 19.000,00
86 br/azul O Fibra/Alumínio 40.000,00
95 prata GAS. 13.500,00
90 verdefm. GAS. 8.S00.00
92 verdefm. ALC. 8.500,00
94 branco GAS. 9.000,00
ào azul O

. Truck Caçamba
e

26.000,00
90 amar. O Truck ICarroc. Financiado
90 amar. O Truck I Carroe. . Rnanclado
89 amar. O· Truck I Carroe. Financiado

FONE: (0473) - 72-3950 - FAX: (0473) - 71-4665

I'

II

ANUNCm!I

li
!I
,I'

NO� .IiL

I'

CL��IFICAOO�
DE

ii

I

VElCULO�

71·1919'
.

� ..

RETIFICA DEMOTQR DE SEU AUTOMOVEL COM PAGAMENTO
EM TRÊS VEZES E COM GARANTIA DE 10 MESES - COMO TAMBÉM

I _-
.

RETIFICA DEMOTORES MERCEDES-BENZ COMGARANTIA DE 6
MESES OU 50.000 Km.

Rua �astor Ferdinando Schlunzen, 116 - Centro.
Fones (0473) 72-2254/71-8047

Jaraguádo Sul - SC

8;AUTO NOVO VEíCULOS
'Chevette SL. 86..•.......•.venn••.•••.......•..•..Alc•....•••.•.•...•••.....•.R$ 5.200.00
Passat LS•..•••••.......... :...•..••.83 :.bran••••••..•.••••..••..Alc .........•..•.• , ••...•.••R$ 4.300.00.
Del Rey GL 88 Azul M.t Alc R$ 7.000.00
Uno 1.6R.....• : 90 . Venn•• :.•..•••, Gas R$ 9.400.00
Fusca 1600 , 7s Bege Gas R$ 3.000.00
Ch.vy 1.6 S 87 bran Alc R$ 6.500.00
Del Rey Gura 86 Dour; Alc R$ 6.500.00
Voyag. SL.. 89 : Clnza Chumbo ••Gas R$ 8.200;00
Honda XLX 2s0 84 Preta Gaa R$.2.s00.00
Honda XLX 2s0 88••.... ; .. , •.•V.nn ; Gas R$ 3.400.00

R. JOINVILLE. 2050 - FONE/FAX (0473) 71-1574·97·9753

IILOGUS I IPOINTER
Na compra de seu Logus ou Pointer O km,
além do desconto de US$ 2.000,você poderá
financiá-lo com 50% de entrada e o saído em até
12 parcelas.

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

"R.
Pick-up Flat �reto 89
Escort GL , Graflt 91
Escort XR·3 , Venn.lho : 88
Gol CL Branco 89 .

Escort L : V.nn.lho , 86
Bugue , , Amarelo .., ; 76 .

Corcelll Bege ; 78
Monza SUE V.nnelho 88
Prêmio S Branco .' 90
Prêmio CL Azul 91
Belina LDo Marrom 81

t�!;·13iiõl.:·::::::::.::·::::::::::.;:.'::::::.�::.-=�::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Quantum GLS , Prata 87

. BrasHia LS , Bri!nca 81
Gol CL Prata Met. 94
Gol GTS ; ; Preto 88

.

Santana GLS : Graflte 89
Páratl LS Verde 84
FuBCa � Branco 76 "

cFlesta V.rde OKm
0-20 Braslnca Andaluz (completa) : 91

�:��:�,��:::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::J:�����::::::::::::::::::::::::::::::�
Mercedes SEL � .. Verdelmpecável 8s

•

Rua Joinville n" 3573 - Fone (0473) 71-9822
.JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ItÂDIO )AItAGOÂ . AM
.

.

1010 KHZ· � MELHOR· 5 KW

EMISSORA AM·MELHOR AUDllMelA 'NA mDADE

. EMPRESAS,

MASTER� PERSOIWJDADES

,_'
..".

'E IMPRENSA DO
"

'.. ANO DE:

JARAGUÁ ·00 SUL

RUAMOWliJlEIM. an • ,II1II (1M7a172·111.

UNIMED
1.\
unim••

.,. DOUTOR PLAIIO
DESAÚDE,_E
voe! II! ATENDIDO

PELO DOIIO"
RUA PROCÓPIO GOMES OE OLIVEIRA, 2110· FONE 71·2257

Pã�&
. .

f:l)infW
e

AV, DEODORO DA FONSECA, 1127· FONE 72-1243

IDVAMII1I
. UI:ILIIIIAA
PAlIPlCAIIIIRA
IIIITAQUI"
AI....,••

6UN·Iß�.Co
GERVASIO GU80WSKI

DERENTE BANCARia DESTAQUE' DO.ANO

Moacir antonio REELEITO O
PEDIATRA

-_.�
pe.dlatra

crm4645

A'.YWB
-A DEClSlo ImUGENTE

REELEITA A MELHOR lllA_PORTADORA
DE CAll8AS E E.COMEIDAS
RUAWIll.Y BARTEl, 185· FONE 71-0269,

'Sidnei
Rosa,'

CIS. IE
UL�A
AIITO.a IBIZA

lIIECOLIIIIITA,
IIIITETIIA

.IrAQUE DO 110
...EIIOu.AII

EM
ULTUlllllClllllAPl

'EMI.IA

DR. MARCOS FERNANDO
FERREIU SUBIIL

(CLINICA sAí CAMILO)
'.MElRO LU8AII EM IIIITDPEIIIA E TIWIIA11IUIIIA

(UlllDlRAFIAI ElPEClAUZAIIAII

RUA REINOlDO RAUL, 541 - FONÉ 71-�18

EMISSORA FM MELHOR
AUDI�NCIA EM JARAGUÁ

,DOSUL

ELEIRO SOM
.ENDONÇA {!"RE.::::�a:.::o':E.. ',,-=

'. saM PARA Auros
(10M IIAC._E .MPDIITAIIOI gmpRWAJoAo MARCA'l'TO, 179

'4�
FONE 71-<1824

RUA_lII80I DA _A. 2111
'DIE (11478171., • FAX 71-1147 .

MRAlluA • SAlTA CATARlU

D�
OFICINA DE LATARIA LT-DA.

OFICINA'DE LATARIA�LTDA.
11011 AllOI� lIDERAlÇA IOISERVIÇOI

'DE eHAPEAçlO E·PlNTURAS

@.
JR LA,A�6ES

.

••EUIDiU
IEIIVIÇGI EM
UJIIIIIIIi:AOI. E

lAVAIEM _"

"
'

RUA MARINA FRUTUOSO, 381
Fc:lNE 71-9288

.'

BARÃO
VIDEOLoeADORA

PRIMEIIIIwau IA
PEIQUIIA

BARAO
• e A

•

...._........r:;....� Lid.

REELEITA A FABRICA
DE CARROCERIAS DO AlIO 1884/111.

RUA ENRICO FERMI, 113 - FONE 71,1077

�CHALÉ
MAll UMA vez APOIlADA IA PQQUIIA DE

OPlIlIo PIlauCA 1..1I1L1MtA '.
.

.

ÓElTAQUE DO AIO
RUA REINOLDO RAU, 81 - FONE 72-3319.

ElEI.ROLAR
COMERCIAL

.' DE PECAS
REP� .IIEIUI.TAIICI DE IIIEIJIDR EM C11118EIITOS

, DE ELETiIDDlIMCmcos
RUAMARECHAL OEOOORO FONSECA,1_· FONE 7'-82110

AUTO ESCOLA
LESSMANN·'LTDA.

.��

A
.IDRIAII. RIVIITAI. PIIIIIíTEI.TAIA�

ELEITA A MELHOR lAICA DE REVIITAI

�'
'.

. \Ma

NILTO GARTZ
FOTÚWO'DESTAQUE DO AIO

',c
RUA GUILHERMEWEEOE, 332· Fc:lNE 72-1857

���4o: •
AllESAllAIOS

RlllCIA GDMP.ROVADA lIA
PElQUIIA DE OPlIllla PdIUCA

RUA JoAo PICOLU, ,.,. SALA ao • FONE (0474)__

CL NICA VEtERIN RIA
ANEUSE ·Z��·
BREDA �

LEHMANN VIDA
. MtDICA VETEIIIIWlIA out DO AlIO. '

. CL NICA VETERIN RIA·

Z��
�'
VIDA

RUA lUIZ KIENER, 127· FONE 72-1430

PllJlEllhalA
COMPIDVADA

MDICA VETUlÚIIIA

ANELI'SE I.
LEHMANN

CRMVZ-1121

__LOM DE _IBOI PARA IEBIa
'Ali �IAIlÇA lAIE DIITO"

RUA REINOlDO RAU, 118 - FONE 72·1788

A MELHOR EM coMáclo E .

MAlllTElIÇlo-DE MICRO COMMADOREI

PERFLEX
PERSIANAS�T1CNS I! HORJZOrnAlI, BOX P/IIANtt!IftOS!M
-'LIeD! ViCIIO T!MI'!IWlO,QlYlsAo"""""_' PORTAS.

"""'LAS EM .......... ! ....lMNlO, CERCAS. PORTOU l!\.ETRONIcOS

, REELEITO O MELHOR COMtRCIO
DE BOX PARA BUHEIRO

RUA JOINVllLE, , 839 • FONE 72·0995

� F.lORICUlTURA

.�_�. R"OSEN HAUS
RAMO DE ARTIDOl PARA CAÇA E PESCA .

'.
, 'lÍGllQ1Il A "DA TEM QUlIlIl

lIlA' • REEIlITA A .ILllDR
'LORICULTURA DA CIDADE

RUA MARECHAL DEOOORO, 583· FONE 72·1388

LA aGUa••A
LUGÀR INDICADO PARA
COMPRAR ARTEFAYOS E

ARTIGOS DE COURO

FÚRICADE
It_FORMES
DESTAQUE
DOAIIO

POLÍTICO DESTAQUE DO ANO

"
LUCROlm DIItAGUI DO AIO

RUA REjNOLDO RAU • FONE 97·8038

CUR�O'I"'TEMA' ,LTDA-,
"1'RAZEIDO o FUI1IIIO ATt VOc!"
RUA JACOB BUCK, 71 • FONE 72-3083

.'iE.'.'
� OE ANALISES CLINICAS

PRIMEIRO LUlU NA PESQUISA
DE OPlllIo ,OILICA

RUA REINO�OQ RAU, 578 • FONE 72-2755 .

, o • , •

�MIME
.e POSTO DE AlAl'lEGlIIEI11I

, DUTAQUE DO AIO

"O TEMPO TODO COM voet'

RUA DOMINGOS
.

RUA REINOLDO RAU, 21 _ FONE 72.2iOO I���._.. ----., ROOR��:-:-.;g,VA,_
............,_��....�....:-���� --------�----------------�

. f:- RICARDO PUFF

('faJmm)
.

�oliclíNicA
� . RIO BRANCO

OTORRINOLARIIGOLOGISTA DO ANO
RUA BARAo DO RIO BRANCO, 207

FONES 72·1063 E 72:'744. RES. 72�3012

RUA FEROINANOO PRADI, 107 • FONE 72.2240 RUAWAlTER MANQUAROT(487· FONE 71·0035

!ß�ip-ß'atXM- �
$úz 2ttÚ

'1181111A A ••_E.II....ERAçA.,
, PDllQUlIAII QUE A MAl.R

.

.T"'A ••CLIIITlIATllfEITD'
RUA CEl. SERNARDO GRUBBA. 280 ,FONE. 71-1021

URBANO·
AGROINDUSTRIAL

REPETIDO o RESULTADO DE PRIMEIRO -

WBAR 80 RAMO DE eEREALIITA

UFA!

(-' ACADEMIAREELEITA A ACADEMIA DE
, DINAsTleA DO ANO

Valéria
Garges

_ VERDUREIRA
�·,DARAQUEL

A •••8 ANcis MAlTEI.. A UDERAlÇA
DE MELHOR waAR PUA COMPRAR

FRUTAI E VER.IIIAI
'
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JaraguádoSul,8dejulho'de199S GERAL
==�============================================�==============================�.,

AO PÉ' DO OUVIDO
AderbaiMachado

HANNOVER'
No outro dia, direto de Hannover, o

prefeito Durval Vasel deu-me uma entre

vista exclusiva no programa "Studio
Atualidades", da Rádio FM.

Ele tomouparte, com ErnaldoRartel e
Balduino Raulino. da abertura da 466·

Schützenfest daquela cidade.
Afesta é um.pouco maior que a nossa:

mobiliza, durante a sua realização, mais
de um milhão de pessoas, envolve 250

. sociedades de atiradores e o desfile foi
assistido, nas ruasdeHannover, pormais
de 100 mil pessoas.

.

O.� jaraguaenses foram objeto de des

taque na imprensa local e fizeram parte
damesa de honra, com citação destacada
no lançamento da Schützen alemã.

.

Yasel disse que a recepção foi algo
emocionante e que a experiência será de
enorme valia, tirante os equipamentos
(alvos, controladores de tiro emunição)

,

que estarão aqui, trazidos por eles.

CORREIO DO POVO - 9

PREFEIIO BUVO
o ilustreprefeito deMassaranduba,OdenirDeretti, dizem,

esbravejou contra a coluna e o colunista por nota publicada
aqui, dizendo que ele estaria descontente com o governo do
Estado. Deretti desmentiu. Até concordo que poderia ter

colocado na nota coisas que eleexplicitamentenão disse. Mas .

ao falar que estava sentindo dificuldades na äreade eletrífl-
, cação e de saneamento básico, de competência do governo, e
onde não consegue projetos ou obras, não poderia imaginar
outra coisa.

Mesmo porque se, com essas dificuldades e por ter

recebido R$ 150 mil ele está satisfeito, o preclaro alcaide é

muito fácil de contentar, ainda que a infra-estrutura do S((U

município deixe a desejar, por culpa do Estado.
Além disso, fico curioso para saber se, tendo esses proble

,

mas, por que ele não os incluiu na pauta de reivindicações do
seminário realizado na Capital?

Aliás, a única coisa que Derettí pediu, em favor de

Massaranduba, foi a retificação do traçadodaSC-474, ligação
BarraVelha/São Joãodo Itaperiú/Massaranduba.Retificação,
aliás, impossível, pois o projeto, com a obra em pleno anda
mento, não será modificado, por causa do custo, e por
improbabilidade técnica.

Pacificação: DK

'.

.'

Prioridades,daCDL
Alguns ci�os, autoridades Empresários domunicípio, as-

públicas, desejam Conversar co- sociados àCDL (Câmara deDiri-. migo, para apagar diferenças
.

.

eventuais de natureza profissio- gentes Lojistas), que em muitos

nal e até pessoal. Seria uma espé- municípios é o CDL (Clube dos

cie de pacificação cívica. Conver- Dirigentes Lojistas), traçam qua-
.;'

.

sar eu converso. Acertar eu acer- tro metas primordiàís, conforme
to. disse Ildo Vargas, o novo presi

dente'da Câmara.
Vão discutir com Otaviano

Pamplona aZona Azul no centro,
pra funcionar antes mesmo do

calçadão, a criaçãodo curso de

teonölogoem comércio.a implan
tação do complexo Sesc/Senac e a
deflagração dacampanharCom
pre com Sorte", similar à dOMO
passado, com sorteio de prêmios
entre os clientes das lojas, medi-
ante notas fiscais e cupons.

'

Nova cria ão
Passando por várias ruas dacidade, deparei com um out-door estranho. da Uniplast.
Asplacas são comoprodutos estilizados, encobertosporembalagensplásticas - produto da Uniplast. numa criação

dij't.'r('nle..fui generis e com,ares de novidaâe. como nunca aconteceu antes na cidade.
A produção é da Top MEdia. agência domeu amigo e irmão Paulo Tavemard e dopublicitário FemandoMor4es

Rego. 11m profissional criativo e (ificiente.

Iranqueira
Em menos de um mês, de tanta gritaria,

o governador Paulo Afonso esteve em

Jaraguä, a região discutiu em Floríanöpolis
todas� �ri()�idades COll1Ul�S. e particularesdO� múnícíptos e uma comíuva de Jta_guá .

, J

foí até' a Capital debater o cumpri ento

dos .compromissos já assumidos el tentar
arrancar novas obras e serviços.

Esta parece a receita de um prato que se

podcrlachamar de "Peru à Paulo Afonso":

muita farofa, pouca carne. Dc todas as
.

conversas, SÖ se conseguiu saber que ()

convênío da segurança pode ser rompido,
que o asfaltodo Rio da Luz não pode ser

realizado pela secretaria de Obras e que as

margínáís da BR-280 até a Ferj são um

parto difícil.
Não precisaria essa movimentação

toda, desgaste físico e emocional, c tran

queiras polfticas para se saber o óbvio.

Acredito que nunca é demais

dialogar, ajustardiferenças, redu
zir as' áreas de atrito. Primeiro,
porque os rancores a nadam le
vam. Segundo, porque todos po
demos, de comum, acordo, fazer
coisas boas em conjunto.

O que está feito está feito. Pelo
que fizeram centramim, recebam
e perdão irrestrito, antes de inais
nada, já de antemão. A partir daí,
qualquer conversa é válida, desde.
que não signifique humilhação.

()s 119 anos de Jnraguá do Sul.

foram comemorados com uma

programação apresentada à imprensa
pela prefeitura, via secretaria (je.

Indústria, Comércio l', Turismo.
comandada pelo empresärio Gllrnar
Morett].

Melhor que no alio passado, a
programação terá. este ano. exibições
attfstic;l.q e pratos típicos de todas as

etnias principais do munidpio - italiana.

alemã, polonesa t', agora a húngara, �
A movimentação exigiu e· ainda vai

exigir muito verve do secretário e do seu

pessoal da Secretaria, com participação.
na parte da Feira da Malha edil Feira
Indústrial da Pequena e Média Ernpu-sn

de Jaraguá do Sul. da CMC Marketing &
Propaganda. da elétrica e sempre presente

.

,( 'ristiane Huffnussllcr, mestra e amiga,
com a cabeça do Germano, Gegê para/ns
Intirnos (deveria ser Gegezão, pelo setj
tamanho).

Acidente
I )�.pois de um acidente sern maiores

consequêncras graças ao meu anjo da

guarda " da minha mulher Sônia, escapei
deboa.

Sempre digo: não vou tão bem como

querem meus amigos. nem tão mal como

anseiam meus inimigos, mas de vez em
quando a gent« escapole de poucas e

boas, Para gáudio de uns e tristeza de

outros.
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CORREIODOpovo-lO GERAL Jaraguá do Sul, 8 de julho de 1995

Procon divulga nova lista de preços Corupá comemora aniversário

Jaraguã do Sul- o Procon advogadaêdaríadasDoresw_, pesquisados pelo Procon estilo
com várias atrações até amanhã

divulgou nesta semana asegunda coordemadoradoProcon,qualquer publicados na tabela abaixo e, se Corupá - Os poucemaís de 12 bém conta CQm indústria
listade preços pesquisados em ein- consumidor poderá obter a lista comparados com os preços cons- mil habitantes de Corupä, espa- .

moveleira, vestuário, artefatos e
co supermercados dacidade, entre para utilizá-Ia na hora das com- tantes da primeira publicação na lhadosem uma área de 477 km2, metalurgia. De colonização pre
os dias 29 e 30 de junho último, pras, bastando para isso retirá-la semanapassada, pode-se constatar continuam comemorando os 98 dominantemente alemã, ao lado
contendo itensdacestabásica.lim-

'

junto ao órgão (gratuitamente). rrugorações(aumentos)deaIgmnas.
peza e higiene pessoal. Segundo a Dezenove dos cerca de 70 itens, necessidadesbásicasdapopulação.

\
"

PESQUISA

Produtos Sup. Sup. Sup. Sup� Sup.
Breitha"pt Junges Sesi Vitória Lenzi

Açúcar Porto Belo 1 Kg. 0,50 0,70 0,46 0,45 0,53
Arroz Urbano 3,07 0,61 0,55 3,35 0,56
Café Sasse 500grs. 3,40 3,62 3,39 3,60

-,
3,40

Margarina Deriana 500grs. 1,37 - 1,07 1,39 -

Macarrão Todeschini 500grs. 0,72 0,66 0,70 ·0,95 0,74
Óleo de soja (Soya) lata. 0,85 0,96 0)9 0,Z9 0,84
Ovos brancos dz. 0,80 1,00 O,�O 0,84 0,82
Ovos vermelhos dz. 0,92 1,10 0,90 0,94 1,10
Extrato de tomates Etti 370grs. 0,63 0,78 0,59 0,69 0,81

. Feijão preto 1 Kg 0,82 0,98 . .1,09 0,89 0,78
Farinha de mandioca Sonia 0,52 - ,0,48 . -

Trigo Especial Boa Sorte 1 Kg. - 0,4à 0,42 0,46 0,47
Leite em pó Glória 2,79 . 2,79 2,27 2,98

.

2,23
Carne Suína (bisteca 1 Kg) 2,99 2,88 2,80 3,85 2,95
Frango Sadia 1 Kg. - - 0,89 - -

Carne bovina Acem IAgul. 1 Kg. 2,01 1,98 1,40 1,54 1,60
.

Came bovina Filé simples 1 Kg,. 2,62 3,20 1,85 1,87 2,75
Queijo prato Santana 1 Kg. 4,47 6,37 - - 8,45
Salsicha Sadia 1 Kg. 1,79 1,90 1,61 1,49 -

: 1

FESTEJANDO -

anos de fundação do município e

37 de emancipação política. Os
festejos, que começaram sábado

passado, 10, vão até amanhã com
eventos esportivos, culturais, tea
tro, retretas e shows musicaís..
com encerramento que prevê a

apresentação doGaúcho daFron
teira. Fundado em 7 de julho de

1897, Corupä está à 68 metros

acima do nível do mar, tem 68
indústria 163 estabelecimentos

comerciaise cinco agências ban
cárias. Maior produtor de bana
nas de SantaCatarina, o-nome do
município origina-se de uma ex
pressão indígena - lugar de mui
tas pedras.

Em 1968, Corupá emancipou
se de Jaraguá do Sul a quem per
tenoia até então. A agricultura e

pecuária também se destacam na

'economia do município que tam-

de poloneses e italianos, o muni
cípio ainda hoje cons� exube

rante natureza com nove pontos
turísticos bastante visitados. O

principal deles, a chamada Rota
dasCachoeiras, distante 14quilô
metros do centro da cidade, reúne
14 quedas de água, amaior delas
com 125 metros de altura.

Construído em 1929, o semi
nário SagradoCoração de Jesus, a
dois quilômetros do centro, éuma
atração contínua pelo grandenú
mero de aves exóticas que possui.
Foi palco de cenas da novela
"Ana Raio e Zé Trovão", exibida
pela Rede Manchete. A maioria
dos turistas vindos de São Paulo e
Paraná,também se encantam com

outros pontos: a Usina, o recanto
Água Verde, a gruta do Braço
Esquerdo, a Praia da Orna, entre
outros .

.- '" \

PARABENS CORUPA - 98 ANOS

CAp;iil"Al CAlARiNENSE dA BANANA
Com uma população de 12mil
habitantes e situado ao pé da
Serra do Mar, em uma área-de 47
km2 Corupâ é o maiorprodutor de
banana de Santa Catarina. Fundad.
em 07 de julho de 1897, a 68 metros
acima do nível do mar, Corupá
destaca-se pelas belas paisagens e

pontos turisticos.
De origem e cultura

predominantemente alemã,
polonesa e italiana, possui 68

.

indústrias, cinco agências
bancárias e 163 empresas
comerciais. Distante 2 lO km de

Florianópolis e 120 Km de
Curitiba (PR). emancipou-se em

1958 de Jaraguá do Sill. Corupá, nome de origem
indígena. SIgnifica paradeiro dos seixos (lugar de militas pedras): Sua
economia baseia-se na agricultura e pecuária. destacando-se também a

indústria ntoveleira, de vestuário. artefatos e metalurgia.

Aereduamos que O homemfaz seumundo,'escolhe seus

caminhos. E sempre há um dia de colher o queplantou. Hoje .

podemos contemplar com orgulho o quejá realizamos, ejuntos
caminharemos para uma No�� Corupá .

Prefeitura

Municipal
'ADM/93/96

Seminário Sagrado Coração de.

Jesus, ponto turisticopreservado.
..
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CORREIODOPovo-li

COMUNICADO
TINGITEX BENEF. TÊXTEIS lTDA.

PATRICIA TAVARES 'DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma.da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham nesteCartório José A. Pinho Repres. Ltda - Rua Rudolfo Huffessler, 50 - NESTA

para Protesto os Títulos centra: . Joel de Souza FeUcio - Rua Erwino Menegotti, 599 - NESTA

Artesanato Tomasoni - Rua Joarez e Tavora - GARUVA Lurdes JanesMar Pereira - Rua Otto Schneider, 91 - NESTA
Albano Beeker - Rua Geronimo Tomazelli - NESTA Lourdes Helena M. Baptista - Rua João Picolli, 165 - NESTA
Auto MecânicaMajorLtda- ME - RuaBR-280 km 70 n° 1650 - NESTA L K Com. Repres. Ltda - Rua Felipe Schmidt, 291 - NESTA
AndreUza Calçados Ltda - Rua. Alberto S. Dumont, 138 - NESTA Mercearia Sevegnani Ltda - Rua Santa Luzia - NESTA

Andreliza Calçados Ltda- Rua Alberto S. Dumont, 138 - NESTA . Met. Três Rios do Norte - Rua Três Rios do Norte, 661 - NESTA
Andreliza Calçados Ltda - Rua Alberto S. Dumont, 138 - NESTA Marli Petrí- Rua Arduino Pradi, 818 - NESTA
AI Comércio e Repres. Ltda- - Rua Adolfo Tribess, 400 - NESTA Mecânica Dilson Ltda ., Rua Procópio Gomes, 100 - NESTA

Auto Peças Motor Ltda - Rua Barão do Rio Branco, 278 - NESTA Marcos Roberto de Borba - ME - Rua 293 - NESTA

AnjoMeu Com. Rep. Art. Infantis .. Rua Joinville, 03 ', NESTA Marcos Roberto de Borba - Rua Exp. Fídelís Sting, 74J - NESTA

Aldo de Souza· Av. Mal. Deodoro - NESTA Multiinarcas. ME - Rua CeI. Emílio C� Jourdan, 62 - NESTA

Agropecuária Na Ltda- ME - Rua Nereu Ramos, 115 - NESTA Met. Três Rios Ltda- Rua Três Rios do Norte - NESTA

Bom Pé Calçados Ltda - RuaMajor Vieira, 409 - NESTk MecâDica de Tratores Claus Ltda .. Rua 374 - NESTA

Best Friends Confecções - RuaWalterMarquardt, 744 - NESTA Mec. Trat ClailS Ltda - Rua ArthurWittherft, 374 - NESTA

Borrachas Coneza Ltda- RuaLeopoldo Mahnke, 76 - NESTA' Metal. Rico Ind. Com. Ltda - Rod. BR-280 km 80 NESTA
Canaveral Com. de Prod•. de Higiene Ltda � Av. Getúlio Vargas, 49 - Marli Ribas de Souza - Rua Roberto Ziemann, 2920 - NESTA

NESTA Noskoski Transportes Ltda - Rua Joinville - NESTA
- Canaveral Com. de Prod. deHig. Ltda - Av. Getúlo Vargas, 49 - NESTA Noskoski Transportes Ltda - Rua Joinville - NESTA

.Casa do Criador Anp. Ltda - Rua José T. Ribeiro - NESTA Nenocar Oficina Mecânica Ltda- Rua Nereu de Assis, 728 - NESTA,
'

··Confecções Radmir Ltda - Rua FranciscoGlosowíski - NESTA Nenocar Oficina Mecanica Ltda - Rua Nereu de Assis, 728 - NESTA
I' Confecções Radmir Ltda - Rua Francisco Glosowiski - NESTA Restaurante e Lanchonete Frank - Rua Joinville, 2089 - NESTA

Eletro Móveis BetTart Ltda - Rua Walter Marquardt, 74 - NESTA Romitex l\lalhas Ltda - Rua Francisco.Todt L 100 - NESTA
Eladir Maria de Lima - Rua José T. Ribeiro, 244 - NESTA Resimel de Astrid Menel • ME - Rua BR-280 km 75 - NESTA
Elétrica Volwe Ltda • ME - Rua João J. Ayroso, 109 - NESTA -Resimel de Astrid Menel • ME - Rua Rod. BR-280 - NESTA
Frus Confecções Ltda - Rua Pe. Mirandinha, 168 - NESTA Rizon Ind. Com. de Conf. Ltda-ME - RuaPedro Ivo, 783 -·B.CURITIBA
Francisco da Cruz Machado - Rua Vera Fischer, 03 - NESTA (PR) -

,

Geroni Alves - Rua Heinrich August Lessmann - NESTA Silvio Luiz KUmekowski - Rua Águas Claras - NESTA

Geovani Schmitz - RuaJoão Picolli, 94 - NESTA Sérgio Volpato Mattei - Rua Guilherme; 1605 - JOINVILLE

Ind. e Comércio de Móveis Xitom Ltda - Rua Jorge Lacerda; 223 - Serviços Agrícolas Simone - Rua Águas Claras � NESTA
NESTA

_

Terezinha Duarte Doriz • ME - Praça Getúlio Vargas, 484 - NESTA
Ind. de Móveis Decoraliza Ltda - Rua Angelo Rubini L. 1053 - NESTA Terezinha A. Marinoso - Rua Freilich W. Sonnehortlhol, 99 .: NESTA

Ind. de Móveis Decoraliza - Rua Horácio Rubini • NESTA Tejatex Comido Prod. Têxteis Ltda - Estrada Silvado - NESTA

Ind.'Com.Móveis Decoraliza Ltda - Rua Ângelo Rubini, 1053 - NESTA Thainar Modas Ltda • ME' � Rod. BR-280 km 63 n° 5249 - NESTA

Ind. de Conf. Jaime Luís- ME - Rod. BR-280 km 63 n° 5429 - NESTA Vipa Alimentos Ltda - Estr. Itapocu - NESTA
:: Incore Moto PC Ltda - Rua Bernardo Dornbusch, 1190 . NESTA Valdir Hering e Cia Ltda . Rua Vidal Ramos - NESTA

José R. Kuhnm - Rua Erwino Menegotti, 99 - NESTA Viaduto Produtos Agropecuários Ltda • Rua Reinoldo Rau, 757 -

José Olska • ME - Estr. Garibaldi - NESTA _- NESTA
.

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

KE/Jaraguá do Sul, O{i de julho de 1995'
Tabeliã

II

EDI,..L
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AS EMPRESAS LULIMAR INO. ECOM. DEEMBA

LAGENSLTOA. ECOM.IND. EREPRES. H. RISTOW

LTDA.'

CONSTERNADAS PELO FALECIMENTO DO SEU

\. FUtyDADOR E PRESIDENTE,

AGRADECIMENTO E CONVlliE PARA CULTO

8 FALECIMENTO
'

lrMário Zerbien
Faleceu à. 1'5:45 horas do dia 04 de julho de 1995. no Hospital São José. de Joinville, o muito estimado

barbeirodestacidade. que trabalhou durante oito anos com obarbeiroJoão Reiser. aí naMal. Deodoro. noprédio
do antigo "Pulli Bar". ao lado daPraça ÂngeloPiazera e que, vinha exercendo amesmaprofissãohá muitos anos,
no prédio do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vesiuário de Jaraguá do Sul.

A sua morte ocorreu em virtude do agravamento de um acidente esportivo.e desaparece para desespero de
seus familiares, filhos, parentes e' amigos aos 52 anos de idade, sendo o seu corpo velado. na Capela Vila Lenzi
e dado à sepultura às 16 horas para aquela Necrópole,

() seu grande círculo de amigos e admiradores sente o desaparecimento tão prematuro de tão excelente
ssoa humana.

HAROLDO 'RISTOW

AGRADECEM AS MANIFESTAÇÕES DE PESAR

RECEBIDAS POROCASIÃODESEU FALECIMEN�

TO ECONVIDAM PARA OCULTOA REALIZAR-SE

NO DIA 09 DE JULHO, ÀS 9h 30min. NA IGREJA

EVANGÉLICA LUTERANA (CENTRO)

Proclamas de Casamento
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca de
Jaraguá doSul, Estado de SantaCatarina.faz saberque compareceram nesteCartórioexibindo
"seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital N° 20.016 de 28/0611995
VILSON BASSANl E ROSEU VIERGUTZ

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Dona Emma, neste Estado, domiciliado e

residente em Ribeirão Grande da Luz, nesta cidade, filho de Mario Bassani e Rosa Bassani.
Ela, brasileira, solteira, comerciaate, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada 'e residente em

Ribeírão Grande da Luz, nesta cidade, filha de Otwin Viergutz eWanda Viergutz.
Edital N° 20.017 de 28/0611995

Oll..SONEI FLARES DE OLJYEIRA E ROSEMERI RAHN
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural.de Lages, neste Estado, domiciliado e residente
em Rio da Luz I, 5.438, nesta cidade, filho de Aldo Sérgio deOliveira e Inês Rech deOliveira ..

Ela, brasileira, solteira, operária, naturalde Jaraguá do Sul; domiciliada e residente em Rio
da Luz I, 5.438, nesta cidade, filha de Curt Rahn e Ilse Drews Rahn

.
, ,

I
.

Edital N:0 20.018 de 28/0611995
VILMAR HONORIO PERON EMÁRCIA REGINA CLAl,JMANN

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório. natural de Braço do Norte, neste Estado,
domiciliado e residente na ruaFelicianoBortolini, 535. Barra doRioCêrro, nesta cidade, filho
de Luiz Alberton Peron e lolanda Honorio Peron.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de 'Lages, neste Estado. domiciliada e residente na

rua Veronica Demarchi Rosâ, 368, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Julio Tadeu
Claumann e Jurema Branco Claumann.

Edital N° 20.019 de 29/0611995,
,

ALMIR UPPINSKI E LEONICE BOSHAMMER
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Estrada Garibaldi., nesta cidade, filho de Freimundo Lippinski e Edeltraud
Kuester Lippinski,

' .

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de JaraguádoSul, domiciliadae residente em Estrada
Garibaldi, nesta cidade, filha de José Boshammer e Raulina Boshammer.

Edital N° 20.020 de 30/0611995
CICERO CESAR MARTINS BREIS E LUCINEI SCHAPPO

Ele, brasileiro, solteiro, técnico metalúrgico, natural de São Francisco do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Joaquim Francisco de Paula, 2.508, nesta cidade, filho de
Antônio Horácio Breis e Sidney lzaltina Breis.
Ela, brasileira, solteira, auxiliarde escritório, natural de Luís Alves, nesteEstado, domiciliada
eresidente na ruaJoaquim Francisco de Paula, 2.5Ó8, nestacidade, filha de JoséLinoSchappo
e LauraMüller Schappo.

Edital N° 20.021 de 30/0611995
, EDSON CO�A E VIVIANEAPARECIDA FURTADO

Ele, brasileiro, solteiro, operador de CNC, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na rua João Carlos Stein, 1.781, em Jaraguä-Esquérdo, nesta cidade. filho deManoelCôrrea
e Editt Pacífico Rodrigues Corrêa.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente
narua JoãoCarios Stein, 1.781, em Jaraguä-Esquerdo, nesta cidade, filha de Virgílio Furtado
e Vera Lucia FUrtado.

,.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será
ublicado la im rensa e em Cartório, onde será afixado or 15 ( uinze) dias.

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO

A FAMíLIA ENLUTADA DE

HAROLDO RISTOW

AINDA PROFUNDAMENTECONSTERNADA,

AGRADECE, AS MANIFESTAÇÕES DE PESAR

RECEBIDAS POR OCASIÃO DE SEU FALECI-

MENTO E CONVIDAM PARA O CULTO A REALI

ZAR-SE NO DIA 09 DE JULHO, ÀS 9h 30min, NA

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA (CENTRO)

NOTA DE AGRADECIMENTO

A FAMíLIA ENLUTADA DE

HAROLDO RISTOW
AINDA PROFUNDAMENTE CONSTERNADA, AGRADE-

CE, A DIRETORIA, CORPO CLíNICO E ENFERMEIROS DO
HOSPITAL SANTJi: CRUZDECURITIBA, EM ESPECIAL AO DR.
OMAR BARGHoutHI PfLA SUA INCANSÁVEL DEDICAÇÃO,
AO PASTOR INGO PISKE PELAS PALA VRAS DE CONFORtO,
AO DR. MURILLO BARRETO ÓE AZEVEDO PELO SEU PRO

NUNCIAMENTO, AO CLUBEATLÉTICO BAEPENDI, NA PES
SOA DO SEU VICE-PRESIDENTE (RElNfR WILLE) E AO
GUAQUARIBOLICHECLlJBEPELASHOMENAGENSPRESTA
DAS, E AS FAMíLIAS DE LAURO SIEBERT E JOSÉ CILDO
KUHN, PELA HOMENAGEM EAPOIO PRESTADOS. ÁGRADE-
CEA TODOS QUE DE UMA FORMA OU DE OUTRA PRESTA-

I..!;i;iRiiiljAiiiiMiiiiiiiiiiSEiiiiUiiiiSiiiiSiiiijEiiiiNiiiiT:iiii'MiioiiEiiiiNiiii�iiiiiOiiíiiSiiiij'iiiiQiiiiUiiiiEiiiiDiiiiE'iiiiUSiiiiiiiiAiiiiBiiiiENiiiiijÇiiiiOiiiiEiiiijAiiiii';:;;;�iiiiOiiíiiDiiiiiii°;ii;;S.�.1 '

1
_

' .

A FAMíLIA ENLUTADA

i
, '
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PETERSON IZIDORO

A bela Sandra da SilJl4, do coUgio BolanáoMarcelino Gonç(ÚJles e... • ••Caroline Janssen, doAbdon JJatis� sãofones candidatas ao título

Disputa será acirrada este ano
I·

A escolha da Garota Estu
dantil <leste ano promete ser

uma das mais concorridas dos

últimos tempos. Quinze. belas
gatas estarão na passarela do
Clube Atlético Baependi no

próximodia 15mostrando todo
charme e elegância em um dos

concursos mais badalados da

cidade. Na quarta-feira passa
da, imprensa e convidados
estiveram conferindo antecipa
damente o que de melhor irá
acontecer na passarela, no des
file das candidatas. É reservar

sua mesa, comprar ingresso e

aguardar a grande noite.

As quinze gatas
que concorrem�

, título de Garota

EstuJantilI995

I'·!·
:

H

II
·11
q

l

Os atores globais Leila Lopes eAndré Damascenoapoiaram o

prOje�deampliaçãodoLareParqueAlziraZ_arur, da LBV, emGlorinha (RS
nomêspassado, quando imprensa e convidados estiveram conhecend.
as obra... desta construção.

Parabéns a esteticista Marin José, quefoi eleita amelhorprofissional
da área neste ano. A pesquisafoifeita em Iaraguâ doSulpelaMaster
Pesquis..a..., de Curitiba (PR).

SINTONIA
*Depois de cur(ir o showdo
Skank, no próximo dai 21,
você terá outra opção an se

dlvertir.AboateMarrakech
abre suas portas para o lan
çamento -do jornal News
Night, de JoinviUe, que fará
o concursoGarota da Capa.
O News Night circulará eil!
toda região, e também em

JoinviUe. Os ingressos estão
sendo distribuídos na secre
taria da boate •

* 'Osalunosdo curso deDese
nho de Moda, do Senai (r
semestret.daprofessoraCláu
dia Barrados, comemoram a

formação com uma grande
exposição noEspaçoCultural
do Banco do Brasil entre os

dias 17 e 21 de julho. Vale a
pena conferir o que Ni dê
melhorem desenhos de moda

emJaraguá. .

* Lembraódômais uma vez
que osingressose mesas pa
ra a escolha da Garota Es
tudantil deste ano estão à
venda na secretaria do elu
be. O baUe começa a partir

. das 23 horas e terá a anima

ção do grupo 48 Redenção.
Imperdível�
* Encerrando osfestejos das
comemorações de 98 anos de
Corupá, GaúchodaFronteira
comanda afesta neste domin
go com um "arrasta-pé".
* Retificando uma nota

divulgadanoGente&Infor
mações da semana passada,
quando afirmou qUe, para
entrar no show do Skank
bastava levar um quilo de
alimento não perecível, o

.

correto é dois quilos; como,
por exemplo, feijão, arroz,
leiteempó (duas latas),entre
outros.
* Quase tudo certo para a

vinda do grupo inglês Pink

Floyd para o Brasil no

Hollywood Rock de 1996.
Para quem trouxe Rollings
Stones este ano, o nível musi
cal é praticamente o mesmo.
* Enquanto isto, o Brasil

parece que está retroceden
do. AJustiça censurou a

música Luís Inácio, do
Paralamas do Sucesso, que
trazia trechos da vida do

político petista Luís Inácio
Lula da Silva.
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Genie & Informa,ões

..._�-�--'�-
...

VIDA ROTÁRIA

As boas

final de

lia Franz Lenzi (E)
eMirlam Antelo
convidam para a

exposição de
pinturaem
porcelana e tela,
que acontece até o
dia 14 deste mês no
Banco do. Brasil em

Jaraguá do Sul

Bsteflagrante é da
última reunião de
trabalho do Rotary Club
Jaraguá do Sul, o

.

presidente Luiz Leigue
concluindo o seu mandato
com uma Feira da Malha
bem encaminhada e

sucesso garantido, a
admissão do excelente

companheiro Romeu
Horst Fruzke e um

APEDIDO

de
•

coisas

mandato
importante trabalho de

.

divulgação da Ética. um
princípio que não pode ter
fim �, bonito trabalho que
envolveu o Rotary e o

jovemDarion Decleverson
Anacletto, com a edição
de uma edição de uma
brochura que acreditamos
inédita no Distrito 4650.
Parabéns ao rotariano .

Luiz Leigue. (E.V.S.)

... '-. --BodasdePratadeElfonso (Glacilda)Schramm
OASE Comunal, filha de Henrique e Frida Lenke
Hornburg, "in memorian". Parabéns pela passagem da
data. (E.V.S.)

COJV\U�UCJ.\�'H

IRENE
O distinto casal Elfonso (Glacilda Hornburg)
Schramm completou no ültímo dia 4 as suas
Bodas de Prata, que serão comemoradas hoje,
comocomparecímentodeseusãíhos;Henrique
Walter e Zuleica Cinira à Igreja Evangélica
Luterana deJaraguá do Sul quando serão
abençoadospeloPastoroficiàntedacerimônia.

•

Após o culto o casal receberá seus familiares,
convidados e amigos na Sociedade Esportiva
e Recreativa Amizade, na rua Roberto
Ziemann, n" 3.174, nobairro domesmo nome.
O-distinto casal de prata émuito relacionàdc
nestâ cidade, atuando Elfonso no ramo de
motocicletas, filho de Walter Haris Augusto
_Schramm, "inmemorian" eEdith Kieckhoefel
Schramm e Glacilda é a atual presidente da

Amiga, você se foi...
Teucorpo fatigadode tantalutapelavida,mesmo nãopodendo
maís andar, nem falar, você transmitia o teu carinho, atua fé
e teu amor pelo pröxímo e a esperança de viver...

Você nos deixou...
Mas o céu está jubilado com a tua chegada... Brilharás no

firmamento iluminando todos os entes queridos que aqui
deixaste....

.

Somos gratos à Deus por tê-la conhecido...
.

.

Você foi um exemplo de vida. ..
M�, esposa, amiga e uma grande batalhadora da OASE.

Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas
Terças-feirinas

...que estará atendendo para almoço
neste domingo 09/07/95

RUA EXPEDICIONÁRIO GUMERCINDO DA SILVA, 237
FONE: 71-3121
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INSTINTO ANIMAL DESCUIDO

Políciaflagra homemmantendo·Ônibus� SulBrasilcapota .

In" AI .• .

.

,L". . efere CUlCOpessoas 1Ul280 .

rerut0es' seXUlllS com CQC,w"O G_-Afalladealeo. Cipriane Cardoso, 19,Nilson
ção de ummotorista de caminhão Borba. 25, Teresinba Aparecida
que transitava na BR-280 com as Marinoso, 28 e Tatiane Metgeos,
luzesapagadas,acabouem tragédia 17anosqueestáintemadaemesta-
na terça-feira passada. do grave, com várias escoriações.

OônibusdaempresaSulBrasil, Na� Jôinville, no trevo de
.

que fazia a linha Jaraguá do Sull acesso à Schroeder, uma colisão,
Joinville, conduzido por Antônio quarta-feirapassada,entreumaGa
Mauro Krueger, 38, ao desviar do reDieumciclistaacabouemmorte,
catninhão, perdeu o controle e ca- Juarez José Beber, 22, foi lançado
potou, ferindo cinco pessoas, entre para o meio da pista e atingido,
eJasumagestante.Asvítimasforam: segundo testemunhas, por uma

MariaCiprianeCardoso,39,Nilson pick-up, que evadiu-se do local.
.

x u a i s
com um cachorro na rua João

Planinschek, Vila Lenzi.
Ele foi visto porpopulares que

avisarama polícia. Ao chegar no
local, policiais flagraram Spézia -

no papel do passivo - mantendo

relações comocachorro.O zoófilo, Spézia: atentado violento ao pudor

Jaraguá do S.ul - Um caso

inédito aconteceu em Jaraguá do

Sul na noite de terça-feira passada.
.

HamiltonSpézia, 29anos, solteiro,
funeio- � 1'.

nário pü-
.

�pIlZIO
blico, foi (Jltorlln/OYOflagrado r:

dtutlqui/ibtodD
mlln/o/mlln/II

manten

do rela-

ções se-

ADMITE:

GERENTE
/

L().JA DE FABRICA

assustado, fugiu pelas ruas nú. Foi
indiciado como atentado violento

.

ao pudor, e responderá inquérito,
em liberdade, caso pague afiança .

I Sem explicações
Na delegacia, o indiciado

.

mostrava-se desequilibradometal
mente, não sabendo responder as
perguntas que lhe foram feitas.

1I.1 - MunIcIpaI ........ _ .........
..... 14 61U ISeguIw..SIíIIIt

.

' 61U ......

.. BANCO DO BRASIL

JA�GUÁ DO SUL ESTÁ ABERTA PARA NEGÓCIOS

Entre os dias 13 e 18 de
lulho, só deixa de fazer um
grande negócio quem deixa
de aparecer na II FEIRA
INDUSTRIAL DA PEQUENA E
.MÉDIA E.MPRESA, em Jaraguá
do Sul.
São mals de 40 ...expositores
da Indústria, comércio e

serviçoS, representando· o

que de melhor se produz no
Vale do Itapocu. Ótimas
oportunidades de negócios
para quem quer comprar,
venderousubcOn��
Se

.

não bastasse, ainda tem,
simultaneamente; a Feira da
.Médha e as comemorações de
anlversá.rlo da cidade.

.

Aproveite, porque uma feira
assim tão atraente só
acontece uma vez por ano.

� H-U��ç�O DO �NÇlTO fJYJ
J��CAA DO Çl1 � POÇÇfllEl. ..

�ÇT� �LI€R'� CQNÇa€NTI�ç�O,
D€ ��ç �ç �RTE:Ç:

PEl>e:çlR€Ç € MOTORIÇThÇ.

o/JA ®� AlÁ\A��[LO�3

CURRICULUM E INFORMAÇÕE.� PARA SETOR DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
RUA CARL()S BLANCK, 221

CAIXA P( )STAL 1666
.FONE: (0473) 71-3166
FAX: (0473) 72-05XI

JARAGUÁ DO SUL - SC

\JIAÇÃO
CANARINHO
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MUDANÇA

Juventusjoga com
� .

SantoAndré e ftuano
00·Brasüeiro ' 'C"\,

,

'-,

Jaraguã do Sul - Há pouco
mais de um mês 'para começar o

campeonatoBrasileiro, sérieC - 17
de agosto -, adiretorià do Juventus
resolveu aceitar o novo grupo,
proposto
p é I a

C B F,
com três

, times,
enquanto
oanunci
adodesde

MlldDllfD
IovtJl'S'.

JW.lltlls,dlz
MD/glitt.

sua par-
ticipação no campeonaí:o eram de

quatro equipes - Juventus.:
JoinvilIe, Mogi-Mirim e Novo
rizontino. Nanova tabela dáCBF, -

o Juventus terá no seu grupo ôs
times paulistas do Ituano -e Santo
André, ambos da segunda divisão ,

de São Paulo.
Patao diretor do clube, Ângelo

Margutte, a mudança foi válicftl
paraoJuventuadevídoädoprõprío
campeonato. "Antes,nogrupoeom
quatro times, cíassíãcevam-seduas.
equipes, agora, com três, também

,

duas passarão para a fase seguin
te", explica, contradizendo sua

própria afírmação, quando no

primeiro sorteio dos grupos, disse
que não participaria do Brasileiro
casofossemudadoachaveanterior.
"Vamos fugir da concorrência
díreta com um time de Santa

VOLTA

Catarina", -lembra; referindo-se ao
time do Joinvilfe que integrava o

primeiro grupo:
Lista

Uma listaelaboradapelacomis
são técnica e diretoria commais de
30 jogadores para contratar este

ano, está sendo analisada, e deverá
ter aprovação de alguns nomes na
próxima semana. "Temos muitos
nomes, mas não vamos adiantar
nenhum, só quando fecharmos o

contrato", afuma Margutte, que
desmente os boatos sobre a

contratação dos jogadores Carlos
AlbertoeGeraidoPereira. "Precisa
mos de gente nova", esclarece.'

DiretoriadolEecontrata
Abelpara oBrasiJeiro195

JolnvlUe-AbeldeSouzaestáde
volta ao futebol da regiãö Norte de
Santa Catarina. Ele foi contratado

,

'para comandar a nova equipe do

JoinvillenocampeonatoBrasileiro,
sérieC,enoEstadual,anoquevem.
Ovalordbcontratonãofoidivulga- .

do peladiretoria do JEC, mas Abel
já adiantou que não sairá de
Florianópolis, onde reside, para
morar em Joinville. "Vamos
tràbalharsérioparalevantaramoral

do time do Joinville junto à sua

torcida", explica Abel, que já fez

algumas exígêncías à diretoria.
"Precisamoscontratarmaisde80%
dos jogadores de altonível para ter
alguma chance", áfirma.

Abel trabalhou em Jaraguá do
"

Sul, no Juventus, em 1993, na

melhor campanha que o clube já
realizou nahistóriado futebol pro
fissional e afundou o Figueirense
ano passado.

-

SUPREMACIA

. Iigre vence e estápenoda cwsificação
Criciúma - Mesmo faltando

urna rodada para terminar o turno
e os jogos do returno, oCriciúma é
o único time que, praticamente, já
assegurou vaga para as finais do
campeoanto Catarinense. Em dois

jogos, o Tigre goleou seus

adversários (5 aOMareflio Dias e 3
a I no Coneórida), e aparece em

primeiro no grupo B, com sete

pontos, seguidodoFigueirensecom
seis pontos.

A partir das 16 horas de hoje,
Joaçaba e Blumenau jogam em

Joaçaba. O jogo será televisíonado
para todo o Estado, menos para o
Oeste de Santa Catarina. Con
córdia x MarcílíoDias, Tubarão x
Chapecoense e Joaçaba x Blu
menau completam a rodada.

TERCEIRA FASE - GRUPO A

cLASS.1 CLUBE J PG -v E D GP GC so
., --_ . ..:�_._-+ -", ----� - . __ ._ 1--0._--

-. �!; -, -I i�::c;nse ----

2 5 1 1 O 3 O 3
'

1.-._-. _ . " .. ""-

2 2 O 2 O 2 2 O

-�'
-

-TJoaçaba
--_ ... "'-'� .. _ .. -_o .... '_

2 2 O 2 O 1 1 O

�-tBlumenau
-- ._-- ..__,

2 1 O 1 1 1 4 -3

TERCEIRA FASE - GRUPO B

CLASS. CLUBE J P(� V E D GP GC sn
-- -_._. �--��. "�, -_.

12 Criciúma 2 7 2 O O 8 1 7

22 Figueirense 2 6 2 O O 5 2 3
�_._- ._-�--�.-

311 Concórdia 2 O O O 2 3 G -3
1'---;"------�.- '.- 1----- -_'_

42. Marcßio Dias 2 O O O 2 O 7 -7
II

Adquira
agora ·mesmo

-seu celular
com garantia lotc;.l.

.i. .�.

'tf;' '''\-

,n��,
LOSS Marechal, 286/302
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