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Discussão sobre os Ministro inaugum a �frlit1iltlWéSaftêtm
salários continua túnel em B01Tll Velha

Reduçãooosaíãdodos secretá
rio; des8grOOoo o prefeito Dulval
Vasel. Presidente daCâmara,Val
diF BOIdin, diz que a medida é

acertada. Páginas 3 e 4

Mínístro dos Transportes,
Odacir Klein, visita Santa

. Catarina segunda e terça-feira
Participa da inauguração de. um
túnel em BarraVelha Página 7

ESTATíSTI'CA

índices
em Santa Catarina
Dadas estatísticos da

secretaria estadual de Saú
de mostram que até o mês
de setembro do ano passa
do, 1.257 casos de Aids ha-I

viam sido oficialmente

registrados em Santa
Catarina. Os maiores índi
ces estão com as cidades de

ltajaí, Balneário Camboriú

eFlorianópolis,provocados
pelo uso dedrogas injetáveis

.

aplicadas comseringas con
taminadas. Considerando
seprojeção daOrganização
Mundial de Saúde - 100
infectados para éada caso -

Santa Catarina deve ter,
hoje, 120 mil aidéticos.

Página (;

Deputado Federal Paulo Bauer

Bauer prevê pouca
ajuda do govern�
para reconstrução

O deputado federal Pau- .

10 Bauer disse nesta sema
na que' não acredita numa

ajuda expressiva do gover
no federai com verbas para
a recuperação dos prejuí
zos causados pela enchente

. emJaraguä do Sul e região.
Isso segundo ele, por causa
dos cortes orçamentários já
feitos. Página 3 DrogQS injetáveis: alto risco

Programa implantado pela
secretaria estadual deAgricultu
ra e Souza CnJZ garante aos

fumícultores boas colheitas de

milho e feijão. Página 8

Alevinos distribuúJos com inscrlfiioprlvia I

PEIXES

Pequenos produtores ampliam·
a atividade da piscicuuura

;A secretaria municipal
·deAgricUlturaeMeioAm

.

bíente distribuiu nesta

semana mais de 12 mil
......alévinos para criadores de

peixes de Jaraguá do Sul.
, De variadas espécies, os
peixes tem sido uma boa
fonte alternativa de renda

para os produtores rurais,
segundo disse o secretário
Ingo Paulo Robl. Hoje, no
município,mais de 200 la
goas já estão em plena ati
vidade produtiva, número
que deverá ser ampliado
até dezembro.

Página 12
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Confira aHístóríaEDITORIAl

Testemunho do presidente
Quando a imprensa cobra mais traba

lho dos parlamentares, alguns deputados
costumam torcer o nariz e reagir em defesa

própria, mostrando cópias de discurso

(muitos nem lidos em plenário) ou indica

ções dirigidas a setores do governo, como

provacabalda defesados interesses maiores
da população. Pois bem, agora para compro
var o que tem dito, desconsiderando-se os

radicalismos e encrencas pessoais, o próprio
presidente da Assembléia Legislativa, Pedro
BittencourtNeto, cobrou em seu discurso du

ranteasessãosolenedeinstalaçãodos trabalhos
daAssembléia Legislativa, mais agilidade. -

Disse, por exemplo, que o início dos
trabalhos da AL não pode se dar um mês e
meio após a possedo governador e quer que
estamudança seja introduzida naConstitui
ção Estadual. Bittencourt refletiu, com esta

proposta, fielmente o descontentamento de
boaparte da sociedadeque está aexigiruma

novaposturadosdeputados, Não bastasse o
hiato de 45 dias entre aposse do governador
e a reabertura da Assembléia, os trabalhos
ainda são emperrados pela morosidade na

formação das comissões técnicas internas
das quais dependem todos os projetos e

outras proposições que são discutidas e

votadas em plenário.
Há uma briga interna para saber com que

partido ficaráapresidênciadas comissões de
Justiça e de Finanças, as mais impoitantes.
B, enquanto isso não for definido, a coisa
não anda. Na verdade, nada melhor que o

testemunho pessoal de Pedro Bittencourt,
quatro mandatos e reeleito presidente da

Assembléia, para definir o quadro reinante
dentro da mais importante casa de leis do
Estado. Seu discurso surpreendeu seus pa
res não acostumados à auto-crítica. Mas,
com certeza, agradou a sociedade que quer
exatamente isso: trabalho na Assembléia.

"A Hist6ria de nossa

gente não pode ficar s6
na saudade".
O Passado s6 é impor
tante se o seu tempofoi
bem empregado

Barão de ltapocu

H�95.nos
- Em 1900, a Secretaria do Interior de Polícia que providencie afim de
lotava os novos integrantes do Sub- ficarem duas praças do destacamento
Comissário dePolíciadeJaraguá,para de Joinville eumaem Jaraguá, devea
o distrito: sub-comissãrio Angelo doo resto dodestacamento recolher-se
Piazera, ficando exonerado o cidadão ao Corpo de Segurança".
que o exercia, em 08JU5/19OO. Os SD- - Nesse ano dava-se a abertura doI

plentes eram os seguintes: 1° - Luiz trabaIhosdoCongre880Representalivo
AntoniodaSilva;2°- Proc6pioPereira doEstadodeSC.,comamensagemdo
llmae3°-CadosEggert.Amenciona- governador Felippe Sc:hmidt, que ti
da secretaria de Estado dirigia-se à nhacomo presidente CostaCarneiro e
Prefeitura de Polícia de Joinville, secretlirios Francisco Margarida e

infonnando os nomeados, passando a Abßio de Olivei1'8.

seguinte recomendação: "ÁPrefeitura
Há70.nos

- Em 1925,a Sociedade Atiradores

"Jaraguá", futuro C. A. Bsependí, ele
gia nova diretoôa: preso Willy Bartel;
vice Otto Mayer; 10seer. JoãoMüller;
2° secr. João Emmendoeder; lOtes.
JOlge Bohr e 2° teso Paulo Neitzel. A
sedeaindaficavanaPres.Epit.Pessoa,
onde existia o Pavilhão de Esportes,
sede propôa.

- Vinha à Jaraguá, a pedido do
intendente Artur Müller, 0 dr. Josi
Gomes Oliveira" diretor da Secr. de
Obras Nblicas do Mun. de Joinville.
Inómeras obras eram plei� pela
população do 2° distrito. Entre outras
jáestavasendo reclamadahátempos a
ponte sobre o río Jaraguá e aplaina�
mento das ruas .centrais do povoado.

Há60.nos
-Em 19350OrçamentodoMuoicípio 35.Há,por6mumaobservaçiocuriosa
de Jaraguá para 1935, aResolução nO a fazer: o art. 1° - Orçava a Rend
3-A (devia .haver um acidente de .

Tributária (lO itens), a Renda
percurso) orçava a receita e fixava a Patriominal (Renda do Cemitéôo) e
despesa para o exercício de 1935. O RendaEventW!l(4itens),- MAS -não
Conselho Consultivo adotava e, o publicavaafixaçãodedespesa.Como
prefeito sancionava a Resolução -, fosse irregular o procedimento,
Orçando aReceita e Fixando aDesp.e- procurou-se a razio e concontramos:
sa, em Rs 227:000$000 - duzentos e deixara de ser publicado, por falta de
vinteesetecontosderéis-,masestaLei espaço no jornal CORREIO DO
Orçamentária era aprovada pelo POVO, e mais - incluía no orçamento
InterventorFederalemSantaCataóna, o 2° distrito de Hansa. Certo!
Coronel AóstilianoRamos, em 08/011

.

Há'10.nos
-Eml985,faleciaem02defevereiro, ao Botafota B.C., anexo ao

aos 33 anos, Antonio JoséGonçalves, C.A.Baependí, rotariano e integrante
filho de Holaado Marcelino Gonçal- de Emaús e Encontro de Casais. Sua
ves, casado com Yvonne Alice marle deu-se em lamentável acidente
Schmöckel, deixando os filhos na BR-IOt. O necrológio estampado
Alexandra (7) e Leandro (3), no CORREIO DO POVO, ed. 3.324,
administrador em émpresas, gerente concluía: "Antonio,estejaondeestiver,
doEscritório"AComercial", professor temos muita saudade de você!"
do Colégio São Luís, dos Irmãos - O delegado regional de polícia, dr.
Maóstas, ex-preso do Junvetus, época Adhemar Grubba, recebia um trailler
em que deu uma novaarquibancada, a doado àPolíciaMilitar pelaWeg, que
ampl.i.açio das dependências sociais e ficava instalado na BR-280, proximo
amurada do clube e a participação do da entrada daAABB, prevenindo aci
clube no campeonato estadual, filiado dentes de trinsito.

Novogoverno, novos tempos?
Egon L. Jsgnow

Quem alimentou esperanças
quantoamudanças sociaissubs
tanciais em favor das classes
menos favorecidas, pode "tirar
seu cavalinho da chuva". Uma

provadisto é o veto presidenci
al ao saláriomínimo (seriame
Ihor intitulá-lo: saláriomísero)
de cem reais.
A prova disto são os argu

mentos usados para efetuar o
veto: aquebradaPrevidênciae
o aumento substancial do con
sumo, que serviria como pres
são inflacionária
Ambos os argumentos são

infundados. Primeiro, parque
.

ficou provado que aPrevidên
cia pode pagar as aposentado-

rias com o mínimo neste pata- que as razões sãooutras. São as
mar. Contudo, o argumento pressões dos löbíes e cartéis
mais esfarrapado é o de que que impedem o aumento. Se
haveria uma explosão de con- antes o capital' apropriava-se
sumo, gerando inflação. demais uma parte do ganho da

Ora, ora! Será que o povo mão-de-obra, via inflação, hoje
brasileiro vai acreditar? Con- épreciso acharoutromeiopara
tando o abono de jan.eiro, o

.

manter o mesmo ganho do ca

aumentoseriadeapenasqWnze pital. E um deles é manter o

reais. E este mínimo ainda não salário baixo.
é suficiente para suprir as ne-. O que se viu até agora não,

. cessidades primeiras do cída- foiumgovernoafavordopovô,
dão brasileiro. Ora, secomprar mas um governo que, àbase da

comidasuficienteparamatar a fome emisériadopovo,procu
fome gera uma explosão de ramanter seuplano e favorecer
consumo que põe em risco o o capital que lhe dá sustenta

plano, então oplanode comba- ção, Daínão sevislumbrardias
te à inflação já foi pelo "ralo". muitomelhores para o sofrido
Em vistadisto, é de se supar povo brasileiro.
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Retranca
(C.M.)

Salve-se quem puder
Municfpios atingidospela enchente no Vale do /tapocu que

tratem de ir "se virando". Na área estadual não há sinalizações de
que verbas serão liberadaspara a reconstrução do quefoi

destruido. Na esfera.federal, épedir e mofar depois do corte
orçamentário projetado pelo ministro do Planejamento, José
Serra, e assinadopelo presidente Fernando Henrique. Como

também não se tem noticia sobre o andamento de qualquerprojeto
deprevenção contra cheias. Continuaremos, pois, boiando.

Só imeresses
PMDB de Tijucas implodiu.

De olho em cargos públicos,
nenhum membro do diretório

foi selecionado pelo governa
dorPauloAfonso. Sem lugarno
poleiro de empregos públicos,
resolveram renunciar. Menos
mal. Assim o partido sabe com

quem pode contar para traba
lhar e não só para "mamar".

Marcha lenta
Aliás, éde trabalho do gover

no que os catarinenses estão

precisando, com urgência. Até
agora.depoisdeummêsemeio.nâo
há registro de nenhuma ação de
impacto. Só a choradeira já co

nhecida sobre dividas e, ainda, a
luta encarniçada por cargos
menores.

Fituúmenk
Assembléia Legislativa come

çou'a trabalhar (putz) quarta-feira.
NoBtasiléassim:osparlamentares
entramemfériasantesdequalquer
coisa.Descansamtrêsmesesaoano
e no tempo restante ainda cunem
folgasno CarnavaL SemanaSanta.
nodiadisso edaquilo.Ah!E recla
mam do salário.

Proposta
Deputado Geraldo Wernin

ghausfezseuprimeiropronunci
amentonaAssembléiaLegislaiiva
na quinta-feira, /6. Eaproveitou
parasugerira criaçãode umfun
doestadualdeemergência, dem
nodo a socorrerpessoas atingidas
por intempéries, como enchentes e
vendavais. Seria a garantia de
verbaspara uso imediato.

Nomeado
O prcfessor aposentado TItO

F1ávioTeixeira daFonseca passa
a responder interinamentepela se
cretariamunicipaldeEducaçãode
Guaramirim Até aplena recupe
ração do titular Esmeralda
Chiodini, a[astadD desde o ano

passado por motivos de saúde.

Óbito
Samuel Athaide, 22 anos,

caiador de lixo reciclávelmor
reu de leptospirose no Hospital
São José. Onde outra pessoa
também está internada com a

doença. Porém, os dois casos

não têm ligações com as cheias
da semana passada. A

leptospirose écausadape la uri
nados ratosmisturada à água,
o que ocorre com freqüência em
enchentes. E, apesar de tantos

avisos das setores de saúde, a
maioria das pessoas não dá a

minima imponãncia, andando
descalças em meio à lama.

Solid4rios
Campanhas de arrecadação

de alimentos e roupas em

Jaraguâ, emfavor das familias
duramente atingidas pela en

chente. É o esptrlto de solidari
edade movendo as pessoas sen
stveis à desgraça alheia. Por

que esperarpelo governo já se

corre o risco de morrer afoga
do, no minimo. Em se tratando
de comida, então, pode esque
cer. A prefeitura, diga-se,
comproumaisdequatromilqui
los.

D� UM NOVO CUR$O EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA

IMPASSE

Emenda que reduz salários

pode ter o veto do prefeito

ENCHENTES

Bauernão acredita em ajudafederal

JaraguádOSul- o pre
feito Durval Vasel ainda não de
cidiu se veta emenda ao projeto
de reclassificação salarial dos
servidores ,.�.J_

públicos, IIt1'1lf1T1f1l
aprovado �IAf�
semana

passada JHlI'O�'
pela Câ-

II�/'YII.mara de ....,_IIIIM _

Vereadores,reduzindoem10%0

saláriopropostonoprojetoorlgi
na1 para secretários, adjuntos e

,chefedegabinete.Vasel conside
ra que a Câmara procedeu de
modo injustocom estacategoria
de servidores, alegando que a

reclassificação se deu com base
em salários pagos na iniciativa

privada, para poder conter a

evasão de mão-de-obra da pre
feitura.

"Se equiparamos o salário
deumpedreironosso comoque
sepaganomercado de trabalho
da cidade, não é justa esta dís
criminação contra o primeiro
escalão", disse o prefeito que

Jaraguá do Sul- O deputado
Paulo Bauer (PPR) disse nesta

semana que se o governo federal

decidir liberar verbas para a re

construção de obras públicas
destruídas pela enchente da se

mana passada em Jaraguá do Sul
e região, a ajuda deverá ser mo

desta. Segundo Bauer, 50 emen

das de sua autoria aprovadas no
ano passado, cujo dinheiro desti
nava-se à obras fundamentais fo

ram canceladas, como ocorreu

com muitos outros parlamenta
res, peloministro José SeITa sob
a alegação de que os cortes orça
mentários eram inadiáveis para a

contentação do déficit público.
"Por isso acredito que se ajuda

houver, será pequena", opinou o

deputado que está em Brasflia

desde o início do mês. Conside-

Vasel: "injustipJ"

vem sendo pressionado pela
maioriados secretáriosparaque
vete a emenda. O problema,
agora, épuramentepolítico. Se
o prefeito decidir pelo veto es

tará criando animosidade com

a Câmara que, por coerência,
teria que manter a votação an

terior.Seaceitaroprojetocomo
foi aprovado pelo Legislativo
cairánodesagrado deis secretá
rios.

rando que a presença constante

dos parlamentares na Câmara e

no Senado é importante no mo

mento em que se iniciam as dis
cussões sobre a reformadaCons

tituição, Bauer declarou seu

posicionamento sobre uma das

mudanças que estão sendo pro
postas pelo governo federal: a re
forma da Previdência Social. O

parlamentar não concorda com a

idéia de que homens e mulheres,
que estão iniciando agora

'

no

mercado de trabalho, obtenham a

aposentadoria por idade (a mes
ma) e não pelo tempo de serviço.
- "A mulher, na grandemaioria
dos casos, além da jornada de

serviço ainda cumpre outra etapa
de trabalho com suas obrigações
domésticas" .ressaltou Bauer lem
brando. ainda. que os que já estão

Comoos salários dosservido
res serão pagos no pröxímo dia
24, é provável que os secretá
rios, adjuntos e o chefe de

gabinete lião recebam em seus

contra-chequ� os novos valo
res. Indagado, o prefeito disse

que sua decisão será tomada
"com tempo" e que se os valores
forem restabelecidos os prejudi
cados receberão á diferença na

folha demarço.
Audiência

Vasel organiza uma cara

vana de lideranças empresari
aisepolíticasdomunidpiopara
umaaudiênciacom o governa
dor Paulo Afonso Vieira, na

tentativa de pressionar o go
verno paraarealizaçãodeobras
consideradas prioritárias, já
prometidas e não executadas.

Porém, está encontrando difi
culdades paramarcarumadata

pois, 'segundo ele, a alegação,
invariavelmente, é a de que a

agenda do governador está
tomada por compromissos até
o finaI do mês.

I"lJ
,.

J
,I

"tr
I 11

INFORMÁTICA_ � .. -

MANUTENÇÃO, VENDAS E TREINAMENTO EM MICROCOMPUTADORES

no mercado de trabalho também
sofrerão as conseqüências, se tal
mudança for aprovada. porque só
obterão aaposentadoriapelo tem
po de serviço e critérios de

proporcionalidade à idade.

Segundo Bauer, este é apenas
um dos assuntos que deverão pro
vocar discussões polêmicas no

Congresso Nacional, ao lado de

questões como a estabilidade no

serviço público. monopólios, a
estrutura do governo, mudanças
na área econômica, etc. "Por isso
é importante a' presença dos

parlainentares em Brasília, o que
evitará erros já cometidos pelo
governojustamenteem funçãoda
ausência dos parlamentares que
têm a responsabilidade de discu
tir e votar estas questões". con
cluiu Bauer.
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SERVIDORES

Bordin acha justa redução
no salário dos secretários
Jaraguá do Sul • o

presidente da Câmara de
Vereadores, Valdir Bor,:"
din, disse que a aprovação
do pro- . _

jeto de .,1iI
reclas-
sificação ,''','
salarial tlllllII

'

dos ser-:

vidores "tiI"
p ú b I, i -

---------

cos, com emenda que re

duz em 10% o salário es

tipulado para secretários,
adjuntos, chefe de gabi
nete e procuradores, deu
se em função de latentes
descontentamentos entre
os funcionários. "Se para
um secretário é difícil vi
ver com RS 2.700,00, i,:"
magine, então, para quem
ganha pouco mais de R$
200,00", argumentou
Bordin.

O presidente da Câma
ra lembrou que a maioria
dos secretários do prefei
to Durval Vasel não vi
vem do salário da prefei-

tura. "Ou têm seus pröpri
os negócios ou são apo
sentados", afirmou, acres
centando que se o projeto
fosse colocado em vota

ção na sua forma original
correria o risco de ser re

jeitado. Para Valdir
Bordin, quando se fala em

percentuais é preciso
transformã-los em valores
finais. "Vinte por cento

para quem ganha pouco, é
nada. Mas para quem ga
nha bem, o aumento é sig
nificativo", lembrou.

Empréstimo
Em relação a alegada

inconstitucionalidade do
projeto aprovado pela
Câmara que autorizou o

Instituto de Seguridade
dos Servidores a empres
tarR$ 1 milhão à prefeitu
ra, Bordin disse, que não
há nenhuma. ilegalidade.
Parecer jurídico neste sen
tido mostra que a opera
ção não fere dispositivos
do artigo 167, parágrafo
IV daConstituição, como

alegou o sindicato da ca

tegoria. O parecer, assi
nado pelo advogado Irineu
Bianchi, diz ser imperiosa
a oferta de garantias por
parte da prefeitura para
assegurar o pagamento,
no caso em tela o Fundo
de Participação dos Mu

nicípios e o ICMS, desde
que não exclusivamente
destinados ao pagamento
do empréstimo.
O parecer lembra que o

município não tem outra

forma de oferecer garan
tias que não sejam suas

próprias receitas, estan
do impedido de oferecer
bens imóveis, "estes sim
im-penhorãveis". Diz o

advogado que, 'a rigor, a

garantia que o Executivo
se dispõe a oferecer che
ga a 'ser desnecessária,
uina vez que diante da'
eventualidade da ina

dimplência o crédito se re

solverá através de pre
catório via Tribunal de

Justiça.

Bord",: ..pI,timo do ,.... 1 kgal

Sec,..lIIrlo. Füuutçt18Ado_JIIIt

IPTU

Isenção já está prevista na

legislação, diz o secretário
Jaraguá do Sul- "Acho que o

vereador quer tirar proveito polí
tico da situação", disse o secretá
riomunicipal deFinanças,Adolar
Jark, sobre pedido endereçado à

prefeitura pelo vereador Pedro
Garcia (PMDB), solicitando isen
ção do IPTU para as pessoas atin

gidas pela enchente da semana

passada. Segundo Garcia, a i

senção seria um estímulo para
quem teve grandes prejuízos ou
que perdeu tudo, na inundação,
mesmoqueosvaloresdo imposto,
na maioria dos casos, sejam bai
xos.

,

Para o secretário Adolar Jark,
o vereador incorre no erro de des
conhecer a Iegíslação vigente.

AMBIENTE

"Isso já é prática nossa, está pre
visto na legislação (Código tri
butário)", disse ele, acrescentan
do que famílias com renda de até
três saláriosmínimosjáestão isen
tas do pagamento. "Os atingidos,
nesta enchente, em 99% enqua
dram-se nesta situação", disse o

secretário.
Jark lembrou, ainda, que os

casos são analisados, um por um, ,

pelo setorde assistência social da
secretaria de Bem Estar Social,
tanto para a concessão através da

legislação vigente, como em situ

açõesexcepcionais. "Oquenão se

pode é generalizar a isenção em

função de uma enchentelocaliza
da", concluiu Jark.

Comissão recebe sugestões
1 para alterar a legislação

Florianópolis - Uma comis

sãopresidida peloex-governador
Antonio Carlos Konder Reis re
cebe,atédia 10 demarço, propos
tas de associações de classe, enti
dades governamentais e não go
vernamentais, interessadas no

projeto de alteração do decreto
lei n°750, que regula apreserva
ção ambiental e que, segundo os

produtores rurais, desde à época
está inviabilizando a atividade

agrícola no Estado.
Esta comissão foi constituída

a partir de um movimento

deflagrado por produtores rurais

ligados aos sindicatos da catego
ria de Jaraguá do Sul, Schroeder,
Corupá e Massaranduba, apoia
dos pelo deputadoPaulo Roberto
Bornhausen (PFL). As propostas
devem ser encaminhadas para
o assessor de Assuntos Flores
tais da Fiese, Rogério Ulisses

Andrade Arruda, em Flo

rian6polis. O decreto federal, se

gundo os agricultores, equivoca-
.

se ao considerar a floresta

catarínense como sendo toda da

MataAtlântica, impedindo areti
rada de árvores sob qualquer
motivo.
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Bombeiros voluntâriosjazem o quepodem
JaragUá do Sul- As ne

cessídades básicas do Corpo
de Bombeiros Voluntários de

Jaraguã do Sul, não se fazem

sentir apenas-emmomentos de

emergência, como nas cheias
da semana passada. A corpo-

ração
conta lo/10m
c 'o m

'./tlIDlltlI,apenas
uma Ii-

/ódiDs.nha te-

lefôni-
ti bo/cDS

ca, pos-
sui um

sistema de comunicação (de
rádio) obsolete, poucas
embarcações, além de um

número reduz ido de

bombeiros efetivos e

voluntários. Há, também, ane
cessidade premente de

construção de uma subsede

para facilitar e agilizar o

trabalho. Tudo isso esbarra
em um único obstáculo: a fal
ta de recursos.

Segundo '0 presidente da

corporação, Mauri Ferrazza,
tudo o que o Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul possui hoje,
foi conseguido graças a ajuda
do poder público municipal e
da comunidade empresarial.
"Do nosso patrimônio" nada
veio do governo do Estado",
frizcu Mauri. Só no ano. pas
sado, segundo ele, 70% dos
recursos provenientes de con
vênio firmado com o governo
do Estado foram cortados e a

corporação não recebeu o que
esperava.

Para Mauri Ferraza, a

prioridade da corporação, hoje, é
a construção de uma subsede em
terreno já adquirido, na Barra do
RioCerro. "Basicamente, neces
sítamös de duas subsedes mas

umajá iria amenizar o problema,
até porque só falta construir o

prédio. Calculo aproximar-se de
R$ 30mil o custo daobra" ,disse
Ferrazza.

Depois disso, Mauri desta
ca a necessidade de se ampliar
o número de bombeiros efeti-

. vos - "precisamos de mais

plantões"- bem como des

voluntários. Segundo ele, há
uma grande difículdade de se

conseguir voluntários. "Mas

Pouco. elJulJIIIIMnto.prejudkam atendimento

isso poderíamos resolver com
a criação de uma escola de

bombeiros mirins e aspírantes
a bombeiro, o que não é tão

difícil, pois é questão de se

elaborar o material didático.
deveremos implantar isso
ainda neste ano", destacou.
Outro aspecto observado

por Mauri é a renovação do

material de apoio, tais como

embarcações e o reapa
relhamento da ambulância da

corporação, pontos fundamen-:
tais para a plena execução dos
trabalhos. "O sistema de co

municação tambémprecisa ser
modernizado. Temos só uma

Unha telefônica e muita difi-

culdade de nos comunicarmos
com as corporações de muni

cípios vizinhos. Por isso, é

importante que exista um sis-

.

tema de rádio eficiente para a

comunicação emmomentos de

grande amplitude, como nas
enchentes da semana passa
da", declarou.

Ferrazza disse que os rádios
das viaturas são ultrapassados
e tornam difíceis' as
transmissões para a sede da

corporação, "Na semana pas
sada tivemos que mandar uma

pessoa para saber como esta

va a situação em Corupá, pois
a comunicação é impossível",
.exemplificou.

LANCHONETE E PIZZARIA

PETISCOS
E SERV-CAR

LANCHES
PIZZAS

FONE: (0473) 73-0734
Rua 28 de Agosto, 2500 (Partinho da Estaçãol.Guaramirim - SC

Associação reivindicamais auxílio
Em face dos problemas

de atendiniento de

reivindicações das diversas
corporações do Estado, ano
passado foi cria-da a Associ

ação dos Corpos de
Bombeiros Voluntários de

.

Santa Catarina-(ACBVSC),
que tem como presidente em
exercício o próprio Mauri
Ferrazza. Segundo ele, a

. associação conseguiu elevar
de R$ 200mil para R$ 800

.

mil o valor do repasse do

governo do Estado às 14

corporações associadas.
"Desta forma, também

conseguimos que o rateio.
respeitasse as questões de
necessidade e não os aspec
tos políticos, criando crité
rios mais sérios, e evitando
os privilégios", disse
Ferrazza, acrescentando que
Jaraguá do Sul deverá
receber entre R$ 7,5mil e R$

, 8 mil por mês.
Além disso, até o final do

mês deverá acontecer um
encontro com o governador
do Estado, Paulo Afonso,
onde cada corporação
apresentará um levantamen
to de suas necessidades,
apresentando as

reivindicações. "Esperamos
que, além da distribuição
dos R$ 800mil reais, o
governo consiga
viabilizar o repasse de
recursos oriundos de

organismos
. internacionais", disse,
esperançoso,Mauri.

S6 com a folha de paga
mento do corpo efetivo - 1

comandante, 6 plantões e 1

engenheiro de segurança o

Corpo de Bombeiros
. Voluntários de Jaraguá do
Sul gasta: R$ 5 mil,
aproximadamente, pormês.

QUEM PLANrA ARROZ
COLHE PRÊMIOS

.

A safra de prImlos já começou na Urbano
Agroindustrial. No ano em que completa 35 Imos de
exlstlncla a Urbano resolveu Premiar os ptodutores de
arlioz e para IfSO lançou a promoção "Pliodução
Premiada Urbano". 0$ prImifIs são um Go11000 Plus,
uma moto Honda CG 125, uma TV em cores 14 pole
gadas, uma antena parabólica e um freeZer de 210 litros.
Participam os produtores que venderem, no minimo, 70
sacas de 50 quilos cada, para a Urbano. O sorteio será
pela Loteria Federal de 24 de junho de 1995•

PrImlos também para os transportadores.
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AIDS

Doença atinge 120 mil catarinenses
Florianópolis - Atésetem

bro do ano passado a secretaria
estadualdeSaúdehaviaregistra
do 1.257 casos de Aids, com
42,2% de

'rJ.1óbitos. A tIJIII
maiorinci- II",,,,.,,
dêncía de

'"

casos verí- I11III",
ficou-se �..
entre pes-

W' t."
soasconi idadesde20a39anos.
A doença, segundo a secretaria,
já está alastrada em todo oEsta
doeapresentasuamaiorincidên
cianosmcnícípíosde Itajaf(1191,8
casospormílhabítantesj.Balne
ário Camboriú (159,9 casos por
mil habitantes) e Florianópolis
(78,4 casos pormil habitantes).

Estesnúmeros colocamSanta
Catarina,percentual:menteaoIJi
mero de habitantes, no primeiro
lugaremcasosdeAidsporusode
drogas injetáveis. Segundo o se

cretárioJoãoGhizzoFilho,operfil
epidemiológico da doença até
1988 apresentavaasmesmas ca
ractedsticas dos demais estados,
com o número de casos.aumen
tando ano a ano pelas práticas

<

hömossexuais e bi-sexuais, com
maior incidência nas grandes ci
dades. O início da epidemia em
SantaCatarina foidiagnosticado
em 1984, com o registro do pri
meirocasonacidadedeChapecó.
Dizo secretárioque "acompa

nhando o crescimento da doença
entreusuáriosdedrogasinjetáveis
- 43,3% dos casos - observa-se o
aumento o percentual entre hete
rossexuais,especialmentemu1he
res, seguindo-se a este fator o
acréscimo decasosportransmis
são perinatal". Segundo aOrga
nizaçãoMundial deSaúde, até o
ano 2000 entre 75% e 80% das

,.'

infecções ocorrerão através de

relações heterossexuais e aAids
entre as mulheres será um dos

maíores desafios para a medici

rui. para a saúde pública e para o
sistema de atendimento comuni
tário em todo o mundo.
ElmaFiordaCruz, gerentede

controle dasDST/Aids da secre
taria de Saúde, lembra que a

doença não atinge só o paciente,
seus familiares e amigos, "mas
tein demonstrado efeitos signifi
cativos sobre a sociedade". Se

gundo ela, os custos sociais e

financeiros diretos da Aids são

imensos, porque a maioria das

pessoas; homens emulheres, es
tão nos grupos de idades maís
produtivos -de25 a39 anos. "Em
SantaCatarina, no ano de 1993,
a Aids foi a príncípal causa de
mortes nesta faixa etária" diz
Elma

Com base em cálculos rec0-

mendados pelaOMS, onde cada
caso notificado de Aids

corresponde a 100 pessoas por
tadoras do mv (estágio ainda
sem evolução da doença), esti
ma-se que em Santa Catarina
exístamatuaímenteentre l00mil
e 120 mil pessoas infectadas. É
acentuado o sub-registro de ca
sos em SantaCatarinae o tempo
entre o diagnóstico da Aids e a

notificação do caso é, emmédia,
de um ano. Muitos casos só são

investigados e notificados a par
tir da declaração de óbito.

Para a Aids não existe um

teste, o que existe é teste para
detectar apresençado anticorpo
para omv. Sepositivo,signifi
ca que a pessoa é portadora do
vírus, o que não quer dizer que
necessariamente irá desenvol

veradoença

Cuidados para evitar a Aids
Como prevenção, além de

se evitar o uso de drogas
injetáveis, 'o método mais

seguro ainda é a camisinha
nas relações sexuais.

Homossexualidade, troca
constante de parceiros e sexo
anal, por exemplo, sem
nenhuma precaução, são
fatores que aumentam em

muito os riscos de se contrair
a doença. De resto, não há

. nenhuma Verdade sobre a

transmissão da doença em

função do convívio no traba
lho, na escola ou no lar com
pessoas contaminadas.

Picadas de mosquitos,
suor, lágrimas, saliva, beijos'
na boca, piscinas, praias,
sanitários, apertos de mão,
transporte coletivo, salas de
aula, utensílios domésticos e

doação de sangue,

comprovadamente não

transmitem a doença Rela

ções sexuais sem camisinha,
uso de agulhas e seringas não
esterilizadas para aplicação
de remédios ou drogas
injetáveis, da mulher grávida
para o bebê, durante a gravi
dez ou na hora do parto e

transfusão com sangue
contaminado, estes sim são
fatores de díssemínação da
doença.Para fazer frente à

doença a secretaria estadual
de Saúde criou e orienta
comissões municipais de
prevenção da Aids, que já
funcionam em 76 municípios,
inclusive em Jaraguá do Sul.

Além disso, quatro hospi
tais no norte o regional de
Joinville, estão credenciados
para a internação de pacien
tes.

Ocorrências - 1984 / 1994
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VARIG
Fone/Fax

(0473) 71'()()91

TELEFONE
Conserta-se telefone, instalações
telefônicas, ligações de Fax e

porteiro eletrônico. Tratar fone
71-1142

VENDE-SE
UnoCS/86, corvermelha ferrari
aros especiais - muito bem

conservado. Falar com Júnior no

73-0877

,

VENDE·SE
LindoEscortGU87 cormetálica.
No dinheko apenasR$ 7.400,00.
Tratar fone 72-1722

VENDE·SE
Ponto comercial: açougue e

mercearia com estoque e

maquinário.ValorR$14.000,00.
Aceita carro até R$ 8.000,00.
TratarruaErwinoMenegotti,215
- Próx. Met. Menegotti ou fone
72-1399 com Nair

VENDE·SE
Linha e aparelho celular marca
Gradiente. Valor R$ 2.000,00.
Fone 97-8057 (12:00 horas ou

após 18:00 horas) com Cleide

VENDE·SE.

Voyage GL/9O 1.8, com som da

Pionner, módulo, aro esportivo,
farol de milha, cor bordô - ótimo
estado. Fone 72-3484 com Jaime

:MÉDICO
Procuraquitinete ou apto. de 1 ou
2 quartos para locação. Urgente.
Fone (0476) 33-0340

VENDE·SE

Aparelho de ar condicionado
marca Sanyo - 10.300 BTUs - ar

quente e frio - 3 meses de uso.

Vendo pela melhor oferta. Fone
72-1237 .

VENDE·SE
Telefone celular PT 550 (linha e

aparelho). Preço R$ 2.300,00.
Estudo proposta. Tratarpelo fone
72-1237 a qualquer hora

VENDE·SE
CaminhãoVolkswagen7.90 S 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

TROOA
VENDE

FINANCIA

COMUNICADO
EDITORA CATARINENSE DE
GUIAS E CATÁLOGOS DO
MERCOSUL LTOA., com sede
em Florianópolis (SC), tradicio
nal empresa do ramo de guias
regionais e agora atuando no

MERCOSUL, com o anuário

MERCOGUIA, tem por obriga
ção informar o que segue:

�M RAZÃO DE INÚMEROS
PROBLEMAS HAVIDOS NO
DECORRER DOS ÚLTIMOS
MESES, INCLUSIVE A FALTA
DE PAPEL E OUTROS MATE
RIAlS DECOMPOSiÇÃOGRÁ-

,

FICA,JUNTOAlRAD1CIONAIS
FORNECEDORES, TIVEMOS
UM IMPERDOÁVEL ATRASO
NA ENTREGA DO GUIA DAS
INDÚSTRIAS, DOCOMÉRCIO,
PROFISSÕES E SERViÇOS
DE GUARAMIRIM EJARAGUÁ
DO SUL, EDiÇÃO 1995, QUE
DEVERIA TER SIDO ENTRE
GUEEMDEZEMBROÚLTIMO.

Sabedores da importânciade tal
pl!lblicação no âmbito da Região
do Vale do ltapocu, pri.ncipal
mente para as Empresas que
confiaram no nosso trabalho,.
pedimos, de público ESCUSAS
por esta falha que foi alheia ao

nosso controle.

Outrossim, informamos que a

partir desta SEGUNDA-FEIRA,
dia 20/FEVEREIRO/1995, colo
caremos uma equipe contratada
por nossa Editora, para provi
denciar a entrega do referido
GUIA DE NEGÓCIOS em toda
a região supra citada.

Esperando contar com a com

preensão da comunidade de
JARAGUÁ DO SUL,
GUARAMIRIM e Região, expres
samos nossos agradecimentos.

Jaraguá do Sul, 18 de
fevereiro de 1995

A Diretoria

cO-
·RIO-SUL

Fone/Fax
(0473)71-0091

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
EDITAL TOMADA DE PREÇO N·07l95

PRFFEITIJRA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, leva ao conheci
mento dos interessados que, em conformidade como 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 aquisição de 2 (duas) MOTONIVELADORAS e 02 (duas)
RETROESCAVADElRAS NOVAS, AMBAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL,
conforme consta neste Edital. Os envelopes nO 01 "DOCUMENTAÇÃO" e n° 02

''PROPOSTA'', deverão ser entregues no edificio-sede desta Prefeitura Municipal,
sito àAv. MarechalDeododo raFonseca, 247, naDivisão de Protocolo, até às 11:00
horas do dia 08 de março de 1995, serão abertos no mesmo dia às 14:00 horas.

A íntegra e demais infonnações serão fornecidas aos interessados, na
Secretaria de Obras e Viação, no horário de 09:00 às 15:00 horas, no endereço
supracitado e pelo telefone n° (0473) 71-0988.

'Jaraguâ do Sul, 16 de fevereiro de 1995
DURVAL VASEL

Prefeito Municipal

Sociedade Esportiva
João Pessoa

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Silvio JacobHertel, Interventor nomeado para realizar
Assembléia com fins. de eleger nova Diretoria, convoca
todos os sõcios da Sociedade Esportiva João Pessoa,
quites com a Tesouraria do. Clube, para a Assembléia
Geral Extraordinária, que será realizada em sua sede
recreativa, no Bairro. João Pessoa, no próximo. dia05/03/
95, às 9:00 horas em primeira convocação, ou às 9:30
horas em segunda convocação com qualquer número. de
sóciospresentes, paradeliberarem sobreaseguinteOrdem
do Dia:

- Eleição. do. Conselho Fiscal, conforme o. Estatuto;
- Eleição. da Diretoria, para mandato. tampão, até

janeiro./95.
Jaraguá do. Sul (SC), 13 de fevereiro. de 1995.

SILVIO JACOB HERTEL
InterventorII

PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER lTdA. Persianas Verticais

- FUNDADAEM1917-

Tpadição em:

- Pepsianas
'

.

Residenciais e Cornepciais
M'óveis sob medida

Consulte-nos, fazemos
orçamento sem

compremlsso,

VENDAS E REFORMAS
Rua Jacob Buck, 46 • Centro

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

Jaraguá do Sul - sc
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LEITE PASTEURIZADO
INTEGRAL

WAGNER

100% NATURAL

Estrada .l acu- \,·u - J"III 10 - (;uaralllirilll - S('

vtcndimcnto ao consumidor: (0-'73) 73-0-'22

g�����x��==:::::::::::::::::::·:.:·.::·:::::::::::::::::::::::'.:':::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::��
Pick-upFiatLX (G) - verdemet. 89

:�itl)�:=:::::::::.::·:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::.:'::::::.:::'.::::::::::::::::
MonzaSLE (A}-douradomet 88
MonzaSLE(A) - vermelho 87
Voyage(G}-begemet. 83

iff��i�§.�3��;;;;;����:���;[;:���;·;·�;·;�:�������:��:�����������������:::.:::::���;�����:���:���������:::�����3f
MonBajaBuggymodelo 86 72
F-lOOO(D}-bege 86

Fano (0473)

76-70'14
Rua Angelo Rublnl, 951 - Barra do Rio Cerro
89260-000 - Jaraguá do Sul· Santa Catarina

p

ARQUIVOS

FONEj'FAX (0473) 72-1492

f\1AQUINAS DE ESCREVER+
-

MESAS DE
�

VARiaS
TAMANHOS

I I)

VENDE-SE
Dois balcões refri

geradores com vitrine
eumbalcãopara caixa
(modernos). Tratar
com Haroldo no 72-
3363 e 71-0091

-

====AÇOES===
Compramos -

TELEßRA� - TELE�C - BANem - ETC·
Ligue 71-7543 - 97-9320

Rua Florianópolis, 65 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

VENDE-SE
Fiat 147n9branco, em bomesta
do de conservação. Bancos
reclináveis. Valor R$ 2.100,00.
Tratar 97-9625 com Vera

VENDE-SE
Um terreno com 370m2 - Vila

Baependi, próximo a rodoviária
nova. ValorR$25.ooo,00. Tratar
fone 79-1239 com Alexandre

VENDE·SE
Casa no Ana Paula III lote 96,
casademadeira com fundamento

para casa de alvenaria. Casa de
6x8 com área total de 322m2• Com
26 prestações pagas e assumir 24
prestações. Valor R$ 10.000,00.
Tratar no fone 97-4296 das 7:00
às 18:oohs com Ivanor, ou tratar
nolocal

COMPRA-SE

Lojaouponto comercialno centro
de Jaraguá. Contatos 72-0525

(hor. cornI.) com Beto

VENDE-SE
Kombi/83 1.600 - gasolina - cor

bege.ValorR$4.8oo,00. Contato
fones 71-1574 ou 97-9753

VENDE-SE
Passat/83 1.6 áicool cor branca.
ValorR$4.500,00. Contato fones
71-1574 ou 97-9753

VENDE-SE
Passat/81 álcool- corverde.Valor
R$ 3.200,00. Fones 71-1574 ou

97-9753

�r8io Cabeleireiro
FONE: 73-0879

Terça a sexta das 8:00às12:00/13:30 às 20:00hs
Aos sábados das 8:00 às 12:00 /13:00 às 17:00ha.

R_ Athanásio Rosa, 363
Fone 73-0879· - Guaramirim - SC

TELEFONES CELULARES - FAX
CENTRAIS TELEFONICAS
APARELHOS TELEFONICOS
ASSIS�NCIA �CNICA
INSTALAÇÕES E CONSERTOS
EMGERAL•. llr�W.llr��«rnI

c:: E3 I LJ I c:::t.r. .

IMPORT & EXPOr.!"t'
_

EXCELêNCIA EM TELEFONIA CELULAR
Credenciada pela Teine - Autorizada EquHel

� byMOTOROLA

TELmON Importação & Exportação Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Rua Cei. Procópio .Gomes de Oliveira, 280

Centro - Fone/Fax (0473) 72..Q803

. Lotes urbanizados na Praia de
Itajuba - Barra Velha - Loteamento

Jardim Residencial Andréia

Pequena entrada

ilillllllllii!::IIIIIIIII.IIII::llil.lil:.IIIII:j:lliiIli;i;;::·· ..

Informações pelo fone
(0473) 72-1237 - Jaraguá do Sul
(0473) 22-8519 - Blumenau

CRECI 00121813158 _
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I' JUIZ DE DIREITO DA 1· VARA
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC

li EDITAL DE CITAÇÃO
o DOUTOR OSMAR MOHR, JUIZ SUBST. E: E.NA I" VARA
DACOMARCADEJARAGUÁDO SUL, ESTADODESANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER a todos quanto o presente edital de citação
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de EWALDO
EHLKE e sIm DARCY PEREIRA EHLKE, bras. casados, res. à
Rua Florianópolis, 65 - Nesta cidade, vem requerer a Ação de
USUCAPIÃO sob n° 12.422 contra DOMINGOS CHIODINI

EMPREEND.IMOBlLIÁRIOSECONSTRUÇÕESLTDA,para
aquisiçãodo seguinte imóvel: Um terreno situadonestacidade,no
lado ímpar daRuaFlorianópolis, fundos com área de 450,00ms2,
fazendo frente com 15ms com terras deEwaldo Ehlke, fundos em
15,OOms, com uma servidão de 'passagem, do lado direito em

24,7Oms, com terras de Yara Silvia Pessota da SilveiraBIosfeld e

do lado esquerdo em 23,65ms, com terras de Zimauro Chiodini,
DESPACHO: J-se Dia 22.03.95 às 14:30 horas, para a Justifica
ção de Posse. Cumpra-se integralmente o art. 942 II do CPC,
observando o despacho de fls. 171/172. I-se. Em 25/11/94. Ass.
Carlos Alberto da Rocha - Juiz de Direito. E para que chegue ao

conhecimentode todos os interessados, ausentes e desconhecidos,
foi expedido o presente edital de citação, que será publicado na
formadaLei e afixado no átrio doFórum, correndo o prazo de 15

(quinze) dias, para contestarem querendo, a contar da intimação
da sentença que justificar a posse, sob pena de serem tidos como
verdadeirosos fatosalegadospelos requerentes. JaraguádoSul, 10
de Janeiro de 1995. Eu, Escrivã Designada, o subscrevi.

OsmarMohr
JuizSubst. e e na 1" Vara

&�
COMPRA' VENDE • ALUGA' ADMINISTRA' INCORPORA

1:f 71-7931
Ruo AntOnio C. Ferreiro. 197

CRECI6799

CASAS
• Sobrado cl 200m2 (Barra Velha - Mobiliado a 100 mts da praia) - R$ 70.000,00. Aceita imóvel em Jaraguá.
• Sobrado cl 300m2 (Centro - Local Tranqüilo) - R$ 100.000,00 (Negociáveis)
• Sobrado cl 260m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 95.000,00 - Padrão pl definir
• Casa aIv. cl 170m2 (Rua AntOnio C. Ferreira) - R$ 65.000,00 - Troca pl apartamento
• Casa aIv. cl 115m2 (Joinville - Espinheiros) - R$ 25.000,00 - Troca pl imóvel em Jaraguá do Sul
• Casa aIv. cl 60m2 (Rua Irmão Leanào, 1413) - R$ 15.000,00 - Aceita carro/máquina de costura
• Casa aIv. cl 140m2 (Rua 205 - Ao lado do Juventus) - R$ 25.000,00

APARtAMENTOS
• Ed. Sehloche! c/3 qtos (1 suite) (móveis slmedida) - R$ 45.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Schiochet c/3 qtos (1 suite) - R$ 40.000,00 + Financiamento CEF
• Ed. Jaraguá c/2 qtos + Dependência Emp. R$ 32.000,00 - Aceita troca por casa
• Prédio em construção na rua da CEF - Aptos c/2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens
• Entrada + Financiamento em 24 meses cireto c/ construtora - Entrega 18 meses

TERRENOS
• Terreno cl 601m2 (Condomlnio Azaléias - Último da rua) - R$ 25.000,00 .

• Terreno cl 630m2 (Sehroeder - Ao lado daMarisol) R$ 7.000,00 ou entrada de R$ 3.500 e o saldo parcelado a combjnar
cl reajuste pela poupança .

• Terreno c/2.500m2 (Schroeder - Rua Valentin Zoz) - R$ 9.500,00 ou entrada de R$ 3.500,00 e o saldo parcelado a
combinar cl reajuste pela Poupança
• Terreno cl 7.500m2 (Próximo MaJwee) - R$ 60.000,00 ou parte desmembrada cl 4.500m2 pl R$ 30.000,00 - Ideal pl
indústria ou condomlnio familiar

.

• Terreno Comi. cl 650m2 (Rua João Januário Ayroso) R$ 21.500,0
• Terreno cl 371m2 (Rua Paulo Kraemer - Lot Menegotti) R$ 11.000,00

.

SALAS COMERCIAIS
.

• Ed. Florença cl 113m2 (1° andar) R$ 45.000,00
• Ediflcio Miner (térreo) cl 17m2 - R$ 20.000,00
• Central da Moda c/25m2 - R$ 6.000,00 ou 4 x R$ 1.750,00 fixas
• Shopping Jaraguá cl 21 m2 - R$ 17.000,00 + saldo financiado em 36 meses.

OUTROS
•Galpão industrial cl800m2p/industrializaçãode conservas + casaalv. cl233m2+estufap/verduras+ terrenocl26.549m2
(Santa Luzia -Inicio calçamento). Preço: R$ 180.000,00 (Negociáveis)

.

Procura-s. pl comprar
• Apto central com garagem! paga-se até R$ 35.000,00 quitado
• Ponto comercial para restaurante em Jaraguá. Ótima localização
• Chácara próxima Jaraguá cl casa alvenaria - Paga-se até R$ 30.000,00

Excelente casa em alvenaria,
cl vista parao mar, cl 280m2

- R$ 120.000,00

MARISOL • Casa em

alvenaria cl 250ni' 5 qtos.
demais dep .• todamurada
'cIcercaemalumínío-Rua
Germano Marquardl. 170
• R$ 45.000,00 (Em. Con
dições)

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

Vll..ANOVA
Terreno com

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

Nova I próximo ao

F6rum-Apto.3quartos,
cozinha, demais depen
dências e garagem -

Preço:Entradaeasswnir
financiamento na CEPo

riacl 36Om'em terreno cl

1.6()()m1contendb2su1tes,
2quartos, 3salas edemais
dep.PreçoR$180.000,00.
(EmCond.)

Moníque � Apto. cl 3 quartos,
demais dependências e 2 vagas

de garagem - R$ 46.000,00

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

cl 3 quartos.
Preço R$ 27.000,00

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

Av. Mal. Deodoro - Apto. no
10 andar, c/ aprox. 200m2-

R$ 65.000,00 + financ. ICEF.

terreno na rua Epitãcio
Pessoa, ao lado

"TurismoJaraguá" .com
2.640m',comcasaanti
ga emalvenaria - Preço:
RS 250.000,00

Ap a r t a m e n t o

centnU/novo, sobre
o Besc S.A. Preço
R$ 35.000,00 (sem
acabamento)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Terreno ria rua AntOnio caríos Ferreira, de 19><30 próximo a Marechal
Casas de alvenaria na rua Santa Catarina; uma com 70,OOm2 e a outra com

1 OO,OOm2 sendo os terrenos de 760,OOm2
Apartamento no Editrcio Jaraguá.
Chácara em Schroeder, com 42 morgos, terreno todo plaino, com água e luz.
Casa mista cl 160,OOm2" rua: Dos Escoteiros cl 13 peças, telefone e antena

parabólica.
Chácara em Nereu Ramos c/88 mórgos, cl casa, luz e água.
Casa de alvenaria na Praia de Itajuba, cl 96,OOm2, contendo 7 peças e garagem
para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2.

Larlmóveis
I

Av. Mal. D,eodoro, 141

Vendas
Terreno com casadealvenaria (4.571,OOm2) na rua Franclscode Paula, próximo
da rua Erwlno Menegottl
Terreno na rua Frederico Barg de 14x30 (Próximo a Rodoviária).
Casa de alvenaria com 140,00m2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria na rua Alberto Piccoli, 553, bairroÁgua Verde, com 75,OOm2,
terreno de 18x16.
Gasa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzl e Gadotti".
Casa mista com 92,OOm2 no bairro Centenário, com terreno de 465,OOm2

'O INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

Olha sól
* Permutamos

de

•.�.............•
• �&=' •

: CRECIN° 1589J_ :
I I
I Ba....a Sul I
• I...óvai. I

; Fana: (0473) 72-27,34 ;
I Vende ITerreno
I Terreno c/376m:!. (14x2'i), na Barra, Rua Frida Piske • II Kruege. Preço R$ 7.000,00 I
• Terreno e/65 .836m:!., naBarra, ruaHorácioRubini. Preço •
• R$ 210.000,00 I

II
Terreno e/840m:!. (21x40), na Barra, próximo ao campo Ido Botaíogo. Preço R$ 7.500,00
I Terreno c/ 2.791m:!., rua Walter Marquardt, defronte I
• Centro Com. Vasel. Preço R$ 215.000,00 •
I Terreno c/720m2 (15x48), naBarra. Preço R$ 15.000,00 I I•

- Aceita carro I
•

Terreno c/ 4oo,oom2, na Barra, fundos Supermercado IBreithaupt. Preço R$ 8.000,00
I Terreno c/450m2 (15x30), na Barra, ruaBerthaWeege. I II Preço R$ 7.000,00 I
I Terreno c/ 6oo,OOm:!. (15x40), Rio Cerro II, próximo IMetal. Lombardi. Preço R$ 6.000,00
• Terreno c/450m2 (15x30), rua Arduino Pradi, bairro São • I• Luis. Preço R$ 7.000,00 I
I Terreno c/377m:!. (14,5x26), Lot. Jardim, Hruschke II, I
• bairro São Luis. Preço R$ 6.000,00 - financiado I
I

Terreno cl1060m:!. edificado cl galpão de 95m2 - Bairro S.
I ILuis - Preço R$ 25.000,00

I Terrenos no Loteam. doMarquardt, localizado na Barra. •
I Preço R$ 6.500,00 I
I Terreno com 480m:!. ao lado da Azaléias Jguá Esquerdo. I II Preço R$ 15.000,00. Negociável ICasas
I Casa em alvenaria c/132m:!., semi-acabada, 3qtos, 1 suíte I
I e demais dependências, na Barra, Lot. Rosá. Preço R$ I I'I 12.000,00 I
•

Casa em alvenaria cl 130m2, 3 qtos e demais dependên- •
leias, garagem, terrenocom440m2,VilaRau. Aceitacarro.

•Preço R$ 25.000,00

I• Casa de madeira, 3 qtos. 2 BWC demais dependências, I
I terreno e/528'(16x33), na Barra. Rua Horácio Rubini.•
I Preço R$.25.ooo,00 ICasamista c/150m:!., 3 qtos, 2 BWC, garagem e demais

II dependências, terreno c/ 480m:!. (12x40), próximo ao I
I campo do Juventus. Preço R$ 16.000,00 - negociável. I
I Casa c/148m:!., 3 quartos e demais dependências, na I
I

Barra. Loteamento Papp. Preço R$ 60.000,00 I IApto. 107m:!., 3 quartos, 1 suíte, 2 BWC, sala, cozinha,
I garagem na Barra. Preço R$ 35.000,00 I
I Loteamentos no Rio Cerro II • na Rodovia SC • 416 I
I - A partir de R$ 2.000,00 de entrada e saldo em até 50 I
I meses com prestações de R$ 100,00 p/mês IAluga
I Lojas comerciais na rua Angelo Rubíni, na Barra do Rio I

-

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

Terreno emPiçarrasabeira rioe/4.185m2(Ancoradou
ro)
Terreno Rua Amazonas cl 1.720m2, (esquina) pröx.
Teatro Sear
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, e/2.S00m2.
Próx. trevo Posto Mareolla
Terreno cl 420m2 Rua LuizKienen
Terreno Rua João Januário Ayroso 2Ox90 (1.800m2).
Terreno cl S.184m2, rua 199 sem nome - Vila Nova
Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno lSx24 - 360m2 - Loteamento Garcia

Terreno lSx32 - 490m2 - Loteamento O Dia rua 401 -

Semnome
Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 44Sm2
02 terrenos cl 420m2 cada Loteamento São Luiz

CASAS
CasadealvenariaelSOm2 -LoteamentoAnaPauJa, Rua
209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casa alvenaria cl 60m2 Loteamento Liodoro Rodrigues
- ViJaRau
Cása em construção SOm2 - São Luiz

Casa mista rua Guilherme Hering, n° 30
Centro Pr6x. Bar Capilé
Casa de alvenaría l(iOm2 - Pr6x. Recreativa

Menegotti
Casadealvenaría l00m2+ 60m2 (emconstrução)
- Ilha da Figueira.
Casamistacl terreno de 14x36 - Rua Francisco
Zacarias Lenzi
Casaalvenaria 183,6Om2cl terrenode 16,40x70
(1.148,00m2)'- Vila Lenzi

r

Casa de madeira cl terreno de 2.000m2 Rua
Francisco Stinghen sInO
Casadealvenariac/183mZc/terrenodel.148mz
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 PaulaN -

R$ 3.800,00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

terreno

6.500m2, em área
central de Jaraguá
do Sul - Bua: Leo
poldo Janssen, por
imóvel em' Piçar-

<'

ras.
* Terreno em João
Pessoa com

450m2 (livre de

enchente). Só R$
5.500,00 (só até
dia 22/02)

Não Perca

l�lnpre('I)cllfl1Cfltos lmnbrh.mo-, MarCit!to

Av rJ1a I D'�ndor(l 1 I/'J

Compra eVende
...
...

71-113G
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Caderno de
•

por Luclana Farjalla
TVPress

Aos 26 anos, o mineiro Pe
trôníoGontijo faz planos e sonha
alto. Pela terceira vez atuando
numa novela, ele acha que ainda
temmuito o que aprender _ mes
mo que seja na pele do ínfluencí
ável Murilo, filho de Loreta, de .

Pátria mi_'a. "Esse persona
gem era aberto, mas agora ele
não tem volta. Algo despertou'
nele o rancor e a ironia", ava
lia o intérprete.

Sobre o destino do mimado

Murilo, elenão adianta nada. Diz
que não sabe o que pode aconte
cer com o rapaz e se restringe a
afirmar que o. tipo perdeu até
mesmo a parte bondosa que pos
suía graças às difíceis circunstân
cias familiares. "Ele nasceu na

quelemeIfJ e não tem sequerper
sonalidadepartimudarparame
lhor", sentencia o ator.

'

Convicto de que este é um dos
melhores

_
senão o melhor

_

momento de sua carreira, Petrô
nio Gontijo está adorando atuar

ao lado de Marieta Severo,' a
quemconsídera uma das maiores
atrizes do Brasil. "Além de boa

companheira de cena, elapassa
uma tranqüilidade sem igual",
elogia.

Para depois do fim trágico
que se pode esperar paraMurili-

,

nho
_ como é carinhosamente

chamado pela mãe Loreta Pele

grini _, Petrônío Gontijo quer
encenarmais um texto no teatro.
"Adoro o aprofundamento do
teatro. Ainda 'ou ter o meu...",
sonha.
Nome: PetrönioGontijo Alvaren
ga.
Nascimento: Varginha, Minas
Gerais em 5 de julho de 1968.

Signo: Câncer com ascendente
em Aquário.
Superstição: "Tõ tentando me

U,rar de todas".

Primeiro emprego: Na peça
Deixa estar; exibida no Teatro de
Arena, de São Paulo. "Era can

sativo. EufaziaArtes Cênicas na
Unicamp e nos fins de semana

trabalha,a" .

Primeiro emprego na tevê: Um
especial de Xitãozinho e Xororö,
no qual atuou ao lado de Patrícia
Perrone, sob a direção de Luiz

Sem retorno
Mas apeça de encerramento do
curso de teatro da Unicamp foi
a mais emocionante, sem dúvi
da. Chama,a-se Vem, senta
aqui ao meu lado e deixa omun
do girar. Jamais seremos tão

jovens, baseada em texto de
Tenneesse Williams".

Um momento bizarro: "Na,
mesma peça, no último dia de

apresentação, quando atuei gri
pado, com febre de 40 graus e

aindapeguei uma chuva nopar,.
,

co durante uma cena bem lon

ga".
Melhor novela: Dancín' days.
Melhor programa: TV pirata.
Melhor ator: Murilo Benício.

Melhor atriz: Cleyde Yáconis e

Marieta Severo.

Telejornal: Jornal Hoje. "As
sisto desde criança, quando
meus irmãos também assistiam
lá em Yarginha", relembra.
O que falta na tevê: "É um ris- ,

co, mas tentardriblar asfórmu
las, inovar, buscar novasmanei-'
ras de se fazer tevê" .

O que nuncá assistiria: "Como
ator assisto de tudo, mesmo o

que é alternati,o. Tenho esta

curiosidade. Cai naminhamão,
tá frito... ".
Desenho: "Adoro vários! Os

prediletos são Corrida maluca e

Frajola e Piu-piu",
FUme: O céu que nos protege,
de Bernardo Bertolucci.

Música: "Gosto muito de MPB
em gerar.
Livro: Zen, ou a arte demanu

tenção das motocicletas, de Ro
bert Biresig.
Hobby: "Andar em São Paulo.
� uma cidade que me surpreen
de a cada esquina", argumenta.
Homem bonito: Dado Villa Lo

bos, do Legião Urbana.
Mulher bonita: Carolina Ferraz.

Pessoa inteligente: "Minha

FONE/FAX (0473) 71-1721

mãe", gaba-se.
Um chato: João Kleber. "Pode
colocar, mas'não tenho nada
contra ele, sabe? É mais o gê
nero que é um saco...", alivia.
Símbólo sexual: Sônia Braga.
PersonaUdade: João Cabral de
MelloNeto.
Maior quaUdade: "Procuro ser

sincero" .

Maior defeito: Ansiedade.

Arrependimento: "Levei mui
to a sério uma carta que níio era'
para levar. Não era mesmo...",
encerra e não dá chance a mais

perguntas.
Sonho: "Ter o meu próprio tea

tro, onde possa produzir bons
projetos que estão por ai enga
vetados" .

Frase: "A gente precisa de má

gica, mas a confunde com o tru

que. Emisturadesesperadamen
te amor com sexo, beleza com

esteticismo", de Peter Brook.

Fernando Carvalho.
Melhor trabalho na tevê: "Pã
tria minha é a terceira novela

que faço. Ainda não dá para
a,aliar. Ainda por cima, tudo o

que faço é com tanto gosto, es
colho opapel que tem a ,er com

o que quero dizer naquele mo

mento", explica.
Pior trabalho na tevê: "É o

mesmo caso. Tenho o mania de
achar que o que estou fazendo
naquele momento é o melhor".

Trabalho que gostaria de ter

feito: "Gostaria de poder voltar
a interpretar Maiakol'Sky, que
fi'!. por uma semana e larguei
por compromissos".
Com quem gostaria de traba
lhar: O diretor Chiquinho Me
deiros e os atores Daniel Dantas,
e Cleyde Yáconis.
Maior emoção: "Minha vitia já
é emocionante por si só... Sabe
como é, né? São tantas emo

ções, dirja o Roberto Carlos!!!
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Depois, Letícia fez uma pon
ta em Despedída de Solteiro e

ingressou naOficina de atores da
Globo. Embora não tenha expe
rímentado novidades nos dois
anos de curso, ao menos aprimo
rou conhecimentos adquiridos
desde que trabalhou com Xuxa.
"Desenvolvi meu comporta
mento como atriz frente às câ
meras", explica.

Namesma época, ainda estu
dando teatro com Paulo Vespú
cio, foi apresentada a Moacyr
Góes. O contato lhe valeu a es

tréia nos palcos cariocas, sob a

direção do mesmo Moacyr. Em
Peer Gynt, de Ibsen, contrace
nou com ítalo Rossi, Ivone
Hoffman, José Mayer e Patrícia
França. Encarnando a muda
odalisca Anitra, fazia uma espé
cie dança do ventre que deixava
a platéia inteira extasiada.

"Não era dança do ventre!
Só remexia meu ventre porque
acheipertinente àpersonagem",
se apressa em corrigir, bem hu
morada. ao lembrar da experiên
cia que acha ter sido amelhor de
sua carreira. Na verdade, más lín
guas falam que Letícia só teria
sido escolhida por sua exuberân
cia física: 59 quilos distribuídos
em 1,70 m de altura, feições fi
nas, olhos azuis, cabelos louros
e coxas tão grossas emusculosas
que, a olho nu, parecem ter a
mesma circunferência de sua ein
tura.

Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1995

rão, dirigidoporPauloVespúcio,
um discípulo do diretor vanguar
distaMoacyr Góes _

de quem ela
sempre foi fã assumida. No Po
rão ficou por dois anos. "Foi

qutnuÍo aprendi a dar ênfase à

expressão corporal efacial", ex
plica.

Na televisão, paralelamente
às aulas de teatro, fez participa
ções em Os trapalhões, como a

Querêncía, uma caipira quemis
turava o sotaque nordestino ao

inglês. "Me divertia e observa
va o profissionalismo d'Os tra
palhões", comenta a ex-paquí
ta, que valoriza o aprendizado
com veteranos. "E ainda sou de
dicada", gaba-se.

" .,

A prova de fogo
sua ansiedade de adolescente,
mas finalmente chegou.

Embora fosse um pouco gor
ducha pära a função, que pedia
corpos torneados à base de mus
culação e ginástica, foi aceita por
Marlene Mattos. A diretora ge
rai do prog..ama de Xuxa, entre
tanto, exigiu que Pituxa Pastel _
como foi apelidada por ser desli
gada e destrembelhada

_ emagre
cesse uns quilinhos. "Corria

todo dia na Lagoa. Chegar aon
de se quer exige esforço", ensi
na.

Mesmo integrando a atribu
lada equípe da rainha dos baixi
nhos, Letícia fazia teatro amador,
sua atividade predileta, no Tabla
do, com Bernando Jablonsky.
"Não podia me empenhar tan
to como queria, mas ia às aulas
quando podia", confessa. Mais
tarde ingressou no Grupo do Po-

por Luciana Farjalla
TV Press

O furacão louro das sete da
noite não pretende ser apenas a

musa de mais um Verão. Aos 21
anos, determinada a ser uma atriz
de quilate, Letícia Spiller, que in
terpreta a exuberante manicure
Babalú, em Quatro por quatro,
acredita que já deixou de lado o

estigma de ter sido paquita por
três anos e conseguiu provar que
pode se estabelecer por compe
tência. Se isso é pretensão, só se

confírmarä no seu próximo de
sempenho. O atual está sendo
considerado por crítica e público
como surpreendentemente bom.

Ela assegura que 'seu passado
como clone da apresentadora
Xuxanãoa constrange. Pelo con
trário, é motivo de orgulho.
"Trabalhar com a Marlene
Mattos me deu uma noção de
discipliná sem igual", assegura.
Coerente, Letícia se mostra em

penhada em melhorar profissio
nalmente. "Sempre quis ser

atriz e o meio pelo qual conse
gui não foi amoral", acredita.

Letícia conta que decidiu ser
paquita aos 15 anos de idade;
quando assistia à televisão na

casa de uma amiga. "Precisa
vam de meninas 10J'r.as e fui lá
na cara de pau", relembra. Le
vou algumas fotos, fez um teste
de vídeo e passou. O resultado
positivo demorou um pouco para

Inspiração vem dos gibis
o convite para protagonizar

Quatro por quatro foi feito à
Letícia, Spiller em cima da hora,
depois da recusa de Adriana Es
teves. "Em duas semanas live de
ler tudo e me enquaiJrar noper
sonagem", relembra. Sua inse

gurança foi solucionanda pelo
amigo Régis Farias, filho de Re

ginaldo Farias com a

psicoterapeuta Kathya Aschar,
que assessora atores e diretores.

Kathyaajudou Letícia amon

tar um perfil de Babalú coerente

com o texto. "Ela me mostrou

quem era a Babald", explica a

atriz, que atribui à mãe do ami

go o insight de usar a impulsiva
Mônica, dos quadrinhos deMau
rício de Souza, como referência

i1r��i1r1l�rrAi1
c:::� I LJ I <:::::l r
IMPO.RT.&. ÉXPORT

FALE COM QUEM ENTENDE E QUE ESTÁ A MAIS TEMPO NO
MERCADO DE TELEFONIA CELULAR. NA TELTRON VOC� ENCON·
TRA APARELHOS ORIGINAIS DE l' LINHA COM
, ANO DE GARANTIA DE FÁBRICA, MELHORES PREÇOS À VISTA OU
SE PREFERIR
EMATÉ 4VEZES,OU AINDA PELO PLANO DE ENTREGA PROGRAMA·
DA
DE 6 OU 12 VEZES SEM JUROS.

CELULAR É COM A TELTRON. . TELEFONES CELULARES· FAX
NA TELTRON VOC� ENCONTRA TODA LINHAMOTOROLA DE TELEFONES CELULARES EACESSÓRIOS CENTRAIS TELEFÓNICAS
PERSONAL 401, PT 850 ALPHA CLASSIC, PT 5SO MICRO T.A.C., PLATINIUM, ULTRA LITE E OUTROS APARELHOS TELEFÓNICOS
MODELOS PARA SUA NECESSIDADE. ."..... ÃMOTOROLAOCELULAR MAiSVENDIDO NO MUNDO, VEM COMA ASSISTeNCIA TeCNICA INSTALAÇ O
GAAAN1lA EXCLUSIVA DE RESISnNCIA CONTRA QUEDA LIVREAn 1 METRO E MEIO E CONSERTOS EM GERAL

para seu tipó na novela. "A Ba
bald é carente e agressiva como
ela", fala, mostrando que a bol
sinha da manicure equivale ao

coelhinho da Mônica.
A psicoterapeuta diz que não

sugeriu que Letícia usasse aMô
nica como ponto de partida.
"Mas é bom que o ator tenha
referências", afirma Kathya ,

que também ajudou na composi
ção do personagem Rat "Os dois
têm uma qu(mica perfeita, mas
a separação é inevitávef', adi
anta Letícia, que pessoalmente
nãó aceita homens mulherengos
como o mecânico. "É um jogo.
Para umamulherficar com um

homem, ela tem de ser inteligen
te", ensina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1995 CADERNO DE VARIEDADES CORREIO DO POVO - 3

Galã do futuro
O ator Fábio

Villaverde, que vive o

repórter sem caráter Meire
lles, em Pátriaminha, tem
chances de virar galã. Di
ante da escassez do
mercàdo, ele já recebeu um
convite da Manchete para
participar de umaminissé
rie que está nos planos da
emissora e também vem

sendo sondado pelo SBT.
"Ainda não sei o que vou

fazer, mas estou muito fe
liz por reencontrar velhos
amigos", diz Fábio, que
passou um longo tempo em
São Paulo, bancando o

empresário e só este ano

voltou a investir na carreira
artística.

Alvo adolescente
A apresentadora infantil An

gélica quermesmo investir pesa
do na carreira cinematográfica.
Até agora, ela havia apenas par
ticipado de alguns filmes dos
Trapalhões, mas para seu novo

projeto a lourinha já requisitou o
auxßio da atriz e escritora Maria
Mariana

_
autora de Confissões

de adolescente _, convidadapara
escrever o roteiro do filme. An
gélica quer com isto conquistar
o público infanto-juvenil. E Ma
riana, inclusive, já está se dedi
cando à encomenda.

Desinibida
RobertaClose, agora residin

do na Suíça e trabalhando como

modelo, aceitou voltar ao Brasil
para fazer um comercial de lin
gerie para a Du Loren. Mas an

tes do sim ela teve que consultar,
seu marido, que ficou meio em

dúvida se deixava sua mulher
mostrar o corpo. Mas depois de
uma boa conversa, ele acabou ce
dendo aos apelos da modelo. O
que já era esperado. Afinal, ele
já foi convencido de coisas bem
mais difíceis de aceitar.

Quem não chora•••
Diante da dificuldade que está encontrando para fechar o

elenco da novela Tocaia Grande, Régis Cardoso anda mais
aberto do que nuncapara atender às reivindicações dos

atores e nãoperder os que já conseguiu. Primeiro foi Roberto
Bonfim, que deixou claro com o diretor que não aceitaria

qualquer trocadopara deixar a Vênus Platinada. Reivindica
çãofeita e atendida. Bonfim conta que depois de uma conver
sa sério com Régis, fechou um salário três vezes maior que o

que ganhava na Globo. Outra que chioufoi Simone
Carvalho. Depois de recusar um convite do SBT, a moça teve

uma decepção ao saber que havia sido escaladapara viver
uma prostituta com pouco espaço na trama. Revelou a Régis
seu desalento e o diretor logo providenciou outra persona
gem. Agora ela será Jussara, a viúva de um turco. Diante da
crise de atores no mercado, agora divididopor três emisso

ras, Régis não pode se dar a certos luxos.

Saborsaúde
o apresentador do TJ Brasil

do SBT, Bóris Casoy, resolveu
seguir os passos de Lfiian Witte
Fibe em suas férias e também se

internou durante alguns dias em
um sp« para perder alguns quili
nhos. Mas, enquanto Lfiian foi
paraGramado, noRio Grande do
Sul, Bóris optou pelo interior do
Paraná.

Gordurinha loura
Xuxa resolveu seguir à risca o

reírão de seu novo sucesso
_ aque

le quediz "gomurinha, gomarão,
vai saindo de montão"

_
e aca

bou recorrendo alipoaspiração.Ela
se internou numa clínica emNova
Iorque para tirar seus excessos

adiposos. Tudo isto porque a lou
ra se. cansou de tentar tirar as

dobrinhas dabarrigas com simples
abdominais. O tempo émesmo im
placável!

Bígama gorducha
Cláudia Gimenez só não vol

ta para Globo se a alta direção
da emissora não quiser. É que
Geraldo Carneiro, supervisor de
texto do Você decide, gostaria
muito de vê-la como A bígama
deBrás de Pina. O episódio gira
em tomo de uma viúva que vive
feliz da vida com seu novomari
do quando o morto reaparece.

Entrevista íntima
A vetusta direção daManche

te se escandalizou com a fita da
gravação da entrevista do vulcão
Sônia Braga feita pela blondie
Bruna Lombardi, para o progra
ma Gente de expressão. Tudo
porque em determinado momen
to as duas começaram a descre
ver e discutir suas mais recôndi
tas preferências sexuais. Dizem

que é pimenta para voyeur ne
nhum botar defeito.

Pescaria global
A cervejaria Brahma fisgou

não só 'atores globais para dar
brilho a seu camarote como con
tratou também o cenógrafo Chi
co Leone

_ responsável pelo vi
sual das minisséries Incidente
em Antares eMemorial deMa
ria Moura. Chico ficou encarre
gado de fazer a decoração do ca-

.

marote mais concorrido da
Avenida. Na decoração, Chico
decidiu que vai usar como cor

básica o branco com detalhes de

paisagens brasileiras.

Recomeço
estimulado

Ingra Liberato tem dois
bons motivos para deixar um
pouco de lado sua fazenda
no interior de São Paulo e

voltar à tevê. Seu marido, o
diretor de tevê Jayme
Monjardim _ que fez
Pantanal_ acaba de fechar
contrato com a TV Plus para
dirigir uma novela. O título
mais cotado é Uma rosa

com amor e o comprador
mais provável é a Band.
Como a TV Plus é sediada
no Rio, a atriz já pensa em
aceitar Q convite de Carlos
Manga para integrar o
elenco daminissérie Deca
dência, de Dias Gomes.
Desde que fez A história de
Ana Raio e Zé Trovão, em
1991, Ingra só reapareceu no
vídeo nos primeiros capítu
los de Quatro poF quatro,
gravados em Manaus.
"Estou bastante entusias
mada com o convite", diz
Ingra, que ainda não decidiu
se aceitará ou não.

MALHAS LTOA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC _ 416, N2 2727'- RIO eÊRRO II

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

o endereço onde a gualidade tem bom preço, fabrica: Jacguard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex, .

Xadrez, Lstf'ado, para atender conteccionistos do ramo de mallhas

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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Tocaia na gruta
(Innãos Coragem, Globo, 18 h)

No capítulo deste sábado, o
delegado Falcão recebe a ordem
de prisão de.João Coragem e vai
ao encalço do rapaz. Falcão che
ga a seguir Sinhana para desco
brir aonde o garimpeiro se escon

deu e acaba encontrando João no
interior de uma gruta no garim
po. Mas João Coragem não quer
se entregar e começa a trocar ti
ros com o delegado. O homem
da lei então grita: "Isso vai aca
bar mal par:a vocêll]",

Golpista enganado
(Quatroporquatro,GIobo,19h)

No capítulo desta quinta,
Beth descobre queVinícius é um

. golpista à caça da possíveis es

posasmilionárias. Maluca do jei
to que é, arma uma falcatruapara
o noivo: deixa ele esperando ho
ras na festa do casamento civil e,
quando aparece, rapta o noivo.
No caminho, já em lua-de-mel,
ela apresenta ao rapaz um con

tratado que assegura um casa

mento com separação de bens
entre o. casal; Irado, ele reage
agressivamente e a acusa por não
confiar nele. Antes de retirar-se,
ele brada; "Isso é um seguro
contra golpe do baú f'. Mas re
pensa, e volta pata assinar o pa
pel.

Anjo falso
(Pátri,a minha, Globo, 2Q h 30)
Quem vê cara não vê coração,

já dizia o ditado. Bárbara, com
aquele jeitinho de anjo, revela-se
uma víbora bastante venenosa.
No capítulo que vai ao ar sába
do, Rodrigo finalmente descobre
porque Bárbara vinhaprotegendo
Simone. Ele invade junto com

Paulão o apartamento da perua e
acha uma fita ondeBárbara com
bina com o dono da casa emMa
naus a contratação de Rodrigo
para a obra só para afastá-lo de
Alice. "Você pagou a casa que

Primeiro do ano
(Band eGlobo, quarta, 21 h 35)

O primeiro amistoso da Seleção Brasileira neste ano, o jogo entreBrasil e Eslováquia será trans
mitido ao vivo do Estádio Castelão, em Fortaleza. O confronto servirá como uma preparação para a
Copa América, a ser iniciada em meados de j\lIlho próximo, no Uruguai.

eu fiz sóparame comprtlr", ber
ra Rodrigo diante de Bárbara,
estupefata.

dos programas demaior sucesso
no final de ano global, será
reprisado nesta Terça Nobre.
Entre fumaças e efeítos mirabo
lantes, o bom e velho Rei, que
tem seu público cativo, vai can
tar músicas, de seu novo repertó
rio, além de sucessos de toda sua
carreira. Entre as canções estão

.,

Essa luz é Jesus, O taxista, De
'talhes e Café da manhã.

ções, seus maiores sucessos ao

longo ,da carreira e sobre como é
compor a MPB sendo tido por
crítica e público como um gran
de nome do gênero.

Mulheril à solta
(SBT, segunda, 23 h)
O programa Hebe desta se

mana apresenta seu especial de
Carnaval, com Marcia Gabriele,
Núbia de Oliveira, Magda
Cotrofe e Rosemere, que vão fa
lar sobre como é, ser um des�
que no Desfile de Escolas de
'Samba e sobre suas participações
anteríores na Festa de Momo.

Nobreza devassada
(Band, sábado, 20 h 30)
O documentário da série Sem

fronteiras desta semana apresen
ta a vida da Princesa Diana de
pois da separação do Príncipe
Charles, do seu envolvimento
com oMajor JamesHiwitt e tam
bém do caso de Charles COm a

sQçialite Camila Parker Bowles.
A produção foi feita pela rede
independente Granada Televisi
on, da Inglaterra, e foi exibido
pela primeira vez em 93.

Eles compõem
(Band, terça, 23 h 30)
O programamusicalPor aea

so ••• desta semana terá como

temamensal Os homens compo
sitores. Bntre os ilustres convi-

. (lados estão Toquínho, Milton
Nascimento e Moraes Moreísa,
que vão falar da suas composí-

Reprise de emoções
(Globo, terça, 22 h)

Roberto Carlos especial, umI

SIGMR
P'RÉ-VESTIBOLAR

SEMI-INTENSIVO
MAliRíCULAS ABERTAS

VAGAS LIMITADAS

UMA

ORGANIZAÇÃO
ASERVIÇODA
COMUNIDADE

Centro Educacional Sigma
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VENDE-SE
Passat Vilage, ano 86, preto
ônix, motor 1.8, 5 marchas,

equipado. Tratar fone 73-

0526 horärío cornI. cl

Osnildo ou Junior

,.

DEJA IMOVEIS
CRECI- 5.284

COl'v1PRAR OlJ

:\Lll(j:\R

RE()lIER
S ER II] ):\ ()E. E

SERIEDADE
,

VOCE

ENCONTRA NAS

OFERTAS

IN}()l-) ILIARIAS

DO CP

Rua Martim Sthal, 111
Bairro Vila Nova
Fundo. Po.to Mime
Fone: 72-2990 - ereci &.284

c....
Casa de alvenaria cl 220m2 cl terreno 200m2 - Vila Lenzl
Casa � alvenaria cl 120m2 - Vila Lenzl
Casa � alvenaria c/84m" - Vila Rau
Casa tlealvenariacl 120m2 próx. BebidasKIenen -Itapocuzlnho
Casa de madeira c/100m2 - Rua Innio Leandro
Casa eile alvenaria cl 160m2 cl 4 quartos - Rua AnilaGarbakll
Casa eile alvenaria cl 100m2 - Três Rios do Norte
Casamista - Rua EmUlo Stein c/terreno 526m2
Sobrado cl 180m2 - Ilha da Figueira
Sobrai1o cl 300m2 cl ótima localização - Centro
Casa de alvenlma cl 130m2 - próx. SalAo [)Gering
Casa,de :aIven'aria cl 100m2 - próx. Apae
Casa de alvenaria cl 150m" - PrólÇ. H,ospllal Jaraguá
Casa de 'alvenaria rua Felipe Schmkll cl '155m2, terreno 688m2
Casadealvenarla c/260m2 comterrenode 560m2, lal. Bemardo
Dombusch
Casa de alvenaria cl 130m" terreno cl 430m2. Loteamento

.

phampegnat
'Casa de alvenaria cl 300m2 BarraVelha, à 1 quadra do mar
Casa de alven� na praia de Armação

Apart.mento.
Apto. Cond. Amizade - cl 2 qilartos - Ananclado
Apto. Ed. Schlochet cl 1 suite + ? quartos + dep. financiado
Apto. Ed. Jacó Emmend. cl 1551)12 - 2 quartos + suite i: •.
empregada + 2 garagens
Apto, Ed. lsabella cl 122m2 - 2 quartos"" suite cl piscina
Apto. Ed. Mlner cl 140m2 - cl 3 quartos
Apto. C/2 e 3 quartos em construção rua Caixa EconOm� pl
entrega dez/95 "

.

Apto, c/118m2 Ed. Dona Lili em Piçarras cl ótima vista p/ mar
Apto .. cl 110m2 c/1 quarto Camborlll c/ frente p/ mar
'Apto. Ed. Menegottl cl 2 quarlos financiado
Apto. cl 160m2 cl 3 quartos em Camborlll frente p/ mar
Apto. cl 2 quartos novo em Barra Velha

Terreno.
Terreno cl 2.600m2 - Rua Jolnvllle, ótimo ponto comerciai
Terreno cl 1.1 00m2 - Rua Joio Doubrava
Terreno cl 430m2 - Loteamento VersalIIes
Terreno cl 500m2 - Continuação Mal. Deodoro Fonseca
Terreno c/400m2 - Rua Venânclo,Sllva Porto, próx. Weg I
,'Iierreno c/589m2, - Ilha da Figueira
Terreno cl 16.500m2 - em Schroeder
Terreno cl2.700m2 - Rua Ricardo Hass (centro)
Terreno cl 1.ooom2 - lateral Venâncio da Silva Porto
Terreno cl 430m2 - rua Lourenço Kanzler
Terreno cl5.ooom2 - Fundos ruaJolnvll1e ótimop/microempresa
Terreno c/5.000m2 - Rua Venánclo da Silva Porto
Lote esquina cl 700m2 próx. Escola Albano Kanzler
Lote residencial Champagnat ótima localização
Terreno cl 684m2 - Rua Felipe Schmlclt (Centro)
Terreno cl 420m2 em Piçarras próx. Iate Clube na Beira Rio
Terreno cl 600m2 - Vila Baependl

.

Terreno cl 532m2 - próx. Posto Marcola
Loca9áo

Ga�io cl 120m" no centro
Conjunto Re.ldencl.llmlgr.ntes

.

ótimos apartamentos c/ churrasqueira, salAo de festas, salAo
de Ioaos, playgraund, totalmente residencial, apenas 2 por
ancíar: financiamento próprio a parllr de R$ 353,00 (1,17CUB)

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

Vende
Casa nova situada próxima àRecreativa do Breithaupt cl
110m2•
Terreno central, no início da rua Adélia Fischer área de
33.023,00m2

.

Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke.
Área nobre - Lote com 384m2 - Lote com 1.652m2,
próximo Recreativa Marísöl
Lote próximo Urbano, Jaraguä-Esquerdo, 450m2 -

6.500,00 -

Lote próximo ao Cepron com 392m2
Casa de alto estilo na rua Antonio Teixeira dos Santos
com 290m2, próximo Beira Rio Clube de Campo.
Lote na comunidade São Luiz Gonzaga de 400m2.
Lotes financiados no bairro João Pessoa.

'

Lotes finariciados em frente AABB.
Sala COI11I. Ed. Florença, 10 andar cl 113,94m2
Apto Ed. Schiochet ao lado do' Supermercado Sesi,
financiado cl 165m2, cl piscina, 2 garagens, salão de
festas, quadra esporte, porteiro 24 horas.
Chácara em Corupá com 66 morgos com uma casa de
alvenaria de 70m2.

erta

eMAS
ReI. 1.001 • C... IIv. ·oI7�·(oI "eaterrenocll.fI5Oml· &.IrroSloJolo) R$l2.000,oo
ReI. 1.ocr.!· Co..w.C/17_· (Au. Uruguai. 82· pr&c, Ind. FIounldol) 11$ 85.000.00
ReI, 1,003· Cuo alv. 01_· (BoI"o 1rIrIII- JoInYIlelAooI.... 1roco) 11$ 20,000,00

::: ::=:g:::: ��::(�'%c�=.?!:'� ::�':�.OOO.OO
ReI. 1,006· Cuoalv. C/\12Or1' .(Jgu' EoquordoCGlurj••) 11$ 18,000.00+ 11$ 23,OO!"roh -013
donn...

.

Rol. 1.007· C....Iv. C/'28m'· (Ru._.rt Plook) 11$41,000,00 + 11$ 98.00 !"ma.

:::::g: :g::::: �=-d:r�.;,�������,::�b!:)or:'�,ooo,oo
::: ::�:�:g:::t:�7=:(�0:;;:=)�SUJ.:'::.OOO.oo
ReI. 1.012· Co.. alv. 0/ ......... (Ru.JoIo PI..""",,,,) 11$ 76.000.00

=: t:�::�::;::��=:=���;.��=OBau.) R$"S.OOO,OO

ReI. 1.015 - c.... ati. cl 172m1- (Reeidendaf Vers.ls) R$ 85.000,00
ReI. 1.01S-C••• aIY.c/225m" - (Rua Max Schubert) RS"O.OOO,OO

::: ::g:�: g_.-:::t:J'1=:(�:'::t.�::�.�t:�)� 22.000,00
ReI. 1.019- c... atv. cl lBOmt -(VI" Lenzt) Entr. RS30.000,OO + Rnane. R$520,OO plm6t
ReI. 1.020-Cuaalv.c/12em- -lAu. Luiz G.Ayro.o, 228) R$28.000,OORef! 1.021 - euaalv.cl28()m1- Ru.JoIo Eggert, 230) R$.S.OOO,OO
ReI. 1.022· Co.. alv. c/129m' ·1"" _ort PIocIc· Centro) 11$ 33.000,00
ReI. 1.023· C...w. c/100m'·__ VorNlIo· B, Amizade) 11$ 25.000.00
ReI. 1.024

.CUOic/6Gm'-(Ruo
V..._doSiIv. Porto) 11$ 20.000.00

ReI, 1,025 • Cuo • c/178m'· (Ru.H� _DIri. 50) 11$ 60.000.00
ReI, 1,028 ·C... ,c/136m'· Pr.1a Plçarr.. -c/I"oIono) 11$ 36,000.00
ReI. 1.027 -C... . c/141Íín' .!It:. MarlI .. Slhol- op6.lForum) 11$ 38.000,00
ReI. 1.028-C mil. oI120rn1- .........u) RS 2S.000.�
ReI, 1.029· C mIj: 017_ - ( _•• pro.AI�.� SO.....n) 11$ 0.000.00
Ref. 1.030' Ca••mil cl 70rn1- (Terrenool45Om1- Joinvl'e\p,cbc. ShoppIng leite· ealrro Bo.Vitia)
At 17.000,00
ReI, U)31 • C Iv. c/144m' • (Ru. Pedro FI« I· próx. fio.pllal Jor.gu" AS 30,000,00
ReI. 1.032·C Iv.c/163mO·(Ruo F..Ipo ,84

.prÓ'iR'
elropoollolol...) AS 85,000,00

ReI, 1.033 ·C mod.c/70m' ·(RuoIAorlo G. KIoIn) 11$10 .000

=:�:g::8:::::'::=:(�:�:�=-r:: �:.=2e::�=·::renool
� 11$ 30.000.00
ReI, 1.038 - Sobr.do c/280m'. (Pr6x. Bol" Alo) 11$ 120.000.00
Rol, 1,037 • Sobr.do. c/44_ • (SOn do Rio Cerro - LoI, Papp) 11$ 180.000.00
ReI, 1,038· Sobr.•ri. c/2OOrrI'. (Av. GelOIIoVorgao) R$180.000,OO
Rol. 1.030·_, onI,c/2_· (Pr..,donl. epiAdo P.....) 11$ 360.000,00

APARTAIENfOI
Rol, 2.001 • Aplo c/3 dormo. - (Rolldonolol EloIo_) 11$ 46,000,00
Rol, 2.002·Aplo0l3._,· (e... J.....) 11$ 60,000,00
Rol, 2.003; Aplo 013 dorm., .,J"oE_)

11$ 85,000,00
Rol. 2,004 • Aplo c/3 dorm•. • CeI",· Pr"'-Ro_iY1IlIIortaol) AS 80,000.00
Rof.2,006 • Aplo c/3 dormo.· e.. , a_ Rio a_o) AS 46.000.00
ReI, 2,008· Aplo c/3_, • (E", Ar....) Enlr. AS 38.000.00 + fln.",. 11$ 388,00!"mao
ReI. 2.007 • Aplo c/3 dormI. • (E".__) Enlr, • 11$ 45.000,00 + lIn.no. 11$ 288,00 !" roh
Rol. 2.008 • Aplo c/3 dorm•.• (Criallno__).11$ 48.000,00 .

TERRENOS
RoI.3.001 • Torronoc/382m' • (1.01. PappoSo".) 11$ 13,000.00
ReI. 3.002- Tet1'enoc/SS2r1'll-(F'tJa VllorMeirelee) RS16.000,OO
Ret. 3.003 - Ten-ttnO cl45Om1- (Jardm Champagnal) R$ 15.000,00
Ret. 3.004 - Terreno 0/ 1.143m2 - (Rua Curt V••eI) RS 60.000,00
Rol. 3.005· Terrenoc/67_· (Ruo GulhormeWeog) 11$ 60,000.00
Ret. 3.006 - Terrenool513fnt -(,.el'ltu Ramos) R$1.500,00
ReI. 3.007 - Terrenool45Om1'· (Waldemar Rau) RS 10.000,00
ReI. 3.008 "_ Terrenocl4l8� - (l:.ot. Garcia) RS 5.500,00
.ReI. 3,009· Torrono0l2.18Om'· (Pr6x._ Crtoulo) 11$15.500.00
Ret. 3.010' Terrenool408m' - (Quint. dos Aqorill1os· earl_ V�.) R$ 4.500,00
Ret.3.011 - Terreno oI37ftm1' - (Rua Eug6nlo Piaz - VIa NOIa) R$ 7.000,00
ReI. 3.012· Ten-eno c/ ..2Qmt. (Lot. Oarda) RS ".500,00 parceI�do em alé 3x
ReI. 3.G13· Toneno c/418m'· (Pró.. RodeIo Crtoulo) 11$ 4.500,00
ReI. 3.014· Torr.... 0I371m'· (VIla Lenzl) 11$ 8.000,00

�: �:g�::�:=:::;�� (�a::.�;:t:':���:.o���
ReI. 3.017 - Terreno c/.t5OfnI- (Resklendal Versals I) RS 8.500,00
Rei. 3.018 - Terreno oI8.215fn1· (A. Joio Semi Tavares - Lot Walter Mar<J.Iardt) R$ 22.000,00
ReI.3.0le - Tenenoclß70mt -(Rua OomingosSanaon -p'6x.Marisol- Vila Baepend) RS 25.000,00
Ret. 3.020 - TMerJo cl 300rJ11 - (Pr6x. Mareala) RS 7.000,00
ReI.3.021 - Tenenoel 9.18� - (Pr6x. trevo Guararnlrim) RS 380.000,00
ReI. 3.022 • Terreno cl ß80m" - (Loteamento CorupA) RS 5.000,00
ReI. 3.02:3 - Tenenool�. (Ilu.an*m, rua Pedro Aandeco Klein) RS 12.000,00
Rei. ß.02"· Terreno (101" no LoIelm8f1J:i=:JsW�:OO'OO
ReI, 4.001 • Ar•• de300._· (Gu.romlrlm) AS 60,000.00
Rol. 4.002 • Aro. de SOO.OOOm' • (Rio do Luz) RS 55,000,00
Ret. ".003 - Área de 5oo.00f)nI - (Nereu Ramo.) R$ 80.000,00
RoI.4.004 • Ar•• cio 106,_ • (Nerou Remo.) RS 80,000,00
ReI. 4.006· Ar•• de 326,0_· (Ih. do FlgueI,,) AS 20.000.00
ReI. 4.008 ·Ar•• cio 6.000m'. (lho d. fIGu"") RS 0.000,00
ReI. ".007 - Ar•• de 15.000m' - (Rui BenjaminC«I"'n'. - M....r.ü.) RI 20.000,00

=:t�::t:::::�:.=,;.(��a::����:�::·':>"'��:IO_,OO
RéI. 4,010· Ar•• de 120,OOm'· (Corup' - pro. WOll Ror..,aI) RS 12.0000,00
ReI,4.011 ·h•• cIo20._· (Ellr,Gorlbolcl· 20Icm do ....lro· "•• plan.c/ ..... lagoo. pomar

:..���,,:·�'�00m'.(VI.NOV.0I....mod.c/7,.,,+"nohOc/IUZ.'guoo..h>.VIII.
p••• 01_) 11$ 45,000,00

PONTOI COIERCIAII (VE_)
ReI. 5.001 -8alaoorrta'dal - (�� PIItoeo/gar.gem) Ent,. Rl6.000,�+ftnandamenlo
ReI. 6.002· Solo oomotOlai • (Ru. Anlonio C. Forr"" ao lado do Folo Los.) 11$ 23.500,00
ReI. 6.003· Golplo Ind. c/21M1m1· (Tor, 01 100m'· Ru.JOfga Czoinlowloz) AS 66.000,00
ReI,6.004· G.lplo Ind.c/28Om'· (Ter,0I6,1I6Om'·0I0... deAIv, 100m'· JguU4) RS65,000,00
ReI, 6,064 • CloIpio Ind.011.0_ • (C..oIr.C/61_ - Conlro) 11$ 130,000,00

L�çAo
Rol. 8,001 • C... alv. c/O_ (Ru. Joio PI�o=,1C 110,00 por mio

Sobrado w. c/300m'. (04_ • 01 .."•• c/p.gem. Ru. Joio PI.. lnoh .... 873) 11$ 98.000.00

VENDE
Terreno rua 25 de Julho (VilaNova) Esq. cl 1.004,5Om2 - Coml,

Terreno rua 172 Arthur Gumz (Vila Nova) Esq. c/1.185,00m2
-ComI.

Terrenoc/casaAv.GetúlioVargas(Centro) 1.316,00m2-ComI.
Terreno cl casa ruaWalter Marquardt - 1.218,13m2 - CornI.

Terreno cl casa tua Joaquim Francisco de Paula - 4.571,4Om2

Terreno cl casa rua João Doubrawa - Tifa da Pólvora - 2 pisos
TerrenosnaVilaNova - Rua 119Domingos Brugnago - (Vários)

Terreno em frente rodoviária nova - 10.256,OOm2 - ComI ..

Apto. Edifício Carvalho - (Novo) - Alto padrão
Terreno próx. cpo. Xatuba - Vila Lenzi - R$ 6 ..000,00 (oferta)

VENDE-SE
Casa mista na Vila Lalau de 4 quartos, 2 salas, 2 banheiros,
copa. cozlnha,lavanderla, churrasqueira, garagem,todamurada,
próximo à Marlsol. V.lor RS 30.000,00
Casa de alvenaria, 4 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros,
proxlmo ao centro, em frente à AABB. V.lor RS 42.000,00
Casa de alvenlll'lll, próximo ao Foto NoÍlelândla, 3 quartos, 2
banheiros, sala de visitas, cope, cozinha, sala de IV, área de
serviço, salio de festas, churrasqueira, garagem para 3 carros.
Valor RS 75.000;00
2 casas, sendo 1 demadeira de 180mts,l!móllmo estado e 1 de
alvenaria de 130mts, 2 suites, 1 quarto, copa,jcozlnha, banheiro
social e garagem, terreno comerciai de 400mts. Na rua João
Planlncheck,.ceiltro. ValorRS 60.op,00 ouatéparceladoematé
8 meses
Vendo ou froçoporcasaoe alvenaria naVilaRau, 2 casas sendo
uma de madeira e outra de alvenaria, próxll!fo ao Condomlnlo
Azaléia, Jaraguá Esquerdo. V.lor RS 35.00ó,00·
Casa mista na\Vila Nova ou troça por casa de alvenaria bem
localizada. V.lorRS 35.000,00 pago a diferença.
Casa de alvenaria de 3 quartos, sala, cop!!., cozinha, banheiro,
lavanderia, próximo ao Supermercado COllta, bairro. João Pes
soa. Valor RS13.500,00
Vende ou troco� de alvenaria no centrolpor apartamento no
Ed. Chocltl e no Ed. Atenas.
Sobrado de 200mts, 'próprlo para uma conf�ção emoradia, em
Guaramlrlm. V.lor R$ 36.000,00 em 3 ou 4vezes
Sobrado de 240mts, terreno de 400mts, no bairro Champegnat,
com 1 suite, 3 quarlos, dependência de empregada, saIa,copa,
cozinha, sala de tv, sala Inllma, cozinha, sala de visita,
churrasqueira e 'garagem para 2 carros. V.'or R$13O.ooo,00
Casa de alvenaria 1 suite, 3 quartos, 2 banheiros, dependência
deempregada, sala, copa, cozinha, salade jantar, churrasqueira
garagem,terreno de 6OOmts, próximo àMarlsol, na ruaJolnvllie.
V.lor R$ 65.000,00

TERRENOS
Terreno de 26x23 na AntOnio Carlos Ferreira à 100mts da
Marechal. Valor RS 48.(j{j(),OO aceita-se proposta
Terreno central de 3.200mts, próximo à Javel. Valor RS
130.000,00
Terreno � 14x50 próximo à Rádio Brasil Novo na Vila Nova,
pronta para construir. Valor R$ 40.000;00
Terreno de 15x30,Iocai alto com óllma visão no bairro VersalIs.
Valor $11.000,00
Terreno de 14X28, próximo à Duas Rodas. Valor RS 25.000,00
Vende-seumgalpão de 300mts,terreno de 800mts, próximo ao
centro. Valor RS 55.000,00

.

Vende-se 1 sala comerciai de 11 Omts no Ed. Florença, 1° andar
de frente para a Av. Marechal. Valor RS 48.000,00, aceita-se
proposta.

CHÁCARA
2 casas de alvenaria, água eom ribeirão nos. fundos, Estrada
Garlbaldl à 9 km da Malwee, (Barra). Valor à combinar.

Rua Ja•• Fontana, nl 45
Jaraguá da Sill • SC
FONE: 72-0525

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONDOMINIO R'ESIDENCIAL ATHENAS
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° 21,9. Apto. 102. - 1 ° andar -

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

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

RKI;T
Cf;

A
Arquitetura

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

TRAGA SEU ESCRIT6RIO PARA OS VERDADEIROS ÚlTlMASUNIDADESÀVENDA,90%JÁ VENDIDO

TEMPOS MODERNOS
ESTE É O MAIS AVANÇADO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. �EJAALGU
MAS DAS CARACTERfsTICAS DO MARKET
PLACE:

'

EXCLUSIVA RUA 14HORAS:

+ELEVADOR PANORÂMICO;

+ESTACIONAMENTO COBERTO
COM VAGAS DEMARCADAS;

+ ORIENTAÇÃO COM FRENTE
PARA A FACE NORTE - ILUM'INA
çÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS;

LOJASDE

CONVENIÊNCIA
TRABALHANDO

TODOS OS DIAS DE 8 À

MEIA NOITE.

CONFORTO PARA A.

CIDADE, BONS NEGÓCI
OS PARA OS LOJISTAS!

+ E'NTRADAS PEtAS R'UAS -..
RE INO l!. DO fiAu E CABLOS PROJETO, CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO:
HAFFERMANN.

Rua Domingos da Nova, 109
Fone (0473) 72-2608
Fax (0473) 71-0835
Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

QASSIFICADOS 2-,

SCBIDCI'E' FálJrlcade Calhas

Industriais
eResidenciais

)lONE «()LJ73)
7:)-0:125
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

No bairro Jaraguá -Esquerdo
com 128m2 à 1,5Km do centro -

Rua calçada livre de enchentes -

Terreno 15x44 - Aceito carro na'
troca. Valor RS 27.000,00. Conta
to fone: 72-2577 cl Olímpio.

•

'WIZARD
rII:»IQIVI�S I

l.Hablas espaíiol?
Parlez-vous français?

1\1 parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak English?
SEJA 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

PÁRA-BRISAS
Pára-brisas e vidros,
110VOS e usados para

automóveis.

Em Nereu Ramos ao

lado do campo Estrella.

72-2218
VENDE-SE
4 aros para Chevette. Valor R$
40,00. Tratar fone 72-3384

'VENDE-SE
Terreno cl 51 t5Om2, residencial
Água Verde, lote 9 - Esquina,
próx. Igreja São Judas Tadeu. R$
10.000,00. Aceita-se proposta cl
casa, terreno ou apto. Fone 72-
3412 para contato

VENDE-SE
BicicletaMountainBike-Monark,
6meses de uso, nova, ou trocapor
mini-geladeira. Por R$ 150,00.
Fone72-3412comercíalc/Silvana

VENDE-SE
Balcão expositor cl vitrine e um

balcão seco pl doces cl vitrine.
Conftra - Valor à combinar. Pra

vender. Aceita-se troca pl
materiais de construção. Fone 71-
0931 ou noMóveis Veloso (próx.
ant. estação rodoviária, centro cl
Sidnei)

VENDE-SE
Terreno cl 370,05m2. Rua Do�
mingos Sanson - próx. Marisol.
Vilá Baependi. R$ 25.000,00.
Tratar fone 72-3412

VENDE-SE
Teclado Cassio marca CT 638.
Contato cl Luis fone 71-1846

Jm�
PEDRAS DECORATIVAS LTOA.

Pedras: São Tomé, arâosia,
miracema, madeira rajada, preta
brilhosa, bolacha, pati pave, pedras
muro e revestimento em geraL

Rua Silveira Júnior s/ng
Fone 73-0027
pr6ximo do ginásio de Esportes
Guaramirim - SC

CA&A DE PRAIA
Vendo casa na praia de

,

Enseada (São Francisco). .

Aceito troca, carro, terreno ou casa.

Contato

Fone: 72-0504 clCamacho

Çjiovana 9f9ivas
VENDAS E ALUGUÉIS DE: .

VESTIDOS DE NOIVAS· TRAJES PARA NOIVOS· TRAJES SOCIAIS MASCULINO E
FEMINIINO • VESTIDOS PARA 1· COMUNHÃO • FILMAGENS E SERViÇOS
FOTOGRÁFICOS EM GERAL· LAVAÇÃO E REFORMA DE VESTIDOS DE NOIVAS

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Fone (0473) 72-2818
.Jaraguá do Sul - sc

OAROMAEOSABORDONSBONSTEMPOSVOLTARAM

PANIFICADORA ECONFEITARIA
....

�PAOSVINHO
Abertodiariamentedas06:00às21 :OOhs, ,

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

.

(PróximoWeg I)

Fone: 72-1243

MARAN�NI Bolsa
de Telefones

I
CIMPRA

Fone(0473) 72-1000 IIIDE
.............. nUM
Rua Walter Breithaupt, 92 - Jaraguá do Sul - SC

(Defronte Beira Rio Clube de Campo)

�IlUJ[�) (Ô) 1;;-')

@8�ß Gß�[1��8 [l�[Q)8o
DlVlSÃODECONCRETO

(TUSOSE;,ARTEFATOSDECONCRETO)
__._Rua Joinvi/le, 1016 - Fone 72-1101 _
DIVISÃODEPLÁSllCOS(TUSOSDE PVC-ELETROJUNHAS
ESGOTO-rusosDE POUEllLENO/MANGUEIRAPRETA).

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

Fone 71-0066

ABASTEÇA E CONCORRAPromoção

OU,O"OU.
EM .JARAGUA DO SUL

4 CASAS
4 CAMINHONETES IMPORTADAS

4 LANCHAS
8 JET SKIS

RUA JOINVILLE, 1281 - FONE 71-874�

IPIIUJNGA tJiiHH Os sorteios serão transmitidos
pela Rede Globo no intervalo

da novela das 20:00h'

DIVULGAÇÃO. DOS SORTEIOS

11/02
25/02
11/03

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I'

UTILIDADE PÚBLICA
Convocação I Concurso PúbUco

PREFEI11URA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, solicita o comparecimento das pessoas abaixo

relacion� no prazo de 5 (cinco) dias para efetuar suas admissões no Setor de ReCUI'SOS Humanos.

Nome Punção adquirida via Concurso Público

AnaMaria Petry Vw;ela Atendente de Berçério
Tereza Holler Servente'

Elia Rosa

Catarina de Lara Pereira

Adriano Mareiel Ribeiro

Sesvente

. Merendeira

Auxiliar de Serviços
Angelo Dias ' Auxiliar de Serviços
Na Imp088Ib11c1ac1e do comparecimento dosmesmos, ent,.. em cOi'lt.o com o telefone 71-4988 rainal232

EDI.,AL
PATRICIA TAVARESDA CUNHAGOMES TabelíãeOficial

de Títulos da Comarca de Jaraguá do 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 centra:
Arte Laje Jaraguâ Ltda - Rua Antonio Carlos Ferreira, 850 - NESTA
Auto EleL Luz Leorci Sannento - Rua Mal. Castelo Branco -

SCHROEDER
Alterio Lenzi - Rua João Bertoli, s/n° - NESTA
Aldivo Faier - Rua Reínoldo Rau, 757 - NESTA

_

AutoMecânicaDehling·Ltda - RuaWilson dos Santos s/n° - NESTA

CabanaCom.Repre.Mat. Constr. Ltda - RuaBR280km 69 - NESTA
Claudia Gomes da Fonsem - Rua Henrique Marquardt, 57 - NESTA

Dulclleia'Â. S. Jerk - Rua daMichigan, sin° - NESTA
EstelaMaris Maba - Rua José Theodoro Ribeiro, 540 ap 01 - NESTA
Eunice ZapeUaME - Rua: Santa Luzia s/no - NESTA

Figuei'rio Com.Mat, Constr. Ltda - Rua José Theodoro Ribeiro.s/n"

NE,S,TA
Feia Castoldi Ltda - Rua Roberto Ziemann, 40 - NESTA
Invaldo Bruch - RuaMal. Castelo Branco' - Prefeitura - NESTA
Julio Mathias - Rio da Luzm - NESTA

Joacir Torres Atayde - Rua Visconde de Taunay, 235 - NESTA
Olivio da Cruz Machado - Lot. Souza P 04 - Três Rios - NESTA
Resimel de Astrid Menel ME - BR 280 - km 75 - NESTA
Redicard Veículos Lida ME - Rua José Theodoro Ribeiro, sin° -

NESTA

11ingitex Denef. Têxteis - Rua 603 n° 165 - NESTA

Volni Renato Coelho - Rua Henrique Geffert, 66 - NESTA
Werner A F Viergutz e Cia. Ltda - Estrada Blum. km 12 -NESTA

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou serecusaram
a aceitar a devida intimação, faz poríntermédio do presente edital, para
que os mesmos compareçam neste Cartório na ruaArthurMüller, 78, nó
prazo daLei a fim de íiquídar 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, 16/02/1995
TabeliãII

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Blumenau, neste
Estado, domícílíado e residente no Loteamento Casa Nova, Ilha da Figueira,
nesta cidade, filho de Dálcio Raduenz e Reintraut Raduenz.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Lages, neste Estado,
domícílíada e residente no Loteamento Casa Nova; Ilha da Figueira, nesta
cidade, filha de Ivo Amancio Correia e Cacilda Ribeiro Carreia.

Edital N° 19.799 de 10/0211995 I'

ALTEV1R. DE OLIVEIRA E JANETE APARECIDA ROSA
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Ivaíporã, Paraná, domiciliado e

residentenaruaAzaléia, 182,RoseGalvan,Pinhais,Curitiba,Paraná, domicili,
digo, filho de JorgeCandido deOliveira eMaria dasDores de SouzaOliveira.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Ivaiporã, Paraná,
domiciliada e residente na rua José Piccoli, Estrada Nova, nesta cidade, filfia
de Orlando da Rosa e Margarida Aquino daRosa.

Edital N° 19.800 de 13/0211995
RUBENS APARECIDODE LIMA SOUSAE ANGELAMARLI BENING
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Cascável, Paranä, domiciliado e

residente na rua Francisco Hruschka, 1:481, Jaraguä-Bsquerdo, nesta cidade,
filho de José Gabriel de Souza e Terezínha de Lima Souza.
Ela,brasileira, solteira,professora,natural deGaruva,nesteEstado,domiciliada
e residente na ruaRoberto Ziemann, 6.429, VilaAmizade, nesta cidade, filha
de José Bening e Ursula Bening.

Edital N° 19.801 de 14/02/1995
VANDERLEI TASCA E ISABEL OCHNER

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Lauro Müller, neste Estado,
domícílíadoe residentenarua João Carlos Stein, 172, Jaraguä-Bsquerdo, nesta
cidade, filho de Vitorio Tasca e Jurema de Oliveira Tasca.
Ela, brasileira, solteira, do lar, aatural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residentena rua João Carlos Stein, 172, Jeraguä-Bsquerde, nesta cidade, fílha
de José Ochner e VentileMaria Ochner.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presenteEdital
que será publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado Por 15

(quinze) dias.

Proclamas de Casamento
Margot Adelia.Grubba Lehmann, Ofícial do Registra Civil do 1 ° Distrito da

Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compa
receram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se

habilitarem para casar os seguintes:
Edital N° 19.796 de 08/0211995

FERNANDO FRANCISCO GRIM E IVONE MICHALAK

Ble.. brasileiro, solteiro, eletricista de manutenção, natural de Rio Negro,
Paraná, domiciliado e residente na rua Eugenio Piaz, 237, VilaNova, nesta
cidade, filho de André Grim e Enedina de P,aula Grim.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natutal de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente na ruaHellmuth Hansen, 272, 80, Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade, filha de Bernardo Michalak e Doraci Maria Bem Michalak.

Edital N° 19.797 de 10/0211995
VILSONDA MAIA E ADRIANE PELENS

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural deFozdo Iguaçu,Paraná, domícilíado
e residente na ruaCarlos Oeschler,lateral, Ilha daFigueira, nesta cidade, filho
de Darci da Maia e Liris da Maia.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e Ir
residente na rua Carlos Oeschler, lateral, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha
de Paulo Pelens eMaria Olga Pelens.

.

Edital N° 19.798 de 10/02/1995
DALMIRRADUENZ E CLAURÍMARIA CORREIA

cf..6lUIfIÚ» - Com. de Mat. de Construção Ltda.. í
MATERIAL ELÉTRICO - ffiDRÁULICO - TINTAS - FERROS - PORTAS -- JANELAS, ESQUADRIAS DE

�. MADEIRA E FERRAMENTAS EM GERAL - CAL - AREIA - CIMENTO - BRITA - TIJOLOS - TELHAS

ENTREGA À DOMiCíLIO E PAGAMENTO À COMBINAR
,

..

Rua ....olnvlll." '1389 .. Fon.: (0473) 7'1 ..;5676
89256-500 ....araguá do Sul - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONFIRMADO

Ministro inaugura túnel emBarra Velha,
FlOrianÓPOliS - Está con

rumado para os dias 20 e 21

próximos (segunda e terça-feira)
a visita do ministro dos

Transpor
tes Odacir
Klein a

Santa Ca

tarina, O
ministro

vaiinaugu
rar o túnel ------

de acesso ao balneário de Barra

Velha,ondes6noanopassado92 -

pessoas morreram vítimas de

acidentes de trânsito, À noite o

ministro fica em Blumenau e no
dia seguinte vai a Florian6polis,
viajando de carro, passando pe-

las BRs - 470 e 101.
Em recente audiência com o

governadorPauloAfonsoVieira,
Odacir Klein confmnou os cor

tes de recursos federais para as

obras da BR-470, trecho entre

BlumenaueNavegantes (emfase
finalj.Nesteencontroogovema
dor apelou para que Santa

Catarina não seja discrinúnada

em relação a outros estados na

questão do repasse de verbas,

"Santa Catarina não pode pagar
pela sua competência", disse

Vieira, acrescentando que o Es
tado tem vários setores desen

volvidos mas que,mesmo assim,
não pode dispensar a ajuda
federal,

Receita
A receita tributária líquida do

Estado, no mês de janeiro, ficou
emR$111.975.327,00, segundo
informou o secretário da Fazen

da, Oscar Falk, acrescentando

que deste montante 64,15% fo

ram gastos com a folha de paga
mento, Segundo o governador
Paulo Afonso, os números de ja
neiro não forammaiores porque
o governo teve que saldar com

promissos da gestão anterior.

Disse esperar que em fevereiro

os números sejam mais favorá

veis, o que possibilitará uma re
visão nos salários dos servido

res, comum aumento setorizado

por categoria.

REFORMAS

Espaço físico do museu' vai melhorar
Jaraguá do Sul - O Museu

Municipal Emílio da Silva está

temporariamente fechado, para
que obras de reparos do prédio
possam ser executadas e, ainda,
para a organização de acervo

adquirido no ano passado do co
lecionador João LuizChanne,de
Curitiba, São mais de cinco mil

peças acrescida ao acervo e que
precisam ser catalogadas e de

espaço físico para a exposição.
Várias exposições temporárias
jáestãoprogramadas pela secre
taria daCultura, Esporte eTuris
mo, no espaço cultural existente
na praça Angelo Píazera,

OsecretárioBalduinoRaulino
disse que as obras no prédio do

museu não podiammais ser pos
tergadas. A primeira das exposi
ções está prevista para o mês de

março. Será uma mostra de uni
formes militares e outras peças
de usomilitar que já estão sendo
limpas e selecionadas, Também
está em andamento o projetei de
reformulação da praça do Expe
dicionárioeoprédioquedurante
décadas abrigou a rodoviária de

JaraguádoSul,quemanterä suas
características arquítetônícas
originais.

Depois de restauradooprédio
abrigará,a biblioteca municipal
co�uma área física bem superí
or a atual. No pavimento superí
or, a ser construído, ficará

localizado o Arquivo Histórico

Municipal que necessita urgen
tementedeespaçoadequadopara
aguardade valiosos documentos
que registram parte da história

do município, Hoje, no antigo
prédio da estação rodoviária,
onde funciona o Museu Emilio

Silva, estes documentos correm
risco de deteriorízação,

Questões sobre tombamentos
do patrímônío histórico também '

estão sendo tratadas entre a se

cretaria e o ConselhoMunicipal
de Preservação do Patrímônio

Histórico,Arquitetônico eNatu-
. ral de JaraguádoSul. OConselho
estálevantandoopatrimônioexis
tente, passível de preservação.

A NOVA ORDEM MUNDIAL

Estamos No UmiarDe Uma Nova Ott1em Ecotr<)mica Mundial, Qu�Nos Choca Dia A DI. I

AlVARO T. DIPPOLO JR

Para os mlsticos se avista a Era de Aquário com auas respectivas e previstas mutaçOes.
No calendário Gregoriano e CristAo estamos próximos ao inicio de mais um Milênio. Diariamente
somos assolados pelo que o renomado e polêmico escritor norte-americano ALVIN TOFFLER,
denominou de "TERCEIRA ONDA" ou era do megainduslrialismo com mudanças no campo real
no nosso dia a dia, dando origem a um novo sistema ecqnômico e portanto à uma "NOVA ORDEM
MUNDIAL",

Com basa nos estudos de Alvln Toffier em saus livros: 'Choque do Futuro', "Terceira
Onda', "PrevisOes e Premissas' e "A Empresa Flexivel', podemos estabelecer um quadro
comperativo entre a ERA ATUAL, baseada na Economia Clássica de Adam Smith e a NOVA
ORDEM MUNDIAL, basaada na megacomunlcaçilo, no superindumalismo e no artesanato de alta

produtividade.

COMPARACAO ENTRE A ERA ATUAL E A NOVA ORDEM MUNDIAL;

BIBLIOGRAFIA; TOFFLER, A. "A Empresa Flexlvel' p. 129/31
Edllora Record, 1985, Rio de Janelro-RJ

·VECTRA
Eleito - ·CAAAO DO ANO··

por Auto Esporte. - Versão 1994

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

ERAATUAL NOVA ORDEM MUNDIAL

1 - A maioria dos homens querem as mesmas 1 - Depois de satisfeitas as necassidades
coisas da vida e para quase todos o sucesso básicas de subsistência, a maioria dos homens
econômico é o supremo objetivo, de forma que o não querem as mesmas coisas da vida e que as

meio ,para motlvá-tos é a recompensa recompensas econômicas por si só não säo

econômica. suficientes para motívä-los,

2 - �uanlo maior for uma campanhia, melhor, 2 - Há limiles superiores para a economia de

mais orte e mais luaativa será, escala, tanto para uma corporaçilo privada
como para um órgAo governamental.

3 - O Trabalho, as Matérias-Primas e o Capllal e 3 - A Informaçilo é tão importante, talvez até
näo a Terra, säe fatores primários de produçilo. mais, que a terra, o lrabalho, o cepftal e a

matária-orima.

4 - A Produçilo de Bens e Serviços 4 - Eslamos passando da pràduçilo fabril em

padronizadOS á mals eficiente do que a massa para um novo sistema da produçilo,
produçilo artezanal Individual, em que cada basaado no "artezanal' , em que alravás da
unidade á diferente da seguinte, Informaçilo e da tecnologia, teremos uma afta

produtividade em bens e serviços
( ECONOMIA DE ESCALA ) "Individualizados' e nAo unidades acabadas e

Idênticas.

5 A organizaçilo mais eficiente á uma 5 - A melhor maneira de açilo de uma

burocracia, em que cada suborganizaçilo lem organizaçilo
um papel definitivo clara e permanentemente nAo á "burocraticamenle' mas sim "ad-
numa hierarquia - na verdade, uma máquina hocraticamenle" de lai forma que cada

organizacional para produçilo de decisoas componenle org�nizaclonal seja modular e

padronizadas. descartável, em que cada unidades e Inlegra
com as outras lateralmente e nAo apenas
hierarquicamente, pois os bens e serviços são
individualizados e nAo padronizados.

6 - O avanço tecnolOgico ajuda a padronizar a 6 O avanço· tecnolOgico nAo acarreta

produçilo e acarreta o "progresso'. necessariamente o "progresso" e que pode alá,
se não for cuidadosamente conlrolado, deslruir
o progresso já alcançado.

( DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE)

7 - O Trabalho para a maioria das pessoas, 7 - O Trabalho; para a maioria das pessoas
deve sar rolineiro, rapelilivo e padronizado. deve ser variado, nAo repelilivo e responsável,

desafiando a capacidade de apreciaçilo,
avaliaçilo e julgamento do individuo.

ao seu alcance na

�
.""JlJlENlJólll'ER

Emmendörfer Com.
de Veiculos Ltda.

Concessionária
Chevrolet

Av. Mal, Deodoro da
,

Fonseca, 567
Fone(0473)PABX 71-3665

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRODUTIVIDADE

Fumicultores lucram com

safra». de milho e feijão
FlorianóPOlis - A secreta

ria estadual doDesenvolvimento
Rural e da Agricultura, junta
mente com a Souza Cruz, que.
desenvol
vemo pro
g r a m a

"Plante
Milho e

Feijão
após a Co- -fÚ!/l1
lheita", es- -_.....�----

peram aumentar de 98 mil para
112.300 toneladas, neste ano, a
safra de grãos. Segundo o diretor
técnicodaEpagri, Joel deOlivei- .

ra, a participação de mais
fumícultores assistidos pelo pro
grama e o aumento naprodutivi
dade, devem elevar a safra 94/
95.

"Aprodutividademédiademi
lho deve passar de 2.800 para
3.000 quilos por hectare, e a do

feijão, de 1.030 para 1.100 qui':'
los por hectare", prevê Oliveira.
Na maior parte do Estado a co

lheita do fumo termina emmea

dos de fevereiro quando o solo
estará pronto para receber as se
mentes demilho e feijão. Na se

manapassada,emFlorian6polis,
aconteceu o lançamento do pro
grama da secretaria e da Souza

-

Cruz, com ênfase para as vanta-

"""'0
_',
l1li.'

gens dos agricultores: aumentoda
produtividadeediversificaçãodas
atividades rurais, aproveitamento
da adubação residual, da mão-de
obrae dos equipamentos e instala
çõesjãdísponíveís,maiorreceitae
mais alimentos para a família eos
animais.

Parceria
Osecretárioadjunto,Frederico

Büscheler, destacou a importân
cia da parceria entreo governo e

a iniciativa privada. "Com mais

qualidade e produtividade no

campo, quem ganha é a soci
edade", ressaltou Büscheler,
acrescentando que há dez
anos apenas 30% dos

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

Fone/Fax(0473) 72-3294

fumicultores plantavammilho
e feijão depois da safra e que
hojemais de 80% já adotaram
esta prática, o que prova a

eficiência do programa".
O programa nasceu no fi

nal de 1984, está implantado
em 200 municípios e tem a

orientação direta de 700 téc
nicos de campo da secretaria
de Agricultura e outros 200
da Souza Cruz. Pelo menos

70% do milho é utilizado na

alimentação de animais do

mésticos, diminuindo o custo
da produção de carnes, ovos e

leite. No caso do feijão, cerca
de 75% é comercializado.

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca esq. cl João Marcattö

Fone: 71·8553

FELIZARDO

Operário ganha o Corsa da

promoção "Compre com Sorte"
.Jaraguä do Sul - Wilmar

Kluege, 27 anos, residente no

loteamento Juventus foi o ga
nhador do Corsa zero quilôme
tro sorteado pela Câmara dos

Dirigentes Lojistas como parte
da campanha "Compre com

Sorte". Kluege trabalha na

Malwee Malhas, comprou na

lojaMobiliar Haus e foi sorte
adoentreos 150milcuponsnas

,
.

NOS IEMO� A SOLUÇÃO.
ARTE-FINAL ti'
FOTOLITO ti'
EDI"FORAÇÃO ti'

urnasduranteoperíododacam
panha.Aentregado carro ocor
reu noClubeAtléticoBaependi
pelo presidente do CDL, Arno
Beber, depois de animadas dis

putasnoginásiodeesportesArtur
Müller, na modalidade de fute-.,
bol de salão, entre as seleções de
Jaraguá do Sul e Schroeder (f�
minino) e Jaraguá do Sul e

Comerciários (masculino)-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"

VOLTAAS AlJIA.S
Viver é doar,
Doaré amar,
Amar é saber recebe;,
Receber é caminhar,
Caminhar é ajudar,
Ajudar-se é unir-se,
Unir-se é ser do outro,
Ser do outro é partilhar,
Partilhar é repartir a simesmo,
Repartir é querer,
Querer é viver,
Viver é crescer com a vida,
Crescer com a vida nada mais é que fraternidade,
Fraternidade é amar,
E amar, somente amar, e caminhar juntas.
Com esta pequena mensagem, oColégio ·Divina Providência"
saúda a todos os seus alunoe e familiares, agradecendo-lhes
a confiança depositada nele e em seus educadores em mais
este ano letivo que começa.

* * * * * Agora sob nova direção * * * * * *

Proprietárias Ilka e Zuca

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

Para ..te verio, nio ..quf198 da
sobrem... deliciosa do Sorvetio

• Torta de Sorvete - Sanduíche de Sorvete •

Bombom de Sorvete. Você ..coihe o
sabor. Encomendas pelo fone: 714724

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 819· Centro
Fone: 71·8724 • Jara ué do Sul' se

1 ENIRAIM + 4 PAGAMENlOS SI JIIlOS
, PAOAMENJOS SI ENIItAIM
À VISTA 101M. DE DESCONTO

VESTINDO VOC� DE CORPC> INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � �

SOCIAL CORREIODOPOVO· 9

Gente & Informações
I

NIVER
Aniversariou dia 16

último a senhora Kênia

MafraPinto
.

Albuquerque, esposa do
médico Aluizio

Albuquerque e filha do
casalprofessora Senizia
Mafra Pinto e nosso

colaborador José
Castilho Pinto. Os cum

primentos do CORREIO
DOPOVO.

Carnaval infantil Brasil ajuda Japão Anaturezamostrou
na Arweg dia 26 a combater apólio a sua onipotência

No próximo dia 26, dorrúngo,
a partir das 15 horas a Associa

ção Recreativa Weg (Arweg)..
programou a realização do "Car
naval Infantil",no salão da recre
ativa. A animaçãoestará a cargo
doMusical Hannover e o ingres
so é livre. Cada participant� po
derá contribuir com a doação de
umquilo de alimento não perecí
vel, que será distribuído entre as

comunidades
.

carentes de

Jaraguá do Sul.

I

Mais uma vez assistimos a

cenas lastimáveis com as cheias

registradas no início deste mês.
Isto nada mais é do que a mani

festaçãoda forçadanaturezaque
também assiste as: agressões de

que é vítima por parte do ser

humano. Enquanto não- nos

conscientizarmos de que estes

fenômenos são resultados das

irresponsabilidades de uns, as

sistiremos a mais cenas iguais a

estas.

Após 5 anos sem registrar ca
sos de paralisia infantil, o Brasil
recebeu da Organização
Panamericana de Saúde o Certi

ficado da Erradicação da Polio
mielite. Agora, a tecnologia so
bre o controle da doença, desen
volvida por pesquisadores e téc

nicos brasileiros, está sendo

transfeFidadaFundaçãoOswaldo
Cruz aos japoneses. parabarraro
avanço da doença na terra do sol
nascente.

Para nós, sequro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva nfl 90,
1fl andar, sala 2 - FoneIFax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMO

"OperaçãoAlegria" disciplina o Carnaval
.Jaraguá doSul- Emobe

diência a resolução da secretaria
estadual de Segurança Pública,
aDelegaciaRegionaldeJaraguä
do Sul vai cumprir as normas

estabelecidas para assegurar a
ordem pública em âmbitomuni-

cipal
'

durante
os feste

jos do
Carnaval.
Em seis

artigos a

resolução
da SSP
defme o que não serã permitido
fazer entre os días 24 deste mês
e lOde março. A primeira
proibição diz respeito a

realização de bailes carnava

lescos sem prévia autorização
da autoridade policial compe
tente.

Também estã proibido o uso

de bisnagas, talcos, isopor elou
produtos congêneres. As pesso
as que vestirem fantasias
consideradas atentatórias amoral
e os bons costumes, com

comportamentoou gestosobsce
nos, cuja conduta se caracterize
como infração criminal, estado
sujeitas a autuação em flagrante
delito.Tambémnioserátolerado,
segundo a resolução da SSP, o
uso de uniformes das Força
Armadas ou trajes eclesiásticos,
como fantasias.

Quem quiser usar máscara,
meias-máscaras ou capuzes, ted

que se sujeitar à identificação
policial quando for necessärío,
A partir do dia 24 até lOde
marçoestaráproibida a vendade
armas, munições e fogos de
artifícios e, também, suspensa a
validade de portes de armas ex
pedidos pela polícia civil. Os
policiais civis, integrantes da

"Operação Alegria", terão livre
acesso a todos os evento.

carnavalescos, de qualquer
natureza, em caso de diligência
ouprãtíeade infraçõescriminais.

O não cumprimento da

resolução sujeitam os infratores
às sanções cabíveís de acordo

cominstruçãononnativaquedis
ciplina as demais normas

necessãrías ao cumprimento da

"Operação Alegria 95".

IIIItO/tJMS

ptJd.m.
StJ/M'

PUIl1t_S

(/)

g

Feira de Moda e Tecnologia em Malharia e Confecção
DE 04 A 07 DE ABRIL DE 1995 • BRUSQUE • SC • BRASILI

VAICOMEÇAR
AGRANDE FEIRA

DOS FORNECEDORES
DA ·INDÚSTRIA

TÊXTIL.

A Femtec 95 vai reunir profissionais irias têxteis e uma completa infra-estrutura para
da malharia·e confecção para apresentar as escoamento da produção;
últimas _novidades em máquinas e equipa- O cenário não poderia ser mais favorável para
mentos para a indústria têxtil e osmaiores forne- �echar

bons negócios com expositores estrangeiros
cedores de aviamentos do setor. e osmais expressivos produtores e fornecedores da

A Feira acontece em Brusque, um dos grandes indústria têxtil do país. Esteja no centro dos acon-
pólos de malharia e confecção. Também conhecida co-

. tecimentos. Participe da Femtec 95,uma grande opor
mo Cidade dos Tecidos,ela abriga mais de 700 indús- tunidade de crescer e �parecer no mercado.

-
-

SEBRAE
-
-

SC

@
VARIG

iIICIOIAlIlMlO,vod. II i� f�!!!�n�:U!�
Fones: (051) 594.3366 • Novo Hamburgo· RS

Brusque· SC
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Iuventus pega Criciúma KartódromodeCapãodaCanoa
,

B b recebe as feras de 5 categoriascontar com ar osa ACopa_édeKartvolla ção.o patrocínadordo evento.a
a movimentar o meio auto- Arisco, entregou a organização à

mobilistico do sul do país com a FederaçãoGaúcha de Automobi
realização neste sábado (18) da lismo com a supervisão do Ui

quartaetapadotorneio,emCapão campeão mundial de Fórmulal
da Canoa, litoral do Rio Grande Nelson Piquet.
do Sul. Com mais de 70 pilotos E Piquet não se contentou em

inscritos, a Copa Ariscaíé vem só ajudar na criação do torneio,
sendo um dos maiores eventos do mas também participa correndo e
esporte amotornoBstado emque disputa a liderança da categoria
o automobilismo de competição Senior com 28 pontos contra 30

sempre foi uma tradição. Para do gaúcho de Passo Fundo,
eoriquecermaisaindaacompeti- Fernando Stedile.

AMANHÃ

sem
Jaraguá do Sol - o técnico

José Manoel Ricardo "Picolé", não
vai escalar o novo reforço do
Juventus, o ponteiro Barbosa, para
o jogo contra o Criciúma, amanhã
no JoãoMarcatto. O jogador ainda
não está em. plena forma. Por

outro la
do Picolé

prome
te uma

equipe
ofensi

va, bus
cando a

vitória
desde os primeiros nunutos da

partida, "diferente de quando joga
mos contra o Joinville",
acrescentou.

O treinador do "Moleque
Travesso", disse que o preparador
físico do clube, Celso Rezende, fez

tlilJdtllJitJ
.st6.m

pl.lJtlltJrmtl

uma avaliação das condições físi
cas do atacante Barbosa,
recomendando que sua preparação
se estenda por mais uma: semana,
até que esteja em plena forma,
apesar de que Barbosa já vinha
treinando no Juventus paulista.
"Não adiantaprecipitarmos as coi

sas", disse Picolé, estimando que o
atacante tenha plenas condições a

partirda próxima semana.Mesmo
assim o jogador poderá ser esca
lado durante o transcorrer da

partida..
Para o jogo de domingo, contra

o Crtcíüma, Picolé já pode contar

com o zagueiro Fernando, que
cumpriu suspensão automáticapor
ter sido expulso no jogo de estréia,
domingo passado. Porém, o

treinador disse que vai manter a

escalaçäo de quarta-feira, quando
empatou contra o Tubarão no sul

COPA ARISCAFÉ

do Estado, com o zagueiro Alcir.
No mais a equipe não tem nenhum

problema pará o jogo de amanhã.
Na ofeDSiva

É assim que o técnico Picolé

dissequesuaequipevai atuar ama
nhã. "Vamos procurar ii vitóriades
de os primeiros minutos de jogo.
Diferente, até, do jogo contra o

Joínvílle, quando esperamosmais",
admitiu.

O treinador destacou, também,
que o jogo de estréia não foi um
drama tão grande, pois "perdemos
para uma grande equipe que vem

.

mostrando, fora de casa, que não
venceu na estréia por acaso". O
treinador acrescentou que o

Juventus teve uma grande atuação
em Tubarão e conseguiu um bom

resultado, "por isso, uma vitória
amanhãé o nosso único pensamen
to", finalizou.

�
�

OBA1?ArO
t NÃO rER SARArA.

�.7

SUJ2IRA NUNCA MAIS

o lixo espalhado oumal acondicionado
torna-se o ambiente perfeite para as
baratas, os ratos e insetos em geral.
Lembre-se sempre de econdícíõíiãf

adequadamente o lixo e colocá-lo
AOS locais de coleta pouco antes
da passagem do caminhão.
Periodicamente limpe e
desinfete os locais onde você
deposita o lixo. Lembre-se disso
e faça de nÇ)SSa Jaraguá
uma cidade muitomais agradável.

1:::::=:::=:1-1
.

4"-'::' . t.J
Todo O dinheiro arrecadado proveniente dós·
impostos, é aplicado no saneamento básico,
infraestrutura sanitária, construção de postos de
saúde, esçolas e creches, entre tantos outros
serviços. E aPrefeitura de Jaraguá do Sul,
trabalhando por umamelhor qualidade de vida.

o

PrefeituraMuoicipal de Jaraguâ do Sul
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CORREIODOPOVO -12 GERAL
PISCICULTURA

S
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·
SERVIDORES

ecretaria expande criação Sintespe cobra salários e

de peixes à 200 produtores exige reajuste neste mês

, JaraguádoSul-ASecre
tasíaMunícípal deAgricultura e
MeioAmbiente distribuiu nesta

semana 12.630 alevinos de

carpas e

tí Iã p
í

as

para 21

pisciculto
res domu-

nicípio.
Esta é a l1li._
quinta dís-

tribuição de alevinos deste ano e

, paraopIÓximodia22estáptevisto
adistribuiçãodemais iOmilfilho.
tes de peixes para 17 criadores

�tos.
SeguIldo o secretáriomunici

paldeAgriculturaeMeioAmbi
ente, Ingo Robl, a meta até o
finaldesteanoéentregar390mil
alevínos, dasmais diversas espé
cies. Na opinião do secretário, a
piscicultura é urna excelente al
teÍ1lativa de renda para o produ-

. tor rural, já que o investimento é
baixo e o retomo garantido. "Os

�evin�s são ven,dos a preços
Simbólicos e a manutenção da

lagoa e dos peixes exige poucos
cuidados", diz o secretário.
Apiscicultura é uma atividade

que cresceu ßIlito nos últimos

anosemJaraguádoSuleregião.O
baixocustodoe�toe
a certeza de um luao seguro tem

f'$imdadopequenosemédiospro
dutoresrurais.Segunooestimaüva
do secretário, aproxiInadaQlente
200 proprietários rurais são cria
<kres de peixes'.No ano passado
a prefeitura colaborou naconstru
ção de 60 lagoas e para este . ano

a p-evisIo é de coostruirmais 80.

Mais. 12mil tüe..inos diStrlbufdos

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Jaraguá dó Sul

EDITAL TOMADA DE PRÉÇO N· 05/95

PREFEITURA MUNICIPALDE JARAGUÁ 00 SUL, leva ao

conhecimento dos interessados que, em' conformidade com o que

preceituaaLei n" 8.666 de 21 dejunho de 1993, com as alterações daLei
n" 8.883 de 08. de junho de 1994, encontra-se aberta licitação na

modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, para
aquisiçãode2(dois)TRAroRESDEESTEIRASNOVOS,DEFABRI
CAÇÃONACIONAL conforme consta neste Edital. Os envelopes n° 01
"DOCUMENTAÇÃO" e n" 02 "PROPOSTA", deverão ser entregues no
edifício-sede desta PrefeituraMunicipal, sito à Av. Marechal Deododo
ra Fonseca, 247, naDivisão deProtocolo, até às 11:00 horas do dia 06 de

março de 1995, serão abertos no mesmo dia às l4�00 horas.
- A íntegra e demais informações serão fornecidas aos interessá

dos, na Secretaria de Obras e Viação, no horário de 09:00 às 15:00 horas,
no endereço supracitado e pelo telefone n° (0473) 71-0988.

Jaraguá do Sul, 14 defevereiro de 1995

DURVAL VASEL

PrefeitoMunicipal

l'1Iorianópolis - A secretária es
tadual de Adminis6-ação, Hebe
Terezinha Negara, recebeu em au

diência representantes do Sindica
todosTrabalhadoresno ServiçoPú
blico Estadual (Sintespe), que en

tregaram uma extensapauta de rei
Vindicações salariais, incluindo re
ajuste já no mês de fevereiro, des
cartado nesta semanapelo governa
dor Paulo Afonso Vieira sob a ale

gação da queda da receita do Esta
do. Reajuste já em janeíre foi pro
messa feita pelo governador duran
'te a campanha eleitoral.

A pauta de reivindicações,
elaborada no início de dezembro do
ano passado, jáera do conhecimen
to do Conselho Político que asses-:

sora o governador. Nela, o Sintespe
lembraqueo último rejustedos ser
vidores estaduais ocorreu em se

tembro do anopassado (isso naárea'
.do poderExecutivo) e que a defasa
gemsalaríalestä situadanàfaixade
1,57,2% e 242,10%, conforme estu ..
dos feitos pelo Dieese.

No documento o sindicato
enfatiza que a reposição de perdas
salariais é o ponto principal para
que as discussões cheguem a UDi
oonominador comum ainda em fe.
vereiro. Também são prioridades,

· segundo o sindicato: incidência cb
triênio sobre a gratificação comple
mentar e de produtividade; amplia
ção da gratificação cOmplementar
de 90% (secretaria) e da gratifica
ção de produtividade para 120%;
implantação do auxßio refeição edo
aux1lio transporte, obedecendo a

projetos já elaborados pelo sin
dicato e outros estudos sobre O

assunto.

O
.Síntespe reivindica, ainda, O

cumprimento de decisão. judicial
(que não cabe mais recurso) deter
minando o pagamento de correçr.?
sobre a folha dó mês de noveIIlblll
de 1992, retomo do triênio para61

·

.

eaplícação de 1/3 entre as referêllCf.
as da tabela do Plano de Cargos.

·
Nogaradissequetudodependeráda

·

arrecaQ3çllo de fevereiro.

"
' Estado de Santa Catarina , '

PrefeituraMunicipal de Jaraguai elo Sul

EDITAL TOMADA l}E PREÇO N·06I95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,leva ao

conhecimento dos interessados que, em conformidade com o que
preceitua aLei nO 8.666 de 21 dejunho de 1993"com as alterações daLei
nO 8.883 de 08 de junho de 1994, encontra-se aberta 'licitação na

modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, para
aquisição de 2 (dois) TRATORES ESCAVOS CARREGADORES EOI
(UMA) ESCAVADEIRAmoRÁUUCATODOS NOVOSDEFABRI-

,

CAÇÃO NACIONAL, conforme consta'neste Edital.
.

.
'

Os envelopes nO 01 "DOCUMENTAÇÃO" e nO 02 "PRÖPOS
TA" '.deverão ser entregues no edifíeio-sede desta PrefeituraMunicipal,
sito à Av.,Marechal Deedodo ra Fonseca, 247, na Divisão de Protocolo,
até às 11:00 horas do dia 07 demarço de 1995, serão abertos no mesmo
dia às 14:00 horas.

A íntegra e demais informações serão fornecidas aos ínteresse
dos, naSecretaria deObras e Viação, nohorãrio de 09:00 às 15:00 horas,
no endereço supracitado e pelo telefone n° (0473) 71-0988.

Jaraguâ do Sul, 15 defevereirode 1995

DURVAL VASEL

PrefeitoMunicipal

BREITHAUPT
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