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contra uso de verba área de refeições
José Carlos da Silva, funcio

nário estatutário da prefeitura de
Jaraguá, em carta enviada à

IlMPRESSai· Câmara protesta contra use de

_ _ verba do Issem. Página 4

Ministério reduz
I

intemações pela
Sinsep �ondena·Previdência Social
aval da Câmara

.

(
.

.
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paraemprestimo
Boletim do Sindicato dos

Servidores'PúblicosMunicipais
de Jaraguá 'do Sul acusa o

prefeito Durval Vasel de ter

"metido a mão no dinheiro do

Instituto de Seguridade dos

Servidores, por causa do

empréstimo do Issem à

prefeitura. Vasel qualifica os

sindicalistas de mentecaptos.
Página3. _

.

Vereador requer
canoas para uso

durante as cheias
Página4

A Ciluma Cozinha Industrial

Ltda., chegaaos 15 anos de ativi

dades. PioneiranoNorte doEsta-
.

I

do, está imp�tando novo con

ceito de serviços. Páginas 6 e 7

CORTE

Por· determinação do
ministério daSaúde, os hos
pitais conveniados terãoque
reduzir, apartir de agora, o
número deAutorizações de
Internações Hospitalares
por conta da Previdência
Social. Para os dois hospi
tais de Jaraguá do Sul, que
têmcaráterregionaldeaten-

dimento, serão somente 618
internações pormês, de um
total de 1.081 para todo o

Vale do Itapocu. Assim, s6
serão internados pela
Previdência os pacientes
que, comprovadamente,
tiverem necessidade de
assistência em hospitais.
.PáginaS AÇÃO

Fiscalização fechapadaria
e boatepor irreguÚlridades

,.

I

o serviço de Vigilância sanitárias. Segundo o

Sanitária da secretaria-muni- secretárioIrineuPasoldcerca

cipal de Saúde de Jaraguä do de 30 abatedouros que abas
Sulfechounestasemanamais tecem omunicípio e região
dois estabelecimentos, por continuam funcionando em

tempoindeterminado, ambos precárias condições dehigie-
, na rua João Plaainchek: a neo Os proprietários já foram
padariaQ'Pão, onde além de convocadosparareuniõesno
outras irregularidades foram início de março. Será, disse
encontrados vários produtos Pasold, a última advertência
comprazosdeconsumo ven- paraseadequaremàsnormas
eidos e uma boate onde não da legislação vigente.
havia sequer instalações Página 5
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Confira aHistóriaEDITORIAL ,

Saúde para quem pode
.

A PrevidênciaSocial, quejänão dáquase
nada em troca da compulsória contribuição dos
trabalhadores, restringe, apartir de agora, ainda
mais o atendimento médico. Por determínação
do ministério da Saúde houve uma drástica

redução do número de autorizações para
internações hospitalares. Sucateado em seu sis
tema de fiscalização, o minístérío da Saúde

justifica amedida alegando ser necessária para
conter o rombo orçamentário da Previdência

gerado em função de anos de roubos, desvios e
.

fraudes.

"A Histôria d.e nossa
gente não podeficar s6
na saudade".
O Passado s6 é impor.
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Semincluiroprópriogoverno federal,umdos
maiores devedores, a determinação espreme
'centra a parede os que têm na Previdência o

único recurso de assistência médica, como se

fossem 'estes os culpados pelos caos que se

instalou no setor. Ironicamente, favorece boa

parte dos hospitais e os planos de saúde coleti

vos, partes diretamente interessadas - nos dois

casos, aplicação de tabelas de custos compatí
veis com as projeções de faturamento e lucros.
Seráestaa "vidadigna" prometidaaosbrasileiros
menos favorecidos?

Barãode ltapocu

Há95anos

- Em 1900, corriam notícias inquietan
tes neste povoado quanto ao desfecho
da audaciosa invasão do Estado do
Paraná em território catarinense. O

Secretário do Interior de SC, dia 6 de

junho, recomendava à Prefeitura de
Polícia do Mun. de Joinville que, com
a máxima urgência, providencie no

sentido de seraberto rigoroso inquérito
sobre o duplo fato de invasão do

territörio catarinense e assalto a um

estabelecimento litográfico em

Papanduva, muno de Campo Alegre,
por uma fôrça pública do Paraná.

- Em Jaraguá, a casa de comércio de

GeorgCzerniewicztinhacomo caixeiro
e guarda-livros o sr. Hugo Schneider.
Como o lado esquerdo do Rio Itapocu
- terras loteadas do' Dominio D.
Francisca - já regularmente ocupadas
porirnigrantes, especulavasobreapos
sibilidade de fazer circular o primeiro
jornal nesta região do chamado alto

Itapocu, procurando professores ale
mães jáexistentes eouvindo os demais
caixeiros para ajudá-lo na tarefa de

copiarexemplares , pois, seriaredigido
em alemão e seria escrito à mão.

CARTA ABERTA
A .

.

Angelo Ribeiro, inconformado, põe a boca no trombone
oconsumodecombustíveleaqui
sição de veículos" através denos
sa Justiça Federal de há muito

conseguiganharadevolução com
juros e correção monetária,
naturalmente, de tal empréstimo
(?), umavezquedemeuprocesso
constamquase todas asnotas 'fis
cais. Segundo fomos informado

no ano passado (10/03/94), esse
processo se encontrava na

ProcuradoriaGeraldaRepública
(para que, não fui informado).

Este é um exemplo em mi

lhares e que, como temos
, venficado.ernboraemnadafiram
o bem comum (antes, pelo
contrário), ficam semsoluçãopor
anos e anos, inexplicavelmente...

Finalizando esclareço àVossa
Excelência que estou tomando a

liberdade de enviar cópias desta a
órgãos denossaimprensa, órgãos
ligados ao Governo Federal, etc.

Agradecendo a atenção,
apresento à Vossa Excelência os

nossos protestos de estima e

consideração. (ass.) Ângelo
Ribeiro.

Florianópolis, Terra de Sol e

Mar, em 09 de fevereiro de

1995".

"Sr. presidente' Fernando
Henrique Cardoso

Como brasileiro e, princi
palmente, como um dos milhões
de eleitores que levaram Vossa
Excelência àPresidência da Re
pública
venho,
pelapre
sente, e

com a

devida

vênia,
infor

málo,

Há70anQs

Repúblito
dsvemuito
dinllsi/o

- Hugo Selbach, recém vindo da Ale

manha, morava na rua Cel. Procópio
Gomes e, limpando ànoite (20-01-25)
uma pistola, girando-a, a arma

disparou, indo alojar-se abalanacabe
ça, tendo morte instantânea. A viúva,
não tendo parentes (Helene Selbach),

anunciava a venda de 35 morgos 'de

terra, a uma hora da estação férrea.

Vendia, também, no centro da cidade
uma colônia com 10 morgos.
- A S.C. "Teutônia" convidava para
reunião à rua Eng. Bruestlein e seria
secretariada por Artur Müller.

(T......MiMi)

via "cassado" aquele senador.ln
felizmente lastimamos que tal te

I nhaocorrido,masnestepaísonde
deputados e senadores culpados

DOS tidOdóos de lesar o erário público (embora
alguns cassados),nadadevolvem
à nação e nada mais lhes aconte

ce, tudo é possível...
E, por falar em lesar o

patrimônio comum e aprovei
tando o ensejo devo dizer que já
háalguns anos eu, comomilhares
de outros cidadãos, sou credor da

República em algumas centenas
ou milhares de reais. Tal fato

decorrededesapropriaçãode terra
de minhapropriedade cujo paga
mento vem sendo muito lenta
mente e, posteriormente, quando
do governo.do senador José

. Sarneymais um golpe na econo
miadobrasileiro como chamado

"empréstimo compulsório sobre

Há60anos

pesarosamente, de nosso

inconformismo pelo seu ato ho

mologando a Anistia ao éx
presidente do Senado e outros

senadores que usaram indevi
damente a impressora daquele
órgão para confecção de publici
dade política.

Tal ocorrência, alémdenão se
coadunar com seus posicio
namentos políticos quando da

campanha, fato este que con

tribuiu, sem dúvida, para a vota
ção que lhe foi proporcionada,
ainda o coloca em situação de

antagonismo em relação à deci
são da Justiça Eleitoral que ha-

- A Sociedade Atiradores "Jaraguá"
elegiaa diretoria para 1935: preso José
Emmendoerfer, viceH. Purnhagen; 10
e 2° secr. Artur Müller e Waldemar
Grubba e 1 ° e 2° teso Paulo Neitzel e
Guilherme (Wilhelm) Gumz.
- Porato do gov. AristilianoRamos, era
efetivado no cargo de professor, o sr.

João Ayroso, por contar 15 anos de

serviço e não ter nota que o desabone.

- Em 1935, comentava-se nas rodas
sociais que Jaraguá não possuía uma
orquestra, enquanto que Hansa dispu-

. nha de duas. Uma esperança se abria

quando aqui esteve o maestro G ...axa

que, apesardo grupo derapazes, tendo
ãfrentedogrupooAltino,daPharmacia
"Aurorav.não se conseguiu vencer as

dificuldades; contudo, a semente

prosperou e nascia tempos depois o

"Jaraguá" Jazz-Band.
Há 10anos

-Em 1985, com a participação de três
escolas de samba, o carnaval de rua

prometia seromelhordos últimos tem
pos.Odesfileerarealizado napassarela
da rua Reinoldo Rau, fundos da

Prefeitura, em diréção Sul, desfilando
aEscola de SambaEstrela d'Alva, Es
colaUnidosdaBrasília,EscoladeSam
baArsepum e os blocosNewWave, os
Farrapos, Bafinho, Marujos do Itaú e

Democratas do Samba. O prefeito
DurvalVaselprometiacompareceraos
eventos .

-Oturismo férreo começavadia 18/021

85, idéianascidaem Jaraguáe ganhava
dimensão e divulgação nos principais

- jornais e revistas do país, encampado
pela Paradiso Turismo, percorrendo
349km. de Curitiba até São Francisco
do Sul, de litorina, de onde os turistas
vão rumar, de ônibus, à Paranaguá,
regressando a Curitiba, de trem. O

secretário de turismo de Jaraguá do

Sul, Balduino Raulino, previa parada
de dois dias em Jaraguá, de onde

partirão para visitas a Blumenau e

Pomerode, via terrestre.
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A comunidade cresce'

�DuasRodaSe sé transforma pelo Industrial
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SALÁRIOS

Retranca'�
_(C.M.) Sinsep rejeita o projeto e

.
.

\ -.

denunciadesviodedinheiro·
Triste verdade

Passam os governos, de Brasüia aos munictpios, as enchentes se

repetem e nada acontece para; pelo menos;' se tentar amenizar o
drama das populações ribeirinhas que, especialmente no vertia,
vivem em sobressaltos à espera que o rio invada suas casas e

destrua o pouco quepossuem. Agora mesmo temos exemplo
recente: o Vale do Itapocufoi inundado e parece que o assunto

já caiu no esquecimento. Será que é pelo fato de os poluicos
influentes residirem (e bem) em lugares livres desta desgraça?

.Ou éporque são incompetentes e insensiveis?

Folia Traduzindo
Pra quem não sabe, a palavra

, mentecapto, usadapeloprefeito
Vasel na matéria ai ao lado,
significa: que perdeu o uso da

razão, alienado, louco, idiota,
néscio, tolo, ignorante, estúpi
do, inepto, incaptú; insensato,
absurdo e bobo. Só.

No nosso l

•

J araguá do Sul' - Depois
de uma pálida atuação durante o
processo de discussão e votaçio
do projeto de reclassificação
salarial dos servidores públicos
municipais, o sindicato da
categoriaresolveu "abrirbaterias"

de Vereadores pela aprovação
unânime do projeto, nem cítaque
emenda do Legislativo diminuiu
em 10% o valor estipulado no

projeto original para os

secretários, adjuntos, chefe de

gabinete e procuradores do mu
nicípio. No mesmo boletim, o

Sinsepdiz, textualmente, aos seus
assóciados:- "o prefeito Durval
Vasel meteu a mão no dinheiro
do Instituto de SeguridadeMuni
cipal... ", ao se referir ao

empréstimo, autorizado peja
Cãmâra, deR$lmilhão do Issem
àprefeituia. Amatéria, estampa
da no boletim do sindicato, tem
com sub-título "Apropriação
indébita" e, como títuloprincipal,
"Dinheiro édesviado dasaposen
tadorias". O texto diz, ainda: " ...
e'para isso já teve até o voto de

apoio daCâmaradeVereadores
o que é mais preocupante".

Quatro blocos tentam
ressuscitar o' carnaval de rua

em Jaraguá do Sul. Estrela
D'Alva, Em CimadaHora, Sem
Preconceito e Alegria-Alegria
fazem seu samba dia 28, às 20

, horas, napraçaÂngeloPiazera.
Com35 componentes immédia
(cada um) para mostrar que
diversão não é só chope e salsi
cha.

contraos

percen
tuais es
tabeleci
dÓs pelo
Executi
vo. Se

gundo o

Sinsep,
os privilegiados foram os

secretários e outros servidores
enquadradosemníveissuperiores,
cujos salários foram, acrescidos

,

em 77%, enquanto que "agrande
maíoría ganhou apenas 22% de

reaíuste" . Aacusação estácontida
no boletim de fevereiro do síndi-

SinditottJ
diz q,,_ltJi

. -

opl'tJfJn°tDtJ
indébito

Ministério da Saúde resolveu
reduzir' o número de

autorizações de internações
PMDBaindanlIoindicounome hospitalares por conta da
para a Celesc de Guaramirim. Previdência. Paratentarconter
P�LntIoperdetemp_oejátemas o rombo histórico provocado
bênçãos do padrinho Jor�e por décadas de fraudes e a
Konder B�rnhausen. Que Já ' inadimplência do próprio'
mandamal��governode_Pau- governo que deve os tubos ao
IoAf�nsoVle"aqueo?resident_e INSS. Então, pra variar, os
nacional do partido, LUlZ pobres que se danem.
Henrique da Silveira.

'

Bntrevero No nosso 2

Em baixa

cato. '

Em nenhum momento .o sin
dicato responsabílíza à Câmara

Vasel: é um sindicato de mentecaptos
° atendimento, que já era uma

porcaria, vai ser pior, agora. ,

Necessitado, pra ser atendido,
teráque teratestado deóbito na
mão para provar que de fato
está doente, Será que agora dá
para entender o que Fernando
Collor queria dizer quando fa
lava em acabar com os

"descamisados"?

PrefeitoDurval Vasel e seu só
ciona rádioBrasilNovo, Carlos
Alberto Reaii, brigam na jüsti
ça. ° primeiro exige prestação
de contas desde 1990 e diz que
não aceita balancetes que não
têmsequerassinatura. Realinão
deixapormenos e volta à carga
com "pau puro" na prefeitura.

Ditadura
Produtores rurais em cujas Necessário
propriedades árvores cairam Praça Ângelo Piazera precisa
porcausada enchente do irdcio depelomenosmais um telefone
do mês, podem aproveitá-las. público. Em certos horários, a
Desde que comuniquem a esperaé longa, aindamaisquan
secretaria municipal de do quem está ocupando o

Agricultura e Meio Ambiente aparelho não tem descon
que.porsuavez; vaipedirlicen- . fibmetro. Bom lembrar que .a

çaparaaFatma,Éaleiv(gente. maioria liga a cobrar e, por
. É ofim da picada. isso, o uso acentuado.

"Mentecaptos". Areaçãofoí acordo com o estatuto do
do prefeito Durval Vasel ao próprio Issem, Vasel disse que,
tomar conhecimen to da o empréstimo. será pago num
matéria ínseriãà no boletim prazo de 20 meses, ainda em

do Sínsep, acusando-o de estar sua administração.
sendo benefíciado com o·

.
Este dinheiro, como não

dinheiro contraído a título de pode sei' usado agora, estáapli
empréstimo pela prefeitura cado em· bancos, com

junto ao Issem. Ao lembrar remuneraçãomenor que aque
que o dinheiro não provém do la que a prefeitura se

item benefícios e sim das comprometeu a pagar, disse o

reservas destinadas à prefeito. "Esta gente deveria

aposentadoria dos servidores, trabalhar mais em favor dos

que só poderão fazê-10 apôs sindicalizãdos e procurar saber
cinco anos de contribuição de f mais sobre o que acontece ao

,.

invés de falarem tantas

besteiras", ,afirmou VaseI. O

prefeito, mostrando irritação
com as acusações feitas pelo
síndícato, lançou um desafio:
"por que não perguntam às co
munidades periféricas se há

alguém contra a compra de

máquinas e equipamentos pe
sados para que'a frotamunici
pal possa ser modernizada e, .

por conseqüência, atender com
mais agilidade?" E concluía:

"que me apontem qual é o

prejuízo que o Issem terá",

Bordin: legalidade em parecer jurídico
Naquarta-feíra, opresidente

da Câmara de Vereadores,
Valdir Bordin, disse preferir
-não tecer comentários sobre a

publicação contida no boletim
. do, Sinsep. Bordin disse que,
paraele, o que vale é o que está
escrito no parecer jurídico
fornecidoporsuaassessoríana
Câmara de Vereadores, _ "Foi
no que nos baseamos para.
aprovar o projeto. O parecer
diz que o empréstimo do Issern

à prefeitura, nos moldes como serãaplícadonacomprademã
foi autorizado pela Câmara, é quinas e veículos que serão

legal. E acho que se o sindicato Incorporados à frota munící
entende ter havido ílegalídade, pal.Comogarantíaaprefeítura
deve contestar judicialmente", . ofereceu ao Issem cotas do Im
concluiu Bordin. posto sobre Circulação de

O projeto estabelece que o Mercadorias e do Fundo de
.Qstittlto de Seguridade Social Participação dos Municípios.
dos ServidoresPúblicosMuni- O sindicato diz que há ilegali
cipais de Jaraguá do Sul dade nö' comprometimento
empreste à prefeitura a destas receitas, ferindo o

importânciadeR$1 milhão.O artigo 167 da Constituição
dinheiro,

.

segundo o projeto, Federal.

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

INFORMÁTICA�,��!Z.ooo"-" -

MANUTENÇÃO, VENDAS E TREINAMENTO EM MICROCOMPUTADORES
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ENCHENTES

Vereadores pedem canoas Estatutá�otemepe��ão
.' d '. 'I

... devoluçao de emprestimomuâanea as ga erlas Jal1\guádoSuI-JoséCarlos' emprestaram dinheiro e nunca1" -

. Silva, funcionário público da mais receberam o valor real dos
prefeitura de Jaraguá do Sul, em governos. Vou deixar bem claro
correspondência dirigida ao que,sefordadoocaloteemnosso

,L.uoIo ...r presidente da Câmara' de dinheirodaaposentadoria,euvou
Vereadores, Valdir Bordin, faz responsabilizar o sr. prefeito,
questionamentos sobre o que secretários de Administração e

considera como procedimeDtos Finanças,ConselhoDeliberativo
írregulares na administração pú- do Issem e todos os vereadores
blica municipal. Abaixo, na quevotaramafavordesteprojeto
íntegra, a correspondência: de lei, Aproveito a oportunidade

"Senhor presidente e demais para fazer denúncia grave a ser
vereadores, venhopormeíodesta verificada, sobreumafuncionária
em nome dos servidores que prestou concurso pára
estatutários,mostrarnossa índíg- escriturária. trabalhou I (um)mês,
nação e revolta pela aprovação pediu demissão. ,Conseqüente
doempréstimodehummilhãode mente, perdeu sua vaga e foi
reais do nosso sagrado dinheiro trabalhar no frigorífico do sr.

de nossa aposentadoria, para prefeito; após 2 (dois) meses o

comprar caminhões e máquinas frigorífico fechou e o sr. prefeito
para a prefeitura. Não

_, exigiu a recontratação irregular
concordamos e nunca vamos desta funcionária. PS. Onde está

e

J araguádoSul-Naenchen
te que alagou vários bairros da
cidade no dia 9 último, tim dos
principais problemas enfrentados
pelapopu1ação foio reduzidíssimo
número decanoas eoutros tipos dé
embarcaçõesquepudessem seruti
lizados
tanto �a _ P.didDS
remoçao
de pesso- já ·.sloo
as como

de bens
imóveis.
Muitas

tDmO

pí.Mituro
familias,
por causa disso, tiveram Ramo.: Ctmoas
consideráveis prejuízos materiais.
Bmborasejaumasoluçãopalíatíva.. Galerias .

overeadorJöséRamosdeCarvalho PauloFloriani (PPR), igualmen-
(PPR), propôs na Câmara que a tereportou-seàenchentedoinfcio
prefeituraprovidencieaconstrução

. domês, teCendocomentáriossobre
debarcosquepossamserutííízados o represamento dás águas do rio
pela população quando da Itapocu, através das gálerias de
ocorrência de cheias. ' äguas pluviais, o que aeabou por

POLfTICA

atingir áreas que, normalmente,
não são alagadas com facilidade.
ParaFloriani, a solução está em se

modificar o traçado das galerias
pluviais, implantando-as parale
lamente ao rio, em trechos de no

mínimo 30metros.

PROTESTO

concordar, mesmo com todas as

garantias domundo,umavezque
jáconheceinos este filme "INSS",
"Ipesc", institutos que

a fiscalização da Câmara de

Vereadores, sr. "Gê" Neves, que
tanto defende o sr. prefeito. (Isto
é irregularidade grave).

\IlAÇÃO
. CANARINIfO,

CÂMARA

Vereadores reivindicam
melhoriasparaosbairros

Jaraguá do Sul - No reinício
dos trabalhos da Câmara de

Vereadores; vários pedidos
aprovados pelo Legislatívó come

çam a ser encaminhados à,

prefeitura. Do vereador José
RamosdeCarvalho solicitação para
instalação de um telefone público
na rua Waldemar Rau, no bairro
Vila Rau, além da ampliação da

ponte sobre o rio Itàpocuzinho, na
divisa de Jaraguá do Sul com
Guaramirim. Do vereador Rodolfo
Gesser, pedido para instalação de
um telefone pübâco na rua 13 de
Maio, no bairro Amizade; 12

luminárias na rua 2.200, lateral da
JoséPicolli, loteamentoMiranda e

transferência da rede de energia
elétrica da propriedade de Arno
Enke para a rua JGS431, em Três
Rios do Norte. De Paulo Floríaní,
para a instalação de um semáforo
no cruzamento das ruas Francisco
de Paula eMariaUmbelina da Silo:
va. Abrigos de ônibus na estrada

. Tifa Gesner, recuperação de PQn
_ pênsil próxima a Escola Keiser

recuperação de ponte próxima
'Escola Jaraguá 89, foram solici
tações do vereador Wigand
Meier.

� J+UM�NIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M
J��GU� 'DO ÇUL c POç,rVE:L

ß�ÇT� J+�VE:R U� CON,CI€NTIZ�Ç�O
DE: t\�ß�ç �ç �RT€Ç:

PE:D€ÇTRE:Ç E: MOTORlÇT�).
Q '.

o/J� @cg �����(LO�ß
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Jaraguá do Sul, 25 -de fevereiro de 1995

Jara�Uá �o S�l - Uma
boate e umapadaria, ambas loca
lizadas na rua João Planincheck.
centro da cidade, foram fechadas

por tempo _

indetermi- ._il.,1
,. nado pelo
serviço de IlIiI
Vigilância
Sanitária .lIIn
da secreta- IIL .....1..
riamunici- iiInitflll
palde Saú-
de. Segundo laudoelaboradopela
fiscalização, a boate, de proprie
dadedeSelmaQuintino,nãopos
suía instalações hidráulicas, ba
nheiro e esgotos e, além disso, a
residência foi considerada como
imprópria para tal fínalídade.
A padaria Q'Pão segundo a

.

fiscalização, funcionava sem

alvará sanitário e os funcionários
não tinham carteira de saúde. Os
fiscais também encontraram'

produtos deteriorados acondi
cionados em umfreezer, pro
dutos sem rótulos que identifi
cassem a origem e muitos vi
dros quebrados. Já são seis os

estabelecimentos il\terdi�ados
pela Vigilância Sanitária nes-'

te.ano, por estarem funcionan
do irregularménte. Por causa

CORREIODOPOVO - 5

,
,

Abatedouro defrangos em Jaragllá do Sul '

disso, o secretário lrineu Pasold
. decidiu que a fiscal.ização conti
nuará sendo intensiva.

Abatedouros de aves, suí
nos e bovinos também estão na
mira da fiscalização. Para os

dias 8 é 15 de março proprie
tários já foram convocados
para uma reunião, como últi
ma tentativa, segundo Pasold,
de solucionar instalações ina
dequadas. O secretário tem

mapeados pelo menos 30
abatedouros que funcionam em

instalações incompatíveis com

as exigências da saúde públi
ca, responsáveis maiores pelo
abastecimento de Jaraguä do
Sul e região. O secretário vai

sugeriraformação deumacoope
rativa (como já fez anteriormen
te) entre os proprietários, o que
possibilitaria a adequação à le

gislação vigente com menores

custos, já que os investimentos
estariam concentrados em um só
local. Agora, segundo Pasold, é
definitivo: quem não se adequar
às normas exigidas teráo estabe
lecimento fechado.

INTERDiÇÃO

VigilâlJcia fecha padaria e Pre,vidência_reduz �úmero
,

.' '.
_ '.' .

' de iniemações hospItalares
boate no centro da cidade

Homenagem a Octaviano Lombardi
EmpresárioVitoriosoemJaraguádoSul,faleceuquinta:feira, 16,

Octaviano Lombardi, fundador' daMetalúrgicá Lombardi. Natural
destacidade, ondenasceu no dia 23 de julho de 1925, filho de João
LombardieMareelfuaDorigattlLombaÍ-di;trabalhounaagriCultuta
atéos 18anos,quandofoiprestar oServiçoMilitarnoRiodeJaneiro.
Com 21 anos voltou a Jaraguä do Sul onde empregou-se em uma

olaria, onde chegou à função de �hefe de produção. Mais tarde

ttansferiu-separaruQNegroondeiniciouumanováo1aria.R�do -

paraNereuRamos..casou-seecomprou terras emGuamírangaonde
desenvolveu uma criação de SUÚlOS e umadestiIariade aguardente.
Depois de uma enchente,mudou-separa aBanadoRioCerro onde

"

montou uma padaria, também desfruída por outra enchente. Mon

tou, ainda, uma 'estofaria e uma serraria, vendeu luminárias e em

1960 iniciou a fírma Octaviano Lombardi; transformada em

metalúrgicanodia2de fevereirode 1970.Desportista,extremamen- I

te dedicado à família, sempre teve excelente relacionamento comu

nitário. Deixou a esposa Marcelina e os filhos Ivo, Ivete, Ivanir,
Ismar, Ivolnei e netos. À família Lombardi a solidariedade do

CORREIO DO POVO.

SAÚDE

Jaraguá doSul- Determína
ção do ministério da Saúde, re
duzindo o número de Autoriza

çõesde Internações Hospitala
res (AIH)porconta daPrevidên
cia Social, levou os secretários'

municipais deSaúdede cidades

abrangidas peia Associação de
Municlpios do Vale do Itapocu a

uma decisão: internações, a par-
.
tir de.agora, obedecerão rigida
mente as cotasestabelecidaspara
cadaumdosmunicípios. Amedi
da foi tomada durante reunião'

.

nesta semanaentreos secretários
edeverá serestendida aos hospi
tais da região.

Segundo o secretáriomunici
pal de Saúde de Jaraguá do Sul,
IrineuPasold, adeterminação do
ministério reduz de 10% para
9% a liberação de AIRs sobre o
total da' população. Assim, os

hospitais de Jaraguá do Sul só

poderão aceitar 618 internações
por mês por conta da Previdên

cia. Emoutrosmunicípiosmeno
res oquadro ficabemmaís restri
to de acordo com os números.já
deimidos:Guaramirimcom 142;

Intemtlfões s6 em casos urgentes

Massaranduba 84; Barra Velha
82; Cqru.pá 81; Schroeder 53 e

São João do ltaperiú com 21

internações, totalízando 1.081
. AIHs por mês na região da
Amvali.

,

Segundo o secretário Iríneu
Pasold, seráprecísoconscíentízar
e sensíbílízarmédicos e a comu
nidadé sobre a necessidade im

postapeloministériodaSaúdede
se reduzir· o número de

internaçõesdaquiparafrente. "As
internações s6 devem acontecer

emcasos estritamente necessá
rios e todo paciente que tiver

condições de ser tratadonão será
internado em hospitais", disse
Pasold. Em média na região do

Itapocu ocorriam 1.350

internações viaAIRs. Com a re

dução imposta pelo ministério,
passa a existir uma defasagem
de20% emrelação a internações
'pela Previdência. No caso de
Jaraguá do Sul, os dois hospitais
funcionam com atendimento re

gional,jáquepossuemespeciali
dades e equipamentos não exis-

,

tentes em outros-municípios.

IONS PREços. """ """-""'OE. SE_ COOl
NCMDt.DE:8, � lM8C.'UJrtA. FBlNNA. E tFNm..

Av. M" Deodoro d. FaNeca. 280

'-72-UA,
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CORREIODOPOVO - 6 ESPECIAL Jaraguá do Sul, 2S de fevereiro de 1995

Vista parcial do parque industrial da Ciluma

A· Cilu�a Cozinha
.

Industrial Ltda. vai completar
.

este ano dé 1995 quinzeanosde
atividades no ramo de refeições

. coletivas. Há quinze anos �trás
aCiluma foi pioneirana terceri
zação de refeições para tra

balha-dores no Norte do Esta

do.Neste ano aCilumapretende
revolucionar o mercado,
apresentando propostas
inovadoras, íniroduzíndonovos
conceitos de serviços.
OcriadordoGrupoCilwna,

Sr. Alciro Cozzarin reúne

experiência de 40 anoshõramo
de restaurante e hote,ll;Uia(serr
do altamente respeltado e

.4:;. ,',.

reconhecido por profissionais e.

empresários do ramo em Santa
Catarina e outros" estados do

Sul. Toda esta experiência, que
praticamente se_ transformou
numa escola geradora de bons
profissionais, está sendo cana-

"
. ..J

lizada .para uma -equípe alta-

mente qualificada, que criou o

SistemaCequin � Controle de
qualidade integral' para
refeições coletivas.
A primeira aplicação prática

do Sistema Cequin inicia hoje
na e�presa Zanotti Indústria
eComérciodeElásticosLtda.,
a maior indústria brasileira do

�
.

ramo. Trata-se de um trabalho
de parceria entre Cilúma e

Zanotti que vai propiciar aos
trabalhadores dessa indústria
não um refeitório, mas um

restaurante aconchegante e

agradável, ponto de encontro,
lugar. de convívio e

Esmero no preparo dos alimentos

REFEIÇ9ES

Ciluma implanta um novo
,

,

conceito em .climemaçõo
com uma e

da e propos
dando coi

AleITo Cozi.arln

...

confraternização, ondeohorário
de refeições irá oportunizar um
melhor interrelacionamento

entre todos os setores

produtivos. O Sistema Cequín
prevê ainda que os comensais

participarão, atravésdos grupos
de controle de qualidade, da.
elaboração dos cardápios, adap
tados às necessidades específi
cas da Zanotti. Com essa

parceria, a Ciluma irá também

contribuir diretamente para a

obtenção de resultados positi
vos da Zanotti .

.
Houve também�rnaparceria'

financeira entre Ciluma e
"

Zanotti.
'A Ciluma assumiu todos 6S

.

ínvestímentospara amontagem.
. do restaurante, acertando um

:>

Cilumaadministra restaurantedaZanotti

. Insl4lafões modernas com 6tlma alimenlafão
.

Fundada. em r de fevereito de 1981, a Zanotti Indústria e

Comércio de Elásticos Lsda: vem investindo continuadamente
em novas tecnologias e equipamentos de última geração que
hoje ocupam 18 mil mettos quadrados âe área construída,
localizada na divisá de Jaraguâ do Sul com o município de
Guaramirim. YaldemarZanoui. idealizador da empresa,
mantém até hoje afilosofia de trabalho implamada a 14 anos;

capacidade de produção, rapidez na entrega, qualidade e

preços competitivos. .

O sucesso da empresa, porém, não está só condicionado à
moderna tecnologia mas, principalmente, ao constante desen
volvimento dos recursos humanos. Efõi pensando em

proporcionar ao seu quadro de funcionários o melhor, também,
em alimentação, que a Zanotti Elásticos inaugurou ontem um

moderno refeitório montado e administrado pela Ciluma
.

Cozinha Industrial LIda, empresa altamente especializada no

ramo. Investimento que, com, certeza, assegurará à Zanotti
Elásticos um futuro sólido.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG
Fone/Fax

(0473) 71"()()91

VENDE-SE
F-lOO/80 - único dono. Valor R$
6.200,00. Contato fom;_71�9822 ...I=L!:§=M=E=J=-�ráfica e

aIarimbas �![JJ
IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS .EM GERAL
FÁBRICA DE CARIMBOS DE BORRACHA
ENCADERNAÇÔES EM ESPIRAL NA HORA.

VENDE-SE
Ponto comercial , Açougue. e

Merceariacom estoque. ValorR$
14.000,OO� Aceita carro até R$
8.000,00. Tratar rua Erwino

Menegotti, 215 - próximo Met.

Menegotti. Fone 72-1399 com

Nair -

.

Rua João Sotter Correa sIn° - Ao lado Campo Amizade
.

Fone (0473) 73-0644 - Guaramirim - SC

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul
Sede própria - Rua Presidente Epitácio Pe�sâ, 90 Telefone: 72�0414 - Alarmes 193

89250 - Jaraguá dó Sul- Estado de Santa catarina - Bras."
Fundado em.22 de agosto de 1966 -Inscrição no CGCMF: 84 434 257/0001-41

Reconhecimento de Utilidade Pllblica - Lei MuniCipal N° 161, de 3O-1�-66 e Lei Estadual N° 3963 de 15-5-67

Ata da Reunião do Conselho Deliberativo do Corpo de Bombeiros
Voh,.mtários de Jaraguá do Sul, realizada' aos 15 de fevereiro de 1995.

Aos quinze (15) dias domês de fevereiro de 1995, com início às 19h e 30 minutos, reuniram-se na Sed� do

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, o Conselho Deliberativo, estando presentes conselheiros
conforme folha de presençaanexa.. .

. Abertos os trabalhos pelo conselheiro Sr. Gerd EdgarBaumer, foi solicitado fosse eleita amesadiretora dos
trabalhos. Por aclamação foram indicados o próprio Sr. Gerd EdgarBaumer para presidente e o Sr. Hermínio
Lucciollí pata secretário. .

.

. . .' .

Foi lido a seguir o edital de convocação, devidamente publicado no jornallocal "A Gazeta", edição deIâ de
janeiro de 199"5, também em anexo.

Colocado em discussão o primeiro item da Ordem do,Dia, foram analisados e aprovados por unanimidade
as contas do Conselho deAdministração - gestão 1994 -, assim como o balanço geral encerrado em 31.12.1994,
documentos devidamente analisados pelo Conselho Fiscal e recomendada a sua aprovação.

No segundo item da convocação foram reeleitos, por aclamação, todos os membros do Conselho de
Administração, para a gestão de 1995, estando assim composta a chapa:

Presidente: Mauri Ferrazza.
.

Vice-Presidente: JoSé Carlos Neves.
10 Secretário: Mário Martinho Silva Campos.
20 Secretário: José Benedito de Campos.
10 Tesoureiro: João Pedro Gascho.
20 Tesoureiro: Renato Raboch.
Diretor Social: Silvestre Severino.
No terceiro itemdaOrdelÍl doDia foram eleitos, igualmente, por aclamação, osmembros doConselhoFiscal,

para a gestão 1995, estando assim composto:
Lauro Manoel Severino

.

Carlos Borebers
Antônio Cabral Pinho

.

Os membros eleitos para os dois Conselhos foram empossados a seguir. Em seguida em "Outros assuntos
de interesse da-Corporação" foi submetido àapreciação o novo "Regimento Interno" ,Já aprovadopelosmembros
do Corpo Ativo-da Corporação. Apôs a discussão foi aprovado por unanimidade o texto conforme Anexo.

Colocada livre a palavra para quem dela quizesse fazer uso, não tendo havido manifestação, foi encerrada
a reunião e lavrada. a presente ata, que vai 'assinada pelo Presidente e Secretário dos trabalhos. .

G,erdEdgar IJaumer
Presidente

Herminio LuecioUi
. Secretário

.
.

Nossa Divisa - ·Salvacão da vida e dos bens nos Incêndios e calamidades Dúbllcas·.

.c}
RIO-SUL .

. Fone/Fax
(0473)71-0091

EttacIo de Santa Catarina
Prefeitura Munldpal de JIlI'8gUá do Sul

EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 08195

PRFFEITURA MUNICIPAL DE JAMOUÁ DOSUL, levaao conheci
mento dos interessados que, em�nfonnidade 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 ME- •

NOR.PREÇO, para aquisição de 07 (SElE) VEfcULOS COM CAPACIDADE
PARA TRANSPORTAR ATÉ 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E Q2 (DOIS)
�fCULOSPARATRANSPORTARATÉ09 (NOVE) PASSAGEIROSAMBOS
NOVOS E DE FABRICAÇÃO NACIONAL, conforme consta neste Edital. Os

envelopes nOOl "DÖCUME,NTAÇÃO" eno02 "PROPOSTA",deverãoser entregues
no edificio-sede destaPrefeituraMuilicipal, sitoàAv.Marechal DeodódoraFonséca,
247, naDivislode Protocoío, atéàs l1:00horasdodia 14 demarçode 1995,eserlo
abertos no mesmo dia às 14:00 horas. A íntegra e demais informações serão

fornecidas aos interessados, na Seaetarià de Obras e Viaçlo, no horário de 09:00 às
15:00 horas, no endereço supracitado e pelo telefon\l n° (0473) 71-0988.

.

Jaragud do Sul, 2Q de fevereiro de 1995
DURVi\L VASEL

Prefeito Municipal

\

Sociedade Esportiva.
'João Pessoa

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Silvio JacobHertel, Intetsentomomeado pararealizar
Assembléia com fins de eleger nova Diretoria, convoca
todos os 'sócios da Sociedade Esportiva João Pessoa,
quites com a Tesouraria do Clube, para a Assembléia
Geral Extraordinária, que serä 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 comqualquer número de
'sóCiospresentes, paradeliberarem sobreaseguinteOrdem
do Dia:

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

janeiro/96. .

Jaraguá do Sul (SC), 13 de fevereiro d� 1995.

S�VIO JACOB HERTEL
. Interventor

-PERSiANAS JOSÉ EMMENdöRfER LTdA. Persianas Verticais

- FUNDADA EM 1917

Tr->adição em:
.;_ PeFsianas

Residenciais e C�rneFciais
Móveis sob medida

.

-

Consulte-no�, fazemos
orçamento sem

compromisso •.

VENDAS E REFORMAS'
, . , .

Rua .Jacob Buck, 46 - Centro
.

(ao lado do Besc) .

Fone (.0473) 72-0247
Jaraguá do Sul· sc
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2-2 . CLASSlFICADOS Jaraguá do Sul, 2S de fevereiro de 1995

CaMP",. VEND.E COMPRO·

_. TROCA FINANCIA EpSCQpio-Aparelhoparâampliar

�-�����::'
5ÓO (aparelho e linha). Valor R$
1.900,00. Tratar 71-6842 ou 97-

'

��������������������
8253 com Gilmar à tarde ..0.,:..... C"_LI·

·

CJCfg10. .aoe elrelrO
FONE: 73-0879

VENDE-SE·

Apto. Bd. Sçhiochet com 150m2•
Tratar no fone: 71-3431 (hor.
comI.) 73-0497 (residencial)

HP MOTOS

ESTADO DE SANTA CÀTARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

YENDE-SE_
Telefone prefixo 71. Valor R$
3.400,00. Tratar 71-6842 ou 97-
8253 com Gilmar à tarde

DECRETON° 03/95
VictorKleine, PrefeitoMunicipal de Guaramirim'no Uso de suas
atribuições, e considerando as Festas de Carnaval neste mês,

DECRETA:
Art. 1°- FicadeclaradoPONTOFACULTATNO nas repartições
Públicas Municipais, nos diás 27 e 28 do mês em curso e 1° de
março próximo, retomando ao trabalho neste último día às 13:30
horas, ficando porém ressalvadas as necessidades de cadaSecre
taria.

,

Art, 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, 21 de fevereiro de 1995
VictorKleine

PREFEITO MUNICIPAL
Jair Tomelin

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

VENDE-SE
. TerrenopróximoaoPostoMarcola
medindo 15 x 30. Ótimo local.
Tratar 71-6842 ou 97-8253 com

Gilmar à tarde

VENDE-SE
1 geladeira Duplex e 1 fogão 6
bocas auto limpante Brastemp
(brancos). Valor R$ 500,00 os

dois ou trocoporFreezerVertical.
Tratar 72-2555 ou 97-8277

VENDE-SE
Uno/89 pratametálico. ValorR$ ,

8.200,00. Contato fone 71-9822

MotoTurunaano 80-motornovo.
R$1.1oo,00. Tratar72-1399com
Celso ou Rocha

VENDE-SE
PassatPointl86 - vermelho - motor

2000 à gasolina. Som com CD.
, Preçoacombíanr,Tratar72-1399
com Celso ouRocha '

I
'

g:�g�%�:::0:::::::::::::::::::'.:::::':::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::��
Pick-upFiat LX (G) - verdemet. .. : : : ;.89
GoICL(A)-marrommet. : 88

rt:�&(X��:-��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
��::e�����:=��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::'.:'::::::::::::::::::::::::::::::::;::�

. §ilª�:��:::'��;'��:';�:::�:j:�����������:=��::�
.

MonBajaBuggymodelo 86 , 72
F-1OOO(D)-bege.: : 86

VENDE-SE
Passat 83 motor novo com

garantia. R$ 4.000,00, ótimo es

tado. Fone 72-1399

VENDE-SE
, Marajo/82 à gasolina, em ótimo
estado. Fone 75-1450

Fano (0473)

76-7014
Rua Angelo Rublnl, 951 • Barra do Rio Cerro
8926().O(J() • Jaraguá do Sul· Santa Catarina

�

ARQUIVOS

ti
�

-

I I r,lESAS DE
�

VARIOS
TM,lANHOS �"lAQUINAS DE ESCREVER

FONE,FAX (0473) 72-1492

-

=AÇOES=
Compramos

TELEBQA� - TELE�C. - BANCm - ETC
Ligue 71 ..7543 - 97-9320

Rua Flor�·anópolis, 65 - Ce"tro
Jaraguá do S .. I .:SC .

Terça a sexta das.8:OG às12:oo /13:30 às 2O:00hs
Aos sábados das 8:00 às 12:00 /13:00 às 17:oohs.

R. Athanásio Rosa, 363 -

Fone, 73-0879'- Guaram:irim - SC

TELEFONES CELULARES· FAX
CENTRAIS TELEFONICAS
APARELHOS TELEFONicos
ASSiSTêNCIA TêcNICA
INSTALAÇÕES E CONSERTOS
EMGERALii =rn=��=r��«rm.

c:::� I LJ I c::t.r. .

IMPORT & EXPOI'n'
.

\

EXCELêNCIA EM TELEFONIA CELULAR
C;edenclada pelaT.I_ • Autorizada EquIlei

,., byMOTOROLA

TELTRON Impqrtação & Exportação'Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Rua Cei. Procópio GorrieS de Ollvelra� 280

'

Centro - Fone/Fax (0473) 72.Q803

B
FI

Lotes urbanizados na Praia de
Itajuba - Barr� Velha - Lóteamento

Jardim Residencial Andréia'

Pequena entrada

Informações pelo fone
(04J:3) 7�-1237 - Jaraguá do Sul
(0473) 22-8519 - Blumenau

CREClOO121áf31sa '
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Ruo An.tOnlo C. Ferreiro. 197
CRECI6799

EM JARAGUÁ DO SUL
RUA .JOINVILLE, '898/- CEP: 89.258-500

0)' 0473 72-3.520

CASAS'
• Sobrado cl 300m2 (Centro - Local TranqOilo) - RS 100.000,00 (Negociáveis) ,

• Sobrado cl 160m2 (4 quartos, 3 banheiros) morro do Boa Vista. l000mts após o Inicioda subida RS 25.000,00. TrOca por casa
em Barra do Sul

• Sobrado cl 260m2 (Rua 446 - Próx. Vieirense) - RS 95.000,00 - Em fase de concluslo
• Casa alv. cl 84m2 (Rua 650 - Laeral da rua BertaWeege) - R$ 20.000,00
• Casa aIv. c/85m2 (Rua Maria Bertoldl- Pröx. Monfort) - RS 28.000,00 'u�nte' r

·Casaalv. a128rtJ2(RuaBeira Rio, s/n° - Pröx, aotravo deSchroeder) R$35.000�OO- T1'OCIlporcasaouapartamentoemJaraguá
.• Casa alv. cl 115m2 (<loinviUe - Espinheiros) - R$ 25.000,00 - Troca pl imóvel em Jaraguá do Sul
• Casa alv. cl 140m2 (Rua 205 - Ao lado dq Juventus) - R$ 25.000,00 "

.

·Casa alv.,a 140m2 (Rua Luiz Salier, 205· Próx. Mercado Breithaupt) t R$ 45.000,00
• Casa alv. cl 170m2 (Rua Antônio C. Ferreira) � R$ 65.QOO,oo - Troca ptapanamento

.

APARTAMENTOS
• Ed. Sehlochet cl 3 qtos (1 suite) - RS 40.000,00 + RnanciiUTlento CEF
• Ed. Jaraguá cl 2 qtos + Dependência Emp. R$ 32.000,00 - Aceita troca por casa
• Prédio em construÇão na rua da CEF - Aptos a2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens
• Entrada + f'iinanciamento em 24 meses direto cl construtora - Entrega 18 meses

. . •

TERRENOS
• Terrano cl 601m2 (Condomlnio Azaléias - Unimo da rua) - RS 25.000,00 'facUltado'
• Terreno cl 630m2 (Schroeder - Ao lado da Marisol)1R$ 7.000,00 ou entrada e o saldo parcelado
• TeÍTeno cl 2.500m2 (Schr0ed8r - Rua valentin Zoz) - RS 9.500,00 ou entrada e o saldo pal'Cl3lado
• Terreno cl 7.600m2 (Próximo Malwee) - R$.60.000,OO ou parte desmembrada cl 4.500m2 pl R$ 30.000,00
• Terreno Coml ..cI 65()m2 (Rua Joio Januário Ayroso) RS 21.500,!)

.

• Terreno cl 371m2 (Rua Paulo Kraemer - Lot. Menegottl), R$ 8.700,00
• Terreno no ReSidênciai Henrique Behllng (prox. Sallo Amizade) Venha conferir
• Terrenos no Loteamento Piazera I (Ilha � Rgueira) Entrada de R$1.500,00. + financiamento \ .

. . SALAS COMERCIAIS
\
".

• Ed. Rorença cl 113tp2 (1' andar) RS 45.000,00
.' EdHlcio Minar (térreo) cl 17m2 - RS 20.000,00
• Central da Moda cl 25m2 - RS 6.000,00 ou 4 x RS1.750,OOflxas (só o ponto) �
• stloppiilg Jl1"ap cl 21m2 - R$ 17.000,00 + saldo financiadà_em 36 meses :

.

' OUTROS . ,
• Galpão industrial a 800m2 + caSa alv. a 233m2 + terreno todo plano com cl 26.549ß12.(Santa Luzia - Inicio calçamento). Preço:
R$ 140.000,00 (Negociáveis)

.

·Procur.·•• pl comprar
• Apto central com garagem! paga·se até RS 35.000,00 qu.ado .

• Ponto comercial para restaurante em Jaraguá. ótima localização
'

• Chácara próxima Jaraguá a casa alvenaria· Paga-se até RS 30.000,00
Troca-se casa de 200m2 cl piscina por apto. a 3 qtos e 2 garagens (apto quitado)

CEN'fRO -Casa
CENTRO - Cond. Atenas -

em alvenaria, nI
rua Exp. Antônio

I - Lote com

Carlos Ferreira cl
cl2 quartos, terrenocl Av. Mal. Deodoro - Apto, no 350,OOm2, ao450m2,

\
próxima ao em alvenaria cl \

.

suíte, 2 quartos e
70,oom2• Preço:

10 andar, cl aprox, 200m2 - lado da Weg ndemais dep. - R$ Posto Marcola - RS

65.000,00 36.000,00 R$ q.OOO,OO R$ 65.000,00 + finanç./CEF. R$ 12.000,00 v

FIGUEIR.A
Lotes cl 350m2,
próximo Colégio .Moníque - Apto. cl 3 quartos,HolandoGonçal-
ves no lot, demais dependências 'Ie 2 vagas
Waldem'ar
Schimitz de garagem - �$ 46.000,00

CENTRO - Rua Venâncio FIGUEIRA-Terreno
emalvenaria, toda Loteamentodö da Silva Porto - Salas comercial (esquina),cl
murada, próxima Juca-Lotésem comerciais - Semi-acabadas

frente de 29,5metros
aoReidosBotões. pl rua José Teodoro

- R$ 20.000,00 condições. - Preço: 50% entrada e saldo Ribeiro - Preço: R$
I

em até 7 meses.
15.000,00

Nova I próximo ·ao
Mal.

.

Deodoro
. F6rum-Apto.3quartos, r

'cozinha. demais depen- ótima localização, pr6x. ao Terreno eI ,1.382m2·
d&ncias e g�ragem -

Breithaupt. cl + ou - 620m2 contendo um

Preço: Entradaeasaumir sobrado antigo, R$
20mil+financ.naCEF. - Preço: R$ 35.000,00 250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"

;;

Av.. Mal. Deodoro, 141

Vendas

Terreno com casade alvenaria (4;571 ,OOm2) na rua FranciscodePaula, próximo
da rua Erwino Menegottl
Casa de alvenaria com 140,00In2 na rua,Adélla Fischer n° 248
Oasa de alvenaria com 63,oom2 no Loteamento ·Vlcenzl e Gadottl Uda·.

'

Terreno na rua AntOnio canos Ferreira, qe 19X30 ,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
Apanamento no Edifrcio Jaraguá�

Chácara em SChroéder, com 42 morgos, terreno todo plaino., com' água,e luz.:
Casa mista cl 160,OOm2, rua: Dos Escoteiros c/13 peças, telefone e antena

parabólica.
Casa de alVenaria na -Praia de Itajuba, cl 96,OOm2, contendo 7 peças e garagem
para dois carros, sendo o terreno de 380,OOm2.
casamista na rua: Dom Bosco ·Vila Lalau· com 105m2sendoo terrenode469m2
Terreno com ,1.000m2 próximo ao Colégio Giardlni Lenzi.
Chácara em Schroedercom 42 morgos, terreno todo plaino, água e luz.
Chácara em Néreu Ramos c/88 mórgos, cl casa, luz e água.

,

,

\ INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

L·,\ ela.

.Permutamos
,)de'terreno

'6.�OOm2, em área
centralde Jaraçué

: do Suí - Rua: Leo
poldo Janssen por
imóvel' em�, Piçar
ras.'

Casa de alve
naria com 240m2

(dois pisos), terre·
no com 400m2,
rua: Tomais' F. de,
Goeis.

Venha' ver.

•._._-_.�_.�----.

l'rß� I
I

CRECI W 1589J' I:.. I
I 31 I,
I ' I
I aalr..,.' Sul I

= I...õva·ia I
I Fon.: (0473) 72-2734 I'
I' Vende II'Terreno

II Terreno cl 376m2 (14x27), na Barra, Rua Frida Piske I
'

, I Kruege. Preço RS 7.000,00 ,

' / I '

• Terreno cl 65.836m2, naBarra, ruaHorãcioRubini. Preço I
I R$ 210.000,00' ,

, I

II
Terreno c/840m2 (21x40); na Barra, próximo ao campo I �'
do Botafogo. Preço R$ 7.500,00 '

I Terreno c/ 2.791m2� rua Walter Marquardt, defronte I
I CentroCom. Y-áSel. Preço R$ 215.000,00 I
I, TelTe�oe/720m2(15x48),naBarra.Preço�$15.000,00' I II

- Aceda carro I
I'

Terreno cl 4OO,00m2, na Barra, fundos Supermercado I·

Breithaupt. Preço R$ ,8.000,00
• Terreno c/450m2 (15x30), na Barra, ruaBerthaWeege. I II·PreçoR$7.000,00 ", I
I Terreno c/ 6OO,OOm2 (15x40), Rio Cerro II, próximo, IMetal. Lombardi. Preço R$ 6.000,00
I Terreno.e/450m2 (15x30), rua Arduino Pradi, bairro São _I II Luis. Preço R$ 7.000,00, I
I Terreno c/377m2 (14,5x26)', Lot. Jardim Hruschke II, I
I bairro São Luis. Preço R$ 6.000,00 - financiado I
I

Terreno cl1060�2 edificado c/ galpão de 95m2 - Bairro S. .

I ILuis - Preço R$ 25.000,00 .

.

.

.

I Terrenos no Loteam. doMàrquardt, localizado na Barra.. I
• Preço R$ 6.500,00 '. •
I Terreno com 480m2 ao lado da Azaléias Jguá Esquerdo. I II Preço RS 15.000,00, Negociável , II Casas _

I Casaem alvenariae/132m2, semi-acabada, 3qtos, l'suíte I
· I e demais dependências, na Barra, Lot. Rosá. Preço R$ I
I 12.000,00. '

.

I
I �asa em alvenaria c/130m2, 3 qtos.e demais d�pendên- Ielas; garagem, terrenocom440m2,VilaRau.Aceitacarro.
I Preço R$ 25.000,00 _ .

I

II Casa de madeira, 3 qtos, 2 BWC demais dependências, II
'

I terreno c/ 528 (16x33), na Barra. Rua Horácio Rubini.

I Preço R$ 25.000,00 ICasamista c/150m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem e de,mais

II dependências, terreno c/ 480m2 (12�40), próximo, ao I
• campo do Juventus. Preço RS 16.000,00 - negociável. ) I
• �asa c/148m2, 3 quartos e demais dependências, na I

.

I
Barra. Loteamento Papp. Preço R$ 60.000,00 'I IApto. 107m2, 3 quartos, 1 suíte, 2 BWC, sala, cozinha,
I garagem naBarra. 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 ile entrada e saldo em até 50 I
I meses com prestações de RS 100,00 p/mês

.' I' Aluga,
• Lojas comerciais na ruaAngelo Rubini, naBarra do Rio I

TERRENOS r

I
I"
'I:
I
I,
I
I
I
I
I
I

Terreno emPiÇIUTRS abeira rioe/4.185m2(Ancoradou-
ro)

.

Terreno Rua Amazonas cl L720m2, (esquina) pröx.
Teatro Soar
Terreno Rua Joaquim Francisco de Paula, e/2.500m2;
Próx. trevo Posto Mareolla

.

Terreno c/420m2<RuaLuizKienen
TerrenoRua João Januário Ayroso 2Ox90 (1.800m2).
Terreno cl5.184m2, rua 199 sem nome- Vila Nova
Terreno na Av. Mal. Deodoro da Fonseca cl 950m2 .

Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno 15x24 - 360m2 - Loteamento Garcia.
Terreno 15x32 - 490m2 - LoteamentoO Dia rua 401 �
Semnome
Terreno rua 456 - Sem Nome, c/445m2
02 terrenos cl 420m2 cada Loteamentó São Luiz

f CASAS,
Casade alvenaria c/50m2•LoteamentoAnaPaula, Rua
209 - Francisco Hrushka, n° 1.122.
Casa alvenaria c/60m2 boteamento Liodoro Rodrigues
"VilaRau

.

Casa em construção 50m2 - São Luiz

Casa mista rua Guilherme Hering, n° 30 -

Centro Pr6x. Bar Capilé
Casa de alvenaria 160m2 - Pröx. Recreativa
Menegotti .

'

I
,

Casadealvenaria l00m2+6Om2(emconstrução)
I" Ilha da Figueira.

.

.

I/Casamistacl terreno de 14x36 � Rua Francisco
, Zacarias Lenzi

'

Casaalvenaria 183,6OmiclterrenQde 16,40x70
-

(1.148,00m2) - Víla.Lenzí
Casa de madeira cl terreno de 2.000m2 Rua
FJ'8J1cisco Stinghen sIn° .

Casadealvenariac/183m2c/�rrertode 1.148m2
Casa de alvenaria em construção com 420m2 -

Situada em área residencial
càsa em construção40m2cl terreno de esquína
- Loteamento Ana Paula III

OFERTA

Terreno cl 350m2 • LoteamentoAna PaulaN •

R$ 3.800�OO

--

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09
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CAIIA8 .

ReI. 1.001 - o.. 1Iv. - el70mJ'- (el 'rea 1eneno c/ 1.6SQmI- BaIno Sio Joio)
AS12.ooo,00
ReI.1.002-o..lIIv. 0'17Om'-(Rualllugllli-pr6ic.lnd. Reunldaa) AS 80.000,00
ReI. 1.003 �C_IIIv. c/ soma - (Bailio lririol- JoinvIIIeIAoaiIHt troca) AS 20.000.00
ReI.1.004-o..alv. 0'103m1- (RuaMariaG. KlIIn) AS 43.000,000
ReI. 1.005 - C_IIv. 0'7Om' - (p1ÓX. S�do Vila Atou) AS 20.000,00
ReI. 1.006-C_ alv. c/12ßmZ- (Rua Richal! PiIck) AS41.ooo,00 + AS 88,oofimte

, ReI. 1.007 - o.. 1IIv. o' 200mZ - (p1ÓX. Weg I - c/ plicina))� 8O.0Q0,00
.

ReI. tOO8-o..lIIv. 0'80""- (T•• c/4S()mI- R. pedroFloriMoCentro) Rs 20,000,00
ReI. 1.008 - Caaa 1IIv. o' 7ßmZ - (Ilha da FigUeira)AS 20.000,00
ReI.1.010-Ca.. lIv.�- (RuaJolo'P.lanincheIc)AS85.ooo,OO

\ ReI•. 1.011-Caaaalv. c/ 145"'" (RuaA. A, Zinerlilann. pnSx, cqI, Al:lello Bauer)
AS 48.000,00
ReI, 1.012 -C_IIv, c/102in'- (Lorival Zoca1ei, n° 234) R$27,ooo,oo
ReI. 1.013- 0..1Iv. C/172""- (Raaldenclal V....ali.) RS65.ooo,OO
ReI.1.014-o..aIv.c/�- (Rua MaxSchcbert) AS40.ooo,00
ReI. 1.015-Caaaalv. o' 100m'- (Lot SanIoAntonio) AS1.2.000,00
ReI. 1.016-C_alv. c/ 100m' - (Rua Innio Leandlo - VHa LaIlZl) AS22.ooo,OO

.

ReI.1 ,017-Casaalv. c/18Om'-(ViIaLlIIZI)En1r. AS30.ooo,00+Fn8llC. AS520,oofirnh
ReI. 1.018:o.. 1IIv. o' 128m' - (Rua Luiz G. Ayro«>. 228). R$ 28.000,00
ReI. 1.019 - Casa alv. c/ 280m' - (Rua Joio Eggert, lal Na JoirMIe) RS 45.000,00

- ReI, 1.020- Casa alv. cl 128m'-:(Rua Ri:halt PiIck-Can1ro) AS 33,000,00
ReI. 1.021 - o.. 1Iv.·c/100m' - (RaaIdencIaI V.... ) RS 23.000,00
ReI. 1.022 ·Casaalv. c/5Om'� (Rua VenAncb da SllvaPorto) AS 20,000,00
ReI. 1.023 - C... alv, c/17ßmZ· (Rua,Henrique BoIIoinl, 50)1;1$ 50,000,00
ReI.1.024-o..aIv.C/144m"(RuaPedIoFlorianI-pnlx. HoIpIlIJguájAS30.ooo,OO
ReI.1.025- Caaallv, 0'153""- (RuaF..,. Frenzll, 64-pt6x, Sup. Eurapa. 0I1tIeI.)
AS66.ooo00 '

ReI. f.era'. Ca..mil. oi 195m' - (PrIIa P!9IIIIII1 - c/�) AS 35,000,00
ReI.1.027·Caaamll. 0'1040m'- (Rua MaItIm'SUlaI- ep6eForumrAS38.ooo,OO
Ref.1.028-o..miI,0I12Om'-'(BUnanau) AS25,ooo,OO '

ReI. 1.028 -casa mil. O! 70m1-�Molha - plÓl(. Alambique Balcman) AS.9.ooo,OO
All, 1.030·o..miI.0',70m1-(T_0I45OmI-JoInvl1eplÓX. Shopplnglnte-BairIo'

. BoaVilla) AS17,000,00
All. 1.031 - C_ medo o'70m1- (Rua Malta G. Klein) R$19.000,000
All. 1.032 - Caaa medo cl 10m' - (VIla Nova - pr6ic. Racreativa 'Dual RodlIS')
AS 45.000,00

.•

.

All. 1.033-Caaamed.o'88mt-(RuaVena�da SlvaPorto-02_cl66mla4ßmZ
IIImInocl8OOm'l AS30.ooo,OO /

'

All. 1.035 - Sobrado cl280m' - (p1ÓX. Ban Rio) AS 120.000,00
All. 1.036; Scbtado. cl44Om1- (Bama do.RIo Cano-Lei. P'Il!») AS180.ooo,00AII.Ul37- Sein. anl cl2OOmt- fAY. GebIlIo Vargas) AS180.000,00 '

All. 1;0398- ScIIr. an!. el250mt - (presidenlll epUcioP_) AS 350.000,00
APARTAMENTOS

All. 2.001 • Apto c/ � do""., - (Reoidencial EIdoNcIo) AS 45.000,00
Ral. 2.002·� oi 3 dorma•• (E.dW. JoniI) AS 50.000,00
RaI. 2.003 • Apto CI 3 donno. • (Edr. ,,_ Einlnncloarflr) AS 65.000,00
ReI. 2.004 • Aptoel3 dorma. - (EdIl.PnSx.RacIWlllv••1lii0i) AS 60.000,00
ReI. 2.005 - � cl 3 dorma.• (EdW. .amo RIO BIBnco) AS 45.000,00
ReI.2.006- Al*>c/3do11'111- ·(EdJ.8cllIoCIMt) EnIr. -AS45.000,oo+ R$289,OOplm.s

-

ReI. 2.007 • Apto oi 3 dorma. - (CIWIM .......) AS 48.000,00
,

1ERREN08
AII.3.001 - T_no cI_m' - (LetP�) AS13.ooo,00
All. 3.002-Tarrenoo'562m'- (Rua VlDrMeirellea) AS1S.ooo,00
All. 3.003 • T_no oi 450mt - (Jardin Cha�a1) AS15.ooo,00
All. 30004-T_noc/1.143mt- (RuaCul! VueI) AS60.ooo,OO
All. 3.005- Terreno 0I570m1: (RuaGullharrnaWaeg) AS 60.000,00
All. 3.006-Terreno q513""- (NerauRaiIft) AS1.5OO 00
All. 3.007 - T_no O! 45OmI- (Waldamar Atou) AS1 0.õ60,00
All. 3.008-.Tarreno 0I480m'- (Lei. GWa) AS5.500,00
·AII. 3.009- Teneno 0/2.180m'- (p1ÓX. RodeIO CrIOUlo) AS16.600,00
)W. 3.010 - Terreno 0/4OßmZ - (QuInta doaA90rianoe - Barra Valha) AS 4.500,00 (All. 3.011 • Terre)1O oi 37ßmZ - (Rua Eugenio Pilz - Vila Nova) AS 7.000,00
All. 3.012 - Tarreno 0/42Om'· (tel. GIIIlIa) t;IS 4.500,00 paRlalado em.� $x
All. 3.013· Teneno oi 41ßmZ - (pnIx. RodeioCrioulO) RS4500,OO
All. 30014 • Tarreno 0/371� - (VIla lanD) AS 8.000,00
AII.a016-Tarreno0/17.791m'-�'Elquerdo)AS35.ooo,00 ,

All. a01S· Terreno o' 45OmI- (Raeldtnolal VersaHa I) AS\8.5OO,00 .

All. 3.017-T_ cl8.215m'- (R. JoioSamITav_ - Lot WalterMarquardl)
AS 22.000,00

'

All. 3.018·T_no o' 370m1· (Rua Domilgoe Sanaon - pRIx. MariaoI· VIla Baapendl)
AS 25.000,00
FIII. 3.019· Terreno0l3OQml- (PIÓX. MÍIooIIa) RS7.0Q0,00
All. 3.020- Teneno o' 9.18Qm1- (p-ftIx. travo Guararniml) AS 380.000,00
All. 3.021 - Teneno o' 380m'. (Lo1eamentDCo"",) AS 4.500,00
All. 3.022 - Tarreno c/906mt - (Gllaramiin, Na Pedro FIBnciIoo Klan) AS 12.000,00
All. 3.023 - T_no oi 54Om' - (RaaII!. V_Is III) • RS 8.500,00 Eoqulila
All. 3.024 - T_no (Ioles'no Lotaamento�WlII)tus) AS 6.000,00

\ -cHAcARASlSfnos
All. 4.001 • Área de 300.000"" - (Gua,.rniin) AS 50.000,00

'

All. 4.002· Área de 5QO.000m' - (Rio da Luz) AS 55.000,00
All. 4.003 - Área de 5OO.ooom' - (Nnu RamOs) AS 60.000,00

'.
All. 4.004-Áreade 105.ooom'· (Nnu Reinos) AS60.ooo,OO
All. 4.005·Área de 325,00m' - Olha da Figueira) AS 20:000,00
All. 4.006 - Área de 5.000m'· Olha da !'Queira) AS 8.000,00
All. 4.007·Are.de15.000m'·(RuaBanjaninCOI1llanle-M......fIdW)a)AS2O.ooo,00
All. 4.008·Área de 8.000m'. (EstnIdal3arllaldt, l Rilliliod.. Pedras) R$13.ooo,00
All. 4.008 - Jae da105.000m'· (801m11d1rcf-. 2 .... clIIma 1oQIIDçio).R$
30.000,00
All. 4.010 - Are. de 120,00m' - (ÓO"'" - pnSx. Weg FioNIIaO R$12.0000,00
All. 4,011 ·Are.de2O.ooom'.(EIIr.GIllllaIdI-20kmdoOln1ro -"-planao/cua, lagoe
a pomar de fIIIIaa) AS 85.000,00 •

All. 4.012 -_ da 18.200m'- (VIa NoVa o'CMl medo 0'70""+ IBncho oIhl.u 'gua
00ITanlII- VlIII para a cidade) RS 45.000,00
All. 4.013 -Are. de 180.000m'- (N...u Ramoe c/pallagam todo oaroado 0/_ de
mad.) AS18.ooo,00

p,0N'T08 COMERCIAIS (VENDA) \

AII.6.oo1 - Sala oomalllial 0/25m'- (CantJal da moda) R$ 7,000,00 em a� 4x
AII.6.002· G�0Ind.0/28Omt·(Ter. 0/5.6SQmI-0/_ dealv.100mt- Jguá84)
AS 65.000,00

.

All. 6.053·G�o Ind. oi 1.038m'· (Conllr. oiS10m'·Cantro)AS 130.000,00
All. 5.004 - Sala oomen:faI.c/ 160m' (RuaJoInvIIe • Terrea) AS 50.000,00

, LOCAÇÃO
All. 8.001 • C_••'cI 80mt (RuaJoio Planlnchelc) AS11 OJOO pormte

,

PROMOÇÃo
\Scbrado alv. oi300m'. (04 dorma - cl aufte • o'garagem - Rua Joio Plannchai(, 973)
AS 88.000,00

LÓTEAMENTOS
All. 2030 - RealdencialPIanra - Entrada + Flnanclame�

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

i

Vende

erta
!

Ca,sa nova situada próxima àRecreativa doBreithaupt cl
110m2_ .

Terren. central, no início, da rua Adélia Fischer área de
33.02-3,OOm2
Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Financiado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.
Lote 425m2, próximo Bretzke.

,

-Área nobre - Lote com 3�4m2 - Lote com J .652m2�
prõximo'Recreativa Marisol .. .

Lote próximo Urbano, Jaraguã-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 Oampo.
.

Lote na.comunidade São Luiz Gonzaga de 400m2.
Lotes financiados no bairro João Pessoa. I

Lotes fínanciados em frente AABB.
Sal. Corni. Ed. Florença, 10 andar cl 1 13,94m2 .

Apto Ed. Schiochet ao, lado do Supermercado Sesi,
financiado cl 165m2, cl piscina, 2 garagens, salão de
festas, quadra esporte, porteiro 24 horas,

.

,

Chác:a� em Corupá com 66 morgos com uma casa de
alvenaría de 70m2• "

.n_ ._�
c....-- 'WWIMMf WIMMOO_...._......

Casa de a1venlllta cl 220m2 cl terrenO 200Jn2 • Vila Lenzl
Casa de alvenaria cl 120rnz - Vila Lenzl
Casa de a1veniuta êJ 84ft12 • Vila Riw
Casadealvenllltacl120m2 pr6x. BebIdasKIenen -1I�uzlnho

. Casa de madeira cl 100m2-· Rua Innão Leandro ,

, Casa de alvenaria cl 160m2 cl4 quartos - Rua Anita G.ut:>aldl
Casa de alvenlllta cl 100m2 - "frês Rios do Norte
caSa mista - Rua EmUlo Stein cl terreno 526rnz
SObrado cl 180rnz - Ilha da Figueira
SObrado cl 300m2 cl ótima locaUzação - Centro
Casa de alvenaria cl 130m2 • prox. Salão Ooerlng
Casa de a1venalla cl 100Jn2 • Pm. Apae ..

Casa de alvenaria cl 150mt - proX. Hospital Jaraguá
Casa de alvenaria rua Felipe Schmldt cl 155m2, teJ'l8no 688JnZ
Casa dealvenlllta cl260m2 com terreno de 560m2, Iat. Bernardo
Dornbusch
Casa de alvenlllta cl 130m2 teJ'l8no cl 430m2. Loteamento
ChllJ1llllOllat
Casa de alvenlllta cl 300m2 Barra Velha, à 1 quadra'do mar
Casá de alvenlllta na praia de Armação I

Casa de alvenarta cl 128m"· prox. Juventus
• .

Apartam.nto.
Apto. Cond. Amizade • cl 2 q!lartos • Financiado
Apto. Ed. Sehlochet cl 1 suite + 2 quartoS·+ dep. financiado
�o. Ed. Jacó Emmend. cl 155m2' 2 quartos + 8ulle + dep.
el'lJ)regada + 2 garagen8 ,

"

APto •• Ed. IlIbeUa cl 122m2- 2 quartos + suMe cl piSCina
Apto. Ed. Minar cl 140mt • cl 3 quartos
Apto. ç/ 2 e 3 quartos em construção rua Caixa Econômica pl
entrega dez/95
.Apto. cl 118m" Ed. Dona Lili em Piçarras cl ótima vista pl mar
Apto. cl 110m" cl 1 quarto Cambortll clfrente pl mar
Apto. Ed. Menegottl cl 2 quartos financiado
Apto. cl 160m2 cl 3 quartQS em Camborlú frente pl mar
Apto. cl 2 quartos novo em Barra Velha

, T."..n08
TeJ'l8no c/2.600IJl2; Rua Jolnvllle, ótimo ponto comerciai
Terreno cl 1.1 00m2 - Rua João Doubrava
TeJ'l8no cl 430m2 - Loteamento Versallies
Terreno cl 500m2 - Continuação Mat. Deodoro Fonseca
Terreno cl 400m2 - Rua VenAncio SIIvI! Porto. próx. Weg 'I
TeJ'l8no cl 589rnz - Ilha da Figueira'
Teneno cl 16.500fn2· em.Schroeder
TeJ'l8no c/2.700m2 - Rua RlcardQ Hass (centro)
Terreno cl 1.000m2 - lateral VenAnclo da Silva Porto
Terreno cl 430m2 • rua Lourenço Kanzler
TeJ'l81)0c/5.000m2-FundosruaJolnvIl1e6tlmop/mlcrosl1llresa
Terreno cl 5.000rna - Rua Venâncio da SOVa Porto
Lote esquina cl 700m2 pr6x. EscolaAbano Kanzler
Lote relildenclat Champagnat ótima localização
TeJ'l8no cl 684m2· Rua Felipe Schrnldl (Cenlro)
Terreno cl420mt em Piçarras p!Óx. Iate Clube na Beira Rio
TeJ'l8no c/800rnz • Vila Baepencll
Terreno cl 532m1 • Pr6x;-Posto Marcola
Terreno de 28 morgas em Masaaranduba

. Loca9io-
, Galpão cl 120rnz no centro -'

Conjunto R••,d.nc,.,lmlgrant••
ótimos apartament08 cl churrasquelra,:'saläo de festa8, salä�
de Joaos, playgraund, totalmente residencial, apenas.2 por
andar: IInanclàmento proprlo a partir de RS 353,00 (1, 17CUB)
--------_._-

'1�.
CRECI4004'

. .
\ .VEND&SE

Casamista na Vila Lalau de 4,quartos, 2 slilas, 2 banheiros, copa,
, cozinha, lavanderia, churrasqueirâgaragem, todamurada,próximo
àMarisol. Valor R$' 28.000;00
casà de alvenaria, 4 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros,
pr6ximoaocentro, emfrente àAABB. Valor R$ 42.000,00 .

, Casa de alvenaria, próximo ao Fqto NortelAndia, 3 quartos,' 2
banheiros, sala de visitas, copa, cozinha, sala de tv, área de serviço,
sallo de festas, churrasqueira, garagem para 3 carros. Valor R$
75.000,00

.

t casas, sendo 1 de madeira de lSOmts, em 6timo estado e 1 de
alvenaria de l�Omts, 2 suítes, 1 quarto, cozinha, banheiro social e
garagem, terreno comercial de 4ÓOmt.s. Na rua Joio Planineheck,
cenlro. Valor R$ 62.900,00 ou parcelado em até S meJIeJI.

Vendo ou Irix:o por casa de alvenaria na Vila Rau, tcasas, sendo
uma 'de madeira' e OU1ra de alvenaria próÍtimo ao Condooúnio
Azaléia, Jaraguá,Esquerdo. Valor 30;000,00
Casa de alvenaria de 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro,
lavanderia, Próximo ao SUpel1llercado Costa, bairrp Joio Pusoa,
ValoriU 12.000,00 .,

Sobrado de 200mts, próprio pata uma contecçio e moradia, em
Guaramirim. Valor R$ 25.000,00 em 3 ou 4 vezes.

Casa de alvenarià 1 suíte, 3 QWIl1Os, 2 banheiros, dependência de
empregada, sala, copa, cozinha, sala de jantar, churrasqueira,
garagem, terreno de 600 mts, próximo àMarisol, na rua Joinville.
Valor R$ 65.000,00
Casa em estilo Gennftnico de isOmts, precisando de uma feforma,
com terreno de 76Oints, pontQ comercial. Valor R$ 85.000,00 na

rua Padre Franklin, próximo ao Correio (centro)
Sobrado de400mIs, eJltilo de Campo, com terreno de 5.80Omts"todo

,

.
cercado de água contendo 1 suíte de casal, cls�da, 1 suíte solteiro
cl sacada, 1 quarto de visita cl banheiro social, sala nino, salã de
visita c:J varanda, sala: de som cl barzinho, cozinha, área de serviço
c:J dependência e banheiro, chJllTasqueira, garagem para 3 carros,
local para festas; quadra de vôlei, 3 tanqueJI de 'peixe, toda com

madeiradecanela.Loca1izadoRioMolhaà1.200mtsdocalçamen
to. Valor R$ 70.000,00 ou aceita proposta.

,

TERRENOS
Terreno de 23x26 na rua AntOnio Carlos Ferreira à 100 mts da
Marechal. Valo.. R$ 48.000,00 aceitaose proposta

.

Terreno cenlral3.200mts, pr6ximoUavel. ValorR$130.000,00,
'Terreno de 14x50, 'próxlmo à R4dio Brasil Novo na Vila Nova,
pronto para constnJir. Valor R$ 40.000,00
Terreno de 15x30, local altQ com ótima visIo no baÍITo Versalis.
ValorR$ 11.000,00

'

Rua Jo.e, Fontana, 'nl 4&
Jaraguá "o Sul · SC
FONE: 72-0525

/

- I
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.Janau' do Sul, 25 de revere.." ele 1995

+ESTAqIONAMENTO .

COBERTO TRABALHANDO
I

,CO� VAGAS DEMARCADAS; � .

TODOS OS DIAS .DE 8À
\ .

, ,CONDOI\IIINIO RESIDENCIAL'ATHENAS'
I . 1 "\ ,I

. 1.

65.0pO,00 Reais de entrada (à cornblnar.Aceltamos automóvel a,
',! outros ímövets no negócio) + 22.000,00 Reais' - Ass. Fínanciamento
�--------���--------�--�-
'. '\ ,

.

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

I . . ,/

·230jOOm2 - 01 suíte - 02 qtos - sala estar - sala de jantar -cozlnha -

BWC Sooial - Dep. Empre'gada - Área $ .. Garagem. 2, auto.

• • '. '., • .'.. ,.... • •.• • •.• TELEVENDAS:71-1500

,'1lAGA SEU ESCRITÓRIO PARA OS VERDADEIRQS ÚLTiMASUNIDADESÀVENDA,90%JÁVENDIOO
_.

"

TEMPOS MODERNOS
.

I
ESTE É aMAIS AVANÇADO EMPREENDIMENrrO =.=====---...--===�

COMERCIAL DE JARAGUÁ DO SUL. VEJA ALGU
MAS DAS CARACTERfsTICAS DO MARKET.
PLACE: I .

( ,

EXCLUSIVA RUA 14HORAS:

.E��VADOR PANORÂMICO; .

LOJASOE

CONVENIÊNCIA'

MEIA NOITE.

• ORIENTAÇÃO COM, FRENTE ..

, I
PARA A FACE NO'RTE -JLUMINA- CONFORT� PARA �
çÃO E VENTILAÇÃO NAtURAIS; . CIDADE, BONS NEGÓCI-'

.

OS PARA OS LOJISTAS}
+ ENTRADAS PELAS RUAS .'.1_--_
RE INO.LDO RAU

I

E . CARLOS,
.

P,ROJETO, CONSTRUÇAOE,INCORPORAÇAO:

HÀ�ERM�N��T
.

•..•....A
Arquitetura

,PL CI;,' Rua Domingos da. Nov., 109
-Fol)e (0473) 72-2008
Fax (0473) 71-0836
JaJraguá do Sul - SC

-, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 2S de feve�iro de 1995
. CLASSIFICADOS 2-7

SCHIOCREt
110NE «()L173)
1:1-0:125

Fábrica de Calhas
Industriais

eResidenciais.

. Rua Athanásio Rosa, ..645 - Guaramirim - SantaCatarina

BOX PARA BANHEIROS - VENEZIANAS - PORTÕES
ELETRÖNICOS - ESQUADRIAS DEALUM/NIO EM GERAL

ORÇAMENTOSBM
COMPROMISSO.

Rua Hermílio Francisco Ramös, 31 - Água Verde
-

Jaraguá do Sul - SC

l,Hablas .espaãol?
Parlez-vous français?

Th parli italiano?
Sprechen Sie Deutsch?

, Do you speak English?
SEJA UM ALUNO POLIGLOTA NAWIZARD IDIOMAS

E a cada amigo indicado ematriculado você receberá
10% de desconto em sua mensalidade.
Estamos esperando você!

Rua Epitácio Pessoa, 820
Fone 72-3407

••

PARA-BRISAS

Pára-brisas e vidros,
-.

novos e usados para

oujomóveís,
.Em Nereu Ramos ao

lado d� campo Estrella.

72-2218
PRECISA-SE DE
VENDEDOR

---.....___ .

Para trabalhar como

preposto na área de con

fecção. Clientela cadas
trada. Indispensävel ve
ículo. Contato fone 97-
9948 cl Adolar

_VENDE-SE
BicicletaMountainBike - Moruu:k,
6meses de uso, nova, ou trocapor
mini-geladeira. Por R$ 150,00.
Foae72-3412comercialclSilvana

VENrIÉ-SE
Balcão expositor cl vitrine e um

balcão seco pl doces cl vitrine.
Confira - Valor à combinar. Pra
vender, Aceita-se troca pl
materiais de construção,Fone 71-
'0931 ou noMóveisVeloso (pröx,
ant. estação rodoviária. centro cl
Sidnei)

VENDE-SE
Terreno cl 370,05m2• Rua Do

mingos Sanson - pröx. Marisol.
Vila Baependí. 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.

Pedrasr São Tomé, arâosia, ',

miracema, madeira rajada, .preta -,

brilhosa, bolacha, pati pave, pedras
muro e revestimento em geraL

, .

Rua Silveira Júnior s/n!1
,Fone 73-0027
prpximo do giná$io de Esportes
Guaramirim - SC

eris Pape/aria
-3 A.NOSDE T_RADIÇÃO
Material escolar, brinquedos,·
presentes, bijoterias,cartões de
aniversário e casamentos.
Rua Maria U, da Silva. 155 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul- sc

Fone
71-3231

VENDAS E ALUGU�IS DE:
VESTIDOS DE NOIVAS· TRAJE$ PARA NOIVOS· TRAJES SOCIAIS MASCULINO E
FEMINIINO • VESTIDOS' PARA 1" OOMUNHÃO • FILMAGENS E SERViÇOS
FOTOGRÁFICOS EM GERAL· LAVAÇÃO E REFORMA DE VESTIDOS DE NOIVAS

Rua, Bario do Rio Branco. 363 - Fone (0473) 72-2818
Jaraguá do Sul - SC

'

OAROMAEOSABOR DONSBONSTEMPOS voi,TARAM

PANIFICADORA ECONFEITARIA

�PÃOUVINHO
Abertodiariamentedas06:00à$ 21 :OOhs,

inclusivedomingoseferiados
'

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

(Próximo Weg I)
. .

Fone': 72-1243

MARAN�NI- Bolsa
dê Telefones

.

I'
CIMPBA

Fone(0473)72-1000
_

11111
............_. aua
Rua Walter Breithaupt,- 92 � Jaraguá do Sul - SC

(Defronte Beira Rio Clube de Campo)

, �, j L ;:_..lj I ,-
/ (:-'

@t80lr t8 CD�[1��t8 (1)f@t8o
onnSÃODECONCRETO

(TIJBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
__."Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101 _
DIVISÃODEPLÁSTICOS (TUBOSDE PVC-ELETROIllNHAS '.
ESGOTO-TUBOSDEPOUETILENO/MANGUEIRAPRETA).

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

Fone 71-0066 •

Promoção·

OU,OU,Ou.
EM .JARAGUÁ DO SUL

RUA JOINVILLE, 1281- FONE 71-8746
DIVULGAÇÃO DOS SORTEIOS

_-• • Os sorteios serão transmitidos

\• ����: pela Rede Globo no intervalo

11/03 .
da novela das 20:00hIPIIUJNt:JA, .

ABASTEÇA E CONCORRA
4 CASAS

4 CAMINHONETES IMPORTADAS
4 LANCHAS

8 JET SKIS
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1995
�""'''''''''''''''''''''''''''''''''''',�,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''---

PREfEITURAMUNIéIPALDEJARAGUÁOOSUL, Ievaaoconhecimeetodos Interessadosque,
emcoefcrmídadecomoquepreceítuaal.ei D°.8.666 deZ) dejuohode 1993, comasalterações daLei DO 8.883
íie 08 dejuohode1994, encontra-se aberta lícitaçãoDamodalidade deTOMADADEPREÇOS, tipoMENOR

·PREÇO,paraaquisiçãode01{UM)AUTOMÓVELDJ;:PASSEIOE01(UMA)AMBULÂNCIA,AMBOS
NOVOS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO QUILÔMETRO, conforme consta Deste Edital.

Os envelopes D001 "DOCUMENTAÇÃO" e 0°02 "PROPOSTA", deverãoserentreguesaoedíffcio
sede destaPrefeituraMuniCipal, sito àAv. Marechal.Deododo ra Fonseca, 247, DaDivislo deProtocolo, aa
às 11:00 horas do dia 15 de março de 1995, serão abertos no mesmo dia is 14:00horas.

A Integra e demais informações serão fornecidas aos Interessados; DaSecretaria de Obras e Viação,
DO hórário de 09:00 às 15:00 horas, DO endereço supracitado e pelo telefone n" (0473) 71-0988.

Jaraguâ do Sul, 21 de fevereiro de 1995

DURVAL VASEL

Prefeito Municipal

•
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
EDITAL TOMADA DE PREÇO �. 09/95

EII,..L
PATRICIATAVARES DA CUNHAGOMES TabeliãeOficial deTítulos

da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Catarina, naforma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste-Cartório para

Protesto os Títulos contrai
Assoe. Rec. dos Fund. da Energe - Rua Julio Friedmann, 305 - NESTA
Cezar A. Kesler - Rua Exp. Ant. Carlos Ferreira, s/n° - NESTA
Duka Ind •. e Com. Ltda - RuaMaranhão, 351 - NESTA
Dorací Gonçalves - Rod. BR-280 Km 58, s/n° - NESTA
Galdlston Jorge Dorles - BR-280 Km 74 - Nereu Ramos - NESTA
Helio Sebastião AlecrlmlLourena - Rua Gustavo Hagedorn, 117 - NESTA·
Iara Maria Medeiros - RuaCabo Harry Hadlich, 150 apto 08. - NESTA
Ind.Com.AlImentosRtpCeb-oLtda - Estr. Jguä-Pomerode - RioCerroÜ-NESTA
Jaraguá Com. de Brlnq. Ltda - Rua Av. Mal. Deodoro, 601 - NESTA
Lourival BodasklME - Rua Walter Marquardt, s/n° - Jl{ESTA
Luiz Aderll Amarante - RuaReinoldo Rau, 359 - NÉSTA
Lauri da SilvalMarieteM. da Silva - R.qa Joínville, 2089 - NESTA
Manoel F. da Costa S/A Ind. OM - RuaManoel F. da Costa, 973 - NESTA
Manoel F. da Costa S/A Com. Ind. - Rua Manoel F. da Costa, 973 - NÉSTA
Mercadinho Rovena - Rua Castelo Branco, 5633 - SCHROEDER (SC)
Mec. Trats. Dois Antônio - Rua José Albus, 30 - NESTA
Mario Sérgio AmorimME � Rua Joínviíle, s/n° - NE�TA
Mario Sérgio AmOJ;imME - Rua Joinville, �n° - NESTA
MadyModas e Conf. Ltda - Rua Dona Antonía, 455 - NESTA
MEC Tratores Claus Ltda - Rua José Teodoro Ribeiro, 162 - NESTA

.

"

Nutrimental S/A Ind. Com. - Rua Mar. Nogueira, 1182 - �STJ\
Pollsul Ind. Metal Lida - RuaJoinville, 3000 - NESTA
Resivale Combustível Catarinense - Rua Três Rios do Norte, 661 - NESTA
Starpe Calço e Conf. Ltda - Rua Av. Mal. Deodoro, 173 - NESTA

S�ta Catarina Têxtß Ltda - RuaProf' Irinão Geraldino, 305 - NESTA
Tingitex Benef. Têxteis Ltda - Rua 603 - 165 - NEStA
Tlí1gitex Benef.Têxteis L-tda - Rua 603 - 165-- NESTA
Transportes Krehnke Ltda - Rua Rio Cerro s/n° - NESTA
TMCom.·deMóvelseDec.Ltda-RuaCel.Proc.GomesdeOliveira, Ú49-NESTA

. ViadutosProds.AgropecuárlosLtda.-RuaVenâncio daSilvaPorto, s/n° - NESTA
B, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar

a devida intimação, faz por intermédio do presente edital, para que os mesmos

compareçam neste Cartório na rua Arthur Müller, 78, no prazo 'da Lei a 11m de -

liquidai' o seu débito, ou então dar razão porque Vão o faz,· sob a pena de serem os

referidos protestados na forma dà Lei, etc.
KE/Jaraguádo Sul, 22/02/1�95

Tabeliã

Proclamas de Casamenta
Margot Adelia Grubba Lehmann, OfiCiai do RegistroCivil do 1° Distrito d;I.Comarca de Jaragu'doSul,
Estado de Santa catariDa, faz saber que compareceram Deste Cartório exibindo seus ctocumeDtos pela lei,
afim de se habilitátem para. casar os seguintes: . ,

EdItai N° 19.8Ol de 15/0211995
GILBERTO DA SILYA E TERFZINHAURBANSKI

Ele, brasileiró, solteiro, esta!l1Pador, nascidoemMassaraDduba, nesteEstado,doriliciliadoe resideDte nalUa
FranciscoHruschka, 56, Jaraguá-Esquerdo, nestacidade, filhodeSebastilodaSilvaeMariaPetrydaSilva.
Ela, brasileira, solteira, operária, nascida em Santa Maria·- Benedíto Novo, DesteEstado, dolniCiliada e

resideDte'naruaFraDCiscoHruschka, 49, Jaraau'-Esquerdo, nestacidade, filhadeBernardo UrbansIci eADa
Urbanslci. .!. .

.

EdItai N° i9.803 de 15/0211995 .

.

ELCIO SILVERIO SANCHES E LUZIA MARGÀRElH DA SILVA
Ele, brasileiro, solteiro, servente, nascido em Central de Minas, Minas Gerais, domiciliado e resideDte em

.

Loteamento JulioRodrigues, lote 88, Vila Rau, Desta cidade, filho de Sebastilo Silverio Filho e Maria: da
Silva Pereira. ..

Ela, brasileira, solteira, costureira, nascida em Ivaiporl, Paran" domiCiliada e residente na rua Venâncio
da Silva Porto, 841, nesta cidade, fiuia de Oregio Manoel daSilva e Luiza Soler da Silva.

,. EdItai N° 19.804 de 15/0211995 ,

JEAN CARLO ÇÉSAR SALAI E MARIA HELENÁ FRUTUOSO
Ele, brasileiro, solteiro, esaiturário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente Da rua Epitácio
Pessoa, 93Z, Desta Cidade, filho de Faustino Salai e Odete Baratto Salai.
Ela, brasileira, solteira, comerciante, Datural de Ill\jaf, neste Estado, domiciliada e residente Da rua Ema
Ziemann, Z08, Desta cidade, filha de Adi Luiza Frutuoso.

. EdItai N° 19.805 de 16/02Il995
CLAUDIO CESAR CRAVES E NOELI DE SOUZAMARTINS

Ele, brasileiro, solteiro;mecânico de manutenção, DaturaI· de Otacilio €esta, Deste Estado, doriliciliado e

residente Da ruaMarCelo Barbi, 490, VilaLenzi, Desta Cidade, filho de Adelmo Chaves e Elsa Chaves.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, Datural de RenasceDça,Para0" domiciliada e resídeete na ruaMarcelo
Barbi, 490, Vila Lenzi, nesta Cidade, filha de MarceliDo de SouzaMartins e Ivone Fernandes Martins.

.

EdItai N° 19..806 de 16/0211995
.

LEANDRO CARDOSO ESORAIA REGINA DE CARVALHO
Ele, brasileiro, solteiro; mecânico, Datural de Jaauaruna, neste Estado, dorilicilfado e residente Da rua Vera
Fischer,40, nesta cidade, filho de NedsoD Cardoso e Val6sia Laureano Cardoso.
Ela, brasileira, solteira, veDdedora;Daturai de VilaNova- Imbituba, DesteEstado, doriliciliadaeresideDte
Da rua Vera Fischer, 100, De.stà Cidade, filha de Jos6 Reneto de Carvalho e Cléusa Ml!ria Bernardo de

.

Carvalho.
.

EdItai N° 19.807 de 17/0211995
JUNDIR DAWENBACH E ANDRÉA.SOUZAGIRÃo

Ele.,jpsileiro, solteiro, lojista, Datural de Salete, Deste.Estado, doriliciliado e residente Da rua Cabo Harry
Hadlich, 693, Desta Cidade, filho de Luiz DaufeDbach e Rita DaufeDbach.

.

. Ela, brasileira, solteira, vendedora, Datural deFortaleza, Ceará, doriliciliada e resídeate Da lUa Cabo Harry
Hadlich, 693, Desta cidade, filha de José Barbosa Girlo e Aury de Souza Lima.

.

EdItai N° 19.808 de 17/02Il995
. ALCIDESZANDONADI GRANADO E ROSANA APARECIDA BORGES ZANAQUI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, Datural de IPQl'1, Paraaã, domiciliado e resideDte Da lUa Francisco
Hruscllka, 1.426, Jaraguá-Esquerdo, DestaCidade, filho.deADgeloHemandesGranado eJustinaZlu;ldoDadi
Granado. ..

Ela, braSileira, solteíra, do lar, Datural de Formosa D'Oeste, Paran" doriliCiliada e residente Da rua Irmão
. Leandro, 04, Loteamento ADaPaula n, em Jaraguã-Esquerdo, nesta Cidade, filha de Mauricio Zanaqui e
Antonia Borges Zanaqu],

EdItai N° 19.809 de 17/0111995
CARLOS ROBERTOPULGA E VENIRDA MADRUGA FERREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, frentista, namral de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente Da ruaQuilombo dos
Palmares, 53, Vila Rau, Desta cidade, filho de Roberto Pulga e Cacilda Teresinha Gonçalves Pulga.
Ela, brasileira, solteira, recepcionista, natural de CorreiaPinto, DesteEstado, domiciliada resideate.na rua
Quilombo dosPalmares, 53, VilaRau, nesta cidade, filhade In�icioRodriguesFerreirae,AldiDaMadruga
Ferreira. I .

EdItai N° 19.810 de 20/0211995
CLAUDINEIPEREIRA SOARES E ROSANGELA MENDONÇA FRANCISCO

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural deAssisChatelibriand, Paraná, domíciliado e residentenaruaJosé
TheodoroRibeiro, IlhadaFigueira, nestacidade, filho deLourivalPereiraSoares eRosalinaBatístaSoeres .

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jesuíta, ParaD" domiciliada e residente Da rua José Theodoro
Ribeiro, 50, em Ilha daFigueira, DestaCidade, filhade Arnaldo franCisco eA1zeniraMeDdoDçaFrancisco .

. EdItai N° 19.811 de 20/0111995
. GUSTAVOBORGES DESOUZA E ELISABET .cRISTINA ARNOLD

Ele, brasileiro, solteiro, garçoD, Datural de Arvorezioha,RioGrandedo Stil, doriliCilíado e resideDte Da rua

LuisGonzagaAyroso, 566, elp. Jaragu'-Esquerdo, DestaCidade, fllho de Jairo Vieira de Souza eRitaMarli
Borges de Souza.
Ela, brasileira, solteira, do lar, Datural de Mercedes - Marechal Cândido RondoD, Paran" doriliciliada e
resideDte Da lUa Luis Gonzaga Ayroso, 566 em Jaragui-Esquerdo; Desta cidade, filha de Paulo Amold e

Nilsa Bruch Amold.·
EdItai N° 19.812 de 2oi121l995

ALBERTO ALEXANDRE VISENTAINERE IRENE DE ARAUJO
Ele, brasileiro, solteiro, lieDdedor, Datural de AgroDômica, Deste Estado, domiciliado e residente lia lUa

Leopoldo Janssen, 37, Desta Cidade, filho de Sebastilo ViseDtaiDer e ACidia ViseDtainer.
Ela, brasileira, solteira, cabeleire� natural de Santa Izabel doOeste, Para0" doriliciliada e resideDte Da

rua Leópoldo JansseD, 37, Desta cidade, filha de Antonio de Araujo e Elenita Lurdes de Araujo..

.
EdItai N° 19.813 de 21/0211995

.

. Gll.NEI SCHüNKE E ROSELÉIA VOLKMANN
Ele, brasileiro, solteil;o, motorista, Datural de J8l'3guá doSul, domiCiliado e reSideDte emRio Cêrra I, Desta
Cidade, filho de Herrich Schenke eEla Meier ScheDke.

-

Ela, brasileira, solteira, balconista, Datural de JaraguádoSul, doriliciliadae residepte emRioCêrron, Desta
Cidade, filha de BeDo Volkmann e Gerda Volkmann.

.

.

E para que chegue ao coohecimeDto de todos, mandei passar O.preseDte:Editai que será publicado pela
impreDsae em Cartório, oDde§eráafixado por 15 (quinze) dias•.

cf..61� Co�� de Mat. ·.de Construção Ltda.
MATERIAL ELETRICÖ -lßDRAULIÇO·- TINTAS - FERROS� PORrAS·-- JANELAS, ESQUADRIAS DE
MADEIRA � FERRAMENTA� EM·GERAL - CAL - AREIA - CIMENTO - BRITA - TIJOLOS - TELHAS

EBIBEBB3
. ENTREGA À DOMiCiLIO E PAGAMENTO À COMBINAR

Rua Jolnvllle, ... 389 - Fone: (0473) 7'1-5&76
89256-500 Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaràguá do Sul, 25 defevereiro de 1995 ESPECIAL CORREIODOPOVO.'

�

úidice de amortização portem- 1. Serviço inspirado no.cli- resultardototalenvolvimentoe

po de serviço, findo, o qual to-, ente. dedicação de sua equipe de
dos os equipamentos e utensíli - . 2. Estruturas deserviço vol- colaboradores em sintonia com
os passarão a ser automatica- tadas para total satisfação' do a Direção da Empresa e

mente propriedade daZanotti, a cliente.
'

inspirado nas neéessidades do

quemcoúbeentregaraáreafísi- 3. Propiciar integração e
•

mercado. Num harmônico am-

ca necessäria..
, partícipação.de todos osenvol- ,biente de Gestão Partícípatíva,

Com O Sistema Cequin a vidos no sistema.
. todos,' amplamente

Ciluma pretende reformular e 4. Desenvolver recursos hu- conscíeatízados, regerão suas

implantar estratégias de serviço 'manos com aperfeiçoamento atividades segundo os seguín-
adaptadas às necessidades e

.

contínuo.
.

'

tes princípios:
interesses de cada diente, 5. Perseverarnos propósitos,
criando um novo' conceito de do sistema.

.

estrutura voltada para a quali- 6. Gerenciar participati-
dade e plena satisfação dos co- vamente todos os processos. '

mensais. O Sistema éequin 7. Delegar e supervisionar.
'

vísacriarum conçeito de serviço 8, Alimentar constantemen-
inspirado nasexigênciasdecada te o sistema com informações.
cliente. O primeiro passo inicia 9; Criar estruturas voltadas
hoje com'a Zanotti· e esta p,ara a QuaJidade e garantir o
experiência renovadora será melhorserviço.emparceriacom
oferecida a todos es clientes de os clientes:
Jaraguá do Sul e São Bento do 10. Reconhecer os acertos e
Sul, devendo em breve espaço nãoaceítar erros.
de tempo atingir e beneficiar as

. quase 10.000 pessoas .que
diariamente se alimentam com

refeições fornecidas pela
Ciluma.

A filosofia da Ciluma

OSistemaCequin -Controle
de Qualidade Integral

A filosofia gerencial"1 ;

O Grupo Cíluma estabele
ceu um .planejamento
estratégico para os próximos
cinco anos, visando programar
odesenvolvimentodeempresas.
Esse crescimento, se processará
.de forma integral e deverá

1. O sucesso das empresas
depende do lucro resultante do
trabalho da equipe de
colaboradores.

2. Parte importante do

patrimônioempresarialsecons
titui namanutenção de uma cli
entela plenamente satisfeita,
sendo nossa maior

responsabílídade satisfazer os
anseios e as necessidades, de
nossos clientes, de acordo com
os padrões de qualidade vigen-

. teso

3. O destaque máximo' do
patrimônio do grupo reside na

valorização integral do ser hu
mano;

4. Os resultados positivos
surgirão de uma comunhão de

propósitos envolvimento geral,

espírito de participação e só do crescimento do grupo
preparação profissional cons- empresarial,mas tambémdesua
tante para vencer os desafios. contríbuíção comunitária e

5. Todos, dirigentes e' relaciomrinento com a socieda
coÍaboradores, concentrarão de.
seus esforços para concretizar 7. A convergência dos
os objetivos do grupo, agindo interessesdoss6cios,dirigentes,
com ética, honestidade e colaboradores.clientes.fornece
franqueza. dores ri comunidades, se

6. Cada etapa na busca do realizará sob a iluminação do
sucesso integral será precedida espíritodoAltíssimo, edequem
de criteriosa análise de "custol procedemosvalores espírituais
benefício" e "riscol defé.respeítomütuo ecoragem
oportunidade", em função não. para perseverar.

"Todo aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá".

, lo.1I.2S

ADENOR I-jORONGOSO, a Prefeitura

Municipal de JaragtJá do Sul através da
Secretaria Municipal de Educação, vem,'
demonstrar seu agradecimento pelo im

portante pepet que você desempenhou
como educador. Você plantou sementes
nos corações de seus alunos e colegas.

Nosso multo. obrlgadol

MAU CHEIRO•••

,

SANEBOX veda o mau cheiro, impede a saída de insetos e pequenos'
anlrnaís do esgoto e garante total segurança contra inundações. SANEBOX
éa solução para o saneamento urbano. :Encontram-se dlsponfvelsern vários'

'

. .'.

tamanhos os produtos SANEBOX com pronta entrega .dlreto da fábrica.

"COMÉRCI'O"E REPRESENTAÇÕES MAN,SKE LTDA.,,"
RUÄ JOINVIb.L� 1.532 ·'·FONE/FAX 72�t185 -'JARAGUÁDO 8U"L· 89

••• É COISA. DO.PASSADO

MÓS TEMOS .A SOLUçãO., '

ARTE�FINAL �.
FOTO'L.ITO ./
EDITORAÇÃOv

, �-
,

k
,

.

Rua Exp. 'Ç�bo Harry Hndlich, 737
99251,-380 - Jaroguá do Sul - sc

.

Fone/Fax (0473) 72-3294 ,
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:A Corretora -de Seguros
A. Garcia Ltda., comemorou
20 anos de sucesso, graças ao

ótimorelacionamentoqueman
tém com seus segurados.

"O cliente é nosso maior

patrimônio � para preservá-lo
desenvolvemosumtrabalhoídô
neo e acima de tudo honesto",
afirmao diretorAirsonGarcia,
mostrando, assim, o respeito
que a Corretora tem pelos seus

clíentes.
Totalmente ínformatízada,

o quepermite tomadas de deci
sões rápidas, seguras e efica

zes, acorretoraopera emprati
camente todos os ramos de se

guro, tendo.como carros-chefe
vida, incêndio, automóvel, em-

,

presarial, residencial e trans

porte. Sua filosofia de atueção
está voltada diretamente às re
aisnecessidadesdos segurados,
detectando com agilidadeepre
cisão suas expectativas .e ne

cessidades.

Graças a esta postura a

CorretoradeSegurosA.Garcia
conquistou um alto nível de
credibilidade junto à sua clien
tela. Sua equípe está pernià-'
nentemente mobilizada para

. garantir aos clientes a melhor
assessoría técnica, amais rápi
da liqüidação de sinistros e um
atendímento de primeiríssima
linha.

Segundo o
.

diretor, Airson

Garcia, estas são as bases para
manter a establlídade de uma

empresaprestadorade serviços
em qualquer conjuntura polítí
co-econômica, aliado a confi-

ançae a respeitabilidade dos cli
entes. "Administramos nossa

emp-esacomcoorênciaerigidez.
Não partícíparnos da guerra de

preços deflagrada por muif:aS
empresas da área. Na verdade,
estamos eticamente COD1p'Ome
tidos com omercado emais vol
tadös àqualidade00 que aquan
tidade.E,emconseqíiência,mais
preocupadoscomosaspeciostéc
nicos que envolvem os seguros.
Nos orgulhâmos de manter um
índicedesinistralidadebaixfssimo
mercê denossaseleçãoderisco"
enfatiza Garcia.

Vender seguro é mais Uma
questão de conscientização. Fa
zemos parte de uma corrente de

.

profissionais que acreditam.na

, evoluçãodamentalidadedo con
sumidor e na simplificação do

seguro. Quando o consumidor

despertar para essa consciência,
a aquisição de seguro deixará de

.

estar vinculada apenas aopreço,
assumindo seu verdadeiro papel
queégarantiraqualídadedevída
e o patrímônío das pessoas. Bn-

�O O·
'

'o's' '·1'e'o'm'pO"h'O"d'
,-=�:�::x::

1;. <. <

..
'<.' 0===

'o pro,' 'gres··SO da' reg"'1'10 :�i:'�
,,""o • , comseguraclorass6lidasdegran-

. � -

• ,o
"
',> '

� N ',o deprojeção nacional" alerta.

'rum'o'ao'
'"

s',:'AI'"lo' XX'
,

'.

I· �:=.E
.

' � ,'. mentoproÍisSioilaldenossosfun-
cíonãríos, Com o plano Real es
peramoscresceremtoroode30%
para este ano. É nosso desejo,
também, continuar. tratando
nossos clientes comomembros
da famflia, prestando asses

soramento contínuo, respeitoso
e �ima de ,tudo profíssíonal,
bem como, rever nossosproce
dimentos e métodos de traba
lho fazendo .investimentos
constantes em informatização
gerando novos. instrumentos
de vendas e prestação de

concluiu Airson

J'araguá do Sul, '25 de fevereiro de 1995
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CORREIODOPOVO - 9

A visita da tia Laura

No co"ente mês a sra; Laura Amaral Schmidt, de Florian6poUs, .

realizou. viSita à sua irmã, sm; Rosalina Amaral Werner, que foi
comemomdonoRestaurante Represa com lautoalmoço, patrocinado

.
pelo sobrinhoManoel (Manéca) Werner eDeolitula Berloli. (E.V.S.)

'. *_* * * * Agora 80b nova dir.vio * * * * * *

ProprletdtlCls IIkCl • ZacCi

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

Para .... verlo� nlo ..queça da
sobremesa deliciosa do Sorvetio

• Torta de Sorvete ._ Sanduíche de Sorvete •

Bombom de Sorvete. Você ..colhe o
sabor. Encomendas pelo fone: 71-8724

Av. Marechal Deodofo da Fonseca, 819 - Centro
.

Fone: 71-8724 - Jara ué do Sul - se

1 ENIIWM + 4 PAGAMENTOS SI ..os
J PAGAMENTOS SI�
À VistA 101M. DE DESCONIO

VESTINDO VOC� DÊ CORPO INTEIRO
OETÚLIO VAROAS, SS

Gente & Informações

Diretamente do Sul do
estado de Santa (atarina

para Jaraguá do Sul. estU
dante secundarista e dona
de um "it" Incomensurável,
a bela (orla BarnQbé é o
destaque-da coluna neste
sábado carnavalesco. _

(arll nha está a cerca de 1
ano na "city", esbanjando
encantamento�

ANIVERSÁRIO

o relojoeiropescador
de jundiás

.

e traíras
Estesimpático senlíorque apa

!tlCe aí.na foto, mostrando que lê
o CORREIO DO POVO é
OswaldoHeims, quenapröxíma .

Za.-feira de Carnaval pretende
completar 95 anos de idade.

Neto de avós alemães de
Brunswik e filho de pais
blumenauenses, nasceu na rua S.
Paulo, em Itoupava Seca, aos 27-
02-1900 e foi aluno 200 da nova
escola dirigida pelo Reitor F.
Strothmann e se fez relojoeiro,
aprendendoossegredoscomPau
lo Husadel.

É um devorador de livros, re
vistas e jornais (ver a foto) e hoje .

confessa que tem tonturas com
.

tantas leituras, e não consegue
livrar-se desse "vício". Mas está

, I

. m8XIJJo

lfJ
- I'��ftla,

Aua Procópio Gomes de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
.,faraguá do Sul - SC

ConrecdlesSuelI
v��

Av.McIec:hdOeocIaõ1lll5
.

fale4)473)71-3311-JaaguOdo&J-SC

rigorosamenteem diacomonoti
ciário. Ele é portador de uma

interesantissima vida que nós co
lhemos em agosto de 1993, que
levou o titulode o relojoeiro pes
�doF deJundiás e traíras\ que
ele lamenta não mais praticar
porque não consegue descer a

barranca dos rios Itapocu e

Jaraguá e porque os rios já estão
muito poluídos, afuma. Mas con
ta cada história de pescador, que
é difícil a gente não acreditar pe
los detalhes de suas façanhas. A
entrevista que conseguimos com.
ele, ainda é inédita, aguardando
duasprovidências: espaço para a
suapublicaçãoequemqueiraban
car as despesas paraque a comu
nidade conheça essa ilustre cabe
çapensante que estámorando no
"Lar das Flores", e desafia o cor
rer dos anos. Ao sr. Oswaldo

ßeims, nosso constante leitor e

crítico, os cumprimentos do pes
soal do ÇORREIO DO POVO,
que aposta com os votos de feliz

aniversário, quealcançaráos cem
anos. (E.V.S.)

Para nós" seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestaç,ão de'Serviços
S�GUROS GARCIA

Rua.Expedicionário Gumercindo da Silva nll SO,
111 andar, sala 2 - FoneIFax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC
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o

MISTÉRIO

Corpo é encontrado boiando no rio Jaragua
Jaraguã do Sul- Na quinta

feira, por volta das 15h30min,
funcionários da empresa Cerealista
Urbano, avistaram um corpo boían
do no rio Jaraguá, no trecho que
passa atrás da empresa O corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguä
foi cha-

'

mado e

retirou o

corpo do

rio, que
mais tar

de foi

ídentírí-

PD/ítitJ_
sv/psi/ti
ds pDssívs/
tJSStJSSiIlO/D

cado co-

rno sendo d«;-Amo Ernesto Físcher,
63, natural de Jaraguá do Sul e que
residia no bairro Jaraguá-Esquerdo.
Segundo íntormações de familiares
deAmo, eleestavadesaparecidodes
de a terça-feira, 21.

Naquele dia, Amo Ernesto teria
saído de cas-aparapescarnalocalida
de deGaribaIdi, em suaBelinabege,
cuja placa não foi revelada Neste
mesrno día, ele foi visto com dois
elementos desconhecidos. Versões

Investigaçõesjâforam iniciadasextra-oficiais, dão contaque suposta
mente.apös o consumo debebida al
coólica, Amo teria sido vítima de la- O delegado responsável pelo
troeínío e seu corpofoí atirado no rio. caso, Odilon Claudino dos Santos,
O cerronão foilocalizado até ontem. já iniciou as investigações para

Segundo o Corpo de Bombeiros, apurar a morte de Arno Ernesto
o fato de que e corpo foí encontrado Fischer. De acordo com

num ponto muito distante de onde informações preliminares, as in
Amo teria ido pescar, também é um vestigações partiram das versões
mistério. Dado ao baixo nível do rio

"

levantadas,paraapuraraveracidade
praticamente se tomaquase impossf- das mesmas.
vel que-tenha percorrido toda essa

distância
Se for verdadeira a hip6tése de

.queAmoFiscberfoivftimade assas
sínato, é provável que seu c01lX> te

nha sido atirado no río nas ímedía
ções da localidade de Rio da Luz e,

consequentemente, levado pela
correnteza até o ponto onde foi
encontrãdo.

OcorpodeAmo,nãoapresentava
perfurações àbala ou facada, apenas
várias escöríações, que podem ter

.

sido provocadas por batidas contra
as Pedras. S6 o laudo 'da'aut6psia é

que poderá definir comprecisão este

detalhe, que também é ummistério ..

LANCHONETE E PIZZARIA

FONÊ; (0473) 73-0'134
Rua 28 de Agosto, 2&00 (Pertinho da Estaçiol Guaramirim • SC

LANCHES
PIZZAS

�flf� MÁI� Mtll t���r�W�I-
'

,

PETISCOS
E SERV-CAR

A políciajá esteve nos dois ba- Comisso, novoselementos terão
res em que Arno teria sido visto na de ser reunidos para que a polícia
noitedeseudesaparecimento, terça- _ consiga uma pista a respeito- do
feira, 21. -Segundo as informações caso. Não se afasta a possibilidade
das pessoas que estavam no bar, de que Amo Ernesto Fischer, até
bem como dos proprietários, Amo tenha resolvido mudar o local da
saiu sozinho, sem que ninguém o pescaria e, neste caso, teria se diri
acompanhasse ou tivesse se gidoemdireçãoàCidade.Omistél'io
aproximado. está DO desaparecimento do carro.

NÃOEXISTEM
DENTES FRACOS. O QUE

EXISTE É O EXCESSO NO CONSUMO
DEAÇ�R. QUEM COMEAçOCAR COM FREQU/NCIA
PERMITE O ATAQUE DAS BACTÉRIASCAUSADORAS
DA CÁRIE, NÃO DANtJO O TEMPO NECESSÁRIO '

PARA A SALIVA RECOMPOR O PlI BUCAL
PENSE NISSO!

'

Cuide bem dos seus dentes.

Escove-os após as refeições
e após a íngestäo de doces.

Na impossibilidade da escovação
faça um gargarejo.

Não esqueça de.vísítar

periodicamente
seu dentista.

PráâmraM��
&>SuL

, .

�
.,�.w.

BREITHAUPT
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PROJETO
,

.

Pólos Esportivos iniciam trabalho em março
J araguá do Sul • A Fun-

'dação Municipal de Esportes
(FME) de Jaraguá do Sul,
confinnou o início do projeto
dos Pólos Esportivos para o

día 6 de março. Segundo o

professor Hercí1io da Rosa,
diretor-técnico da fundação, o

projeto objetiva a descoberta
denovos valores e vai abranger
váriospontosdacidade.Estarão
envolvidos neste trabalho, me
ninosemenínascomidadeentre
10 e 14 anos.

trabalhos em modalidades co
letivas - basqueteholehandebol,
masculino e feminino; 'voleibol
masculino; futsal; tênis de

mesa e xadrez masculino e

feminino e atletismo. Os locais
Serão cinco os pólos detreínamento serão os giná

esportivos que desenvolverão sios de esportes da AABB,

Quem incentiva o esporte amador
incentiva a educação para a formaçãomoral do indivíduo.

Participe você também. E realize na sua comunidade eventos

e competições esportivas. ,

A Prefeitura de Jaraguá do Sul

apoia o seu gesto.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.

�

SERMenegotti, ArturMüller,
BefraRíoeSest.Ainda haverá
atividades no Parque Munici

pal de Eventos. O atletismo

terá lugar no complexo
poliesportivo da Vila Lenzi.
As inscrições estão

abertas até o próximo día 3

de março e podem ser feitas
nas escolas do município.
Para o professor Hercílío, o
projeto constitui-se em uma

novidade e, portanto, a ex

pectativa é de que um bom
número de a:1unos-atletas

participem.

r::r Excelente vtsta para o mar
r::iF Terreno 20x20= 400,OOm2
'r::r Casa/sobrado com 289m2

PREÇO: R$ 120.00.0,00
'

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 285'· Jaraguá do Sul· SC

Fone/Fax: (0473) 72-2679 -72-3139

VECTRA
Eleito - "CAAAO DO ANO"

por Auto Esporte • Versõo 1994

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

ao seu alcance na

�
IJ!!!!!!!!JlJlEHlJóllFEß

Emmendörfer Com.
de Veículos Ltda.

Concessionária
Chevrolet

Av. Mal. Deodoro da
Fo·nseca. 557

Fone(0473)PABX 71-36,55
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