
Câmara vota novos Prefeitura entrega Si ...............O'U"'........�r.u.M�

índices salariais os carnês do IPTU as bases na região
Câmara de Vereadores de Jaraguá

'doSuldevevotar, em regimedeurgên
da, napróxima semana, projeto de lei
que reclassífica os salários dos servi
doresmunicipais. Legislativo terá ses
sões extraordinárias. Páginas 3 e 4

PrefeiruradeJaraguádoSuljácome
çou a distribuir os 23 míl camês do

Imposto Predial e Territonal Urbano

(IPTU) desteano. Os camês estão sendo
enviados pelosCorreios.Aprímeíraper
cela vence emmarço. Página 6

. O Sindicato dos Servidores PUbliros

MunicipaisdeJaraguádoSulestáexpan
dindo suas bases. Os prímeíros contatos
sãQmantidosemGúarnmirimeSchroedec
pata posteríor inclusão de Cörupá e

Massaranduba. Página 7

Dalmar

Prefeito Odeni,De,etti

Prefeito diz que
não há

.
iJegalitlatle

com o restaurante
OprefeitodeMassaranduba,

OdenirDeretti, disse nesta se

m.ana que não há nadade irre

gular no contrato firmado com
um restaurante da cidade que
fornece marmitas aos servido
res, como denunciou um verea

dor. Página 3

TELEFONES DO CP
Anúncios I Assinaturas

71-1721
-

72-3363

AÇÃO

Presidente reeleito

querapeifeiçoamento
erecidagem na OAB
A Ordem dös Advogados

do Brasil, subseção de

Jaraguä do Sul, empossou
terça-feira, à noite, sua nova
diretoria cujo mandato irá

até 1997. Robert Donath,
presidente da OAB pela ter
ceira vez, disse que em seus

planos para esta nova gestão.
estáareciclagem e o aperfei-

çoamento contínuo dos pro
fissionais ligades à Ordem,
comoforrnade.manteraqua-
·lidadedO�rabalhopre$taQbà""·
sociedade jãragúaénse na

área jurídica. Mostrou-se,
tamb.ém, preocupado com
a estrutura judiciária lo
cal.

Página 5

Posse da nova diretoria no Itajara

T,.;"o tático e técnico em Schroeder

TESTE

Iuvenius treina com João
Pessoa para ganhar ritmo

O técnico Ricardo Picolé

já tem formado o time base

que estréia dia 12 contra o

Ioinville pelo estadual, no
estádio João Marcatto. É a

equipe que ele pretende co

locar em campo, hoje, no

amistoso contra o João Pes

soa; da r Divisão de Ama
dores da Liga Jaraguaense.

Porém, a intenção é a de
testar todo o elenco, como
forma de buscar ritmo de

jogo para a equipe. A
.

contratação do atacanteBar
bosa, do Iuventus de São

Paulo, pretendidapelo técni
co do "Moleque" ainda não
foi acertada.

Página 12
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EDITORIAL

Luta contra o ·tempo
H á uma certa expectativa,

incomum em outras legislaturas
porque marcadas 'por um certo

marasmo, sobre a volta da Câmara de
Vereadores às suas atividades
normais depois do recesso

parlamentar, no próximo dia 15. Por
dois motivos. O primeiro deles
relacionado com o episódio da elei

ção do novo presidente e dos
membros daMesaDiretora que regerá
o comando do Legislativo nestes

próximos dois anos.

O segundo, consequência de-ste,
que pode provocar uma oposição ao

poderExecutivo até então inexistente
na hora da contagem dos votos quan-,

.

do da discussão de projetos da

prefeitura. A se consolidar ISSO, o

prefeito Durval Vasel ver-se-á

obrigado a acelerar a execução de

alguns projetos cuja velocidade
normalmente não seria amesma. Isso

porque estamos às vésperas de 1996,
ano de sucessão municipal.
O prefeito precisa recuperar sua ima

gem política, um pouco arranhada, seja
por decisões de ordem administrativa

(necessárias, diga-se) ou politico
partidárias, sepretende fazer seu sucessor
e continuar com sua carreira política. Se
toda essa desavença e as disputas pela
cadeira que concentra o poder na

prefeitura resultarem em obras de inte
resse geral, menos mal. Principalmente
nas periferias onde a presença do setor

público tem sido, até agora, pouco
expressiva do ponto de vista global.

"

E difícil governar o Brasil
* José Castilho Pinto

De 1964a 1984 tivemos como
presidentes da república os

generais Humberto A. Castello
Branco, Arthur daCosta e Silva,
Emílio Garrastazú Médice,
ErnestoGueisel eJoãoB. Figuei
redo, vindo depois de 84 os civis
J o s é

Sarney,
Fernando
Collor e

Itamar

do sistema eparacomplicarmais
umpouco, a falta de patriotismo.

Como prova do corpora
tivismo temos a recente anistia
do senadorHumbertoLucenaque
tinha sido cassado por mandar

ürrqMimirpropagandapoliticasua
nagráficadoSenado,perdãoque
quepossibilitou a impunidadede
mais 120 congressistas tão com
prometidos quanto o Lucena. No
tocanteasmordomias, bastadizer
que os senadores têm mora-dia

gratuita; franquia telefônica, pos
tai e telegráfica; passagens aéreas
de graça; assessoria paga pela
naçãoetc. Quantoaopatriotismo,
a elevação pelos congressistas
de seus próprios salários em

100% quando se faz tudo para
vencer a inflação ejustamenteno

Mordomios,
illisresses
elo/Iode

Franco,
••

este que (/VISmO
deixou a

presidên-
cia em l°de janeiro último. Ao
todo'oito presidentes e todos eles
encontraram dificuldades para
bem governar, devido as

mordomias,Oaltocorporativismo

início de um novo governo cujas
metas de trabalho podem ser

prejudicadas por esse aumento

despropositado, dá bem amedi
da da falta de patriotismo dos

congressistas. E não adianta os

jornalistas e radialistas
denunciarem com energia esses

procedimentosespúrios,pois,não
generalizando,parecequeo amor
próprio, a dignidade, o senso de
brioou cornosediz a vergonhana
cara são virtudes que não exis
temmais.

Em face das mordomias, do
alto corporativismo e o pouco
paíriotísmo que favorece osatos
'de corrupção, concluímos que
atualmente é difícil governar o
Brasil.
* Jornalista
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Confira aHistória

"A Histõrta de nossa

gente não podeficar s6
na saudade ".
O Passado sõ é impor
tante se o seu tempo foi.
bem empregado

Barãode Itapocu

Há95anos
- Em 1900, aprofessoraAuréliaVieira,
requeria providências ao Estado, que
era enviado à Secretaria Geral da Fa

zenda, sob n° 199: "Remete o

requerimento de D. Aurélia Vieira,
adjunta da Escola Mista da cidade de

Joínville, afim de ser cumprido o des-.

pacho do sr. Governador do Estado no

mesmo requerimento exarado".
- Ignacio Schwarz, requeria terras e o

gov.despachava: "Concedo30 hectares Freitas, Valle &. Genro e Francisco
que pede, na linhaJaraguá, ao preço de . Ribeiro & Co.
1,2 do real por metro quadrado, medi-

Há70anos

ção e pagamento das terras dentro do

prazo de 5 meses".
- A Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazendaelevavaapauta seibre erva
mate, e os empresários de Joinville

dirigiam-se ao governador Felippe
Schmidt, reclamando contra amedida.
subscritando o telegrama. as firmasA.
Baptista. Oscar & Companhia -

Industrial; Jourdan & Hoffmann;

- Em 1925, o fiscal João Medeiros. do
Imposto de Consumo na Coletoria
Federal de Jaraguá, escrevia longo.
artigo no CORREIO DO POVO.
enaltecendo a atividade das Irmãs da
Divina Providência. nominando as

Irmãs Superioras Agatha, Marietta e

Caetana er o termo lançado no livro do

Colégio "São Luiz", pelo Bispo
Diocesano.DomJoaquimDomingues
de Oliveira, em sua visita canonica.

Há60anos

- Os caudilhos Fabricio Vieira e Paim.
organizavam quadrilha de salteadores
e invadiam Campos Novos e a

perturbação daordem era comunicada
ao governador federal. No interior de
Blumenauespalhavam-seboletins, con
citando o povo a levantar-se. que che
gavam até Jaraguä, obrigando em Rio
do Sul a formar um batalhão para
defesa da ordem.

-Em I935,oJuizdeDireitodaComarca,
dr. Francisco Carneiro MachadoRios.
publicavaedital do juri, convocando os
seguintes cidadãos: Artur Breithaupt,
Adolfo Emmendoerfer. Henrique
Geffert, José Teixeira Filho. Ricardo
Jensen, Ricardo Tavares. Fritz Vogel,
José Peters, Godofredo Lutz Luce,

,
Alberto Bertoli, Carlos Jantsch,
Leopoldo Grubba, Bonifácio Gonçal
ves, Julio Piazera, Antonio H.
Maffezzolli, Bruno Mahnke, OUo
Hilbrecht. JoãoRaimundo.WernerBuhe
e Erich Marquardt.

- Desde 1931 funcionava a "Escola
Brasileira". internato e externato. com
cursosdeescrituração comercial ecurso
de guarda-livros com reconhecimento
oficial. O diretorMário ReyGil comu
nicava a abertura a IS de janeiro.
- Os irmãos Eggert, filhos de Hansa
eram procurados como ladrões e assas
sinos. agindo em S. Bento, Joinville, e
Jaraguá. envolvidos no assassinato do
naturalista Hornischer. O delegado
João B. Rudolf, foi em diligência,
prendendo-os, com a confissão de que
roubavam desde os '13 anos.

Há 10anos
- Em 1985. osPracinhas organizavam0-
30Encontro Nacional dos Veteranos da
FEB.FABeMarinhadeGuerra.. Jaraguá
do Sul foi a cidade que. proporcio
nalmente, mais contribuiu. com os

expedicionários para o contingente da

FEB. possuindo uma Praça que leva o

seu nome. Realizar-se-ia de 4 a 8 de

maio, no Rio de Janeiro.
- A revistaDirigenteMunicipal,publi-

cava a relação dos 500municípíosmais
desenvolvidos do Brasil, apresentando
os 37 municípios catarinenses, onde

Jaraguá do Sul. situava-se em 2070

lugar, figurando entreosmaisdesenvol
vidos, chegando certavezà40· posição.
A regiãoSul do Brasil colocavaentre os
quinhentos. 186 municípios. dos quais
63 no Paraná. 37 deSantaCatarinae 86
do Rio Grande do Sul.

---1

Duas Rodas �
����:,��!�! 'IIPARA ALIMENTOS

I
Fone (0473) 71·2277 I
Jaraguá do Sul· S::;

_ .. _�J

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

1 e de todos.
L._.
'- -'
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.Retranca
(C.M.)

Caso das marmitas
o vice-presidente da Ct2mara de Vereadores de Massaranduba,
Giovani Tonet (PDT), disse que a disposição de se fazer uma
reavaliação das contas da prefeitura, especialmente do ano

passada.foi uma manifestação pessoal-sua e não do atual

presidenteAdemir Sprung (PMDB). Tonet desconfia de uma

manipulação das canas-convite endereçadas a restaurantes

capazes de fornecermarmitas para os servidores públicos.
Motivo da desconfiança: nem todos os restauranies da cidade

são convidados para o levantamento de preços.

Dilema
Se a oposição na Câmara de
Vereadores se consolidar,
teoricamente o prefeito Durval

Vaseltemmunição:mandarpara
o Legislativo os três secretários
licenciados da junção, Afonso
Piazera Neto, Baldutno Raulino
e Rosemeire Yasel. Resta saber
se, naprática, não teriamais três
inimigos. Ou dois.

Escalados
Em Corupá, a união PFUPPR
deve ser mantida para as elei

ções municipais de 96. Alguns
nomesjáestão sendomapeados..

Pelo lado do PPR, Otto Weber,
JoséMuller e Conrado MUller.
Pelo PFL aparece Ernesto

Felipe Brlunk que, como Otto

Weber,jáfoiprefeitoda cidade.

Corrigindo
Por engano, título de matéria
na edição de quarta-feira, I,
saiu hospital São José, ao invés
de Santo Antonio, de Guara
mirim (página 3), emborao con
teúdo da matéria tenha

permanecido inalterado. Dito
isso.vale ressaltar o esforço da
diretoria do hospital para
melhorar cada vez mais o aten
dimento.

Esperança
Santa Catarina tem, no Senado,
trêsex-governadores:assumiram
Vilson Kleinübing e Casildo
Maldaner. EsperidiãoAmin con
tinua por mais quatro anos.

Teoricamente, uma represen
tação de peso em defesa de nos
sos interesses. Teoricamente, é
bom que se diga. Vamos esperar
pela prática.

Descontentes
Porcausadaescothadoptimeiro
escalão, principalmente, esta

aliança PMDB/PFL via Paulo

Afonso eJorgeBornhausenpode
fazer água nas eleiçõesmunici
paisdo ano que vem. TemmlÚla
gente por aí de nariz torcido

porque ficou de fora:

Na espreita
,

Dessa insatisfação deve-se'

aproveitar o PPR, cujamaioria
dos parlamentares e corre

ligionáios ainda não engoliu a

derrota de Ângela Amin. Se o

governo de Paulo Afonso não,
deslanchar logo, o ''pau vai
comer" a partir do segundo

.

semestre.

Cobrando
Moradoresda ruaDomingosda
Nova (centro) querem saber

quem vai pagar as vassouras

que já gastaram varrendo as

calçadas: se a Engepasa, que
tem o serviço terceirizado, ou a
prefeitura que paga (leia-se
contribuintes)paraqueo serviço
seja bem feito. Ou que, pelo
menos, sejafeito.

Será?
Aliás, a varrição de ruas e a

coleta de lixo continua defici
ente. O contrato, porém, foi
renovado com a Engepasa. A
empresa alega dificuldades na
contratação de mão-de-obra e

isso serve, para a prefeitura,
como justificativa. Dá para
desconfiar, não dá?

Pa,. verio, niõ ..queça da
. 80brem deliciosa do Sorvetio

- Torta de Sorve" - Sanduíche de Sorve. -

Bombom de Sorvete. Voei ..colhe o

sabor. Encomend.. pelo tone: 71-8724
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 819 - Centro

Fone: 71-8724 - Jara ué do Sul- se

MASSARANDUBA

destas duasmilmarmitas paraque'
a prefeitura tivesse a garantia da
nãomajoração do preço proposto
pelo restaurante, vencedorde lici
tação pública, de R$ 1,75 por
marmita.

''Estevolumederefeiçõesaten
deumperíodo em tomo de quatro
meses" disse o prefeito, acres

centando queo pagamento équin
zenal de acordo com o número de
marmitas fornecidas pelo res

taurante. Todos os 200 servidores

daprefeituradeMassarandubap<r
dem usufruir da alimentação
fornecida, porém, segundo disseo
prefeito, poucos são os que o fa-

te até de outros estados.

Durante noventa dias, no ano

passado, os dados foram coleta

dos, chegando-seàconclusão que
os salários pagos para as 144

funçõesexistenteshojenoquadro
de trabalho da prefeitura esta

vam, emsuagrandemaioria, sig
nificativamente defasados. O

projetojá foi alvo deuma análise
prévia dapresidênciado sindica
to da categoria e de alguns verea
dores.

O projeto de reclassificação

ameaçado. "Elavoltaa lecionarcomo
fazia antes", disse.

O presidente do PMDB

corupaense ressaltou que os cargos
comissionados são de livre nomea

ção e exoneração do poder Executi
vo, como prevê a Constituição
Federal. "A exoneração daprofesso
ra, como ocorreu em todas as escolas

básicas e colégios estaduais, foi um
ato coletivo do governador do Esta
do, no dia 16 de janeiro", enfatizou
'Suesenbach, acrescentando que os

novos diretores ediretoras éque têm
o respaldo.dospartidos queintegram
a coligação "Viva Santa Catarina".

Prefeito diz quepagamento
de marmitas não foi ilegal

zem. "Em média, são de 20 a 40

pordia", afmnou.
Para reforçar suas afirmações

sobrea lisuradocontrato assinado
com o restaurante· e o empenho
feito, Odenir Deretti revelou que
uma nova licitação acaba de ser

oficializada, comomesmo restau
rante, para o fornecimento de seis
mil marmitas, suficientes, segun- .

do ele, para um período de sete

meses. "Overeadorqueranotadas
duasmilmannitas,s6queissonão
existe, O que há são notas fiscais

comprovando' os pagamentos
quinzenais até que a conta fique
zerada" , concluiu o prefeito.

dos salários vai à Câmara emre

gime de urgência. Isso porque o

prefeito Vasei pretende pagar os
funcionários já no pr6ximo dia

24. Como aCâmara, regimental
mente, s6 voltaria às suas ativi

dades normaís no dia 15, o paga
mento estaria inviabilizado na

folha destemês.Os percentuais a
ser acrescidos aos salários são

variáveis mas, segundo garantiu
o secretário de

.

Administração
SigmarBennoLucht,nenhumser
vidor receberá menos que 25%.

No caso de Corupä, disse que o

PMDB fez reunião específica sobre
oassunto, concluindo queadiretora- .

adjunta doTerezaRamos eadiretora
daEscolaBásica São José deveriam

permanecer,mesmoquenão filiadas
ao partido, pela competência. "Não
houve nenhum voto favorável à

professora Celina, nem mesIll:0 dos

professores",aftrmou.Econcluiu: "a
atitude delamostra despreparo para
a funçãopública, atéporque só assu
miu o cargo quando seu partido
exonerou o professor Elísio
Weddehorff que, pela competência,
reassumiu o cargo".

CONFIRMADO

Câmarafaz sessões extraordinárias

CORUPÁ

Suesenbach: professora é despreparada

Mawmmduba-oprefeito
OdenirDerettidissenesta semana,

queaacusaçãofeitapelo vereador
Giovani Tonet (pDl), sobre opa
gamento de duas mil marmitas
fornecidaspeloBareRestaurante
doAnue -------

'�mpenIlD
gOlonte
DPlefD
tDntlotodD"

que te

riamsido
consu

midas.
em ape
nastrinta

dias, não
tem fim-
damento. Segundo o prefeito, o
que ocorreu foi o empenho global

Jaraguá do Sul - A Câmara
de Vereadores já está convocada

paraduas sessõesextraordinárias
nos dias 7 e 9 próximos, para a

discussão e votação do projeto de
lei do Executivo que propõe a

reclassificação salarial dos atuais
1.520 servidoresdomunicípio.O
projeto elaborado apartirdeestu
dos feitos pela secretariamunici
pal de Administração, envolveu
profundo trabalho depesquisado
mercado de trabalho, incluindo
também outrasprefeituras depor-

Corupá - "FunCionário público
faz concurso para cargo efetivo e

não para cargo comissionado". A

frase é do presidente do PMDB de

Corupá, Herrmann Suesenbach,
referindo-se a acusações feitas pela
professoraCelinaPatemo, exonerada
do cargo de diretoria do Colégio
Estadual Tereza Ramos. "A

professora critica, boje, um sistema
.

do qual ela própria se benetmbu
quando foi indicada, politicamente,
para o cargo", lembra Suesenbach,
acrescentandoqueo cargodeCelina,
professora efetiva domagistério es
tadual, em nenhum momento foi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul � A folha

bruta de salários (incluindo en

cargos) da prefeitura de Jaraguá
do Sul, deverá saltar dos atuais

R$750mil
"".111
61'"milhão,

caso o IIIIIIIM
projeto de �.. ._u.J_
reclassífi- _.,.._�_�__'S

__

cação salarial proposto pelopre
feitoDurvalVasel sejaaprovado
pelaCâmaradeVereadores. Isso
vai representarmais queos 65%
de comprometimento da receita
com salários permitida pela le
gislação vigente. Porém, o secre-

.

tário de administração, Sigmar
BennoLucht,garantequecomas
demissões gradativas que estão

.

se processando, de funcionários
não concursados, este patamar
cairáparaalgoem tomode45%.

para mais
de R$ 1

Necessidade
A concorrência da iniciativa

privada,em termosderemunera

ção, estava tirando funcionários
importantes dos quadros dapre
feitura, mesmo em casos de
concursados. O último aumento
desalário concedidofoiemagos-

.

to do ano passado, de 15% para
todos os níveis. Isso provocou
uma grande defasagem, não só
em níveis técnicoscomotambém
nos setores de mão-de-obra não

especializada.Aprovidênciaprá
tica tomada pela prefeitura foi a
de efetuar umapesquisademer
cado, junto aoutras prefeíturas e
as empresas privadas.

O resultam mosttw, segun.OO

o secretário Sigmar Lucht, uma
defasagein significativa entre o

mercaOOdetrabalhodacídadeeas

144:fiIIlçreséxistentesnosquadros
da rrefeitma. Como tentativa de

recuperar os salários e tentar equi
pará-los, a secretaria de Adminis
tração elaborou um projeto de

reclassificaçOO. "Umpero:eiroauf:ô:.
oomo,estáganhando maisqueum
engenheiro nosso", exemplifíca
Lucht Cita, ainda, os casos de

diretoriasdedivisões echefiasde

serviço cujos titulares além do

salário, recebem uma comissão
em função da responsabilidade
do cargo. "Um chefe de serviço,
encarregado de turmas, recebe

R$58,OOcomocomissão",relata
o secretário.

Por isso, segundoele, aparen
temente algunsíndicespröpostos
poderãoprovocarpolêmicaquan
do oprojetocomeçar aserdiscu
tido naCâmaraPor exemplo, os
chefes de serviço terão 508%
sobreacomissão atéagorapaga,
que salta de R$ 58,00 para R$
360,00. Os diretores de divisão,
108% - de R$ 264,00 para R$
550,00. Luchtabominaaidéiade
se dar l:1IIl aumento geral com
índice igual. "Isso só faria au

mentar ainda mais a diferença
entre os salários pagos ao funci
onalismo público", diz ele.

VIÁVEL

acontecendo com desenhistas e

cartógrafos. Os que' trabalham
na área de informática. 52% e os

proféssores, 45.50%. Uma pri
meira conseqüência desta

reclassificação, segundo o secre
tário de Administração, será a

redução dos níveis funcionais da

prefeitura. de doze para nove.

Hoje, o quadro de servidoresmu

nicipais é de 1.520, menos 280
dos 1.800 existentes no início de
1993. A reclassificação que está
sendo proposta é, também, um
reflexo de reforma adminis-
trativa implantada em março
do ano passado, quando já se

sabia que algumas categorias
teriam que ter seus salários
revisados.

INCREMENTO

Ferrovia do Frango ligará
São Francisco com o Oeste'

Florianópolis - Já está pronto
o plano de estudos destinado a

viabilizar a chamadaFerrovia do
Frango, ligando o porto de São
Francisco do Sul aHerval doOes
te, no extremo-oeste do Estado. A
idéia � recuperar e modernizar,
até o finaldo ano, os800quilôme
tros que ligam o porto àquela ci-·
dade e, posteriormente, em 1996,
a construção de mais de 300 qui
lômetros até SãoMiguel do Oes
te. A primeira etapa das obras
deverá exigir investimentos da
ordem de R$ 200 milhões.

O próximo passo, de acordo
com o projeto, será a ligação até a
fronteira com a Argentina. A fer- _

rovia Objetiva aumentar a

competitividade agrícola e

agroindustrial de Santa Catarina

nos mercados interno e externo,
ampliando as oportunidades de
renda e de trabalho. Por outro
lado, o secretário para Assuntos
do Mercosul. Henrique Weber,
recebeu propostadeum convênio
para a instalação de uma unidade
piloto do Conselho Federal de
Investimentos, de Buenos Aires.

O convite foi formulado pela
diretoradeDesenvolvimentoEco
nômico eEstudosBásicos doCon
selho, Marta Vasquez Cao. Se
gundoWeber, oempresário passa
a acreditar na integração do
Mercosul na "medida que vê
possibilidades de conquistas de
novos mercados. Criado em

1959, o Conselho é uma espé
eíe de versão argentina do
Balcão Sebrae.

MAU CHEIRO... SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos
animais do esgoto e garante total segurança contra inundações. SANEBOX
é a solução para o saneamento urbano. Encontram-se disponíveis em vários

tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega direto da fábrica.

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.
RUA JOINVILLE, 1.532· FONE/FAX 72-1185· JARAGUÁ DO SUL· SC

... É COISA DO PASSADO'
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Presidente prega. a reciclagem da categoria
OAB

Jaraguá do Sul - Em ato

realizado quarta-feira à noite,

1, em dependências do Restau
rante Itajara, tomou posse a

diretoria IsIIINMlrda Ordem •

dosAdvo- jHIIdtJlio
gados do

Brasil, ,-1110
subseção tlllII_
deJaraguá -----
do Sul que, pela terceira vez

consecutivaépresididapeload
vogadoRobertDonath. Em seu

discurso,Donath ressaltou que
ele, nocomando daOAB local,
é a rigor um mero executivo

"das legítimas aspirações da

classe e da sociedade, estes
sim, soberanos".
Eleito com 64% dos votos

dos advogados que participa
ram da escolha da nova díreto-'

ria, Robert Donath disse ser

imprescindível a colaboração
de cadaum dos que integram a

subseção de Jaraguá do Sul,
irrelevante que é, agora, o fato
de ter tido uma facção de opo
sição, cujos integrantes tam

bém foram confraternizar com
ele e os outros membros da

diretoria.OpresidentedaOAB
diz que sua reeleição deve-se a

um trabalho global, "dadireto-

ria e conselheiros".
Sobre seus planos para esta

nova gestão, que vai até 1997,
Robert Donath destaca

prioritariamente a necessidade

de uma reciclagem e aperfei
çoamentodosprofíssíonaísque
atuam no município, de forma
contínua, como ocorre em ou

tras categorias. Para isso, dis
se, esperacontar com acolabo

ração da Escola Superior de
Advocacia quehácinco anosjá
atuaem SantaCatarina, "Issoé
fundamental paraque a comu
nidadeestejabemservida", res
saltou.

Garantiu, ainda, que aOAB
local continuará prestando o

trabalho de assistênciajudiciá
ria que, em Jaraguá do Sul,
continua sendo feito normal
mente. "AOrdem estará sem

pre aberta às pessoas caren
tes que necessitem de nossos

. serviços", afirmou Donath,
também preocupado com a

estrutura judiciária do mu

nicípio. "A cada cinco pro
cessos analisados pelos
juízes, outros dez dão entra
da na mesma hora", ressal
tou. E concluiu: "precisamos
deesforços e colaboração,pois
a luta é comum".

COMEMORANDO

UrbanoAgroindustrial chega
aos 35 anos de atividades

Jaraguá do Sul - No ano em

que comemora 35 anos de exis

tência a Urbano Agroindustrial,
de Jaraguádo Sul, decidiu premi
ar os produtores de arroz e para
isso estádesenvolvendoacampa
nha "Produção Premiada Urba

no". Tal iniciativatemcomoprin
cipal objetivo brindar à parceria
existente entre os produtores e a

Urbano.
A partir do início da colheita

da safra de arroz deste ano, todo

produtor, de arro,z que vender, no
mfnimo 70 sacas de 50 kg do pro
duto para a Urbano, terá direito a

um cupomnumeradoepoderäcon
correr ao sorteiopelaLoteriaFede
ral do dia 24 de junho próximo.

Os prêmios para os produtores
de arroz são: um Gol1000 Plus,
uma moto Honda CG 125 Titan,
um televisor de 14 polegadas com
controle remoto, um antena para
bólica e um freezer vertical. Os

transportadores também concor

rerão à uma moto Honda 125

Titan, dois pneus Firestone 1000

x 20 liso convencional, uma bici
cleta 21 marchas, uma vinilona

para caminhão Sansuy 10 x 4m e

um circulador de ar.

AdJlogados em co"frater"iZtlfÍÚI depois da posse

I
ESTADO DE SANl"A CATARINA

PrefeituraMunicipal de Jaraguádo Sul· SC
EDITAL

TOlVlADA DE PREÇO 02/95

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC, leva ao conhecimento

dos interessados que, em conformidadecom o que preceitua aLei n° 8.666 de 21 de junho
de 1993, com as alterações da Lei n° 8.883 de 08 de junho de 1994, encontra-se aberta

licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, para
contratação de prestadores de serviço em segurança e controle de tráfego para a função
deGUARDA-CANCELASnas'passagensdenívelnaviaférrea'doMunicípiodeJaraguá
do Sul.

Os envelopes n° 01 "DOCUMENTAÇÃO" e n° 2 "PROPOSTA", deverão ser

entregues no edifício-sede desta Prefeitura Municipal, sito à Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 247, naDivisão deProtocolo, até às 11:00 horas do dia 20 de fevereiro de 1995,
serão abertos no mesmo dia às 14:00 horas.

A íntegra e demais informações serão fornecidas aos interessados, na Secretaria de

Administração, no horário de 09:00 às 15:00 horas, no endereço supracitado ou pelo
. .

telefone n° (0473) 71�0988.

,braguá do Sul, 31 de janeiro de 1995.

DURVAL VASEL

Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPTU

Sobepara 23milo número ��!��m����:�����
• •

continua repercutindo o infausto hospitalizada, o encontramos em

âe contribuintes neste ano ��::��i::�rs�:'�����ta� ��n�;:=�:�;;�::::sG::
" 'mente prestativa. parar, porque desejávamos uma

Lembra-se que Júlio na cidade "informação trivial e aí notamos o
de BRusque, em 21 de junho de seu estado de espírito, dizendo
1917, filho de José e Inês queprecisava atender a esposa
Maffezzolli e teve a sua vida enferma, que nos daria resposta
profissional ligada à Receita' noutro dia. Assim, cessada" a
Federal. emergência, solicitamente nos

Em 1964 foi nomeadoColetor forneceu a informação, dias de
Federal nestacidade. Em 1951 foi pois.
transferido para ltai6polis. De Júlio era benquisto por toda a

1956 a 1957 permaneceunomes- sociedadejaraguaense.Masculti
mo cargo na cidade de Piratuba. vouumaamizadepessoaldiferente
De 1957 a 1959 retornou à com uma outra pessoa calnia - o

ltai6polis. De �959 a 1963 foi juiz de Direito da Comarca de
transferido para Ibirama e, final- JaraguádoSul, dr.RaoulAlbrecht
mente em 1963 retomou definití- Buendgens e, em tomo de ambos,
vamenteparaJaraguádoSulonde pelo fato de serem calmos,
atuou no elevado cargo de exator criaram-se lendas que se

até junho de 1984, quando se viu incorporaram ao folclore local,
nacontingênciadeimplantarduas muito divertidas, sem perder o

pontes de safena em seu bondoso respeito.
coração e, consequentemente, Dentro da sociedade distín-

LB"VaSSI'ste a aposentando-se e passando à ina- guiu-secomo integrantedoLions
tividade. OubeJaraguádoSul.,OubeAtIé

Durante dois lustros, de 84 tico Baependí e frequentava
'a 94 passou a dedicar-se regularmente com sua esposa o

inteiramenteàsuafamília, sempre clubemistodebolão "2deJunho",
junto de sua esposa Agnese, dos filiadoaoCAB, pertencia aoClu
filhos, genros, nora e netos, que ,

be de Xadrez da cidade e sempre
eram a sua riqueza acumulada ao colaborou com as entidades de
longo de sua preciosa vida. assistênciasocialdacomunidade.

Apesar de sua calma,momen- Enfim, "perdeu-se um bom
tos existiam em que ele sabia ter amigo. QueDEuso tenhaembom
osnervosàflordapele. Foino dia lugar! (EVS)

"

J araguádeSul- Os camês
do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) deste ano jáestão
sendo distribuídos, via Correios,
pela secretaria municipal de Fi-

o número de camês subiu para 23

mil. Num comparativo com a

população estimada de Jaraguá
do Sul, entre 90 mil e 100 mil

habitantes, até 1996 deverão ser

emitidos cerca de 35 mil camês.nanças.
Dos 18 lsido Aprevísão é do secretáriomu

nicipal de Finanças, Adolar Jark,
explicandoqueoscincomilcamês
amais deste ano representam, na
maioria; loteamentos que não ti
nham sido desmembrados e que,
por isso, os antigos proprietários
pagavamo imposto sobre apenas
uma área. Jark nega que tenha

havído.paraoexercícío de 1995,

mil car- . ,.,

ISSII[OD
pOloqusm
IIÓDptK/s

nês emi
tidos no

ano pas
s a do,
cerca de

mil estão sendo cobrados pela via
judicial. Neste ano, em função
dorecadastramento feitoem1994,

aumento dasalíquotas. Oquebou
ve, segundo ele, foiaaplicação de
índices com base no real valor
venal dos imöveís. Segundo
Adolar, as pessoas sem condi

ções de quitar o imposto podem
usufruir de lei aprovadaem 1993

que dá a isenção, desde que
comprovadamente o contribuinte
não tenhameíos depagar. "Foram
1.500 isenções em 94", diz o

secretário, acrescentando que,
porém, a prefeitura não abrirá
mão da cobrança devida pelos '

contribuintes com renda que
permita o recolbimento do IPTU.

� famOias com

': alimentação
Jaraguá do Sul- A Legiilo da'
Boa Vontade realizou na

semanapassada, em Jaraguá
do Sul, mais um trabalho de
assistência a famüias carentes.
Desta vez, dezenas de famílias
receberam 'sopão quente, pães,
verduras, roupas e calçados no
bairro Jaraguá 84. Os
donativos são arrecadados
entre particulares ou
adquiridos com recursos

"angariados pela LBV. Há quase
meio século trabalhando com

carentes em todo o Brasil, a
LegitIo também dá assistência a

creches, idosos, lares de
menores, albergues,
promovendo, ainda, cursos
profissionalizantes.

\JIAÇÃO'
CAtiARINI+O

EM MEMÓRIA

ENSINO

Aulas iniciam no dia 13
Jaraguá do S� - Um total de
15.106 estudantes matriculados
na rede estadual de ensino vol
tam às aulas no próximo dia 13 ,

porém os professores já estarão
ematividades no dia 6 (segunda
feira). Segundo a coordenadora

Regional de Educação, Leonir
Pessate Alves, que recém-assu
miu o cargo, ÓS, estudantes que

ainda não foram matriculados

poderão fazê-lo, procurando a

escolade seu bairro, respeitando
o local de residência ou local de
trabalho.Poroutro lado, oCentro
de Educação de Adultos (CEA)
também já está recebendo
matrículas nas dependências da
Escola Técnica, próxima ao gi-

" násio de esportes ArthurMüller.

� I+UM�NIZ�Çf\O DO T�NÇITO €M
J��GU� DO' ÇUL c POÇÇUJE:L

ß�ÇT� l+�lJE:R UM� CONÇ·CIE:NTIZ�Çf\O
.

DE: �Mß�Ç �ç �RTE:Ç: '

P€D€ÇTRE:Ç E: MOTORlÇT�Ç.

o/JA ®� i/Á\\tà��[LO�g
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VARIG RIO-SUL

Fone/Fax Fone/Fax

: (0473) 71-0091 (0473) 71-0091

VENDE-SE VENDE-SE
Paratil85 em perfeito estado - ãl- Monza SLE 1.8 ano 86 preto.
cool. Tratar no 71-0988 ramal Valor R$ 7.500,00. Impecável.
237 com Júnior Tratar (0473) 72-0172

VENDE-SE VENDE-SE
Moto CG 125 ano 85 - 5marchas, Escort L ano e modelo 92. Ar

cor vermelha, ou troca por moto quente/desembaçador.Impecável.
de menor valor. Tratar na Real Tratar 71-2400 com Bebeto

vidros - Morro da' Antena cl

Ezequias

SERVIÇOS
Sr. seofereceparacapinareroçar.
Tratar no 72-3075 no hor. comI.

PRECISA-SE
De casa ou apartamento para
alugar, proximidades do bairro

Baependi ou Vila Lalau para 4

moças. Tratar 72-3075 (hor
comI.)

VENDE-SE
Ponto comercial açougue e

mercearia com estoque e equipa
mento.ValorR$17.ooo,OO.Acei
ta carro até R$ 8.000,00. Tratar
ruaErwinoMenegotti, 215 - Vila

,,,Rau, ou pelo fone 72-1399 com

Nairou José

ALUGA-SE
Umcasarão.Maiores informações'
72-1278

VENDE-SE

Mega Drive com 2 controles e 4

cartuchos. R$ 150,00. Tratar 71-
5898

VENDE-SE

Equipamento para lanchonete

completo (urgente). Interessados
tratar 71-1444 com Sueli - Valor

R$4.ooo,00

VENDE-SE
CaminhãoVolkswagen7.90S ano
87 em ótimo estado. Tratar 71-
9822

VENDE-SE
TerrenonapraiadeArmaçãocom
300m2à800msdapraiaea50ms
do Beto Carrero. Valor R$
4.500,00. TratarcomValdéciono

71-3133 (hor. coml.)

HP MOTOS
COMPRA

TROCA
VENDE

'FINANCIA

VENDE-SE ou TROCA-SE

Título doClubeAtléticoBaependi
por antena parabólica. Contatos
fone 72-2293 com Lucas ou IIene

VENDE-SE
GolGL 388 comopcionaisdoGL.
Aro esportivo, carro em perfeito
estado. Tratar73-0325 (com.) ou
72-2874 (res.)

VENDE-SE
Um terreno com 400m2 no

Loteamento São Luis - Jguá
Esquerdo. Valor R$ 6.000,00.
Aceita-se carro oumoto no negó
cio. Tratar 72-1622

VENDE-SE
Um Gol 1000/94 - cor verde me

tálico, com 2.400km
(transferível). Preço especial R$
9.000,00. Tratar 97-9111

VENDE-SE
Fusca/75 - motor 1300 - Latariae
motor novo. Valor R$ 3.300,00.
Informações 71-3431

VENDE-SE

OpalaDiplomata Ano 85 - Com

pleto - Preço R$ 5.950,00. Tratar
com Marcos 72-2706

VENDE-SE

Urgente 2 balcões refregeradores
com vitrines, dosmaismodernos.
Parapanificadora ou restaurante.
Tratar com Haroldo no 72-3363
ou 71-0091

BOM

VENDE-SE
Torno IMOR RN 400 - 2ms de
barramento. Acompanha 5 pla
cas, mais acessórios. Valor R$
9.000,00. Tratar 14-1550 ou 71-
2001

"

NEGOCIO

PARA QUEM,
CONSULTA!

BOM
"

'NEGOCIO

PARA QUEM
ANUNCIA!

72-3363

,PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LrdA.
- FUNDADAEM1917-

! '

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compromisso.

Persianas Verticais

Tpodição em:

_ Pepsianas
Residenciais e Corne�ciais

._ Móveis sob �edida

,VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 - Centro

(ao lado do Besc)
Fone (0473) 72-0247

Jaraguá do Sul - sc
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2-2 CLASSIFICADOS

LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER

100% NATURAL

Estrada Jacu- \,·u - Kill 10 - (;uaramirim - S('

\ tendimcnto ao consumidor: W-'7J) 73-41-'.2.2

MonzaSLE (A) - azulmet.. 89
MonzaSLE(A) - vermelho 87
KadettGL (G) - vermelhoperoíízado..•....................•.................................................95
PicapFiatLX (G) - verdemet.. : 89
SantanaQuantun (A)- douradornet, , ; 89
ChevetteL (G) � cinza. ..........................................•.............................•...................85

rª�I�iEf.�;;..:.:.:.:.��������·:·:·������:����.:.:�:�����::����:ii:������:�����:::��:���������jjj}.��::����������E
Fusca 1.300L (G) - branco 79

�!��]-E��::;��::::.::.:.:.:.:.:.::::.:.:.:.::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::.:.::::::::::::':j�
Fano (0473)

76-7014
Rua Angelo Rublnl, 95l � Barra do Rio Cerro
89260-000 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

�

ARQUIVOS

I I

�

-

+_
---= �

MESAS DE
�

VARIOS
TAMANHOS

VENDE-SE
Bicicleta 21 marchas em alumí

nio, raio grosso, fechos de pressão.
Tratar fone: 72-3636 com Paulo
ounarua Ioséfontana,42próximo
da prefeitura.

VENDE-SE
Um Escort Hobby 1.6/93 -

20.000km, cor azul metálico.

PreçoR$12.700,00. Telefone71-
6464

VENDE-SE
Um Versailles/92 Ghia, comple
to. Tratar fone 72-2772

VENDE-SE
Chevete 93 1.6, ótimo estado, já
financiado. Estuda-se troca.Tratar

(0473) 71-1266 ou 97-9729 com

Antônio Marcos

VENDE-SE

Kadet/89, vermleho. Valor R$
10.500. Contato fone 71-9822

VENDE�SE
Omega GLS, cor azul. Valor R$
28.000,00. Contatofone 71-9822

VENDE-SE
Santana Quantun/87 GLS, com
pleto, cor prata. Valor R$
10.500,00. Contá.to fone 71-9822

VENDE-SE
Corcel 11/80, corbranca.ValorR$
3.700,00. Contato fone 71-9822

VENDE-SE

Voyage/83, cor azul. Valor R$
5.000,00. Contato fone 71-9822

LANÇAMENTO EM
JARAGUÁ E REGIÃO
Plano para tratamento
odontológico a partir de R$
19,00 mensais, faça já o seu

plano. Informações pelo fone
22-3701 - Blumenau - (0474)
22-2263 Joinville. Admitimos
corretores. Um produto da
UNIODONTO DE SANTA
CATARINA - Cooperativa de
Trabalho Odontológico Ltda.

FONE,FAX (0473) 72-1"'92

MAQUINAS DE ESCREVER

Jaraguá do Sul, 4 deCevereiro de 1995

COMPRA- VENDE
TROCA-FINANCIA
AUTOMOVEIS

IPANEMAGL
GOL iooo GASOLINA
CHEVETTE JUNIOR
APOLOGL 1.8 GASOLINA
GOL GL GASOLINA
KADETIESL
ESCORT L CI OPCIONAL XR3
SANTANACG

PRATA
VERMELHO
AZUL
AZUL·
BRANCO
VERMELHO
AZUL
VERDE

94
94
92
91
90
90
89
86

COMPRA- VENDE
TROCA-FINANCIA

CAMINHOES

JEEPJAVALI TURBO
F-4000
VW6.90
VW6.90
F-4000

BEGE
BEGE
AZUL
CINZA
BEGE

91
89
86
86
84

Matriz: Av. Getúlio Vargas, 754
Fone/Fax (0473)t72-2577
Jaraguá do Sul - SC

II llf((!W:llfll�(((111
c:::::E3 I LJ I c::t.r. .

IMPORT & EXPOI"n'
_

TELEFONES CELULARES - FAX
CENTRAIS TELEFONICAS .

APARELHOS TELEFONICOS
ASSIST�NCIA 1ÉCNICA
INSTALAÇOES E CONSERTOS
EMGERAL

EXCELêNCIA EM TELEFONIA CELULAR
CredencIada pela Telese - AutorIzada EquJlel

� byMOTOROLA

TELTRON Importação & Expo�ão Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 280

Centro - Fone/Fax (0473) 72-0803
.

ESPERAMOS
SUAVISITA

VIM AÍ A IMC�lt.lmlA
QUlVCCÊACUAn�AVAr
DEJA IMÓVEIS LTDA.

.

Rua Martim 5thal, 111
Bairro Vila Nova
Frente Posto Mime

LA.NCHONETE

LANCHES
PIUAS

PETISCOS
-

E SERV-CAR

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2500 (Pertinho da Estação) Guaramirim - SC .
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VENDE-SE
Lanchonetecompleta. Tratar fone
73-0353

VENDE-SE
Livro de português doHeleodoro
10 série 20 grau. Tratar fone 71-
4710

VENDE-SE
Gato Siames, valorR$ 50.Tratar
fone 72-0474

VENDE-SE
Um Corcel ano 76, cor vermelha
em bom estado de conservação.
ValorR$ 2.400,00 (aceitamáqui
na overloq ou moto no negócio).
Tratar 97 -9625

COMPRA-SE

Máquina Overloq e cobertura.

Lubrificação automática. Tratar
97-9625 com Sérgio ou Vera

'

MOCORT

VENDE-SE

Lojacl estoque R$ 15.000. Tratar
Walter Marquart 774. Fone 72-
0703

ALUGA-SE
Sala comercial. Tratar 97-9956

VENDE-SE
Lambreta 77. Faço negócio cl

geladeira. Tratar fone 72-1073

VENDE-SE
2 fogão a gás 4 bocas + cama de
bebê,um carrinho com acento pl
carro. TratarWeg II cl Cleide ou
fone 72-4000

COMPRA-SE
Freezer. Tratar Nereu, Ribeirão
Cavalo eI Oswaldo Remate

VENDE-SE
Gareli ano 85,motor na garantia.
Preço à combinar. Tratar fone72-
1�06 cl Sílvana

Comunica que estão abertas 8$ VENDE-SE
matrículas de Corte e Costura e Chevette 84-PreçoR$ 3.500+ 14
Modelismo noCentrodeAtivida- parcelas R$ 265,00. Tratar fone
des do Sesi. Rua Walter,' 71-3722
Marquardt, 835. Maiores

informaçõespelos fones: 72-3661 'VENDE-SE

e 71-0899 Fusca 80. Tratar fone 76-3653

FIGUEIRA -

Lotes cl 350m2,
próximo Colégio,
Holando Gonçal
ves no lot.
Waldemar
Schimitz

o CAMINHO PARA UM

BOM INVESTIMENTO

COMEÇA NA lEITUR�
ATENTA DAS OFERTAS

DE IMÓVEIS.

VERIFIQUE

Excelente casa em alvenaria,
cl vista para o mar, cl 280m2

- R$ 120.000,00

MARISOL - Casa em

alvenaria c/250ni2 5 qtos.
demais dep .• todamurada
c/cercaemalumfnlo- Rua
Germano Marquardl, 170
- R$ 45.000.00 (Em Con

d1çOes)

Monique - Apto. cl 3 quartos,
demais dependências e 2 vagas

de garagem - R$ 46.000,00

- Lotes a partir
deR$ 5.000,00
(à vista).

emalvenaria, toda
murada, próxima
aoReidosBotões.
- R$ 20.000,00

VlLANOVA
Terreno com

703m2, ao lado
do Lot. San
Joseph.PreçoR$
15.000,00

CENTRO -Apto. no Ed.
Hass, - Av. Mal. Deodoro,

cl 3 quartos.
Preço R$ 27.000,00

FIGUEIRA-Terreno
comercial(esquina),d
frente de 29,5metros'
pl rua José Teodoro
Ribeiro - Preço: R$
15.000,00

Nova I próximo ao

Fórum-Apto.3quartos,
cozinha, demais .depen
dências e garagem -

Preço: Entradaeasswnir
financiamento na CEF.

Av. Mal. Deodoro - Apto. no
10 andar, cl aprox. 2oom2-

R$ 65.000,00 + financ. /CEF.

RUA BERNARDO
,
DORNBUSCH - Terreno
de frente pl Bernardo
Dornbusch com 542m2,
contendo casa em

alvenaria de 200m2 - RS
60mil

terreno na rua Epitácio
Pessoa, ao lado

.

"Iurismo.Iaraguã't.com
2.640m2,comcasaanti
ga emalvenaria - Preço:
R$ 250.000,00

Apartamento
centraVnovo, sobre
o Besc S.A. Preço
R$ 35.000,00 (sem
acabamento)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2-4 Jaraguá do Sul, 4de fever,:_jro de 1995

-

.

Lar IlDoveis
Av. Mal. Deodoro, 141

- Vendas
Terreno com casa de alvenaria (4.571 ,OOm2) na rua Francisco de Paula,
próximo da rua Erwino Menegotti
Terreno na rua Frederico Barg de 14x30 (Próximo a Rodoviária).
Casa de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de aívenarla na rua Alberto Piccoli, 553, bairro Água Verde, com
75,OOm2, terreno de 18x16.
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento Vicenzi e Gadotti L.TOA.

. -

Casa mista com 9_2,OOm2 no bairro Centenário com terreno de 314,OOm2
Casa mista com 120,OOm2 na rua: Dom Bosco na Vila Lalau, com terreno

de 465,OOm2
Terreno na rua Antônio Carlos Ferreira, de 19x30 próximo a Marechal
Casas de alvenaria na rua Santa Catarina; uma com 70,OOm2 e a outra

com 1 OO,OOm2 sendo terrenos de 760,OOm2
Chácara em Schroeder, com 42 morqos, terreno todo plaino, com água
e luz.

Apartamento no Edifício Jaraguá

� INWRIMÓVEIS
CRECI0914-J

VEJASÓ

* Casa mista com 120m2,
terreno com 705m2,
Bahia (centro). Só

30.000,00
* Casa de alvenaria com

150m2, terreno com dóômê,'
rua: Adão Maba (próximo
ao Sesi). Apenas R$
45.000,00
* Apartamento com 65m2
( 1 quarto) � Residencial

Maguillu. Preço R$
18.000,00

LIGUEJÁ

•._._---_._.�...•
I �,;::' •

; CRECI N° 1589 J_ ;
I I
I Ba..... Sul I

: I...õvais :
I Fone: (0473) 72-2734 I
I Vende I
I Terreno I l-I Terreno c/376m2 (14x27), na Barra. Rua Frida Piske I
• Kruege. Preço R$ 7.000,00 • •
I Terrenoe/65.836m2,naBarra,ruaHoráeioRubini.Preço I

-l_I R$ 210.000,00 I
I

Terreno c/840m2 (21x40), na Barra, próximo ao campo
Ido Botafogo. Preço R$ 7.500.00

I Terreno cl 2.791m2, rua WaiteF Marquardt, defronte I
I Centro Com. Vase!. Preço R$ 215.000,00 I II

Terreno cl 720m2 (15x48), naBarra. Preço R$15.000,OO I
- Aceita carro
I Terreno cl 400,OOm2, na Barra, fundos Supermercado I
I Breithaupt. Preço R$ 8.000,00 I II Terreno cl 450m2 (15x30), na Barra, rua BerthaWeege. I
I Preço R$ 7.000,00 I
I

Terreno cl 600,oom2 (15x40), Rio Cerro II, próximo 1-
-

Metal. Lombardi. Preço RS 6.000,00 I• Terreno cl 450m2 (15x30), rua Arduino Pradi, bairro São I
I Luis. Preço R$ 7.000,00 I
I Terreno cl 377m2 (l4.5x26), Lot. Jardim Hruschke n, I

bairro São Luis. Preço R$ 6.000,00 - financiado

II Terreno cl1060m2 edificado cl galpão de 9�m2 - Bairro S. I
I Luis - Preço R$ 25.000,00 •
• Terrenos no Loteara. do Marquardt, localizado na Barra. l-
I Preço R$ 6.500,00 • II

Terreno com 480m2 ao lado da Azaléias Jguá Esquerdo. I
I

Preço R$ 15.000,00. Negociável
I

'

Casas

• Casaem alvenariael 132m2, semi-acabada, 3qtos,1 suíte. II - e demais dependências, na Barra, Lot. Rosá. Preço R$ •
I 12.000,00 ICasa em alvenaria c/130m2, 3 qtos e demais dependêà-
I eias, garagem, terrenoeom440m2, VilaRau. Aceitacarro, I

l-I Preço R$ 25.000,00 I
I Casa de madeira, 3 qtos, 2 BWC demais dependências, I

-

I
terreno cl 528 (l6x33), na Barra. Rua Horácio Rubini._ IPreço R$ 25.000,00

I• c_asa mista cl 150m2, 3 qtos, :2 BWC, garagem e demais I
I dependências, terreno cl 480m2 (12x40), próximo ao '.
I campo do Juventus. Preço R$, 16.000,00 - Ilegociá�el. •
1- Apto. 107m2, 3 quartos, 1 suíte, 2 BWC,

s_
ala,

eOZll1h_
a, I Igaragem na Barra. Preço R$ 35.000,00

• Loteamentos no Rio Cerro II - na Rodovia SC - 416 •
• - A partir de R$ 2:000,00 de entrada e saído em até 50 •
I meses com prestações de R$ 100,00 plmês I
I . Aluga I
•

Lojas comerciais na rua 'Angelo Rubini, na Barra do Rio
ICerro

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

TERRENOS
Terreno emPiçarrasabeira rioe/4.185m2(Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas cl 1.720m2, (esquina) próx.
Teatro Scar
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, e/2.5oom2.
Próx. trevo Posto Mareolla
Terreno cl 420m2 Rua Luiz Kienen
Terreno Rua João Januário Ayroso 20x90 (1.800m2).
Terreno cl 5.184m2, rua 199 sem nome - Vila Nova
Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno 15x24 - 360m2 - LoteamentoGarcia
Terreno 15x32 - 490m2 - Loteamento O Dia rua 401 -

Semnome
Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 445m2
02 terrenos cl 420m2 cada Loteamento São Luiz

CASAS
Casade alvenaria c/50m2 - LoteamentoAnaPaula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casa alvenaria cl 60m2 Loteamento Liodoro Rodrigues
- VilaRau

Casa em construção 50m2 - Sãe Luiz '

Casa mista rua Guilherme Hering, n" 30 -

Centro Próx. Bar Capilé
Casa de alvenaria 160m2 - Pröx. Recreativa

Menegotti
Casadealvenaria100m2+6Om2(emconstrução)
- Ilha da Figueira,
Casamistacl terreno de 14x36 - RuaFrancisco
Zacarias Lenzi
Casaalvenaria 183,6Om2c1terrenode 16,40x70
(l.148,00m2) - Vila Lenzi
Casa de madeira cl terreno de 2.000m2 Rua

Francísco Stinghen sIn°
Casadealvenariac/183m2c/terrenode1.148m2
Casa de alvenaria em construção com 420m2 :

Situada em área residencial
Casa em construção 40m2 cl terreno de esquina
- Loteamento Ana Paula III

OFERTA
Terreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula IV -

R$ 3.800,00

I
I
I�,
I
I
I
I
I
I
I
I

Empreendimentos lrnobihanos Marcatto

Av. Mal Deodoro 1179

Compra eVende
�
tIiíIt

71-1136

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRAR OU ALUGAR

REQUER SERIEDADE. E

SERIEDADE VOCÊ
ENCONTRA NIS

OFERYAS

IMOBILIÁRIAS DO CP

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

Vende,
Casa nova situada próxima à Recreativa do Breithaupt cl 110m2•
Terrena'central, no iníciodamaAdéliaFischeráreade 33.043 ,OOm2
Lotes, no Loteamento ltapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Einanciado.
Lote 425m2, próximo Bretzke.
Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com 1.652m2, próximo
Recreativa Marisol
Lote próximo Urbano, Jaragaä-Esquerdo, 555m2 - 6.500,00 '-

450m2 - 4.500,00
Lote próximo ao Cepron com 392m2
Casa de alto estilo na rtia Antonio Teixeira dos Santos com 290m2,
próximo Beira Rio Clube de Campo.
Casa de alvenaria com 165in2 pröx. Colégio Albano Kanzler -'

Vila Lenzi
Lote na comunidade São Luiz Gonzaga de 400m2•

Lotes financiados no bairro João Pessoa.
Lotes financiados em frente AABB.
Sala Comi. Ed. Florença, 10 andar cl 113,94m2

,

Apto Ed. Schiochet ao lado do Supermercado Sesi, financiado cl
165m2, cl piscina, 2 garagens, saãão de festas, quadra esporte,
porteiro 24 horas.
Chácara emCorupá com 66morgos com uma casa de alvenaria de
70ni2•

II

II
II

li
li

CASAS

� �:g�: g::: ��: �r;:g�: ,:f��erJ:C-::_��ci.=J!)�:!.:O�&OOOIOO
ReI. i.ees - Casaalv,cl 90rrtl-(J<Nnvile .tlno lriiO-Aceila-sepennulaplJ.f ..��) R$20.000,OO

=:��==g::::�: �}�.(��:���::::."Wi':�o.ooo.oo I

�3\:"��'" alv, cl 120m'· (JguA Eoqu..�coh.jos) R$18.ooo.oo+An.nc. R$ 23.001""'"
Rei, 1.001 • Ca•••Iv, o/128m" (flI. RidlM Plack) R$ 41,000,00 + An.no. R$ 88,00 plmio
Rei. 1.008 - Ca.. alv. c/236mt- (AJa Presidente Epiltclo POlIn - *ea'tenenocl316m'prllc. Edt.
J.,agu') RS 150.000,00

-
-

.

Rei. 1.009 - C�.. lIv. cl 200m'· (Pr6x. Weg 1- oentro - c/�"In.)) AS 80.000,00

:: �:g� � : g::: :�: ���� (It:!���g�:rr:;:��goo�JoRS 100.000,00

�: �:g��: ga.:: :�: ����: (Wt,U.8i:lroP.!.�l�ct�!::n�·����0��8Res
Ref. 1.014 - Ca.. alv. o/102m' - (Lorival ZocateU, nOO 234) RS 27.000,00
Rei. 1.015· Ca" alv. cl t72m2 - (Residencial Versals) RS 65.000,00
Ret. 1.0t6· Casa alv. c/225m2 - (Max Schubert) RS·40.000,00

�=:tg��: 8::: :�: Co/,�C:::.-('k:a· �:.�ten�=��� �:��',��
Rei. 1.019 - Ca.. alv. Cll80mZ - (Vila Lenz!) Enl,. RS 30.000,00 +Financ. R$520,00 p/mês
ReI. 1.020 - Casa alv. c/128m2 - (f:luaLulz a. Ayroso, 22� RS 28.000,00

�=: t��:g::: :�:��:;::C::�����k��tr:)��$�'i�,oo .

Rei. 1.023- Gau alv. cl 10Qm2 -1Residenclal Versalis - B.Amizade) R$ 25.000,00
Rei. t.024 - Casa efv. clSQm2 - (Rua VenAncio da Silva Porto) RS 20.000,00
ReI. 1.025- Casa alv. c/176m2 -(Rua Henrique Boftoini, 50) R$50.000,OO

�=:t��:g::::::C�/,��_-(!f�:�:r:h������:�':�,OO
Rei. 1.028 - Casa rrils. e/ 12Qm2 - (BhJmenau) RS 25.000,00

�=: !:g�:8::::;::�10O::_-(t:�e:�a45�r:::%=i::,e�=�:�'::��lrro Boa Vista)
R$17.000,OO

�:: tgg�:g::: ;;:�: �j�=: 1�:�:::;�·K�J�7��·�0�&o,oo
�6!:���aÖu<!s�=)�e�r:'�e/2pisoS, visla p/cidade -Chalé- R. AI)..o Fachini

Rei. 1.034 - Sobrado C/29Oßil-lpIÓX. Beira RiDe/campO) R$120.000,OO
�:: � :�g�: �:���i.����-- ({A�: �:8!i��':::!:R�8f�?&��00
Ref. 1.037 - Sobr: ant. c/250m2 - (Pfesldente EpMácio Pessoa) R$ 350.000,00

�:3k��,O�2 CISas mad. 1 cl48friZ e oulra cl6firnt,' (Ier. el6� - Ru. VenAncki da Silva Pol1�) I

APARTAMENTOS

::; �8:����.oF��ms.
- (Edit. Vila Nova - próx. �orum) Entr. 19.000,00 + An. A$ 256,00 por

�=: �:�� :(::ooc�/33d�r:::s�·_-(k�·:,:::t�:1.��'3ã.�0;göo�i�n:;.�$";ä�02�r:f mês
Rei. 2.004 - Ap.o c/3 derme, • (Edit. Barlo Rio Branco) R$ 45.000,00 - Quitado
Ret. 2.005 - Apto c/ 3 dorms. - (Edif. JoverU) R$ 50.000,00
Rei. 2.006 - Apto cz

ä dc.-ms .. (Jaco ElMnndo.".r) R$ 65.000,00 - Quitado
Rei. 2.007 -Apto el3 dOrms. - (Rua JoAo PioolH) R$ 33.000,00 - Quitado
Rei. 2.008 - Apto el3 dOrhlS.. (Ediflcio Cerlo. Spú:ia - Centro) RS 38.000,00 - Quitado
Rei. 2.009 - Apto c/3 donns.. (Cetro - Pr6x. R.cr.... iva MeriNl) R$ 60.000,00 - Quitado
Rei. 2.010 - Aptoel3 OOrhlS. - (Residencial Eldorado) A$ 45.000,00 - Quitado
ReI. 2.011 - Apto el3 doons. - (Cri..ineMuni� - Cenlfo) R$ 46.000,00 - Oulado

TBlRENOS
Rei. 3.001 - Tenenoc/392m2 - (LaI. Papp.05arra) R$13.000,OO

�=: g:gg� : i::�� � :��� : ��r��Ig'h����JI)R�$'�4�O�gO
Rei. 3.004 - Tenenoc/l.143m2 - (Rua Curt VaseI) R$ 60.000,00
Rei. 3.005 - Terreno c/526m2 - (PIÓX. Poslo Marcolla) R$ 12.000,00
Rei. 3.006 - Teffeno e/ 570m2 - (Rua GuHhermeWeeg) R$ 60.000,00
Rei. 3.007 - iferrenocl 513m2 - (N«eu Ramos) 8$1.500,00
Ret. 3.008' Terreno cl 450m2 - (Waldemal Rau) RS tO.OOO,OO
Rei. 3.009 - Teneno c/48(}fn:l - (Lol. Garcia) R$ 5.500,00
Rei. 3.010 - Terreno cl2.180mt - (PIÓX. Rodeio Crioulo) AS 15.500,00
Rei. 3.011 • Teneno c/408m2 - (Oumla dos Açàrianos - Barra Velha) R$·4.500,OO
Rei. 3.012 - Terreno c/376Jn:l- (Aua Eugênio Piaz- VHa Nova) AS 7.000,00
Rei. 3.013 - Terreno c/420m2 - (LaI. Galeia) R$ 4.500,ÖO parcelado em até 3x

=: g:�1:: i:�:�� :��= � �:I:xi..!c;:)eW$'1�g:o;&:.S 4.500,00

=: g:g��: t:'�:�g:�.��� êA"3!��a��t:�er�r;:�,�0
Rei. 3.018 - Terr80oc/450mt' - (Residencial Velsa6s - Amizade I) RS 8.500.00
Ref. 3.019 - Terreno e/ 450mt - (Residencial VersatIs - Amizade II) R$ 8.509.00
Rei. 3.020 - Terreno c/688,94ffl:l . (Pres. Epitácio Pessoa - próx. Jangadnha) R$ 60.000,00
�:': g:��� : �:��:�� �85�1��(�i�:�!d� l;a��e�àeol_' :::.er;:!��J:l..�r��·��O��,OO
Ref. 3.023 - TerJeno (Ioles no Loteamento Juvenlus) R$ 6.000,00 .

ael. 3.024 - Terreno cl 54x170 -

(BR-2�Hlé�x�����amirim! A$ 380.000.00

�=: !:�� = i�::=�::��=: ��roa��;;)�$��ô���o�O
Rei. 4.003 - Área de 500.000mZ . (Nereu Ramos) R$ 60.000,00
Rei. 4.004 - Área de 1.05.00.()mL.(Nereu Ramos) R$ 60.000,00
Rei. 4.005 - Área de 325,00mt' - (Ilha da Rgueira) R$ 20.000,00

=: ::���:2:::: �5�:::r� ����:B�?�{�b�s�â��·��a8sarandUba) R$ 20.000;00
Rei. 4.008 ··Á,ea de 6.000m2· (Eslrada Garibaldi, I. RibeirAo das Peâas) RS 13.00000
Rei. 4.009 - Álea de 105.000ffil- (Schroeder cl casa, 2lagoa. 6tlma localizaq6o) R$ 30.000,00
Rei. 4.010 - Á.ea de 120,OOmt' � (Corupá- próx. Weg Aorestal) R$12.0000,OO
ReI. 4.011 • ÁJea de 2O.000mr· (Esir. Garibald - 20km docenllo - área planaclcasa,lagoa epomar

J�:,f.����� 'r�·��'�.�OOm2'Ma Nova c/'CIsa mad ..c/"Tnrn:l + ranchoclluz e agua cu,enle _ Vista
para a cidade) RS 45.000,00

J tRel; 5.001 - Sala comacial • (M:�:r,�a�:�:��:)sR<:��:.�O + Rnane.

�=: ::gg�: g:t:� :��:�::=:Ne��':/5��� .��;:!�e���'W,';'.:�.J��$O�s.OOO,OO
Rei. 5�004 - Galpão Ind.ell.036ß12· (COnsif. cl 510ß12 - Centro) R$ 130.000,00
Rei. 5.005,- Sala comercial - titia Antonio CL��\ttÕCenlro, ao lado 00 Foto lass. R$ 23.500,00
Rei. 6.001 - Galpão Ind. c/280m2 (RuaJorge Czerniewicz. R$1.000.00 por rMs
Rei. 6.002 - Casa alv. c/80ß12 (RuaJoão Planinchek,·1.619· Fundos) R$110,OO

PROMOÇÃO
Rei. 2050 - Casa alv. c/240m3' (c/ suite, 3 dorms., 3 salas, 2 BWe, cozinha cl Armarios, c/ antena
parabóJica,.c/ gafagem p/2 carros, chunL�<Jf':Al4����pre. cl BWe

Rei. 2030 - Residencial Piaze.a . Enlrada + Rnanciamenlo
Rei. 2040 - Residencial Behliflg - Entlada + Financiamento

c••••
Casa de alvenaria c/ 220m' c/ terreno 200m' - Vila Lenzi
Casa de alvenaria c/120m' - Vila Lenzi
Casa de alvenaria c/ 84m' - Vila Rau
Casa de alvenaria c/120m' próx. Bebidas Kienen - Itapoouzinho
Casa de madeira c/100m' - Rua Irmio Leandro
Casa de alvenaria c/160m' c/ 4 quartos - Rua An�a Garlbaldi

,

Casa de alvenaria c/200m' c/ terreno 2.200m' - prox. Malwee Malhas
Casa de alvenaria c/100m' - Tras Rios do Norte
Casa mista - Rua Emßio Stein c/ terreno 526m'
Sobrado c/180m' - Ilha da Figueira
Sobrado c/250m' c/ terreno 2.600m' murada - Rua João Planischeq
Sobrado c/ 300m' c/ ótima localização - Centro
Sobrados c/ 86m' cada - Em Piçarras próx. Hotel Candeias
Casa de alvenaria c/ 4 quartos - InIcio Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria c/130m' - Pröx. Salão Doering
Casa de alvenaria c/100m' - Próx. Apae
Casa de alvenaria c/150m' - Pr6x. HospRal Jaraguá

Apartamento.
Apto. Cond. Amizade - c/ 2 quartos - financiado
Apto. rua Domingos da Nova c/196m'
Apto. Ed. Schlochet c/I suIte + 2 quartos .. dep. financiado
Apto. Ed. Jacó Emmend. cl 155m' - 2 quartos + suRe + dep. empregada
+ 2 garagens
Apto. Ed. Isabella cl 122m' - 2 quartos + suite c/ piscina
Apto. Ed. Miner c/140m' - cl 3 quartos
Apto. cl 2 e 3 quartos em construção rua eaixa'EconOmica plentrega dez!
95

Apto. c/118m' Ed. Dona Lili em Piçarras c/6tima vista pi mar
Apto. c/ 110m' c/t quarto CamboriO cl frente pl mar
Apto. Ed. Menegotti c/ 2 quartos financiado
Apto. c/160m' c/3 quartos em CamboriO frente pl mar

Terreno.
Terreno c/2.600m' - Rua Joinville, ótimo ponto comercial
Terreno c/t.l00m' - Rua João Doubrava
Terreno c/430m' - Lotetimento VersailIes
Terreno c/500m' - Continuação Mal. Deodoro Fonseca
Terreno cl 400m' - Rua Venâncio Silva Porto, pr6x. Weg I
Terreno c/589m' - Ilha da Figueira
Terreno cl 16.500m' - em Schroeder
Terreno cl 2.700m' - Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno c/l.000m' -lateralVenâncio da Silva Porto
Terreno CI 430m' - rua Lourenço Kanzler
Terreno c/5.000m"- Fundos rua JoinviHe ótimo pl microempresa
Terreno cl 5.000m' - Rua Venâncio da Siiva Porto
Lote esquina c/700m' próx. Escola Albano Kanzler
Lote residencial Champagnat ótima localização
Terreno c/684m' - Rua Felipe Schmidt (Centro)
Terreno cl 420m' em Piçarras próx. Iate Clube na Beira Rio
Terreno c/ 800m' - Vila Baependi
Terreno c/ 532m' - prox. Posto Marcola

LOC·9io
Galpão c/300m', rua Bernardo Dornbusch
Galpão c/ t20m' no centro

ConJunto Reeldenclallmlgrantes
ótimos apartamentos c/ churrasqueira, salão de festas, salão de jogos,
playgraund, totalmente residencial; apenas 2 por andar, financiamento
próprio a partirde R$ 353,00 (1,17CUB)

lmobll"rl. H.bHat
Lotes em Piçarras pr6ximo ao mar c/ financiamento a partir de RS 25,00
mensais

.

lua .....IdoJ....,b
ra da rua daCaia Ieoaâdca Federal

roNE7l....

TERRENOS
Terreno de 26x23 na rua Antônio Carlos Ferreira à 100 mts da
Marechal. Valor RS 48.000,00 aceita-se propostas
TerrenocentraI3.200mts, próximoàJavel.ValorRS130.000,00,
aceita-se proposta
Terreno de 14x50, próximo à Rádio Brasil Novo na Vila Nova,
pronto para construir. Valor RS 40.000,00
Terreno de 15x30, local alto com ótima visão no bairro Versalis.
Valor RS 11.QOO,00
Terreno de 14x28, próximo à Duas Rodas. Valor RS 25.000,00
Vende-se 1 galpãode 300mts, terreno 800mts, próximo ao centro.
Valor RS 55.000,00
Vende-se 1 sala comercial de 110mts no Bd. Florença, 10 andar de
frenteparaaAv.Marechal. ValorRS 48.000,OOaceita-sepropOsta.

CHÁCARA
1 chácara com 50 morgos, 2 casas de alvenaria água com ribeirão
nos fundos, EstradaGaribaldi à 9km daMalwee, (Barra). Valóra
combinar

'

Rua Jose Fontana, nl 45
Jaraguá do Sul - SC

FONES: 72-0525 e 72-2931

VENDE-SE
Casa de alvenaria, próximo ao Foto Nortelândia, 3 quartos, 2
banheiros, sala de visitas, j;Opa, cozínha, sala de tv, área de serviço,
piscina, salão de festa, chw-rasqueira, garagem para 3 carros. Valor
RS 75.000,00
2 casas, sendo 1 de madeira de 180mts, em ótimo estado e 1 de
alvenaria de l3Omts, 2 suítes, 1 quarto, copa, cozinha, banheiro
social e garagem, terreno comercial de 400mts. Na rua João
Planincheck, centro. Valor RS 60.000,00 ou parcelado em até 8
meses.

Vendo Oll troco por casa de alvenaria na Vila Rau, 2 casas, sendo
uma de madeira e OIItra de alvenaria próximo ao Condomínio
Azaléia, Jaraguá Esquerdo. Valor 35.000,00
Casa nústa na Vila Nova Oll troco por casa de alvenaria bem
localizada. Valor RS 35.000,00 pago a diferença.
Casa de alvenaria de 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro,
lavanderia, próximo ao Supermercado Costa, bairro João Pessoa,
Valor RS 13.500,00

'

Sobrado de 200mts, próprio para uma confecção e moradia, em
Guaramirim. Valor RS 35.000,00 em 3 ou 4 vezes.

Sobrado de 240mts, terrenode400mts, nobairroClIampanhá, com
1 suíte, 3 quartos, dependência de empregada, sala, copa, cozinha,
saladetv, churrasqueirae garagem para2 carroscomalarme. Valor
RS 130.000,00
Casa de alvenaria 1 suíte, ;l quartos, 2 banheiros, dependência de
empregada, sala, copa, cozinha, sala de jantar, chw-rasqueira,
garagem, terreno de 600 mts, próximo àMarisol, na rua Joinville.
Valor RS 65.000,00
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CONDOMINIO RESIDENCIAL ATHEN�S
65.000,00 Reais de entrada (à combinar. Aceitamos automóvel e

outros imóveis no negócio) + 22.000,00 Reais - Ass. Financiamento

----�-------�------------

Apartamento: Rua Willy Mancke n° 219. Apto. 102 - 1 ° andar -

230,00m2 - 01 suíte - 02 qtos - sala estar - sala de jantar - cozinha ..

BWe Social - Dep. Empregada - Área S - Garagem. 2 auto.

M
PL

RKI;T
CI;

A
Arquitetura

•. • • • • • • .1.. • • • • •• TELE VENDAS: 71-1500

lRAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIROS ÚlTIMASUNIDADESÄVENDA,OO%JAVENDIOO

TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÃ DO SUL. VEJAALGU
MAS DAS CARACTERfsTICAS DO MARKET
PLACE:

EXCLUSIVA RUA 14 HORAS:

,+ELEVADOR PANORÂMICO;

+ESTACIONAMi:NTO COBERTO
COM VAGAS DEMARCADAS;

+ ORIENTAÇÃO CO'M, FRENTE
PARA A FACE NORTE - ILUMINA
çÃO E VENTilAÇÃO NATURÄIS;

LOJAS.DE
CONVENIÊNCIA
TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE 8À

MEIA NOITE.

CONFORTO PARA A

CIDADE, BONS NEGÓCI
OS PARA OS LOJISTAS!

+ ENTR�DAS PELAS RUAS .... --_
RE I NO LDO RAU E CAR LOS PROJETO,CONSTRUÇAOE INCORPORAÇAO:
HAFFERMANN.

Rua Domingos da Nova� 109
Fone (0473) 72-2608
Fax (0473) 71-0836
Jaraguá do Sul - SC
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PRECISA-SE
.

VENDE-SE
PARA-BRISAS VENDE-SE

Umabarracagrande decamping, para
7 pessoas, semi-nova. Valor R$
350,00. Interessados tratar pelos fo
nes 71-4810 ou72-2790

De corretores. Tratar fone 71- UnoS/87, alcool, corprata.Valor
1721. Horário comercial R$ 7.000,00. Contato fones 71-

·1574 ou 97-9753 PÓl"a-bl"isas e vidl"os,
novos e usados pal"a

automóveis.
. Em Nel"eu Ramos ao

lado do campo Estl"ella.

VENDE-SE

F-loo/93, cor vinho. Valor R$
28.000,00. Contato fone 71-9822 VENDE-SE·

DelReyGLl88, corazulmetá.lico.
VENDE-SE ValorR$ 7.000,00. Contato fones
Brasília/79, bege. Valor R$ 71-1574 ou 97�9753
3.500,00. Contato fone 71-9822

72-2218
VENDE-SEVENDE-SE VENDE-SE OU-

ALUGA-SE·
UmQuioske para venda de sorvetes e
picolés. Valor R$ 1.200,00.
Interessados tratar pelos fones 71-
4810 ou 72�2790

Passat/81, gasolina, cor verde. EscortXR3/84, completo,alcool. VENDE-SE
ValorR$ 3.200,00. Contato fone ValorR$6.8oo,00. Contatofones Uno S/86, cor prata. Valor R$
71-1574 ou 97-9753 71-Í574 ou 97-9753 6.500,00. Contato fone 71-9822

VENDE-SE
Del Rey/82, cor verde. Valor R$
4.7oo,00.Contato fone 71-9822

VENDE-SE

Estampariacompleta.R$4.500,OO
outrocaporcarro. Tratar72-2683
cl Laércio ou na rua Guilherme

Weege,306

VENDE-SE
CB-4oo/83, cor prata. Valor R$
3.200,00. Contato fone 71-1574
ou 97-9753

VENDE-SE

Fusca/68, gasolina, vermelho.
ValorR$ 1.800,00. Contato fones
71-1574 ou 97-9753

D� UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA

,

VENDE-SE
CD novo (na caixa) marca

Gradiente. Tratar rua Pref. José
Bauer, 1193 ou pelo fone: 97-
9709

OAROMAEOSABOR DONS BONSTEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA ECONFEITARIA
...

�PAOUVINBO
Abertodiariamentedas06:00às 21 :OOhs,

inclusivedomingoseferiados
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915/ Centro
Rua Venâncio da. Silva Porto, 225 Vila Lenzl

(P.róxlmo Weg I)

Fone: 72-1243

MANUTENÇÃO, VENDAS E TREINAMENTO
EM MICROCOMPUTADORES VENDE-SE

Voyage LS/82 - gasolina, Tratar .

71-2400.,

MATRDCULAS ABERTAS
VENDE-SE

I Ar condicionado 100 Btus (na
caixa) R$ 550,00 - Consul. Tratar
72-3684

RUA REINOlDO RAU, 21 - FO�E (0473) 72-2900

MARAN§9NI Bolsa
de Telefones

I
CIMPRA

F.one (0473) 72-1000 lINDE
------.. ALDGA
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

(Defronte Beira Rio Clube de Campo)

• TROCA-SE
Sobrado de 100m2 por
apartamento em Barra Velha ou
BalneárioCamboriú. Telefone72-
3786

VENDE-SE
Terrenocom 480m2deesquinano
bairro Francisco de Paula. Preço
R$ 5.500,00. Aceita-se carro até
R$ 4.000,00. Tratar 71-9054 nas

3"s e 5"s feiras das 14:00 às 18:00
horas com Getúlio Marques

l.Hablas espafíol?
Parlez-vous français?

Tu parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak English?
. SE,JA UM ALUNO POLIGLOTA NA WIZARD IDIOMAS

E a cada amigo indicado e matriculado você receberá

10% de desconto em sua mensalidade:
Estamos esperando você!

Rua Epitácio Pessoa, 820
. Fone 72-3407

ltlUJI;,) «» (;;)

@ tB3�(}J GD� [b� lliJtB3 [bV [Q) (}J o

DlVlSÃODECONCRETO
(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)

___.Rua Joinvi/le, 1016 - Fone 72-1101
.

DIVISÃO DE PLÁSTlCOS (TUBOSDEpvc-ELETROILINHAS
ESGOTO-TUBOS DE POLlEllLENO/MANGUEIRAPRETA).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
Rua CeI. Procópio Gomes, 89

Fone 71-0066

VENDE-SE
Uma casa em Nereu Ramos semi
acabada de alvenaria com 3

quartos, 2 banheiros, sala, copa,
cozinha. Valor 1 entrada'de R$
10.000,00 mais 2 vezes de R$
2.500,00. Tratar 71-2410

TUDO EM 3 VEZES SEM JUROS, SEM
ENTRADA PELO PREÇO DA ETIQUETA

� J
(AO LADO DA PREFEITURA)

•
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P---------------------------------------------------------�-----------------------------------------------------,1:

EDITAL

Proclamasde Casamento

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliãe
Oficial deTítulos da Comarca de Jaraguádo Sul,Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham
neste Cartório para Protesto os Títulos contra:

"

Antonio V. Passos - Rua Maximino de Moraes, 149 - NESTA
Alfa e Cia. Ltda - Rua Joinville, sinO - NESTA
BB&MProduçõesGráficasLtda - RuaJorgeCzerniewicz, 665
- NESTA
Comi. Lange Ltda - Av. Mal. Castelo Branco, sinO - NESTA
Cachorro Quente E Cia. - Rua Joinville, sinO - NESTA
Construtora Construssul Ltda - Rua Joinville, 34 - NESTA
Com. Rações Nordeste Ltda - Rdo. BR 116 km 20 n" 11 -

NESTA
.

Distr. Ervas Chimarrão Nilzen Ltda - Rua 33 n° 53 - NESTA
Everson Aparecido HenningME - Rua 329 Jardim São Luiz,
156 - NESTA
Fátima Fiorenzani & Cia Ltda -_ Rua Tijucas, 78 - NESTA

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 ° Distrito da Comarca
de Jaraguádo Sul, Estado de SantaCatarina, faz saberque compareceramnesteCartório
exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

Edital N° 19.779 de 26/01/1995
JONES ADIR RIOS E LEONICE SILVESTRE DOMINGUES

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, nattiIral de Marmeleiro, Paraná, domiciliado e

residente na rua Ernesto Rodolfo Fritz Sohn, 340, nesta cidade, filho de Alcino Farias
Rios e AldaArrudaRios.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Nova Cantu, Paraná, domiciliada e

residente na rua Ernesto Rodolfo Fritz Sohn, 340, nesta cidade, filha de Benedito
Domingues eMaria Silvestre Domingues.

Edital N° 19.780 de 26/01/1995
GLOOOMORALES GULARTE E DANIELLYMARCARINI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de administração, natural de Canguçu, Rio Grande do
Sul, domiciliado e residentenaruaAdãoMaba, 112, RibeirãoMolha, nestacidade, filho
de Francisco Basilio Gularte e Neli Morales Gu1arte.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Timbó, neste Estado, domiciliada e

residente na rua Padre Mirandinho, 20, Água Verde, nesta cidade, tuha de Iris Agnês
Marcarini.

Edital N° 19.781 de 26/01/1995
HILBERTO KNIESS E SIMONE SASSE

Ele, brasíleíro, solteiro,motorista, naturaldePresidenteGetúlio, nesteEstado,domiciliado
e residente em Três Rios do Norte, 865,_ nesta cidade, filho de Raimundo Kniess e

Hildegard Kniess.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e residente em
Três Rios do Norte, 685, nesta cidade, filha de Wallfried Sasse e Rosalina Sasse.

Edital N° 19.782 de 30/01/1995
JOÃOSINHO DOS SANTOS EMARCIA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de São João, Paraná, domiciliado e residente
na rua Concórdia, 66, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Salvador Ávila dos
Santos e Tereza dos Santos.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de São Bento do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente na rua Concérdia, 66, Barra do Rio Cêrro, nesta Cidade, filha
de Antonio Atanasio da Silva eMaria Lenci da Silva.

Edital N° 19.783 de 30/01/1995
GILMAR SAVALLISCH EMARIZETE OGNIBENE

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, natural de Santo Antonio do Sudoeste, Paraná,
domiciliado e residentenoLoteamentoAnaPaula Ill, lote 181, Jaraguã-Esquerdo, nesta
cidade, filho de Julio Lehr Savallisch e EricaMaria Savallisch.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deMacieira - Caçador, neste Estado, domiciliada
e residente no Loteamento Ana Paula III, Lote 181, Jaraguã-Esquerdo, nesta cidade,
filha de Orlando Ognibene e Primina Campagnín Ognibene.

Edital N° 19.784 de 31/01/1995
, JOSÉ JAC1 COLIN E ADRIANE APARECIDA GIRALDI

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Joinvílle, neste Estado, domiciliado e

Fábio Ednei Rodrigues - Av. Mal. Deodoro, 345 apto 03 -

NESTA

Henrique Hardt - Rua Joinville, 1878 - NESTA
Ind. Textil Ltda - Rua Joinville, 1384 - NESTA
João Sabino Filho - Rua Adolfo A.A. Ziemann, 201 - NESTA
Procitex Textil Ltda - SC 413 km 14 - NESTA
Silvio RobertoEwald - RuaBernadroDornbusch, 590., NESTA
Supermercados Sta. Monica - Av. 7 de Setembro, 1330 -

NESTA
Walmir Lehmert - Rua dos Escoteiros, 160 - NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se

recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do

presente edital, para que os mesmos compareçam neste Cartório
na ruaArthurMüller, 78, no prazo da Lei a fim de liquidpr o seu

débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem
os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KE/Jaraguá do Sul, 03/02/1995
Tabeliã ,

II

residente naruaGovernador Lacerda, 169, apto. 303, nesta cidade, filho de HaraldRuyColin
e Lordes Colin.
Ela, brasileira, solteira, pedagoga, natural deRio Negro, Paraná, domiciliada e residente na
ruaGovernador Jorge Lacerda, 169, apto. 303, nesta cidade, fílha de Fernando José Giraldi
e Claudete Mauer Giraldi.

Edital N° 19.785 de 31/01/1995
Luís DIOMAR ZONTA E ROSELI LUIZA BARTSCH

Ele, brasileiro, solteiro, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na rua

Angelo Rubini, 1.197, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Luiz Zonta e Arlete
Terezinha Zonta.
Ela, brasileira, solteira, comerciante, natural de Guararnirim, neste Estado, domiciliada e,

residente na rua Ângelo Rubini, 1.197, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Harry
Bartsch eMaria Bartsch.

Edital N° 19.786 de 31/01/1995
ODAIR DA CUNHA E ROSELI WESTPHAL

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Joinville, neste Estado, domiciliado na rua

Francisco Hruschka, 41, emJaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Dário Jacinto daCunha
e Maria de Lourdes da Cunha.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Taiö, neste Estado, domiciliada e residente na
rua Francisco Hruschka, 41, em Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Otto Westphal e
Walli Westphal.

Edital N° 19.787 de 31/01/1995
HILÁRIO GRIBOSKI E JANETEMARIA PEREIRA

Ele,brasileiro, solteiro, lavrador, natural de LuísAlves, nesteEstado, domiciliado eresidente
na rua Domingos Rosa, emMorro da BoaVista, nesta cidade, filho de Paulo Griboski e Ida
Ramos Griboski.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural dePonte Serrada, nesteEstado, domiciliada e residente
narua Domingos Rosa, Morro da Boa Vista, nesta cidade, filha de João Antonio Pereira e

Doralina da Silva Pereira.
Edital N° 19.788 de 31/01/1995

Cópia recebida do Cartório de Pomerode, neste Estado
ERLON CHARLES RIEGEL EMARLIOTI

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente nes ta

cidade, filho de Reno Riegel e Iolanda Benthien Riegel.
Ela, brasileira, solteira, funcionáriapública, natural de Pomerode, neste Estado, domiciliada
e residente na rua Itajaí, 200, em Pomerode, neste Estado, filha de Julio Ott e Hilda Ott.

Edital N° 19.789 de 01/0211995

Cópia recebida do Cartório de Penha, neste Estado
LUIZ LANZNASTER JUNIOR E LUCIANA ZIMMERMANN LEANDRO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural deste Estado, domiciliado e residente nesta

cidade, filho deLuiz LanznastereTeresinhaArlete Bastos Lanznaster. Ela, brasileira,solteira,
..

farmacêutica, natural do Paraná, domiciliada e residente em Penha, neste Estado, filha de
Dicezar Oscar Leandro e Nelsi Maria Zimmermann Leandro.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.
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LEGISLATIVO

Bordinpromovemudanças
para agilizar a

.

Câmara
Jara�uá do Sul • Eleito

em dezembro do ano passado
comnovevotos contra seisdados
ao vereador Gilmar Menel

(PTB), overeadorValdirBordin,
domesmopartido e 2° secretário
da Mesa

_

, RodriguG (D) e diretores do Situep em GutII'tImIrlm

SERVIDORES

Sinsep amplia bases· para
mais municípios da região

Diretora
na ges
tão an-

. terior,
assume

a presi
dência
do Le-

Horório
dassessDes
seró

respeitado JaraguádoSul- oSindicato'
dos Servidores Públicos Muni

cipais de Jaraguá do Sul está
em processo de expansão das
bases. O presidente do Sinsep,
Stélio João Rodrigues, eleito

pela categoria no ano passado,
esteve na semana passada na

prefeitura deGuaramirim onde,
com o secretário de Admi

nistração e Finanças, Jair To
melin, conversou sobreafiliação
de servidores daquela prefei
tura.

SegundoRodrigues, dos cerca
de 300 funcionários públicos
municipaisdeGuaramirim,mais
de 30 já estão sindicalizados,
com tendência de novas adesões
tão logoo sindicatopossaefetivar
o trabalho de assistência
oferecido em Jaraguá do Sul.

Ontem, Rodrigues e outros

membros da diretoria estiveram
em audiência com o prefeito do

município de Schroeder, Hilmar
Rubens Hertel, comunicando-o
sobre a extensão de base do

Sinsep.
Posteriormente, o sindicato

pretende expandir-se nos muni

cípios de Massaranduba e

Corupá, completando a proposta
de abrangência sindical esta

belecida pela diretoria. Segundo
Rodrigues, esta expansão deve
se ao fato de que nestes outros

municípios os servidores não têm
nenhum tipo de assistência do
sindicato da categoria, especial
mente em relação aos direitos
trabalhistas. Neste aspectoo sin
dicato garante 'assistência

jurídicagratuita, alémdeoferecer
convênios na área médica e

odontológica. '

Reclassificação
Sobre o projeto de

reclassificação salarial dos
, servidoresmunicipais de Jaraguá
do Sul, que deverá ser apreciado
napróxima semanapelaCâmara
deVereadores, StélioRodrigues
disse que o sindicato só tomou
conhecimento superficial da

proposta, nurna breve reunião
com o secretário de Admi

nistração, Sigmar Benno Lucht.
"Só nos foi mostrado alguns
valores, porém acredito que o

projeto atendapleito nosso feito

já no ano passado, mas que a

prefeitura achou inexequível na
época", concluíu.

gislativo no próximo dia 15, na
primeira sessão ordinária depois
do recessoparlamentar. Homem
de confiança do prefeito Durval
Vasel, Bordin já está intro
duzindo algumas mudanças na

estrutura interna da Câmara no
sentido de, segundo ele, dar um

pouco mais de agilidade aos

trabalhos.
Já tratou, inclusive, da

contratação de mais um

funcionário (Sidnei Silva) que,
além de servíçosinternos será o
homem de ligação com a

imprensa, o que não havia até

agora, facilitando o acesso dos

jornalistas que cobrem os tra

balhos da Câmara. Bordin tam

bémjáprovidencia aorganização
deum arquivo pessoal para cada
vereador. "Neste arquivo cada
um terá documentada sua atua

ção em plenário e nas comissões

internas", ressalta o novo presi
dente, acrescentando que, assim,
o vereador terá, com facilitade e

a qualquer hora, rápido acesso

aos assuntos a ele pertinentes.
Outra determinação foi a ins-

talaçãodeuma tribuna (atéagora enfatiza o novo presidente, que
os vereadores discursavam do nãopretende ficar esperandoque
mesmo lugar onde sentam), o as bancadas se completem em

que facilitará a compreensão do plenário. "Havendo quorum roí

que se está discutindo em , nimo, eu abro a sessão", avisa.

plenário, tantoparaos vereadores Bordin considera que a Câmara
comoparaquemestiverassistin- deVereadores deJaraguä doSul
.do a sessão. Em relação ao "tem urna organização interna

horário regimental para o início' boa", mas pretende, sempre,
das sessões (19h 15), Valdir introduzir mudanças que pos
Bordin disse que pretende ser sam agilizar ainda mais os

rigoroso: "britânico, até", trabalhos.

J.6/CIJflÚJ6 - Com. de Mat. de Construção Ltda.
MATERIAL ELÉTRICO· IßDRÁULICO· TINTAS· FERROS � PORTAS -- JANELAS, ESQUADRIAS DE

MADEIRA E FERRAMENTAS EM GERAL· CAI.; AREIA· CIMENTO· BRITA - TIJOLOS· TELHAS
.

EEEEIEEEE
ENTREGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

Rua Joinville, "1 �89 - Fone: (04.73) 7"1 -567"6
89256-500 Jaraguá do Sul Santa Catarina
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INVESTIMENTOS

Mello Júnior adota plano Steiner quer reformular
".,

.

fi hm
.

J\ •. profundamente a Codesc
Para nao· ec ar agencIas Elortanõpolls - Criada em senvolvidoefinanciadopelacom-

1975, aCompanhia de Desenvol- panhia. O presidente da Codesc
vimento do Estado de Santa reconhece que a empresa estava

Catarina (Codesc) que funciona "adormecida, sem exercer suas

catarinenses, sem contudo como uma espécie dc holding de reais funções",masachaque todo
atingir resultados práticos todo o sistema financeiro do go- investimento em planos e execu-

de impacto. vemo do Estado, vai passar por ção de projetos vai darretomoao

O projeto de profundas refonnulações. Quem Estado em forma de geração de

enxugamento da máquina garante é o presidente Heitor empregos, formação de mão-de

adniinistrativajá foi entre-
Steiner. "Somos uma espécie de obra.ímposrose crescímento eco
cofre das ações de todas as socie- nômico.

São quinze os ítens gue ao presidente do Ban-
dades anônimas das quais o go- Sobre aacusações de terexces-

prioritários relacionados co Central, Pérsio Arida, vemofazpane.assínala Steiner, so de funcionários, Steiner diz
por ele, que englobam me- juntamente com o pedido acrescentandoqueédorendimen- que o quadro é formado por 213
didas tradicionais como a de refinanciamento da dí- to dessasações que vem parte dos servidores, dos quais metade tra
contenção de despesas até vida mobiliária de Santa recursos aplicados em projetos da balha diretamente na companhia
a concentração de toda 'a Catarina - ambos estão di- companhia, voltados ao desen- eorestanteàdisposiçãodevários
diretoria do banco em um retamente ligados como volvimento do Estado. órgãos onde, segundo ele, exer
único espaço, que é o novo imposição do BC. A pro- Entre os projetos da Codesc, cem funções para as quais foram

prédio do Besc construído posta é de se pagar a dívida Steiner cita o da Zona de treinados. "Chamá-los de volta

às margens da rodovia SC- de R$ 425 milhões em trin- Processamemo deExportaçõesde agora (determinação do governa-
401. ta anos a um custo menor:

Imbituba, .d� qual a gC50deSc é au- dor Paulo Afonso Vieira em rela-

A vendade bens e o estí- 1/360 avos mensais. A Dí-
tora e partícípa com %docapi- ção aos servidores à disposição)

,.'
. tal e o plano de construção da seria emperrar a máquina do Es-mulo à demissão voluntá- vidaMobiliária são as cha- Ferrovia do Frango (leia matéria tãdo" raciocina o presidente da

madas Letras do Tesouro na página 4) que está sendo de- Codesc.

SESC

FlorianÓPOliS - As

agências deficitárias terão
.

um prazo para sair do ver

melho, evitando seu :fecha�
mento.A
determi

nação é

do presi
dente do 111616.'
B· e sc, 1I1i1ll1/1Jd1JFernando _� _

Ferreira de Mello Júnior,
acrescida de uma outrame
dida: aumentar a capitali
zação através de projetos
com a iniciativa privada e a

rolagem da dívida Ido Esta
do para com o governo fe
deral. O enxugamento da

máquina administrativa
também está nos planos do
'presidente do Besc,
objetivando adaptar a re

ceita do Banco Central aos

tempos do real.

Preocupado com a deci
são' do Banco Central de
fechar agências deficitári
as de bancos oficiais em

todo, o país (são mais de
600), Mello Júnior diz que

"com a inflação pequena e

juros altos, os bancos têm

que se adaptar à neva reali
dade, buscando caminhos

para que não se perca a

rentabilidade" �

ria também fazem parte do

projeto de Mello Júnior.
,

Neste último caso, o banco
faráumacordotrabalhistacom
o funcionário que pretenda
sair, objetivando diminuir
o tamanho da folha de pa
gamento (valor não revela
do pelo presidente do

Besc), A demissão volun
tária já foi proposta pelos
dois últimos governos

Estadual, emitidas antes de
1987 para a captação de
recursos e que ainda não
foram pagas. O
refinanciamento possibili
tará uma situação mais fa
vorável para o governo, já
que o dinheiro sai do Te

souro, e para o Besc, que é

quem opera os títulos no

mercado.

J

NESTE MOMENTO TEM ALGUÉM
PROCURANDO SEU PRODUTO

OU SERViÇO.
ESTEJA CERTO DE QUE ELE VAI

ENCONTRAR VOCÊ'� �

CP CLASSIFICADOS

71-1721

NÓS IEM�S A SOLUÇÃO.
ART·E-FINAL ./
FOTOLIT!O ./
,EDITORAÇÃO ./

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 737
89251 -380 � Jaragu6 do Sul - SC

Fone/Fax (0473) 72-3294
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LIVROS

Há cerca de duas déca
das, se alguém dissesse que o

, futuro pertencia à IBM dificil-,
menteseria acusado de heresia.
Mas quem observaro que acon
teceu nos últimos 15 anos à B ig
Blue -como a IBM também é
conhecida na América -, vai
concluir que este futuro se

mostrou tão .jora de controle

que a deixou em estado de cho

que.
Este livro conta ahistória da

IBM, desde sua fundação, mas
centra sua atenção nos últimos
anos, quando a criação do

computador pessoal
revolucionou omundo e levoua

poderosa empresa a uma

inimaginável derrocada. lider
mundical na produção de

mainframe, a IBM foi
provocada nofinal dos anos 70
pela criação dos primeiros
computadores pessoais da

Apple. Seus dirigentes
resolveram que a companhia
precisava reagir efazer um PC
melhor que o da ousada
concorrente.

(Uma sugestão da Livraria
ePapelariaGrafipell. Fone 72-
0137 ou 72-0972).

ÁRlES - 21/3 a 2014· A lua Nova
estimula seu lado mais otimista,
esperançoso e confiante num

futuro melhor, eleva seu astral e
faz com que você atraia muitos
bons lIuldos para sua vida,
através do pensamento positivo.
Você tende a se mostrar uma

pessoa multo mals aberta e ex

panslva, e poderá fazer novos

amigos.
LIBRA - 2319 a 22/10· Esta
Lunação que hoje se inicia
promete ser tremendamente
vitalizante e gratificante para
você,quepoclerádaromelhorde
si sob todo os aspectos. Asativi
dadas de lazer, os romances e

relacionamentos amorosos es

tãoparticularmentebeneficiados,
e você poderá se divertir lTIJitfs
simo.

TROTE

A tradição do "trote",
para as pessoas, namaioria jo
vens, quepassam no vestibular,
pode ser encarada de várias
formas. Basicamente, há dois

ângulos distintos. O de quem é

vítima das
brincadei- II. L_'
ras promo- "OnilJ
vidas pelos iprDpDslo
troteiros, e

, '"

a daqueles O svbslílVfOD
que pro- rio briA(orleúo
movem o

trote.

Para alguns pode ser uma

manifestação de carinho para
àqueles que conquistam uma

vítoria e, por isso, querem
deixar gravado na mente dos

vitoriosos este momento de

glória. Já outros encaram isso
como uma forma de agressão e
despresam este tipo de brinca
deira.
Em vários casos, o exagero

acabou tomando a brincadeira
em um verdadeiro atentado
contra os aprovados, especial
mente em relação às mulheres.
O "trote," já gerou muitas dis
cussões em tomo dos efeitos

que podem causar e mobilizou
a imprensa nacional em tomo

do assunto.

Em Jaraguá do Sul, em anos

A sina de quem passa no vestibular

-

passados, era comum que, em

grande parte, os calouros fos
sem surpreendidos na própria
faculdade, quandodo início das
aulas. As mulheres, por serem
mulheres, acabam passando ile
sas, porém, os homens; têm seus

cabelos raspados, como uma

formadecaracterizarocalouro
recém ingressado.

Neste ano, o Diretório Aca
dêmico Pe. Elemar Scheidt, da
Fundação Educacional Regio
nal de Jaraguá do Sul (FERJ),
resolveu promover outra forma
de marcar o ingresso de novos

univérsitários, sem que para
isso, tenham de raspar os cabe-

los. Talvez seja resultado da

insatisfação de muitos que não
aprovam a brincadeira.
De qualquer forma, muitas

pessoas foram "troteadas", logo
após o anúncio do listão dos

aprovados. Amigos e até

familiares, fomaram omomen

tode gloriados vitoriosos numa
grandealgazzarae não faltaram
farinha, óleo, batons, "lam
bança" e cabelos raspados.

Opiniões à parte: com ou

sem discussão, legal ou não, a
verdade é que o traticional
"trote" dificilmente deverá ser.

extintododestinodequem con

segue aprovação no vestibular.

-

r
PIIt'tI as aprovadas, muita "lam/Jqnça" e farinha

TOURO-21/4a20JS-AsquestÕ8S
reláivas à carreira estão sendo
tremendamante beneficiadas pe
Iosastros, queajudamaabrirseus
carrinhoseaJ'l1)it:rseushorizontes
profissionais, portantoestejaaler!a
às oportunidades. As mudanças
serãobenvildas,eajl.ldriovocêa
se renovar sob todos os pontos de
vista

G�MEOS - 21/5 a 2C116. Você
atravessa um perfodo excelente
paratudooqueserelacionecomas
relações pessoais, viagens e

crescimento de um modo geral,
portanto aproveite a proteção da
sorte. Você tende a oontar com a

colaboração de pessoasilftuentes
e bem colocadaS, que poderão l1é
dar a maior força em tudo o que
você necesslar.

PIIt'tI os aprovados a invariávelperda tios cabelos

CÂNCER - 21/6 a 21n - As
próximas semanas serão ideais
paravocê ooncentrarno trabalhoe
efetuar transfonraçóes nas suas

atMdades, e o sucesso está mais
do que nunca ao seu alcance.
Aproveie para tomar decisões e

iniciativasimportantes,esabaque
o seu valor poderá ser melhor .

reconhecido.

VIRGEM - 23/8 a 22/9 - Sua
capacidade de trabalho está
mais marcante do que nunca

agora que a lua Nova, o Sol e
Júpiter lhe dão amaior forçano
sentido de demonstrarseu lado
mais capaz e eficiente. Você
poderá revelartodoseu capricho
e perfeccionismo, e sua dedi·
cação não passará desaper
cebida.

CAPRIC RNIO - 22/12 a 20/1
- As semanas vindouras
continuarão sendo muito
favoráveis para você colocar
seus projetos e� prática, mes
mo porque Júplfflr estará lhe
transmitindo uma dose extrade
inspiração. Aproveite para se

concentrar em tudo o que exija
praticidade, e canalise suas
ener ias de forma ob'etiva.

lEÃO - 22/7 a 22/8 - Esta lua
Nova tende a se mostrar

particularmente benéfica para
você, pois anuncia várias sema
nas positivas e a1eges, em que
você se sentirá muito mais vital.
Sua capacidade de liderança
anda mais acentuada ainda, e
vocêpoderáseauto-atlrmaroom
maior vigor e determina o.

AQU RIO -21/1 a 1912-Como
só ocorre umavez por ano, a Lua
,Nova acontece em seu signo, e
assinala um perfodo de
intensfssimamagnetização para
você, que poderá recarregar piEr
namente suas baterias. As óti
mas vibrações de Júpiter lhe
prometem a proteção da sorte e
ajudam você em todos os seus
em

.
eendimentos. Vá fundol

PEIXES - 2012 a 2013 - Júpiter
facilita seu desempenho
profissional e, juntamente como
Sol e a lua, d9tonasemanasem
que você terá idéias muito
inspiradas para aplicar no
trabalho. Sua fé anda pode
rosfssirna, portanto é essencial
quevocêalimente pensamentos
otimistas e oonstrutivos, em to
cIas as ocasiOes.

ESCORPIAO - 23/10 a 21/11 -

As questões materiais estão
sendo bastante beneficiadas
pelos astros, que detonam um

perfodoaindamaisfrutfferopara
você, portanto vá em frente. O
momento é especialmente
favorável aos negócios
imobiliários, evocê poderá fazer
transações realmente lucra
tivas.

SAGIT RIO - 22/11 a 21/12 -

Nesta Lunação, o Sol e a Lua,
exatamente oonjuntos,formam
ótimosaspectos comseu píane
taJúpiter, que encontra em seu

signo, detonando semanasmui
tfssimo propfcias paratudooque
exija inteligência, e capacidade
de expressão. Você poderá dar
vazão ao seu ladomais expansi-
vo e cOlTIJnicativo.

'
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ConfecçõesSueU
, VestindoGefaçées
Av.Mc:rec:hciOeodaa DI5

Fone41473)71-3311-JaCQJOdoSlJ.SC

Alegria
É o que todos os amigos e

familiares do professor
Esmeral� Chiodini sentem
com o reestabelecimento de
seu estado de saúde. Desde
outubro do ano passado ele
lutou pela vida, contra sérios

problemas cardíacos.
Foi submetido a um

tratamento inédito no sul do

País, com a implantação de um

"stent", através de uma
angioplastia, inclusive tendo o

acompanhamento de médicos
americanos. No início deste

ano novos problemas foram
diagnosticados e Esmeralda
acabou tendo que ser operado
para a implantação de uma

ponte de safena Agora em casa

ele terá 90 dias para se

recuperar totalmente. Só

depois disso é que decide se

reassume a Secretaria de

Educação, Cultura, Esporte,
Turismo e Lazer, de
Guaramirim. Por hora
Esmeralda está licenciado.

. ForÇ!à amigo! Torcemos por
você.

* * * * * Agora sob nova direção * * * * '" *

Proprietárias IIka e Zuca

Rua Barão do Rio Branco, 353 • FONE: 72-3495

VISTA,..SE COM ELEGÂNCIA E CONCORRA AO SORTEIO SEMANAL
DE UMA 1V COLORIDA E UM CORSA EM n/0l/9OS

ICAMISÃO MODA SEMPRE .. 4 VEZES SI ACR�SCIMO

VESTíNDO VOC� DE CORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � �

Gente & Informações
. .

I

• I

Promoção da Marrakech
Faça sua festinha ou festa de aniversário
na boate Marrakech. Para facilitar a sua

vida financeira, a direção da boate

apresenta uma promoção especial, válida
até 15 de março. O aluguel de R$ 450,00,

fica porR$ 250,00, divididos em cinco

parcelas deR$ 50,00, com direito à 500

convidados, sem cobrança de ingresso.
Mesmo que sua festa seja s6 no [mal do

ano, é a oportunidade de você reservar um

local "transado", para a sua festa.

Informações pelo fone 72-2258, com o •

pessoal da Marrakech.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação deServiços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva ng 90,
19 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC

Calouro
o jovem Jackson Torres 17

anos, conseguiu uma proesa.
Ele foi aprovado em três
vestíbulares.Umanaf'ontíffcia
Universidade Católica (PUC)
do Paraná, .

outro pela
Universidade Federal, também
do Paraná e ainda, na Acafe.
Em todos os vestibulares que
Jackson participou, buscava

uma vaga nacadeiradeEcono- .

mia. Ele já foi devidamente
"troteado", pelos amigos, que
junto de seus familtares,
apresentam os cumprimentos
através da coluna. Ab! Só para
informar, eleoptouporcursara
Universidade Federal do
Paraná.

esar das chuvas,
que insistem em

atrapalhar o. verão, o.

sol; quando. aparece, .

mostra que a praia
pode ser um local,

altamente,
democrãtico. Há bele

zapara todos os gostos.

A LBV continua trabalhando
O Brasil é o país das siglas. E tantas são

elas que as pessoas acabam, por vezes,
caindo numa grande confusão.
Tem gente que ainda confunde LBV

(Legião da Boa Vontade), uma iniciativa

particular nascida do coração do povo,
com a LBA (Legião Brasileira de Assis

tência), uma entidade do Governo
Brasileiro que foi oficialmente extinta

neste início d� ano, juntamente com o

Ministério do Bem Estar Social. A LBV

ainda realiza o seu trabalho com o mesmo

vigor de sempre
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PM garante segurança para Cristian abandona a F-1
• A

quem comunIcou a ausenCla .

Jaraguá do Sul - Para os TranqUili�ade de um lado, e corre na
jaraguaensesquepassaram as fes- problemas de outro. No mês de

tas de Natal e final de ano nas janeiro último, nada menos que
praias, ou mesmo períodos de 75 acidentes de trânsito foram
férias fora da cidade e que registrados pela Polícia Militar.
comunicaram à polícia suas au- Os casos de embriaguez e

sências, o descanso foi tranquilo. perturbaçãodotrabalhoousosse
Isso porque, segundo relatório go alheio vêm em segundo lugar,
da Polícia Militar, das 38 com 11 ocorrências; furtos, vias
residências cujos proprietários de fato e rixas somaram mais 16

estiveram ausentes e que casos, ao lado de 1 homicídio, 1

tomaram a precausão de solicitar atropelamento e outros4casos de
rondas, nenhuma foi alvo da porte ilegal de armas.
ação dos ladrões que, nesta época No total, foram
do ano, costumam agir com in- ocorrências, das quais
tensidade. A vigilância diuturna liberadas para divulgação. Neste
foi efetuada pela PM entre os mesmoperíodoapolíciarealizou Racing,
dias 10 de dezembro e 10 de l77patrulhas,recolhendoquatro Derrick

janeiro, com parte da "Operação revólveres e duas armas brancas Walker,
11·0 9";""'0Verão". (facas). comuni- .,"111

TRANQUILIDADE

AGRADECIMENTO

Famílíares enlutados e ainda sensibilizados com

o falecimento da viúva sra.

LINDA RICHTER ROEDER

vêm por este meio agradecer as manifesta

ções de pesar, aos que enviaram flores, coroas

e aos que acompanharam a extinta a sua última

morada.

Agradecem em especialaoDr. Luiz C. Bonileuri,
pela assistência médica prestada, e ao Pastor

Carlos Roberto Streppel, pelas palavras
confortadoras proferidas em casa e à beira do

.

túmulo. Outrossim, aproveitam a oportunidade
para convidá-losparao Culto de OraçãoMemorial

que será celebrado no dia 29 de janeiro de 1995,
às 09;30 horas, na Igreja Evangélica Lutherana
de Jaraguá do Sul - Centro.

II

CONFIRMADO

•

Sãopaulo - Estádefmido,
desdequinta-feira, 2, oficialmen
te, o destino do piloto brasileiro,
CristianFittipaldi. Ele,juntamen
te com o pai e empresário, Wil
son Fittipaldi Júnior, o tio
Emersoneoproprietáriodaequi-
pedeau- -'- _

tomobi-
262
166

I i s m o

Walker

Rllúll,io
oR,io/

Fórmula Indy

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq. cl João Marcatto

Fone: 71-8553

Fittipaldi é o sexto brasileiro na categoria até agora

Indy. O carro de Cristian para a

temporada traz uma ótima com
binação do chassi Reinardcom o

motor Ford.Até agora o discípu
lodaclãFittipaldi éo sextobrasi
leiro confirrnadopara a tempora
da da Fórmula Indy deste ano.

Fórmula 1

Enquanto isso, está
confirmada a abertura da

. temporada de 95 da Fórmula 1, a
partir do GP do Brasil, em

Interlagos, São Pauto. A corrida
de estréia da F-I, está marcada

paraodia 26 demarço, de acordo
com o anúncio oficial da FIA

(Federação Internacional deAu
tomobilismo).OGPdaArgentina
passa a ser a segunda corrida da

temporada.

/oi/ei/o

cou sua

transferênciapara aFórmulalndy
americana, durante a temporada
de 1995, que tem previsão de
início para o dia 5 de março.

Até terça-feira, 31, sustenta
va-se a sua permanência na

Fórmula I, com chances de

competir pela equipe Tyrrell, ou
mesmo pela Arrows, rnas segun
do o próprio Wilsinho, o pai,
afirmava, teriadeexistirchances
de fazer frente às outras equipes
daF-l. "Sóparamarcarpresença
não é suficiente", declarou. Por
isso a alternativa encontrada foi
o ingresso na Indy.

AWalkerRacing foi urna das .

equipes que mais cresceu nos

últimos anos, na categoria, e o

pilotobrasileiro disse estarmoti
vado para esta temporada. Seu
companheiro de equipe será o

californiano Robby Gordon, 5°
colocadonaúltima temporadada

VECTRA
Eleito - 'CAAAO DO ANO'

por Auto Esporte _. Versão 1994

CD - Man. I CD - Aut.1 ou GSI

ao seu alcance na

� .

IJ!!!!!!I!JlJlEHlJóllFER
Emmendörfer Com.
de Veículos Ltda.

Concessionária
Chevrolet

Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 557

Fone(0473)PABX 71-3655
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resultados positivos em sua

participaçãona 1"CopaMercosul
venceuoCoritibapor3aOeaoAvaí
por 1 a O. O Joinville aguarda o

adversárioparaafinal, quesaihoje
entre Criciúma e Figueirense. A
conquista deste título - o primeiro
do ano , em caso de vitória na

segunda-feiraànoite -,pO.deelevar
amoral da equipe, tornando-se um
problema amais para a equipe de

Jaraguã do Sul.
Além disso, o Joinville, e todaa

suatorcida,aindanãodigeriuader
rotana final doTorneio de Integra
ção NortelLeste, em 1993, quando
o treinador do Juventus era, nada
maisnadamenos, queJoséManoel
Ricardo. Como estréia, o clássico

regional, não poderia sermelhor.

Jaraguä do Sul, 4 de fevereiro de 1995

PREPARAÇÃO

"Moleque Travesso "faz
amistoso hoje

•

primeiro
•

J araguá do Sul .. Márcio

Ventura, Lin, RonaldoFernando
e Júnior; Valter Testa, Amauri,
Sabá e Biro Biro: Tatau e

Alcântara. Esta é a formação do
"Moleque Travesso" para o

primeiro jogo treino da equípe,
hoje, no _

estádio
JoãoLú
cio da

Costa,
contra o

J o ã o

Pessoa,
timeque
disputaa 1 aDivisãodeAmadores
de Jaraguä. do Sul. Está é a

primeira apresentação da equipe
diante de sua torcida, antes do
início da temporada.

Apesarde sereste o time base

Adversório

disputo
I! Divisóo
deomodores

do técnico Picolé, todos deverão
jogarnoamistosode logomais às
16 horas. O treinador irá testar

várias formações, alémdebuscar
ritmo de jogo para toda a equipe.

No primeiro treino tático e téc
nico que o treinador dirigiu, na
quinta-feira, 2, no estádiomunici
pal de Schroeder, procurou-se
acertar a defesa, com jogadas de
linha de fundo e saídas rápidas
paraoafaque.Amarcaçãonomeio
campo, também foi alvo de aten

ção especial do treinador. No ata
que, os jogadores ensaiaramjoga
das de bolas alçadas para a área.
No final a equípe realizou um

rápido coletivo que acabou empa
tado,l a I.
A chuva atrapalhou o treino,

mas Picolé exigiu aplicação dos
�,

seusjogadores,buscandoomelh<X'

condicionamento técnico, tático e
físico. Ontem o time voltou a

trabalhar forte estes fundamentos,
já de olho na partida de estréia,
contra o Joinville, no João

Marcatto, domingo, dia 12.
O treinador do Juventus

infonnouqueaindanãofoiacertada
acontrataçãodo atacanteBarbosa
que ele pediu àdiretoria. O preço
exigidopeloempréstimodojogada .

do Juventus, de São Paulo, é
considerado altopeladíretoría,mas
as negociações continuam

Quanto ao segundo amístoso

apronto da equipe, a direção do

.

clube deve defmiro adversáriono
início da próxima semana.

Esta partida déverá acontecer

nodia 8 e,preferencialmente, com
um time de profíssíonaís de Santa
Catarina.

Malllial D.I(id Mu,aIllfCP

Marcia' David Mu,ara/CP

PicoU ,reoeupodo com conjunto do IEC

BARRA PESADA

TreinadordoJuventus vê

dificuldades na estréia
JoséManuelRicardo "Picolé",

assistiuaosdoisjogos do Joinville,
pela 1 a Copa Mercosul, no

Emestão, eparecenão ter gostado
muito do que viu. Ele disse na

quinta-feira, 2, que o Joinville
está com uma equípe formada - a
maioria dos jogadores disputou a

temporada do ano passado pelo .

clube - e os reforços contratados -

entre eles índio ex-Juventus, e

Dauriex-Criciüma -, preocupam
pela velocidade do ataque.

"No nosso caso houve uma

reformulação, praticamente, to

tal. Começamos do zero, mas va
mos jogar em casa e temos que
buscar o melhor resultado possí
vel", declarou Picolé.
A equipe do JEC obteve dois

COMPR� JÁ E CONCORRA NO PRÓXIMO DIA 11 DE FEVEREIRO
.

AO ÚLTIMO CAMINHÃO DE PRÊMIOS.

BREITHAUPT
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