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De Sá quer recursos
com, as prefeituras

A secretáriaestadual <1.)Desen
volvimento Social e Família,
FernandaBlTllhausen deSá,disse
nestasemana qUe o Estadopreten
demunicipalizar o au�o a crian

ças e aOO1escentes. Página 4

Sistema' viário vai
mudar em agosto_J.I....""

Duas feiras movimentam o comércio

Bom público foi à abertura na quinta-feira

PERIGO

Juiz alerta para comércio

ilegal de armas na cidade
A Justiça dc Jaraguã do

Sul está preocupada com o

comércio clandestino de ar
mas. Segundo o juiz da Vara
Criminal. Osmar Mohr. ','a
sociedade, ao invés dc pro-

'

curar defesa através.de orga
nismos próprJos:esté.í prefe
rindo se armar". Pela falta dc
um controle mais rigoroso. o
juiz disse que não há como

Bom públicoprestigiou
naquinta-feiraànoiteaaber
turada 9aFeiradaMalha e da
2a Feira Industrial da Peque
na e Média Empresa no Par
que Municipal de Eventos
em Jaraguä do Sul. A Feira

, daMalha.neste ano.nãocon
seguiu absorver, por falta de
espaço, todos os empresári
os interessados em

comercializarseus produtos.
Na área indústrial são 42

empresas distribuidas em 60
estandes, expondo suas li
nhas de produção. A idéiade
descentralizar a Feira da
Malha, englobando outras

100 lojas espalhadas pela ci
dade provocou reação do
Sindicato dos Trabalhado
res no Comércio.

VIA MÓVEI8'1
LMó�ei���xc�������J

Página 5

precisar o número deyrmas
em poder da população, po
rém o namerede armas apre
endidas pelos policiais tem_
aumentado muito segundo a

delegada Jurema Wulf. Só
'

no primeiro semestre deste
ano. foram 2H armas recolhi
das. entre brancas (facas,
punhais) c de fogo.

Página 11, Apreensõe« aumentam na delegacia

Neta de escritor
curte o papel de
semi-analfabeta

Georgiwa G6es 5
'

Georgina Góes, à Yara
danovela "A"{>róxHnaVíti
ma", diz que está adorando

"

fazeropapeldeumajovem
semí-analfabetízada, .em- '

bora neta de um escritor

famoso, AfrânioCoutinho.
Caderno de Variedades

'Nesta edição você en
'contra cinco páginas de

�

/
_,,"'----" "

.

ofertas, clncodeim6veís
e duas de-veículos de

Jaráguá do Sul e região.
Com a certeza de que

vocêestará optando pelo
melhor negócio. Tudo
ISSO nos Classificados
CP.
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EDITORIAL

OPINIÃO

Luz no túnel
a uma desarticulação entre os poderes mu
.nicipal e estadual, resultando em prejuízo
direto à comunidade. Se o prefeito em

exercício é ou não competente para assu

.mir esta responsabilidade, isso não se

discute agora.
,o' que importa é que, inegavelmente,

este é o único caminho viável para que a

cidade possa ter participação efetiva na

repartição do bolo orçamentário estadual

noque se refere a obras inadiáveis, princi
palmente no setor viário. Vale lembrar,
porém que esta situação de impasse foi
criada pelos próprios políticos (principal
mente) que colocam ranços pessoais à
frente dos inreresses coletivos. Alguns pre
cisam ter mais dignidade.

Central de desaparecidos
Profundamente ímpressionados

com a .dramátíca situação de incal
culáveí númerode pessoasdesapa
recidas no

país, situa
ção magis
tralmente

exposta ao

público do

-paísatravés _en
do progra- _

madaTV GlohoGloboRepórter,
levado ao púhlico há cerca de um

mês, resolvemos tomar uma atitu
deuo sentidode tentar resolvereste

grandeproblema, quenormalmen
te passadespercebido pelamaioria
das pessoas.

Nossa iniciativa consistiu em

criarum pontonopaís que servis
sedeconvergência, de referencial,
para as pessoas que procuram lo
calizar alguém, algum parente,
algum amigo, em decorrência de
terem, poralgummotivo, perdido
o contato entre si e não consigam

I
j ij
II
11

ItAlvaro Barbalho

mais informações com ninguém.
Para se encontrarem, basta re

meter para o Ced - Central de
,

Encontros: Desaparecidos, no en
dereço abaixocitado, todas as in·,
formações possíveis tanto da pes
soaprocurada cornuda pessoaque
procura; tais informações serão
cadastradas num bancode dados
de um computador; quando o Ced
receber as informações de ambos,
o computador automaticamente
efetuará o cruzamento e apontará
a localização dos procurados, en
tão o Ced enviará correspondên
cias aos interessados, resolvendo
demodo simples oallitivopröble
ma das partes. ex-desaparecidos.

Trata-se de serviço gratuito: so
mos aposentados, com tempo dis-

, ponível e atentos para esse aflitivo
problema coletivo que deveria de
fato serassumido pelo poder pübli
co, o qual, entretan'to, não cumpre
sequersuas funções bá<;ica<; de·saú
de, educação e segurançada roru-

lação esópensa em "privatização".
Em face do exposto, rogamos,

vosso apoioa essenobrepropósito,
ajudando-nos a divulgar nosso en
dereço e finalidade ao público em

'

geral atingido pelo vosso órgão de

comunicação, recomendando aos

interessados a, enviar carta ao

nossoendereç(�com onomeeende

reço de quem procura bem como

todos os dados disponíveis da pes
soa procurada, tais como: nome,
data de nascimento, último local
onde estava quando desapareceu,
local provável de destino e etc.

Agradecemos vossa colabora

ção.
CENTRAL DE ENCON

TROS: DESAPARECIDOS
Aos 'cuidados de Marina

Domingues
Av. Barão dc Souza Leão, IllJ8
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Confira aHistória

- Em I '!X5. (I presidente dl' Rede Fer
mviaria Federal, ()siris Guimarães,
visitava a região na segunda semana de
junh(,,� no dia 10. em São Francisc( I d( I

Sul. participava das comemorações
dos 75 anos da implantaçãodo ramal

krroviário que liga o porto ao r,�sto tio

Pais. A inrormação"ra do Supellmen
d,�nk da .RFFSA para (.' I'aranü,� Santa
Calarma. Patl!<' Munhi,z da Rocha.

que inspecionava o ramal Mafm-Sã()
l'rancisco,'m vt'icu!< ',�spccial (Komni

Há94anos
- Em IYO I. entre,2X-04 e 05-05 era ratívo, trazendo eexpondo produtos de
comemorado o cinquentenário de fun- suas regiões. Dia 25-04-190 l o gover-
dação da ex-Colônia D. Francisca ou nadorFehppeSchmidt, viajavaàbonlo
'para melhor dizer da chegada dos pri- do "Max", tocando ltajaieS. Francisco,
meims colonos fundadores. Realizava- : acompanhado do CeI. Emtlio Blum,
seumaexposiçãomanufatureimcagrí- Alferes Gentil, ajudante de ontens, dr,
cola, a que afluíam os municípios vizi- BenícioTavares,prereítodepohcía,dr.
nhosdeCampoAlegre.S.Bento. Lagu- José Camara, juiz de direito e Jovíta
na, Palhoça, Campo Novos, Gandra.negociante.recebidonacidade
Curitibanos. Biguaçu eSão Joaquinida portuária com iluminação a "Giomo'',
Costa da Serra, desenvolvendo todos duas bandas de música e grande quan-
umnem elaborado programa comemo- tidade de foguetes.

Há 70anos
- Em 1925. em 10 de maio o COR
REIO DO POVO, sob a direção de

ArturMüller. festejava o sexto ano de
fundação. o que era. destacado em

editorial,
- Era escrivão de Paz e oficial do

Registro Civil interino, o sr. Artur
Müller. do distrito de Jaraguá, e os

editais de proclamas de casamentos

Há 60anos _

- Em 1935. a ChapelariaModema, de vam a compra de uma casa para o

WalterPrnchnow.emJaraguárccenia diretor da escola, ficando formada a

'os últimos modelos para " inverno - comissão composta de Leopoldo
Janssen,WalterBreithau('teBernardo
Karsten. Nos uías 25 e 2X de meio,
havia festa escolar no Salão Burh e

local de ginástica, tendo esta a seguin
te comissão: Leopoldo Janssen,
WilhehnGumz,WilhehnBehling,Fritz
Hasse e Anton Zahler. A 'direção da

escola era formada pelos Pastor

Schlunzen, secretário prof. Oelwein.
tesoureiro Leopoldo Jansscn, 1° vice

Wilhelm Gumz, 2° vice Artur

Breithaupt e Wilhehn Sonnenhohl.

Barão de ltapocu

.damas. artigos para bebês e (IS afama
doschapéusRamcnzoni.Atemlütpelo
teleíune n" 22.
, () expediente do CORREIO 1>0

POVO, anunciava (Iue a redação e as

nticmas ficavam localizadas naAveni

da da Independência - Jaraguä ' SC -

telefone n° 5 - End. Telegr, "Corpovo"
, Redator: Artbur Müller e Gerente
Honorato Tomelin.
, A Comunidade Evangélica Luterana
de Jaragua e a Escola Jaraguä, apnwa-

-r

A comunidade'cresce
e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e-de todos.

"A História de nossa'

gente não podeficar só
na saudade".
OPassado só é impor
tante se o seu tempo foi

,

bem empregado

.eram por ele assinados.
c ()Colégio"São Luís" , administrado

pelairmãs daDivinaPnwidência, rea
lizavam umprograma familiar, emseu
benefício, no Salão Lorenzen (antigo
Augusto Mielke de 1913), com can

ções. uma comédia e baile. ao preço
geral de Rs. 1$000 - um mil réis.

Há 10anos
adaptada), passando pelas cidades de

percurso. como Rio Negrinho. São

Bento (Serra Alta). Corupä. Jaraguá
doSul,Guaramirim.Jninville.Araquari
e São Francisco. Este ramal ferroviá
lio foi inaugurado em 1910 e já foi

importante pam (, desenvolvimentoda

região. pllncipaJmerite na primeira
metalle deste século. servindo ainda

hoje como corredor de expOl'tação d,�

cereais.

ASUgestão feitapelo prefeito emexer
cício, Alfredo Guenther, em entrevista ao

CORREIO DO POVO (edição de 12/07),
foi o mais importante registro dos últimos
meses nomeio político de Jaraguá do Sul.
Guenther defendeu a necessidade urgente
de se acabar com picuinhas em benefício
de um trabalho concreto na defesa dos
interesses da comunidade em relação ao

governo do Estado. Chegou mesmo a pro

por ser o interlocutor entre ás partes, caso

haja concordância das lideranças políticas
e empresariais.
A idéia também-é defendida pelo presi

dente daAssociação Comercial e Industri
al,Décio daSilva, queemartigo recenteno
CPmanifestou sua procupação em relação

-\._-------------_._.

Fone (0473) 71 2277
Jaraguá do Sul· SC

Daas Rodas'�
Industrial
,ALTA TECNOLOGIA
EM.MATt:RIAS.pR1MAS
PARA ALIMENTOS
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Retr�n�c� ÍiJ�e garante que o acesso a

Rio.da Luz serápavimentadoObras políticas
Se o governo do Estado se comprometercom três obras

viárias na região do Itapocujâ teráfeito muito nestes próxi-
mos trés anos e meio. São elas: a conclusão da rodovia

Massaranduba/Barra Velha (via São João do Itaperiú), o anel
perimetral norte de Jaraguâ do Sul e a rodovia JoinvilleIVila
Nova/Guaramirim: São obras que tirarão expressivo volume

de veículos das BR,� - 280 e 101, diminuindo,
consequentemente, os riscos de acidentes diários nestas duas
rodovias. Claro que aexecução vai depender muito de um

trabalho político.

Economia 1
Câmara de vereadores de

Jaraguä do Sul não deverä ser

convocada extraordinariamente
nesteperíodo do recessodejulho.
Embora o Executivo jd tenha en

caminhadoanteriormenteàquela
Casa pelo menos nove projetos
que deverão ser apreciados a

partir de agosto. Como nenhum
delés tem carâter de urgência; a
ordem é economizar jâ que as

sessões enraordinarias são re

muneradas.

Leilão em Corupá
A' delegaciil da Receita Fede

ral de Curitiba promove hoje, em
Corul'd, entre 9 e 18 horas. no
semlnârio Sagrado Coração de
Jesus, um leililo de mercadorias

estrangeiras apreendidas:São lo
tes com pequenas quantidades de
bebidas, brinquedos, equipamen
tos âe infermãuca e produtos
eletro-etetrôntcos. Parte do valar
arrecadado no leilão, do qual só
poderão participar pessoas flsi
cas, irä para obras assistenciau.

Economia2
Economizarporque os venci

mentos dos vereadoresori, inam
se de recursos repassados pela
prefeitura onde a arrecadação
anda em baixa. Tanto é que na

ärea do Executivo a determina
çãa vigente é'de que horas extras
.�ó sejam fettas em casos de ex

trema necessidade, incluindo
também uma âimmuição no ru-

. mo-de obras.

Namoita
EmSilo João do ltaperiü opre

leitoJoséAcddoDelmßnego (PFL)
diz que ainda 'nilo está pensando
na eleição municipal do ano que
vem. "É cedo",

.

desconversa. E

garante que nãopretende a reelet
ção, proposta que faz pane do
pacote de reformas politicas em

andamento no Congresso Nacio
nal; Delmônego é o primeiro pre
feito domunicípio desmembrado
de Barra Velha.

Economia 3
Tudo isso eS reflexo direto tia

.

queda na urrecadação do K'MS.
principal fonte de receita da
prefeitura (como dasoutras), mo
tivadoporabrupta queda no CQn

sumo, principalmente de bens
duráveis por cau,f(l das altas ta
xasdejuros vigentespara as com
pras a prazo. Como opoderaqui
sitivo continua e'III baixa, 11110 hd
vendas e, consequentemente, nu'
nas ICMS.

Regresso
Prefeito Durval Vasel (PTB)

reassume o posto na terça-feira
depois de viagem à Alemanha,
onde foi _ conhecer de perto a

SchUlzenfest, de lâ e outros paí
ses da Buropa. Yoltacom o cami
nho aberto em relação ao ROVl'r
no tio Eúado. depots de um traba
lho de reupraximação feito pelá
vice, Alfredo Guenther. E jci na
terça eSpossível que. tenha audlên
da com Paulo tij'on,w.

Uma boa
flâ,\',I·('io1'Í('{(.�tico de amanhã,

/6. a partir das NJ horas mm

saida emfrmt« a anl(!lCl roâoviã
ria. deven; reunir militares d�'
pC',\',Wla,I' para al.SlwllCIs !toras de

. Ic(:,el', Faz l,art(' das ('01l1('1I10ra

('(ies c/o atiil/er,l;círio da ('idade
('0/11 1.1111 atratil/o (',çpec'ial: o,I'1,ar
tidpc/llt(,.I' velo c·Otu·ol'rer acl .Wlr

teiode Ifihid('/eta.l'. fler('//rso vai
até o Parque MU1I;C'ipal de flle1l
tos,

Impasse
Sohre quem irei () audihlf'Ía. se

mnjinnada. cl quepairei uma dúvi
da. Pela vontade dos de[Jutado,f
(;e'ralelo Wemin,SlhmLf (PFL) c' /vá
Konell (flMI>8). Vasel naopisa na
sala c/o ,�olle'l'nador.. Como
(i/./('lItllC'I' jci ,1'(1 f1/'()[J{j,� 'a seI' o

illtel'lo('uwI' ela preleitura nas re

la('eies ('01// o Est(ído. ning.uém
1//('/1101' que ele - que jcí restabele
('ell (} elüílogo - para este encontro,

L

POLfTICA

J araguá do Sul - O sécre
tário estadual deDesenvolvimen
to Urbano e Meio Ambiente,
Ademar

Duwe, dis
se nesta se

mana que
as obras de

..,.../
aStàllamellto ".,.,..,...'
do acesso à /III"'"
localidade .

de Rio .da Luz estão garantidas,
durante entrevista ao jornalista
Aderbal Machado apresentador
do programa Studio Atualidades
(FM Studio). Segundo Duwe, .

cuja pasta vai intermediar a

liberação de recursos às pre
feituras através do Fundo de
Desenvolvimento Municipal,
seu ínteresse na obra é pesso
al: "moro lá e tenho minhas
propriedades lá", declarou o

seeretärío.

Revelou, ainda; que a. obra já
deveria ter sido concluída bá
cinco anos, logo -depots do
asfaltamento da rodovia que líga"
Jaraguá do Sul a Pomerode, aió�
da durante o governo Pedro Ivo!
Casildo Maldaner e que o gover
nador seguinte, Vilson Klei-·

nübíng, mandou suspender, O
Fundo de Desenvolvimento Mu
nícípal, segundo Duwe, deverá
ter atédezembro ou janeiro de 96'
recursos da ordem de US$ 200
milhões para atender todas as

prefeituras catarínenses, índe
pendentemente do porte do mu

nicípio e sua arrecadação.São
João do Itaperiú é uma das

prefeituras da região já bene
ficiada com a aquisição de um

rolo vibrador no valor de R$
87 mil.

Sobre a instalação de quatro
postos avançados da Fauna e

um 'escritório regional (este em

Jaraguä do Sul), Duwe revelou

que um concurso realizado em

dezembro do 1U10 passado aca

bou sendo Cfulcelado porque não
definia os cargos que serão cria
dos. Garantiu. porém. quejáexis
te um projeto pronlo para a reali- .

zação de um novo concurso que
possibilitará a reestruturação da
Fauna em regiões estratégicas de
Santa Catarina,

Ad.mar Duw., titular da S.duma

Dalmar

oida e uma

�
A ��_._'__;' II '

C"�

...
. 1\

Vtagem a .tres

estações: ação!
-1\ -

�erzenctae
recoráação..
(Júlio Camargo)
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FAMíLIA

Jaraguá do Sul, IS de julho de 1995

VIGILÂNCIA,
,

.

SALÁRIOS
'" '

Quase ·600 quilos de produtos Servidores definem. assinatura
"-'

fi 'd'd
. de convenção coletiva do Vale

sem ongem oram apreen I os Gwramirim-0s287Ser- sindicato. Stélio João
, vidores Públicos de Rodrigues..

Guaramirim definiram com o . Mobiliário

prefeitoViçtorKleine aassina- Em Jaraguä do Sul o atual '

tura da primeira Convenção presidentedoSindícatodosTra
Coletiva de Trabalhoda cate- balhadores da Construção Ci.
goria, em toda a microrregião vil e do Mobiliário de Jaraguä
do Vale do Itapocu. A do Sul e região. Ingo Kaiser,
tramitação do acordo foi feita encabeçou a chapa única às'

comaintervençãodoSindicato .eleíções sindicais para a nova

dos Servidores Públicos de diretoriadaentidade, ocorridas
Jaraguá do Sul, que neste ano nodia 14. Também foram vota

aprovouaextensãodebasecom dos os novos integrantes do
Guaramirim. Conselho Fiscal e os delegados

Para este ano, os Servidores representantes junto à Federa
têm data-base fixadanomês de �o dos Trabalhadores. Ingo
setembro, quando ri prefeito KaiserconcorreàreeIeição,com
VictorKleine recebeapautade o apoío da CUT.
reivindicaçõessalariaiseasclá- , Os trabalhadores da Cons-
usulas secíaís aserem negocia- , trUção Civil e do Mobiliário 1

das. ,A diretoria do Sinsep está têm data-base no mês de agos
distIibuindo uma cópia da re- to,quandodeveráserfirmada a

.

Von' 'oll, vê Q'U'.diênciascomo·posz·ti·vas· cente Convenção Coletiva de nova Convenção Coletiva de
J1J �

.

Trabalho a cada integrante da Trabaíhodacategoría. "Vamos
categoria, em Guaramirim. lutar pela reposição das perdas
"Nosso principal objetivo é a salariais, por aumento real e do
equiparaçãosalarialcomosSer- piso salarial, além de melhoria
vídores Públicos de Jaraguádo nas condições de trabalho nas

·Sul", adianta o presidente do
.. empresasv.píanejaíngoxaíser,

J araguá doSul-A e�ipe
�scalização do setor de Vigi
lânêia Sanitária da prefe�tura
apreendeu �'
1.602 uni- ..,..
dades (579

MlIIIIP'
quilos) de

. ,

,=.,.,.-
,

(linguiça,�
bacon,
lombo e touCÍIll\o) dunmteomês
� junho. A apreensão'é resulta
dodeum trabalhopermanenrede
fiscalização junto ,a açougues e

supermercados e "visa impedir a
comercializaçãodeprodutos sem

'.,

OTIMISTA

,

Jara.guá do Sul - O deputado
IvoKon�ll (pMDB) declarou nes-
ta semana que está satisfeita colJ.l
os resultados já obtidos nos pri
meiros contatos entre lideranças
domunicípio, inCluindo o prefei
to em exercício AlfredoGuenther
e algumas secretarias de Estado.
"A receptividadeemF1orian6polis
tem sido boaparaJaraguä do Sul,
comodamesma formaem relação
a outras cidades da região e isso

.

nosdáacertezadequeaindaneste
alio as obras começarão a ser rea
lizadas", analisou o parlamentar.

,

Mesmo que nada de prático
teílba ainda acontecido depois da
visitado governadorPaulo Afon
soàcidade ede recentes contatos

nas secretarias da Família, Segu
rança Nblica e de Desenvolvi
mento Urbano eMeio Ambiente,

'

Konen acluÍ que neste aspecto o

rótulo de identificação", explica
o diretordaVigilânciaSanitária,
Sérgio Lukarsewski.

De acordo comSérgio, foram
vistoriados 53 estabelecimentos

ada do centro da cidade.
A apreensãodosprodutos tem

porobjetivo fmal inibir aatuação
de propnetänos de abatedouros

que se encontram em situação
irregular perante as normas de

higiene exigídas pela Saúde Pú
blica. A nível de consumidor, é

cómercíais durante omês passa
do, mas o trabalho continua. "Os

produtos apreendidosnãotinham
rotulo, prazo de validade ou re

gistro" .exempliticaodiretor. Os
produtos que estiverem em

condições de uso serão doa
dos à instituições de carida
de. Somente esta semana. fis-

importante que se observe os se

guintes fatores na hora da com

pra: nome e marca do alimento,
nome do fabricante ou produtor;
endereço da fábrica ou local de

'produção, número de registro do
produtonoörgão federal,estadu
aloumunicipal eos componentes
do produto:

cais apreenderam mais de 18

quilos de defumados sem

identificação em uma merce-

.

Secretária quer municipalizar
Jaraguá do'Sul - A secretária

do Desenvolvimento Social e da
FamíliaFernandaBornhausen de
Sá, anunciou em sua recente visi
ta ao município, ser favorável à
municipalização dos serviços de
assistência à criança e ao adoles

»> cente; inclusive no que toca a

tá d
' .

d blemas te
-

. I ,- .' iedi recursos hoje repassados atravésgoverno es ten o uma antu e' pro emas rao so uçoes UD ia-
d ,.L d ;" di..'� .

.

.

"
e um lun o lorma o pe. acontn-correta. "Paulo Afonso age cem a �s, disse o deputado, acrescen- buição de 1% do Imposto, denecessária cautela para que não tandoqueogovernodeverá tomar Rendadevido pelasempresasque

se criem, de nevo, falsas expecta- as decisõesnahoracerta. "quando colaboram com'o programa.
tivas entre as comunidades, c;IaIt-.' tiver os recursos necessários", Isso porque, segundo a secre-

do a impressão de que todos os concluiu. ., tária, ninguém melhor do que as

Konell: obras virão tu»momento certo

�- �'.

próprias prefeituras sabemde suas

necessidades neste campo e que,
por isso, não vê pelo lado prático
acentralízaçãodosrecursosoríun
dos do Fundo da Infância e da
Adolescência para posteríor re
passe. "Com o apoio do Estado, a:
solução é municipalizar", disse a
secretária. Fernanda Bornhausen
mostrou-se preocupada com o

número cada vezmaior demeno
res de rua, sejam eles abandona
dos pelas famílias ou não, para
reforçar sua tese sobre a

munícípalízação dos recursos.

�ESCORT HOBBY
.

MAIS�PR'Ê.MIOS.
í]��·íJ�·

CeIt. Aut. NR 01101Wo4195 • DRF - Joinville

V... dit 111OM15 • 1411C11115.
Cada,. 25.00 em compqs • 1 cupom.

NIo Vale AcumuIIr•

''t
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Feira abre com expectativas Programação dos 119 anos

de b'
' -

I .....�,.n ,..;.
� �. ,30

com shows, moda efolclore
. oas ve,�' �e·o uUI Umaextensaprogramaçãoque 15 horas: desfile de modas às

,

"

começou na quinta-feira à noite 16:30 horas; apresentação da
com a abertura da 9" Feira da dupla Beto e Denise (de Blu
Malha e da 28 Feira Industrial da -,menau) às 17 :30 horas e desfile

Pequena eMédia Empresa, será de modas às 20 horas, tudo no

cumprida até o próximo dia 30 Parque Municipal.
em comemoração aos 11 Çl anos Segunda-feira, desfile demo-
de fundação de Jaraguá do Sul, a das às 18:30horas; apresentação
maior parte concentrada no Par- da dupla Eder e Jane (de Mas-

queMunicipal deEventos. Hoje, saranduba) às '19:3Qhoras eaber-
a partir das 13 horas, haverá des- tura da exposição coletiva da
file demodas, show comoMusi- Ajap (na praça Angelo Piazera).
cal Scala (de Jaraguá), folclore Terça-feira, 18,desfile demodas
germânico e, às 20 horas, apre- às 18:30. horas: banda In Natura

sentaçãodoGrupoXicott,deSão (de Jaraguá) às 19:30 horas e

Paulo. palestra da escritora Marina

Amanhã, 16, um grande pas- Colassanti sobre o tema "A Fa-
seiouíclfsticocomsaídaernfren- mflia - Novos Rumos", às \20
te a antiga rodoviária indo até o horas no Sindicato do Vestuário

Parque Municipal de Eventos deJaraguádoSul. Aindahoje,4g
abre a programação a partir das 14 horas acontece a abertura da

,.

10 horas. Ao fmalhaverá sorteio 11 a Kolonistenfest (Festa do
de 10 bicicletas entré os partici- Colono) naSocíedade Esp�va
pantes. As 11 horas, apresenta- e Recreativa Aliança, no bairro
ção de Amo & Cia. À tarde, 13 Rio Cerro 11. A partir de hoje
horas, desfile de modas; Daniel . tambémestão abertas à visitação
Lucena e Banda (de Jaraguá) às 'pública as feiras 'da malha 'e da
14 horas: folclore germânico, às indústria.

MALHA

Jaraguádosul -AFeirada
Malha, em sua nona edição, foi
aberta na quinta-feira à noite, 13,
reunindo

I_�__'_'-no Parque I�
Municipal
de Eventos
cercade 80
fabricantes

,e lojistas
em estan

desmontados nopavilhãoC. Nesta
feira, a populaçãoe visitantes terão,
atéopróximo dia 30, aoportunida
de de compras no varejo eno ataca
do de excelentes produtos por pre
ços atrativos. Segundo o secretario
municipal da Indüstría, Comércio

eTurismo, GilmarMorettí, aFei
radaMalha,realizadaanualmen
te, propicia à cidade ratificar sua

condição <JeCapital daMalha em
SantaCatarina. Afinal, são cente
nas de empresas cadastradas pela
AssociaçãoComercial e Industri -
al em plena atividade. Moretti

informática, metal-mecâníco, elé
trico, embalagens e prestação de

serviços. O presidente da Associa
çãodasP�uenàsEmpresasdoVale
do Itapocu, que aglomera pelome-

.

nos 900empresas,dizque, cornona
Europa, as feiras industriais já são
uma espécie de instituição'no Bra
sil, deformaprofissionalizada,An
tonio Normário Bonna tem dóis

projetos importantes para aApevi.
Um deles é a realização de um

seminário paralelo à feira ob

jetivando a troca de informações e
experiências. O outro, é a constru

ção de um condomínio industrial
onde uma feira permanente possa
sermontada.

garante que, neste ano, a

. receptividade foi tão grande que
não houve espaço suficiente para
todos que pretendiam comercia
lizar seus produtos.

Paralelamente, tambémnaquin
ta-feira foi aberta a 2- Feira Indus
trial daPequenaeMédiaEmpresa,
que renne 42 índüstrías em 60
estandes dos ramos de móveis,

Ntlvldade: máquina de e.ticar tela. para e.tamparla..i; '\

Sindicato contesta a adesão de lojas
Ontem à tarde o Sindicato

dos Trabalhadores no Comér
cio esperava um representan
te da Sub-Delegacia do Minis
tério do Trabalhode Joinvillc,
Segundo o presidente do sin
dicato. lrineu Junkcs, a idéia
Ale sc ampliar a Feira da Ma-
lha, descentralizado-a do Par

que Municipal dc Eventos para
outras 100 lojas espalhadas
pe Ia cidade não foi alvo de
consulta à categoria para que

trabalhe em horários diferen- te oferecido pelos organizadores
.

ciados do cxpediente normal. da 9· Feira da Malha, concen-
O principal problema, segundo tram-se principalmente no Portal
Junkes, está IlO funcionamento de Jaraguá e' nas ruas Walter

destas lojas aos domingos e no Marquardt e Joinville. Todas es-

feriado de 25 de julho. data de
_ jão identificadas com "banders"

fundação da cidade. O sindica- e placas para a orientação dos

lista argumenta-ainda, que além consumidores. 56 no Portal, a

da concordância dos funcionäri- única central de vendas que ade-

os também é preciso verificar sc riu à feira, são 80 lojas, em área

todos os estabelecimentos estão que também oferece aos compra-
funcionando legalmente. dores toda a infra-estrutura de

As lojas que aderiram ao paco- apoio a outras necessidades.

CORREIO DOPOVO - S '

ANIVERSÁRIO

(irllpo Xicott às 22�'(J(Jh no Parque AKTilpecuáriu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MUDANÇAS

Sistema viário começa a ser Sindicato quer uma secretaria
.

. ."l"."l." nacional para cuidar. do setor
alterado dentro ue trinta ulOS �1orianópoli<illr'- _ o lembra o parlamentar, acresceu-

presidente do Sindicato da Pesca, tando que também existe aproibi-
Antonio Carlos Emerdorf, já en- ção, pelo lbama, na utilização dc

tregou ao deputado federal Paulo madeirapara a construção de bar-
Bornhausen, documento que será coso "Mas o aluguel de barcos
encaminhado ao ministério da coreanos e de outras bandeiras é

Agricultura reivindicando a cria- permitido", questiona Bor-

ção da secretariaNacional daPes- nhausen. A saída, segundo ele, é
ca. Num encontro do qual tarn- por um tim a estas proibições,
bém participaram empresários do estabelecendo-seumapolítícacla-
setor foram discutidas as ques- ra para o setor, viabilizando a

com sorveteria e banca de revista
tões que, a curto, médio e longo geração de empregos e o desen-e'ainda estacionamento para 58
prazosestãodificultandoodesen- volvimento da indústria naval.
volvimento do setor pesqueiro no O parlamentar, que preside a

estado e no país. Nos' próximos. Comissão ParlamentarConjunta,
dias o sindicato deverá entregar' da Câmara, diz que sobre o

ao parlamentar um relatório indi- . Mercosul é preciso equalizar a
cando as razões urgentes para a relação e a prática da pesca entre
formulação de uma política de

.

os países, para que haja reciproci-
pesca com vistas ao Mercosul. dade. Ainda neste ano deverá

Segundo Bornhausen, não se acontecerum semínärio em Santa

pleiteia uma política de subsídios Catarina para se discutir à pesca
e sim a buscade condições para se noMercosul de formaglobalizada,
competir internacionalmente. "A "Como está, geramos empregos
toneladado óleo, que nomercado em outros países na medida em

internacional estácotadaemUS$ que nossa pesca definha", con-
180 no Brasil custa US$ 330", cluiu.

.

JaragUádOSUI-Dentrode
aproximadamente 30 dias a pre
feitura começa a implantação do.
novo siste
ma viário,
com ações
gradativas

Joinville. Esta via passará a ter

sentido único paraquem entra na

cidade até o entroncamento com

a rua\ AdéÚa Fischer e Max

Wilhe),m, até a Procópio Gomes .'
A rua .Adéha Fischer continua
em dois sentidos, convergindo
para aMaxWilhelm naalturado

posto Becker.
Serão abertas ainda as ruas

FritzBarteleJoãoFlorêncioLoss,
o entroncamento da rua 229 com

a Bernardo Dornbusch, proximi
dades do posto Mime, também
sofrerá modificações que possi
hilitarão novas adequações no fu
turo. Para o secretário municipal
de Planejamento, Otaviano

Pamplona, estasmudanças repre
'sentam a primeira etapa de uma

verdadeira "revolução urbanísti
ca que o novo sistema viário pro
porcionará à cidade".

De acordo com Pamplona, as
principais alterações ainda estão

por vir, como a transformação da
avenida Marechal Floriano Pei-
xoto em semi-calçadão, em uma

extensão aproximada de 500
metros, da rótula do Banco do
Brasil ao Colégio São Luís. 0-
sentido do trânsito na Marechal
também será invertido.

Calçadão
.

A implantação do semi-calça-

dão está prevista para outubro,
depois da Schützenfest, segundo
informações do prefeito em exer

cício, Alfredo Guenther. Bancos
com floreiras, lixeiras padroni
zadas, cabines telefônicas,
bicicletärio, ciclovia, além de bar

vagas.
A revitalização do centro e sua

modernização urbana sãoos prin
cipais argumentos paraa implan
tação do semi-calçadão, que de- .

verá se transformar num verda
deiro ponto de encontro de jo
vens e adultos. Também será
construída a "Praça do Marco",
criada através de concurso, sim
bolizando a cidade. A proposta,
segundo Otaviano Pamplonà, é
integrara modernização urbana
com a memória da cidade .

PESCA

IIINII""
"JHII'tI.

que inici- .__ d.J_
am com'"HIIiIfIfI.
modifica- lÍtIIttI
ções naru� _

. '1

CERmcA>O

.,
_o. tem a 8rata satisfação de

outorgar o presente certificado à
Demic8r Oflcina de Lataria

CIoopc8çio e PiDtIIftI

por haver sid�consagrado(a) em primeiro
Jue,ar na � de Gpnioo Pública
J,'e8Iizada nata cid8de.

JarapádoSul, 14ddunhode 1994

r-;

_=» bt �--.!

Oficina de Latoaria
DOISANOS CONSECUTIVOS

DE LIDERANÇA.--EM
. 12.LUGAR·

- ,

. NA OPINIAO PUBLICA
COMO DESTAQUE DO ANO
NO SETOR DE SERVIÇOS DE
OFICINA, CHAPEAÇÃO E

PINTURAS

NÃO PRECISA SER AUTORIZADA,
TEM QUE SER ESPECIALIZADA

, ,

RUA MAJOR JULIO FERREIRA, 244 - VILA LALAU - JARAGUA -DO SUL - sc - FONE/FAX: (0473) 71-5057

CERTfICAX)
II

II
II ., .

--. -tem a arata satisfação de
outoraar o presente certificado à

Deaiear Oficina de Lataria
CIIopeeçIo e PIIbn

por haver aido coJl888l'8do(a) em primeiro
Jue,ar na peIqUiIla de GpniOO Pública
raIizada nata cidade.

Jantgué do .u1.23 de . Junho de 1995.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
.

. .

...,.

Computador
'

Vende-se consórcio de Gol DESAPARECEU

486DX 266 com impressora 1000 - 10 parcelas pegas. In- Há 2 meses da casa do sr,

de 136 colunas. Vendo ou teressados lígarpara72-0504 Márcio Gielow um cachorro
troco. Tratarfone 73-0907 (à com Camacho. Pastor Alemão Capa Preta,
noite)

,___________
lnfonnações fone 72-2039

Vende-se filhotes de Cofap Negocio celular (linha insta- VENDE-SE
.

(salsicha) 45 dias, Informa- lada). Tratar fone 72-0504 Um título do Clube Atlético

ções com Paulo no 71-6214. com'Camacho.· Baependi. Tratar pelo fone
.

72-2470
-------

Vendo freezer 400 litros.
Contatos com Paulo no 71-

.

62Y4.

Vende-se égua puro sangue'
árabe - Tordilha negra. Tra
wfone 71-49350u 71-5842.

Salmo 38
Ler três vezes ao dia durante
três dias. Publicar no 4° dia e

ver o que acontece. �.F.O.

ACUPUNTURA
Dr. Sérgio Albuquerque

·CRM 6465

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, Dores MuscuÜlres, Coluna,
Sinusite, Estéticà Facial e Clinica Geral:

R. Paulo Butschardt, 84 - Galeria Paulo Donini
Sala 05 • Fone (0473) 73.Q393 • Guaramirim - SC

.

II

II

II

RELOJOARIA ZOZ LTDA.
Jõtas • Relôgio« e Presentes

. Além de Consertos de Jóias e Relógios

Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

Completa Linha de lingerie
- Meia calça com lycra importada da Itália (não escorrega) ..
- Pijamas (masc. e fern.) camisolas em seda emalhamercerizada
- Cuecas

.

- Calcinha e soutien, maiôs e
.biquinis

Condições facilitadas.-
-�

. ,

_ A

PROMOÇAO PARA o MESDE JULHO/95
Granito Camboriú 10 x 10 de

por
Granito Camboriú 10 x 20 de

R$10,00
R$ 8,00
R$10,50
R$ 8,80. por

Pedra revestimento pl parede a partir de R$ 9,00m2
Pedra São Tomé mineira a partir de R$ 13,90m2

CONHECA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDRAS

Fone: (0473)
73-0027

Rua Silveira Jún_ior, s/n2
. (Próximo ao Ginásio de Esportes)
Gearamirim - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, CORREIODOPOvo-2 , CLASSIFICADos DE OFERTAS

Tudo em 1IUlteriflis para construção
,

ESPECIALIZADA EM SERViÇOS DE "',
TERRAPLANAGEM

CONFI,RAI
Rua Joinville, 4885 - Fone: 71-1854

Jaraguá do Sul- SC

Jaraguá do Sul, 15 de julho de 1995
,

CIRURGIA DENTISTA

Dm. AICcfXfJ80dl'éJ Naiochi
CRO 46/95

HORÁRIO DE ATENDIMENTO - ADULTOS E CRIANÇAS
,

3t..felra -'19:00hs às 21:óohs
4!, 5' e 6!.feira - 08:00hs às 12:00hs -19:oohs às 21:00hs

Sábados - 08:001s às 12:001s

'&rgiö's Cabeleireiro

::�::;e:' para noiva. HORÁRIO'
Cortes � TERÇA A SEXTA DAS

Maquilagens lI\W 8:00às 12:00/13:30às20:00bs
Químicas

,
AOS SÁBADOS DAS

'Manicure I 8:00 às 12:00/13:00 às 11:00bs.

R_ Athanásio Rosa, 363
Fone 73-0879 - Guaramirim - SC

:;·;:::!III'I.I••.I.;
Vidros � Molduras e Aquâríos
Orçament« sem compromisso

Aberto todos os dias no horário comercial
Consulte-nos .e confira pelo fone:

"

97-9956
Rua Roberto Ziemann, 40 - Jaraguá do Sul - SC

H,II,I .I0",l' \k'Il':.,:otti, J2J - S .. I.I I

B,li'TO: ""',I B,' ..... íli,1 - .1,11',1:":11,1 d" Sill - .... <

•. o xr: (O-t73) 71-S7S7
•. \ x (O-t7_�) 72-113 1 S

CRC-SC

Serviços 1501'

Contábeis
UMA EMPRESA INFORMATIZADA

P....tação de Serviçoa Ticnicoa - ProflUionais capacitadoa,
Orientação Fiscal. Recunoa humanoa - Abertura de finnaa,

contabilidade em geral

KITBOX EVOLUTI'ON
A 'EVOLUÇÃO EM BOX COM'VIDRO

TEMPERADO OU ACRfClLO
DESIGN EUROPEU • TlilHO NÃO ACUMUlA ÁGUANIM SUJEIRA

PERSIANAS VERTICAIS • NAÇIONAL� APENAS RS 27,60m2
PERSIANAS VÉRTICAIS ·IMPORTADA· APENAS RS 90,()0m2

R. Germano Friedmann, 90 (em frente a Nutrimental)
GUARAMIRIM - SC - FONE 97--9352

PG MOTO PEÇAS
BICICLETA IBM - FREIO CANTILEVER -

AROS, ALUMfNIO - CAMBIOS IMPORTADOS SOMENTE RS 150,00
KI'fl8MCOMp RS 35,00
CORREN1EGROSSA IMP RS 2,50
CORRENTE FINA KMC l'L1NHA : RS 4,50
PNEUMOUNTAIN BIKE FAIXA KENDA RS 8,00
PÉDEV.ElADUQUE RS 5,50
CAMARA26TURBO :.RS 2,00

, BIKA D'ÁGUA
Ençanadores - Eletricistas'e Pintor
SERViÇOS ESPECIALILADOS EM ÁGUA QUEN

"

TE. FRIA E ESGoTOS; CONSERTAM(JS vÁLvu
lAS /JE DESCARGA QUALQUERMARCA OU

MODELO: VAZAMENTOS OEÁGUA E
/JESENTUPIMENTOS 'E PINTURA DE PAREDE

Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 382
'Em frente a famac - FONE (0473) 97-8157

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

ADE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO

MATERIAIS ELÉTRICOS
AG,ORA TEM NOME -

CASA ELÉTRICA
:()�f;fd:l�UJm,:l[s',lnti:V�[2iNi-M :==C

TEMOSELETRICISTAESPECIAL��ADO

-::4J.•.•R.AT�:�,_��

Lay-outs
Arte-final

Digitàlizaçã'o e Retoques
,

de Imagens
Fotolitos a Lazer

COMUNICAÇÃO LTDA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4

Fone/Fax (0473) 72-1066
89251-701 .. Jaraguá do Sul - Sc

�,
. - ,< •

....

.-::'< r. '.

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

- ":�:"- < ;'�: "',,,,:
" ':';' '-, '-,,' .. ,.(

-

--�--
-

-

'

, IA PINK AHm ,BLU'E :EREEDOM F:AZ -

••
'

_
'

..

".'
,

E'M'�11;O,8. '.
ri'." .�M. N,ESTE PERloDo'
(25/06 A 01/(8), voes GANHA:
15% DE O'ESC.5aE CONCORRE A

.
vARiaS PRI:MIOS COMO:

• (llrta boI
.

..
.

.

• U r! sa P/21
•

. Ulhll'l r;;n_glish Calh'selhestreaVlag , P ,

• UIh k· ern,ao pl
'

.

'._ U', It eOlhpl aYeenterIh Ih� ,'. eto de -

es de p. k \ ,lhate";;·
,

� u ft I.a�,

FAÇA JA SUA v-«: rans Orte)
MATrícULA E' �/,
RUI Luiz Kienen, 67 • Cent,fI • Jaraguá'do Sul • SC

..
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. CADERNOS DE OFERTAS CORREIO DO POVO· 3

.�
.. apetes 1

.

.'

,60)( 2,40

Tapetes 2,00 x 2,50 Tapetes 2
.

1 00'
'

.

_

,40)( 3,30
.. ,.apetes1,SOlt,' "Mais de 100 opções em cõres,

.
._

aesenno« e tamanhos de tapetes e
.

. - passadeiras,. todos com o exclusivo
�lstema de resina anti-t!errapante�com'

,

total garantia de fábrica"

.' .

� '. _:"'- _,{-,.. ;

Tapetes 2,00 x 3�00
. 801.2,,40

..

_ "al>e,e� O,

TUDO EII3 PAGAmEßTOS OU O mELHOR PReco n UISTß ...

,
-

_ ENDEREÇO: .

.

RUA PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1149
SAIA 01 - JARAGUÁ DO SUL - sc

FONE: 72-245.3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. CORREIODOPOvo-4 CLASSifiCADOS DE OfERTAS Jaraguá do Sul, 15 de julho de 1995

.�
. �
Fone/Fax (0473) 76.0650

=r�ITooomm
c::;� I LJ I c:::I r
IMPORT & EXPORT

Exclue/va linha deAntenae pl
celularportátil e ruralm6vel.

Frequlncla : de 824 - 894
MHZGanho: 13 dbla16 äbl

TESTE DE
POTtNCIA_DE

·SINAL·

Elnnmador de
bateria para

telefone
celular

!

.

Tel. M6vel3 Watts pot'nela KS 200

(Interior) velcúlar

FUJITSUUNIDApe FIXA FX 2000

-
Tel. CeI. p/ todos os gostos e necessidades, TODA LINHA MOTOROlA- GE - ERICSSON
e FUJITSU - Dupla garantia de 1 ano

Acessórios - Capas, Baterias, Plug'in veicular, antenas, condicionadores, transf, eliminador
de bat. - Assistência TécnicaMotorola - Diversos planos de consórcio (entregaprogramada) o

de celular efax. ATeltron nãoésócelular, temostambém: FAXEQUITEl, CENTRAIS PABX, �
TELEFONES CONV.,TELEFONES S/FIO, ESTABILIZADORES DEVOLTAGEM, FilTROS 8
DE LINHA e outros. Consertos de aparelhos conv. e instalações telefônicas. Q

TELTRON CELULAR �
Credenciada pala TELESC autorizada pala Equltel by Motorola, PHIUPS, NUTRON e INTELBRAS �RUA CEL. PROCÓPIO GOMES, 280 - Fone/Fax (0473) 71-0803 !

ACRrLICO
NEON

FACHADA
BACKLIT

LETRAS INOX

ACASA
DO CELULAR

CELULAR 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)

PT
550

/'
� ..
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Ciluma apresenta o
. prato do dia. i

Sua nova logomarca.

ALIMENTOS
'.

A CILUMA pioneira no ramo de refeições .

coletivas na região norte de Santa Catarina,
ao completar 15 anos, apresenta uma

nova logomarca mais moderna e

dinâmica.
Esta identidade visual reflete a

evolução da empresa.
A CILUMA mudou de marca
e aprimorou seu conceito de

qualidade.
Afinal atender bem e servir

sempre é um compromisso
que a CILUMA assume

todos os dias com seus

clientes e fornecedores.
Colocamos mais um prato
na mesa do trabalhador,

bom apetite.

, ,

CLINICA VETERINARIA
CLíNICA E CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIß VIDA
VACINAS, EXAMES LABORATORIAIS, TOSA E BANHO

DESTAQUE DE 112 LUGAR COMO
MELHOR CLíNICA E MÉDICA VETERINÁRIA

"':. ••• oati��acdC
. a..�._ i).� �ic:tic ii

C1iruc?ft Velcrin6r9. iDO �·,d.
��

potIMvCf���lc:!tp"lzoro
� .. �d:t�""""" I

�-�.

v."". = S"... ,�l"r.r,'Y.' <k
ZY��f !:' yr�!� ..:-ertif'�_� 3

:\I,.r:� ',f;;.,;:' kl;s��n.
�,<v..('.�

línica São CSß1iIO
Dr. Marcos Fernando F. Subtil

::·QlfrOP�PIA _··.....gMÂl'Ô(.óêi.Â",,·.M>UIÄ....QA·jNFA"T.t, .•
·

Medicina do Trabalho - Fratura. _ Urgincla.
Doen"a. de Coluna, Le.õe. d'o e.porte _ Cirurgia. do joelho
Exame.: admluional., deml•• lonal•• periódico.
Horários atendimento: 8:30 ã. 11:30 e 14:00 ã. 18:3'lha_

. �O
'

��'.-�..��•
.,0

CERTifiCADO

., ..
--lO lern a grala dlali8façíio de

outorgar o . presente certíflcado 8
Pão e Vinho

Pulllc!adora

por haver "ido COIWlIl81'8do(o) elll pl'illleiro
IU8ar 1111 pe.lKJuilla de Opinião Pública
realiZatIa ne8l8 cidade.

.

JUI'll8UlÍ do �ul.23 de Junlao 'de 19t.ß.

�
""' ......
..._

Av. Marechal Deodoro, 915 - Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 226 • Vila Lenzi (Prõx. Weg I)

Jaraguá doSul- SC - FONE (0473) 72-1243

RODíZIO DE PIZZA NAS 4!!S FEIRAS

. Rua Barão do Rio Branco, 195 _ Centro

Jaraguá do Sul _ 'SC - Fone: 72-2681
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Vende-se Fuscli/74 motor --------

1500emótimoestado. Valor VENDE-SE VENDE-SB
R$ 2.500,00. Contato 72- Voyage CU86. verde metálico. UnoCSL - 93 - Oas. impecä-
2265 com Sérgio. pneus novos, ar quente, vel. Fone: 71-.1919 cl Peixer.
_� desembaçador, 110m, alarme,

\..

Filial: BR'280 Km 55 nQ 333
.

Fone (0473) 73.Q143
Guaramirim - SC

M�triz: Av. Getúlio Vargas, 754 • Fone/Fax (0473) 72·2577 • Jaraguádo sul- se .'

CadUlac 59 Eldorado--

A voltado Cadillac empolga
Carrões dos .anos 50 e

60, com longas traseiras
'

apelidadas de "rabo-de
peixe", quem não se

lembra" () Cadillac
Eldorado, um {cone dessa
charmosa tendência, foi

relançado nos Bstados
.

americano. () desenho da
Unidos, para a alegria dos traseira do Cadillac virou
colecionadores... de selos, _ um elegante selo porque,
É que o carrão está saindo

'

segundo o Postal Service,
das impressoras da United -tem um forte apelo
State Postal Service, o. nostálgico. Filatelistas
melhor serviço de correio agradecem.

,ILOGUS I IPOINTER
I Na compra de seuLogus ou Pointer O km,'

além do desconto de US$ 2.000,você poderá
1 financiá-lo com 50% de entrada e o saldo em até

J '12 parcelas.

. AUTO NOVO VEíCULOS
Ch.v.tt. SL 86 v.rm Alc RS 5.200,00
P••••t LS , 83 br.n Alc RS 4.300,00
0.1 R.y 0L. 88 .. : Azul M.t Alc RS 7.0?O,OO
Uno 1.6R 90 V.rm O R$ 9. 1)0,00
Fu.c. 1600 75 B.g 0 RS 3.000,00
Ch.vy 1.8 S 87 br.n AI.c RS 8.500,00
0.1 R.y Oul 86 Dour Alc RS e.500,OÓ
Voy.g. CL 89 Clnza Chumbo..O RS 8.200,00
Hond. XLX 250 84 (»r.t 0 RS 2.500,00
Hond. XLX 250 88 V.rm 0 RS 3.400,00

H. JOINVILLE, 2050 - f ONF/fAX (0473) 71-1514 97-97�)J

I
-

Filial: Rua lrineu Vilela Veiga, 103
Fone(0473) 73.Q138
Guaramirim - SC

Vende-se Escoo OL 87, cor Chevette 87 SE cor azulme- antena elétrica. RS 6.700,00.
metálica-R$6.500,00. Acei- tälíca, alarme, pneus novos, Tratar fone 72-2922

ta troca. telefone 97-8290. som, licenciado para 95, em
bom estado. Aceita carro de
menor valor. Valor R$ VENDE-SE

5.500,00. Tratar Rua Corsa1.0aretirar.R$6.oo0,OO
. .:., 33 parcelas de 230,00.

Augusto Míelke, 120 (perto Informaçõcs (041) 342-6256 à
da Brahma) ou pelo fone 72- noite
0173 com Carlos.

Vende-se Uno Mille/93 com

24.000 Kín (impecável). Só
R$ 7 .900,00. E�tudo troca.

Fone 71-1953.
.

CERTIFICADOLavações
MTUt,

.

'o .. lern a graLa 'saUSra9!iO de
oulorgar o presente cerUfioado à

JQ Lavações
por haver .ldo-ooll.881'Bdo(a) elll plilileiro
l"aar na pe«\ul4lO de OplIU&O PUbb

,

realizada' neala cldade.

71-929X

JUI'oguú do cSul.2' de Junho de 199),

111 LUGAR
EM LAVAGEM E

LUBRIFICAÇÃO.
Matriz: Rua Manoel F. da Costa
Filial: Rua Marina Frutuoso, .391

FONES: 71·9298 e 97-9199
.

JARAGUÁ DO SUL· SC

Para nós, seguro não é só garantia de riscos
Seguro é Prestação de Serviços

SEGUROS GARCIA
RuaExpedlcionárioGumerclndodaSilvangSO,
19andsr, sala2·Fone/Fax: 71·1788
Jara uádoSul·SC
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POR ANA CRISTINA IOSELLI
TVPRESS

Uma montanha de cem mil
livros separa Georgina Góes da,
digamos, semi-alfabetizadaYara,
de A pr6xlma vítima. A bem ar- .

ticulada atriz. é neta do escritor
Afrânio Coutinho _

membro da
Academia Brasileira de Letras e

dono deste invejável acervo lite
rário

_
e nem de longe lembra a

iletrada personagem que inter
pretana atual novela de Sílvio de
Abreu. Desde pequenina, estimu
lada pelo avô e pelos pais _ um

professor de teoria literária e urna .

. escultora
_
se empoleirava na es

tante em busca de um pouco de
cultura.

'

Inteligente e ligeiramente tí
mida, antes dé responder a qual
quer pergunta, Georgiana pára e

faz urn curto silêncio. Depois de
algunssegundosdereflexão,fala

.

sem economizar palavras. Em
meio a corpos sinuosos em for
ma de escultura espalhados pela
sala de seu apartamento _

mora

com os pais e a irmã, na Lagoa;
Zona Sul do Rio

_ Georgiana diz
estarmuito feliz com seu primei
ro trabalho em novelas.

"Estou adorando, principal
menteporque trabalho com pes-

.

soas muito legais", afirma, enu
merando os atores que fazem par
te de seu aacleo, Além de elogi
ar o diretor Jorge Fernando e os

colegas veteranos, Georgiana faz
questão de citar especialmente o

bem humorado Flávio Migliac
cio. "Outro dia fatiamos uma

cena de umjantar com uma con

versa séria. Atelepegou um bife
enorme. colocou num pãofran
cês e deu amaior dentada. Uma
coisa esdrúxula: Todo mundo
começou/a rir", lembra, des
manchando-se em risos.

O jeito de menina desenhado
no rosto quase infantil não se apa
ga, apesar do ar circunspecto e

do comportamento que lhe con
ferem instantaneamente mais de
que seus preciosos 18 anos. No
quarto, os 'bichinhos de pelúcia
são a prova de que a infância ain-

Caderno de
•

A arte distorce avída

da é um passado recente. Ao lado gern marcada para Portugal para
da biografia de Charles Chaplin, a estréia do seriado Confissões de
livros de Quúnica e Biologia não adolescente por lá e ainda tinha
a deixam esquecer da maratona como certa sua participação na

do vestibular, no ano passado. minissérie Engraçadinha _
ve

"Meus pais disseram para eu tada pelo Juizado de Menores

fazer por experiência, Acabei pelo texto do ousado escritor.

passando em primeiro lugar", Confissões, na verdade, foi o
conta" meio sem jeito, lembran- primeiro trabalho de Georgiana
do as provas para a faculdade de

__
na tevê. exibido com boa reper

Interpretação, n!\ Uni-Rio. cussão em 94. pela TV Cultura.
Ainda surpresa com Cl resul- . Depois de uma maratona de tes

tado e animada com as aulas, foi .tcs, acabou escolhida por Daniel

obrigada a trancar a faculdade Filho para interpretar Bárbara,

por causa dos compromissos pro-· uma adolescente rebelde. prcgui
fissionais. Estava apresentando- çosa, namoradeira. que não gos
se em São Paulo com a peça Car- tava dc estudar e com () sonho dc
tão de embarque. tinha passa- colocar uma mochila nas costas

e sair pelo mundo. "Foi ô máxi
mo. Aprendi tudo de televisão
com o Daniel (Filho)", elogía

Pelo reconhecimento neste

trabalho e pela insistência do di�
retor, Georgiana aceitou partící
par novamente do seriado

_
des

ta vez co-produzido pela empre
sa de Daniel e urna tevê francesa
_
assim que acabar A pr6xima

vítima. No início, vão justificar
a ausência da personagem com

uma viagem. uDepois vou gra
var depoimentos, como se fos
sem cartas dela dizendo como
vão as coisas", explica, acres
centando que, desta vez, o pro
grama será exibido na Band.

Apesar de animada com a

lembrança da-sua estréia na teli-

FONE/FAX (0473) 71-1919

nha, Georgiana empolga-semes
mo quando o assunto 6 teatro.

Depois de fazer vários cursos de
ínterpretação, agora íntegra a

Companhia dos Alunos de Lau
ra, junto com o namorado Luiz
André Alvim. Já fez três peças e,
sempre que pode, participa das
montagens ou dá uma força ao

grupo.
Nomomento, Georgianaestã

empenhada no proj�to de uma

apresentação da companhia que
irá fechar o ciclo Shakespeare que
acontece no final de julho no Río
de Janeiro. "Faremos uma apre
sentação itinerante de um úni
co dia em toda a Casa de Cultu
ra lAura Alvim com trechos de
-peças do autor. Vai ser o máxi
mo!", garante, sem titubear.

Censura prévia
filha, que eramenor de
idJule", lembra Georgiana.
indignada .

Quando faia do assunto, a
menina 'faz questão de

. ressaltar o empenho pessoal
da diretora 'da série que
tentou convencer de qualquer
maneira a juíza, mas não
conseguiu. ''Acho que era

para 1140 fazer mesmo",
conclui.
Elogiando a atuação de
Alessandra Negrini,
Georgiana não nega que teria

.

sido uma ótima experiência
interpretar o textode Nelson
Rodrigues. Mas acredita que
no fim; tudo acabou bem.
"Acho que não estava

preparada, não queria fazer
as cenas de nudez. .. Prefiro
fazer a novela, onde tenho
chances de melhorarmeu
traõaln« a cada dia",

. consola-se.

Estava tudo certo para
GeorgianaGóes interpretar a

.

fase jovem da personagem
título de Engraçadinha...
seus amores e seus pecados.
Após vários testes, foi

aprovada com louvor pelo
diretor artístico Carlos

Manga e pela diretora Denise
Saracení. Uma dublê a

substíniíría nas cenas de
nudez. A atriz já tinha inclu
sive enfrentado um dia inteiro
no cabeleireiro colocando os

apliques com vários
cachinhos em seu curtíssimo
cabelo. Foi aí que surgiu o

entrave inesperado.
O Juizado de Menores não se

comoveu com as súplicas dos
diretores da série. Tampouco
quis ouvir os pais da menina.
"Na época, a jutza disse que
não queria falar com meus

pais senão iria prendê-los
por estar querendo vender a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CINCO PERGUNTAS PARA: CARLOS LOMBARDI

. Cínico ßlago
Influências paternas

POR ANA CRISTINA IoSELLI
TVPRESS

Andréa Avancini conhece Os
estúdios de televisão como a pal
ma da mão. Filha de Walter
Avancini

_
atual diretor geral da

:rv Educativa do Rio _. desde
pequenininha observava como o

pai comandava os elencos das
. diversas novelas que dirigiu em

várias emissoras. Não deu outra:
acabou tomando-se atriz. Aos 15
anos fez seu primeiro trabalho na
tevê, numa pequena participação
na minissérie Moinhos. de ven

to, na Globo. E não parou mais.
Fez Amor com amor se paga,
Cambalacho, Bambolê, Vida
nova e Brasileiras e brasileiros.
Neste meio tempo, como mode- supersticiosa. Mas gosto depas
lo, atuou em vários comerciais e sar o Reveillon de branco. Dá
aproveitou para ganhar dinheiro. sorte":
Agora, na pele. 'da adolescente Primeiro trabalho na tevê: Na
órfã teca, em A próxima víti-· minissérie Moinhos de vento, na
ma, Andréa está aproveitando Globo, em 1983 .

para botar para fora todo seu lado .

Trabalho que gostaria de ter

juvenil. "Estou fazendo labora- ·feito: "Um bonde chamado de- .

tório com aprópria garotada do sejo. E ainda quero fazer muito
elenco", explica, bem humora- teatro também".
da. Com quem gostaria de traba
Nome: Andréa da Rosa Avanci- lhar: "Com meu' pai, o diretor
ni. Walter Avancini",
Nascimento: 2 de abril de 1968, Um momento marcante: A es

em São Paulo. tréia nos palcos com a peça La
Superstição: "Não sou muito ços, ao lado de Raul Cortez.

POR ROBERTA COSTA
TVPRESS

A trama de Qúatro por qua
tro finalmente entra em seus

momentos decisivos e consagra
o autor Carlos Lombardi como
um dos mais bem sucedidos da
atualidade. Mesmo tendo que en
frentar urna maratona de traba
lho para dar à história pelo me

noS..___mais 50 capítulos, ou cerca
de mais dois meses no ar, Carlos
Lombardi não se afastou da idéia
original. A grande dificuldade
dessa esticada era fugir da famo
sabarriga _ períodoonde as tra

mas se tomam repetitivas e o te

lespectador se desinteressa. E
isso, Lombardi conseguiu com

grande maestria.
O autor diz que vai manter

todas as revanches que deram
origem às confusões das quatro

. 'vingadoras, mas que ninguém
.

espere um fmal previsível. Se
gundo ele, todos terão os happies
ends de costume. Ele, no entan

to, reserva uma surpresa para os

últimos capítulos. "Vai ser di
ferente", escapa, sem deixar
qualquer pista. Enquanto o final
não chega. Lombardi confessa
que escrever uma novela é um

trabalho cansativo, no qual 'Vale
tudo para manter os índices de
Ibope em alta.
p... Quatro por quatro tem um

time de atores sensuais sempre
sem camisa. Você não tem re-

P

ceio de ser acusado de apelar?'
·R

_ Olha, apelação parámim não

significa nada. Tenho que apre
sentar números, sucesso. Isso não
é amistoso, é jogo para valer. A
novela foi escrita para ser uma

história caríoca de verão. No Rio
hámuita sensualidade. Então vai
termesmo ominúsculo shortinho
da Babalú, osmeninos sem cami
sa .. A gente tem um bom relaci
onamento com os atores, porque
é fã deles. Cuido muito dos per
sonagens.
P

_
A esticada da novela não

atritpalhou o desenvolvimento
. da trama. Como vocêcons�u
manter o ritmo?
R

_ Como esticar sem esticar?
Economizei na parte dramática e
centrei no humor, Criando situa
ções, a gente trabalha Com episó
dios e aumenta o tamanho sem

.

e isso é muito ·bom. A Betty
Lago, ao contrário, não foi lima
surpresa. Briguei por ela. quan
do ninguém acreditava que ia dar
certo. Ví que ela é inteligente e

tem humor. O HumbertoMartins
também foi sugestãominha e que
o Paulo Ubiratan logo gostou. Eu
sabia que ele estava em ponto de
estourar. Ele é viril e bom ator.
P

_
Durante a novela, você teve

que afastar alguns persona- .

gens, O que aconteceu?
R

_
Foi um erro de estratégia.

Avisei que ia tirar alguns perso
nagens, porque não era justo usar

tão pouco atores tão bons, como
aNádia de Paula e o Daniel Dan
tas. Os personagens deles tinham
um tom mais realista e a histó
ria seguia mais para a comédia.
Se o humor tivesse desandado,
eles iam deslanchar, mas isso
não aconteceu e eles acabaram
inchados, não tinham para onde
crescer porque ficaram com pou
co espaço. Quando se trabalha
com mais ou menos 30persona
gens, você sabe que só uns dez
têm chance de crescer.

perder o tom. Se eu fosse esticar
o drama, ia ficar chato e atrapa
lhar. Desse jeito, isso só atrapa
lhou planos pessoais.
P

_
Você fica envaidecido com

o sucesso de Quatro por quatro?
R

_ Não, eu fico agradecido com
o destino; porque fazer novela é
uma coisa que mata. É umalou
cura escrever tanto, com tanta

pressa, Quando faz sucesso mata
um pouco menos, porque o grau
de tensão é menor, ele dilui um
pouco essa tensão.

. P
_
Você escreveu a Babalú

para a Adriana Esteves e a Le
tícia Spiller acabou se tornan
do um dos maiores sucessos da
novela. Outros personagens
também o surpreenderam?
R

_ Quando a gente vê no ar, a

gente sabe se vai crescer. Logo
no primeiro capítulo, percebi que
ela ia dar certo, mas até então
fiquei muito apreensivo. Não fí
quei chateado com a Adriana,
Respeitei a dificuldade pela qual
ela estava passando. Conheci a·
Letícia numa reunião de elenco
e a achei interessada, dedicada,

MUNDARÉU
Planejamento de Ambientes Ltda.

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

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

tapetes, almofadas, etc.
�./\
�\ )

G8
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R. Presidente Epitácio Pessoa 203
Jaraguá do Sul- sc u Fone 97-9414/97-9741

o endepe�o onde a gualidadeiem bom ppe�o, fabpica: Jacguapd,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,

. Xadpez, Listpado, papa atende; �<?nfeccionis�as do rorno de mallhas

MALHAS LTOA.

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSuI, 15 dejulho del995 CADERNO DE VARIEDADES CORREIODOPOVO - 3 '

Profissão perigo
A atriz ReginaGomes estreou :

bem na tevê. Em seu primeiro
papel teve logo de rolar por uma
escada enorme. Tudo porque 'a
atriz _

em sua primeira atuação
como dublê

_
tomou o lugar de

Lucélia Santos numa perigosa
cena de Sangue do meu sangue.
No melhor estilo •••E o vento le

vou, a personagem Júlia (Lucé
lia) acaba perdendo o filho depois
de rolar a escada durante uma

discussão com o marido (Osmar
Prado). É quando entra em ação
Regina. "O importante é saber
cair e, principalmente, ter cora
gem", explica Regina, que faz
aulas de dublê na Escola de Car
los Sabugo em São Paulo. Com
alguns hematomas nos braços,
agoraRegina sonbaem conseguir
um papel para valer na tevê.

Ter ou não ter
Dividir ou não uma herança

com os herdeiros naturais? Este

é o drama de Ângela, interpreta
da por Tereza Seiblitz, no episó
dio A herança do Vocêdecíde.

Querendo
trabalhar

Não é novidade para ninguém
que os ato�es globais procuram
uma' vaguinha nos programas
comandados por Guel Arraes,

Gravado na semana passada no quase que fazendo mas nos cor
Palácio do Catete, a trama mos-' redores da produção da Comédia
tra a história de Catarina, vivida da vida privada. Principalmente '

por Laura Cardoso, que ao se de- medalhões, como Manlia Pêra,
siludir com os filhos, decide dei- Betty Lago, Ney Latorraca, Clau
xar toda sua fortuna para a ami- dia Raia e Edson Celulari, O pró
ga Ângela. O dilema da moça ximo episódio da Comédia, Sexo
então é saber se fica com toda a" na cabeça, <:om gravações pre
bolada ou sc divide com os incau- vistas para julho, ainda 'não tem

tr!J
DECORLIVE

rI�� e�de (!(UH,

�deaLt4�
Presentes - Decorações e Luminárias

'rz�k Cl/JCÚ em�
,

VUSITE NOSSO '

SHOW-ROOM

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

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

tos herdeiros.
'

o elenco fechado.

Problemático de
plantão

Depois de interpretar o esqui
zóide Alef, em Olho no olho,
Felipe Folgosi volta à cena para
viver o também problemático
Mário, no episódio A droga do
Você decide. No programa ele
vive um rapaz viciado em drogas
que dá muita dor de cabeça à
mãe, interpretada por Ester Goes.
"Pelo menos este personagem
tem mais vigor. Não' é tão tati
bi-tati como Alef", compara. No
episódio está também José Au

gusto Branco, que acaba de mor
rer na novela A próxima vítima,
onde interpretava o garçom da
Pizzaria da Mamma.

Bons argumentos
O ator Eri Johnson pode dei

xar o elenco de Cara e coroa
,

para acompanhar a amiga Gló
ria Perez, que reservou um papel
para ele na próxima novela das

oito, Explode coração. Glória
tem argumentos fortes. A autora

foi a responsável pelo lançamen
to de Eri como o Lulu, de Barri

ga de aluguel, além de ter cria

do para ele o gótico em De cor-'

po e alma. E ao que tudo indica

o diretor geral da novela vai ser

Paulo Ubiratan, que, sai da posi
ção de estilingue para vidraça.

Tanto por nada
Finalmente foi anunciada a

tão misteriosa data de estréia de
A Idade da loba _

novelaprodu
zida pela TV Plus que será exi
bida na Band. Na contra-mão do
nuwketing,odirerorgeralJayme
Monjardim, juntamente com OS
diretores da Band, resolveu estre
ar A idade da loba rio dia 24, às
19 h 45, mesma data da global
da sete, Cara e coroa. Ou eles
acham que Betty Faria vende
mais que Christiane Torloni ou
não estão se importando muito
em chamar atenção.

,

Pára-quedista
Márcio Garcia está de volta

às novelas, Depois de um curto
recesso após Tropicaliente _

quando filmou O guarani de
Norma Bengell _

Márcio entra
em Cara e coroa para viver um
conquistador. Na próxima das
sete ele seráGuiga, um topmodel
de 25 anos que acaba de voltar
da Europa. Márcio, que acaba de
,entrar em estúdio, não tem mui
tos detalhes do personagem. "S6
sei que ele sofrerá uma trans

formaçÍÍQ ao longo da trama",
diz.

-

Cantorade
.-

OC8S1aO
CláudiaOhana terá a oportu

nidade de soltar a voz em breve.
A maquiavélica Isabela-de A

próxima vítima, foi convidada e

aceitou participar da campanha
Criança esperança que aconte
ce no próximo dia 29, no Ibira
puera, em São Paulo. Na ocasião,
ela dará vazão a seu hobby pre
dileto: cantar. Vai interpretar a
música Vítima, de Rita Lee.

Otimismo
Está prevista para () final de

julho a conclusão da cidade ce

nográficade Tocaia Grande, em
Maricá. na Região dos Lagos Flu
minense. Segundo o diretor ge
ral da Manchete, Fernando Bar
bosa Lima, CI, cidade está sendo
construída numa área de 25 mil
metros quadrados e tudo indica
que as gravações comecem em

agosto. "Ao todo são 80 cenári
os que estão sendo construídos
nos estúdios de Água Grande.
Vai ficar bonito!", aposta Fer
nando.

,"

o
"

I

.-

:i: '

Rua Proc6plo Gomes de Ollvelra,- 380'
FONElFAX: 72-0743
J........ do Sul- sc
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Escrachadapor opção
soap opera adolescente não foi o

.

bastante para segurar no elenco
esta comediante de carteirinha,
com nada menos que 46 anos de
carreira. "Gosto mesmo é de co
média!", encerra.

POR ANA CRISTINA IOSELLI .

TV PRESS

Nair Bello não tem papas na

língua. Fala o que pensa, doa a

quem doer, Principalmente quan
do alguma coisa não agrada. Foi
assim na época de A praça é nos

sa, quando pediu para sair do
humorístico por achar o textomal
escrito. E agora a história se re

�t� com Olga Pratta, sua perso
nagem em Malhação. "Ela é
normal demais!", dispara, antes
de dar uma de suas sonoras gar
galhadas. A promessa de que a

personagem daria uma virada na

r

P
_
Por que você pediu para sair

de Malhação?
R

_
Esta personagem está muito

comportada para o meu gosto,
muito certinha, normal, Estava
prevista uma mudança para ela
que não sei nem se ia acontecer.
Gosto mesmo é daqueles tipos
bem alegres, aquelas italianonas

MODA MASC_ E FEM_

que o Carlos Lombardi cria para
mim. Aí me divirto.
P

_
Em algummomento você se

sentiu deslocada no meio do
elenco jovem de Malhação?
R

_
De maneira alguma. Muito

pelo contrário. Me dei tão bem
com a garotada que.até me senti
rejuvenescida. O que aconteceu
foi que não me adaptei mesmo ao
perfil da personagem. O projeto
é maravilhoso. E está fazendo
muito sucesso com a juventude.
Grandes talentos estão se desa
brochando ali. É uma novela bo
nita de se ver. Mas é claro que
depois de um ano, um ano e

meio, será preciso fazer algumas
refonnulações.
P

_
Você acabou se arrependen

do de não ter aceito o convite
do Carlos Lombardi para fazer
uma participação em Quatro
por quatro em função de Malha
ção?
R

_
Pois é, né? ... Mas a gente

depende muito da escalação que
a Globo prevê para gente. Che
guei a falar novamente com o

Lombardi, mas como a novela
dele acaba em julho e eu ainda
fico em Malhação até o capítulo
70, não .seí se daria tempo para
participar da história. Não sei se
conseguiria conciliar as duas coi
sas.

P
_
Teve alguma outra sltuaçjg'

em que você tenha pedldo-pira
sair de uma produção?
R

_
Em 1989, quande.ínterpre

tava umajornaleira em A praça
é nossa, do SBT, pedi para sair

por causa do texto. O artista que
é comediante, depende em gran
de parte do redator. Não há como
fazer graça se as piadas são ru

ins ... Fica difícil: Então, pedi
para sair. Mas saí numa boa.

VESTINDO VOC�
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, ��.
FONE: 72 ...0460

Longo resguardo
POR ROBERTA COSTA

TVPREss

A personagem Marta, melhor
amiga de Helena (Regina Duar
te) em História de amor, tem o

mérito de trazer de volta à telí
nha a atriz Bia Nunnes. Depois
do seu último trabalho em tele
visão, na novela Amor com

amor se paga, de 1984, Bia
amargou um longo período de
exflio televisivo que, ela confes
sa, não chegou a ser opcional.
Segundo a atriz, era Jmportante
manter-se longe das novelas por
um período, já que a Elisa, filha
do avarento Nonô Corrêa de
Amor com amor se paga, foi um
personagem que marcou demals
sua imagem. Quando' achou que
era hora de voltar, Bia não en

controu papéis que a agradassem.
Até ser chamada para História
de amor. "Sempre tive vontade
de fazer uma novela do Manoel
Carlos", f�steja.
Nome: Beatriz Alexim Nunes.
Nascimento: 4 de abril, no Rio.
"Mas não gosto de dizer o ano".
Superstição: üNão tenho suo

perstições, 'mas me grilo quan·
do ouço falar nelas"
Primeiro trabalho na tevê: CI·
randa cirandlnha e Planeta dos
homens, na década de 70.

Trabalho que gostaria de ter
feito: Minisséries e Comédia da
vida privada, com o Guel Arra
es.

Com quem gostaria de traba
lhar: No teatro, com Gabriel Vi
llela e, na televisão, com Carlos
Manga.

.

Um momento marcante: A no

vela Amor com amor se paga,
de Ivany Ribeiro. "Foi um pre
sente da Ivany, que sabia o

quanto eu gosto de literatur«:
Por isso ela escrevia sonhos

para a Elisa' baseados em clás
sicos, como Romeu e Julieta".
Atuação inesquecível: "Fer
nanda Montenegro é sempre

.

inesquectvet" .

O que gosta de ver na tevê: Mi
nisséries, talk shows e novelas.
O que falta na tevê: "Coisas
quepassemmensagensmais oti
mistas".
O que nunca assistiria: Progra
mas violentos.
Livro de cabeceira: "Sempre
leio vários ao mesmo tempo",
Vídeo de cabeceira: A casa dos
espíritos.

.

Símbolo sexual: "Meu marido,
Fernando Bechy, mas adoro
Mel Gibson e Andy Garcia".
Personalidade: Miguel Falabe
lia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t6 azul O Cavalo t2.000,00 .,

t6 branQO O Cavalo 86..000,00
Mercecl.. Benz - 1818 OKm t6 . branco O Ch... 1 70.000,00
••cecl.. Benz - 2318 812 t2 azul O Truck IC'rroc • 58.000,00
Mercecl.. Benz-1618 86 borda O TruckICarroc. 33.00.0,00

82 borda O TrucklCarroc. 24.000,00
"-

78 azul O Toco/Carroc. 28.000,00
81 amar. O Toco/Carroc. 22.000,00

Mercecle. Benz 2318 t3 branco O Trll9ec1o Truck 82.000,00
F.N.M. CAVALO

.

78 verm O 1�.000,00
80 amar. O Carroc. 1t.000,00
80 amllr. O Carroc. 1t.000,00
88 br/azul O Fibra/Alumínio 40.000,00
.6 pra" GAS. 13.600,00
•0 verda/m. GAS• 8.600,00 \

t2 v.rda/m. ALC. -"8.&00,00
• Flat Uno Pick-up .4 branco OAS. 1.000,00 'x

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

R.
Pick-up FI.t Prlto 1I
E.cort GL G tlt 1I1
Gol CL B nco ; 11
E.cort L n Varm.lho 6
Bugu u Am lo 76
Corc.III B.g .; 76
Monz. SLIE Varm.lho 86
Prlmlo S ; ..· ; ..Br.hco 1Io
Prlmlo C'_ Azul 1I1
B.llna 'LDO ;� M.rrom 1
J••p Azul 66
Fu.c. 1300 L B.g 1
Qu.ntum ,GLS Pr.t 87
Br••OI. LS B nc 81
Gol CL :: P t. MII , 1I4
Gol GTS , Prato 88
S.nt.n. GLS .. ,'

·

Gr.flt 89
P tl LS V.rda 84
Fu.c ; Br.nco 76
FI••t ·

..V.rd OKm
D-20 Br••lnc And.luz (compl.t.) 91
Tipo 1.6 Varm.lho , 94
S.nt.n., GL. Bag : 87

MarCad.!
SEL V.rd. Impacliv.I 85

,Goi CL .8 M.rron m.t 90
Goi CL .6 , Prat. m.t 92
Goi CL 1.6 ; '

..Pr.t. m.t 94
K.d.t CL Gr.flt. m.t 94
E.cort CL 87

RIJa Joinvillp n" 3573 Fone (0473) 71 9822

JARAGUA DO SUL - sc

p----------------.
I PIRACI_UR,RI•• ID

: ".ICIR, ....,.AI.C_!
I
I CLASSIFICADOS

i DE'VEfcULOS
I
I Fone: 71-1919/Fax: 72-3363
._--------------_.

�� PRÜSSE Automóveis
COMPRA - VENDA
TROCA E FINANCIA

ATÉ 6 x - FINANCIAMENTO PRÓPRIO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,

Rua Irlneu Vlilela,V.lga, 108
Centro· Guaramlrlm

RUi! Emilio Prusse, 35 - Fone (0473) 73-0590
Guaramiri,n - SC

CONSOLES SOB MEDIDA PARA
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES

INSTALAçAO DE SOM

Rodovi. BR-280 - Km 55 -

Gu.r.mirim - SC

Fone: (0473) 73-0194

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

RETIFICA DEMOTOR DE SEU AUTOMÓVEL COM PAGAMENTO

EM TRÊS VEZES E COM GARANTIA DE JOMESES· COMO TAMBÉM
I .

.

.

RETIFICA DEMOTORESMERCEDES·IJENZ COMGARANTIA DE6
MESES OU 5().()()O Km.

Rua Pastor Ferdinando Schlünzen. 116· Centro
Fones (0473) 72-2254/71·8047

Jaraguä do Sut- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Casa próximo
Residencial Amizade com

135m2, Informações com

Paulo no 71-6214,
...--------------------.,.---------......".._

GTIJ••BlRIA IEI.I
�o em _nn.. e ....nito. soleir pi...

tamp... ·de balcões
.

Túmulos. ecabamentos em gerei

-

,
' �

, ,

@w�JJ (J ��[l��w [lu[2)Cj
avISÃOlECONCAElO

(JUED)EARlEFAlOSIECOtCRElO)
•__• RuaJoinvile, 1016-FOI'Je 72-1101•••_
avISAoIEPLÁS1ICOS(1U8OSDEPvc·ELElROttMiAS .

ESGOlO·1UBOSIEPOUE1I.ENOIMANGlJENPRETA�
Rua BemardoDornbusch, 858· Fone 72·3025

Rua CeI, Procópio Gomes, 89
_____ Fone71.()(J66 _

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

Vende-se ou troca-se por ca
minhão, casa mista em

Ioinville. Rua Américo

Vespücio, 95 - Bairro

Copacabana, Com três quar
Vende-se Sítio em Iaguaçú tos, 1 banheiro.garagempara
com80morgos,R$15,OOO,OO dois carros, copa, cozinha e

parcelado, aceita carro no lavanderia. .Valor R$
negócio, Tratar 72-3797,

.

18,000,00, Tratar 71-9822,

Vende-secasadealvenaríac/
230m2, na Vila Lenzi. R$
25,000,00, Acéita 'carro no

negócio, Tratar 72-3797,

Vende-se Casa na praia de
Enseada (ótima localização)
São Francisco, Interessados
ligar para 72-0504 com

Camacbo.

Passa-se uma loja no Portal
de Jaraguä,Tratarno 71-3809
comMiriam ou no endereço:
Rua Mathias Ruysan, 91 -

Ilha da Figueira,

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EJP
Projetos e Construções

F"e' um orfamento sem compromisso dos
1f06S0S prefos! Profissionais especiolir.ados em

coberturll8, cerâmicll8 e conslrufão em geral. Além
de ganhar nos preços, você airuJa ganha oprojeto,
v.udccu C Filia - CREA/SC 38 400-1 Eng' CIvil

Av;. Getúlio Vargas� 689 - Sala 1 Ceptro
Fone (0473) 71.-5033

-

Rua 25 de Julho, 31.7 • Vila Nova

Jaraguá dO Sul· SC

FONE (0473) 72-0153�7&2�
VENDE================�

Casa de Alvenaria e/115m2'- Rua 'Silvino Stinghen - Pröx. Scar.
Casa de Alvenaria e/130fh2 - Rua Max E. R. Ziemanr\. Préx, Canarinho
Casa de Alvenaria c/300m2 - Rua Roberto Zimmermann. Bairro Amizade
Casa de Alvenaria c/150m2 - Rua Antonio B. Sehmitt

Casa de Madeira c/155m2 - Rua Santa Julia - Loteam. Juea .

Casa de Madeira c/ 1 l;iOm2 - Rua Antonio B. Schmitt

Terreno cl 572m2 - Rua Lateral Bertha Weege
Terreno 496m2 - Rua Vitor Satler
Terreno cl 480m2 - Vitor Satler

-

Terreno e/50.000m2 - Rua Rio Cerro I

Casa mista cl 96m2 - Rua Águas Claras' ,

. Casa mista cl 150m2• Rua Luis Gonzaga Ayroso . Jguá Esquerdo

-

LOCAÇÃO====-�'==============�
Casa de Alvenaria - Jaraguá Esquerdo
Casa de Alvenaria- Vila Nova

Casa de Madeira - Vila Nova

Telefone
i
I.

,

\

R$ 37,000,00, Contato fone:
71-9822

CLASSIFICADOS
71·--1919

Rua AIhanásio Rosa, .l645· Guaramlrlm • SantaCaWlna'

SCllaCI-
Fábrica de'Celhlls

li I eR'::'U:::::

FONE (0473)
"") ')')'

.

.� ,J-' ,J_tJ
.

Vende-se ou troca-se por ca
minhão, casadeatvenanaem
Ioinvillecom4quartos suíte,
terraço, sala de festas, gara
gern paradois carros, sala <Je
estar, salade televisão. Valor

DEJA Imóveis Ltda.
VENDE

APTOS. COM 01 SUíTE + 2 QTOS. SALA, COZo 01 BANHEIRO,
ÁREA DE SERVo LOCALIZADOS À RUA 502, BERTHA WEEGE,
PRÓX. DA'MALWEE - POR RS 23.500,00 - À VISTA OU 50% DE
ENTR. O SALDO EM' 12 VEZES OU R$ 35.000,00 COM 20% DE

ENTR. o RESTO FINANCIADO EM ATÉ 100 VEZES.

FONE: 97-9089

� 11·7931'
FUI Adbrio C. FtneiIa 187

6
CRECl1741.J

. 1M VEIS
.

COMPRA· VENDE· LOTEIA·ADIIINB'ßIA ·INCORPORA

CASAS
, Sobrado c/310m' (Rua35· Próx. Apae· Piscina/Sauna/Gar. 3 vagaslSemi-Mobil.) • R$I90.000,OO 'Pan:êlado.lAceita imóvel'
, Sobrado cl. 300m2 (Rua 446· PIÓX. Vieirense) - RS 105.000,00 • 'Aceita CarrolParcelar'
, Sobrado ri 300m' (Rua Conrado Riegel· Próx. Ferro Velho MarechaQ· RS 120.000,00 'Aceita imóvel menor vator lcarro'
'Casa·alv. c/200m' (Rua Vitorino Stringari • Próx. Weg I -com piscina) • RS 70.000,00 • 'Troca por apartamento'
, Casa alv. c/96m' (Rua Equador· 59· Centro· Próx. Hotelltajara) • RS 60.000,00 'Ace�a casa até RS 30.000,00'
• Casa alv. c/14()m2'(Rua Horácio Pradi. 161 • Prõx, Condomlnio Azaléias)· RS 30.000,00 'Aceita carrolimóvel· Valor'

.

, Casa alv. c/110m' (Rua Cristina Bauer, 91'· Schroeder- PIÓX. Salão Borchardt)· RS 25.000,00 'Aceita carro/Parcelar'

'Casa alv. c/100m' (Rua Júlio Tissi ·lõsquina Comercial· Nereu Ramos)· RS 33.000,00 'Aceita ParcelarlTerreno em Jguá'
APARTAMENTOS

• Res. Amizade (2 qtos + garagem· bloco 2'· 3' andar)· RS 18.000,00 + financ. CEF - 'Aceita carro até RS 9.000,00'
'Ed. Argus (cobertura Duplex em anissimo padrão- Toda mobiliada + bibliotecalbarzinho.llareira, etc) • RS 160.000,00
, Ed. Carvalho cl 184m' (1 suite + 3 qtos - Móveis embutidos)· RS 70.000,00 + Financ. 'Troca pl aplo BaI. Camboriú'
, Prédio em construção na rua da CEF • Aptos cl 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Entrada + Financ. direto. Entrega junho/96

TERRENOS
• Terreno cl 601m' (Condomlmo Azaléias· Jaraguá·Esquerdo) - RS 30.000,00 ou 'Ace�a carro/Parcelar'
, Terreno el3.230m' c/ casa antiga (Rua Jorge Czerniewicz·· Ao lado da Marchitex) • RS 130.000,00 ou 'Parcelado'
, Terreno c/ 737m' c/ casa antiga (Rua Pedro Francken- Próx. Antiga Rodoviáriar· RS 85.000,00 ou 'Parcelado'
• Terreno c/l.790m' (lIha.da Figueira· Pröx, Ponte Nova da Weg II) • RS 35.000,00 ou 'Parcelado'
, Terreno d 2.500m' (Schroeder • Rua Valentin Zoz) • Entrada RS 2.000.00 + 12 x RS 600,00 p/ Poupança
• Terreno c/416m' (Loteamento Liodoro Rodrigues· Vila Hau- Pröx. FERJ) • RS 7.000.00 ou RS 3.000 .. 10 x 500,00 pi poupança
• Terreno c/565m' IRua José Picolli· Estrada Nova - Próx. ao Mercado Brasão)· RS 1'1.000,00 'Ace�a Carro/Parcelar'
• Terreno Cf 695m' (Rua dos Imigrantes .. Acess()da Faculdade 'FERJ') • RS 15.000.00 'Aceita Parcelar/Carro'
·

Terreno CI 467m' (Rua Joinville· Ao lado do Restaurante Tradição Familiar· DG Weg II) RS 70:000,000 'Negociáveis'
"Terreno Ci 12.725m' (Schroeder: I.S00m da Av. Castelo Branco)· RS 20.000.00 ou 'Parcelado'
• Terrenos Resicenctat Henrique Behling (próx. Salão Amizade) - A partir de RS 10.000.00 ou 'Parcelado'
· Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha daFlguelral • A partir de RS 6.000.00 ou entradá RS 2.000.00 + saldo parcelado
· Terrenos próx. FORUM IRua 172 • Arthur Gumz 'Lado Direito', . RS 3S.00U.00 ou 'Parcelado'

GALPÔES/CHÁCARAS
·

Galpão'cf80IJm' + casa atv. c.' 233m' + terrenn plano Cl 26.S49m' (Santa Luzia- Centrei- PIS 140.000,00 'Negociáveis"
•

Chacara c' 1.8(I.li(I(,m2/Estrada Ganbaldi· 15km do centro- Nascentes + Casa antiga;. RS 80.000.00 'Negociáveis'
• Chácara r. t' ,.Ilnnm· .Estraca Ganbaídi- Ribeirão dos Húngaros. 12km do centro I

- RS 20.0(10.0(1 'Aceita casa' 't

� Chacarà c '25.l.Jl.lum' (Ribeirão Grande· Próx. Nereu· Casa alv.lranchos/água própna)· RS 120.000.00 'Parcelado: .J

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

Vendas
Terreno com 15.00011)2 com frente para a BR-280, próximo aoCarinhoso
Terreno cl10.00011)2 na BR-280,próximo a mecânica Burgues
Terreno no Loteamento "Vicenzi Gadotti Ltda" bairro Santo Antonio
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro.
Terreno com 1.000m2 pr:óxhTlo ao Colégio Giardini Lenzi.
Casa de alvenaria com 63m2 no Loteamento "Vicenzi ,e Gadotti Ltda".
Casamista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 1 05m2 sendo o terreno

,

INTERIMÓVEIS
,

CRECI0914-J

VEM.�.
* Casa, de alvenaria,
com 100m2, terreno
com 520m2, rua Prin
cesa Isabel (próximo
ao Agropecuário).
Apenas R$ 30.000�OO
(a combinar)
* Terreno com 410m2,
rua Egidio Vicente de
Souza (lateral ruaJosé
EmmehdQerfer) Nova
8rasiria.
08S.: Dispomos de
várias opções para lo

cação.
QUETEM.

de 46511)2
Chácara com 1 0.000,00m2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Onácara em Nereu Ramos com 88 morgos com casa, I.uz e água.
Apartamento no Edifício Jaraguá
Apartamentõ em Curitiba no bairro Catalengo, rua João Alencar
Guimarães com 2quartos, garageme demais dependências sendo uma
entrada e mais financiamento.
Terreno na BR-280 com área de 7.00011)2.

'.-...._....•....•
• '��i

•
•

CRECI N° 1589 J

'

•
• ' I
I I
• Ba Sul I
• 1...6 1. ·
.1 ' I
I Fone: (0473) 7�-2734 I
•

- Vende I
I

Terreno
ITerreno cl 432.75m2. na rua 25 de Julho. Vila Nova. �'O RS

• '

23.000.00 I
·

I, Terreno c/2.79Inl'. rua Walter Marquardt. defronte Posto Mime.•
, Preço RS 180.000.00

'

I Té'ITenocl600.00m2(15x40).lIaSC-416.500metro.� daChoçoLeite ,I
, ,. R1õ'fl:.rro II. Preço RS 6.0(l0.00

, '.
•

•
Terreno cl 384m2 Lot. �ardim Hruschka 11. São Luis. Preço, RS •8.000.00 - Financiado

• Terrenos 00 Loteam do Marquardt, rua Pa.�tor Sehneider. Barra. •
• PreçoRS5.500.00, I
I

Terreno cl5.000.00m2.rua BerthàWeege. Barra, negociavel, Preço IRS 45.000.00

• Terreno cl 498.75m2. na ruaLuiz Satler. Barra. Preço RS 11.000.00 I
•

Térrenoc/ 1 .384.50m2. rua Augusto Scbwartz, pröx. Salão Amizade. .'Preço RS 8.000.00 • negociável
'

• smos •
I Sítiocl20.000m2. terreÍloplaino.águaoorrente,plantaçiodehortaliças. •edificado com uma casa em alvenaria de 189.00m2. galpão para,I galinhas e porem. linha telefônica. Rio Cêrro II, distante 3OOm� do I
I a.�faltQ·ladoAceita -lcarro2• terreno ou casa naBarra. PreçoRS 75.000.00 I
•

- paree em meses,

•Sítio cl 15.75Onl'. edificado com duas casas, urra mista de 75nl' Cl

• outra de madeira com'48m2. localizado pröximo ao Noviciado. na •
•

Barra. Preço RS 15.000.00 - negociável. ISítioell58.756nl'. edificadocomcasademadeira. galpão.esuebaria,
• pastagem, capoeirão, bastante água. 27km do centro. Preço RS' I
• ��',OOO.OO " I
I

SIIIO cl 23.(,71.5Onl'. edIficado com dOIS galpões um cl 236.80m2 e Ioutro c/líOm2. localizado em Ribeirão das Pedras, com água, lagoa e '

• mato. Preço RS 55.000.00 - negociável
'

•
• Casa em alvenaria clISOnJ'. 3 ::�aragem, 2BWC. cburrasqeeíra, •
• terreno com445.50n�. na Barra, lateral ruaPe. AloisioBoeing, Preço •
I �S 5S.000.00 . �egociável , I
I

( .asa em alvenana cl 93.50nJ' senu-acabada, 3 qtos e demais depen- Idências, Lot. do Marquardl. na Barra. Preço RS 18.000.00. Negoci-
• ävel- A,'eita<:alTO' I
'. Casadealvenanasena-acabada cl 77.00m2. lateral ruaBerthaWeege. •próximo a Malwee. semi-acabada. Preço RS 25.000.00
I Ca.� inista com 150nJ'. terreno cl 528m2 (16x33). na Barra. rua I
'I �orácio Ruhini., Preço RS 25.00.0.00 ,

'

•
•

CasaemalvenanaeIl 04m'.rua Francisco Hru.�chka,São Luis. Preço •' RS 40.000.00 '

• Casa em alvenaria ct 143.00m2.,semi-acabada, terreno "i 405m2. I
• I�teral da rua �)a.�tor Sehneider. Preço RS 30.000.00 . Aceita carro. •

, Casa de madeirá c/I12.00m2. bairro São Luís. Preço RS 15.000.00
• Casa em alvenaria cl 140nJ'. Barra do Rio Cerro. Aceita caro, ou I
I ímövel menor preço. RS 45.000,00 ILoteamentos no Ri!! Cerr� 11- na Rodovia SC - 416
• . A partir de RS 2.450.00 de entrada e saldo e nJais 50 prestações de I
• R$,115.()fl. r�ustada pela poupança ',I
• Aluga II Al.la.� comerciais na Barra do Rio Cerro

• Vende •

�.
"Í'_\.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TERRENOS
Terreno cl 5.I84m2, rua 199 sem nome - Vila Nova
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 445m2 - Adernar
Elhert
Terreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula IV
Terreno cll.500m2 + casa de 'alvenaria na rua

Epitâcio Pessoa
Lote n" 57 no Loteamento Ana Paula 111

I
,I
I
I
.1
I
I
I
I
I
I

Lote n? 190 no Ana Paulam
Lotes naruaPaulo Klitzke, bairro: Amizade-Mauro
Lote n°450- LoteamentoAnaPaulaI(Lote.50) 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 Paula m,
Terreno cl 1.089m2 - Rua João Januário Ayroso
Terreno cl 650m2- Pröx. Recreativa do Breithaput
Terrenoc/ ti.196m2clconstruçãode450m2-Rodovia
BR-2RO 10.503

CASAS
Casa mista cl 56m2 - Loteamento George - Ilha da

Figueira
.

Casa alvenaria Lote n" 109- LoteamentoAnaPaula
n cl 420m2 - Joel
Casa alvenaria cl l40m2- Barra do Rio Cerro
Casamista 66m2 + garagem lote n° 67AnaPaula Ill
Casa em construção cl 140m2 - Lote n,o 67 Ana
Paula IJI
Casamadeirac/-ãôms- Lote 121 - LoteamentoAna
Paula IJI

APTOS

Apto, Edifício Jaraguá cl 70m2 - I Q, andar - si
garagem,

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl l00m27°
andar

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. CASAS
FIef. 1.001 • Cau .lvlnaria c/102m' • 02 dormis.• 01 .uhl. dopend .. ehurraoq...
dilpl.... 02awc. goragem, antanap.rab. p. oilltr6nleo. eftuad. i ruoJoio a. Rudol!
• V.lorRS 56.000.00, troca pqr.llplo. menQrv.lor.

..

FIef.l.003·Caudlllv.c/I44ri1'·3dorml....1I.eozinh•. 2BWC, IIv.nd .. dlapen...
garagom. Iftuadli rua Padrö Floiio... Centro· V.lor RS 37.500.00
FIef. 1.004 • q... di .1v .. (lCbr.dõ) c/147m'· 2 dormis .. 1 luftl, depenei .. I.f•.
oollnho, QOPI. gorogln), awc. aItII.dI! próx.•0 aoependl. V.lor RS 85.000.00
All. 1.001 • C... di •. ci2tOriI' , 3 dorma .. 1 IUho. 3 1.111, depondo ehurr.oq ..

oolinh., ..una, .nt. porob6ll".-I!""'rIoa amb .. goroglm, IlIIIad. pr6x. Arroz Urb..o
:_J!lgu' Eoqu.llio. Vllor RS 80.000,00
�.\J,,:008. C....Iv. c/140m'· 'S dorm.. , cozlnh., awc...II. cop•• IIv.ndlria.
dilpl.... g.rog.m· T....no c/447",'. aItII.dli ruo Frlblrger P.mplon•• próx .•0
Baepondl • V.lor RS 85.000.00
FIef. 1.007· Ca Iv. c/185m'· 3 derml .. cozlnh....II. copo. awc. g.roglm.
diunNqU.1ro • T no c/180m'. lIIuldo i rua Max E. R. Zlemann • Cantro· V.lor
Intr. R' 41.000.00 + (13b)'FI' 447,00 (l1n.nclado).
FIII. 1.008· Ca... , c/120m'· 3 derml.. oozlnh•• awc. ehurrolq. g.rog,m.du.d.
no (Coh.ju) ·Jgu'·EaqUirdo. V.Io,.ntr:R.,7.000.00+ (lln.ne.) RS 21.00 ""n.. lo.
FIef. 1,00II· Ca...Iv. c/GOm'· 3 dorma.. awc, eozlnh., ..II, goragem, IIIII.dai ruo
Padro Florian•• C.ntro • V.lor RS 1 g.OOO.OO
Fiaf.l.010·C....Iv. c/100m'· 3doimo... damalodependlncio•. lltu.do nobllrro
� • V.Io, Intr. RS 25,000,00 • Fln.n. CEF RS 25,00 man..10
FIef. 1.011 • C... d•• Iv. c/140m'· 3 dormi.. oom IUfll. d.malo dependlncill.
eIIuad. i ruo Frtadrlch W. Sonn.nhohl· VIII L.llu • V.lor RS 56.000,00
FIef. 1.012 • C... mlota c/80m' .-3 dorma.•• dlmalo depondlncill. Ihu.d•• rua

Adollo Fi_cI!.r • FIlo Molh•• V.lor RS 18.000,00
FIef.I.013 ·C...miltac/l08m'·T_noc/400m'. IIIII.dolmTub.rlo-Se. V.lor
A$ 22.000,00. AOIHa_ troe.
Fiaf. 1,014. C... mi...c/54'""· 3 dOrmi.. I d.mafl d.pendlnef.l. IlIIIada em Tftl
Rige do Norte· V.Io, RI15.000,00
FIef. 1.017· Caaa mfata 0/.70m'; 3 dorma.,. d.mala depondlncila. IIIII.d. i rua
Hó,'-io P ..dl· Jg", Eaqulrdo. V.Io, RS 25.000,00 .

FIef-,1.011'CaI"Iv. cl70� • 3 dorm.. .• dlmala dependlncill. IIIII.da iNI PNf.
JoM:Baue,- V.1or RS�.OOO.OO .

FIef. 1,018 - ca.. mfata ci 120",.·3 dormi.. I damala depolldlncil•. eftuada na Av.
Mardtlo Diu - P,.1a di Pi9arrae. V.1or RI 33.000,00
FIef. 1.020 - Sobrado .ntIgo c!�m' • Locllizado na ma Clntral à rua Ep�elo
"- • V.Io, RS 250.000.00 ._

fiel. 1.021 • Sobrado .ntigo c! 280m" Locolfzade na """ canlrll • rúa Av. G..�11o

V�.VaIorRSI80.000.00· '.

All. 1.022· Sobruo 0/140m'· Conotruçlo (fundOI) 8Om'. mobUlado. Bhu.do' rua
G.....me'· Praia di a.... Vllha. V.Io, RI 56.000.00

..

l'1li. 1,023· Sobrado cl 8QmI. (llmioacabadc) ,hu.do' rua Rleholli Plat.. • Clntro
• V.1orRU5.000.ao

.

FIII.l.024 • Cau mad cl 70m' ; (+ ponto comarcia� c/ eém'. Iftuad•• rua Joio
Jenu'rIo Ayroeo • Jgu'·Eaqu.llio. V.1or RS 30.000.00
All. 1.028· Ca.. !Md. cl1Iml•T.....o 011.500"", ,huado no Rio Molh.· V.lorRS
13.000;00

'. •

FIII, 1.027 • Ca.. med..c! 70""· 3 do"",... d.mall dependlnoll•.•huadum Sla.
LuZIa· Vilor RS 13.000,00
FIII. 1-.028' Ca..mi... o/170m'· 3 dOrmI... d.mala dep.. t_no cl 450m', .lIIIado
noHino Ho LUf•• Jguj-EoqUlrdo. Valor R' 40.000.00
FIef; j.� ·C_ alv. cll22"",·0340..... , 01,uR••• d,,"011 depend .•huadopr6x.
• ,iw.-: Valor RS 85.000.00 • ClU flnMe. (IOx).
'.. . lI1111INOI

FIII.2.001 • T,,,.no cl 44Im'. Shuado próx.•0 POlIO M.rcoia· V.ior FlI14.ooo.00
FIII. 2.002·T_no e/17.781m'. 6timo par.lotaamante. .huado pr6x. '0 Juv.ntut
• V.lor FIS 30.000.00 .

All. 2.003· T no cl 7.000m'. ,Muado no.FlIo Molha (iallr.l) • V.lor RS 25.000,00
ReI. 2.004· T noc! '.000"". aItII.do l1li ru.JoIo S.",IT.v.... • RioMolh.· V.ior
RS 20.000.00
FIII. 2.001 • T."..o cl 380m' .hu.do no Lot.am.nto Corup' • Pr6x.•0 Polio .

Maroou. • V.1or RS 5.000.00
FIII. 2.008· T....no c/85Om1, �uado próx.•0M6v.1I P,.dl·Jgu'·EaqUillio· V.lor
RS 20.000,00 '.

FIII. 2.007 • T_no cl 400"", aItII.don. P"ia d. Ubl1Ub•• alo Fr.nmo do Sul.
• Valor Fl12.ooo,OO

-

.

FIII. 2.008 • T....no 0/1.000m', Iftuldo' rui a.h" • Canlro • V.lor RS 30.000,00
FIef. 2.00II • T.rl'lllo cl 754"", dUido • ·ru. a,,10 do Rio a,anco • próx. '0
Elllro�1I P 1ra • V.Io, R' 180.000.00

.

FIII. 2.010 • T no cl 1.0IIIm', lItIiado' rua Bahia· Cantro· V.ior RS 25.000.00
FIef. 2.011 • T no 0/408m1, 'ra. nobr.. lIII.do n. VII. Nov•. V.ior RS 18.000.00
FIef. 2.012· T no cl 450m'.lItuldo no aMo· próx. 860 Jud.. Tadlu. V.lor RS
12.000.00
ReI. 2.013· T....no c! 1.'IIOm'. com ga� adKlcado Im .Iv. cl 880m'.•huado no
OIntro di M_"nduba • V.'or RS 200.000.00
All. 2.014· T_nocl 57Om'••hu.do' rua JeeobGu_r·Champignat • ValorRS
18.000.00
All. 2.018 • T....no c! 570m'. duado à rua Max. Nleollu Schmldt· Centro. Vaior FIS
".500.00
ReI. 2.017· T....nocl 535m'••huado' Vila R.u· Valor RS 11.000.00
All. 2.011- Tarrano c! 350m'. aItII.de •N' Angelo BanlIla • Ilhad. Figueira. Valor
FlI".000.00 .

slTlos
FIef. 3.001 • Sftlo cl 20.00Om'.•hu,do' rui Banjamin Con....t • M....r.nduba •

Velo, R"'.ooo.OO ,

FIII. 3.002 • Sitio n. eld.dI 0/8.22Om' c/CIM di mad. 0/7Om'. 61lma viata p." •
cId.d. n. Vlia Nov.· V.ior R' 45.000,00
FIef. 3.003· Bhlo cl 2O.000m', .... alv .. g.do. lIgua oor..nll. todo _oado••huado
p. ao Gumz • E....d. G.rhld1 • V.1or R' 45.000.00
FIef, 3.001 • Sitio c/·I25.000m'...... Iv. e/3 dorma.. oriaçAo di polxt'. 'gu.
oo...nto. todo OIr01do.• lIIIado no FllbllrloGr.nd. do Norte· V.lor RS 80.000.00

APAIITAIiINTOt .

FlII. 4.001· II..ldlnoIlIAmlZlcl•• ApIocl2dorma .. ld.maladlpondlnclla.lieior
.ntr, FI' 17.000,00 + (Ilnano,) RS 288.00 m....1a .

FIel. 4.002,·1eI1IIo1oClllllni lIonlqu••Apto, 0/3 dorma... d.mai. depondlnoial.
V.� FIS 40.000,00
RII. 4.001· IeIlllolo "o..n,. • AptO. cl 3 derma, • domoll dependlncla•. ValorFI'
42,000.00

.

RII. 4.004 • Idlllolo·AnlOriO • Apto. c! 124.00"" (novo), Shuado.i ruo ElIono.. S,
Pradl • Clntro • Valor R' 45,000,000

LOeA90lS
AII,6.001 • Apto. 0/200m',(novo) Iftuldo n. rui '.mareto DombulOh • V.ior FI'
180,00
ReI. 5.003 • Ca.. d. madll"; dUld. n. rua M.rcllo Barbl. 0/3 do,ma.•• d.mall
dapandlnoia•. Valo, FI' 280,00
Ri(. 5.004· Apto. no IdllloillJ.,.,u' (Clntro) 0/3 dorm... I damall dopondlncia •.
V.lor RS 180,00 ..
Ret, 1.Il008' V.ndo.d. umTftulo Patrimonial do Bai.. RioClube d.CII1!PO. V.lorRS
700,00
ReI. 5,008· Sill oomarelll cl 10m'. ,hu.da n. rua DOrllingOi S.noon. 285 • V.lorFIl
220.00

.

LOTIAIiINTOt
RII. 8.001 • II..ld.nolll I.hlln,·Lot" cl385m'.lItuado próx.•0 Sollo Amlzad•.
• Bairro Amlzad•. Valo, RS 10.000.00

.

Rei. 8.002 • II..ldlnolll P....,. • Lot.. cl 485m1. IIIII.do próx.•0 Sllio Vh6ria •

Bairro Ilho d. Flgu.lra. V.lorR' 8.000.00 ou ent,. + fIn.ne...

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

Vende
Casa no bairro .João Pessoa - Em alvenaria, pröx.Recreativa JoãoPessoa c/150m2,
2 quartos + 1 suíte, sala de TV; sala de estar, copa, cozinha, banheíro-egaragem.
Casa em SchrQeder - PróximoMarísol, casamistaem ötimas condíçõesc/ 110m2 com '.

.3 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha e lavandería.
Apto Ed, Schiochet ao lado do Supermercado Sesi, financiado c/165m2, c/ píscina, 1
garagens, salão de festas, quadra esporte, porteiro 24 horas.'
Lotes nó Loteamento Itapocúzínho, Fínancíado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Finanéiado.
Lote 425m2, pröxímo Bretzke ..
Lote próximo Urbano, Jaraguá-Esquerdo, 450m2 -·6.500,00 -

Lote pröxírno ao Cepron com 392m2
Lotes financiados no bairro João Pessoa.
Lotes financiados em frente AABB.
Lote pröxímo São Judas 420m2, com calçamento esquina.
Terreno central. no-início da rua Adélia Fischer área de 33.023,OOm2

.C....
Casa de alvenaria cl 220m2 1 suite", 3 dormllórlos demais dep.
• Rua M. Zlemann
Casa de &!Venarla cl 3 quanos· Inicio JaragO' Esquerdo
Casa dealVenartac/180ni' e/terreno de 2.800ma· RuaJolnvlAe
C... de alVenMa cl 13Ómt cl 3 dormitórios • Próx. SalAo
Délerlng
C... de alvenMa rua Felipe Schmldt cl 155m'. terreno 888ma
rua F.lipe Schmldt
C... ele madeira c/100m'· Rua I""ao Leandro
Casa alv.narta cl•• Ru. Adollo ZI.mann
Sobrado aIv.narl. cl 300m' • Vila L.nzl.m construçlo
·Sobrado alv.narIa c/3OOfnI. LaI.raI Bemsrdo Dornbusch
C de alvenarl. cl 13Om1 rua Prefeito Jolé Bauer
C de.lv.n..... cl100m'Lot.amentoRbelro.llh!ldaFIgu.lra
C de aIv.narl. cl 100m' rua Alfredo Carlos M.ler. (R$
12.000,00 de .ntrada asumlr financiamento d. R$ 210,00
mensais)

AlJllrt.m.ntos
Apto ..e/2 ou 3 quartos.m construçlo rua C.E.F, p/.ntrega
me.do.ele9S
Apto. Ed. 11Ibe1l. cl 122m' • 2 quartos + .ult. cl plscln.
Apto. Cond. Amizade.· c/2 quartos· Financiado
Apto. cl 118m' Ed. Don. LIII.m Piçarra c/ótima vista plmar,
2 quarto. + suite elemals dependência .

Apto. 18Ofn1 cI.un•• 2 donnlt.• dep. e�regada • Centro
Apto. 3 donnlt .• Edllclo'leabela

T.rrenos
Terrená e7 2.800"'" • Rua JolnvH", ótimo ponto comerciai
Terreno cl4®m'· Loteamento VersalDes

.

Terreno e/589m'· Ilha da Figueira
Terreno cl 532m' • PIÓX. Posto Marcola
Terreno cl 300m' • Praia de na)uba plÓX. Igreja Católica
Terreno e/43Om' • Ao lado do Condomlnlo Amizade
Terreno e/4OOm' • Rua Marcelo BaItII
Terreno cl 1OQ.OOOm' éI casaaIV.narla ótlm() plempr.... Rua
WoKoang Weege (Rio Cerro I)
T.rr.no ele seom'.o lado Loteamento Chan.,.gnat
T.rreno ele 790rn1· Fundos Volklwageo
Terreno d. 1500(111 • Vila Nova, próx. Fórum

AlU.......
Apartam.nto c/2 do""ltórlos Ed. Florença· Mal. Deodoro
Sala comerciai no Ed. Picolll· Mal. Deodoro
Apartam.nto c/3 donnMórto. Ed. Ilibei.
Ponto comerciai cl escrltórto • Ru. VenAncIo d. SIIv. Porto
Sobrado de alven..... no centro

ConJuntoA•.Emigrant••Óllmoa.ptoe comohulTllaqu.IrI,
Hllo de fHtH, s.llo d. JogOl, pl.y-ground, totalm.nt.
,..ld.nol.J. Apen.s 2 por andar. Flnanol.m.nto próprio a

plrtl� deR' 401,00 por mie (1.12 CUB)

�
" '

'1�
CRECI4004

TROCA·SE

. VENDE-SE
CASAS

Dealvenarl. de4SOnil, todadetljolo 1llIC1ço. comterrenode6S0nú,.ßIIfO de

4ni1.malaiala,copacozlnha,Aladevillta,AI.duom,4quarto•• 5banhelroa.
3 k_ de serviço, clepenclencla de empre,ada. Alio ele rNtal, churralquelra,'
pilcina, _na completa, pra,em, jardim illleiro. próximo ao Supennercaclo
Brei1llaupl. na BImI do Rio Corro. Vaior RS 100.000.00 ou 50 de entrada' é '

rlnanclamento em at� çinto llloa. Aceltlll10l quaiquer. propoatl.
Milli toda ßNrada mal. tre.s quarto•• 2 ·baMoirOl, churruqueira. e demai.
deponcYnciu, prÓldmoiO hoapltallaraau'.Valor RS25.000,00acoltocarro ou
�1IIa.

.

Deaivenarlade2OOmll. comterronci ele435nu, 21111101,1 quarto, .aiadevllitu,
copa. cozinha. churruquoira, clepenclencla de e�pcIa, .... de IOrvlço,
lara,em, próximo ao Co16lio Hoiando 1\1In:elino OonçaJvu;Ilha da Plauein.
V.r RS 43.000,00

.

De alvenar" nova. com 2 quartOl, banheiro, Ala de viIita. cozInhl e ,ara,em,
com NI co1çacla, Ioda murída com cerca de alumlnio, pr6�imo ao Col6aio
O� Lonzi. Valor RS 21.000,00. Aceita·. propoata;
De aivenarla. pr6�imo ao Foto NonelIndla. 3 quarto., 2 banheiro•••ala ele

.
vilku, coP', cozinha.lala de IV, 'roa de iorvl90, .allo de rellu, churruquein.
.....'empara 3 CIITOlI. Valor RSI5.ooo,OO
2_, lendo UIIII cio macieira de 18Omt.,em6timoutadoe I de.lvOlllria de
13OlIIII. 2lulte.. I quarto. cclzinha,banheiro .oelal e ,ara.em, terreno comerciai
de 400lJlll. NaNa Joio Planinchock, centro, ValorR' 75.000,00 ou parcelado
em a16 10 1110l0I.

De alvenaria. Isufte, 3 quanos. 2 banheiroa. de�dencia de emprelada, .all.
çOpa, cozinha, Ala de jllltar, churtuquoira, Pra,em, 1e!Teno ele 6OOnu.
próximo a MarIaoI. na rua JolvUle. Valor RS 65.000,00
Sobnclo de 2 pilOl com 2OOnt.. no baiJTO Haval. em 0uaramIrIm. Valor RS
21.000,00 (lU trOe••se por casa em 10invUle
Casamiltanova, porUo eletrenicoe interfone. próximo aSoeiocladeBaependí.
Valor RS 40,000,00

No centro. I casa de alvenaria de 4 quarto..' '2 banheiros. sala. copa, cozinha,
lavanderia. aara,empara 3 carros. Pl'óxlmo aoSupeimercado SOli. naBarlodo
Rio Branco. por apartamento de 2 quartOl com sara,ent

.

APARTAMENTOS
Apto� novo financiado. próximo aMene,OII! VelCUloi, cóm ..ía ele visitu çOm

'IIIC\ldi! (vilta pan a cidade). çOzlnha embutida com nWmoro..... de serviço.
2 quar103 COßl banholro .oclal completo, I aulte comar condicionado...110 ele
fOltl\. ,n,ern comportio eletrOnico. ValorRS 55,000,00 deentrada emall I O
parcola. de RS 1.400.00. troco por ca...

TERRENOS
TeJTe!Io central 3.2(X)·lIIII. próximo A Javel. Valor RS 130.000,00
Terreno de 597nllA. próximo ao FoNm, Vila Nova.
TerrenC! de 28,,84 com 2.240n••• precisando IOmente de unraterro. na Vila
Lalau (We,2). Valor RS 1'1.000,00
Terreno comercial em Ouaramlrlm de 3Ox54. ii ISOnti do trovo. Valor RS
20.00ó,oo
Ten-eno de 30171. proprl9paraun. chdcan naViiaRau. próximo a Paculcl8cle.
Valor RS 25.000.00 parcelado
'I'crrononc 14x27. próximoaSociedadeVlereMc. Viia Laiau. Comruaollçada,
livre de enchemc.. Valor RS 15.000.00 ou RS 8.000.00 de enlrada e mal. S
parcoi.. de RS 2.000,00

Rua Jo•• Fontana, ... 4&
Jaragu6 do Sul • sc

.

FONE.: 7,2-0525
. �i'
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CASA PRONTA CO"
i'

I,
!
:

!
;

i ewc
;

l
' (Opcional)

Cozinha

3.00 3.00

Quarto

o
a:
Õ

,

Quarto

CASAS DE MADEIRA

. ("."",,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,..1
I -

2.50

i
: Abrigo
18- A -10,00 m2

I·

I
PRÉ-FABRICADAS

PINUS • PEROBA • CANELA

I'TAMBÉM TEMOS CASAS EM ALVENARIA'I.

Sala
Quarto

.,

,

,

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

Miner, Rua Loteamento RUA JOINVILLE -

Mal. Decdoro -
em 10 meses - Casa em Casaem

Apto. c/02 Pr6x. ao F6rum e doJuca - Casa em alvenaria alvenaria, cl
Casaem alvenaria cl

à Rádio Brasil Lotes cl alvenaria cl
quartos Novo. 337,OOm2 cl 325m2 3 quartos 272,OOm2 126,OOm2

R10 DA LUZ - Sítio FIGUEIRA-
RUA BERNARDO

Casa em - Casa em
DORNBUSCH -

Terreno de Terreno cl 542111",
alvenaria cl cl 45:000,OOm2 -

esquina cl
alvenaria 'cl casa. em alvenaria..

210,OOm2 Próx. aCeval piscina, cl PREÇO: 50% an-

579,OOm2 t....da saldo am até
235,46m2 10m....

Casaem Loteamento VILA NOVA - Casa nova em E',lvenaria cl
- Terreno cl

alvenaria cl Versalhes- Terra- em alvenaria cl Casaem
343,OOm2, 532,OOm2

piscina cl no cl 450,OOm2 fundos da
. �ificadocl

mista 178,OOmZ edificado cl casa 394,40m2• Rua Guilher- alvenaria cl . JARAGUÁ prédiode2
me C. Wackerhagem 186,OOm2 FABRIL pavimentos

CENTRO-
VILA NOVA - CasaTerrenocom - Terreno cl

1.395m2 - Rua 29 Terreno cl ém alvenaria cl 9.000,OOm2 Casa em
deOutubro-
pr6x. a Javel 3.400,OOm2 181,OOm2

edificado cl alvenaria cl
300,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO
-

- alAà&IVl.ir.II&�Am:
R. João Picolli nº 166 - 22
andar
4 quartos, sala, copa cozinha.

I: �..RH 'Ç
_I_ASA DE ALVENARIA

R. Innão Leão Magno 248 c/
�43mt casa 203m2

.......--w..·rrasqueira J40,oomt

CASA DEALVENARIA
Loteamento Juventus - 1 sala - copa -

cozinha - suit� - 2 quartos - 2 Bwe -

áreade serviço " garagem.

Jêj • �trn' Ir
-----

CASA DE ALVENARIA ª* . CASADE ALVENARIAR.684 - Maria A. da Silva

I R. Luiz Satler � 63 cl 140rril .

Mascarenhas cl 125,OO...,z - Terreno Terreno 300...,z - Sala, BWe, 2de2Q6mZ - Sala, BWe, copa, cozinha quartos, suite, cozinha, copa área deáreade serviço 3 quartos e garagem sarvico, Bwe e garagem

'CASA ALVENARIA
R. Marina Frutuoso nº 476
c/ 287,oomt terreno 399,OOmt

,-I CASAALVENARIA
R. Henqique Marquardt nº 57
c/500m2

:1:'1 • c:---�

-l,JI • �

1it

SOBRADO
R. Max Eugênio Simann 223 centro
téreo - Sala estar jantar Bwe cl
sauna cozinha dispensa, sala jogos
Sobrado 3 quartos sala Bwe terraço

TERRENO
R. Padre Peci'o Francken
c/ área de 746,00mt

...........NASA ALVENARIA
R.Adélia FISCher,248
112m2 e terreno 450m2

•

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 Tornazelli ao lado
madereira Schroeder

�:���II_......._ERRENO
Estrada auati 13km de
Guaramirim c/ área de
250.oo0m2 100 rnorgos
2O.000_arrozeiras '

»
�
III

,..
3'
!!!.
.

SITIO
Estrada Banànal do Sul
Guararnirim 36.oo0m2 c/ casa
125m2

.

I.

ERRENO
.oteamento Giardni Lenzi
terreno 420m2

TERRENO
R. Eleonora SaUer Pradi
c/ área de 396,oom2

TERRENO
Estrada Nova R. José Picolli
c/ área de 4.384,00Jn2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Defesa eivü de Schroeder Guenther leva empresários
reivindica verbas do Estado v .

b 'fi·';·
.

b
'. .

Schroeder - �ons�ção de toi destruídapela encheme de te- as o ras el"as em alrros
uma ponte em alvenaria, com 30 vereiro último - a exemploda' ,

"

metrosde extensão e 10metrosde ponte sobre o rio DuaisMamas. A
largura, sobre o rio Duas Mamas previsão da liberação destes re

- e ligando os bairros Centro- cursos é para setembro, conforme
Leste e Tomaselli, é uma das pri- a execução das etapas de cada
oridades entreos projetosaserem obra.

encaminhados.pelo ConselhoMu
nicipal de Defesa Civil de :

Schroeder à secretaria de estado
da Casa Civil. A prefeitura vai
solicitaruma verbaemergencial a
ser repassada pelaCoordenadoria
Nacional de Defesa Civil, para
aplicação em obras urgentes.

A segunda prioridade seria a

construção de nova ponte de
concreto - com 10 metros dé ex
tensãoequatrometrosde largura,
sobre o Rio Velho, localidade de
Rancho Bom, cuja ponte anterior

URGÊNCIA

Banco do Brasil
A agência do Banco do Brasil

fecha suas portas nomunicípio a
partir do dia lOde agosto, confor
me determinação do Banco Cen
trai. Os motivos foram decorren-
tes "dos ajustes necessäríos a ní
vel nacional pelos prejuízos acu
mulados peloBB após asmedidas
restritivasadotadaspeloCongres
so Nacional, além da redução do
quadro de pessoal",

-

conforme
disse o prefeito Hilmar Rubens
Hertel.

CRÉDITO

Moveleiros vão a' BrasQia
-,

atrás de recursos federais
.Jaraguá do Sul- Répresentan- "toi grande. "1"""0porque, em termos

doabancadasuprapartidäria.junto de Brasil, SantaCatarínacomsuas
com o deputado Eni Voltolini, o" 110mil microempresas tem o-me

deputado UdoWagner (PPR) este- nor índice de inádimplêncía", res
ve nestasemanaemBrasIíiaacom- ,

saltou o parlamentar, acreseentau
panhando mdustriais do setor do que linhas de crédito especiais
moveleiro de São Bento do Sul, também poderão serabertas parao
Campo Alegre e Rio Negrinho, ramo' de confecções, também vi
onde ltstão localizadosasempresas vendohoje sérios problemas. Disse
responsáveispor55%'da'i exporta- Wägnerqueoministroesuaequipe
çõesbmsileiras.Osmoveleirospas- ,já solicitaram um levantamento
sam por situaçãodifícil e, segundo sobrequantosempresãríosneeessi
Wagner, precisam urgentemente tarn de ","(édito e os respectivos va
de finallciamelltos diferenciados. ,lores - o deputado estima algo em

como foi leito com a indústria tomo de R$ 20mil como o ideal.O

caíçadista recentemente, além dc
refinanciamento de empréstimos '

contraídos no ano passado.
,Contatos neste sentido foram

leitos com oministro PedroMalan
c.segundoWagner.areeepuvídade '

mesmo apelo foi leito .iwlto ao presi
tJentedoBanco dóBrasil,PauloC.ésar
Ximenes, '�JWa que o banco se

cllMie. E ele.i�'ldetel1Dinou prnvidên
cíasjumo agênciaregionaJ do BBem
Joinvillc", ulIlduiu Wagner.

MOSTRANDO

J�raguádoSul-Oprefeito
em exercício, Alfredo Guenther,
convidou os empresários locais

comooAnaPaula,TifadosMartins.
Tifa Bleese, Tifa dos Pereira, Rio
daLuz, além doCaie edopresídio.
Os empresários também conhece
ram o projeto FIl a implantação
do novo sistema viário, com aade

quação de muitas ruas.
"Acho louvável a iniciativado

cidade como nós, desconhecem o

que está sendo feito na periferia",
analisou.

Para o empresário Durval
Marcatto, "esta é uma boa opor
tunidadede relacionamento entre
as lideranças empresariais e o

poder público. Percebemos uma

vontade políticamuito grande de
atenderos anseiosdacomunida-

para co

nhecerem

pessoal-
...."
_____..�.J......

senvotvi-�..

,

das, pela �•••

adminis- _"",,�....__"";'_WII'__
traçãomunicipal. A visitaaconte
eeu nodia 13, reunindo 12empre
sários, que percorreram bairros

�periferia. ondeáprefeitura vem
construindo novas creches em

parceria com o Sesi, além do tra
balho de urbanização de bairros

\
I

mente as

obras de-

convite", manifestou o empresá
rio epresídentedaAcijs, Décioda
Silva. "Estou surpreso com o vo

lume de obras e a agilidade de

execução", comentou o presiden
te da Apevi (Associação das Pe

quenas Empresas do Vale' do
ltapocu), Antônio Normãrio
Bona "As pessoas que frequen
tam apenas a área central da

de", avaliouMarcatto. Parao pre
sidente da CDL, lido Domingos
Vargas, a inícíatíva do prefeito
em exercício foimuito importante
porque "os empresários ficaram
sabendoo que está sendo feito por
nossa cidade, vamos passar adi
ante estas informações"� disse.

I Kool*h I
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Progrnmador de Computador
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

BREITHAUPT S.A.·
esté selecionando profissional exper�nte

para ocupar o cargo de:

Per�il desejado:
* Fórmaçáo escolar mínima, 2° grau completo;
* Experiência comprov.ada no cargo;
* Conhecimento,emClipper,MS-DOS,Windows e

,

Planilha Eletrônica.

Os intorcssados devcrao comparecer ou cnvur
Cumcuíurn Vltile detalhado pJrJ

AV GETULIO VARGAS 268 CEP 89251.0(1). JARAGUA DO SUL· SC

'Proclamas de Casamento
MarJotAdelia Orubba Lehmann,Oficial do RegiltroCivil do 1° Diltrito da Comarca delaragUll doSul, Estado de Santa Catarina. faz aaberquecompareceramneAteCart6rio
exibindo seus doCumentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital N° ZO.o22 de 03/07/1995
VlLMAR LOPES EMONICA DIAS DE SOUZA

Ele. brasileiro.solteiro. técnico metalúrgico. natural de Aurora. neste Eslado, domiciliado e residente na rua Arquimedes Dantas. 93. Vila Leazl, neAl4 cidade. filho de Osair
Manoel Lopes e Alvaci Lopes.
Ela. brasileara. solteira. do lar. natural deCuritiba, Paran'. domiciliada e residente na rua Arquimedes Dantas. 93. Vila Lenzi. nesta cidade. filha de Roberto Dias de Souza
e Marli Gomes.

Edital N° ZO.023 de 04107/1995
IRINEU MARQUARDT EMARLENE BUDENDORF

Ele,·braaileiro. solteiro,opdio. natural'deCONP', neste Estado, domiciliado e residenteemEstradaGaribaldi, nesta cidade, filho deOsvaldóMarquardt eSofiaMarquardt.
Ela.brasileira,aolteira, la\!!'lldora, natural deMarip',Paran', domiciliadaeresidenteemEatradaGaribaldi,nesta cidade. filhadePauloBudendorfeHildaBorchardtBudendorf.

Edital N° 20.024 de 04107/1995 '

, ADEMIR LUIS LANI E ELIANA APARECIDA CLARINDO
· Ele, brasileiro. solteiro, opnrio, natural deMeroedes, Paran', domiciliado e residenteem Loteamento Santo Antonio, 660. Três Rios doN� nesta cidade. filho de José
Olimpio Lani e Hilda Lani.
Ela. brasileira.solteira,costureira. natural deVilaNova- Imbituba, QesteEstado.domiciliadaeresidenteemLoteamcnto SantoAntonio.660.Tr&Rios doNorte. nestacidade.
filha deManoel Antonio Oarindo eMaria Aparecida Clarindo.

Edital N° ZO.o2S dê 05107/1995
ROGmuO VONK E CARLA ADRIANA SOUZA D'OPoNT .

Ele, bralileiro, lolteiro,policialmilitar. natural deClIIOiphas, neste Estado,domiciliado e residente na ruí Joio Planinschek, 671 ,nesta cidade, filho deMilUelVou eLydia
· Vou. ".,

'

.

,

Ela, brasileira, solteira, eoteticilto, natural dePortoAlegre,RioGrandedo Sul, doiniciliada'e residente naNllolo Planlnscheek, 671, nesta cidade, filha deLaudelinoHuberto
: OUpOllt e Clua So�. -

'

· .

Editai N° zo.o26.d, 85107/1995 ,

.

,.' ,MOISaSMONTEIRO E SIMONE BEZERRA DE ARAUJO
,

"

Ele. brasileiro.lolteiro. mecaóico, natural de Humal", Rio <:!randedo Sill, domiciliado eresidenteem Batrada Nova, nellta cidade, filho deOli Monteiro eNeiva Terezinha
> 'Monteiro. '

Ela, bralilelra, solteira, awilllu !ie prodllÇlo, natural de lporl, Paraná. domiciliada e reíidente na Na Dominos Roaa, Ilha da FilUeira, nesta oidade, filhl de Jos6 Bezem
'de Araujo e Sonia Maria Tomaz.

'

," "
",

,

,

Editai N° ZO.o17 d. 05107/1995 '

. IVO SASSE E LUIZA KRUEOER
Ele, brasileiro, 1"lteiro, operíriQ, natural de Pouso Redondo, neite Estado, domiciliado e residente.em Rio da Lllz n, nesta cidade, filho de Horat Sa..e e Iria SaIlO.
cEla. bfuileira, loltêira, do lar, natural de laraÍII' do S!Il> domiciliada e residente em Rio 4a Luz n. nesta cidade, filha de Vino Krueaer e i.I.IrdOl Krueaer.

. Editai N° ZO.o2U. OW7/1995 '

C6pia recebida do cartório deOuatámirim, nesie Estado
CARLOS ISAlAS DA sn,VA E sORAlÂ SALIrrE ISOLANI

Ele. bra.ileiro, divorciado, t6cnicometalúrgico, natural deltajal, neste Batado, domiciliado eresidente nlNI 283, nO 202, apto. 203, condominioAmizade, nesta cidade, filho
de Isaiu loto da Silva e Elza o.s·Emer da Si�.
eil, bruiloira, solteira, comerciante, natiaral deRio dOICedro., nOllte Estado. domiciliada e r.idente na rua 28 deAlosto, emOuararilirim, neste Estado. filho de Eldio Luiz
isolani e lveteMariabolani. '. ,

Edital N° ZO.o3O de 07107/1995
EDSON GESSNER ETACIANA TEClLLA "

Ele,'braaUeiro, lolteiro. motorista, natural de laralilu' do Sul. domiciliado e residente na rua Roberto Ziemenn, 985. nesl4 cidade, filho de Edgar Gessner eMarli Mauris8ens
Oeasner. '

Ela. brasileira, solteira, do lar. natural de laragUll do Sul, domiciliada e residente naNa JORéMarangoni. SS8. Vila Nova. nesta cidade, filha de HilarioTeeilla eBerta K1ann
· Tecilla. '

Edital N° ZO.029 de 07/07/1995
LAURO MARQUARDT E ADRIANA SANDRA BAUER

Ele, brasileiro. solteiro. industrimo. natural de JaragUll doSul. domiciliado e residente na ruaGuilhermeWcege. 485. nesta cidade. filho de Ingo Marquardt e Naemi Lorena
DreyerMarquardt. '.

,

Ela. brasileira. solteira. industriúia. natural de Nova Santa Rosa. Paran'. domiciliada e residenle na rua Alberto Picolli. 400. Água Verde. nesta cidade. filha de Raimundo
Bauer e Anita Maria Gramm Bauer.

'

,

.

Editai N° ZO.o31 de 07/07/1995
ILSON HEiDRICH E PATRICIA CRISTINA PAIVA KREUZ

Ele, brasileiro.solteiro.soldador. natural deRio doSul. neste Batado. domiciliado e residente naBR-416. km 02. Rio emo I. nesta cidade. filho de Haro Heidrich eMelania
Heidrich. •

Ela. brasileira, solteira. operária. natural de <luaira. Paraná. domiciliada e residente em Rio da Luz I, n_ cidade. filha de Ewaldo lUeuz e Laurenlino Paiva J(reuz.
Editai N° ZO.032 de 07/07/1995

'

lOSa CATOUNO FORTE fILHO E SONIA JANEI'E PEREIRA
Ele, bra.ileiro, solteiro. induatriúio,'natural deAraquari. ncate Batado. domiciliado eresidente na lua ErneAto Leasmann. 142. Vila LaJau. neAta cidade. filho de José Catolino
Forte eMaria Erotides Azevedo Forte. '

Ela, bra.ileira, lolteira, industri'ria. natural de Saiote. neste &ltado. domiciliada e residente na Na Ernesto Lessmann. 142. Vila Lalau, neAta cidade, filha deManoel Pereira
eMaria da Rol. Pereira.

Editai N° ZO.033 de 07/07/1995
,

"
ROSEUNO KREtJI'ZFEW E SILVIA APARECIDA FLOR "

, Ele. brasileiro.lolteiro. comerci'rio, naturallieMaripá. Paran'. domiciliadGeresidente nlrnurClara Hanemann.Barra do Rio cerro. neAta'cidade. filho de Nacildo Krelltzfeld
e Raulina KonelllÇreutzfeld. '

, ,

Ela, brasileira. loltelra. do lar, natural de Lages, neste'Estado. domiciliada eresidente naNaWaldemar Lea8manp. ncala cidade. filha deORmar Flor e Edinu Aparc:cida Flor.
Editai N° ZO.034 de 07/07/1995 '

MOAOR SIEWERDT EMARA KARYNA DA SILVA
,

Ele, bruileiro, �Iteiro, operúio, natural de laragwl do Sul, aomiciliado e rOIidente na rua 10inville. 3.771. nesta cidade, filho de Artola Siewerdté Evinil4 Siewerdr.
Ela. brasileira.solteira, balconilta, natural delaragwI doSul, domiciliada eresidente narua AfoMO Nicoluzzi. Vila Rau. nesla cidadé. filhadeJoIo Francilco da Silva e Luci
En,elmana da $ilva.

Edllal N° ZO.o35 d, 10/07/1995'
'.

ELEMAR LEITHOLDT EMARLI LUCIA PANrALEÃO
Ele. brasileiro, solteiro, motorilta. natural de laragu' do Sul. domiciliado li residente em Rio da Luz n. nesta cidade. filho de Angelina Leitholdt Baader.
Ela. bruileira. solteira. do lar. nalural de Caxambu do Sul. neAle Batado. domiciliada e residente em Rio da Luz n. nesla cidade. filha dc Aorencio PanIai""" e Jurema Ana
Tauffer. _

,

Editai N° ZO.036 de 10/07/1995'
, ,HEUO SCHULZ E ROSIMAR HElMANN .

. ,

•

Ele, brasileiro. solteiro, motorista. natural de Pérola D'OeAte, Paraná, domiciliado <!residente cm Ribeirlo 'Molha, nesta cidade, filho de Egon SchulzeWlllly Borchz Schutz.
Ela, brasileira, solteira. do lar, natural de Rio dos Cedros, neste Balado. domiciliada e residenteemRibeirlo·Molha. nellta cidade, filha de Ingomar Heimann " Elfi Heimutin.

Edllal N° ZO.037 de 11/07/1995
DANILO JUNKES E AMARILSA FREITAS

Ele, brasileiro. solteiro. ferramenteiro. natural de laragUll do Sul, domiciliado e rcaidente na Na 2$ de Julho. 1 ;()()O. Vila Nova, nCIIla cidade. filhu de lrineu Junk.... eMartn
Elvira Juakes. ' .

' .-
.

Ela. brasileira. solteira, _mpadom. natural'deTai6. nesle.Balado. domiciliada e residente na ruaMaurino L"pell, 148, Vil� l.cnzi. neata cidadeofilha de Luiz FrciIM e J)ihnll
��. '. .,

Edllal N° ZO.o38 de 11/07/1995
0I0VANI TRENTINI F. ANADIR TlRONI "

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro. natural de Jaragu6 do'Sul, domiciliado e residenle na Na Ilapocu·HanllB. em Nereu RanlO•• nesta cidade. filho de J".6 Adernar Tr"ntini
eUdia GarciaTrentini., "

Ela. braaileira,solteira, industriária, natural de luisAlvea, neAleEatado. domiciliada e residenle naNa HenriqueDemathé. 132. Nereu Ram"•• OI,sta cidade. filhu d� Vilmáriu
Tironi e Clenico Richart Tironi.

' ,

E para que chegue ao conhecimento de Iodos, mandei passar o presente Edital que sem publicado pela imprensa e em Cartório. onde sen! afixado por IS (quinze) dias.
-,

Cerâmica Krutzsch Lida.. Jaraguá do Sul- SC,
solicita () comparecimento do Sr. Adiclor

Werlang, Carteira Profissional 11" 0905, série
a17, a comparecer no escritório da empresa 110

prazo de 72 horas. O não comparecimento
caractarizaráAbandono de Emprego, conforme
artigo 482, letra I da CLT.

Jaraguá do Sul, 13.07.95

IDI,.AL
PATItICJATAVARESDA CUNHAGOMES TabeliieOftcial

deTítulos da Comarca deJaraguá do Sul, Estado deSania Catarina, na fonna
da Lei, etc.

Faz saber a todos quantô este edital virem que se acham ne.'!le
. Cartório para Protesto os Títulos contra:
Andreltza Calçados (#a . Rua Alberto S. Dumont • NESTA
Andreltza Calçados Uda • Rua Alberto S. Dumont . NESTA
AndrellzlÍ Calçados Uda • Rua Alberto S. Dumont . NESTA
Ádlison Fqundes • Rua 739 . NESTA

Água e Planta Jard. SIIJIeI!II. Ltda • Rua Reinoldo Rau, 86 • NESTA
Best Frlends Confecções· Rua,WalterMarquardl, 744· NESTA
Casa Norte Com. Mat. CoDStr. Ltda • Rua Fátima, 2237 • NESTA
Cearte Presentes e Decorações Ltda· Av. Mal. Deodoro, 632· NESTA
Casa dos Rolamentos Ltda • Av. Getúlio Vargas, 3789 • NESTA

ConfecçõesGiana Ltda • Rua Walter Marquardt, 623 • NESTA
Constnltora Noranc:al Ltda· Obra da Ponte Rio Jaraguá· NESTA
·CadÍJUe Rei da Costela· Rua Arduino Pradi • NESTA
COIDue Com. deMaterials deSepr. Ltda • Rua Henrique Bortolini, SO •

NESTA,
DesdiMAquina Ltda • Rua Max WilheIm, 433 . NESTA

.

Domua'N. bill. Com. Mov. Ltda· Rua Cidal Ramos, 45· NESTA
, j)lstr. de AIIm. JaqueUnl Ltda • Rui PICf. Eng. Osechler, 1999 • NESTA,
Dlltr. de AHm. Jaquellnl Ltda • Rua Pref. Eng. Osecbler, 1990· NESTA
Eletralld BoasbamerKallnfllbel1' AlC Kgencia Rio CelTO Il • NESTA
Eletropsmaq Com. PeçasLtda • Rua 25 de Julho, 203 . NESTA
'ElI.bete Rosa Lombardi· Est. 'Schroeder I· SCHROEDER
EBomarDllpla . Rua Francisco M. da Costa· NESTA
Eletro Móveis Betrart Ltda • RuaWalterMarquardl, 744· NESTA
Gustaw Serv. COmerclala Ltda • Av. Deodoro, 921 • NESTA
Gr6JIcl e Edltora22 IAda_· Rua Gumercindo daSilva, 410· NESTA
Hont FIscher· Rua602 n' 315· NESTA
Hont Fbeher • Rua 602 n' 315 • NESTA
Dson Giel Carvalho· R. O. C. Swacl(erhagen. 641· NESTA
Ind. e Com. AlimenUeios Jaquellnl Ltda-· BR·280 km 80· NESTA
Iod & Com. Jaquellnl Uda • Rod. BR·280 km 80 . NESTA
JamesGlullano Pemmerenlna . Rua Ponte Pensil, 53 . NESTA
José A. PInho Representações Ltda • Rua Rudolfo HulTuessler, SO • NESTA

José Carlos BarcardDo - ME . Rua Joinville, 251!4m . NESTA
LM ArteI's. de Cimentos Uda • Rua Henrjque Puck. 251 • NESTA

Metal6rglca Lombardi Ltda . Rua Horácio Rubini, S6 • NESTA

Metal6rglca Lombardi Ltda· Rod. SC416 km 16.5 nO 5305· NESTA
MetalÚJ1lca Lombardi Ltda· �d. S('-416 km 16.5 nO 5305· NESTA
MerceariaAçougueFlorio Ltda-ME·RuaMartinho Van Biene i247 .JOINVILLE

I

, Maria Sueli Xavier· Rua Dommgos Rosa • NESTA
Mercearia LenzI Ltda· Estiada Garibaldi • NESTA
Manoel F. da Cosia S,A· RuaManoel F. da Costa· NESTA
Nosko.kl Traniportes Ltda • Rua Joinville • N�'!TA
NOIIko.kI Tnl1lportes Ltda • Rua Joinville· NESTA
Oela Com. Rep. Llda • Run Gaspar A. Schenesper, 899 . NESTA
Renato Santo. da Silva· RuaJoséT.Ribeiro· NESTA
TeJatell Com.lnd. de Produtos Uda • Est. Sivado • NE.'!TA
Waller UrMllberg . Rua Luiz Bortolini • NESTA
Walter l,eopoldo Radunlz • Rua Adélia Fischer, 227 • NE.'!TA
Welhternâzza Ind. e Com. RijII'es. Uda· Rua Joilo Tozmi, 97 • CORUPÁ
Weiher Nll7,Zlllnd. e Com. Repre.oí.l.tda • Rua AliO BODl • CQRUPÁ
Welhernazzalnd. c Com. Repres. Uda·Rua João TozÜli. rT � CORUPÁ
MaIloei.'. da CoslaCom.lnd.. Rua Manoel F. da Costa, 973· NESTA

E. como os ditos devedores não foram encontrados ou
se Í'I.�cusaram a aceitar a devida intimação. faz por intennédio
do presente edital. para ,!ue os mesmos compareçam neste
Cartório na rua Arthur MUUer. 78, no prazo da Lei a fim de
liquidar o seu déhilo, ou entãl' dar Fazão porque não o faz. sob
a pena de serem os referidos protestados naforma Ja Le� etc.

KE/Jaraguá do Sul, 13 de julho de 1995

/
'
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Fotos: Divulgação/Foto Loss

lido Wagner, PamploM eW"'r Weege 110 btula/mlo café da manhã

Mais de cem pessoas estiveram presentes na comémoraçao

Octaviano recepcionou amigos
o arquiteto Octaviano Pamplona recepcionou mais
. .

de cem pessoas no salão de festas do Hotel Etalan.

segunda-feira de manhã. para comemorar seu'

aniversário, O evento contou compersonalidades
importantes da região como o empresário Wander

Weege; deputado Udo Wagner, Roberto e Bruno

Breithaupt, CristianeHuffenüsler; Décio daSilva,
lldo Vargas e quase todos os secretários da

. prefeitura de Jaraguá do Sul.

) 1
oanfitriiío, comZignuúLuteh, midiéoLuisFerRando eodentistaBernardino

Fortes candidatas ao título deGarotaEstudantil

.

A gata Priscila Susane da
Rocha (D), do São Luís e

. Michele Giese, Centro Educa
cional Evangélico, são fortes

concorrentes ao titulo
da Garota estudantil,
que acontece hoje,

no Baependi._"

Fotos: Divulgação

PETERSON IZlDORO

* As amigas Sibeli e Méri
convidam a todos para co

nhecer as novas instalações
da Meri Doces e Salgados,
que agora atende na rua

Domingos da Novas, 188.
Confira.

**********

* HOje tem a escolha da
Garota Estudantil no Clube
Atlético Baependi, a partir

. das 22 horas.
********** .

* Está. chegando o dia,
"Skank" baixa emJaraguá
sexta-feira (21):Troquedois
quilos de alimento por um
ingresso na prefeitura mu

nicipal ou na Fundação
Municipal de Cultura.

**********

* Serginho, da Marrokech;
traz grandes novidades no

pr6ximofinalde semana. Dia
21; logo após o show do
"Stank", acontece a eleiçäo
da Garota da Capa. promo
çllodoJornalNewsNight, de
Joinvílle, e no sábado (22),
as mulheres vão se derreter
ao verem, ao vivo, o ator

Victor Fasano, que estará
distribuindo autógrafo.

**********

* Com imtalaçóes de últi
ma geração e um lugar
agradabilíssimo, a Notre
Dame está chegando. A
inauguração acontece no

próximodia21, sexta-feira,
com a vinda da modelo

AdrianéGallsteu,ex-namo
rada de Aytton Senna, e

sábado (21), o "Nenhum de

Nós", comanda a noite. In
gressos à R$ 10,00, e quem
comprar para sexta e sába
do paga RS 15,00 os dois.

**********

* O responsável pelo
Marketing da Notre Dame,
Sérgio Kherlakian. adianta
que a próxima. atração de
peso na casa. seráa vindado
piloto Christian Fittipaldi,
juntamente com o pai Wil
sinho, ambospilotos da Fâr
mula-Indy. "Já está confir
madissimo. Eles chegam no

dia 4 de agosto. mas outras
novidades virãoporai", adi
anta Sérgio.
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CORREIO DO POVO -lO SOCIAL Jarp do Sul, 'IS deJulho de 1995

AO PÉ DO OUVIDO
. AderbaI Machado

Inveja
Há geme curiosa, HO meio da

imprensa, que quer tirar partido
de tudo o que os demaís colegas
fazem. 'Principalmente como

consegue ganhar dinheiro ou ter

sucesso. Esses elementos ado
nun ver semelhantes fracassa
remiifies dói na almaobservaro
êxito alheio. Pretiro ficar com os

psicólogos: a inveja é a demons

tração do fracasso de quem a

tem.

Quem tem competência, ca
pacidade. inteligência, disposi-.
çãoe vontade de trabalhar. não
tem tempo paragastar se preocu
pando com o vizinho.

Ivo Konell e Geraldo Wer

ninghaus estão no caminho da
coerência. Estão assumindo os

compromissos,constantesdopia
na de goperno de Pqulo Afonso,
de quem silo aliados convictos.
Esses compromissos estilo na

agendada sociedade de Jaraguá
.
tio Sul e vao ser cobrados a fun
do. Se o governo convencer I

co"esponder, saemporcima. SI
niio, nenhuma explicação aerll

suflciente para contornar de

cepç6es.

Interesse
Sem pejo algum, o secretário

.

Adernar Duwe confessou ter inte

resseno asfaltamento daestradado
Rio da Luz por ter lá sua residência
e-suas propriedades. Disse-me isto
com todas as letras, em entrevísta

para o programa Studio Atualida

des, que apresento todas as manhãs

na Rädío 99.1 FM.
Nada de maís, Afinal. o asfillto

vai ter de sair mesmo. a prefeitura
está faEende sua parte e-o governo
do Estado deve completá-lo. E uma

comunidade inteira setá beneficia
da. Conformeüuwe.aíndaeste IUlO.

Como conselho ou sugestão. o se

cretário deveria apenas tomar cui
dado ao falar, pois a maneira como
aãrmou pode denotar interesse pró-

,

prío, se alguém quiser dar às suas

afirmações um rumo malicioso.

Como os recursos para a pavi
mentação podem cair através des!' cl

Secretaria, aSeduma, amalícíapode
tel' ressonância ainda maior,

dados em poder de Carlos
Hoffmann precisam ser catalo

gados e mostrados ao público,
para pesquisa de estudantes e

até de profissionais de comuni

cação.
Uma tese polêmica de Hoff

mann é quanto ao título de funda
dordacidade, dado historicamen
te a Emflio Carlos Jourdan. Para
ele, os verdadeiros fundadores
foram outros.

Fernanda Bornhausen de Sá está levantando a

possibilúJade de aprovar 160 casas,· atrav�s do sistema
de lotes urbanizados, para Jaragud do Sul. Tem nas

maos, ainda, o projeto de 80 apartamentos populares
no Amizade.
Ela quer le.val' adiante esses pr()jeto�, em parceria

com a prefeitura. Outra preocupação, segundo me
disse, � dar um atendimento mai.1I amplo aomenor e
ao adolescente. Neste caso, transferindo recursos para
que amunicipalidade administre e garanta o servlfo•.

Se garantir a metade de tudo isso,' terll cumprido o

seu papel para com a cidade.

História
Conversei com Carlos

Hoffmann, diretor do Museu do

Parque Malwee e obtive infor

mações muito interessantes so
bre a história de Jaraguá do Sul.
Hoffmann reúne um cabedal de
conhecimentos que, hoje, batem
qualquer' estudioso da matéria,
exceção, talvez, do ilustreEmflio
da Silva, monumento da cultura
histórica da cidade.

Os registros fotográficos e os

Atenção
Quando semerece crítica, faça-...... pessoal técnico e de apoio tem

se a' crítica, Quando se merece muito preparo para a função. Fica
recouhecunento, reconheça-se. A muito maís fácil negociar com

MenegottiVeículos ('\/olkswagen) gente assim, sem desmerecer �s
atendeu-me com uma presteza demais, todos credores da nossa

incomum, na aquisição' de um conflançae apreço. Masrealmen- .

automóvel. te aMenegotti tem um quê quedá
Realmente seus vendedores e vontade de elogiar.
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mensem

J araguá doSul-Fiscais do
indicato Mobiliário e da Cons

ção Civil de Jaraguá do Sul,
.

'oram ontem ànoitenoalojamen
o-da construtora Norancal; ven
. dora de concorrência pública
ara a construção de uma ponte
·obre o rio Itapocu, próxima ao

eira Rio Clube de Campo.
-

Segundo o vice-presidente do

indicato,GilmarPereira, as con
ições de segurançados operários
são mínimas. "Eles não dispõem
de luvas, botas, óculos protetores
e outros objetos - indispensäveis
paraasegurança" .destacal'ereíra,
afirmando que a construtora

oferece todo o equipamento só

após três meses de trabalho. "De-

POlíCIA CORREIODOPovo-ll

Dois cubículos divididos entre os quarenttifuncionários

pois do prazo de experiência de

cada funcionário", revolta-se.
O problema de superlotação

otoristaatropelamenina na rua Joinville

INSEGURANÇA

onstnuora aloja quarenta Comérciocwnde,stinode
.,."" ,..,. ,.". armas preocupa Justiça

COI,"lÇ�oesprecartas Jaraguá do Sul - o juiz da Comrelaçãoäs armasclandestí-
.

VaraCrimínal.OsmarMohrrna- nas que entram no município,
nifestou nesta semana a sua Jurema assegura que elas não

p preocupaçãodiante da crescente chegam do Paraguai, como se

comercialização clandestina de 'supunha, mas da Argentina,
armas em Jaraguä do Sul. "Ao

. "atravésdaregiãooestedoesta
invés deprocuraradefesaatravés do, onde hámenos fiscali�ção".
de seus organismos próprios, a Em Jaraguá do Sul, poucas
sociedade está preferindo se empresassededicamaocomércio
armar", adverteomagistrado.Eie de armas. Em duas delas, são
não sabe precisar o número de vendidasemmédia25revólveres
armas que altuamente estão nas pormês-omaísprocuradoé ode
mãos da população, "pela falta calibre38eseupreçovariadeR$
de um controle mais rigoroso". 360,00 a RS 550,00. Para. a

Mas na delegacia de polícia o compra e a aquisição do porte
número de armas apreendidas legaléimprescindívelopreenchi
pelos policiais temaumentado. A

'

mentodealgunsrequisitos,como
delegada Jurema Wulf fez um apresentação do.atestado de boa

calizados. "Hoje, são 40 pessoas- levantamento das apreensões no conduta, de sanidade mental,
'amontoadas' em dois barracos primeiro semestre deste ano, ,comprovante de emprego e do
com pouco mais de seis metros constatando a existência de 28 micílio, além de fotos e doeu

nos alojamentos também foi tis- quadrados", revela.

Corcel de Oliveira ficou com a frente parcialmente destruída

armas, entre hrancas e de fogo. mentos pessoais.

Jaraguá do Sul - A impru
dência do motorista José de

Oliveira, condutor do Corcel II,
placas ADW-1l89, de Curitiba,
quase terminou em tragédia na

tarde de quinta-feira passada. Ele
trafegava pela rua Joinville, sen-

, tido Jaraguá do SullGuaramirim,
quando atingiu a ciclista Lidiane
CristinaWolf, 14allos, que vinha
no sentido contrário. Lidiane foi
arrastada pelo Corcel até uma

cerca de arame e ficou presa de
baixo do veículo. A menina

quebrou as pernas e o fêmur.
No depoimento à polícia,

Oliveira afirmou que dirigia a

mais de 100 km/h- quando
atropelou a garota. "Eu perdi o
controle do veículo", define. Ele
foi liberado após pagar fiança e

responderá inquérito policial por
direção perigosa. Polícia já apreendeu 28 armas só no primeiro. semestre deste ano

� H-UM�NlZ�Çf\O DO T�NÇITO·€fYI
Jf.\�� DO su c PO��r"El.. '

ß��T� �V€R � CONÇa€NTIZ"ç�O
DE: �fY8�� ,,� Pt\RT€Ç:

�TR€Ç c MOTORl�T,,�.

o/JA @� �����lLO�3
'IlAÇÃO
CANARINH-O
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CORREIO DO PO\'O -12 ESPORTES Jaragué do Su� 15 de julho de

Mesmo com dívida

superioraR$210mi,
Juventus contrata

Jaraguaen�esparticipam .

Em lnaléria ... com_�,
domundialnaColômbia a gente não se ..rola

RISCO

J araguá do Sul-�um uma

dívida superior a RS 210 mil, a
diretoria do Juventus contratou
na quarta-feira passada, três
jogadores
que inte- Du otllltos
grarão o I_
e I e n c o iVZllm tllstllS
para a

-disputa
do Cam-

- IID JD6D
. MOltottD

peonato
Brasileiro, série "C". Adriano, 21,
ponta esquerda, que atuou neste

estadual peloAtléticode Ibírama,
marcando 17 gols: Alexandre,
22, meía direita, cujo passe
pertence ao empresãrío. Ângelo

BJCICROSS

Jarapá do Sul - Quatro ci
clistas de Jaraguá participam nos

dias 29 e 30 destemês, naColôm
bia, do campeonato'mundial da

. categoria.
Giovani Junkes, Marcos

Krause, Robson TeIles e Riam

Meirelles, todos da equipe
Algemíx, de Jaraguá do Sul, via
jam esperançosos em conquistar
um bom resultado. "Eles estão

Margutte, que jogava nos Estado
Unidos e Flávio, do Guarani, de
Campinas, que atuou na segunda
fasedoCatarínense deste anopelo
Joinville, assinaram contrato até
dezembro deste ano.

Segundo o tesoureiro do clube,
Márcio Schunke, desdequeanova
diretoria assumiu, foram quita
dos RS 80 mil em dívidas,
"restando RS 211 mil", garante,
con-tradizendo a afirmação do

.presídente ÂngeloMargutte, que '

disse não contratar ninguém até
saldar, pelo menos, 50% da dívi
da. Na próxima semana, a comis
são técnica deverá ter a confir
mação de novos contratados.

com um nível técnico bastante

elevado", explica o treinador da:

equipe, ValdirMoretti. Os quatro
ciclitas estão disputando

-

a

liderança do campeonato catari
nense em suas categorias.

Moretti destaca a ajuda do de
putado Ivo KoneU (PMDB) no
custeio em 30% na viagem dos
ciclistas à Colômbia. "O restante

foi pago pelos pais", define.

Adquira
ago.ra mesmo

seu celular
com garantia tot,al

.,n��
LOSS Marechal, 286/302 ...

Toda equipeAlgemix, torcendo pelos quatro ciclistas no mundial
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