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Governo adota medidas

emergendais no Brasil
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Malwee Malhas importa
equipamentos da Europa
o diretor-presidente

da Empresa pretende redu
zir o desperdtcio através da
aquisição de equipamentos
sofisticados. As máquinas
adquiridas devem custar

cerca de 3,5 milhões de
dólares e irão incrementar
os setores

.

de estamparia,
tinturaria e tecelagem em

malha.
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Zé Carlos treina Juventus em90
A direção do Juventus confirmou também o nome de Julio Cesar como preparador fisico e a re

novação de alguns contratos com importantes jogadores que atuaram em 90.

--------�-----�----�-------------------P4gi�8--

-- -- --

-- ------
-- -----
- - - - - --
- - - --- -
- - - --

L7 -_= .::. ��

PLACASDE
BRONZE
TROFÉUS
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Escritório de Contabilidade ffA Comercial S/C Ltda."
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_Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290 Fone: 72-2684 --_-A 43 anos atendendo bem_
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··.EDITORIAl
Ingredientes do Desenvolvimento

Honório Tomelin* dadão comum, pequenas aplica
ções, caso contrário é gol certo da
inflação no fim do mês.

Aliás a -poupança que, num
regime int,lacionário, pode ser uma
faca de dois gumes enquanto des
trona o consumismo mas 'corre
atrás da inflação, é listada por
Paul Kennedy, como segundo fator
de desenvolvimento, s6 que ele
atrela à força do sistema financei
ro. Como terceiro fator o professor
Kennedy indica ação politica e so

cial. Sob certo aspecto tem havido,
senão uma ação social, pelo menos

alguma mobilização soei,al, que
conta com a fOrÇa �os meios de
comúnicação. EJ'tretanto tem fal
tado, entre n6s, ação politica, que é
da maior importância. O quarto
elemento, segundo Paul Kennedy,
é a posição geográfica.

Esse ponto, salvo melhor
juizo, não está bem claro na entre
vista. Evidentemente a posição
geográfica pode favorecer, mas o

pr6prio professor Kennedy reco

nhece que "num detenninado pe-

nodo da Hist6ria certos paises têm
mais poder que os outros" o que
ele atribui, a uma efidfaei. n.
donal I'elativ., que não depende
necessariamente do tamanho do
territ6rio ou da população. E cita
como exemplo: Portugal, no século
XVI; Holanda, no século XVIl;
lioje em dia o Japão. Tampouco -

acrescenta Paul Kennedy-o poder
relativo de uma nação é conse

quêneia da existência de matérias
primas em seu solo.

Vale dizer, à gUisa de con

elusão, que o que nos falta, para
crescer é vontade politica, com

prometimento com o progresso e

não com o 'obscurantislJlo e o es

banjamento dos que poderiam in
vestir em educação e na produção

'

mas preferem transformar o su

pérfluo na essência da vida.

Uma palava de ordem' do
atUai governo parece ser a retoma
da do desenvol�entô. Em entre
vista à Veja, o professo.r Paul
Kennedy Hsta quatro grandes fa
tores impulsionadores do desen
volvimento. Chama logo a atenção
o primeiro fator listado: sistema de

, ensino e, nele, o ensino da Mat.e
miUica. No BrasU, se o sistema ,de
ensino deixa muito a desejar, é de
se reconhecer, senão embutido no

sistema, peiomenos à margem, um
certo resgate da Matemática. Vejo
ai dois fatores: de um lado a intro
dução das máquinas calculadoras
apressa (embon outros digam que
embota) o nosso racioeinio; de ou
tro lado, a inflação galopante, car
regando tantas moedas em circula
ção (desde BTNF até o depaupera
do cruzado), obriga o cidadão co

mum a ser, .não um economista,
em edlnomo. Importa tentar dri
blar a inflação com pesquisas de
preços e programar, no caso do eí-

* Honório Tomelin é diretor
executivo da UNA e colaborador
da Agência Planalto.
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SPÉZIA & CI·A. LTOA.
Serraria e Serviços de TrtlIor

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.
R. João J. Ayroso, 772 -Jtu'Gfl""

Esquerdo
'
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SC
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Blunk reune prefeitos
e presta contas à AMVALI

Corupá - Os seis pre
feitos integrantes da Asso- '

ciação dos Municípios do
Vale do Itapocu se reuni
ram na manhã de ontem, no
reconfortante e natural Par
que Ecológico Emílio Batis
tela - Bairro Rio Novo -,
em seu primeiro encontro
neste ano. O prefeito Ernes
to Felipe Blunk iniciahnente
apresentou a Prestação. de

\

Reformado \

acesso a

Schroeder
Schroeder - o prefeito

Adernar Piske decidiu reformular
completamente o trevo de acesso ao

município, neste início de 91, trans
formando o local em um bonito vi
sual para apreciação das pessoas que
chegam ao município. Um gramado,
com vegetação rasteira - plantados
nos quatro canteiros - deram novo

destaque a área. Paralelo a isso, a Pre
feitura intensificou as obras, inclusive
no período de férias coletivas, espe
cialmente com a colocação de piso no
Ginásio de Esportes, que já está com
uma cobertura concluida.

Piske planeja
.

inaugurar o

Ginásio e entregá-lo à comunidade
até julho deste ano - são 1.200metros
quadrados de área construída. Para
inicio do ano letivo, deve estar pronta
uma nova escola na localidade de
Schroeder I. Coin 310 metros qua
drados, construida em àlvenaria, a

nova escola tem três salas de aula,
com previsão de atender a mais de
100 crianças do Bairro.

jaraguá
clínica de fisioterapia

Contas de sua administração
à frente da AMVALI, no

ano passado, demonstrando
atividades e fazendo um ba
lanço geral sobre a sua

gestão.
Os prefeitos ainda vo

taram o Orçamento da enti

dade, previsto para este ano,
além de terem analisado mi
nuciosamente o Programa de
Trabalho que será desenvol-

vido em 1991. No final do
encontro, os prefeitos elege
ram e empossaram a nova

diretoria da AMVALI, que'
dirigirá a entidade neste ano.

Estavam aptos a presidir a

Associação os prefeitos de
Barra Velha, Jiataguá do Sul,
Guaramirim e Schroeder. Na

.

pröxíma edição abordaremos
o encontro com detalhes.

Projeto sobre Metanol:

polêmica em Massaranduba
Massaranduba - As dis

cussões entre os vereadores .do mu

nieípio em torno da aprovação (ou
não) do. projeto de autoria do' verea
dor João Carlos Martins (PFL), soli
citando a proibição da comerciali
zação do combústivel Metanol no

município, tem gerado polêmica. Ao
tomar conhecimento do assunto -

através da cobertura exclusiva por
parte do Correio do Povo-, o dire
tor do Departamento de Coordenação
de Programas da Secretaria de Ciên
cia e Tecnologia da Presidência da
República, Caspar .Erich Stemmer,
fez questão de enviar à redação algu
mas colocações sobre o assunto.

Defensor ferrrenho do Meta
nol - "seu uso itá impor-se em pou
cos anos, no mundo, silenciando os

que por interesses.econômicos, elei
toreiros ou mera imitação de modis
mo estão levantando problemas que
não existem", afirma -, o professor
Caspar esclarece aos vereadores: "O

Metanol pode ser obtido economica
mente a partir do gás natural, o qual é
queimado na maioria dos pqços -de
petróleo; a partir de carvão ; a partir
de madeira. Estima-se que seu custo

seja ametade do Alcool Etílico (com
bustfvel)"

.

Além disso, Caspar Stemmer
afirma que "o Metanol reduz drasti
camente a poluição atmosférica; per
mite a construção de motores meno

res, mais leves e mais eficientes; é
menos inflamável do que a gasolina,
reduzindo o risco de incêndio no caso

de vazamentos". Quanto ao medo de
contato direto com o produto, ácon
selha: "Para evitar a ingestação aci
dental, mínimas quantidades de colo
rantes e odorantes (como no gás de
cozinha) podem· ser misturados ao

Metanol". Os vereadores de Massa
randuba devem votar o projeto na

primeira reunião ordinária de 91, dia
15 de fevereiro.

Dra. Valéria G. Togni Dra. Stela Ferracini
Dra. Solange Castilho PSICOLOGA

• •

Dra, Solange Pazíni
FISIOTERAUPEUTAS FONOAUDIOtOGA

Rua Jacob Buck, 120 Tel. 72-3659

WAGNER
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA

MMriz: BR·28U - km 55 - Telex (474) 506 - FOI�es (0473) 73-0163 e 73-0422; Filiada NTC sob n' 937.
filiais: São raiJlo - Fone: (Oll) 291:4511 Campinas - Fone: (0192) 311-1144'
.... - Fone (0144) 33-4923 Blumenau - Fone: (0473) 22-0199 JOÚIviIk - Fone: (0474) 22"5220 Rio BriIIIaDte
(JtIS) - Fone: (067) 452:1121 .
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o Prefeito Muriieipal de Corupâ, Estado de Santa Catarina,faz sa
ber a todos os habitantes desse munictpio, que a Câmara de Vereadores
aprovou. e sanciona a seguinte Lei:

Art� I!!) - O orçamento peral do mu.njc(p_io. de Corupâ, Bstaâo de Santa
. Catarina, para o exerctcio de 1991, discrtminado pelosanexos Integrantes
desta Lei, estima a receita em Cr$ 389.480.000,00 (trezentos oitenta nove
milhões e quatrocentos e oitenta mil cruzeiros), e fixa a despesa em igual
valor.

Art. 2!!) - A receita será realizada pela arrecadação de tributos, rendas e
outras receitas correntes, de capital e operações 'de créditos, na forma da
legislação em vigor, relacionado no Anexo I, obedecida a clasSifiCação se
g_u.i1Ite:
RECEITAS CORRENTES ..

Receita Tributária Cr$ 29.700.000,00
Receita Patrimonial �.•........ Cr$ 25.300.000,00
Transferências Correntes Cr$ 280.600.000,00
Outras Receitas Correntes. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 1.400.000,00
RECEITASDE CAPITAL

'.

Operações de Crédito Cr$ 12.000.000,00
A/ienaçao deBens •... _ •.............. Cr$ 3.000.000,00
Transferências de Capita! Cr$ 37.480.000,00
TOTÁL DA �CElTA . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 389.480.000,00

Art. 3!!) - A despesa será realizada de acordo com as discriminações no
Anexo U, que integra a presente Lei, por elementos de despesa, d� acordo
com o que estabelece a legislação em vigor, distriindda nas umdades orça
mentárias, a saber:
PODER LEGISLATIVO
Câmara de Vereadores ..... . ..... Cr$ 24.780.000,00
PODEREXECUTIVO

.

Gabinete do Prefeito . . . • • . . . . • . . . . . . •• Cr$ 8.900.000,00
Setor de Expediente, Pessoal e Patrimonio Cr$ 41.500.000,00
Setor de Contabllidadde, Cadastro eArrecadação .. Cr$ 57.500.000,00
Setor de Agricu.ltu.ra Cr$ 20.000.000,00
Setorde Comércio, Indústria e Turismo Cr$ 13.000.000,00
Setor de Ensino, Cultura e Espane Cr$ 90.800.000,00
Setor de Assistência Social, Saüde e Odontologia .. Cr$ 33.000.000,00
Setor de Estradas e Vias Urbanas. . . . . . . . . . Cr$ 100.000.000,00
TOTAL ...................•.... Cr$ 389.480.000,00

Art. 4!!) - O Executivo Municipal, fundamentado na Constitu.ição, na Lei
OrlJânica do Mrmicfpio; e na LeiNl 4320/64 de 17.03.64, nos termos dos
artigos 7'! e 43!!, (tens e parâgrafos.fica autorizado a:

.

1 - Tomarmedidas necessârias para ajustar os dispêndios ao efetivo com-
portamento da receita. \ .,

11"- Abnrcréduossuplememares até o limite de 25%fvinte e cincõ 'por cen�
to), da Receita Orçamentária estimada, para as dotações que se tomarem
insuficientes, utilizando COTIW recursos, os previstos no Art. 43, (tens I e 11
da LeiFederal n!! 4320. .

11/�Reali.zar operações�e.cr_Mito, dentro das TU?""'!S e condições deprl!Xe.
estabelecidos pelas mstitlfl5:oes financeiras .naCfOTUlIS, observado os limites
de capacidade de endevidamento do MurudplO, de confomridade com as

exigênciasfixadas pelo Banco Central do Brasil, para ocorrer comprome
timento destinados à·execução de obras e aquisição de equipamentos, e de
acordo com oprojetoPROURB.
IV - Abrir créditos suplementarespara suprir insufudência na dotações or

. çadas com os recursos do Fundo deReserva Orçamentáriaprevistos.
Art. 5!!) - O Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de
19911199211993 em conformidade com a Legislação vigen!!A cOf1JP.reende
uma estimativa de aplicações para o perfodo de Cr$ 3'(i1.5w.000,00 (tre
zentos setenta quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), conforme de-
monstrativo: .

.

1991-,Cl'$ 74.500.000,00
1992 -Cr$110.000.000,OO
1993-ü$ 160.000.000,00
Parágrafo Unico: Os valores referentes aos exercidos de 1992 e 1993, es
timados apreços de 1'991, serão convenientemente rea�tatkJs P.O_rocasião
da elaboração dos orçamentos correspondentes à aqueles exerétcios.

Art. 6!!) - Esta Lei entrará em vigor em 01 dejaneirode 1991, revogando
se as disposições em contrário.

'PrefeituraMunicipal de Corupâ, 20 deDezembro de 1990.
ERNESTOFEliPEBLUNK
PREFErrOMUNICIPAL

.

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, no Departamento de
Administração, aos vinte dias domês de 'dezembro de 1990.

DIRETORDOAfflf1i!fJiimARf#Jf/lJ!1lfllNISTRAÇAO
OTOERNESTO WEBER

DIRETORDO DEPARTAMENTODEFINANÇAS

IESTADO DE SANTA CATARINA

PRBFBITURA MUNICIPAL DE CORUpA
� Gabinete do Prefeito

.

.. .

LEIN! 740/90.

ESTIMA A IlECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNIdPIO DE CORUPÁ-SC, PARA O

EXERdcIO DE 1991.

Venha ao seu Distribuidor Ford se apaixonar pe
las vantagens que um Ford Verona oferece, De
'sign moderno, linhas aerodinâmicas, Motor 1.6
.ou motor 1.8, econômicos, potentes e de facíl
manutenção. Vidros, antena e espelhos retrovi
sores externos com acionamento elétrico. Espa-

çoso porta-malas: um dos maiores do mercado.
Teto solar retrátilou escamoteável..E baRCOS re
clináveis com ajuste lombar, além de outros de
talhes que você vai ver e sentir no seu Distribui
dor For.
Apaixone-se defin.itivamente pelo Ford Verona.

FORD VERONA. VENHA SE .APAIXONAR DEFINITIVAMENTE

((�II=====I
�FORD

e,.
ca....._,.��

JaragJU1 do Sm. de 18/01191 a 24/01191

Alguns dos it�ns citados são opcionais. Consulte o seu Distribuidor FOrd.

P4gi1lll3
.
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"Atacado e varejo
Decidida a manter a

mesma polúica econômi
ca desencadeada pelo
Governo Federal, a mi
nistra da Economia Zélia
Cardoso de Melo estimou
nesta semana que a infla
ção do mês de janeiro
deva ficar nos 19,39%
o mesmo tndice verifica
do em dezembro. Eia dis
� que não reconhece os

cálculos feitos por outros
órgãos,

.

que apontam
uma inflação de 22% pa
ra este mês.

-.-.-.-_-.-

o fato é que ospro
dutos inclutdos na cesta
báSica sofreram reajustes
de 12,7% - o maior au
mento desde a implanta
ção do chamado Plano
Collor -, segundo pes
quisa realizada nos su

permercados de São
Paulo. O "pulo" da alta
nos preços foi surpreen
dente: No final de dezem
bro foram registrados
valores que variavam
entre 2,4% e 3�8%�

I

E as passagens in
termunicipais e interesta
duais sofreram reajustes
de 19,84% nesta semana,'
conforme autorização do
Governo Federal. O úl-

timo aumento foi' conce
dido no mês ck novembro
do ano passado, com tn
dice de 19%.

Paralelo a isso, a

indústria brasileira co

meça a apresentar os si
nais da crise. E o pro
blema foi sentido com

mais intensidade em

Santa Catarina, que ob- .

teve o menor desempe
nho, no ano passado,
com uma queda na pro-

.

dução que chegou a

18,7%. "Cinzentas"
perspectivas ao Pais.

O prefeito munici
palautorizou dia 14 - no

seu retorno das férias
coletivas no executivo -

um reajuste de 33 por
cento nas tarifas de

transporte coletivo de Ja
raguá do Sul. O aumento
entrou em vigor a zero

hora do dia 15 elevando
o preço da passagem, de
Cr$ 3P/JO para Cr$
40,00. A Viação Canari
nho Limitada' é a única
concessionária de trans

porte coletivo no munict
pio. Este é o primeiro
aumento concedido em

1991.

·Rua Reinaldo Rau, 6�2
Fone: 72·1599

Madeiras, tijolos, lajes pré-moldaoos, cimento, caI� portas, '

. janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor qualidade e com I

pronta entrega. I

Rodovia BR-280 Km 69� Fone: 72-3375, próximo de Posto
MareoUa e Rua Bernardo Dombuschy sln:, próximo da Maiflol.

E", ctUla cliente� u", no"o _go.
'

Malwee investe US$ 3,5 mi
em máquinas e equipamentos

Jaraguá do Sul - A
Malwee Malhas deve inves- As máquinas devem

tir. cerca de US$ 3,5 milhões ser importadas da Alemanha,
de dólares até o mês de fe-

. Suiça e Itália. "Precisamos

vereiro deste ano, na aquisi-' investir ainda mais na tec

ção de máquinas e equipa- nologia, para enfrentarmos o

mentos altamente sofistica- mercado exterior", aconse

dos, para incrementar ainda lha Wandei Weege. Ampla
'mais a sua produção, espe- mente favorável às medidas
cialmente nos setores de es- adotadas até agora pelo Go-

.

tamparia, tinturaria e tecela-
_

vemo Collor - "queriamos
gem de malha. A informação isso, agora precisamos ape-
é do diretor-presidente da nas produzir mais, e me-

Empresa - com filiais em lhor", afirma -, Wander We-

Pomerode e Blumenau -, ege destaca a necessidade de

Wander Weege, que está se se fazer com que "o servidor

preparando para um mercado público seja igualado aos

bastante difícil, esperado pa- funcionários de empresas
ra o primeiro semestre deste

.

privadas", Embora com sé-

ano.

Weg·pede financiamento e

projeta sua nova fundição
Guaramirim - A WEG

Metalúrgiea já acertou um finan
ciamento junto ao Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econô
mico e Social (BNDES) para a

construção e instalação de uma

hova fundição de peças para
motores elétricos, no municipio,

Com uma capacidade de produ
ção estimada em 8.050 toneladas
anuais de peças, a nova fábrica
será completamente automatiza
da - a montagem será fornecida

pela Disanatic, da Di1UJT1U1rca.
O prédio a ser construido

em Guaramirim tem uma área de
5,9% mil metros quadrados e a
WEG deve investir nada menos

de Cr$ 1,424 bilhão para a ins
talação definitiva da fábrica, que
tem o compromisso' definido de
reduzir os custos no atendimento
da demanda de ferro fundido. O
BNDES vai financiar 45% dos
recursos (sendo que Cr$ 310
milhões através de sua subsidiá
ria Finame);

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas'

.

anexo, para melhor'atendi
mento. Av� Mal. Deodoro,S07
(defronte o Colégio São Luís -

.

Fone 72-0561
.

Moleton, moletinho, malha mercerizada e
coton lycra. .

,

'

Rua Walter Marquardt, 102 - Fone 72-0099
Jaraguá doSul- SC

Malhas para confecção

TUBOS SANTA
HELENA LTDA_·
Divisão de' concreto (tubos e artefal!Js de

concreto).
R. Ionville, 1.016 _,.. Fone 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC_
eletrodutosllinha esgoto-- tubos tk

polietüeno/mangueim preta).
R. Bernatdo Dornbusch, 858_ Fone 72-3025

Escril6rio Geral
R. Cei. Proc6pio Gomes, 99 _ Fone 72....QtJ66

Página6

FUNILARIA'
JARAGUÁ LTOA.

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

72-()448
Jaragúá doSul- SC

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer

Clin;c� de pequenos e grandes animais, cirurgias,
"uc''!flr.ões, raio x, internamentos e boútique.

/l. Jouavilk, 1.178 (em/rente ao Sup. BniluiMpt)
- Fone: 71-3268

JlITtIguá do Sul - SC

rias dificuldades de coloca
ção dos produtos no merca
do cada dia mais recessivo,
Wander Weege não pensa
em reduzir a sua produção e

muito menos em demissões
de funcionärios.

'.

'Museu da Malweê
programa eventos

Jaraguá do Sul - O
Museu Parque Malwee tem
programado uma série de
atividades para este ano de
1991, com. destaque aos

eventos a partir de abril,
quando será desenvolvido
trabalho junto·às escolas so

bre o "Dia do Índio". O co

ordenador Carlos Cesar
Hoffmann pretende montar
uma Gincana Histórica no

mês de maio e continuar seu
trabalho junto aos alunos,

.

através do 32 Festival Estu
dantil

.

do Teatro (previsto
para junho).

.

Para o segundo semes

tre, o Museu Parque Malwee
promove', o Acampamento
Folclórico, nos dias 5, 6 e 7
de julho, além de outros

acampamentos folclóricos,
semelhantes aos ocorridos
no ano de 90. Mas o grande
objetivo de Carlos é a Ca

talogação do Acervo Mu
seológico, um trabalho que
ele já vem desenvolvendo.

Roubo de Rel6gios

Ainda são ignorados os

nomes dos responsáveis pelo
asrombamento e roubo' nó
Museu Parque Malwee,
ocorrido por volta das 19
horas do dia 9, quando os

dois prédios que' abrigam as

peças históricas de proprie
dade da família Weege já
estavam fechados ao públi
co. Como o guarda encarre
gado da guarita está em fé
rias, o roubo aconteceu sem

que ninguém pudesse teste
munhar, "Nem mesmo o sa

grado e a nossa hist6ria são
mais preservados", lamentou
o coordenador do Museu.
Carlos 'Cesas HoffmaDn .

-

Entre. os nove rel6gios
desaparecidos estão os de
marca Columbus (de 1903) .

Aquilles, Swiss Made Ex
pert, Nikel Garanti, Crono
metro SimsIon, Cylindre
Crubis, Systime Roskopt
Patent.

JaraguádoSul. de 18/01/91 a24/01/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTOEdif.Carvalho- NOVO
Cr$ 90.00,00
CASA DE A!zVENARIA - centro.
SALAcll40m • Vila Nova.

Imobil'iária Jardim
Jaraguá, Ltda.

Rua,Reinoldo Rau, 585 ..,.. 89250, JARA
GUA DO SUL - SANTA CATAlUNA
FONE: (0473) 72-0768 - CRRCI 512�J

VENDE

CASA DEALVENARIAc/25Om2, terrenocl1.4OOm2.
CASA DEALVENARIAc/200m2 VilaBae�ndi: '.

CASA DE ALVENARIA c1l7Om�, V.Nova-R/Fmancla-
�ÄSA DE AI-VENARIA c/148m2, Vila Baependi,
SALA c/4Om - ce�tro.KITINETE c/7Om - centr�APARTAMENTO c/268m2 - centro.
APARTAMENTOc/200m -eentro.
APARTAMENTOc/19Om2 - centro - Aceita casa de me
norvalor.
APARTAMENTO c/150m2 - centro.
APARTAMENTO c/135m2 - centro.
APARTAMENTO cll08m; - centro.APARTAMENTOcll02m -centro.
TERRENO c/420m2 ,l}ha da Figueira.
TERRENOc/15x35m , Vila Baependi.
TERRENOc/15x26m2, pr6x. aoDoering.
TERRENOc/28xI8m2 Vila Baependi, .

TERRENO c1l4x5Om�, c/casa (Ie madeirá, na Rua Ce!.
Proc6pio Gomes deOliveira, 859, centro.

'

TERRENOc/15x38�2, Vila Baependi,TERRENO c/1.2llm,t R. João Planincheck.'TERRENO c/28x6� , Ilha da Figueira.
TERRENO c/2.66Om .Barra do Rio Cerro.
TERRENO c/6.500mz, Ilha da Figueira.
TERRENO cl7 .I3Om2 Vila Nova.
TERRENOcIl8.000m'2, R. João Planincheck.
TERRENOc/27.932m2,R. Amazonas.

ALUGA

INTIERIMÓVEIS

Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - FOße
72-2117
Jaraguá dd Sul - SC -

CRECI 0914-J

VENDE

Casa mistaC/IOOm2 - Terreno cl 560m2 si
tuada na Ilha da Figueira
Terreno cl 454m2 situada no Bairro Água
Verde
Terreno cl 597m2 situado na Rua José Em
mendoerfer
Terreno cl 450m2 situado na Vila Rau.

II

ENGETEC'
"

Engenharia e
'

Tecnologia da
ENGETEC Construção Ltda

\J '
, ,

Construtora: Imobiliária:
Cák�lo Estrutural Compra. Venda. Avaliação
Projetos Civis Locação c Interrnediação
Execução

.

dc Imóveis
R. Exp. Antonio C. Ferreira, 68 -' Fone 72·037.\
Jaraguá do Sul - SC - ,CREA 2264 - CRI;CI 934·J

VENDE:
- Casa ein Alvenaria .... Rua Domingos Demarchi
- Casa em Alvenaria-e Vila Lalau
- Casa em Alvenaria -Ilha da Figueira
- Casa em Alvenaria - Jaraguá Esquerdo
- Casa Mista - Vila Lenzi
- Casa Mista - Vila Bàependi ,

-Casa Semi-Acabada (90,OOm2) - Vila Nova
- Apto. Ed. Jorveli
- Apto. Ed. Jaraguä
- Apto. Ed. Chiodini
- Apto. Ed, Maraj6
- Apto. Ed. Carvalh';l '.

- Cobertura Ed. Sehiocket
- Terreno (439,00m2) � uma quadra do Juventus
- Terreno (550,00m2) Nova Brasflia
- Terreno na Ilha da Figueira

. AUJGA:
- Apto 4 quartos - Rua Reinoldo Rau - Centro
- Sala Comercial- Rua Bernardo Dornbusch
- Sala Comercial « Rua José Emmendoerfer
- Salas Comerciais - Rua Exp. Antonio C. Ferreira esq/
com a José Emmendoerfer

II
II
I'

Cor lmóvei
Jaraçuâ

ctäa.
Compra - '�'enda -'l."léame'1to e Administraçào de Imóveis
CGCMF: 78 659 54410601-92 - Creci 852-1
Av. Mal. D�odoro. 14.1 - Fone: 72-2010

ALUGUEL E VENDA

Temos a disposição de clientes, diversos

imóveis, tanto casas como apartántentos, pa
ra locação, situados em diferentes pontos da

cidade.
Para venda, temos lotes no loteamento Santo
Antônio em condições facilitadas, e ainda ca
sas e apal1àmentos.

.

Jaraguã do Sill, 16 de janeiro de 1991.

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Ofi
cial de Tttulos da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, naforma daLei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório para Protesto os

T(tulos contra:
A G COM MTL CONSTR LTDA ..., ME - Rua
Joinville, s/n - NESTA
AIRTON P. SCHNEIDER - Rua João Pessoa,
5I9-NESTA .

BORRACHAS RODOR LTDA - Rua Preso
Epitâcio Pessoa, 1.376 - NESTA
COM MAT CONSTR NARLOCH LTDA - Rua
João Planinscheck, .94.-NESTA
COM E REPRES DE CONF MACHADO
LTDA -Rua Luiz Sarti, 1704 -NESTA
CRISMAR IND DO VESTUARIO LTD� - Rua
WdterMarquardt, 2.222 -NESTA
EUZAR A S BORGES - Rua Mauricio Cardo
so, 1.003 - NESTA
HED/AN CONF ARTEZANATOS LTDA - Rua
Joinville,2.429-NESTA
JORGE GILBERTO VERBINEN - Rua Pome-
rode, s/n - NESTA

.

LINCOLN SILVEIRA - Caixa Postal 249 -,

NESTA
MALHAS FABIANO GOULART LTDA - Rua
José T. Ribeiro, 842::-NESTA. .

METALURGICA SAO JOSÉ LTDA - Rod' BR

280'I'! 450-NESTA
OFICINA MECANICA MULLER LTDA - Rua
JoséR. Ribeiro, 754 -NESTA
PAUUNO DUARTE ME - Rua Domingos No-
va, 145 ";;'NESTA '

RD REP 'cOM ÇONF LTDA - Rua Carlos Eg
gert, 669 - NESTA
ROMILDO ANICETE DE SOUZA - Rua Águas
Claras, 583 - NESTA
SALETE PIRES - Tifa da Mosca -NESTA
SCHROEDER COML AGROPEC LTDA - Av.

,

Mal Castelo Branco, 3.111 - SCHROEDER
SERIQUADROS QUADROS P/IND. TEXT
Rua Angelo Rubini, 914 - NESTA
SII.VANO ÇARDOSO - Rua Ervino Menegotti,
1.863 - NESTA
VICENTE MUEHLBAUER ME - Rua Augusto
Wunderwal, 1.258-NESTA •

. E, como os ditos devedores não-foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação; faz por intermédio do presente edital,
para que osmesmos c(''''J}areçam neste Cartório
na Rua: Arthur Müllet.n-78, no prazo da Lei, a
fim de liquidar o seu débite, ou então dar razão
porque não o faz, sob a pena de serem os referi-
dosprotestados na formã da Lei, etc. ,

Jaraguâ do Sul, 15 de janeiro de 1991.
,ÁUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial

de Protesto de Tttulos»

Jaraguá do Sul, de 18/01/91 a 24/01/91

CO'RREIO'_'_
«> <> .� <> " C>

CHALÉ
Imobiliária e

Representações Uda.
Rua Reinoldo Rau, 61 - Fones: 72.-1390 e 72-1500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-J

VENDE

APT.O - (Centro) - c/03 Ot?S, EI?IFfCIO SCHIOCHET, Rua:
B. RIO Branco; Entrada + 'Fmanclamento.
APTO - (Centro) - c/02 Otos, EDHUCIO MENEGOTTI, Av.
Mal. Deodoro; Entrada + 'Financiamento.
APTO - (Sobrado) - c/OI Suíte + 02 Qtos, Rua: José Emmen-
dörfer; Entrada + SaldoParcelado;. ,

CASA - MIST� Ilha da: Figueira - R. Rodolfo Sanson,
c/60m2, ter. 441m .

CASA - MISTA: Vila Nova - R.'uoão Sarni Tavares, nl! 154.,
c175m2, Ter.222m2. .

.

CAS� - MISTA:2 VILA NOVA - R. Jloão Sarni Tavares,
c/92m , Ter. 305m

.

.

.:
CASA - �ISTA: DIVISA - R. Senador Schroeder, c/84m2,
Ter.60Om ;
CASA - A1v: VILA NOVA, R. Carlos NieIs, nl! 290, c/84m2,
Ter. 529tÍ:t�; .

CASA. - Alv: SCHRgEDER I, R. Seuador Schroeder,
cll00m2, Ter. de6.58Om .

CASA-1lv: Jguá - Esquerdo, R. João Francener, c/110m2,
Ter.45Om .

CASA - Alv. Ilha da Figuera, R. Domingos Rosa, nl! 295.
cll05m2, Ter, 510m2. .,

CASA - �v. VILA NOVA, R. CarlosNiels, nl! 320, c/120m2;
Ter.479m .

.
.

CAS1-Alv. B. ÁGyA VERDE,R. Pe. Mirandinha,n!!40,c/
142m, Ter. de450m .

CASA - Alv. �. CZERNIEW}CZ, R. Henrique Marquardt,
Lateral, c/155m, TeJ;. de 547m;

.

CASA 2- Alv. B. AgUA-VERD� R. João Wiest Junior,
cll08m . Ter. de 402m . Entrada +. Saldo Parcelado;

EMPREENOIMENl"OS
IMOBILIARIOS

MARCATTO LTOA.
A". Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72-1136 e 72-1411
Jaraguá do .Syl- SC'.....: CRECI 093

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VENDA

CASAS
- C$asà de 155ÕOOm2 Jaraguã esquerdo (Mista) .•...•.••Cr 3.000.00 ,00
- Casa de 190,00m2 Água Verde (Alvenaria) ......• , •

Cr$IO.OOO.OOO,OO 2 . .

- Casa de 120,OOm R. 25 de Julho (Alvenana) ••.•...•
Cr$ 4.000.000,00 2

.

'.

.

.

-t Casa de 350,OOm R. Pe. Harry Hadlich (Centro) ••.•.•
Cr$35.000.000,OO

APARTAMENTOS
- Apartamento de 98,OOm2 LateraÍ Av. Brasil (Camboriú) •.
Cr$ 2.700.000,00 2
- Apartamento de 73,OOm c/Garagem Mal. Deodoro ••..
Cr$ 2.200.000,00

.

.

. LOTES
- Lote de 465,00m2 Loteamento São Luis . Cr$ 900.000,00
- L$ote de 300,OOm2 Loteamento Liodo Rodrigues. . • . . •

Cr 550.000,00
'

- Lote de 450,OOm2 R. Frederico Curt Vasel (Lat.) ••••••
Cr$!.700.000,00

.

Tambêm possuimos lotes financiados até 25 pgtos,

Falecimentos da semana

- 09/01/91 - ESTEFANIA BIERNASKI TRISOTTO - Faleceu em seu'
domicßio , sepultada no cemitério de São João em Santa L.uzia.

- 09/01/91 -' VIVIAN REGIANE MARQUARDT - Faleceu em seu do
micßio, sepultada no cemitério de Rio da Luz I.

- 12/01/91 - EVILASIO KASMIERSKI- Faleceu em via pública vitima
de acidente, sepultado no cemHério de João Pessoa.

-12101/91 .,. CLAUDECIR GONÇALVES - Faleceu em via públic, vf.
tlma de àcid�nte, sepultado no cemHério Municipal de Guaramirln

-12101/91 - JOS� JOÃO VAiLATTI- Faleceu no HospHal São José,
sepultado no cemHério Municipalde Jaraguá do Sul.

-12101/91 - HEDI MEYER - Faleceu em seu domicilio, sepultada no
cemitério Municipal de Jaraguá do Sul.' .

- 12101/91 - GOTTFRIED MASKE - Faleceu em seu domic8io, se
pultado no cemitério Municipal de S.chroeder.
- 13/01/91 - JOSMAR DE JESUS - Faleceu em via pública vitima de
acidente, sepultado no cemitério de Nereu Ramos.

FUNERÁRIA HASS
,.h. Mai. Deodoro, 1,771 - Fone: 72.0903

Plantáo - 24 horas

I'

Pdgi1ltl7·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANOTAÇÕES
Foi de 64,31% a

variação dos preços dos
produtos inclutdos na

Cesta Básica de Alimen
tos, em apenas 15 dias,
segundo pesquisa do De
partamento de Estattstica
Sócio-Econômica do Sin
dicato dos Mertalúrglcos
de Jaraguá do Sul. A
pesquisa,' realizada na

rede Breithaupt de su

permercados mostra que
o total da Cesta chega
hoje a Cr$ 13.936,49,
enquanto no intcio do
mês era de Cr$ 8.482,08.

-.- . ..;..-.-.-.-.- ,

Por determinação
do Governo Federal, as

representações do Funru
ral serão fechadas até o

dia 25 deste mês. Na mi
crorregiâo, a medida
atinge os munictpios de
Jaraguâ do Sul, Guara
mirim, Massaranduba,
Corupá e Schroeder,
Agora, os trabalhadores
rurais também passam a

ser segurados, do INPS,
certamente para aumen

tar ainda mais as filas de
esperas nos postos de
atendimento.

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

Reajuste de mais de
60% nopreço da Banana
deu nova motivação aos

colonos de Corupá e re

gião, que se queixavam
há tempos da má remune-

• Amplo estacionamento • Ar condicionado • Lanchonete • Padaria
• Importados • Confeitaria • Rotissérie (comidas prontas)

ABERTO DE SEGUNDA A SEXTA: DAS 8h30min ÀS 20 HORAS.
AOS SÁBADOS: DAS 7h30min'ÀS 17 HORAS,NÃO FECHANDO PARA O ALMOÇO.

RUA WALTER MARQUARDT, 225 - FONE 72-3800 - JARAGUÁ DO SUL.

ração pela venda do pro
duto. A caixa está sendo
vendida a Cr$ 400,00
agora.

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

E o prefeito de
Guaramirim, Antônio
Carlos Zimmermann, é o

provável presidente da
Associação dos Munict
pios do Vale ao Itapocu:
Parece que já existia
acordo neste sentido,
desde a indicação do no

me de Blunk.

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

A Incomax - Indús
tria e Comércio de Má
quinas Ltda -, em Mas
saranduba, entrou em

concordata, segundo de
feriu a juiza substituta da
Comarca de Guaramirim;
Hildemar Meneguzzi. A
Incomax - fabricante de
autopeças para montado
ras - é' a segunda arre

cadadora de impostos no

Municipio e, agora, tem
oprazo de dois anospara
recuperaçãofinanceira.

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

Os resultados do
Bingo "APAE Noel" são
-os seguintes: 1q prêmio,
número 325046; 2q prê
mio, número 405594; 3q
prêmio, 293898; 4q prê
mio, 417422; 5q prêmio,
número 155913; 6q prê
mio, número 313004.

Juventus contrata treinador
e um novo preparador físico

Polícia prende dupla de assaltantes ao
\

taxista

Jaraguá do Sul -

o treinador José Carlos
Bernardo - "Zé Carlos" -.
chegou ao Estádio João
Marcatto, como a primeira
grande esperança do torce
dor tricolor jaraguaense em

ver seu clube se destacando
entre os melhores de Santa
Catarina no futebol profis
sional. A direção do Grêmio
Esportivo Juventos confir
mou o nome' de Zé Carlos,
em entrevistá coletiva;
quando o presidente Aristi
des Panstein já adiantou sua

intenção de contratar pelo
menos 10 jogadores que não
estiveram no plantel do clu
be na temporada de 90.

Na manhã do dia 15,
ele confirmou o contrato do

Jaraguâ do Sill - Os
policiais conseguiram capturar
48 horas depois do fato, os dois
assaltantes que desferiram nove

facadas contra o taxista Rolando'
Schulz, na noite do dia 9, na lo
calidade de Três Rios do Norte.
O menor A.V., 17 anos, e Erico
Pereira, 18, ambos residentes

preparador físico Júlio Ce
saro

"Vamos formar uma

equipepara disputar de igual
para igual com os' outros
grandes . clubes, devemos
chegar pelo menos entre os
três primeiros colocados do
Estado", planeja Aristides.
Mesmo assim, ele e o diretor
de futebol Angelo Margutte
preferiram deixar a escolha
dos nomes dos prováveis
contratados a cargo do novo

treinador. Independente dis
so, o ponteiro Rossetti. e o
lateral esquerdo Márcio já
renovaram seus contratos, ao
mesmo tempo em que a dire
ção conclui entendimentos
com o zagueiro Ferrão e o

meia Toto.

próximo ao local da tentativa de
homicídio, foram encontrados
em ummatagal e, em depoimento
ao delegado Odilon Claudino
dos Santos, alegaram que esta
vam drogados para justificar to-.
da a agressão contra o taxista.
O fato provocou muita revolta
entre os companheiros de Ro-

AGRADECIMENTO

)

..I

Profundamente consternados comunicamos aos pa
rentes, amigos e conhecidos o falecim.ento de

HELENA JOANA FRERICHS ZENKE
ocorrido as 20 horas do dia 23 de dezembro de 1990

em sua residência, com a idade de 83 anos.

Por este intermédio desejamos agradecer a todos pela
sua participação nos funerais, aos que enviaram flores e
coroas e que de um modo ou outro nos confortaram com
suas palavras de pezar, em especial ao Dr. Mauro Yared,
aos vizinhos, ao Coral da Comunidade ,-:vangélica Lutera
na e ao Pastor Carlos Bock pelas palavras de fé cristã pro
fer.idos no lar e no cemitério.

A famOia eulutada_
Jaraguä do SullJaneiro de 1991.

DR. WANDER L. WATZKO
Clínica Médica
(Clínica geral)

. Reumatologia
Co�sultório: R. José T. Ribeiro, 785 (próx. Colégio

Holanda M. Gonçalves).
Fune: 72-2938
Jaraguä do Sul - SC

CAFíJSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA

0RT0PmA E TRAUMATOLOGIA
Dr. Marco. F. Subtil

u"encÍIIS - COlllultas -e- ortopedia
j"fllltlil e tululto. Membro titular da Soe.
Brasileira de Ortopeditl e Traumatologiq.
M. MIÚ.lHodDro; I.S72 - Fone: 72.2218

J",.."M ., S"I - SC
.

Laboratório de Microbiologia
e Análises Clínicas

FLEMING
Rua Reinoldo Rau, 576

Fone: 72·2755
Jaraguá do Sul - SC
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Zé Carlos vai perma
necer no comando da equipe
até o dia 30 de novembro,
quando já estará definido o

campeão catarinense . de
1991 - a direção do luven
tos preferiu não revelar as

bases salariais do contrato.

Responsável pela quebra da
hegemonia do Joinville no I

futebol catarinense, Zé
Carlos foi campeão estadual
em 1986, pelo Criciúma.
Mas seu passado diz muito
mais: foi jogador do Cruzei
ro (MG), campeão brasileiro
como jogador do Guarani,
em 1978, além de ter asse

gurado a presença do Blu
menau Esporte Clube na Ta
ça Brasil, em 89. No início
do ano passado, ele chegou
a treinar o Botafogo (RJ).

lando Schulz,. que ficou interna
do três dias na UT! do. Hospital
e Maternidade São José.

Rolando Schulz sofreu
perfuração nas pulmões e abdo
mem e chegou a correr sério ris
co de vida, mas resistiu aos feri
mentos. (Js dois assaltantes en
traram no Escort de Schulz, pla
cas BS-0039, de Jaraguâ do Sul,
por volta das 21hl5min, solici
tando que ele os levasse ati'
Santa Luzia. No caminho, en

tretanto, eles o fizeram seguir a
um matagal, onde começaram as

agressões a facadas. O taxista
resistiu e conseguiu fugir, pedin
do ajuda a 150 metros do locdl.
Durante toda a madrugada de
quinta-feira,

.

policiais militares
fizeram ronda em Três Rios do
Norte, sem sucesso. Ericofoi en
caminhado à Cadeia Pública,
enquanto o menor aguarda deci
são da Justiça.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




