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Angelo Paes, na

pele do avesso

corno um badboy
Caio, da novela História

dc Amor, vive no estilo bad

boy, mas Ângelo Paes Leme

é, na vida real, um pacato
rapaz longe de agitos e con

fusões, Caderno de Varie
dades

PT não receberá

jetons pagos nas
N

sessoes extras
Os cinco deputados estaduais

do PT decidiramnão receber os
cerca dc R$ 6 mil rcfcrcntcs às
scssõcx extraordinárias da Assern
hléia Lcgislativa. P:ígiml J

�Bib!iote,:a I')"

Agricultores já têm
cursos profissionais

.

A secretaria municipal de

Agricultura c Meio Amblente
trabalha com produtores dómu
nicípio visando melhor apro
veitar os alimentos,
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O Procon QC Jaraguá do Sul
dístríbuíu nesta semana infor

mações importantes sobre pro
cedimentos que se deve ter na

hora de alugar imóvel
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ATENDIMENTO

Usuários do SUS serão todos cadast� .

"r
.

.

gm ;c� ';.;r.�_�rl
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A .' it CP j'ij;1secretaria munici- IS!'.pal de Saúde de Jaraguá
'

I�
do Sul vai cadastrar todos I§

-

�

os usuários do Sistema _:,w

Único de Saúde (SUS),
com a confecção de uma

.

carteirinhaque, segundo o
secretário Irineu Pasold,
servirá para um acompa
nhamento mais efetivo do
paciente e das' doenças
diagnosticadas, Nesta se-

I

mana Pasold esteve reuni
do com representantes de
outros municípios visan
do a formação de uma es

pécie de consórcio na área
de atendimento.

Página 4
,

.

Conselho Municipal exige carteirinha

NEGÓCIOS

Feira da Malha vai até. o dia 30
C01n boas opções de contpras
.

Atéo dia Jüno paviíhão
"B" do Parque Municipal
de Eventos de Jaraguä do
Sul acontece a 9° edição
da Feira da Malha onde os

consumidores têm múlti

plas opções de compra,

com uma completa estru

tura de apoio na área de
, alimentação, além de des- .

files de moda diários com
.shows musicais e espetá
culos culturais de bom ní

vel, Página 6À venda o que há de melhor em malhas

lomputec agora em

Jaraguá do Sul Fone: (0473) 71·8447
\
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EDITORIAL

Tomando a iniciativa
Confira'a História

o recém empossado presidente da novosistemaviáribparaqueissosejafeito,·
Câmara deDirigentes Lojistas deJaraguádo evítando-seprejuízos aindarnaiores aosetor
Sul, Ildo.Domingos Vargas, mostra firme que tem peso considerável naeconomia de

disposição de unir forças (não apenas os. Jaraguädo Sul. A legalidade ou não desta

Iojistas) para solidificar a cidade come) um medida, quejáprovocou (e provoca) ações
verdadeiro pólo comercial daregião. E. sem . najustiça em cídadescomoBlumenau, por
perdertempo, põeemdiscussão doisassun- exemplo (aruaépública, portanto, de uso de
tos considerados como de fundamental todos) discute-se depois.
ímportâncíaparaocomércíolocal, Umdeles Talvez de igual importância, ou mais, é
é a implantação imediata do sistema de outra proposta da CDL: a implantação de
estacionamento pago ao longo de ruas um curso de tecnólogo emcomércío, espe
centrais, o que provocará um rodízio de cializando a mão-de-obra do setor. Nada
vagas, por exemplo, na hoje congestiona- mais imprescindível.doque o conhecimento
da Marechal Deodoro. daquiloquesefaz. Fundamental para se ter
'. Nestavia, encontrar local paraestacionar competitividade e, por consequência, qua
é como ganharna loteria, embora isso não lidade. Estão o presidente da CDL e sua

signífiqueclientesnaslojas, Segundo Vargas, equipe no caminho certo. Esperar não é
não é preciso esperar pela��pltmtação.do fazer. Efazeré preciso.

16dejulho -A bombanuclear

No dia 16 deste mês de julho
transcorreu o quinquagésimo
aniversário da explosão da pri
meira bomba nuclear, ocorrido
em Alamogordö, NovoMéxico,
nos Estados Unidos da Amé
rica. Os
cientis
tas que
construi
rame fí-

Im 16d,Ivlll4
.

bDmbaAVt/,a/,
SImD/I/im/DS
, dlll/vltils

zeram

explodir
esse pe
t a r do
_atÔmico, tinha como líder o gê
nio do átomo e do meganon '0
então físico Julius R. Oppen
heímer e todos eles, apesar de

.

cOnl'Íecerem a fundo.o poder
õestruidor da superbomb� que
tinham construido, ficaram

.. Jos. C"stllho Pinto

"arrasados com o resultado japonesas o mesmo que em

avassalador da primeira explo- Alamogordo, isto é, umadesco
são em Alamogordo a ponto de munal bola de fogo (o tal cogu
sejulgaremnão sóculpadospelo : melo atômico) subiu alguns.
invento da monstruosa arma bé- quilômetros na : atrnosfera .

. Iica, mas até cúmplices dos desprendendo uma claridade e

morticínios que ela poderia calorcentenasdevezesmais forte
. causar no futuro. E não que o sol clareando e incendian

exageraram quando assim do tudo que alcançou, conjunto
pensaram, pois,mais tarde, em 6 de mortes e destruição que fez o
e9deagostode 1945, ascidades Japão capitular de imediato e

japonesas de Hiroshima e incondicionalmente. E corno ca

Nagasaki foram bombardeadas pítulo final dessas cenas
com o referido engenho atômico apocalípticas,'veio ii rendição
emorreramna hora milhares de com a nata dos militares [apene
pessoas' e outras tantas mais ses pert'ilados perante o generat
tarde' vítimas de graves norte-americano Douglas Mac
ferímentöseradiação.sendoque

'

Arthur, no convés de um navio
das duas gtandes cidades quase .

da marinha de guerra dos Esta

nadarestoujáquetudofoidemo- dos Unidos.
lido. �----------

Acontéceu nas duas cidades It Jornalista
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Há 94"nos
- Em 190 I. os 50 anos de Joínvílle hospedou, sempre. acompanhado do

. alcançavagrandebrílho. Namanhãde Superíntendente e dá presidente do
27 de abril o governador Felippe Conselho Municipal. Dia 28, apés a'
Schmídt e comitiva partia à jubilar missa cantada e oficiada pelo Pe -.
cidade, acompanhado de uma comis-

.

Boergérshausen, acolitado pelo Pe.
são que foi àS. Francísco pararecebê- .Gercino e com a presença do Gover
lo. Chegado em Joínville era saudado nador, realizou-se sessão solene no

pelo sr. lgnacio Bastos e, após o Paço Municipal, Dia 30, dava-se II

agradecimento de governador, acom- lançamento da pedra fundamental do
panhado de grande préstito, seguia asilo de órfãos e velhice, uma sessão

para opalacete daVva. Hasse.onde se teatral e baile até a madrugada.
Há 70"nos

- Em 1925, o "CORREIO DOPOVO" no alto cargo de intendente do distrito
visitava a grande fãbrícaque Ângelo de Jaraguá, o sr. João Doubrawa, seu
Plazera ccnstruta para fabricar sogro.'
brinquedos. harmônicas e gaitas de - Enúlia Czernlewicz Meyer, esposa
boca. já tendo recebido�diversas má- de Bernardo Meyer� do alto comércío
quinM da Alemanha e regular quantí- deCurítíba-Pk, falecia aos 30 anos de
dade dematéría prima, notando-se, na idade, ela filha deGeorgCzerníewícz•.
oportunldade que seria Uma das -OesaRodolphoFlscher,sgtn.do 13"

prinl..ipais do País. BC, defensor da legalidade- na
- Tendo II SI'. Artur MUller solícítado . revolução, visitava seu pai Francisco
licença, era nomeado para substitui-lo' Fischer e familiares.'

.'

Há eo eno«

Barão de Itapoeu

"AHtstôrta de nossa

gente não pode .ficar s6
na saudade".
OPassado só é impor•
tante seo seu tempo foi
bem empregado

- Em 1935, em 28 de maio, dava-se a dente de Joinville, recaindo na pessoa
solene inauguração do Grupo Escolar de Orestes Guimarães. À noite hou
"Abdon Batista", com desfile. até o

Hotel Central", para receber o diretor
. do Dep.deßducação, sr.Luíz'Tríndade
e o inspetor federal de ensino, sr. João
Areão. O pát�l recebia bênção do Pe,
Alberto Jacobs, falando o dir. do Dep.
deEducação e oDr.Marinhode SOU.7,8

.

Lobo, n promotor de justiça: dr.
Candiago.lembrando que o Abdon foi
o pioneírode rempdelaçll.o do ensino
em SC. tntervtndo junto ao governo,
em � 901'1. na qualídade de Superinten-

Há 10"nos
- Em 19115, o Tribunal de Contas do
Estado reuniu �O municípios em

JumgulÍ do Sul. o plimei1\) Semínärío
dl� Assuntos Municipais do Pais. que
tew pm nbjetivo de leVar às admi

nistraçõesmunicipais a orientação nas
prestações de contas das prefeituras,
buscando a reciclagem de cii'nheci
mtlntns, pal'a evitar a repetiçãu tie ann
mullus �a tlxecuçãn financeira ti

nn,:umenlál'ia dns municípios. ()
encnnfrnera desenvolvidonoauditöli()
do Centro Empl'esarial, com os

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

ve banquete às autoridades, seguido
de baile no Salão Buhr. Lembrava o

"CORREIO DO POVO" que a

construção se devia ao coronel
Arísälíano Ramos. atendendo um pe-
dido do dr. Plácido OIympio de
Oliveíra,emooraaínauguraçãoocorre
se na admínísrração do dr. Nereu
Ramos. João Baptista Crespo compu
nha uma poesia que está nM coleções
do festejadll poeta.

integrantes das microrregiões da Foz
do Rio ltajaí, dnsVales doTijueas e do
ltajiú-Mirim, Médio Vale do ltajaí.
Vale do ltapocu, Nordeste de SC,
Planalto Norte e Vale do Canoinhas.
- Jaraguá ganhava Faculdade de

Administraçãll, que era encaminhado
ao Ministério da Educação e

aCrtllütava-se numa rápida tramitação.
O noVtl curso para R5, começava emn
65 vagas e tlUtroS cursos (Pedagt1gia)
extensão da Furh. de Blumenau.

..

Daas Rodas
Industrial .

ALTA TE NOLao'A
EM MAiiR'ASoPRIMAS
PARA AUMENTOS

Fone {0473} 71 2277
Jaraguá do Sul •. SC

.__
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Su� Zldejulho de 1995 POUTICA CORREIO DOPOVO· 3

Retranqc� PTnão quer receber dinheiro
Fim da picada'

o vereador Osmar Burigo (PFL de Brusque) devolveu R$
812,90 à Caixa Econômica Federal. Motivo: embolsou
indevidamente cinco parcelas do seguro-desemprego,

embora receba salários COmiJ vereador e sejaproprietário
de um café, no centro comercial Stop Shop. E nada vai lhe

acontecerporque, segundo.o ministério do Trabalho
local, a devolução do valor interrompe o processo. COmiJ
se vê, uma vergonha, muito mais em se tratando de um

homem com cargo público: Está faltando cadeia!

De volta
- o Bis Bus, ônibus sobre tri
lhos, volta a Jaraguâ do Sul hoje
efica atédia 25, data defundação
da cidade, Proporcionando a oca
sião de um passeio. Este novo

meio de transporte deveräseruti
lizado, em principio, na rotá

Corupa/Guaramirim e, nas.fins
de semana, entre Corupá e São
Francisco do Sul. A iniciativa é
da secretaria municipal de Pla

nejamento,

Sem extra 1
Os cinco deputados estaduais.

do PT; por äeasõo própria, não
11'(10 receber a remuneração cor
respondente as sessões extraor
dinarlas neste recesso äe julho,
certa ae R$ 6mil cada um, Con
sideraram que não htt urgência
nos projetos que serão votados,
Acham, além disso, que o gover
no não pode! gastar em torno de
R$ 240 mil quando diz não ter
dinheiro para educação e saúde,
por exemplo,

.

Sem extra 2
f'claro que oPl'tambémapro

veita a brecha para somar pon
tos. Ma.\', fUI verdade, os projetos
em pauta jd poderiam ter sido
aprovados antes, sem necessida
de de tais !liWOS, A líder do Pl',
klel!Salvati,.achll quepor trás da
convocaçãn hä um acerto entre o

gnvemo« ulzumas bancadaspa ra
tirar alguns deputados do "ver
melho" nas contas banca rias.

É demais
Alids, analisando friamente,

pagar extra pra quem jd ganhu
ununom» e ainda tem três nie
ses dr R'ria,I' por ano - e o nutis
grave, com dinheiro dos rontri
huil1tC'.\',jd ciporsisá UII1 escânda
lo, Sá que' 1/ maioria Mo pensa
ussim (' embots« o que pod». Por
ai ,1'(' V(? 'PI(' eleicão, 110 Brasil. .

nlio te//l ,�C'rvid() para /III'II/ar ().
('/IIIlI}()rtamC'nto da /lminria do.\'
políticos, '

Em movimento
o PFL continua promovendo

na região do Vale do Itapocu reu

niõespara traçarseu rumo. Ontem
foi a vez de Corupá ouvir as lide
rançaspeJelirta.rsobreoPFL2000,
cuja coordenação na região é de
Francisco Schorle. Revisão consti
tucional, reforma fiscal, cidada
nia; diretrizes políticas, estatuto e
atualização doprograma doparti- ,

do são os temas abordados nestes
encontros,

Nova visão
o ex-prefeito de Garuva; José

Chaves, é o novo chéfe do lhama,
em Santa Catarina. Este, pelo
menos, conhece deperto os ffeito,f
devastadores da exploração irra
cional das matas em seu prôprio
município, Tem, porém; ponto de

vi.ftafomuulo: devehaserumequi
lfbrio sem preservacionismo exa

cerbado. No que estä correto.

Direto
Em resposta iw sindicato

classista, oprefeita Durval Yasel
disse nesta semana que questões
trabalhistas e salarial devem ser

tratadas na secretaria de Admi
nlstração. "O secretario tem po
deres delegados e quemfala com

ele, falll com o prefeito", disse
V(/sel. Os stnatcalistas reclamam
que, emhoru pedidos insistentes.
o 11rC1Teito m70 os recebe.

Rápido
Prefeito de Crlclúmu (I

calUiitiatí.l'simo ao governo do
E:rtado etn 98; Como vai ficar
dois (/110.\' sein mandato.
estruturou-se ptt ra [azer c!Wg(/ r
aos ÓI:�170,I' dr imprensa noticiá
rio de obras .\'1.1(/.1' C' (/ rtigos ('0I!,1

opiniões pessoais. esultundo a

ridad« ('0//10modelo d" adlll in is

tm{'lio plihli('a, Tmhalho mol'

den(/dopelojornalista AII/arildo
dO,I' Salltos,

a serpago por sessões extras

Id.U .�/WJI4 l(d.r do PT

FlorianÓPoliS - Deputa
dos do Partido dos Trabalha
dores decidiram não receber a
rem u n e-

ração cor- ,1III"IItI. tIIz
respon-
dente às 911t11HÍ111Ni
sessões 1_-'_
extras que ""II,/IUfI
a �ssem- '.SLt,./••S
bléia Le- r: 7·

gíslatíva realizar neste mês de
julho, num total aproximado
de RS 6 mil cada um. () PT
tentou que a Assembléia apro
vasse uma auto-convocação. o
que evitaria gastos da ordem
de R$ 240 m ii com os 40 depu
tados- porém o requerimento
acabou sendo rejeitado pela
maioria, Segundo a deputada
Ideli Saívati, a convocação
ex traerdinár ia se tornou des

necessária porque o conteúdo
dos projetos que serão vetados
não têm caráter de emergên
cia, o qUI;! justificaria as ses

sões ex traordinárias,

Na opinião da líder do PT

na Assem hléia, por Irás daWB-

.mas bancadas para tirar depu
tados do "vermelho" eJD suas

contas bancárias, Comô a auto

convocação não foi aceita, os de
putados Idelvino Furlanetto,
Neodi Saretta, Carlito Merss..
Volnei Morastoni e Ideli Salvati,
através de requerimento à Mesa
Diretora pediram para que as im

portâncias que cabe a eles pelas
sessões extraordinárias não se

jam depositadas em suas contas,

Parao deputadoMerss, estaatitu
de não é de foro íntimo, "o que

es� em questão é amoralidade e

o resgate da credibilidade do Po
der Legislativo junto a opinião
pública", defendeu,

,Os petistas enfatizaram que
não são contra a convocação
extraordinária da Assembléia
sempre que isso for necessá
rio, porém alegam que não se

.

justifica gastarmaís de R$ 200·
mil num momento em que o

próprio governo alega falta de
dinheiro para investir em se-

tores básicos como educação e'
saúde, "0 que se está fazendo

vocação pode existir um acor- agora é imoral", enfatizaram
do entre o governo com algu- os petistas,

" "

teso no nso e

nas fágrimas
como antíáoto
contta O ôdia
e O terror.

Dalmar

(Chaplin)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CADASTRO

Usuários do SUScom registro Professores terão curso para
.

'Ie do .

"... ,l.'
.

projeto de educação ambiental'
para co11tro ateIUJltnellto. .'.ragoá do Sol- A secreta- do comSateue.éuccustruçãouc

,

ria municipal de Agricultura e um plano estratégico de educa
Mein Ambiente e a Epagri pro- "ção ambiental. que deverá ser

movem. de 26 a 28 destemês. um aplicado nas escolas da rede pú-
cursnde Capacitação Estratégi- blíca c particular. "Será discuti-
caem EducaçãoAmbiental. des- do o que é feito e o que poderia
tínado a professores de ciências ser feito em relação ao assunto.

etécnícos ligudos aomeío-ambí- Édecaráterconstrutivistae Visa
ente. As vagas são limitadas e a

-

unir os vários segmentos que já
extensionista da Epagri e coor- atuamem favor do meíoambíen
denadora dn evento. Salette te'', esclarece a extcnsionísta.
Duarte. devem participar apro- A promoção tem () apoio da
ximadamente 35 pessoas. O cur- secretaria municipal de Edu
so acontecerá no Colégio São cação' e Cultura Esporte e

Luís e seráministrado pelo mes- Lazer. A proposta, segundo
tre em Sociologia Política, pro- Salette, é também discutir os

,

fessor da UFSC e especialista conceitos básicos como

em Educação Ambiental, Daniel
'

biosfera, ecologia e degrada
José da Silva. ção ambiental. "A meta é edu

O objetivo do curso, de acor- car", resume Salette.

li
I

JaragUá doSul - A partir

'

de agosto. toda a pessoaque for
atendida

pelo SUS

(Sistema
Único de

Saúde) re-
ceberá u-

ma cartel-
-_-----

rinha de identificação. O ob-

jetivo, segundo o secretário

municipal de Saúde. Irineu

Pasold, é cadastrar todas as

pessoas atendidas pelo sistema
para que se torne possível o
acompanhamento econtrole do
doente e da doença. A princí
pio, Pasold estima que aproxí
madamente 20 mil pessoas se

rão cadastradas.
Além dó acompanhamento

histórico do paciente, a cartel
,

rinha de saüde servirá para ra-.
.

cíonalízaro atendímento.jãque
vai direcionar por zona. De

acordo comPasold, atualmente
30% dosatendimentospeloSUS
em Jaraguä do Sul são para
pacientes deoutrcsmunicípios,
característica que desaparece
rá com a utilização da carteira
desaúde. "Cadamunicípiodeve
assumir o atendímeoro básico
na área de clínica geral, pedia
tria e obstetrícia", expl�ca
Pasold, Atualmente, Jaraguã
do Sul está pagando a conta

GERAL

Cadastro de pacientes do .�US

os.

A carteira de saúde é uma
"

exigência doConselhoMunici-
pal de Saúde e consequência
direta da ínformanzação dos

cio íntermunícípal de saúde.

Segundo Pasold, o consörcíó é

uma alternativa capaz de fazer
com que todos os municípios
participem proporcionalmente

ESPECIALIZANDO

RENDA EXTRA

Agricultores aprendem a tirar
mais proveito das propriedades

. .Ja�aguá do Sul - O aprovei
tamento total da matéria prima
que existe em cada propriedade,
rural é o principal objetivo dos
cursos profissionalizantes e de

economiadoméstícaquea Epagri
e a secretariamunicipal de Agri
cultura eMeioAmbiente promo
vem regularmente. Transforma
ção de frutas. de pescados. de
leite e ainda panificação,
bananicuttura, rizicultura, gado
leíteíro e mecânica de duas e

quatrorodas são os cursos ofere
cidosaos pequenos e rnédíospro
du tores rurais do município. Os
cursos são realizados na Funda

aprovaram a iniciati va. "Agora' ção 25 de Julho, em Joinvílle, ou"
só falta o aval dos prefeitos", em qualquer outro centro detrei
finaliza o secretário. namentoque aEpagrimantémno

postos de saúde. De acordo com no atendimento especializado.
Pasold, todos os postos de saü- O atendimento será dentro
de do município serão infor- das regras do SUS e viabilíza

matizados, O processo já co- consultas e exames espe-
meçou e os primeiros postos a

receberem o auxílio são os da

Barrado RioCerroeVilaLalau,
que registram um atendimento
,diário médio de 800 pessoas.

cíalízados, sem sobrecarregar
municípiospólos. "Pretendemos
implentar o consórcio baseado
no critério de população, onde
o custo é dividido pelo número

.
'

de habitantes de cada muníci-
Consórcio

pio engajado" . SegundoPasold,
O secretário municipal de todosossecretäríosdesaüdeda

Saúde, lrineu Pasold, reúne-se Amvalí já toram centarades e

esta semana com prefeitos de

de atendirnentos que deveriam municípios vizinhos em busca

ser feitos em outros munícípí- de adesão aoprojetodecönsör-

estado de Santa Catarina.
Nesta semana. oito mulheres

da área rural foram para a Fun

dação 25 de Julho para um curso

de panificação. com duração de
uma semana. "São maís de 10
receitas diferentes de pães".
exemplíflca a extensíonista ru-

.

ral da Bpagrí, Salette Duarte,
que já reservou vagas para
Jaraguá do Sul até o mês de
outubro deste ano. Segundo
Salette, a prefeitura investe apro
ximadamente R$ 10,00 por pes
soa, em cada curso e até outubro

produtores de Jaraguá aprende
rão a melhor utilização de frutas
e verduras, pescado e panifica
ção, cursos já agendados pela
Epagri para o município.

-

�ESCORT HOBBY
MAIS��PRÊ,MIOS.
íJ� �@fj@ íJ�

VMIdo dllllQ5185 .14'1CW5.
Cidl Rl25.00 em compra. 1 cupom.

Hlo Va" Acumular.
,

..

Certo Aut. Ni 01109/004/95 - DRF - Joinville OFlITAS E 'I'MlaS
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PRECAUÇÕES

AlimentíciosSasseapostano Procon alerta para cuidados
n�r�g��i!��L�a!e��!����:'�� com os contratos de aluguel
acompanhar as novas tendêncí - humorada e tem como conceito
as do mercado, a Alimentícios. oslogan"OPrazeréTodoSeu",

Jaraguá do Sul, 22 de julho de 1995

MUDANDO

Sasse, de Jaraguá do Sul,
resolveu modernizar a embala
gem dos seus produtos Café
Pingo Preto e Café Sasse,

O processo de mudança se
.

desenvolveu atravésdaparceria
que a empresa tem com a D,

Araujo Propaganda, apôs a

realização de pesquisas de
mercado e a encomenda da

criação das novas embalagens
à Seragine Design (SP),

Para mostrar aos consu

midores o novo layout dos pro
dutos, a agênciacriou duas cam
panhas, Ambas são compostas
de peças gráficas e eíetrônícas.

Dirécionando
A campanha do Café Pingo

Já paraoCafé Sasse, a agên
cia gravou um t'ilme no

renomado resor Cestão do

Santinho, agregando ao café a

idéia status é prestígio, Este
filme conta com a participação
especial da proprietária do

Cestão do Santinho, Iolanda
MarcondesMattos, que através
de depoimento reforça a idéia

de qualidade do produto.
Como . parte da nova

estratégia de comunicação, a

Alimentícios Sasse expôs os

produtos de sua fabricação
(Café Pingo Preto, Café Sasse
e toda sua linha debalas), na 8-
Bxposuper, que aconteceu no

mês passado em Joínvílle.

VIDA ROTATÓRIA

ConselhodiretordeCorupá
tomaposse em noitefestiva

Corupá.- Na noite de 05-07-
95. no restaurante Gruta Verde.
realizou-se a solenidade de posse
do novo Conselho Diretor dê>

Rotary Club de Corupá, quando
assumiu o presidente César
Werlan� que empossou os seus

colaboradores no ano rotário
1995/96. A posse contou com a

presença do prefeito Adelino
Hauffe. que agradeceu os serviços
prestados peloclube cdo rotariano
Osnildo Bartel. representante do
gov, Abelardo Vianna Filho, Com-

pareceram. também. companhei- .

ros dos Retary Clubs de Jaraguá
do Sul. Guaramirim, Massa
randuba e Florianópolis. A foto
mostra Q instante em que o

.

rotariano Eli Eipper. sorridente
pelos cumprímentosde seu perí
ado de presidente cumprimenta.
perante as bandeiras o novo pre
sidente Cesar Werlang.

Foi uma reunião festiva pra
não botar defeito, Parabéns aos

companheiros do RC de Corupá.
(E.V.S.)

CORREIO DOPOVO - 5

J araguá do Sul - As ques
tões relacionadas com aluguéis e

o pagamento de outras despesas
dos imö-

orientações sobre como deve

proceder o locatário em caso de
dúvidas. Segundo a coordenado
ra do Procon, advogada Maria
das DoresWinter, o contrato de
ver ser lido com redobrada aten

ção.
Ilegal

Alertaqueóproprietário éobri

gado a pagar taxas e quaisquer
outras despesas de intermediação
ou administração da imobiliária
e que a cobrança da taxa de con

fecção de contratos do locatário é

ilegal, Lembra, também, que im
postos são encargos do proprietá
rio e que só devem ser pagos pelo
inquilino mediante contrato. "Se
o locatário sublocar ou emprestar
o imóvel sem autorização do pro
prietário, correrá o risco de ser

despejado", diz a advogada. Diz,
ainda, que nos contratos

"residencíaís ou reajustes só po
- dem ser anuais e que ninguém
deve pagaroaluguel sem recibos.
"Não paguem sem recebê-lo",
alerta a coordenadora ..

veis sem - '41'.11
pre foram

objeto de••,
intermiuá-

..I.
veis dis-""'"...
cus�ões �l�- pI'tIJNÍII"'"tre inquili- .

.

nos e proprietários, Nesta sema

na, para esclarecer dúvidas a

respeito, o Procon . distribuiu

Preços pesquisados nos dias 13 e 14/07/95
Produtos Breithaupt . Junges Sesi Vitória Lenzi

.

Açúcar Porto Belo 1 kg ) 2,38 0,49 0,46 0,49 0,53
Arroz Urbano 3,07 2,98 2,?0 3;35 0,61
Café Sasse 500grs 3,38 3,62 3,62 6,60 6,40
Bise, de Maíz. Tod, 500grs 1,15 0,95 1,16 ·1,12
Polentína 500grs 0,52 0,59 0,52 0,55 0,64
Amido de milho (maíz, 500gr8) 0,99· 1,20 0,99 1,IÓ 1,11
Margarina Doríana 500grs 1,37 1,23- 1,29 1,39
Óleo de soja (Soya) lta 0,76 0,96 0,82 0,86 0,84
Ovos brancos dz 0,80 0,82 0,80 0,77 0,82
Ovos vermelhos dz 0,92 0,98 0,90 0,85 1,10
Feijão preto 1kg 0,82 0,99 0,80 0,89 0,78
Farinhadem

.

oca Marcia 048 054 054

-omputec
_-ora emJaraguã do Sul
«Mtcrocomputadores
«Seroidores de rede

«Impressoras. -.

»Deskfets «Laserfets
.•Scanners «Plotters

Fone: (0473) 71-8447

Toda linha:

F/ia- HEWLETT
�� PACKARO

t';._';:�j,,;Ç�i2,,�_� ...::..� Promoção de Inauguração'1

Noteßook 486 DX2 50, tela de cristallíquido colorida, winchester
de 170MB, 4MB de memória, 3 anos de garantia. R$ 3.600,00

com l1tec+
Centro de Revendedor Autorizado
Soluções Avançadas r�n- HEWLETT®
Centro Autorizado L"�" PACKA·ROde Serviços

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 6 ECONOMIA Jaraguádo Sul, ZZ de julho de 1995

SUCESSO'

Feira industrial contabilu« um bom saldo
J araguä do Sul - Mesmo

em circunstâncias econômicas
adversas, a 2i1 Feira Industrial da
Pequena, e

Média In- ,.,.n
.

d
ú

s t r i a
teve resul- 11"'6.
tados bas- I. � _�
tante posi- 10 UíHIf II1II
tivos. A tllsttJssill
avaliaçãoé _

do presidente da Associação das

Pequenas e Médias Empresas do
Vale do Itapocu, AntonioNormä
rio Bona, ressaltando que se a

feira não proporcionou negócios
. dire tos de grandemonta, consolí
'dou Jaraguá do Sul como um

parque industrial dosmaís quali
ficados e diversificados do Esta
do. Bona lembra que na cidade e

região existem cerca de 900 em

presas de pequeno e médio porte
.em plena atividade.

"O segmentomostrou sua for

ça e os expositores estabeleceram

novas parcerias, puderam ampli- possibílídade de se ampliar ã fei
ar seus contatos e manífestaram ra para sete dias", revela Antonio
interesse desde agora �m partici- Bona. "Perdeu quem não visitou e

par da feira no ano que vem", os que não expuseram seus pro- .

.
afirmou o presidente da Apevi. dutos", resume .:
Para Bona, o retomo institucional Para o próximo ano algumas

. é inimaginável e, na sua opinião, novidades já estão sendo analisa
a feira já tem identidade das.AApevi,promotoradafeira,
estabelecida, devendo ser ainda quer ampliar o evento, realizan
maior e mais eficaz na próxima do ao mesmo tempo um encontro

edição. Ele destaca que pelo me- entre empresários, de caráter téc
nos 60% dos expositores trouxe- nico, como forma de consolidar a
ram novidades em suas linhas de proposta da associação quando,
produção, promovendo lança- instituiu a feira. "Sempre pensa
mentos durante o evento.

.

mos na feira como uma possibili-
"Isso prova que nossos empre-

.

dade de colocar os pequenos e

säríos acreditaram e acreditam médios empresários numa vitri
na feira" analísa Bona. Outro ne atrativa. A feira cumpre este

exemplo citado pelo presidente '. papel mas podemos acrescentar
da Apevt, para demonstrar a im- maiores resultados oferecendo

. portância do evento, é que desde um evento técnico paralelo, onde
agora já começaram as discus- o empresário poderá também re

sões em tomo da edição de 96. novar seus conhecimentos e tro

"Algumas empresas Já nos con- car experiências com outros pro
sultaram sobre isso e alguns ex- fissionais da área", concluiu

positores querem debater sobre a Bona.

CERTIFICADO

•,
CASC.M. -It lem a ara ta satisfação de

outorger o presente certificado fi
Demicar Oficina de Lataria

Ch8pc8ç80 e Plnlur.

por haver sido consagrado(a} em primeiro'
IUßar na pesquisa de Opinião Pública,
realizada nesta cidade,

.

Jaraguá do Sul, 14 de Junho de 1994

Alt! Opróximo dia 30 opavilhão B doParqueMunicipal de Eventos
abriga a 9" Feira da Malha, comBO estandes que proporcionam
vendas diretos dasfâbricas noatacado e varejo. Os visitantes, aum
de excelentes opções de compras, ainda dispõem de 26 boxes de

aumentação com lanches rápidos, sorvetes, doces, souvenirs,
artesanato, brinquedos, pratos upicos, choperia e confeitaria,
entre outras coisas. Na mesma área da.feira; inúmeras atrações
culturais e musicais, alem de desfiles de moda todos os dias
mostrando o que se produz de melhor em termos de malhas na

cidade e região.

. .

.

,
. 'NA OPINIÃO PÚBLICA

COMO DESTAQ'UE DO ANO
NO SETOR DE SERVIÇOS DE
,OFICINA, CHAPEAÇÁO E

PINTURAS

Oficina de Latoar,ia
DOIS ANOS CONSECUTIVOS

DE LIDERANÇA EM
.

111 LUGAR

NÃO PRECISA SER AUTORIZADA,
TEM QUE SER ESPECIALIZADA

RUA MAJOR JÚLIO FERREIRA, 244 - VILA lAlAU - JARAGlJÁ DO SUl- sc - FONE/FAX: (0473) 71-5057

CER.TIFICADO

.,' '

CASC.M. -It lem a gral� satisfação de
outorgar o presente certificado fi

Demicar Oficina de Lataria.
Chapeeçêc e Plnlur.

por haver sido consi:lgrado(a) em priaeiro
IUß8r na pesquise de Opinião Pública
realizada neste cidade.

Jaraauá do sul.'23 de Junho de 1995,

3' 9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. Classificados de

COMPRO.
'Telefone prefíxo 71 ou 72.

Pagamento à vista. Tratar
fone 71-6987 com Jair

VENDE-SE
.

,

AULAS EMMICRO 486
Um consórcio de Goi 1000, Desenvolvimento

.

de
50 meses,' 9 prestações pa- planilhas eletrônicas, em

gas. Tratar fone 72-3797 Quatto - Pro. Tratar fone 71-
------'-- 5764, horário noturno cl
VENDE-SE Susana
Vídeo Cassete, marca Gold --;.

Star, 4cabeças,auto limpante, VENDE-S� .

3x de R$ 150,00 (novo na Consórcio de Gol 100 c/II
caixa). Tratar fone 72-1085 parcelas pagas R$ 2.500,00,

--------

-------- planoõümeses.Contatotone
71-9822

VENDE-SE
Máquina registradora, serra
fita e moedor de carne.pará
açougue. Tratar rua Erwino

Menegotti,215

VENDE-SE VENDE-SE
Celularcom linha instalada e
transferível, Número da lí
nha5503. ValorR$1.790,OO.
Tratar fone 97-5805

Master Sistem, semi-nov�, VENDE-SEporR$75,00.Tratarfone72- É P S Árb1085 gua uro angue a e,
tordilha negra, c/ registro

--

--------, definitivo. Telefone7I-58421
SALMO 38 VENDE.SE 71-4935

--------

Ler três vezes ao día, durante 2 bicicletas, Ranger, valor
três-dias. Publicarn04°diae R$110,ooeSafariR$ 70,00.
ver o que acontece. C.T.S. Tratar fone 72-1085

ADULTOS • ADOLESCENTES • CRIANÇAS
,

CEItTVoICIIDO CERTifICADO

'.�
� ,�,. 1l\'I'11 ... II .. lít�"tJ de

.'\o"a" tt f,j "'1IJ�tllf'l t',., IIlfro'leI.,
.

W 1'IolIl'd • 11.11011111.11
,....� ...�I....

1't01' InlYo,' Ilh.{O ton.na' ,,(1..,(") em p,1,,,rllc!
h'6'lI' 'MI r"'�,rJloa de 01'''�00 'piH"r
l'eftllmdoo fINI. ddod.

·1

Jaoos de ReDda
Completa Linha de Llnqerle

- Meia calça comlycra importada da Itália (não escorrega)
- Pijamas (masc, e fem) camisolas em seda emalhamercerizada
- Cuecas
- Calcinha e soutien, maiôs e biquínis

Condições tacllltadas

DrjtrnRp�PEDRA\-ltc'�R���:'VJ '

- A

PROMOÇAO PARA oMESDE JULHO/9S'
Granito Camboriú 1 ° x 10 de

por
Granito Camboriú 1° x 20 de

R$·10,OO
R$ 8,00
R$10,50
R$ 8,80por

Pedra revestimento pl parede a partir'de R$ 9,OOm2
Pedra Sio Tomé mineira a partir de R$ 13,9Om�

CONHEÇA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDnAS

Fone: (0473)
73-0027

Rua Silveira Júnior, s/nfl
(Próximo ao Ginásio de Esportes)

, Guaramirim - SC

7) )'
........._-------....�..I/ �.

! MATERIAIS PARA CONSTRUCAOI

�. �
j

•
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CORREIODOPOVO - 2 CLASSIFICADOS DE. OFE�ATAS Jaraguá do Sul, 22de julho de 1995

Di UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM cURSOMEGA

11
...DRII'ftCA_. - --

Penteadoe

'. maquilagem para noiv,j.
Cortes TERÇA A SEXTA DAS
Maquilagena 1ll 8:00às 12:00/13:30às20:00is
Químicas. AOS SÃiADOS DAS

8:00 às 12:00/13:00 às 17:00bs.Manicure

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

Vidros - Molduras e Aquári�s
Orçamento sem compromisso

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

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

.

.' CRC-SC

Serviços 1501

Contábeis
UMA EMPRESA INFORMATIZADA

Preatação de Serviçoa Técnicoa - Prof_ionais capacitacloá -

Orientação Fiscal, Recursos humanoa - Abertura de finn.,
contabilidade em geral

H.II.1 .Io ... t: \ h-nl·�otti. �2,� - ....al.. I

BahTo: "\0\ a Bt'a ... llia - .J.II'.'�II.í do .... 111 - .... (
.

I'()'\,I (O-t7,�) 71-X7X7
.,' \:'. (O-J7.�) 71-CUIX

PG MOTO PEÇAS
BICICLETA IBM - FREIO CANTILEVER -

AROS, ALUMfNIO· CAMBIOS 'IMPORTADOS SOMENTE R$ 150,00
KITl8MCOMP R$ 35,00
CORRENTEGROSSAIMP R$ 2,50
CORRENTE FINAl<MC l'LlNHA , R$· 4,50
PNEUMOUNTAIN alKE FAIXA KENDA 1'1$ 8,00
PÉDEVELADUQUE R$ 5,50.
CÂMARA26TURBO , R$ 2,00

BIKA D'ÁGUA
Encanadores - Eletricistas 8 Pintor
SERVIÇOS ESPECIAUZADOS EM ÁGUA QUEN- .

TE FRIA E ESGOTOS; CONSERTAMOS VÁLVU
LAS DE DESCARGA QUALQUER MARCA. OU

MODELO; VAZAMENTOS DEÁ-GUA E
DESENTUPIMENTOS E PINTURA DE PAREDE

RUà Cei. Procópio G .. de Oliveira� 3"2
Em frente a Famac· FONE 1(413) 97-8157

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

Lay-outs
Arte-tinal

DigitaJizaçãq e Retoques.
de lmaqens

Fotolitos a Laser

KITBOX EVOLUTI'ON
A EVOLUÇÃO EM BOX COM VIDRO

TEMPERADO ou ACRíCILO
.

DESIGN tOlOt.EU • TRIlHO NÃO ACUMUlAÁGUA NEM SUJEIIA

PERSIANAS VERTICAIS· NACIONAL- APENAS RS 27,6()m2
. PERSIANAS VERTICAIS ·IMPOÀTADA·APENAS RS 9O,1JOm2

R. Germano Friedmann, 90 (em frente a Nutrimental)
I

GUARAMIRIM - SC - FONE 97--9352

-

ADE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
Tudo em 1IUlteriais para construção

.

ESPECIALIZADA EM SERV1ÇOS DE
TERRAPLANAGEM

CONFIRA!
Rua Joinville, 4885 - Fone: 71-1854

Jaraguä do Sul- SC

.

MATERIAIS ELÉTRICOS
AGORA TEM NOME;

I
I
I
!

COMUNICAÇÃO LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 4
Fone/Fax (0473) 72-1066

89251-701- Jaraguâ do Sul- Sc
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,I Tapetes 2;00 x 2;50 -

:'

TaP�.tes2"'40 '-",'" ;"�'",

,"

00 '

'

., )( 330-""
'

, " ,. ,

,

','

. 1 50�1,· ,
" "- ' "

,..

"Tapetes.J ,

'" "Mais· de 100 opções em côres, ': t' ":' :',x:',,:!::;,';',�,.-:;, :,::',

desenhos e tamanhos de tapetes e ... , ,',,:,,' " -.. ',':.:'
"

passadeiras, todos com o exetustvo I

"

"

,:'�. ',' '.:
"

..,;' .

•
> _ ... ,,' J •

sisteme de resina anti-derrapante com' \' --:: ',_:,
. ,,'

total garantia de fábrica I'
"

... '

,I '
,

,

Jaraguá,do SuJ, 22 de julho de 1995 CADERNOS DE OFERTAS" ',- CORREIO DO POVO· 3

. ia
, Petes 1ao, )( 2,40

Tapetes 2,00 x 3,00

TUDO Em 3 PAGnmEnm5 OU o mELHQR PRECO A UI5111
,

"

�Mn�: .

, RUA PAOCÓ�IO GOMES DE OLIVEIRA, 1149
SAlA 01 - JARAGUÁ DO SUL - sc

FONE: '72-2453

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO - 4 CLASSIFICADOS DE'OFERTAS Jaraguá do Sul, nde )..u.�_ de 1995

*Star
. �.
Fone/Fax (0473) 76.0650 ACRíLICO

NEON
FACHADA
BACKLIT

LETRAS INOX

i1r�1fOO�(((ID
<::::;� I LJ I c:::t r
lMPO.RT.& EXPORT

ACASA
DO CELULAR

•
(0473) 71-0803

l:·II�IIII·lllllllljlllll·I�·.lll·j·I·••l.I.II�.g··::::::::::.:.::!11111··ll!lll.II"·ll·1·�·.I.j11·!I·

:".

CELULAR PT 550 Motoreta
1 + 19 vezes de R$ 23,00
CELULAR PT 950 Motorola
1 + 19 vezes de R$ 36,00
(entrega programada)

':11.11111111111.11111'11111111111111:.1111
Aparelho de Telefone padrão

Telebrás (MF/Decádico)

Exclusiva linha deAntenas fJ/
celu/arportátll e rumlm6vel

Frequência: de 824 - 894
MHZ Ganho: 13 dbl II 16 dbl

TESTE DE
POTÊNCIA DE .

SINAL
E1nnmadorde

batenapara
.

telefóne
celular

APENAS R$ 24,00

Tel. 'M6ve/3Watts potência, K5 200

(Interior) '.
- ,veiéulât 'PT

550

Tel. CeI. p/ todos os gostos e necessidades, TODA LINHA MorOROLA - GE - ERICSSON
e F'UJITSU - Dupla garantia de 1 aRO

Acessórios - Capas, Baterias, Plug'in veicular, antenas, condicionadores, transf, elimlnador
de bat. - AssistênciaTécnicaMotorola - Dlversos planos de consórcio (entrega programada) o

sdecelularefax.ATeltronnãoésócelular, temostambém: FAX EQUITEL,CENTRAISPABX, II.
,

TELEFONESCONV.,TELEFONES S/FIO, ESTABILIZADORES DEVOLTAGEM, FILTROS 8
. DE LINHA e outros. Consertos de aparelhos cony. e instalações teletônicas,

TELTRON CELULAR I
'o

UNIDADE FIXA FX 2000 FUJITSU
Credenciada�a TELESC autorizada�a Equitel by Motorola, PHIUPS, NUTRON eiNtELBRAS .. 1

RUA CEL. PROCÓPIO GOMES, 280 - Fone/Fax (0473) 71-0803

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, Ja� do SUl, 22 de julhó de 1995 ClASSlflCBDOS DE"'OfEBTAS "COItREIODOPQVO-S

,"/ Rua Domingos R. daNova, 355 ,����

Jaraguâ do Sul - SC

'FLORI,CULTURA

ROSIN. HAU5
FONE: 72-2240

,PQRQUE
i,A, VIDA

TEMQUE
. SERBELA

�eelut44�

�4edat!e
BUQU�S, ARRANJOS, COROAS,

,DECORAÇÕES P/FESTA; MUDAS PARA
JARDIM, PLÀNTAS EM GERAL

HORÁRIOS: 28 A 6" - 8 as 19hs
, ,

,

Sábados - 8 as 17hs

Doming()S-8:30as Ilhs
RUA FERDINANDO PRADI, 107
LAT. DOMINGOS DA NOVA
J.l\.RAGUA DO SUL - sc

MAdeB
, -

;: UNIFORMES
FÁBRICA DE UNIFORMES

DESTAQUE DO ANO

.71-8631

CERTIfIÇAPO I

MllST�"
'

,

"

-:
,

•.rI. I'

-._'
_·It tem o grolil oIIOU8rOÇOO dó,

ou\.Õrgar o presente certificado à
Floricultura Rose" Houg

rloricoll...

por haver sido conBli&rodo(o) em primeiro ,

llÍ&r na pesquio!l8 de Opiniiio Pública',
realizodo nea!lo cidode. '! ,':

;� ,. "4.

JIII'8guÍl do aul.23 de Junlto de 1995. i
'"

.

-, ..
' :

.,. "

...;.... te. II 8''1llu eolleloç60 de
outorgar, o presente cerUficodo li

Hajam Uliifatllle&
ribrico U.iI'.,....,.

por h8v�eido cOIlM8radó(o) �m primeiro ,i

lugar no �uieo de Opillilio DiÍblico' ,

� neala cidade.' !' ;; :

CERTifiCADO

AV.A�:��f__
.,14iJ;Yi%'I�'·;Rm�t�l.äli.'I!:!
FONE/iAX: (047Ii.�.!1_tli

�:" <:... ' '::."

,: ...� .. ,.- ...

:":"pa·nifi:çadora e

�Confeita;ria'
'. .,.-. - .....

- '"' .

�;'-

CERTifiCADO
'

ti,·, .: "',"'" ��" �m 8, 8r8� �lUJr8Çíio: 'd�
outorgar 'o preséflle ceruticitdo, Al

'

r •

Dão e Vinho " ';

por hBver .Ido�,;O(a) eruplinlei�" 11111i!III,
lugar na pe4!qWlo 'de Opúiiio t>iJf:)b
reaIizo.da neá8 cicfade.

, Jumauú do �ul.2) de JUli"<> ,de�.'

,�,O,._(h ..

-��

l---�-' Av. Marechal-Deodoro, 9'1it1=:-Ciintro
- =--' =-:

,

R�. Venincio'" Silv. Porto. 22& - VII. Lenzl'{PrÓJl.'W.....
'

Jaraguá do Sul - SC - FONE '(047.3" 72-1,243

Ciluma apresenta' ,():.,
.

,

prato ,do dia�.·· ,: �:·,.i
Sua nova logornarca.

, ALI'M,ENTQS
ACllUMA pioneira ne ramo de refeições
coletivas na reg, iã,Ç> norte ,de Santa:C�ta(iJlàt;

,

ao compfetar 15 anos,:apresenta uma'
, nova Iogomarcamaísmoderna e_-

• _.�
- •

I : .: dlnâmlca ..

.Esta identldade visual 'reflete à
" .:: evolução da empresa;

A CILUMA mudou de marca

�'"e àpr,imorou 'seu conceito de '

,

'

,',

,qu�didade. "

: AfinaLatenderbem e serovir ,

sempre é um compromis5e)'
,

. que a CllUMA assume,
'",,', todos os dlas comseus

: dientes e fornecedores.
,Colocamos m�ts,tim prato

'

, na,me,sa"do'1.r.ab�I'hádor,'
bom âpetite.

,., •

-

_�. c<

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ClASSIFICADOS DE OFERTAS Jaragu' do Sul, 11 de Julho de 1

RELOJOARIA
.r'.�:-�, .. -.' .�".' I, ,. �.r :f:..� "

.

-ZOZ:,:
-

.

.

. ;,·-JÓias;'. Rel6gios e Presentes'
A·16m de Cons.rios de

Jóias e Rel6gios
.

Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC
. j'-

_.... CERTifiCADO .

�"1\

...•,.
.: ,

. :.": .;.... �m a arala aoUlllaçlio de
.

' '. Olilor.ailr :: o pr�nle cerUlicado li
,

é' �.!J!'A'-·Ác:ítdcsis de Glná.tios Cl DIIIlÇII .

. ","
,
-.
'
Modo.1o do CIoUIiaI

. '; p<?rllliver .ldo cOIl188rado(lI) em primeiro, i
, ,-' tuaar)18

.

pe«JUiaIII de Oplnlao PúbUce
-

n':IIIIlIIcfa .1CIla cIéfIIdc. - I, ":• "I,j
-

- '

,

�
,J."'S.., dó .ul.2' de Junho de 199'.;... . '" ,

c� rI

,

<

AÔADE:M'Â,'OE';
GINA�TIÇAcl(DANÇA •

�-:� /..... ,'I,' •

. •••$- ��"\."'. .._

.

JOGOS DE CAMA ILUXO)

Casal

Solteiro

Bebi IBer90 i Carrinho)

SEI
. IMPORTAÇ�O S:EXPORTAÇAO ,

"

TÁ DIFíCIL?
CRISE, INADIMPLtNCIA DE CLIENTES,' LIMITE DE CRÉDITO; ..
A SArDA PARA A CRISE PODE ESTAR NA EXPORTAÇÃO DE SEU

, PRODUTO (PAGAMENTO GARANTIDO COM CARTA DE CRÉDITO)
OU NA IMPORTAÇÃO DEMATÉRIA-PRIMA A PREÇOS MAIS COM
PETITIVOS E COM MELHORES TAXAS E PRAZOS DE FINANCIA-
MENTO QUE o. MERCADO INTERNO. ,

CONSULTE-NOS! POSSU{MOS VASTO. BANCO DE DADOS COIyt
OPORTUNIDADES COMERCIAIS DE TODOS OS MERCADOS DO

! '..

MUNDO (MERCOSUL, NAFTA, U.E., ASEAN, ETC) E ESTRUTURA
TÉCNICA ECOMERCIAL COMPLETA P/ASSESSORAR SUA EXPOR

TAÇÃO/IMPORTAÇÃO EM TODAS AS ETAPÃS 00 PROC�SSO,

\
.

c.....e..

.

·CHumu;CAnIA'MULl.!!·
'. '·ACEITA,MOS RESERVAS PARA FESTAS DE:

- Batizados - ·Casamentos - 11 Comunhão
o MELHOR RODíZIO E A MELHOR COMIDA EM KILO É NA
CHURRASCARIA MÜLLER, VALE A PENA CONFERIR!!!

il"a: Barlo do Rio Branco, 77 - Centro.; .Jaraguá do Sul - SC

.

,

RODíZIO DE PIZZA NAS 4"S FEIRAS

Rua Barão do Rio Branco, 195 ;. Centro

Jaraguä do Sul- SC • Fone: 7�.2681

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ACUPUN�URA
Dr� Sérgio Albuquerque

CRM6465

I-ínica .8a'0 Camilo
-

Dr. Maroo. F.';'ândo F. Subtil

Tratamento de Obesidt:ule, Enxaqueca, Dores Musculares, Coluna, ,

Sinusite, Estética Facial e Clinica GeraL,

R. Paulo Butschardt, 84 "! Galeria Paulo Donini
Sa1805· Fone (0473)73-0393· Guaramirim· SC

II
I

:

:CLíNICA VETERINÁRIA.�
CLíNICA E CIRURGIA DE PE,aUENOS ANIMAIS;

,"

VACINAS� EXAMES LABORATORIAIS, TOSA_EBANHO
. _

DESTAQUE DE 111 LUGA'R COMO
MELHOR CLíNICA E MÉDICA VETERINÁRIA

, -

• I"
•

VIDA,

.
U�. ,'&ot" ""tJ't�ft<> d. '"

""C'lUt.c'I�lt'. \)."pl'r'.....,.,tI!: C�rlJlir.ll�(), li
"

(,�Jln�� V�t:�J�Jo(.)I.i Vidu.
�r ß"ver ..,ldl!i�Q""n�rllcfÇ'(a�:c;rn fWiAlel-''O

. J�.", +-.c::�I\IIIli)'fi, t1piIWi- r,l(;)tk�
:.'"",,"",III'nii...-�.,:

- v'"m" 5M1IA .,.t�Ih';H(i'i\"
Oülpr�1'

,

c, p�n�e. �rt.m.:!ild?_ $
-. .1Jhr,I�. r,lt�'.\1" lj(')hl\Ul�n

, 1It'iJI.lI'i-nI"'�R·'

po, l,"v�, .•ld� """"I�.._d,�.) om primollt>
1I\o!I>" Jm, :Í""�'" de OflIuUl;> '�,blk.·,

..,\17;.�, "",lJrcl.;,1e

�
• <I' _."••••�.,

CIRURGIA DENTISTA'
Ora. Alcc4YIaodra-Naiochi .

.

u. _,' .. C�048186 ,','
HORÁRIO DE ATENDIMENTO· ADUtTOS E'CRIANÇAS

3I.f.lrl·19:00hs às 21:00hs
, 41,51 e 64.lrl'·;08:00hs às 12:00hs� 19:OQtiàs21:00hs'

,

Slbldoa· 08:00hs às 12:00hs

_ .i: ...� 28 d, Agosto, 22On· sala 5·Gu,ramirim__ '.

PLANOS, DE SAÚDE -

"t'N,IMED I (lDONTO JARAGUÁ'-'
Dumke & Benner Ltda. _ , ._

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 290 • Centro

JaraguQ �o Sul· 5(. Fone/Fax: (0473) 71-7953

flttTOttlO BELEZA
Destaque do ano.

"

em ultrassonogtajitz
,

femintna; ginecologista'e
.

obstetra"

...Q;l(dfoJIt�::v.:a�
� CERTJflCADO �,)

CLiNICA DE

ULTRASSONOGRAFIA
.. _" , ".

:

...

.

w:..._' le'm' I.arlla .al.ll(�QBo d�' .

ouloraar o preaenle cerUllaado ,
MJM . Cenlro de E.lCUCII

,

. -'..
" '.' éotêuciloii -c ."

,.

.

�:: 'POrJl.Yõf.�I�lodoit.aa"edo(I[)'eÍ!t ,j)1-tn'�Íi'o�r
ItI6"i' 1111 (":t''''luLton elo OpIul., Pilblk!l'
n:"," I��iIde.

'

�,. ,....L�;.'.
Jlre6u6 do .ul,» de Junho, (Iê':'�'_l'

"

'. ',':;'_"",'. 'J

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

Angiologia • Cirurg:t(! 'Vascular:
-.

.

Cirurgia Plástica'de varizes
Tratamento demicrovanzes

.'_'I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ClaAAificadös de
",.,.

Depoísque aftíatlançou .trônica E.F.L,' bancos travasevídroselémcos.sem
a Pick-np Eiorino, a reclináveis, coluna de di�e- falar das várias opções de
Chevrolet . também apre-: 'çãosbsorvedoradeenergia, cores. VocêencontraaPick-:
��ta um,carro quejem ca- proteção do cárter e ainda up Corsa em mais de 450· •

pacidade pata transportat . opctonais.arcondícionado, concessionárias em todo -----.',...'----

até575kg. APick-uPCorsa; direçãohidráulica, rodasde Brasil. Em Jaraguá do Sul
temmotor t.6,. injeção ele- alumínio, alarme antifurte, também.

�. ,�
,: Filial� BJt280,Km 55 nº 333', '

,_ ,_ fil�l:_�ua Irineu'Viiela Veiga, 103'-
Fone (0473) 73-Q143 Fone (0473) iàb138'

' " :'

Guaramirim - SC, Gl:laramirim - SC

Matriz: Av� Getúlio Var, as, 754 • Fone/Fax (0473) 72·2577 • Jaraguá do Su-� � SC

\.

" ,(0473)"
71�0091

.G
II

.'J. 'i '

. , I

:PERFEIÇÃQ. '.

Mais unta opção em cargas

l"lqqL te I· I�MBll1SAVm1cJ '

,

,:Na Ménegotti·vefculo$ v�ê poderá adquirir a sua �
. �cota do coti,órcio nacional volkswcígeri dos veículos -

: ',kombi , SaVeirö�e goI1.6,.
'

'

- ,c

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

LIGUE AGORA ,

OU,VENHAVlSITAR";NOS !
, .

to' 'lo

® Menegotti Vefculos
,:),eJ)Ae: ..__

•-
...

·A···U·"-0" 'NO'ovO,""'V'E'I"'C'"ULOS'". �.
I

.. _'

,
.:

.
.

.
-

- '"i.: _

-

'
.

,-�
.'

'.'
;"

.

.

.

.

.'

.

Ch.v.•It. SL 88 v.rm
,

, ,; RS 5.200,00 ATENÇÃO.··. .'

P t LS v- 83 .. , •.�:".rb!Jln,�(molor!.n9v.�!.. �:: :.�.,::: ,;., :."
.. R$ 4.000,00 , .

.0.1 R.y GL 88 " A.ful M.I , , :I , .. RS .1.000.00 SEMANA DEUno 1.8R 90 V.rm : ; R$ 9.000.00
'

.

Fusc. 1800 : 75 , 8.; , " ,.RS 2.800,0(!
"

ASCh.vy 1.8 S , 87 br.n, , •••�_'< ,,: : _., R$ 8.300,00 OFERT,. ,0.1 R.y Gul , 88 0our
, , R$ 8.500,00, .

Voy.ge CL , .. ,
811 • .-: Clnz. Chumbo \•. :." R$ 8.000,00" DESCON-Santana qLS IIO clnze Chumbo. (compl.to) RS 10,000,00'

.

'FI.I 147 8,2., 8.; , ;.•. , .. ,

..
"

, .:.• ;.;,,:.,.1:1$ 2.800,00 TOS NOR.llqul.: R.nault ·Gordlnl , Vlnho/68 ·

.. R$ 3.000,00
XL)( 125 , , •• , 84 Verm R$ 1.800,00 'DINIIEIRO'X.._X 250 88 V.rm · R$ 3.300,00 ,.' "

•

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

VENDE-SE OU TROCA
SE

.

Por carrode maior valor um

Passat LS/82, gasolina, cin
za metálico. Valor R$
3.7()(),OO. Fone 79-123ge72-
3443 com Alexandre

VENDE-SE' VENnE-SE
Fiat 147/80. Valor R$. UnoMille/93 com 24.000km
1.900,00. Tratar rua Erwino {impecável). SóR$ 7.900,00.
Menégotti,215

t-

Estudá-se troca. Fone 71-
.

1953
----------------

VENDE-SE VENDE,;,SE
PasSâtl79.ValorR$2.300,OO. Esoort GL/87 cor metálica,
Tratar fone 72-2634 Valor R$ 6.500,00. Aceita ----------------

-------------,.- troca. Contato fone 97�8290
VENDE-SE

VENDE-SE'
rial Prêmio/88. Valor R$ Ford Pampal86 GL 1.6
7.000,00. Tratar fone 72- branca. Valor R$ '4.500,00.
2634 Contato fone 71-5231

VENDE-SE
Gol CU88,branco a alcool,'
com toca fitas Bosch."· .

De particular, Apenas R$

6.300;00: Tratar 72-0198.

CERTJfl€/iDO'. Lav�çÕ_es
'.,

-=---11 lem a 8ra� ,ali",façiio do,
-outorger o presente certificado à

.
.

JR Lavações
.

POl' haversido cOllaog,'ado(a) elU pl'ÍI�eirO
'

klgar il8 pe.!lqUÍo\!!l 'de Opinião Pública

realizada. nC2IB cidade.

JUl'aauú do �Uli23 de JUltbo de l�.

71-9298

,

;
': 1,51 LUGAR

EM 'LAVAGEM E'

LUBRIFICAÇÃO
Matriz: ,Rua ManQeI F. da Costa
Filial: Rua Marina'Frutuoso, 391.
FôNeS: 71-9298 e 97-9199
,JARAGUÁ DO SUL;, SC

Para nós, seguro não é só,garantia de riscos
SegurbéPrestação de Serviços

SEGlJROS�,GARCIA' ','

--

s;

,

RuaEXPediC;OnáriOGUmerCindrSilvan!lgo,'1!l,andar,sala2-Fone/Fax:71-171' .

'Jára uádoSul-SC, . \

",.
-

r

, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Caderno de
•

Na pele do avesso
POR CRISTINA RIGITANO

TVPRESS

Saltam aos olhos as diferen

ças entre o ator Ângelo Paes
Leme e seu personagem, o Caio
de História deAmor, novela das
seis dá Globo. Enquanto na fic

ção Caio asswne o estilo badboy,
na vida realo pacato Ângelo se

gue tranqüilamente a sua histó
ria de bom rapaz. Longe dos

agítos e confusões do seu perso
nagem, Ângelo é um verdadeiro
moço de família de classemédia,
que vive na casa dos pais, no Jar
dim Botânico, e sonha com uma

carreira de sucesso. "O Caio tem
um lado irresppnsâvel, meio re
belde. Eu sou bemmais tranqtli
to", compara o ator.

Alguma coisa eles têm em

comum: os 2.1 anos de idade. E
mais nada. Ao contrário de Caio,
que não sabe o que quer da vida
e aguarda ansiosamente que um

saco cheio de dinheiro caia do
céu, a vida do amadurecido Ân
gelo Paes Leme sempre foi dedi
cada aos estudos de Jornalismo,
de Teatro e ao trabalho. "Sem- ..

pre me dedico a tudo o que que
ro. ld o Caio é bastante como

dista", critica.
Até mesmo a ambição _ pre

sente tanto no ator quanto no per
sonagem _

tem lá as suas nuan

ces, bem definidas nos dois. "A
ambição do Caio não tem limt
te. !_Iu só quero serfeliz", anali
sa Angelo.,

História de Amor está ape
nas começando e como toda no

vela dá muitas voltas, pode ser

que Caio caia na real e ainda se

emende. Mas Ângelo não arris
ca um palpite no futuro do seu

personagem. "Ainda não sei
tudo sobre o Caio. Algumas ve·

ze.� ele é carinhoso, outras vezes
é agressivo", assume Ângelo.

Mesmo sem fazer previsões
sobre o destino de Caio, Ângelo
garante que dará conta do reca

do, seja qual for o comportamen
to adotado pelo personagem da
qui para frente. O coração duro
do machão Caio e a maneira hos
til como o personagem trata

Joyce _ algumas vezes partindo

Fotos: LUlz,_ DantaiCerIU Z Nollel.

para agressão física _, nada têm
.a ver com a forma carinhosa
como Ângelo se refere da sua na

morada Clara Linhart, a quem
jura fidelidade, "Ele é meio ga

ranhão, meio safado. Eu não.
Sou bem mais calmo", faz ques
tão de deixar claro.

Para Ângelo, a carreira de
ator surgiu de modo inesperado.
Em 89, uma vizinha cursava o

Tablado e avisou que estava so-
.

orando uma vaga para a peça
Amor avulso._Ângelo um papel
cômico. "Um cara ciumento que
brigava com a namorada", lern
ora o ator,

No mundo da televisão. Ân
gelo Paes Leme já carrega na ba

gagem alguma experiência. Seu

primeiro trabalho foi em 19<)3, na

minissérie Contos de Verão, na
Globo. A experiência foi tão boa,
que logo foi chamado para inter

pretar o Santiago, na novela So
nhomeu.

Mas História de amor é sem
dúvida o seu maior desafio na te

linha. "Estou tendo a oportuni
dade de trabalhar com grandes
artistas, como Regina Duarte,
Carla Marins, Sebastião Vaso
concelos. .. ", admite Ângelo. Há
ununês, o ator foi convidado pelo
diretor geral de História de
amor, Ricardo Waddington, para
fazer os testes para participar do
elenco da novela: "Ele e o Ro
berto Naar (diretor) me deram
a maiorforça. Gostaram dometi
teste 'e me chamaram", vibra o

ator.

FONE/FAX (0473) 71-1919

RAIO X: MARCOS CARUSO

Humor de nobre
POR ANA LÚCIA DO VALE

TVPRESS

Marcos Caruso volta à tevê
novamente disposto a fazer o pú
blico dar boas gargalhadas. De
pois do Vírgulino, de Éramos
seis, ele agora interpreta o não
menos engraçadoCondeGiorgio,
em Sangue domeu sangue, tam
bém no SBT. O personagem é
um fidalgo italiano falido que
gosta de boa vida e é amigo de
Pola Renon (Bia Seidi). Com um

longo currículo de humor na
. bagagem, Caruso diz sentir-se
muito à vontade nesse papel. "O
Conde Giorgio é o contraponto
engraçado da trama e promete
muita diversãopara o telespecta
dor", vibra. Além de ator, Mar
cos é autor e tem quatro comédi
as em cartaz no eixo Rio/São
Paulo.
Nome: Marcos Vianna Caruso.
Nascimento: 22 de fevereiro de
1952, em São Paulo.

Superstição: "Nunca passo em

baixo de escada, sempre parece
que vai acontecer alguma coi
sa",
Prímeíro trabalho na tevê: "Na
verdade foram duas estréias,
uma como ator em Roda de

fogo, em 78 na Tupi, e outra,
como autor de Braço de ferro,
em 83 na Band".
Trabalho que gostaria de ter

.

feito: Dom Quixote da peça O
homem de La Mancha, inter
pretado por Paulo Autran.
Com quem gostaria de traba
lhar: Bibi Ferreira.
Um momento marcante: "O

atual, porque estou gostando
muito defazer a peça Porca mí
séria, escrita yor mim".
Uma atuação inesquecível: O
Donato, que interpreta na peça
Porca miséria, e o Virgulino de
Eramos seis.

,

O que gosta de ver na tevê:
. "Adoro programas de humor".
O que falta na tevê: "Progra
mas de informação cultural",
O que nunca asslstirià: "Horâ
rio poUtico, porque a forma
como sãofeitos os programas só
emburrece os eleitores. Afinal,
você não vota num número,
numafrase de efeito e sim numa

ideologia" .

Livro de cabeceira: Mauá, de
Jorge Caldera. "Mas adoro roo

mances-policiais como os da

Agatha Christie. Já li tudo
dela".
Vídeo de cabeceira: Gilda e

Casa Blanca. "Mas não me

canso de ver Crepúsculo dos
deuses de Billy wtu«:
Símbolo sexual: Jussara Freire.

"Afinal ela foi minha mulher
durante 20 anos".
Personalidade: "Betinho, pela
coragem" .

,

Arrependimento: "Não ter fei
to escola dramática. A trajetõ-:
ria da,minha carreira teria sido
mais fdcil. A escola não ensina
ninguém a ter talento, mas dd
um embasamento teórico muito
necessário ao ator principian
te".
Projeto para o futuro: "Conti
nuar escrevendo e atuando nas

minhas peças".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 2 CADERNO DE VARIEDADES JaraguádoSul, 22 dejulho del99S

CINCO PERGUNTAS PARA: DANIEL F"ILHO

Confissões egocêntricas
P

_
Por que a teledramaturgia

brasileira faz tanto sucesso no

exterior?
R

_
Não tem nada a ver com o

nosso know how. É por que as

novelas brasileiras são vendidas
a metro. Basta ter aquela coisa
folhetinesca, porque a televisão
precisa preencher .seus espaços.
E o sucesso é o hábito. O que faz
isso é esse tipo de programa, esse
formato de dramaturgia. Aí, se eu
fosse fazer um, histórico do que é
novela ... A gentenão ia sair nun
ca mais desse lugar. Eu já falei
demais sobre novela. Não quero
mais falar sobre isso.
P

_
Como é ter uma co-produ

tora estrangeira?
R
._
O ego ficou contente porque

consegui me .provar que faço um

produto legal, bem feito, com
uma aceitação mundial fora da
Globo. Atingimos um mercado
onde aGlobo jamais entrou, por
que a TFI não compra novelas,
nem tapes ... Tenho pena, por ou
tro lado, que a minha co-produ
tora seja aTFl e não uma televi
são brasileira.
P

_
Você fica envaidecido de ter

feito sucesso fora da Globo?
R

_ Não, porque os programas .

que eu sempre produzi e por aca
so tiveram sucesso foram feitos
por mim e não pela emissora. A
Globo é urna produtora e não uma
éntídade criadora. Os criadores

são as pessoas que ela contrata e

que podem sair e criar aqui fora.
Todos os programas que eu pro
duzi junto com a Globo tiveram
sucesso. Quem não sabia disso
eram as pessoas. Tanto a Globo
quanto eu tínhamos absoluta cer
teza que bastava ter um apoio
para produzir um programa bem
feito.
P

_
Você costuma dizer que

perdeu dinheiro com a série.
Não foi possível reduzir custos?
R

_
Se eu pudesse fazer 180 ca

pítulos desse programa, ele ob
viamente seria maís barato, por
que a economia de escala é pelo
número de capítulos que você
faz. O custo de um capítulo de
uma minissérie como Engraça
dinha é de US$ 300mil. Memo
rial deMariaMoura custou urn

pouco mais eMarmorto foi sus
penso porque a previsão era de
US$ 450 mil, o capítulo. As no
velas custam urna média de US$
6 a 7 milhões, asmuito bem aca-

.

badas vão a US$ 8 milhões. A
emissora constrói um cenário,
compra equipamentos e monta

. uma infra-estrutura que vai se
desgastando, mas que se reapro
veita .

O aluguel de urna câmara por
quatro meses no Brasil sai pelo
mesmo preço que você paga para
comprá-la. É mais barato filmar
em Miami.

POR ROBERTA COSTA
TV PRESS

Ele diz que não quer mais fa
lar de novela, mas sabe com exa-

-

tidão quanto custa cada capítulo
das produções da Globo. Nega
que seja vaidoso, mas admite que
se orgulhou de provar a si pró
prio que podia fazer sucesso fora
da emissora de Roberto Marinho.
Daniel Filho nãomuda. No mes
mo estilo que o consagrou como

um diretor de sucessos daGlobo,
ele voltou à cena à frente do seri
ado Confissões de adolescente.
A série foi transmitida no ano

passado pela TV Cultura paulís
ta e já conquistou os mercados
francês, português, finlandês e
israelense. Novos episódios estão
em fase de produção, em associ
ação com a produtora francesa
TFl, e agora Contlssões de ado
lescente está sendo exibido aos

sábados pela Band, emissora onde
Daniel Filho teve umameteórica
passagem no início desse ano.
P

_ Qual a sua expectativa em

relação a continuação de Con
flssã_es?
R

_
Acho que a segunda tem

melhor qualidade que a primei-
.

ra, na qual a gente estava pisan
do por caminhos absolutamente
desconhecidos no Brasil, com
programas telecínados. Continu
amos com a mesma técnica, mas .

agora eu aprendi.
-

RAIOX

Fã da Comédia
POR ROBERTA COSTA

TVPRESS

Sempre agitada, Fernanda
Torres faz o gênero "tudo ao

mesmo tempo agora", com pro
jetos em todas as frentes da mí
dia. No ar, ela protagoníza o epi
sódio Apenas bons amigos da
Comédia da vida privada, que
será exibido nesta Terça nobre.
Fernanda fala com empolgação
do trabalho. "Oprograma é mais

próximo do cotidiano, da nossa

moral, mais verdadeiro", vibra.
Fernanda, que estrelou três dos
quatro programas da série, dis
tingue ainda a maneira de fazer
humor deste programa em rela
ção aos anteriores. "Antes, ha
via adaptações mais mambem
bes. O Comédia foi o primeiro
com roupas normais, com a cara

da gente, sem ser de época",
acredita.

-

feito: "Nenhum, porque não

penso assim. Vou caminhando".
Com quem gostaria de traba
lhar: "Com todo mundo que eu

já trabalhei e mais tanta gim-
te...".·

I

Atuação inesquecível: Darlene
Glória em Toda nudez será cas
tigada, de Arnaldo Jabor.
O que gosta de ver na tevê: Jor
nalismo, ficção; minisséries e

Brasil legal.
.

O que falta na tevê: Melhor qua
lídade no jornalismo.
O que nunca assIStiria: Novela
mexicana. "Se bem que, para
rir, dd até para ver".
Livro de cabeceira: "Tenho
tantos... Eles vão mudando, de
pendendo dafase. Agora tenho
Flaubert e Freud".
Vídeo de cabeceira: "Não tenho
nenhum".
Símbolo sexual: O marido Ge
rald Thomas ..

Personalidade: "A minha ca

chorra Frida. Ela tem uma per
sonalidademuito interessante. É
uma dogue alemãomuito covar
de "..
Arrependimento: "Acho que
arrependimento não adianta
muito, porque já passou".
Projeto para o futuro: "Tenho
vários. Todos incertos, para ci

nema.comercial, teatro, baile de
debutante••. " .

.

Nome: Fernanda Pinheiro Mon
teiro Torres.
Nascimento: 15 de setembro de
1965, no Rio de Janeiro.

Superstição: "Nenhuma em es

pectat",
Primeiro trabalho na tevê: Os
melhores fantásticos sábados,
de Domingos de Oliveira, aos.13
anos, para a.Quarta nobre, na
Globo.

.

Trabalho que gostaria de ter '

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Mal�a - lisa e estampada, Stanflex,
Xadrez, Listrado, para atender confeccionistas do ramo de �aHhas

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

MALHAS LTOA.

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

FONE: (0473) 71-0099
FAX (0473) 71-1045

, JARAGUÁ DO SUL· SC
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Bemcotada

Enquanto Vera Fischer esconjura seu último trabalho com Tarcísío
Meira, Isadora Ribeiro agradece a todos os santos pela oportunidade.
Afinal, depois que contracenou .com o veterano galã em Pátria mi
nha como a ingênua e sensual Cilene, sua secretária eletrônica ficou
congestionada com convites de trabalho. Além de apresentar con
venções e brilhar em desfiles de moda pelo país, Isadora fez várias

participações na tevê. Atuou em Casa do terror, Engraçadinha... ,
acaba de gravar Decadência e não escapou nem do Casseta & Pla
neta, urgente!. Agora Isadora prepara-se para protagonizar o episó
dio A mulher do chefão, do Você decide. "Trabalhar ao lado de
Tarcisio foi realmente maravilhoso, mas tenho o meu valor.
Trabalhei direitinho", gaba-se a moça.

-

MUNDARÉU
Planejamento de Ambientes Ltda.

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

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

tapetes, almofadas, etc.
"""M./\. .

�C)

08
.... -

[JE] II

II II
II

II

I • I
• • I I I • •

R� Presidente Epitáeio Pessoa 203

Jaraguá-do Sul- sc - Fone 97-9414/ �7-9741

•

tITJ
DECORLIVE

Expert
Apaixonado por futebol; atu

ando inclusive, sempre que pode,
como técnico, o ator Nuno Leal
Maia vem dando uma providen
cial assessoria a Manoel Carlos,
autor de História de amor.

Como o Assunção, personagem
de Nuno, é comentarista esporti
vo, o ator pode se esbaldar utili
zando todos os seus conhecimen
tos do assunto. "Estou juntando
o útil ao agradáver', comemora
Nuno.

Preocupado
o bispo Macedo, líder da

Igreja Universal do Reino de
Deus está preocupadíssimo com

a atuação de Edson Celulari como
o pastor daminissérie Decadên
cia. O religioso teria convidado
Celulari para uma conversa a

quatro paredes, mas o ator saiu

pela tangente. Bispo Macedo, in-
, clusíve, já proibiu seus seguido

res de assistirem ao programa.
Podem despeitar a ira divina.

Negociações
Depois da boa atuação namí

nissérie Engraçadinha... seus
amores e seus pecados, Cláudia
Raia agora negocia com aGlobo
os ültímos detalhes para exibir no
final do ano o especial Ou vai ou
Rala, escrito para ela por Sílvio
de Abreu. Caso o projeto dê cer

to, pode ser transformado em pro
grama no ano que vem.

Talento
maluquinho
o diretor Luiz Fernando Car

valho ficou encantado com o pe
queno Samuel Martins, ()

.

sardentinho sapeca que protago
niza o filme O menino malu
guinho, baseado no livro de
Ziraldo. Luiz Fernando, que está
finalizando o programa Hoje é
dla de Maria _

será apresenta
do no Brasil especial, no dia 12
de outubro

_ quer contar com
menino no elenco.

Mágoa
Não convidem para a mesma

novela Elisabeth Savalla e Car-
.

los Lombardi. A atriz diz que sua
personagem Auxiliadora "não
aconteceu" e acusao autor de
dar espaço apenas aos atores jo
vens. "Nunca mais trabalho
com o Carlos Lombardi", dis
para, acrescentando que sempre
fez sucesso na telinha, dando
como exemplo aMalvina, de Ga
briela, que foi ao ar há 20 anos.'

Sétimaarte
Cláudia Abreu e Paulo José

já estão mais do que certos nó
elenco do filme PoUcarpo Qua
resma, que o diretor Paulo Thi
ago começa a rodar a partir de
novembro. Paulo José viverá o

papel-título, enquanto Cláudia
Abreu fará o principal papel fe-

. míníno, como mulher do prota
gonísta,

"��e��
�4e4Ú4�

Presentes - DecoraçÕes·e Luminárias

rg;� a ade em�

Prestígio entre
•

armgos
o ator Vítor Fasano não es

conde de ninguém que só voltou
da Austrália para fazer o Miguel
de Cara & coroa porque ii pro
dução contará com a direção ge
tal de WolfMaya, com quem tra
balhou em Barriga de aluguel.
Vítor estava a caminho da Àfri
ca, onde realiza umprojeto de

proteção aos antílopes de cativei
ro, em associação com a Univer- .

sidade -de Angola. Mas deixou
tudo de lado só para ter o prazer
de reencontrar o diretor e amigo,
que diz adorar. "A emissora me

deu uma licença para voltar à

África por uns dez dias e conti
nuarmeu projeto", acrescenta o
ator, entusiasmado.

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

Rua Domingol da Nova, 154
(ao lado do ,ina/eiro da Reinoldo Rau)

Jaraguá 40 Sul- se - TELEVENDAS: (0473) 72-1890

Ritmo industrial
o SBT não querperdertem

po. Mal estreou Sangue do meu
sangue, o diretor de dramaturgía,
Nílton Travesso, já anuncia a

próxima novela a ser produzida.
Trata-se de mais um remake:
Vitória Bonelll, de Geraldo.
Vietri, que foi exibida pela pri
meira vez em 1972, na extintaTV
Tupi. A novela cai como uma

luva dentro do estilo retrô da dra

maturgia da emissora emostra as

desventuras de uma família que
precisa lutar contra a crise eco

nômica. Para o papel-título, Tra
vesso anuncia Irene Ravache.

Mulher de fibra
Já pensando na sua próxima

novela
_ que deve entrar no ar

no ano que vem _, Aguinaldo Sil
va promete resgatar os grandes
personagens femininos, que há
muito .sumíram dos folhetins.
"Estou criando algo no

-

estilo
Scarlet O'Hara", adianta Agui
naldo. Para o papel, o autor quer
ninguém menos queGlória Pires.

Mudanças
Cansado de ver vetados todos

os projetos apresentados à dire
ção daGlobo nos últimos tempos,
Chico Anysio está prestes a se

. aposentar como humorista e quer
resgatar sua antiga profissão: a

de ator. Convidado por Cacá
Diegues para integrar o elenco de
Tleta, Chico, mais do que de
pressa, disse sim. Ele será José
Esteves, pai da protagonista, in
terpretada por Sônia Braga .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o desenhista César Pedrotti ganhou
o prêmio que definiu a logomarca do I

Jaraguá em Dança, que aconteceno mês de

.' setembro, em Jaraguá do Sul.

MODA MASC. E FEM.

.

Genie & Informa,ões
TOQUES

.

*Aconteceapartirdas15h30
de hoje, no Parque Munici
pal de Eventos, em Jaraguá
do Sul a "Quinta Notte Itali
ana I, com a apresentações de

, grupos folclóricos, e às 19h30
será sangrado o primeiro
barril de vinho da noite. A

promoção é do Circolo Itali
ano de Jaraguä.

**********

* Rettficando nota publicada
.

na coluna "Sintonia," da edi
ção de sábado passado (15),
quando divulgamos que. a
Notre Dame estaria trazendo
o lutador Luciano Todo Duro,
ainda este ano, o correto é que
o departamento deMarketing
da boate estä em conversação
com o diretor de esportes da
Rede Bandeirantes, Luciano
do Valeparaavindadolutador.

*********

* Depois do adiamento da
vinda do ator Vítor Fasane
na Boate Marrakech, que
aconteceria hoje, Serginho

.

tráz à Jaraguá do Sul outro

global, Gerson. Brenner, o
mesmo das novelas Rainha
da Sucata, Perigosas Peruas,
Deus nos Acuda e Olho no

Olho. Hoje, a partír das 23
horas. Compre seu ingresso.

**********

* Nenhum de Nós, hoje, na

Notre Dame:
.

,

VESTINDO VOC�
DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � �

FONE: 72 ..0460

Raphael Bonatti completa hoje seu primeiro aninho. Parabéns

As bodas de ouro do casal Vargas

Família das mais tradicionais desta cidade, comemora hoje, um
evento longamente aguardado. É que Paulo Pedro Vargas e

Maria da Cunha Vargas, completam os seus cinqüenta anos de.
feliz consórcio, para alegria de seus quatro filhos, quatro noras

e oito netos, que comparecem logo mais Ra igreja São Judas
tadeu para a missa comemorativa, recebendo as bênções da
Santa Madre Igreja pelo alcance de tão longos anos de união.

Logo maís, ao meio día; comparecerão no restaurante ltajWa
para 1;1m festivo almoço íntimo entre o casal de

ouro e sua descendência.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AnQ Cor Obs.
95 azul o Cavalo·

Volvo NL 10 340..()Km 95 branco D CavaloOKm

Mercedes Benz - 1618 95 branco O Chaas!
Marcedes Benz - 2318 6X2 92 azul . O Trilck I Carroc.

Mercedes Benz-1516 85 bordô O Trú�Ítri'Oc.
Mercedes Benz - 1113 82 bordô O TrucklCârroe.
Mercedes Benz-1513 78 azul O' Toco/Carroc.

Mercedes Benz-1113. 81 amar. O. TocciICarrOc.
.,.'-:-"

Mercedes Benz 608 80- amar. O CarrOc.
-

Mercedez Benz 608 79 amar. O ç...roc. s
, �-r

76 vermo O, I' "OavalO'
•

Fina.neiamento próprio pelo Banco . Motor Home 1113 86 cinza O FlbralAlumrnio

Aimoré, em 24 meses, caminhões a partir FlestaOKm 95 prata GAS.

do ano 73 à OK (95)
t- r- '-�,.'

GoiGL 1.8 90 verde GAS�

FIorlno Pick-up 94 branco GAS.

KadettGL 1.8 94 cinza ÁLC

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

Pick-up FI.t Preto 89 '

�:ogl.:�:::_._.:::_.:.:·::_._..::·_._._._._._._..:·.:::·_.:.::·:::.:::�:���:::::=:::::::::::::::::::::::::
�:��·ii::·:.::·:.::·::.:·:::.:·:::::::::.:·::::::::.:·:::::.'::::..��::::::::::::::::::::::::::::::�: .

Monza SLlE V.rmelho 88
Prêmio Cl �.AzuI 91
BrasAla LS......•.........•...•............•.......Branca•.......•......................;.81
Gol GTS ..•....:....••...............................Preto........................•. ; 88

.

Santana GlS :.......•........... ; Graflt•........................•.•..•...89
Paratl lS...........•................................V.i'd 84
FI••t V.rd OKin
0-20 Br••lnca Andaluz (completa)..........•...91
M.rcedes SEL V.rd. Impecáv.I , ..85
Goi Cl 1.8 M.rron m.t 90
Goi Cl 1.6 ; Prata m.t...........................•.92
Kàd.t Cl Graflt. m.t 94
Escort CL. ............................•..........................•.., 87
GolCL. venn.lho: 87
Del R.yGul•.......•............................venn.lho , .. 89
Pa t. ; ; begem.t 87
Fusca 1600 beg � ........•..•....••84
Parati Cl venn.lha 90
·Corc.I branco , , 74
Varlant : : beg ; 74
GoI1000 Consórcio cl 11 presto paglls v.rde met 9O
Gol LS pratam.t. 86

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

.� .
-' :,

RETIFICA DEMOTOR DE SEU AUTOMOVEL COM PAGAMENTO

'EM TRÊS VEZES E COM GARANTIA DE 10 MESES - 'COMO TAMBÉM
I. . ,

RETIFICA DEMOTORES MERCEDES-BENZ COMGARANTIA DE 6

MESBS ou S().()()() Kill.

Rua Pastor Ferdinando Schlunzen. 116 - Centro
Fones (0473) 7í-2254/71-8047

Jaraguá do Sul -. SC

92.000,00

85;000,00

70.000;00
58.000,00

,

33.000,00.
.24.000,00
28.000,00

22.000,00

19.000,00
.'

"

19�OOO,0:0 \

, �."- 14._,oq",
40.000,00
13.600,00
8.500,00

..
9.000,00

.�';1 .

1��,00

...;-

"
,

...

.�. .
"

.---------�_._---�
I PAlIA ca......, VIIIDlaaU I
I ftlCAR, ...... ".CIIB! f
I I·
I
CLASSIFICADOS

I,
I l'
I , I
I DE VEICUlOS I
I ,I ,

I
Fone: 71-1919IFax: 72-3363

I
I I
._--�-----------_.

�cy PRÜSSE Automóveis
COMPRA -,VENDA
TROCA E FINANCIA

ATÉ 6 x - FINANCIAMENTO PRÓPRIO

.'ES�rOfJ.\f)OS ·�/\J.\RlE�rE·
CONSOLES SOB MEDIDA PARA
AUTOMÓVEIS E_ CAMINHÕES

'

INSTALAÇÃO DE SOM

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

Rua Emílio Prüsse, 35 - Fone (04731 73·0590
Guaramirim - SC

Rodovia BR-280 - Km 55 -

Guaramirim - SC
Fone: (0473) ,73-0194

'

, "_"-.-'.0 .' •• _. __Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEND.E-SE OU'TROCÁ:"-VEND�SE yENDE-SE Yende-se ou troca-se por ca- Copacabana.Com.trêsquar- 18.000,00. Tratar71-98
,

SE,�.·' ';,.
. .

"." ·CâSademadeiranovanaVila Casa de alvenaria com 2- minhão, casa mista. �.m tos: I banheiro, gara�e�para
- CLASSIFICADOS'SaI,JCõmel'é,al no Shopping. ·Lénii..Pr6x.·COI. Giardini -quartos, sala; copa, cozinha, Joinville. Rua Américo doís carros, copa, cozinha t( .

"1 1919�"JaÍ'âjl'iá·.' -Rua' 'Marina; Lenii; Valor RS 18.000,00. lavanderiaegaràgem(novà). Vespúcio, 95 - 'Bairro lavanderia. Valor RS -
.

Frutuoso. Bxcelénte :locali· Tratar fone 72-2634 R$28.000,OO.Tratarfone72-
Zaçlp � Aceita-se imóvel em VENDE.SE 2931
qualquer lugar: Jaraguá, Terreno de esquina, com

--------

Corupá, praia, telefone ou 480m2, (20x24) no bairro.carro. Tratar fon�72-0691 Chico de Paula. Valor RS
-:

VENDE-SE

6.500,00 (livre de enchere).
Aceita carro demenor valor.
Fone 71-1414 com Valcedir
Buzzi

Terreno em Barra Velha.
Medindo 13x30. Valor RS
8.000.00. Tratar fone'72-
2634

�DE.SE·
Terrenoem Itajuba.medindo
325m2. Valor RS 3.000,00.
Tratar fone 97-8826 ,

I

i: {\[�11f C� GD&�[lJ��[?JJw [1lf@w,

VENDE·SE ,.

C� de aívenaríade J8Om2,
terreno com 402m2, naBarra
dofRio Cerro.' Valõr RS
30;000,00. Tratai: fone' 97- DMSÃODECONCRElO
88�6

' "

(TUBOSEARTEFATOSDEC<KRETO)
. Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101.__•

VENDE-SE I:WISloDEPLÁSTICOS(lUBOSDEPVC-ElETROt'UtIiAS '

Terreno, próximoà,MariS9I;,.�", ' ;- ESQOJO�lUIQSDEPOI,JE1'UNO�PRETA�
M�ml1.� '4.���' V,1l0{ lt$'�' : �,�. 1.,>.;" ffliáBêÍTJaírJo.06fr!bi1schi858· Fon, 7,2'3025 .

'

14;AQQ;:®.:'T-i'à�·,(9P�.l2::;-:, .•.. :::: (:�, ' __

" ,R�C:tJ;J�rôCópioGo",.,,89 _

'29M:<,":�:, :,' ;.;;,:,:,; , :-'���', �" '" ' ,f_OjIe71·0066 •

.",- ""',, '

" �'\ �,�.;,,,,.:_� .....

:.��
C"ECI1782.;,J Rua 25 de JUlho,317 � Vila Nova

� ,", " ",.. :, '

Jaragué do SUl- SC
� �. '"

'FONE (0473) 72-Q153
VENDE

.,:
'" .• ' .... ";_.�'" .,-;., ..,,"

..
i

ci_ de Alvenarlá êl'115"'" ::Aua $IMno Stln""e"" Pró". Se.... - RS 45.1)00,00
�lplo e apa"..".nto c/300m'· r, Rober1o·tlemann - BaI",o Amizade RS 38,00,00
e_ de Alvenaria c! 200m" • R. M'" C. FerNlra - ,RS 40.0Q0,00
e_ de Alvenarla.c! .130';" ··R, Mal! e, A, Z1emann • Pr6,,;:Canarlnho - F:lS 45.000,00
e_ de A1venarl. c! 120"," • R. Antonio B. Sohmltt_· RS H.OOO,OO '

.0- de Alven.rla c! 400m"· R'."Pe, Alelelo aoelng· RS 120.000,00
e- de Alvenaria c/115m"· R. Lote.mento Aldrovandl· RS 10,500,00
e_ de AlvenMac/15Om" • Rua 'Pildto Winter· RS 42;500.00
e_ de Alvena".c/32S"'" • Au. Pe. pedrO Franken. Centro ,e

'.

e.·.d•.AJv-"arIa·c! .100"'" • Rua E\lgtnl� ,,';0�1· RS 50,000;!)O
_

C_ éIe Alvenaria c/ 320rill • li! piN•• Rua Joio Franzner • Jguil Eaquerdo
C_ de Alve"arl. cl 158m" • RuaWaller Marquardt • RS 70,00,0,00
C_d.. Alvenaria c/ �3O""" Rua Henrlqu.M.atquardt· Ap6.Grut. RS 22,500,00
i;:- de Alven...1a c/174m"· Rua 533 .,P:e"o Mat, Con.tr. Figuelrlo· RS 35,000,00
e_ de Madeira cfll'''''' • Âua A"hur Henachel • RS 50,000,00

.
. ,

d.... de Madeira c! 1'0""'· R, Antonio B. Schmltt • RS 15.000,00 '

.C_ de Madei .... o/188m"· Rua Adoido' Putjer· RS 37,000,00
C_ de Madelrll c! 1'10""'· Rualateral Valdir J. Manfrlnl - RS 14.000,00
t;a... de Madeira c/75""· Rua Ana ZlICIko,' RS 17,000,00
:e_ de Madeira c! 150"'" • Rua Lul. G. AItoN - RS 1',000,00
'C_ de Madei .... c! 155""'· Rua Sani. JI'lIIa· RS 18.000,00
C_ ml.ta : c/110m" • RUI! AgÚ.e CI.;... 11111a da Figueira· RS 111.000.00
"e"eno cl 411'''''' ·,Fiuá V"or Sa!!ef; RS 15,000,00
'Te"eno cl 525"'" • Rua Rio da Luz· R$ 0,000,00
T no c/5,000"," • RlIa Ir"",o L.andro • Jgu' Eequ.!do • RS 12-.000,00
Te no cl 2.025"'"., Rua80mP_..r. Schroader- RS 11,000,00'
T."eno cl1 ,7""'"': FI . .Jolô .....ii..-.iIo Ayro.o - RS 35.000.00
·Te"eno 0/13,000"'" - Rua Rio da Luz - FIS '0,.000,00
".",eno cl 50.000111"\ Ruá Rio CaiTõ l;; FIS' 100:000,00
T."eno cl 788",. - Jguil Esquerdo - R4 13,000,00
Te"eno cl 1.300"'" • Rua Joio Saml Tava,.s· RS 48,000.00
T.".no c! 572'"" - Lateral Rua 8er1haW.e"" • RS 16,000.00
Te"eno c! 4,8POI'!)" - FluI' E;lahia -.JQ.uil e"querdo - RS 80.000.00
T.....no c! 4.200m:! - Lat.ral Rua Acaral - RS 00,000.00

'

T"".l'fl)ct"'80'""r RllaV�9ll!i'-"I'" B��a RIo,�,rro - RS 11,000)00

ICII-I ClltF'brlc8de,:calha., JndU8trlal.
.,

,

,. eRe.idenclal.

NESTEMOMENTO
I,

TEMALGVÉM.
PROCURANDO
SEUPRODUTO

OUSERVIÇO,
ESTEJA CERTO·
DE QUE ELE VAI
ENCONTRAR

voes

)1011 (0473)
7:1-0:125

CP CLASSIRCADOS
72-3363 ,

Rua Athan"�ROll, 1646 -,QuaramirI", • SInta C....lna

Av. Oetállo Vargas, 689 - Sala·1: - Centro

Fone (0473) 7·1�5033

EMPREITEIRA DE MÃO DE, OBRA 'EJP
Projetos e Construções

Ftlfa um orçamento sem compromisso dos
rumos preços! Profissionais especUdí:ados em

,cob,rlurasl cerâmicas, conslrufão em g,1Jd. AUm
·

• ganlulr no, pr,ço'l voei ainda ganha ° proj,to.
V,ilrkr·1t C I iii;(· cnr /\/se :1fl iOO 1 I nq CIvil

r�,
'.

• 71-7931
,

(. /
PlaAnhC. Fwrtlr. 187

, �Ó
I

CREC11741.J
· 1M VEIS

COMPRA· VENDE· LOTEIA, ADMINISTRA ·INcORPORA•,

,

,

..

CASAS
• Sobrado c/310ma (Rua 3� ."róx; Apae. PI8c1ntJSauna/Gar. 3 vag�Seml-Mobll.) • R$19O.000;00 'ParceladolAc.n,lmóV.I'
• Sobrado c/,3QOm1 (Rua Conrado. Riegel. Pr6x. F.l1'o V.lho MareohaQ • RS 120.0ó0,00 'Ace�a Imóv.1 menor valor./cerro'
'. Casa alv, c/2oorrií (Aua VHoiino Stringarl. Próx. Weg I • com piscina) • RS 70.000,00· 'Troca poi apartlmento' .

• Casa alv. c/96n)' (Rua Equador· 59· Centro· ,Próx. Hotelltajara) • RS 60.000.00 'AceBa casa até,AS 30.000,00'
,

'Casa alv: CI 140ma (Rua Horéclo Pradl, 161 - "'r6x. Condomlnlo Azallilaa). RS 30.000.00 'AceRa carrMmóvel· yalor',
• Casa alv, C/l'10ma (Rua Cristina Bauer. 91· Schioader. prox. Salló Borchardt)· RS 25.000,00 'AceRa cerrolPar,ceiar'
'Casa alv. c/looma (Rua Júlio Tissi· Esquina Comerciai· Nereu Ramos)· RS 33.000,00 'AceRa ParcelarlTerreno em JguÍl'

. �

APARTAMENTOS"
"

.
,

"

, Res, Amizade (2 qtoa + garagem· bioco 2·3" ander) • AS 18.000,00 + flnanc. ,C�F • 'AceHI carro lIé RS 9.000,00'
'I;d. Argus (coblrtura Duplex em altf••lmo padrlo· Todl mobiliada + blbllotéceibarzlnhollarelra, etc)· R$16O.000;00
, Ed. Carvalho cl 184ma'(1 8ufte + 3 qtÓS • Móv,is embutidos)· RS 70,000,00 + Flnanc. 'Troca pl IptO BII, 'Camborhl'
',Prédio em conltruçAo na rUI da CEF • Aptos ,cl2 e 3 qt08 + 1 �u 2 gariaens. Entrada '+ Flnlnc. ·dlreto. Entrega junhol98'

.

.

TERRENOS
'

• Terrenô c/ SOlm' (CondonUnlo Aza"1a8 • Jaragu'�Eíqu,rilo) • RUO.Ooo,OÕ oú ;Acebl ciirrolP,rcellr'
, Terreno cl 2.SOOril' (Schroeder .'-Rua Vale"tI" ZoZ)· Entrldí RS 2:000:00 + l{x'RS 900,00 pl Pöuplnçl
• Terreno c/41Sma (Loteamento llodoro Rodrigue•• VilaRIu. Próx:FERJ)· RS tOOO,oo QU R$3.ooo +'10 x500,oo pipouplnça
• Terrano cl SSSm' (Rua Jos' Picolll· Estrada Novl' Pr6x. ao Mercado Braslo) • RS11.ooO;00 'AceRI Carro/Plrcelar'
'Terreno c/ S95m' (Bua doslmlgrantas ··Ace..o,dl Faculdlda ',FERJ')· fiS IS.0oo,00 'AceHa Plrcellr/Clrro' ,

, Terreno c/4S7m' (Rua Jolnvllle· A� lado do Reatlurante Tradlçlo Flmlllar· DG-WigJI).RS 70.000,000 'Negoc"vell'
'T�rreno c/12,725ml (Schroeder· t ,500", da AVI Castelo Branco) • ,RS 20,000,00 ou 'Plrcel_do'

"
Terrenos Residencial Henrique Behling (próx, Sallo.Amlzade) • A partir de RS 10.000,00 ou 'Plrcelldo'

• Terrenos Loteamento !'Iazera I (Ilha da Figueira) • A �artlr,d!l R$ 6.000,00 ou entrada RS 2.000,00 + $lIdo p"rcll_do
• 'Terrenos próx, FORUM (Rua 172· Arthur Gumz 'Lado Direito') • RS 35,000,00 ou 'Parcelado'

Não perca esta oportunidade ._-- Residencial 'Harrl M.rqulrdt' Pró�. Malhas Malwee {200rnts lpóS)
, E�ik)&nxaimeVGerm6nico' prazo deentrega , Preços lixados alé 13duPlo de 1995 (em reeis),
'1 aparlamemos porwar
, 2 quarlOH I suilt
• Porteiro eletr6n(o,play.groond'
•.� Blocos de ajlartamentos
• UI1ll clMTàsqueira pl bloco
• Area l(jal �il, 112m'

ÀYi9i(I2x) .. '. Àprszo(tOOx)
EnUt150 + 12Ú79_ EnI,7,000+ 100x28n
Entr, 12.250 + 12 x 1.020 Entr. 7,600 + 100 x 304

Entr. 12.500 + 12 x 1.041 Enlr. 8,200 + 100 x 328

Ace�a·se cOrro pagamento: carrolrrttol1eléfone

Blocos Teli'llo Piso

I

1,2e3 10meses 2

4,5e6 13meses 3

7, a e 9 16meses

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de msetos e pequenos
anírnals do esgoto e garante totalseçurança contra inundações. S��EBOX'
é a solução-parao saneamento urbano. Encon�ram-se disponrveis em Vários
tamanhos os produtos·SANEBOX com pronta entrega qireto da f�bfi'Ca.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.

RUA JOINVILLE, 1.532 .. FON.EIFAX 72·1185· JARAGUÁ DO SUL· SC

:APToS EM CONSTRUÇÃO
III Edil. Marangoni - Rua 2.� de Julho'
- Apto cl112ß12 - 3° andlll' - 2 qtos., c/garagem - Preço RS 49.7(X),O(l à vista ou entrada RS 19.7(XI,(XI +saldo

.

parcelado� julh0J97 COITigido pelo CUBo
- Apto c/llOm2 - 2" andar - 2qto.s, , c/garagem - Preço R.� 49.700,00 à vista ou entrada RS 19.700,()() + ."Ido
parcelado� julh0J97 COITigido pelo CUBo

-

III Edil. Petúnia, Rua José Emmendorfer.
- Apto. c/III m2_ - 2" andar � 2 qtos., c:/ garagem - Preço 49.7(X),OO à vista ou entrada RS 19.7CXI,(XI + saldo

parcelado Janeir0J97 COITigido peloClfB.
.

- Apto. c177m2 - 1° andar - I qto., e/garagem - Preço RS 34.000,00 à vistaou 50% de entrada+ salde parcelado -

até janeir0J97 COITigido pelo CUBo
III Edit.. Aster, Rua Marina Frutuoso.
- Apto. c:/ 115m2 - 1° andar, 2 qtos., c/ garagem - entrega Fevereiro 96 - RS 53.CXX),(XI
'" Edit. Anturio - Rua Eleonora Satler Pradi
- Apto. c:/ 124m2 - 2 qtos.. sala d,sacada, 2 bwc, eozinha-lavanderta e garagem - RS 49.000,00
APTO. PRONTO -' ,;.
'" Edit. Hortência - Rua José Emmendoerfer .

- Apto. cl 123m2 - 3 qtos., 2 bwc, sala cl sacada, cozinha. lavanderia e garagem - RS 49;000,00
- Apto. cl 66ni' - 1 qto., I bwc, sala c:I sacada. cozinha. lavanderia e garagem - RS 32.000,00
TERRENOS

- -

• Terreno Sta Luzia próx. Igreja - 7;79Om2 - RS 35.000,00
- Terreno de esquina - 400m2 - centro - RS 26.000,00
.• Terreno Lot Joseppe - Lateral Rua 25 de Julho - 2.011m2 - RS 29.78g,oo
- Terreno- RuaAnaMullerEnlte - Vila Rau - cl área construfda - fundaçlo e 1° piso + projetode cosntruçlo
p/680m2 - RS 25.000,00 ,

.
.

.

"

- TeiTeno �-Praia Ponta do Jacques - Lote 3 - Pi�arras. Preço - R$ 6.500,00 à vista - 300m da praia.
-- Terreno dé 93Om" - pr6ximo viaduto - Valor RS 20.000,00
• c.'hlléara- Agudos do Sul (SC) c/ casa de alv. e rancho - 120 alqueires. Preço RS 80.000,00 - Troca-se pOl'
casa�m laragUá.

.

- TeJTeno na Rua Maria Un1belina da Silva - Esq. Rua Marcos E. Verbienn - Plano, rua calçada. pronta p/
construir - RS 15.000,00 (perto Igreja de Silo Judas)
CASAS

.

- Casa em alv. Vila Lenzi - Rua Fmncisco.ZacariM Len:zj, 89 - RS 35.(XIO,CXI
- Casaemalv. Ilha da Figueira- cl 185m2- Loc. em regillo residencial RS 4!1.000,OOPin. CEPo
- Casa em a1v. - COAB Rau - Terreno de esquina- c/530m2 cl+ urna casa nos fundos cl 45m2 - RS 40.000,00
- Casa em alv., terreno 750m2, área construfda 230m2, Massaranduba- Valor RS ICXI.OOO,oo - Estuda-se
coadições de pagamento.
- Casa em a1v. - Bai. Camboriú cl 129m2 - RuaParaguai n" 917 - RS !lO,OOO,� - Aceita-se terreno no negócio.
- Loja 488m2 - Boqueirllo_ - Curitiba - região atacadista de malhas e tecidos, ótimo preço,
- ótimo negócio. RS 180.000;00 em parcelas corrigidas pela poupança.
Galpão de Alvenaria c/450m2 - centro - RS 80.000,CXI - Entrada + parcelas
LOCAÇÃO
- Aluga-se aptos c/2 qtos, no Edit. Brica, rua Guilherme Hering, pröx. Bar Capllé - RS 550,CXl - I" locação,
- Aluga-se casa c:l3 qtos., e demais depeno - RS 400,00 - Pr6x. Rau

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 71-8814

É' REAL•••
Investir em imóvei·s

continua sendo �o' Inelhor
. ,.,negoc-Io.

Assoe. das Imobiliárias de Jaragua do Sul

MAU CHEIRO•••

••• É COISA DO PASSADO

METALIM

XIIBI .•. ,,:�'
,

.. -:,,/·:lndúst:r:ia· ·de·.....

M'quinâs

I

VENDAS:
Betoneira '120 Iltr08 com volante 8emmeter- :.- R$ 295;00 à vista
Betonelral '120 IItr08 -com redutor 8entmeter • R$ 342,00 à vista
B.�onelrat a20 IItr08 com volant. semmeter- R$ 595,00 à vl8ta
$erra clrcularcom motor 1,5 CV sem 8erra· R$·285,OO à vl8ta
Triturador 'I'orragelro com motor 1-,5 CV· � R$ 225,00 à vista

_ M.áqulna dfa cortar grama 1 CV sem recolhedor· - R$ 139,00 à vls�a
Ràdutores de velocidade 1 x 45 7' R$ 595,00 à vista
DIPOMOS PARA LOCAÇÃO

.. '.

\
'

Bétonelras 120Lt.
Betonelra8 220Lt•
Betoneiras 320Lt.

'�LCjéAÇAo --VÉNDAS: ,.

CONSERTOS'E REFORMAS DE
BETONEIRAs É COM-A METALlM"

IlSSISTÊNCIA tíCNICA -E'-COI:
GARANrlA DE FÁBRICA

'Informaç6tBS e vendas: Fone: (0473) 71-3011/71-1'041
Rua Max WUhelm, 786 ,,'".

Jaragú6 do S>ul -' sc

ILHA • Maler�ais para construfio
DISPÕE DE:

,-' .

"

'

PORTAS E JÀNELAS SOB MEDIDA DE ITAÚBA
MODELOS: Arco - Reta - Quadriculá,da - Normal - Madei
ras para cobertura em Itaúba - C.dro -:P,rob_ e Plnus.·
Porta laminada de Imbuia - Caxllhos: Itaúba - Canela -

Cedro - Meia Cana - Roda-P' - Mata Junta - Ferros -

TIJolos - Telhas"- Plso'- -.Forro", -,

T. \ B ( i \ ( \ I' \ R I \ I� � 1111

.I \ N'" L \ IT \ ( : B \ \ .. \ Ir I II{ DI I� I(, 17 .00

·'TUDO O QUE·YOCI PRECISA PARA CO_NSTRUIIt

,_ r·"

.. , ,' .. �
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO rovo -12

, '.véndas
!'

Ter:reno com t5.00011't2com frente para a BR-280, próximo:á;oOarínhoso
Terreno c/10.O()0I1't2 na BR·280,próximo amecânica Bur'!gues
Terreno no Loteamento "Vicenzi Gadom-ttda" bairro Sante' Antonio
Terreno na rúa;Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, ce�t:ro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Giardtni Lenzi;' ,

'Casa de alvenaria com 63fn2 no Loteamento "Vicenzi e (�adotti Ltda".
êa.sa mista na rua: Dorn Bosco "Vila Lalau" com 1 0511't2 seado o terreno

, '

de 46511't2 !J

Cháêara com 1 O.OQQ,OOm2 com casa de alvenaria, bairro JÔão Pessoa
Chácara em Nereu Ramos com 88 morqoscorn casa.fuz ß·água..

'

Apartamento no Edifício �araguá ".
Apartamento em Curitiba' no bairro Catalengo, rua João Alenêar
Guimarães com 2quartes, garagem edemais dependências sendo uma
entrada e mals financiamento. :
Terreno na BR-280 com área de 7.000fT12 .

� INmRIMÓVEIS
CREC10914-.1

Sua ·oportunidade••.
*'Apartamentocomsuíté+2,
donnitórios, sala, .sacada,
cozíoha; ..banheiro, lavan
'daria e garagern..
* CÓndomin�os d� c09 blo
cos.
* 06 apartarl1entQs por un,i-
dads i

"

*02apartamentosporandar.
*Primeirasunidadesentrega
.emtz meses
* Rua Bertha Waege
(Próximo a Malwee),

.

*Pequenáetitradaerestante
,

·em afe,:100 meses�'
� Preço àVista.�m'entrada "

"e restanteematé �2meses.
'Residencial HarrT

Marquardt:
.•.Está' aqui.

*

�

""*' ",

•.. ,.'............•
I "�� •

:CRECII�� 1589J_
'

,:
i Ia Sul =1' .

11 6••1.I I
I lCone: (0473) 72-2734 IVeode
'I ITerreno

I Terreno c, 432,751112, na rua 25 de :J�lho, Vila Nova. Preço RS I II' 23.000,00
.

I' ,Terreno cl�·2.79Im2, rua Walter Marquardt, defronte Posto Mime.
I PreçoRS [80.000,ÖO •
I Terrenoclj6oo,00nt2,<!5x4O), na SC-416, 500lllctros da ChocoLeite IRioCEm) u Preço RS 6.000,00 II Terreno à 384111' Lot. J....dim Htuscbka U, São Luis. Preço RS I

.

'

I 8.000,00 .. Financiado
, I

I Terrenosr\oLoteam.doMarquardt,ruaPastórSéhneidér,Barra;Preço '1
'

RS5.500,'IlO'
'

I Terreno c;i5.000,00tn2, rua BettbaWeege, Barra, negociável. Preço I IRS 45.000;00
.

I Terreno cl 498,75m2, na-rua Luiz Satler, Barra. Preço RS 11.000,00' I
I Terreno cl ) ,384,50íni, rua Augusto Schwartz, próx. Salão All1,izade, I
I Preço RS 8,,000,00:- negociável 'I I

'

Terreno cl ::i72m2; Lot. S�inke, na Barra. Preço R$ 7.000,00
I Terreno c/40511l2, Es.tradaRio da Luz, distante 3.200tns da Malwee. I
• Preço RS 5.500,()() I
I

sinos
•SítiocI20.1XXl!n2,terrenoplaino, águacOlTente,p1antaçãodcbortaliÇll!l, II edificséo com uma Casa elll alvenaria de 189,OQm', gãlpão para I

I galinhas e porcos, liJíba telefônica, Rio Cêrro n; distante 300tns do
Iasfalto, Aceita -'Can;o, terreno oucasa naBarra. Preço RS 75.000,00

,I - parcelailo em 12 meses.. I
'. SítioelI5.750tn2,edificadpcolllduascasàs,lDOal!lis�de7511l2eoutra I Ide madeira com 48m2, localizado próximo ao No'Vidado, na Barra. '

I Preço RS 15.000,00 - negociável.
'

I.
• Sítiocl 158.756m2, ediâcadocom casademadeirá, galpão, estrebaria, I

. pastagelU,capoeirão,�teágua,27knidocentro.PreçoRS25.000,00

I'I Sítio cl 23.67I,50in2, edificado com dois galpões IDO ci, 236,8Om2 e I
lautro cJ.60m2, localizado em Ribeirão dasPedras, CODl água, lagoa e I
I

mato, Preço RS 55.000,00 - negociável
I'

c-

I, Casa éln alvenariac/'15Otn2'3 qtos, garagem, 2BWC, churrasqueira, I I",I
terreno cOIll445,50m�: �a Barra, .lateral (Ua Pe. Aloisio Boêing. Preço I

'

RS 55.000,00 -negocíãvet "
,.

,

.

I Casade alvenaria semi-acabada c/77,00tn2,lateratruaBertbaWeege, I
I próximo a Malwee, semi-ecabada, Preço RS 25.000,00

.

. ICasa mista COOl 150m2, terreno cl 528m2 (16x.13), na Barra, rua '.,1'• Horácio Rubini. PreçoR$ 25.000,00 I
I Casa-em alvenaria c/104m2, rua.FranciscoHrusebka, São LUis. Preço I
I �::O��°.d�naria cl 143,00tp2, semi-acabada, terreno cl 405m2, I
• lateral da rua Pastor Schneider. Preço R$ 30.000,00 - Aceita carro. :I ICasa de madeiro cl I 12,00m2, bairro.São Luís. Preço RS 15.000,00
• Casa em alvenaria cl 140m2, Barra do Rio Cerro. Aceita caro, ou I "

• imõvel meuor preço. RS 45.000;00 '. I
I

Loteamentos no Rio Cerro II- na Rodo'Via se - 416· 'I' I. -A partir de R$ 2.450,00 de entrada e saldo e maís 50 prestações de
,I R$ 115,00, reajustada pela poupança I
I Lojas comerciais na Barra do��err() , I
I· Casa em alvenaria cl 3 qtos, baitt;o São Luiz. PreÇo RS 390,00 I
• Galpão em, a1ven:iria cl 15Otn2" rua Walter Marquardt. Preço R$ :1
'I�� IV"nde

Telefone prefixo "76" - Preço RS 5.8()(),00

TERRENOs
Terreno cl 1.540,00m2, pr6x. Scar (Centro) - RS 70,000,00
Terreno no Condomínio das,Azaléias - RS 22.ÓOO,OO
Terreno IÜá456 - Sem Norne, c/445� - A�niarEiben -

RS8.5oo,OO
Terreno c/350m' - LoteamentoAna Paula IV - RS 6.000,00
Terreno cll.500m2+ casadealvenaria naruaEpitácioPessoa
- R$ 100.000,00

' ,

Lote n° 190 no AnaPaulaHl - RS 16.000,00
Lotes na-rua PauloKlitzke, bairro: Amizade-Mauro-

. R$ 12.000,00
Lote n° 450 - Loteamento Ana Paula I (Lote 50) Rua José
Narloch - RS 8.000,00
Lote cl450m' - Loteamento São Luiz (Gabardo) - 13.00ö,00
Lote n" 67 Loteamento Ana P8JIla IV - RS' .5.000,00
Terreno cl construção própria para lanchonete - Lote n° 45 -

Ana Paula lU - RS 22.000,00
Terrenocl.l.089m2- RuaJoãoJanuãrioAyrosoRS 20.000,00
Terreno cl 650m''_ Próx. Recreativa do Breithaput-
RS 6.500,00
Terreno c/6.I%m2 cl construção de 450m' - Rodovia BR-
280 10.503 - RS 3.50.000,00
Terreno Rua João PI�iDScheck cl 896,OOnf - RS 65.00,00
Terrenocl5.104m2Rua 199semnome- Vtla Nova-

'

R$ 120.000,00
Terreno cl 36Üß)2Rua João JanuárioAyroso -R$ 15.000,00

eMAS
Casa em construção cl 140m' • 'Lote n° 54 Ana PauláIÍI -

Financiamento + R$ 12.000,00
Casamrujeiracl 56m2 - Lote lÚ - LoteamentoAna Paula til
- R$ 12.0()(),OO
Casa antiga em alvenariacl1.600m2LoteamentoAIIaPaula.
- R$ 45.000,00
Casa alvenariac/63m2-Lote n025 Loteamento.AnaPaulà Il

.
- RS 10.000,00
Casa alvenaria cl 50m2 - Loteamento Ana Paula IV - Pínan-
ciamento + R$ 15.(l0O.00

'

APTo..� ;.

Apto. Edifício Jaraguá cl 70m' ., 1° andar - s/garagem _

RS 27.000,00
.,

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer e/ l00m27° andar -

RS 50.000.00
'

'

Apto. Ediffcio Isabella - Apto.IOI cl 132m2, 3 quartos e

garagem" R$ 60.000,00
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RUA WALTER MARQUARDT, 2820· FONE (0473) 72·1499· JARAGUA DO SUL· se

CENTRO- Ed.
Miner, Rua 'tes financiados

Loteamento RUA JOINVILLE -
CENTRo-nFA ·FIGUEIRA -

Mal. Deodoro- em 10 meses - case em 'PEREIRA- . Casaem
Apto. e/02 Próx. ao Fórum e .do Juca - Casa em alvenaria alvenaria, cl

Casaern alvenaria cl
à Rádio Brasil Lotes cl alvenaria cl

quartos Novo. 337,OOm2 cl 325m2 3 quartos 272,OOm2 1?6,OOm2 ,

,
.

RIO DA LUZ - Sítio
RUA BERNARDO

Oasa ern -'Casa em
DORNBUSCH -

cl 45.0ÖO,OOm2 -
Terreno de Terreno cl 542mt.

alvenaria cl
esquínac/ alvenaria' cl casa ein alvenaria.

210,OOm2 Próx. aCeval piscina, cl PREÇO: 50% .0-

579,OOm2 tl'llda ..I� em até
235,46m2 10 .....

Casaem Loteamento VILA NOVA - Casa nova
RUA JOINVILLE

- TerrenoCl
alvenaria cl Versalhes- Terra- em alvenaria cl 532,00m2
piscina cl. no cl 450:00m2

394,40m2. Rua Guilher- edificado CI
mista 178,00r02 edificado cl casa prédlode2

me C. Wackerhagem pavimentos
.

CENTRO-
VILA NOVA - Casa GUARAMIRIM

. Terreno com -ÁREA - Terreno cl
1.395m2 - Rua 29 Terreno cl em alvenaria cl RURAL- 9.000,OOr02 Casaem
deOutubro-
prõx, a Javal 3.400,OOm2 181,OOm2 Terreno cl edificado cl alvenaria. çl

90.000ril2 '
. 300,OOr02

.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"CORREIODO POVO .J4
-:>

, CAtAI
ReI. 1.003 ·C d..lv. c/l ....m"· 3dom1e...1Ii. cozlnh.. 2BWC.lavand .. dllpen...
,.,...",. ali rua Pedro FloriaM • Centro • ValorR' 37.100.00
ReI. 1.004 • C_ de alv. (�) c/147m"· 12 donnll.. 1 .ulle. depenei .. "'a.
oozlnhA. 'copa. 'oal'llfllll, IWC, lItuade pm. ao IMpendI. V., RS ".000,00
ReI. 1.001 • C... de •. c/ aeoma , 3 cIolIIII., 1 .ulle, 3 ..,., dependo ehu"alq"
oozlnha, _na,MI. paIIIbdIIca,a""'rIaI_.,OI,.m, ,!luada pm. Arroz Urbano
• J.,.,u' ElqUlldo. Vlior RS 10.000,00
ReI.l.coe·c- alv. C/l4Om'·:I cIorrn.. , cozinha, IWC, .. Ia, copa, lavand.rIa,
d"'_, Ia,...",·T_oc/ ....1m", 1Ituade. rua FI'IIIeIgerPa,.lona· pM. ao

,....ndl· Valor RS ".000,00 .

\,..,. 1.007· Caaa alv. c/I tim" • 3 dorme.. oollnha, ..ta, cope, BWC, ,arag,m.
�chul'llllqll".T_no oi 1IJOmI, llluado' ruaMa E. A. Zlemann • Centro • Valor'
',nlr. A' "•.000,00 + (131x) AS ....7,00 (llnanclado).
ReI.l.coe·C-lilv. 0I12Om1.adorme., OOIInha"IWC, cl!u""eq.,a"'I,m, .!luada

·

no (CohajM) .Jgu'.hquerd.. V.lorllllr. A"7 .000,00 + (flnano.) RS 21,00man....
ReI.l.0l0 ·C....Iv. C/100m1·3c1olllll... dema.depend'nela•• lllu.da nobalrro
AmIud.· V.lor 1IIIr. RS 25.000,00 • Flnan. CEF A' 25,00 man .
ReI. 1'.012 • c- mini c/1OmI· 3 dorrnI., • demale depend'nela !luad. A rua

Adollf! P_char· AloMolla. ValorAt ".000.00
AM. 1 ;013 ·C_mIIta c/1G1m1·T_cloIOOmI••1Iuedo em Tullarl04C, Valor
AS 22.000,00, AOIIIHe troca
ReI. 1,01" ·C...mlttac/504mI· 3 domw.•• demaledtplnd'ncllo•.•jluada em TIte
Aloe cio NotW'· ValorAS 1 •.000,00
ReI. {017 • Caaa.mIN c/.70m" • a do_, • dlmale depenel'nelat, .Iluada A rua
Ho,.,10 Pradl· JfU' EIquwcIo, V.1or RS 25.000,00
All. 1 :01.. Caaa alv. oI7OmI· 3 domil.,. demale depend'nela•••Ilu.da • rua PreI,
Joú !kUlt'· Valor RS 25.000,00

. ,

RIf. 1.01' • Co..mini c/120m" • 3 dorm,,, I damale depencl'nclat, tlluada na Av.
Marcl1lo DIat· P",1a d. P!9al'l'll. V.1orAt 33.000,00
All. 1.020 • aClbraclo an1lgo oi 230m"· Loclillado na ... centralA rua Ep"'clo
p_ . Valor" 250.000,00
ReI.l.021 ..... a..... oIlMCIm'; l,ôéallDdo naN cerill'llll rua AV. Otldllo
Va"... Valor AS 110;000,00 -,""

'

,

ReI.l.022· ....0I14Om*· éonmI9Io(fundoe) 1Om', mobiliado. SltuadoA rua
O_mar· Praia de ..". VeIIi.Valor AS U.OOO,OO

•

,
ReI. 1.024 • C_ med cl10rn1· (+ 'pcntt _IaQ cl "m",',lIuada • rua JoIo
Jan""'"A� • Jgu'"i8queIdo.,Valor RS 110.000,00
ReI. 1.028·c-med. 0I78m'.T_ 0I1.1IOOm', duado no Alo Molha·V.IorA.
13.000,00 ,

,_
,

FIaI.l.027 ·C_ mad. oI70rn1·ldorrnI., .�depIIIdlriclaa,:eluada.m lila.
Lu•• Vlior All'OOO,OO, -, :,' ,

"

ReI.l.oa.·c-mlttac/l70rno....donnIi.,.demalad... l_0c/o45Om"••!Iu..
no liam BIo Lula· .lgu"1qUII'cIo. Valor AS 40.000,00
AII.1.02I.G... alv, cl1111111J·Oldonlll" 01,�1t...dem. dtplnd, .Iluadopm.
"Juventue.V•••,.,�,ouft_.(1Ox)., ,

" ,-
'.

'

,fW; l;011O'()"aN;:cl100ft11.lcIo!mI., • .".iltftplndlnelai, aIIu•• no baI.rro��Paullll"�"",.-V.IQr"".!OO,OO ,.'
.

.

'FIaI, '1.0111 • C_.mInIcI"�·T.,...nodm�·OIdll'!lll:, • demlilcllj!lndln.
olle, lilvada .1Iia 4IaAtuih'·......:" .....VlI6tt.M ,.:000;00,

.

All. 1.012 • C.. �. mId., ol,lIr(II· T.".no c/ 373m' • a do_,. d.male
dtplndlncll !Iu" I rua ''''!lo L...ndro· VIt. Lenll· VIJOirA"3.000,00
FIaI. 1.011· e aIv. oIlOOm1·T_o cflOOml·03 dorme". clamala dependln.
olle +'um pNdIo •. alv. oI,IOIIII',.tIIuido na rua'JoIo "IIIU�O Ay_. Jgu'
litqtilrdo • v.1OI!,M,'II.OOO�CF .

.' ,
"

.

"

,

": .,

,._,. 1,OIo4'·eäta·aIv: fi li1m1·TtriIocllI2JnI. a dorma.,IIWO, copa, cozinha,
1IYin!!,.chul'l'llq; a'fIII1!iIII\lItuilfa.' I'Na Htlrirtc:ll A:LHililann ·latIrIi de rua

" JoIn\Ik Velor '" .;000;00" . �
,

' ,

.

,
.

-

.

.
-, "

.

.': _�:" "'''''IINOI
'

:FIaI.2.IÍ01.T.n-cf_.8IIuàdo!ll*.aoP_Marcola.Valo;,F)"I'QOO,OO
. ',FIaI. 2.002· T�,clI7.7Ofm';6IIrr!O peraialMlMnlo, tlIi.. pN!t ao Juventua

, ,Valor AS *1.000,00 '.," .,>":' "
'

.

_ RéI. 2.003-TIfNIIt cl1.000fti0, lIIIIado'no RioMlllha (Iatt",Q • Valor RS' 21.00Q,00 •

:�:;�,�.".,nocf,,�"��,!!.JoIo"mI:T"'�,".�IoMoII.,V.1or
,�. '2.QOI • TéfNnÔ ,fiMomo,..... no LcÍlMmento eorup. • Pm. &o Potto
,M.,.....Villor.•F,It••;OO, "o ", :' .", .•.... .'
Aef'. 2.008·TIII'àno claGm', tIIÍIado íit*;aoloWv.IIPradI.Jgu'.EIqUirclo'. Valor
;A8�;OOO',OO .'

"

'

..

1 Aafi 2100'7 •T_ ct ..OOmI, elluado:na"" d.IJbatubi.· alo F,.nc!aCo do Sul.
, .. VaIof:AU.OOO,OO .' �', '. ' ..
"Aíif�à.OOI. T",""cl1.OOOrnI,� 4tua Bahia,· Centro·V.lor" 30,000,00
FIaI. 2;000 • t_ cl 7104m', .1Iuado 1.,N' ,aario do Rio Branoo • Pr6x. .0
&1IironIdW1II p.,...,_. ValorAS feo.OOO:OO .

.

,

· ÄI!, 2.010.T_o cl , .05fmI; eflullclÓ l-ru. Bahia· .Centro • V.1of: RS 25.000,00
: A1L�on. T.rreno cI ..oem', ... noe".dueclo n. VIa Nov•. V.lor "'''QOO�,FIaI. ',012·T_ cl o45OmI. ilCuado no .10 • pm. 810 Jud.. Tedeu, V.lor fi'
,',a:C!OO,'OO , '''.','' .,'

"
,

FIaI,';�FT"'_cilf.lOOm',OOIIÍ""dIcado� .111. cI-eeomo',�lIuHo no,
,- ...��., ...�AtilOO.OQO,OO· .

,. "

"

'RlIU.Of".T_C/57OmI, 'iIuado1 rua.MCobO_·eh.,...nat.ValorAS
, :.".CIOO;OO ' •

"
,.

"

.

1!eI; 2.011.·T_ til .,.....•.eIIuacIo A rua JoúPIoc'�pr6x. ao Superm. 1(11110·
'VaIor,AS ',100,00 + ao x A' ilOO,OO

'

,
"

·

1Iit.2.0"·T_o óll7OrnI, .iIIIadO '.I'I1IIMa. i'flcotau achmld1. Centro. ValorA'
,18.500,0\)" :"., .

",�.:2,OI7.T_c/·U5m'".!luado':VlaAlu.VIiOirRS 11.000,00
' "

'RIf. 2.O�1· Terrene oi 310m', efIu.do INI'AIl" "n... ·Ilha daFit.,V.lor
RSt1.000,00 ',' "

.

,..,: 2.0'" •T_ àI"2OrnI, 1llliad06 VlI_I Lenll Pr6x, 'aoCoNgioOlaallnl L.nzl·
,l)bt:I'oat- c/42Om1· Valor "'12'.000,00 cadl "

'

-""Ó iI:Ö20 :r_nod,1OOIfto, "'0 ne AetldancilliV_a.; Bairro Amillda •

ValOi RS 11��,op: ',. ,. ,': . -'.moi..'. ,

'R.!; i.'ôII1'· BIIIo c/ ao.9OQm', .Ilu" 6'1:111 Benjamin C�"hnI • M...."'nduba •

Valor RS 1'.000,00' ,

"

,
' '

"". a.GGt· alllo na cidade cll.22OrnI clOMa elf med. c/10m', dlima vIata P'''' •
cltfad� naVIllN-. • Valor At 045.000,00- ' '.
AM.U03 • Sftlo cl ao.OOOrnI,_ .Iv.,_, "". corrente, todo c_ld� ."".do
pM. io,Oumz • Etlrada Garllaldl·Va"" A',.045.QOO,OO.
ReI. �.ooa • Sillo til 1••000mI,_ �Iv. 41 3 'dormI., crlaçlo d. "'_, "ua
CO"'-I)It"todo CIIOIIdo, .�.. nO .....·q...nd. doHorte· V.lor RS 10.000,00

,
'

. . A'A"TAMIHTOI ,
.

RIf. 4.0Ó•. • ........o.IIIAm...�AplDcliI .........demalil.nd.nclá.....;
','

!ntr.liI.:17.00Q,QO+(f'MIio.ifl*'_"OQn.-.t.,' "., '>,
,-íI-':4.* � Idlf,Io1!t�,'JI.�nICllf.'�o. clado"",,, •d.lnaI. dipendlncla..
V.Ior��JOOO,OO ",

"

, •. , ' .

,

�i!Jo:':lcI"'o"1'I0.r"'91·�. c/ i' élcírme.•d,,"* dependlnóli,. V�lorAS
, R�...,bG.., '.lcIlIIoto 4nldrlo • APio. tJll�,90m" (IIOVÓ). SItuado A rua ElIOno� S.
PiWI·C."'ro • Valor At 045.000,000 .., , .•'"
All; ".�,. edillcio GlOvanna ; Apto. tJlllOm1· 3 dorma" (01 ••), colln�.... Ia
coIIMIida, BWC, Iavand. OI OI""'"" ...... Na G.""",o Marquardl • PM.•
MI�. ,Vafor AS "0.000,00

, _, LOCAçOII •

ReI.I.001, ·'Apto. cl 151m' (n-l allUIldó-na rua l""lrdo DO",,",Hh • Valof: AS
aao,OQ,

.

,

"
.' ,',", '

All. 11,002·C_ damedil", ali.... naMiMIrOIIoB.IbI,
·

..tI, VWa Lenzl. V.1of:At
210,00 ."

" , '

Aif: 11.003·SIll'comercfIIÇ/1Om',�1Iued.na ruaDomIngoIS.ftlGn, as,· ValorAS
m� , . ".

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

Vende
Casa no bairro .João Pessoa - Em alvenaria. pröx, Recreativa João Pessoa cl 150m2
2 quartos + 1 suíte. sala de TV. sala de estar. copa. cozinha. banheiro e garagem. =,

Casa emSchroeder - PróximoMarísol, casamistaem ótimas condições cl 110m2 co
,

3 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha e lavanderia.
_

'

Apto Bd. Schiochet ao lado do Supermercado Sesi, financiado cl 165m2"cl píscína,
garagens, salão de festas, quadra esporte, porteiro 24 horas.

-

L.otes np Loteamento Itapocuzínho, Financiado " ..

Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2• próximo Bretzke.
Lote próximo Urbano. Jaraguá-Esquerdo, 450m2 - 6.500;00 -

.Lote próximo 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

'1�
CRI;CI4004

IlVle )HI 1/\1'< A
t'lluMAO

COM�BA • VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

c....
Cua de alVenarta cl 22Om'1 sulle + 3 dormitórios demals�.
• Rua M, Zlemann'

.

. Cua de alVenaria cl 3 quartos· InIcio JaraguA Esquerdo
C� de alvenaria cl 180m- clterreno da 2,800m-· RuaJolnvlUa

. Cua de alVenarta cl 130m- cl 3 dormitórios • PI'ÓX, Sallo
Doarlng
Casa de a1vanarla Na Fallpa Schmldl cl 155ml, tarreno 888m
Na Fallpa Schmldt
Casa da madeira c/100m"· Rua Innlo Leandro
Casa a1vanarla cl 80m- • Rua Adollo Zfamann
Sobrado alvenarta cl 300m- • VIla Lanzl am constNçlo
Sobrado alVanarla cl 300m" • Lataral Bamardo Dombusch

, Casa de a1vanarla cl 130m- Na Prafalto José Bauar
I

Casa dealVenarla cl 1OOm- LotaamentoRbalro, IlhadaFlgualra
Casa de alvenaria cl 100fn1 Na Alfredo Cartos Malar, (RS
12.000,00 de antrada 'assumir finanCiamento da RS 210,00
mensaIs)

APirtam.nto.
Apto. cl 2 ou 3 quartos am constNçlo Na C.E.F. pl entraga
meàdosde96
Apto. Ed. lsabena c/122mi - 2 quartos + sulle cl piscina
Apto. Cond. Amizade· c/2 quartos - FInanciado
Apto. cl 118m" Ed, Dona LIli em Piçarras cl ótima vIsta p/mar;
2 quartos + sulla demais dependências
Apto. 180m" c/suite, 2 dormlt. e dep. empregada· Gentro
Apto. 3 donnlt .• EdIIlCio lsabels,

T.rrenoa
Tarreno c/2.600m'· Rua Jolnvllfe, óllmo ponto comerciai
Tarreno c/430m- • Loteamenlo VersalHes
Tarreno c/ 589",. • Ilha da Flgualra
Tarrano c/532",. • Pl'Óx. Posto Marcola,

, Terreno c/300",.· Praia de ltaJuba pl'Óx. Igreja CatOllca
Terrano c/430m-· Ao lado do Condomlnlo Amlzada

"

Tarreno c/400",. • Rua Marcelo Balbl
Tarrano cl 100,000m" cl cua alVenarta Otlmo.p/ emprasa • Rua
-Wolloang Waege (Rio Cerro I) .

,
' Tarreno de 540m' ao lado Lotaamanlo Champagnat
TslTeno·de 790",. • Fundos Volkswagen
Tarreno de 1500",. • Vila Nova, prOx. FOrum

Alu""...
Apartamento c/2 donnltórlos Ed. Florança • Mal. Deodoro
Sala comerciaI no Ed. Plcolll • Mal. Deodoro
Apartamanlo c/3 donnltOrios Ed. Isabela -

Ponto comerCiai cl escritório· Rua VenAnclo da Silva Porto
Sobrado de alvenaria no centro'

.

ConJu�toR••Emigrant.,Óllmo••ptOlcomohurre.qu"ra•.
lilio d. r Iio d. Jogo•• pl.y·ground. tot.lm.nt.
r..ld.nol.l, Ap.na. 2 por .ndar, Flnanclam.nto prOprIo •
Plrtlr de RS 403.00 por mi. (1'.12 CUS)

VENDE-SE
CASAS

De alvenaria de 450mII.toda de tUolo naclço, ccim tcft.enode 650nt.. D1Iío de
..mil, 1I1I111a1a, coplCOZinhl, laladevIIIlI. Iii.delom, 4�1II101. 5 blnheilOl,
3 "eu de lervlçó, dcpend8ncia de e�alda, Iallo de feitu, chllrrleqllclra,

. plIeIn., launa co�loIa, amaem, Jardim Inteiro. próximo lO Supermercado
Brellhaupl, na Barra do Rio Cerro. Valor RS 100.000;00 ou 50 de entl'llda e

rlnanélamento eD:lat6 cinco anol. Accltamoa qualquer propOIIa.
-Mllta toda nNl'llda mill l1iI 'qu1ll191o 2 banheil'Ol, churrllQUelra,.e de�1
dependenclu. próximo lOhoIpIt.llar.�"ValorRS 25-.000.00 lceho'camlOU
propom.

" ..

Dealvenarlade200mta,comterrenode43SmII. 2sul'lu.1 quarto••aladevilitu.
copa, cozinha, churruquelra, dcjiendencla de elJ1ll'ealda. .. de ecrvlço,
aaralem, pnlxlmo ao CoI6alo HolanéloMarcelino Ocnçalvca,Dh. da Aaucll'll,
Valor R$ 43,000.00
De alvenaria no�, com 2 qulll1oa, banheiro,laIa de visita, cozlilha e aaraaom,
co'm Na calçada, toda murada com,cérca de alumtillo, ,próximo ao' ('.oI6Blo
:Olardlnl Lenzl. Valor R$ 28.ooo,O!I. ACéIC8-ae ,propoeC8.
De alvenaria, próximo ao Foto Nortelendla, 3 quartoa, 2 banhelrO.i, lila de

vlsltu, coP!l- cozinha, sala de IV, lIreade serviço, sallo de fealu, churruquelra,
garalcmpara 3'carro•. Valor R$ 85.000,00
2euu, eendO uma de madeira de 18Omt., emótimo calldo e I de ah,enarIa de
130m, 2súftca, I qulll1o. cozinh.. banheiro�óclal egaragem,leITeno comerciai
de400m.NaNaJoioPlanincheck;, centro:VÍllorR$75.000,00 ouparcetad9 '

em at6 10 mcaca.

De alvenaria: laufte, 3 quartos, 2 bailheiroi, 'dependencla de 'empregada, sala,
copa, cozinha, sala de jancar, churruquelta, garagem, terreno de 6OO11Ú.
pnlximo � Matilol. na 1'!IIl10Ivl1le.,Valor RS 65;QOO,oo
Sobrado de 2 plIOlI com 2OOnU, no balJro Haver. em 0uaramIrtm. Valor R$
28.000,00 00· troca·1O por cua em lo1nvßle
(',ua nlilta nova, portio eletr&llco e lnIerfone, pr&dtn:! a SociedadeBaepelÍdf,

.

·V.lor R$ 40,000,00
.

TROCA-sE-
No centro, I eua de alvenaria de'4 quartOI, 2 banhelrol, Ala, copa, cozinhá;
Invllllderta, aaraaempara 3,carro•• Próximo ao'Supermercado S08I, rui,BarIo do
Rlo'Branco, por apartamento de 2 quartCll com aaraaenL

APARTAMENTOS

Apto. novo financiado, próxlmo.aM�negaltl VefculOl, comlal.a deVilltlll com
IIIIcam (vllta para a cidade), cozlnM �mblÍílda com mdrmore, . .drCII de lervlço,
2 quartol COIII banheiro .oelal cOlÍlpleto, Ilúfle comar condicionado,Alio de,
r08ta, saraaem comportio elelrbnléo:ValorR$ 55.000.00 de entrada emall1O
parcelu de RS 1.400,00, troco por casa.

TERRENOS
Terreno central 3.200 nWl, próximo à 1avel. Valor R$ 130.000,00
TelTCno de �97mtR, próximo ao PoNn� Vila Nova.

'

terreno de 28x84 com_2.240nta, precisando I9mente de um aterro, na Vila
Lalsn (Weg 2). Valor RS 18,000,00
Terreno come_rcial em'Onaramirim de 3Ox54, a 150ntB do trevo, Valor R$
lCl,OOO.OO
TelTCno de3Ox71, pnlpriopara unBchllCára naVilaRau, próx'ln., a Faculdade .

Valor R$ 211.000.00 parcelado
TelTeno ele 141127:prólllnlOa Sociedade Vlerel1ll�, Vila Lalau. ('0111I'I1II calçam,
livre de enchent08. Valor R$ 15.000,00 ou RS 8.000,00 de entrada c mall �
parcelu de RS 2.000,00

'

Rua Jose Fontana, nl 45.
,

Jaraguí do Sul • SC
FONE: 72�05,25
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VENDE
$" 'I

.

CASA DE ALVENARIA
Loteamento Juventus· 1 sala· copa·
cozinha· suite· 2 quartos· 2 Bwe •

área de serviço· garagem.

SOBRADO ÃGUA VERDE .

sc 301 • nll 939
2 salas· 4 quartos, 2 ewc, cl
sacada área de serviço •

.

.

gararm.

CASA ALVENARIA
R. Marina Frutuoso nSl 476
c/ 287,OOm2 terreno 399,00m2

APARTAMENTO
R. João Picolli nSl 166 - 211
andar
4 quartos, sala, copa cozinha

..CASADE A�LV:E:N�A�R�IA�rí",,�-�-�-
R. 684 • Maria A. da Silva
Mascarenhas 0/ 125,OOmZ· Terreno
de 206mZ· Sala, BWe, copa, cozinha
área de serviço 3 quartos e garagem

CASADE ALVENARIA
R. Luiz Satler n'I� 0/ 140m2 .

T�rreno 3oomZ· Sala, BWe, 2 .

quartos, surte, cozinha, copa área de

servt' BWe e garagem

CASA DE ALVENARIA
R. lrmão Leão Magno 248 c/
43m2 casa 203m2
hurrasquelra 140,OOmz

CASA ALVENARIA
R. Henqique Marquardt nll 57
c/500m2

SOBRADO
R. Max Eugênio Simann 223 centro
téreo • Sala estar jantar BWe 0/
sauna cozinha dispensa, sala jogos
Sobrado 3 quartos sala BWe terraço

CASA ALVENARIA
IR. Adélia Fischer, 248

112m2 e terreno 450fTi2

TERRENO.
R. Pastor Alberto Schneider
(Barra dQ Rio Cirro) 'área
11.427m2

TERRENO, .'

R. Padre Pedro Francken
cl área de 746,00m2

CASA DE ALVENARIA
�

R. Candido,Tomazelli ao lado
madereira Schroeder

TERRENO \
R. Eleonora Satler Pradi
c/ área de 396,OOm2

TERRENO'
R. Erich Sprung..; Bairro
Água Verde
c/ área de 364,OOm2

�::��_I�I........_ERRENO
Estrada Quatl 13km de
Guaramirim.cl área de
250.000m2190 morgos
20.000 arrozeiras

)0-
i
on
S'
!!!..

SITIO
Estrada Bananal do Sul
GuaramirirTi 36.QO0m2 c/ casa
125m2

. .

TERRENO
Ao lado daMetalúrgica
Betoni Bairro Czemiewicz

IS

.

o

�
::D
m

Õ

8

ERRENO
Loteamento Giardini Lenzi
:erreno 420m2

TERRENO'
Estrada Nova H. José Picolli
c/ área de 4.384,OOm2 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Dia 13 de agosto surpreenda
'. Seu' pai com umpresente que

r '

", .vale pelo anointeiro: uma
'. assinatura do jornal Correio do
Povo, Seu pai vai receber
informação, cultura e lazer nas

-::. � �

--
.

," ,. -;_. ,
.- ,

....

páginas do jornal de maior
preferência e circulação na

.

._

regiao,
Este presente seu pai não vai
esquecer tão cedo.', .

INAT ANUAL

,80.
PORAPENAS

R$ 42,00

APROVEITE NOSSO
DESCONTO ESPECIAL

�
..

'

.

M.<SiRAlRV88 ..40
PORAPENAS

R$ ,25,00
r-----------ENViE-ESTE-ciipOM--p-OR�FAX:--P-ELO-----"-----. .

'CORREIO OU LIGUE PARA CP EDITORA

Escolha sua opçOo e forma de pagamento (Marque com um I'X")
,

Allinatura anual (2 edI96•• por ••mana) DADOS PESSOAIS
O R$42,OO O 2XR$21,OO' Norne ,

_

·CORREIO DO POVO
,

. '�enlda MaretÍhal Deodoro.122 - 1," andar. �
,

A•• lnatura ••m••tral (2 .dI9Õ" por.••mana) Endefeço__....,.....___

o RS 25,00 Balrr.._____ CEP • �
FORMA DE PAGAMENTO Cidade.

.

�
O Cobrança bancária O Cobrança Carteira

DDD_ Fone i

��
��-:Assinatura !

F'ONE (0473)71-1919
FAx (0473) 72-3383 �

CAIXA POSTAL 19
Data / I
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do Su� 22de 'ulho de 1995

A foto que o� famílíares

guardam num álbum é, talvez, a
maís importante dequantas regis
tram a tra

jetöria de
Feliciano
Bortolíní e

""""*'
IIIIrIMD'1IIII

sua esposa .•,lIliDi"Angela
Stinghen, .""D
quando se ---

comemoravam os 55 anos da che

gada à Barra do Rio Cerro, reu
nindo ainda, em pé, da (e) para a
(d) a Virgínia, Arduino, P.

Alfredo, Artur, Sílvio, Otávio,
Emflio e Maria, tendo aos fundos
a casa onde moravam.

É salutar esse movimento fa

miliar, para resgatar a memória

daquele italiano que nasceu em

Ceuta, província de Trento, em
24 de julho de 1873, territörío
queoraeraitallàno.oraperteucía
à Áustria e, certamente pressio
nados por um estado de coisas
nada animador de uma unifica

ção da Itália que - mesmo como

berço do Império Romano e um
. dos pilares da civilização euro

péia - e proclamado como rei da
Sardenha e Piemonte, Vittorio
Emmanuel U, ainda não tinha

conseguido a pretendida unida
de, pela tragmentação da penín
sula italiana, em estados inde

pendentes, posteriormente'domí
nada pela dinastia germânica dos
Hohenstaufen. depois submetida
a Itália ao domínio de franceses,
espanhóis e austríacos, fez com

.

que o pai deFeliciano Bortolini e,
EmíliaBertoldi, preferissem uma

aventura para a América. Aliás,
corria naquela épocaum intenso

processo de migração da Europa
. para diferentes panes do mundo,
especialmente a AmérícadoNor
te e do Sul, incluindo nessemovi
mento o Brasil, atendendo a uma
criação de rnarketing àmoda da-

.

quela época, em que se dizia

CORREIO DO POVO - 7

Fam(/.ia Borlolini, registro hist6rlco

"Venlte Alia Merlea ehe ghe Ia lar brasileiro..
Cueagna, propaganda enganosa Mas os imigrantes enfrenta-

.

que prometia-fartura que os imi- vam as tarefas e não recuavam,

grantes nem sempre aqui enoon- antesolhavamparaosmorros que
tram, um país desorganízado para circundavam aquela área do Vale
receber imigrantes, num clima do Itajaf e imaginavam encontrar

totalmente diverso do Europeu, novas terras para serem submeti
com insetos que infernalizavam das à agricultura.
os primeiros passos em teria es- Feliciano foi em frente, ehe-
tranha, convivendo com gando à Barra do Rio C�,.
aborígines, animais ferozes e primeiro semestre de 1895, pron
fébres de toda a espécie. toparaarregaçarasmangasepor-

Subia o pai de Feliciano o Rio se a serviço. e só deixou esta terra

Itajaí, depois de viajar em navios com suamorte, aos 84 anos, em

nada confortáveis, geralmente le- 23-08-1957.
vados pelas velas daquelas em- Dois anos de sua vinda. encon

barcações que ficavam à mercê trou a menina de seus OUlOS e

das correntes marítimas e aéreas, casou-se com Angela Stínghen,
que ficavamdequarentenana ilha em 24-04-1897, com quem teve

dos imigrantes, IlORio de Janeiro. 13 filhos, Hoje somam cerca de
ou no albergue dos imigrantes em 200 descendentes desse patriarca
Desterro, no lado continental, no que acreditou no. seu desafio de
Saco do. Padre, atual Escola de venceremterraestranha.quepas
Aprendizes de Marinheiros.

.

sou a ser sua, brasííeíro que foi,
Já então teriam embarcado em pois, aConstituição daépocacon

navios menores, com carga e des- siderava. brasileiros os que não

carga da bagagem até alcançar a manifestassem a sua opção. pela
foz do I tajaí. Numa embarcação cidadania italiana. Amanhã ha
ainda menor rumavam para verá missa na igreja N. S. das'
Blumenau e instalavam-se no

. Graças, na Barra, celebrada pelo
Barracão dos Imigrantes, nem filho Pe. Alfredo e pelo neto, Pe.

sempre acolhedor para os foras- Alvino, ambos salesianos, visita
.
teiros, Em seguida para Rio dos ao túmulo e almoço na Arweg.
Cedros, ponto final de uma em- Uma bela história que poderá ser
preitada e começo de outra de ampliada com seus exemplos.
muita luta na construção do seu (E.V.S.)

IMORTAL

:'] lalí Meirinho já ocupa a

'/; cadeira n020 da Academia
Florianópolis - Nanoite de 13

do corrente, no Centro Integrado
de Cultura Prof. Henrique Fontes
(CIC), no auditório da Academia
Catarinense de Letras, inaugura
donaquelaoportunídadepelo gov.
Paulo Afonso. Vieira. realizou-se
uma bem concorrida reunião da
íntelectualídade catarinense,
quando tomou posse o historiador
JalfMelrlnlto na Cadeira n° 20.

.' cujo Patrono é Manoel Joaquim
de Almeida Coelho, e teve como
último ocupante o acadêmico
Jaldir Behring Faustino da Silva.

Após brilhante exposição do pre
sidente Paschoal Apóstolo.

Pítsicao novo acadêmico era sau
dado pelo. confrade Carlos
Humberto Pederneiras Corrêa.

Foiumacontecimentodegran
de repercussão na Capital do Es
tado e representaonovo acadêmi
co um começo de renovação no
Sodalfcio Jas letrascatadnenses,

Ao acadêmico. JaH Meirinho,
amigo de longos anos de convi
vêncía e de pesquisas, cumpri
mentamos afetuosamente pela
conquista deste laurel que lhe
cai bem como pesquisador in
cansável e professor de escol que
é. Parabéns, JaU Meirinho!
(E.V.S.)

Sessãll reuniu q inte/ectuaUdade cak,liinense "
.

HISTÓRIA

Os100 anos da chegada dos BOrlolini a Jaraguá

\lIAÇAO
CANARINH-O

� IfUMt\NIZt\Ç�O '00 T�NÇITO €M
. Jt\Rt\GU� 00 ÇUL € POÇÇr.V€L

Bt\ÇTt\ 1f�II€:R UMt\ CONÇCI€NTIZt\Ç�O
0€ t\MBt\ç t\ç '�RT€:Ç:

..

P€:D€ÇTR€Ç €: MOTORlÇTt\ç.

wA � �ÚI\\'��ILO�g·
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"

"Portas"emcartaznapraçaAngeloPiazera

Grupo Ioeum viajapara o oeste de�anta Catarinamostrando os ensinamento, de Deus

junto de Câmara e a Orquestra
Juvenil da Sociedade Ginástica e

Desportiva São Bento. coordena
das pelo maestro Frank Graf, es
tão apre-
sentando
concer

tos em

diversas
cidades
catar i-

OfqUtlSlftl
pftJpogtl ti
tU/lUfO
muslto/nenses.

e nt r e

elas, Blumenau, Joinville e

Florianópolis. Segundo o maes-
.

tro, as apresentações visamlevar
aos catarinenses aculturamusical
dó município. Em Jaraguá do Sul
Conjunto de Câmara e a Orques
tra Juvenil se apresentaram no

mês passado, durante o projeto .

"Noites de São Bento", na igreja
Luterana. "É importante estas

apresentações. Vai nos projetar
uma imagem boa no Estado", co
menta Graf, acrescentando que
além de Santa Catarina, outras

Orquestra luvenilhd�aisde 40anos tocandomúsica cldssica em diversas cidadesdoBrasil

cidades do Brasil também terão a grado por cinco músicos, todos
.

Juvenil, pelomenos cinco pessoas
oportunidade de apreciarumaboa mulheres. "É o único conjunto estão hámais de 20 anos integran
música. A data desta excursão exclusivamente feminino do sul do o grupo, a entidade está ligada

à Escola de Música Donaldo
ainda não está definida. do Brasil", explica o maestro. Ritzmann, e composto por 13

O Conjunto de Câmara é. ínte- Além de se chamar Orquestra músicos.

TEATRO

819

o
ciliamento com Deus, e em outras,

jogos, prazeres, drogas e vadia

gem.O elenco é formado pornove
pessoas.

Objetivos
Segundo o diretor da Jocum,

hase Blumenau, Luis Antenor
ValderramaAguiar, a peça teatral
"Portas",

-

tem o objetivo de
mostrar as pessoas o outro lado da
vida de um ser-humano. "Não só

'1 I

mBXIfJo

"'.

e.1
Aua Proc6plo Gomes de Oliveira, 380

FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul· SC

Jaraguá doSul-A peça teatral
"Portas", do grupo Jocum (Jovens
comUmaMissão) estaráem cartaz

hoje, às 20 horas no palco da

praça Ângelo Piazera.
A história baseia-se na vida de

um jovem, que depois de afastar
se de Cristo, terá que optarem
escolher uma das quatro portas
para dar rumo a sua vida. Uma
delas, ele encontrará o recon-

Jaraguá do Sul - O prefeito
inunicipal Durval Vasel estará
recebendo hoje pela manhã, 22.
convidados, que irão' participar
da primeira viagem do Bis-Bus,'
de Jaraguá do Sul à Guaramirim,
A viagem servirá de experiência
para que aDivisão de Projetos da
secretaria de Planejamento. pos
sa fazer uma avaliação na segu
rança do ônibus e, para depois,
implantá-lo aqui. "O Bis-Bus
servirá como alternativa turísti
ca e comercial", explica a direto- .

ra da Divisão, Maria Cristina
Quintaes,

Passeio
No domingo (23), o ônibus

estará disponível, na sede da es

tação ferroviária, para a popula
çãogratuitamente. OBis-Bus fica
até terça-feira (25), fazendo o

trajeto Jaraguá/Guaramirim. O
veículo contacom 291ugares sen
tados e 44 passegeiros em pé.

apenas omundomaterial", ressalta
Valderrama. O Jocum apresenta
além desta peça, mais três, sempre
destacando Deus. "Nestes trinta
dias em Jaraguä do Sul,
apresentamos três peças, e vamos
encerrar com o nosso programa,
hoje", lembra. O grupo viaja na

próximasemanaparaCuritibanos,
110 oeste do estado, onde também
se apresentará.
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SEGURANÇA

Secretária não

aprova terrenomas

garante recursos
- J araguá do Sul - o terreno

oferecido pela prefeitura de

Jaraguá do Sul ao governo do
Estado para a construção da dele
gacia regional e Instituto Médico
Legal, nãoagradou a secretária de

_ SegurançaPública,LúciaStefano
vich. que
na quintá- (DnvilliDfeira. 20.
esteve em

Jaraguádo
Sul. Oter
rene.Ioca
Iizado en-

(DmO

pl",itIlIO.
ImontldD

tre o ,

"lixão" eo cemitério. segundo ela.
é muito distante. por se tratar de
uma repartição que presta gran
des serviços à comunidade. difi
cultando muito o acesso da popu
lação. E. além disso, prejudicará o
bem estar dos própríos funcioná
rios da SSP.

Em relação a construção do
novo presídio. Lúcia Stefanovich
afirmou que o repasse da segunda
parcela conveniada com o Estado
ainda não foi feito porque ela não
tinha conhecimentodopercentual
já executado daquela obra. "Isso

. deverá acontecer na próxima se-

mana". anunciou a secretária,
acrescentando que, agora, fica no

aguardo do inicio dasdemais obras
que incluem duas delegacias e o

IML. Assim. um provável rompi
mento do convênio. anunciado

pelodeputado IvoKonell (pMDB)
_ não se confirmou.

Sobre a policiacivil. a secretá
ria disse que, como em Jaraguá.: ��---------"-------------------,-----------,

temouvido reivindicações em todo
o Estado. citando que em relação
à cidade nestes primeiros seisme
ses do ano quatro novos policiais
lotados já estão prestando servi-

· ços. "Outros quatro deverão vir
nos próximos días", 'anunciou.
Ainda sobre as obras do presidio,
cujo valordaprimeiraparcela (R$ .

110mil) foi considerada pelapre
feitura como insuficiente. a secre-

·

tária disse que
.

o atual governo
recebeu a obra em andamento e

· que assumiu o compromisso de

repassar a segundaparcela napri
meira fiscalização feita no final
demarço. Mas só quando todas as
obras estiverem em fase de con-
clusão é que será assinado um

convênio aditivo para a

suplementação dos valores inici
ais. disse ela .

As melhores

informações estão
noCORREIO
·DOPOVO.

Este é um dos vários moti-
'" .

vos :para voce anunciar nos

Classificados do CP.

Fones 71-1919 - 72-3363

GUARAMIRIM

Delegado solicitou investigadores
Guaramirim - o delegado

AlcivandroEspezirn solicitou ver
balmente à secretária de Seguran-

. ça Pública do Estado. Lúcia
Stefanovich, pelo menos mais

quatro pessoas para suprir as ne
cessidades imediatas no quadro
de funcionários da delegacia de
Guaramirim. Para Espezirn, com
a vinda de um escrivão e três

investigadores, "seria suficiente

pelo volume de trabalho que te

rnos". Hoje. adelegacia conta com
urn escrivão, um investigador, dois
delegados e três comissários.

Outropedido feitoporEspezím
à secretária. é a liberação de mais
uma linha telefônica para a DP.
"A única linha aqui serve para
receber e fazer ligações e é
conectada diretamente em um

�,_ .:

Espezim quermaisgenteparafecharo quadro defuncionâriosdaDP

computadoronde é feito o contro- Espezim, acreditando que a outra

Ie da documentação dos veículos linha será liberada, no máximo,
da cidade". explica o delegado . em 30 dias.

Em lnatéria de·comunica;io
..

a gente não se enrola .

Ad_quira
agora mesmo

seu celular
com garantia total!-

, nss
LOSS Marechal,· 286/302

I
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DESCANÇO

Jogadores voltam a treinar só na segunda-feir.
- J araguá do Sul - Os joga
dores do Juventus receberam cin
co dias de folga, e só voltam a

treinar nesta segunda-feira.Otrei
nadorLeandro Campos realizou o
último

.

coletivo
na terça
feira, e

terá, a

partir da
próxima
semana,
37 dias
para treinamentos até a estréia no
Campeonato Brasileiro série "C".

O Juventus joga no dia 3 de
agosto, com o Santo André, em
São Paulo e depois, dia 7, enfrenta
o.ltuano, em Itu. Os jogos de volta
serão dias 14 e 17 respectivamen
te, no estádio João Marcatto.

Contratações
O clube trouxe mais dois joga

dores para integrar o elenco este
ano. César, ponta esquerda, que
atuou no Atlético de Ibirama ano

passado e Élson,lateral do Forta-

Mtlls qUtllftl
jtJgtldtl/W
d,v,m (lI,gtlf
ISltI s,mtllJtI

JUNIORES

Jaraguá do Sul- O técnico d�
equipe de base do Juventus, Si
mão Saturnino, espera repetir a
campanha do ano passado, quan
do chegou a final do campeonato
- ficando com o vice - e quebrar .

umjejum de duas finais sem títu
lo. "Pelanossacampanhaatéago
ra, já somos campeões", explica.

O Juventus fez 35 gols sofren
do apenas cinco e lidera o grupo
E, da segunda fase, com seis pon
tos ganhos. Joaçaba, com quatro
pontos, CrícíúmaeAvai, com três,
Sombrio com dois e Caçadorense,
que ainda.não pontuou; integram
o grupo E. No grupo F, estão

leza, assinaram o contrato no ini
cio da semana, e ficarão até de
zembro deste ano.

De acordo com o presidente do
clube, ÂngeloMargutte, o Juven
tus necessita mais quatro jogado
res que segundo ele, serão centra
tados até quarta-feira (26). "Va
mos trazer.um goleiro, dois za

gueiros e um centro-avante", afir
ma. ComavindadeCésareÉlson,
já são cincojogadores contratados
depois que a nova diretoria assu

miu. Flávio, Alexandre eAdriano
já treinam normalmente.

Margutte rebate os comentári
os que o clube estaria contratando
o meia-campista Neto, ex

Corinthians. "Mesmo que
tivessemos dinheiro em caixa, não .

o contrataríamos, ele émuito gor
do", explica. O goleiro Márcio
Ventura e o lateral Jeferson de
vem ficar, pelo menos, um mês
fora dos gramados. Márcio ainda
sente a cirurgia feita no joelho e

Jeferson tem uma lesão no pé.
Ambos pertencem ao clube. - Terça-feira, o treinador realizou o último coletivo antes da/olga aosjogadores

PELADÂO

Figueirense, Chapecoense,
Blumenau, Joinville, Imbituba e

Araranguá. As trêsprimeiras equi
pes de cada grupo classificam-se
para o hexagonal final.
O primeiro e segundo desta

fase fazem a final do campeonato
em dois jogos, e os campeões de
cada grupo da segunda fase, dis
putamataçaWanderweege. "Pelo
rendimentoqueaequípevemapre
sentando, é bem provável que es

taremos entre os seis", ressalta
Saturnino.

O próximo jogo do Juventus é
contrao Joaçaba, em Joaçaba, dia
12 de agosto.

APEDIDO---""!"""----------.......

CLUBE DE CANOAGEMKENTUCKY

EDITAL DE CONVOCACÃO

Simão quer chegar àfinal Presidenteesperamaisequipes esteano
e ganhar o campeonato

o Clube de Canoagem Kentucky, através de seu presidente abaixo-assinado, convoca
todos seus associados para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de
julho/1995, às 19h30min em l' convocação, de conformidade com os estatutos em seus

artigos 26 e 27 parágrafo 1, ou às 20h30min em 2' convocação, pará tratar dos seguintes
assuntos:

.

1": Prestação de contas;
2": ASsuntos.diversos;

.
Jaragué do Sul, 17 dejulho de 1995

30: Eleição da diretoria para o biênio 95/97 JuremaWulf - presidente em exercício

Leutprecht: sucesso anopassadogarantemais equipes esteano

Jaraguá doSul- O presidente
daFundaçãoMunicipal de Espor
te de Jaraguá do Sul, Jean Carla
Leutprecht, está confiante em urna

boa receptividade dasequipes para
o Peladão/95.

Ano passado, 20 equipes se

inscreveram nocampeonato. "Este
ano, esperamos superar este nú
mero", .comenta. As inscrições,
abertas desde o dia 10 passado,
prosseguem até o dia 11 de agosto
naprópriaFundação, até às 19 ho
ras. A taxa para cada equipe é de
R$ 50,00. O congresso técnico
acontece no próximodia21, quan
do será apresentado ás equipes, o
regulamento e a tabela.

PREMIAÇÃO
1 ° lugar: I suíno de 100 kg
2° lugar: 1 suíno de 80 kg
3° lugar: 1 suíno de 50 kg
4° lugar: uma bola de futsal

Atleta revelação, artilheiro,

goleiro menos vazado, equi
pemais disciplinada recebem
medalha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




