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Polícia �:

Vítima de

estupro está
no hospital
A mulher que foi vitima de

estupro na quarta-feira, 3, está
internada no Hospital eMaterni- .

dade Jaraguá recuperando-se fí
sica epsicol6gicamente do ocorri
do. De acordo com osmédicos que
estãocuidando do seu tratamento,
ela deverá sair ainda esta semana

do hospital.
O inquérito que foi instaurado

pela delegada JuremaWulf, tam
bém deverá ser remetido até o

final desta semana ao fórum, jun
tamentecomum pedido deprisão
preventiva do acusado, Daniel
Eduardo dos Santos. Falta ouvir
duas pessoas. Página 5

Dó/.r
Paralelo

Compra(6/11)..........CRSI83,OO
Venda (6/11).............CRSI89,OO
Fonte: HFAss_oria

Turtsmo
Compra(9/11).............CRSI82,OO
Vmda(9/11)..............CRSI87,OO

Comercial

Compra(9I1J)...........CRSI87,862
Vmda(9/11)...........CRSI87.860
m
9/lOa9/11... .....................34,14%
1011Oa 10111 .................... .36,32%
PõüD.nCl
1ndiceE/9/1,1 ............3418107%
JJBB
9111 .......... ó ..................CRSI 10,58
mIL (outubro)
Engenheiros........CRS 34.165,08
l.lil2 m1nlmo
Julho.................Cr$4.639.800,OO
Agosto..................CRSS.534;OO
Setembro...: ...........CR$9.606,OO
Outubro...............CR$12.024,OO
Novembro...........CR$15.021,OO

�-;_

Avenida MarechalDeodoro poderá ter sentido inverso do atual e calçadas alargadas. ImplantaçlJo de calçadlJofa:parte dosplanos

Projeto deve ficar proréo no final do mês Homem de Vendas

"T!, A.. � T' , Empresário
..I. ranslto aeJaragua jaraguaense

estudospassa
é premiadopor Hoje às 12 horas o presiden
te executivo do Grupo Weg,
Décio da Silva, recebe o prêmio
Homem de Vendas 93, da
ADVB. A entrega acontece du
rante almoço no Clube Atlético
Baependi. O ex-ministro Gus
tavo Krause será o palestrante
do encontro. Página 4

Chegaram ontem à JaJ(8gUá
'do Sul três técnicos da Instituto
dePesquisaePlanejamentoUr
bano de Curitiba - IPPUC -

para assessorar a equipe da Se
cretariadePlanejamentodapre
feitura nos trabalhos de elabo-

ração do projeto de alteração
do trânsito de Jaraguá do Sul.

Segundoo secretárioOctaviano
Pamplona, lia intenção é con

cluir o projeto até o final deste

uma série de levantamentos e

estudos serão realizados nestes
dois dias de permanência da

equipe do IPPUC. "Vamos tra
balhar com hipóteses já elabo
radas por nossa secretaria",
observou. Página 8

mês",

Pamplena disse ainda que

FAX (0473) 76-0304

FONE (0473)76-3200

,
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Reminiscências

A Repercussão do 15 do Novembro
A proclamação da República

que depôs aMonarquianoBrasil,
provocounaNação brasileira pro
fundasmodificações, que sepulta
vaurna formadegovernonaqualo
podersupremoeraexercidoporum
monarca e davaprojeção aum sis

tema de governo em que um ou

várioséndividucs exercemopoder
supremo por tempo determinado, .

Perguntas se acumulam, que- ,

rendo respostas doporque dámu
dança de nomes de ruas, e em que
circunstâncias elas ocorreram.

Quem sabe, o que vamos relatar,
resolvaas indignações. .

Silo Paulo -15 de

Novembrodel889

Uma comissão popular eom
posta dos drs. Martinho Prado

Jr., Carlos Garcia e Clemente

de Souza e Castro, emSãoPaulo.

precedidos de bandademúsica do
100RegimentodaCavalaria epovo,
depois depercorreremasruas cen

traisdacidade,dirigiam-seàCârna
raMunicipal,querealizavaumade
suas sessões ordinárias.

Aí, presentes os vereadores

Domingos deMorais, Carmillo,
Garcia, Pedro Vicente,
Azambuja, Pereira Borges,
Mendes da Silva e Silveira da

Motta, sob a presidênciado cida
dão Domingos Sertório, depois
delidoumoficiodogovernoprovi
sório, o dr. M. Prado Júnior, ob
tendoapalavra, liaaseguintemen
sagem:

"Viva aRepública"
Honrados Representantes do

Município deSãoPaulo:Os baixos
assinados cornissionáriosporuma
grande parte da população desta

cidadevêemperante vós,pedirque
sejam mudados os nomes das se

guintes ruas: do hnperador para
Marechal Deodoro; Ímperatriz
para Benjamin Constant; Conde
d�u para Glycerio; Príncipe para
QuintinoBocaiuva; SãoJosépara
LiuberoBadaró;ComérciodaLuz

paraAvenida Tíradentesel.argo?
de abril paraPraça daRepública.

Acatando a vossa prerrogativa,
respeitosamenteesperam acolhais

2

estajusta pedição, hoje pronunci
andodcsvossoseleitores-Saúdee
Fraternidade!

O vereadorSilveira daMotta,
empatrioticaspalavrasjustificava
umporumdosnomesdadosaessas
ruas, sendo a proposta aprovada
pelaCâmara,unanimemente,uma

. salvadepalmasdopovoqueenchia
o recinto das sessões, Foi a prova
da satisfação de todos por essa

revolução. .
.

.

Mas aproveitavam omomento
para ler uma indicação, para que a
Cântara interviesse com a futura

contituinte, fosse adotada pelo es
tado de São Paulo, a 'Bandeira

Republicana, arvoradanas repar
tições públicas e que é o pavilhão
alvi-negro a cuja sombra nesta

capital se fez a propaganda dos

últimos tempos, o que era aprova
do.

Jaraguá do SIIl-15 de

Novenrbrodel939

Aqui entre nós, cinqüenta anos
depois, um homem só cumpria a

missão demudançadenomes, atra
vés de um simples decreto:

Decreto n° 13

Dá novas denominações a di
versas ruas da cidade o Tenente

LeônidasCabralHerbester,prefei
tomunicipal de Jaraguá, no usode
suas atribuições edeacordocom o

n° II o art. 12, do Decreto-Iei

n°1.202, de 8-IV-39, e

considerandos... decreta:
Art. 1" - Asruas abaixopassam

a ter as seguintes denominções:
Mal. Floriano Peixoto - O trecho

da atual Abdon Batista, desde o

entroncamento com a rua Preso

EpitácioPessoa atéencontraraAv.
Getúlio Vargas; Marechal

Deodoro da Fonseca - da avenida

acimaatéo fim doperímetro urba- .

no; Benjamin Constant - prolon
gamento da rua Bruestlein - que

passa a denominar-se Abdon Ba

tista, no início da curva além da

ponte direção à Joinville e

QuintinoBocaíuva-aatual "9 de
Outubro". Em 14-11-1939 (CP,
ed. 1007,p. 3).

Fritz VOlt Jaraguâ -11/93

qual a União ficaria com a compe
tência exclusiva de legislai "sobre
ensino superior".

Subsidiariamente, poder-se-ia
tomarmais claro e mais explícito o

textodoCapítulo.dedicado à educa
ção. Assim, o �rtigo 205 enuncia
com propriedade que a educação
objetiva "odesenvolvimentoda pes
soa, seu prepara para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o

trabalho". Mas quando se trata de

ensino, o fundamental (artigo 210),
adota-se fórmula genérica de "for

mação hásica comum". Caberia
susbstituí-la peloseguinte: "Art21O
- Serão fixados conteúdos mínimos

para oensino fundamental, demodo
a assegurar formação para o exercí
cio da cidadania e respeito aos valo
res culturais e artísticos, nacionais e

regionais". Ainda que se estabele

ça a sua obrigatoriedade, o ensino
fundamental não tem no presente
qualquer especificidade, tendo se

transformado numsimples apêndi
ce do sistema que desemboca no

vestibular. Atribuir-lhe função es

pecífica e definida será uma grande
contribuição para combater-se e

eliminar-se a evasão que ocorre

naquele nível, tomando-a a princi
pal fonte da perpetuação do analfa
betismo em contingentes expressi
vos de nossa população.

Como se vê, são pequenos ajus
tarnentos que teriam grande conse
qüências (Agência Plananto).

o caso da corrupção na Comissão de Orça
mento no Congresso- tem agitado muita gente,
em todo o Brasil. E a "onda"de se instalar CPI

para tudo, em todos oslugares em que se

queira atribuir culpa a outrém. No entanto é

preciso que se saiba as verdadeiras intenções
das pessoas que o fazem.
No caso do problema Nacional, é mais do

que justo que se desvenda asfaucatruaspatro
cinadas pár políticos mau intencionados, po
rémpessoas sem "crédito", "moral", ou o míni
mo "caráter", querer usar deste instrumento

tão importante é achincalhar com a imagem
das instituições.

Quem tem telhado de vidro...

Embora haja consensos quanto
ao fato de que a revisão constitu
cional deva se concentrar naqueles
pontos-chaves .quepossam elimi
nar a ambigüidade do texto, fixan
do uma clara opção pela economia

de mercado, alguns outros ajusta-
- mentos precisariam serefetivados,
notadamente co� o propósito de
circunscrever o empenho de tudo

regulamentar. Tal é precisamente o

caso da educação.
Ainda que o capítulo dedicado à

educação seja pormenorizado, a

Constituição previu que seria ela
boradâ Lei de Diretrizes e Bases
da Educação. Semelhante disposi
tivo encontra-se formulado de
modo mais ou menos indireto, por
quanto enxertado entre as compe
tências privativas da União no

Plano legislative (incisos XXIV
do artigo 22).

A experiência dos cinco anos

transcorridos desde a promulga
ção da Carta sugere que a circuns
tância foi simplesmente aprovei
tada para criar mais um "sistema

.

estatal"
.

atentatório à liberdade
dos cidadãos. A Lei de Diretrizes

. e Bases da Educação aprovada na

Câmara e encaminhada ao Senado

ocupa-se simplesmente de consa

grar o domínio corporativo das
entidades de professores. Nada
escaparia ao seu diktat, a começar
do Conselho Federal de Educação.
Tradicionalmente essa entidade

Infelizmente

c

é 'isso que aparentemente se

querfazer em Jaraguá doSul.
Um grupo de pessoas - entre as quais temos

de lamentarpelos bons -, quepelos menos 50%,
nãopagam as suaspróprias dívidas, se acham
no direito de questionar a ação depessoas que
jáprovaram a sua austeridade. É umpouco de
soberbidade demais. Não é?

Temos que moralizar, emprimeiro lugar. as
nossaspróprias atitudespara então sim, poder
julgar os outros. Os moralistas tem de olhar

primeiro o tamanho dopróprio nariz e depois
desdenhar do tamanho do nariz do vizinho.
Tem muito "Rasputin", por aí.

Antônio Paln

correspondia a um órgão da socie
dade para vigiar o estamento buro
crático e fazê-lo ter presente que a

educaçãocompetepreliminarmente
às famílias e às igrejase só

subsidiariamente ao estado. É certo

que os governos militares acabaram
transformando-o num apêndice da
burocracia. Contudo, o que compete
fazer é empreender o caminho in

verso, desobrigando-o de funções
burocráticas a fim depermitir que se
debruce sobre as questões educaci
onais do País.

Lamentavelmente, as entidades
sindicais dos professores estão cri
ando um fosso entre o grupo social
e o resto da sociedade, aferradas que
estão à imposição de um modelo'
totalitário de convivência, ignoran
do solenemente a nova situação
mundial surgida com o fim do soci

alismo,Os educadoresmais lúcidos
estãojustamentepropondo o fimdo

monopólio das licenciaturas, trans
formadas em esquemas de lavagem
celebral e de formação de lideranças
alheias às nossas melhores tradi

ções. De sorte qu� Lei deDiretri
zes eBases passou a constituirparte
do entulho anti-modernizador que a
revisãoconstitucional propõe-se re
mover.

A proposição de parlamentares
comprometidos cornos valores per
manentes da educação consiste no
sentido de eliminar-se aquele dis-

. positivo, dando ao mencionado
inciso XXIV uma nova redação na
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Alvim Seidel

Quasemeio século de vivência
pollüca vai ajudarpeperristas

Corupá: Com 67 anos de

idade, completados ontem, dia
29/10,oempresáriocorupaense
Alvim Seidel, continua firme
napolítica domunicípio, aonde
começou em 1945 como mem

broativodoantigoPSD, depois
PDS e hoje, PPR.

Hoje, na presidência da co
missão executivamunicipal do
PPR, eleito por consenso, em

chapaúnica,Alvim e seus com

panheiros procuram estruturar

aagremiaçãopartidáriaqueaos
poucos se consolida como a

maior forçapolíticadomunicí
pio. O PPR, em Corupá, conta
hoje commaísde 300 filiações,
mas, está desenvolvendo cam

panha para dobrar este núme
ro. Mas, para isto, está utili
zando-sedewn interessante sís
terna: cada filiado apresenta
outro ou outros candidatos à

filiação, sendoestes, amigos de
confiança. Assim, o partido
cresce, mas, com uma forma
ção selecionada, evitando infil
trações de elementos que pos
sam mais tarde trazer decep
ções com conseqnêncías desa-

gradáveis à agremiação no seu

conjunto,
CPperguntouaAlvim Seidel

quem seria o candidato da

agremiação em Corupá para a

Assembléia Legislativa, ao que
ele respondeu: - "Somos favo
ráveis a recandidatura do depu
tado UdoWagner, assim como

nos prestaríamos a apoiar a

candidaturadeEliVoltolinique,
na realidade, é um filho de

Corupá. Dentro destas duas

opções, ficariamos na depen
dência do acerto dopartido em

termos regionais".
Formulandooutrapergunta:

"Como o Presidente do PPR vê

hoje o governo de Adelino
Hau:ffe?", Alvim Seidel res

pondeu prontamente: "Bastan
te positivo; É um homem

�tegre, honesto, trabalhador
dedicado e 'bem intencionado
no trato da coisa pública ..Suas
realizações são môdestas, mas
bem feitas, sempre com muita
moderação nos gastos. Adelino
Hauffe não é um político radi
cal,mas, wnhomemdeelevado
senso de civismo 'que quer o

Jaraguá do Sul tem o seu

, Homem de Vendas
A garra e o dinamismo do empresariado

jaraguaense foi mais uma vez merecedores de

destaque no cenário nacional através do cole

ga Décio da Silva, presidente executivo do

Grupo Weg.
Por méritos próprios ele foi escolhido pela

ADVB como o Homem de Vendas 93 em Santa

Catarina e para nós do Sindicato das Indústri
as Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elé

trico, isso é motivo de júbilo a medida em que
'isso representa o potencial que posssuímos em
Jaraguá do Sul.

Parabéns; amigo Décio por mais esta con

quista importante.

SindicatodasIndústrias

Metalúrgicas,
MecânicasedoMaterialElétrico

deJaraguádoSul

bemda suaeda nossaCorupá."
Inteiramente dedicado à lida

com suas plantas ornamentais,
que exporta para dezenas, de

países de todo omundo, Alvim
Seidel é um intransigente de
fensor da natureza, amante das

plantas, das flores, dos pássa
ros que, pertinho de seu local de
trabalho, constroemseusninhos
e criam seus filhotes com tran

qüilidade, sem peseguições e

sem sustos.

Napolitica, Seidel foi candi
dato a um cargo eletivo uma

vez, oprefeitodeCorupá, quan
do perdeu por apenas 17 votos.

Mas, não épreciso ser candida-
to para serumpolítico atuante.

'

E isto fica demonstrado pela
ação, pelotrabalhodesenvolvi
do porAlvim Seidel, na quali
dade de presidente do Partido

Progressista Renovador,
agremiação que, no planonaci
onal, tem hoje como presidente
e senador e ex-governador
catarinense Experidião Amim
Hellou filho, portador dequali
dades indiscutíveis.

, ,
, ,COßREI(�rpO POVO - Jaraguá do Sul, 9 de novembro de 1993 '

., :.�.'" o" ,

Bilhetes
,Prefeito

1- Obrigado, prefeito! Bastou colocar as cartas na mesa e

provar que não era fofoca, emmenos de 48 horas, o setor limpou
aquelamancha na travessia daReinoldoRaupara a Proc. Gomes.
Boa, muito boa providência!

2- A árvore que está sufocando, pelo cimento até o tronco
- essa montruosidade ainda não foi providênciada. Também não
se pode fazer tudo ao mesmo tempo. A esperança está em que,
dentro em breve, os copinhos de plástico que o Ivo distribuiu na
inauguração da ponte seja, definitivamente, removido. Obrigado,
prefeito!

3- Que falta de respeito, né prefeito, essa de jogar restos de
contrução atrás de floreiras contruída pelo vice em exercício, em
1973. Mesmo com a placa da Prefeitura, ameaçando com multa

que seaplicar,paga-searemoçãoo queo "Sujismundo"abandonou
alí.

4 - A foto das demolições nos fundos do Paço Municipal,
ficoumuito boa neste jornal. É a prova de quemesmo destruindo
se consegue elogiar o prefeito, por sabidamente destinada a fins
de lazer da população, que muito vai agradecer.

S - As fotos feitas pela "imprensa marron" (eu disse,
marron?) dos locais acima citados, a esta bora não valem mais
nada. É que 0 prefeito antecipou-se aos afoitos bisbilhoteiros e

acabaram dando "um tiro n'água" ...
(; - Com a anotação na sua agenda, que eu ví, tive a impressão

que desta vez a Travessia Fagundes - entre os trilhos e a rua 6-
vai sair, pelas mãos do prefeito que há dez anos, coInovido,
agradecia a um gari da prefeitura. Foi Fagundes a propriedade
quehojeé rua. Os vereadores consultados a autores desse projeto--
de lei, que ponham as barbas de molho... E a grande família de
Braz Fagundes agradece comovidamente.

Pois é, conservando a gente se entende, não é prefeito?

--- ·-1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-E-n-tr-e
.....

·g-a-é-h-o
.......

je
.......

d-u-r-a,.........rit-e-a-.::-::"�rm�'��ö......-ço�es-.,.--'p..........-·e"""-'c,.,.....,·iá...."....,-I�M.....,......-����d�-;:;na;;�eiro
Décio Silva recebe +A tnflação no governo lt�:=::::.

bateu em 2.559%. O número é grande e já custou a cabeça
de quatro ministros da Fazenda. O mais curioso é que o

próprio governo que diz lutarpara combate-la é oprincipal
interessado na sua existência. Sabemos todos que. as receitas

(impostos) são corrigidos diariamentepela UFIR (inflação),
enquanto que as despesas sãopagas sem nenhuma correção.
Aliás essa é a únicaforma (Je se conseguirfechar as contas
do orçamento da União. Evidentemente que já descontadas
as comissões e propinas habituais. Em segundo lugar no
ranldng dos torcedores da tnflação está o sistema

financeiro, principalmente os bancos que através do

''.floating'' dos recursos parados em conta corrente que
são emprestados junto ao cheque resultam em enorme

fonte de lucro.

,A, •

premio
JaraguádoSul- Logomais às

12 horas será realizado, noCLube
AtléticoBaependi, em Jaraguádo
Sul o almoço da ADVB -

Associação dos Dirigentes de
Vendas do Brasil -, quando
acontecerá a entrega do prêmio
Homem de Vendas 93 ao

10111
11/11
12111
13111
14111
15111
16111

, 1
36,9915
39,2226
39,2128
41,4838
39,1221
36,9111
34,8308

da ABAV
empresário jaraguaenseDécio da
Silva. São esperados muitos

convidados e empresários da

região e Estado para prestigiar a
solenidade que terá a presença do

ex-MinistrodaFazenda,deputado
GustavoKrause, quefarápalestra
aos presentes.

o empresário Décio da SIlva
foi destacado entre empresários
de diversos setores daeconomia e
naopiniãodoempresariado local,
"vem ao encontro dos esforços da
empresa para manter o com alto

padrão de qualidade. em seus

produtos ".

arço
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

. , ,

3.303.300,00
3.303.300,00
4.639.800,00

(CR$) 5.534,00
9.606,00
12.024,00
15.02100

Dm UFIR Data UFIR

11/10 CRS 82,98 27110 CR$97,93
13110 84,22 28110 99,48 AIII102.590,oo Isento
14/10 85,50 29/10 101,01 De 102.590,01 até 200.051,00 102.590,00 15
15110 88,78 1111 102,59 Acima de 200.051,00 141.574,00 25
18110 88,11 3111 104,14
111/10 89,45 4/11 105,71 Como calCular: Deduza do rendimento bruto CR$ 4.104,00 por dependente; a contribuiçlo paga'
200'10 90,81 5IH 107,31 Previd6ncia nom"; pensA0 alimentar integral; CR$ 102.590,00 para aposentados, pensionistas e
21110 112,19 8111 108,93 transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos ou mais. 00 resultado, que 6 a Ba..da

22110 93,59 11/11 110,58 C4iculo, subtraia a P�n:eIa a Deduzir e aplique a al!quota respectiva, obtendo o valor a pagar.

25110 95,01 10111 112,25
2&110 98,48 11111 113,95

12111 115,87

TR% Dia Fator da Atual,

34,14 9/11 0,80516083
36,31 10111 0,81670599
38,53 11/11 0,82798501
38,52 12/11 0,83761975
40,76 13/11 0,85220213
38,43 14111 0,85391335
36,23 15111 0,85316480
34,16 16/11 0,85152934
36,33 17/11 0,86520223

Dia do Atualizaçlo
pgto. . pelo IDTR*
5111 0,78420074
6/11 0,79466429
7/11 0,79466429
8/11 0,79466429
9/11 0,80516079

. 10111 0,81670599
11/11 0,82798498
·/ndlc. Dllrlo da Taxa R.f.,..nclal.
MuIfIpI/qw o valordi parcela expreSA em

TRDoulDTRpaIolDTRdldIItlIdlpagtIIMIItO

CLASSIFICADOS
CP

72-3363
É GRÁTIS

..
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+Diversas entidades comerciais da grande São Paulo

promovemjuntocomoSPCumaoportunidades aosdevedo
rescadastradosna listanegra.Para terdireito aosdescontos

que vão d« 30 a 50%, os "caloteiros" paulistas precisam
estar nomini",o a 90 dias na lista de devedores.
A promoção tem sido um sucesso, pois mais de 150

pessoas temprocurado diariamente o SPCpara quitar seu
débito e limpar o nome na praça. É um exemplo a ser

considerado.

CR$ 865,31
CR$108,15

+Por falar em comerao, a perspectiva é que o natal
deste ano não deve ser dos melhores. A indústria paulista,
termômetro nacional, demitiu aproximadamente 12 mil
trabalhadores nos últimos dez dias.

�

A alegação é que os comerciantes estilo segurando os

pedidos eprovocando ociosidade. A inflação alta e osjuros
atrativos são apontados como vilões. Com taxas atraentes, só
mesmo uma ótima oferta para o consumidor gastar seus
cruzeiros reais.

Indica
r. Tnm m.

Anual mull por Sem. mull por múll por mull por_ mult.por

+Prepare-se! Se vocêforflagrado compacote na m40 e

sem respectiva notafiscal, podepagar ummulta de até 10%
do valor da compra. Parece mentira, mas o governo está
ultimando o decreto que colocará em vigor esta curiosa lel;
Cabe uma pergunta: t obrigação do consumidor pedir a
nota flscal ou do comerciante de tirá-Ia? Est40 querendo
empu"arpara nós a obrigaçllo dafIScalização.

Eduardo Carvalho

ntsQutcíVtl_

INPCIIBGE
IGP(FGV)
IGPM(FGV)
IPC (FIPEl
IPCA(lBGI;)

1,8085
1,8292
1,7829
1,7988
1,8041

de CorpO Intéiro,
você mais ama. etúlio vcrocs. 55
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Salário até
Acima (Ie

indices Julho Setembro
INpc·(lBGE)
IGP·(FGV) 31,98 33,53 36,99 1013,79 2036,29
IGPM-(FGV) 31,25 31,79 35,28 35,04 1316,37 2086,68
IPA- (FGV) 32,29 33,34 37,25 994,95 2005,19
IPC· (FGV) 30,74 35,69 35,48 1036,30 2102,87
IPC-(FIPE) 30,89 33,97 34,12 35,23 918,25 1888,48
ICV· (DIEESE) 30,31 35,05 35,70 1012,74 2016,62

FlllaçAo - tempo
at' 1 ano
+de 1a2anos
+de 2a3anos
+de 3a4anos
+de 4a6anos
+de 6a9anos
+ de 9 a 12 anos
+ de 12 a 17 anos
+ de 17 a 22 anos
+ de 22 anos

Alfquota (%)
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20

A pagar ( CR$)
1.202,40
2.163,31
3�44,97
8.853,25

10.816,58
12.979,87
15.143,18
17.306,49
19.489,81
21.633,12

sal'rlo de contrlbuiçiio ( CR,)
At' 32.449,67
Oe 32.449,68 at6 54.082,79
De 54.082,80 aIll108.165,62
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Três Rios do Norte e Santo Antônio

A partir do populoso e desen
volvido BairroNereuRamos, no
sentido Leste, depois de atraves
sar a ponte sobre o rio ltapocú,
nos deparamos, sobre um mor

ro com a bonita e bem cuidada
Igreja de Santo Antônio. Assim,
já não estamos mais em Nereu

Ramos, mas, no Bairro Santo
Antônio e, na sequência deste,
em direção à Jaraguá do Sul, o
Bairro Três Rios do Norte. São
comunidades que se unem por
uma características em comum:

o desenvolvimento populacional
e, consequentemente, o desen
volvimento comunitário. Alí re
sidem, em dois loteamentos que
mais se destacam: o SantoAntô
nio e o SOUZI;l, centenas de famí

lias, quase todas procedentes do
Estado do Paraná, sendo que a

maioria dos adultos trabalha, nas
indústrias de Jaraguá.
A Igreja Santo
Antônio

Reportagem, redação e fotos: Udo Leal

Contruída em 1951 e V"1Staparcial do Loteamento Souza (São Roque). A comunidade apresenta um desenvolvimento vertiginoso

reguardando um estilo antigo, é
realmente um cartão postal da

comunidade. Muito bem cuida

da, com pintura nova, hoje se

integra ao acervo histórico co

munitárioNereu Ramos, que é o
bairro mais antigo e predomi
nantemente de famílias de ori

gem italiana.

Ao lado da Igreja, à sua direi
ta, estãoos galpões de festas e à
esquerda, o cemitério que acaba
de receber uma ampliação e me

lhoramentos, muros, etc ... Àffrente da Igreja, está a bonita
Gruta. A comunidade católica
de 'Santo Antonio, constituiu,
para cuidar de sua Igreja, uma
diretoria, cujos membros são

renovados periodicamente. A
atual, está assimconstituída: Pre
sidente: Celso A. Alquini; Vice
presidente: Aristides Garcia; Te
soureiro: Pedro A. Garcia; Se
gundo tesoureiro: Osni França;
Secretário: Nivaldo Scwartz e

segundo secretário: Vitório
Schiochet. Segundo declarações
do tesoureiro, vereador Pedro

Garcia, além de estar tudo em

dia quanto a situação da comuni
dade, esta ainda possui no mo

mento, uma boa reserva finan
ceira em caixa. JIiIII""

2-1

Esc"laMunicipalde I"Grau"VitorMeire/Jes". Número dematricu
las quadruplicadas em 3 anos

Ala nova da Vitor Meirelles, com 6 salas e 2 'banheiros. O estabele

Igreja Santo Antônio, o cartão de visitas do Bairro SantoAntônio cimentojá precisa ser ampliado mais uma vez.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 9 de novembro de 1993
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Faz parte do Bairro Santo

Antônio, e se localiza na divisa
com o Bairro Três Rios do Nor
te.

O empreendimento é grande,
com 802 lotes, sendo que apro
ximadamente 600 lotes já foram
comercializados., A comunida
de tem a sua própria associação
de Moradores cujo presidente
atualmente é o morador Ivo Ra

mos, 001 operário ativo, já com

bons conhecimentos sobre os

direitos e deveres de entidades
desse tipo.

Ivo afirmou que a associação
vem lutando com todos os es

forçospara agilizar a legalização
do Iotemaneto. "Há bem pouco
tempo só tínhamos a energia
elétrica, mas, sem a iluminação
pública. Hojejáestãosendoliga
dos os tenuinais para o forneci
mento de água; as ruas já estão

macadamizadas, já existe a ilu

minação pública; os ônibus já
circulam por aqui. Mas, ainda
faltamais alguns detalhes como:
a liberação de escrituras de pos
se, o tratamento sanitário, a de
finição e preparo da área verde e

necessidades, como no fortale
cimento de nossa associação".

Vista Parcial do Lõteamento SantoAnt8nio, com suas maiS de 130 residInelas já erguidas e muitas outras em construçao

outros por menores comuns a

uma infraestrutura completa".
Acrescenta Ivo Ramos: -

"Uma pessoa a quem muito de
vemos para o alcance dos obje
tivos comunitários, é o vereador

Pedro Garcia, incansável, que
sempre nos tem dado o maior
apoio e ajuda, tanto nas nossas

"Além dos esforços para do
tar nosso bairro do melhor, para
que possamos ter uma vida dig
na, a associação, que é formada

por 19 membros, realiza pro
moções de ordem social, orga
niza festas comunitárias, faz o

Natal das crianças, auxilia pes
soas necessitadas".

A Escola Vitor
Meirelles

AEscolaMunicipal de 10Grau
"Vitor Meirelles", está entre os

estabelecimentos de ensino de
maior crescimento no municí

pio de Jaraguá do Sul, nos últi
mos seis anos. Na admínistra

ção municipal anterior (Ivo
Konell) foram construídas vári
as salas de aula. Só em 1992, as
ampliações ali aconteceram por
duas vezes, uma inaugurada no

começo do ano e já mais no final
do período, o acréscimo de mais
6 salas e 2 banheiros. Tais obras
foram perfeitamente necessári
as, uma vez que em 1990 o

( estabelecimento possuia 128 alu
nos e em 1993, este número /elevou-se para 500 alunos,

Dona Terezinha de Souza é
diretoradaEscola VitorMeirelles,
comandando 22 professores,
dois serventes, uma merendeira

Moretti Materiais de C�iistrução - presença do comércio no bairro Santo Antônio. Suprindo as necessidades - ajudando a construir
'

e um vigia. .....
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A Escola possui uma APP

(Associação de Pais e Professo

res), muito atuante, envolvendo
toda a comunidade na consecu

ção dos objetivos comuns, em

beneficio da comunidade, da es

cola e dos alunos.
AAPPda "VitorMeirelles",é

formada atualmente pelos se

guintes membros; Presidente:
Darci A. Menta; Vice-presiden
te: João P. da Luz Lampert;
Tesoureiro: Neri M. Bastos;
Vice: Carlos Wolf; Secretária:
WallyMeshMaggioni; Segundo
secretário: Gilberto Petri. Con
selhoFiscal: AristidesA. Garcia,
ALvinoMartins, JoséL.Moraes,
Aroênio Vieira. Representante
dos professores: Fátima Duarte.

AsMetaspara 94:
A professora Terezinha de

Souza, diretora da EscolaMuni
cipalde 1°Grau "VitorMeirelles",
de Três Rios do Norte, pediu
nos a divulgação das metas do
estabelecimento para o próximo
ano, objetivos esses que só se

rão possiveis com a participação
e ajuda de todos:

Pedagógicas: implantação do

projeto "Formação Básica de
Adultos "e ensino supletivo;
"Troca de Livros", com outras

escolas;LeituraeOrientaçãopara
elaboração de trabalho científi

co"; "Jovem Escritor"; Resgate
deValores Humanos; Pintura de

Painéis, Escola de Datilografia;
ConsultórioDentário;FeiraCul
tural da Escola; palestras com

Pais eAlunos; "SaúdeAlimentar
e Higiene Pessoal",

Administrativas:Ampliaçãode
2 salas de aulas; construção de
Sala Ambiente, para Biblioteca,
Parque Infantil; Quadra
Polivalente; Projeto de jardina
gem; Horta Escolar; aquisição
de ventiladores, microfones,
construção de um palco; Unifor
mes para Jogos, criação de Grê
mio Estudantil; aquisição de
móveis e equipamentos e refor
ma geral do prédio da escola.

. Moretti,
Materiais de

Construção

IgrejaSiloRoque. Sua estrutura singela éum bom começo. Futuramentemostrarámelhor aforça deuma
comunidade

Suprindo as necessidades de ambos os bairros, a presença do mercado Santo Ant8nio, um marco de

progresso

Com o desenvolvimento dos
Bairros Três Rios do Norte e

SantoAntônio, o suprimento de
material de construção tornou

se umanecessidade local. Tanto
no Loteamento Santo Antônio
como no Loteamento Souza, ou
São Roque, as novas eonstru- Bar e Lanchonete do Edgar - o ponto de encontro e diversãa dajuventude e dos adultos do bairro Três

_yões começaram a surgir todos Rios do Norte

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 9 de novembro de 1993

os dias e em vista do ritmo
alueinamte de crescimento co

munitário a firma Moretti, Ma
teriais de Construção, resolveu
instalar tun estabelecimento no

local. A casa que abriga a loja, é
pequena, mas a finna resolveu
edificar uma outra,mais ampla e

em terrenoeommaiorespaço. A
empresa assim, também se inte

gra ao desenvolvimento da co

munidade. O estoque reúne todo
material necessário à constru

ção de casas, incluindo o mate

rial hidráulico e outros.

Loteamento

Souza
Também conhecido C01110

São Roque, transformou-se ra

pidamente numa comunidade
bastante desenvolvida, reunin
do hoje quase duas mil pessoas.
São pessoas procedentes de ou
tras cidades e outros Estados, a
maioria paranaenses que para
cá vieram em busca demelhores
condições de vida.

Hoje, o Loteamento Souzajá
conta com luz elétrica em quase
todas as casas, com água
encanada em quase todas as

ruas, embora ainda lhe falte
alguns requisitos
infraestruturais comoesgotosa
nitário, rebaixamento e alarga
mento de algumas ruas, uma vez
que o localnão é plano,mas, até
bastante acidentado,

Mesmo assim, a comunidade
cresce num ritmo bastante ace

lerado.

Igreja
SãoRoque

O prédio não tem propria
mente a cara de uma igreja, uma
vez que foi construído proviso
riamente, na forma de um espa
çosobarracão. Mas, tudoali será
modificado e

melhorado.segundo diz o Sr.
Pedro Titz, atual presidente da
Diretoria da Comunidade Cató
lica do Bairro, diretoria esta que
aindanão está inteiramen te cons
tituída.

Porenquanto, obarracão ser
ve de abrigo ao encontro dos
fiéis, aonde são celebradasmis
sas, ministradas aulas de
catequese, feitas reuniões daDi
retoria.

Além da Igreja São Roque, o
bairro também conta com igre-.
jas de outros credos, bastantes
frequentadas.
Ao lado da Igreja SãoRoque,

todas as terças e quintas-feiras,
funciona o Sacolão, das 8 horas

.....
2-3Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



da manhã até às 2 horas da

, tarde, fornecendo grande v;rie
, lade de alimentos naturais àpo
pulação, por preços mais aces

síveis.

Mercado Santo
Antonio

Éumestabelecimento comer
cial importante e necessário à

comunidade, abastecendo as fa-
o mílias naquilo que elasmais ne
cessitam no seu dia-a-dia. São
os alimentos, os artigos de higi
ene, as miudezas para o lar. A
iniciativa foi do sr. José Pereira,
queacreditouno desenvolvimen
to da comunidade e resolveu in
vestir nele. O atendimento é de

supermercado, aonde as pesso
as se servem e depois passam
pelo caixa.

O Mercado santo Antonio
mantém ainda o sistema de en

trega das compras a domicílio,
facilitando desta forma o deslo
camento dos artigos adquiridos
emmaior quantidade e varieda
de, aliviando o trabalho das do
nas de casa. Estrategicamente
bem situado, o estabelecimento
beneficia e serve a ambos os

bairros: Três Rios do Norte e

Santo Antonio.

Bar e Lancho

nete do Edgar.
Trata-se de um ótimo ponto

de encontro e de diversão, tanto
para a juventude como para os

adultos. Possui duas canhas de
bochas, 5 mesas de sinuca, con
junto demesas ao ar livre aonde
são servidas bebidas e refrige
rentes, bem como lanches de
várias espécies. O ambiente é

agradável e sobretudo espaço
so, numa construção de 370m2
em terreno de 7002•

Edgar, quemantém um esta
belecimento de distribuição de
bebidas, atacado e varejo em

Jaraguá do Sul, na rodovia de
acesso à Schroeder, também su

preos bairros Três RiosdoNor
te e Santo Antonio nas suas ne

cessidades do ramo, prestando
atendimento à festas comunitá
rias e tambémparticulares, como
aniversários, casamentos, com
preços de atacado.

Vereador'

Pedro Garcia

É um filho do bairro, aonde
nasceu e cresceu, onde possui
propriedades, com atuação de
destaqueemNereuRamos. Com
o crescimento de Três Rios do
2-4

Vereador Pedro Garcia, um filho da região trabalhando pelas comunidades que o elegeram. Boas
intenções e vontade defazer o bem

,

dedicada', bastante a essas -cO:� •

munidades, fortalecendoos seg->
>

mentos organizados da região.
Não há escola, igreja, clube

social ou esportivo, promoções
de todas as espécies em Nereu
Ramos, sem que Pedro Garcia
marque sua passagem com uma

colaboração espontânea e cons

ciente. Ele sempre foi muito

prestativo,mesmo antes depen
sar em política. Assim também,
PedroGarcia vemmarcando sua
passagemporTrêsRiosdoNor
te e Santo Antonio.

Segundo contatos quemanti
vemoscomdiversaspessoasmo
radoras destesbairros, suasopi
niões a respeito do vereador
Pedro Garcia, são as melhores

possíveis. Éo vereadorquemais
temcontribuídoparaomelhora
mento comunitário; está sempre
presente em todos os aconteci
mentos locais. Já colaborou e

vem colaborando incansavel
mente comamanutençãodaAs
sociação do Bairro SantoAnto
nio, com a Escola Municipal de
10 grauVictorMeirelles,comas

Igrejas São Roque e Santo An
tonio, com as promoções comu
nitárias de ambos os bairros.

Conversamos, então, com o

vereador Garcia e pedimos dele
uma frase que definisse a sua

opinião sobre política ou políti
co. De pronto, PedroGarcia nos
respondeu - "Só construiremos
dias melhores com políticos
honestos e comprometidos
com a comunidade que os ele

geu." •

Na escola Vitor MeirelJes, a juventudejoga VoleiboL Bola e redeforam doadas pelo vereador Pedro Garcia
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Ela tenta superar o drarna

Mulher vítima

de estupro está
-

".,

em recuperaçao
denunciou o estupro por
insistência do marido que
acompanha a sua recuperação no
hospital. De acordo com a

pscicólogoVirgíniaKátiaGubert,
ela está se recuperando e passa
bem. O médico Antônio Rocha

que internouavítimanão quisdar
detalhes de sua recuperação, mas
disse que ela deverá ter auta nos
próximos dias.
A delagada de polícia, Jurema

Wulf declarou que inquérito
policial foi instaurado e foram
ouvidos a vítima e o acusado -

que foi detido no dia seguinte ao

estupro em Joinville, mas depois
deprestardepoimentofoi liberado
porque a prisão não foi em

flagrante. "Ainda deveremos
ouvir mais duas pessoas e .em
seguidaencaminharei o inquérito
aoFórumdeJaraguádoSul,junto
com um pedido de prisão
preventiva do acusado", declarou
Jurema.

Jaraguá do Sul - A mulher

quefoivitimadeestupronaquarta
feira3, está internadanoHospital
eMaternidade Jaraguá, na ala de
psquiatria, onde recebe

acompanhamento especializado.
A delegada Jurema Wulf disse

quevai concluiro inquéritoainda
esta semana o encaminhará ao

Fórum juntamente com o pedido
de prisão preventiva do acusado
Daniel Eduardo dos Santos.

O estupro ocorreu na casa da
mãe da noiva de Daniel onde ele
levou a vitima sob o pretesto de

que um vizinhoprecisava de uma
diarista.Quandoosdoischegaram
na Vila Mathias, zona leste da

cidade, não havia ninguém na

casa e o acusado convenceu a

mulher, conformeinformaçõe8da
polícia, a iratéacasadesua sogra
onde o fato foi consumado.

Amulherde iniciaisTBBP, 26
anos,casadaemãedequatrofilhos,

Greve

Delegados e policiais
mantêm paralisação

JaraguádoSul - Na sexta

feira, S, os delegados e policiais
civisdeSantaCatarina,decidiram
permaneceremgreveenãoaceitar
a proposta do governo doEstado.
Os delegados consideram uma

questão "inegociável" a isonomia
com os procuradores, enquanto a

Federação Catarinense dos
Policiais Civis reivindicam 90%
de reajuste; mudança nas escalas
de trabalhode 24x 72para 12x48
horas (a cada 12 horasde trabalho
os policiais querem 48 de folga),
alé, de outras reivindicações.

Segundo a central de greve de

Joinville, a porposta do governo
do Estado não foi considerada
satisfatóriaeemassembléia todos
decidiram manter a greve, Os
delegados de Santa Catarina já
estão parados a mais de 4S dias

enquanto os policiais civis

completam 38 dias de parali
sação.

De acordo com o comando de

greve os serviços que continuam
sendo feitos restringem-sé aos

casos de flagrante e crimes
ediondos. Todos têm de aguar
dar o fim da greve.

Final de semana agitado
A PM recuperou umamoto em Guaramirim,

de propriedade de um homem de iniciais L.T.,
qu� foi furtadaporvolta das 6h4Smin, em frente
daBoate "MyLove I". Amoto foi encontradanas
imediações mas o assaltante figiu e atirou-se no
rio Itapocu e não foi� encontrado. Entre as

outras ocorrências, três envolveram casos de

embriaguês.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Também no sábado, por volta das 20 horas a
PM deteve Áureo Fardo, S6 anos, natural de
Tijucas, pedreiro, quemorana ruaBerthaWeege,
832,bairroBarradoRioCerro. Segundoapolícia
ele chegou "meio agitado", e começou a discutir
com sua companheira, Anita Liberato, 68 anos.

Áureo também a agrediu, atirando um prato em
suacabeça.

Um menor de iniciais C.G., de IS anos,

estudante, quetrocoudoischequesdaAutoVJaÇão
Canarinha, novalordeCRS 2mil, cadaum, com
assinaturas falsifi� assinadas como Joaquim
Chiquim e Carlos Pereira.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

No domingo por volta das 13 horas a PM foi
acionada para deterHalfPamoth, S6 anos, natu
ral de Jaraguá do Sul, pedreiro, morador da rua
AngeloTôrrineli -próximoaoForum.Conforme
orelatóriodapolíciaelechegouemsuaresidência.
embriagado e agrediu sua esposa.

TRANSPORTE

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Apagar as luzes antes
de· sair. Boa idéia.

Antes de sair de casa, apague todas as luzes. Não tem por que
deixar lâmpadas acesas se ninguém estiver usando. .

Além disso, feche portas e janelas ao usar o ar-condicionado,
lave e seque todas as roupas de uma vez e desligue a 1V se ninguém
estiver assistindo.

Assim você economiza seu dinheiro e ajuda Santa Catarina a

economizar energia.

SantaCatarina
ESTADODETRABALHO
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COM CARINHOViação Canarinho Ltda.
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LOCAÇAO Terreno: CI 2 salas comerciais e 2 casas de alvenarià na rua Bernardo
Casa de madeira: C/3 dormit6l;ibs, situada à rua Luiz Sarti Nereu Ramos. Dornbusch.

Apartamentos: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca, N° 88. Terreno: C/1 casa de alvenaria na rua Bernardo Dornbusch.

SALAS COMERCIAIS
Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 141 • sala nO 4.
Sala Comerciai: Na avo Mal. Deodoro da Fonseca nO 88.

'

,Sala Comerciai: Na avo Getúlio Vargas nO 49 c/68m2

VENDAS

LOCAÇOES

LOTEAMENTOS

VENDAS
casa de Alvenaria: Em construçAo com área de 570m' na rua Mal. castelo
Branco em Schroeder.
Ca$a de Alvenaria: Próximo ao Hospital Jataguá c/100m2 e terreno de

-

400m2•
Um terreno: CI 19.ooom2• Sito à rua Frieda Fritz Krueger sinO
Terreno: CI área de 1.850m2 em SchrOeder.

Terreno: CI 625.00m' na rua Ana Ziemann
Terreno: De 7.ooom2 na rua João Januário Ayroso.
Terreno: CI área de 441m'na rua Pastor Lorenz Hahn nO 51· Guaramirim
Um Terreno: CI casa de�lvenaria na rua Frieda Fritz Krueger sinO. Área de
�m'

.

Terreno: C/60.ooo.00m2 com 6O.00m2 de frente e 1.ooom2 de fundos cl 2

casas, uma sendo de alvenária de 217.00m' e uma mista de 160.00m2 com
10.000 pes de ·banana e tanque de peixe, terreno totalmente plaino.
Chácara: Em Guaramirim c/50 morgos.
4 Apartamentos: No Ed. Jaraguá • sendo 2 aptos. grandes e 2 aptos.
pequenos.
Casa Mista: c/90m2 rua Manoel da Costa. Bairro João Pessoa

,

PREDIO I
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1 apto. com 220m2 - 2 garagens, sala TV, lavabo, salal
copa, 1 suíte, 2 dormitórios, 1 banheiro social, cozinha,
dependência de empregada e lavanderia. 1° andar - Ed.
Carvalho. (Poderá ser financiado em �. 24 vezes) -

promoção.
- 1 apto. no Ed. Athenascom sala,-copa, cozInha,:t suite,
2 dormitórios, 1 banheiro social, lavanderia, dependên;o .

cIII de empregada e 2 garagens. (Parte. financiada pela
CEF) - Pou.... também facilitada.

.

2 aptos.' no Ed. Argos - com suite, 2·dormItôrfôs, 1
� social, sala, copa, cozinha, lavanderia e gara-·
gemo 1° e ZO andar, facilitado em até 10 vezes, c:omoldo .

peIodólaf.
.'

Vários terren�s no loteamento Divinópolis -

Ilha da Figueira - em frente à antena da Rádio.
Facilitado em até 15 vezes.

Um prédio com 2 pavimentos, com

120.m2 - terreno com 400,00 mI,

situado no Jaraguâ Esquerdo - pr6�i

mo .i ponte da Argi•.

1 casa demadeira, terreno com 450,00 m2 sito
àRuaGuilhenneHeringpróximo aoBarcapilé.
(�ima localizaçao)•.

1 casa de alv.enaria c�m,100 m2 - terreno com

450,00m2 - Próximo da COAB - RuaQuilombo
dos Palmares. Parte financiada.

._�---------------- ----------------- ---------------�_.

I
f

CLASSIFICADOS. I
VENDO

Vendo Equipamento para Oficina:
Antena
Fiat Uno Elba Premio
AIItmt.
Crow com controle remoto 12.500,00
Confira auto falante. toca-fitas. módulos. volanteS, tapetes. antenas.
buzinas
1 Compreensor comp/2 cabeçotes (grande)
1 aparelho soldaoxigênio comp
1 aparelho de solda elétrico

890,00 1 bomba p/colocar óleo
460,00 1 talha p/lirar motor 1t

1.150,00 1 macaco Oacaré)
540,00 -1 ismiril
650,00 1 pistola pulverizar

tório e uma cobertura de 8 x 11
como sala de jogos, totalmen
te murada, área nobre perto
do Agropecuário.As constru
ções tem ummontante de área
coberta de 600 m2• Valor de
venda 75.000 dólares, aceito
carro no negócio. Tratar pelo
fone:
Horário Comercial 72-2659
fora deste horário 72-2749.

CASA DE ALVENARIA
Toda de tijolos a vista, aqueci
mento solar na casa toda, su
íte com hidromassagem, 3 ar
condicionados, 6 quartos com
armário embutido, mais cozi
nha e sala, garagem para 5
carros; terreno, 30 x 26 780
m2.Acompanhamais uma casa
de alvenaria com área de áx
, 1 que possui 3 quartos e um

-

banheiro mais sala e cozinha O negócio será somente até o
com garagem, anexo 1 escrí- dia 16/11/1993.

AmorlectdorCIlDianteiroMonzap
Trazeiro Monza Cofap
Trazeiro Chevette Cofap
Trazeiro [)'20185 Cotap
Direção Opala cofap

.

Dianteiro Fiat 147 Cofap
Trazeiro Fiat 147 Cofap
Filtrot
Filtro ar DistakWI dupla carb
Filtro ar Fiat 147 todos Iogan
Filtro ar CHT Ford Nasa
Filtro de ar Fiat Panorama Europa Logan
Filtro de ar Opola 4 e 6cc Chevette Iogan

PISO LAJO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃ� LTDA

Rua João Januário Ayroso, 136
.Fone: 72-0926 - Jaraguá do Sul- SC

1.350,005.000,00
2.500,00
3.000,00
3.800,00
1.800,00
3.200,00

"

3.300,00
90.000,00
35.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
25:000,00
12.000,00
3.000,00

Todo o equipamento está em perfeito funcionamento. contato pelo fone: 71-1211/0_ HM com Rudi.

@f(f§f,§JTê® @ê ®l€a»êWlê
* Telha franeesa
* Telha rOlllauà
* Tijolos

....."

- )
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CP Classíficados
• ESTÁ DIFíCil COMPRAR A SUA CASA PRÓPRIA?

h�..,....,� I I .... .......... • JÁ PENSOU ONDE VÃO MORAR SEUS FilHOS?

_/

• E AQUELA CASA NA PRAfÁ?
./

• IMÓVEL É UM EXCELENTE INVESTIMENTO. VOCÊ NÃO ACHA?

VANTAGENS NA HORA DE COMPRAR , di$ibui caminhõeseônibusMERCEDE8-BENZ,eprodutos
Quandofor contemplado, você terá à sua disposiçãó dasmarcasVALMET, rOYOTA, MARCOPOLO, KRONEe

um crédito imediato para a compra do, seu imóvel CASEMA. Ele pertence ao GRUPO VERDI, que também
à vista e, por isso, tem grandeS vantagensde negociação controla outras 43 empresas em todo o Brasil.
na hora da compra. SOR1EIOS PELA 1V.

ATÉ &O E 100 MESES PARA PAGAR. A RODOBENS investiu na mais avançada tecnologia,
Você pode pagar em até 50 e 100 meses. para dar maior transparência a tudo que faz, além de total
O Indice de reajuste das parcelas é o INCC comodidade 'ao consorciado., Veja bem: os sorteios você

(FGV). 'assiste de sua casa pela REDE BANDEIRANTES DE
O IMÓVELQUE voei QUISER. 'TELEVISÃO.'
Você tem tola! liberdade para es<:oIher seu imóvel: na INFORMAÇÕESÀ DISPOSIÇÃO.

cidade, no campo ou na praia. Através do seu telefone, você pode dar lances e obter
TOTAL SEGURANÇA informações sobre sua cota. Basta discardiretamente para o
O CONSÓRCIO ROOOBENS, há mais de 25 anos, computlldor cent�1 ROOOBENS, através do TELEBENS. o

�----__------------------�-------------------------------------------tl
E'NGETEC - Tmobfffár'Ia 8

,CRIEC/9u.J '
. �

Rua CeI. proe. Gomes de Oliveira,'285 :n

Fone: (0473) 72-2670/72-3139/72-2833 - Fax: (0473) 72-2619 �
'"

R.JVILLE- Em CENTRO- ,Ed. GUARAMIRIM-
frente DG Weg. Gardênia (Av.Bartlo BR-101 (Trevo JaraguáJBR101) Km 68

CENTRO- Aptos novos no
Casa de madeira do Rio Branco) sul-Terreno cl 460m2• Terreno com área de 237.000111"- Terreno para rua do de esquina - 390m'. centro 154m' - Rua
CI 85m2 - Rua Luis te, 2 qtos, BWC

Edificadocfcasaem Picolli nO 146 -

soc., dep. emprega- cl benfeitorias 170,00 pl BR. • Baependi - 13mt de Local excelente pl 28 de Agoslo (em
alven.Valor US$ US$ 9.000,00 da.e garagem. US$ US$180mil.

frenle - US$ 17 mil. residência. US$
cima do BESC)

55.000,00. 28mil. 5.500,00
Ó1imas condições.

CENTRO- Rua CENTRO - Casa em alvenaria cl
EpHácio Pessoa - Casa em alvenaria CENTRO- Apto Ed. 140.". edif. em terreno cl 460.".. Rua CENTRO- Terreno c/ BOOm2 -

casa em alvenaria

Casa 2 pavimentos (pré-moldada) - Rua Bérgamo (Reinoldo Expedicionário Antonio Carlos
Rua Exp. Antonio

frente para rua 688
c/ 90m2 - Terreno

- Terrenocfmais ou José Picolli nO 266 - ,Rau) suite, 2 qtos., Ferreira nO 746 (próxima a esquina cl a
Carlos Ferreira

(a4Om, doRoberio
c/ 520m' - próx. ao

menos400m2 - US$ Próx. Superrnerca- BWCsoc., garagem (á 150m da Mare-
Ziemann)

·CTG· Rua AfonSo
100 mil (em condi- doBrazAo. -US$26mil. José Ernendoerfer. , chal) US$ 60 mil. US$5mil.

NicolÍJZZi -

ções). US$ 7.500,00 US$3I1mil. US$ 8.500,00,

CENTRO- Linda CENTRO- Apto !d.
ÁGUAVERDE- JOAO PESSOA-

casa em alvenaria '

alvenaria- Argos (Rua Jorge CENTRO - Casa em alvenaria c/ 150m"· VILALALAU-
c/229m2- Rua348- LoIaamenlo Galeia - Lacerda 270) 5° an- Rua Felipe Frenzel nO 89 (próx. CORREIO) Lotes no Galpão (antiga sa� Casaem
Diedrich Borchers, Rua 693 - casa 332 dar - sulle, 2 qtoe., 2 Pagamento: em condições Loteamenlo Ião da sociedade

alvenaria c/'119m2

próx. Hospital (próx.CoIágioMarcos BWC,garagern-US$ Contendo: suite, 2 quartos, BWC social, Nicoluzzi João Pessoa) Rua Erneslo
Jaraguá - US$ 90 Hermínio Vemn) - 16 mO mais flnano. Sala de estarejantar, e garagem,para 2 3OO,OOm2 ConstruçAo'Mista -

Lesmann
mil (em condições). US$ 6.000,00 CEF (5.000 UPF"S). carros. US$ 5.000,00 US$20mil

VILALALAU
Casa em alvenaria
c/170m2 -

Rua Bernardo
Dornbusch nO 1230

�US$60mil,

CENTRO- Ap. Ed.
Schiochel (Av. Ba�
rão do Rio Branco)
Suile, 2 qtos., BWC
soe., dep. emprega
da, garagem. US$
25 mil e finane. CEF

AMIZADE· Apto
Conj. Resid. Amiza
de - 3 qtos, BWC,
sala , cozinha, área
deserviçoegaragem.
US$ 10 mil mais
financ.CEF.

CENTRO - Rua Epitácio Pessoa
n" 85�rédio 2 pav. cl 236 m-.
Terreno cl 316 m2• US$ lOOmiI

(em condições - negociáveis).

FIGUEIRA- Ter
reno de esquina cl
frente de 31m pl R.
J.T.Ribeiro. (frente
Merc.Eiorucci ).
Area 579m2 US$

, 15.000,00

SCHROEDER
Silio c/27.ooom'
Ó1ima casa e nova

casa 11m alvenaria
c/ 160m2tanquede
peixes-US$35mil.

SCHROEDER
Terrenos na Mal.
Castelo Branco

,

(pr6x. a Prefeitura):
Lotes na rua
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Técnicos do IPPUC em Jaraguá do Sul

Mudanças no tráfego
definidas

- Cart6e.
Variado.

- "'at.rlal
.xpedl.nt.

A

mes
- Jornais, Revl.tu • UvrOi

- Variada linha de pr••ente••
Melhor livraria. papelaria da cidade.neste

Aul11 ... NcMmIIro, 313· Fa. 71·1000·M_..... IO

Jaraau' do Sul - Chegaram
ontem à Jaraguá do Sul três
t�nicos do IPPUC - Instituto de

Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba - para assessorar a

Secretaria de Planejamento da

prefeitura de Jaraguá do Sul, na
eleboraçlo do projeto final de

reorganízação do trânsito do
centro deJaraguádoSul. Segundo
o secretário,OctavianoPamplona,
serão analisados as várias

propostasdealteraçlodo trrânsíto,
já elaboradas pela secretaria.

Entre as propostas existem
várias hipóteses, de acordo com o

secretário, que serão analisadas

pelos técnicos. "Asviasdeentrada
e saída da cidade poderão ser

modificadas, com a rua Joinville
se tornandomão única de entrada
e a rua Bernardo Dornbusch mão
única de saída ", exemplifica
Pámplona. Outra proposta altera
o sentido da avenida Marechal'
Deodoro e rua Reinoldo Rau.

"Este é oprimeiro passo para o
projeto de reurbanízação de

Jaraguá do Sul" , afirma o secretá
rio. Ele também disse que é

possível que aMarechal Deodoro
passe por várias modífícações
tais como o estreitamento da rua,

ocupando espaços hoje desti
nados a estacionamento ou talvez
a tranformaçlo de parte dela em

calçadlo.
Tudo isso deve ser definido

durante a permanência dos
t6cnicos do IPPUC em Jaraguá do
Sul. "Vamos fazer a mediçlo do
trânsito, calcular o fluxo de

veiculos, verificaremos os locais

que pderao se tomar em área azul
e estudar detalhadamente os

problemas do trânsito na cidade" ,
revelou Pamplona.

TRÁFEGO PESADO
Para escoar o tráfego pesado

do centro da cidade, o secretário
de Planejamento disse que se

avalia a possibilidade de
estabelecer determinadas faixas
horárias para que isso ocorra,
"seriamemdois horános diários",
observou ele. Também sedio
definidas as vias em que os

ônibus vão circular, além do ter

minal, hoje localizado ao lado da
estação ferroviária, "que
certamente vai mudar de lugar",
talou Pamplona.

Outros ftens dependem da

reorganização do trânsito, afirma
o secretário. uÉ a partir disso que
poderemos também elaborar o

8

trabalho de definiçlo de vias de
acordo com as suas funções",
observou.

A intençãodo secretário é ter o
projeto concluído até o final de
novembro para no mês seguinte
"levá-lo para discusslo com a

comunidade, através das

ComissOes Municipais de

Planejamento Urbano e de
Trânsito", declarou Pamplona. A
implantação do projeto de
reorganizaçlo do trânsito deverá
ter inicio, de acordo com a

previsão da secretaria, emjaneiro
ou fevereiro.

CP <:lassi:f1.cados

72-3363

J

E
ADVB.

Presidente Executivo daWEG.

".

Pela iniciativa
do Prêmio
Homem de
Vendas Santa
Catarina, evento
com o qual mats
uma vez a ADYB
incentiva o

mareeting
catarinense.

Pela SU{J importante
contribuição ao

desenuoloimento do
marketing em Santa
Catarina, reconhecida

, através do Prêmio Homem
de Vendas 93.

HOMENAGEM

..�
••

SOUZACRUZ

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 9 de novembro de 1993
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