
Dalmar
Amoda em malha

PORTEPAGO
DRISC

-U 58 -161/81

Ala de internações
-

t·

pronta no Hospital
A IWva ala de internações do Hospital e Maternidade

Jaraguâ pode ser inaugurada IW dia 15 de fevereiro, segundo
pretensão do diretor administrativo, Hilârio Dalmann, No fi·
nal do aIW passado, ele entregou ao analista de custos da
Metalúrgica João Wiest, Eiji Norissada, o primeiro prêmio do

- sorteio de uma rifa - um Fiat Uno, zero quüômetro (foto).
Mesmo assim, ainda permanecem as sérias dificuldadesfinan-:
ceiras IW Hospital e Hilário não descarta a necessidade de
demissões, IWSprôximas dias.
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ANOLXXIJ -N� 3.621 -Jaraguá doSul de 12 a'18 de Janeiro de 1991 e-s 40,00

Paulo Bauer aceita
pasta da Educação
o deputado eleito aceitou o convite

feito pelo governador Vilson Kleinübing e
deve assuniir o cargo no dia 15 de março. A
Secretaria Estadual de Educação vai consu
mir pelo menos 30% do orçamento catari-

nense para o ano de 1991; atépelas inúme
ras dificuldades e carências enfrentadas pelo
setor: falta de salas de aula, falta de espe
cialização no Magistério e de uma polúica
ao Ensino Superior.
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Fogo consome com

depósito
_

da Malwee
Quase a totalidade dos funcionários da

Malwee Malhas ainda continuavam em férias
-

coletivas até às lOh15min da manhã de têrça
feira (08), quando as chamas de um incêndio
(com - causa ignorada) começaram a destruir
completamente o depósito de tecidos em malhas
para tinturaria, localizado em um prédio com

-

pouco mais de um ano de usá. O diretor-presi
dente da Empresa, Wandér Weege, calculou
um prejuízo de Cr$ 130 milhões, somente em

equipamentos - seis microprocessadores de

tingimento, um colorímetro computadorizado.
entre outros. Mais de l00-toneladaS de malhas
foram consumidos pelo fogo.

------ ESTÃO QUERENDO FECHAR ESTE JORNAL! VOCÊ VAI DEIXAR,VAI?------

PMDB
pode perder
direção

da Câmara
Págino3--

PLACASDE
BRONZE
TROFEUS
MODEWS
PARA
FUNDiÇÃO

- FONE:-72-3991

E.collul o idioru ,_
"oei ••ejtl fo/tIr_
ING&.ES - ALEIIAo
FRANCês
ESPANHOL
ITALIANO
Apn�l,",

r:r:.m4.

VIAÇÃO
CA'NARINHO

Há 20 anos transportando'
os artífices do nosso progresso;,
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987,- FONE 72-1422
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croregião nem que, para
isso, seja necessário rom
per com grupos minori

tários, que desconhecem
a imperiosa obrigação do

respeito a tão propalada
"liberdade de impren
sa" ,

1991 surge como um

ano de inseguranças,
"cinzentas" perspectivas
(como salientou o próprio
presidente da República,
Fernando Collor de Mel- ,

Com dificuldades lo, durante discurso)

EDITORIAL
'A, tarefa de informar

inerentes às conseqüên- mas, acima de tudo, um anos.

Recomeçamos com cias das discriminações a

esta edição de número que não esperávamos es-

3.621 o nosso trabalho tar sujeitos, reiniciamos
semanal de divulgação mais uma jornada, dis
das principais 'notícias do postos a trabalhar pelo
ano de 1991 aos milhares crescimento de nossa mi-
de leitores do Vale do

ltapocu, com a certeza

renovada de que estare

mos, como sempre, pro-
.curando divulgar a ver

dade, acima de tudo com

respeito às comunidades
da microregião, que ain
da fazem do "mais anti

go" o grande veículo de

divulgação a nível de se

manário, no Interior de
Santa Catarina.

ano onde deve perdurar a
verdade, a criatividade e

a competência. Estare
mos sempre atentos para
adequarmos nossa estru

tura às necessidades do

crescimento - marca re

gistrada da gente do Vale

,do ltapocu -, embora até

agora estejamos lutando
contra preconceitos de
uma pequena parcela, in
teressada no domímio

ideológico dos meios de

comunicação. Permane
ceremos desatrelados.

I
'Afinal de contas, nossa.
única obrigação é a de in

formar - e bem - a você,
leitor 'fiel há quase 73

Curió presidente
Reconhecido seu valio- representantes de cerca de

so trabalho como tesoureiro 20 ôrgâos associados
da ADJORI - Associação aplaudiram entusiastica-
dos Jornais do Interior de mente Curiô, quando es
Santa Catarina - Rogério ,tecriticou os prefeitos
Curiô de Oliveira, diretor que discriminam publi-
proprietário da FOIRA DO cações que não lhe sejam
ALTO IRANI, está cotado dóceis e não cumprem as

para suceder Darci Schultz f' disposições que os obri-

que entrega a presidência ga a veicular nos jornais
da entidade, em abril de 91, locais os atos do execu-

apôs um mandato marcado tivo municipal. (O grifo é

pela luta em defesa do for- nosso)
talecimento do. imprensa re

gional. Em encontro reali
zado dias 1 e 2 de dezembro
em Balneário Camboriú, os

"ESTk É UMA DIS

CRIMINAÇÃO INDESCU
PÁVEL E BURRA", afir-

mou Rogério Curiá de Oli

veira, admitindo que o jor
nal de sua propriedade re

cebe com exclusividade os

comunicados da Prefeitura
Municipal de Xanxerê.

"ISSO TEM QUE
ACABAR. A IMPRENSA
DO INTERIOR SÓ FICARÁ
FORTE, SEM ESSE TIPO
DE DISCRIMINAÇÃO PO

,LÍTICA", vaticinou Curiá.

(Transcrito do JOR
NAL DE XANXERÊ, ed. 16,
do nosso querido Eloy Gal
lotti Peixoto).

Kadett SLE dourado (g) ••••• 90
Gol CL branco (g) •..•..••. 90
Voyage CL branco (g) •••••• 89
Píck-Up Chevy 500 verde (a) •. 89
Voyage LS cinza (a) ••••••.. 86
Saveiro 'branca (a) •••••••• '. 84
Fusca bege (g) •••••••• � • • • 84
Variant II cinza (g) •••••••• 81
Moto Ronda CG 125 azul .••. 88

Rua Afonso Bartel, 477 - Vila
Baependi
Jaraguá do Sul - SC _;,
FONE: (0473) 72-1604

/fi. Gráfica.
.

• aFF SET

/�,�(,�, venlda Ltda.
'

• EMBA�AGENS EM DUPLEX
, ,'/ "ONDE A QUALIDADE FAZ A DIFERENCA' • ETIQ. ADESIVASL./ '

FONE (0473) 72-0588

RUA SEME ,MATTAR, 154 - JARAGUÂ DO SUl:. - SC

Página2

CORREIO-,-
� C> IF=- C>" C>

PROCURA-SE EMPREGADA
DOMÉSTICA

Com idade minima de 25 anos,que durma no

emprego, na cidade de São Bento do Sul - SC. Pa
ga-se bem.

Fones para contato em horário comercial
(0476) - 33"()()22 e em qualquer horário pelo fone
(0476) 33-0653

II

Rua ReinaldoRau,632
Fone: 72-1599

GOlLD MACH_
COM. E REPRESENTAÇÃO liDA.

foil�:�t . �:
.:. �.fdL �1
lil D �I '

Rua Albano José Vieira,160 Fone: 13-0418

.... :••."..... I GUA'RAMIR'M _.SR 280

PefGSp/refrigerafão:LinhaDoméstica
e Comercial Industl'ial.

(Ao lado das Malhas 'Fruet)

SPÉZIA & cu, LTDA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços doe
trator com profissionais,especializados.
R. João J. Ayroso, 772 -laraglÚl

Esquerdo
'

.Fone: 72-0300 - Jaraguá doSul
SC

--CORREIO-
-=» c:» ..�" c::»

Fundado em 10 de maio de 1919.
'

Diretor: Eugênio Victor SchmõckelDRT/SC - 729
Jornalista Responsável: �érgio Homrich DRTIRS 5596

Repórter: Yvonne A. S. Gonçalves DRT/SC - 219

Deptv. Cornercíaí: Jaime Blank DRT/SC - 17

Redação, administração e publicidade: Rua CeI. Proc6pio
Gomes de Oliveira, 290 - Cx. Postal, 19 - Fones (0473)
72-2684 e 72-0091 - Jaraguá do Sul (SC).

Diagramação, Composição e Impressão: Jornal da Noite.
- Fone (0473) 22-2945":' Blumenau - SC
Revisão: Eliane, Marcelino Pamplona
Associado a Adjori e Abrajori.
Os artigos assinados não refletem a opinião do .fPmal

..

Jaraguá do Su'. de 12/01191 a 18/01191
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Paulo Bauer confirmado
Secretáriode Educação

Jaraguä do Sul':'" Grau, onde pretende implan-
Confmnando todas as ex- tar e expandir os cursos de
pectativas, o deputado fede- formação de professores de
ral eleito Paulo Bauer (PDS) disciplinas especializadas,
foi o segundo nome confir- 'além de incentivar a profis
mado para cOp-lpor o futuro .

. sionalização e revitalizar os
secretariado do governador. cursos de magistério. Como
Vilson Kleinübing. Bauer

.

sua pasta deve, seguramente
assume a Secretaria da Edu- .' absorver quase 30% do or-

cação no dia 15 de março, çamento anual do Estado,
com a difícil missão de re- Paulo Bauer planeja a erra-

cuperar a deficitária rede fí- dicação do analfabetismo,
sica escolar catarinense, junto à população acima dos
além de assumir a tarefa .de 15 anos - estimada em 600
construir pelo menos de 360 mil pessoas.
salas de aula, por ano, para Para alcançar este difí-
absorver a crescente deman- eil objetivo, o novo secretá-
da no Primeiro Grau. rio da Educação deve pro-

Mas seus objetivos mover campanhas de alfabe-
também visam atender satis- tização, instituir programas
fatoriamente o ensino de 2!? de educação à' distância,

aumentar a capacidade. de
atendimento nos mícleos de
ensino e transformar as 13
escolas profissionalizantes.
femininas em Centros de
Educação para o Trabalho.
A nível de ensino superior,
o blumenauense - e jara
guaense de coração - Paulo
Bauer pretende implantar um
projeto de ensino específico
com a institucionalizaçâo da
UDESC como fundação,
além de formular uma ver

dadeira política de Ensino
Superior. A Educação Espe
cial - que atende a 12 mil
deficientes em Santa Catari
na - também deve ter priori- .

dade pelo novo secretário
estadual de Educação.

Udo: "Itapocú foi privilegiado"
Jaraguá do Sul - o

deputado estadual eleito,
Udo Wagner (PDS) disse
que pretende prestar "apoio
irrestrito aos planos do go
vernador Vilson Kleinübing,
especialmente os ligados ao

enxugamento da máquina es

tatal". Udo assume o cargo
no dia I!? de fevereiro, sem
"qualquer pretensão de lutar .

pot algum cargo na mesa di
retora .da Assembléia Legis
lativa" .

SatisfeitO: com a indi
cação e confirmação do no
me do deputado federeal
eleito, Paulo Bauer (PDS), à
secretaria de Educação, Es
porte e Turismo do Estado,
Udo Wagner avalia que "a
microrregião do Vale do Ita-

pocú foi prestigiada pelo
governador eleito". Wagner
disse que vem recebendo
constantes contatos de lide

ranças de outros municípios
catarinenses, solicitando que
ele seja "o representante na

Assembléia Legislativa".
Mas ele adianta: "minha
prioridade é a região da
AMVALI".

�. jaraguáII� 'clínicadefisioterapia

Dra. Valéria G. Togni Ora. Stela Ferracini
Dra. Solange Castilho PSIC:9�OGA

••
.

Dra, Solange Pazmi
FISIClTERAUPt;OUTAS FONOAUDIOLOGA

Rua Jacob Buck, 120 Tel. 72-3659

Furgões simples, ísérermícos, '

plásticos, frigoríficos, traiIes
e carretas dé 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de refrigeração

e 3� eixo (truck).
Fone: 72·1077 - Ru«: Dr. Enrico Fermi � 113 -: Ttlex:
474537

.

PMDB jaraguaense pode
li
II perder mesa da Câmara

Jaraguá do Sul - A cumprir o acordo feito em

possibilidade de adoção de 1990, que prevê a indicação
um "rodízio" entre os ver- do vereador Alberto Oes
readores oposicionistas na chler ao cargo de presidente.
Câmara de Jaraguá do Sul, Mas Balduino Raulino pre
pode desbancar o PMDB do tende conversar com cada

. cobiçado cargo de presiden- um dos seus colegas de Le
te da Casa, neste .ano, A su- gislativo, na esperança de
gestão foi lançada publica- trazer mais votos. Afmal,
mente pelo vereador pedes- atualmente a composição na

.

sista Luiz Zonta, no ano Câmara não é favorável ao
passado, e começa a ganhar PMDB, que conta COm seis
força agora, pouco antes. da representantes. O PDS tem

definição do sucessor do ve- três vereadores; o PFL tem
reador Baulduino Raulino dois; PRN e PL estão com

(PMDB) no cargo de presí- um representante, enquanto
dente. Almiro Fatias e Marilze I

A eleição acontece no Marquardt mantêm-se sem

dia 15 de fevereiro - primei- partido,
ra reunião ordinária de 1991
-, quando já deve tel" ocorri- Alheios às divergên
do o acordo entre os quatro cias partidárias, os vereado
nomes de vereadores oposi- res de Schroeder elegeram
cionistas, que são candidatos o pedessista Nivaldo Lom
declarados ao cargo: José bardi como novo presidente,
Ramos de Carvalho' (PRN), do Legislativo municipal,
Heins Edgar Raeder (PL), em substituição a Hilmar
Luiz Zonta (PDS) e Marilze Hertel ( atualmente como

[Marquardt (dissidente do secretário). Paulo Schevins
próprio PMDB e atualmente' ki (PDS) é o novo vice-pre
sem Partido). Nenhum deles sidente, enquanto Bruno
descarta a possibilidade de Muchalski (PMDB) ficou'
rodízio, embora considerem como segundo secretário.
difícil- uma composição neste Todos tomaram oosse no dia
sentido: I!? de janeiro e realizam a

Enquanto isso, o primeira reunião ordinäría
PMDB parece .inclinado a de 91, no dia 18 de fevreiro.

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e com' La
boratório de Análises Clínicas
anexo; para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 507
(defronte o Colégio São Luis, -

Fone 72-0561
.

'WAGNER
TRANSPORTES. E COMÉRCIO LrDA

II

II'

Matriz: BR·280 - km 55 - Telex (474) 506 - Fones (0473) 73-0163 e 73-0422. Filiada NTCsob n2937.
'FIliais: São Paulo - Fone: (011) 291-4511 Campinas. - Fone: (0192) 311-1144' ,

Marßia - Fone (0144) 33-4923 Blumenau - Fone: (0473) 22-0199 Joinville - Fone: (0474) 22-5220 Rio Bl'lIIlImte
(MS) ,_ Fone: (067) 452·�121 .

FORD VERONA. VENHA SE, APAI,XONAR DEFINITIVAMENTE-
r

. . Venha ad seu Distribuidor Ford se apaixonar pe-
las vantagens que um Ford Verona oferece. De

sign moderno, linhas ,fjerodinâmicas, Motor 1.6

ou motor 1.8, econômicos, potentes e de facíl

manutenção. ,:Vidres, antena e espelhos retrovi
sores externes com acionamento elétrico. Espa-

çoso porta-malas: um dos maiores do mercado .

Teto solar retrátil ou escamoteável. E bancos re
clináveis com ajuste lombar, além de outros de
talhes que você vai ver e sentir no seu Distribuí
dor For.
Apaixone-se definitivamente pelo Ford Verona.

Moretti, Jordan & Cia Ltda

Alguns dos itens citados são opcionais. Consulte o seu Distribuidor Ford.

Jaraguâ do Sul, de 12/01/91 a 18/01191

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.f.:ta primeira edição da 'coluna Gente & Informações, em 1991, ainda relem
bramos momentos significativos e de verdadeira confraternização ocorridos no ano

.

passado, durante osfestejos natalinos. E em um destes bons momentos, apresentamos
abaixo o encontro entre os funcionários do Correio do Povo, da Varig, 'Cargas e
Passagens, e do escritõrio de A Comercial. A festa aconteceu na residência do casal
Francisco e Yvonne, regada a muita cerveja e uma deliciosa carne, assada pelo co

nhecedor no assunto, o senhor Jorge Mattar. Abaixo, registramos algumas fotos de
uma confraternização muito especial.

I'

II

II

KADRI
by.....

A sua eleg'ncla
começa.por
fora.
VI.fa

ModaSempre
Getúlio Vargas, SS /

e Ilârio Ranghetti, que c

na Igreja de Nossa Sen
corro, em Braço Campi
no dia 12 (hoje), às 18
convidados acontece no

Comunidade.

matrimônio
erpétuo So
ssaranduba,
jantar aos

e Festas da

Leandro Alex Braatz comemorou no

dia 10 deste mês o seuprimeiro aninho de vi
da, e realiza amanhã (dia 13) a sua festinha
de aniversário, Leandro é filho de Ana Carla
Braatz.

...-.-.-.-.-.-.- .-

Felicidades sinceras ao amigo Jaime Blank,
que comemorou mais um aniversário no dia
Ir! deste mês. Jaime é o diretor comercial do
Correio do. Polio.

ÓTICA
HERTEL

Brevemente o jaraguae
com mais um importante
de papéis, cadernos e

ta-se da Papelaria Pape
Rau, esquina com Cabo-.-.- .-.-.-.- .-.-

Parabéns à senhora Loni Kohlbach pela pas
sagem de mais um ano de vida, que ocorre no
dia 18 deste mês. Ela é esposa do senhorWil
son Kohlbach.

.

O Clube Efektus, no Bo
de 1991 com uma impo
suas atividades sociais.
acontecerão sempre às
domingos.

e aos...
. -.-.-.-.-.- .-.-

Muitas felicidades e muitos anos de vida à
Nelci Bettoni, que aniversariou no dia 6 deste
mês. Parabéns. -

Outro momento de união geral entre amigos acon
teceu. no final do ano passado, no Clube Atlético Bae

pendi, onde se reuniram todos os funcionários e estagiá
rios da ag�ncia da Caixa Econômica, em Jaraguá do
Sul. A festa contou inclusive com música ao vivo, apre
se1JklÇão de instrumensos, como flauta e 6rgão.

-.-.-.-.- .-.- .-.-

Margarete Menegotti está
recidas férias no Norde
mente nas deliciosas pra'
taleza, no Ceará.Muitas felicidades ao casalAurea Cristofolini

o Natal vem af. Presenteie com jóias,
relógios ou Instrumentos musicals

de

LANZNASTERPORCEL-4N-4S SCHMIDT. CRISTA.IS.INOXE ARTIGOS PI DECOIiAÇ;CO

Proclamas de Casamentos
�l?OT ADEUA GRUBBA LEHMANN,' Oficial (lo Registro Civil do Ir!
Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasilfaz
sa.ber que comp.a!eceram em Cartório exibindo os documentos exigidos pela
ler, afim de habilitarempara casar, os seguintes:
EDITAL N217.551 de 17-12-1990. Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
.REIMAR BÔDER t! SILVERIA JACO- natural de Iaraguá do Sul, domiciliado e
BI residente em 'Estrada Garibaldi neste dis-

Ele\ brasileiro, solteiro, industriá- trito, filho de Eno Kuester e dé ingoli Drã-
rio, natural de Maringá-Palotina Paraná, ger Kuester.
domiciliado e residente na Rua Wolfgang Ela brasileira solteira, operäría,
Weege, em Barra do Rio Cêrro, neste dis- natural de Rio da Luz tn, neste distrif9l fi-trito, filho de Nelson Bäder e de LídiaMa- lha de Arno Oldenburg e de Paula nor-
thias Bäder.

.

nburg Oldenburg.
Ela, brasileira, solteira, o�rária,

natural de Iaragoá do Sul, domiciliada e
residente na Rua 259, em Iaraguá-Esquer
do, neste distrito, filha de Alfonso Jacobi e
de M1IfÍa Vavassori Jacobi.
EDITAL Ne 17.552 de 18-12-1990
.WALDEBERD DRAEGER e ELENIA
STREBE

'

Ele, brasileiro, solteiro, operãrio,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e
residente em Ribeirão Grande da Luz nes
te distrito, filho de Ingo Draeger e de Frida
WendorfDraeger. .

Ela, brasileira, solteira, o�rária,
natural de Jaraguá do Suli' domiciliada e
residente em RIO da Luz neste distrito,
filha de Victor Strebe e de iÚidia Strebe. \

EDITAL Ne 17.553 de 19-12-1990.
.Luís CARLOSRAULINO e SIMONE
MARIA KASMIRSKl.

.

Ele, brasileiro, solteiro, eletrecista,
natural de Iaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua 556, n� 326, em Barra do
Rio Cêrro, neste distrito, filho de Francisco
Raulino e de Elsa Raulino.

Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Massaranduba neste Estado,
domiciliada e residente emBraço do Norte,
em Massaranduba, neste Estado, filha de
Pedro Kasmirski e de Jandira Buzzi Kas-
mirski.

.

EDITAL N217.557 de 21-12-1990.
.ADiLsON INÁCIO PAULO t! SIMO-
NE·REGINAKAJlCHEN.

.

Ele, brasileiro solteiro, garç_on, na
tural de Itajaf�neste Estado, domiciliado e
residente na xua Wolfgang Weoge, em
Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filho de
Dimas .Inäcío Paulo e de Marlene de No-
vaesPaulo.

.

Ela, brasileira, solteira, comerciã
ria, natura! de Alto Paraná, Paraná, domi
ciliada e residente na Rua Wolfgang Wee
ge em Barra do Rio Cêrro, neste distrito,filha de Lotar Kamehen e de Modesta Han
sen Kamchen.

EDITAL NI! 17.558 de 28-12-1990.
.AGUINALDO SCHWARZ e IRENE
RUSCH.

Ele, brasileiro, divorciado, tornei
ro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Três Rios do Norte, neste
distritç, filho de Alexandre Schwarz e de
Aloni Kuester Schwarz.

.

.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e
residente em Nereu Ramos neste distrito,
filha de Amo Rusch e de !solde Rusch ..

EDITAL N217.559 de 02-01-1991.
CÓPIA RECEBIDA DO CARTÓRIO
DECRlelÚMA, NESTE ESTADO.
•ANTONIO ADOLFO BELOLI t! RO
SEURODRIGUES •

Ele, brasileiro, solteiro, professor,
natural de Crícíüma, neste Estado, domici
liado e residente em Criciúma, neste Esta
do, filho de Alipio Beloli e deSantina Le
mosBeloli.

Ela, brasileira, solteira, técnica em

eletronica, natural de Çorupã, neste Esta
do, domiciliada e residente em Vila Lenzi,
nesta cidad� filha de Manoel Rodrigues e
de Mafalda Rodrigues,

.

EDITAL N217.560 de02-01-1991.
. .MAURICIO JOSÉ FlLLA e ZENrrA
NUNESDASILVA.

Ele brasileiro solteiro, operário,
natural de }araguá do Sul, dímiciliado e re

.
sidente em Três Rios do NO�l neste distri -
to, filho de Otavio Filla e de nerminia Ana
Filia.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Santa Maria-Benedito Novo,
neste Estado, domiciliad� e residente em
Três Rios do Norte, neste distrito, filhil de
Tobias Nunes da Silva e de Maria Pereira
da Silva.

EQlTAL .17.511 de..o1-1111.
COPIA RECEBIDA DO CARTORIO
DE_ DOS CEDROS, NESTE ES-
TADO.

.

.ERWIN HORST HAAU It KAllIN
KRAUSE.

.

Ele brasileiro, solteiro, pecuarista,
natural de 'rimbcS, neste Estado, iIomicilia
do e residente em Alto Palmeiras, Rio doa .

Cedros ....neste Estado, filhO de Roland Haa
ke e de Kegina Haake.

Ela, brasileira, solteira, do lar, na
tural de Iaraguá do Sul, domiciliada e resi
dente em Jaraguazinho, neste distrito filha
de Kunibert Krause e de E!sina Kíêisig
Krause.

EDITAL N217.562 de 03-01-1991. .

.ANT(JNIO 'CÉZAR GONÇALVESDE
UMA t! IVONEPISKE.

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Renaséença Paraná domicilia
do e residente em TrêsRios do Norte, neste
distrito, filho de Camilo Rodrig1!C!l de Li
ma e de SebastianaGonçalves de Lima.

Ela, brasileira, solteira, o�rária,
nal!Jral de Jaraguá do Sul, domiciliada e
residente em Nereu Ramos, neste distrito,
filha de Egon Piské e de Evelina Persch
Piske.

EDITAL N217.563 de.03-01-1991.
.EDMUNDO AFONSO BARBI t! MA
RIA DA GRAÇA DE SOUZA FIGUEI
REDO.

Ele, brasileiro, divorciado em
presário, natural de Itajaí,.' neste Estado,
domiciliado e residente na Rua 29 de Ou
tubro, 33, nesta cidade, filho de Afonso
Benjamim Barbi e de Ana Ricobom Barbi.

Ela, brasileira, viúva, secretária,
natural de Corupä, neste Estado, domici
liada. e residente na Rua 29 de Outubro, 33,
nesta cidad,e1 filha de Carlos de Almeida
Souza e de Maria de Oliveira Souza.

.

EDITAL N217.564 de 03-01-1991.
CÓPIA RECEBIDA DO ·CARTÓRIO
DE sAo PAULO (INDlANÓPOLlS),
SAOPAULO.
.SERGIO RICARDO SÀHD CURY t!
DULCENEIARArrZ•

Ele, brasileiro, solteiro, economis
ta, natural de São Paulo Capital, domici
liado e residente em São Paulo (Indianó)lC?
lis), São Paulo, filho de Fauaz Cury e de
lvete Sahd Cury.

Ela, brasileira, solteira, famacêutica
bioquímica1 natural de Presidente Nereu,
neste Estado, domiciliada e residente na
Rua Barão do Rio Branco 77 apto. 6, nes
ta cidade, filha de Amandio RlIltz e de An
dolina Knihs.

EDITAL N217.565 deIM-01-1191.
I.GILMAR REBELA7TO t! EUZETE
DEJESUSDAIlANSKJ.

.

Ele, brasileiro solteiro mecânico,
natural de Trindade-Nonoai Rio Grande
do Sul, domiciliado e residente na Rua
Henrique Marquardt, nesta cidade, filOO de
Emiliano Rebelatto e de Maria Hercilia da
Silva Rebelatto .

Ela, brasileira, solteira, do.Jar, -aa
tural de Canoinhas, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Henrique Mar
quardt, nesta cidade, filha de Alfi'edo.Da-

.

manski e de Hortência Maria Damansld.

�fara que chegue ao conhecimento de todos, mandeipassaro preseme Edi
ta , que serápublicadopela imprensa e em Cartório, onde serâ afixado duran
te 15 dias.

AJ'. MAL. DEODORO DA FONSECA. 183

GALERIA DOM FRANCISCO - SALA 01

o seu relojoeiro
Tudo em 3x sfacréscimo

MotIs infanto-juve'!il fHUYl re�çar elegâncill eleseus filhos. Um CGnn_M especioJ JHU'Q o seu bom
. gosto.

M.al. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul- SCAv.liftal. Deodoro, 3�1 - fone; 72-1667
Av:Marechal,. 796-Fone:72-0255

EDITAL Ne 17.554 de 19-12-1990.
•JACÓKNIESS eROSANA EWALD.

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de
escritório, natural de Presidente Getúlio,
neste Estado, domiciliado e residente na
Rua Joinville, nesta cidade, filho dê Silvi
no Kniess e de Celestina Kniess.

.. Ela, brasileira, solteira, professora,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e
residente na Rua Ferdinando Pradil 383,
nesta cidade, filha de Silvio Ewald e de
Marlene Ewald.

EDITAL N217.555 de 20-12-1990.
.LUIZ ALBERTO NUNES t! SANDRA
DASILVA:�

Ele, brasileiro, solteiro.. auxiliar
admínístratívo, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Leo�ldo
Jansen, ,254, nesta cidade, filho de José
Nunes Filho e de Noemia Rosa Nunes.

Ela brasileira, solteira, industriá
ria, naturäi de Otacilio Costa, neste Estado,
aos, digo, domiciliada e residente na Rua
Leopoldo Jansen, 254, nesta cidade, filha
de Altino Machado da Silva e de Evaldina
Costa da Silva.

EDITAL NIP17.556 de 21-12-1990.
ellÁRlo KUESTER eAREUOLDEN
BURG.

o

SANT'ANA BIET
A ROUPA INFANTIL

Para manter sua boa foima� com todas as qualidades do leite, chegou Sant'Ana Diet! Totalmente
esterilizado e desnatado, tem dUrabilidade de até 6 meses, mesmo fora da geladeira. Você

encontra Sant'Ana Diet em prática garrafa de 1litro, como os melhores similares europeus •••

Leite Sant'Ana Diet Garante a qualidade sem as dispensáveis go�durinhasl
.

Página4\

Rua Remoido Rau, 37
Fones (0473) 72-1721 e 72-2055
89250 - JARAGUA DO SUL - SC

. ��.'

I.

Vestindo Gerações

II Postos de Velldtu
Av. Mal. Deodoro,

1.085
RuaReinoldoRau,

530
Fone: 72-3311

A preferência dós jovens todos
os fins de semana BR-280 KM

58 _. Guaramirim
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Atacado e varejo
Os metalúrgicos de Ja

raguá do Sul voltam a se reunir,
em assembléia geral no próxi
mo, dia 27, especialmente para
tentarem encaminhar uma defi
nitiva solução ao dissidio da
categoria - com data-base
marcada para 1f! de Janeiro.

No último encontro entre

patrões e sindicalistas, foi lan
çada mais umà contra-pro
posta empresarial: pagamento
de 773% (reposição), mais o
IPC de dezembro, o que eleva
ria o piso da classe para Cr$
25 mil' ( nas empresas com até
150 empregados) e Cr$ 27 mil
(às demais). Além disso é ofe
recido um abono entre 5% e

12%. A principio, o próprio
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos é favorável ao

acordo. Mas a decisão cabe à
assembléia.

-.-.-.-.-.-.

Está confirmada rara os dias
,

15 de janeiro a 2 defevereiro
a realização da 3'! feira de Ve
rão de Jaraguá do Sul, uma

promoção conjunta entre <1
condominio Portal de Jaraguá
e lojistas jaraguaenses, que
comercializam'malhas, confec
ções em tecidos, chocolates...a
preços de fábrica, oferecendo
aos turistas toda a infraestrutu
ra, com churrascaria. O'Portal
de Jaraguá é um centro de
compras" localizado às mar

gens da BR-280, contando com

3610jas.
-----

......

As exportações efetuadas pelas
grandes empresas jaraguaen
ses, nos mês de dezembro, tive
ram um incremento de 48%, em
relação a novembro, segundo
dados divulgados pela Carteira
do Comércio Exterior do Ban
co do Brasil (CACEX). En
quanto em novembro foram ex

portados VS$ 3,72 milhões, o
volume de produtos exportados
- especialmente para Estados
Unidos e Europa - chegou a

um movimento de US$ 5,52
milhões, no ines passado. O
grupo Weg, a Marisol Indústria
do Vestuário e Indústrias Reu- ,

nidas foram empresas que mais
comribuiram para este au

mento,

I_.-.-.-.�.-.

E parece que as perspectivas'
para este inicio de ano não são
das melhores. Segundo pesqui
sa realizada no final de 1990,
entre as 500 maiores empresas
do Brasil, os empresários ad
mitem, que nos próximos seis
meses deva acontecer demis
sões em massa - 27% dos en

trevistados fizeram esta avalia
ção. Sem dúvida uma dura
realidade para um Pars que viu
sua produção industrial redu
zida em 7,5% no ano passado.
Preocupados, os empresários
já estão reagindo contra as

medidas do governo Collor:
"O Pars não tolera uma reces

são em 91", advertiu o presi
dente da Confederação Nacio
nal da Indústria, seriador Al
bano Franco.

_-.-.-.-.-.-.

li. ntvel de importações, a Ca
cex também registrou um pe
queno aumento, de 8% em de
zembro, comparando-se os le
vantamentos do mes anterior -

'" quando chezou a US$ 2.08
Enquanto isso, a Alemanha milhões. No ano de 1990, as

Unificada festeja a ascensão empresas jaraguaenses movi
da livre iniciativa, no lado mentaram nada memos de US$
oriental, onde foram abertas 23,36 milhões, em produtos
nada menos de 226mil empre- importados, obtendo um acrés
sas nos últimos 10 meses. A cimo de 72%, em relação ao

união coloca a Alemanha como ano de 1989' - quando a Cacex
a grande força econômica registrou um movimento de
destefinal de século. US$ 13,5 milhões.

-.-.-.-.-.-.

Madeiras, tijolos, Wes pd .1IHIIaos, cimeDto, cal, ......,
janelas, recluld� roms, da lMIIaor qualidade e cc.

pI'OIIta .

Rodovia ,BR-2IO KaB. Fa.: 72-3315, pró_o de POI8o
Marcolla e Rua """'_'y sJa-., próximo da MadIiIL

E e&r*....... ...,0
'

Hospital Jaraguá inaugura
ala de internação dia 15

Jaraguä do Sul - Um ternações do primeiro pavi- ainda faltem pelo menos Cr$
Fiat Uno zero quilômetro foi mento - o prédio novo tem 10 milhões somente para a

'

o presente recebido pela quatro andares. conclusão dos quatro pavi-
analista de custos da Meta- No segundo pavimento mentos novos do hospital Ja-
lúrgica João Wiest, Eiji No- estão pendentes apenas o re- rag'Uá. Paralelo a isso, a di-
rissada, ganhador do sorteio boco da parede e as instala- reção vem tentando auxílio
da rifa promovida pela dire- ções hidráulica e elétrica, junto ao ministério da saúde,
ção do Hospital e Materni- para que fiquem concluídos para aquisição de equipa-
dade Jaraguá, visando arre- os centros cirúrgico e obsté- mentos como autoclave, me-
cadar recursos para a con- trico. Os demais pavimentos sas cirúrgicas e lâmpadas ci-
clusão das obras de amplia- não têm prazo para conclu- rúrgicas. Hilário avalia que
ção do prédio. O Natal tam- são. "Esperamos que no os m6veis e equipamentos
bém foi generoso com a fun- 'próximo ano a prefeitura devam custar cerca de Cr$
cionäría da Marisol, . Zita continue colaborando com 20 milhões. Mas as dificul-
Hang, que foi sorteada com as obras e quea comunidade dades são muitas: o INAM-
o segundo prêmio, uma moto se engaje nas outras promo- PS ainda não repassou as

RD-135. Uma Segunda moto ções previstas", deseja Hilä- verbas refereares aos meses
foi incorporada ao patrimô- rio Dalmann, planejando até de outubro e dezembro _

nio do Hospital, já que não mesmo shows beneficentes cerca de Cr$ 4 milhões _

houve ganhador do prêmio. com as duplas Leandro e além de ter concedido ape-
O diretor administrati- Leonardo e Xitãozinho e nas tres reajustes de 10% no

vo do Hospital Jaraguá, Hi- Xoror6 - a princípio em abril
.

ano de 1990. "Os remédios
lário Dalmann, esperava ar- do pr6ximo ano. subiram 1.020% neste ano",
recadar mais do que os Cr$ A estimativa é de que compara Hilário.
4 milhões conseguidos com

.

,

a promoção beneficente,
embora tenha enfatizado que
isso tornou possível o paga
mento do 132 salário aos

funcionários. Enquanto isso,
as obras devem prosseguir a
partir do dia 15 deste mês

(terça-feira), quando os res

ponsáveis pelas obras devem
retornar de férias coletivas.
Hilário e o .tesoureiro Nor
berto Knaesel acreditam que
no dia 15 de fevereiro deva
ser inaugurada a ala de in-

Eiji Norissada ganhou o Flatzero

Comércio jaraguaense sofre queda em vendas

Malhas para confecção
Moleton, moletinho, malha mercerizada e

coton lycra.
RUa Walter Marquardt, 102 - Fone 72-0099

Jaraguá do Sul - SC
.

Jaraguá do Sul - O
movimento de vendas no

comércio jaraguaense sofreu
uma queda de 8,38% no mes.

de dezembro, em compara
ção com novembro do arro

passado, segundo levanta
mento mensal realizado pele
Serviço de Proteção ao Cré
dito (Sf'C), -Apesar dos

apelos consumistas das fes
tas de final' de ano, o SPC

prestou 7.746 informações

aos clientes lojistas - contra
8.395 prestadas em novem

bro - representando igual
mente uma' retração de
33,6%, comparando-se' o

mes de dezembro de 1989.
Paralelo a isso, o índi

ce de inadimplentes vem
crescendo acentuadamente
nos últimos meses, culmi
nando em dezembro com o

registro de 460 fichas de
clientes que atrasaram suas

prestações, com vaíor total
de Cr% 11.,044 milhões.
Apenas 269 clientes que
compram a prazo no comér
cio jaraguaense liquidaram
suas prestações, até então
atrasadas por mais de 45
dias, num total de Cr$ 2,98
milhões.

Conforme os dados do
SPC, a inadimplência acu

mulada no ano de 1990 che
gou a Cr$ 52,7 milhões (
5.749 fichas registradas) e

quase 100% (97,7%) dos
clientes. permanecem em dé
bito com o comércio. Em
comparação com os 12 me-

�. ses de 1989, o fndice de

inadimplência teve um -

acréscimo de 20,98% no ano

de 1990, apesar de que o

númei:o ' de informações
prestadas pelo SPC aos

clientes lojistas tenha apre
sentado uma queda de
29,5%. Em 90, foram passa
das 105.358 informações,
contra 136.490 prestadas no

ano de 1989

TUBOS SANTA
HELENA'LTDA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

concreto).
R. Ionvilie, 1.016 - Fone 72-U01

Divisão de Plásticos (tubos de PVC
eletrodutos/linha esgoto - tubos de

polietileno/mangueira prelQ).
R. Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Bscritõrio Geral
R. Cei. Procõpio Gomes, 99 - Fone 72..()()66

Clinica de pequenos e grandes animais, cirurgias,
vacinações-raio x, internamentos e boutique.

R. Joinllille, 1.178 (em frente ao Sup. Breihaupt)
-- Fone: 72-3268

Jaroguá do Sul - SC

.

FUNILARIA'
JARAGUÁ lTOA.

-

Calhas,e Aquecedor Solar.
R. Felipe Schmldt, 279 - Fone

72-0448
Jaraguá do Sul - SC

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Dr.' Waldemar Schweitzer
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Imobiliária. Jardim
Jaraguá· Ltda.

Rua,Reinoldo Râu, 585 - 89250 - jARA.
GUA DO SUL - SANTA CATARINA
FONE: (0473) 72-0768 - CRECI 512.j

VENDE

CASA DE ALVENARIA c/250m2, terrenoC/1.4�2.
CASA DE ALVENARIAc/200m2 VIla Bae�ndl: .

CASA DE ALVENARIA c/17Om�, V.Nova·RlFmancla·
�ÀSA DE Al-VENARIAc/I48m2, Vila Baependi.
SALA c/4Om - ce�tre. .

KITINETE c/7Om - centr�.APARTAMENTOc/268m -centro.
APARTAMENTO c/200m2 - centro.

.

APARTAMENTO cll9Om2 - centro - Aceita casa de me
nor valor.'
APARTAMENTO c/150m2 - centro.
APARTAMENTO c/135m2 - centro.
APARTAMENTO c/108m2 - centro.
APARTAMENTO c/102m2 - centro.
TERRENO c/420m2, qha da Figueira.
TERRENOc/15x35m , Vila Bael2endi:
TERRENOc/15x26m2, pr6x. ao Doenng.
TERRENOc/28xI8m2 Vila Baependi. .

TERRENO c1l4x5Om�, c/casa de madeira, na. Rua CeI.

Proc6pio Gomes de Oliveira, 859, centro.
TERRENOCll5x38m2, Vila Baependi.
TERRENO cll.211m2 R. João Planincheck.
TERRENO c/28x6�t, Ilha da Figueira.
TERRENO c/2.66Om ,Barra do Rio Cerro.
TERRENO c/6.50Om2, Ilha da Figueira.
TERRENO cl7 .13Om2 V ila Nova.
TERRENOcIl8.000m'2, R. João Planincheck.
TERRENOc/27.932m2,R. Amazonas.

ALUGA

APARTAMENTOEdif. Carvalho - NOVO-
Cr$ 90.00,00 '

CASA DE A�VENARIA - centro.
SALAcll40m • VilaNova.

INlERIMÓVEIS

Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jal'aguá do Sul - SC -

CRECI 0914·J

VENDE

CASA DE ALVENARIA -- com 95m2, situada
na Rua Alfredo Carlos May, n!! 170.

.

CASA DE ALVENARIA -- com 60m2, terreno
com 445m2, situado no Bairro São Judas Tadeu.
CASA DF- MADEIRA -- com 54m2 terreno
com 369in ,situada na Estrada Rib. Molha.
LOJA COMERCIAL -- com 153m2, situada na

Av. Mal. Deodoro da Fonseca -- Edif. Florença.

ENGETEC�
ENGETEC
\)

Engenharia e

Tecnologia da
Construção Ltda

Construtora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra. Venda. Avaliação
Projetos Civis Locação c Intermediaçáo
Execução de Imóveis
R. Exp. Antonio C. Ferreira. 68 - Fone n.oB7.\

.

Jaraguá do Sul -- SC - CREA 2264 -:- CRECI 934·J

VENDE:

- Casa em Alvenaria - Rua Domingos Demarchi
- Casa em Alvenaria - Vila Lalau
- Casa em Alvenaria -Ilha da Figueira
- Casa em Alvenaria - Jaraguä Esquerdo
- Casa Mista - Vila Lenzi
- Casa Mista - Vila Baependi
_ Casa Semi-Acabada (90,00m2) - Vila Nova
� Apto. Ed. Jorveli

• - Apto. Ed. Jaraguá
- Apto. Ed. Chiodini
- Apto. Ed. Maraj6
- Apto. Ed. Carvalho .

- Cobertura Ed. Schiocket ..

- Terreno (439 OOm2) - rima quadra do Juventus
- Terreno (550:00m2) Nova Brasília
- Terreno na Ilha da Figueira

ALUGA:
- Apto 4 quartos - Rua Reinoldo Rau -Centro
- Sala Comercial- Rua Bernardo Dornbusch.
- Sala Comen;ÍªI- Rua José Emmendoerfer
- Salas Comerciais - 'Rua Exp, Antonio C. Ferreira esq/
com a José Emmendoerfer

Compra - Venda - Loteamento 'e Administraçào de Imóveis
CGCMF: 78659 544/0001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. DAodoro. 141 ..., Fone: 72-2010

VENDE

- CASA DE ALVENARIA com 100,00m2, na rua Euzébio
, Depoy-VilaNova.

.

'

- CASA DE ALVENARIA com 78,00m2, na rua Bernadina B.
Müller, 221.
- CASA DE ALVENARIA com lOO,00m2, na rua Santa Ca
tarina, com terreno de 750,OOm2•
- CASA DE MADEIRA com 70,OOm2, no loteamento Borba.
- MERCEARIA com estoque na Ilha da Figueira.
- LOTE com área de 582, 90m2, na rua Goias, aceita-se carro
em negócio e estuda-se condições.

ALUGA

- SALA COMERCIAIS uma de 41,00m2 e outra de 68,00m2, .

na Av. Getúlio Vargas, 49 - I � andar do Ed. H.ertel, encima do
Unibanco, pröprías para escrit6rios, consult6nos ou outrasfi
nalidades.
- SALA COMERCIAL de 62,OOm2, na Av. Mal. Deodoro da

. Fonseca, 14-1 sala 04, I� andar.

FUNERÁRIA HASS
Ap. Mal. Deodoro. 1 77/ - Fone: 72·()903

Plantão - 24 horas

EDITAL R. Cei. Procópio Gomes, 227
ÁUREA MÜLLER GRUBBA. Tabeliii e Oficial de T(·
tulos da Comarca de Jaraguá da Sul, Estada de Sanlt1
Catarina, na forma da Lei, etc. .

. Faz saber a todos quanto este edital virem que se
acham neste Cart6�paraProtesto os Titulas contra:
ALFREDO JOAO DA SILVA - R1.«1 Roberto Ziírrrner-
malm .sln-NESTA .

.

ARIStIDESMALLONCOMDEMOV. LTDA - NESTA
BOTICARIODA HOMEOPATIA L.TDA -Pedro II, 118-
NESTA .

.

.

BARUSCH COM CONFEC. LTDA - R1.«1 Barbosa, 552
-NESTA
COME REP DOSUL LTDA -R1.«1 HermãioMafra Car-
doso-NESTA

"

COOPERATWA TRI/'. RIO DO PEIXE LTDA - Rio
Branco, 163-NESTA
CO. REPRES. CONFEC. MACHADO LTDA - Rua Luis
Sarti,1704-NESTA
COM REP. CONFEC. MACHADO LTDA - Rua Luis
Sarti I704-NESTA
COUL AGROPECUARIA tAUFENBACH - Portaria
Bradesco-NESTA

.

FLOMAPE COM E REFRIG LTDA - R1.«1 Flomape
57158-NESTA
TrAC/R MENEGHEL -Av. Angelo Caleffi, 308 - NESTA
JELMOCOMREPRES-RuaJoinvilJe, 22-NESTA
JONAS A DO PRADO -R1.«1 FranciscoHruschka, 234-
NESTA
)AKELTFE MODAS LTDA - Av. Cel, Tubertino Rios,
854-NESTA.

I, JONESADIRRIOS -Av. Mal. Deodoro, 28 - NESTA

KATHCIALTDA-RuaParaná,183-NESTA
LUIZ FIDEliS DEMATHE - Rua Onelia Horts, sln-
NESTA

.

MECANICA ISABEL DE LORUVAL GUMZ - Estrada
FelipeSc}unidt-CORUPA

.

,

MEr. SAO JORGE LTDA - Rod. BR 280 n'! 450 - NES-
TA .

MErAL SÃO JOSÉ LTDA - Rod. BR 280 km 450 -

NESTA
MALHAS KARBA/N LTDA -Rod. BR 287 km 01-NES-

. I'TA
NA/LOR JOSE VENERA - Estrada Pedras Brancas -

II

NESTA
'

NORTE MALHAS IND. COM. MALHAS LTDA - Rua
Irmãos Yillas.Boas, 712 -NESTA
ROBERTO NABRI - Rua Cabo Harry Hadlich, 667 -

. NESTA
.

.

ROBERTO MARCEliNO VARGASMADRI - Rua Cabo
HGlJJ'Hadlich 667-NESTA
ROBERTO MARCELINO VARGAS MADRID - Rua es.
boHarryHadlich, 667 -NES/"A
SEVERINO VIANA - ManoelInicencio - NESTA.

E como os ditos devedores não toram encontra
dos ou ie recusaram a aceitar a devida intimação, faz
por intermédio do presente. edital, pará que os ,,!!!smof,
compareçam neste Cartôrio 1U1 Rua: Arthur Muller n-
78, no prazo do Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou
então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem
os referidos protestadosMiorma da Lei, etc.

.

Jaraguá do "Sul, 07 de dezembro de 1990.

ÁUREAMÜLLER GRUBBA - Tabeliii e Oficial-de
. Protesto de TftuIos.

CORREIO_
I:> <> .F- <> V�

CHALÉ
II

'Imobiliária e'

Representações Ltda�
Rua Reinoldo Rau, 61 - Fones: 72-1390 e 72.1_
jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-J li

VENDE

APTO - (Centro) - c/03 Qtos, EDIFíCIO SCHIOCHET, Rua:
B. Rio Branco; Entrada + Financi�ento.
APTO - (Centre) - c/02 Ot08, EDlF,ICIO MENEGOTTI, Av.
Mal. Deodoro; Entrada + Financiamento.
APTO - (Sobrado) - c/OI Suíte + @2 Qtos, Rua: José Bmmen
dõrfer; Entrada + Saldo Parcelado;
CAS� - MISTJl.i Ilha da Figueira - R. Rodolfo Sanson,
c/6Om , ter. 441m .

CASA2 - MISTA: �ila Nova - R.Doão Sami Tavares, n!! 154.
c/75m , Ter. 222m • '.
CAS� - MISTA:2 VILA NOVA - R. Iloão Sarni Tavares,

, c/92m , Ter. 305m
CASA - !'4IISTA: DIVISA - R. Senador Schroeder, c/84m2,
Ter.60Om; .

CASA - �v: VILA NOVA, R. Carlos NieIs, n� 290, c/84m2,
Ter.529m;
CASA - Alv: SCHROEDER 'I, R. Senador Schroeder,
c1l00m2, Ter. de6.58Om2.'

'

2CASA - Alv: Jguá - Esquerdo, R. João Francener, c/110m ,

Ter.450m2.,. .

CASA - Alv. Ilha da Figuera, R. Domingos Rosa, n� 295.
c/l05m2, Ter. 510m2•

. •

CASA -I)}v. VILA NOVA, R. Carlos Niels, n� 320, c/120m2,
Ter.479m.
CAS� - Alv, B. ÁUYA VERDE, R. Pe. Mirandinha, n� 40, c/
142m, Ter. de 450m .

.

.

CASA - Alv. �. CZERNIEW:l.CZ, R. Henrique Marquardt,
Lateral, c/155m, Tek de 547m ;
CASA 2- Alv. B. r.UEA-VEdaRDE�alRd' pJoão IWdiest Junior,cll08m . Ter. de 402m'1. ntra +" o arce a o;

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

MARCATTO LTDA.
Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone. 72-1136 e 72--1411
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 093.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VENDA

CASAS
- Casa dê 155öOOm2 Jaraguá esquerdo (Mista) ....•.•..Cr$ 3.000.00 ,002' •

.

- Casa de 190,0Qm Água Verde (Alvenaria) .••.. '

.•••

Cr$IO.OOO.OOO,OO 2'
- Casa de 120,OOm R. 25 dejulho (Alvenaria) ••..••.•
Cr$ 4.00@.000,00
- Casa de 350,00m2 R. Pe. HarryHadlich (Centro) .•.•••
Cr$35.000.000,00 .

APARTAMENTOS_
- Apartamento de 98,OOm2 Lateral Av. Brasil (Camborid) •.
Cr$ 2.700.000,00. 2 "

- A!>ar.tamento de 73,00m c/Garagem Mal. Deodoro ••••
Cr$ 2.200.000,00

.

LOTES
- Lote de 465,00m2 Loteamento São Luis . e-s 900.000,00
- Lote de 300,00m2 Loteamento Liodo Rodrigues. . • • ••

Cr$ 550.000,00 .

- Lote de 450,OOm2 R. Frederico Curt Vasel (Lat.) ••••••
Cr$1.700.000.00
Também possuimos lotes financiados até 25 pgtos•

SUCOS E VITA�INAS GOULARl
Lanches, Pizzas, Sorvetes,

Petiscos e Bebidas.

II

II

Pilote sempre equipado. \

II

II

II

Jaraguá do Sul, de 12/01l�1 a 18/01/91

�HONDAI Menegotti Motos I�
I'

PtJgÜltl7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rodovias da microrregião
são perigosas ao tráfego

ANOTAÇÕES
ximo presidente da enti
dade, para este ano.

Antônio Carlos Zimmer
mann (Guaramirim),
Ademar Piske (Schroe
der), José Brugnago
(Barra Velha) e o chefe
do executivo jaraguaense
estão no páreo para ocu

paro cargo.

Finalmente- a RBS
IV recondicionou a sua

repetidora no munic(pio
de Corupá, apôs insisten
tes pedidos feitos pelo
prefeito Ernesto Felipe
Blunk. Desde o dia 20 de
novembro do ano passa
do, os corupaenses não

podiam sintonizar as

imagens da emissora,
porque a antena (locali-

. zada no Morro do Boi)
havia sido danificada por
uma descarga elétrica

ga os municípios de Guara
mirim e de Luiz Alves (trevo
de acesso) também estão
completamente esburacados.
Engenheiros da construtora
Santa Catarina e seus operá
rios estiveram no local para
realizar a chamada "ope
ração

.

tapa-buraco" , colo
cando uma pequena massa
asfáltica fina, que deve su

portar o intenso tráfego por
algum tempo. Os piores tre
chos: no bairro Rio Branco
(Guaramirim) e no posto Pa
checo/Celibrin, quilômetro
15.

O engenheiro da. pri
meira residência do Depar
tamento de Estradas de Ro
dagem, em Joinville, Geral
do Canarin, alerta aos moto
ristas que a estrada Guara
mirimlVila Nova (primeiro
trecho da SC-4I3, ainda não

Jaraguá do Sul - De
uma maneira geral, o moto
rista precisa tomar todos os

cuidados para não ser sur

preendido com estouros de
.

pneus, quebras de amortece-
.

dores, ao trafegar pelas ro

dovias estaduais que cruzam
a microrregião do Vale do
Itapocu. Ainda em fase de
pavimentação, a rodovia
SC-4I6 - liga Jaraguá do
Sul a Pomerode - apresenta
tráfego em meia pista em al
guns locais, além de buracos
até mesmo no asfalto colo
cado recentemente pela
construtora Malachias, São
27 quilômetros, mas a cama

da asfáltica chegou até agora
na descida da Serra do Brita-

.

dor.
.

pavimentada) está bastante
perigosa neste tempo seco.
Também de chão batido, a

rodovia que liga Massaran
duba a Barra Velha está em

"condições sofrÍveis", se

gundo avaliação de Geraldo.
-.-�-.-.- .. -.-.-

Sob jurisdição do pos
to da Policia Rodoviária Fe
deral, em Guaramirim, a

BR-280 - trecho de Guara
mirim a Corupá - está em si
tuação "boa, de modo ge
ral", conforme o patrulheiro
Carvalho. Ele adverte, entre
tanto, que em praticamen.e
toda a estrada falta acosta
mento, além-de que o mato

já tomou conta de muitos
trechos do acostamento.
"Com a dispensa dos servi
dores do DNER, a conser

vação foi abandonada", la
mentou Carvalho.

Não deu outra: a bonita
vitrine da Menegotti Ve(
culos arrebatoumais uma
vez - como de costume -

O Concurso de Vitrines
Natalinas de Jaraguá do
Sul. Parabéns pela com

petência adquirida em

tantos anos dé tftulos.

-.-.-.-.-.-.-

Blunk, aliás, estä indig
nado mesmo é com a di
reção regional do SESI,
que, segundo ele, decidiu
fechar o seu ��rca
do no munic(pio de Co
rupá, sem qualquer aviso
ao Executivo local e' à

- - - - - - - -
.............

A secretaria municipal de
Educação jaraguaense
registrou um número sur

preendente de inscrições
aos concursos públicos
para ingresso no Ma
gistério e como serventes
e merendeiras nas esco

las da rede pública. Ape
sar do número restrito de
vagas - não revelado -

179 pessoas se candida
taram a uma das vagas

E no próximo dia 18 os de pré-escolar. Primeira
prefeitos filiados à Asso- a Quarta séries e de
ciação dos Munictpios do

'

Quinta a Oitava. En
Vale do Itapocuvoltam a quanto outras 190 pes
se reunir, desta vez no

.

soas se inscreveram para
belo e natural Parque serventes e merendeiras.
Ecolõgico Emflio Batiste- O pertodo para a efeti
la, em Corupá, para de- vação das inscrições foi
finirem quem será o prõ-" de apenas quatro dias,

Os 26 quilômetros de
estrada pavimentada; que li-

comunidade, que garan
tia um movimento mensal
de Cr$ 10 a Cr$ 12 mi
lhões, conforme o prefei
to. Localizado na Aveni
da Getúlio Vargas, o su

permercado do SESI em
Corupá funcionava há
nada menos de 20 anos.

Polícia jaraguaense detém dois puxadores de carros
na véspera de natal, no Bair
ro. São João, em Jaraguá do
Sul. João da Silva, 33, foi
preso em flagrante e já re
tomou a penitenciaíia, onde
já havia cumprido pena por
roubo de veículos.

,
O segundo "puxador",

Acacio Fernandes de Alcan
tara Filho, foi detido em São

José, Acacio esteve preso na
cadeia pública de Jaraguá do
Sul até agosto do ano passa
do, quando fugiu do hospital
e maternidade São José, on
de realizava tratamento de
saúde. Natural de Joinville,
Acacio cumpria pena de dois
anos e meio de detenção,
por furto de veículos.

Jaraguá do Sul -

Dois puxadores de
'

carros
bastante procurados pela po
lícia jaraguaense foram re

cambiados à delegacia de
polícia local. O primeiro de
les foi detido na Vila Itou
pava, em Blumenau, no

momento em que pilotava
uma moto XL-250, roubada

-.-.-.-:-.-.-

PT realiza um Seminário aos militantes
Jaraguá do Sul -

"Movidos pelas dificuldades
no avanço da luta da classe
trabalhadora na microrregião
do Vale do ltapocu", as

executivas do Partido dos
Trabalhadores de Jaraguá do
Sul e Guaramirim vão reali
zar uma ampla discussão em

março. O seminário acontece

no dia 4 de março, e deve
contar com a presença de
petista miados e simpatizan
tes, conclama o presidente
do diretor municipal do par
tido, Luiz Hirschen, "luti" .

A avaliação sobre o
. desempenho insatisfatõrio
do PT na microrregião co

meçou no dia 17 de novem-

bro, quando os petistas dis
cutiram os resultados, das
urnas na eleição do dia '3 de
outubro. Para' o seminário
regional, os diretorios estão
Aguardando a entrega de te
ses, que deverão ser envia
das a comissão sistematiza
dora até a primeira quinzena
de fevereiro.

-

-

CAI'BSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA

I,

ORJOPEDA ETRAUIIATOlOGIA Laboratório de Microbiologia,

e Análises Clinicas DR. WANDER L�'WATZKO-

Dr. Marcos F. Subtil FLEMING
Rua Reinoldo Rau, 516

Fone: 72·2755
, Jaraguá do Sul - SC

CI/n/ea Médica
. (Clínica geral)
,Reumatologia .

Consultório: R, José T, Ribeiro, 785 (próx. Colégio
Holando M, Gonçalves),

.

Fone: 72-2938
.

Jaraguä do Sul - SC

U"hrciIu - cOIUultas - ortopediD
i,q.Ml e adf#to. Membro titular da Soco
Brasileira de Onopeditl e Traumatologiq..
Ar. Má IH."" 1.572 - FOM: 72.2218

J.-.pd. SMl- SC

CONSÓRCIOUNIÃÇ BRErTH:�6JIRIR TELEVIso..
POUPANÇA SEGURA. 0ENSDDEEV��6��GL. LAVADO�, SECA..

RES CONDICIONADOR .

RlGERAOORESOORAS BRASTEMP, FORNO MICSROOpR��';;'Sç�;:FOU AINDA. UMA
BIPLEX CONSUL EM 25 SUAVE ,

MOTO EM ATÉ 50 MESES. ARANi'IDO
CONSÓRCIO UNIÃO BREITHAUPT, INVESTIMENTO G. e

.

P4g_1 Jaragu6 do S.z•• 12101/91 II 18/0J/91
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