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Estelionatários são
presos em flagrante

A polícia de Jaraguá do Sul

prendeu em. tlagrante três
estelionatários de Joinville

quando tentavam aplicar golpe
de R$ 32 mil centra particular.
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Estado

Treino hoje e competição
amanhã, apartir das 9 horas, no
Jaraguä Motor Clube, de auto
mobilismo nas categorias Fus
ca, Dodge e de Marcas,
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Vaga no TeE para
CRISE ..

novo conselheiro Governador
movimenta partidos
o PMDB e o PFL disputam

o precnchímento de uma vaga
de conselheiro junto ao Tribu
nal de Contas do Estado, A
bancadapeemedehista tem pre
ferência pelo deputado Luiz
Susin Marin, que não tem o

aval dc Paulo Afonso, Página 4

ESPACO
"

A partir da próxima se

mana, o Correio do Povo
abre espaço permanente
para associações dc baír
ros, sindicatos e quaisquer
outras entidades lcgalmente
constituídas em Jaraguä do
Sul e região, para que expo
nham sugestões, façam crí
ticas e divulgcm suas rei

vindicações. Este novo es

paço atende a Iinhacditorial
do CP que é, antes e acima
do tudo. difundir a informa

ção dc interesse público.
Para isso, correspondênci
as devem ser enviadas para
a avenida Marechal Deodoro
122, I" andar (caixa postal
19) ou contatos pelos tele
ioncs n-3�63 c 71-1919
mm a redul;ãlj,

garante manutenção de convê
Com uma arrecadação

.

de R$ 20 milhões a menos

que o previsto só neste mês
dejulho, o governadorPaulo
Afonso Vieiradecidiu impor
um ritmo de economia de

guerra nas finanças do Esta
do a partir de agora. Prome
teu, porém, que os convêni
os assinados anteriormente
serão mantidos até a conclu
são das obras, como no caso

de Jaraguádo Sul em relação
às obras do complexo de se

gurança pública e da cons

trução de casas populares
.

através da secretaria da Ha
bitação, O principal setor
atingido com o corte de in
vestimentos é o de rodovias

DOAÇÃO

Peixes apreendidos em Garuva
são· entregues para entidades

em andamento.
Página � Paulo Afonso diz que programas habitqcionais terão sequência

Pauli, chefe de gabinete, coordenou a dist�ibuição

Quatro mil quilos de pei
xes apreendidos pela vigi
lância sanitária estadual em

Garuva, foram doados nesta

semana pura entidades

assistenciais de Jaraguã do

Sul. A apreensão do produ to

se deu pela falta de .carimbo

de inspeção do SIP e, por

tanto, consideradocorno sen

do de origem não iden

tificada, São corvinas, an

chovas e pcscadinhas, entre
outras espécies. Págínaâ

omputec agor� eIn

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

OPINIÃO

Feridos demorte
Por conta da política econômica do

governo federal, que redundou numa queda
vertiginosa de consumo de bens duráveis,
principalmente, o governo do Estado deixa
de arrecadar só neste mês de julho algo em

tomo de R$ 20 milhões. A queda da receita
é vertical e vem se agravando desde maio
último. A consequência direta é que os mu- .

nícípios, que têm na repartição do bolo do
ICMS a receita principal, também viram, de
uma hora para outra, secar a torneira dos
recursos para investimentos.
Enãohádiferençaentremenores emaiores

municípios porque, guardadas as proporções,
todos têm os mesmos tipos de problemas. O

. governadorPaulo Afonso Vieirajã anunciou
que, a partir de agora e no mínimo pelos

.
próximos três meses, a política será de uma
economia de guerra. E não é para menos:

sem. a geração. do principal imposto nas

proporções projetadas pelo setor de

arrecadação de tributos, não há outra saída

que não a de se frear os gastos em investi

mentos, sob risco de não se ter como pagar o
funcionalismo público e nem a dívida públi
ca.dois setoressanguessugas do Tesouro do
Estado.
A situação égrave ejá retlete na iniciativa

privada .corn demissões e redução da

produção que não encontra consumo. Os
altos juros,mantidos como formade se evitar
uma explosão da inflação para cima e a

diferença cambial nas exportações para
valorizar o Real, estabelecerem definitiva
mente o quadro: quem não estiverestrutur�o
e com fôlego financeiro para suportar os

próximos seis meses, pelo menos, tende a

uma morte rápida pura e simples.

o futuro se faz aqui. E' assim
Mais do que obras realizadas,

apesar da importância delas, um
dos fatos que mais satisfaz um

prefeitomunicipal, emnossaopi
niao, é a participação
comunitária. É isso que temos
nos esforçado em fazer acontecer
em ,Cri-
ciuma. A

própria
história da
cidade tem

essa carac

terística,
até mesmo

(D/lstii/ltiti
sob/fi O

sflgU/O/ltO
i vltol

nos mo-

mentos mais duro do país, como
no período de repressão da
ditadura militar.

Ocrícíumense, noentanto.não
,

participa apenas nos momentos
de protestos ou reivindicações.
Nossa cidade está, de novo, dan-

.

do demonstração de participação
e o que é mais importante, de

evolução, de educação. Desde o

.. Eduardo Pinho Moreira

último dia 27 de junho é

obrigatório o uso de cinto de
segurança nos veículos de pas
seioealuguelemCriciúma.Como
erade seesperar houve um período
de debates, conscientização e

mesmo agora com a lei em vigor
há um prazo final para que todos
usem seus cintos de segurança.

Antes mesmo que a Polícia
Militar passe à fase de punição a

quem desrespeitara lei que obriga
o uso de cinto de segurança é

visívelqueamaioriaesmagadora
já assumiu a defesa pela vida. A
PM, com certeza, não terámuito
trabalho.

Nossa gente está consciente,
da importância do cinto de

segurança. Em São Paulo, por
exemplo, os acidentes nas vias
urbanas registram que o índice de
vítimas fatais, em 120 días, já
caiu em 9%. Ein Criciúma, no
ano passado foram 969 acidentes
com 18 vítimas fatais e 367 feridos

com lesões graves.
Outro detalhe importante é a'

própria conscientização das

crianças. Elas já sabem que é
muito mais seguro viajarem no

banco traseiro, conforme prevê a
lei 3.059/94, que sancionamos
em 'dezembro do ano passado,
Criciúma é a primeira cidade do
interior a adotar tal medida.
Outras capitais já têm essamedi
da vigorando: São Paulo e

Manaus. Isso demonstra a

preocupação do poder público
com a segurança de seus,

,

munícipes, e sobretudo, através
de uma lei inicia um processo de

educação e conscientização.
As estatísticas comprovam: '

95% das vítimasdeacidentes não
usavam cinto de segurança.
Criciúma está consciente e

participando. O futuro se faz as

sim.

.. Prefeito de Criciúma

EXPEDIENTE
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Reminiscências

jaraguucnscs, onde mota com sun

família que lhe quermuito e procura
amenizar o sofrimento. dc um

grupamento humano que a cada ano
fica menor. tragados pela morteque
é inevitável. Dia chcgani em que
todos os cornbutcntcscstnräomortos.
pela açãil do tcmpo, porque a rigor
não deve mais haver guerra ('I) e aí o
governo certamente avuliarti a sua

responsubilidadc IH) episódio do

gründe conflito mundial. M devia e

ainda não chegou assistir totalrncntc
os pobres pracinhas que. como

heróis, não têm coragem dc apelarà
caridade, embora projetos assis
tenciais em vigor, como o Estado dc
Santa Catarina também comparece
com uma pensão. mas que não é
suficiente diante de seu valor como
cidadâo e comomilitar. Dc sereparnr
eventuais injustiças. quando se fala
da necessidade do expedicionário. É
verdade que expedicionários
veteranos não tem medido esfoços
para arrancar des -governos a

merecida recompensa, que vem aos

poucos, mas nuncaem condições de
satisfazer totalmente as suas neces

sidades,

Jorge Erschíng. quando do
retomo à Jaraguá do Sul, voltou às
suas atividades 'profissionais e

esportivas, ele que eraum integrante
obrigatório das partidas de futebol

que se desenrolavam na região do
Vale do Itapocu,

Fez-se árbitro de futebol, onde
atuou com grande destaque e era,

respeitado pelo conhecimento das

regras que disciplinavam o esporte
bretão, elogiado pelo colégio de
árbitros até o dia em que teve que
deixar a tarefa a outros juízes.

Fritz von Jaraguä- 08/95

Guerra e paz: 50 anos (4)
Hoje a Alemanha está novumcn

te unificada. reconcilinda com todos
os países e no dizer dos cntrevistndos
não gostam de lembrar o dia 08/05/
1945. o da capitulação. Preferem o

dia "Um" apés a capitulação alemã

que representa o reinício social, eco
nômico e democr<itico e têm-li con

vicção de um novo começo paru
'

uma Europa comum, Da amizade

que foi desenvolvida com a França
surgiu a força motora da integração
européia.

Como a conflagração eramundi
al. também u 'Brasil arcou com sua

participação uo conflito, país normal
mente avesso a esse tipo de luta,
senão pelamanutenção da paz. envi
ando uma Força Expedicionária -

exército.marinhae forçaaérea- para
honrar compromissos internacionais,
Do país inteiro seguiram jovens
brasileiros. os estados do su I, em
especial do Estado'de SantaCatarina
e, em proporção à população coube

àJaraguá(incluindo Hansa), omaior
contingente para as frentes de bata
lha da, Europa. Alguns deles não

retornaram, mesmo quando já
terminada a guerra, prestes a

embarcar. de retorno à Pátria
Brasileira. O corpo expedicionário
cobriu-se de glória e o seu regresso
foi muito assinalado em todas as

comunidades, porque o seu heroismo
contribuiu para a implantação de um
período de paz que já dura 50anos.A
partir de agora utilizamos fotos
amarelecidas daquele tempo, do
herói da FEB, Jorge Erschlug, que
hoje, já sob o peso dos anos, padece
dos males próprios do outono da
vida. quem sabe, agravadas pelas
neuroses características daqueles que
participam de uma guerra total e que
se manifestam tardiamente.

A fotomostrao combatenteJorge
Ersching e seu fiel companheiro,
Oscar Moncayo, tirada em abril/45,
em Monte Castello, assim está
anotado no verso. A paisagem bem
revela o que eram os combates - os

alemães no topo do morro e os

pracinhas brasileiros ao pé daquela
famosa fortaleza nazista que, afinal,
foi tomada. Daquele terreno apenas
sobravam restos de troncos de
árvores que resistiram aos

bombardeios diários. Jorge
Erschlug, este brasileiro-hungaro
pelos seus antepassados, hoje rende
homenagens aos veteranos daguerra
de todo o mundo,�specialmente os

de Santa Catarina e

especialissimamente os
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A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

I
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Beco sem saída
Algumas empresas de Jaraguâ; do ramo têxtil, já pensam' emI
negociar a redução da jornada de trabalho com os emprega
dos e, junto, a redução dos salários, Outras estudam a alter
nativa dasférias coletivas, Na verdade, pequenas e grandes
empresas, por consequência das altas taxas de juros (como
ocorre com o mercado de imóveis) vivem momentos difíceis,
como mercado consumidor cada vezmds retraído, ,O

impasse, na era do Real; está caracterizada: jurospara baixo
farão explodir a inflação e, como estão, acabarão implodindo,

as empresas cujamaioria não terâfõlegofinanceiropara
'suJiortarpar mais tempo.

'

".
.

.

E burriceAusentes
Apenas quatro vereadores

prestigiaram Cl cerimônia ctvlca
realizada terça-felra pela manhã

, fiel praça, ÂngelO Piazera; em co

memoração aos 119 anos defun
aaçaouetaraguaaosu: Compor
tamentonadacondinzemeporpar
,te dos que são (ou, pelomenos, se
uuto-intitulam) representantes dO
povo, A ausência dedeputadosjus-

'

tifica-se; estavamemsessãoextra
ordinária daAssembléia.

Dureza"
A [1ollt��a de contenção do

consumo bateu direto na maior

fonte de receita dos munictpios:
o ICMS, que também sustenta o"

('ofreN (lo governo do Estado.
Comoronsequênria; PauloAfon-

,

o
.\'() determinou drâsttco corte nos '

investlmentos, casocontrârio não
ten! dinheiro nem pura pagar,o,'
,1i,mC'iolUlrio.\' estaduais. Então,
udrus obras programadas para
est« (/110.

Registro
1'01' UI/UI questão de respeito

110 profiseiona), devo dizd que a

fou) em corespabücada lia rapa
,
da rdiçâoromemorativu do Cor
reio do Povo (lo aniversário de

Jaragu« do sul, é do .fotôf(ra!o ,

!,ul'io'S(/,I',çi:lirad(l quando ainda,
II'i1hlllllllVll IIlI (/sse,I'sor;a de iin�'
PI'('11.1'lI dll Pl'(�,.ellum. [,ueio vem

.1'1' t!e,\'IIU'1II1dopelll deliim('tio que
dcí 110 lrahlllh(l, hoj<'llll ,I'u('l�rsal
de "A Nl/lídil",

'

,Determinado
/)('/e/7/lillll('<7o dll clire/oria do

.I1/VC'1I/1I,1' e do presid('ntc�AII,'1elo
Mal'gulle: quell'lquis"rl"rnól{C'i-
11,1' do C'/Ilhe,que wí ao eS/lÍdio. ()u
:I'(�ill, por /elc�/(m(', nllcill. Motivo:
I/ot{l'illsohreproposta d(' /11/./(11111-
('II do 1/01/11' do e,I'/lÍdio de .10170
Marml/o para Wllnder W"e:lle. '

,I'I/,IIe,\'1170,/l'illl iJeloprcípriopresi-
,

deli/e 1/11 prilllC'im en/revistll C'(I
le/iI'lI IIpÔS ler,lI,l',l'ulllido, [�' ql/e
(Illora /lega,

'Isso significa dizer que
quando o Juventus esiiverem
Itu ou Santo André disputan
do o brastleiro da série "C"� ,

ninguém aqui terä notícia al
guma, já quepor telefone está

proibldo.Lmpressiona tal ati
tude de pessoas que se tem em
conta como inteligentes, jus
tamente com a imprensa de

quem o Juventus ,é totalmenie
dependente, Ou não é?

Queixas
Lojistas que participam da 9-

Feira daMalha com estandes no

ParqueMunicipalde Eventos não
estão nada satisfeito", Pelo con

trário, descontente" comon. idéia
de se fazer uma feita na cidade
inteira, incluindo mais de .WO

postordevenda: localizadosfora
do pavilhão "8", Além de erfren- ,

tarem, neste ano, uma retração
nas venda."

Silêncio
De repente os meios politi

cos de Jara/(utí do-Sul se aqui
etarum. JlÍ /1(70 se falá 'mais
(lhe rtamente em candidaturas,
assunto que as lideranças par
lidtíriclS p r(fe rem, a1(ora, Ira·
lar ijjserelúmen/e em reuni·

öesfe('hllclll,s, Concluíram que
eslllvil1/! ,f!.lIslaiu1á lIluila ma·

, lli('c1 () ('om "I relno,�" e IllÍ'o ('om
a "guerra" propriamente di/a,

Alternativa
Governo vai liherar o LISO

de gcís C'OHIO ('ombtÚlive! pp ra
qualqllc>/- vei('ulo lIutom%r,

o quI' hoje',\'ei (i permitido parll
/)l1il>/./.I'. /c/xi,I' e ,I'ervi(.'os I'S

,1'e'II('/ai,\', Técil:i{'alliell/I', o gd,I'
ei IIIlIis e'('Ofi/)lIIico, [1C'/'milil1do
roeia/' J 5 quilômetros CO//l 1,11/'1

//Ie/ro níhko. ('oIlIra [O CII/i- r

,lôllle/ro,\', ('//I média, para 1///1

li/ro,de .IIa,l'O!illll,

dé" guerra não afeta
convênios doEstado comJaraguá

,

..F lorian6polis/Jaraguá'
do Sul- - Os' convênios já assí

. nados com o governador doEs-
tado.espe- *...'

cialmente

osdestína-_.
'dos äcons- .; ii. _I
trução do ."." l1li

complexo .....
de segu- '" '

..
'

,

rançaehabítação (casas popu
lares) serãomantidos. A garan
tia foi dada pelo governador
PauloAfonsoVieiraao anuncí
ar uma economia de guerra em

, tunçãodaqueda vertígínosa da
receita a partir do mêsde maio
último, situação quedeve repe
tir-se nos próximos três meses
segundo projeções'da secreta-

, ria estadual da Fazenda,
Nestemês,oEstadoestádei-

'

'xando de arrecadar R$ 20 mí
Ihöes, como" reflexo. da

desaceleração da economia. O
setor maís atingido será o de
Transportes,

.

afetando a çons-
I, '

"

tração
_

de novas rodovias já
projetadas. Entretanto, Segun
do Paulo Afonso, as obras da
BR-410, no trecho Blumenau/'

Navegantes 'serão incluídas,
embora seja neoessário agora
um remanejamentonos prazos,
O governador tambémgarantíu
que os trabalhos da restaura-

.

ção de rodovias serão, mallti"
dos,

. Porém, nenhumnoutranova
será iniciada, com o mesmo

procedimento sendo adotadoem
relação a assinatura de novos
convênios, para se evitar növas

. demandas. de recursos. O go

verQa�o� .iustific�)u a redução
drástíca de recursos em setores

impor.t-antes como a Saúde, por
exempló, dizendo que não pode.
retirar r�cufsqs da folha de sa

lários c nell) 'da dívida púhlica
para outras' linalidades, Se

gundo Paulo Afonso, no pri
mei'ro semestre -deste ano os

ve, de um amplo estudo formu-.
lado pela secretaria do Desen

volvimento Econômico, visan... '

do ações de parceria com a

iniciativa privada não apenas
no setor de rodovias mas, tam-.
bém, na educação, por exem
plo, O estudo inclui, segundo o
governador, propostas para a

prívatízação de empresas hoje
administradas peloEstado, So
bre a manutençãodos recursos
destinados a área da Habita

ção. cuja secretaria tem como

títularFernandaßornhausen de
Sá, filhado ex-governador Jor
ge Bornhausen (PFL), paúIó

ínvestimentos f�itos nas díver- '., Afonso disse que a medida não
sas áreas de responsabilídade temqualquerconotação política,
do Estado atingiram a cifra de dandorespaídoaaííadosdegran
R$ lOO'milhões, "porém, em

.

de Influência na esfera federal.
funçãodaquedadareceíta, este

:

Manteremososrecursosdesäna
ritmo não poderá ser mantido dos ao projeto Vivacasaque eu,
no segundo semestre". pessoaimenté.: não quero.

Independentemente da crise desacelerar por tratar-sé deobra
nas finanças, Paulo Afonso de fundamental importância so
anunciou a conclusão, em bre- cíal", concluiu o governador.

Governador PauloAfonso .

�
A "

D�

••

'�
Dalmar , .

r� reío no riso e

1UlS lágrimas
comá antíáoto
contra o ódÜJ

"

e o terror:
(Chaplin)
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Jarag--' do Su� 19 deJulho de 1995

EM CIMA ,ENSINO

PMDB e PFL disputam vaga Leipermitirá a contratação
.

.

. '.. .

.
.. ·.deprofessorespara escolas.

COnseIhelro do . TeE Jaraguá do Sul - Um dos siderada como modelo peJo·
projetos que aCâmara de Verea- Tribunal de Contas do Esta-
doresdeveráapreciarlogoapóso do", diz ele .

recesso do mês de julho, trata da .
Deacordocomo artigo tercei-

..

Brusque),JuarezFurtadó(Lages)e
_ contratação de funcionários em rodoprojeto enviadoàCâlllara,

Miguel Xímenes (Tubarão), este
.

regíme de .CLT pela prefeitura, "o recrutamento do pessoal a ser
ültímo com "()o,aval do governador ein caráter excepcional, o que contratado; nos termos da lei,
PauloAfonsoVieira. IraíZflio, que dispensa aprestaçãodeconcurso será feitomedianteprocesso sim-
já foi deputado e secretário de tm-. público. Segundo o chefe de .ga- PlifiC:'R0' sujeito a ampla dívul- .

prensa no governo Pedro Ivol binete do prefeito, Gerväsío gação. A remuneração do pes-
,Casildo Maldaner corre por fora, Pauli, as contratações referem- soai, rezao artigo 6°, será fixada
sem apoio dos atuais deputados do se a vagas nomagistério, namaí- nos coptratos; \em importância
PMDB.

\
oria dos casós em função da amo' idêntica ao salário inicial' fixado

Entretanto,.o PFL não perde pliação física das escolas e da paraoservídoraxmícípalemíní->:
tempo e também tratra de costurar entrada em funcionamento do ciodecarreiradamesma catego-
nomes para (, mesmo cargo índi- Centro de Assistência Integrada ria ou, inexistindo, da categoria'
cando o presidente da Assembléia à Criança (Caie), 'equivalente.
Legislativa,Pedro.BittencowtNeto, Diz o prefeito, em sua justífi- O mesmo projeto estabelece
como o canal de díälogo com o cativa ao projeto, que as qaenenbumdos comratedos po-
governador e o TCE. Bittencomt, contratações, que acontecerão derá ser nomeado ou designado,

;

ex-PPR, filiou-se ao PFL a convite também na área de saúde, serão ainda que a título precário ouem .'

do ex-senador Jorge Konder feitas por tempo detenninado, substituição, para o exercício de
Bornhausen que, até agora, cónse- pelo regime da CLT e que são cargo'em comíssão ou de confi-:

"

guíunomear nomes poreletndíca- estritamenté necessárias para �a e nem sei novamente con-
.

dos pata cargos chaves, politica-. assegurar o funcionamento das tratado, excetoopessoal docente
mente, tantonaáreaestadual como unidades' admínístratívas "em nas unidades escolares e pré-es-
federal em Santa Catarina. benefício do desenvolvimento e

...
colares para o período letivo se-

dobem-estarda coletividade". O guínte. Qs contratos serão extín-
projeto, segundoGervásió, foi. tos no prazo estabelecido ou por ."
copiado de lei existente no ínícíatíva do contratado sem di

município de Blumenau "con- reito a indenização.

..para
.

' F'otla�poUs - A bancada
doPMDB com assento naAssem-
bléía Legfslatíva tem reunião

marcada· '

.

•

para a pró- II,...,.
xima.s�-�
gunda-feí- rr· .

.

ra, con-�
vocada

..1JâI_·
pelo líder .pJIIIiN'fII
Manoel'

Mota, ex-prefeito de Araranguä.
O único assunto em pauta é a indi
cação de um nome para preencher
umavaganoTribunal deContas do

Estado, constituído integralmente,
em seu 'corpo de conselheiros, por
ex-deputados. OPMDB.decidiu ser
cauteloso neste JI'OCeSSO e escolher

um nome de peso, in'efutável se for .

preciso, porque o PFL pleiteia, em
igualdOOedecondiçõe8,amesmavaga.

A representadvidadepol1ticano

./

Luiz Susin Marini

.

TCEéflindamentalparaosinteres
ses políticos de qualquer partido..
Pelo PMDB são candidatos Luiz

.

SuSin�, 9ue tem a preferên
.

ciadabancadanaAssembléia, e os
ex-deputados José LuizCunba (de

..

MATA ATLÂNTICA

Fauna sem estrutura para fiscalização.

....

-

. _-.,

.

i' .

JoinvUle - o secretário estadual
doDesenvolvimentoUrbanoeMeio
Ambiente, Ademar Duwe, esteve
nesta semana reunido com agricul
tores 'e representantes da 'FatIna e

lbama em Joínvílle, tratando de

questões relâcíonadas com o decre
to 750 que tornou intocável aMata
Atlântica. As piores consequências
foram para os agricultores de Silßta
Catarina já que o decreto consídera
toda a vegetação existente no Esta-

.

do como Mata'Atlântica.
No distrito de Pirabeiraba, se-

.

gundo a gerente r�gional da Fatma,
Sandra Gieser, o problema é maiS

.

grave visto tratar-se de uma região .

onde as atiyidades agropecuárias
são mais intensas. Embora aproibi
çãe tenha sido recentemente ameni
zada através da Resolução 01/95,
firmada entre a Fatma e O· Ibama,
autorizando o corte de árvores em

áreas consideradascomo de regene
ração da mata, a Fatma.contínua
praticamente imobilizada neste as

pecto. 'Segundo Sandra Gieser, é
necessário montarumaestruturamí�

nima, com um engenheiro florestal
ou biólogo, pro exemplo, quepossam
darpareceres Sobreo que sejamäreas
em processo de regeneração.

Os agricultores de Pirabeiraba,
.desde a vigência do. decreto 750,

como de resto em todo o Estado,
sofrem as consequêncías de não

poderem extrair lenhae nempalmi
to, duas atividades econômícas de

peso. Em relação aos palmitos, são
duplamenteprejudicados comaação
contínua de palmiteiros clandestínes
que invadem propriedades embusca
do apreciado fruto que no comércio

alcançapreços consideráveis. Disse
li' gerente regional da Fatma em

Joinville queaté agostoo decreto 750
deverá ser regulamentado, permitin
do mais flexibilidade em relação a

Mata Atlântica, acrescentando, p0-
rém, que o assuntO permanece em

discussUo amvelde Brußia.

PROJETO 2000

PFL vai às grandes 'cidades
FlorlànópoUs - Concluído o

ciclodereuniõesemmícrorregíões
do Estado, o PFL, neste segundo
semestre; parte para a segunda
etapado Prpjeto 2000. Agora, se
gundo o coordênador do projeto,
Nelson Serpa, as reuniões aconte
cerão em cidades commaior con
tingenteeleitoral, inclusive com o
amadurecirilento de nomes�ataa
sucessão municipal do' ano que
vem. Eleconãrmou que aalíança
comoutrospartidos, inclusivecom

o eMDB, ficará por conta dos
diretóriosmunícípaís,Porém, des
de já, a orientação é a de que os

prefeitos evitem aomäxímo qual
quer entendimento com o PPR de

EsperidiãoAmin, partidoque·pro
mete oposição ferrenhaao gover
nador a partir do segundo semes
trenaAssembléiaLegislativa.Um
relatório da primeira etapa do.

.Projeto 2000 mostra a adesão de'
cerca de 10mil novos flliados ao

_PFL..

�ESCORT HOBBY·
MAIS��PRÊ,MIOS.
l1'���1J�

VMIcIo dl11JOH1.1 ....1Cr111.
Cada AI 25,00 l1li compra. 1 cupom.

Nlo V.,. Acumular. '

Cert. Aut. NI 01/09/004195 - DRF - JoInvllle
\
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APREENSÃO

J araguá do Sul - A se

cretaria municipal de Agricul
tura e Meio Ambiente distri

buiu na

quinta-fei- IIwtIIIIII
ra 4 Inil �efll
quilos de

peixe fres- plll'tl
.

co adiver-
__&1..1.

sasentida- tlINIfi"eftlS
des assis-
tendais do município. Os pei-

xes foram apreendidos na bar
reira do posto fiscal da Fazen
da, em Garuva, pelaVigilância
Sani táriadaDelegaciaEstadu
al doMínistérícdaAgrícultura
e Reforma Agrária por não

possuírem o carimbo de regis
trodoSIF (Serviço de Inspeção
Federal).

Os 4 mil quilos de peixe
(sardinha, cabrinha, anchova,
pescadinha, pescada, corvína,

olhete e ainda ovas de diversos

peixes) foram repassados à

Jaraguá do Sul pelo delegado
estadualdoMinistéríodaAgri
cultura,RobertoZimmermann.
"A entrega dos peixes para
Jaraguá do Sul demonstra o
bom relacionamento que man

temos com a esfera estadual na
áreada agricultura" .justífica o
secretário municipal de Agri
cultura eMeio Ambiente, Ingo

CORREIODOPOVO - 5

nícípal de Educação, Pedra
Santana Alves, a realização de
cursos de aperfeiçoamento
profíssíonal faz parte do pro
grama de trabalho da secreta

ria, e normalmente acontecem
no período de férias. "Nosso
objetivoécapaeitaroprofessor_;

à uma. prática pedagögíca
mais eficiente em sala. de

aúla", define Pedra.
Foramministrados cursos na

área de Português, Língua In

glesa, Matemática, Literatura
Infantil, Ciências e Pré-Escola.

Robl, te 15% no orçamento mensal
Os peixes foram entregues do asílo.que abrígaatualmente

aos dois hospitais de Jaraguá 55 idosos.
do Sul (São José e Jaraguä), Alémdaeconomia, adireto
secretaria municipal de Bem ra da creche Constância
Estar Social, creche Constân- Píazera, AraeiWasch, salienta
cia Piazera, Lar das Flores, ,

o alto valor nutricional do peí
AssociaçõesdeBairroseApae. ' xe, um alimento que vai substi-,
Para o administrador do Lar tuir a carne vermelha por cerca
das Flores, Hermes Krueger, de 15 dias no cardápio das 220
esta doação representa uma ,crianças que frequentam a cre

economia de aproximadamen- che.

omputec
_-ora emjaraguä do Sul

CAPACITAÇÃO'

Aperfeiçoamento profissional no ensino

Comunicação dentro das relações em grupo

RELAÇÓES
.

Treinamento vivencial avalia

comportamento do ser humano
cretária adjunta de Bem Estar

Social, Servandaßeber. Segun
do ela, cursos e treinamentos
são metas prioritárias para a

melhoria da qualidade do aten
dimento.

Percepção de si c do grupo,
as relações e os grupos, a co

municação dentro das relações
e a empatia e flcxtbilldade '

comportamcntal são os temas

abImiados durante o treinamen
to pela palestraute Maristela

Winters Steil. consultora autô
noma que ministra cursos e

prcstu serviços di vcrsos na área
dc Dcscnvol vímcnto Pessoal.

Maristchi é Iormuda cm Cíên
cías Sociais c estudou em vári
as empresas na área dc treina

mcntodc pessoal

Jaraguä do Sul - Durante o
-

recesso escolar (de 17 a 28 des
te mês) a secretaria municipal
de Educação ofereceu seis cur
sos de capacitação profissional
a 310 professores da rede. Os
cursos foram ministrados por
profissionais conceituados na

área pedagógica à nível esta
dual c foram totalmente banca
dos pelo município, que inves
tiu R$ 11 mil com a vinda dos

professores,
, Segundou assístente técní

copedagógícadasecretaríamu-

Os cursos destinados aos pro
fessores de Hístöría, Geogra-.
fia, Educação Relíogiosa e Ar
tística não foram viabilizados.
Em substítuíção foram promo
vidos encontros, coordenados

. por técnicos da própria secre

taria de Educação.
Segundo Pedra, o próximo

curso está marcado para teve
reiro do ano que vem. Será des
tinado exclusivamente aos pro
fissionais que atuam no projeto
deEducaçãoparaAdultos, atu-

.

almente com 1.500 alunos.

Todalinha:

Fiscais recolhem peixes sem-carimbo do S/F

Jaraguá do Sul - Amudan
ça positiva do comportamento
humano 'é a meta principal do
"Treinamento Vivencial em

Relações Humanas", destinado
a todos os funcionários da se

cretaria municipal dc Bem Es
tar Social. tanto da área admi- .

nistrativa como das creches, O
curso estendeu-se até ontem na

sede do Sindicato dos Traba
lhadorcs na Indústria do Vestu
ário, reuni ndo aproximadameil
te 290 pessoas.

Ao todo. foram 40 horas dc
trcí numcnro paru cada turma.

Nesse período. os participantes
tiveram a oportunidade dc re

fletirem SI )hre si mcsnu is. "A
reflexão acarreta mudanças no

COJllportHlllcnto". analisn a sc-

_«Microcomputadores
«Seruidores de rede

«Impressoras
sDesletets «Laserfets
«Scanners «Plotters

Fone: (0473) 71-8447

F/in- HEWLETT
�� PACKARD

-

�ATlaTI�
-=-

"'MM",,", v,."", - �.�:,. Promoção de Inauguração
,

-

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

Centro de Revendedor AutoriZado
Soluções Avançadas r�� HEWLETT®
Centro Autorizado L"� PACKARDde Serviços

com utec+
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REFORMAS

Presidente da Facisc defende
redução de tributos e burocracia

C�apecó - à novo presí-

.

dente daFederação das Associa
ções Comerciais e Industrias de

Santa&kCatarina, I"VIIH'
Geison MIllI'
Marísio, .,..-
disse que IIIIIIHJS
pretende J.........,
levar a .'..,..-18
Brasília,

-----

no mês de agosto, urnacaravana
com os principais empresários
doEstado, paradiscutiraspectos
relacionados com as propostas
de reforma tributária em anda-

o
mento no Congresso Nacional.
Segundo Merísk» as idéias di
fundidas até agora não alteram

em praticamente nada a carga
tributária e nem a excessiva bu
rocracía que envolve a estru

tura de arrecadação do governo.
"Precisamosdewnprojetoal

ternativo, que retlitao que pensa
oempresárioe a população con
tribuinte", defende Merísio, a
crescentando que não podemais
admitir que cerca de metade dos
recursos provenientes dos quase
60 impostos vigentes seja gasta
com a estrutura de arrecadação
em tunçãcdacomplexaburocra
cia A fusão do ICMS e do IPI é
urnaaltematívaque também não

agrada o presidente da Facísc,
"Não vejo com bons olhos por
que não é a solução. Temos que

ter no máximo'de quatro a cinco

impostos, aumentando o lastro
de contribuintes e uma máquina
arrecadadoraenxuta", argumen
ta.

Um dos projetos que Merísío
pretende colocarem prática logo
é a formulação de um convênio
com oBRDEparainteriorizaras
ações do banco, de modo a aten

der, também, os interesses das
.

associaçõesquenãoestão locaíí
zadas nosgrandespólos industri
ais. Também pretende fomentar
à criação de novas assocíações,
aumentando das atuais 104 para
150, dotando-as de melhores es
trumras de serviços de atendi
mento aos associados.

ANIVERSÁRIO

ColégioEvangélicocompleta88anos
Jaraguá do Sul - Resultante

de um movimento coordenado
pelo pastor Ferdinand Schlüzen,
cujo objetivo era o de construir
uma escola em JaraguádoSul, foi

. inaugurado em 28 de julho de
1907 o Colégio Evangélico
Jaraguä cujas aulas, em alemão,
eram ministradas pelo próprio .

pastor. Em 1920 a escola recebeu
um prédio de alvenaria e se

desvinculou daComwlidade, pas
sando a ter sua própria adminis
tração. Com a2aGuerraMundial,
em 1938, a escola foi fechada,
sendo nela instalada um clube.

Só em 3 de março de 1949,
ainda com a escola fechada, ini
ciaram as atividades do Jardim
de Infância Pestalozzí, Em 1953
a escola reabriu suas portas.

(>

com o nome de Escola Particular
de Jaraguä, com aulas da la à 4a
série. Com o passar dos anos a
escola foi se expandindo e exi

gindo. a ampliação do espaço físi
co, o que aconteceu em 1982 com
a construção. de um novo prédio,
pelo -

esforço de pessoas da
comunidade que assumiram a

obra.
Trezemeses depois, em 11 de

dezembro de 1983, o moderno

prédio da atual escola.foi inaugu
rado. () parecer 289/82 de 29 de
dezembro de 1982, a secretaria.
estadual de Educação autorizou o

funcionamento do 10 grau com

pleto, de la à 8A série. Em 1985
houve a fusão da Escola Particu
lar de Jaraguã com o Jardim de
Infância Pestalozzi, com o nome

deCentro Educacional Evangéli
co. Parecer daSE, de 8 de dezem
bro de 1992autorizou o funciona
mento do 20 grau: Hoje, a escola
utílízamaterialdidáticodoAnglo,
deSãoPauloeapartirdopróximo
dia 14 de agosto. implanta curso

semi-extensivo em parceria com

professoresdoColégioBom Jesus

(Joinville) ..
'Hoje, além do ensino. regular,

o Evangélico oferece escolínhas
de esporte, musícalízação, dan

çamoderna, folclore germânico,
aulas de alemão.. e possui o

mais moderno. ·labo.ratório. de

infonnáticadaregião, violoncelo,
órgãoeletrônico, tlautadoce, flau
ta transversal e plano, entre ou

tros ínstrumentos, além de técni
ca de cante,

Grupo Fogo de Chão

Festados 119anos acabaamanhã
Jaraguá doSul- As festivi- Quero" (Porto Alegre) no paví

dades comemorativas aos 119 IMo A. Também às 20 horas,
anos de fundação da cidade têm concerto com a Orquestra de

hoje e amanhã os dois últimos Cordas da Scar (antiteatro da
dias. "Ricardo Show" abre as Scar). Amanhã, Musical Solo
atrações musicais de hoje, às de Jaraguä a partírdas 11 ho-

.

15 horas; "Laços da Tradição" ras. "Grupo Produtos Notá
(grupo de dança) às 17 horas,

.

veis" (15 horas), tarde dançan
no parque de eventos. Às 20 te com a Banda Real (17 ho
horas, Noite da Tradição Gaú- ras), folclore germânico (19
cha e início de baile com o horas), Maurício e Mauri (21
"Grupo Fogo de Chão" horas) e show pirotécnico (22
(Curitibanos) e "Grupo Quero horas).

Grupo Quero Quero·

� I+UM�NIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M
.

J��GU� DO ÇUL € POÇÇU/E:L
B��T� l+�lIE:R UM� CONÇCIE:NTIZ�Ç�O

. DE: f\MB�ç �ç ·�RT€Ç:
.

P€D€ÇTRE:Ç E: MOTORlÇT�Ç.

o/1.A [Q)fg ,�'��(LO�3
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MAQUINÁRIO
Vende-se, usado de oficina
em perfeitas condições.
Furadeiras de bancada, tor
nos, ,prensa, .etc. Tratar

(0473) 44-1106 cl Juliano

MÖCORT
. Esc. deCorteeCostura, em
máquina industrial oferece

Casal

Solteiro

Bebi (Ber�o e Carrinho)
MODELOS EXCLUSIVOS

Classificados de

vagas para aprendizes.
Interessados tratar 71-0887

que aconcete. H.F.O.

NOVENA
Santíssima Virgem Maria:
rezarnoveAveMariaefazer
3 pedidos, sendo 2difíceis e
1 impossível. Publíçar no
9° día,mesmo sem fé verá o

AULAS EMMICRO 486

Desenvolvimento, de

planilhas eletrônicas, em

Quarto-Pro. Tratar fone71-
5764, horário noturno cl
Jussara

®'WIZARD

ADULTOS - ADOLESCENTES .. CRIANÇAS
.

CERTifICADO CERTIFICADO
-

';;A- '

� 'f'lM. �t"I.• ",.tI"lft�·I1" de
out.ora... f' I,i,�..""l'" ,.t",'lItlt'lId7·

W 1�lIl'd • 11.11011111.11
.

rol'ln�yet' ",vto c(\';;:â��;I�(ft) cm rnh"C"ItC'!
, k'6'tr 'lO ,"""r'loo sJo OJlhil1lo, .�""",
",.ll7ado ..... ddod..

Completa Linha de lingerie
,

- Meiacalçacom lycraimportada da Itália (não escorrega)
- Pijamas (masé, e fern,) camisolas em seda emalbamercerizada
-�a

-

- Calcinha e soutien, maiôse biquínis ,

Condições facilitadas
"

,_ A, -

PROMOÇAQ PARA o MESDE JULHO/95
Granito Camboriú 1 ° x 10 de R$ 10,00'

'

por, R$ 8,00
Gránito Camboriu 1 ° x 20 de R$ 10,50

por R$ 8,80
Pedra revestiment� plpare�e a partir de R$ 9,OOm2
Pedra São TORlé mineira a partir de R$ 13,90m2'

CONHECA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDRAS

Rua Silveira Júnior, s/n9.
(Próximo ao Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC

,
Fone: (047.3)
73-0027

cHumuaCAnlA MULLZn
ACEITAM'OS RESERVAJ PA,RA FESTAS DE:
- Batizados - Casamentos - 1 � Comunhio

o MELHOR RODíZIO E A MELHOR COMIDA EM KILO É NA

CHURRASCARIA MÜLLER. VALE A PENA CONFERIR!!!

Rua: Barão do Rio Branco, 77 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

, r
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CORREIODO POVO - 2 CLASSIFICADOS DE OFERTAS

'DtUM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA

11
INPOIIM4TIOA-:S ,.. -- '

..

RUA REINOLDO RAU, 21 - FONE (0473) 72-2900

$êrgio's Cabeleireiro �.

HORÁRIOPenteldo e

mlquiligem pari nolv.l.
Cortei l1li TERÇA A SEXTA DAS
Mlquiligeni R:OO às 12:00/13:30 às 20:00II8
Qurmloll AOS SÁBADOS DAS,

Mlnicure�_ii\R.I.J 8:00às 12:00/13:00às 17:00hs.

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

Vidros - Molduras e Aquáríos
Orçamento sem compromisso

Aberto.' todos as dias no borârio comercial
.

Consulte-nos e'confir.·pelô fone: .

97-9956
Rua Roberto' Ziemann, 4(} - Jaraguá do Sul - SC

.
I, ,

• CRC·SC

Serviços 1501

Contábeis \

UMA EMPRESA INFORMATIZADA
P....t.qão de Servlvoa Tjcnleoa - Profl..lon.1t c.p.clt.doa -

.Orlent.vão FIIC.I, Recuraol hum.noa • Abertur. de flrm.l,
contabilidade em geral

Ru •• .Iosl' [\kIH'�otli, J2 \ - S.II.. 1
•

Bain o: No, .• BI.lSlIi.1 - .I.II.I�II.1 do sill· S(

1,( ),\;1" (U"'7�) 71-X7X7

I· vx (U"'7�) 72-IHIX

PG MOTO PEÇAS
BICISLETA·18M • FREIO CANTILEVER·
ARO'S, ALUMrNIO· CAMBIOS IMPORTADOS SOMENTE " , R. 150,00
KIT18MCOMP , : R. 36,00
CORRENTE GROSSA IMP , .. , .. , , R. 2,50
CORRENTE FINA KMC l' LINHA ; , R. 4,eO

. PNEU MOUNTAIN BIKE FAIXA KENDA ; R. 8,00
P�DEVELADUQUE : , , , .. ", R. e,50
CÂMARA26TURBO ,RS 2,00

.

BIKA 'D'ÃG'UA
. Encanadores - Eletricistas e Pintor
SERVIÇOS ESPECIAliZADOS EM ÁGUA QUEN
TE FRIA E ESGOTOS; CONSERTAMÔS VÁLVU�
LAS DE DESCARGA QUALQUER MARCA OU

MODELO; VAZAMENTOS DEÁGUA E
DESENTUPIMENTOS E PINTURA DE PAREDE

.

RUI Cei. Prooóplo G. de Ollvelrl, 382
Em frente I Flmlc - FONE (0473) 97·8117

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

KITBOX EVOLUiflON
A EVOLUÇÃO EM BOX COM VIDRO

TEMPERADO ou ACR(CILÓ
DESIGN EUROPEU • UILHO NÄO ACUMUlA ÁGUA NEM SUJEIIA

PERSIANAS VERTICAIS • NACION�L· APENAS R$ 27,60tnl
PERSIANAS VERTICAIS ·IMPORTADA • APENAS R$ 90,ooma

Tudo em l1UIterlaispara éo.nstruçilo.
ESPECIALIZADA EM SERViÇOS DE

TERRAPLANAGE'M

CONFIRA!
RuaJoinville, 4885 .. Fone: 71-1854

Jaraguá do Sul - SC

MATERIAIS ELÉTRICOS
AGORA TEM NOME

. CASA ELÉTRICA
3!\f;IIi:I�'aih/:/ß'1f,U:l:(;mv**:�;ß

TEMOSELETRICISTAESPECIALIZADO
R. ATHANÁSIO ROSA, 363

GUARAMIRIM • SC

Lay-outs
Arte-final

Digitalização e Retoques
de Imagens

Fotolltosa Laser

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Su� �" de julho de 1995 CADERNOS DE OFERTAS , CORREIO DO POVO· 3

,/ Tapetes 2,00 x 2,50 Tapetes 2
"

, '.

/.

'

'\ SO � '\ ,00 '

" ,40 x 3,30
,apetes , "Mais de 100 opções emcõres,

desenhos e tamanhos de tapetes e

passadeiras, todos com o exclusivo
,

.

s_istema de resina anti-derrapante com
totet garantia de fábrica II

"
'

Tapetes 2,00 x 3,00
.

TUDO Em 3 PAGAIJIEnToS OU o mELHOR PREGO A UISTA
�///////////////.I'.I'///.I'.I'///.I'///.I'//.I'//.I'H////H/.I'///.MV//H/,I.l

IVIA MÓVEI&
�

I Móveis Exclusivos

-ENDEREÇO:
.

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

FONE: 72-2453

(:;'//H.N0W///.MV/H/H////////////////H/HH////////////////�� VIA MÓVEI& I
Móveis Exclusivos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



<tORREIODO POVO - 4 CLASSIFICADOS DE OFERTAS Jaraguá do Sul, 29 deJulho de 1

FLORICULTURA

ROSEN ·HAUS
FONE: 72-2240

PORQUE
AVIDA

TEMQUE
SERBELA

'Reektt4 4- IH�

��eút4�
. BI:I\QUêS, ARRANJOS, COROAS,
DECORAÇÕES P/FESTA, MUDAS PARA

JARDIM, PLANTAS EM GERAL

HORÁRIOS: 28 A 68 - 8 as 19hs
Sábados - 8 as 17hs

DomJngos-8:30asllhs

- CERTifiCADO

RUA FERDINANDO PRADI. 107
LAT DOMINGOS DA NOVA

JARAGUA DO SUL sc

.MAS";.
'

�.I.� ...
'

lemll gl'lIllI IIhl.l,roÇ!lo de

oulorgllr o presente oerlilloado 6
rrorfcult.ufB Ra.cn Heu.

'''',iG.II...

por hllver sldoC!on'lIgrlldo(lI) em prlrnelro ,

rugar na pe4lqulfll de Opbú80 Públlça
,

�Izada nCIIlII C!k:IIIde.

Jal'agUQ do ,ul.2' de Junho
.

de 1.99;, :

HAJon
UN·.FORMES
FÁBRICA DE UNIFORMES

DESTAQUE DO ANO

. '"

Rua Domingos R. da Nova, 355
Jaraguä do Sul· SC

i? b

Vlefll 881'11l11 .oU"açBo de

ouLorser c presente cerUlklado 6

"_JokB UnlfOfllc.t
'6briao Ullt'or_

.

por hlver.ildoC!oIWlftgrDdo(n) eIU pl'llIIelro,
lugar nn �IM de OpInl80 PUbb .

leaflzeda ne.us C!ldede.

Jiregu6 do .ul.2' de. JUI!bo de 199�,

..... CERTifiCADO '1"'1,

. ;W�::::::�"��:$;::::�:�;;:l::?::::::r,(!'!::::""':'x,' :.'.:,'

FONE/FAX: (047 >

Panificadora' e
Confeitaria

CERTIfICADO

MAST,.
.

.,.. '

.

�.II lem a 8rtlla saLisfação de
oulorgsr o presente eerüílcedc à

Dão e Vinho
Plnllla.dora

POl' haver sido ClOIUlBBI'lido(e) elU pl'lllleiro
IliBar 118 pedlquldlo de Opinião Dúbliae
realizada neá.a aldadé.

Aberto dl.lament.d.
o 08:00 • 21:00 hora

Inolullv. domingo. • f.rlado.

Av�-·Marechal-D..odoro, 915 - -:Centro
Rua Venanelo da Silva Porto, 226 - Vila Lenzl (Pró,-,. Weg I)

Jaraguá do Sul • SC - FONE (0473) 72-1243

Ciluma apresenta o
.

prato do dia, I

Sua nova logomarca.
ALIMENTOS

A CILUMA pioneira no ramo de refeições
coletivas na região norte de Santa Catarina,

.

ao completar 15 anos, apresenta uma

nova logomarca mais moderna e

dinâmica,
Esta Identidade visual reflete a

-

evolução da empresa,
A CILUMA mudou de marca

e aprimorou seu conceito de
qualidade,

Afinal atender bem e servir
sempre é um compromisso

que a CILUMA assume

todos os dias com seus

clientes e fornecedores.
. Colocamos mais um prato

na mesa do trabalhador,
bom apetite.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'1 ,'f��'oo�mm
c:::::�·I LI J c::::t,r
IMp:O.RT &.EXPO,RT'

.

Exclu.lva linha de Antena. PI
celul., "atUtI/ e ruralm6tiel •

Frequ'ncl" : de 824 - 894 .

MHZGanha: 13 dbla16 dbl

TEarE DE ..
POTlNCIADÉ
.IN.L,

.

"51J'
Elnnmador de
batel'lapara

telefone
'

celular

..
/

T.l. &16""3 Watta pot'nc/. KS 200
'

. (Int.rlor) , v.lcular PT
550

.

UNIDADI;pJ)(A fIX 2OCIO FUJITSU

:. 1

CORREIOnoeovo-ã

AcFirLICO
, NEON,
FACHADA
··aACKLIT

LETRAS INO,X

:;A.CASA
DO"CELULAR ."(0473�) 71-0803

, ,

CELULARPT 550 Motorela '

1 + 19vezes de R$ 23,00
CELULAR PT 950 Motorola
1 + '19 vezes de R$ 36,00

,

(enttega programada)

leI. CeL pl todos os gostos e ne�essidades, TODA LlNHÀ MOTOROLA'�,GE· ERICSSON '

e FUJITSU • Dupla garantia de 1 ano
. , .

Acenórios • Capàs, Baterias.. Plug'in. veicular, antenas, condicionadores; transf, eliminadpr. � 'de bat.,. AssistênciaTécnicaMotorola • Diversosplanos de consórcio (entrega programada) gde celular e fax. ATeltron nãoésó celular, temos também: FAX EQUITEl." CENTRAIS PABX, �TELEFONES CONV., TELEFONES S/FIO, ES rAB ILlZADORESPI:VOLTAGEM, FILTROS 8
DE LINHA e outros. Oonsertoe de aparel!;los conv. e instataçÕes telefônicas.

,TELTRON CELULAR
o

\ �
,Credenciada pela TELESC autorizada pela Equltel by Motorola, PHIUPS, NUTRON e INTELBRAS .

1RUA CEL. PROCÓPIO GOMeS, 280 � Fone/Fax (0473) 71-0803 ,�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POV(). 6

ACADEMIA D,E
G'IN,ÁSTICA E DANÇA

M4TE�
"

' ,

'!.'IO lema grlllll BIlU,!bç&o de
oulorgIlP" o preBen�e 'cerbll1çlldo à
"uri\ . AcadclIIia de Glnil.Uoa c Dança

,

A..cIo.1t cio C'..ld.11ao ,

,por hB�er liQocon.e8rado(fI� em pr'imeh'O I"
luaar na �ul4la de Oplni!o DUbUce',
r'e8llZllda IlC'Alla çidtJde. ' :

Jai'lIgui do .ul,2� de Junho de t995. )
( ,

.' ,

CERtiFICADO

í'

"

CER11IFICADO
.
"_. "�"'.�.!''''''''_'

J,' IllASTER}#",' ,,' "

"

'

I" '_ ,"

ll.: ,.,
.',

". .�.'",
i -'IO Lero a grllLa .IIUllbçllo,do;

, ,ollt;orj\ar o' PI-e.�1l1.c1 ClorUIlCllldo,":::." '

,

.:., 1D1.!I!l:pol '

, ,'. Íojll de Eletiodom6.Uoos··

,po'fta,avcr Iroo�1lIII8raClo\a) elD prlllletl'qj,

lugar na pellqulia d� Opildik?,: PYh.?!\9.!t.,
realizada ,1eI(a ciidade. ,',

,LOJA DE
ELEIRODOMÉSTICOS'
DESlAQ'U,E DO 'A,NO � . '�,.

'

j:. ,,'. "

"

,

"

", ,��,
'- .. i-', !If.

;,. I'

'RUA REINOLDO RAU, 170
,

FONE 72-1212, .

JARAGUÁ DO SUL - SC

"Sb' Os,
c", ,6Ití_
I, ;', III.....

•

'

(., I .:
�

J::. .Ó:
.

1\",:

jVSEI!
TÁ DIFíCIL?' ,

\ '

,

CRISE, INADIMPLtNCIA DE CLIENTES, LIMITE DE CfifÉDITO .. :
,

ASA/DA' PARA A CRiSE PODE ESTAR' NA .EXPORTAÇÃO DE SEU'
.

PRODUTO (PAGAMENTO GARANTIDO COM CARTADE CRÉDITO)
.

, OLj NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA A PREÇOS MAIS COM-
PETITIVOS ECOM MELHORES TAXAS E PR:AZOS DE FINANCIA
MENTO QUE O MERCADO INTERNO
CONSULTE-NOS! POSSU/MOS VASTO BANCO DE DADOS COM
OPÓRTUNIDADES COMERCIAIS DE tooos OS MERCADOS DO .

MUNDO (MERc()SUL, NA'FTA,.'u.e, ASEAN, ETC) E ESTRUTURA
TÉÔv/CA ECOMERciALCOMPCETAP/ASSESSORARSUA EXPOR
TAÇAO/IMPORTAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS 00 PROCESSO,

·"I"I.",,:J: ;I�i: )�!:
� ..

'

..
'

'G""·'·"""'�E""N""·""'G"V'"'�.A'.

".
'

. .

,

"

, "

.
'

, "

Forno li L.nh•
. V.rl.do Card6plo .

Plzz••, M....., .

Fruto. do M.r
S.rv190 A L. C.rt•. '

Compl.to.
RODíZIO DE PIZZA NAS 4"S FEIRAS

Rua Barão do Rio Branco,.195 - Centro
, Jaraguá de Sul- SC .. Fone: 72�2681

'J)IA..·'·
"DOS.
'PAIS

� IJ·· c�too;DO·
::'::::':, CORREío CQ povp

VOC'TERA
()TIMO

RESU't'JADO .

j .r,"'.· I ,

. 71-1919

_ '1/ rlr fi Centro de

rJlft(!/fd/ft Estética '

.

CÉRTIfICAJ!)O
Destaque
esteticista
do ano

. MG". " :

- •...,•.
'

.

I

. _ .• ,�em a'grafa ,ntl81l1çGb de
ouLoraar o : (?feaenle ccrUlioado ,

•. MJM - COnl.ro de ktétiell
, .

Eolcüol.la
por baver,ldoeoll'ae,I'1Ido(n) em pl'lnielro "

li'8l'l' nn
.

P(-"'1I111in do OpInllIo I'IlbIIai .

'.'CITIIr.eda .1CIla c:ldude.
"Acima de,

. tudó...

agradecemos
,'a opinião
:,pública" ,

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

.. mensagem para
.

..•. '. ,

seu pai através!
.:

" 'do Correio'.
'

Dia 13 de agosto prepare uma surpresa
,

especial para seu pai. Mande uma mensagem, _

,I

através das páginas do Correio do Povo.
, São 4 tamanhos de anúncio para você

escolher a melhor forma de -

expressar.seu sentimento. Neste
\.

,

. Dia dos Pais faça uma grande .

homenagem à este grande
'

'I
\

I,

"

homem e mostre qu� você é,um

bom filho do pai. �,

'R$15,00"

-

Mandeuma

.-

R$10,00

, ;'
. ..,..,

II

," R$ 30,00
I'

.

. ,"

,

'

.R$30,OO',
,

,

,
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Classifioacloe 'de
."'"

·ACUPUNTURA
Dr. Sérgio Albuquerque

.

,
CRM 6465

Tratamento de Obesidtule, Enxaqueca, Dores Musculilret;, Coluna,
Sinusite, Estltica Facial e C-l(nica Geral.

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

LABORATÓRIO

flIMI"G
DE -ANÁLISES CLíNICAS

,.
• CERTIFICADO

V:.. ,yola fllI.llot;lo de
ouloralr O pretenle oerUllctdo ,

'

Laborat.ório Fleming
A.6Boe. cn.""",

por ho.er "do cOllOO{lrado<o)e. p'imel""
luanr no p<"'�"'" de Oj� PUbIiuo .

l'<1li...... ,..... dJode." I,
J.�., do ••1.2' de J."ho de 1995,

��II·..�.!o
.._

RUA REINOLDO RAtI, 576
JARA(JuA DO SUL· SC

'·FONE:
.7e-e75&

Sao Ca.nilo
'Dr. Marco. Fernando F. Subtil

!�fi!!.IIII.l!�1!1.IIIIBIIj,I!1�1!.g�111!�jl.I_I!ljl�;
M.dloln. do Tr.balho • Fr.tur••• Urglnola.
Do.n\l•• d. Colun., L••e•• do ••port•• Clrurgl•• do Jo.lho

.

'Ix.m••: .dml••lon.I., d.ml••lon.l•• p.rlódloo.
Hor'rlo••t.ndlm.nto: 8:10 6.11:10.14:00 6. 18:IOh••

._�..

CLíNICA E CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS 'VIDA
.

.

,

VACINAS, EXAMES 'LABORATORIAIS, TOSA E BANHO .....
'
__---'

DESTAQUE DE 12 LUGAR COMO
MELHOR CLíNICA E .MÉDICA VETERINÁRIA

r
,,,,,""",,=, "",",,,",,

"''''\
CERTIflCADO i

. ,.,.. I
I:'»:' It �,(';m ii $'''I!.n .r.el��n'Ç';;0 �l\'� !

0u,Wf&lr co pre;;�!lle .::tfUfl,JclJt�'" i
.

I\W:'\i'!'��!'�,�:�,��:h!l!ftuU I
!)O!' hti\l,=,r�idÇ>('(111+l1��f1d()((\J �Õl pri!otlJ'(' II"I!I'" '" !�-"I""" .je (��'"óv, I ',I'lb,

II
�,,�"""

!

CLíNICA' VETERINÁRIA

�;,""" �"l" oUt!;.'ia\a" ele
tH,tIÁ,r.�jI1' o r'!'C'Ä1�lil,,:; (,'�r!.il;r.nd() h

('JlUI�It1 V6l_(':l'jn(U'jf� 1:00 Vido

I)CI' lnvcr ,!i!dvcon,�!I�tt1,k.,(Ij) CID �'!'Im�lro

1�1I' f� ['<"..!'(IUL<§/'! df';; Opnll0 T>Ílblk:u
!\';itHtllllli nt"�.ll(_H'Il.k,

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO
, CIRURGIA DENTISTA

Dto. AICc!XBfjodfO Noiocni Angiologie • Cirurgia Vascular

Cirurgia Plástica de varizes
Tratamento de microvarizes

Fone/Fax: (0473) 71-7953

I

.. Dr. Antonio Alberto F. Beleza FR CAM' 3675
GINECOLOGIA • OBSTETRíCIA • ULTUSONOGUFIA

ViDEO·LAPAROSCOPIA • 'HISTEROSCO'PIA

\ ORO 46196

HORÁRIO DE ATENDIMENTO· ADULTOS E CRIANÇAS
'

3l.felr. ·19:00hs às 21:00hs
.

41,5' e 6I.felr.· OB:oóhs às 12:00hs ·.19:00hs às 21:00hs
Síbadot· 08:00hs às 12:00hs

s. Dumk.
PLANOS DE SAÚDE· UNIMED I ODONTO JARAGUÁ

Dumke & Benner ltda.
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 290 • Centro

Jaraguá do Slil • SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Comunicação", justifica. Flávia particular dosa todos os exces

oP� pelo Direito e no próximo . sos, para não haver perigo de in
ano deve formar-se, mas ainda' correr no mesmo erro. "Agora da
não sabe em que especialidade. mesmaforma que o ciúme, o ca-

Na faculdade deDireito Flávia rinho,e o afeto demasiados enjo
, Aíessandra já aprendeu a formu- am" , pondera. Embora prefira
.lar bem suas opiniões, sempre apresentar opinião my_8 contun-

.

com bastante ponderação. Tão dente sobre a infidelidade, a atriz
faladeira quanto a Soninha da revela que, no fundo, acha a trai
novela de Manoel Carlos, a atriz ção uma péssima saída para Uma
deixa transparecer extremo cuida- relação a dois. "Soufavorável ao

.

do ao se expressar. Até mesmo o consensosempre", diz, novamen
tema discutido como pano de fun- te esbanjando ponderação;
do na trama das seis da tarde, a in- Sobre as demais polêmicas de
fidelidade, é avaliado por ela História dé amor, Flávia também
criteriosamente. : 'Nãõposso jul-, acha que a violência de Caio (An
gar se a traição de Carlos é certa gelo Paes Leme) contra .Joyce
ou errada: Cada.caso ê

um caso", ,(Carla Marins)_ personagem de
sentencia. * quem Soninha é inuito amiga _

, é
Flávia acredita que, no caso de inaceitáveL" Quem apanha do

Carlos e Paula (Carolina Ferraz) marido deveprocurar a Delega
de História de Amor, os ciúmes .cia de Mulheres. Mas sei que
excess�vos da esposa levaram o muitas tim vergonha de expor a
marido a trai-la sem querer. Por I,. intimidade de suafamUia", reco
isso a atriz diz que em sua vida nhece.

·POR LUCIANA FARJALLA sume.

\ TV PRESS . Agitada e extrovertida, a atriz
Flávia Alessandra se orgulha lembra que, depois que terminou

de lembrar que é uma atriz con- Top model, percebeu' que tinha
cursada. Afinal, foi depois de ga- muito o que aprender. "Voltei
nhar um concurso de riO\'OS taíen- para o Tablado e fiz canto para

.
tos 1}0 Dominiio d� Fau'stio,. deixar de falar comacriança",
aos 14 anos, que ela iniciou sua recorda No ano seguinte, aos 16
carreira como atriz, estreando anos, a atriz preferiu dedicar-se
como a Tânia de Top mede]. Es- aos dois véstibulares que resbl
tudante de três boas escolas de veu prestar, "Era muito respon�
dramaturgia_o Tablado, a Cal e sâvel; Só agora decidi ser mais
a própria Oficina de Atores da. solta", brinca, Flávia optou por
Globo _' Flávia já aparecia em co- prosseguir �omo atriz ap�nas no
merciais de tevê desde os 9 anos, . teatro, para ficar com mais tempo
Hoje, aos 20 anos, a jovem atriz li\'re para os estudos,

�,

não esconde sua satisfação com a Nessa época ela integrou o

chance de interpretar a espalhafa- elenco do infantil Planeta dos ca
tosa Soninha na novela História beçudos até em. cima da hora do
de amor. "Ela é o máximo" re- vestibular. Garantidas as vagas

. .'

nas faculdades de Direito e Comu
nicação Social, voltou à tevê-vi
vendo a Chica da novela Mico
preto, dirigida por Dênis Carva
lho e também por Ricardo Wa

ddington, com quem já havia tra
balhadoem Top model. "Depois
Jarguei a Globo por um bom
tempo. Não dava para conciliar
com duas facúldqdes ao mesmo

tempol' , confessa
A voltaaefiniti\'a à televisão,

porém, aconteceu quando ela lar
.gou o curso de Comunicação e

aceitou, a convite do diretor Rei- .

naldo Buri, participar de Sonhó
meu e logo a seguir de Pátria
minha, . 'Atuar é uma das mi
nhaspaixões. Acabei retornando
depois deme decepcionar com a

FONE/FAX (0473) 71·1919

Relação de troca
Casada com o ator e diretor

Marcos Paulo
_

nada menos que
23 anos mais velho que ela _' a
atriz Flávia Alessandra se diz que

. \'.
não .se Importa com os comentá-
rios sobre a diferença de idade en
tre ela e o marido. Flávia afirma
que existe entre o casal, junto há
três anos, urna permanente troca
de informações. "Aprendo com

ele, e ele comigo", garante. A
atriz conta que recebeu muitos
toques domarido. "Mas também
dou dicaspara ospapéis dele" ,se
apressa em complementar,

Seu encontro com Marcos
Paulo aconteceu quando a atriz
contracenou com ele no especial
Somos todos do jardim de infân-.
cia, dirigido por Reinaldo Bouri.
"Costumamos dizer que ele é o

culpadopelo casamentol' " reve
Ia, risonha. No especial, o casal in
terpretava uma situação nem um

pouco improvável: um homem
mais velho se apaixonava por uma'
moça bem mais nova

Flávia Alessandra lembra que
o namoro começou depois que ela'
e Marcos Páulo começaram a cor
·ret juntos na Praia da Barra da
Tijuca, Zona Oeste, do Rio, "Era

.

. um taldepedala um dia, correno
outro, acabou pintando almoço;
cineminha. .. ", explica com arma

treiro. Ela acreditá que os 23 anos

de diferença entre ela e o marido
têm, na realidade, ajud�oamantê
los juntos. Além da troca de infor
mações que existe entre todo ca

sal, eles ainda aproveitam o fato de
serem de gerações diferentes,

"Aprendo com ele sobre tempos
como as anos 60, quando nem

estava viva, e ele reaprende com

aminhajuventude'
,

, afirma
Quanto aos prováveis ciúmes,

.a atriz confessa que, se por um
lado Marcos Paulo é Um homem
cobiçado, ela, por ser jovem, tam
bém é: "Ele sabe disso. Equili
bramos tu4_o muito bem porque
queremosjicarjuntos", encerra
Flávia. Faz questão de dêstacar o
fato da ex-esposa de Marcos Pau
lo, Renata Sorrah, e a filha Mari
aria, gostarem dela e aprovarem o

casamento, "Entendo que ele teve
experiências ameriores e vai tra
zer esta bagagem para a nossa

relação. Meu papel éaprender
com isso", afirma; num tom sério,
bem diferente das risadas que dá
quando falá de si mesma.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO.POVO • 2 , CADERNO DE VARIEDADES Jarasuádo Sul, 29 deJulho de 1995.

AAIOX,. ' .
"

.

Espfríto.latíno
CINCO PERQUNTAS PARA: ISABEL FILLARDIS

Nas garras da vilã.
�. .' POR LUCIANA FAR,A ',A

, I TV PRESS

POR ANA CRISTINA ISE Lli . Nascido em Rosário, ne Ai'-
lV PRESS. ", gemina, onde morou até 6s 9

Aos 22 anos, Isabel Fillardis anos, o ator Pablo Uranga, que
vai deixando de ser apenas uma vive o Léo de Malhação, se diz '

modelo que faz televisão para ser . um defensor da integração das,
lembrada como atriz. Tudo come- culturas dos países 'latinos. Filho
çou com a despretensiosa Ritinha do cineasta Arture Uranga, Pablo
de Renascer. A moça agradou ao garante que sempre atuou. 'em
.público e à �tica, sendo logo em decorrência da profissão do pai.

, seguida convidada para uma �ar· Guitarrista e vocalista de diversas .

. ticipação especial em Pátria mi-
.

bandas, foi estudarmúsica por um
..ha: Até que Silvio de Abreu te· ano nos Estados Unidos, em 89.

, lefonou,convidando para que.in- Desta experiência, resultou um
tegrasse a badalada família 4e CD com composições latinas pró-
n�gros de A pr6i1ma vitima. prias, que ele agora pretende lan-

Isabel adorou. Agora só qUer çar no Brasil. .

,

.

saber de ser atria, Trabalhos de Aos: 23 anos, ele' diz estar
.

modelo, só nas horas vagas. Já aproveitando a oportunidade de
como cantora... "Sabia que uma ' integrar o elenco de Malhação. ,

hota teria qlle "colher entre itr , "Impres�ionante é que, em uma
cantO'ra' ou atrl:. Foi doloroso, "mana, jd estava sendo reco-

m� opteipela carreira deatri:", nhecido nas ruas", revela, espen-
'jUßtifica, aparentemente decidida. • ' tadocom o sucesso ao qual não se

Enquanto isso, sua personagem acostumou, Mas Pablo não vê a

Rosângela/mais insegurado que interpretação como sua vocação'
nunca, cai nas garras da inescru- maior: quer mesmo é se dedicar à
pulosa Isabela (Cláudia Ohana),

,

música. Por isso encara a partici-
que fará de tudo para tê-la como pação no folheteen da Globo
aliada. '. . como uma passagem em sua car-

,

P
_ 9 crescimento de sua peno-

.

. reira HA Globo é como o rádio de
nagem na trama foi uma sur- antigamertte.Nem todosprestam
presa para você?

</

atenção,mas o aparelAo estd-/j..
R

_
Realmente minha participa- gado o dla todo. Estar na Globo

ção cresceu bastante. Mais até do 'ninguém divulga '

.

Acho que s6 quem acompanha a é ter o trabafho reconhecido",
que eu esperava, CI}lbol'a soubes- P

_
A Ros'D:gela fohnganada novela desde o começo: e vem a-credita.

se que a RO$�sela seria uma p�. descaradamente pelo noivo, até anotando todos os detalhes é que Nome: Pablo Uranga.
'

·

sonagem interessante. Estou ado- ser' ttOcada por outra. É eom-. pode tentar descobrir alguma coi- Nascimento: Rosário, ,Argentina,randO,'o trabalho. É uma novela pUcadolnte�retarumainulher sa, Mas sabermesmo omotívo em29/10nl.
que e�ige'�edici9ão doa ato�e�' e ,traída?·

.

dos crimes só o Sílvio de Abreu e', Superst1çAo: "Gost() de a,sar
que está crlando suspense não só R

_
É a segunda vez que estou -oJorge Fernando sabem. . amuktos, como 'O colllr de casa-

-P,ara o público; mas_para a gente interpretandowilamuihertraida. A t ..I I A L l_ .

P
_ Voe,hlt,á conseguiD,d,o conei- men o que we para An« Ufl.a,

, tiunbém. 'primeira foi a Ritiriha; de Renal-' i h
'

'd'-'.

1,Iar ai carrelral demodelo" atriz m n Q nam()ra �, com quem
, P

_ Vo�ê acha que o Sílvio de cer. NãO é bem complicado, é do-
Abreuestámostrandodeforma ido. Perceber que a pessoa que ecantora?ComqvaheugrilpoAs
correta damilla de negros? voce ama está se, distanciando de " sublimes?

.

R_ Em primeiro lugafacho que. você e, por mais que tenté, não R
_
Eu sabiaque um dia teria de

_
mostrar uma familia de negros conseguiF reconquistá-la, é muito '.

optar entre às carreiras de atriz e
normais na tevê é uma coisa que

.

triste. Graças a Deus iS9.0 nunca clUJ.tora. E optei por ser atriz, es
já deveria ter acon,tecido há mui- aconteceu comigo... tou saindo do grupo As s..blbiles.
to tempo. Acho que o Sílvio está P

_
Você já formulou algum� teo- As outras duas meainas estavam

,retratando muito bem os persona- ria sobre os assass�atos da no- sendo prejudicadas pormim, que
géns negros. E até abordar o pre-' vela? muitas vezes não podia viajar

· conceito dos negros com os bran- R ,No inicio, os assassinatos ti-
. para fazer shows ..Senti muito. A

cos tairibémé uma coisa interes� .' nhãm àté uma certa coerência. A minha experiência' como cantora
sante, já que é algo que acontece Francesca poderia ser caso do foi maravilhosa, muito gr�tifican
na realidade também. Outro dia Hélio Ribeiro é �ste poderia ter te. Foi dolorido ter que escolher.
,el� ligou para � gente para nos sido o motivo da morte dos dois_' Mas,. na carreira. de atriz, .quanto

·

parabenizar, dizcmdo que tem re� ,

.
Mas a càda dia surgem novas pis· . mais se trabalha, mais trabalho

cebido vários elogios pela f8núlia tas, novas situações que se' acres· aparece. Quànto à carreira de mo-
· de negros. E isso � uma cOisâ que ,centam' ao càso e ai ficou difícil. delo, faço alguns. desfiles.

caso em setembro'
"

Primeiro trabalho na tevê: Um
comercial para os cigarros Free,

.

Com quem gostaria de trabalhár:
"CQm Herbert Vianna, dOI
Paralamas do Suees,so. Eles tra.
balham para o mercado latino e

sempre preguei esta interaçllo .

cultural' , .

"

Ummomentomarcante: A estréia
dofilme Era uma ve�, de seu pai, ô
cineasta Arturo Uranga. "Foi U1ft,

..Jllme que demorou trls anospara
ficar pronto. Foi�multo sofrido.

'

Atueifazendo a trilha sonora. '

UQla atuaçio hiesquecfvel: De
Anthony Hopkinsem Veltfglol
,dodi..
O'luegostadevernate\'ê: "Tudo�
Assisto a tutJ.o com olAar crfti-

.

co".
O que falta ná teVê: "Menos repe
tiç40 d_ fórmulas que tim dado'
'certQ. A. televisllo está a,comoda

.

da e precisa inovar''''
.

'O que nunca assistiria: "Gosto
, de ver tudo. Sempre acho algo d�
positivo nasproduções' '.

'

Livro de cabec.eira: Por dentro do
Terceiro Reich, do arquiteto de
Hitler, Albert Steer, ,

Video de cabeceira: "Gosto dos

fUmes dI? Jean,LucBesson, I?spe· .

ciallnente Imensldio azul' , , frua.
Sinlbolo sexüal: Lauren Bacall.
Penonal1dade: WinstonChurchi-
11.

..

,

Arrependimento: "Tudo aco1.Úe
ce ou nll.o na vida dasptissQaspor
ummotivo".

Projetopara ofuturo: "Depois do
casamento, vou viajar multo' '. .

o endere�o onde a qualidade t�m '�om ,ppe�o, fabpica: JacquSJpd;:'T

", .. :' -

Soft, Cotton, Moleton, Mei� Malha lisa e estampada, Sfa!1f1ex;
'Xadrez, Listrado, papa atendeI' conf�ccionistas�d'o ,pomo de �allhas

DISPOE, TAMBEM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA

MALHAS LTDA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA'
ROD. SC • 416, NR 2727· RIO CIRRO II
.# FONE: (0473) 71-0099

FAX· (0473) 71'-1045
JARÀGUÁ DO SUL. - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Troca de papel
Juca de Oliveira vai realmente ,

participar deA idade da loba. Mas,
ao contrário do que foi noticiado;
ele não entra para fezer'par.român- ,

tico com a personagem Valquíria,
vivida por Betty Faria, em substi-,
tuição a Adriano Reys, Juca entra

'

por volta do cepítulo ,40 para inter
pretar um pescador que trabalha
na empresa de Zé Rubens (paulo
Goulart). Enquanto as gravações
não começam, Juca aproveita parà
recuperar as energias.gestas com
o excesso de trabalho emAs pupí
las do senhor Reitor, do SBT;
onde atuava como protagonista,
.. Vou descansar um pouço na

"ninhafar.enda no interior deS40
"

Paulo", adianta Juca.

Insatisfação,
..

'resolvida ,',

Adriano Reys andava real
mente insatisfeito com a índefini-

,

,

ção de seu personagem, Montene
gro; em A idade da loba. E de

.-

tanto demonstrar seu descontenta
mento, acabou pressionando o di
reter geral Jayme Monjardim a

tomar uma decisão. Em comum

acordo com cj autor Aletone Ara
.újo, ele resolveu que, a partir do,
capitulo 40, o personagem Mon-.
tenegro aparece com uma doença
terminal que tanto Pode d�rar a
novela inteira quanto matá-lo
imediatamente. "O Jayme('vla o

Montenegro com um poder que
'eu n40 conseguia passar. Achei
esta solução excelente", conclui.

.Musa de plantão
'.

Aeroporto Desmentido,
Ainda ressentido por ter sido Mutto maisdo que'a reação

convidado a se retirar com sua 'dos diretores e atores que se aglo-
equipe da direção de Írmios Co- meravam na churrascaria Mariu's, '

ragém, Mauro Mendonça Filho em Copacabana, pára assistir 0.-
'

já tem'planos para quando acabar' primeiro oapitulo de A Idáde' da
de dirigir o epis6dio Sexo ná ea-: loba, o que mais chamou a aten

beça de ,A comédia da vida,prl- ção dos fotógrafos foi o casal for-
vada. Ele agora dizja ter cumpri- mado por Felipe Camargo e Ira-
do seu ciclo de tevê. Por isso, a cernaStarling. Colegas de elenco,
'passagem já está comprada. No os dois sentaram lado a lado e não
final do -ano, o diretor embarca pararam de trocar confidências
para Nova Iorque para fazer um " durante a festa. Mas" quando per
curso de quatromeses sobre rotei- . guntados se estavam namorando,'

,

ro e cínemetografia. "Tenhomui- Felipe foi categórico .. ' 'N40 esta-,
ta vont(lde defazer :cinema. Sei mos namorando e naofalo sobre
que vou ter que batalhar muito; minha vidapaiti:Cular" , economi-
ma,vou correr atr4$ � ',afirma: zando simpatia.Mais bem humora-
animado. da, Iracema disparou: "N40 tem

nada a ver. Quandoeu sairdaqui
'vou encontrar meu namoraâo, o
produtor Paulo Duarte".

'

Complacência
Embora não participe do elen

co deA idade dá loba, a atriz Ingra
Liberato acompanhou o marido
Jayme Mónjardim __

diretor geral
da novela

_ nojantar de confrater
nização do elenco.Ao final do pri
meiro capítulo ; exibido num telão

_ .lngré, emocionada, abraçou o

marido e o parabenizoif .,Ficou
, demais/", disparou:

'

Jogando nas onze
. AI�m da inegável intimidade

diante das câmaras; José Wilker
quer provar que também, é habili�
doso como roteirista de tevê ..Sem- _

pre que tem um tempinho, o ator
tem escrito episódios para o Você
decide e acaba de emplacar o pri
meiro. O epis6dio policial de
Wilker, Fogo cruzado, vai entrar
em produção, segundo o' supervi
-sor de textos Geraldo Carneiro.
"Escreverpara mim émuitopra
zelrpso"" define Wilker.

Internacional
" '

Apaixonado por Nova Iorque,
Jorge Fernende sonha com a cida
de como palco de urna futurapro
dução, para introduzir em sua pró
xima novela, O Rei do.Gado.

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, quadrós,

,

'tapetes, almofadas, etc.

GE]
. _

R. Presidente Epltácio Pessoa 203
,

Jaraguá do Sul- $C - Fone 97-94t4_/97-974,1

Detonação
Enqusnto WolfMllya foi ova

cionado pelos atores pelo ótimo
primeiro capitulo de sua novela;
todos não' pouparam críticas à
abertura, assinada por Hans
Donner.

"��:e'fJ"4���,
,,' �tl(e4tt4�

,Presentes - Decorações e Luminárias
, ....:

t'
'I

'MaiS um� vez Rita
,

Guedesprepara-se ,pru-a
.capitalizar suá incontestável

'

sensualidade. A moça, que .

acaba de sair do vídeo como
,

, '

a amante do jogador Duda
,J(MaréO's Winter}, em Irmãos
Coragem; foi convidada pela •

, diretora Ana Arantes para
.

protagonizar O' episódio Jóia
.

rara, doVüeê decide.'

Escrito PO'r Fernando Rabello,
. O' programa conta a história
de limamoça que seduz um "

empregado de umajoalheria
,

e apliea-lhe um golpe. "I:Vão
me preocupo em ficar

'

estigmatizada por este tipo.
di! personagem: Mesmo,
porquejáfiz outros pa-
p_éis", tenta explicarRita, I,

t1D
DECORLIVE

, .

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

RUI Domingol di Novli 154
(8" làdo do ,ina/e/ro da Reinoldo.Rau) ,

Jaraguá do Sul· sc- TELEVENDAS: (0473172-1890

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Infantil renovado - Roqueíru.malhade'
Embalado pela fase de mu- Gullherme Fontes vai trazer

.danças da Band, o diretos de à tona novamente seu lado juve
programação e operaçõesRubens niI. Depois de viver um espiritô

'

Fartado anuncia a estréia de no- diabólico em A víagem, o rapaz
vidades na área infantil den�:ro entra em Malhação para viver
em breve . ." Vam_os estre�r. um c�tàr de rock Rei Star. Pelo q
programa Inf�ntll �em difelen- consta, ele vai ímpressionarte dai,que; exIste �o met:�ado. mulherada da academia....Op

, Afinal, fUI eu que Invente" afi- "

é b 'h ado A
gU1'á da lourinha", afirma, s�agem �:n umor.

'.
numa referência à época em que

r,et Q convite ,alegra-se 0011

era diretor da Manchete e apos- ,me., E'ní'an"lísetou em Xuxa. Quanto ao projeto\
da Vila Sésamo, ele dii que por

, enquantc não há nada'ceno por·, do Morais
_
autör de Olaa c,

que tratá-se de um programa, ,Chata, entre outros
_
acaba de,

caro.

A'I••bí
entregar à alta direção da Glooo

, a sinopse daminissérie Sio Pau· ,

,

, Andfé"Qonçal"es é fuesmo o lo, sobre aRevoluçãó.Censtítu-
queJidinhö da mulherada. Pri. cíonalísta de 1932. Resta saber

meiro foi Carol Machado, com, agora se, diante das indecisões no'

quem mOfOU junto; depois trocou . setor, a trama será produzida aín
umas beijocas com a musa Vera da estuno
Fischer; jogou charrne para Vera Kainha,teen
Holtz e agora ataca de Víviane ,Adriane Galisteu está em rito
Pasrnanter, que trocou o diretor mo de negociações com a Man.
Ignácio Coqueiro por ele. André, chete, Na última semana ela se

'

que na tevê interpreta o sexual- reuniu com o diretor geral damente indefinido Sandro de A
emissora, Fernando Barbosapróxima vitim,a, quer mesmo

'

provar que seuneg6cio é mulher. Lima, para acertar es detalhes'
sobre o programa que pretende

, Di�dendos da fama estrearvoítadopara.opúblíccjo-
, A'Íama subiumesmo à cabe- vein.'

,

ça de Rômulo Arantes, Kadu � , MigraçãoMolit� eMarcelo Serrado. os, D�pois:de Iracema Starling e
três \X!IJltões 4e"Q,uatro po�, q�-

'

CláUdia Prevedel, agora é a vez,tr,0 resolveram,g�var ,o pf1lnC1�O .

de R)samaria Muninho desistir'diSCO da banda Piloto Auton1átl- " '..' '" ,

ce, psra capítaüzar o sucesso que
'de esperar o,mjclo das gravações

têm constatado nos shows pelo de Toeaia Grande e pular fora
Brasil. dá.Manchete.,Cansada de aguar·

ctar em vão duran�é cinco meses

pelo início das gravações de To
caia. .. , ela aceitou interpretar a

Romana Ferrete em A próxima
, yítima e acaba de fechar centra
'to com a Globo. Do jeito que a

I coisa vai, daqui a pouco a Man-
,

.' chete terá que refazer todo o elen-
,

c'Sem laboratório'
A {?eHssima modelo Cláudia

i' tiz pretende prevae que é tão efl
ciente díante'das câmaras quan
te nas passarelas. Depois de es

banjar beleza no filme As meni· '

n.s, COm texto Lygiâ Fagúndes
felles, e dit;eção de Emiliano
Riberio; ela entra agora na nove·
la Car,a & coroa. Abern da ver
dade; Cláudia não terá de sé es-

. forçar muito já que interpfetará
a modelo Debbie, namorada de

Guínga (Márcio Garcia). "'Vai
, 'Ser uma'ótima oportunidade e

:vou t�ntar correspo"der", diz.

s

, CORREIODÓ,POvo.4 CADEBNO DElVARIEDADES

, '

Acarajê
misterioso

" 'o autor Aguinaldo Silva não está eritendendo nada. Depois que acompanhou
, de perto a trajetória iflglória daminissérie Mar morto _ �ue ele 'adaptou em 16,
capitulas a partír.da obra de Jorge Amado e que acabou naufragando no

orçamento _, Ágitinaldo está envolvido em mais urna confusão. Agora seu nome
surge como o provável autor da substituta deA pró�ima vitima, no lugar de
GlóHa Perez, que por sua vez já estava substituindo Benedito Ruy Barbosa, .

depois que O rei do gado foi adiada. Ele estaria escrevendo A rainha do .

aearajé, que seria urna surpresa na programação. "Que eu saiba, esta *istória
\

n40 existe; A única coisa que posso adiantar é quejá tenho uma sinopse
pronta para o ano que vem e será mais uma vez uma novela rural, minha
esp.�cialidade", encerra, ,,'

Rua ProcópioGo"". de"Óllvelra, 380
, FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul· sc

Rua!Epitáci'o Pe.80at263 _. Centro'
,

, -'" Jaraguá do Sui _ sc'' ,

"

DISQUE PIZZA 71-7154

/
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de
,

CADILLAC STS / VENDE-SE stéreo (semi-nova). Tratar VENDE-SE
Consórcio de Gol1000 - 50 71-4921 cl Marilene. Terreno 13x30, em Barra

A. volta ,Ie U'ma "Epa" meses-9prestaçõespagas. Velha à 1.000mt da praia
Uj , I Tratar.fone: 72-3797.. TERRENO principal.ValorR$1.000,bO

Vende-se c/1780m2 em parcela-se. Tratar 72-2234JÍIm.uID. 'VENDE-SE Schroeder no centro. Preço
UnoMille/93 com 2400Km acombinar. Tratar71-5510, VENDE-SE OU TROCA�
ligasolina, clmanual. Impe- SE.

cävel. Estuda troca ou faço VENDE-SE Porcarro demaíor valor um
ótimo preço a vista. Tratar' Casademadeira, VilaLenzi, Passat LS/82, gasolina, ein-
71-1953. próximoaocolégioGiardini za metálico. Valor R$

Lenzi. ValorR$18.000,OO. 3.700,OO.Fone79'-123ge72-
Tratar 72-2234. 3443 com Alexandre

Vende-se,marca Sharp 21 ",

19 LUGAR
EM ,LAVAGEM E

�UBRIFICAÇÃO
Na Menegottl veiculos voci poder6 adqulrl,r a sua

.

·1
cota do cons6rclo'nacional volkswagen dos veiculos ...,_-R-ua-M-ar-in-a-F-ru-tu-O-$O-,

....

39-1----1���kómbl,.avelro e goI1.6. FONE: 71.9298
LIGUE AGORA "

OU VENHA VISITAR-NOS I

Filial: BR·280 Km 55 nº 333 Filial: Rua Irineu Vilela Veiga, 103.
Fone (0473) 7.3-()143 Fone (0473) 73-0138
Guaramirim - SC

.

Guaramirim - SC <.

Matriz:'Av. Getúlio Vargas, 754 - Fone/Fax (0473) 72·2577 - Jaraguá do.Sul- se

Cadi1lac STS: um carro quemistura a linha esportiva e social

A linhaCadillac, que nos
anos 50 e 60 marcaram

..época, voltam ao mercado

automobilístico.Desta vez,
com o Cadillac STS.· Um
carro esportivo que reúne

conforto; versatilidade,

potência e estabilidade. O
carro ainda se destaca pelo
pouco consumo de .gasoli
na. Chega a fazer 8 quilô
metros comum litrono cen
tro deDetroit/EUA, nas ro
dovias faz a incrível marca

de 12 km/l. Para quemgos
tadevelocidade, o STS atín
ge facilmente os 220 km/h.
Como nasmaiorias dos car
ros de luxo, o Cadillac vem
com freios ABS, air-bags e

estofados de couro.

� Menegotti Vefculos
l':),nJfl.':,._

Paranós, segu ro não é só garantia de riscos
J' Seguro é Prestação de Serviços

SEGUROS GARCIA
Ruafxpedi�ionárioGumercindodaSilvanggO,
19anqar, saIS2 ·Fon�ax: 71·1788
Jara uádoSul·SC

";;'.
', ....

CERTIFCADOLavações'
�flt:� .' '. tem a Brola .!Ialisfação de

eutergar o presente oertífloedo li

JQ Lavações
por haver sido C0I141a81'ado(a) em prhnelro
hlBar na pesquisa' de Opinião Pública
realizada nOBla cidade.

7 1-9298

JUI'B8uti do �ul,23 de Junho de 199),

,

, JARAGUÁ DO SUL· SC

.,.AUT'O NOVO v'_EI'CULOS. Y'
. .

Chevetle SL.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,S6 .• ,, .. ,, .. ,,verm.,,,,,,,,,,,.,, .. ,,.,,,,,, .. ;., Ate , .. ",RS 5,000,ÕO ATENÇA-OPae..t L!iI ,,, , , S3 , bran , ,,�.,,, , .. ,,ALe " , ,RS 4;000,00 . ;Del Rey GL .. ,,, , ,88,, , .. Azul Met .. " , ", , .. " Ate " RS 7,000,00
PremIo CS ,;· ;,S6 Verde mel.",;.. ,,, ,, Ate ,,, R 5.500,00 SEMANA DEFueca 1600, " , , .. """75 """,8e"e ,, GAS ."" , R 2,SOO,00
Chev'y 1.6 S .. " .. , .. , " ,.";S7 " .. " ..bran .. , .. " ,, , Ate "., , .. R 6.00.0,0.0 OFERTASDel 'R'Y Qula """ "".S6" oour "." " " " Ate " ,R 8.600.00 .

,Voy.". CL" .. " , S8" Clnz. Chumbo " " Ate R 8.200.00 SCON'E.corl HObby "
, ..84 , Clnza' Chanc.ltr ": .. " ,,GAS " " R 7.S00,OO DE _

FiaI 147 " .. ", "" 82 8." , , " " "Ate R 2.S00.00
Fu.c. 1300 , .. " "." .. "".81." " 8." " w " "R 3,400,00 TOS NOUno CS " .. ,,,,,, ,, ,,,, ..87, Vtrm.lho ,; ALe R 8,000,00
XL lU , .. " 84 Vtrm aAl , RR 1.8gg,gO DINHEIRO'XLX 250 , 88 V.rm , aAl............ 3.4. O

•CB 400 , .. , 80 Vtrm , ,." •• aAl " R. 2.800,00
R, JOINVILLE, 2050 - FONE/FAX (0473) 71-1574 - 97-9753

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODopovo.l0 CLASSIFICA�OS DE VerCULOS Jaraguá do Su� 29 de Julho de 1995 ,

, VEIcULO
CHEVETTE
TEMPRA TURBO
PARATI
PARATI
IPANEMA _

IPANEMA
IPANEMA
BELINA
BELINA
KADETT
KADETT
KADETT
CAM.DOOGE
F.1000
VERONA
SANTANA
SANTANA
SANTANA
SANTAN�
CAMINHÃO
VOYAGE
VOYAGE

L_NZI
----,,.,I»C»'·�i._--

DODJE RAM·YERMELHA • OK/II JET.SKI • SEA';'POO
ECLlj:I.E • VERMELHA· 01<11&

. SP • SPI • SPXMOTOS HVOSUNQ
XP • HX • GTX'CRUI.! 12& • OK/I&

TN·126 • OK/I& KAWASAKI
SUPER-CAB ·0K/96 SXI • 750
SUSUKI RF900· 0K/96 ZXI • 900

10(·260·94

Comirclo d. Automóv.
LENZI

COR
BRANCO
CINZA
BRANCO
MARRON
AZUL

. AZUL
VINHO
PRETO
BRANC:O
CINZA
BRANCA
CINZA
AZUL
MARRON
BRANCO
VINHO
MARRON
BEGE
MARRON
AZUL
AZUL
CINZA

VEICULO
·GOl
GOL
GOL
ESCORT
ESCORT
ESCORT
ESCORT
FIATTURBO
FIAT MilLE
PAMPÁ
PAMPA 1.8

, PAMPA
SAVEIR.
MONZA
MONZA
MONZA
MONZA
CHEVETIE
CHEVETIE
CHEVETIE
CHEVETIE

. CHEVeTJ'E

ANO
89
90
94
87
88
89
94
94'
95
89
91
84
90
68
87
89
89
80 .

68
88
68
68

ANO
89
95
83
92
in

.91
94
,83
88
90.:

. 91
94
95
83
94
85
89
90
90
87
89
93

COR
MARRON
VERMELHO
VINHO
BEGE
AZUL
CINZA
BRANCA
VERDE
AZUL
CINZA
PRATA
VINHO
VERMELHA
AMARELA
VINHO.
BEGE
CINZA
AZUL
VINHO
AZUL
BRANCO
AZUL

RUA REINOlDO RAU 770, FONE (0473) 72-0011 - FAX (0473) 72-3976
JARAGUA DO SUL - SC

R.
Plok·up ·FI.t ; Prlto ch ; 1�
E.oolt GL Gr.tlt 81
Gol CL � ; Br.noo 18
Bugu Am.r.lo 71
Qoro'llI ; B.g 71
Monz. SLlE V.rm.lho 11
Prlmlo CL Azul 81
Gol GTS Pr.to II
S.nt.n. GLS , Gr.flt 18
FI••t · � V.rd OKm
0·20 Br•• lno And.luz (oompl.t.) 81
M.ro.d•• SEL ; V.rd. Impeo6v.I I&

.

Goi CL 1.1 : M.rron m.t 80
Goi CL 1.1 Pr.t. m.t 82
E.oolt GL : ;.I7
Gol CL I v.rm.lho 17
Pi•••t blglm.t 17
Fu.c.1800 " btg 14
P.ratl CL v.rm.lh 80
Corc.I br.nco.. : : 74
V.rl.nt btg : 74
Gol1000 Con.órclo cl 11' pra.t. pag v.rd. m.t 80
Gol LS j ,.pr.t.m.t 86
Veron. GlX b.g 90
P.nor.m branco 8.1
P••••t clnza .. : 79
P••••t ; brlnco : 81·
Opal · zul , 74

Rua Joinville n" 3573 Fone (0473) 71 9822

JARAGUA DO SUL - SC

RmFlCA DE MOTORES A ÁLCOOL GASOUNA E DiESEL • COMPLETO EST�QUE DE PEÇAS

RETIFICA DEMOTOR DE SEU AUTOMÓVEL COMPAGAMENTO·
EM TRÊS VEZES E COM GARANTIA DE 10 MESES· COMO TAMBÉM'
RETIFICA DEMOTORES MERCEDES·BENZ COMGARANTIA DE 6

.

MESES OU 50.000 Km.

Rua Pastor Ferdínando Schlünzen, í16. Centro
Fones (0473) 72.22S� / 71-8047

Jaraguá do Sul· SC

Ruelrlnlu Vlllile VIIse, 101
Centro· Oueremlrlm

�� PRÜSSE Automóveis

COMPRA - VENDA'
TROCA EFINANCIA

ATÉ 6 x . FINANCIAMENTO PRÓPRIO
RUi! Enulio Prüsse, 35 - Fone (0473) 73·0590

Guaramirilll - SC

.Nossolil
PARA O liRANSPORTE

ÉmIL PARA
SEU NEGÓCIO

ÁGIL E SEGURO

ESPECIALIZADA EM CAMINHOES NOVOS E USADOS

\fIfculol kD' Cor Corrb. ObI. VIIor-R'
MarOldH Benz.23181x2 82 aN D Truokl CIToo. .82.Il00,00
MlrOldH Blnz -1613 78 aN D ToOGlClToo. 28.Il00,00
MlrOldH Blnz -1113 811 l111li. D ToOGlCITOo. 23.000,00
MlrOldH BInz 101 80 l111li. D ClToo. 18.000,00
Mlrotdlz lIIIiz 101 78 l11li. D ClToo. 18.Il00,00
F.N,M. 7S v.m D Clvllo 14.Il00,00
Motor Homt 1113 .86 dnu D RbliAlumnio 36.Il00,00

RHI!IOKm H Plata GAS. 13.Il00,00
GolGL 1.8 eo _da GAl l6OO,00

.

Fldrtno Pick-up M brllOO' GAl tooo.oo
KadttlGL 1.8 M' c:Inza JJ..c 13.Il00,00

. Ford cargo IS18 87 branco D TruckICIIuII , 25.Il00,00

WoIklvagan 11.140 eo aN D ToOGlClToo. . 23.Il00,00

Financiamento próprio pelo Banco Aimoré. em 24 m.... ,
.

camlnhõ" a partir ,do ano"73 à OK (9&)

Rua Adélia Fischer, 164 • CentrQ .

(Pr6xlmo ReoreatlváMarl.ol) Jaraguí do Sul· SC

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�Classificados de
,

MATERIAIS ·PARA CONSTRUCAO
\, '.

• t 4t...;'l'

Jaraguä..Central pata con

sultöriodentärío. Tratarfone
(0473) 79-1119.

VENDE-SE
Casa de alvenaria cl 230m2,

. naVilaLenzi.R$25.000,OO. '

Aceitacarrononegócio. Tra-
tar 72-3797, VENDE·SE

, '

. Terreno 13x30, em Barra Ve-
VENDE-SE lha à 1.000mt da praia princi
Sítio em Jaguaçú, com 80 pai. ValorR$ 1.000,00parce
morgos. R$ 15.000,00 par- Ia-se, Tratar 72-2234
celados, aceita carro no ne- ......-------........-

gõcío. Tratar 72-3797.
.. Vende-se ou troca-se por ca

minhão, casa mista 'em

Joínville. Rua Américo
Vespücío, 95 - Bairro
Copacabana, Com três quar
tos, 1 banheiro, garagempara I

dois carros, copa, cozinha e

lavanderia. Valor RS
18.000,00. Tratar 71-9822.

ALUGA-SE
Sala coml. cl 50m2 na R.
Joínville, 1052 sala 1 total-

" mente reformada, Tratar 72�
1278
__,---------------------------------------

. ,SALA COMERCIAL

Procura-se, para alugar em

,(11111"","),'
"

@tj�ß [;i}����tj �V@ßo
'OMSÄODECONCRETO

(ruBOSEARlEFATOStECONCRETO)
•••• RuaJoinville,1016·Fone72·1101••••
-DMSÃODEPLÃSl1COS(1lJBOSDEPVC-ELETROIUNHAS

. ESGOTO-1UBOSDEPOUE1I.ENO/MANGUEIRAPRETA�
Rua BernardoDornbusch, 858· Fone 72·3025

Rua c« Procópio Gomes; 89
•••••• Fone71·0066-•••••

ICBI' I C'ID' 'Fábrica,
dê Calha�

, Industriais
, .

eResidenciais

. '

Il()NI� «)473)
7:J-O:JZr
Rua AU.náslo Rosa, 1$45. Guaramlr!'

.... _..,;._

APTUI EM CONSTRUÇÃO
-Edit,Marangoiti. Rua 25 deJulho

,
• Apto c/ 112m'· 3·andar-2 qtos., c/garagem- Preço'RS 49.700,00 h vistaou entradaRS
19.700,00+s.ldoparc.lado .t�iulhoJ97 corrigidopefoCUlI.
• Apto c/110m'· 2· andar· 2qtos., c/ garagem • PreçoRS 49.700;00àvistaouentraa.R$
19.700,00+ salde parcelado .té julho/97 corrigido peloCUBo
"Edif, Petünia,Ru.J oséBmmendorfer,

.

• Apto. c/111m'· 2·andar· 2 qtos.,e/gar.genl. Preço 49.700,OOhvi.tnouentrndnR$
19.7IXi,oo+saldcparcetadc J.meiro/97 corrigido pelo CUBo ,

'Apto.c/77m'. I·andar' ,I qto.,c/garagem· PreçoRS34.000,OOhvi.tnou50%deentrada
+ salde pllrcelado nt�jnll.iro/91 corrigido peloC�IB.
"Edif. Aster, RuaMarinaFn.tt.oso.
'Apto. c/115m'· I·andar, 2 qtos.,c/ gaJ'{lgem· entreg.Fev.r.iro 96· R$ 53.000,00
• Apto. c! 124m' � 2· andar, 2 quartos, c/garagem ••ntr.ga fev/96 • RS' 49.000,00
'Edif. Anturio-Run:Bleonora Satl.r Pradi
• Apto. c/ 124m'· 2qtos., snlaclsacada, 2bwc.cozinhll, lavnnclerin e garagem· entr.gnnov/
95·R$49.000,00 • parcelado.

.

APTO. PRONTO
"Bdif. Hortêncla- RuaJos�Bmm.ndo.rfer

.Apto.c/,123m'.�qU;s.,2bwc,sólac/sacada,ci>zinha,lav.nderia.garagem.R$49.000,00
• Apto. c/66m'· I qto., I bwc, sala e/sacada, cozinha.lavanderiaegarag.m· RS 32.000,00
TERRENOS
• t.rrenoStnLuzinpr6x.lgrej.· 7.79Om'·R$35.000,O!1 '

• Terreno deésquina ·40Om'· centro- R$26:000;OO
,

. Terreno l.ct.Joseppe- Lat�rnlRua25 de.lulho- 2.0 i Im'· R$ 29.788,00
• Terreno·RuaAnaMullerllnke'·VilaRau·c/áreaconstrufdn"fundaçiioe I·piso+,projetö
ele cosniruçãop/680m'. R$ 25 .000,00

'

-Terreno- Praia Ponta do Iacques- Loteâ- Piçarras.Preço- R� 6.500,00 avista- 300m
daprnia.'

,

• Terreno de 93Om'· próximo viaduió· Valo.RS 20.000,00
• Terrenode 700m'· RuaWaldomiroSelumUter· Jarag\lá Esquerdo- RS 25.000,00
· Terreno de 349,OOm'· R. Travessão Uh. da Figueir•• RS 10.000,00
'. Chácara-AgudosdoSul (SC) cl"""" de alv, eraneho- 120 alqueires,Preço lU80.000,O!1

• Troca-•• por c....m J .r.g \lá .

·,Terreno na Ru.MariaUmb.lin. daSilva· Esq. Rua Marcos E. Verbtenn • Plano, rua
calçadn, pronto p/construir· RS 15.00Q,00EPeno I�ejad. SftoJudas)
CASAS

,

. c... emaív, V ililLenzi,·Ru.Frnnci.coZ.cari.. Lenzi,89· RS 35.000,00
-Casnemalv.Jlha daFignoim. c/ 185m'·Lee, em�gilloresldoncinlRS45.000,00Fin.CBF.
• ('..Ha de alv, Ilhn da Figu.ir. c/6S0m'área construido· t':'reno 1500m'com plscil)n,
quadra de ••portea e r•• idênci••mpr.ga,clos.Aceit•••• lmóv.! cOmoPartenogóclo. RS,
265.000.00;

,

<, ('",••:'01 mad.ira •• tllo eoleníal venjlz'· Barra Rio MoUlR eIL 5001' tIr,n constr. RS
SO.!XXI,OO
• Cas. em alv .• COAB Rau- T.rreno de ..quinll· c/ S30m' cl+ IlQl.'C... 1l0. fundos c/
45m'·R$n.OOO,OO·prircel••�..

•

· ('.....nralv., terren,o 75Om',lIreaconstrulda230m'.M..sarandl.bn·ValorRs I 00.000;00
• Baruda·., condiçOea depagam.nto;,

,
'

• Casa.oi.lv.· Bai,Camboriú'ct 129m'· RimParagu.in·917 ·RS 55.000,00.Ac.it.·••
,terrénonon.�ócio.

'

,

• Loja 488m' • Boqu.irDo • Cúrltibn'. re�ülo atacadi'ta d. m.lhM e tecido., 5 Mo. d•
.

con.truçlio ·Ótimon.gócio.RS I RO.DOO,OOem parc.l.. ""rrigidas pllla pOllp.nça.
GalpftodeAlvennlia c/ 4.�Om'· centro· RS80.000,OO. B1Jtrnd.+parc.l.s
LOÇAÇÃO

"

• Alug.·s.loj .. c/32m'· Jar.gllal Bsqllérdo.R.JoiloJ.Airo.o, 1572 ·RS 250;00
• Aluga.seaptosc/2q\OH, no lldif.Brica, ruaßuilherm.Heririg,próx. BarCapil�.R$550,OO
-,1 alQcação.
'.Alug•••es.IruIJloj....Ed.Bric�.c/70m'.RS550,00ec/35m'.RS3S0,00

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

TERRENOS:

CAsAs:
• Casa de,alv. cl 90m2• Vila Lenzi - 'C$ 40.000,00 (Parcela)
• Casa de alv. cl 150m2• Pr6x. Alroz Urbano> C$ 32.000,00

(Parcela)
• Casa de alv. cl 50ni2 - João PS$soa· C$ 12.000,00 (Parcela)
- Casa de alv. c/90m2• Pr6x. Malwee· C$ 30.000,00 (Parcela)
• Casa de alv. e/90m2·lIhada Figueira· C$25.000,00 (Parcela)
·'Casa dsalv. cl 60m2 ·1It.la da Figueira· 30.000,00 (ParCela)
• Cása de alv. cl 40m2• COHAJAS - ,15.000,00 (Parcela)
• Casa de madeira cl terreno ,de esquina, 1.200m2 • Jguá,
Esquerdo 30.000,00 (Acel� Chácara)
-: Casa de alv. c/50m2 ·lIha da Figueira· 13.500;00 (Parcela)

• Casa mista c/90m2• Vila Lenzl·14.000,OO (Parcela)
,

• Casa mista cl 90m2• Ilha da Figueira· 16.000,00 (Parcela)
• Cháeara cl 1.500m2.Casa de aIv. cl 110m2, parab6l1ca, ar
condicionado, bananal, frutas e verduras· 15.000,00 (Aceita'
carro)
• Sobrado c/144m2• Pr6x. Hoteillha da Figueira· 60.000,00
(Pare.)

.
.

. .

• Terreno c/427m2 - Pr6x. Arroz Urbano· 8.500,00 (Parcella)
• Terreno cl 405m2 -Pröx. Juventus· 12.000,00

"

,

• Terreno c! 450';;�. P�6x. Fag.uldade, cl fUl'ldamento pronto pl
-2 pisos· 12.000,00 (Rareela)

• Terreno cl 450m2• João Pessoa - 4.500,00 (Parcela)
• Terreno c/450m2• Lot Vfirssallles III ·5.000 AssumlrFlnane.
• Terreno cl 560m2 • Barra Velha - pr6x. Praia· 2Q.000,OO
(Parcela)
• Terreno cl 2.000m2 em Sehroeder· 7.000,00 (Parcela)
• Terreno cf25.000m2 • Ilha da FlguEílra Pr6x. Hotel BO,OOO,OO
(Parcela)

. \

LOCAÇÃO:
',�• Sala CornI. e/'1 OOm� Rua Joinvllle 380,00 mês 4

• Sala ComI. • Rua Jolnvllle • 3BO,00 mês
• Sala ComI. • Rua Jolnvllle • 2oo,OÓ mês
• Sala Comi,· Ana.Paula II· 250,00 mês
• Sala ComI. ou Residência - Jaraguá Esquerdo· 250,00 mês
• Apto. Pr6x. Posto Marcolla c/120m2• 700,00 mês
• Apto"Pr6x. Rei dos Botões � 2 quartos· 410,00 mês
• Ponto ComI. cl casa em Barra do Sul: 15.000,,00 (Parcela)

A,v, Mareohal Deodoro da Foníeoa, 1708 -,laia 2
Centro· Jaraguí cio Slil • SC

•. _ I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO � 12
.

'

'
.

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS' . Jaragúá do Sul, 29 deJulho de 1995·
•

�'._
\

'��,1 C,_RECI.1.7,62..J
Rua25deJulho,317"VilaNova

�� Jaraguá do Sul· SC .

FONE (0473') 72�15�
��==���====VENDE==============�

- \,..', "

Casa de Aívenana el11 5m2 - e terrena c/ 305,qOm2 - Rua SlIvlno Stlnghen - P�óx. Sear.
- R$ 45.000,00 .

. ....,
GalplO e ·apartamento cl 300m2'e terreno 'cl '350m'" - Rua Roberto Ziemanr; - Bairro

.

Amizade R$.3S,00;qo,
".

.

.
.

.

.

.

.

.

..

Cua deAlvenaria cl 130m2 e terrenO c/420r'n2 - R. Max E. R. Ziemann - Próx, CanarinHo
,
- R$ 45.000,00 .'

'

Casa de Alvel'larfa c/120m2 e terreno· c/450mz- R. Antonio B. Schmltt- R$ 26.000,00
Casa de Alvenarlá ch'OOma e terreno'cl S50ma - R� Pé. AI�rslo 80eing .

Casa de Álvênarlà c/ 320ma e terreno c/ 450m'" - Rl:la Jolto Franzner .

Casa de AI�enarla c/ � 5Sm2 e terreno CI S16m�- RuaWalter Marquardt - 1=\$70.000,00
.". ,

' .,
, .'

Casàde Alvenaria c/174m2e terreno cl 450m�- Rua 633- Perto Mat. écmstr. FJliiuelrlo
-.R$ 35.000,.00

....
'
.'

Casa Comercll'll- c/140m2 e terreno 'cl 432 - RUa J.osé Narlock- 'R$ SO.OOO,OO
Casa de Madeira c/ 160';,-,a e terreno cl 450m2 - R. Antonio B. Schmltt.- R$ .f6:000,00
Casa mtsta - c/ 11 (irl,2 e ter,reno c/ 594m2 - .Rua Águas Clara,s - Ilha da Figueira - R$
1'9.000,00 .

.

.

Terreno c/ 49601'""- Rua Vítor Satler- R$ 16.000:00 .

'Terreno Ct 4som2 - Rua Vitor Satler - Barra do Rio Cerro - R$ 11 ;000,00
Terrt;lno c/7sàm2 -. Rua .João André Reis - J,guá EsquerdO - A$ 13.000,00.
"e�reno cl 5Y2m2 - Lateral Rua BerttiàWéeg� - �$ 16.0ÓO,00.

.

'Terreno c/4.8b0m2 - Rua eahla'- Jguá Esquerdo - FI$ SO.QOO,O.O
Terreno ci 4.200m2 - Lateral Rua Àearar - R$.90.000,00

•

. .

.llHA • Materiais·para conslru�io
.' DISPÖE DE:' .' . .

PORTAS E'JANELAS SOB M·EOIOA.O,E ITAÚ'BA'
'MODELOS: Arco ->R.ta - QUadriculada - Normal .. Mad.l

.

ras para cob.rtora .m Itaúba - Cedro -, P.roba e Plnus.
Porta laminada ·(I.lmbula - Caxllhos: Itaúbà �. Can.la -

.

. \.
-

.

. C.dro - M.la Cana - Roda ..Pé .. Mata Junta'-F.rro8c�
rIJoloà-T8Ihas.� Pisas' - Forro.

T\IHi\ ('/\I:\,\RI\ 1<�2,WIII'
.I \NI''', \ IT,\(IB,\ ,\ P\I<TiI< DI., I<� 17,00

" TUDOiO aUE,voei PRECISA PARA CONSTRúlR
"

Tudo em mármore •.gr.nlto, .ol.ir._, pi••, .....po•.d.·
�. �.lc6•• ·• m•••. ·Túmülo.� .c.b.m.n·to. em g.r.1

ORÇAMENTOSEM'COM'PROMISSO.
eR-280 Km 60 (Antiga instalações da MarmÇ)raria Prüsse)
Guaram.irim.- $C -,Fone: 7.3�O�162

EMPREITEIRA'DE MÃO DE 'OBRA ·E.JP'
(' Prt'.let()s·e C(msiruçõe.,�
.,

Fafa 'lIIn orçtJmenttJ sem (:ompromis.w dos
. nossô:ç prefos! ProfissÜmai., especializados .em ,.

.' coberturas.• cerâmicas e con.çtrufíjo_em geral, Além
. de ganhar nos p,.efds� voei aiiula ganira oprojeto,
Valdcclr C. Filia - CREA/SC 38.400-1 Eng" CIvil

ME'ALIM
'

.•
INDÚSTRIA DE

"
:

MÁQUINÁ$
.

'�
. .

.

VENDAS POR CONSÓRCIO·

LQCÀÇÃO'

VOC�'QUER CON'STRÚIR�·.. '

"AQUI tEMOS A SOLuçA0
AssíST1NCIA TÉCNICA.
'PEÇASDEREPOS/ÇÁO,EREFORMAS'
ÊM QUALQUER TIPO EMARCA.

':; c'
'.

VENDAS:__•••••••••••••• ·

Beton.lra 120 litroscom,volant. semmeter- ; R$ 295,00 àvista
.

B.ton.lra 1'20 litros com r.dutor s.ni motor:· � R$ 342,00 à vista .

.'

,aeton.lra 320lltros com volant. s.mm'otoi' A$ 595,00 à vista
Serrá circular com.motor 1,5 CV ; ; R$ 285,00 à vista'
Triturador torr.g.lro com motor 1,5 CV � � R$ 225,00 à vista
M.áqulna d. cortsr grama1 CV s.h:) recolhedor· ; A$139,00.à vista
Radutor d. v.locldad. 1. x 45 c/coroa .bronz : ; R$ 595,00 à vista

.. Guincho trec·tr.c para andalm.s ;•• : R$ 298,00 à vista
. .

�ENDAS POR CONSÓR.CIO
Betoneira. commoto" a partir de R$ 37,92 com enúeg•• de dU., aomlf, ,endo um por .ortejo e

uma.por lance .1'grupo com fechamento prevl,to para 30:dla•• 'GB lU' '_'do, .Ind. hO/I
.' ';'

'.

CONSÓRCIO I .'
•

,

- ., ..'.' .\",' - ,.�
, .

.

'.
VoeI não qu.r cDmprardl"to" nem pelo"çon.6rclo. quer apenaI aluga'· nós t.mPf a .olução '

.

PORAPENAS R$ 29,80 VOCEALIJGA UMA E CONSTRUA' SUA CASA .

AGORA FICOU MAIS FACIL - VENHA CONFERIR

Fone: (0473) 71�301'1 /71-1'041
Rua' MaxWllhelm, 786
'Jaraguá"do Sul- SC

•.

,

.

CASAS
, .Sobrado Ci 3'10111-1 (Rua�5· Í'r6x. Apae. PI�cl�àlSaunafGar. 3 vaga,/Sem�Mobll.) • R$j90.000,oa 'Parcelado/Acelta Imóvel'
'Sobrad.o c/300m' (Rua Conrado Riegel· Próx. Ferro Velho Màre-ChaO • R$120,OOO,00 'Acelta lmóvel'menor valor Icarro'
;' C.... alv, cl 200m' (RlIa Vitorino Stringeri.· .Próx. Weg I .'com.plsclna) • R$ 70,000,00 • ·l'riiba.por apartamento' .

• Cm alv. c/9Sm' (Rua Equador· 59 • Centro, Próx. HoteFltaJara) • RS 60,000;00 'AceKa casá até R$ 3O;000,OO� .

'C alv. cl 140m' (Rua_Hor'clo'Pridl,1S1 • Pr6x..Condomrnlo A�lél••)'. RS 30,000,00 ;Acelta carro.llin6vef ,Valor'
,

' C lv; cl 110111-1 (Rua Crletln. B.uar, 91· Scbroeder, Próx. SalÀo Borchardt)· R$ 26,000;00 'Aceita carro/Pärcelar'
, c.,•• Iv, cl 100ni' (F.l�a Júlio TI.sl , Esquina Comerciai, Néreu RalT19l) • R$, 33.000,00" ACeita PareelírlTerrenÇlem Jguá'
, Ca.. alv, c/190m'· Terreno cl8.6S2m' (Rua �rlnce.al.81ie1. 6'47 • Schróeder) , RS 6O,OÓO,Oó:'Negoclévél.�·

.

,
'..

� .�. APARTAMENtOS
..

, ; Res. 'Amizade (2 qt08 + garagem' bloco 2 • 3' .nd.r) ·;RS 18.000,00 + 2S5,00 p/m6s CEF • "Aceita cerro até RS '9.000;00' ,

. ,
• Ed. Arg�s (cob.r1ur� Duplex em ajtl�slmo padrão· Toda mobllla�á + I1lbllot;ca/parzlnhO/larelra, etc). R$1S0.odo,oo .�.,

'. Ed, ·CalYalho.c/ .184m' (1 suite f 3. qtos ·Móvélf embutidos) • R$ 70.000,00 + Flnancó 'TroCa p/·apto 8al. Cambor!ú'
, Prédio .em construção. �a rua .da CEF'· Aptos é/2 e 3 qtos + .1. o� 2 garagens. E;,trada + Flnan�. direto, Entrega'junho/96

. . .

TERRENOS
J

.
•

,

'. Terreno cl SOl.';" (Condonirnto Azaléias. Uaraguá·Esquerdo) • R$ 30.000.00 ou 'Acena carrO/Parcelar'
, Terre.no c/2.500m' (Sehroeder: RuaValentln'Zoz) • Entrada.RS 2.00(1',00 + 12 x RS 600.00 pI Poupança'

.

.

• terreno c/418m; (Loteamento Llodoro Rodrigues ·'Vlla Rau· Plóx, FERJ) '1'1$ 1,;000,00 ouRS 3.000 f 10'x 50Ó,OO pl poúpança
"

• Terreno çJ 58Sn;l' (Rua José PrcoUi • Estrada Nova· Pr6x, ao M"rcado Brasáó)· RS t1.000,00 'Acena Carro/Parcelar"
.

• Terreno c/S9Sm' (Rua dos.lmlgrantes .. Ace.aso da Faculdade 'FERJ') ·;RS1'5.GOO.OO 'AceltaParcelar/Carro'
•• TerrenoCI 467m'·!Rua JolnvlHe· Aó lado de Restaurante T(adição FamlUal' DG Weg II) RS 70.000,000 'NegOCiáveis'

, terreno C/12.725m' iSchro�der. 1.500m,da Av. Castelo Branco) • RS Zll.oeO,pa ou 'Pai'Celado'. .

... re,rrenos Residencial Henrlqué Behlln9 (pr6x, Salão Amizade)'. A partí� de RS !0.000;00 ou 'Parcelado'
, .Terrenos Loteamento �iazera I (Ilha da �iguei(a) • A.partir de RS.S.OOO.OO (i)U entra�a RS 2.000,00 � saldo parceládo
"Jerrenos prQx. FORUM (Rua t72.' Ârthur Gumz 'Lado Direito') • RS 35.000,00 o� 'Parcelado' ,' .

. Não perca esta oportUnidade .... Residencial 'Herri M.rqu�(.dt· pr6x:Malhas Malwee (2POmts.ap6s)
"Eililo .nlailml GemBn�o'

.

Prazo de entrega Rraços filados até 19 de agosio di 1995 (em reais)
.

• 2 api!1ap1'.nloS por anda;
.

, 2 q�lo$.+ 1 suil.. BiQcps 1'1",,0 ·P1so Awsia.íl2il AprazoU'O;)
• PoMIJo �léfrOOi:ofllay.groond I Ent. 11.750 + 12,1979 Enl. 7,000 + 100 x 2aO

; í BlOCos d"@P8Ilàm..nlos ! 213 10lmSIS 2 Enlr, 12.250 + 12 x 1.020 Entr,l,SOO + 1.00 x 304

4.• 16 Ú��s ; ·Enfr: 1�.500 + 12 Xl041 Entr. à.200 +. 1 00 x 32.

U .. � iomms AeIK�'S>. 'r.ilfIl) pa�njQ: r.alTo'roo!oflelefoni
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Larlmóvels
Av. Mal. Deodoro, 141

Vendas
Terreno com 15.000m2 com frente para a BR-280, próximo aoCarinhoso
Terreno c/1 O.OOOm2 na BR-280,próximo a mecânica Burgues
Terreno no Loteamento "Vlcenzi Gadotti Uda" bairro Santo Antonio
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts, centro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio GiJrdini Lenzi.
Casa de alvenaria com 63m2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Uda".
Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 1 05m2 sendo o terreno

de 465m2
Chácara com 1 O.OOO,OOm2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara emNereu Ramos com 88 margas com casa, luz e água.
Apartament"o no Ediffcio Jaraguá
Apartamento em Curitiba no bairro Catalengo, rua João Alencar
Guimarães com 2 quartos, garagem e demais dependências sendo uma
_entrada e mais financiamento.
Terreno na BR-280 com área de 7.000m2•

ó
., INTERIMÓVEIS'·

.
CRECI 0914-J .

Se você querl
Casa dealvenaria com
60m2 (2 quartos).
Terreno com 320m2
com espaço
ampliar a casa. Rua
José Narloch (Jaraguá
Esquerdo). Aceita-se

parcelamento. Só R$
20.000,00
Apartamento com

quartos (1 suíte

dormitórios).
7.000,00 de entrada
100 x R$ 280,00

para

3
+ 2
R$

Nós temos

•••••••••••••••••
•. �� .

ICRECIN0 1589J_ I
• •
• Ba....a Sul' •

= I...ó.al. :
I Fone: (0473) 72-2734 I
•

Venile
'.Terreno

• TelTeno cf 432,75m2, na rua 25· de Julho, Vila Nova. Preço R$ • '.1• 23.000,00 •Terreno c/2.79Im2, naa Walter Marquardt, defronle Polto Mime.
• Preço R$ 180.000,00 •
• TelTenocf600,00m2(15x4O),naSC-416,500metros da Choco Leite •

IRio CErro II. Preço R$ 6.000,00
• Terreno cf 384m2 Lot. Jardim Hruschka 11, Silo Luis. Preço R$ •
• 8.000,00 - Financiado •
•

TerrenosnóLoteam. doMarquardt, naaPastorSchneider, Barra. Preço •R$ 5.500,00

I• Terreno cf S.000,00m2, rua Bertha Weege, Barra, negociável. Preço •
R$ 45.000,00 •• Terreno c/ 498,75m2, na rua Luiz Satler, Barra. Preço R$ 11.000,00

• Terreno c! 1.384,5Om2, 1118 Augusto Schwartz, prõx, Salilo Amizade. •
• Preço R$ 8.000,00 - negociável , • ITerreno cl 372m2, Lot. Steinke, na Barra. Preço R$ 7.000,00
• Terreno cl 405m2, Estrada Rio da Luz, distante 3.200nis da Malwee. •
• Preço R$ 5.500,00 '.srnos

•• Sítifiocad!20.000m2,terrenoPlainO,ágluac�ednte'IP8l9anOOmtaç�dealhortaliças, II Iedi c o com uma casa em a venana e ,
" g pãó para

•
galinhas e porcos, linha telefOnica, Rio cerro II, distante 300ms do

•asfalto. Aceita - carro, terreno ou casa na Barra. Preço R$ 7S.000,OO

• - parcelado em 12 mes�s.
.

•

I•
SltiocfI5.7S0m2,edificadocomduas'casas,umamistade75m2eoutra •

•
dei madeira com 48m2, .localizado próximo ao No\'ldado, na Barra.'

•
•

Preço R$ 15.000,00 - negociável.

I Sitio cf 158.756m2, edificadocom casa demadeira, galpilo, eatrebaria, •pasl4gem, capoeirilo, bastantiágua,27km docentro. PreçoR$25.000,00
• Sitio cl 23.671 ,50m2, edificado com dois galpões um cf 236,8Om2 e .•
• outro cf 60m2, locàlizado em Ribeírão das Pedras, com águá, lagoa e •
•

mato. Preço RS 5S.000,00 -

no�=el •
• Casa eID alvenaria cf 150m2, 3 qtos, garagem, 2BWC, churrasqueira, I
•

terreno com 445,SOm2, na Barra, lateral rua Pe. Aloisio Boeing. Preço •RS S'S.OOO,OO - negociável
• Casa de alvenaria semi-acabada cf 77 ,OOm2,lateral rua BerthaWeege, •
• próximo a Malwee, semi-acabada. Preço R$ 25.000,00 •Casa mista com 150m2, terreno cf 528m2 (16x33), na Barra, rua
• Horácio Rubini. Preço R$ 25.000,00 •
• Casa em alvenariacl 104m2, rua Francísco Hnaschka, Säo Luls. Preço' I
•

R$ 40.000,00
ICasa em alvenaria cf 143,OOm2, semi-acabada, terreno cl 405m2,

• lateral da naa Pastor Schneider. Preço R$ 30.000,00 - Acoita carro. •
•

Casade madeira cl 112,OOm2, bairro Silo Luis. Preço R$ 15.000,00
•Casa em alvenaria cl 140m2, Barra do Rio Cerro. Aceita caro, ou

I imóvel menor preço. R$45.000,00. I
Loteamentos no Klo Cerro U - na Rodovía SC -' 416

• - A partir de RS 2.450.00 de entrada e saldo e mais 50 prestações de •
• R$ 115,00, reajustada pela poupança I
• .Ã111p I
'.

Lojas comerciais na Barra do Rio Cerro
•Casa em alvenaria cf 3 qtos, bairro Silo Luiz. Preço R$ 39(),OO

• Galpão em alvenaria cf 150m2, rua Walter Marquardt. Preço R$ •350,00
• Vende •

Telefone prefixo "76" - Preço R$ 5,800,00

TERRENOS
Terreno c/l.540,O()m%, prox. Scar (Centro) - R$ 70.00(),OO
Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 445m2 , Ademar Elhcrt -

R$ 8.500,IHJ
Terreno Rua João Planinscheck cllI<)(,.lIl1m% - R$ (;5.1111,01'1
Terreno cl 5.104m% Rua I <)9 sem nome - Vila Nova -

R$ 1211.111111,1111
Terreno cll.5CUJm' + casa de alvenaria na rua Bpilácio Pessoa - R$
1011.111111.00
Terreno cl construção própria para lanchonete - Lote n" 45 . Ana
Paula III - R$ 22.(JtKJ,OO
Terreno cl 1.0119m' - Rua João Januário AyroHoÍl.$ 20.000,00
Terreno cl 650m' - Pröx, Recreativa do Breithaput-
R$ 6.5uo,00
Terreno cl 6.196m' cl construção de 450m' - Rodovia BR-2RO
J().50�' - R$ 350.0(10,00
Terreno no Condomínio das Azaléias - R$ 22.000,00
Terreno cl J50m' - Loteamento Ana Paula IV - R$ 6.000,00
Lote, n" J 90 no Ana Paula 1lI - R$ 16.()()O,OO
Terreno cll.500m' + casa de alvenaria na rua Epitácio Pessoa- R$
I·OU.O()O,UII

I
I
I
I
·1
I
I
I
I
I
I

Lote n" 190 no Ana Paula 1lI - R$ 16.IH)O.00

I
I
I
I
I

Lote II" 450 - LoteamentoAna Paula 1 (Lote 50) Rua José Narloch
- R$I!.OOO.Otl
l.ote cl 450m' - Loteamento Silo Luiz - 13.000,00'
Lote n" (,7 Loteamento Ana Paula IV - R$ 15.000,00
Terreno c/3(,tlm% Rua Joilo Januário Ayroso - R$ IS.OOO,Otl
l.otes nn rua Paulo Klitzkc, bairro: Amizade-Mauro -

R$ 12.tlOO,tItI
CASAS

(:IlHIlIII)lign em alvenaria c/l.600m' Loteamento Ana Paula. - R$
45.1I00.nll
( :lIHa alvenaria cl 63m' - Lote n" 2S Loteamento Ana Paula II - R$
ItI.tlnO,OO
(:lIHlI alvenarino' .�Om'-I.otcamcntoAna Paula IV -Pinanciamcnto
+R$15.tlOO.00

'

Casn cm construçäo cl 140m', - Lote n" �4 Ana Paula III -

Hnanciamento + R$ 12.0(XJ,()0
Casa madeíra cl 56m' - Lote 121 - loteamento Ana Paula III - R$
12.000.00

APTOS

Apto. Edifício Jaraguá e/70m' - I" andar- s/garagem -

R$ 27.tI(Jo,tlU
Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl 100m' 7° andar -

R$50.000,OO
Apto. Edifício lsabella - Apto. IOI c/132m', 3 quartos e garagem
- R$6t1.0tln,(JO

Lotes financIados a partír de R$ 2.500,00 de entrada
Loteamento São Cristovão Il
Loteamento ( .amposampíero
Loteamento ( 'onstantíno Pradi
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CAIAI
Ref. 1.003·Ca.. d.. lv. cl 144.... • 3donnl....Ia. cozinha. 2BWC.lavand .. dloponla.
goraglm. oIIuodo • rUi Pedro Floria.... Centro· Valor AS 37.500.00
Aof. 1.004 • Ca.. dI olv. (.obrodo) c/147.... • 2 dormil .. 1 lufte. depond.••ala.
cozinha. copa. gorogom. BWC. lituodo pró•. ao Bllplndl. Valor AS 85.000.00
Alf. 1.005 • Ca.. do aIv. c/280m'· 3 donns ... l .ufte. 3.alu. doplnd. chu"aaq ..

cozinho...u.... ant. pa..b6fica. orrnárioo 1mb .• garoglm.•�ueda pr6•. A"oz Urbano
• Jorogu' Eaqulrdo. Valor AS 80.000.00
Aof. 1.008· Co.. alv. c/140m'· 3 donnl.. cozinha. BWC. laia. copa, lavandlna.
dilplnso, gorliglm.Tlr..no c/447..... lIIuado à rua FraIbIrgar Pomplona· próx, ao
8oepondl • Valor J'!$ 88.000,00
Aof. 1.007 • Ca.. alv. c/ISS 3 dormo .. cozinha, .. Ia. copo, BWC, garaglm.
churruqullra • TI"lno c/550 oIIuado à rua Max E. R. Zlomonn • Clntro • Volor '

Intr. RS 45.000.00 + (138.) RS 447.00 �Inonciodo).
Aof.l.00S.C... aIv.c/12O..... 3dormo" cozinha. BWC, chur..aq. ga..glm.l�odo
no (Cohajoa) ·Jgu'·Eaquordo. Valorlrrtr. RSI7.ooo,00 +�lnanc.)AS25,OOmon.. iI.
Aof. 1.010·C... olv. cl 1 00 .... ·3 dormo" I domoll depond'nclu, lIIuado no bai,"o
Amlzadl· Valor Intr. AS 28.000.00. Flnan. CEF AS 28.00 man..11
Aof.l.012· Cooa mille cl 50.... • 3 dOrmi" I dlmall dopand'nclal, o�uadl' rua
AdoKo P�lr. Rio Molha· Valor RlI8.000.00
Aof. 1.013 ·C... mlola c/l05ml· T.".noe/400......�ado.mTull.,I.IC. Valor
Rl22.ooo.00. Aoolfa_ troco
Aof. 1.014·C...mIIhIcl64.... ·3 dorme.•• d.malldopend'nclu••�ado omT'"
Aloe do No"', Valor RlI6.000.00
Aof. 1.017· C... mille cl 70.... ·3 dormi.•• d.mall dopand'ncill••�oda' rua
Horáolo P..dl· Jguá Eaquordo. Valor Rl28.ooo.00 , '

Aof.l.0ta. e... alv. cl70.... • 3 dOrmi... d.mall dopondlncla., I�ada' III. Prel.
Joeá B.u.r· V.lor R' 28.000.00
Aof. 1.010 • Cooamille e/I20 3 donn•. , I domall dopondlnela•• oIIuod. na Av.
M.rdllo Dill· Pr.1a d. Pf9a" Valor Rl33,000,00 ,

Aof. 1.020· Sobr.do•• c/ 230",. • LooaIlzado n..... e.rrtr.1 • lila Ep�1o
PM_· Valor Rl250.ooo,OO'
Aof. 1.021 • Sob..do antigo C/280m" Localizado na .... e.nlral. rua Av, Glldllo
V.rvaa. V.lor RlI50.000.00

'

Aof. 1.022· Sobt"'; c/ 140",.· Conatruqlo (fundoe) 5Om'. mobiliado, SItu.do' rua
Guar.mar· Praia d. Barr. V.lha. Valor Rl66.ooo.00
Aof. 1.024 • C... mad cI'70""· (+ ponto comalOlaQ 0/9."", .hUld•• rua Joio
Janu'rIoAyr_ • Jgu••Eaqu.rdo. V.lor Rl30.ooo,OO
Aof. 1.028· C... mad. cl 78m'· T."eno C/l.6OO",., .ltuado no Alo Molh.- V.lorRl
13.000.00
Aof. 1.027 • C... mad. C/70",.· 3 donni.• ,. dlmalo dopondlnclu. Iltuad••m Bta.
Luzia· V.lor RlI3.ooo.00
Aof. 1.028· Ca..mllllcfI70",.· 3 darmo" I dlmalodop., torrlnoc/ 450",., IltuadO
no b.lrro Slo Lul.· Jgu"-Eaqu.rdo. V.lor RS 40.000.00
Aof. 1.029· Ca.. alv. cl122",.· 03.dormo.• 01 IUftl, • dom.Io dopond. I�.do pr6x.
00 Juv.ntul • V.lor RS 85.000,00 • ou finlne. (10.).
Rof. 1.030 • Ca.. alv. el100m'· 3 dormo., I domolo dopondincl.. , oIIuado no bairro
Ana Paula II • Jguá·Eaquerdo. Valor AS 19.500.00
Rlf. 1.031 • C... mille c/sem'· T."lno C/375",.· 02 dorms., I dlmal.dlpondin·
aias, lIIuada à Ilha da FIgUlira • Pr6x. ao Sallo Vh6rla R$ 1 e.ooo.OO
Aef. 1.032 • C..a de mod. c/ e9m' • Te"eno c/ 373m' • 3 dorms" e demais
doplndinela., .iiuado à rua Irrnio Leandro· Vlia Llnzl· Valor AS 13.000,00'
A.,. 1.033· Ca.. alv. c/200m'· T.,reno éJ 500.... ·03 dorrna.•• d.maia dependin.
ela. + um prádlo em, alv. c/ 208",., oIIuado na rua Jolio JlnU'rio AyrolO • Jguá
Eoquordo • V.lor RlI5.ooo,00
Aof.l.0a.·C....Iv. cl 19S",.·T."eno cl 392",.· 3 darmo" SWC, copa. cozinha,
iav.nd. ehurr.aq. I g...g.m oIIuad•• lila Holnrlch A., L_monn • Lateral d. lila
Jolnvilil. Valor Rl85.900.00 _ ",TERRENOS

,

Aof. 2.001 • T.".no cl 448.... • SItu.do pm••o POlIoM.lOoia. V.lor RI".000,OO
Aof. 2.002 • T.".no cl 17.791",.. 6tlmo por. iate.manlo. I�.do pr6x. .0 JUV.nlUl
• V.lor Rl30.ooo,OO
Aof. 2.003- T.a".no cl 7.000",.••hUldo no Rio Molh. (iater.Q ·N.lor Rl28.000.00
Aof. 2.004·T.".no cl8.ooo"",lituado na rua Jo.o 8omIT.v.....RioMolh.'· Valor
A' 20.000,00
Aof . .2.005 • T.;'eno cl 350.....Itu.do no Lotlam.nlo Corup' • Pr6x. ao Polio
M.rcolia • V.lor RI '.500,00

.

ReI. 2.008·T.".no cl '8Om'. oIIuado pm. �oM6v.Io Pr.dl· Jguá.Eaquafdo. V.lor
A'2.000.00
Aof. 2.007 • T.".no e/400 ..... aI1u.do n. Pr.ia d. Ub.tub•• Sio Franéloco do Sul.
• V.lorR' 2.000,00
Aof. 2.008· T.".no cl 1.000.... , oIIu.do • III. B.hia • C.nlro • V.lor RS 30.000,00
Aof. 2.009 • T."eno e/784",., Ihuado • rua B.rlia do Rio Br.nco • Pr6x.•0
Elotrom6v.11 P.rllr.· V.lorR' IS0.000.00
Aof. 2.010· T."lno e/1.059",., oIIu.do' III. B.hia· Clnlro· V.lor Rl25,000,00
Aof. 2.011 • T."lIno e/401m', ár.a nobrllltu.do n. Vii. Nov•. V.lor RS 1 •.000,00
Aof. 2.012· T.".no e/450",.. oIIuado no .ko· pm. Sio Jud.1 T.dlu. V.lor RS
12.000.00 .

Aof. 2.013 • T.".no C/l.890",.. com g.�lo odWloado .m .Iv. cl S50.... , dUido no
OIniro d. M....r.nduba • V.lor RS 200.000,00
Aof. 2.014·T.".no cl570",., .ku.do' rua Jacob GUI•." Ch.mpagoat. V.lor AS
18.000,00
Aof. 2.015·T.,""o c/7.2.... , .kUldo • III.'Jo., Picolif. pr6•. ao Suparm. Srallia·
V.lor RS 5.500,00 + 30 x R' 200,00
Ref. 2.018·T....no cl 570m'. du.do' III. Max. Nleolau Schmldt. Centro. V.lor AS
18.500,00

"

Rof. 2.0)7. TI".no e/535m', .�.do à Vlia Fiau· V.lor RS 11.000,00
Rot. 2.018· T.".no c/350m', lIIuado , lila Angolo 8onltla· IIh. da Figueira. Valor
RS 11.000.00
Aof. 2.019 • T.,r.no e/420m', lituado â Vita lonzl Pm. aoColégioGlardlnl L.nzl·
Obo.: 02t."lnol cl 420",.· Valor AS 12.000,00 cada
Aof. 2.020 • T.r..no Cieoom'••�ado no RHld.nel.1 V....IIo • Bairro Amlzado •

V.lor RS 17.000,00
smos

Aof. 3.001 • Sitio cl 2O.000m', .�ado l rua 80njamln Conllanl· M....randuba.
V.lor RS lS.000.00
Aof. 3.002· Sitio n. cldado cl e.22O",. cl CMl do med. cl 7Om'. 6Ilmà vlota pa.. a
cId.d. n. Vlia Nov•• V.lor Rl45.000.00
Aof. 3.003· SRIo cl20.000"", ..... Iv.• gado, água co"'nII. todo _cado. lhuado
pm. ao Gumz· EIIr.d.G.rb.kII· V.1or Rl45.000.00
Aof. 3.005 • SfIlo cl 125.000m', .....Iv. cl 3 dOrmi.• orla9iO d.PO"'", água
oo".nII, todo OIrcado. lI1uado no FIh"loGr.nd. do No"', V.lor RS 50.000.00

,

APAftTAMINTOI
Aof. 4.001· ""'.noll'Amlud••AptocllldOlllll,,ld.melldopandincill. Vallor
.rrtr, Rl17.000,OO + (financ.) RI_,OOm._11
Aof. 4.002 ·leIlffolo O"et,.. Monlqu••Aplo. clado,,",., •demol.dopondtncill.
V.lor Rl40.000,OO
Aof. 4.003 ·leIlffo'o "or.n9.· Apto. e/3 dormi.•dom. dopondlnclu. V.lor·RI
42,000,00
Fiel. 4.004 ·leIlffolo Anl�"o· Apto. cl 124,O(ImJ (novo). Shuodo" ru. Ellonora S.
Pradl· C.nlro· V.lor Rl46.ooo,OOO
Aof. 4.005· EdKlolo GIov.nna· Apto. cl 110.... ·3 dorma" (01 .urta). collnh., llia
oon)ugod., swe. iav.nd. 02 gareg.n., .hu.do III. G.rmano Marquardl· Pr6x••
M.rllol· V.lor Rl40.000,OO

.

LOCAÇOU '

Aof.6.001 • Apto, oi 161m' (novo) oIIuado n. rua lam.relo DomIIulOh • ValorRI
850.00
Aof. 5.002· C... do medol.. lIIuada n. rua M.1OI1o B.rbl. 495. VII. Lonzl·V.lorRl
250,00

'

Aof, 5.003· Sala oomarclal c/50"", lMu.da n. ruaDomlngOl S....n. 295.V.lorR'
220,00

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

Vende
Lotes no Loteamento Itapocuzinho, Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.

Lotes financiados no bairro João Pessoa.

Lotes financiados em frente AABB.
Lote no bairro Água Verde, com 445 ,501n2, ótima localização
Lote na Ilha da Figueira, rua José Theodoro Ribeiro, com 601,()()m2,
excelente para ponto comercial.
Terreno em Corupá com 75.000m2.
Terreno em Corupá com 292.250m2
Chacarã em Corupä próximo ao Seminário, com 13.000m2, com casa, 2
tanques para peixe, estábulo. (Negociável).

,

Terreno central, no início da rua Adélia Fischer área de 33.023,00m2

c....
Casa de alvenariacl 220m' 1 suite + 3 dormitórios demais dep.
• Aua M. Zlemann
Casa de alvenarta cl 3 quartos· Inicio Jaraguá Esquerdo

, Casa de alvenarta cl 180m' clterreno de 2.8OOm"· AuaJolnvlHe
, Casa de alvenaria cl 130m' cl 3 dormitórios - prox. SalAo
Doerlng
Casa de alvenarta rua Felipe Schmldt CI 155m', terreno 688m'
rua Felipe Schmldt
Casa de madeira cl 100m' - Aua Irmlo leandro
Casa alvenarta cl SOm' - Aua Adolfo Zlemann
Sobrado alvenarta cl 300m' • Vila lenzl em construção
Sobrado alvenaria c/300m' • Lateral 8emardo Dombuach
Casa de alVenarta cl 130m' rua Prefeito José Bauer
Casa dealvenarta cl 1OOm loteamentoAbeiro, IlhadaFigueira
Casa de alvenarta cl'1OOfn1 rua Alfredo Carlos Meier, (R$
12.000,00 de entrada aisumlr financiamento de RS 210,00
mensall)

APlrt.mentoe
Apto. c/2 ou 3 quartos em construção lUa C.E.F. pl entrega
meadol de 98 '

Apto. Ed. lsabella cl 122mi • 2 quartos + íulte cl piscina
Apto. Cond. Amizade· c/2 quartos· FInanciado
Apto, cl 118m' Ed. Dona LIli em Piçarras clóllma vllIta plmar,
2 quartos + suite demall dependências
Apto. 1SOm' cl suite, 2 dormlt. e dep. empregada· Cenlro
Apto. 3 donnlt•• EdIIlclo lsabela

Te.,..nOl
,

Terreno c/2.8OOm' • Aua Jolnvllle, ótimo ponto comerciai
Terreno cl 430m' • loteamento Verealll..
Terreno cl 589m' • Ilha da FigueIra
Terreno cl 532m' • Pr6x. Poeto Marcola
TelTeno cl 300m" • Praia de Itajuba pr6x. Igreja Católica

,

TelTeno cl 430m' • Ao lado do ConcJomlnlo Amizade
TelTeno c/400m' • Aua Marcelo Barbl
TelTeno cl 100.000m' cl casa alvenaria ótimo plempresa· Aua
Wolfoang Weege (Alo Cerro I)

.

Terreno de 560m' ao lado loteamento Champagnat
Terreno de 790m' • Fundos VolksWagen
Terreno de 1500m' • Vila Nova, próx. FÓlUm

AlugI'"
Apartamento c/2 dormitórios Ed, Florença· Mal. Deodoro

.

Sala comerciai no Ed. PlcolH • Mal: Deodoro
Apartamento c/3 dormitórios Ed, lsabela
Ponto comerciai cl ellClllórlo • Aua VenAnclo da Silva Porto
Sobrado de alVenaria no centro

ConJIIntOA••Emlgt'lnt••Óllmoeaptoeoomohurruquelra,
ullo de fNt.., ullo de logOI, ptlY-tJ'ound, tot.'mente
r..ldenolal. Apen.. 2 por andar. Flnanolamento pr6prlo·a
Plrtlr de At 403,00 pormh (1,12 CUS)

'1�
CRECI4004

VENDE-SE
CASAS

Dealvenaria de4SOmll, toda de tijolomaciço, com terreno de65om., IDII'O de
4mII,lIIIiuala, copacozinha, laladeviIita, lala de 10m, 4qull1os, 5 banheiroa,
3 lIreaa de aerviço, dependencla de empregada. sallo de feIlII, churralQueira,
piscina, sauna completa, garagem, jardim inteiro, próximo ao Supermercado.
Breithaupt, na Barra do Rio Cerro. Valor RS 100.000,00 ou 50 de entrada e

'fmanciamento em at� cinco anos. Aceitamos qua 'quer proposta.
Mista toda murada mais tres qull1os, 2 banheiros, churl'asqueira, e demais

dependencias, próximo ao hospital Jaraguá.ValorRS25.000,00 aceito ealTO ou
proposta.
Dealvenarlade2OOmtl,comterrenodeo43SmII, 21U1IeI,l quarto,saladevisitaa,
copa, cozinha. chuJTllQlleira, dependencia de eßtll'Oaada, área de lO!Viço,
garagem, próximo ao CoJ6aio HolandoMarcelinoOonça'vea, Dha da Flauelra.
Valor'" 43.000,00
De alvenaria nova, com 2 qull1o., banheiro, laia de villta, cozinha e garagem,
com rua calçada, toda murada com cerca de alumlmo, proximo ao Col6aio
OlardinJ Lerizi. Valor R$ 28.000,00. Aceita... propo.ta.
De alvenaria, próximo 10 Poto Nortellndia, 3 quarto., 2 banheiro., .ala de
vilitll, copa, cozinha, .alade IV, drea deHl'Viço, .allo de fel1l1, chulTUqueira,
....aem para 3 carro•. Valor'" 15.000,00
2 COIU,lOndO UIIII de madeira de 180m., emótimo eatado e 1 de alvenaria de
13OmII, 2.ulte., 1 qull10,cozinha,bÍllheiroooclal ea&ralem, terreno comerciai
de400mll. Narua Joio Planineheck, centro. ValorR$15.000,00Oll parcelado
em aU 10_.
De alvenaria, I.une, 3 quarto., 2 banheiros, dependencla de empregada, sala,
copa, cozinha, .ala de jantar, chlllTUCjllOira, garagem, terreno "de 6OOmII,
próximo a MarIooI, na rua JolvUle. Valor Il$ 65.000,00
Sobrado de 2 piool com 200m., no bairro HaVlf, em Ouaramirim. Valor R$
28,000,00 ou troca·1O por .... em JoinvUle
,Casamiltanova, portio e'�nlco e Interfone, próximo a SociedadeBaopendl.
Valor'" 40.000,00

TROCA·SE
No centro, I COla de alvenaria de 4 qUll1os, 2 banheiroa, .. la, copa, cozinha,
lavanderia, garalempara 3 carrol. Próximo aoSupermercadoSul, naBarlodo
Rio Branco, por apartamento de 2 qull10s com garagenL

APARTAMENTOS

Apto. novo financiado, próximo aMenegotti Velculos, com sala de visitas com
sacada (vista para a cidade), cozinha embutida com mdrmore, área de serviço;
2 quartos com banheiro social cOrDpleto, 11ujte comar condicionado, sallo de
feata, garagem comportlo eletrOnico. Valor. ... 55.000,00 de ."....-1& email1O
parcelas de RS 1.400,00, troco por ..sa.

TERRENOS
Terreno centra' 3.200 mil, próximo Uavel. Valor R$ 130,1,011 .'

Terreno de S97mtB, próximo ao Forum, Vila Nova.
Terreno de Z8x84 com 2:24am., precisando IOmente de um aterro. na Vila
Lalau (Weg 2). V.lor'" 1'.000,00 -

Terreno comerciai em Ouaranirim de 30'''4, a ISOm. do trevo. Valor R$
10.000,00

'

Terrenode 3Ox71, pr6priopara umachdCata naVilaRau, próxlmoa Paafldade.
V.lorRi 25.000,00 parcelado '

Terrenode 104x27,pr6xlmoaSoc:ledadeVlerense,VilaLalau,('Qmruacalçada,
livre de enchelllea. Valor RS 15.000,00 ou RS 8.000,00 de entrada e mal. S
parcelas de RS 2.000,00

Rua Jo•• Fontana, ... 4&
Jaraguí do Sul · IC
FONE: 72-0525

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIFICADOS. DE IMÓVEIS CORREIODO povo .15Jaraguá do Sl1l, 29 de julho de 1995·

CASA PRONTA COH
- .

..····, .... ,· .... · ....

ii;50
........ · ..

Sala

CASAS DE MADEIRA
.

PRÉ-FABRICADAS
PINUS • PEROBA • .CANELA

IITAMBÉM TEMOS CASAS EM ALVENARIAII

QuartoAbrigo
A· 10,00 rn2

i�
r�
i �
'1 Varan a 51 j

I : : � �.�� �� : .. ; ]

,

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

Miner, Rua Loteamento CeNTRO o Bairro
Casaem Casaem

Mal. Deodoro- do Juca- Gzerniewicz o Casa em alvenaria, cl.
Casaem alvenaria cl

Apto. cl 02 Lotes cl alvenaria cl 165,OOm2
alvenaria cl

quartos 3 quartos 272,OOm2 • :126,OOm2
337,OOm2

RIO DA �UZ - Sítio
RUA BERNARDO

FIGUEIRA- DORNBUSCH -.

Casa em Terreno de
- Casa em Terreno cl 542m2,

alvenaria cl cl 45.000,OOm2 -

esquina cl
alvenaria cl casa em alvenaria.

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

579,OOm2 trada .aldo .m a16

235,46m2 10m••••

CENTRO- Ed, Schiochet
CENTRO· Casa

Loteamento em alvenaria cl
- Casa em Versalhes· Terre· o Apto cl 1 suíte, 2 qtos e 343,OOm2,

no cl 450,OOm2 fundos da

edificado" cl casa dep. empre. ·JARAGUA
mista

em alvenaria FABRIL

, Casa em

alvenaria cl
80,OOm2

VILA NOYA - Casa
em alvenaria cl

181,OOm2

GUARAMIRIM
-ÁREA
RURAL·
Terreno cl
90.000m2

Terreno cl
3.400,OOm2

• Terreno cl
9.000,OOm2
édificado cl
__ 0-- • �

-
�

- - - -

O

Rua CeL Procópio Gomes de Oliveira, 285 --� (0473) 72·2679 e 72 ..3139
••

Terreno·com
1.395m2. Rua 29
de Outubro·
pr6x. a Javel

Casa em

alvenaria cl
325,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SOBRADO AGUAVERDEAPARTAMENTO,

I
SC301-n0939R. João Picolli nº 166 - 2º
2 salas _ 4 quartos, � BWC, clandar sacada área de serviço -

4 quartos, sala, copa cozinha
gararm.

CASA DE ALVENARIA
loteamento Juv""tus - 1 sala - copa -

cozinha- suite - 2 ql.i8l1os - 2 BWC -

áreadeserviço - garagem.

CASA ALVENARIA
R. Marina Frutuoso nº 476
cl 287,00m2 terreno 399,00m2

CASADEA�LV:E:NA�R���'�H��=
R.684-Maria A. da Silva
Mascarenhas c;/ 125,00mZ - Terreno
de206m2 - Sala, BWC, copa, cozinha
áreadeservi90 3 quartos e garagem

CASA ALVENARIA
,R. Henqique Marquardt nº 57
cl 500m2

CASADE ALVENARIA
R. Luiz Satler no 63 c;/ 140mZ -

Terreno 300rn1! - Sala, BWe,'2
quartos, suite, cozinha, copa área de
serviço, BWe e garagem

ICASA DE ALVENARIA
R. Irmão LeãoMagno 248 cl
43m2 casa 203m2
hurrasqueira 140,OOm2

CASAMISTA
R. MarianoWitkoniski, 321'
Waldemar Rau
60M2n0 R$12.000,OO

TERRENO
R. Eleonora Satler Pradi
cl área de 396,OOm2

SOBRADO
R. Max Eugênio Sirriann 223 centro
téreo - Sala estar jantar BWe cl
sauna cozinha dispensa, sala jogos
�brado 3 quartos sala BWe terraço

TERRENO
R. Padre Pedro Francken
cl área �e 746,00m2

CASA ALVENARIA
R.Adélia Fischer, 248
_�I112m2 e terreno 4Wm2

CASA ALVENARIA
R. 470 Prõx. Weg 11,2 qtos ..
sala, COZ., BWC, área
serviço e garagem

TERRENO
R. Pastor Alberto Schneider
(Barra do Rio Cêrto) área
1'1.427m2

TERRENO
Ao lado da Metalúrgica
Betoni Bairro Czemiewicz

CASA DE ALVENARIA
R.Candido Tormzelli ao lado
rnadereira Schroeder

..I:IlfERRENO u

Estrada Quati 13km de,
Guaramirim cl área de
250.000m2 100morgos
20.000arrozeiras

ERRENO
Loteamento Giardini Lenzi
erreno 420m2 '

TERRENO
R. José Theodoro Ribeiro
esquina cl R. São. Fco.
Figueira 480m2

fS;�T2�j ,_" �

!,!,i�;;é�f�i�;t�;:;,���\ it
..

RUAREINOLDO RAU, 61- - - FONE (0473) 71·1500 FAX (0473) 72·3319· JARAGUÁ DO SUL· S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jar uá do Sul, 29 dejulho de 1995

BIS BUS

Ônibus sobre trilhospoderá
seralternativade transporte
Jaraguá do Sul- Dependendo tes universitários daPer]. Segun

agom apenas de autorização da do o secretário Otaviano Pam
rede ferroviária, até o final do ano plona,queháalguns meses trouxe
a população de Jaraguá do Sul, à cidade diretores rla empresa
Corupá e Guaramirim deverá ter detentora da licença paraumaex
wnaoutraaltemativadetransporte. planação, este tipo de transporte
Trata-se do bís-bus, ônibus sobre viabiliza o deslocamento, dos
trilhos que durante alguns dias da passageiros com o necessário

semanapassadae destafoítestadö, conforto e, além disso, sem os

attaindo grande número de pesso- irritantes contratempos pro
as.Obis-bus,quejáprestaserviços vocados pelo já congestionado
entre as cidades de Porto União e .. trânsito nas rodovias da região.
Uníão daVitória(PR), édotado de Segundo Pamplona, não de
mecanismos hidráulicos que verá haver problemas quanto a

permi tem transformá-lo de liberação dos trilhos por parte da
rodoviário para ferroviário emme- rede ferroviária, "hoje com uma

nos de um minuto. nova mentalidade em função do
O projeto, cuja iniciativa é da processo de privatização", acre

secretaria municipal de Planeja- ditaosecretário.Hoje,aregiãode
mento, prevê uma linha circular Jaraguá do Sul em linhas inter
entre os municípios de Corupá, municipais tem como alternativa

Jaraguá e Guaramirim, voltado uma única empresa - exceção fei
principalmente para o transporte ta em esporádicos horários por
de trabalhadores das inúmeras companhias de outras cidades

empresas localizadas ao longo catarinenses que cruzam o Vale
deste roteiro e, também, estudan- do Itapocu.

Jaraguá do Sul, 14 de Junho de 1994

CERTIFICADO

.,
_.,. lern a greta satisfação de

outorgar o presente certificado à
Deaicar Oficina de tataria

Chlpcaçlo c PlnwlI

por haver sido consasrado(a) em primeiro
lugar na � de ,Opinião Pública,
realizada nesta cidade.

CORREIO DOPOVO - 7

Sr.Diretor,
Na edição do "CORREIO DO POVO"

datado de 08 do corrente em sua página
política e dentro desta a coluna "Retranca"
onde oarticulista C.M., cujabirra e recalque
contra este deputado são notórios e constan
tes, devemos esclarecer o seguinte:

A emenda do Deputado Geraldo

Weminghaus propondo um escalonamento
na participação dos municipios em obras
conveniadas com o Estado, não teve a aco

intdaiunto a relatoria daWOporque come
te uma injustiça no sentido de que municípi
os de baixapopulaçãopossuemnomuito das

vezes uma renda per-capita melhor do que
municípios de grandespopulações, podendo
consequentemente arcar com o percentual '

fixo e atual de 30% (trinta por cento) em

maior vantagem a outros em obras
conveniadas com o Estado, e, mesmo que
aprovada em plenário da Assembléia
Legislasiva por motivos evidentemente e

estritamente político, deverá receber o veto
do Sr. Governador.

Com relação a ampliação doprazo de 90
dias para 150 dias antes do final do ano,

para apreciação de matéria que institua ou
aumente tributos no mesmo exercício

Oficina de Latoaria
DOIS ANOS CONSECUTIVOS

DE LIDERANÇA EM

12 LUGAR
'NA,OPINIÃO PÚBLICA

COMO DESTAQ·UE D'O ANO
NO SETOR DE SERViÇOS DE

OFICINA, CHAPEAÇÃO E
PINTURAS

NÃO PRECISA SER AUTORIZADA,
TEM QUE SER ESPECIALIZADA

financeiro, devemos esclarecer que, como

Deputadoque dáapoiodefaio e de direito ao
Sr. Governador não podemos aceitar uma
matéria que vá tolher a capacidade de

gerenciamento do governo que aconteceria
com a emenda proposta.

Quanto ao destilamento beltose sobre a
,

nossa pessoa como relator da LDO, deve
mos esclareceraopreclaro articulista C.M.

que não fomos eleito 'relator da LDO por

ninguém, mas sim e tão somente sorteado
entre os pares indicados para tanto e posso
até ter encontrado um colega Deputado' a
altura na Assembléia Legislativa pela sua

notória luta e capacidade, agora o que os

seus colegas-da imprensa de Jaraguá do Sul
não merecem é o azedume imparcial do

. articulista queprimeiramente deveria saber
distinguiro que é a LDO e a LOpara depois
emitir seus apreciados pareceres.

Pela acolhida e 'divulgação em nosso

direito de resposta e esclarecimentos,
agradeço e firmo-me,

Atenciosamente,
P/Deputado Ivo Konell

Coordenador de Atividades Políticas

Reginaldo Schiochet

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

CERTIFICADO

.,
"

_.,. lern a srala satisfação de

outorgar o presente certificado à
Demicar Oficina de Lataria

Chopcaçlo c PlnwlI

por haver sido coaeegradota) en primeiro
lúgar na � de Opinião Pública
realizada fiesta cidade,

Jarasuá do sul.'23 de .Junho de 1995,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE LEILÃO

ADO\ !'TORAHILDEMARMENEGUZZI DECARVALHO.Jl !IzA
DE DIREITO DA 2' VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO
SUL. ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI.
ETC...

-

FAZSABER (ein resumo. art. 687 doCPC). o seguintl::· VENDAEM
I· LEILÃO: Dia 07/08/95. às 13:30 horas. pelo valor da avaliação
devidamente corrigida.• VENDAEM 20 LEILÃO:· Dia 22/08/9S. às
i3:30 horas por quem mais der e maior lance oferecer. : LOCAL: •

Ediflcio do F6rum sito à rua Guilherme C. Wackenagen, 87.•

PRECÁ:(ÓRIA N° 1.091 extraída dos autos de EXECUÇÃO N°

2112· :i38/90 cm IIUI) t credora AGROI'ECI 'ÀRI,\ INDl 'STRJ..\J.I)
COMERCIALGRANJANOVA LTDA .. édevedoraMETAl ,t'lRCi1(',.\
KREIS LTDA. • BENS À SEREM LEII ,OAJ)OS: • L) l lma sl)ladlmi

parn embalagem de polietileno. aquecimento contiuuo. soldu lisn.
posição horizontal. solda útil3S0nlll1; nvaliada cm RS IJ.()OO.""· 2)
lima solda para embalagem do Polipropilono, regulagcrn nutmmíticl�
de nquecimento. solda serrilhada, pcsiçãc horizontal com ou sem

datador. solda útil 300nun. avaliada em RS 2.160.()O. Nos autos não
consta qualquer ônus ou recurso pendente. Fica atrnv�s do presente
edital íntlmado a devedora. caso II mesma não. seja encIl:ltrada I)

intimada pelo Sr. Oficial de Justiça- Dado e passado nesta cidade de

Jaraguä do Sul.uos três dias domês dejulho do anode 1995. Eu (Sérgio
Alberto Martins), Escrivão Designado, o subscrevi.

Hßdemar Meneguzzl de Carvalho
Juíza de Direito

Proclamas de Casamento
,

Margot AdeliaGrubbaLehmann,Oficial do RegistroCivildo 1 ÖDistrito daComarcade Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste cartório exibindo seus documentos pela
lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital N° 20.046 de 19/07/1995
EDSON CORREIA E MARGRID MOHR

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Rio Cêrro I,
nesta cidade, filho de Tobias Correia e Santina Rosa Correia.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente em Rio Cêrro I, nesta
cidade, filha de Carlos Mohr e GordaMohr.

Editàl N° 20.047 de 19/07/1995
GILBERTO DAVIDES E ADRIANA BARROS MOURA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Marilândia do Sul, Paraná, domiciliado e residente na rua

634, n° 60, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de João Davides e Jandira Maria José Davides.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Itumbiara, Goiás, domiciliada e residente na rua 634, n° 60,

.

em Jaraguã-Esquerdo, nesta cidade, filha de Francisco de Paiva Moura e Maria das Graças Barros
Moura.

-

Edital N° 20.048 de 21/07/1995
PEDRO FLORIANO E ANGELA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, cronoanalista, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente na ruaDaniel
Rumpel, 650, Baependi, nesta cidade, filho de Valmor Floriano e Cecilia Floriano.
Ela, brasileira, solteira, 'índustriäria, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Max
Doering, 182, nesta Cidade, filha de Joel da Silva e Terezinha Batista da Silva.

,

Edital N° 20.049 de 21/07/1995
'

JADIR Luís SCHNEIDER E JANE MARIA CANAL
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de São João, neste Estado, domiciliado e residente na rua
Henrique Marquardt, nesta cidade, filho de Willy Schneider e Edith Schneider.
Ela, brasileira, solteira, operadora de estoque, natural de Iraceminha, neste Estado, domiciliada e

residente na ruaHenriqueMarquardt, nesta cidade, filhade Antoninho JoséCanal e TerezinhaCapeleto
Canal.

Edital N° 20.050 de 21/07/1995
LEONIR PAULI HAFEMANN E AGNES OCHOCKI

Ele, brasileiro, solteiro. operárió, natural deMassaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na rua
Abramo Pradi, em Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Victor Hafemann e Agate Kubnik.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural deMassaranduba, neste Estado, domiciliada e residente na rua
Abramo Pradi, Barra doRio Cêrro, nesta cidade, filha de Antonio Ochoeki e Leocadia Pawlak Ochocki.

Edital N° 20.051 de 24/07/1995
ERVINO SCHIMANSKI E ISOLETE BEUNO

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de BeneditoNovo, neste Estado, domiciliado e residente em
Tifa Vogel, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Pedro Schimanski e Maria Schimanski.

. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Salete, neste Estado, domiciliada e residente em Tifa Vogel,
em Jaraguä-Esquerdo, nesta cidade, filha de Oracio Belino e Manoelina Belino,

Edital N° 20.052 de 24/07/1995 '

JACKSON Luís ROPELATO E ELIANE LENZ
Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua Procópio
Gomes de Oliveira, 382, nesta cidade, filho de Brníldo Ropelato e Maria Vegini Ropelato.
Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na rua Francisco
Todt, 116, nesta cidade, filha de Arno Lenz e Elsina Gessner Lenz.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar ó presente Edital que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

PA'I'RICIATAVARESI>A CUNHAGOMES TabcliãeOficial
dc TÍluluN da CUlllarca de Jaraguá do Sul. Hstado de Sanla Catarina, na fomla
da Lei. etc.

raz saber a todos quanto cNte edital.virem 'IUC HC acham ncslc
Cart(;riu para Pmtcsto os Títulos contra:
Auto �:Ietr. Luz - Rua Mal. Caslelo Branco, 3454 - SCHROEDER
Auto .:Ietr. Luz Lcorlcl Sannento . Rua Mal. Caslelo Branco, 3454 .

SCHROEIlHR
-

Alfredo Langer & Cia I.tcJa • Rua Roberto Seidel, 167 . NESTA
Alfredo Butzke· W:· Rua Bertha Weegc. 2214· NR�TA
AveUno Contabilidade Ltda- Rua Pedro A. Pagundes, 41· NESTA
Aldo Franke, Rua.Bertha Wecge, 882· NESTA
AndreU7.a Calçados Ltela . Rua Alberto S. Dumont, 138 . NESTA
Al Com. e Repres, Ltda· Rua Adolfo Tribess, 40 - NESTA
Andreia Pisseta Conf. Ltda . Rua Melio C. Jordan. 62· NESTA
Água e Planta Jard. Saneam, Ltela . Rua Reinaldo Rau, 86 . NRSTA
Bell Snooker Bar Ltda- ME - Rua José R. Ribeiro- NK�TA

By House Ind. e Com.· Rua-Adolfo Puttjcr, 435 - NR�TA
Bar do Orti Ltda-ME . Rua Henrique Fuck . CORUPÁ
Barra Com. Mat. Constr. Ltda - Rua Walter Marquardt, 2270· NRSTA
C1eber dos Santos Belmonte· Rua Bahia; 133 • NESTA
Cereal S. E. Cia Ltda- Rua Principal km 17 . NESTA
I>ublack Ind Com. de Malhas Ltda - Rua Preso Costa e Silva, 1221 .

POMERODE
Dilmár Paholskl· CORUPÁ
Eletrogasmaq Ltda - Rua 25 de Julho. 203 . NESTA
Fes ela Cruz Machado· Rua XV de Novembro. 1430 - NESTA
Frus Confec. Ltda . Rua Pe. Mirandinha. 16�· NESTA
Fatimo Senador Ribeiro Cerreía- Rua Jaraguá 84· NR�TA
GlIIus Conf. IntiDlllSLtda· Rod. BR·280 - NESTA
Gentil Rocha - Rua Jóão da Cruz e Souza. 86 • NESTA
Ingelore Schnútt· Rod. BR-280 km 71. NESTA
Ind. Com. Mov. Lar Center Ltda· BR·280 n° 2675· NESTA

Ingo Grabner . Rua E. Lote ISO Ana Paula 3 . NESTA
Indústria Fio Têxtil Ltda- Rod. BR·280 nO 3033 . NESTA
Isabel Maria Mafra . Av. Getulio Vargas, 1198· NESTA .

João LuizMateus· Rua Quintino Bocaiuva, 303 . NESTA
José A. Pinho Representações Ltda . Rua Rudolfo Huffuessler, 50 .

NESTA

J& IComéréioeInd.deTIjolosLtda·RuaRobertoSeidel, 1403· NESTA
Krikas Coníec. Ltda . Rua Bgidio Vicente de Souza, 29 . NESTA
L K Com. ME Repres. Ltda- Rua Felipe Sclunidt, 291 . NESTA
Laurl da Silva· Rua joinville, 2089 . NESTA
Luiz Carlos deMello·Quilombo dos Palmares- NESTA
Luiz Alberto Atanasio SantOs· Rua João J. Ayroso, 1855 . NESTA
Luiz de Paula ela SBva . Rua Rio Molha . NESTA
truz Carlos Beltranú . Rua Conrad Riegel, 122 . NESTA
Mercearia FischerUda . Rua Roberto Ziemann, 774 --NESTA
Mercearia Lena· Estrada Garibaldi . NESTA
Metal T. S. Ltda . Rua 403 . L. Odia- NESTA
Muller Transp. Rodoviárias Ltda • RuaWilly Barte!, 185, - NESTA
Metal Três RiosLtda· Rua Três Rios do Norte. 661· NESrA
Mario Roberto Stlnghen • Rua Arthur Egert . NESTA
NIlsOn Erbs . Rua Francisco Zacarias Lenzi ·NESTA
Odemr Deretti . Rua 11 de Novembro- NESTA
OscarFemira· Brltagem· Rua Salvador Ipacio Pereira, 427 . NESTA
Representania Com. Repres. Ltda- Rua Fernandes Vieira; 331· NESTA
Rubens Teske- Rua Manoel F. da Costa- NESTA
Salgadinhos Dudlnos Ltda· Rod. BR·280 km 80· NESTA
Supennereado Benthlen Ltela . Rua Angelo Rubiní, 2319 . NESTA
Samahrous Confeitaria Ltela . Rua Roberto Seidel; 816 . NR')TA
SupelTnercado Cesar - Rua Francisco Hruschka, 1267· NESTA
VaJmorde Avila . RuaAdolfo Tribess, 350 apt. 7· NESTA
Luwa Frig. Com Carnes e Frios Ltda . Estr. Geral Três Rios do Norte
NESTA
Com. Instr. Eletro Ruela Ltda . Rua Roberto Marquardt, 165 - NESTA
Distr. Ã1imentos Jaqueline Ltela . Rua Exp. Cabo harry Hadlieh, 566 .

NESTA
Denise Kruger Ruprest.. Rua Três Rios do Norte- NESTA
Distribuidora E"a Chimarrão Niken • Rua 733 casa 53 • NESTA

E. cerno es dites devedores não foram encontrados ou

se recusaram a aceitar a devida in timação, faz por intermédic
do presente edital; para que os mesmos compareçam neste
Cartório na rua Arthur MUller. 78. no prazo da Lei a fim de

liquidar e seu débito. QU entãQ dar razãQ PQrque nãQ o faz. sob
a pena de serem es referidQs pretestades na ferma da Lei, etC.

KE/Jaraguá de Sul, 28 de julho de 1995
Tabeliã
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AO PÉ·DO OUVIDO'
AderbaI Machado

Viajar, ..viajar
Muitos não gostam. Outros tantos têm

inveja. Quem sabe alguns se torturam por
não conseguirem empanar a trajet6ria do
homem. A verdade-é que o alcaide Durval
Vasel, alvo predileto de críticas em boa

parte dá. imprensá, foi à Alemanha e trouxe

de lá belas e fartas experiências para a

Schützenfest. Quanto ao mérito, nada a.

obstar. Viajar é preciso. Cada viagem é
uma aula de civismo, de maturidade, de
novas experiências. As civilizações euro
péias estão muitos anos-luz ànossa frente.
Lá s6 se aprende. E não apenas com rela
ção à nossa festa típica mais popular. Tam
bém em sinalização, urbanização.produção,
gestão de negócios e adminístração.püblíca.

ca
.c
-

ca
-c
CI)
:E

.

O prefeito Vasel ganhou a Medalha do Pacificador, do Exército
Nacional, por obra e graça de S1,Ja amizade com o ministro do
Exército, Zenildo Zoroastro de Lucena, cuja esposa, Maria Edith

. Jourdan de Lucena, vem a ser bisneta do fundador de Jaraguá do
Sul, Emßio Carlos Jourdan. A concessão serä outorgada definitíva

.

mente no dia 25 de agosto, por ocasião da solenidade do Dia do
Soldado, na 14" Brigada-de Intanéria Motorizada, em
Florianópolis.

Tudo isto por conta da recepção ao casal Zenildo/Maria Bdíth,
ano passado, quando em visita a Járaguá e devido à ligação familiar
com a história da cidade.

'

Nova casa
A nova casa "Notre

Dame", do meu amigo
César, estraçalhou na sua

arrancada, Com show

business, Cesinha ainda vai
dar o que falar na cidade e

na região.Tem tudo para
entrar no ritmo do Jaci
Carminatti, o homem forte
.da noite em Criciúma e sul
do Estado; dono dos

endereços sociais mais
badalados de toda a esfera

v

meridional catárinense.
. .

Guri humilde,
profissional consciente, Cé
sar tem no peito a ousadia
dos fortes e a petulância
dos que sabem o que que
rem. É assim que se vence .

i

Sonho desfeito
o mendigo de prefeinsns,

caçador de verbas cfíciais 'e

contumaz fofoqueiro de todas
as horas nas rodas de poláí-

púhlico,emníveldesecretário.
Afinal de contas, ninguém é

de .ferro, Desdenhou tanto a

função; mas l1�y.erdade a quer

1 �;:;rt��i�::: :�l:�S e;r��e��(��
sc livrarem do tormento dc tê

.10 sempre nas ante-salas, pc
dindo anúncios c verbas ofi

ciais.
I

CI)
..
C
CI)
.E
-

ca
C·
.-

U.
Um telefonema de assessores da Secretária de Segurança,

Lúcia Stefanovich, àmeia noite da última segunda-feira;
deram a boa notícia ao prefeito Durval Vasel: o convênio da
segurança, destinado à construção do presídio, das delegàci
as, do IM� e da Casa do Albergado-serã.coafirmado com a

assinatura de um aditivo que vai assegurar o restante dos

recursos para concluir-se as obras.'

Enfim, um túnel iluminado pelá frente pelas luzes da.
razão e do bom senso.

. Com as índefectíveís exceções,
o assessoramento de primeiro esca

,

Ião do prefeito de Jaraguá �0 Sul
continua sendo um ninho de casca-

.

véis. O chocalho da desconfiança e .

do falatório "fofoquial" vibra' - a

cada encontro dos secretäríos, Ne
les, já se andá usando escudo de aço
contra o fantasma do "puxa
tapetismo". Vasei ainda tem, ao.seu
lado,muitosbichospeçonhentosque
darão o que falar.São focos de imi-
nentes' traições políticas. , Verónica Ruttkay Pereira irradiou

,D-eoscuoacão
uma simpatia contagiante por onde

C 1(;,1 y-r passou e se surpreendeu quando
soube queAlfredo Guenther, o vice,
é descendente de húngaros. .

Bisbus

Peçonhas

dais. não eu.

Húngaros •

cos, metido a bom-moço, de Imaginem: vereadores e

sorriso difícil e amargo como
.

secretru:iosmunicipais, àlémde?es- .'

.

.' soas acima de qualquer suspeita e

jiló, continua atuando.Seu so- outras nem tanto, preocupam-se em

nho é entrar para o serviço 'saher se o autor desta coluna ainda
recebe, por fora, seu salário como

assessor de imprensa. função que
deixou no fim de abril. Se estão

mesmo. tão ínteressados, é só

pesquisar na contahíhdade da
Prefeitura e das f'undaçêes �
autarquias munícipais onde imagí
nam esteja a torneira da verba que
cu estaria recebendo. De resto, sai
ham: só recebo quando. trabalho,
bemou mal. Quem gosta de mamar
são alguns donos .dc jornais que
vivem mendigando publicações ofl-

A consulesa da Hungria em Porto

Alegre; Vereníca Ruttkay Pereira é
brasileira nata" gaúcha, como seu

marido, Manuel May Pereíra De

húngaro, ela tem apenas a descen
dência direta; Apesar disso, como
boa diplomata, ela demonstrou, em
Jaraguá do Sul, onde esteve para
prestigiar a Noite Húngara, notá
veis conhecimentos geográficos e

políticos do país que representa no

Rio Grande do Sul.

o secretário Otaviano

Pamplona andou sendo
entrevistado pela Rede Eldorado
de Comunicações, do sul do Esta
do e com ramificações naCapítal,
num programa que vai ao ar todos
os dias para 12 emissoras doGrupo
Cecrísa, do meu amigo Dilor
Freitas.

O tema foi () Bisbus. que dei-
. xou os sulinos irnpressio
nadíssimos pela criatividade. Lá,
como em outros lugares,· sc
valoriza o que aqui se despreza.'
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CORREIODopovo·l0. SOCIAL'
"

'

"

Osjovens Vtlllderiei KlJnig e'Adriana ,da Cunha recebe�' hoje (29),'
na gruta do 'RiOMolha, convitllUlos 'par« a cer:imania de casamento

Aniversário'

Cámpe4ja�agua
enee (Je Xadret. do«

, Jogos de Inverno" .

Roseana'Hruschkà,
. recebeu amigospara'

"
. comemorar seus 15
anos. Ospais Rogério
e Rita, festejaram a

, data com alegria.

. "

K�l.
'.' MODA M:ASC. E FEM. -: ,

.\

Genl•.& Inforllla,õ.s,

* A Ordem d� Auxiliadoras
,deSenhorasEvançélicas,gru
pó 3"feirinas, promovem no

, dia 8 de agosto, no salão do

ClubeAtléticoBaependi, apar
tir das 15 horas, bazar, café e
bingo beneficente.

'

********** "

* Hoje (29) na recreativa da
Dalmar,Márcio eReginaBuzzi

,

fazem afesta de um ano dofilho
Gtovani. Parabéns/

,

'. * Hoje a boateMamúcechfe-·
cha suasportas devido a noite,
gaúcha, que acontecenopavi
IhloA, do ParqueMunicipal
de Eventos, co;" _ os grupos
"Quero-Quero" e "Fogo de
Chio". na próximo final de .

semana, oagito énormal, sex- .

'

ta esábado.
**********

*Preparempiasbarracaspara
dois grandes eventos: o pri-'
meiro é em Slio Bento do Sul,
âias 5 é 6 de ago,sto, na etapa

, do càtarinense de automobtlis-
.

mo.. O outro, é em Massa
randuba, dias 11, 12 e 13 do
mê« quê vem, n« parque da
Fecarroz, quando. acontece o

}O 'FeettvaldeInvemo, com a
'

partic,ipaç4p das bandas Vlad
J'I (Blumenau); So./&Magia e

Brilho (Bahia) e Amorim
Menezes & Carplnte iros, o

melhor cover do. Raul Seixas.
doiSptogramas ,rltpefdlveis.

VESTINDO. VOC�
DE CORPO INTE'IRO
GEIÚllO VARGAS, 55

.

,

'FONE: 72 ..0460,
, ,_,,/. I

. ( ",

A gatinha
'Jaqueline Pedrj
Sassecompl
dois.anos no
último dia 15.

'

Ospais "coru-.
jas", Edson e'
.Neusalhe',
desejam muittU
feliddades .
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";'; P:OM'SSãóRIA" T e

ell
Imprudência _FLA�RANTE IW •

1 rio
. e JOlnVI e no trânsito Discussão termina com

épreso tentando ���� a prisão de traficante
,

placasWH-0059 (São Borja RS)
Guaramirim - Um bate-boca que precisávamos. Uma pessoa

l.
'

1
Jair Branke Fagner, 23 ano;, aca:, entr� o traficante José Carlos que confirmasse o tráfico por

ar/} tear 'umgo 'Pe'
bouemtragédiäterça-feírapassa- Herucka,2��os,eduaspessoas p,artedeHeniCka",explicaodeleda (25), napontesobre o rio Itajai-

levou à pol�cla a prender em fla- gado.
Açu, em Navegantes. grante Henicka. Investigações

Fagnerultrapassouumveiculo De acordo com o delegado Segundo o delegado, a policia
à poucos metros da ponte e, ao

AlcivandroEspezirn, abriga teria -estava investigando Henicka há

retornar para sua pista, perdeu o começado depois que o distribuí- três meses. "Sabiamos que ele

controle do veículo atingindo o dor não queria vender uma certa estava traficando drogas, mas

Kadett, placas JK-0303, de quantidade de droga para duas precisávamosterumaprovacon-
Jaraguá do Sul, conduzido por pessoas. "A princípio, levamos os ereta", salienta.'
Jorge Antônio Adriano, 45 anos. três para a delegacia por causa da Foram apreendidos nacasa do
Morreram, além do motorista do discussão", afirmaEspezim, acres- traíícantecertaquantidadedeco-
Kadett, sua mulher, Rita Hebler, centando que mais tarde, um dos cainaemaconha, queserão eàca-
33 anos e ó filho, Tiago, 15 anos. ' compradores confirmou queabri - minhadas àDeic, de Joinville, na
Fagner saiu ileso. ga teria sido pela droga. "Era o próxima semana.

araguá do Sul - Os

estelionatários José Tonety, 53
an o s ,

Valmir Vítima OViSDU

OpDlkiOdS
StllrtJSdsr
sDbrs D9D/pB

Antunes
Bueno,
36anose
J o s é
Hum-
berto

Murara, 33 anos, todosdeJoinville
estão presos na cadeia de Jaraguá

*Segunda-feira(24), Tonetyàbor
da um pedestre, perguntando-lhe
se não conhecia nenhum Antônio
Schmitz. Pela negativadavítima,
Tonety aborda um outro homem
(Murara), fazendo a mesma per
gunta, dizendo que teriauma nota
promissória para cobrar do mes

mo. Este afirma conhecei Antô-
nio Schmitz.

'

* N'ISSO, Bueno passa com um

Santana branco próximo ao local
"

onde os três estão, e Murara
aponta em direção à Bueno, di
zendo que este é filho de Antônio
Schmitz, recebendouma resposta
afirmativa por parte do próprio
Bueno.

do Sul. Eles são acusados de ten
tar aplicar o golpe da "nota pro
missória". O documento, "frio",
levava 'o nome de Antônio
Schmitz, no valor de CR$ 42 mi
lhões (cruzeiros reais), transfor
mados em real, R$ 16 mil.

Defesa
O advogadodosestelionatários,

Flávio Alexandre Laube tentará a
liberdade provisória nas próxi
mas horas.

* Bueno 'afirma que seu "pai",
Antônio Schmitz, devia esta nota
promissóriaàTonety, masnãoR$
16 mil (que foram transformados
de CR$ para R$), mas sim R$ 32

mil, já com a mala de dinheiro,
, falsos. Murara, então, pede para
avítima,juntamente comele, com
prar a nota promissória de Tonety
no valor de R$ 16 mil (cada um
pagaria R$ 8 mil), e cobraria de
Bueno, os R$ 32 mil.
* A vítima, desconfiada, marcou
um lugar para o recebimento dos
R$ 32mil deBueno, na terça-feira
(25), e avisou a policia, que pren
deu os três estelionatários em fla

grante.

Em lnalária ... com_k.
a gente não se enrola

Adquira
agor� mesmo

seu celular
com garantia- t'otal

,n��
LOSS Marechal, 286/302
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VANTAGEM

..

Figueira vence e depende de
um empate para irã final
F lo�anÓpolis . o Figuei

rense quebrou uma inven
cibilidade de 24 jogos da

Chapecoense, vencendo por um a
zero, ter-

ça-feira
(25). no

primeiro
jogo da
sc m ifi
na I do

Campeo
nato Ca

tarinense. Com este resultado, o
time da capital precisa apenas de
um empate, hoje

-

(29), em

Chapecó, para garantir .uma das
vagas à final do Estadual. A

Chapecoense, que levava vanta

gem de três empates nesta fase,
terá que vencer nos 90 minutos e

empatar na prorrogação. Ö técni
co' Vanderleí Paiva, do

Figueirense, tem um desfalque na
. partida de

_ logo mais. O meio

campo Gilmar Serafim, que rece
beu o cartão vermelho no primei
ro jogo, cumpre suspensão. Na .

Chapecoense. Vicente Arenari
deverá escalar o goleador Paulo

.

Rink, que entrou no segundotem
po em Florianópolis. Ele vem se

recuperando de uma contusão.
A arbitragem de Dalmo

Bozzano tumultou o Jogo
Figueirense e Chapecoense, prin
cipalmente depois que ele deixou
de marcar um pênalti de Solis
sobre Zózimo, da Chapecoense.

(/Joptl(OtlßS(I
Pflfdslla
Yaß/agtlm
do tlmpa/tl

,

CHlANCE'S D:E 'CLASSIFICAÇÃO
CRICIÚMA'x JOACABA '

CRICIÚMA
BASTAUM EMPATENOTEM
PO NORMAL PARA GARAN
TIR UMA VAGANA FINAL.

JOAÇABA.
PRECISA VENCER NO TEM
PO REGULAMENTAR E TAM
BÉM NA PRORROGAÇÃO.
COM ESTES RESULTADOS
PASSA A FINAL DO CAMPE
ONATO .:

Estádio Heriberto Hülse

(Criciúma), hoje, 29, 16 horas.

CHAPECOENSE X FIGUEIRENSE

CHAPECOENSE
TERÁ QUE VENCER NOS 90
MINUTOS E EMPAJAR NA
PRORROGAÇÃO, COM ESTA
COMBINAÇÃ06E RESULTA
DOS, CHEGA NA FINAL.

FIGUEIRENSE
COM UM SIMPLES EMPATE

.

NOTEMPONORMAL, DISPU
TA A FINAL PELA SEGUNDA
VEZ CONSECUTIVA.

Estádio Índio Condá
(Chapec6), hoje, 29, 16 horas.

DIFíCil

Joaçabaprecisa de duás vitórias

SEM BRIGAS

..Hillquerfazer aspazes comMichael

Categoria FÍl..l.ca Crotlls é. uma dasprova•., destefinal de seman«

AUTOMOBILISMO'

Pilotos correm atrás da
melhorposição no grili

Jaraguá do-Sul - Pilotos nas

categorias Fusca Cross, Dodge e'
. Criciúma-OJoaçabatemwna .' tempo),oquedesmontouoesque- Marcascomeçam hojeà tarde, no

missão quase impossível, hoje à ma usado pelo técnico Calixto Jaraguá Motor Clube, em Nereu
tarde no Heriberto Hülse, em Rezka. Os gols foram marcados Ramos, adísputar posições para o
cricnlma. Precisa vencer o "Ti- porPaulo da Pinta e Rudinei. grid de largada, nas provas de

.

I
-

Desfalques amanhã.gre" ne tempo norma e na pror- .

. Na categoria de Fusca Cross,rogação para ter o direito de dis- Na segunda partida, logo mais
as tomadas de tempo acontecemputar a final do campeonato. às 16 horas, o treinador Luiz ,

,

d às 12 horas. As 13 horas, é a vezOtímedo cestedeíxouescapar Gonzaga.doCnciúma.uãcpo e-
de Gols e Voyages, na categoria'a chance do empate 110 segundo rá contar com Paulo Da Pinta e

.

Marcas, entrarem na pista, e en-jogo, ao ser derrotado, em casa. Eliel, que forçaram o terceiro car- cerrando es treinos classíãcaté-terça-feira (25), pordoísazero.O tão amarelo, e cumprem suspen- rios. às 14 horas, os pilotos daCriciúma soube explorar bem os são automática. Por outro lado, o' categoria Dodge disputam o me-
contra-ataques e marcar os gols técnieo teráo retorno deFlavinho Ihor tempo-Amanhã (30), acon-da vitória.no início do tempos (17 eBebeto, que estavam no departa-
minutos do 1 ° e 16 minutos do 2° . mento médico.

... -

derar um dos grandes nomes da
história da -F-1", disse Hill,

Para o grande prêmio. de
Hockenhein, na Alemanha, ama
nhã (30), Damon Hill sugeriu,
através da revista inglesa Bunde,
que ele e Schumacher, antes da
prova, fizessem juntos, no carro

do alemão, a volta de apresenta
ção. "Mostraríamos à todos que
nosso relacionamento está. sem
nenhum atrito", comenta, espe
rando ansioso uma resposta da
equípe de Michael Schumacher.

.

. O GP daAlemanha será dispu-
tado no circuito de Hockenhein.

. nesté domingo, às, 10 horas de
Schumacher: pazes com o rival manhã.

tece aprimeira ateria a partir das
9 horas. A segunda bateria será
disputada às 13 horas .

Os organizadores da comped
ção esperam mais de cinco mil
pessoas, que deverão superlotare
JMC. De acordo com Sílvio
Spézia, um dos organizadores da
prova, nas categorias Fusca Cross
eDodge, somente pilotos parana
enses competirão. "É Um teste

paraano que vem, quando aFede
raçãoParanaense quer incluir urna
prova do campeonato deles", con
cluiu Spézia, A categoria marcas
e livre.

APEI)IDO

Hockenhein (Alemanha) - O
piloto britânico; DamonHill, da
Williams, quer publicamente se

desculpar com Michael Schu-
. macher, da Benetton. Tudo isto
porque no GP da Inglaterra, Hill
teria trocado ofensas com o ale
mão depois da batida, quando o .

britânico tentou uma ultrapassa-
-

gern, mas acabeu batendo na late
ral do carro de Schurnacher. "O
acídente foi muito, triste para a

Fórmula-I", lamenta Hill, acres
centando que, mesmo sendo maís
velho do que o alemão, gostaria de
ter a experiência das pistas de
Michael. "Quem vence um mun
dial aos 25 anos tem que se consi-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
. GRÊMIO ESPORTIVO JUVENTUS

PELO PRESENTE VIMOS CONVOCAR O CONSELHO
DELIBERATIVO DO GRÊMIO - ESPORTIVO JUVENTUS
PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR
DINÁRIA À REALIZAR-SE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 1995;
ÀS 19H30MIN, EMPRIMEIRA CONVOCAÇÃOE As 20H, COM
QUALQUER NÚMERO DE CONSELHEIROS PRESENTES.
LOCAL: SEDE SOCIAL DO GRÊMIO ESPORTIVO

JUVENTUS, SITO A RUA JOÃO CARLOS STEIN, SIN, BAIRRO
JARAGUÁ F;SQUERDO, PARA DELIBERAREM A SEGUINTE
ORDEM DO DIA:
1° - PRESTAÇÃO DE CONTAS DA NOVA DIRETORIA
2° - ELEIÇÃO DOS NOVOS VICES-PRESIDENTES
:1 o' - ASSUNTOS' GERIAS

GRÊMIO ESPORTIVO JUVENTUS
ÂNGELO MARGUTTE - PRESIDEN:TE
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