
Michigan é destaque
no mercado de botões

Justiça Eleitoral
condena ex-vereador

Prefeituras cortam
, .

gastos ao maximo
Além de Jaraguá do Sul. outras

prefeituras do Vale do ltapocú
começam a conter gastos em fun

çüo da queda na arrecadação de

Com tecnologia moderna. a

Michigan, única fábrica de botões
em Santa Catarina. mantém inve

jável posição no mercado. expor
tando para a França e Áustria.

Página 7

Arlindo de Franeesehi. ex-pre
sidente da Câmara de Vereado
res de Blumenau. eleito pelo
PSDB. roi condenado a um ano

[MPREssol de prisão. suas receitas.
Página 3
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CODESULEstacionamento no
centro começa a

ser cobrado logo
"Operação Centopéia" autua

. A primeira "Operação
Centopéia"; . deflagradana
quarta-feira, 2, nos estados .

do Mato Grosso,. Paraná, .

Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul, integrantes da
região brasileira do
Codesul, mobilizou prati-

Informatização nos camente todos os contin-
�, gentes das polícias, Receita

11 t J
.

'J Federal e secretarias estao

pOS OS Ue sauue duais da Fazenda, durante
seis horas. Como resultado,

da redemunic�al 855motoristas foram autu

ados, 20mil veículos visto-
Os postos de saúde da rede riados, 196 deles apreendimunicipal começam a ser .

dos, além daprisão de 16'informatizados. Um' deles, na

Barra doRio Cerro, será ativa- pessoas. . Página 11 BlIt: 110posto de G"tII'lIIItltimpuo" a rodoviaBR-280

do na próxima terça-feira.
Página 6 'Motoqueiro morreu

. prensadonaBR-280
Cricl'u'ma espera,

Violento acidente envol
, vendo dois caminhões e um

GIL motoqueiro, no km 57 da

a lIanecoensepara BR-280, em __Guaramirim,'l' deixou saldo de um'morto .

.

disputa; o título Gilmar Antonio Ortiz dos

Santos, 22 anos, morreu

prensado entre os dois veí

culos, com um deles despen
cando do viaduto numa altu
ra de 1 O metros, ferindo ou
tra pessoa.·

Planejamento para ser im

plantado depois da ativação do
novo sistema viário, o estacio
namento pago em ruas centrais
vai ser antecipado.

.

Página5
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CriciúmaeChapecoense de
cidem amanhã o título do cam
peonato estadual no estádio
Heriberto Hülse, às 16 horas,
com transmissão pela tevê.

Página 11 Págioa 11 Cami"h,o CflÚLdo vi�d"to. No detalhe, a moto destroçada

Fone: (0473) 71·8447agora ern
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ReminiscênciasEDITORIAL

Guerra aos canalhas
Guerra e paz: 50 Anos (5)EpisódioS recentes dão um alento de

que alguma coisa está mudando na política,
em relação aos que detém mandatos. Na
Câmara dc Vereadores dc Blumcnau, só
ncstc ano três vereadores renunciaram ten

tando escapar do rigor da lei, acusados dc
\;

chantagem' e prática ilícita em período
eleitoral. Deusdith dc Souza (PMOB) e

Valério Sthaeil (PPR) llagrados. tentando
extorquir R$ 40 mil do ex-presidente do

Samac,CarlosWacholz, para suprimir pane
do relatório dc uma CPI que constatou

várias e sérias irregularidades na admi

nistração daquele órgão..

Depois foi a vez do presitcnte daCâmara,
Arlindo De Franceschi, renunciar quando
percebeu que seria condenado - como o foi
nesta semana a um.)· uisão e multa de
20 salários mínimos - tiça Eleitoral,
por trocar votos n: nha de 92 por
plantas de casas assim

.

tu�mente por
ele mesmo que' é en eiro civil. De
Franceschi, recentemente, também teve seu

registro suspenso pelo Creu pm um período
dc dois anos. acusado dc falta dc ética IH)

exercício da profissão. OCrca move, centra
.

ele, vários processos.
Seja por questão dc rnorulidadc do Poder

Legislative. seja pela pressão popular. tarn-
.

bém t) PSDB expulsou dc seus quadros o

vereador Oscar Pedroso, dc Piçarras.
flagrado quando correm pia o colega
Claudinci Antonio Sani'Ana (PPR). com a

ajuda do prefeito Carlos Jaime dc Andrade

(cassado em XX pelo mesmo motivo) para
aprovar contas rejeitadas peIo TCE.
Menos mal, são menos quatro maus

carateres a receh�r' salários pagos pela
maioria (porque aminoria ricaéinadimplcntc
contumaz) dos contrihuintes, via de regra
mal remunerados ou detentores dc apo
sentadorias miseráveis. Porém, a caça aos

canalhas não pode esmorecer, para o hem
dos políticos honestos que ainda restam e

pará que o dinheiro púhlico reverta, de fato,
às suas reais finalidades.

campos da luiliu. até.s,'r anuncinda a

"i toria d,I IS a liadns 'lU" CI int,'\",· a 'sa!!"
nazista.

.

Nas numtauhas cscarpusda Italia,
o serviço dc altofulantc dos acampa
montos. dízin cm diversos idiomas

que havia um capitão ingl�s feridn
nas montanhas" necessitando dc UIl1

voluntärio para tal missão. Cansados
dc guara. ninguém queria saber d,'

socorrer feridos incertos. Foi quando
o sgto. Mourad Faruh, trouxe nns

ombros o 'capitã,l John Riley c� a

imprensa mundial elogiou o ato d,'

bravura. sabendo-se depois tratar-se
dc um Lord. primo da Rainha.
Elil..ahclh .1.

.

"Cuidem-se. Quem viver vivera
. num paraíso". Com cste slogun os

sobreviventes da guerra imaginavam
saírem vitoriosos, ou recompensados.
Ledo-engano. Tão logo a guerra fin

dou-se. cada qual seguiu seu cami

nho. como sc nada tivesse aconteci-

1I0. Emjaneiro de 1\147. no Canal da

Mancha. em Lchavrc, embar-caram
três mil 'soldados rumo ao Brasil.
Furam42 dias de viagem uté a ehe

gada triunfal nodia2S-04-11.J47. Seda
este o paraíso? Desempregado, aha
lado psicnff sicamcntc. scm

perspectiva de .uma vida melhor,
Monrad juntou-se aos mendigos, sob
os viadutos, passando fome em esta"

do lastimável demiséda. Foi emmeio
de lanla pobreza 'Iue Mourad

prometeu a Deus que se sobrevivesse
a tantamiséria e ahandono. dedkaria
asua vidaaospobres.Hojemoranum
lote da Pfefeitum, çonseguiu uma vi

agem ao OrÍente Médio e vai à

Inglaterra fazerdrurgia no coração".
Tio Moum está ainda confiante...

Fritz Von .Jarag_uá - 08195

.'\ "Tribuna d,' São Jose", cm sua

c'di,,;io ,k' ·'X-O)"J). tumbem assina

lou o filll da conrJagra"ão nnmdinl.
Irai para suas piÍginas o homem hnk
conhecido pOl' TIO MOURA. um

veterano dc' guerra que hoje, aos 72
unos, hä .�() anos viv,' na cidade

paranacnsc dc Sàli Jnse' dos l'inh{üs c'

perambulo pela cidade. polêmico.
irrevercntc .c incumprccndulu.
tolclörico cpolitizadn.têmcomometa
primeira socorrer os pobres excluí
dos.

Pedimo» licença para transcrever

partcs dc uma interessante reportagcrn
do rcpörtcr Carlos l ivangclista que
falou com "Tio Moura". que não c'

nada mais. nada menos que o

brasileiro/árabe. o sargento Hadji
Mourad (daí o Moura. abrasileirado)
Ahi Farah que. em 19_W. aos 17 anos

. vuluntariou-sc nas fileiras do exército
libanês pura defender as forças alia
das diante da saga hitlcriana.

Vamos à rcportagern: "Nascido
cm Monte Mor-SP. nodia OS-OH-l.'.
filho dc pai árabe e mãe indiana Ior
rever os seus fumiliares na Aráhia.

quando a Alemanha declarou guerra
dc vingança. fazendo eclodir a Sc
gunda Guerra Mundial.

Adolf Hiller escreveu "Mein
.

Kampf" (MinhaLutaj - prnme-tendo
arrasar a Inglaterra. a Rú�sia e os

Emirados Áraht!s. iniciando wm a

invasão da Áuslria. 'depois Tcheco

I :sloviiquia e devastou a Polônia. ()s

ingleses vendoosalemãesdominarem
a Europa. rumando ao· po"o
petrolilero de ßakú, ohligando pas
ságem pela Ámhia.· o povo árabe
procurou conter os alemães. çom
voluntálios ingleses.libaneses eegíp
cios.nesses se alistando um mpazola
hmsileiro. Mourad Ahi Farah que se

juntou às tropas inglesas.
() exérdto do italiano Benedito

Mussolini, invadia a Arábia e foi nes
sa época que Mourad Farah, na.con
dição de sargento. foi inçumbido de

aguardar as tropasamelicanas na base
lihanesa deZahle, diantedas lágrimas
inçonlidas dos familiares. enquanto
os ingleses iam para ° deserto de

Saará. rumo ao Egito.
.

Ainda em Rawaçk. no Líbano,
Ahi Farah. com a chegada das mais
altas patentes amelicanas noOliente,
lili destacado para guarnecer {lI' de

p6si tos de muni"ões na I tália. obede
cendo ordem do General

Montgomery. que derrotou o general
nazistaRommel (a ranosadodeserto):

O Brasil. coin o sangue latino

felidö. entn)u na guerra. indo para os

Saúde, estudtl,tabalho. alavancado Progresso
".
---------

..�sé Castilho Pinto

Ultimamente a volta dpa$
IPMF que recaía sobre qualquer
movimentaçãodecheques eafins,
era tida como certa por alguns ao
mesmo tempo �e rejeitada por
outros. Um im�sto que neste
Brasil com 150 milhões de habi
tantes

deve ter

gerado
aos .co

fres pú
blicos

muitos deles já desativados e

outros ainda atendendo mas com
dificuldades devido a falta de
recursos dI;! toda ordem,· em al

guns casos com seu material
inteiramente sucateado.

Desta forma, ao invés do

regresso do àntigo IPMF, que ve
nha a Contribuição .

Provisória
Sobre Movimentação Financeira
(CPMF), destinada ao aparelha
mento dos nossos hospitais e

similares, pois, a saúde, o' estudo
.

e o trabalho aprimonidos e de par
ceria constituem amaior dádivae
fortuna de um povo porque é a

verdadeiraalavanca do progresso,
do bem�estar enfIm da felicidade.

.. Jornalista

aplicado. ,

Agora taIa-se' na criação, se

não nos eng;mamos propostapelp
notável médico a atual ministro
daSaúde, AdibDomingos Jatene,
dõ imposto denominado

Contribuiçãö Provisória Sobre

Movimentação Financeira

(CPMF), cuja arrecadação seria
destinadaàmelhoriados encargos
de saúde. Não há dúvida que se

","fiado esse novo iniposto e for ele

aplicado com "eficiêncül e hones
tidade", a população brasileira

atéaqui muito carente de órgãos
efetivos de saúde será

grandemente benefIciada. Veja
mos, como exemplo, a penosa si
tuação atual dos nossos hospitais,

8oosoúde
tJ estudo
t,obo'bo

uma ar-

. recada- p'tJ9,esso
çãode a1-
guns bilhões, dinheiro que ain�
não se sabe certo em que
melhoramento populacional' foi

EugênioVic1DrSchmöckel.
DlretorGeral
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Retran�l� &;�ematWrdeB1UllU1Jleupega
Sópara esclarecer' ..

.
,. .

.

'. .

...

um ano deprisão além de multaA cartapublicada na edição de 29/07, do CP (página7),
assinadaporReginaldo Schiochet em nome do deputado Ivo
Konell (obViamente, não escritapor um nem outro, que,

pessoalmente, julgo serem incapazes intelectualmente) não me

ferepelos lermospejoraüvos dirigidos aminhapessoa. Em
meus 28 anos de profissõojá me acostumei com tais tipos.
Agora, em relação aos "colegas de imprensa", sobre meu

"azedume", segundo o texto da carta, devo esclarecer que: 1)
nlJofaçoparte da imprensa auto-bajulativa, ou seja, do grupo
que escreveporo se masturbar na esquina e 2) estoupouco

interessado 'na opimõo deles.

I
-

fi,

Norádio
Prefeito Durval Vasel ocu

pa, durante dois dias da se

mana (terças e. quintas) três

minutos .diários nas rádios

Jaraguá e FMStudio, às 7:25
'da manhã. "Pergunte ao

prefeitoíé um programa que
pretende esclarecer dúvidas,
receber criticas e sugestões
da comunidade. As perguntas
devem ser feitas por carta

porque o programa não é ao

vivo.

Comida
AApae, Oase, creche Cons

tância Piazera, Lar das Flo
res, (lere e secretaria do Bem
Estar Social são as entidades

que já estão distribuindo as

20 toneladas de alimentos ar
recadados no show do Skank,
dia 2/ passado. Os alimentos
irãopara asfamllias carentes
domunicípio, que não sãopou
cas. Aliás, cada dia mais.

Beleza
O vtolontsta Paulinho

Tapajós, queporduas vezes veio
a Jafaguá do Sul neste ano em

dois shows de alto nível, acaba
de mandar para o secretário
BaldumoRau/ino,músicae letra
fettes em parceria com Antonio
CarlosMaranhão, homenagean
do acidade.A interpretação, que
também não.deixapor menos, é
da cantoraAnaLengruber. Can
iigapara Jaraguá" é o nome.

Organizando
oPSDB, que só temdiretórios

formados em Jaraguá do Sul,
Guaramirim e São João do .

.

Itaperiú, apressa aformação do
partido em Massaranduba,

.. CorupáeSchroeder.Ametaprin
ctpat, segundo Vicente
Caropreso, presidente do
diretóriojaraguaense, éeleger o
maiornúmeropossívelde verea
dores em 96naregião do Vale do
Itapocu.

.

Reconhecimento
o empresário Vicente Donini

recebeu homenagem da Associa

ção dasMicro e PequenasEmpre
sas do. Vale do Itapocu. Segundo
Antonio Nôrmário Bonna; presi-

. dente da Apevi, Donini foi quem
iniciou um trabalho de parceria,
quando presidente daAcijs, entre
os dois segmentos. A homenagem,
durante um jantar, moterializou
se na entrega de uma placa de
bronze.

EmCaxios
Aliás,microepequenosempre

sârios poderão participar da

Mercopor 95, tradicionalfeirado
setormetal-mecânico que aconte
ce entre 18 e 21 de setembro em

Caxias do Sul (RS). Para isso o'

.
Sebrae dispões de 75metros qua
dradosjá reservadospara empre
sas de até 100foncionários. Neste
ano afeira - traz empresários de
Portugol; Espanha, Itá/ia, Alema
nha, Inglaterra, Asia e América
Latina.

Já vão fIlrde
Tem vereadores (mais de um) .

em Jaraguá anunciando que; ter
minado o mandato, afastam-se da
politicaJustificam dizendo.quese
sentem decepcionados com o que
ocorre na prática Se é isso, nem
deveriam ter entrado. Ou, como
será que convenceram oseleitores
nos discursos de eampanha: foi
com os argumentos de agora ou

commentiras queqjudaramacon

lar?

Reagindo .

SO,b protestos dos jilncionári
os, que não concordam com um

potiücõ no cargo, o ex-prefeito de
Garuva, José'. Chaves, foi
empossado quinta-feira,10, no�o
mando do lhama em Santa
Catarina. Aliás, é oprimeiropolí
tico a ssumirestafunçõo nq Esta
do. Ejá anunciou que o Instituto
vai cobrar quase R$ 9 milhões,
resultomesde 2. 194autuaçõesnão
pagas.

.
.

-i �. I; _�._ ..... 0 .....
\.
__

'

renunciou
ao manda-
to em abril ,.,_
último, foi �líiW
condenado ------

aumanodeprisiopelojuiz Jorge
Henrique SchaefferMartins, da
8� Zona Eleitoral, além de uma
multa no valor dé 20 salários
mínimos. A condenação deu-se

pelo fato de o ex-vereador ter
,
assinado gratuitamente plantas
de casas durante eampanha de

92, em troca de votos.
No final do ano passado, De

Franceschi, queé engenheiro, foi
suspensopordois anos peloCon

. selho Regional de Engenharia e

Arquitetura (Crea), sob a acusa

çãodeéticaprofissional, respon-

Diretório do PSDB
exp�lsa vereador
que corrompeu

Piçarras .. o vereador Oscar
Pedroso (PSDB) foi expulso do

partido por decisão do diretório
estadual. Pedroso foi flagrado,
juntamento com oprefeito Carlos
Jaime Andrade (pMDB), ofere
cendo dinheiro ao vereador
Claudinei Antonio Sant'Ana

(PPR), paravotarfavoravelmente
às contas apresentadas pelo pre
feito' ao tribunal de Contas do

Estado, relativas ao exercício de
1993 e rejeitadas pelo TCE. Pelo
mesmomotivo, em 1988 o prefei
to de Piçarras foi afastade do car
go, porémreelegeu-seem 1992.O

processo da época deverá set re
visto agora pela Promotoria Pú
blica.

dendo vários processos,
Outros dois vereadores da Câ

mara' de Blumenau, Braz

Roncáglio e Odilon Souza (PPR)
também estão sendo acusados na

.

justiçapelopropietáriodelDDposto
de gasolina da cidade. Segundo
consta, ambos ainda nãopagaram
cerca de 10 millitros de gasolina
utilizados duranteo segundotumo
das eleições para governador no

.

ano passado, o que equivale a RS
16.991,00 (valores de julho). As
autorizações para abastecimento
de cabos eleitorais do comitê da

ex-candideta Ângela Amin, eram
entregues com a assinatura de
ambos.

Schützenfest
EmJaraguádoSul opresídente

daCâmarade Vereadores, Valdir
Bordin,desligou-sedoPTB(P.u1i
do liderado pelo prefeito Durval

vasel), qualificando de imoral a
vendadainarca "Schützenfest",de
propriedadedafamiliado secretá-

Dalmar

-

riomwticipaldeCultura,Esportee
Turismo, Balduino'Raulino, tam
bém presidente do partido, para a
prefeitura, ao preço de RS 30 mil.
O prefeito Vasel argumenta que a
compra, via F1D1dação Cultural,
visa preservar amarca que segun

doele.foiadquíridapornomínireo
três vezes menos do valor real.

.

Bordincitaainda,outros episódios
que o levaram a deixar o partido:
umapescarianoMatoGrosso,reu-

. nindo o prefeito e secretários: a

compra de grande quantidade de

camemoídadeumfrigorificoonde
o p-efeito era sócio e destinada a
merenda escolar,

.

negócio feito
duranteo�odode fériasescola
res;aquisiç�detrajés típicospara
a Schützenfest, e arecente viagem
do prefeito e do secretário à A1e
manha (Hannover), onde foram
conhecer a Schutzenfest de lá.
Bordinachacoincidência que, de

pois disso, a marca tenha sido

comercializada com a prefeitura.

·r. reia 1UJ riso e

nas fágrimas
como anddoto
contra o ôdia
e o terror.

(Chaplin)

24�
e�
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'CRISE

'Prefeituras cortam 'gastos !Crianços já estão recebendo
,

". '. ,-
•

.
.'

d'
• • .J '

"

' vacinascontravárias doenças
para evua: en tvtaamento da::!,,!�I���::: =�::;:�;oinovemi

panha de multi-vacinação coor- Em Jaraguá do Sul o atendi•
denada peloministério da Saúde mento vem sendo feito nos 10
e que será realizada em todos os postos de saúde da. rede munici.
municípios brasileiros. A cam,- pal e no posto central da rua

panha pretende atingir' 17 mi- Reinaldo Rau. Porém, no dia 19,
lhêes decriançasmenoresdeein- além destaestrUtura a populaçlo
.eo anos, que serlo 'imunizadas vai dispor· de dezenas de oub'ol
contra a paralisia infantil e mais postos fixos e volantes para I
dois ·milhões delas, menores de vacinaçlo das crianças. Se foro

. bis �os, contra o sarampo. Em caso, mulheres em idade fértil e
Jaraguádo Sul acampanhajáfoi gestantes também poderia ser

deflagrada no dia IOdestemês e, ' vacinadas contra o tétano neo

segundo o' secretário Irineu natal. '.

.e orJlp"Guaramirim/
Schroeder - AJém de Jaraguá do
Sul, onde a queda da receita, prin
cipalmente de rCMS, nos

- dois
últimos meses tem forçado uma

diminui-
ção do
ritmodas
obras e

uma ína
dimplên.
cia supe- .

riora RS
1 milhão
com fornecedores e empreiteiras,
outras prefeituras da região do

.

Vale do 'ltapoc6 também come

çam a sentir dificuldades fínan-
.

ceiras. Em Corupá, por exemplo,
o prefeito Adelino Hauft'e acusa

uma queda mensal em tomo de

10% na arrecadação de ICMS,
desde março. "Já determinei aos
diretores de departamentos que
contenham ao máximo os gastos,
porque não sobra dinheiro para
investimentos", diz oprefeito, que
teve a folha de salário aumentada

, em�ção da contratação de pro
fessores para atender a demanda
de novos alunes- o dobro do que
havia antes.

Em Ouaramirim, a queda de
ICMS foi de 12% em julho em

relação a junho, impondo sérias
dificuldades segundo revela o se

cretário interino de Finanças,
ArnaldoKrüger. Asobrasde cons
trução da neva prefeitura e as de
calçamento devárias ruas, acargo
de empreiteiras contratadas pela
prefeitura, correm o riscodepara-

,Telesc começa neste mês a

,venda de telefonesemCorupá

.

CAMpANHA

lísação caso a situação. não se

normalize logo, teme o secretário.
,
De qualquer modo, segundo
Krüger. os trabalhos s6 deverão
ser ínterrompídos por decisão do
prefeito Victor Klein.

Como exceçlQ à regra, ao que
parece, omunicípio de Schroeder
ainda rilo registra dificuldades
maiores por causa da politica de
contençlo dO consumo implanta·
da pelo governo federal e que tem
provocado esta penúria fínancei
ra às prefeituras. Segundo o pre
feito Hilmar Hertel, o municipio
acaba de investir RS lOS mil na

compra de um caminJllo 'e ,um

veiculo 100'e, ti pagos à vísta", res
salta, coril a� obras de restauraçlo
e conservação de ruasprosseguin·
dQ normalmente.

AMPLIANDO

Corupá.ATelescdeveinici�
ar ainda neste mês· a

comercialiZaçlOde telefones eon
vencienais no município de

Corupá, para atenderpelomenos
em parte as 3S0. inscrições já

definir suas ações de trabalho para confirmadas desde o início deste
este semestre. O quejá ficou deei- ano. O número de pretendentes édido. segundo Werninghaus. é
que "todas as emendas a projetos o dobro daqueles que já possuem '

direcionados paraas regiõesnorte telefones instalados em suas re

c nordeste deverão ser assinadas sidências. A confirmação das
por todos os parlamentäres da vcndasfoifeitapessoalmentepelo
bancada suprapartidária. hoje co- prefeito Adelino Hauffe, em reu-
ordenada pelo deputado Eni

. nião com o' vice-presidente da
Voltolini (PPR); de Joinville. Na
quarta-feira passada o deputado Telcsc. Geovah Amarante, na

esteve em audiência com o presi- semana passada.
dente da Telesc. Victor Konder Adclino Hauffe também soli
Reis. acompanhado pelos prefei-

-

citou.a agilização na liberação
los de Corupá, Guaraminm, Pc- .das vendas de telefones celulares
nha, São Bento do .Sul, São João'

ao município. já que até o mo-.
do ltaperiu c Schrocder. Todos.

segundo ele. reivindicando mcnto âüümoradores dc Corupa
melhorias nos serviços de tclcfo- sc mostraram dispostos a adqui
nia da Tclcsc,

.

rir o cquipamento. No entanto. o

AÇÃO .

Deputados dãoprioridade à BR-280
Jar....ádoSul·Osdeputados

que integram a bancada supra
partidária dás regiõcs norte c nor- .

desle Jl1ovimenta�.se para a·

sendar audiOncias CIJl Floria·
n6polis com vários sce:retários dc
Estado. na busca dé'_viabilil'.a�lo
para vários projetos considerados
como prioritários. A informação.
do deputado Geraldo- Wer

ninghaus (PFL). acrescenta' que
entre estas obras estão a recupcr.. - ,

ção da BR-280. entre Jaraguá do
Sul e Corupá, emboraa rcsponsa
bilidade seja dogovcmofcdcraf ..:

o contorno viário dc São Bento Co
Sul.

Pr(�ramaçil()
No próximo dia') (tcrça-fcim,

os integrantes do grupe deverão {il/ruldo Wetnilill"IIIIJI

tÓ,

prefeitoacreditaqueestenúm�
deva se reduzir, em função do

preço do aparelho e sua instala

ção - em tomo de RS I.S00,OO.
Casan

Devem iniciar nos próximos
dias as obras de construção de
uni reservatório de água no bair
ro Vila Isabel, com capacidade
para I S mil litros d� água, aten·
dendo as 70 Iig_açõQS previstas
para aquele local.

O governo do Estado também
devemelhorara captaçãode água
no Morro do Boi, localidade de

Ano Bom, onde o sistema de

filtragem tambémdeve aumentar
sua capacidade em 20%. "Com
estas obras. acreditamos que es

teja solucionado o problema de

abastecimento de água para o

próximo verão". afirma Adclino

HaJ.lffe..
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Estacionamentopago deve sair Meio ambiente é tema de

'd
·

.

.,. debates com especialistasantes
.

o· novo tistema vzano Jaraguä do Sut-Promovído epídemiologia da prefeitura.
pela Associação Green Cross do discorrera sobre Saneamento Bá
Brasil, acontecenapróxima terça- sieo eDoençasHídricas. Susumu
feira, 8, no Colégio Divina Kanamura, professor de tec

Providência, o 15° Seminário nologia de alimentos e gerência
Wellness Qualidade de Água e de produção da Universidade de

Doenças Hídricas, entre 19 e 22 São Paulo, abordará o tema

horas.Oeventoé direcionadoaos NaturalWellnessCityeProposta
membros da AGC e a todas as da Green Cross. Salette Duarte,
pessoas que, de um modo ou de extensionista ruraI da Epagri e
outro, estão envolvidas com a que presta serviços à secretaria.
saúde e qualidade de vida da po- municipal de Agricultura e Meio

pula�ão. Dividido em três temas, Ambiente, falará sobre Meio
o seminário terá três con- AI:nbiente e Qualidade da Água.
ferencístas. O seminário é gratuito, não ha

Um deles, Sebastião Resende vendo cobrança de taxa de ins

Filho, responsável pelo setor de crição.

RESOLVIDO

J araguá do Sul - A im

plantação do estacionamento em
ruas centrais da cidade, denomi-

idéia anterior era de se implantar
o estacionamentorotativo só de-

pois que o novo sistema viário
estivesse em funcionamento.

Os lojistas, porém, pressío
naram a prefeitura porque
acreditam que o estacionamento

livre, vigentehoje,érespon-sável
pela diminuição das vendas. O
sistemadeverá ser terceirizado e _.
levou à reunião com os 'lojistas
um empresário joinvilense
detentor dos serviços.O estacio
namento pago deverá vigorar,
numa primeira etapa, nas ruas

Marechal Deodoro, Reinoldo

nado, de "Zona Azul", será an te
cipado. A informação foi prestada
pelo secretáriomunicipal de Pla
nejamento, Otaviano Pamplona
aoslojis
tas daci- Serví[Dd a d e

durante
•

va/seI

lelteílízodD

emJalagu6

reunião

almoço
promovi
da pela
CDL e

atende à própria solicitação do

órgão. Segundo Pamplona, a

Rau, Rio Branco e Procópio Go
mes, incluindo as laterais João

Zapella e Gumercindo da Silva.

Depois para as ruas Marechal
Floriano Peixoto, Epitácio Pes

soa, Getúlio Vargas e Emílio

Carlos Jourdan. comsuas laterais.
A implantaçãodoestacionamen

to pago não terá ônus para a

prefeitura, porém, segundo o

secretário Pamplona, sua via

bilidade prática e penderá funda-
'

mentalmente daatuaçãodaPolícia
Militar no controle do tempo que
cada proprietário de veículo terá.
EIeachaqueo idealseria terceirizar
osserviçosnosmoldesdoqueexis
te em Joinvi1le onde existem, na
área central, 1.500 vagas rotativas
ao preço de R$ 0,35 a hora,
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Lojistas querem rotatividade de vagas no centro

SEMINÁRIO

CORRENDO

Comitê reúne empresaspara
garantirfábrica da Renault

Florianópolis - Está oficiali
zada a criação do Comitê Esta
dual de Mobilização Pró-Ré

nault, que pretende trazer para
Santa Catarina uma fábrica de
automóveis da estatal francesa,
num investimento orçado em

torno de US$ I bilhão. Além de

senadores, deputados, ex-'

g( ivernadores, líderes departidos, ,

Fiese. Facisc e Ocesc, oito

empresas dc grande porte foram
CImvidadas para o Comitê. Sete

.

delas já confirmaram: Weg (Ja
raguä do Sul), Coval, Hering
(B lumcnau), Perdigão(Videira),
Sadia (Concórdia), Embraco e

Tupy (JoinviIle).
A nova fábrica da Renault,

que deve ser ativada em 1999,
está projetada para produzir 30
mil carros por ano, gerando 2,5
mil empregosdiretos. A formação
do Comitê Estadual objetiva
trazer a fábrica da Renault para
Santa Catarina e isso inclui uma
visita que o governador Paulo
Afonso V ieira fará à França, no
final de agosto, com o firme

propósito de atender todas as

exigências da empresa. Isso,
porque há outros estados empe
nhados em levar para seus

territórios a fábrica da Renault.

ltaperna - Florianópolis!
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OPINIÃO

Moretti diz que resultados
da 9aFeira forampositivos
J araguá do Sul - "Embora

as dificuldades econômicas no

pais, Jaraguá do Sul vendeu'
uma imagem demunicípio forte
so setor têxtil". A. afirmação é do
secretáriomunicipalda Indústria.
Comércio e Turismo, Gilmar
Moretti.
aos lojis
tas de

Jaraguá
do Sul
.durante
enconto

.

nesta se-

mércio e Turismo ainda não tem

números finais da nona edição da
Feira da Malha porém, segundo
Moretti, 600 veículospararam nos

postos de informações turísticas
durante os dias do evento. "Estas

pessoas não apenas compraram
produtos têxteis mas, também,
frequentaram hotéis, restauran
tes, postos de gasolina, deixando
divisas na cidade", lembrou o se

cretário. Na mesma reunião, o

secretário municipal de Cultura,
Esporte e Lazer, Balduino Rau-

�IIIII"IJ._" n fi In"w,.,,, 11)0, ez um ape o para que os

man a lojistas participem efetivamente
cometes aconvíte daCDLMoretti da Schützenfest em outubro,
enfatizou a presença de compra- contratandobandas, distribuindo
dores do Paraná e Rio Grande do GilmarMordti chope e da decoração nas lojas.
Sul, onde a prefeitura veiculou Segundo Balduino, sugestões
propaganda sobre a 9a Feira da, colherámais resultados'positivos como a confecção de flâmulas,
Malha, acresentando que ainda em função da divulgação que foi com custo rateado entre as lojas ,

,
neste segundo semestre a cidade feita.AsecretariadaIndústria, Co- . já estão sendo estudadas.

''Ml/lllllplD
,."tMl/
I/mD btJD

CERTIFICADO

.'., .

.
CAIC.NO. - II tem a ,grata satisfação de

outorgar o presente certificado EI
Deaícar Oficina de Lataria

Chapealli<> c Plnl.ro

por haver sido consa8rado(a) em primeiro
lußar na � de Opinião PúbliC1J"

.

realizada nesta cidade.
.

, Jaraguá do Sul, 14 de Junho de 1994

�.,
fi> 9

Declaração de

Retratação
Declaramos para os devidos fins e

a quem possa interessar que Odenir
Deretti, sito à rua 11 de Novembro, si
n°CPF n°352.354.389-49 nada deve

referentefatura 117002950 com ven·

'cimento 14/07/95 enviada
indevidamente ao cartório desta ci
dade. Declaramos ainda que Odenu
Deretti liquidou em dia seus débitos
nada tendo até a presente data, débi
tos quepossam denegrir sua imagem.
Retrata: Wagner Transportes e Co

mércioLtda. COC: 84.090.828/0001·
78 - Rua Rod. BR-280 Km 55 ..

Guaramirim - SC � Fone 73-0422

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

PINTURAS

Oficina de Latoaria
DOIS ANOS CONSECUTIVOS

�E LIDERANÇA EM

12LUGAR

NÃO PRECISA SER AUTORIZADA,
TEM QUE SER ESPECIALIZADA

CERTIFICADO

,
,

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

.,"
CAICAa-1l tem a 8rata satisfação de

outorgar o .presente certificado EI
Demicar Oficina de Lataria

'Chapeallic> e Plnturo

por haver sido cons88rado(a) em primeiro
IUßar na pesquse de Opinião Pública
realizada nesta cidade.

Jara8uá do sul.23 de Junho, de 1995.,
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POR LUC'ANA.FARJALLA
TV PRESS

. AlessandraNegrini foi
transfonnada em estrela da

noite para o dia. Mas não foi
sem méritos. Ela roubou a

cena na minissérie Engraçadi
nha, seus amores e seus

pecados _ adaptação da obra
homónima de Nelson

Rodrigues. Agora, a jovem de
24 anos tem a responsabili4ade
de"encarar um trabalho de
maior ralego, na novela Cara
& coroa. Na pele da carent�

· órflNatália, Alessandra terá
que provar que tem talento

para interpretar um tipo bem
diferente. "Elas nlo t6m nada
em comum. Natália é uma'

estranha, Engraçadinha era

pura e amorar' , compara a

atriz.
Para Alessandra, Engraça

dinha era uma selvagem,
instintiva como um animal, a
pOnto de enlouquecerSilvio, o
suposto·primo _

na verdade
irmão. Já Natália não tem
personalidade pare maltratar
psicologicamente ninguém.

· "Ma; ela é meio maluca
porque é muito solitária. Te",
caraminholas na cabeça",
adverte Alessandra, preparan-

. do o público para a virada
arquitetada pelo autor Antonio
Calmon para a introspectiva
personagem.

Natália é uma típica moça
. reprimida que vai surpreender

.

· a iodos ao se apaixonar por
um homem mais velho, no
caso o vilão Mauro, vivido por
Miguel Falabella. "Acho que .

ela vai sofJ:er muito", prevê.
Alessandra foi convidada a

participar da novela pelo
diretor artístico Paulo Urbira
tan enquanto ainda estava em

.

férias na Europa, após a$
"

grav89ões da minissérie. A
atriz diz que aceitou fazer

Caderno de
•

FONE/FAX (0473) 71-1919

Prova de fogo
Natália porque será um desafio
enorme depois de ter encarna
do Engraçadinha com tanto
sucesso. "Fói um lançamen
to, mas não posso pensar em

consagraç40", assegura. Na
verdade, Ales-sandra deixa
transparecer que está reticente
em atuar numa novela das
sete. Além de ser uma obra

.

mais longa, numa novela é

preciso construir os persona

gens segundo o gosto do

público na busca pela audiên
cia. "É uma experilncia

. diferente. N40 há tempo de
.

ritualizar e concentrar como
no teatro", avalia, comparando
a interpretação sob os pesados
holofotes dos estúdios e nos

palcos. A atriz confessa, .

entretanto, que gosta mesmo é
de teatro, onde se realiza

profissionalmente. Mas não
desdenha o poder da televisão
e quer o contato com as

grandes estrelas do meio.
Alessandra classifica a tevê

como democrática, na medida
que toma acessível textos e

obras de autores geniais ao própria atriz sente desde que
grande público. Por isso se mudou para o Rio, há dois
aceitou dois convites anterio- meses, por eausa da novela.
res à Engraçadinha•••. O Acostumada a ter a família por
primeiro, no especial Retrato perto, Alessandra admite que
de mulher, ao lado deRegina se acha ridícula quando pede
Duarte. O segundo numa ao pai que lhe ajude a alugar

.

participação rápida na novela um telefone. "Nlo seifazer
Olho no olho, por três meses. coisaspráticas. Em Sio
A atriz vê vantagens em Paulo morava sozinha, mas

diversificar papéis em veículos .

num apartamento de meus

distintos. "A televis40 é uma pais; onde tinha tudo", conta.
arte diferente, onde desenvol- Embora aprecie a sensação
vemos técnicaspróprias", de independência ao morar

ensina. Mesmo enaltecendo o sozinha, Alessandra diz nunca

valor deste trabalho, volta a ter priorizado isso em sua vida
deixar clara a franca predileção pessoal. "Acho que deve
pela ribalta quando fala dos acontecer naturalmente" ,
novos textos que tem lido para afirma. No Rio, ela ainda não
encenar em breve. Sem querer tem amigos e' nem pode trazer

se precipitar, ela conta que a gata Lua para morar com ela
está escolhendo a peça com em seu novo apartamento, na
muito cuidado. "Quero fazer Zona Sul da cidade, mas está
teatro com o coração", otimista. "Vou atéfazer
declara. A opção por fazer ginástica, coisa que nunca fiz
teatro simultaneamente à na vida. Aqui na Globo a

televisão será uma chance de gentefica muito parado",
suprir algumas carências que a reclama.

Me·do assumido
Depois de ter brincado muito

de faz-de-conta ne infância, a'
paulistana Alessendre Negrini
começou a estudar teatro aos 18
anos, Mas até que assumisse a

vocação, passou por urn ano na

faculdade de Jornalismo e dois
em Ciências Sociais. Porém,
quando largou tudo pelo teatro,
tratou logo de integrar urna das
melhores escolas do pais: a com-

. panhia experimental do diretor
Antunes Filho, na qual se ensaia,
ensaia, mas nunca se encena urn

espetáculo sequer.
Há quem critique este proces

so de aprendizado e o taxe de
doloroso. Mas muitos talentos
saem das mãos destediretor. "Re-

.

almente o negócio é sofrido, não
sei se aprender deve ser assim",

questiona. A atriz reconhece, no
entanto, que foi esta escola mal«
dita que a ajudou nos testes para
aminissérie Engraçadinha.... Ela
foi convidada para o papel depois
que o Juizado de Menores impe
diu que a atriz Georgiana Góes,
então com 17 anos, interpretasse

. a protagonista.
Alessandra acredita que tinha

de ser assim."Há quem diga que
os personagenJ escolhem seus

intérpretes. Engraçadinha foi
um presente maravilhoso, mas
n40 sei de quem", diz. .Alessan
eira admite que. teme a repercus-

'. são de seu novo papel na novela,
mais banal que o personagem cri
ado por Nelson Rodrigues. "Mas
achoque opúblico vai aprovar",
aposta,
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RAlo X: PATRíCIA DE SABRIT

Anjo 'malvado
POR ANA CRISTINA IOSELLI

TV PRESS

Ela tem cara de anjo. jeito de

santa mas. na verdade. é diabóli-
.

ca. Patrícia de Sabrit entra nesta

semana em Malhação na pele da .

vilã Micaela que, na tentativa de

conquistar seu primo Dado (Cláu
dio Heinrich), arma mil artima

nhas que vão movimentar a tra
ma. Recuperada de um acidente
de carro que a deixou de molho

por algum ternpo, Patrícia voltou
aos estúdios cheia de energia para
entrar no ritmo damalhação. "É
uma pena que minhaparticipa
ção seja de uma semana. Vou,
torcer para a personagem vol

tar", espera ansiosamente. E não

é para menos. já que sua anunci
ada participação em Cara &: co
roa acabou em frustração. "Eu,
que tenho 20 anos, iria interpre
tar uma menina de 15, mas de�
pois o autor baixou a idade dela

para 12. Aí realmente não

dava", lamenta, enquanto aguar
da mais convites para a tevê.
Nome: PatríciaRenaux Chamag
ne de Sabrit.
Nascimento: Em 17 de abril de

1975, em São Paulo.

Superstição: "Não sou nada

supersticiosa, mas não gosto de
contar meus projetos antes do

tempo"..
Primeiro trabalho na tevê: Aos _

quatro anos de idade, num co�
mercialda Fanta Laranja.
Trabalho que gostaria de ter

feito: "Engraçadinha. Chega
ram a me ligar perguntando se

eu cortaria o cabelo, masdepois

desistiram mio seiporque".
Com quem gostaria de traba
lhar: Com os diretores Miguel
Falabella. Ulisses Cruz e Gabri
el Villela e com os atores AntÔ
nio Fagundes, Glória Pires. Gui
lherme Fontes, Cleide Yáconis e.

claro, Fernanda Montenegro.
Momento marcante: Ver o pri
meiro capítulo da novela Olho no
olho. sua estréia na tevê.

Uma atuação inesquecível. Da
niel Day Lewis em Meu pé es

querdo e Anthony Hopkins em

Silêncio dos inocentes, .'

O que gosta de ver na tevê:' A
comédia da vida privada, minis
séries e n velas. "Vejo para

aprender com os veteranos".
O que falta na tevê: "Acho que
falta mais cultura".

O que nunca assistiria: Progra
mas políticos e de culinária.
Livro de cabeceira: A Bíblia.
Vídeo de cabeceira:_Sociedade
dos poetas mortos, de Peter
Weir.
Símbolo sexual: Andy Garcia.
"Não épropriamente um galã, '

por isso é mais real" .

Personalidade: Fausto Silva e Jô
Soares. "Os dois são o máxi-
"

mo .

Arrepenftimento: "Às vezes até
tenho alguns a"ependiinentos,
mas nada relevante".

Projeto para o futuro: "Vou

fazer uma comédia no teatro

aqui em São Paulo ao lado da
Daniela Camargo, mas ainda
lião seimaiores detalhes. Quan
to à tevê, aguardo convites. E

espero que venham logo";

...

o
, I
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CADERNO DE VARIEDADES

escada para que degraus após
degraus sejam vencidos. Este é o
meu desejo e acredito que seja o

desejo dös meus colegas também.
P

_ Qual a sua expectativa em

relação a este trabalho?
R

_

Sinto um processo de ansieda
de de todas as pessoas que parti
cipam deste projeto. Por ser um
projeto particular e não de uma

rede-maior, ele tem um pouco de

afeto, carinho, união, solidarieda
de e não exigências já conquis-

. tadas pela área técnica e artística.
Tudo em prol de um objetivo que
é a conquista daquilo que a gente
sabe que é a realidade, que são as

produções independentes. A con

corrência é a coisa mais saudável
que existe. Esta ansiedade não vêm
de uma coisa altamente estru

turada, não do sangue profissio
nal, mas do sangue do ser humano.

Jaraguá do SuL 5 de agosto de 1995
.

CINCO PERGUNTAS PARA: ADRIAN.O REYS

Vítima das aparências

Personagem de vilão não se encaixou
hem para ator. Agora disse, com o seu

novo papel viverá momentos de ansieda
de, já que terá uma doença incurável e

,

poderá'morrer em qualquer capítulo

POR ANA CRISTINA I :JOSL

bem, mas aí como é que ficam os

outros 100 capítulos? Então eles
criaram uma doença terminal para
o personagem, que pode durar seis
mesesoupode ir até o fimda nove
la. Depende do desenvolvimento
da trama.
P_Oquevocêachoudamudança
dehorário?
R

_

Não sou um homem equilibra
do na balança das pesquisas. Mas
me parece que se resultado de
número significa brigas, se o obje
tivo é conquistar espaços, acho

que qualquer horário é horário.
Não acho que sériamelhor exibir a

. novela às 21 h 30, tendo Pantanal
como exemplo. Acho que temos

uma proposta de qualidade de tra
balho muito bonita. Se houver um
espaço para a gente, alguma coisa
vai acontecer, vamos conquistar o
público.Daíparafrentevaiseruma

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de

Curso Vende-se uma balança me

Mocort Comuníca que vão cânica Filizolla - semi-nová
estar abertas as matrículas (pesaaté 10Kgs). Tratar72-
para curso de corte, costura 1085.
e modelismos no Centro de ----.----

Atividades do Sesi. Rua Vende-se três bicicletas:
Walter Marquardt, 835 ou Ranger - R$ 100,00
pelos fone: 72-3661, 71- Safari - R$ .50,000
0887,71-0899. Caloi Ceci - R$ 70,00
-------- Tratar 72-1085
Vende-se máquina de lavar -------
roupaEnxuta automática (7
meses de uso) R$ 390,00.
Tratar 72-1085.

Vende-Se aparelho CD para
carro marca Pionnermode
lo DEH 780. Valor R$
300,00. Tratar 72-0187 cl
Julian.Vende-se um Vídeo Cassete

marcaGold Star - 4 cabeças
- auto-Iímpante (novo na

caixa). Valor 3 vezes de R$
150,00. Tratar 72-1085.

Vende-se 4 aros de Escort
XR-3. Tratar 71-6214

Vende-seFreezer380litros. Vende-se fllhotes de Cofap.
Tratar 71-6214.. Tratar 71-7647 cl Irma.

PAIDOCÉU
Meu caminho é escuro,
cheio de espinho, mas con
fio em Deus com toda mi
nha força e fé. Por isso peço
a Deus que ilumine meu
caminho emente,com a luz
doEspíritoSanto ajudeatin
gir meu ideal e objetivo.
Mande publicar e observe o
queaconteceno segundodia.
M.A. V.

-

Vende-se uma serrafita R$
550,00, balança eletrÔnica
R$ 450,00, balcão refrige
rador R$ 1.600,00. Tratar
R. Erwino Menegotti, 215.

Vende-se Celular PT 550

Motorolajã instalado. Tra
tar fone 97-9753 ou 71-
1574.

ADULTOS - ADOLESCENTES - CR·IANCAS
CEltTIr-ICI11)O - CEItTIFICAI)O

-

'..... , .... 11.1

"",ltll�." IIh,to f'ClII�"�1 fttl�!("t I!'IH rlllnfh �l
kll!'lI' ItII ' ..... r'L'" cl" Oj�lullo 'pirl'�l!Il
"'.1"110'.... flNl" dcftod...

/

de
Completa Linha de Lingerie

,

- M,eia calça com lycra importada da Itália'(não escorrega)
- Pijamas (masc. e fern.) camisolas em seda emalhamercerizada
- Cuecas
- Calcinha e soutien, maiôs e biquinis

Oondlções facilitadas

DfJrl\RP�'PEDRA�tR���:'VJ
- A

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

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

por R$ 8,80
Pedra revestimento pl parede a partir de R$ 9,OOm2
Pedra São Tomé mineira a partir de· R$ 13,90m2

CONHEÇA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDRAS

Rua Silveira Júnior, s/n2
(Próximo ao Ginásio de Esportes)
Guaramirim - SC

Fone: (047r3)
73-0027

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOpovo- 2 CLASSIFICADOS DE OFERTAS-

IMPORTAÇAO .&'. EXPORTAÇÃOI VS7lj
TÁ DIFíCIL?
CRISE, INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES, LIMITE DE CRÉDITo. .. '

A SAíDA PARA A CRISE PODE ESTAR NA EXPORTAÇÃO DE SEU
PRODUTO (PAGAMENTO GARANTIDO COMCARTA DE CRÉDITO)
OU NA IMPORTAÇÃO DEMATÉRIA-PRIMAA PREÇOS MAIS COM
PETITIVOS E COM MELHORES TAXAS E PRAZOS DE FINANCIA
MENTO QI,JE O MERCADO INTERNO,
CONSULTE-NOS! POSSUíMOS VASTO BANCO DE DADOS COM
OPORtUNIDADES COMERCIAIS DE TODOS OS MERCADOS DO
MUNDO (MERCOSUL, NAFTA, u.e: ASEAN, ETC) E ESTRUTURA
TÉCNICA ECOMERCIAL COMPLETA P/ASSESSORAR SUA EXPOR
TAÇÃO/IMPORTAÇÃO EM TOQASAS ETAPAS DO PROCESSO,

RUA JORGE LACERDA, 4'33 FONE/FAX

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC 71· 2 3 8 7

Oração à
Santa Clara
Pelà interceçãa de Santa
Clara, Senhortodopode
roso, nie abençoe e me

proteja, volte para mim
seus olhos misericordio
sos e me de a paz e a

tranquilidade. Derrame
sobremim suas gloriosas
graçasedepoisdesta vida
me aceite no céu em com-

.

panhia de Santa Clara e

de todosos.Santos.Amém.
Fazerospedidos à Santa
Clara, um de negócio e

dois impossiveis. rezar

dura/;re /lOI'e dias. ,/lOl'e
Ave-Marias com I vela
acesa, deixarqueimar /lO
nono dia. mesmo sem fé
seu pedido será aceito.

mandarpublicar /lO 110110

dia
D.M.K.

�
. CERTifiCADO

FÁBRICA DE UNIFORMES

DESTAQUEDOANO
,

P

Rua Domingos R. da Nova, 355
Jaraguá do Sul - SC

.71·86�1
Centro de
EstéticaGltJgJ(

�====����=====-

Destaque
esteticista
do ano

- CERTIf'ICADO

_Ta�.
'

� •• lem a arala ,n'l�fftçõo de
outorgar o presente cerUllcado ,

MJM . Cenlro de I:&léüca
Ellel"iol.

por haver ,Ido eon'"ß,'Bdo(n) em plimc-iro ,

h'8"r "" f'<"'" I"LotI de 0pI1�1Io Dúblicll
� IIOIla ddude.

.

"Acimade
tudo...

agradecemos
a opinião·
pública"

.

.

JBraguD do ,ul,23 de Junho de 1995,

EXCURSAO
Gramado I Canela
Saída: 11/10/95 - Retorno: 15/10/95

R$ 2,00,00 (3 pagamentos R$ 66,67) Inclui ônibus leito, e 3 pernoites
HoteI3estrelas.-Reservas: 97-8281 ou 75-1056

Panificadora e

Confeitaria

CERTifiCADO

.,
.

CIICoN&·iI lem II g.I'8W .!JllUgfoçíio de
oulorgar o presente cerüflcedo à

Dão e Vinho
. .

Dullksdon

por heverAido cOlaaagl'8do(a) eID prüaelro
lugar na pe.!lquiM de Opinião Pública
retilizada llaIla cidade.

JUI'8guú do &1.23 de JUllho de 1<JC:ß.

�
....._
...._

Av. Marechal Deodoro, 915 '_ -Centro
Rua Venâncio ela Silva Porto, 226 - Vila L.nzi (Próx. Weg I)

Jaraguá do Sul- SC - FONE (O�73) 72-1243

CERTIFICADO

MAST�",
.

•...." u r' _.

d"""","-II lem a grala 80 18 !lÇIlO e

outorgar o presente certificado li

UFA· Academia de GinÍl&üca e Dançe
Acode... de CiIIó.w.

por haver sido consa8rado�lI) em primeiro
111881' ne pe.!lqui.!!o de Opinião Pública
.'eIllizodli u� cidade,

JllI'oBuá do 6úl,23 de Junho de 1995 •

ACADEMIA DE
GINÁSTICA E DANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIFICADOS' DE OFERTAS CORREIODOPOVO - 3
. '&ragu! do Sul, 5 de agosto·de 1995

•

ACRrLICO
NEON

FAC.HADA
BACKLIT

LETRAS INOX'

•
(0473) 71-0803

'��'ooo«rm
��ILlIClr

. IMPO.RT & .EXPORT

A"CASA
DO CELULAR

ExI:lu.l'III linha deAntena.pl
t:aIU/a",portAt/l1l ruralm6v.' •

, Frequlncia: de B�4 • 894
MHZGanho: 13 dbl a 16 dbl

TESTE DE
POTlNCIADE

8INAL

Tel. Cei. p/ todos os gostos e neces,ld.des, TODA LlNHAMOTOROLA'· GE· ERICSSON
• FUJITSU • Dupla ga�antla de 1 ano

Acessórios· Capas, Baterias, Plug'ln velc\,llar, antenas, condicionadores, transf, eliminador
de'bat • Assistência Técnica Motorola· Diversos planos de consórcio (entrega programada) g
de cehrlar efax. ATeltron nãoésócelular, temostambém: FAX EQUITEL, CENTRAIS PABX, �
TELEFONES CONV., TELEFONES S/FIO, ES rABILIZADORES DEVOI:.TAGEM, FILTROS 8
DE LINHA e outros. Consertos de aparelhos conv. e instalaçqes telefônicas.

.

TELTRON CELULAR

FUJITSU
-

Credenciada pela TELESC autorizada pela Equltel by Motorola, PHIUPS, NU1iRON elNTELBRAS
.

:z
______� �. � ��R�U_A_C_E_L_.P_R-O-C-Ó-P-IO--G-Ö-M_,E_S_,2_8_0_-_F_ón_e_/F_a_x_�_4_73_)_7_1._0_80_3_.�

Elnnmador de
.

. bateria para
telefone
celular

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

Aparelho de Telefone pacrão
,

Telebrás (MF/Oecádico)

T.L .6w/' .,.".poMnó" KI 200
/

. (/""t/ÓI') , veloullr PT
550

o

i

, .

-<. .

..

. . "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 4 ClASSIFICADOS "D€ OFERTAS

COMERCIAL _D� PEÇAS
"\\\ta \_Q\\il\1.m\ �Q\\l\()\

\
"

'ft"U't't·t\
A

\,,\, "�\,,

itit\\a\.\ll.

t.it1Q\
,llf\'Il1" �\\t"i\\

\J\,{\\

PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA TODOS ELETRO-,'
,

DOMÉSTICOS E-FERRAN!ENTJ}S ELÉTRICAS
_<

GARANTlADE FABRICA

,'Jaraguá do S� 5 de agosto de 1995
_

r LUGAR EM CONSERTOS DE
.

, ,

EUETRODOMESTICOS

,
CERTIFICADO

MAST�" ',",
'

.',' ,,'
c:.-.-II lem a grela Ati,façio .de,

outorgar o' preaenle cerUflcado:�:",

ELmtX)LAQ COMEQCIAL ,-
,

, Consertos tlctrodOßlÓ9ticos '

-
'

,

porhaveuido coneagrado(a)emRrimeifq
,

- lugar na pelqWaJa de Opinião, D.úbb
'n:'JIlizada fieIla, cidade.

Jal'88uá do .ul.15 de Junho de.�

Av. Ma�echal Deodoro da Fonseca, 1369 FONE/FAX 71.2200.Jaragua do Sul - SC

Lay-outs "_,

Arte-final
- -

Digitalização e Retoques
. ,

de Imaqens
, Fotolitos a Laser.

KfVB
CO'MIJNICAÇÃO LTDA.

-

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

Fone/Fax (0473)}2':.1066
, 8�251-701 - Jaraguá do Sul- Sc

ADVOGADOS
Jaier Pau{o Marin

José .Luiz iaSilva
CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CIVEIS EM GERAL

Rua Guilherme Weege, 136 -' Fone (0473) 71-0302
Jaraguá do Sul - SC

-

.

MAST�Â' "

.__.". ",
,

__ oll lem II 81'aLB dllllislhçlio.-,�e,
'

oulol'�ar o presente cerUncadq�i,.!\.:
,

Disepcl
.

. Lojn clt: t:ldrodom(:stj(�

IIOJA DE
'

porutlvcl'eJQOCe�08I'aaot8) cmprlmell'Qj
� lugor, fiO pesquidlll de Opiuiiio; D.i!QP.Co.J '

'reWimcla fI� ddode.

'ELETRODOMÉSTICOS !, Jtll'a8u6do.ul�2�de Junho de�99�I'

DESTAQUE DO ANO·· _�1l1�' �,._.....

��B- Rs. 1_iIRUA REINOLDO RAU, 170' :'.= _,..,
_FONE 72-1272

JARAGUÁ DO SUL,- SC

CERTIfiCADO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JS doSul, 5 de ,osto de 1995

-

ClasSIFICADOS DE OfERTAS

ADE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
?; ;' �,m",,*rJtÍis para construçilo
,

'

ESPECIALIZADA EM SERVIÇÓS De
;'TERRAPLANAGEM'

, C()NFIRA,!
'Rua JoinV111e, 4885 - Fo�e: 71-1854

",

'Jaragu_á do Sul - Sç

CORREIODOPQVO �5

111111" )

(�) f:J [�llr C:_l �1tr� [U,� L�Ql �)�J@tj u
DMSÃODECONCRETO, I

(lUEDEARlEfATOSDECONéRETo>
__• RuaJoinvil/e, 1016 - Fone 72-1101 _
DMSÄODEPLÃSTICOS(11JBOSDEPVC.ELETÄOJUNiAS
ESGOlO·ruBOSDEPOUE11..EN)IMANGUEllAPRfTA�

Rua BernardoDombusch, 858 - Fone 72-3025
Rua Cei. Procópio (Jomes, 89

___.'_'F9ne71-0066_- •

S.
CRCSC,

ervlços_' 1501'

Contábeis
UMA EMPRE.A INFORMATIZADA
P.,..a910 ele lervl901 T6cnlcOI - Proflationaia clpacltadoa -

Orienta910 F_cal, RecUI'IIOI humanoa - Abertura ele' firmaa,
" contlb(lldaele em geral
HII.I .10"1' \ kllt':..:otti, �2 � - ..... 11 •• I

H.lil .... : '\0'.1 HI.'''lh .. - .1.11.1:..:".1 do .... 111 - .... <
'

I: 0"\ I <0-'7 �) 71-X7X7

I \ x 1O-'7�) 72-0 � I X

FONE/FAX: (047
r '

5,'·0680 • 55,·06
,_i

"

··QLq7B:

��(!,�$J(!, QY)UúYJlJ . fl)lJf!JW
, ,

,

,/ IEI0411I'. .TEI.
Atendimento à crianças na faixa etarla de 4 meses a

4�nos.'�roflsslonals nas áreas de: Pslcologla, Serviço S�clal, Pe agogla e Pediatria.
Horário: de segunda à sexta-feira das 7:30 às 18:30 hor s. '

Melo periodo e periodo integral. Matriculas aQertas. i '

._
"'••-'112· .............._ .1 12..111.11......

FATHER'S DAY

)

MODA u
• ..

�- ':j:

FEMININA
EMASCULINA I

Av. Mal. Deodoro. I'onseêa, n: .13· Jaraguá do sut» sC' f

Fone: 72-3690
'

, ,

I LOVE MY DADDY

YOU All CU SEE

HE'S I SWEETHEART

.'

7

FOR MOMMY IND ME'

,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



mensagem para
I

.'

•

seu.pai através,
. do Correio.

,

"Dia 13 de agosto prepare uma surpresa
,

.' especial para seu pai. Mande uma mensagem
através das páginas do .Correlo 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
homem e mostre quevocê é um

'

,

bom filho dó pai.

-

R$15,OO··

·'Mandeuma
.1

.... -:

, '.

.. R$10,OO'

R$.30,OO

R$�O,OO
. ,I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INFORMEPUBLlCITÁRIO------------.

.
.

, .. Ninguém Pode Preencher .•

Sua Camisa.

"

2 Polos por .�
..

'

......

Carlos Blanck, 221
.

. .. Franchising - 71-3166

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cOlDer
/

� PTIECAcONÖOpF�n:t
PÃES - DOCES EM GERAL - FRIOS -

LANCHONETE - GÊNEROS ALIMENTíCIOS

o AROMA E O SABOR DONS BONS TEMPOS VOLTARAM

e �IFICADORAECOOFE�ARIA
PAO 8·VINHO .� . .

Abertodiariamentedas 06:00às21 :OOhs,
inclusivedomingoseferiados

Av. Mal. Deodoro da Fonseéa, 915 I Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila Lenzl .

.

(Próximo Weg I)

Fone: 72-1243

ffi)t:a)@ÓWll'lflßl@.·.:ffi)4fit'i an � 0)1Jfl(Rlh:·:®ffi)@Ó@
fU�®lß�OOM I:ID�Uß� ® �l'mQ9: W�ll®ßIS7

. Locálonde você é bem recebido
Lanches e Comida em Kg.
Ao gosto 'do seu paladar

Iv. Ial. n.. ,tho'o, i- 59 ••, &..t, I Marrak,ch • f.: 72-2489
RUA BERNARDO DORNBUSCH, 2208

.

VILA LALAU • JAU_ DO SUL· sc

FONE

71-3847

RODíZIO DE PIZZA NAS 4�S FEIRAS

Rua Barão do Rio Branco, 195 - Centro

Jaraguá do SUl- SC· Fone: 72�2681

·tij·'ljHt·la,'M4';i,'I'j4tiA-� ..
.

. .

13 SABORES De PIZZAS ..,
I MAIS: LAZANHA, CANELONNI, RAVIOLLI:CAPELErn, TALHARIM E ESPAGUET I
L � � � J

��::::
>

I I ·1:!'§1IJl1flTí!Ira�1����!11... ».�!I:
.

'::.!'.� .•-:-:�.......�«".�.. \:
,. .

�� ...: �$
.

BUFFET No ALMOÇO
10 PRATOS QUENTES � 12 SALADAS - 02 TIPOS DE SOBREMESA

A CARNE VOCÊ ESCOLHE
.

- �f'li!rryI�:I·I;::I�:�:j] �l!:::I,r�_IIl1�;:�����i��,�� I�����. ��i&..���t� ':.�.� .�� . ,�t�

RIA .111.1.· n•• 1..1· IIIMI n IESC·.-IÁ DI SIL· sc·.

. Corsário

Rua Epitácio Pessoa, 263 - Centro .

Jaraguá do Sul e.Rio do �ul

DISQUE PIZZA 71-7154

CHumua:AnlAMUllIn .

ACEITAMOS R,ESERVAS PARA. FESTAS DE:
- Batizados - Casamentos - 1! Comunhão�

o MELHOR RODíZIO E A MELHOR COMIDA EM KilO É NA
CHURRASCARIA MÜLLER. VALE A PENA CONFERIR!!!

Rua: Bari� do Rio Bral1co., 77 - Centro � Jaraguá do Sul- SC rrU• "

/,., Ó:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Cla&!�ificados de
�,

�CUPUNTURA
Dr. Sérgio Albuquerque

CRM,6465

Tratamento de Obesidade, Enxaqueca, Dores Musculares, Coluna,
Sinusite, Estética Facial e Clínica Geral:

,

R. Palflo Butschardt, 84 - Galeria Paulo ,?onini
sala 05 - Fone (0473) 73'()393 - Guaramirim - SC

I'

CLINICA LAVO'RO
, Dr. Márcio Ramos de Oliveira - CRM 4583

Exames Clínicos
, Medicina do Trabalho

Avaliação Ambiental
Mapeamento de Risco

FONE: (0473)
- 72-2393
residencial

Consultório: Rua João Butschardt, 84 -

Galeria Paulo Donini - Sala 6 - Guaramirim

05'DEAGOSTO
DIA NACIONAL DA SAÚDE
DIA 19 DE AGOSTO • VACINAÇÃO IÚLIIPLA

� c��s�������;;,
.. _-, -�. -_ .... � __ o -:J-- -., __ o

,

hora marcada FONE: (0473) 71·2218 ?'

línica São Ca.nilo
Dr. Marcos Fernando F. Subtil

;:·.:_IIIAílf,·mMUlíl•••i:j,:lIl1.íl:,f,:·:Mil.íl,: ••:::'
Medicina do Trabalho - Fraturas - Urgincias ,

Doenças de Coluna, L�a.s do esporte· Cirurgias do joelho
Exames: admlssiollals, demissionais e periódicos
Horários atendimento: 8:30 às 11 :30 e 14:00 à. 18:30hs.

I ��- nw��mM
.

0.'�

L A B O R A T Ó R 110

flEM·ING
- CERMCADO' �,

RUA REINOlDO RAU, 576
JARAGUÁ DO SUL' - SC

,FONE:
72":2755

CIRURGIA DENTISTA
DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

Angiologia - Cirurgia Vascular

Cirurgia Plástica de varizes
Tratamento de microvarizes -

Fone/Fax: (0473) 71·7953

o« AIúiX6aodra }/aiocni
CR046195

.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO· ADULTOS E'CRIANÇAS
<ÓÓ,

3'-feirà -19:00hs às 21:0Qbs
41, 51 e 6'-felra - 08:00hs às l,2:00hs • .19:OOhs às 21:00hs

Sábados - 08:00hs às 12:00hs

R. 28 de Agosto, 2200 - sala 5 - Guaramirim

57 Dumke
PLANOS DE SAÚDE - UNIM,ED I ODONTO JARAGUÁ

Dumke & Senner ltda. '

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 290 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

Dr. Antonio Alberto F.' Be·leza FR CRM 3675
GINECOLOGIA • OBSTETRíCIA • ULTRASONOGUFIA

Ví.DEO·LAPAROSCOPIA • HISTE'ROSCOPIA

,

.

. .... � ! •••.••
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados ,de
,

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

SEGUROS GARCIA

Vende-se consórcio de Gol
1000 - 50 meses - 9 presta
ções pagas. Tr�tar fone: 72-
3797. Valor R$ 1.500,00

Vende-se Voyage CL/88
verde metálico, som, alar-.
me, ar quente,
desembaçador.RS 6.500,00.
Tratar 72-2922.

'

RuaExpedicionárioGum,rclndodaSilvani90,
1Qandar, sala2 ·Fone/Fax: 71·1788
Jara uádoSul·SC

Ru. Irlnau Villa•• Valg., 10e
Centro· Ou.r.mlrlm

•AUTO NOVO VEíCULOS
SEMANA DE OFERTASI TODO VEícULO NO PÁTIO BEM ABAI·
XO DA TABELA, COM ÓTIMOS DESCONTOS ÀVISTA, OU 50%
DE ENTRADA E SALDO FINANCIADO EM 6 X FIXAS. APROVEI·

TEl ESTA É A HORA DE COMPRAR o SEU CARROl
P.II.t 83, FUICA 81, FusCa 75, Chevette 86, Chevy 87,
Del Rey 88, 86, 84, Flat 147 • 82, FI.t Uno 85, 86,

Flat Pr....lo 86, CB 400 • 80, XLX 250 • 88 • XL 125 • 84

.... IGOL 1.8 I· 1 KOMBI 1 ISAVElRoli
Na Menego"1 veiculo. voc' poderá adquirir a .�a
cota do con.órclo nacional volkawagen do. vefculo.
kombi " .avelro e gol 1.6 •

'LIGUE AGORA ,

OU VENHA VlSITAR.NOS I � MenegoHi Vefculos
,:),1)01:1: .._

Il '()INVIIII,)(I',(1 1(INI/lflX(()lil) /11',/,1 '1/'1/',,1

�--
Dom Vit8/

NossoDOI
ARA O TRANSPORTE

=--_J É VitAL PARA
SEU NEGÓCIO'

'

$
ÁGIL E SEGURO

ESPECIALIZADA EM CAMINHÕES NOVOS E USADOS Pick-up Flat , Preto � 89
Escort GL Gr.m 91
Gol CL. ; Br.nco : 89
Bugue ; AnI.r.lo 76
Monza SUE , V.rnI.lho ; 88
Primlo CL ' Azul 91
FI••t V.rde ; OKm
0-20 Br..lnc And.luz (compl.t.) ;•..•.••••.91
M.rc.de. SEL. ; V.rd. Impacliv.I 86
Goi CL 1.8 M.rron m.t 90
E.cort

'

GL 87
GoICL y.rmelho ; 87
P t

, beg.m.t 87
P,r.tI CL v.rmelh 90
Corc.I br.nco 74
V.rI.nt b.ge 74
Go11000 Con.órclo cl11 preat. p.g v.rde met ;90
Gol LS prat. nIat � 86
V.ron. GLX � 90
P.nor.nI br.nco 81
P••••t ' clnzll ; 711
P t

,
: br.nco 81

GoI1000 � ; 93
GoI1000 br.nco; 113
FulO b.a ; 81
Mona SLE v.rCl ; 84
Diplom 4.1 bordo(r.rld.d.) 92
Monz. SLE 4p. oompl..o pr t3
Monlt! SLE 4p;" gr.fIt 1O
Fu., ff u ruuul oop 4

vmUd"· ..esPEä'ÃL:izÃ'iflr' · · .. · · ..X·88

!

Me�edes. Benz· 2318·92· aZUI.o.carrOCeria.:.........",....:.62.000,OO j.�.'�
_

.;Mercede. Benz ·1513·71· azul· D·TriiCklreduzldolChassl�26,OOO,00 i r·"
'si' .

Mercedes Benz ·1113·81· amar.· D·Toco/Garroceria 23.000,00
Mercedes Benz ·1618 ·91· bege • D·Truck· 50.000,00
Ónibus Turismo 151.9 • 80 • verde ·I).Leito •

"' "' ,20,000,00
Volkswagen 11.140· 90· azul· D·Toco/Carroceria· "'''' 22;000,00
MercedesBtnz201�· 85· azul·D·BaÚ-· ""'" ...." " ,,.38.000,00
Mercedes Btnz 1113 • 82 • bord6· D·Truck/Carroceria-",,,,,,23.ooo,oo

.

Fln_nol_mento pr6prló p.lo ._noo AImON, em 24m_,
o_minha. _ pirar do ,"o 73l OK (II'

Ru. Ad'U. FI.oh.r, 184 • C.ntro Ru .. J()IIIVIII(� II' 3573 FOIlt' (0473) 71 9il22

JARAGUA DO SUL scFONE (0473) - 72 3950 - FAX ' (0473) - 71-4665

Filial: BR�280 Km 55 n2 333 Filial: Rua lrineu Vilela Veiga, 103
Fone (0473) 73.Q143 Fone (0473) 73.Q138·

,

Guaramirim • SC Guaramirim • SC

Matriz: Av. Getúlio Var as, 754 • Fone/Fax 0473 72·2577· Jara uá do Sul.; SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se Casadealvenaria

c/230m2, na VilaLenzi.R$
25.000,00. Aceita carro no

negócio. Tratar 72-3797.

Vende-se sítio em Jaguaçü,
com, 80 morgos. R$
15.000,00 parcelados, acei
ta carro no negócio. Tratar
72-3797.

'

Vende-se casa mista em

Joinville Rua Américo

Vespúcio, 95 - Bairro

Copacabana, com 3 quar
tos, 1 banheiro, garagem
para 2 carros, copa, cozinha
e lavandeira. Valor R$
18.000. Aceita-se carro no

negócio ou casaem Jaraguá.
, Tratar 71-9822.

Vende-se casa de alvenaria
'ein Joinville, 4 quartos, 1

suíte, terraço, sala de festas,
garagem,pará 2 carros, sala

, de estar, sala de televisão.
ValorR$ 30.000,00. Conta
to fone: 71-9822.

VENDE-SE
Loja no SaH Schopping
Center - sala c/26m2.,Tra
lar' (0474) 98-0424 cl
Edelceu

, VENDE-SE
Casa de alvenaria cl 230m2,
naVilaLenzi.R$25.0ó0,OO.

.

Aceitácarrononegócio. Tra
tar 72-3797.

VENDE-SE'
Sítio e!ll Jaguaçú. com 80

. morgos. RS 15.000,00 paro·
, celados; aceita carro no ne

gócio. Tratar 72-3797.

Classificados de
,

Vende-se terrenoem Itajuba
com 325m2• Valor R$
3.000,00. Tratar 72-0128.

Vende-se uma casa pr6x.
Res. Amizade. Tratar 71-
6214.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
• Edif, Marangooi • Rua 25 de Julho
· Apto cl I 12m> • 3· andar· 2 qtos" cl garagem· PreçoRS49,700.00 àvis", ou entrada
RS 19,700,00 + saldo pareel;ldo até julbol97 corrigido pelo CUB,
• AptoclllOmh 2"andar· 2qtos;, clgaragem·Preço RS 49,700,00 à vista ou entrada
RSI9,700,OO + saldo parcelado 316 jítlbol97 corrigido pelo CUB, .

� Bdif. Petúnia, Rua Joo6 Bouneodorfer.
• Apto. cllllm'· 2'andar· 2 qtos., clg.....lIem • Preço 49.700,00 à vista ou entrada
RS 19,700,00+ saldo parcelado'Jaoeirol97 corrillido pelO CUBo

,

• !'.pto. c/17m" I· andar· I qto., cl lI"'''gem • PreçoRS34.000,00 à vista ou 50% de
entrada + saldo parcelado até jaoeirol97 corrigido pelo qJB, '

• Edif. Aster, Rua Marina Prutuoso.
• Apto. cf 115m'· I·andar, 2q1os., c/garagem· entrega Pevereiro 96· RS 53.000,01l
· Apto. cl 124m> • 2" andar, 2 quartos, cl garageuÍ • enireg. fevl96 • RS 49.000,00
• Edif. Anturio . Rua Bleooora Salle. Pradi ,

• Apto.cfI24m>· 2qtos., saÍa clsacada, 2bwc,cozißha.lavalÍderi.egaragem. entrega
novl9� • RS 49.tMlO,OO . parcelado.
APTO. PRONTO
• adif. Hor�ncia - R"" J0s6 ammeodoerfer

.

· Apto. clI23ßt>· 3 qtos, 2 bwc, sala cl oacad.a, cozioba, lavanderia e garagem· RS
49.1lO11,OII
· A:pto. c/ 6601' • I qto. I bwc, sala c/ sacada, cozinha, lavandena e garagem . RS
,�12.1XMI,tXI
TERRENOS
·1'..,.,00 St. Luzia próx.lgreja: 7.79Om·,· RS 35.000,00
· Terr.no de esqoina . 400m2 • centro> RS 26.OOIJ,OO
- Terreno Lot, Joseppe . Lateral Rua 2S deJulho·'2.01Im·r RS 29.788,00
· Terren.,'. Rua Ana Muller Boke· Vila Rau • cl área cODStniida • fundação e I· piso
+ projeto de cosntrução pl 680m2 • RS 25.000,00, J�

,

· Terreno • Praia POOL' do Jecques - Lote 3'· Pil'o........ Preç _

• RS 6.500,00 11 vista-
,IIXhll da 'praia.

,

I
· 1',...eno de 930m'· próximo viaduto· Valor RS 20.000,011. Lo",,1 alto.
• Terreno de 7IMlm·· R.., WaJdomiro SelumUlêr • Jarngwi S......erdo • RS 25.000,00
· Terreno de 349,OOm' • R, Travessão Ilha da figueira· RS IO.IJOO,OO
• C1Lim", • AltlIdo. do Sul (S<') cf c , de alv. e randKl' 120 alqueires. Preço RS
KO.lMKI.OO • Troca-se por casa em J g..á, '

('ASAS
'

• (,"a�, �11I alvo Vila Lenzi • Rua Frandsco Zacarias Lenzi, 89 - R$ :lSJXlO.OU
- ('mm ..-m ulv. Ilha (I;, Figueira. ct 1'85m2 -Loc. em Tegiilo re;klenci..'ll RS 4,5.000.00
�t�R'

,

-.( '3:'41 d,,' alv, Ilha (L"I r::i��ira c/650m2 área consmuda - terreno IS()()rnl com píscína,
'1u.'WIra d..·cNport� c residêlldaemprc��. Aceita-se imóvel como pane negócio - RS
:!(.5.1M)(t.(H11" •

- (",ISóI em madeiról c'Stilo c;oloni.:II ventiz.:..Barra Rio Molha eil sOm' área constr, RS
50.lNKI.IKI

.

- (':tS:I ..�m al\',· ('()AIl Rau - Terreno de l..'Slfuina � d 5,'Om'cJ+ tlma casn nos fundos
vt .l5111' • RS ,12.1KKI.OO • p.'f<-cla-S\'..

,
• t

'

...... 1 1,.'111 aív., terreno 7�01112, arca.construídn :tl(hn2, Mas:-mranduha - Valor RS
1()().fK)().(H) ·1��IUd:l�s ..• l'ondi\'Ot..'S de I...agameuto.

- ("�1.";1 ctn oív.. 0.11.Cmnhoriúd 129m'· Rua Pnra�l..�i n"917· RS�5,1"}().OO. A(.'dta·
:'Õl' 11..'lTt.'10 11<' ucgöcio.
- I.oj.. 4MMI11' • Doqu,-oiráo - '('uriliha· re�iâo ata(.-adisla de malha'; é (I..,\'idos. 5 ruJ(J:i de

\.'(llIslrU\'.lH • (')Iimo 1k!�Ó('io. RS 1 �UUKK).(") .'-"ÓI l'a,féçla.'Ii ,'Orri1ti(L,s rela poupança,
(ôalpao de AJ""mria d 45th,,'· ""Ilro· RS SO.ooo,ml· F.tltrada + parç_la.
(':1::,1 Cll' AI\'\.'ltaria - JlIféI)!lliÍ P....uql·rdo • Rua Ueflrique Borloliní • 16(htl� terreno d�
�211111" RS 50.IKIO.lKI, 'I'ro,·"·.,, por "pto.

'

I.()(·A�·Ã()
,

· AluJ!;"Sl'lcljas l'I.\2m1- J;tri1)!uõll!.'"'Iu.l'rdn � R. Jo�o J,.rAiroso. 1572· RS 250.UU
• Alu�;I-;'\.' arlns '"2lfl�ls.lluEdif. E�k;i. nla (iuilh�nll(" Iieriu,.. rróx. ß.,r(,�ilé. RS
'I�U"' . 1''')\:0.\'.\0.

.

· Ahl1.ô)-sc,' :-;ôll;l.�/lojns·, Bd. Hrk.a ·\d 7nnt3: RS �5U.(Hll' \,'} ��5mJ - RS �50.(K)

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

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EJP

Prlyetlls e Clmstruçiie.1i .

Fafa 11m tlrfalnenttl,gem compromi.uQ dm'

nossos prefos! Profissitmais especializado.v em

coberturas.. cerâmicas e constrllfão em geraL Além_
de ganhar nos preços. você ainda ganha o projettJ,
Valdeclr C. FIlia - CREA/SC 38.400-1 Eng'! Civil

Av. (,;etúlio Var�as .. 689 - Sala 1 - Centro

Fone (0473) 71-5033

, '
.. , ,.

, ',,'o

I'.

SCBIOCBn
PC)NI�· «)473)

. 7:)-1':)25
Rua Athanásio Rosa, 1645· Guaramirim • SantaCatarina

fábrica de Calhas
Industriais

e Residenciais·

M'ETALIM-
IIIIINDÚSTRIA DE

MÁQUINAS

VOCÊ QUER CONSTRUIR.�.
AQUI TEMOS A SOLUÇÃO

VENDAS POR CONSÓRCio

-LQCAÇÃO

ASSIST�NCIA TÉCNICA

P�ÇASDEREPOSIÇÃO E REFORMAS

EM QUALQUER T/PO'EMARCA

VENDAS:••••••••••••••••
Betoneira 120 litros com volant. semmotor - , R$ 295,00 à vista
Betoneira 120 litros com redutor sem motor -

•. �•••.... � ...•R$ 342,00 à vista
Betoneira 320 litros com volante semmotor - ••..••.....•....R$ 595,00 à vista
Serra circular com motor 1 ,·5 CV ., ..•••.•.•..........•. ; ...... � ...••R$ 285,00 à vista'
,Triturador forrageiro com.motor 1;5 CV -

�..•••.....•••R$225,00,à vista
Máquina de cortar grama 1 CV sem recolhedor - �....•....R$139,00 à,vista
Redutor de velocidade 1 x 45 cl coroa bronze•.••••••......R$ 595,00 à vista

- Guincho tree-trec para ilndaimes R$ 298,00 à vista,

,

, VENDAS POR CONSÓRCIO' ,

'

B�tonelras com motor à partir de RS 37,92 çom �niregas de duas ao mês, sendo um porsortelo e

uma por lancl! e 1 egrupo com fechamento previsto para 30 dias· flS'·sua Inscr1çlo ainda hgJe, '.

" 'CONSÓRCIO ' -, ,

Voc� não quer comprar dlretP -�nein pelC!.cons6rclo - quer apenas alugat- nós temos a Soluça0
POR APENAS R$ 29,80 VOCEALUGA UMA E CONSTRUA,SUA CASA .

AGORA FICOU MAIS FÁCIL - VENHA CONFERIR

Informações e vendas:

fONIAA!: (Mn) 71·1634
Fone: (0473) 71-3011171-1041-
Rua Max Wilhelm, 786
Jaraguá do Sul - SC

,

Tudo em mármore e granito, soleiras, pias, tampos de
'bal�ões e mesa_ Túmulos, acabamentos em geral

ORÇAMENTO 'SEM COMPROMISSO

BR-280 Km 60 (Antiga instalaç.ôes' da Marmoraria Prüsse)
ßuaramirim - SC .. Foné:-73-0162

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO -12 ClASSIFICADOS oe IMÓVE�S

71-7931··

CASAS
, Sobrado cl :110111 (F.lua 35· Pr6x. Apae· Piscina/Sauna/Gar. 3 vagaelSemI-Mobll.) • RS 190.000,00 'Parcelado/Aceltalm6vel'
, Sobrado cl· 300ml (Rua Conrado RI",el· Pr6x. Ferro Vélho Marechal) • RS 120.000,00 'Acelfa lm6vel menor valor /carro'.
, Cata alv. cl 200ml (Rua Vitorino Stringari • Pr6x. Weg I • com piscina) • RS 70.000,00 • 'Troca por apartament!)'
, C..a alv. o/98m1 (Rua Equador· 59· Centro· Pr6x. Hotelitalara) • RS 80.000,00 'Aceita ca.. at6 RS 30.000,00'
, C... aIv. cl 140m- (Rua Hor�lo Pradf,.181 • PrólC. Condomlnlo Azal6lal) • R$ 30.000,00 'Aceita carroAm6vel' Valor'

.
'·O.ia alv. CI 1\10';" (Rua Crlltl". Ba,uer, 91· Sehroeder • Pr6x. Sallo Borchardij • RS 25.000,00 'Ac!,lta carro/Parcelar'
, C alv. cl l00ml (Rua J"lIo TIni" Eequlna CQmerclal • Nereu Ramol) • RS 33.000,00 'Aeelta ParóelarlTerreno em Jguj'
, C alv. cl 190,,;1· Terreno cl 8.582"" (Rua·�rlnoe.. ,..be'. 547· Setiroeder) • R$ 80.000,00 'Negoe"v.II'

.
.

APARTAMENTOS
.

'R••. Amlzad. (2 qtol + garagim· bloce 2 • 3' .ndar) • RS 1&.000,00 + 285,00 p/""I CEF • 'Ac.lta carro a" RS 9.000,00'
• Ed. ArgUI (oobertUI'l Oupl.x.m .Itlilimo padrlc • Todil moblllada.j. blbllot.ca/barzlnho/larelra, etc) • R' 180.000,00
, Ed. Carv.'ho o/48�m' (1 lulte + 3 qlOI' Móvell embutldol) • RS 70.000,00 + Flnano. 'Troca pl .pto Bai: Cambori'"
, Prédio em conltru9l0 na rua da CEF • Aptol cf 2 e 3 qlOI + 1 ou 2 garagen•. Entrada + Flnano. direto. Entrega lunho/98.

'.

>
'.'

TERRENOS
, Terrino CI 801 mi (Oondomlnlo Aza"'... Jaragu6·Elquerdo) • RS 30.000,00 ou 'Aceita c�ro/P.rcelar'
, Terreno cf'392ma (Jardl!" deríte_nArro. Ao ladp daWeg II).· RS 12.000,00 'Negoclttvell)
, Terreno cf 418mt (Loteamento lIodoro Rodrigues. Vila Rau· Pr6x, FERJ)· RS 7.000,00 ou 'RS 3,000 + 10 x 500,00 p/ poupança
'Terreno cf 585m' (Rua Jos' Picolll· EI,ràda Nová· Pr6x. ao Mercado Bralllo) • RS11.000,OO 'Aceita Oàrra/Parcelar"
'Terreno cf 895mt (Rua doalmlgrant18·· Aceseo da Faculdade 'FERJ')· RS 15.000,00 'Aceita Parcelar/Carro'
, T.';'eno cf 487m' (Rua Jolnvlile • Ao lado do. Restaurante.Tradição· Familiar· O� Weg II) RS 70.000,000 'Negociáveis'
'1'errenó cf 12.72Sítil·(Schroilder. I.SOOm da Av. Caltelo Branco) •.RS 20.000,00 ou 'Parcelado"
'Terrenol cf aoOm-em Iohroeder (Rua Valenlln Zoz • Pr6x. Co"glo Miguel Couto) • RS 5.000,00 ou 'Entrada + filarcelal'
, Terreno. R•• ldenolal Henrlqu. Behtln; (pr6x. 'Salle Amizade) • A partir de RS 10.000,00 ou 'Parcelado'
• "errenol Loteamento PI.zerLI, (lIliI da- Figueira) • A partir de RS 8.000,00 ou entrada R$ 2.000,00 + IaJdo parcelado

.. � Ter,.río. pr6x. FORUM (Rua 172 • Arthur Gumz 'Lado OIl..lto') • AS 35.000,00 ou ,'P.rce,lado'
-

.

Nie perca ...a oportunidade - R••ldenelal 'H.rrI Marquardt' Próx. M.lh� Maiwee (200rnt. apó.)
• E.tllo InxaJmIVGermlnlco Prazo de Intrega Pr'90' fixado••t' 13 de .ltO dll98S (Im l:.Iall)

Rua Antonio C. Ferreira 197
CREC11741..J

�,
�.

• 2 ap.rtamlntol por .ndar
• 2 quartol,+ .1. lult. .

BlocoI' T.nipo Pile A. vllta (12X)'
.

A. prazo (1 OOX)
oe Portllro "Itr6nloo/PI.y-ground l' Ent, 11.750 + 12x 878 Ent. 7.000 + 100 lC 280
• 8 Biocol de apartamentol 1,21 S 10 me... 2', Entr. 12.2110 + 12 lC 1.020 Entr, 7.800 + 100 lC 30..
• Uma ehurr.equ.lra pl bloco 4, 1le8 13 me... 3' Entr. 12.1100 � 12 x tá.. l Entr. 8.200 + 100 Je S28
• Ar•• tot.11l11I • 112m' .7,818 18 me.l. - Ac.It.·.. como pag.m.nto: cirro/motolt.llfone

EREAL.
INVESTIR EM IMÚVEIS CONTINUA

"

,.
, , "

SENDO OMELHOR NEGOCIO!

i �ssoc; Imobiliárias Jaraguá do Sul·

Imobiliária

Menegotti

'.

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 8SS
ED. MENEGOTII 1" ANDAR SALA 1 07 /108

FONE: f 04731 71 0031 . JARAGUÁ 00 SUL SC

TERRENOS: .

• Terreno c/ 427ml. Pr6x. MC!% ,Urbano· 8.600,00 (Parcela)
• Terreno é/406ma• Pr6x. Júv.ntuí· 12.000,00 ,

• Terreno c/ 45Om1 • Pr6x. Faculdade, c/ fundamento pronto pl
2 pilO•• 12.000,00 (ParceJa)
• Terreno c/ 450m1• Joio Pneoa • 4.100,00 (Parotla)
• TerrenO c/4SOmI. Lot. Ver...llleIIU • 5,000AllUmlr FlnMo,
� Terreno c/ HOml • Barra Velha • Pr6x, Praia • 20,000,00
(Paroela) .

• Terreno W 2.000ml em SOÍ'IroecJtr oi 7.000,00 (Parotla)
� TerrenO c/ 26.000ml• Ilha eil Flguelrâ Pr6x. Hotel80.000;oo

.

(Parcela)

LOCAÇAo:
/- Sala Comi. c/ 100m1 RuaJolnvlllt.38O,OOMtl
• Sala Comi.• Rua Jolnvllle • 380,00 mOs

.

'Saia_Comi.' RuaJolnvlUe·180,OOmOs
• Sala Comi.• Ana Paula II - 250,00 mês
: Sala Comi. oU Aesldênclà - Játaguá E$qllerdo • 250,00mt.
- Apto. Pr6x. R'" dos Boto..,· 2 quarto.· 410,00 mO.
- Ponto Comi. c/ casa em Barra do .Sul· 15.000,00 (Farcela)
Av, Mlreohll Deodoro da FO....OI, ,1* - ..li 2

Centro - Jlrlgu6 do Sul � SC _

"

CASAS:
'. _. . .

�.

- Casa de a1V. c/ Som2 � Vila Lenzt � C$ 40.009,00. (parcela) •

· casa de a1v. c/150mI· Pr6x:ArróZ Urbano � es 32.000,00
(Parcela).

.

• Casa de a1V. c/ 60m2 • JoIO PellOa • es 12.000,00 (Parcela)
• Cela de a1V. 0/ soma· Pr6x. MIJw.. • es 30.000,00 (ParotIa)
'. ca..de a1v. c/goml·llh.da Figueira ·.C$as.OOO,OO (PII'otII)
• C de aIv. c/ 8Oml• Ilha eil FIgUeira· 30.000,00 (par_)
• C ·de aIv. c/ 4Oml;, COHAJAS • 1'5,000,00 (P__)
· ca.. de madelr. o/ terreno de eequlnl 1.2OQm1 .:�
Eequerdo 30.000,00'(Aoelta�.)
• C... de a1v. c/ 50ml • 'Ilha eil Flguelr•• 13.600,00 (Parotla)
• C.I. mllta c/ gom2• VII. Ltnzl·14.000,00 (Parotla)
• C..a mllta 0/ 90m2 � IIh•.da Figueira ·.18.000,00 (Parcela)
• Chácara c/ 1 .5OOm2 • C... de aJv. c/ 11Oma, parabólica, ar
condicionado, bananal! trufai e vetcklr... 16.000,00 (AceIta
carro)
• Sobrado c/144m2" Próx. Hotelliha da FIgueira· �.ÓOO,OO
(Parco')
• Casa de aIv. 0/·2OOnJ2 •.Rua Relnoldo Rau • Óllmo ponto
comerciai· R$ 130.000,00

'

..

CAeAe DI ALVlNARlA
C/100mt. 3 quBlto., Z ..... , oozlnha, Z·banhaIrOl, lavanderia; garAgem· Ru.MM E. RobertoZlem"'n· (PI'6II.
II Canarinho) R' 46.000,00.

'.

.

C/400mi.. 4 quarto., S.banhelrOl, Z ..... , oopa, oozlnh., d...rvl9o, garagem plZ oairOl, ohurruquat.. ,
pleolna. Rua P•• Alol.1o BOIIn" - (Rua do Novlolado) 120.000,00 .

.

C/ 320m- • 3 quartoa, ..n� 1 .uRit e demel. d,lpand.noI.. • Rua .1910 FranZller • Jgua Eequlldo - fit
130.000,00

.

.

C/186m1- 3 quarto., 1 .uR., aaIa, copa, oozlnha, banhllro, garagemR' 70.000,00· Ru. Walle,Marquardl-
próx. Confao. LOIII-Mar.

.

C/140m"· ..ndo part.t.".. oi 70m"· ,. Pia0 013 quBltOl, aaIa, OOIMI, oozlnha, banheiro, aaoada· F.. iIIa pl
Mlallo Ana Paula II FIS 80.000,00 .

Oada de madeira.0/911m" e terr.no.c/1 .080mt • Rua Arthur H.n.õh.l- pl'ÍllC. S.nal - .... 80.000,00
e_ mleta o/110m"' Rua A"u.. Ci.....·• FI' 19.000,00· Ilha da Flguelra
.Cúa de madelrao/110mt· R"a Antonio 8. Soh.mldt.·Ilhada FI"u.l:raR' 18.000,00 \

r.rreno 0/ 930mt· oentfl)' FIS 18.SOá,00
Tl!AReNOS
C/930m"· Condomlnló Aul.la· RS30.000,00
CI 88S,9Smt • Condomlnlo AZaltla· 1'1$'30.0'00,00
C/1,O.294m"· Pr6JC. ADV; de·fr.nte para·afallo· FIS SO.OOO,OO
CI So.OOOm" • Flua FIlo .Cerro I . RS·'90.00Q,OO
C/496m" • Rua VHor Salier· RS 16:000,00 �CI 572m" • Lat.ral Rua Bertha W••ga • FIS 1S.000,00
·C/4.800,"" • Flua Bahia - Jgu. Esquerdo· FIS .80.000,00
C/4.200m2 • Lateral Flua Acaral • RS 90.000.00 .

LOCAÇlo
C..... de mad.lra • Rua 25 de Julho· 3 quartos
Cada de madeira· Flua Frederico C. A. Vo.1 • 3 quartos
Ca.. de alvenaria .. Flua FIlo da Luz· 2 quartoe

-

C_ de madeira· Flua FIlo da.Luz· 2 qu",,�.
Ca.. d. alvenaria '.Rlja·2S,d. Julho, 889 • �uncloe _

$al.,s Com.rolals • Rua Waller Marquardt • C.ntro Comi. V... I.

'�':RECll, 7�2..J Rua25deJuI1o,317-VlIaNoya

_

JRgué do SUl· SC
FONE (0473) 72-0183

VENDE==============�

#
"
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Vendas
Terreno com 15.000m2 com frente para a BR-280,próximo aoCarinhoso
Terreno c/10.oo0m2 na BR-280,próximo a mecânica Burgues
Terreno no Loteamento uVicenzi Gadotti Ltda" bairro Santo Antonio
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 1�x30mts, centro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Glardini LenzL
Casa de alvenaria com 63m2 no Loteamento ·Vicenzi e Gadotti Ltda".

, Casa mista na rua: Dom Bosco ·Vila Lalau" com l05m2 sendo o terreno

de 465m2
'Chácara com 1 0.000,00m2 com casa de alvenaria, bairro João Pessoa
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos com casa, luz e água.
Apartamento no Edifício Jaraguá

.

Apartamento em Curitiba -no bairro Catalengo, rua João Alencar'
Guimarães com 2 quartos, garagem e demais dependências sendouma
entrada e mais financiamento.

,

Terreno na BR-280 com área de,7.000h12.

� INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

Quer alugar?
Imóveis residenciais:
.. Kítinetes.. com 40m2., Rua
Francisco Hrushka.. Jaraguá
Esquerdo.
- Casa de alvenaria com 3

quartos. Rua Ervino Menegotti.
(Próximo a Metalúrgica João

Wiest)
- ,Casa de alvenaria com 3

quartos. Rua Friédrich
Sonnenhold. (PróximoaArweg).
- Casamista com 3 quartos. Rua
Guilherme Hering. (Próximo ao

Restaurante Capilé).
- Apartamento com 3 quartos.
Rua Alfredo Carlos May.
(Próximo ao Ceprom)
Imóveis comerciais.
- Sala com 60m2 (térreo). Rua
João Januário Ayroso. (Jaraguá
do Sul)
• Sala com 50m2,' Rua 'Lateral
João Marcatto (Centro)

Nós'temos

!-'.

,

"

�

Lar Imovels
Av. Mal. Deodoro, 141�

•..�...._...._..•
I ��' I

: �RECI N.0 1589 J_ :
I I
I Ba....a Sul I

': I...õval. :
I Fone: (0473) �2-2734 I
·1 T:=' I
I Terreno ct 432,75012, aa rua 25 de Julho, Vila Nova. Preço,R$ I
I 23,()()().00 I
I Terreno cl 2.791012• rua Walter Marquardt. defronte Posto Mime. I
I

Preço R$ 180.000,00
ITerrenoc/60().()(lm2 ( ISx40), na SC""I ('. 5(){)metros da Choco Leite,

I Rio Cerro II: Fre1iO R$ 6.()()().00 I
I Terreno•• Lot, do Marqu;mlt, na Barra. Preço R$ 6.500,00 I'
I

Terreno ,,'5664m2, Rua BerthaWeege, Barra. Preço R.� 40.000,00 -

ISO% entrada. saldo 6 meses.

I Terreno cl 498.75m2• na rua Luiz Salier, Barra, Preço R$ 11.000,00 I
I Tcrreno<·15J)()().OOm'. RuaHorácioRubini, Barra. PreçoR$45.000,00 I'
I

- 50% entrada, saído (> meses,
ITerreno ct :\12m2• LOI. Steínke.na Barra, Preço R$ 7,()()(),00

I T"ffi'1I0 cl 405m'. Estrada Rio da Luz. distante .�,20()ms da Malwee. I
• Preço R$ 5.5(){)'(){) I

, I
Terreno .�,�4m2. na Barra. Lo!. Marquardt, Preço R$ r.oodoo - 50% Ientrada, saldo 8 meses,

I T"rn',n<>,'1 J 15.()()IIl', Jar;lguá Esquerdo, próx, Arroz l Irhano, PreçoR$ •
I lU)()O.OO - 50% entrada + 12 x R$ ,H4.00 I
I

SíTIOS I
I

Sili<>d 1().()()()1Il'• terreno 1,laino, ;iglia corrcnte, planlação dc horlali-
I.....s. "difio:ado "'>OI uma casa ,'01 alvcnaríadc I 89,()()m2• galpão para

I g;ilinh;L< v 1"11"'0.<· linha tddi\nil'a. Rio Cêrro II, dist.'Ult.·, 3()()m. do I
I

"sfall<', 1\"";1" - nun', terreno ou casa na Barra. Preço R$ 75,OO().OO I
-1lt.tn·I,:I:'I4.1""'1l1 12 1ll\.'S4,','\,

• ,Sili".., 1511, 75I>OI'."dili<'adocolll casa .I"madeira, galp;io."Slr,'baria. I
I 1;;..I"g,'m·""I""·"';'·' h<L<I<UlI,· ';gU<I.17km dOl'l'nlru: I 'r,....oR$25,()()(),()() I
I Sili,,'" �,�,h7150mi. .'difk,[do <,<>Oi dois I:alpi....< Ulll cl 2.�(>.801ll2 ,. I

uUlh' d hehn.!. 'Il'll'aliz.allu cm Rih.·ir�u ,j':'L'iPedras, l· ...,," .igua. lagoa lO

r

I mal", Pr'·..... RS 55,()()().()() - Iwg,,,'iávd I
I ./' ( �a�us I
I (·,.",,·m al""n"ri",�1 150m'. ,� 'II.". garagem, 2BWe. churrasqucitu. •

terreno com ..J.,I).:'i{)",l. na ßarra.latl·�al,llIaP\.·. Alni."iiu Bocing, Preço
• ({$ 55,()()0.()() - n�g''''i,íwl I
I ("�t!'a mis'�, l'um I:'Om1• tvrrcn» \'/ 51Rml (lh.';.33,. n�, '''_rn•. rU:1 I

, ,I :�::'�::�::',�,u.�:::�;"I;;·��3��/L:�:�:��::,,�a.I"rn'n"d "05m'.na Barra,
I

I IlfttX;mo �I St'll,:. [lutafu,!.!(l. Prl'", RS .�o.oo()"no - "\"""'itaw,"ôl' \'aITU. I
I I'.L',I.I<- ",',,,I,';r<l ,'i I I �.()(�II'. hairro S.i" 1.01,', I'r,.�." RS 15,()()O.()() •
I ('.I:"Õ.I l'm .Ilvl'nana d ·1..tOml•. � "1Ius" .:!h\\'l, ��U'�lgl'm, I'rux. St'll..·. I
I

B,'lalt'!!,. Ph'\(1 K� ...f�.fM)(.).()n - .-\n'lIa-s�· .,:arru (lU, lfl�nvd nwtlur

•\';'1111("

I :\llar1.uUt·nlus I
.' I (·I�nl· I{\· ... ilk,h:lal :'1 LUTi \1artlliardf'- ('om .� lll"-":. I suih:, �;.u·af!"·nl. I
,I

\ IHlrr.I"llIl'lr.l. play·.::rnund. (·(lndh,J'l· ... : KS 7.000.00 \'nlratl�1 t' . ..:aldo
I.. '111 1.(1) I1h·;o.\·:o- ,./ pl\·"'I.I'·Úl· ... fi.\a;o.�·lh.-t{� �Of).OO .. \(:I'll.I-"'l' l·an'O.

I 1.''''It'lh' 11'1II"·p.Uk \11' pa:.:.U1ll'nlp. I
I �- I
I

I 111·'" \ "llhTII.II .... n.1 n.II1·�I..In Kill {',:nll I(i.llp:ln ",:11\ .1"\,1"'1"1.1 I' I �Hfi,,:o, nl�, \\',llh'r \1.lnlu.lI'!.I1, 1'1 ...·'1.. R."

I, :';'II,IICI I·
- - -

RUA ANGELO RUBINI. 1223 - SALA 09

I
I
I
I
1/
I
I
I
I
,I
I

TERRENOS
Terreno cl I.540,()(lm2, prõx. Scar (Centro) - R$ 70.000,00
Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 44501' - Ademar Elbert -

R$ 8,500.00
Terreno Rua João Planinscheck cl 896,00012 - R$ 65.00,00
Terrenoe/5.104m2 Rua 199sem nome - Vila Nova':
R$120.()()(),()()
TerrenoeIl .5oom' + casa de alvenaria na OUI Epiiácio Pessoa - R$
1!1().()()().!)()
Terreno cl construção própria para lanchonete ', Lote n° 45 - Ana
Paula III - RS 22,O()(),00
Terreno eIl ,089m2 - Rua João Januärio AyrosoR$ 20.000,00
Terreno cl (,50m2 - Próx. Recreativa do B'reithaput
R$f>,5(H).{)()
Te&ello cl 6. 19úm2 cl construção de 450nt> - Rodovia BR-280
J(l,50�� - R$ .�50,00().00
Terreno no (�ondomínio da. Azaléias - R$ 22.000,00
Terreno cl ,�501112 - Loteamento Ana Paula IV - R$ ('.000.00
1.01" n" 190 no Ana Paula III - R$ J(,.ooO,OO
Terreno l'/15110m' + casa de alvenaria na rua Epiláeio Pessoa - R$
IIJlU'OO.OO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1.01" n" I 90 no Ana Pali Ia 1Il ' R$ 16.()()O.()O
Lote n" 450. l.oteamcntoAna Paula I (Lote 50) Rua Jose Narloch
- R$ R.IIOO.lH' '

1.01" c! 450m2 - Loteamento São tua - 13,()(H'.O(J
• Lote n" 1>71.0lcamcnlo Ana Paula IV - R$ 15.()()().()()
Terreno ct ,1(M'm2 Rua João lanuário Ayroso - R$ 15.1J1)().()()
1.,,1," na ma Paulo Kluzkc, bairro: Amizade-Mauro·
RS 12,tH"I.I"'

CASAS
('asa untiga ('111 alvcnnria ct 1.6(){)mlllolcamcnto Ana Paula.» R$
"�,lIlItJ.lltJ
( 'asa alvl'nanad 6,\l11l - Lote n" 25 í.oh..·anu,·nlo Ana Paula [I • RS
11I,llIltJ.l11I
( ';lsa alv.·llari;, c! )(hn! - LotenmemoAna,Paula IV -I :illundamcnto
+ I<,� 1�,lItJlI,lItJ

(�;lsa cm l'nnslnlt,::lo c! 140ml - 1..(;1(.' n 54 Ana Paula III -

hnan,'ialll,·nt" + R:'. 12.lIIíll.lICl
('asa math.·ira \:!-'hmZ- Lote 121 - Loteamento Ana Paula fl"- RS
12.111111.1'0

AI'TOS

:\ptll, I:difil'ip .Iar�'gu;i cl 70m2 - I andar - s/garag('·1ll -

R� � 7,0011,00

,\pln, h,hfido .I;'l"O 1:1ll11h.'nllm.'I1'l'rd IfHtm2. 7 �,"dar·
, R� :'11.0110,011

,\1"111, I:llifido (sahdia . :\ptu. 101 l'Il.�lrn2. � 'luõU1oS ,,' garagem
. I,t'� hO.UOO,Of)

I .""'S 11"'"I<'I"II11s "p"rtlr d,' R$ 2.500.00 II" "lIlr,,1I3
1,lIkanh.'nlCl S;lo (·'risto\';10 II

1,'II,',II1\1..'1ll11 (·"I1lI'-I'Sanlpil.'nl
'l,pkalll\'11111 ('on:-;lanll1lo )'radi
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CORREIO DO PO\'O .14 C LASSIFICADOS DE IMÓVEIS .hlraguú do Sul. 5 de asosto de 1995

CASAS
R.f. 1.001 • Cu. d. alv. eI 1_ . 3 dann.....la. cozinha, 2 bwc. la.and,'ia. di.pen.a.
pagem, .11IIId1 � Rui P.d,o Rori.", • Cen'o· Valor RS 37.500.00.
R.f.1.004· Ca.. dI.iv. (.ob,ado) c/147""· 2 do,mi." 1 .ull•. d.p.nd...ala. cozinha. copa,
pagem, ewc. �klada prb eMp.ndl. Valor RS 65.000.00

.

,..f. .1 .005· Ca•• dI aIv. c/260 ·3 dorm." 1 'Ull',3 .ali., dop.M chur,a.q" cozinha.•auna..
1n1. p.lbbllea, ....ioo omb" VI'.gom, .11II.d. p,b•. A"oz U,bano· J.aguA E.qua,do, Val«
RS 10,000,00

,

'

Rtf, 1,001· C••• alv, ell4OmZ· 3 dorm." cozlnhl, ewc, .aI., copa, 1••and"I., di.p.n.a,
paglm. Torr.no .i....7m., .Iklada� rua F,.Ib.,g" P.mplon•• p,bx, .0Ba.p.ndi· Vllor A$
11,000,00
Rtf, 1,00' • Cu. alv, c/120m' • 3 do... " .Cillnha, BWC, chur,uq, g.ag.m, .Iklad. no
(Cchlj••) • Jg..E,qua,do, Valor .n�, RI 17,000,00 + (In.nc,) RS 25,00 m.n.Il.,
Rtf, 1 ,012· Catamltlao/lomo· 3 dorm.". d.mll. d.p.nd'nell., .Iklad.�'UlAdeifo Pltch"
• Alo Mel"'· V.1ot All'.OOO,OO
A.f, I.Ofa • Cata ml'lI 0I101m1· T.rreno cl 400m', .ltuldo .m Tulllr"'C, V.IOf AI
11,000,00. Ac.II.... rocI
Rtf. 1 ,014 ·Ca••mlill 0I14m1·a dorm.,,' demaI.d.p.nd'ncll., Iltu.dl.mT,•• f1ioo doNor"
• Vllor AllUOO,OO

.

Rtl, 1.017· Cu.mIIIl0l70r11', 3 dormi,,' d.mlll d.p.nd'ncll', li1llidl i rui Hori�o P,.di
• Jgui il",rdo, Vllor AI 26,000,00
Rtl, 1,01'·Cu.mlillo/ 120m'· 3 dorm.;,' d.mell dep.nd6noll., .lklHa nlAv, M.,cllio 0111
• P,Ii. de Plp,... Vlior AI 33.000,00
R.", 1.020· Sob,ado .nllgo 0I230m'· Locli�ldon""•••n�1i i 'UI Epiliclo Pm.. • Valor
AI250,OOO,OO

-
"

,

R.f, 1 ,021·80brldo.niltocl210m'·Looílll.dona••• o.n�1i�,u.Av.G.tI)IloV.g•• • Vlior
RS 110.000,00 '

'

R.f, 1 ,024·Cu. "'Id cl10"'" (+ pontoCOrrI"ciol) cl06m', ,lkI.d. i,uaJoãoJanuiltloAyrooo
• JGu6,G.qua,do, Vil« AS 30,000,00
R.I, 1.02••C...mad, 017""" T.".noo/·1.IiOOm', .Ituldo no RioMolla· Vlllar AS 13.000.00
Rtf, 1,027· Ca••mld, c/70ma· ,3 dorm.". dlmall dtp.nd6ncl•• , .Iklld. om Sta. Luzia· Vilar
RI13,ooo,OO

,
'

Rtf, 1.02•• C...ml'lI cl 170m'· 3 dorm•• , odemal. dlp., tO"'no eI 45Om', 'lkll4o no bol"o
Slo.Luf•• Jg..E......'do. Vllor RS 010.000.00
AlI, 1,020· Caaativ. clI22m'· 03 dorm."OllUltt, o demal.d....nd. tItuodop,6o<, ".N."".
• Valor RS 11,000.00 • ou 1Mnc. (10ic).
AlI, I ,031·Cit.ml.tacl5lm'·Ttri..ocf37W·02datnl.". dlmal. deptndlncilo;)lklada
UII d. R...�.· PI,*,,, 8a11o VItIIrI. RS 11,000,00 '

"

Rtl, !.OU·Cat.d.m.d, ci ..... • Torr...0I373mZ·3dotmo" .demal.dopondlnclu, olklada
à rualnnlo L'lnelro • VI. LtnJi • VIIcr RSI3.ooo,00
Alf, 1,033 • � aIv, rJ 200m'· ,Torr..o cl 100m' • oa doIm." • demaI. dtptnd6nclai + l1li
ptHo om IN. rJ 1ON1'fII, tItuodo.na rua Joio Janu6Ito Ayro.o • JV� Eaquotdo • Valor RS
16,000,00
R.I, 1 :OM • Ca•• aIv, cl 181m' • Torreno c/312m' • 3 dotmo" ewc, oop., COIIn"', IIvlnd,
ahurruq, • pagem tI....da. 'UI Htlnlllh A, L.llmem • Ll1trli da 'UI JoInvlla, Vllor R'
11,000,00,
AlI, lOas·Cu. dtalv, cl tim', tltulda na Ru. Rcbt,1O Zlam.".· V.1or R' 11,000,00,
Rtl, 10ot·Con.ru9ioem .Iv, 01110m' (novc) oomtrelli, "".no cl ....d. '04m' + (mor.dI.)
1101'fll, tItu.do em au.amlrim. Vliot R"O,OOO,OO,

TlllillNOl
Rtl, t,OOI • Tt"enoo/44em'·lIItuldoprÓII, lO POIIOM.GOI. ·Vllor A"1.000,00
Rtl, t,OOI·TII'ono 0I11.7"m', óllmo plI.IOItlmenlO, .Ituldop,'*, .0Juvon-',· V.1ar RS
00,000,00
RII, 2.000· T.".no cl 7,ooomt, tltuldo no RioMoIII (1I11,1i) • Vliot AI.I.tOO,OO
AlI, 2,004 • TII'tnO cl 1.000m', Ii-.Ido n. rua Joio Santi Tav.... Rio Moi"'· Valor RS
20,000,00
Alf, 1.001 • Ttfftno rJ 310m' ti... no LoltllllanlO Corupi • P,., 10 POlIOMil'" Vllor
RSUOO,OO
Rtf, 2,00' • Torr_ cl .�, .ituIdo prellt, 10 Móvti. PI." • Jgu"Eaquard•• Valor RS
20,000,00
Rtf, 1,007 ·Ttffono 0I4OOm', Illllld.n. P,lia de Ub.... • 810 Ftanelooodo8ul.· V.1ot RS
20,000,00 .

Rtf, 2.00•• Torr... 011 ,ooomt, Illllldo i,UI Bahia,. Con.o· V.1or R' 30.000,00
AlI, 1.001·T."enocI7I4mI;.llIIIdoiruaBatlodoRloBrlnoo, Plbx, ..EI.�bvtI. Perli'l
• Valor RS100,ooo,OO
-Aol. 2,010 - Torr"'o c/1.050"",'lituldo.ii rua Blihla, Conllo· Valor RS 25,000,00
AtI, 2,011 • T_no cf 0408'"', ir.. nobl. sltuadona VIIaNova. Val« RS 18.000,00
Rtl. 2.012'Torr"'o cl oiSom', oi�õdo no alto· ptó•. SIo.Nda, Tadou. Valor RS 12.000,00
All. 2.0IG· TilttllO cl 1.800'"', COrrI galpão �ificado Im aIv. eI 110m', óÍ"ado no conro da
M.....indIit.·Val« RS 200,000,00

· Rtl, 2.014· torreno el51íJmz, tlàIadoàruaJacobGilt•• .,· CÍlampagnat· Valor RS 18.000,00
Rtl. 2.015 • Torreno cl1S2"", tllllldo' rua Jot6 PlooIi· p,bx... Suponn. er..l0· Valor RS '

5.500,00 + 30 • RS 200,00
.

· Rtl. 2.016· T..,,,,oel570m', oi1uadoàruaMax.NiooIauSdunidt·C..lro. Valor RS 18.500,00
Rtf. 2.017·T..,,,,. el535m', situado iiVila fiar· V... RS n .000,00
Rol. 2.018·T.".noc:/35Om',oi"adoàruIAngtloe_tta·lhadaFlguti,a.Valor RS11.000,00
Rtf. 2.011· To"onoc:/ 420"", oilllldoä"VilaltnJi P,bx." Co(6gioGitldni lonzi· Ob•. : 02
Itrreno. eI 420tn'· Val.. R$12.000,00 CId.
R.,. 2.020 • T..,eno cl800ml, oi1uado no R.oldlnclal V.,.all.· Ba.,o Amizad.· Valor.RS
17.000,00

'

R.I, 2021 • T.,,.no ell.060"", ollllldo. RuI Cu,t V..ol, tln'· V.1or RS 015,000.00
R.f. 2022· T."onoc/1.oI80m0, .11I1do naW."" MI,qua,dt. RioMol"'· Valor R' 75.000,00

, .

·Slno.
Rtf. 3.001 • 81110 eI 20.000"", situado à 'UI Btrjamln Contlant • M....lnü•• '(Iiçr RS
".000,00
Alf. 3.002·81110 na oIdldt clutOm'cI_dimacl. cl70m', óIIm.�.tapll•• clcIldt naVIII
Nov.· Vliot iii 015,000.00
Alf, 3,003 • 81fo oItO,OOOm', 0II.1Iv" ildo, iguI_.nIf, todo .. ,CIdo, tltuIdo P'ÓII, 10
Gumz· EaradaGlrlblld·Vllor RS45,ooo.oO
,.." a,OOI· Sido cl l2e.OOOm', OII.tiv, 01 a dorrrit" criaglo d. pllxH,"'. corttnlt, todo
OIICIdo, IIIIadono AlIJtIrIoOrandt dIoHorte· VIIOI AUO,ooo.oO

IIM1_OI
Ati, ,4.001 • IIIIIIIIIMIII AIIUIdt· AjlIO 01 a dttml" t demII. dlptnd6nCilt.V. ,"" At
11,000,00 + ("_,) RS a..,oomanIli.
RtI, 4,OO'·IcIIIIoIoClt....MonI... ·Apto, 01 a cfotllll". domII. dtptndlnolu, Vllor RS

.

40,000,00
.'

A.I, 4,001·l41li'" II..... Apto, 01 t dorm., • demII. daptndlnolu, VIIOI AUa.ooo,oo
Ati, 4,004·1cIIIIoIo AnIdtIo .Apto, 0I1M,00m'(novo),S""do.,u•.,._.S, P,adI· Ctn�o
• Vllor AloII,OOO,OOO

'

·

AlI, 4,006 ·lid«clo CIIovlMI' Apto, cl 110m0· 3 dorm." (Ol'oulll), COIIn"".1iI�god.,
8WC,IIYInd,ot,.agont,aI-'ldoru.OtrmanoM.qu.dt·P,'*,àM.itel.VIIotRI4O,000,00
A.I, 4001 ·1cIIIIoIo1WIIn... ·AjlIO,cloadorm.,(OllUltth oozIn"', 2bwo, gtrlgtm. demol.
dtptndlnclu, .iWdo. RuaJo., EmmtndOllftr· C..ro • Vliot A' 50,000,00
RtI, 4007 ·I4III.GatcIInItt .Apto:oIot dorm." .demalo dtp.nd'nclu, tl1uadoàAv.B.1o

, do Rio BrInOOQuill'0,",0' Valor AI 011,000,00,
Oll: APAIITAIIMOIIINANCIAIIOI.COHIULTIoHOI

. LOCAÇOa
Rtl, 5.001 • Ajlte, cl 151m' (novo) .""do n. rua""'•• OcrnllUloh·Vlior At Uo,oO
Rtl, .,002 • C... de madtl,. tltuada na ruaMlrotJo Baril, 485, VI. LtnJi· Vliot RI 2'0.00

. -

LOTIAIIINTOI
.

Alf, 1,001·Rttldtnolll�·l_cl3I5"', tItuodoptbx, 108aIIoAm�.BIi"oAmizacl.
• Valor Rll0.ooo,00, '

A.f, 8,002· Rttldtnclli Pi.zo,.·Lott. cl"W, .11uado prbx... Sallo VII6rI.· Bti'ro lltia da
Rgutir., Valor RS 8,000,00 ou ..r, + 1In....

,e·rta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39· Fone 72 ..0510

Vende

Itvlc )1 �I lÁ!,'" A
{I/leid/MI

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 445,50m2, ótima localização
Lote na -Hha da Figueira, rua. José Theodoro Ribeiro, com 6Ú I ,00m2,
excelente para ponto comercial.
Terreno em Corupä com 75.()()()m2.,
Terreno em Corupä com 2(')2.250m2

Chacarä em Corupä próximo ao Seminário, com 13.000m2, com casa, 2

tanques para peixe, estábulo. (Negociável).
Terréno central, no início da rua Adélia Fischcr ärca de 33.023,OOm2

COMrl6 • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA
i

c....
Casa de alV.narla 0'220fnl1eulte + 3 dormitórios demais dep.
• RUI M, Zlimann
Casa de IIV.narla 0'3 quartOS' Inicio Jaragu* Esqu.rdo
Casa de alv.narla cl 180m' ctterr.no de 208oolJII· RyaJolnvlII.
C... de alv.narll c/ 130m- o' 3 dormltórloe • PI'ÓX, 91110
Do'rlng

.

C... de aIv.narla rua F.llp. Schmldl 0'155",., t.".no 8881J11
rUI F.11pe Schmldt -

'

C de madeira cl 100m-· Rualrmlo L'lndro
C aIv.narla o' SOm-· Rua Adolfo Zlimann
SObrado alvlnarla o' 300nii • Vila LlnzlllTl con.tru9l0
SObrldo aIv.narla cl 3O()mI. Lat.ral Slmlrdo Dombuich
C... c:llllvlnarta 0'130m- rua Pre'llto Jo" alUir
CuadealV.narla0'100m1Lot.lllllntoRlbllro,lIhadaFIguII,.
C... de lIv.narla cl 100m1 rua AIIl'Ido CIIIOI MlIIr, (R$
12,000,00 de .ntrada ueumlr 'lnanclamento d. R$ 210,00
men"'s)

,

Aeartlm.nto.
Apto. cl 2 OU 3 qUart08 em conllruçlo rua C,E,F, p/entrega

,

meados de 96
,

Apto. Ed: l!iabélla c/1�ma • 2 quartos + 8ufte cl piscina
· Apto. Cond, Al'I'iIZade • 0/ 2 quartos - Ananclado
Apto, 0/ 118ma �d, Doná LID em Piçarras 0/ óllme Vl8la p/mar,
a quartos + suite demais dependências
Apto, 180ma c/SUite, 2 dorm�. e dep, elfllregada - Centro
Apto. 3 donnlt.• Edilicio lsabela

"

TI..,.nOl
leneno c/2.600fn2 - Rua Jolnvlle, ótimo ponto comercial
leneno 0/ 430fn2 - Loteamento Versaines

-

Teneno c/589ma· Ilha da FIgueira
lelTenp cl 532ma - PI'ÓX, Posto Marcola
lelTeno c/300ma - Praia de Itajuba pl'Óx. Igreja Católica
lelTeno c/430ma - Ao lado do Condomlnlo Amizade
lelTeno c/400m-· Rua Marcelo alUbl
1elTenoCI 1oo,oooma cl casaalVenaria ótimop/empresa - Rua
Wo.oang Weege (Rio CelTo I)
T.IT.no de 560"" ao lado Lot.amento Champagnat
TelTlno de 790m-· Fundol Volklwagen
relTeno de 16OOm1 • Vila Nova, próx. Fórum

Alu......
· Apartam.nto c/2 dormltór1Ol Ed. Florença· Mal. DIOdoro
Sala comerciai no Ed. PIcot•• Mal. DIOdoro
Apartamento el3 dormltórto, Ed, Iublla
Ponto comerciai o' lecrltórto • Rua V.ninclo da SIIVI Porto
SObrado de aIVlnarla no centro

!=onJuntoA.,Emillrant••ÓlllIIOIlptoeoomohunuqu.IrI,
•1110 de '111.., 11110 di JOIIOI, plily""round, totllm.nt.

· rllld'noill. Apenl' 2 Por·lndar. Flnlnoll""nto pr6prto I
partir. A' 401,00 pormh (1,12 CUS)

VENDE-SE
CASAS

., [)" 'a1venaria nova. C()m 2 quart08, banheiro, ,.a1a, cozinha e
.

sara.em para dois carrOl, com rua calçada, toda murada com cerca

de a1untlnio próximo co16SioOlardini Lenzi. Vlllor RS 26.500,00,
Aceitamo.. propo;ta.

.

• [:Ie alvenaria, próximo ao POlo NortelAndla, :I quartoll, 2
, bllßhelf4\'1, _alade vi.lla, COl'Nlo cozinha, .aladeTV, rlrea de serviço,
0110 de (cRM, pilOina, c:l,tuJI'lIIqueira, 'aaraaenl IW'A 3 1lIIIT0I,

Valor RS 95.000,00 ou troewo por�enlO,
• 2 CUM, .endo uma de mildeira de 18Omu, em 6tllilo e8lado e I
de alvenaria de 130m", 21111tea, I quarto, cózinha, banheiro locial
II 8araaem, teJl'eno comercial de400m", Na rua Joio PllIßinc:heck,
centro, Valor RS 85.000,00 ou parcelado em at6 10 meses,

• Mista pintada a óleo terreno de BOOm com :I quartos, banheiro
todo azulejado, cozinha, copa. sala, chulTllilqueira e sarasem,
próximo snUIo do vitória Ilha da Pigueira. Valor RS 17.000;00,
• Mista com terreno de 405mmais :I qlllll'lOs 2 bllßheirOl', cozinha,
,copa, sala, dependência de empregada churrasqueira, local pra
festa, garagem, próciitlOào Hqspltal Jaraguá. Valor RS 28.000,00,
Aceito carros na proposta.
• De alvenaria, I sulte, :I quartos; 2 banhelro." dependência de

entpregada, sala, copa, càziliha, sala de jlliltar, churrasqueira, gara
gem, terreno de 600rnts, próximo aMarisol, na rua Joinville. Valor
R$ 65.000,00
• Sobrado de 2 piso� com 200rnts, livre de enchente, no bairro
Havaí, em GuaramirißL Valor RS18.000,OO ou troca-se por casa

. em JoinviUe

• . Casa mista nova, portão eletrônico e interfone, próximo a

Sociedade Baependi, Valor RS 40.000,00 '

TROCA·SE
• ,Casa no centro, I casa: de alvenaria de 4 quartos, 2 banheiros,
sala, copa, cozinlla, lavllilderia, garagem para :I 1lIIIT0I. Próximo 110

SUpermercadoSesi, naBarlo do Rio Branco, por apartamento de 2
quarto.1 com sarase,". ,,,---

TERRENOS
• Terreno de 597mll, próximo ao P6rum, Vila Nova,
• TerrenocomerciaJ em (Juaranúrim de :lOx54.1!o 150m11 dotrevo,
Valor RS 22.000,00
• Terreno de 3Ox71, próprio para uma chllcara na Vila Rau,
próximo a Paculdade, Valor R$ 25.000,00 parcelado
• TerrelW de 14x27, pr6ximoaSociedade Vieirense, VilaLalau, .

(:,;nl rua calçada, livre de enchente. Valor R$ 12,000,00 ou R$ I ;1 .

6,S.OO,()O de entrada email 5 l'arcelM de RS 2,OOO,eX)
• Vende••e telefone prefixo 7 ( e 72.

,. Rua Jo•• - Fontana, nl 41
J.r.guí do Sul· SC
FONE: 72-0525
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3.00 3.00 ,

�
8
o
üi
a:
a:
o
o

Cozinha
Quarto

BWC

(Opcional).
,

Quarto

CASAS DE MADEIRA'
Sala.

Quar:to

PRÉ-FABRICADAS
PINUS - :PEROBA - CANELA'

,.ITAMBEM·TEMOS CASAS, EM ALVEN�RIAI.
,

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

Casa em

.

tes financiados Loteamento - ,CENTRO - Bairro
casa.emem 10 meses>

Czerniewicz - casa em Casa em

alvenana cl Próx. ao Fórum e do Juca-
. alvenaria, cl

Casaem. alvenaria cl
à Rádio Brasil Lotes cl alvenariac/165,OOm2 alvenaria cl

3 quartos. 3 quartos '272,OOm2 126,QOm2
Novo. 337,00m2

RU) DA LUZ - Sítio
RUA BERNARD!)

Casa em - Casa em
DORNBtlSCH •

Terreno de Terreno cl 542in>.,
alvenaria cl cl '45.000,OOni2 -

esquinacl
alvenaria cl casa em alvenaria.

210,OOm2
'

Próx. aCeval piscína, cl PREÇO: 5Qo/ó en-

579,001"1'12 Irada saldo em ai,
235,46m2

CENTRO- Ed. Schiochet em alvenaria cl
• Terreno cl

Casaem - Apto cl 1 suíte, 2 qtos e 343.00m2• 532,OOm2
tundös da edificado cl

mista dep. empre. JARAGUÁ
. prédiode2

FABRIL pavimentõs

em alvenaria cl

181,OOm2

. Terreno cl
9.000,OOm2
edificado cl

Terreno Cl
3.400,00m2

, Casaem
alvenaria cl.
325,OOm2

I'
�,-
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VENDE
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SoaRAooAGUAVERDEAPARTAMENTO
_ SC301-n"-939R. João Picolli ng 166 - 22
2 salas _ 4 quartos, 2 BWC, cl·andar sacada área de serviço -

4 quartos, sala, copa cozinha
garaEm

CASA DE ALVENARIA
loteamento Juventus o 1 sala o copa o

cozinha o suite o 2 quartos o 2 BWe o

área.de, serviço o garagem.

CASA ALVENARIA
H. Marina Frutuoso n2 476 .

cl 287,OOm2 terreno 399 ,OOffi2

CASA DE'ALVENARIA
R684 - Maria A. da Silva
Mascarenhas cl 125,OOm2· Terreno
de206m2 - Sala, ewe, copa, cozinha,
áreade serviçó 3 quartos e garagem

�ASA DE ALVENARIA
�. Innäo Leão Magno 248 cl

43f112 casa 2()3m2
.........

_L.Ul'l'aS(JJeira 140,OOm2

'CASADEALVENARIA
R Luiz SaUer� 63 cl 140m2 o

Terreno 30QmZ - Sala, ewe, 2
quartos, suite, cozinha, copa área de

.

',ewe e garagem

CASA ALVENARIA
R. Henqique Marquardt nº 57
cl 500ffi2

'

�"ASA ALVENARIA
R.Adélia Fischer, 248
�112f112 e terreno 450m2'

"

SOBRADO
R Max Eugênio Si�nn 223 centro
téreo - Sala estar jantar ewe cl
sauna cozinha dispensa, sala jogos.
Sobrado 3 qlJ8!los sala ewe terraço

TERRENO
R. Pue PEdo Francken
cl área de 746,()()m2

.

TERRENO
,

R. Eleonora Satler Pradi
cl área de 396,OOf112

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

TERRENO'
R. Pastor Alberto Schneider
(Bana do Rio Cêrro) área
11.427f112

-

CASA DE ALVENARIA
R.Candido TOrQClZelli ao lado
madereira Schroeder

TERRENO ,

Ao'lado daMetalúqjca
Betoni Bairro Czemiewicz

ERRENO
Estrada Quati 13km de
Guaramirim cl área de
250.oo0f112 100 margas
20.000 arrozeiras

CASAMISTA
R. MarianoWitkoniski, 321
Waldemar Rali
60m2 rr,o R$ 12.000,00

'

TERRENO
R. José Theodoro Ribeiro
esquina cl R. São. Fco.
Figueira 480f112

ERRENO
oteamento Giardni Lenzi
errsno 420ffi2

.
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CINCO PERGUNTAS PARA: ANA PAULA ALMEIDA

.A rainha do baixinho
POR c:;RISTINA RIGITANO

TVPRESS

A cx-paquita Ana Paula

Almeida mudou de casa. A

namorada do tetracampeão
Romário largou a Globo e, no

último dia seis, assinou contra-.

to com a CNT, onde apresenta
rá um programa infantil. Para

criar um certo mistério em

tomo das atrações, ela guarda a

sete chaves os últimos detalhes

da produção e direção do ShDW,
que ainda não tem nome

definido.
Ana Paula .também faz o

maior segredo da estréia e jura
que ainda não decidiu quando e

programa entra no ar. "Sou

perfeccionista. Quero tudo
·

bem caprichado, não importa
o tempo que vai levar. A CNT
está investindo na qualidade
doprograma", explica, Uma
coisa é certa: Ana Paula vai

usar e abusar dDS toques da

.

madrinha Xuxa e da experiên
'(lia da diretora Marlene Mattos.

, P
_ Quando surgiu a idéia de

fazer o seu próprio progra
ma?

R_ O sonho é antigo. A idéia

surgiu logo que eu comecei
como paquita. Sempre {alei
com a Xuxa sobre isso. NãD

quero competir com ela, mesmo
porque será um programa
infantil, diferente do Xuxa
Park. Não pDSSO competircom
wna pessoa que é o máximo. A
Xuxa está me dando amaior
força e tem o maior orgulho.
Ela quer me ver bem: VDU usar

.

o que ela me ensinou.
P
_ Quem vai dirigir o

programa?
R
_
O convite partiu do diretor

geral do RiD, o Bené (Benedito
·
Rocha Senna). Vou me reunir

. '. com OUtrDS diretores, na sede da

emissQra, em Curitiba, e eles
· ·vão me apresentar nomes para,

dirigir o programa. Mas eu

.. decidirei quem será o diretor,

.

.
Tenho vários profissionais em

.

x I1lente. A Marlene (Mattos) vai
.�
c

lIle indicar alguém.
,
p
_
O namoro com o

, llomário está ajudando na
sua carreira?

R _
Ser namorada do Romário

conta. Mas as outras ex-

paquitas também estào bem.
Todas nós estamos subindo

rápido. A Letícia (Spiller)
demorou três anos para fazer
novela. A Juliana já vai entrar
na próxima novela daGlobo.
Fui convidada para fazer o

Papa tudo antes de me envol
ver com o Romário. Mas isso
não me incomoda. Não tenho

vergonha. O namoro SDmDU. Se
eu não namorasse. o Romário, a'
curiosidade seria menor, mesmo

porque o início do namoro foi

muito polêmico, pois ele estava

se separando.
P

_
Como será o programa?

Vai seguir alinha da Xuxa?

R
_

Vai ser um programa
infantil CDm vários quadros.
Vai ter semelhança com a

Xuxa, porque ela é a melhor.
Não tenho vergonha de imitá
la. Não dá para deixar de copiá
la, porque ela é a melhor. Vou
tentar inovar o máximo, mas
sempre vão lembrar dDS tempos
do programa da XJlXa, pois fui
paquita durante oito anos. Não

sei qual vai ser o meu estilo,

mas vou deixar de ser a paquita
que todo mundo conheceu para
ser eu mesma, Ana Paula. Não
vou vestir nenhum personagem.
não vou me vestir de boneca.
Ainda não tem prazo para
começar porque estamos

caprichando. Deve ir ao ar no
fim do ano ou início de 96. ADS

poucos vamos definindo as

coisas. As minhas expectativas
são as melhores possíveis.
'EstDUmuito contente. Vou
fazer o melhor possível.
P

_
Como você encara a

saída da Globo para uma
emissora bem menor, como a

CNT?

R
_

Faz parte de uma escada.
Vou sentir falta da Globo,
porque a emissora tem mais
recursos. Mas estou disposta a

lutar para subir junto com a

'CNT. Não me.importo de estar
em uma emissora pequena,
mesmo porque a CNT está
investindo. NãD penso em

voltar para à GIDbo, porque
todos na CNT estão me tratan
do muito bem.

RAID X BETE COELHO

_
Vida dupla

t[!J
DECORLIVE

Â�.� e f"4Uttaée�
� de·a/t4 ÚIt44

Pr�sentes "" Decorações e Luminárias

��a�e?n�
VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

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

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

?,)R AtI� Lu'�.-' �;... VA_E

TV PRES�

Bete Coelho entra cstu semana

na segunda fase dc Sangue do

m�u sangue disposta a polemizar
Depois da avançadinha Adelaide
de Éramos seis, da volta an video

para interpretar a abolicionista Ce-
,

cilia, que se veste de homem para
ter acesso ao mundo masculino do

Segundo Império. Travestida de

Fabrício, ela se apaixona e é

correspondida por Ricardo (Ru�
bensCaribé). Este sentimento aca
ba trazendo dúvidas cruéis para o

pobre rapaz, que acreditaestarapai
xonado por um hometn.

Para compor o duplo persona
gem, Bete não teve dificuldade. Em

compensação, nos bastidores, deu
bastante trabalho à produção. Sem
conseguir se entender com um

cavalo arredio, acabou ganhando
uma bicicleta como companheira
de cena. "O cavalo é que teve

problema comigo", brinca.
Nome: Elisabete Mendes Coelho.
Nascimento: 21 dejulho de 1962,
em Belo Horizonte.

Superstição: Usar branco ás sex
tas-feiras.

Primeirotrabalhonatevê: Jezebel
na 'novela Vamp, da Globo,
Trabalhoquegostariade terfeito:
O Valmont, de Ligações Perigo
sas, interpretado no cinema por
John Malkovich.

Comquemgostartadetrabalhar:
Com os diretores Antunes Filho e

Gerald Thomas.
Ummomentomarcante: "Odiaem

que nasci. É um grande trauma:

/

Nasceu, acabou".
Umaatuação inesquecível: deJean
Hugues Anglade no filme A rai

nhaMargot.
O quegosta de "erna tevê: Filmes
de ficção.
O que falta na tevê: "Programas
mais ousados que saiam dospa
drões ·conyencionais".
O quenunca assistiria: "Progra
más infantis. São todos muito

iguais. Eles deveriam ser mais
educacionais e menos chatos".
LiHO de cabeceira: Chatô, de
Fernando Morais.

Vídeodecabeceira:WoodyAllen,
Truffaut, Hitchcock. "Sou absolu
tamente infiel'.
Símbolosexual: "Meunamorado
Luiz Frias, presidente do jornal
Folha de São Paulo".
Personalidade: Betinho. "Por es
tarfazendo tanto pelo país, ape
sar das condições que ele-tem
vivido. É um
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Confissões
Em meio às confusas grava

ções deCara" coroa e Malha
çio, Natália Lage, que faz a

espevitada Kika da trama das
sete, e Carolina Dieckmann, a
maldosa Juli do /olheteen, da
Globo, acharam um jeitinho de se

encontrar para colocar os assun

tos em díä. Amigas desde a época
de Tropicallente, as duas peram-

.

bulavam semana passada pelos
jardins da Tycoon, onde é

gravada a novela das sete,
trocando confidencias sobre
namorados. Carolina ainda
namora o também ator Victor
Hugo, para o desgosto dos tis de
ambos. Mas Natália se diz
completamente s6. "Qu,,,, .àb,
n'o ,ncontro ""uprmclp,
,ncantado por an Qu, ,14
,,,Ist', IXllt,", consolava-se a

moça, mesmo sabendo que nlo
tem tido tempo para procurá-lo,

.

tal a intensidade das
gravações da novela.:

Louca por dinheiro
,

Mais recatada nos últimos tem
pos _

sua mais recente aparição foi
na bem comportada festa do Rio
eine Festival Vera Fischer resol
veu liberar geral. Depois de alguns
meses de negociações e após 13
anos depois de sua última desini
bição editorial, a loba aceitou o

convite da Playboy para se exibil'
nas páginas pouco discretas da re

vista. El� tez apenas algumas exi
gências: quer que seja um ensaio
"bem diferente" sob as lentes do

fotógrafo Miro. Mas, diferente de
13 anos atrás, desta vez os editores
vão certamente utilizar magias
informáticas para devolver algum
frescor à velhe senhora.

Tudo por dinheiro
Angélica quer mesmo prender

Nem bem estampou o quase pelo laço opúblico infanto-juvenil.
A lourinha está invadindo a mídia

adolescente rosto na tela global. I h d"
.

. . como uma ava anc e e não Ispen-
como o Caio de História de amor, ,

nh
.. 1 N ê f A·A ., • sa ne um veícu o. a tev az

Angelo Paes Leme Já conseguiu ati- d A éll t
.

P Diogo Villela prepara-se para
.. . casa a ng ea, apresen a o as-

çar o furor JuvenIl: Todos os dias,
aa ou repa..a e aguarda para estre-

soltar a voz nos palcos. Enquanto
quando chega e sal da Globo, uma ar TV Animal. Ao mesmo tempo

faz pequenas participações na tevê,
legilo de mocinhas ávidas por um

.

1 d' d
o ator empenha-se no projeto do

.. prepara-se para ançer um ISCO e musical Metralha no qual vai in-autógrafo seu o aguarda. Apesar ..I I tr b Ih .
. t·· .

'

-

'..
"ance mus c, a a a no proje o terpretar ninguém menos do quede, na novela, ele interpretar um de um filme que terá a direção de. N I (' 'I E h

.

"O·. ;

h
.

f
.

d .

e son Tonça ves. aja voz.
típínl o meio ca aJeste, que a OI � Jorge Fernando e agora acaba de roteiro e a direç'o ser'o da pes-
dar uns tapas na namorada. ,E não e reativar o Tele-Angélica. Trata-se quisadora Estela Miranda, que
tudo. Sempre que pode, Caio orna- de um serviço telefônico onde ela. estd desenvolvendo uma pesquisa
menta a cabeça da ingênua moça conta histórias, dá dicas de músi- sobre a vida do cantor", adianta
com um par de chifres. Pelo que pa- cas, higiene e limpeza rnediante o Diogo. muito animado, À previsão
rece, sofrer pOl' amor está em alta.· pagamento de uma taxa, e dá peça estrear no ano que Vem.

Tapas de amor

Não é de hoje que Marieta Se
vero proclama aos quatro' ventos
que é louca para participar de A
co.idla da vida pril'ada, dirigi
da por Guel Arraes, "Acho Guelo
nubdmo e oprojetomulto divertJ..
do. Adoraria trabalhar com eú..
Nlo sei porque ,n40 me chama",
reclamava ela, há algum tempo.
Tanto chorou que acabou sendo
atendida. No episódio É a mie,
que está previsto para começar a

Amigo de WolfMaya ., segun- ser gravado esta semana, Marieta
do ele, só por isso aceitou o convi- interpreta uma mie neurótica que
te para a novela _, Alexandre Frota inferniza a vida do filho único de

pode voltar a exibir o musculoso 18 anos, interpretado pelo sempre

.•hape emCara" coroa. Tudo por- hilariante Marco Nanini. Baseado

que a interpretaçlo que fez como o
mais uma vez em crônicas de Luis

Boca, além de agradar ao diretor, .

Fernando Verlssimo, o epis6dio
.

está sendo considerado um dos
empolgou o autor Antonio Calmon melhores pelos roteiristas: "Acho
que já pensa em escrever mais ii- que /ol o que ficou melhor ati
gumas ceninhas para o garotlo. lIIora. Pelo menos/oi o que mall

.

,oltel do re.ultado", elogia.Pedro
Cardoso, que cuida do texto junta-

Depois de bem aproveitadas fé-. mente com Guel Arraes, Jorge Fur-.
rias pela Grécia, Vera Zimmerman tado e o próprio Veríssimo .

volta com a corda toda ao Brasil.
Bronzeada pelo impiedoso Sol da
costa grega, agora prepara-se para

Vida nova
Animadíssimo com o sensível e

.

humilde personagem Otávio, que
i

interprétaemA Idade da loba, Felipe
Camargo. agora é só sorrisos. Ta-·
manha empolgaçlo só é embaçada
quando de uma-forma ou de outra

Felipe lembra de seu último traba
lho na tevê, que culminou com a

detonaçêo da Globo. "Agora eatou

numa ótlmaftue, apesar de tudo",
sublinha, respirando fundo.

. N� área

Na ativa

começar a gravar em agosto sua

participação em Sangue do meu

langue. Na história ela seráViviane,
sobrinha de Póla (Bia Seidl), que
acaba de chegar da Europa para
movimentar a trama.

Vozeirão

Neurose
materna

Fila na porta
Se não são poucos os atores

veteranos que fazem fila à espera,
de uma vaga em A comédia da
vida privada. Mas no caso de no- .

vatos, a fila dobra quarteirão. Dian
te de tantos currículos e fitas demo,
Guel Arraes escalou sua assistente,
Ollvia Guimarães, para ajudar na
seleção. Além do trabalho cotidia
no, a moça está fazendo testes fre
quentes com os candidatos para
ninguém espere muito tempo sem

saber se pode ser ou nlo utilizado.
Entre os recentes nomes que se dis
puseram a atuar sob a batuta de
Cruel estio Cassiano Carneiro, An
dré Gonçalves, Oberdan Junior e

Caio Junqueira, que não se furta
ram a fazer uma batelada de testes
de vídeo, concorrendo a uma vaga
para um dos próximos episódios.
Ao que tudo indica, o sucesso do

programá começa nos bastidores,

.

O enderé�o onde a qualidad'e tem bom pre�o, fabrica: Jacquard,
Soft, Cotton, Moleton, Meio Malha lisa e �stampadá·, Stanflex,

.

Xadrez, Listrado, para atender confeccionistas do ramo de mall_has

MALHAS LTOA.

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

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

DISPOE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARJA
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NA FRENTE

Michiganmantém a liderança com tecnologia
J�raguá do Sul - Depois

de quase. fechar as portasrdevido
a má administração da antiga
diretoria), em 1992, a Michigan
entrou em um processo de

reformu-

lação na

produção
de bo

tões. A

empresa
adquiriu
recente-

tmpmD
MtllpNDdD.
.mtm
DMI

mente I
, ,

trêsmáquinas (Vanguard 1000),
da Itália, que serve para a

produção de pastilhas. Cadamá
quina produz 380 botões pormi
nuto, ou seja, 22.800 por ma.

Segundo o diretor-presidente
da empresa, Alciro Cozzarin,
quando assumiu a Michigan,·
encontrou os maquinários ul

trapassados e as folhas de paga
mentodos funcionáriosematraso.

"De ':12 para cá, muita coisa mu
dou. Passamos por um processo
dcquasc 100%derefonnulação,
e vamos melhorar ainda mais",
garante, acrescentando que na

próxima semana uma equípe de
seis pessoas estará contactando

IPTU

com malharias da região para a

comercialização do produto.
Além disso, Cozzarin afirma

que, quando assumiua diretoria
omercadode Jaraguá doSulnão
estava sendo abastecido de bo

tões, pela necessidade existente
no comércio. "Fizemos um

trabalho de recuperação do

prestígio da empresa, e agora
estamos comercializando

praticamente em toda cidade,
assim como o estado", ressaltá
Cozzarín. A Michigan é a única

empresa na produção de botões

Schroedercomeça entrega
dos carnês nesta semana
Schrocdcr - Concluído o roca- Tietz. esteve em Florianópolis

dastramento de imóveis do pcrí- onde solicitou ao presidente da
melro urbano. num trabalho rea-' Tclesc. Victor Konder Reis. a ins
lizado entre os meses de junho e talação urgente de uma torre gc
julho. a prefeitura de Schroeder radora de sinais para telefonia
inicia nesta semana a emissão dos celular. além da comercialização
carnês do Imposto Predial e de 2S0 linhas para atender a dc
Territorial Urbano (IPTU). Os manda nomunicípio. Tictz pediu.
contribuintes poderão utilizar bc- ainda. a ampliação da rede tclcfô
Ilelieios de lei aprovada recente- nica convencional e de telefones
mente pela Câmara dc Vereado- públicos. já que atualmente não
res. que concede descontode 15%,

,

cxistcm ltnhasdísponívcís. Schro
punl.pagamentos em parcela úni- cder possui 2�9 linhas convenci
CII até o dia M de setembro. Em onais. três postos telefônicos. seis
duns parcelas ( M dc setembro e 10 telefones públicos. além de �o li
de outubro). a prefeitura não con- nhas cedidas para a localidade de
cedeni desconto. A quüaçäo dos Santa Luzia. com prefixo 71. Sc
curnês deve ser feita nas agências gundo o vice-prefeito, o prcsidcn
do Bcsc. te da Tclcsc prometeu estudos ni-

O"ice-prefcito Gregório Aleis pidos pura atender a solicitação.

em poliester e madrepérola de
Santa Catarina. "Exportamos
tambémparaaFrançaeÁustria",
comentao empresário, explican
do que os botões da Michigan
foram considerados os melhores
- por experts da moda nomundo
todo, do Brasil.

Seleção
O sucesso reconhecido lá fora,

é, segundo Cozzarin, o trabalho
da produção realizada na em

presa. "Os botões são seleciona
dos ainda na casca da ostra. Pas
sapordiversosprocedimentosde
qualidade até chegar no

mercado", afirma. Há cadaquin
ze dias, chega à Michigan 40

.

toneladas de ostras vindas do
Belém do Pará. "Temos uma fílí
al naquele estado para isto eles
recolhem a ostra dentro do rio (é
utilizado somente cascas de água
doce), e remetem para cá. Algu
mas vezes à fábrica faz todo o

processo de aperfeiçoamento da

pastilha. "Em Jaraguá é feito o .

processo final do botão", explica
oproprietário, acrescentando que
omercado doTaiti também abas
tece a Michigan com cascas de
ostra. Mdqulna produz 22.800 botões por dia

Toda linha:«Microcomputadores
«Seruidores de rede

«Impressoras
«Deslelets «Laserjets
«Scanners «Plotters

Fone: (0473) 71-8447

r/ipl HEWLETT
a:� PACKARD

'Iomputec
agora emJaraguá do Sul

NotcBo9k 486 DX2 50, rela de cristal lfquido colorida, winchester
dc FO:\lB, 4�m de memória, 3 anos dc garantia. R$ 3;600,00

Clnn JMteC-I-

Proßloçãodelnauguração

Centro dc
.

" Revendedor Autorizado

S.O!lIÇ(ll'S :\\·;I.I1�·:ld:ls .
ri:' HEWLETT:ID

Cl'l1.tJ"O :\lItoJ'lz:ldo a!!� PACKAROeil' Serviços
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AO PÉ DO OUVIDO
Ade,bal Machado

Compreensão
o deputado Geraldo Wemin-ghaus, resguardada a sua real capacidade de exercer afunção, ocupa-se,

.

às vezes, de conceitospouco sensatos. Andou se complicando naAssembéia ao exigir currículo de quem
fosse trabalhar em seu gabinete. Quis impor uma característica técnica a um serviço que, a rigor, não
dispõe de todo o aparatopara se sujeitara ela. Confrontou-se com osserviços e sofre o boicote sistemático
da urbe tegistativa de apoio. Com a imprensa, ele tem amania de colocar-se acima do bem e do mal: não

oferece vantagem alguma, não faz questão de ser simpático ou agradável e anda às avessas.

Não é bem Ocaso de ter de seragradávelparasernotícia, mas, no relacionamento humano, ninguémgosta
de seroprimido oudesprezadoapriori. Se disso depende anossa vida, então, é aindamenoscompreensível.

Atirador
Se () vereadorValdirBordin tivesse encrenca comum ou doissecretários, tudo bem.•Se não concordasse

com o prefeito, seria compreensível. A sua saída do PTB, em carácter bombástico, deixa de ser surpresa.
Desde há muito ele andou. de namoricos com outrospolíticos e nunca deixou de xingar a 'admínistraçõo,
embora não tenhà deixado de usufruir de suas benesses.
Alias. dizem as más línguas da cidade que Bordin não emplaca em função pública ou comunitária

nenhuma - pois é de dificil diálogo e de tratamento muito fechado. Só gosta de operar onde seus desejos
e opiniões são aceitos sem delongas ou condicionamentos..
li o sair blasfemando contra amesa em que sentou durante quase três anos, só confirma que o seu lugar

nuncafoi ali.

VALORES ERRADOS-Ago
ra, com a decisão do vereador Valdir
Bordin de sairdo PTB, os líderes do
partido se indagam: de que valeu o

esforço para fazê-lo presidente da
Câmara? De que valeu o esforço para
elegê-lo? De que valeu atender seus

pedidos na Prefeitura?
Bordin viveu sempre contestando

valores alheios. Para ele, há suspei
tas de irregularidades na administra
ção municipal.

De qualquer maneira, nada me
lhor do que, como vereador e ainda
mais como presidente da Câmara, ele
examinar com cuidado os balancetes
e registros contábeis. Seria o melhor
a fazer, antes de ficar falando scm

basc.

CARA DE PAU-Mas o vereador

Hordin, saindo do partido.' pelo me

nos não ficou dando uma dc Pilatos
cnrustido. Questiona-se a maneira,
mas não sc questiona o mérito de sua

atitude - para que sc possa analisar
com frieza. Na realidade. quando ele
falava. talava na frente, sem subtcr

lúgios Oll falsidades. Pior do que o

caso dc Hordin.é o dculguns asscsso
rcs diretos do prefeito c alguns ocu

pantes dc funções dc confiança. que
pintam é bordam pelos corredores da.
Prefei turn, nas ruas. nas reuniões
sociais e em conciliúbulos secretos.

falando mal dc colegas c até do prc
leito. Jo: ainda são regiamente pagos
pelos cofres públicos.

Estes sim. deveriam ter vergonha
na cura lo! sair. COJllO não saem. mio I!

difícil supor que u vergonha mio I! 11111
atributo dc quem lulu mal e de quem
atura.

Novo Assessor
o jornalista Rivadávia José Rassele (Geraldo

José), assume a Assessoria de Imprensa da Prefei
tura numa circunstância especial. Dono de jornal,
deve estancar suas negociações com o poder

público municipal. Assessor de Imprensa, deixa de
ser o observador crítico para ser o defensor

.

intransigente. Resumindo, passa de estilingue para
vidraça .

Fazer assessoria de imprensa oficial não se consti
tui' em nada excepcional. O excepcional é o jogo
de cintura exigido - para administrar melindres

pessoais, pressões internas e externas, exigências
legais e os constantes pedichos de órgãos de

imprensa, dentro ou fora da lei.

Engano
Na outra edição, trocaram as fotos da Secretária Lúcia

Stefanovich pela do prefeito Durval Vasei. Aqui na redaç&
os comentários eram variados: o diagramador estava ''pra
deMarrakech"; o editor estava enjoado oufoi atacado ptJ/

cegueirafortuita.
Por qualquer das razões. quem merece mesmo conside

ção é o leitor, a quem se pede desculpas humildes pelo
"pequeno" engano.

Hábito
.

SUJO
Neste país ainda se adora a acusação sem prova como um prazer

se inculpar pessoas ou instruções. Pior ainda, as leis deixam im

caluniadores, detratores ou meros fofoqueiros de algibeira, sejam
políticos . jornalistas, profissionais liberais, muitas vezes porque
mecanismos legais são lentos e falhos. Outras por que os caluni
detratores e fofoqueiros mantêm boas relações sociais ou econô

'

no meio em que vivem e se tornam intocáveis.

Quando não se pode combater alguém - por aqui se mantêm
hábito sujo - tenta-se denegrir a sua imagem, transformá-ío o

monstro. E. de quando em vez. os autores das calúnias e fofocas

justamente, os uzeiros do mau-caratismo.

Trivial
Lá em Criciúma. onde estive. aRádioEldorado domina a audiê

regional e assinala pontos vitais no Ibope em Florianópolis. com
programação totalmentejornalística. A emissoranão roda umam'

'

sequer durante todo o dia e não roda pubhcidade em jigles ou spo

apenasmensagens lidas pelo locutor. aovivo. E cadaprograma tem

só patrocinador. sem textos avulsos. Isto prova que rádio nem se

é o trivial comodista.

Notíciaspagas
No outro dia. o prefeito Odenir Deretti. de MassarandubA
emdoll csquentdndo a cabeça com nota colocada nesta coluna

Ameaçou negar notícias ao colunista, por causade uma i?�el
prctação oferecida a uma declaração sua. Como po/lIlCO.
Dercut anda nervoso demais. l�' político nervoso é candidato
strcss. à derroto e a decepções. Quanto a negar notícias,

problema é dele. Nã�) vivo. como uns e outros. mendiJ!,o
noticias e puhlicações em portas de prefeituras. Eu husco{JI
/101 leias e aspublico quando acho que devofazê-lo e não qua

ro
querem 0/1. comomm/afazem uns e outros. quando paJ!,arnpO
que LlS puhlique.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jar ué do Sul, 5 dea osto de 1995 CORREIODOPOVO· 9

G_nl. & Informa,õ_s
Segue luta muita dúvida

Ameaça quem escuta e labuta
Era para ser um encanto

M$s transformou-se em pranto
.

A dádiva do mito ecoa
O melhor de todds ressoa

.

Grito louco nas pessoas

Sua paz tinha quem estranhar
Desentendimento a se espalhar
Sempre a mesma onda a esperar

Quanto desejo nessa esfera
Sonhos e incertezas parece sério

Acabou impregnando de ruim o belo
JOÃO JOSÉ LACERDA

ANIVERSÁRIO
Quem recebeu

cumprimentos na

quinta-feira passada,
foi Claudiene Winter,

.

.

que completou 20
anos. As amigas,
Célia, Solange,
Cristiane e Giovana

. comemoraram a data
... com a aniversariante

CULTURA

Showde tecladonaArweg
A Escola de Música Alte Maior promove no próximo
dia II, na Associação Recreativa Weg, o show de
teclado"E Viva Itália". O evento será regido pelo'
maestro Luiz Paulo Trione, de São Paulo, e terá a

participação da Escolá de Música Alte Maior, de
Jaraguá do Sul, e do Coral Italiano, de Blumenau. No
dia será servido jantar típico italiano. Os convites
podem ser adquiridos na Loja Enigma, Panificadora

Pão Quente e TJ Presentes ..

II_DO_

• Hoje em Jaraguá do Sul,
.

doisprogramas imperdiveis.
NaboateNotreDame,omu
sical "Viva Cazuza", com o

.

cantor Paulo Andrade, e na
Mar.rakech, a presença do
ator Vitor Fasano. Os in

gressos podem ser adquiri
doi com antecedênciahoje à
tarde, com descontos •

••••••••••

•EmGuaramtnm, hqje eama
nha, acontece a tradicional

festa da Igreja Matriz, com
muito chopp e churrasco.

••••••••••

A bela Fernanda Wagner completa hoje (5), 18 anos. Parabéns!

•AvindadopilotoChristian
Fittipaldi e seu pai,Wilsinho,
juntamentem com todaequi
pe Marlboro, na Notre

Dame, programada para
ontem (4), foi transferida e

ainda nAo tem óuti'a data
definida. Isto porque o pilo
to vai para outra escuderia
na próxima temporada e

fará alguns testes este mês.
••••••••••

• A Ordem Auxiliadora de
Senhoras Evangélicas, gru
po 3l1feil'inas, promovem no

dia 8 de agosto, no salão do
Clube Atlético Baependi, a

partir das. 15 horas, bazar,
café e bingo beneficente.

MODA MASC. E FEM.

.

LBV lança livro infantil
A Legião da Boa Vontade acaba de lançar o livro
"Urna História Verdadeira", dirigido às crianças na

faixa etária de 8 a 12 anos. O Livro conta a história
de um personagem que mergulha na divertida e emo

cionante aventura do mundo mágico do Apocalipse.

VESTINDO VOC�
.

DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS� ��
FONE: 72 ..0460
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VEM Aí O XIV RodEio CRioulo
dr 1 8 A 20 dr AGOSTO

ALUGAMU� II<AJtS

PARA A PRENDA
f

E O GAUDERIO

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do I o Distrito da Comarca de Jaraguá do SuJ, Estado
de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos exigidos pela Lei, afim
de se habilitarem para casar os seguintes:

.

EDITAL N° 20.053 de 26-07-1995
Cópia recebida do cartório de Brusque, neste Estado
CLEANDRO LUIS ZUCCO E CRISTIANE KRIE(;ER

Ele, brasileiro, solteiro, natural de Brusque, neste Estado. domiciliado e residente na Rua José Menegotti, 69, apto ..,08. nesta
cidade, coordenador de vendas, filho de Claudio Zucco e Myriam Lysette Piazza, Zucco,
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de gerente, natural de Brusque, neste Estado, domiciliada e residente na Avenida lOdeMaio.
499, em Brusque, neste Estado, filha de Ademir Krieger e Rosemari Krieger.

, . EDITAL N° 20.054 de 26-07-1.995 .

.

DlONISIO DE LIMA E FERNANDA STRQHER DA SILVA'
Ele, brasileiro, solteiro.mecânico, natural deCapinzal, neste Esu to. domiciliado e residente naRuaWalterMarquardt, 2.524,
nesta cidade, filho de Angelo de Uma e Irene Bergamo de Lima.

_.. . .Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Estrela, RIOGrande do Sul, domiciliada e residente naRuaWalterMarquardt, 2.524.
nesta cidade, filha de Sebastião José da Silva Neto eLucia Strõher da Silva.

EDITAL N· 20.055 de 26-07-1995
LUIS CARLOS KlTZBER(;ER E ELISANGELA TOMASELLI

Ele, brasileiro, solteiro, operadordemáquina, natural de Jaraguã doSul, domiciliado e residente em Jaraguasinho, nesta cidade,
filho de Carlos Kitzberger e Ilda Kitzberger.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e residente em Jaraguasinho, nesta
cidade, filha de Venicio Mario Tomaselli eLidia Tomaselli ..

EDITAL N° 20.056 de 26.-07-1995
EDEMIR BRIDAROLLI E SIRLEIA FERNANDES

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente naRua Rio de Janeiro, 153, nesta cidade,
filho de João Bridarolli e Mafalda Sacht. .

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente naRua Carlos Schulz, 138, nesta cidade.
filha de Osmar José Fernandes e Maria Baader Fernandes.

EDITAL N° 20.057 de 26-07-1995
�óJ!!a recebida do cartório de Corupâ, neste Estado

ZIGMAR RlEDTMANN E SILVANA DOS YASSOS BITTENCOURT
Ele, brasileiro, natural de SãoBentodo Sul, neste Estado, domiciliado e residente naRuaErnestRuck, emCorupá, nesteEstado,
filho de Aldo Riedtmann e Liria Greipel Riedtmann.
Ela, brasileira, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Bernardo Dornbusch, 590, apto. 202, nesta

. cidade, filha de Manoel Bittencourt e Tânia dos Passos Bittencourt.
.

EDITAL N° 20.058 de 26-07-1995
. OSMAR LUIZ SPEZIA E MARCIA REGINA SOBIERANSKI

Ele, brasileiro. solteiro, almoxarife, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na RuaMax Eggert, 105,
Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de ArcelinoSpezia e Laurentina Spezia. .

Ela, brasileira, solteira, auxiliar técnica, natural.de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Max Eggert, 64, Ilha da
Figueira, nesta cidade, filha de Alfonso Sobieranski e Odete Feder Sobieranski. '

EDITAL N° 20.059 de 27-07-1995
ANTONIO mLBERTO DE FREITAS E ADRIANA DRECHSEL

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Lages, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Jorge Czerniewicz, 940.
nesta cidade, filho de Manoel Madrugas de Freitas e Maria dos Santos Rodrigues de Freitas. '.

Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residentena RuaMarina Fructuoso, 873, nesta
cidade, filha de Nilto Drechsel e Maria Pereira Drechsel.

EDITAL N° 20.060 de 31-07-1995
. EDSON PEDRO SANSON E DlRLEI TERESINHA ANTUNES.

Ele, brasileiro; solteiro, eletricista, naturalde JaraguádoSul, domiciliado e residente na RuaMatheus Ruysam, IlhadaFigueira,
nesta cidade, filho de Judite SansonPiva.. .

.

Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural de Palotina, Paraná, domiciliada e residente na RuaMathias Ruysam, 168, Ilha da
Figueira, nesta cidade. filha de José Justino Antunes e Cecilia Zita Külkamp Antunes.

EDITAL N° 20.061 de 01-08-1995
Cópia recebida do careõrlode Massaranduba, neste Estado

JUCELEI ROCHA E MARIA CLARICE BRYCH
Ele, brasileiro, solteiro,mecânico, naturalde PortoUnião, neste Estado, domiciliado e residente naRuaJoãoCarlos Stein, 379,
nesta cidade, filho de Júlio Rocha e Júlia Vieira Rocha.
Ela, brasileira, solteira, auxiliardecostura, natural deMássaranduba, nesteEstado, domiciliada e residente emGuarani-Mirim,
em Massaranduba, neste Estado, filha de Pedro Brych e Rosalia Prawucki Brych

EDITAL N° 20.062 de 02-08-1995
Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
ADEMIR DUWE EJANAINA FATIMA ANACLETO

Ele, bràsileiro, .solteiro, operário, natural de J,arag�� d? Sul, domiciliado e residente na RuaCarlos Zerbin, 345, em Scltroeder,
neste Estado, filho de Albrecht Duwe e Regma Honmcke Duwe.
Ela, brasileira, solteira, p'rofessora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Waldemar Rau, 544, Vila Rau,
nesta cidade, filha de Hilário Anacleto e Catarina Soares Anacleto.

.

EDITAL N° 20.063 de 02-08-1995
. ADILSON IGNACIO DA COSTA E VILMA IVONE VITKOSKI
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na RuaManoelFrancisco daCosta, 3.863,
João Pessoa, nesta cidade, fIlho de Alfredo Ignácio da Costa e Helga Tribess da Costa.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, doiniéiliada e residente na Rua 25 de Julho, 80, VilaNova, nesta.

cidade, filha de José Vitkoski e Adelaide Schmitt Vitkoski.
-

EDITAL N· 20.064 de 02-08-1995
JOSÉ MOACIR SOARES E JANDIRA VlTKQWSKI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Salete; neste Estado, domiciliado e residente em Santa Luzia, nesta cidade, filho
de Osmar de Souza e Benedita Inicia Soares. '.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jé,Il'aguá dó Sul, domiciliada e residente na Rua João Carlos Stein, 60, Jaraguá
, . Esquerdo, nesta cidade filha de Augustinho Vitkowski e Alzira Demarchi Vitkowski.
E para qúe chegue ao conhecimento de todos, mandei pa.�sar o presente Edital qUe será publicado pela imprensa e em Cartório,
onde será afixado por 15 (quinze) dias.

I)ATRICIATAVARK�J)ACÚNHA(;OM":'� TahcliãFOficial
dc Titulus da Comarca de Jaraguã do Sul. Estado dc Santa Catarina. na ftll111a
da l.ci, etc.

raz saber a tlldtlS quanto cste edital virem que se acham nesle

TahditllliÍtu para Protcsto os Títúlos contra:
Acir dtlS Santos, R. 6(12. II" IR51 - Nesta;

Antonio Zolelli da Silva, R. C. Poste :IJ L!57- Nesta;
Aldo dc Souza. Av. Mal. Deodoro, 1014 - Nesta;

Baumgartel Química Indl., Rod. BR 2RO lateral- Nesta:
CarilIs Alherto da Silva, !{. Horácio Pradi, 2R30 - Nesta;

Couíccçõcs Radmir Ilda.. Ri. Fra,rici.�co G1osowi.�ki - Nesta:
.

Clovis hlishe�o de C;L�trO. R.CaJltlinhàs 102 - Nesta:
, .

Conf Mônaco Ltda. - ME, R. Wallcr Marquardt, 623 - Nesta;
Denizc Kruegcr Ruprcst, R. Três Rios do Norte - Nesta:

Dorsan lud. Com. Vcst, LIda. R. João 1. Ayroso - Nesta:
Hmilio l.chnert, R. C Lote 114 - Nesl!l;
Eliomar Dalpla, R. Francisco M. da Costa - Nesta:
Ferro Velho Marechal Ltda., R. Conrad Riegel, 164 - Nesta;
Horestam lnd. Mad. e Agrop. Ltda., R. Rodolfo Zicmann, 2041 - Nesta:

Gomes c Filhos Ltda, Av. Mal. Deodoro, 338 - Nesta;

Haplo Ind. Com. Mal. Constr, Ltda, R. Anlonio C. Feni:ira, J2.J7 - Nesta:
, Ivone Rimgaweski, R. Alvino Staen, n° 1012 - Ne.m;
Ind. Esíofados Deretti Ltda., R. Adolfo A. Emmendoerfer, 117 - Nesta;
Jamir José da Silva; R, Galdêncio Campos IOR, Nesta:

Lugiane Repres, Ltda , R. A Lote Q2 (Lot Slo. Aptonio) - Nesta;
Lurdes Terezinha de Oliveira, R. Waldomiro Mazureçhen, 55 - Nesta;

p'.

Marinho E Com. dc Papel Ltda., Rod do Papel-Nesta;
Marli Petri, R, Arduino Pradi, 818- Nesta;
Mercearia Sereno LIda, R. Bernardo Dornbusch - Ne.�ta;·

.

Mandel Hilário da Veiga, R Mal. Castelo Branco - Ne.�:
Milton CesarMateus, R. Exp, Antonio Carlll'! Peneira - Nesta;
Merceria Vanelsi Ltda., R. Mal. Ca.qelo Branco, 30lR - Sc!Jroeder.;
Merceria Vanelsi Ltda, R. Mal. Ca.qelo Branco, 3018 - Schroeder;
Men;eria Yanelsi Lida-ME, R. Mal. Castelo Branco, 301.8 - Nesta;
Merceria Vanelsi Llda-ME,.R. Mal_ Castelo Branco, 3018 - Schroeder;
Merceria Vanelsi Ltda., R. Mal. Castelo Branco, 3018 - Nesta;
Mini Mercado Lipinski Ltda., Esírada Pedra de Amolar - �;
Metalúrgica T S Ltda, R. 403 - Nesta;

Metalúrgica T S Lida., R. 403 ODIR - Nesta;
Malhas RD Ltda., R. José T. Ribeiro 921 - Nesta;
Mercearia 1. Klug Ltda., Schroeder I - Schroeder;
Oscar CesarWerner, R. Henrique Piazera, 100-:_ Nesta;

Salgadinhos Dudinos Ltda, Rod BR 280 Km 80 - Nesta;

Supernlcrcado Jaraguá Ltda., Av. Getúlio Varga.� 546 - Nesta;
Supermercados Europa Ltda, Av. Getiilio Cargas, 546 - Nesta;
Sole Mio Confec. Ltda., Rod. BR 280 Km 60 nO 264 - Guaramirim;
Sukata Com, Confec. LIda., R. WalterMarquardl 2820 - Nesta;
Sukata Comércio de Confecções Lida. R. Procópio Gomes, 856 - Nesta;

.'

Tejatex Com. Ind. Prod. Têxtei.�. R, Estrada Silvado - Schroeder;
Tejatex Com.lnd. de Produtos Têxteis, E.ru-ada Silvado - Schroeder;
Tejatex Com. e lnd. Produtos Têxteis, E.�trada Silvado - Schroeder;
Tejatex Com. ejnd, ProdetosTêxteis, E.�trada Silvado - Scbroeder,
Tejatex LIda, Estrada Silvado - Schroeder;

Tejatex Lida, Estrada Silvado - Schroeder;
U1tratec Engenharia Lida, E.�da drSanta Cruz - Nesta;
Viaduto Produtos Agropecuários Lida, R. Reinoldo Rau 757 - Nesta;

Vilmar Filiriaki, R. 817 (NC Agência) - Nesta;
WernerC. Schffer, R.367 - Nesta;
Waller Lie.�enherg, R. Luis Bortolini - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados oU

se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intelUlédio
do presente edital: para que os mesmos compareçam neste
Cartório na rua Arthur Müller, 78, no prazo da Lei a tim de

liquidar o seu débito, ou então dar razão poltJue não o faz, sob
a pena de serem os referidos protestados na forma dá Lei, etc,

KFlJaraguá do Sul, 03 de agosto de 1995
Tabeliã
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Maisde60veículosautuadosna "OperaçãoCentopéia"
Guaramirim - Na primei

raetapada "OperaçãoCentopéia",
realizada quarta-feira passada no
posto da PolíciaRodoviáriaFede
ral, na BR-280, em Guaramirim,
foram noti-
ficados 63

. veículos.
Destes, 10

estão deti-
dos

.

no
.

quartel da

Polícia Mi-

OperDfDO
fJtIgovde
surpresD OS

mDltiristos
litar em

Jaraguá do Sul. Também foram

apreendidas três carteiras de ha

bilitação com o prazo vencido e

cinco pessoas foram presas. A
Receita Federal notificou 16 ca
minhõcs com cargas irregulares,
o que arrecadou R$ 6.300,00 em

multa.
A "Operação Centopéia" co

meçou dia 2. em quatro estados
brasileiros - Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina. Paraná e Rio
Grande do Sul. todos integrantes
do Codesul - reunindo policiais
civis. militares e rodoviários. Re
ceita Federal e secretaria estadual
da Fazenda.

Em todos os postos da polícia
rodoviária em Santa Catarina fo
rinnmontadasbarreiras gigantes
cas com o objetivo de. segundo o

delegado circunscricional Ade
marGrubba, controlaro tráfico de
drogas e armas. o transporte de
cargas perigosas e irreguläres. e

principalmente .. combater a cir
culaç,IO nas rodovias destes qua
tro estados. de veículos rouba
dos. Ao todo. nas rodovias ca

tarineses. foram vistoriados 20
mil veículos. com 855 autuações
c. 196 apreendidos, resultando na

priSllo de 16 pessoas. Também
loram apreendidas 81 armas (não .

aprescnt;l\'ain licença) e -lO gra
mas dc muconnn.

Unia outra data está sendo es
hldada para realizar a segunda
ctapa da "Operação

-

Barreiraformada noposto daPoliciaRodoviária Federal, em Guaramirim,foigigantesca.
.

AcidentenaBR-280 deixa ummorto e doisferidos

Isepoi« de tentar uma ultrapassagem, motoqueiro bateu contra o caminhão e morreu no tocai

Jaraguá do Sul. conduzido por O motorista do Mercedes pcr
Marcos Antônio Engelmann. 22 . deu o controlcdo veículo e caiu dc

danteMiguel Rodrigues. 27 anos.
teve ferimentos leves. O mororis-

Guaramirim - Um morto e

duas pessoas com ferimentos ge
neralizados. Este foi o saldo de
Um acidente. quinta-feira (3) à
tarde. no km 57 da BR-280. sobre
o viaduto. em Guaramirim. .

GilmarAntônioOrtizdos San
tos. 22 anos. que morreu no local.

dirigia amoto Honda placas LXA-
1 ...09. de Guaramirim. tentava

uma ultrapassagem em cima do
viaduto quando bateu na lateral
do caminhão Mercedes BenzBS-
0051. de Jaraguá. conduzido por
Sérgio Luiz Verbini. 11 anos.

Santos ficou preso entre o

Mercedes e o Volkswagcm 690.

�ESCORT HO__BY
�.-MAIS�·PRÊMIOS.

V.. de 11105195. 1411G1115.
Cada AS 25,00 ... CXIIIIPIa • 1 cupom.

MIO Vala Acumular.

Cert. Aut. Nt 011091004195 - DAF - Joinvitle·
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•

Joubert oostou do time Massag�sta
,

l)
1

. pode deixar
nojogo contra oAtlético o Juventus

J ara�á do Sul - "Precisa
mos melhorar principalmente no

toque de bola,mas a garra que os

'jogado- --'--------_

7t«lsomtJs
mtlllHNtlr
mols IIJ%/I
diz '.,./ro

res mos

traram

dentrodo
. campo é
deserad
m i r á-
vel", ex

plica o treinador Joubert Pereira,
referindo-se a vitória do Juventus
contra o Atlético Paranaense -

tras aum -, quinta-feiraánoíte, no
primeiro amistoso da equipe na

sua preparaçâo, visando o Cam-

peonato Brasileiro, série "C".
Aomesmo tempo que destaca

va o rendimento da equipe dentro
. docampo,Pereiraacrescentou que
o excesso de passes errados preju
dicaram inúmeras jogadas. "0
toque certo de bola é essencial

paradarsequênciaajogada". afír-
,

ma. O treinador realíeou dois co
letivos para este amistoso.

ContrataçGes
Henrique e Mauro,Ovelha slo

os novos reforços do Juventus
para o Brasileiro. Com estas

contratações. a diretoria pratica
mente encerrou a lista de reforços
para esta temporada.

Jaraguá do Sul - O massa

gista do Juventus, Zaga, 34

anos, há dois no clube, pode ir
para ao Al HelaI, da Arábia
Saudita - na categoria 16 anos -

na próxima semana.

NegociaçGes
Segundo o próprio massa- -

gista, as negociações estio bem CUaIo era o mala cotado plll'a apltlll' oJ�ofinal do Estadual
adiantadas, restando a confir-

mação da diretoria do clube DEFINIDO
árabe para acertar definitiva-

R'· IIt C
'.

'

mente. "No aspecto financeiro, lna O atarinensé indiscutfvel, mas o lado famí- 'I
liar pesa bastante", disse Za

ga, referindo-se ao prazo do
contrato com o AI HeiaI, de um
ano.

FÓRMULA FORD

Léo quebra e distancia-se dos líderes
Londrina - A quebra do cabo

do acelerador na oitava volta, fez
com que o catarinense Leonardo
Nienkotter abandonasse a prova.
Assim. o piloto deixou o líder do
campeonato abrir .17 pantos de
'vantagem. LOO ocupa a quinta
',colocação napontuaçãogeral, com
2� pentes.

A Iprccira etapa. realizada no

último' domingo no autódromo
Ayrton Senna. em Londrina (PR).
teve disputas acirradas pelas pri
meiras colocações. Duda Pam

plona. do Rio dc Janeiro. venceu e
soma agora 40 pontos. dois a

menos do líder. Ricardo Maurí
cio. de São Paulo. que chegou cm
quarto lugar nesta etapa. O se

gundo colocado foi o gaúcho
Juliano More. que está em tercei
ro no geral. somando 30 pontos.
Na terceira colocação em Londri
na, ficou Urubatan Hclou Júnior.
paulista. que soma 26 pontos na

classificação geral e aparece na

','

I�"hlDOCUMENTAÇ O FOTOC PIAS
AUTENTICADASDOSDOCUMEN·

,TOS DE LICENCIAMENTO

DISQUE DOCUMINTOS
R.P.P.S.Á.

(0478) 71·8724187-8100 187-8718
RUI VenAnclo di SI_IVI Porto,

rrH30t • Novi BrußlI
Jaragu' �o Sul· SC

UMA EMPRESA
,

I-
'INFORMATIZADA

será amanhã'à tard.
Florianópolis - Acabou omis

tério. O segundo jogo da final do
Campeonato Catarinense será
amanhã (6). às 1.6 horas no está
dioHeribertoHülse, emCriciúma. '

AFederação Catarinense deFute
bol confirmou a data quarta-feint
passada. Até o inicio da semana,
falava-se no sábado (S), para a

realização da partida.
Com esta mudança. o horário

da partida entre Chapecoense e.
Criciúma será o mesmo que Pal
meiras e Corinthians, na decisão
do CampeonatoPaulista. Como a

RBS TV tem um contrato com

federaçlo, de transmissão de tOo'
dos os-jogos do Catarinense, a:

partida será transmitidapara todo
o Estado, ao vivo.

Arbitragem
A federação definiu ontem à

,

noite, na reunião da sede da enti
dade, o trio de arbítragem para a

partida decisiva do Estadual. En
tre o quadro de árbitros, quatro
deles eram osmaís falados: Clésio

.

.Moretra dos Santos (Margarida),
DalmoBozzano, RenildoNunese
Osvaldo Meira Júnior.

.

jogo. No Criciúma, Milioli tem
garantido que o zagueiro Clésio
está fora - recebeu o terceiro car

tão amarelo. O técnico deve pro
moverAlexandre Lopes na zagae
Bolé no meio-campo. Outra op
ção que Milioli terá é a liberação
do centroavante Bebeto pelo de-

, partamento médico.
Os treinadores devem confir

mar a equipe momentos antes'da·
partida.

'RETRANCA

Escalações ainda são mistério

Duda Pamplon« (carro 11) /(derou a prova desde o inicio

Nem Vicente Arenari. da
Chapecoense, nem Gonzàga
Milioli do Criciúma definiram os

jogadores que vão jogar a partida
final do Estadual.

Mas já sabe-se que Arenari
terá a sua disposição o meia
Aléssio. que retorna após cumprir
suspensão. podendo substituir

Maringá. que segundo o próprio
treinador. deu maior espaço para
o ponta Ney jogar 110 primeiro

quarta colocação,
Dc;finiçõclI

A próxima etapa da Fórmula
Ford acontece no próximo dia 27.
no circuito de Cascavel. quandojá

começam as definições do, cam
peão da temporada. "Vamos tra
balhar para esta corrida e pensar
na briga pelo campeonato". ga
rante Nienkotter.
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