
Câmara Júni'or
. � ..

a . tem n·ovo I

residente emJS
José Ivan Korn é o novo

presidente da, Câmara
,

Júnior de Jaraguá do Sul.
Ele substituí Osni Pedro
Fagundes. .Na quarta
feira; 1. houve um café da

'

manhã com a imprensa
I

, ,Página lZ

,'.Traballuulores têm
>t

,
"

pucilo Paraizáabre
tnsonçõesno dia 13

-

lixo recicláveljunta Iusentus tem páreo'
quase 200 toneladas' duro na Copade Sç

'"

A Pontifícia Universidade O projeto implantado pela se- Figueirense. Avai, Tubarão e

Católica do Paranä recebe . cretariamunicipal de Agricultura ímbituba São es adversários do

inscriçõespara o concurso ves-. eMeio Ambiente, para acoletade •
Grêmio Esportivo Juventus 'na

tibular entre os dias 13 e25 deste lixo reciclável. já recolheu 190 segunda fase da Copa Santa
mês com provas em janeiro,

'

toneladas desde abril. Catarina, que começa dia 12.
,

PágiJ;aa 6
.
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-

Tribunal vai investigar c�mpr� de carnemo:,,\ "<t;m-
. 2�� �'r\-':;:

O���. ,I, do Estado decidiu ínstaíar r.;:

duas, auditorias simultâneas '
. rg1
�

napreteítura de Jaraguã do _,:,�,
Sul. Umadelas para apurar
procedimentos na compra
de.doísmil quilos de carne
moídacujoprodutosaíu do

'

Frigorífico Vila Nova (que
já fechou as portas), em
presa que tinha o prefeito
Durval Vasel como um dos
sõcíos. A .eompra foi feita
através' de outra empresa
que ofereceu praticamente
o. mesino preço que dois'
outros concorrentes pe
diampor apenasmil quilos
dacarne.Outraauditoria vai

apurar denúncias sobre a

distrtbuição de cartas
convite' assinadas e em

branco.

,

:; serviços dentários
mais facllitados
,

Em parceriacom aApevi,
o Sesi, começa, a atender na
segllnda.feira. 6. trabalha-

;. dores de empresas com,
m�nos de 50 empregados
'. Ulna unidademövelno pátiodaTecnosol. "

Página 9 Agê"dafica�"ertilpOl' càUsa de cargas

,

Rio ltapocu sofre com apoluição de,dezenas de irulús� e esgotosdomésticos
-

_

O projeto para recuperação da Bacia do Itapocu, paralisado desde o governo de
Vilson Kleinabing - também é promessa dó governador Paulo Afonso - prossegue apenas

.
com açõesda prefeitura deJaragud dp Sul. Até-hoje o município espera pela reativação
do Posto Avançado de Controle Ambiental, órgão estadual.

Página 4

ENXUGANDO

Privatização da'Redetambém
revê demissões em Jaraguá

" o pr:ocessp de privatizaçãç
já em andamento da Rede

,

Ferroviária Federal. que pre
'vê aderríissão voluntária (com
benefícios) ou não de 18 mil '

dos 40 mil funcionários da .

eãtatal; também atinge o

escritóriode J�aguá do Sul.

'São quatio servidores, ,in'
cluindo o agente,' que' têm'
entre 1 n e I 7 aI)OS, de casa,

Segundo consta, a RFF so

não será.desativada defimti
varnente no município em

função decargas de algumas .

empresa') locais.
'

,
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.
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Há94anos

"fj��1FAE),qu�estásolicitandoumaauditoriafede- quando deputado- estadual. Com relação a -Em 1901, os deputados empossados no Congresso Representativo de SC, que
,e

ralo 1 id 1�.. »Ó» ç
'. elegeram a Mesa diretora e ouvirâm a Mensagem anual do governador dr. Felippeporter co�c. UI o que relatõriofeito por um contas da administraçãode Ivo Konellna

,
, Schmidt, eram os seguintes: Major Vidal Ramos Júnior, -Caetano.Cósta, Santos

funcionário do órgão, sobre o episódio da prefeitura, Ilas quaísoTribunal também detectou Lostada, dr; Campos Mello, CeI. Pereira Oliveira, CeI. João Cabral, prof. Carvalho
Pilho, Germano Lepper, Cei. José MauricioCel. Manoel Moreira, OVídio Rosa,

carnemoída não é verdadeiro.
. írregularidades, Vasel tem sido oprincipalporta- .. Cel, Henrique Rupp, CeI. João Costa, Reynaldo Tavares, Gustavo Richlin, Pedro

O outro é a rejeição d
..
as contas' 'da voz; Perseguição polítíca ou, lião, a verdadeé

Peddersen, LuizAbry, Cel.ElyseuGuilherme, dr, CeI. Bayma, CeLJoão Ferreira dev,
Mello e Alexandre Ernesto de Oliveira. Mas nem todos estavam presentes: Gustavo

.

prefeitura, determinada nesta semanapelo Tri: qu,e os fatos estão criados edevem se.r apuradoos Richlin/representante de Joinville estava'na Europa, o CeI. Elyseu Guilherme e o'

dr: Celso Bayma, 'estavam no Rio - a Capital Federal, Alexandre Ernesto de
bunal de Contas do Esta:Jo relativas ao

.

porque envolvem�heiropúblico. Fa1andomais Oliveira, se achava-em S. Francisco e o�Cel. João Ferreira de Mello, n�o se achava
, no recinto. Era aprovado 'voto de louvor ao Major Vidal Rainos Jr., pela correção

exercício de 199.21..'O prefeitoDurval Vasel clarameéte, dinheiro dos contribuintes cuja com que presidiu provisoriamente as sessões do Con�resso.
prefere credi� tudo isso-como perseguição

. aplicação não pode, nem de longe, suscitar Há 70 anos.

políticapromovid�pelos deputados .lvo Konen suspeitas." -Bm 1925, a "Sankt Stephan Gemeinde" - a Comunidade SãoEstevão, de Garibaldi, •

. anunciava grande festa popular,com churrasco, bebidas, cafée "strudel", que se
.

transfonnava num grande sucesso com generosa.receita para as obras da capela de
Santo Estevão. I

-O pnItor Carlos Kopmann comprava qualquer quanudade de- cobras vivas,
venenosas ou não, como também sapos (Boi), grandesUtunha, que'aínda existiam
em grande quantidade na região, liberando aos. fornecedores caixas onde eram

acondicionados com segurança.' .

'

Há60anos
.,

� "

• -Bm 1'935, o prefeito provisório Waldemar Grubba, do recém emancipado 2°
e até herói, que a custa de '. distrito de Jaraguâ do município de Joinville, ao ensejo da passagem do "Dia do,

. insistência e negoci�ções .du- Colono", .decretava o dia 25 de.julho, feriado municipal e explicava que o "25 de
. . julho" era escolhido, porque esta. data marcava em 1824, a entrada dos primeirosrante <mos conseguiu agora . a

, armliaeão da Autonomia Pales-
' imigrantes, contratados pelo governo para colonizar vastas äreasdo Pais, adotando

--r'ro •
.

o sistema da pequena propriedade. 'Como Hansa fosse o 2° distrito do novel
tina na Cisjordânia, localidade município de Jaraguä (o 30 distrito do então município de Joinville), naquela
que há 28 anos vinha sendo comunidade e vila também se prepàrapara festejar com umferiadoa data consagrada
ocupada por Israel, autonomia r ao "Dia do Colono". O prefeito..realizava uma reunião no Salão Buhr, domingo,

quejáé umgrande passo e tráz dia 21 dejulho, sofícitandoo comparecimentonãó sö das autoridades, como

esperança de dias nelhores, Tudo' pessoas interessadas eIÍI ressalter nosso município, como sociedades escolares,

atiradores, esportes, etc. Começava, a partir de então o reconhecimento da data
isso para júbilo não só dos ,p&- que,' com a rápida índustríalízação, perdeu o seu valor como homenagem aos

lestinos e judeus mas também. homens que suprem as populações de alimentos.
• .

da Organização das Nações Há lOanos
Unidas (ONU)' que há 'muito'

-Em1985, aA�sociaçãodosVereadoresdo Valedo Itapocu _ AVEVI, que tinhana
tempo vinha trabalhando pela presidência o vereador Brnesto Pelipe Blunk, de Corupá, reunia-se em 30-11-85,
paz rio Oriente Médio, e igusl- em Jaraguá dó Sul, para o e.ncontro bimeStral. Além tio pronunciamento do

mente o 'nosso Brasil que dias . Presidenteda.1.JVESC;,estavàpr�to�araàs 11 horas,apalestradoPresidenteda
atráS recebeu YasSer Arafat com Telesc, Pedro Ivo Campos, sobre planos àmicrorregião.'

'

hon(as de chefe de Estado. .•
-O Secretário da Educa,ção, MoacirThomazi, quando de sua recente visita àJaraguá

* Iormlista do Sul, autorizava o fuício da tomada de providêllcias para � construção doprédio
da 19'.; Unidade de 'Coordenação Regional de Educação, com 2 pavimentos e área

cOllslruída de aproximadaméIite 1.000 m2, Ficava localizado 'na rua 277 (fu'fie
Mallftrd), entre o Centro Interescolar de lOGrau (CIP).e o ginásio de esportes
Artbur MU1l�.

.CORREIOOOPOvo·2

EDrrORJAL

Pisando em ovos
A barca da prefeituravive dias de-mar (PMDB) e Geraldo Wernißghaus (PFL).

revolto. NãO bastasse a determinação do Tri- .Verdade seja dita, os dois parlamentares, cada:
-. (

.

bunal de Contas em instalar duas auditorias
'

.• t

, para averiguardenünoías sobre irre�1aridad�
umpormotivos próprios,não nutrem nenhuma

.

simpatiapelo prefeito e Vice-versa..
no já novelesco caso dos dois mil quilos de porém, ao pé da letra; sem tirar nem por,
carpemoída paramerenda escolar e cartas-. ambos cumprem opapelque lbesfoi'destinado

,

, 'convite assinadas em branco, o Paço deve

sofrermaís doisimpactos de vulto.Um deles
,

• --I
•

da Fundação'de Assistência ao Estudante
.

nas urnas no ano passado que é ode fiscalizar,
.

I

também, os atos da administraçãopúblioamu-

nicipal. Fazem, aliás, o que opróprio Vasel fez

Um palestino valoroso
.. ·Em,�so-livro intitulado
"Da Terra e do Cosmos",'editado
em 1977 e de edição esgotada,
temos um artigo de título

"Palestina;". e cujo p_rimeiro,
parágra-
fo '�.stâ POJes/InOs fi
assim .',

redigido '/sroflltos
.

i��Or:� '_ pr«llrondo,
sentinm-

, enllm,'optJZ
to entre
árabés-isr�litas que'já em 1948

.
deu origem à guerra da Pa
lestina, em nada arrefeceu
antes pelo contrário vem se

firmando e tomando corpo".
E oom efeito era' assim ein 1955,

* José Castilho Pinto

quando escrevemos o tal ar

tigo, pois, de um lado os

palestinos que jamais se

conformaram com a criação de
um estado jud� no seio de
sua comunidade ärabe e país

. que reivindicavam como de
sua inteira soberania. De outro

.

. os israelitas, que viviam ava-
.

gar .pelo nnindo sem um

paradeiro, e que corsideravam
.a Palestina como a terra de
SUa origem e· por isto a sua

pátria natural 'desde antes de

Críste, .

Mas felizmente surgiu Yas
ser Arafat, l{der da Organização
pela Libertação da Palestina
(OLP), um palestino vaioroso
" .

EXPI;lDIÊNIE
CORREIO DO POVO

,GGC 84,436.591/0001-34
�

--- � �
•

__H _._ .._ _�••

E'ugêaioVictorSéhmi:ickel.
,

.' DiretorGeral

PRODUÇÃO I.
,-

.,

-� ", i .

_

.

\

Gráfica e Editora CP Ltda.
Arie Gnillca: Aálano TreoUnl

.

foIoIMO$: Cosar �unkes
Cln:ulação:DalvaR. !",Nagel

Adll1lnl...açio:FranelS::oAlves .

:

�o. eon..cla':J, Carbs Pelxerh.4aJla� Alves
. RlpÓI1!Igemeedição:
PõlfrIca: Celso MachiKÍo MTB.DÀT(SC) 153;
Espon.s • Policia: PeterSOfl A. tzldoro;
�:Ellsâng81a,p ,Blnl; ,

Gerat y\l()ffi8 �'. S. GctM;alves MTB'DRT (Söclál) 219
Compo9Iç ,trOllic<ta laser

AS6INA'lURAS:
;Inual .

, '

Confira aHistória

\

"A Hist6rla de nossa
-/

gente n40 podeflcar s6
na saudade H.

. O Passado s6 é impor.' ..

taiue se o seu tempo joi
, 'bem ernprega40

Barão de Itapocu

A êomuoidade cresce
"

e se transfonna 'pelo
trabàlho. De cada um

e detodos.
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. DENÚNCIA

R..d laJ1� Tribunal investiga compra de
"

"",'

carne" moída para as escolas

à merenda escolar não foi
suficiente. Nesta semana oTri
bunal de Contas do Estado
acatou denúncias formuladas

pelos deputados Ivo- Konell

(pMDB) Geraldo Wemirighaus
(J>FL). Uma delas sobre este caso ,

e a outra a respeito de cartas

convite assinadas mas .não
preenchidas.

Sobre o caso da compra da
carne moída; cuja venda foi

, efetuada no ano passado, durante
operíodo de férias escolares, pelo
Frigorífico Vila Nova (já falido),
que tinha como sócio o prefeito
Durval Vasel, a unia empresa de

materiais, de construção e de
'

gêneros alimentícios que
repassou, a mercadoria à. _----_-_---------------_.... :

.prefeitura, o prefeito diz que a

denúncia dos deputados não o

preocupa. "Isso já virou ob

sessão"; alega Vasel, acres-
, centando que o negócio foi feito
com quem: ofereceu melhorpre
ço.

De fato, uma perícia da FAE
mostrá que entre' três con

correntes, 'o que ofereceu a carne

o fez por um preço' Semelhante
com umadiferença: entregou dois
mil quilos ao invés demil quilos
proposto pelos demais. A

suspeita dos deputados reside no
1r... """'"" ,.-1f�de ,que a carne saiu de um

,

,
frigorífico acaminho-da falência
onde o prefeito era sócio,,,
Acatadas as denúncias, o ,TC
decidiu pela realização de duas

auditorias simultâneas.
O parecer da,FAE, no caso da

.

carne moída, também diz que a

empresa contratada, de pro
priedade de Marcos Luiz Klein,
apesar de não possuir depó
sitos adequados para a mer-

cadoria, não tinha contra si . �==:::;::=::::============:::::=====.J

-

Em baixa
Pela segunda vez" o conceito (por escrito) emitido pelos
funcionários públicos municipais recentemente, sobre o

primeiro escalão não foi bom. Melhor dizendo, ruim. O

questionamento antecede o segundo seminário da

valorizaçlio do servidor municipal marcado para os dias

13 e 14 de novemro. E aí está a razão das respostas: á'
tal valorizaçãa fica mesmo porconta de salários

achatados na maioria dos casos; Sob a égide de uma

economia de' guerra provocada pela queda na

arrecadação. Mas que, até agora, não se sabe -que
dimensão teve e nem onde se está economizando. Por

, enquanto, segundo os servidores, só nos salârios.

C�dejas 1

Consultada, a 'Associação
'Comercial e Industrial sugeriu que os

'

80 apartamentos projetados pela
lleaetaria mmícipal de Habitação'
Jejamconstruidos pela Codéjas enão
pelo Fundo Rotativo Habítacícnal.
Com recursos repassados pela
Cobab. Caberá ao Codejas licitar a,

.

oIra e contratar construtoras e' iI»

de-obra. Se os custos em âmbito do

IIlIIlicípio são, de fato, rrenores éhora
.mostrar.

Fazendo

,

Faltam só nove qullõrretros para
·9IC o trajeto entre Garuva (sC) e

.

,Curitiba (BR-316) seja totalrrente
Gtplicado. Tudo feito com dinheiro
II governo do Estado de lá. Que
� sofre com queda da receita e

folba astronônica de salários dos
lerviaores. Em terras catarinenses,
lJlalquer quilômetro de asfalto é urra
lXIvela que nunca acaba. Milagre ou

co�cia? Fico com a.segunda
alternativa.

.

Codejas 2

A Companhia de Desenvol
vimento de Jaraguá do Sul (Codejas)
tem na prefeitura sua acionista
majoritária (51%) e está autorizada,
por lei aprovada pela Câmara, a

prestar serviços e, também, terceirizá
los. Como já fez com rrão-de-obra
contratada pela própria prefeitura, o
que livra o Paço da estabilidade no

serviço público. Pra mim, a sugestão
dáAcijs tem cheiro de desconfiança.

Lambuja
Em passado recente o governo

paranaense asfaltou todo, o acesso

entre Garuva 'e Guarstuba (em
território catarinense). O lado de cá

J •
. .

.maís parecia com as crateras da Lua.
E continua fazendo a rranutenção
.serrpre que necessário porque tem

interesse no turismo em direção às
,

/ '

suas praias. Ou seja, faz o que não é
de sua obrigação, alémdaquilo que é,
investindo com retomo garantido. E
poupando vidas"

Empauta
� cÓnstrução da rede de esgotos O BNDES ativou o Programa

lllli!árioodeJaraguádoSulressuscita Nacional de Financiamento ao

lIIn outro projeto, há algum teIqlO Turismo, com financiamentos a

�Vetado: a despoluição & bacia prazos anteriorrrente restritos aos

� lIapocu. Nada llJlÜ! lögico, Se a. estados do norte e nordeste. Permite
Cldade'vai cuidar de seus esgotos que-a iniciativa privada aumente e

��sticos, as indústrias, raras
"

diversifique a-oferta de produtos,
�,continuarão poluindo os rios turísticos e rrelhore a qualidade dos
9íe siq as reservas hídricas. E os serviços neste segmento. cai COIm
niCfpios . vizinhos também, uma luva para certos empresãrios do

lapeciaIlDmte aqueles 10caliUdos à ramo que acham que tudo deve ser

tante dos rios. 'feito as custas dodinheiro público.

Quem se habilita? '

..

K"'B
COMUNICAÇAO LTDA.

Uma Ae8ncia de'Publicidad«, com a cri�tividade
e tecnologia que seu Produto merece I

Av. Mil. O'adoro di Fonseca, 141 - Sall 04 • Fone f Fa.x (0473) 72-1066
89251-70t· Jarap do Sul - SC

'

J�uádO SuI-um�nte
parecer exarado pela Fundação

,

de Amparo ao Estudante (FAE),
isentando o prefeito de

acusações sobre irregularidades
na com

pra, pela
� prefei

tura, de
dois mit

quilos
de carne

moída
destinada

/1018"'
doME,dlz

que 'negócio
10/ líelto

nenhum impedimento legal
para participar da concorrên
da. Até porque a carne foi

transportada do frigorífico,
'

segundo consta, diretamente

para as escolas. Vasel mostra-se,

aparentemente, tranquilo e djz
que a intenção, dos ,dois
deputados é puramente política.
"Ambos querem ganhar a

prefeitura de qualquer jeito",
resumiu oprefeito,

Vasel: "negócio legal'l

'Bpaço
CuIiumiDalmar

semear espinhos.

, (G. Herbert)
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J ara�uá do: Sul -

Programa de Despoluição da
Bacia do Itapoeú, irrplantado no
'governo Pedro: Ivo/Casildo
.Maldm;r,

esl6s6
/lO COIIlI'oie

dopo/ultõo

Jm ' do.sul,4denovenlhro de

JARAGUÁ
, , ,

, ' _ ,

.

Tribunal rejeita as contas daprefeitura

AMBIENTE

Estado abandona proje,to para o rio ltapocai

prossegue
hoje por
c o nt a

exclusiva '

da pre
feitura
de Jara

guä. do'

Sul cujo nnmicípio tem, no riö

Itapocu, a principal captação de

águadistribuidaàpopulação pela
rede do Samae. No governo
seguinte, do hoje senador Vilson
Kleinübing, oPosto Avançado de

,

Controle Ambiental' (pacam) foi'
desativado (era prefeito o hoje
deputado Ivo' Konell). e a

Fundação de Amparo à

Tecnologia e Meio Ambiente

(Fatma) foi, sucateada.
São colocações do secretário "Este é o grande débitri que Q

��ipaldeAgriculturaeMeio Estado tem conosco", -afirma o
, Ambiente, IngoRobl, que vai ser seeretãrio de Agricultura 'e Meio'

id d I C Ih d Mo,*_peiJflsl/re"".",."",f4poeuconvi
.

a o pe o .onse o e Ambiente, quando cita convênio
Planejamento Urbano, para as que mais poluiam o rio - tin- voc�vam �tna ct.rg.a poluidora assinado emZü dejulho de 1993;
detaBlar o projeto de consuução

:

turarias, metalúrgicas, têxteis, de 'equivalente a umàcidade de 318 no início da gestão do,prefeito
da rede de esgotos domésticos alimentos, serrarias, frigoríficos, mil habitantes. "SeJaraguã, hoje, Durval Vasel. Pelo documento, o
do município' cuja obra tem entre outras. tem umapopulação estimada em Es�d�se compromete a ceder

. relação direta COm oprojeto de Destas, pelo menos 20 já 100 mil habitantes, não é difícil. funcionários especializados e

despoluição do Itapocu. ativaram sistemas de ·trata-' imaginar o 'que isso representa, veículo, a auxiliar no 'controle,
Segundo R()�l, neste caso o ,mentp de dejetos obedecendo a para a fauna, floea e, prin- monitoramento e na fiscalização
projeto ainda está em' sua' tecnologia exigida pela le- cipalmente, para a saúde hu- das empresas poluidoras. Em
primeíraetapaabrengendo as.Sâ gislação vigente, Juntas, as 38

. mana", observa o secretário.' contrapartidaomuniçípio cederia
empresas listadas à época como indústrias relacionadas pro- Os resultados da água espaço físico equipado para

funcionamento de um escritório e

pessoal administrative. Final
mente; a Associação de Municí

'pios do Vale do Itàpocu entraria

com despesas de combustível,
peças e apoio institucional;

de Vereadores .ou com aprovação De prático em tudo isso, só UIJlaposterior. NaS contas de 1993 o
'

lei municipal, também datada de
prefeito Durval Vasel já teve 1993, que proibe a instalação de

probleI?-lMcom o próprio tribunal indústrias consideradas como
que fez várias restrições, embora grändes - poluidoras ä montante
recomendasse a aprovação.

'

do rio Itapocu ." Três Rios do

Florian9'olisfJaraguá do Sul cicio de 1994. Segundo o relator
- Em sessão realizada quarta-feira; Antero Nercolini, väri as irre-

1, o Tribunal de Contas doEstado gularidadesforam cometidas entre

rejeitou por unanimidade a pres- '. elas antecipações de receitas num
tação de contas da prefeitura de mrotante superioraR$ 420mil sem
Jaraguá do Sul relativas ao exer- anecessãria aprovação da�Cân'íara

DíVIDA
,

,

Governo assume compromiss, '

cóletadapelaSearna, fornecidos 'Polícia Ambiental, Ibaina e a'
pelo Instituto de Pesquisas Seama", .diz o secretárioj
Tecnológicas d� Universidade acrescentando que'

,-

ações
Regional de Blumenau tem isoladas resultam em nada;

provocado, com alguma fre-
'

Segundo Robl, já houve:�
qaencia, reações até agressivas casos em que amostras de

de (alguns empresários que enviadas para análise pelaFatDa
continuam lançando dej etos

'

emFlorianópolis "sumiram pelo
diretàmente no rio, embora caminho". A reativação do Pa
sabedores daobrigaçãoexplícita cam em Jaraguá do Sul é u

emlei. Pior aindaquando multas promessa de campanha ,d

diárias e de valores '�xpressivos goveinador Paulo AfonsoVicira;
.são aplicadas. "Por isso, só Ao conträrio do que prometeul
conseguimos algum avanço até autorizou a instalação de

agora com um trabalho em ' escritório regional em Joi

conjunto que reune a Farma, recentemente.

,., , A'

-mas nao cumpre o convenlO
Norte, Três Ries do Sul, Ne.
Ramos e adjacências. �ilôme
abaixo, entre os bairros Ág
Verde e Amizade o Samae tem

principal estação de captação
tratamento. Pela lei, apen
rndüstnas de baixa polui
podem se instalar na região
que construam sistemas

tratamento de dejç!os,
O secretário observa, p

que a despoluição da bacia

Itapocu não pára por aí,
'

"

outra'etapa, é preciso que

municípios, como Corupá,
Schroeder, rode várias in

'

,

,

poluentes já estão instalad
,

.outras que ainda virão, proc
-damesma forma". Recentelll
�ficou'�m� "

"por cerca de três dias em
..;

do vazamento emuma caldeir!l',
uma indüstria de reeiclageDí,"
óleo queimado. "�sern fallf! ;
rede de esgotos doméstic -

concluiuRobI.

I

) , , "

lllTRODOMESnCO� E MÓVEIS ESTÃO

( te

/" (
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ARRECADAÇÃO PARCERIA

,

"

,

"

" ,Marisol contrata consultoria dt ,

Codesc lança. duas novas
Blumenaupara

modalidades de jogos
J araguá do S�I - Uma

nova modalidade de loteria

on-line foi lançada esta semana

pela Codesc (Companhia de

Desenvolvimento do Estado de

s8n� Catarina). Trata-se do Jogo
dos Símbolos, cuja grande
atração é
-----

,

:: :;��,A lIIDiDlDlTtJf�#
mil. Dife- iIIIIN'imíIJ
rente das r'�'!R''''

modaidades A# row"
ndicionais

iI'I'ltIJ !/'
em que as n4 /WAll/

,
apostas são

(e� em, números, o novo jogo
eletrônico traz .no volante a

reprodução de figuras que.podem
ser associadas à sorte. e dinheiro,

Para ganhar o prêmio riláxim.o

R$ 100,mil, o apostador deve
acertar apenas seis das 30 figuras

,

apressas' no volante. Também
lerão premiados os acertadores de
cilCQ! quatro ou três símbolos.

, Independente do valor da aposta,

, que tem valores fixos de R$ 0,50
ou R$ 1,00, o jogador devemarcar '

sempre seis símbolos. Se o valor

apostado for de R$ 1,00, por
exemplo, os prêmios serão de R$
300,00, para cinco 'acertos, R$
10,00 para quatro e R$ 2,00 para
três.

'

Disponfvel em 300 pontos de

venda do 'Estado, o Jog� dos

Símbolos tem sorteios diários,
realizados � 19 horas na sede da

Codesc, e podem ser acom

panhados e fiscalizados pelo
. publjco.

Assim como o Pimba, primeiro
jogo de loterias on-line de Santa

,

Catarina, que proporcionou uma

receita adicional de R$ 150 mil

para o Estado, a novamodalidade
de jogo destinará ·13% da

arrecadação total para '

investimentos' na área: da

educação, no programa Vivll Vtda
e na distribuição de leite .äs

crianças carentes. Para a

premiação e impostos estão

reservados 65% do total, 9% vão

para os revendedores e 13% são

aplicados na manutenção dos

equipamentos e remuneram �
empresa que implantou o sistema

e fornece os terminais.

Palpite da Sorte
No ,dia 13 de .novembro, o

presidente da Codesc, ,

Héitor

,Steiner, anuncia mais um

lançamento: o'Palpite da Sorte,
, inspirado em dois jogos de maior

popularidade dos Estados Unidos;
o Pick Tree e o Pick Four. O

palpite da sorte é um jogo de

números, com' apostas e

premiações variáveis para quem
quer acertar a centena ou milhar.
'E com uma novidade: além dos

valores para apostas indicadas no

volante (R$ 0,50 ou R$ ,1,00), os
consumidores podem também
fazer apostas de qualquer outro
'valor, bastando informar ao

operador a quantia desejada.
Haverá dois sorteios diários, às 14

,e às 18 horas,

Jaraguá do Sul - A .Marísol
contratou uma nova consultoria

externa, a Proind, de Blumenau.
O objetivo da consultoria é atuar '

junto às células de costura na

confecção, aprimorando os

resultados do trabalho em equipe.
"Temos um modelo de células de

trabalho excelente, mas ainda

não estamos utilizando todo

o, seu potencial", explica o

superintendente técnico, Síl

vio Punchirolli. Uma análise

constatóu que a melhor solução
'para otimizar esses resultados

seria' um treinamento. Levando
em consideração o volume de

. trabalho para atingir o total de

colaboradores necessärios, cerca
de 1.800 pessoas, na matriz e

unidades de confecção, a Manso}
optou ,por contratar uma

consultoria externa para auxiliar '

nesse treinamento. A Proind foi

considerada a mais adequada,
depois de avaliados

,
os

diagnósticos e as propostas de três
consultorias. Envolvendo ás áreas
técnicas, de confecção e recursos

humanos, os trabalhos, já
começaram com a realização de

um seminário de sensibilizaÇão,
em setembro.

Participação'
A participação da Proind nesse

treinamento deverá ser de seis

meses. Para desenvolver as

atividades foram formadas duas

treinamentos
equipes: a gerencial e a

funcional. A equipe gerencial
tem a participação das superin
tendências técnica e de

confecção, gerência das

" unidades, recursos ,huma
nos, métodos e processos e

garantia da qualidade, incluindo
a seção, de recrutamento e

desenvolvimento. A equipe
funcional é formada por analistas
de métodos e 'qualidade,
encarregados, instrutores e

gerentes. Todas as soluções para
otimizar o trabalho .em equipe
nas células serão definidas por
essas guas equipes, ficando a

Proind com a coordenação dos

trabalhos.

Conscientização
Para os colaboradores, Q

treinamento acrescentará novos

conhecimentos, que serão

repassados a todos os

colaboradores das unidades de

confecção, por meio de

muttíplícadores que serão

preparados em seminários

específicos;, Mesmo sendo

específico para as células de

confecção, o treinamento da
'

Proind não difere dos objetiveis
básicos da Marisol. "É mais um

aperfeiçoamento, onde buscamos
uma melhoria contínua no

trabalho em equípe", ressalta o

superintendente da confecção,
Gilmar Vegini.

'

Retratação
Declaramos para os devidos fins e a quem'
possa Interessar que a empresa
INDÚSTRIA a E COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES MANSKE LTDA.,.
sito à rua Joinville, 1532, CGC:

075.803.106/0001-22, nada deve referente
à fatura n° 310.181;065, pois o mesmo,

inexiste.

Declaratrios ainda que, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

,
REPRESENTAçÕES.,

MANSKE LTDA., -Iiquidou em dia seus
,

, ,

débitos, nada tendo até a presente data,
que possa deneqrir sua lmaqem.
RETRATA: lINHAS'CORRENTE LTDA .

. e

..� �-- -- ��-------------------------------- -- --------"-----------
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MÚSICA CRIATIVIDADE

Grupo de rock de.Alagoas. Alunos de escolas municipais
lança CD por conta própria mostram trabalhos em feira
'E x,istem pessoas que

vivem reclamando da
,

situação em que se

encontram, que tudo é uma droga
e

\
que o mondo não lhes dá uma

oportunidade para progredirem.
'

Já teín outras que arregaçam as

mangas e vão à luta, sem esperar
que as oportunidades caiam do
céu. É deste segundo grupo que
faz parte o pessoalda banda 70th
BLIGHT. Após quatro anos de
trabalho, eles conseguiram
bancar por, conta própria, o

lançamento do seu primeiro
álbUm, o CD "First Steps Over
:Wàter".
A banda foi formada em 7 de

julho de 1991" na cidade de
\ Maceió - AL. Sua proposta fui
cial era tmii amigos de colégio,
que estavam entrando ,na
universidade e não queriam se

separar. Amigos esses: Isabelía
L. Blight (vocal), Waldir (vocal),
Marcelo Cassela (sax, gaita,
acordeon e clarinete); Dashiel
:F.B. (guitarra), Márcio Carreras
(guitarra), Dácio Messias (baixo)
e Carlos Mozzi (bateria)..Suas
influências são o rock'n'roll
básico, como os Beatles, e muita
música dos anos 80, como U2, ,

,

T1Íe Cure, Duran Duran, Legião
Urbana e muitas outras.

Passado algum .tempo, as
coisas foram ficando sérias. Os'

, ,arranjos, evoluíram e suas

,composições surgiram com

facilidade, chegando atualmente
a mais -de cem composições
próprias. A aceitação das suas

mdsicas nos shows eramuito boa.
'

Restava saber se iria acontecer o

mesmo com uma gravação de
estúdio. Do seu repertório foram

escolhidas algumas músicas para
a gravação.

De posse da fita, escolheram
"Nobody Knows Smith" como a

música de trabalho. A rádio
Cidade acreditou no trabalho da
banda e veiculou a música em sua

programação. Para surpresa de

todos, no dia do lançamento, a'

,

música atingiu o primeiro lugar
entre' as dez mais pedidas e"
manteve sua posição por todo o

mês subsequente.
O mesmo sucesso aconteceu

posieríormente com as músicas

"Williapi',\ "Second Voice Of

God" e "Kind Of People And
Friends". Com uma aceitação tão
boa, não havia porque deixar de

(

'.grantes da batula, 70th BLlGHT, de Alagoas

querer algo mais. O próximo
passo a alcançar sena o primeiro
álbum da banda fato

,

concretizado após muito esforço
para se conseguir os recursos

necessários para a produção e

divulgação do CD.
O lançamento 'aconteceu no

dia 10 de junho de 1995, com um

coquetel para � mídia local e

nacional. Entre os presentes
estavam José Juli do Espírito
Santo, produtor e' jornalista da

,MTV e editor da revista General
e Carlos Eduardo Miranda,'
jornêlista;. produtor musical e

diretor do Selo Banguela Records.
Na mesma noite, além do CD, foi

apresentado aos convidados o

primeiro vídeo-clipe da banda,
com a rmísíca "Nobody Knows

Smith".
De posse do CD; é muito

gratificante analisar o resultado

fmal do álbum, 'tant� na produção
museal, quanto na arte da capa -

qu�, como nos diz o título, mostra
uma menina "andando sobre as

águas" e também no seu encarte,
que não economiza paginas �
muito menos informações �obre
o álbum.

Das 11 .müsicas do' disco, dez

são em ingês e apenas uma eml

português. Segundo a banda, o
'

inglês tem uma sonoridade
melhor para o tipo de som que

. fazem. Eles mesmos' acham mais
fácil compOF em inglês. Para o;
futuro, a banda está organizando

, uma tournée pelas principais
capitais do país e indo, até Bue
nos Aires, na Argentina.

Se você é uma pessoa que
procura uma banda de rock
criativa, com muita melodia e

àdrenalina, você não' pode deixar
de adquirir mais essa jóia do rock

naciönal. E tenha a certeza que
este é o primeiro dos muitos
álbuns que ainda. 'virão,

Edson Luís

"Meu Deus! Estou vivo e

fazendo o que gosto, o qlle quero!
Nós fazemos da nossa vida, uma
confusão de idéias e ambientes/
Para realizar nosso, único desejo
de arte! E.nó's amamos!"

, Trecho da música "Nós"

Onde encontrar o CD: ne

Abrigo Nuclear Reoords - Av..

Mal. Deodoro, 399 (fone 372-

0545)

Jaraguá do Sul - A secre

tária municipal de Educação
promoveu nos dias 31 de outubro

� lOde novembro, no Parque
Municipal de Eventos, alá Feira

Cultural, ,que teve por objetivo
mostrar ao público os trabalhos

desenvolvidos durante o ano

letivo pelos alunes de 31 escolas
.

municipais de Jaraguá do Sul.

Maquetes, cartazes, redações,
objetos de arte e até alguns
animais (como abelhas e

aranhas), 'est\veram à disposição
,

do .püblico, que 1contou com

orientação dos alunos', que deram
todas as explicações necessárias
a respeito de cada assunto

,

representado.
O pequeno Pablo Michel, de

seis anos, explicou claramente
como confeceionou três máscaras
em 'gesso. Ele é um dos alunes
do Jardim de Infância Marieta

Satler Rubini que participou da
Feira. Entre outros trabalhos,
'também foi possível, ver a

reprodução, de umvulcão em

atividade e da maior cratera do

_planeta, localizada na África,
com todas as diferentes espécimes
que se desenvolvem no local. O
trabalho foi feito pelos alunos de

geografia da professora 'Luísa.
Dutra, da Escola Rodolphe
Dornsbuch.

Segundo a orientadora da ár�.
de português e uma das

coordenadoras do evento, Rosa .

Maria Sarti, \'a Feira é o resultado
direto do trabalho pedagõgicc
desenvolvido dentro das escolas",
De acordo com Rosa Maria, a,

feira foi bem' aceita pela
comunidade escolar e devera se

repetir.no ano que vem, entrando

oficialmente para o calendáriode
eventos da secretaria municipal
de Educação.
Nos próximos dias a comissão

organizadora deve se reunir para
fazer uma. avaliação :do evento,

que na próxima edição contará,
com a participação de todas as

.

escolas da rede municipal de
ensino da cidade,

Alunos d!!.Bcold municipal Jonqs Alves de SOUZII

UNIVERSIDADE

PUC do Paraná abre neste m,ês
as inscrições para o vestibular

Curitiba/Jaraguá do Sul - O,

professor Elmo Brito, presidente da
Comissão dO.,Vestibulai' da
Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUC)', já anunciou a

relação parcial dos cursos, turnos,
e vagas do próximo concurso, cujas
inscrições acontecem de 13 a 24 de

,

novembro, � as provas de 2 a 5 de

janeiro.' Segundo o presidente da

Comissão, até agora estão

confirmadas �990 vagas,

Segundo informou Brito, �
conjunto de provas de cada dia tefll

40 questõ esvobjetivas. do Ji�o
,

múltipla escolha, exceto a prillleIra
prova, que tenL30 questões, m.ais

a

redação. Podem se inscrever no ves'

tibular candidatos que tenham
h ,a

conclufdo ou que ven am

concluir, até a data de matrícula, o

curso de 2° grau ou equivalente.·
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Classificados ele

VENDESE
Mao computador 386 SX
Ram 4 mb - Drive 5.1i4.
MonitorcolerSVGA. Win-

. ehester 80mb. Valor R$
730,00. Tratar 371-6464com
Mareio.

Vendo Cons6rcio Koesa -

Goi I000 não contemplado,
COol 29 parcelas pagas de

R$ 217,00. Por apenas R$•

4.000,00: Tratar comDens

pelo fone: 372-22950u371-
0988famaI20500mM'Edite.

somente esta

semana:

Máquina de Costura .

reta Missin por
RS 450,00. Interloq

Yamoto, por
RS 1.100,00, i

máquina de corte 8

polegadas por
RS 1.000,00.

Conícoladeíra por
RS 450,00.

Tratar 372·0691. .

MICRODX66
VELO(]i)�E
PROCESSADA,

486 CAPACIDADE,
.

540BIT-
.

WlNCIIFSTER 540,
MEMÓRIARAM
4MEGAC/

IMPRFsSORA
EPSONLX300
RS 1.500,00
TRATAR

(0474) 26;'055,1
'

TRATAMENTO D'E PISOS
Sistema UltraHigt Seep

Brilho de Molhado Restaurãvel
TRATAMOS QUALQUER

TIP'O DE PISO
Residenciais, Escritórios, Consultórios'

Lojas, Restaurantes, Supermercados e Industriais

SOLICITEUMADEMONSTRAÇÃO GRATUITA

JACAL REPRES. E COM.
Rua Antonio Gesser, 113
Bairro Czerniewicz

Jarilguá do' Sul - SC

MODA
FEMININA

E MASCULINA'

Av. Mal.. Deodoro da

Fonseca, n" 23
Iaraguâ do Sul- SC'

Fone: 372-3690

1"�t·r'êI'" ATENÇÃO LOJISTAS
Meias 'esportivas

Preços direto die fábrica

Confecções Noppen Ind. e Com .

Rua Feli,pe Schmidt, 115
Jaraguá do Sul· SC

OAROMA E OSABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM
PANFICADORAECOI\FEITARIA

N "

PA08V1NBO
�Aberto diariame"te,das 06:00 às 21 :OOhs,

,� inclusive domingos e�eriados
Av. Mal. Deodoro, 915/Centro

Rua Venâncio da Silva Porto" 225 - Vila Lanzi (PróximoWeg I)
.

Fo.. : 372-1243

AGORA vOCÊ TEM LUGAR CERTO

PARA SABOREAR AS MAJS
. TRADICIONAIS PIZZAS

NO �EUfOR RODÍZIO DE .

JARAGUÁ DO SUL

TODAS AS NOITE, das 19:00 ÀS
,

' 23:00hs - MENOS às 2i1s-feiras

J RUI�IOBBUCK, 115:FUMDOSBRMlESCO·llIJIODOBESC·�ARMUÍ'DOSUHC 97�8991 J
.��������������������������.

, Além de consertos de Jó,ias e Relógios
.

,

Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz
Jaraguá do Sul - SC

-.
,
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Cla�ificados de
�

línica -São Cawnilo
Dr. Marcos Femando F. Subtil

�����íliígpj.í�EmÃgM.lIiql�i.Â�E�ipijlm�l��N.'ÂNii.�l�� :
Medicina do Trabalho - Fraturas - Urgências
Doenças de Coluna, L_6_ do _porte - Cirurgias do Joelho
Exam_: admIssIonaIs, demlsslonalii' e periódicoS
Hortirlos atendimento: 8:30 às 11:30 e 14:00 às 18:30hs.

ADVOGADOS,
Jaáer PauÚJ Marin - O.9I!1J-SC 10.372

JoséLUiz da Suva - O.9l13-SC 10;311-.9l.

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CíVEIS EM GERAL

Rua Guilherme Weege, 136
Fone (047) 371-0303

,

Jaraguá do Sul - SC

, �

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dentista

Atende

ODON:r.O-JARAGUÁ E ISS'EM
,CRO 2964

111111111111111•••11_11111111111111111111
)'

,

DRA. MARLENE 1. DA S1LVA
Nwtridot1ista
,eRN-2 2287'

DRA. MARe1A N. GASPAR1Nf
Cl1l1ica Mébica
eRM 6294

....
_, OFTAMOLOGISTA-
-
-

f
,

�--�- DR. HSIAO MENG RANG
-

I(III�.,.JI
Com certeza o ritmo acelerado dos
anos 90 seria ainda mais estressante
se as academias não existissem, "...

a'fi.
.. ..:

Issoporque, além de of�r�certodas �. �''''Uh-........

��������:��r(�('...��.,���,,�Y
FONE (047) 973-8518 E 373-0580

Esperamos você para:
Centro de Estética com tratamento completos e eficazes
- Faciais - Corporais - Depilações - Salão da Beleza (unissex)
� Academia: Ginástica localizada, condicionamento físico, alongamentos, gl�teos, avaliação
física, musculação Ei dança de salão.
Tudo isso e muito mais para este mês de setembro
Continue acreditandc e nós faremos o ossível ara corres onder

II Dra. Ursula Koroll

Psicóloga Clínica
CRP 12/00751

Dr. Odi Névio Alessi
Dentista

Convênio - Odonto-Jaraguá
CR02964

Dra .. Marlene I. da Silva
'

Nutricionista
CRN-22287

Dra. Jeanete Miriam Piske

Psicóloga Clínica - Ludoterapeuta
CRP-12/00937

Dra. Márcia N. Gasparini
Clínica Médica
CRM 6294

Dra. Margaleth r. da Silva

Fonoaudiólogá
CFF 4456

uo Profi. Antonio E. Ayroso, 763
.Vílo Lenzl - Jaraguá do Sul sc

Condicionamento Físico

Natação - Hic!rf)ginástica
Ginástica Localizada

ATIVIDADE FíSICA COM' QUALIDADE

;iAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANOVAOPÇÃO
EM MÓVEIS DE

QUALIDADE
* Dormitórios em mogno 3, 4, 5 e 6 portas
* Camas especiais e sob medida em mogno
* Back pl som com porta CD's
* Sofás cama casa.1 8 solteiro (foto)

,

Estantes de todos os

tamanhos

Tapetes de todos os tamanhos, modelos e

cores com resina anti-derrapante
2,00 x 3,00 - 4 pagamentos de R$ 33,80*
2,00 x 2,50 - 4 pagamentos de ••••••.•. � R$ 28,80*
1,60 x 2,40 - 4 pagamentos de ..••.• __ ....•.....R$ 23,80*

.

1,50 x 2,00 - 4 paga_mentos de ..........• � .. .; R$ 18,80*
1,00 x 2,00 - 4 pagamentos de R$ 13,50*
0,80 x 2,40 - 4 r'agltmento8 de ..•••••.. ,;.,; ......•R$ 10,80*
0,80 x :'1620 - 4 pagamentos de R$ 6,00*

- �- (* Entrada + 2 vezes)

ENDE.REÇO:
RUA PROCÓPIO GOMES 'DE OLIVEIRA, 1149

(Defronte Verdureira Raquel) - Jaraeuá. do Sul

FONE: 372-2453
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se, Passat 75 por R$
1.800,00.Umabi:;ileta de 04
marchas feminina cor cinza

met por R$ 90;00 e "91Jl
trompete nova por RS
500,00. Tratar pelo telefone
973-5738 no hor. comi. pela
manhã cl Ingo.

Vende-se Kadett SLE/90 a

gasolina, dourado com

manual, som, alarme, rodas

esportivas - aceito troca.

Tratar371-1953.

Vende-se 00186motor 1.6

(passàt) cinzametälco. Com
manual, som, impecável.
Tratar973-8290.

Vende-se Fusca ano 72 -

azul- rodas deBrasília. Em
ótimo estado. Tratar 371-

1953

Cla�ificados de
,

Vende-se Chevette/84 SI.

Branco,' 5 marchas. R$
3.900;00. Aceita troca -

Fone: 973-8290.

Vende-se EscortL 88 com

opcionais de GL - aros de

Iígaleve,alanneR$ 4.800,00
+ 7 prestações fixas de R$
900,00 contato 372-3384
comOagmar.

Vende-se Opala/82 à

gasolina - 5 marchas - cor

azul metálica. Tratar fone:
973,8290.

Vende-se Escort L com

opcionais de GL à alcool cl
alarme R$ 7.500,00 + 7

prestações fixas de R$
600,00 (negociável). Fone
(047) 372-3384c/Dagmar.

IGR&JA DE. DEUS NO BRASIL
Rua Frlectrlch W. Sonnenhol, 210
tel (047) 37'2-0472

"

Jaw:agu6 do Sul- SC
De que maneira você tem tentado alcançar seus objetivos? Com
suas próprias forças? Tem obtido exito? Certo que não. A verdade
é uma só: Cristo Jesus veio ao mundo para que, todos tenham vida
e a tenham em abundância.
Então não é com as próprias forças que vamos alcançar nóssos
objetivos nossasmetas, somente com Jesus Cristo. Ele nos da
vida e mais com abundância, isso inclui o que almejamos.
Se você está passando por momentos difíceis em sua vida entre

ein contato conosco neste telefone: 372-@472

Queremos transmítír uma mensagem que te dará conforto e paz.
Se preferir venha nos' visi lar em nosso endereço endereço.

TODOS OS DOMINGOS ,,"S 20:oo8S.

Es�rOfJ.\J)OS VltJ�\J.\R
CONSOLESSOB IVEDIDA PARA

II AutOlVIÓVEISECAMIrH;ES
II

'

INSTALAÇÃO DESOM

ROdovia Bß.280 - Km 5&
, Guaramirim - SC

Fóne: (047) 37�0194
ORAÇÃOASANTAa.ARA

Pela intercessão de Santa Clara, o senhor Todo

PI 5O 60
Poderoso me abençoe e proteja, volte para mim, seus

,. a'nos e' meses olhos misecordiosos, medê a paz e a tranquilidade,
derrame sobre mim suas copiosas graças desta vida,

Co Ô
'

N
'

· ,-

I ,I.'
'

,

Am'· ,.', me aceite no céu em companhia de Santa Clara e de
ns reio aciona yolkswagen 'e

.

aun todos os santos Amém. Fazer os pedidos a Santa Clara,
Não perca tempo. e venha fazer sua Inscrição. 1 de negócio e.2 impossíveis. Rezar durante 9 dias, 9
.,a maneira mais fácil de conquistar o seu veí - Ave, Marias com uma vela acesa. Deixar queimar. no
culo. .. nono dia, mesmo sem fé seu pedido será atendido,

6 rnandarpublicar no 90 dia.

--
Menegotti Veículos
Fone 047- 3710499

�'AUTONOVO
_ VEíCULOS
Santana GLS 2000 compl�to 89 azul R$ 9.000,00

Santana CG completo (ar.dir.trio) 85 cinza R$ 6.300,00.

Prêmio CS (impecá.vel) 88 bege R$ 6.500,00

Ma rajeS, SL Jmpecáve I) 89 prata R$ 6.500,00

Chevetle SL 86 vermo R$ 4.500,00
Passat LS 83 branco R$ 3.600,00

Fusca 1300 76 dourado R$ 2.500,00
Chevette 1.6 DL (impec.) 92 branco R$ 6.300,00

Uno CS (aros de liga leve) 87 vermo R$ 6.000,00

Chevetle SL . 74 azul R$ 1.500,00

Corcelll 78 bege R$ 1.500,00

MOTOS

CG 125 86 azul R$ 1.700,00

XL 125 84 vermo R$ 1.500,00

CiclomotorMonark 89 prata R$ 600,00

RegBt�
Comércio de Moto LtdJl.

MOTO ANO COR

XLl25S 93193 Vennelha

CGl25 89/89 Preta

CB400 82/82 Preta

XLX350 87/87 Preta

CGl25TItan 94195 Vermelha

CGl25Today 94194 Vennelha

CG 125 Today
.

91/91 Azul

XL 125S 88188 Vénnelha

XL 125Duty 90/90 Branca
*Motocicletas /lOKm"50% de entrada

salâo ein até 12pagamentos.
* Consórcio de CG 125 Titan, }(L 125 S CBX 200, NX200,

XR 200,NX350 em 50 mensalidades, consulte.
RUA ADÉLIA FISCHER, 239- FONE (047) 371-2999

JARAGUÁ DO SUL - SC

DM

Santana GL2000.. _ ....._ ..... _ ....._.begemat ... _ ....._ ....._ ..... _ ..... _ ..... _ _ ...,._.92
GoI1A ..: .vennelho 1I6

V.lOnaGLX 1.B • �----.----------------- ..90

Gol Cl. ..: • ..bege .-----:..-_----_------1fI
GolCI .bnInco • • ..88

0paB �� � J6

BrasIIa.. ... .bege. ---------------80

DeIRevGuIa.. IIII!f'de. � 88'

GoICL ._.,. ._branco.. . __--------------..9D

Ch_"" ..:. �� �.:.. :.. _'81

Ve�GLXcanpB�-----"-.bege------.-------------------..90
E-.rt. WlIde_,. _88

GoI.._----------------IIII!f'de.--_--------- .,.. 1I6

GoI1mo.. .verde.. -' ..9O

PaI8lL .velde ..l!6

'DeIFlay .... chall'.,gne.. 1I6

Corcell '>. 80

Pa..... v.nnelho. 83

MonzL ... .brancO 1fI

F 10110�ócmpleta--------Vermelho.- ._. . 9CI

D20SuperT"OO__"_. •• ..azu� ..90

Rua Joinville � 3573- Fone (047) 371-9322
JARAGUÁ DO SUL - SC

I DISQUE PEÇAS 371�12811

A Menegotti lança pra você a melhor promoção de

peças originais do ano: "PROMOPEÇAS."
LIGUE AGORA OU VENHA VlSITAR-NOS!

PROMOp,;eAS
FOlle 047- 3710499

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClaAAiflcados de
,

Vende-seLanchonete
naReinoldoRau, 63
em frenteLojão do
Povo. Tratar no local
ou na,RuaPreeíto
José Bauer, 1, 193 _

Vi

Vende-se terrenonaDha
da Figueira pröx, a

Igreja N. Sra. Apare
clda. 'Area de 2.200m2

(26.000111), Aceitacarro
no negócio:' 'r

' �,

Tratar371 ..8Q54:
_----_-------------.. 'é,

APARTAMENTO EM 'BARRA
VELHA TODO' MOBILIADO

,;o
"

__ ",

.'

DE FRENTE PI O MAR � DUPL�X -DE.
COBERTURA,;",CI 2'SUrrES, 2 QUARTOS,
DEPENi1NCIl'DE EMPA.EGADOS, GARAGE,
FECHADA,2SACAPASélcHURRÄSQUE1flA·
,AC.EITA-SE AUTOMÓVEL. OU CAMINHÃ()�,

" 'CQNTATOPELO FoNE:(067)141-3096OU(061),
. 741-4782 (MA'l'O GROSSO) C/IGOR OU

RAFAEL
", -

"

.

-

INVESTI-R EM,
. 'IMÓVEIS
CONTINUA' ,

.

" MELHORSEN,PO.,O, "

)

�

, ,dE'Ga'eIO··· A..:.
, '" !i,:;

�

-

-

, '. ALUGA..sE,
48alas comarelais na Rua Joinvilla

3731 a.o lado da Panificadora'
; Paladar com astaei'onainan,to

pl ônibus.
ValorR$ 220,00

Tratar fona 371-4524. cl Dircau

fll1J�©>�

�,�, I����"·,·."
DIVISÃO DECONCRETO
Rua Jolnvlll., 1016
,DIVISÃO DE PLÁSTICOS
Rua Born,ardo Dombusch:858
�TERIAISDE CONSTRUÇÃO
'Rua C.I. Procópio Gom�s, 89

372-1�
372-3025

371-0066

'I:

'VENDAS

Rua 25 de Julho, 317 • Vila Nova· Jaraguá do Súl • SC

FONE (047) 372-0153".�782�
VENDE'

LOCAÇÃO,

T.�od930mtRua Alfredo Max Funk- Centro- R$17.000,00 Apartamento - Rua Carlos Eggert - PIÓX. Weg 11- R$ 450,00
Timeno c/465mt- Reaidenc:hll Piazera I-Ilhada Figueira - R$ 6.000,00 Apa rtamel'lto - Rua Centro - RS 550,00
Terreno c/385m2• Loteamento HenriqueBehimg - Flnanciado- Entr. R$ Casa de Alvenaria - Rua 25 de Julho - R$ 440,00
�::'����5mi-Esqllna--E$tradaNova-R$7.500,OO Casa de Alvanria - Rua WaherMarquardt, 655 - R$ 250,00
Terrenoc/469m2,AJaJoinvfle- Defronte DGWeg - R$ 70.000,00 ,Casa de madeira - Jaraguá-Esquerdo - R$ 175,00
Terreooc/9301J:12-C01\dOmlnioAzaléia- R$:30.000,00 Casa de madeira - Rua 25 de Julho - Vila Nova -R$ 350,00
,lpàrtamentoc/156mt-Ru.Bal'iodo FUo Branco - Edr. SchiochetR$ Casa de madeira - Rua Adolfo Putjer- R$ 380,00 .

45.000,00+Flnanciamento. Sala comercial - Rua Walter Marquardt - Galeria vasel- R$
-CasadeAlvenariaCt32<mt-2,pisos-R.Joio.Franzner-JguáEsquerdo 350,00

.

-R$:130:000,OO Sala comercial- Rua 25,de Julho - R$ 200,00TerrenoC!50.000m2- RuaRioCerrol-R$190.000,oo Sala comercial - Rua Barra do Rio Cerro - R$ 300,00
, Ca.ádealvenariac( 145m2-AJa ElWino Bublitz·R$ 40.000,00 ,

Galp'ão cl 300m2 _ Rua Frederico. C. A. Vasel- R$ 600,00Casa de alven'..ria clf,70m2- Rua,João Frànzner�JIJ.1I1 Esquerdo - R$
55:000,00

'

Telefone

-Q5l.oJ:�
IMOVEIS

371-7931
. \

RuaAntonioC. Ferreira 197
CREC11741-J

• LOIIIA • ADM.lislIA ••ICOI.OUCOM'U • VIIDI

CASAS
, Sobrado c/ 310m" (Rua 35 - Pr6x. "'Pat - PisdnalSaunatGar, 3 vagaa/SemI-MobH.) - R$ 190.000,00 ·Ae.ita,inÓol�lpàrcelar"
• Sobr.do c/300m" (Rua Corrado Riegel- Pr6x. Ferro Velho Marechal) • R$ 120.000,00 ·Aceita,lmlwel menor valOI/C6/.ro·
, Casa av. c/ 200� (Rua Vitorinó Strilgari - Pr6x. Weg I - com plsclná) - R$ 70.000,00. - ·Iroca por apartamento'
, Casa av. c/110m" (Rua Cri.tina'Bautr. Gl- Schroeder - Pr6Jt Salão BOI'c:hardt) - R$ 25�OOO,OO ·Aceita carrolParealar·.
, Casa ttlv. c/1GOm" - Terreno c/6.562ma (Rua Prince.a Isab.el - 547 - Scflroeder) - R$ 80·.qOO,oo ·Acelta Parealar·

-

'Casa aIv. c/140m" (Roa UrbanoRosa - 4�to. -NOYa Braslia) R$ 35.000,00 ·Acelta carro at6 R$ 8.000,00·
, Cata •. c/1GOm" (Rua OIIiAa Pradi - n" 34 - Pr6x. COIId. Azal...) - R$,55.000,OO ·Aceita Terreno ou Parealar"

. _. Case av. c/130m" (AJa Elpldlo Marin. - Pr6x. �S;o Glarclri Ln):� R$ 38.000,00 ·Ae.ita TerrtnolCarrolParcelar·
'

APAR.TAMENTOS
, Aes, Amizade (2 qtos + garagem - blocO 2 - 3° andar) - R$18.000,QO + 265,00'phn6s CEF - ·Ae.lta carro até R$ 9.000,00·

.. , Res. Amizade (? qtÓ8 + garagem - bloco 2 - 3" Sldar - R$ 16.000 + 2G8,OO plmis ·CEF",- 'Acelta parcelar/carro'
"

Ed. Schlochet c/156m· (1 suite + '2 qtos - oozInha montada) - R. 50.000,00 + Fi'lanc. CEF ·Prestação R$ 391,2.0 + 8 anos·
, Ed. Argue (cobertUl'll Duplex em altfsSimo padrão - Toda moblHada + bibliote�barzit.oll8reira, etc) - R$ iéo.ooo.oe
, Ed. carvalho c/l84ma (1 suite + 2 qtos - MÓoItis '1mbutidos) - R$ 70.000,00 + Rnanc. "Troe. pl apto Bat Camboriú·

,

, Pr'dio em construçlo,na rua da CEF - Aptos cl2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagens. Enhda + Fmanc. direto. Entragajlinhd96
TERRENOS

'

, Terreno cl 27.675ma (AMIZADE - Terteno pj Indústia : Totalmente plti'lo) - R$ 350.000,00 ·Aotita Parceiar/CarrdImÓoleiS·
, Ttfrttlo c/tl01m" (Condornfnio Azal4iae - Jar...�querdO) - R$ 32.000,00 ou ·Aceita éarrorr"efonelParealar·
'Terreno cl737 ma (Rua 'Pedro j=rancken - Pr6x. arltlga rodeM'ria) ,-' Semente aceila permutar pl prédio

,
, Terreno c/ 1':iêo m" Ilha da Figueira - Pr6lc. Ponte Nova daWeg II - R$ 35.000,00 ou ·parcelado·
, Terreno cl3G2ma (�&rÍ!im eallltn;,io'- A�lado �a w�g II) - R$ 12.000,00 ou ·Parcelado·
, Terreno c/SDSIn" (Rua dt>s Imigrantes --. Aceaso da Fllculdade '·FERJ1- R$ 15.000,00

•Aceita Parcelar/Carro·
, Terrttlo c/12.725"'" (Sc:hroeder - 1.50Gm da Av. Castelo Branco) - R$ 20.'000.00 ou ·Parcelado·
, Terr...os c/ 750 e 1.00oma em SchrOt" (Rua Velentin Zoz - Pr6x. 'Cd'gio Ml9Jei Couto) - R$ 6.000,00 ou ·Parcelado·
, Terrenos Residendal Herrique Behlng (pr6x.'Salio Ami�ade) - A partir dt R$·10.000,OO ou ·Parcelado·
, T..rr8l'los Loteanento Plaiera I (ilha da Figueira) - A partir de R$ 6.000,,00 ou entrada R$ 2.000,00 + saldo parcelada

,

' Terr...õs pr6x. FORUM (Rua 172 - Artlu'GlIlIZ ·Lado DIreito·) - R$ 35.000,00 ou ·Parcelado em até 10 X'

"Terrl!los Loteamento GerriJm (SentaLuzia) -;A-partir de R$ 7.000,00 ou Entrada R$ 2.000,00 + Saleto Parcelado
GALPOÊlCHÁéARA�

.

.

Galf)ão c/8oom" + Casa Jij. c/ 233m" + Terreno plano c/26.549m" (Santa Luzia-Centro) R$ 140.000,00 'Negociáveis"
Oll\céra c/180.000m" (�trada Garibaldi - 15km do centro - Nacentes:" Casa antiga_ R$ 80.000,00 'Negoâávl8Ís·
Ol6cara c/ 11 O.OOOma (Estrada Garibeldi - Ribelrio dos Hmgaros - 12km-do e.ntro • R$ 20.000,00 ·Aceita casa"
Gh'cara c/125.000m" (Ribeirão Grande - Pr6x. Ntreu - Casa alv. 'Rl1I'IChos/Á�a pr6pria) - R$ 120.000,00 ·Parcelado-'
0l6cl;lra c/1.849.30011'Í" (Re.orestado com 400.000 palmitoS. ·Pr6x. 8· Selto da Celesc - Sc:hrotder) - R$ 150.000,.00
O'I6cára c/ 95.0oom· (Sc:hroeder - Braço. Sul - Com casa/ranchos - Toda plana) - R$ 50.000,00 ·Aceita Parcelar·

NIlo perca 8sta opor\midade ---- Residencial "HIirrl Merquardr Pr6x. Malhas Malwee (200mb ap6s)
, Estilo enxiimellGermllrico Prazo 'de entrega
• 2 apartanentos Por arldar

, 2 �artos + 1 suite + garagem
.. POI!elro elelrtnicolPlay�ground

Blocos Tempo R$ 25.0QO,OO

R$12.000,OO+ 12x1.333,OO(Fixo)

À VISTA
/ PL� 12

• 98ocos d. apartamentos 1;283 10meses PlANO fOO ' R$ 8,OOO"OO+100x3i00"OO .

'Uma:durasquelrapl bloco 4.5e6 13m.ses

'Areatota.-112m" 7,aa9 16meses Açaita-sa na entrada: carrohnoto"eletcine/patee!ar
,
08S.: Ser' 'OI"ado enb os '53 c!llT1Pradore. - l' (um) APARTAMENTO QUITADO (apto. rP 54 - Boco 9)

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFICADOS DE OFEATAS

erta

Fábricade Calhas
Industriais

eResidenciais

.

Rua: Esthéria Lenzi Friedrich" 39 �Fóne '372-0510
�--------------�------Vende

Lotes no Loteamento ltapocuzinho. Fmanciado
Lotes no Loteamento Jardim Fmncisco. Financiado.

Lotes fiÍlanciados no bairro João Pessoa.

Lotes financiados em:frente AABB.

Lote nobairroÁ�verde. 445,5Om2, ótima Iocalização
Lote na Dha da F� rua José Theodoro Ribeiro, com1
6OI,9(>m2, excelenteparaponto comercial.

,

Lote emBarraVelhapröx. àSoe. BarraVe1ha com, 321,75m2de i
esquina. ,

Terreno em Corupá com 75.()()()m2.
Terreno em Corupá com 292.25Om2
Chacará emCorupäpröxanoaoSeniinário, com 13.00Qm2, com ';

casa, 2 tanquesparapeixe. estábulo. (Negöciável).
','

TerrenocentraJ,rtO:iníciodaruaAdéliaFischeráreade33.023,00Jn2
Casa mistà d 84m2 terreno' cl 615m2 naR. Carlos Eggert, 634

Tudo em mAnnere e'granlto, soleiras, pias, tampos de bal
cões e mesa. Tllmolos, acabamento. em geral
ORÇAMENrO SEM COMPROMISSO

,

BR-280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

SCIIOCIE'
FONE' (047:1)

:J7:J-():J25
Rua Athaná$io Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa C!ltarina,

�'1HUWea
CREcr4004

CASAS

• Sobrado com resid&leia com 310m2 de áréa constnrída, 3 quartos
2 'suftes, �ar intimo çom �lose, escritório: montado completo, 4
banbeiros, sala de jantar e visita, sala de tv mobiliada, cozinha
completa, lavanderia com annmo imbutido, quarto de ,empregada, ,

garagem parà 3 carros, salão de, festas com chumsqueiÍ'a e banheiro,
sauna a'gk com vapor, aquecedor solar, potteiro e portão el�nicO,
piscina privativa, toda murada com cerca de alumúdo e calçada com,
latrilhos. Valor R$ 250.000,00 aceito proposta,
• Mista pintada a óleo, terreno de'SOOm, com 3 quartos, banheiro
todo azulejado; cozinha, copa, sala, chumsqueirae garagem, próximo
salão do vitória Uha da figUeira: Valor �S 17,000,00.
'. Mistacom terreno de 405m2 mais 2 quartos, 2 banheiros, cozinha,
copa, sala, dependência de empregada, churrasqueira, local para festa,
garagem, próximo ao Hospital ,farago., Valor Rs 22.000,00.
• Sobrado de2�os com 220m2, livre de enchente, nobairro Hava{,
em'Guaramirim.ValorRS 2S.ÓOO,00 OU troça-se por casa em Joinville

·

• Casa JDÚ;tanova, portão eldl;llnicoe interfone, próximoaSociedade
Baependi. Valor R$ 40.000,00.
• Casa de alvenaria,'4quartos, dependênciadeempregada, salacopa,
2 cozinhas, 2 banheiros, lavandena, garagem pára 3 carros próximoao
Sesi da Bado do Rio Branco, centro. Valor à vista R$ 40,000,00.
• Mansão naVilaNova teoaIocom 6.300mtatoda muradade pedia
com casa de alvenaria de 49Smts mais sala de jantar, copa, cozinha,
sala de visi!a com sacada com biblioteca sala -de :rv O 1 suíte com

hiIlrom�g�m 03 quartos com BWC opcional 'rea de serviço sauna

salão deicslal; com churrasqueira depósito de bebidas garagem para 3

ca�os pisciaa tanque de peixe.. 1'0 jardim árvores ftutíferas local pl
quadras de esportes, Valor 'R$ 350,000,00 aceita-se imóvel ou
proposta.

CHÁCARA
• 50 llIOIßos com casa de alvenaria, rancho, pastagem, água, luz, em
SantaI..nziaa 1Skm docentro,Vende-se ou troca-se porcasaemlaraguã,

TERREN9S
, • Terreno l5x30 no ��tro Valor RS 22.000,00
• Terreno de 597m2, próximo ao Fórum, Vila Nova - Valor RS
35,000,00 aceita-Se proposta
• Terrenocomercial em Guaramitim de 30x54, a 150rilts do trevo,

Valor RS 22,000,00 '

• Terreno de 16x60 l�al altocom �ista para acidade RS 32,OOO,OU'
'. Te�eno de 2800m1, próximo Cà.içados,Mendonçá jlila Rau. -

Valor RS 25,000,00 ein condições Otl à vista RS 23.000,00
• ,Vende- se telefone prefixo 71 e 72.

'

Rua José Fontana, n· 45
..,

Jaragu. do Sul, - SC
FONE: 312-0525

\
,

".� HABITAT
COMPRA' VI:NDE • ALUGA • ADIV!INIS1RA '

MOß!! lAR A
c�tCI 4Jf,1l

TERREr«>S
Terreno cl 420m.2 - Tifa da Mosca
Terreno de 15x30 Rua Roberto Ziemano
Terreno de 15x34 Rua leopôldoJanssen
Te rreno cl 20.000m2 RuaJoaquim Fco. de Paula
Terreno 0/1.020m2 Rua procópio �. de Oliveira
Terreno c/460m2'Rua João Janú'ário Ayroso
Terreno<:./ 45Öm2 Vila Rau·
Terreno cl 430m2 Lot Bernadete Dornbusch,
Terreno c/440m2 Bairro Água Verde
Terreno c/513m2 fundosWeg I
Terreno 390mZltajuba Pr�ia Grandt
Terreno cl, 31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/560m2 Loteamento Ch�rnpgnat
Terrenoc/2.600m2RuaJoinVille - Otimopente comercial
Terreno cl 430m2 Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 (e$quina) Ilha da Figueira
Terreno cl 400m2 Rua Matcelo 'Barbi
Terrenoc/1 ,700m2RuaEpitácio Pessoapróx. Koholbach
• aceita-se carro ne negócio
Terreno cl 532m2• Estrada Nova próx. Posto Marcolla
Terreno cl 500m2 frente p/ Lagoa· Barra do' Sul

_

Terreno cl 500m2 (esquina) Rua HenriqUe Marquardt
Terreno c/1 0,000 e casa de alv�narcia,.ótimo p/ empresa
- RuaWolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600m2 Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi

CASA DE ALVE�ARIA' . ,

Casa de Alvenaria em construção cl 300m2• Vila Lenzi
.

APARTAMENTOS
.

Apart em construção cl2 ou 3'dormitórios, entrega em
meados de 96,'rlJa Gumercindo da Silva (localização
Privilegiada), Financiamento própFio.CoAsulte·nos,
Apart. Condomínio Amizade cl2 qtos. Entreda facilita
da.
Apart•. cl 1 suíte + 1 qto Jardim Europa - Blumenau
Apart c/313m2 cl 3 suítes demais dependências,
acabamento de alto padrão,a 50m do mar, Camboriú.

ALUGA-SE,
APart: cl 220m2 Avenida Atlântica - Carnboriú
Apart. c/200m2• CeAtro Piçarras

.

Casa de alvenaria c/100m2 •. lIha da Figueira
Sala éomercial rua Joinville préx, Arweg -,

, Ponto comI. c/ escritório rua Venâncio da Silva Porto
Galpão cl escritório· R. L.eopoldo Jánssen

Rua I.eopoido J........, f4
Fin............. ·Caba .Econimica F........

FONE: 371-8009

.��. � "ii". ': \........

I�
dA,aiMS

.COMPRA
VENDE-AWGA
ADMINSTRA

CASAS:.
* Sobrado com,180m2 -liba da Figueira
- 18.000 (estuda proposta)
* Casa de alvenária com 190m2 - João
Pessoa - 20.000 (estuda proposta)
* Casa de madeira - próx. Bavaria ..

Jaraguá Esquerdo (35.000) estuda pro-
posta

,

.

* casa mista naVila lenzi - 22.500 (estu
da proposta)

,

TERRENOS
,

,

* Lotes Jaraguá Esquerdo - próx. Argi, �

- 7.000 (estuda proposta)
* Loteamento, Divinópolis - Ilha da Fi-.
gueira. 10.000,00 (cada)
* Lotes na Vila len�i -: 9.500,00' (estuda
proposta)
,*,Loteamento Versailles 111- 5.000 + 210

por mês.

-

LOCAÇAO
* Sala comI. Rua Joinville 350,00
* Salà comI. cl 150m2 • Vila, N�va R$
609,00 .

. I

,. Sala çoml. cl 80m2 - Vila Nova R$ .;:

30000 ... ..!
.

* A�to. próx. Weg 11'- RS 320,od
Av. Marechal-Deodoro da Fonseca, 1708 j

Centro • Jaraguá do Sul· SC

, f

" !,)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jàraguacio,SUI, 4denovembro de199S (U�SSlfICßD0S DE IMÓVEIS CORREIODOPOV()-7

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EJP
Projetos 'e Consruções

Façaum orçamento sem compromisso dos nossos preços!
" Profissionais especializados em coberturas, cerâmicas e
construções em genü. Além de ganhr nos preços, você ainda

ganha o projeto. ,

• ,I •

VäldedrC. flUa - CREAlSC 38.400-1

Imobtltáría
Menegotti - CRECl550-J

,
. VENDE-SE SALA COMERCIAL .

IMÓVEL CONSTITUíDO DE 02 SALAS COMERCIAIS, 770m2 E 50m2 EOI'CASA EM
ALVENARIA COM ÁREA DE 65m2 LOCALIZADO NO BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA.

VALOR R$ 65.000,00 NEGÓCIÁVEL
.

,
"

CASA EM ALVENARIA,
,

LOCALIZADA NA RUA PRINCESA ISABEL COM ÁREA DE 110m2 CONTENDO .3
.

QUARTOS E DEMAIS DEPEND�NCIAS.
CASJ.\ ALVENARIA FINANCIADA'

LOCALIZADA' NO BAIRRO ESTRADA NOVA CONTENDO 2 QUARTOS, SALA.
COZINHA. BWC, LAVANDERIA E GARAGEM. ENTRAf>Ä R$. 12.000,00 E SALDO.

FINANCIADO EM ATÉ 50 ME�ES.
'

. smo
ÓTIMO SfTIO EM RIBEIRAO GRANDE DO NORTE COMÁREA DE 724,746rfl

ARROZEIRA, ÁREA, DÉ PASTA<:;?EM, CASA COM 720m2 EM MADEIRA. VALE A
PENA CONFERIRI

ESTAS SAO'APeNAS .AlGUMAS DAS, OFERlA,S VOC� ENCONTRA NA IMOBILIÁRIA MENEGOTTI

AU. "tAL DEODORO DA FONSECA. 855
EO. r.1EHEGOTTI - I' 1 ANDAR - SAlA 107/108

FONE: (047) 371-6031 -JARAGUÁ DO SUL - SC

APTOS l'RONl'OS
- Apto cl 137m' - Ro Bemanlo Dombusdl Bd: Mariana c! 3 qtos e demais depeudeldas - R$ sp.OOO.OO.
, Apto c! 66m' 1 qto e domais depo - pmgem �o e por1aria elelr. DOVO _ R$ 32.000.00
Apto. cl 123m' ',3 quartos e demais depo. garagem, pcrtio e portaria eIeIr.. NOVO - Rua 1� Emmendoerfer . R$ 50.000,00
troca-se por casa na rejljlo. centraL .' .

.
.

' ,

S�ô-�0124m' - NOV{).- Rua_Eleooolll S. PllIdi - 2 qu8l1os· 2 BWC. salac! sacada. "minha, lavanderia. J1IUl'gem· R$

APTOS'EMCONS'DUJ,ÇÄO "

Edifi ihllr· R. Mm;'. Frutw>.o '.
' .

, APto. c! 124m' - 2" andar, c! 2 qtos e demais depo garagan. po<Ião e portaria eletrOoica . R$ 49.00!).00 . entrega chaves
�H _.

,

Edif. P••,"" ..R; /0.1EmmuMrf.,'. .

.
.

- Apto c! 111m' - 2" ândar - 2 qtos e demais depo , pmgem - pcrtio e portaria elelrOnica ' R$ 19.000,(l() ,'saHo paroelado
em ÇUB, entreM chaves, jaQ/97

-

, ,
..,

• Apto cl 77m' - 1·_ 1 <11> e_. dep"�� e portaia e_ca - R$ 16.000,00 - SúIo plI'C"_ em CUB .

OIave. jan/97, '

Bdif. Mar."",";. JS ". julho
•

- Aptos c! 1l2n!' . 2 qtos e demais dep, pl garagem - portão e por1aria eletrilntca . R$ 19.700,00 entrada· saldo em CUB
- entreHl' chaves em juln'97' ;,

R.IibIlCi.J A",.ruUi8· Vil. NON
, _. Apto com suite, murra""",ira na sacada�.pcrtão e ponaria .elelr<lnica, quadra poIiespôrtiva.

, , Apo c!117m' . 51 poroefas de 1,49 CUB -"{RS 560,(0)
. .,'

• Apto. c! 137m' - 51 poroefas.dI> 1,75 CUB - (R$ 6$7,(0) .'

' '

CoosIIuclIo: Proma CönsIruçlio e, Planéjamento lida. • elJl 36 mese. - Ulimas Ulidade.
�� .

,
'

- casa (InaDsio) - -11bà da Apra c! 650m2 áteá C<lIISIIÚida. tem pisdna, quadIll esporte, tarelra, oep, eJIIIlI"gadOs. canil ' R$
�_OO

.'

'.'
. ,

• casa Massaranduba - 230m' área oonStr. - 75Om' Iermlo ' DO centro R$ 100.000,00
'

-,

- casa a1v. - It J�.Nart:lcll (Silo luiz Gonzasa), 3 CIl"". e demais dep. c! 120m'_ oonsindda. Troca-se apto. DO centro.
, - casa DCl!Ia • cl 122m' _ coostr. c! 3 qtos e demais, depo ,PO!Io do l;UVenluS • R$ 65.000.00 (pareela-se)

.. casa mista c! 136m' - 4. qtos e demais dep. - It Edward Krisdl -.B. Agtil Vetde . R$ 35.000,00
• ,€:asa a1v. 1-.. _ <dIJIr. Terreoo 4;2Om' - R. Hen!ique Ba1oI1ne R$ 50.000,00.,

-

· � madeira c! 110m' de_ <XlIISII1JI'da, _DO de e"'llÜJ" 522111' . R. Dona �kio .' R$ 40.000,00 OU ttoca.se pCJr apto.
�OS. .

- .TerreDO ' V. Nova, R. Eugenio Mal _ - c!93<m' - R$ 20.000,00
-; 'ferreDO Lot. Qxupl - alioo de Paula· R$6.900;00 (Ilarcela)

,

- Terreoo Lot. Sto. AJtmio.· Tres Rios do NOJIe'· 4,@,00 (Parcela)
- TerreDO'Pi� , Lot. l'IlIiIa do Jaques� 300m da pIllia . R$ 6.500.00
· Terreoo - Jaraguá-EsquenIo - R. Waldomiro SdJimfcl CI 700m'.: R$ 21.000,00

. I
· Terrenó . R. Alfredo Malt_ - c! 93Om' - R$ 20.000,00, .._
• Terreoo .• , R. ,AlB MUller CI Projeto•. flmdamento e l' !liso pninto pl coostrução de . ., apIOS c! 174m' C'!$ , R$ 25.000.00
- Terreoo . ,R. J�� (esqlina) , R$' 26.0õ0.00 (PIIJ'C,)

,

.

"

,

· Terreno ,462111'_ da 'Igreja SIo Judas, no alo . R$ 15.000.00 ,-
- ,

- TerreDO - R. Fredlrico Batg, Vila LaJau - 29Oin' - R$ 15.000.00
- Terr� - ·'Lot. dos Açae. - PWo C8ndI:ias • 348m' - "B8fIll Velha - R$ 3.700.00

' ,
'

GALPAQ NO CENTRO c! 45OnI'_ <XlIISInI(da - R$ 80.000.00 (pII'ce1a)
LOCAÇAO

.

.

,.,.

- AIup!l-se Lojlllsala , R. GulIbenne Heling - Bd. Érica c! 35m' : R$ 350,00 ,

" Aluga-se Loja - J�,Esquerdo . R. JOIo J. Airoso c! 32n!' - R$ 250,00
- AJUsa-se JojaIsaIa - R. BemanIo Dornbuscb, S90 - c! 70m' - R$ 550,00
- Aluga-se apto. c! 2 qu8I1os - Rua Jose! Emmendoerfer. - R$ 500.00
-

. Aluga-se apO. c! 3 quartos , Vila Nova - R$ 550,00 ., "

.

- Aluga-se apto. cl 1 quIII10 e demais depo. c! pagem , R$ 370,00 - Rua J��r.
- Aiuga,se após. 2 qtos (124m') - R. Bteomra S.·l'radi Bd.� R$ 550,00 (I" Locaçiio)

I R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814

.: ExcelÉmtes
lotes financi,ados em 10
meses _ Prõx. a Rádio

Brasil Novo

Terrenocom
1.395,00mv,
próx.Javel R$
10.000,00

Joí\o,Frllnl!Rer
Lotescorii 15,00

- metros de frente
, 450,oOm2R$

15.000.00cadaJote

CENTRO, -

'Waller,Marquardl ..: RIODALUZ·
Casade Apto: I;djf. TeRenocc(' Sitio cf

alvenariacl . Jaraguá - Suíte, 2 qtos + 3.700,00rn> - prof 45.09o,oom2 -

Ca'lUfTlQ ScIIlmlt,

�15,00n? dependências Pl$,6p.pOO,OO Irenie pl WaKer pröx.aCEVAL.
Marq,uaRII em..30 ,00 "

A$ 90.000,00

CENTRO ..Casa CENTRO - Apto. Edit.
BR-280/h"vo

em alvenaria d 'Casa em RuaAdão
Nereu Ramo.s -

343,00tt\2; 'Casaem Schiochet Terrenocl Terrenocl

fundos da alvl;!naria el alvenariacl H$45.000,ÖO 318,00m2 Noroscki - 2OOO,�,OO'

JARÂGUÁ 272,OOm2
piscina, cl + finanCiamentoCEF

. , te.rreno cl metros para BR280
e 40,00meli'ospara'

FABRIL
235,46m2

392,GOm2
.

f1Ja J,jio lissi R$
. ,

35.000,00 ,

Af.tZADE
CENTRO ... Rua JoãoCasaem Saltada eal'8' Apto. com 02 • E'xcelente

alvenaria' cl 'em alvei\laria cl , qtO!? R$ Picolli _ Apto. c/2 quartos,
TeHeno de • 'Terret:lQ cl terreno comerei, ,

90,00m2F1$ 03 qtos. 17.500,00 T'
,

. esquina cl ,r33,00m> •

ai cl casa em

demais dependências 579,QOm2 !;dificado cl' à,lvenaria por30.000,00 Apénas JinanciamentQ prédio comercial
R$ 28.00.0,00 ' CEF R$ 40.000,0'0 apenas R$

55.odo,eo

, , I
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CORREIOOOPOVO-'S C L��SIFICADOS DE IMÓVEIS

ATENÇÃO
"POSTOS DE
VENDAS"

ALUGAMOS�

CENTROCOMERCIALGUARUJA
GUARAMIRIM - SC

LOjas com 20,OOm2 com:
- Corr.edorescom 3,50md.e largura

- Central telefônica
'

- Estacionamento amplo
:' - Lanchonete
.l"

- Entrada cargae descarga
- Painel paradivulgação, etc.,

Obs.: Nasprimeirasunidades não
serãocobrados luvas

NÃO
ESPER'E

"

Lar ImÓVeis
<

Av. Mal. Deodoro,141

- Casa de alvenaria com 63m2 no Loteamento "Vicenzi e Gadolti LIda"
" Casa de madeira com 70m2 no Loteamentö Verbinern.
- Chácara em Nereu Ramos com 88 morços com casa, luz, água,
- Apartamento no Ediflcio Jaraguá.

LOCAÇÃO
, '

- Casa de madeira com 01 quarto, sala cozinha, lavanderia, banheiro, e copa no loteamento Vicenzf
e Gadotti LIda, Valor R$ 180,00 _

- Apartamento no Condomlnio Amizade com 03 quartos, sala, cozinha, ban,heii'o, lavanderia, Valor
R$450,OO

.

- Apartamento no CondomlnioAmizade n2 202 com 3 quartos e demais dependências. Valor R$
430,00
- Kitinete R. Arquimedes Dantas· Vila Lenzi cl 1 quarto, sála, cozinha, ewc, lavanderia e:�'
churrasqueira comunitária - R$ 220.00 .

•••••••••••••••••
•. -

" '�E ,.;'CRECI N° 1589 J -s> ;
• •
I Ba....a Sul I

: 1...6val. ' :
I Fó"e: (047) �72�2734 I
• V�e I
I Terreaos lo I.. Terreno C/432,75m', narua 25deJulho, VilaNova.PreçoR$23.000,OO I
• Terrenoc/2.79Im·,ruaWalterMarquardt,defrontePosloMlme. Preço •

R$ 180.000,00" ,

I. Terreno c/ 337,50 bot. do Marquardt, na Barra. Preço R$ 6.50Q,OO ••.• 'I'Terreno c/37:zm", Lot, Steinke, na B1IlTII, Preço R$ 7,000,00 .,

• Terreno' 334m'/_ila Barrà, Lot. MarqJUll'dt. Preço R$ 7.000,00 : 50% •
entrada, saldo 8 meses.

I•• Terreno c/ 3IS,OOm'; Jaraguá Esquerdo" pröx.: ArroZ Urbano, Lot.
• 'IDayane. Preço R$ 8.000,00 - SO% entrada+ 12 x R$ 3:34,00

I Ten:enoc/368m',Rua748,BairroBaependi-PreçoR$20.oo0,00aolad() I '

'. da RecreativaMarisol. •Terreno c/ 405,OOm'. Rua Oscar Schneider. Preço 6.000,00 -' SO% de

I••. entrada + 02 pagamentos. ! .:» '.Terreno c/595,OOm', Lot. Papp. Preço R$ 16:500,00 - R$ 10.000,00 de .-

I entrada + 02 pagamentos, , •

:1, ;:��;O�n!:::�d.=7:�: LWs. Preço R$ 6.000,00, sendo

R$,,I:, ISÍTIOS
Sítio ç/20.000m", terreno plaino. água corrente, plantação de hortaliças,
edificado com uma casa 'em alvenaria;d� 189,OOm', galpão J"II1l ga)inhas ••• e porcos, linlia telefônica, Rio Cêrro·TI, distante 300ms do asfalto. Aceitai I-carro, terreno ou casa naBarra. Preço R$15.000,00 - parcelado em 12'

I meses. •
.

Cuas •,I Casa em alvenaria cl 150m', 3 qtos, garagem, zswc, churrasqueira,

I• terreno com 445.5Om'. na Barra, lateràl rua Pe. AloisioBoeing. Preço R$ •
• 55,UOO,OO - negociável - Pröx. Supermercado Breithaupt. . •
•' 'Casa de-madeira com 150m', 4- qtos, WWC, demais peças, garagem, •

. BARRA. Preço R$ 25;000,00
•' .• Casademadeirad H2,OOm', bairroJaraguá-Esquerdo.�o R$IS.OOO,OO

. I' '. .Aceita carro i, •
-

• Casaem alvenaria c/ J,40m', 3 qtos., 2bwc, garagem, pröx. Soe,Botafogo. •
Preço R$ 4S.000.00 - Aceita-se carro ou, imóvel menor valor.

••• Casa em Alvenaria c/152m'. 4 quartos, 3 BWC, garagem, demais peç�" I'.

• terreno, 15x.�O, localizada à RuaOUvia t. Pradi, Jaraguá-Esquerdo. Preço
/ I

,

I R$4U.OOO,OO., • .

•
Casa em alveharia c/2 pisos. 3 qtos, 2BWC. demais peças, naBarra. Preço '.

:
55,OOO,lMl, negociável.

' "

••'.1Apartamentos
'( 'onj, Residencial "Harri Marquardt" - Barra/Malwee - Com J qtos, 1

suile. garagem.churrasquelra.I'lay-growl<J. cl are: de I 1'201' - Condições: •I R$ 8.UO().OO entrada e saldo em l00meses l'lprestaçôes fixas d�R$ 30U,OIJ

'.1· ,Àl·t'i1a-se curro, COIIIO parte, do pagamento. •• I-

Aluga

• ,Lojà"eomerciáis no Centro daBarra •
, Galpão em alvenaria eil 50m'.,," Walter Marquardt. Preço R$ 350.00

.'• ,( ':lsadc'madl'iracl4 '1.105. Rua PastorAlbert Schneider. Preço R$ .�5C).()1)

=
RI'A AN(;J-;I.O al'SI:\l. 12,B - SALA 9 :

-,...---
-

�'RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

...
,s.

TERRENOS ,,'

Terreno Cll.540,00m2, próx. Scar (Centro) - R$ 70,ooõ1bo
Terreno'íUa 456 - SemNome, c/445m2 - AdemarElbert _

R.,$ 8.500,00,
'

Terreno Rua João Planinscheck o/896,OOm' - R$ 65.00,00
Terreno c/ S.I04m' Rua 199 sein nome -. Vila Nova -

. R$ 120.000,00
'Terreno c/t:sOOm' + casa de alvenaria na rua EpitAcio Pessoa - R$
160.QOO,00

" .

-

Terrenoc/ oonstrvção própria pata tanchonete - Lote n° 4S-Ana
Paula m - R$ 22.000,00
Terreno c/1.089nJ2 - Rua João Januário Ayroso R$ 16.000,00
Terreno C/6SOm2. Próx. Recreativa do Breithaput- R$ 6.500,00
Terreno c/6.196mz cf conStruÇão de 450m' - Rodovia BR�280
10.503 - R$ 350.00Q,00
Terreno no Condomínio das Azaléias, �'R$ 22.000,00
Terreno c/35Om� - LOteamento Ana PaulalV - R$ 6.000,00
Lote n° 190 no Ana Paulam'c R$:16.000,00

' '

Lote n° 450 - Loteamento AJii,PaillaJ ()!;ote 50) Rua José Narloch '

- R$ 8.000,00
Lote f/45Om' - Loteamento São.LUiz (Gabardo) - 12.000,00

. Lote n° 67 Loteamento Ana Paulá IV - R$ 11.000,00
T-erreno c/360m' RW! João Januário Ayroso - R$ 15.00(),00
Lotes na rua Paulo Klitzke, bairro: Amizade-Mauro -

R$ 12.000,00
CASAS

Casa antiga em alvenaria c/1.6()()m2 Loteamento Ana Paula. "-R$
45.000,00
Casa alvenaria c/63m' - Lote n° 2�, Loteamento Ana Paula n ' R$
18.000,00
Casa alvenariad5Om' - LoteamentoAnaPaula IV - Financiamento
+ R$ IS.OOO,OO ,

,

I'

Casa em construção c/l'4Om2, � Lote pO S4 Ana Paula m -

Financiamento + R$ 12.000,00
'

,

C�a madeira cl 56m% - Lóte.l21 - Loteamento Ana Paulam - R$
12.!l(JO,OO

'

Casa alvenariaRua 326 José Narloch, c/99m' - R$ 25.000,00
Casa alvenaria Loteám�lo Ana Paula TI c/65m2 - RS IS.Ooo,oo .:

Casa alvenaria c/ 3SOm' - aceita carro
..
lio negócio

Casa em construção no lotêamento Alia Paulam
APTOS'

,

Apto, Ediffcío Jiraguá.c/ 7Om' - I� andar - s/garagem -

R$ 27.000,00
Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl IQOm' 7ó andar _

R$ sO.006,oO '

Apto.,Edif{cio lsabella - Apto. 101 c/132m2, 3 quartos e garagem
" - R$ 60.000,,00

.

Lotes nnancladös a partir de R$ 2.500,00 de 'entrada
Loteamento São .cristóvão 11,- Loteamento Camposampiero

-LoleamentoConstantino Pradi
'

VENDAS '

Terreno prÓximô L AmizaC:� CO' " 39�m2
- TerrenL jEi 15x30 na rua João Planinscheck
-Terreno com 10.000m2 na BR-280, próxi: -'o a Mecânica Burgues
- Terreno no Loteamento "Vicenzi e Gadotti Ltda.'Bairro Santo Antonio
- Terrso próximo ao'Colégio GiarcÍini Lenzi com 45x30m
- Terreno com 1.000m2 pröximoao Colégio Giardini Lenzi
- Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira, de 19x30m, no centro
- Terreno na BR-280, com área de 7.000m2
- Terreno com 819,OOm2 na rua Roberto Ziemann, esquina com a rua Julios Verch - Bairro
Czerniewicz.
- Kitinete na R. Arquimedes Dantas - Vila Lenzi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t:::::I

APARTAM�E:N:T�O�·��'�:':�:#
RuaJoão Picolli - 1 I! andar -

Surte+dois quartos + dep.
empregada
R$48.000,00

.

APARTAMENTO��.....�Rua 383 condomínio Amizade,
220 - bloco 7 apto. 202, 3 'qtos,
cozinha, bwc, area serv.,

��ag�m
- H$ 25.000 enl +

APARTAMENTO
Rua Adélia Fischer ,- 31! andar

.. ,3 quartos demais dep.
R$ .35.000,00

APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro - 2º andar
Um quarto e demais
dependências

�
,,'

...----I

CASADE ALVENARIA
RuaMax Eugênio Ziemann, 223
Suite+dois quartos + dep.
empr�gada - R$ 85.000,00

CASA ALVENARIA
Rua Maria U. Mascarenhas
Figueira - Três quartos
R$ 35.000,001, , OPORTUNIDADE

, '
, 'CASÀ ALVENAR·IA

I • I Rua: José Menegotti, nº 277
I' I Terreno: 827,56rtl2 - Casa: 223,4011)2
, I ,

03 dormitórios - sala jantar - sala estar
copa - área de serviço - garagem - biblioteca -

---'-'cozinha. - R$ 40.000 entro + 30 x R$ 2.000,00
CASA
Rua 470, pröx. WEG II - Dois
quartos e demais
dependências - R$ 25.000,00

CASA ALVE,NARIA
RuaSC-301 - AguaVerde
'rêsquartos + dep.
mpregada - R$ 45.000,00 '

�.
.,

""

CASA ALVENARIA
Loteamento Juventus - .

araguá Esquerdo - Surte +

"""""doisqúartos - R$ 65.000,00
nt.+financiamento

..

TE-RRENO;-................._
R. Arduino Pradi lote 49 área
448,00m2.
R$ 11.000,00

CASA ALVENARIA
R. José Picolli, 290 B. Estr.
Nova - 2 qtos., sla, copa,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. - R$ 40.000,00

TERRENO
R. Barão do Rio Branco
543m2 - R$ 25.000,00 entrada
+ 6 parcelas R$ 5.000,00

�= [------

PRÉDIO �'
'

'

TERRENO
R. Preso EPi,táciO Pessoa, 272 ..

Loteamento Flávio - V. Lenzi
03 apartamentos ,

cl área de 420m2
02 salas comerciais R$ 9.000,00
R$ 265.000,00

rr
----

TERRENO
,

Rua Eleonora SaUer Pradi cl
área de 396,00m2
R$ 26.000,00

CASA ALVENARIA
R.Rudolfo Ziemenn S1� pr6x. •

Etalan.1 surte, 2 qtos., sla jantar,
copa,cozinha, área serviço, bwc,
churrasq e garagem - R$75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.J. SANTOS
Pedras: São Tomé, -ardosia,
miracema, madeira rajada,
presta brilhosa, bolacha, pati
pave, pedras muro e revestimen
to em geral. Comércio de Materiais de Construção e Transportes

MATERIAIS ELÉTRICOS- HIDRÁULICOS
TUDO PARAVOCÊ CONSTRUIRDESDE AFUNDAÇÃO ATÉO ACABAMENTO

!1!1!111.!I!I!I_••!la'!I!I!III.I!I!I!1

A PRIMEIRA COI'SA· QUE SEU CONSUMIDOR

FAZ É PROCURAR OFERTAS EM JORNAL.
II

II
"

EXISTE .MELHOR MANEIRA PARA DIZER A ELE

O·QUE COMER, FAZER·OU VESTIR?·

ANUNCIE EM JORNAL

VOCÊ QUER
,

.

CONSTRUIR
AQUI TEMOS

ASQLUÇÃO
Assistência Técnica

Peças de Reposição
e Reformas em qualquer
tipo.e marca

BP-120- L
I "

VENDAS DIRETO DE FABRICA

Betone�ra 120 I�tro. com volante .e� motor.;.�•.+ .. __ ..R$ 295,00 � v�.ta
. Betoneira 120 litro. com redutor .eT motor..••.•.•••••..•R$ 342,00 a VI.ta
Betoneira 320 litro. com volante sem motor.•............•R$ 595,00 à vi.ta
Serra circular com motor 1,5 CV.........................•...•...R$ 285,00 à vi.ta
Tritur.dor torrageiro com motor 1,5 CV R$ 225,00 à vi.ta

Máquina de cortar grama 1 CV .em recolhedor....•.•....R$ 139,00 à vi.ta
Reduto.r de velocidade 1 x 45 cl coroa bronze .....••.•.....R$ 595,00 à vi.ta
Guincho trec-trec para andaime•. : ..•...••.........•.•....•••....R. 298�00 à vi.ta

VENDAS POR CONSÓRCio
Betoneira com motor à partir de R$ 44,78 com entregas de duas ao mia� ..ndo
uma por sorteio e uma por lance - 1· grupo com fechamento previsto para 30

dias � fa9a sua Inscri�o ainda hoje

LOCAÇÃO
YoGi não q�r comprar direto· 118m palo co..óroio • quer apanll alugar - nós temos à 10lU9ão

POR APENAS R$ 29,80 VOCÊ ALUGA E CON.-RÓI SUA CASA

TAMa M DISPOMOS DE BETONEIRAS ·USADAS·PARA VENDA,
POR METADE DO PREÇO DAS NOVASI
AQUI VOCÊ TEMA SOLuçA0•.•I

•
DEQUALQUER JEITO VOCÊ SAI CONSTR.UINDOBetoneira 320 L Super-

I!DI MEJALIM
-

Rua Max Wilhelm, 786
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS Jaraguá do Sul - SC FONE: (047)371-3011/371-1041

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEmJRA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL· SC

LEI N° 2.001/95
AlltoriZJI aOufQrgadePermissãopara aCo_tração de II1Ifa Polliecom&trulrlraMetálica eTrês
Porlais deAcesso, emÁrea doMunicípio. ,

opREffi[1'OMUNICIPALDE JARACiUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas

e com base no disposto no inciso VIII, do artigo 7°, da LeiOrgânica doMunicípio.
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte lei:
Art. 1°- Fica o ExecutivoMunicipal autorizado a outorgarpetmissão paraa construção de O1 (uma)
ponte com estrutura1metálica sobre o Rio ltapocu e 03 (três) portais de acesso, loca!izadós n�s
BairrosNereu Ramos, Rio Cêrro Ie Rua Joinville, em ãrea doMunicípio.
Art. 2° - A permissão, que seráprecedida de licitação, mediante ConcorrênciaPüblica, será pelo
prazode10(dez)anos. ,

• Art. 3° - Durante a vigênciada permissão, o(s) pe11Ili&sionários(s) poderá(ão) explorar, em benefício

próprio, propagandacomercial, observados os padrões exigidos pelaMunicipalidade.
Parágrafo Único - É vedada a propaganda de produtos nocivos à saüde, assim considerados pela
Secretaria de Sande do Município.
Art.4° - Aponte e os portais a serem-construídos obedecerão ao projeto arquitetônico e específlcações
técnicas ditadas pelo Município, através da Secretaria de Planejamento.
Art. S° - Ap6s o prazo da permissão, o objeto da presente permissão com as benfeitorias rea1izadas

integrarão o patrimOnio PüblicoMunicipal, de forma gratuita.
Art. 6° - 'O(s) permissíonário(s) não poderá(ão) transferir, no todo ou em parte, a permissão
outorgada, nem delegar a terceiros a sua exploração.
Art. 7° - Apennissão será concedida exclusivamente para exploração de propaganda comercial, nos
locais previamente estabelecidos pelaMunicipalidade, sendo vedada a cobrança de pedágio por
parte does) permissionários(s) ou qualquer outra taxa.
Art. - 8° A manutenção e a conservação do objeto da presente permissão serão realizadas pelo
Município.
Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 11 de agosto de 1995.
DURVALVASEL
PrefeitoMunicipal

OTAVIANOEDUARDo PAMPLONA •

Secretário de Planejamento

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEmJRA MUNICipAL DE JARAGUA DO SUL· SC

LEI N° 2.038/95
Altera Dispositivos da LeiMunicipalN·l.743/93, de 21/10/93, que instituiu o Conselho Mu,�
nicipal de Educação.

OPREFEITOMUNIClPALDE JARAGUÁDO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

PAZ SABER a todos os habitantes desteMunicípio que a CâmaraMunicipal aprovou e ele

sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Ficaalterada aredação do artigo 1° e dos incisos III, vmeXille o § 4° do artigo 3° da Lei

Municipal N" 1.743/93, de 21/10/93, que passam a vigorar com a seguinteredação:

"Art. 1 ° - Fica instituído o COnselhoMunicipal de Educação (COMED) de Jaraguá do Sul, vinculado
àSecretariaMunicípal de Educação" .

"Art. 3° -
...

m - Um representante daSecretaria de Estado da Educação;

vm - Um representante do Sindicato dos Professeres Estaduais de Jaraguádo Sul - SINTE regional;

Xill - Um representante do Sindicato dos Servidores Pnblícos Municipais de Jaraguá do Sul e

Região - SINSEP".

"§ 4° - Omandato dos Conselheiros seráde 04(quatro) anos; na pímeiranomeação .apõs a vigência
desta Lei metade dos Conselheiros, definida pelo Plenário do Conselho, terá o mandato reduzido

pará 02 (dois) anos"
Art. 2° - Esta Leientra em.vígor na data de suapublicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 1995
DURVALVASEL
PrefeitoMunicipal

ROSEMEIREPUCCINI VASEL
Secretária de Educação

Rio-5u'-1

CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS
.

.. NACIONAIS E INTERNACIONAIS

FONE: (047) 371-0091
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 130 -Iaraguá do Sul » se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AlltSlfel be trajes
Temos a mais oariada (infla

re trajes sociais. 7Ienna conierirt

ALUGUELDETRAJESPARAFESTASECASAMENTOS
RUAEXP.ANTONIOCARLOSFERREIRA,l84

FONE: 372-3349

PROClAMAS DE CASAMENTO
.

'

Malgot Meia Grubba L<hmalD, Oli::iol do Registro 'CMl do 1° Distrito da Com.co de 1.... ' do SU� Estado de
Smta Catarina,' faz saber que compareçeram neste Cartório exibindo seus documentos pela 1e� arm de se

habililarem para casar os sejplin..s:
EDITAL N° ZO.U3 de Z'·10·1995

NELSON CAMPESTRINI E NILZEIA TERESINHA MoRsCH
Elo,: brasa.iro, solero, meclrico de m"u"nç1o, nalural de laragu! do SIi, donicliado e resile..e na Rua José

Nadoch, 720, larajpl'·Esquerdo, nesta cidade, fibo de Silvilo Canpeslrini e Armelinda Campestrili.
Ela brasiloira, sci..h, 10";1 .. de produçlo, nalmal de Guaranirin, neste Estado, doniciliada e reside..e em Da".o

Br.cD, em Guarami'im, neste Estado, rdb. de Alvina Morsch.
. ..

,

EDITAL N° ZO.2Z4 de Z'·10-1995
Luís CLAUDIO OESCBSLER ,E DAnlCE TEREZINHA FACCBINI,

Be, brasi!oiro, soleiro, digitador, na..... de l.ngot do Su� domi:liado e ....id...e na Rua Caml!O AlegA; 196, Dha
'da Rpin, nesla cidade, ibo de Ncrbtrto Oeschsler e Romlda Ped ... l1 Oeschsltr.
Ba, brasilei'a, so"i'a, auxlilr de escràSriJ, na..... de Rio do. Cedros, neste Eslado,'daniciliada e residente na Rua
Bisabedl Steiloil Rabod, 1:Jl, B..o do Ri> ee..o, nesta cil�, filia de &vÍl Facclini e Ceia FocchÍl�

EDITAL N° ZO.US de Z'·10-1995

C6pia recebida do cart6rio de Pomerode, neste Estado
dNO FALK E MARGARET SIMONE STRELOW

Ele, bras�iro,. solteiro, .márceneiro,· natural de Pomerode, neste Estado, domícüiado e residente em Rega Alta;
Po ......ode, neste Estado, rlllo de e.valilo Fale e Lm:zí F..1e. '

Ba, brasileira, .oleira, do W, nallu".<Ie 1.... A do Sul, domi:liada e residente em Rio ,CellO n, nests cidade, Ilha
de In&<> S1rdow e InOlIÍla Dalmam Slrdow.

.

,', EDITAL N° ZO.U' de Z7.10-1!J95 I
,

ELCJO JAIME GAZZOLA -E DEONILSE DA APARECIDA" DOS SANTOS
Elo, brasa.ro...citáro, estapador, DaIl':'1 de Tolodo, P..." donicilado e rliile..e na Rua GustlVo Bruch, 48,
nesta eilade, filho de Amadeu Ga2Z0la e M.ia N'dla Ga2Z0la.

'

Ela, braslera, sci..h, costll'ára, nalll'aI de B.o�o" Param, 1I0mi:lioda e reside..e na Rua- Cados Sc"',,, nesta

cidade, r.... de Pedro Umes dos Santos e üna Doré dos S'antös.
'

EDITAL N° zO.zn de Z7·10-1995
MARCH) SCHOLTZ RAMOS E HELLEN PATRICIA METZ

Ele, braslero, so lIe iro, <ncmegado d'e CPD, na1Ural de Lapa, Parw, domi:üiado e ",sidente na Rua GulheJiDe

Weege, 22, apto. 13, nesta cidade, flho de Osvaldo Mall'tr F....ára Ramos e M.1a .schoh Ramos.
Ela, bras�ira, Soheira, do�lar, n.ural de Lapa" Paraná, domiciliad'a e reÍidede na Avenida Marechal Deodoro' da
Fonseca, '190, nesla cidade, flha de Beli> Ribas Metz e Mircia Mao de Abneida Metz.

,

EDITAL N° lO.ua de lO.10.1995
LELIOMAR CORdA E LUCIMARA' MARIA DE SOUZA

Ele, brasiloiro, sci"iI;o, opedri>, nalll'al de Da".a Vdha, neste Estado, donicliido e resile..e <in TIra Schubert,
nesla cilade, iho de Rudoro Ccr�a e M.. ia Nuciota CoD'&.

'

ala, brasiára, sol"r., do w, na..ral de OJdtiba, P...." donicilada e resid<n" na Rua Robtrto ZiaD';"o, Bá".o
ADiade, nesta eilade, flha de Antmi> de Souza e ClDDela Máa de SOUD.-

"

EDITAL N° lO.U9 'de 30.10.1995
C6pla recebida do cart6rlo de Imbnla, neate Estado

FRANCISCO CAPISTRANO JUNIOR E ELIANE NASS MACHADO-
Elo, brasiloro, soláro, repres<nlade de .,.,ndas, nallral de Vidal Ranos, nes .. Estado, domi:liado e resid<n" em
Rio ca".o I; nesta cidade, flho de' Francisco Capistono e Lauddi>a de Souza Capis...o.
Ba" brasiloiia, solára, pro"ssora estadua� nalunl de Sio Paulo, Sio Palio, dOlÍli:liada e reside..e em Rio CA".o,
nesla cidade, flha de Abdiei Deusdedith Machado e Aroci Nass Machado.

'

EDITAL N° ZO.Z30 de 30.10.1995
MANOEL .,ERÉIRA E LOURDES PRAWUCKI

Be, brasiláro, sol"ro, conftr<nte, na... <Ie AlI'ora, neste Estado, donicilado e reside..e DI Rua Oolhtrme ijass,
403, '.agUi-Esquerdo, nesta cidade, rdhO de Paub Ptrein e HiJda Bwge Pereh.

, '

Ela, brasiloin, sollein,' awtiliar de en"rm.em, lialmal de Mass.mdub., ne... Estado, domiciliada e .... iI...e ni
RUI. Gwh..me Bass, 403, ,aragUi-Esqueldo, nesla cilade, ',ha de I:lid!)ro Pra_dd e M.io I*ob""".Id' Pl'awucti.

EDITAL N° ZO.Z31 de 30-10·1995
ROLANDO GuETZ E SELMA CANCINl "

Be, brasláro, soláro, opel'íri>, natural de I.aguA do SU� danicilado, e r�dede em Gari>ald�, nesta cida<le, flho
de W<ndeln Ooetz e Val BastOoet2.'

,

É1a, bra.i1eira, sokeira, doméstica, natural de Aparecida do' Oeste - Tuneiras do Oeste, ParanA, domiciliada e

resile..e em Ribeirio Moba, niesta eilade, lilha de Pedro Cancili e Maria A:..ira Mochi>l.
EDITAL N° ZO.Z3Z de 30.10,.1995

ALODIR VIEIRA E GENEcf RODRIGUES DA SILVA

Ele; braslero, .citeiro, pedrero, '!limai de ltOpor..ga, nes.. Eslado, domi:liado e les'ilmte na 'Rua 1010 Ca.b.
F,tr ...h, 22, nesla cidade, flho de 10sé 1010 Vieh e Jliieta Dias Viára;
Ela, brasiloira, soller., secretária, naaml de Const"'na, Rio Grande do Su� dOnicilada e reside..e na Rua 1010
Cado. F....álll, 22, nesta ádade, flha de lnodncio Rodrigues da S lva e B\Óo Rodrkues da Si ......

EDITAL N° �0.Z33 de 31·10-1995
JANDIR BRUCH E ROSANA STRINGARI

Be, bruilero, so"ro, opeiadcr de audio, nallral de l••u' do Su� donici1iodo e resile..e na Rua M....andllba,
113, Vila Lalau, nesta cidade, flho de HmÓ Bruch e RDmlda lanchel &cuch.

'

Ela, bruiloira, sQltära, do w, nallJlJ) de lar...' do 'SÚ4 domiciliada e "",id<nte na Rlla Massarandu!>a, 45, Via Lalau,
nesta cidade, flha de Bolificio. SlrÍlg.. i e Rosalia Rangheti Stringari.

'

,

EDITAL N° ZO:Z34 de 01·QZ-1995
JULIANO BENASSI E ELIANE APARECIDA DOS SANTaS j

Ele, brasleiro, solf:ero, técnico em laba''1tório, natuul de IUjai, neste Estado, .domicihdo e residente na Rua

AÍI<IIi>,lIem ..do Sclmilt, 145, Ilha da F�ueÍ"l, nesta cilade, ibo de Bonorino Beliassi e Inna Tancon B<nassi.
Ela, brasi1ei'a, solteira, industii'ria, nat..al de Jaraguá' do S .. , dami:üiada e ,resilente na Rua Anion i> Bem..do
Scbnil� 320, Dba da Rpra, nesta eilade, flha de Laué!efno dos Santos e Aki'a Judees dos Santos.

EDITAL N° ZO.Z35, de 01·11·1995
OSVALDO BORGUEZAM E VENILORA PRIEBE

Be, brasleiro, soláro, comereilriJ, nal",_ de �ana, neste Estado, domi:liado e "",iI"'e na Rua Leopo�o Die�
97., 'Jaragui-E�querdo, ,nesta cidade, rllho 'de "uiz Borguezan e An!!"I., Ramos Borguezam.

" ' -

Ba, brasiliira, soleira, do lar, nal",1 de 1..... ' do S1il, daniciliada e resite"..... Rua Leopoldo !:lei, IR, l..... á>
Esqutrdo, nesla cilade, iba de Amo üno Priebe e lili Ootz Prieb..

EDITAL N° 20.Z3' de 01',11-1995
JOSÉ DOS SANTGS F'IL'HO, E HANELORE ESKEt.SEN

Be, brasiloi'o, sciteiro, meclrico, nallrs1 de Bma Velha, neste Estado; domi:liado e resiiÍ<nte na Rua 733, lote 81,
Loteanenlo Li>doro Rodr�ues, nesla cilade, ibo ,de José �os S .. tos e A1aile da SI� SanIos.
Ha, bosilora, sci.. i'a, ,atDCil .. de co..ablilade; nalw.'1 de S .. td Andre, S10 Palio, donicilad'a e residede na Rua
733, 'lOte 81, Lo"amenlo üodoro Rodr�lies, Vila Rau, nesta cidade, filha de Adellert Willielni Esk�lSen �e He8'
E�ek�

.

E p,ra qlle chegue ao co�ecinlento de todos, mandá pa.sar o pres<nte Edital que será publi:ado pela inprens� ,

é em Cartóri>, mde �,A afixado por 15 (que) dias,

/

EDITAL
.

PATRICIATAVARESDACUNHAGONES TabeliãeOficiaideHulosdaComarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, ria forma da Lei, etc.

,

Fazsabera todosquanto este eclitalvirem que se acham nesteTabelionato para
Protesto os ntmlos contra:

.

Alcides Jose CanL- R. Afonso Bartei, 486 - Nesta�
Antonio Anastácio Nunes - R. Três Rios do Norte sln - Nesta;
ArnoHeietlow - R.'João Januá�io Ayroso, 234 - Nesta;
Adernar Sant'Anria de Oliveira - R. l.ourenço Kansler - Nesta;
Auto Elétrica Rio de Serro Ltda - R. Lado Pequeno, 660 - Nesta;
Aga Transportes Ltda. - R. Joaquim Francisco de Paula, 1085 - Nesta;
Cozumel Conf. Ltda. - Rod. BR 280 Km 63 - Nesta;

-

Com. Dist. de Cenf. Assad Ltda. '" Rod.SR 280 Km 63 - Nesta;
Crlsjo Ind. Com. e Rep.Ltda - Rod. SR 280 Km s:3 - Nesta;
Conf. Claudia Brandão Ltda. - R. Cei. Procópio G. deOliveira, 788 - Nesta;
Conf. Mônaco Ltda. - R.Walter Marquardt, 623 - Nesta;
Cont. Mônaco Ltda, - R. Walter Marquardt, 623 � Nesta;
Com. de Conf. Bardin Ltda " Rod. BR 280 Km 63 - Nesta;
Cerejeira Com. Mat� Const. Ltda - ME - R. Angelo Rubini - Nesta; ,

Cirio Ouimica Ltda. - R. Estr. Jacu Açu Km 10 -. Nesta;
Carmelita Cristofiolini - R.' Franz Voltes, 1190 - Nesta;
Conf. Selva - Rod. BR 280 Km 63 - Nesta;
Oemache Conf. - R. João Pessoa, 4950 - Nesta;
Daniel Alves da Silva - R.Walter Marquardt, 679 - Nesta;
Darme Com e Repres. Ltda, - J. José Theodoro Ribeiro, 221 - Nesta;
Edegart Dereti - R. Venancio dá Silva Porto - Nesta;
Eunice Zapella - ME - R. Itoupava Açu sln - Nesta;
Edémar Baumgarten - BR 280 Km 72 - Nesta;
Gustaw Servo Coms. Ltda - R. Gustavo Bruch, 210 - Nesta;
Haplo Com. Mat. d� Conts. Ltda. - R. Antonio C. Ferreira, 799 - Nesta;
HapoURepres. Ltda - R. Felipe Schmidt, 302 - Nesta;

,

Hemmis Com. Ind. Vest. Ltda - ME - R. José Menegotti, 45 - Nesta;
lridutron Ind. Eletrônica Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 1190 - Nesta;
Ind. e Com. Trans. Piriquito Ltda - R. Ara do Rio Branco, 79 - Schroeder;
lndustrla Com. Repres. Manske Ltda, - Fi. Joinville, 1532 - Nesta;
lmobälérla Vailatti Ltda - R. BR 280 - Nesta;
Ind. Ouimica Dipil Ltda. - Rod. BR 280 km 63 - Nesta;
João Cario Negri - ME - R.Walter Marqwardt, 744 - Nesta;
JuanVidal Herrero - R. Pref. Jose Bauer, 1193 - Nesta;
Junior Modas - R. Rod. BR 280 Km 63 - Nesta;
Jamir Jose da Silva - R. Galdencio Campas, 108- Nesta;
Laurita Air de Souza- R. RicardQ Var, 58 - Nesta;
Lauri daSilva - R. Joinville, 1089 - Nesta;
Marage Malhas Ind Com e Repres. Ltda - Rod. BR 280 Km 56 � Nésta;
Marejack Conf. Ltda - R�-",BR 280 Km 58 - Nesta;
Malgi Malhas Ltda - R. 802 - Nesta;
Metal Leitzke Ltda. - .R. Joinville, 2287 - Nesta;
Metal Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Metal Leitzke Ltda. - R. JoiAville, 2281- Nesta;
Metal Três Rios Ltda. - R. Três Rios do Norte - Nesta;
M�hart Ind. e Com. Ltda - H. Rod BR 280 Km 63, 862 - Nesta;
Metalurgica Três Rios Ltda -R. Três Rios do Norte, 661 - Nesta;
Matmoraria Epedras Jaraguá Ltda :- R. Joinville, 4133 - Nesta;
NegaMaluca Ind. Com. Conf. Ltda. - R. Fidelis Stinghen, 71 - Nesta;
Normano e Bosco Com Ep. Ltda - R. Fco. Hrushcka, 276, São Luiz - Nesta;
OliviQ da CruzMachado -H. Lot Souza p 4 - Nesta;

,

Option Ind Com. Ltda - ME - Roei. BR 280 Km 63 - Nesta;
Portal ,de Jaráguá Ltda .: Rod. BR ·28Q Km 63 - Nesta; .

Persianas Perflex Ind. e Com; Ltda - R. Joinville, 1839 - Nesta;
PlacaS Ind. e Com. e Rep. Ltda. - Rod. BR 280 - Km 63 - Nesta';
R�R Come Conf. Ltda - Emilio Stein, 723 - Nesta; .'

'

Rosa.ne Maria de Souza - R. GuilhermeWagenhagen, 642 - Nesta;
Rei dos Botões Com. de Aviam. Ltda. - R. AdolfoTribess, 400 - Nesta;
Rei dos Botões Com. de Aviam.l..tda. - R. Adolfo Tribess, 400- Nesta;
Rei dos Botões Com. de Aviam. Ltda. - R. Adolfo Tribess, 400 - Nesta;
Simenpe Com. de Repres. Ltda - R. Bernardo Dornbusch, 590 - Nesta;
Santa Maria Con. Ind. lJda. - R. Domingos da Nova, 27� - Nesta;
Santa Clara Sist An. Comunit. - R Canoinhas sln - Nesta;
SF daSilva Reis & Cia Uda. - R. Adolfo Tribess� 350 - Nesta;
SF da Silva Reis & Cia Ltda. - R. Adolfo Tribess, 350 - Nesta;
Terplan TerraplanagemLtda. - R. Wàldemar l:.esmann sln - Nesta;
Vanio Cesar Schmidt - R Reinoldo Rau; 757:. Nesta;

r Walter Liesenberg, 8 - R. �uiz Bortolini, sIr) - Nesta;
Walter Leopol.do Ra?unZ - R. Adélia Fischer, 711 -Nesta;

E, como o� c!itos devedores não foram encontrados ou se recusaram aaceitar a devida
intimação, faz par intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na ruaArth ur Müller, 78, na prazóda Leia fim de liquidar o seu débito,
ou então dar razão porque não o faz, seb a pená de serem os referidos protestados fia
forma da Lei, etc.

'KEJJaraguá do Sul, 01 de novembro de 1995
Tabeliã

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jara uá do Sul, 4 de novembro de 1995 CIAL CORREIO DO POVO - 7

Pára' nós, seguro não é só garantia de riscos I
Seguro é Prestação de Serviços

SEGUROS GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo da ,Si/va nlf SO,
v andar, sala 2 • Fone/Faic: 71·1788 Ru.DomingosdaNova,154(ao TELEVENDAS,

I

Jar�guá do Su/- SC ,Ioflo do sina�iro daRetnoldo
(047) 372 -18QO

�-------��---------------�--�.J'��.�.� '.
-

UhKLUUVh

TEXTO NOVO ("1
.f

I',

"
'

Gente& Informações
2° Underground Not's Profit!
Festival contra o racismo

No dia 11 de novembro, sábado que vem, à 22 horas, acontece no Clube Curupira de
Guaramirim (prôximo à rodoviária), o 2° UndergroundNot's Profit, numprotesto éontra o

racismo. Presenças confirmadas das bandas "Rotten Anger" (PR), ':Ação Positiva", "Abuso
- Sonoro" e "Masher" (SP). E, a confirmar, as bandas "Quebra de Padrões" e "Extrema

Agonia". Umprograma imperdfvelpara os amantes do Hardcore, do Punk e do Grindnoise.
�iuia de ingressos no local; por apenas R$ 5,00.

\ .

Encontro regional
No dia 25 de novembro, mais de
200 lojistas da região norte

estarão participando em São
Bento do Sul do Encontro Re"

gional do CDL.

Semana da Qualidade
Boa nova

o chefe do programa de Aids
da Organização Mundial de

Saúde, Peter Piot, disse que a

doença poderá ,ser do�ada
num prazo de cinco a 10 arios.
O problema será o preço
elevado do tratamento:

H.",
H.,low••11

organização do gênero no mundo

cristão, 'com mais de 400 mil
-

,obreiros leigos, que se reúnem

"·m,en�almente. Seu alvo é

complementar o ministério das

-igrej�'S .locas pela.chamada dos"

homens Ue volta a Deus. JA

associação envolve hoje mais de

quatro mil Capítulos em 112

países e atinge cerca de 1,5
bilhão de pessoas, com

empreendimentos de alcance
,

mundial.
No dia 17 de novembro, às 20

'horas, acontece' um jantar
promovido pela Adhonep, no
restaurante do hotel Itajara.
Convites poderão ser adquiridos
no escrit6rio despachante Alanir,
na rua Presidente Júcelino, 45,
sala 4, em horário comercial, pelo
"alor de RS 12,50.

Halloween Party na
NotreDame

A Pink and Blue/Freedom convida crianças e jovens de todas
as idades paraparticiparem de sua tradicional Halloween

, Party, na boate NotreDame, neste domingo, dia 5, àpartir
'

das 18 horas. Ingressos na Pink and Blue, no valor
deR$5,OO.

I

Mestre Emílio d� Silva completa 95 anos

Defluiu no último dia.
IOdenovembro o 95? ano
de nascimento doprofes-

. sor, pesquisador e

escritor Emilio da Silva,
ele o �tor de 'uma obra

importante para a

história desta terra; com
a colaboração de outros,

legaram à, história

catarinense o 2° livro de

Jaraguá - Um Capítulo
da Povoação do Vale do

ltapocu.
Por iniciativa dá

secretaria municipal de:

Cultura, Esporte e Lazer e
,

Fundação Cultural de Jaraguâ do
Sul; oArquivo HistáricoMunicipal
'e. o M1,I.Seu Municipal, que leva o

seu ilustre nome, organizaram na

tarde do dia dedicado a Todos os

Santos, umaprogramação acargo
da sra: Alcioni C;;'nuto e do prof
Egon Làgnow, que teve lugar no
hall do "Lar das Flores", em que

falou a sra: Alcioni em nome do

Legislativo e Executivo

jaraguaenses, enaltecendo o
.

significado da data, em presença
de [amiliares do nataliciante,
parentes, amigos, admiradores e

ex-alunos do veterano mestre

escola, 'na pessoa doprof Santos

TomaseUi (83) do vizinhomunicípio
de Schroeder. Na ocasião, grupos
de jovens apresentavam números
de dança; muito aplaudidos, Nosso
diretor também teceu

considerações em 'torno da

personalidade deste vulto vivo da
histôria jaraguaense. A foto que
acompanha esta nota mostra o

prof.Emílio daSilva e nosso diretor'
no jardim deste. Eram 15 horas de

domingo, dia 25-08-95, quando
bateu a sineta doprédio n o 246, da
Rua 6 (Procópio Gomes). Era.
Emilio da Silva que queria fazer
umafoto, para lembrança, quefoi
atendido. Parabéns professar e

renovadas anos'de vida.

AARTE

DE

DECORAR
ADQUIRA BELEZA,E QUALIDADE

PELO MENOR PREÇO!
PRESENTES

�/
J

, VßNl1lADORES
,DETETQ

ESQOLHA
JA O !EUI
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Baile do Hawaii
em dezembro

. -

() Baile do Hawaii, urn dos

maiores eventos sociais de

.Jaraguä do Sul, está marcado
para o próximo dia lOde

dezembro',na Associação
Atlética Banco do Brasil, Este

ano, a Pop Band Show "

comandará a festa, As mesas
-

já estão sendo vendidas.

Underground
no Curupira

Bandas como Rotten

IRANI REBLIN esba'Jia carisma em Jilrtiguádo Sul

Marrakech festej a
t • � •

•

, sexto amversano

POR PETERSON IZIDORO

Leilão Mangalarga
Acontece hoje, no hotel Praia Brava,
em Florionópolls. o l_eilãö de cavalos

�angalargd.Jaraguá do Sul

participará.

"MAMONAS
ASSASSINAS"

II

GRUPO
"MOLEJO"

Anger, Quebra de Padrões, do '

Paraná, e Ação P�itiva,
Abuso Sonoro e Extrema

Agonia, de São Paulo, sãoas
atrações para 02° Under-

, ground Not's Profit, que
acontece no próximo dia 11,
emGuaramirirn, no antigo Inauguração da-clube Curupir�. O ingresso "

'

�1xO '

CUS,Wá_R$5'� ,-I,.f\.S e'2'''V- choperiana praça
f('1' �� � fuaugurahojemais

,

C.
' � ',�" '

� O_ e,)\.,)._�' -

,

'uma opção de lazer em

Ov �u � Jaraguá do Sul.A
-

"

C',�p(j�\.�,,�-_�'O,��,
��. "Chopería da Praça";:

I)\.).\.1 í? V na praça Â'ngelo -

� Píazera, dos amigos

'1-",B..,Bd1 , �;.r(\\ ,

Yaso, Leandro e Denise.

p.�
p"

'"\.).,... Além de sorvetes self-
,

�"'\�t servíce, terá eafê .ex-
-

t\.. (jV
J

,

présso, petiscos e chope.
� í? '

, Bola Branca!

Está confirmado: o grupo
"Mamonas Assassinas" se

apresenta em Jaraguá do Sul,
'no próximo dia 16 (única data

disponível da banda ,para este

ano), no estádio João
Marcatto. Os ingressos

, antecipados (R$l{),OO)'já
podem ser adquiridos na

boate Notre Dame; No local, o
custo será de R$ 15�OO. A
promoção é de César Silva,
da Notre.

Niver de Flávia
com "Vlad V"
Bonita festa, ontem à noite,
na comemoração de mais
urna primavera de Flávia

Francine Marcarini. A festa
, I

contou com a presença, além
do púglico animado, da banda
"Vlad V", uma das melhores

,

no estilo cover de Santa
Catarina.

Serginho Cunha
também conârmou a

vinda do grupo "Molejo",
dia 23, no palco da

Marrakech. A banda é UIi1

dos destaques nacionais de
pagode. Os ing�ssos
também já podem ser,

adquiridos
antecipadamente, na
secretaria da casa.

By By/95 pode
ter muita espuma
Q sucesso na Festa da Espuma,

dia 27, naMarrakech, fez o pro
moter Sergio Cunha pensar
seriamente em realizar uma noite

,
igual, noBy By/95. "Aqueles que
foram, gostaram e querem repe
teco, Quem não foi, está curioso",
afirmou S erg inho , que ficou
impressionado com a animação
da galera no

-,

aniversário da casa

, noturna.

Bonita festa marcou o

sexto aniversário da boate
, Marrakech, dia 27 de

novembro. Além do
'

tradicional bolo, a "Festa da

ESpuma" foi uma atração à
parte. Noites como aquela,
deveriam acontecer rnais'

vezes em Jaraguá do Sul. A
juvenhlde, com certeza, iria

Irma (E� Caco, gar!!_taegarotoMarrakeclr/95,Serginho Cu,,1u; eCristiane aprovaro Blocos âe espuma caíram no,meio dapista de dança

l·.:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jara
'

do Sul, 4 de novembro de 1995

.' PARCERIA

EAAL CORREIODOPOvo.9

Sesi e Apevi levam dentistas
para 11Ulisperto dos empregados
Jaraguá do sm - A partir

da próxima segunda-feira, 6,
trabalhadores de empresas com

até 50 empr�ados poderão usu

fruir dos serviços odontológicos
(preven-

do Valedo Jtapocu e o Serviço So
cial da Indústria de Jaraguá do Sul.
..

Segundo o presidente- da
Apevi, Antonio Normerio Bona,
empresas com mais de 50
empregados conseguem ter o

atendimento em suas próprias
instalações, porém para esta

categoria o serviço 'era prestado
com IIftJIs somente em postos fixos do,

Sesi, acarretando horas não tra
.aA.. ,..

por uma .CaCr1JDC' balhadas e deslocamento dos
unidade' trabalhadores que também arcammóvel do Sesi no pátio da em-

•

com o custo do transporte.presaTecnosol. Oserviçoéresul-. Segundo Bona, o 'serviço é
tante de entendimentosmantidos prestado mediante .ínscriçãodesde o início do ano entre a As- prévia das empresas interes
sociação das-Pequenas Empresas sadas.

tivoecu
rati vo)
que se

rão pres
t ad o s

RESULTADOS

Direito
"Toda empresa com até 50

empregados tem este direito
,

assegurado através dopegamento
das faturas em favor do INSS",
lembra o presidente da Apevi,
acrescentando' que tal serviço,
num futuro próximo, deverá ser .

levado para outras regiões da

cidade, sempre que empresários
se disponham a ceder o espaço
necessário para a unidade móvel
do Sesi. O atendimento, lembra o
presidente da'Apevi, não é

gratuito mas garante que os

preços são bastante acessíveis,
bem abaixo do.que é cobrado em
consultórios particulares.

.

.

. 4

Projeto recolhe 190 toneluâas de lixo
'. Jaraguá do Sul .:Em apenas
sete meses o projeto "Jaraguä
Recicla" já conseguiu arrecadar
190 toneladas de lixo reciclável
que deixaram de ser depositadas( ,

no aterro sanitário. Pelo contrário,
foram, comerciatizados com

indústrias do ramo, num total

·re.ovei�ento\to que antes .

lião era valorizado e, igualmente
bnportante, garantindo a geração
de, empregos: O projeto, que
eo�eçou nas escolas do

IllUniéípio 'agora espalha-se de'
outras formas, envolvendo'
'também a população adulta. ,

N� escolas a venda do lixo
,reciclável. apesar dos preços�os pag'õs por tonelada pelos
toInll'adoreS, acaba rendendo

NWWr4.

algumas dezenas de reais que são
reinvestidos' em benefício delas
mesmas. De um total de doze
pontos de entrega voluntãria, seis
.já estão instalados e outro tanto,

aguarda patrocinío das empresas
privadas que podem ocupar
espaços nos recipientes com

publicidade. Há, ainda, os

chamados papa-vidros. Nestes
dois casos todo o dinheiro
arrecadado com a venda é
revertido em fävor da Apae.

i

O secretário de Agt;icultura e

Meio Ambiente; Ingo Robl,
considera o projeto como sendo,
'acima de qualquer coisa,
ecológico. "Grande parte deste
lixo todo antes era atirado em

área& baldias ou nos rios", diz o

MALHAS LT'DA�'

POSTO DE VÉNDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC - 416, N2 2727 - RIO CÊRRO II

FONE: -(0473) 7.1-0099
'

FAX (0473) 71'�1045
JARAGUÁ DO SUL· - SC

-

secretário.'A extensionista rural,
Salette Duarte, lembra que este

tipo de lixo deve ser Separado dos
, outros e limpo. "Em embalagens
próprias quando .for o caso",
observa A relação do que pode
ser reciclado, lembra a exten
sionista, é longa.

Jornais, revistas, cadernos
usados, env-elopes cartazes,
caixas, latas de óleo; de leite, leras

, de bebidas, clips, grampos,
canos, esponjas de aço, garrafas,
copos, espelhos" vidre: planos,
lâmpadas, cerâmicas, porcelanas,
tubos de tevê" embalagens de
margarína.dematerial de limpeza,
refrigerantes, sacos plästícos->
cabos de panelas, tomadas, entre,

. dezenas de outras coisas.

,TRADIÇ/tO E MODERNIDADE

Regional sim, com muito orgulho (6)
Amatéria prima do jornal re- tratará do assunto com as

side basicamente no papel que Iideranças na Câmara, afinal nos
ele consome de todas as marcas tranquilizam: o Legislativo não
de papéis,para impressão, para se deixará levar por sentimentos
sair às ruas e satisfação dos seus menores e tê-los' na orig em de
leitores. Mas nem sempre uma mudança constitucional
consegue atender às exigências. para pior.
toleráveis p\:.la qualidade doo "Ainda bem", concluio edi-
papeis e a incidência tríbutäria. torial.

•Este último trecho foi objeto Apreciemosmais umahistória
de atenção da Associação exemplar, lembrada por Luiz
Nacional de Jornais, levando a Antônio Monteiro/Rio de Ja
entidade a sua preocupação para neiro, escrevendo sobre a
o âmbito da Comissão de Gazeta
Constituição, Justiça e Redação, "Uma "guerra particular"
uni assunto - segundo a ANJ -- sustentou de 1989 a 1994 a linha
que já se tinha como resolvido. editorial do jornal Gazeta, de
Odaimunidade tributária para o Santarém (pará) que tein-

pape l em li vros, j ornais e população estimada em 300 mil
revistas, consagrada peht habitantes. Celivaldo Maciel,
Constituição de 1988 ecujo Carneiro acumula os cargos de
oBjetivoéclaríssimo: valorizara di.retot e editor, mas não é
'liberdade de expressão' e de jornalista formado, informa.
imprensa, além de estimular a O jornal era francamente de
educação no País. Pois -lembra .

oposição à Prefeitura Municipal.
a ANJ em seu editorial - o Ou melhor, contra oprefeito e
assunto voltou a debate 'por, depois contra o sucessor: "Ea
obrado deputado Eduardo Jorge , campamos Uma guerra contra o

(Pf-SP), na formade umprojeto prefeitoRonaldoCampos, denun
de emenda constitucional que ciando de todas as mflleiras a

, retirava o benefício do papel, e realidade da administração, até
também das igrejas e partidos qUe ele teve seus direitos políti
políticos, AANJ foi à comissão cos cassades por sete anos pelodefender a preservação do texto' -TSE", afinnouCelivaId�Carneiro.
constitucional, por suas óbvias Quanto 'ao sucessor, "teve
implicações em. dois pontos candidatura impugnada pelo TSEcruciais' da vida de qualquer pelas denúncias que o jornal fez
nação democrática - liberdade e, quando ele era prefeito". A
educação. A entidade estranha reação contrária ficou por conta
por que, a seguir, a proposta foi de ameaças que diz ter recebido
desmembrada e teve mantida a "por escrito,' anônimas, mas em

imunidade, mas apenas para as papel timbrado, para mostrar
'igrejas e os partidos.

'

quem mandava".
Tal estranheza, como não Para levar a edição semanal de

poderia 'deixar de ser, esteve no 2milexempIares,aR$1,OOàregião
centro. das conversas dos oeste do Pará, onde tem leitores
dirigentes da ANJ com os do em12dos18municípios,aGmeta
Congresso Na�ional. As expres- éredigida na sexta, fecha na terça,sões usadas pelo presidente, impressa em Brasília na quarta,José Sarney, para o caso - mandada de volta !la quinta,"retrocesso" e "agressão à u- circula na sexta.

'

berdade" - e aponderação do de- E começa tudo outra vez."
putado Luiz Eduardo; de que (E,V.s.)

o endereço, onde a qualidade tem bom preço, fabrka: Jacqua�d,
S�Jt, Cotton, Molet�n, Meia Malha Ii�a e estampadc:i, Stanflex,

. Xadrez, Listrado, para atender confecdonistas do ramo de mdllhas
DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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GARANTIDO

Governo libera recursos
"

para a segurançapública·
ßorlanópoUslJaraguá do Sul

; - A liberação de R$ 25 milhões
aos cofres da segurança pública
de Santa Catarina, garantirá

'"melhores condições de trabalho

para' a defesa. civil, corpo de
bombeiros e polícia militar;

Um convênio entre o govemo
estadualcom o banco francês,
através do Banco do Brasil,
facilitará,� aquisição de veículos
e equipamentos junto a Sofreme

'

(Sociedade Francesa de Expor-
'

•
tação), vinculado aoMinistério do
Interior, da França.

,

Acompra destes equipamentos
está sendo viabilizada por meio
de um financiamento com o

, Banco Nacional de Paris, que vai
receber os recursos liberados pelo
Banco do Brasi. A operação,

A PEDIDO -_------- ---'......_

então, é caracterizada como
'

dívida interná,�ntre o estado de
Santa Catarina e o BE. O governo
francês fica responsável apenas
pela compra e especificação do
material.

,

Eoi Jaraguã do SUl, as polícias
civil e militar, também deverão
receber auxílio p,ara fortalecer a
frota de veículos e equipamentos.
A polícia civil, hoje, trábalha
praticamente sem nenhuma es

trutura, inclusive com a falta de
armas e munição.

O .prazo de entrega 'dos

equipamentos é de dois anos e a

primeira remessa deve estar nó

Estado até o fmal de 1995. Santa
Catarina sõ começa a pagar o

empréstimo depois de receber o
último equipamento. p'

OBRIGADO
.

.

BALDUINO!
j •

(

Nós, membros da Exe
: cutiva, Diretório Municipal,
filiados, simpatizantes e

,: amigos do PTB. desejamos
tornar público nosso agra

" decimento ao companheiro
Balduino Raulino, que neste

momento deixa a presidência
do PTB ao companheiro Lio
Tirone. A par deste agradeci
mento, a certeza que a atua-

.
,

ção do companheiro Balduino,
no Comando das decisões políticas do partido, sempre foram
as mais positivas.

' , , .

Por isso, companheiro, aceite nosso muito obrigado.
.

. ,.
'

.

.

, Jaraguá do Sul, 1 de novembro de 1995.

AMIGOS DO PTB

"0P'ERAÇÁO VERANEIO"

Saiva-vidas começam�Os'
,

.

,;"
'.

treinamentos'segunda-feira
BarraVelha - Cerca de 70

,"

também serão feitos treinainen- Polícia, Rodoviária Federal, em

tos no mar, com lanchas, jet ski e todo Estado.
nadadeiras, Para o policiamento Liberação
nas BR's e ruas de Barra Velha,.' Para a aquisição e reformas em
São Francisco do Sul, ltapoá e todo ()material usado pelos salva
Enseada, o g�Batalhão de Policia: vidas, o governo de Santa Cata-

'

deJoinville colocará à disposição tina deverá liberar recuros, ainda
260 homens; neste mês, Barra Velha e São

A Operação começa oficial- Francisco do Sul são alguns dos

mente no primeiro dia de de- municípios que receberão maior

zembro, inclusive em postos da número de equipamentos. '

, 'salva-vidas começam na segun-,
da-feira, os
treinamen
tos visando
a Operação
Veraneio

para a tem- '

.porada de
.verão deste

U/OftlIIlOI/e

do Is/odo
/em lelol'fo
polle/ol

ano; AI� de exercícios físicos,

,
'

"OPERAÇÃO FINADOS"

"PRFnão registrou acidente grave
Guaramlrim - 'o Postd da PolÍcia acidentes sem Vítimas fatais. o fluxo de

Rodoviária Federal de Guaramirim não veículos aumentou em 20% na BR-280,
'regístrou nenhum acidente grave ,até
ontem, na "Operação Finados" , que fermína
na segunda-feira.
Quinta-feira, 2, policiais atenderam três

desde quarta-feira à noite.
Para amanhã, a PRF acredita que o

'�úmero de canos que transitam na BR-280
,

possa dobrar em relação a dias normais.

� If.UM�NIZ�Ç�O DO T�N�ITO €M
J��GU� DO ÇUL € POççrV€L '

,ß�ÇT� H-�V€R U� CONÇCI€NTIZ�Ç�O
.

DE: �Mß�ç �ç Pt\RTE:S:
PE:D€ÇTRE:Ç E: ,MOTORlÇT�Ç.

o/JA, @� ,����rg[bO�ß
\IlAÇÃO
CANARINH-O
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Segunda fase da Copa SC

começa nesta' terça-feira
.'

J araguá do Sul - Depois bol, definiu a fórmula de disputa
de terminai em terceiro lugar na desta fase. "Os times do grupo A
primeira fase, com nove pontos, e�ntam os do grupo B", afuma
o.Juventus estréia nesta terça- o presidente, �centando que
feira, no estádio Max Wihelm, , os próximos adversários do

I contra. o Juventus serão; alémr de F.iguei-
Fig u e i - Juve"lus rense, Avaí, Tubarão e Imbituba,
rease, na "em jogos, de ida é volta", lembra
segunda bUStO VO'O Margútte.,

. fase
�

da
O Sl tA O Joinville, que conquistou O Mareílio DiaS 2xOJuventus .

Copa San-
/I. �,U/l G·

.

'grupo A, J'á. tem: vaga garantida J'
.

/ .

uventus 3�O Internacional
ta Catarí- lose' para a semifmal da Copa SC, que
aa.. que irá apontar o segundo clube cata-
definirá mais um classificado rinense na Copa do Brasil, A de-

para o quadrangular final. cisão. no outro grupo está entre Juventus lxOMarcílio Dias
O regulamento, entregue pelo "Avaí Figueirense e Tubarão, que

presidente Ange.o Margutte ã., completam a última rodada, ama:'
Federação 'Catarinense de Pute- nhã.

"

1

DEFINIDO

RESPONSABILIDADE

RETR,OSPECTO
DOCLUBE
NA la FASE

.TURNO

Iuveruus 2x5 Joinville
RETURNO

Internacional Ox2 .Juventus
.

Joinville 4x01uventus

.

Alaor é a esperança de goino "Tigre"
,
.'. '

: ..�_.-

Crlciúma - O téncico Luiz

Goniaga,. .do Criciúma, terá um'
trunfo para o jogo centra o

Botafogo, hoje à tarde no estádio
Heribertto Hülse. O centroavante

Aà.or, que em dois jogos pelo
mgre", já marcou um gol, é a

·esperança no ataque,'ao lado de
Néi, Por outro lado, o técnico do.

Botafogo, Paulo Autori, poderá
contar com Túlio, artilheiro do
Campeonato Brasileiro, com 14

gols.WilsonGoiano, que recebeu
o terceiro cartão amarelo, Lean
<!to e Gonçalves, com dores na

. perna, estão vetados. Autori ainda
não deâníu quem será o substituto
de Leandro, no meio-campç,

-, HOJE EQUIPÉ JOGOS ,PONf'OS
Crici1lnla x Betafege . 1 ° Corinthians 4 10

( Goiás x Coríntbians 2° Botafogo 4 10

AMANHÃ 3"'Grêmio 7 . 10

�tetnacional x flamengo
4° Guarani 4 9

FlUJninense x Guarani,
.

5 ° Palmeiras '4. 7 ,-

'Portugues� x Cruzeiro 6� Bragantii}o 5 6,

São Paulo x Paraná r Flamengo 4 6

.Uniãoß. J, x Juventude ,8° Juventude 4 5
.

'

Atlético-MO x Palmeiras 9° Vitória 4 .3
Bahia x Vitõria 10° Paysandu 4 2

Sport x Paysandu Ir Paraná 4 1
Grêmio x Vasco 12° Cruzeiro 4 J.

Jamir, que joga nos juniores do

clube, poderá ser a surpresa na

Iista dos tínilares.
Em Goiania, po Serra Doura

da, Goiás e Corinthians fazem o

outro jogo de hoje. O "Timão"
estáot1mist:a, depois de 'conquistar

. a vaga para a próxima fase da

Conmebol,

EQUIPE

1 ° Vasco
JOGO� PONTOS

5 10

4 ,8
5 '1

ZO Santos
3" Intemacional
4° Goiás.
5° Atlético-MG
6° Flumínense

.?o. Sport
8° Criclúma
9°B� .

10° União S. 1.

11 ° Portuguesa
12°, São Paulo

Nienkotter:
.

"a areia traZidapelo vento, vai causaracidentßs"

EMOÇÃO

FI()r�nópolis recebe' (JS

pilotos daFórmula-Ford
Fíoríenõpotís - Depois de dois

. arios afastado �o calendário 'da

Férmula-Pord, o ciri::uito de rua

de Florianópolis volta a ser palco,
hoje e amanhã, da penúltima
etapa da temporada. Em 93, o

vencedor foi o mineiro Marcelo
Carneiro, que completou .as 35
voltas da corrida, em 46 minutos,
com uma média de 119 km/h,

"Na rua, não existe vantagem
para ninguém, a habiâdade do

piloto conta mais do que o

equipamento e esse fator, côm
certeza, vai equihbrar a disputa
deste domingo", salienta o piloto

.

'Brnani Judice, 11 o
na classifi

cação geral com 16 pontos.

Nienkotter
Um dos catarinenses que

participam da corrida de amanhã,
Leonardo Nienkotter, acredita

que o circuito pode beneficiar os
corredores do Estado. "Conheço
bem as condições deste circuito,

Ele fica próximo ao mar, numa ..

região onde ventamuito, por isso,
a pista fica suja o tempo todo pela

.

areia dá praia", afirma Nien

kotter, acrescentando q'Ue, devido
ao pouco tempo de treinamento,
a pista não' ficará emborrachada
até amanhã. "Vamos ter duas

baterias de treinos, Uma -de
manhã, e outra à tarde. É pOIiCO,

temp?':, derme o piloto..

DECISÃO

Çampeãopode sair amanhã
'

4 7 o campeão da desta tem- si, do Mato-Grosso, co� 87

41 t porada da Fórmula-ford, poderá pontos, precisa vencer todas as

5' 7 ser conhecido amanhã, em Ao- corridas, e Ricardo não pontuar,
4 6 rianõpolis, Com 117 pontos e uma "O Hoover apresentou.perform-
4 5 vantagam de 30 pontos do segua- ances surpreendentes na rodada

4- 5
do colocado, o paulista Ricardo dupla em Guaporé, quaneo ven-

4 4
Maurício precisa apenas de tun ceu as duas provas, ficando com

4 3 �!en:�i-ro rugar, chances de conquistar o título",

4 1
Faltando duas provas para o lembra Ricardo, da equipe Ogroe-

final do campeonato, Hocver Or- thal, de São Paulo.

.

.

.

Auto Mecânica .,'

Horchers
I'

;'. COMÉRCIO D_E:AUTO PEÇAS '

,

·rROCA·DE OLEO·POR SUÇÇAO',
.

"

RUA ALBERliO PICOLl!.,I, 400 _ ÁGUA VERDE'- JARAGUÁ DO SUL _ sc

/'

. .

" -, (

,FONE/FAX 37'1-8122
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RÁPIDO

Funcionários daRF'Fpodem
·

,

ser demitidos ·ainda este ano
J araguádo s�: - Dos cerca

de 40míl funcionários que a Rede
Ferroviária Federal tem em todo

país, pelo menos 18 mil serão
demitidos atémarço de 96, como
conse

quên
cia do

proces- .llIlIt101l6110
'

so . de'

priva
tização
da esta

tal que já está em andamento.
Destes milhares de funcionários,
quatro estão lotados no escritörio

·

de Jaraguá do Sul, incluindo o

agente, e três com 10,14 e 15 anos

de serviços também serão beneficiará com um-ano demora
demitidos. dia, .

na casa da rede, além de
De acordo com o agente receber entree e Iz salãrios sobre

responsável pelo escrit6tio local, o período de tempo de- trabalho .

Juarez de Jesus Ferreira, a rede
.

de cada um, mais rescisão de
deveria enviar' uma planilha contrato", afirma Ferreira, lem-

·

indicando as mudanças opera-
·

cionais que deverão acontecer;
"Recebemos somente o Pide (pla
no de Incentivo ao Desligamen
to), recomendando a demissão do
fuDcionário e os benefícios que o

mesmo recebia" , garanteFerreíra,
acrescentando que deverá
permanecer, depois do prazo' de
demissões, no mãximo, .doís
funcionários. "O turno da noite

não vai mais existir", explica.
Três, dos quatro. :funcionários I

de Jaraguá do Sul, residem em

casas da Rede Ferroviária'Fe-.
deral, além de receberem auxílio
no plano da saúde (caso grave) e
tickets ai inentação. '!() funcio
nário, que pedir demissão, a RFF

José Ivan Korn (D), Afonso Krueger e Osn'Pedro Fa�ndes ',

.\
POSSE

-Ó, Nova'diretoria da Câmara

Júniorassume emjaneiro

qll. s.'d.mll.·
WlllllltollOIMll.

Jaraguä do Sul-e Joinville, aJ�
. do 'presidente do senado da

Câmara Júnior nacional, Afonso

Krueger-. "É bom mais uma

cidade de Santa Catarina se

fortalecer com a CâmaraJúnior", .

ressaltá Krueger, referindo-se a

fundação da entidade, em Jaraguá
. do Sul.'

Kern e Níquet'Fílho presidem
a Câmara Júnior até o final de

1996, quando será feita uma nova.
.

eleição.
..

,

,Jaraguá do Sól - Está' mar
cado para janeiro de 1996, a pos
se da nova diretoria da Câmara
Júnior de Jaraguá do Sul. A
confirmação foi oficializada

. quarta-feira demanhã, pelo atual

presidente, Osni Pedro Fagundes,
que passará- o comando da enti

dade para José Ivan Korn e

Afonso Niquet Filho.
,

O encontro contou com a

participação de membros da
secretaria da Educação dê

_/

brando que a renda média mensal
dos funcionãríós' que trabalham
no escrit6rio em Jaraguá, chega a

R$SOO,OO;
Para Paulo Roberto Klug, 43

anos, há 15 anos t;rabalhando na

Rede Ferroviária, seria melhor
. privatizar a empresa, "do que
deixar como está. Mesmo sabendo
que n6s corremos o risco do

desemprego", disseo funcionário.
Fechamento

"O escntörío s6 não vai ser OBJ6TIVO.
. desativado totalmente, porque . ". .

.

.

:�:..:m:�::po:� ::!u"�Buscando lideranças jovensressalta o agente; acrescentando "

. .

\

que .0 Supermercado Breithaupt "Vamos investirna formação acançados, "com a nova due-

. descarrega, quàse que diariamen- de jovens, dando-lhes oportuni- toria, que continuará dando s� .

te, vagões com cimento. "Os dade na superação pessoal", ga- quência a um trabalho J.á.
escrit6rios de Corupä, Joinville ou .rante Fagundes, lembrando uin .

começado. "Também vamos uel"
.

Mafra, poderiam fazer o controle dos objetivos da Câmara Júnior. nar membros para c()mand�r
de horãrios de-trens daqui, se não. O presidente afirma que-todos reuniões com objetividade, rapl:
tivéssemos estes clientes", define os itens que estão dentro dos dez e democracia", define QSDI
Juarez de Jesus Ferreira. objetivos da câmara, serão. Pedro Fagundes..Ferreira: aguardando decisão .
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