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A Engepasa, que faz todo o

serviço de coleta de lixo em Jara

goá do Sul, mudou a presidência
regionaí esta semana. Sérgio dos
Santos e Mário Motta são os'

novos diretores. Página 4

Os dezenove clubes de mães
de Jaraguä do Sul, se reuniram

esta semana para definir o

cronograma de traba1ho para este
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Gilberto não aceita Engepasa tem nova Clubes de mãts defwl!'"
proposta de IvoKonell diretóriapara este ano cronograma de trabalho

O empresárioGilbertoMenel
descartou, no sábado, qualquer
possíbílídade de coligação com o

PMDB, se perder o direito de

.�ncabeçar a chapa.
'

PágJna3

Tem sempre um
\ jeito de fazer

melhor

TENTATIVA

Policiais evitam

fuga -em massa
,

na cadeia de JS
.'

Uma denúncia de presos da própria delegacia,
evitou a fuga emmassa de doze detentos da
cadeia pública de Jaraguä do Sul. Um buraco

de aproximadamente 45 centímetros de

circunferêncíajã'estava aberto no teto da
cela um. Esta é a segunda tenta-

tiva eile fuga este ano.
Página7

Vereadordenunciafraude
na licitação de semáforos
Uma possível fraude na licitação das oito semáforos, foi

denunciada segunda-feira, pelo vereador Valdir Bordin (PFL),
na Câmara de Vereadores. Página 8

ano. Malwee. Gostosa como um abraço.
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Konell aguarda apenas a definição deAdenuzrDuwe, para se lançar canditlilto aprefe#o "

O deputado estadual Ivo Konell (PMDB) afirmou que o secretário de
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Aderaar Duwe, não disputasä na

convençãomunicipal. do partido, ii condição de encabeçar a chapa para às

eleições de outubro. Segundo Konell, a confirmação vem do próprio secretärío., "

daqui háduas semanas.
'
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OPINIÃQ Jaraguä do Sul, 6 demarço de 1996

EDITORIAL
,

A mercê de resultados
Uma discussão está em pauta nas mesas de

reuniões do Executivo. Ou os três deputados da

região (Ivo Konell, Geraldo Werninghaús e Udo
�

Wagner) não estão trabalhando, para conseguir
recursos para o município, ou o governador Paulo
Afonso Vieira está deixando de lado a terceira

maior cidade em arrecadação de impostos do Es
tado. Desde o início de seumandato, Vieira prati
camente não inclui Jaraguá do Sul na lista de

benefícios aosmunicípios. Por um lado errou, mas

por outro, os deputados deveriam cobrar mais
assiduamente do governador. Obrasprioritárias c0-
mo opresídio e recursosparaa troca de tubulações
na periferia, evitando assim, cheias, sequer foram
concluídos, isto porque foi prometida há algum
tempo. Resultado: o povo jaraguaense está repro
vando a atuação do governador e dos deputados,
que deverão pedir votos na próxima eleição;

Fogões à gás e fomos de microondas
Os fogões à gás e os fomos de

mcroondas por serem de fácil

manejo, limpos e de bom desem

penho são, não só grandes
auxiliares das donas de casa,mas

estão também a livrá-Ias dos
trabalhosos fogões de antiga
mente. Esses utensílios, antigos
destinados à cozinha para o.

p�paro de alimentos, funciona
vàm à carvão e lenha, de preferên
cia esta, por ser de baixo custo

mas exigindo muita paciência e

não raro a adição de querosene
para apressar o início do fogo. E
muitas vezes a lenha não bem

.. José Castilho Pinto

seca ou molhada demandava
.

.tempo para acender requerendo
cuidados pua não se apagar, um
trabalho penoso.

O fogão à gás, que pelo seu

preço bem acessível, é o mais

procurado pela classe de menor
renda, teve_aumentado o preço do
seu fluido o que pode levarmuitos
a pensarem que em alguns pontos
o Real favorece como é o caso da

mtfaçãomercial agora controlada
e não mais com àqueles 70% -

80% que nos massacravam tem

pos atrás, mas noutros preju
dicam, hipótese esta em a qual

não acreditamos como estão a

comprovar os nossos constantes

artigos elogiando a moeda Real

que contando com o período de

urvização (URY) completou dia
lOde março dois anos de
existência com pleno Sucesso.
Encerrando esta matéria,

aproveitamos para recomendar às
senhoras donas de casa o conti
nuado uso do fogão à gás. e do
fomo demicroondas, pois ambos
são auxiliares indispensáveis
numa cozinha.

* Jornalista

o pensamento é fonte de

.renovação espiritual.
Através dele, irmãos, p0-

dêmos dosar nossafelicidade
.
ou nosso sofrimento, desde

. que este não seja própria
,

mente físico.
Ó pensamento nos eleva

ou abate, contorne omanipu
lemos.

O pensamento nos coloca
instantaneamente em con

tato com qualquer ser ou

lugar no cosmos, Seu alcance
não tem limites,

o PENSAMENTO

Ele é abrangente e por isso'
envolve o alvo ao qual o

destinamos.
Daí porque, meus irmãos, é

preciso que sempre. o
controlemos muito.
Deixar vosso pensamento

seguir sem turno e semque esse
rumo seja aLuz, fará com que
ele se desvie para as regiões
inferiores - para as trevas.

Emitido o pensamento, não
mais o podemos fazer retomar.
Seguirá como facho de luz, na
direção em que foi emitido.

Por isso, meus irmãos,
vigi-emos sempre e sempre os
pensamentos; antes de os

libertarmos Espaço em fora.

Que nossos pensamentos
sejam sempre amorosos e

caridosos, para com nossos.

irmãos, a fim de que um dia
não nos precisemos arre

pender daquilo que pen
samos.

=André=

Psicografia recebida
pelo médium A.S., no
C.E.D.M. em 20.04.79
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Reminiscências

Rio do Serro e sua história (4) • Apontamentos

Ainda é "Opa" Sieben que conta um Ford bigode, de Johann Julius
a história do guarda-roupa, que teria Moeller, dirigidoporRichard Roeder.
deixado na casa, pelos enormes sa- A festa, como não podia deixar de ser
crifíciosde carregarumapeça tão pe- aconteceu na casa da no iva.
sadapor um caminho e convida pará Normalmente o pastor de Pomerode
ver o ''monstrengo'' que a gente,boje,. atendia a região. Mas o meu

custa acreditar que duas pessoas tí- casamento, naquele dia, aconteceu
vessem tanta energia para transportar em Jaraguá, a sede distrital segunda
esse artefato demadeira de lei, ainda do município de Joinville, com o

hoje em perfeito estado de conser- Pastor Ferdinand Schluenzen, na
vação. antiga Igreja, quando já se pensava

Diz ainda que, em 1914, foi na construção da atual, no centro da
construída li casa que é mostrada na Cidade. Aliás, tempos depois quando
fo to anexa; com tijo los de Albert já tínhamos construído a nossa Casa

Raduenz, da Aurora e maístarde de Orações (a Igreja "Cristo Bom
coberta com telhas vindas de Jesus"), na cö lína em frente do
Joinville. Erich Siebert era homem cemitério, na entrada para a casa do
com bons conhecimentos, de leitura professor Albert Rahn, fui durante
e informação, paraum artífíce.a lidar sete anos o seu tesoureiro.
com ferro e fogo, e perguntado sobre Quando se perguntou ao "Opa"
sua escolaridade, diz: "Em primeiro Siebert, se além de trabalhar duro e

de abril de 1909 fui aprender com o enfrentar adversidades, ainda sobrava
professorAlbert Rahn, nas escola da tempo para diversões e esportes, ele
comunidade, até 1914, tudo em prestou estas preciosas informações:
alemão. Mais tarde, já casado,' "Fui atiradorda "SociedadeAliança",
frequentei aulas de português com o aquela construção antiga, demadeira,
professor PauloMueller. Depois de que ficava na frente da filial de

confirmado pelo Pastor Buerger fui Wilhelm Weege, depois de Johann

para o aprendizado profissional. Era Julius Moeller e em seguida dos
o ano de 1919 fui trabalhar com Fritz Roeder, na entrada para a Tifa da

Neítzer, três anos e dois meses, Aurora, presidf o clube por 17 anos,

primeiro não ganhava nada, depois desde 1929. Também fui sócio do
cinco milréis e depois trinta. Albert Teuto-Brasileiro, afperto damoradia

Weege tinha construído um salão e o de "Opa" Rahn, passando a ponte do
ferreiro Nettzer tinha-se mudado. Rio do Serro, ondemais tardemorava
Numa festa os amigos da redondeza e se achava estabelecido o sr. Erich

pediram que me estabelecesse e, Batista, que foi político e presidiu um
, assim, com meu irmão Alfred tempo o antigo Partido Social De
ínícíames a ferraria, atendendo todo mocrático, foi presidente deste par
o Rio Cerro, Rio da Luz, Massaran- tido em Jaraguá e vereador à Câmara
duba e Itoupava Rega, de 1923 a de Vereadores do município de

1975. Hoje o filho Herwarth continua Jaraguá do Sul, hoje residindo em

no ramo".
-

Join ville. Faço parte, ainda, da

Oseu casamento deu-se em doze Sociedade Esportiva e Recreativa
de novembro de 1927, com Paulina "Alvorada", aquela que fica situada

Grützmacàer, filha de Albert O. nas proximidades das instalações da

Gruetzmacher e Hedwig Guenthér, família Gumz. Ainda jogo o Skat, um
O ato civil deu-se no Cartório do jogo de carteado e melis parceiros
Oficial do Registro Civil, Venancio preferidos o Heinrich Fischer, Altred
daSilva Porto e o religioso realizava- Ehlert, Bertholdo Volkmann eWalter

se na Igreja Evangélica, levados na Gruetzmacher. Dava para tudo se a

camioneta pavão, de AlbertWeege e gente sabia dividir os seus afazeres".
�--------------------�

I Duas,Rocläs
Incklstrlal '

ALTA 'tECNOLOGIA
EU IlAr8VA&I'RlAlAS
PARA ALJAIENTOS

Fone (047) 371-22n
JarQgUO do Sul- SC

A comunidade cresce,

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.
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Anotaçoe� Ivo Konellafirma queDuwe
não disputará na convençõoGovernador prestigia

o governador PauloAfonso Weirapre'ftigiou ontem à noite,
aposse da nova diretoria daAssociação Comercial e

Industrial de JaraguádoSul (Acijs), que serápresididapelo
empresárioRobertoBreithaupt. DécioSilva deixa o cargo
depois de dois anos àfrente da entidade. A reunião contou

com;mais de 100 convidados, entre eles, politicos e

empresários da região.

Definido Interesse
Menel foi sintético ao
afirmar, que não coliga com

nenhum partido se forpara
sair como vice na chapa.
Prefere, particularmente, .

disputar "sozinho"
às eleições.

Prefeito HUmar Hertel.
de Schroeder; disse

esta semana que pre
tende se candidatar a

deputado estadual em
1998. IsÚJ se a cúpula do

PFL lhe apoiar.

Impasse Comemorando
Governador Paulo Afonso
litira, afirmou que a últi
ma parcela para o término
das obras dopresídio não

sai, porque houve proble
mas de "ordem adnúnis

trativa", de Jaraguá do SuL

Jornalista Flávio'José
comemorando este mês,
20 anos de jornalismo.

Ele recebeuplaca
comemorativa, do prefeito

em exe rctcio, ontem na

enirevista coletiva.

Contribuinte !

o pagamento do IPTU/96 representa mais
investimentos na Educação, Saúde e em

Obras. Cota única: pagamento·até dia 15 de

março com 250/0 no IPTU e suas taxas.

Logomarca qualidade
de vida prefeitura

J araguá do Sul - Can
didato declarado às eleiçõespara
a prefeitura de Jaraguá do Sul, o
deputado Ivo Konell (pMDB),
descarta a possibilidade de
Ademar Duwe, atual secretário
de Desen-
volvimento HDllell liDO
e Meio

.

Ambiente,
encabeçara
chapa ao

pleito mu

nicipal pelo
partido. "Empresários não

apóiam sua candidatura;

Enquanto que meu nane está
mais cogitado", afirma Konen.
No entanto, a decisão de Duwe,
sobre sua possível saída do

govemo estadual, disputando na
convenção o melhor nome para
às eleições, só será definida

daqui há duas semanas. "Mas é
bem provável que ele desista",
enfatiza o deputado.

Konelllembra que o PMDB ,

poderá se coligar com outras

siglas. Porém, não abre mão de
ser cabeça-de-chapa. "Já
analisamos uma junção com o

PPB, que se concretizada,
teremos a garantia de vitórianas
eleições", disse o deputado,
acrescentando que membros

peemedebistas tambémmantive
ram conversas com integrantes
40PrB. "Sem problema algum,
desde que ele (Durval Vasel),
não esteja à frente do partido",
ressalta.

O deputado adianta que �
própria esposa, Cecília Konell,
poderá ser candidata à candidata
para as eleições de outubro. "Seu
nome está bem cotado. Quem sa

be não vamos ter uma do
bradinha: Ivo/Cecília Konell",
define o deputado.

No entanto, acogitação é para
MenellBertoldi. "Ou, vice-versa.
Tudo dependerá de umapesquisa .

de opinião pública que opartido .

irá realizar", define Gilberto
Menel,

oble mDD
deellttlbeftll
tboplI

Konell: ''poderemos ler uma dobradinha: 1"0 e Cecília"

SEM ACERTO

Meneldiz não aproposÚ{
do deputadopeemedebista

pelo PPB ao pleito de outubro.
Outros dois nomes estão como
candidato à candídato pelo par
tido: Moacir Bertoldi e Udo

Wagner.

Um dos nomes fortes para
disputar às eleições pelo PPB,
Gilberto Menel, descarta qual
quer possibilidade de coligação
com oPMDB sobre as condições
impostas pelo deputado Ivo
Konell. "O partido (PPB), não
abrirá mão em deixar a cabeça
de-chapa para oi, ro. Condições
tem, se eles sairem como vice
candidato", afuma o empresário,
que também já se diz candidato

Certo

Bem casada como
seu futuro. r'. , '.' BESC
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CRONOGRAMA

J araguá do Sul - Osdeze
nove clubes de mães de Jaraguá
do Sul, definiram na semana

passada o calendário de eventos
para este ano. No cronograma

'

está, além de participações em

festas e

exposições,
a criação
da Asso-

ObJetlvD
ti trlor .:

QSSotlo/óD
ollldoem 96

ciação de
-Clubes de
Mães. De
acordo
com o secretário de Ação C0-

munitária, Ademir Izidoro,
estudos estão sendo feitos em

Curitiba para viabilizar o pro
jeto. "Representantes dos clubes
jaraguaenses irão para a capital
paranaense, para observarem o

'

trabalho realizado lá", enfatiza.
Trabalhos

Com cerca de 500 mães ca

dastradas, todos os clubes

Jar uá do Sul, 6 demarço de 1996

Representantes dos clubes comparecerama reunião semanapassada

realizam trabalhos de corte e

costur" bordado e tricô. "Man
temos dez máquinas para elas
desenvolverem suas atividades
para, posteriormente, comer-

cializarem seus produtos", diz o
secretário Ademir Izidoro,
acrescentando que algumasmães
já foram profissionalizadas em

corte e costura

Clubes de mães se reúnem Engepasa tem nova
.

d)fi· l tL
� •

d
diretoria para este ano

para epmrca en ano e 96
Jaraguâ de Sul c Foi divul- mentoo26%emrelaçãoa1994.

gada ontem a nova diretoria da "Esta coleta representa uma das

:Engepasapara a filial de Jaraguä maiores do Estado", disse.
do Sul. Sérgio dos Santos e Puccini atribui o fato para a

Mário Motta substituem Vilmar conscientização das pessoas, na
Puccini, que estavadesde janeiro hora de separar o lixo.
do ano passado à frente da Quando iniciou a coleta de

empresa, na região. A :Engepasa lixo no município, a Engepasa
foi contratada pela prefeitura mantinha funcionários das

para fazer todo o trabalho de cidades de Rio Negrinho e

coletadelixo. Joinville. Hoje, todos os 75
Aumento trabalhadores são de Jaraguá do

Na coletiva à imprensa, Puc- Sul. "Isto diminui os gastos com
cini revelou que em um ano, o o transporte e alimentação",
aumento de lixo reciclável au- afirma Puccini.

ENCONTRO

Reunião define nova rota de caminhões
... -".

,

Jaraguá do Sul - Uma reu

nião, hoje no final da-manhã,
entre representantes da secre

taria de Planejamento e gerentes
de lojas do centro da cidade,

, junto com a diretoria da Viação
Canarinho, que detém o direito
do transporte coletivo de Jaraguá

do Sul, definirá o trajeto que será
utilizado pelos càminhões no

anel viário da cidade, horário de
carga e descarga no centro e a

desocupação do atual terminal
urbano, na avenida' Getúlio

Vargas.
Segundo o secretário Ota-

viaao Pamplona, as mudanças
beneficiarão o tráfego nas prin
cipais ruas domunicípio. "Vamos
acabar com os caminhões no

anel viário e tentar desafogar os
ônibus, que circulam, a maioria,
no mesmo horário pelo centro",
defme.

JARAGuA DO SUL

Parceria entre empresa e

comu�idade ajuda na coleta
Uma parceira entre a comu

nidade e a empresa, está me

lhorando a coleta de lixo em

Jaraguá do Sul. O ex-presidente
Vilmar Puccini disse que o

telefono 1529 (disk-limpeza),
deixado exclusivamente para
sugestões e reclamações, está
recebendo diariamente dicas
para a coleta. "Esta parceria está
dando certo", avalia.

Depósito
Os 25 coletoresde lixo, distri-

buidos em diversos pontos da

cidade, é um dos principais
fatores que mantém os bairros

limpos. No entanto, Puccini
lembra que na rua Antônio
Carlos Ferreira" no centro, é

registrado o maior número de
entulhos retirados por fun
cionários da Engepasa. "O

pessoal depositá lixo, mas já
encontramos sofás e galhos de

árvore, o que dificulta nosso

trabalho", define o presidente.

Bin�Q Beneficente

O Snooker Rei do Taco realiza hoje, a partir das 14 horas, na
sede da recreativa, bingo beneficente. Todo o dinheiro

arrecadado será em pró} do hospital São José

g
ÁRIES - Você têm in- TOURO - Nem tudo G�MEOS - As pes- CÂNCER - Perlodo LEÃO - Com otimismo VIRGEM - Tenha um

clinação para as pes- sairá conforme' seus soas do seu signo, são muito bom. Aproveite- e entuslasmo conse- pouco de cautela com

quisas profundas, a planos, neste perlodo. realmente, mais favo- o para colocar em dia guirá resultados sur- a saúde, principal-
medicina, a filosofia, a Mas não se aborreça, recidas nesta fase seus assuntos pen- preendentes. Boas mente os rins. Seu

ciência. Procure con- pois tudo, dentro em astrológica. Aproveite dentes e resolver uma chances se eviden- corpo é muito deli-

vergir tudo isto para o breve, mudará para os próximos dias para situação com a pes- clarão no trabalho cada. Será preciso
cuidar mais do or-'

t, terreno prático, sólido, melhor para você. dedicar-se a vida sen- soa amada. Influência favorecendo os planos ganismo bem como
rendoso. Não fique no Continue sendo caute- timental, cultural e benéfica para a saúde. que têm em mente. dos interesses da fa-
mundo dos sonhos. loso com seu dinheiro intelectual. Fase propicia. Confie nos seus fami- mllia e da sua es-

�
Seja sincero no amor. esuasaúde. liares. tabllldads financeira.

LIBRA - No perlodo ESCORPIÃO - Algu- SAGITÁRIO - A partir CAPRICÓRNIO - óti- AQUÁRIO - Neste pe- PEIXES - Muito su-

..

�
você lucrará em negó- mas dificuldades no de hoje, você entra em mo fluxo astral para o rioda, que lhe será de cesso está previsto
cios imobiliários, pelo transcorrer do perlodo. uma das melhores tratamento de sua todo promlssor, have- para você, neste pe-
-estorço no trabalho e Presságios de êxito fases para lucrar atra- belez� flsica, varizes, rá muita produção rioda. Terá êxito em

�
no emprego de suas nos negócios, no cam- vés de escritos, propa- veias azuis, rugas, profissional e muita' escritos, nas viagens
economias em fundos po profissional e para ganda e em tudo que etc, e para impor facilidade para arran- que empreender, nos
públicos. Os trans- tudo que está rela- está relacionado com mais moral em seu jar empréstimos de grandes negócios
portes, as mudanças cionado com a sua a imprensa e com a ambiente social. dinheiro para solu- comerciais e indus-

�1. e as viagens estão ascensão material. cornuntcaçäo, Suces-so no amor. clonar suas difittul' triais e nes estudes.
também favorecidos. dades flnancelr . ,.'
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ESPECIFICAÇOES
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À VISTA ENTRADA

R$ 2 480 00
R$ 1 30000 + 6x R$267,00

. R 1 300 00 + 1 2x R 169 00
__ o

À VISTA ou
1 + 3 de R$ 425 00

OU
R$ 1.680,00 R$ 480,00 + 12x R$172,00 NOTA: A1J aspeeii:ações estão sujllitas a modificações sem prév� aviso,

GARANTIA DE 6 MESES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

POSSUfMOS PEÇAS PARA SEU CARRO, MOTO OUJET IMPORTADO

RUA BA�O DO RIO BRANCO, 230 FONE: (047) 372-0259
JARAGUA DO SUL - SC FONE: (047) 372-00'1 'I

CB.ULAR TR fCCMJNICAÇOES
CENI'RAIS Ph1lIpl
TELEFÔNICA Intelbráll

Equltel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

Talion
Celular'
lElECOMINCAÇ(s .1IfOIIIAta.

REVENDEDOR

�SrAll
.

®MOTOROLA
'IImEPOT.

TEMOSPLANOSDECONSóRao
ACESSÓIIOS,EQUIPAMENTOS E

SWIIMBfTOS SlNALIN'IERIOR

REPRESENTANTE COMERCIAL DE
ASS.TURAS

•

TV A CABO· NET JARAGUA

INFORMÁTICA
COMPUTADORES

COMPAQ

Revendedor

flJfm°rMilfgllM
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

VENDE-SE
ESTEIRA
ATHLETIC

RUNNER COMPU

TADORIZADA,
SEMI-NOVA.

PREÇO A
COMBINAR.

TRATAR 372-2636

os

VENDE-SE
ESCORT XR3/89 -

AZUL METÁLICO
EM ÓTIMO
ESTADO -

PARTICULAR.
TRATAR 372-4273

CI RUBENS

R. !ld@[fd!b'it@
Kadel GST Branco 1994

TIpo I. Verde 1995

Monza GLS Bordo 1994

Ipanema SI:. Azul 1993

GoI1000 Brance 1993

Verona GLX Bege 1990

Sart a QUalium Azul 11187

Escorl GL Azul 1889

Escorl Guia Azul 11187

Dei Roy L Praia 1988

Voyage Praia 1889

Chevelle Sl Praia 1889

Gol LS Praia 1985

Gol LS Bege 1984

Gol LS Branco 1983

Parali lS Verde 1983

Dei Roy L Marron 1982

Savei'o AP Bege, 1983

Monza SL Verde 1984

Corcel LL Azul 11111

Chevelle Azul 1990

VENDE-SE
TERRENO COM

350M2 - PRÓXIMO
AO TREVO DE
ACESSO À

SCHROEDER.
TRATAR 372-4273

CI RUBENS

Rua Joinville � 3573
Fone(047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - sc

�AUTONOVO'
_ VEíCULOS

DIVIDE-SE
·APARTAMENTO

CI MOÇAS.
TRATAR 372-1787
OU 372-0317 CI
ORA. SILVANA. II

PROMOÇÃO DE MOTOS
XLX 350 - 87 BRANCA/AZUL

R$ 2.800,00
XLX 250 - 86 (1 CARBURADOR) PRETA

R$ 2.400,00
CG 125 - 87 PRETA

R$ 1.600,00
CG 125 - 81 VERMELHA

R$ 1.000,00
Compre suamoto à vista ou com nosso

financiamento próprio, omais barato do mercado

ACEITAMOS
ENCOMENDAS II

PARA A PÁSCOA -

CHOCOLATES
CASEIROS

!I RUA ROBERTO
ZIEMANN

FUNDOS SALÃO
AMIZADE OU PELO

FONE:
372-3257

FALAR CI CLARI

R. JOINVILLE, 2050
FONE/FAX (047)

371-1574 I 973-9753

·COMBUSTíVEIS FILTRADO$
·SUPER TROCA DE ÓLEO
·LAVAÇÃO COMPLETA
·LAVA RÁPIDO
·LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE
·LANCHONETE

Avenida' ,Marechal Deodoroed._ Fonseca, 961 - CEP �925�-701 - JaraguiÍ do Sul - SC

FONE/FAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371-0905
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CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus -

Jguá-Esquerdo - surte + 02 quartos
R$ 55.000,00

�=
11"""""-="--'

it'�·�·''ti:I.._. SALACOMERCIAL
ERRENO !4 Av. Mal. Deodoro, 855

R. Sem nome· Vila Lenz! • prole Salio I lidif. menegotti - 111 andar, sl1 01
União - cl811,OOI1la- R$ 5.00,00 entrada + cl área de 110,OOfTl2
17 parcelas de R$ 700,00

.

R$ 60.000,00

APARTAM:E:N�T�O������ms::A
RuaJoão Picolli, 473 - Ed. Karine
-Apto.204 - 211 andr cl 2 quartos
edemais dep. - R$ 32.000,00

APARTAMENTO
R. Bailo do Rio Branco, 760 - Edit.
Schlochet - 6° andar - J;/ O 1 suite + 02
dormitórios + demais dep.
R$ 48.000,00 + Rnanclamento

CASA DE ALVENARIA
R. José Menegotti, � 277 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$2.000,oo

CASA DE ALVENARIA _
Rua Bernardina Bittencourt Muller,
21 - Vila Lalau02 suites + 03
orms. e demais dep.
R$ 85.000,00

CASA ALVENARIA
RuaLuiz Satler nº 63 - Barra-
01suíte - 02 quartos e demais
dependências - R$ 55.000,00

CASA ALVENARIA
R. João Sother Correa, 1081
03 dorm. e demais dep.
R$ 38,008:00

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nll160 - Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00

CASAALVENARIA
RuaAngelo Tancon � 106 - Terreno
2.698,83mZ - área construrda:
6oo,oomZ - Ilha da Figueira
R$ 280.000,00 ,

CASA ALVENARIA
R. Bruno Schuster nll 153 -

Barra do Rio Cerro cl 03 dormit.
e demais dep. - R$ 25.000,00

TERREN�O�--�--�
RuaEleonora Satler Pradi e/
áreade 396,OOm2
R$26.000,00

CASA
R. dos Escoteiros, 193
03 dorrns. e demais dep.
R$ 30.000,00

-:�"'If"""""�TERRENO
Loteamento CamoSampiero
Jaraguá-Esquerdo - cl 560m2 ,

R$ 8.500,00 entrada + financiamento

TERRENO
R. Amazonas - Centro
Área: 385,70m2
R$ 40,000,00

PRÉDIO
R.Pres, Epltáclo Pessoa, 272
03apartamentos
02salas comerciais
R$265.000,00

"TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,OOm2

.

R$ 14.800,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

CENTRO-
- EXcelentes VILA

lotes financiados em 10 BAEPENDI- Terreno cl
Excelente em 733,50mz-

Cobertura no Alvenaria meses - Próx. ao Fórum Térreno cl
Edificado cl

Ed.ARGUS ' c/1 00,00m2 e ao Breithaupt .

490,40m2 prédio comercial

CENTRO- ILHADA
CENTRO - Excelente lote Waner Marquardl •

Excelente RGUEIRA- Terreno cl Terreno
Terreno cl . Terreno cl

.

cl 740,00m2 - Próx. Ed. 3.000,00"" • prox. comerctel de comerCiai no
sala comercial catume Schródl, FALL500,OOm2 455m2 edificado

Carvalho - R$ 60.000,00 IrenIe .plWaller
. esquina clcl 55,00m2 edil. cl casa cl casa Marquardl em 30,00 SHOPPING

em 8Jvenaria mista ITl9lros 438,60m2
CENJE;R. .

RIl 90.000,00

JARAGUÁ-
CENTRO, - Excelente NIIreu Ramoa -

ESQUERDO-
Terrenocl Loteamento Tell8nOo'Condomfnio das cobertura no Edif. Riviera Papp 11- 2OOO,()(RZ 50,00

Azaléias - 394,87m2
cl 246,00m2 próx. ao Terrenocl metros para BR280

Terreno cl edlf. cl casa
600,00m2 - e40,OOmetlOspara

1.061 ,82m2 mista Beira-RioClube deCampo R$ 16.500,00
AJa JUio 11881 R$

35.000,00

VIBRAS-Apto. VILANOVA -

CENTRO - Cobertura no VILA
cl 220,00m2 - Barbada casa Terreno com BAEpENOI • Terrenoc/
3 quartos, em alvenaria cl 454,43ffi2

. Ed. Residencial Dunker Casa em Terreno cl 640,()()m2
demais 03 qtos. Valor (em construção) alvenaria cl 355,46m2Apenasdependências RS 30.000,00 �$8.500,00 140,00m2

INTERIMÓVEIS
CRBCI0914.J

AGORA. ..
- Casa em.alvenaria com 140m2, terreno com 450m2

Rua: prot Antonio E. Ayroso (próximoaWeg I).
Só R$ 55.000,00

- Casa em alvenaria com 220m2 (2 pisos)
semi acabada, terreno com 450m2•

Residencial: Francisco Piermann (Vila lenzi)
Apenas R$ 60.000,00

- Troca-se terreno na Praia Grande (Enseada) com
426m2portelefone em Jaraguá.

Irnobíltáríacâ..

Menegotti
ÓTIMA CASA (NEREU RAMOS)

. Vende-se ótima casa em alvenaria localiada na Rua Padre
Antonio Enchelmeyer, n267, contendo 3· quartos, 2 ba
nheiros, 2 salas, copa, cozinha, lavanderia, garagem e

churrasqueira.
Área: Casa 180,00m2

Área: Terreno 380,00m2
Valor: R$ 60.000,00 (negociável)

CASA COM 192m2
Localizada na Rua Erwino Menegotti, n2 44, contendo 1

suíte, 2 quartos e demais dependências.
Valor R$ 47�000,00 (negociável)

LOTES FINANCIADOS
Dispomos para venda lotes financiados com pequena

entrada e o saído parcelado em até 50 meses.

CONFIRA!

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ID. MENEGOnl-lº ANDAR - SAIA 107/108

FONE: (047) 371-9031 -JMAGUÁ DO SilL - SC
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CORRDoooPOvo.4 PUßLICIDADE Jaraguá do Sul, 6 demarço de 1996

ON,�E RAZÕES PARA VOCÊ VOAR,

VARIG

VAAIG
-NORDESTE'�.:::{".

.

.

'.
.

1) A VARIG tem mais vôos e mais vôos diretos
2) Só a VARIG tem um plano de milhagem com o Smiles

3) A VARIG despacha sua bagagem direto para o destino final no exterior
4) Apena-s 50 ..000 milhas para ganhar um bilhete grátis para os EUA

.

5) Cred'iário com 4% de juros (pelos cartões Diners/AmexJMastercard)
. 6) Crediário com prestações fixas em REAIS

7) SmUes e AVI'S: uma grande parceria (consulte-nos)
8) A'VARIG atende seu cliente em português, du,rante toda a viagem
9)Nà VARIG seu cliente escolhe e reserva o assento preferido a bor.do

10) A VARIG tem TOLL-FREE 24HS por dia - 0800-99-700

11) A VARIGé nossa!'

"', -,
t'

.'

:.RIO-SUL
CARGO

Agora com a NORDESTE linhas aéreas regionais juntando-se a Rio-Sul, são 62 cidades
integradas pelo grupo, do Rio Grande do ,Sul até o Ma'ranhão.

Com esse importante investimento, a Rio-Sul tende a aumentar sua área de atendimento com
conexões simu,ltineas Rio-Sui/Nordeste, oferecendo a vocêmais opções e agilidade na

entrega de sua mercadoria.
Atendemos em Jaraguá do Sul, JoinviUe e Região. Com coletas e entrega a domicßio, como
sua mellhor opção em despachos de documentos, amostras, confecções, equipamentos,
encomendas e vários outros produtos que você poderá confirmar sob consultas para

. qualqu�r parte do país.
Consu"e-nos, estamos aguardando a oportunidade e lhe oferecer o melhor preço aUado a um

ótimo atend.imento e qualidade de serviço•

.

AV. MAL. DEODORO, 130· CENTRO· JARAGUÁ DO SUL· se
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Jar uá do Sul, , demar de 1'" CORREIO DO POVO - SEAAL

VIDA ROTÁRIA

Rotary Club Florianópolisl
Estreito completa 38 anos

FlorianóPOlis - Realizou
se no último dia 26-02-1996, a
assinalação do 38° ano de

fundação do Rotary Club .
Flo

rianópolis-Estreito (28-02-
·1958), com ocanparecimento de
representantes de outros clubes.
A reunião festiva ocorreu nas

dependências da sede da "Casa
da Amizade" , no Estreito.
A foto mostra o instante em

que o sócio fundador, Sebastião
.

Calixto, recebia uma placa de

prata comemorativa, sob os

olhares do vice-presidenteAdol
phoHochleitner, no exercício da
presidência e do governador
Hélio Freitas· (1993-94).
Cumprimentos aos integrantes
daquele ch�� rotário. ·(E.V.s�)

FESTA

D. Iracema troca de idade
primentos do esposo Dorival,
dos filhos e dos amigos que ali
compareceram pelo transcurso
de tão grata efeméride. Para
béns e cumprimentos 40 CP,
com longos anos de vida.

(E.V.s.)

Domingo passado trans

correu mais um aniversário da
sra. Iracema M;oreira
Weidnel", residente à rua

Manoel Francisco daCosta, no
bairro de João Pessoa. Na

oportunidade recebeu os cum-

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO "INTERIOR DE SANTA CATARINA
Fundada em 24 de outubro de 1981

REDE CATARINENSE DE JORNAIS

ADJORI� A quem interessa o desenvolvimento
DE FLORIANÓPOLIS pagamento. Oproblema é que esta corda vai arrebentar nas nossas costas

mais umavez. Como ninguém fiscalizaos orçamentospüblicose menos a
sua.execução, nós precisamos chamar imediatamente oMinistério Público
paradarumfimnestasituação.
Oproblema
Desenvolvimento deveria figurar na coluna social das soluções. Mas

não é assim. Desenvolvimento é tratado como,Pl'oblema, namaioria das
veus complexo e comdefinições pouco claras de seus dados e objetivos.

Assimele acabasendo tratadopelo govemo.aindamaísprolíxo.mais
indeciso e mais sem recursos.

Acontece que todo mundo quer disputar, mais do que os planos do
Estado, osminguados recursos, geralmenie a fundoperdido, que ele aloca
em prazos e condições normalmente insatisíatônas e inadequadas.

Desenvolvimento não está nomanual da iniciativa privada. Ela assiste
às definições das autoridades públicas e se limita a aplaudir as decisões
que atendam. ainda que parcialmente, aos seus interessese a criticar todas
as demais, numa ação corporativa tão nociva quanto o amadorismo com
que o governo tenta administrar o processo de geração de oportunidades
comerciais no universo de preSsões domercado.

Até porque não atua nomercado, o governo é como virgem dando aula
de sexo.Opina sem terprática, decide sem interesses aperder. Amistura é

explosiva e acaba gerando algumas decisões em alguns se toresem alguns
locais, definidasmais pelas afinidades políticas do que por conveniências
ecoeömícas,

Opiordisto é quea iniciativa(?) privada se limitaa aceitar esta receita
de bolo no seu sentido mais enrolado .

As associações, federações e outras do gênero deveriam ser as

formuladoras dasdecisões sobre� camposeconõmicos rentáveis, as regiões,
os investimentos e. s6então, procurar o governo para parceiro.

Deixar como estáé criar uma expectativa que não acontece nunca e

relegar inúmeras comunidades e regiões aposição do futuro cada diamais

distante. como está a prosperidade damesmice do dia a dia de cada uma
delas.

Asolução
Jã diz o ditado, o interessado é o que se move primeiro. Atividade

econômica é própria da iniciativa privada e as federações deviam
imediatamente assIDnir a posição de vanguarda.

Substituir o Estado na posição de promotor de políticas de
desenvolvimento e discutir com a sociedade catarinense novasopções de
investimento, ocupando mão de obra ociosa, osrecursos disponíveis e
oportunidades comerciais e economicamente viáveis.

Não se faz desenvolvimento sem participação coletiva. O próprio
capital alocado porvezes e custosfinanoeirospesados poderiaser obtido
pela soma das pequenas poupanças locais que hoje ficam rodando na

círandafinanceíraem outros locais.

As lideranças das entidades privadas catarinenses devem isto à sua

população: Justamente porque temos um estado politizado, porque estas
lideranças são inagavelmente capazes, aumenta ainda mais a

responsabilidade delas nageração desta oportunidade de tomarmos nosso
destino econômico em nossasmãos.

Ação comunitária
Até porque voeê sabe que quem espera não alcança, está na hora de

fazer força juntos;
Se as comuni�es soubessemmobilizar os capitais que elas mesmo

geram e depositam nos bancos nas suas cidades, o interior não seria tão

dependente destas políticas de desenvolvúnentopor acaso, que vez por
outra, como na sena, premia uma e judia das demais.

Certamente vocês podem continuar neste processo mas não· se
esqueçam de programar o dia em que seus filhos irão embora aträs de

melhores oportunidades e deixar vocês com aquela sensação de que na

sua terra nada dá certo. Nem vocêsmesmo.
"

Notaalta
Os preços continuam em queda. É uma questão de sobrevivência.

Com a barreira da informação comercial em queda, com a concorrência
internae externa,existe hoje uma nftida consciência da necessidade da'
eficiência. Até a velhae sunada Iutaentre capital e trabalho estáem fase
tenninal naun do contrato de emergênciasem encargos sociais. Todos
sa�m hoje que o importante é o preço final ao consumidor, juiz do
Processoprodutivo queestá premiandoomaiscompetente com a decisão
dacompra.
Notabaixa
A falência do processo de previdência pública vem na esteira da

desmotivação do contribuinte com relação à capacidade do Estado de
prodUZir serviços com a qualidade, abrangência e preços compatíveis
como volume� pagamentos.Oprópriosecretário daReceita Federal,
EverardoMaciel. reconhece que a arrecadação já alcançou o seu teto.O
P1or� que existe ainda quem pense emmanter as atuais aposentadorias e
g:u-antir as futuras nosmesmosmoldes atuais. Não é mais questão de
direIto. é de dinheiro.
Ponto positivo'
o PoderJudiciário vai sairdos tnbunaíse invadiras ruas. Existe uma

fone corrente de juízes que está pensando em se livrar da escravidão do
processo e partir para o corpo a corpo da cidadania, fazendo a justiçá

.

rápida e de arbítramentoe conciliação que a comunidade tanto anseia. É
tão bom que estamos commedo que seja verdade.
Pontonegativo
A divida p6blica continua crescendo, A cada hora o prejuízo é cada

vez maior. A arrecadação em �guns casos não cobre nem a folha de
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CORREIO DO POVO - , SOCIAL Jaragtiá do Sul, , demarço de 199'

Comemorando 13 anos hoje, a
gátiühaPatríciaMathias, filha do

casalWaldir eDulce.'Felicidades!

Novo ponto
de encontro
Movimento intenso de jara

guaenses, sábado à noite, no

Shopping Müller, em Joinville.
O novo "point" de encontro, ao

que parece, s�J;:á�,mesmo na

cidade das t1of:�t Aue oferece
. .',

_ .. \....
'

ambientes aconchegantes para
um bom bate-papo.

Adquira já
.

seu ingresso
, Restam poucos ingressos
para o show internacional do

Information Society, na Notre

Dame, nesta, sexta-feira César
Silva espera casa cheia. É terá!

Orlando Orfei
estréia amanhã

Corrigindo a nota da última

edição, quando afirmamos que
.o Circo Nacionale Orlando Da área teen,Orfe i estrearia ontem em

Jaraguá doSul, o correto é ama- a bela Sandra

nhã, na área próxima ao'posto' Alves, de
Behling. Nãoperca. Poucosdias Jaraguá do Sul,
nacidade.

Casa cheia na

sexta e sábado
, o "promoter" Serginho Cu

nha, começou o ano com o pé
direito, na Marrakech. Sexta e

sábado passado, não tinha lugar
paramais ninguém.

Cinema

Alguns filmes em cartaz nos

eines Palácio II, Americanas I
e II, Cidade I e II: Atração
Explosiva, Street Fighter II,
Assalto Sobre os Trilhos e o

PoderdoAmor. EmJoinville.

Rua Expedicionário Gumercindo, da Silva n� 90,
l' andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
Jaraguá do Sul - SC

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

":,;, 'AIâ,,�oo&l.. '

-:-: .. r: :-.: :
.

Pink and li/ue
Para cr!anças é partir de 05 anos. ,

FREEDOM
Para adolescentes, jovens e adultos

Cambridge
'

Para adultos com conhecimneto
básico

Cursos Prepàratórlos para os
exames de P.E.T. e F.C.E.
0bI.: A l'Ink anti bIupoauI�
pt6ptItJ ptJftJ ftanIpode de tJIunóI

RuaLuizk7enen� 61- Centro - fone,' 312-2899
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POLfClA CORREIO DO POVO - 7Jaraguá do Sul, 6 demarço de 1996

CÁRCERE

Polícia evitafl!ga emmassa É�7ampador é flagrado
da cadeia de laraguáã» Sul comercializandococaína

Jaraguá do Sul-Depois de
Falos: Pel8ßIOfI A.lzkbo'CP ser flagrado dentro do Salão

Vitória vendendo cocaína, o
estampador Wladimar de

Oliveira Rodrigues, 21 anos,

foi preso domingo à noite, com
três papelotes, acusado por
porte e venda de entorpecentes.

Testemunhas afirmam que
Rodrigues comercializava a

grama por R$ 20,00. O

desempregado Adir Schultz,
também preso no domingo, foi
ouvido ontem pela delegada .

Jurema Wulf, e confirmou à
venda da droga pelo indiciado.

Rodrigues será autuado por
porte de drogas e poderá pegar
de 6 meses a 2 anos de prisão,
além de pagar fiança.

J araguá do Sul - Uma
tentativa de fuga na cadeia

pública de Jaraguá do Sul, na
madrugada de sábado para
domingo,mobilizouum grupo de

policiais civis e militares, que
interviram
na ação dos 'ridlD do
detentos.

tojelo

obrIgo IJ
delelllos

De acordo
com o car

cereiro José

Monteiro,a
fugasónão
aconteceu porque alguns presos
delataram o plano para a dele

gada JuremaWulf.
Doze detentos teriam acesso

ao buraco - feito no teto da cela

principal da cadeia, onde estão
os presos mais perigosos, já
condenados - que daria no te
lhado da delegacia. "Evitamos
mais uma fuga porque os presos
denunciaram o fato", disse Mon
teiro, alertando para o estado
crítico da cadeia pública. "Se
continuar esta situação,
poderemos registrar mais ten

tativas de fuga", afirma A p0-
lícia não revelou o objeto usado
pelos presos para abriro buraco.

O atual prédio da cadeia
pública, com mais de 40 anos,
está com problemas de infra
estrutura e rede de esgoto. Com
capacidade para abrigar somen
te doze condenados - nas duas
celas -, o prédio abriga 23 de
tentos, superlotanto oscubícuIos
com pouco mais de quatro
metros quadrado. O delegado
regional, Adhemar Grubba, es
pera o repasse da última parcela,
de R$ 80 mil, do convênio
assmado entre a secretaria de

Segurança Pública e a prefeitura
de Jaraguá do Sul para o término
das obras do presídio.

Monteiro: "construção velhafacilita tentativas de fugas"

CODEJAS - Companhia de Desenvolvimento deJaraguá do SulS/A

EDITAL 001/96
Prova de seleção

Tomamos püblíoo, para conhecimento dos interessados, que de 04 à 08
de março de 1996, das 8:00 às 15:00h, estarão abertas as inscrições
para prova de seleção, a fim de preenchimento das seguintes vagas:
* Auxiliar de Serviços Gerais
* Servente
* Pedreiro I
* Pedreiro II
* Instrutor de Operador de Máquina
* Engenheiro Civil

.

Documentos para Inscrição: Carteira de Identidade e/ou Carteira de
Trabalho.
Local de inscrição: Rua 469, sln, fundos do Parque Municipal de
Eventos, Barra do RioMolha.
As respectivas provas e entrevistas serão realizadas, no mesmo endereço,
em 22 de março de 1996, às 8:00h.

.

Todas as demals informações deverão ser obtidas pelos interessados no
local da inscrição.

.

Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro de 1996.

HumbertoJosé Travi
Diretor Presidente

Gervásio Pauli
Diretor

Rodriguesfoiflagrado passando cocaina dentro do salão

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,
Xadrez, Listrado, para atender confeccionistas do ramo de mallhas

MALHAS LTOA.

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

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

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO l>O POVO - 8 EAAL Jar Dá do Sul, 6 demar de 1996

LICITAÇÃO

Bordin acusaprefeitura âe superfaturamento
J araguá do Sul -, o ve

reador ValdirBordin (PFL), que
já havia ironizado a atuação
administrativa dos represen
tantes da prefeitura municipal,
sugerindo a aquisição de uma

máquina
de fazer V.,.odol
dinheiro,
para so

lucionar
os pro
blemas no

thaupt e Foto Loss", explicou
Bordin, acrescentando que
haverämuitos problemas, se não
for tomada nenhuma provi
dência. "Em Joinville até água
invadiu as lojas, quando
construíram o calçadão, porque
não atentaram para este detalhe",
lembrou.

Concordando que até possa
ser uma obra de primeiromundo,
Bordin sugere modificações,
mesmo que se gaste um pouco
mais, evitando assim, problemas
de papel, folhas e até água dentro
das lojas e residências.

Superfaturamento
A questão mais polêmica

denunciada pelo vereador, foi o
superfaturamento na compra de
oito semäforos implantados no

novo sistema viärío em Jaraguá
do Sul. "As três empresas que
participaram da licitação são de
Joinville. Porém, uma não traba
lha nesta área, e das outras, ape
nas uma fez o preço", constatou.

B�rdin fez vários contatos
com empresas que atuam no

setor, para comparar os preços.
Antes, porém, através de

tO/lS/O/OU

I".,uloridod.
/lO /ltltOlio

município,
na sessão do Legislative de

segunda-feira passada, ocupou
mais uma vez a tribuna para
fazer um alerta aos demais
vereadores, abordando assuntos

de interesse comunitário.
Exercendo sua função que é

a de fiscalizar as ações do

Executivo, o presidente da
Câmara de Vereadores analisou

situações relacionadas a

ÍDiplantaçãodo calçadão. "Aten
dendo reclamaçõesdemoradores
e comerciantes, onde o nível do

*

petit-pavet estábaixo em relação
ao piso de entrada de re

sidências e lojas, cano Brei-
,

'

PorJorge Ross

desenho encaminhado via fax, 1
bem como dando as principais
características dos semáforos, o
presidente da Câmara solicitou
um orçamento de empresa
especializada de Curitiba nas

mesmas condições feitas pela
prefeitura, ou seja, oito parcelas. ,

"Mesmo estimado em valores
mais elevados, o custo por nós

pesquisado e orçado-por firma de
Curitiba, ficou emR$ 89.701,00.
Se fosse pago à vista seriam

gastos somenteR$ 54.696,00 na
aquisição dos oito semáforos. A

prefeitura aplicouR$113.600,00'
em oito parcelas de R$
14.700,00", esclareceu Bordin,
afirmando que amesma empresa
que venceu a licitação - Trensiter
Sinalização Viária, de Joinville
- também foi a vencedora da

licitação das placas de sina

lização.
Declaração

"Foi uma surpresa, não estava
sabendo de nada. Vamos
verificar no setor de compras
para analisar o fato", disse o

prefeito em exercício, Alfredo
Guenther. Bordin denuneia super/aJuramento nalieilaçiío

Estado de Santa Catarina
.

"

Serviço Autônomo Municipal de Agua e �goto • Samae • Jaraguá do Sul
Relação dos aprovados e respectivas médias
:iEdital de Concurso Público 001/96

i) .

.;�,Comissão do CoI)CUJBO Püblico de Jaraguá do SWlSC, nomeada pelaPortaria nO 02/96, de 22 de janeiro de 1996, torna
póblico e a quem.possa ínteressar que o Concurso Päblico, aplicado pela empresa Exatec - Florianópolis, de acordo com as

notas obtidas nas provas realizadas tem, como resultado final, a classificação dos seguintes candidatos habilitados:

1

Comunica. ainda, que os candidatos que se sentirem prejudicados com a sua classificação terão o prazo de 2 (dois) dias óteis
para interpor recurso de revisão de provas.Orecurso.deverá ser feito através de requerimento bem fundamentado e dirigido ao
Presidente daComissão de Concurso Público.

'

Jaraguá do SuVSc, 4 de março de 1996.

'.,'
'

. CandidatoNúmero Média

Categor.ia: 1.001 - AuxiHar de Laboratório 1 vaga (s)
; 000023' Vinicius Schweíghofer 5,43

Categoma'� 1.0.02 • AtalHar"tO vaga (s)
00001.7 . Cícero StengerSanches
000035 Carlos Al�ino Zanin
000040 João Maria Alves de Miranda
000049
000008
000039
000011
000010
000045

Benno HenriqueGeffert Júnior
José Carlos Santana
Orlando 40s Sanres
Sirineu de Assis

. Ególd Bachmann
Rolando Baader

8,19
8,19
7,90
7,75
7,60
7,32

,

7,30
7,17
7,15
7,00000022 Paulo Roberto Fernandes

Categoria: 1.003· Motorista 2 vaga,(s)
000006 Rogério deSouza
000005 Olavio Corrêa

7,66
6,66

Bonifácio Formipri
Presidente da Comissão de Concurso Público

Classifcação

1

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

1

2

Ne180n Klitzke

Fica homologado o resuítadodoscandidatos aprovadosem Concurso Público.

Diretor Geral do Samae

i J .Al·.�� �-
.

J

, II

. ",':;':"'",,; ..VOCÊ:,·NÃO VÊ·,!· .

,;;;, FO'fURO.NASUA VIDA?
Já está na hora de você ver o seu futuro com

outros olhos.
Com o Mapa Astrológico Omar Cardoso

Filho, elaborado a partir de valiosos estudos
deixados por seu pai, você vai dar uma nova ótica à
sua vida e ter uma visão muito mais clara de como

o destino pode lhe ser favorável no amor nos

negócios na saúde e muito mais!
Preencha corretamente a ficha abaixo e envie

ao INSTITUTO OMAR CARDOSO. Em poucos
dias você estará recebendo' os dados completos do

Mapa Astrológico Omar Cardoso Filho.
Não perca o seu futuro de vista!

Junto ao Cupom-resposta, mande um cheque nominal de

R$12,00 ao INSTITUTO OMAR CARDOSO, CAIXA
POSTAL 5.061' CAMPINAS - SP. CEP, 13.036-970 ou

faça um depósito na Caixa Econômica Federal para a

agência 2.554 para a c/c nO 030 000 008-9, anexando um

xerox do mesmo.

NOME:------------------------------------------
ENDEREÇO:. _

eIDADE. ESTADO:-·_CEP _

DATANASe. HORANASe_�__
CIDADE NASe.

.

ESTADO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




