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Cargas: Procôpio Gomes, 290
Fone: 72-2684,

Passagens: Mal. Deodoro, 130
ze andar-Fone: 72-0091
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Zimmermann já preside
AMVALI para gestão/91 �

"

I
Os seis prefeitos associados à AMVALlfize- 'de Corupâ, prefeitos e vereadores da microrregião �

ram acordo para que no prõximo ano o cargo. de
: ainda decidiram se gngajqr no Programa Emergên- i1l

presidente seja assumido pelo prefeito de Barra cio e Trauma" desenvolvido pelo Ministério' da S
Velha, José Brugnago, que retirou sua candidatura Saúde, através de convênio com a AMUNESC. .g

apôs conversações. Reunidos no Parque Ecolôgico
.

Página3- Ernesto Blunk entregou cargoa Zimmermann

[,

Massaranduba pode ter seu terminal rodoviário
,

.
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Juventus busca reforços
e renova com o meia Toto

A direção do tricolor jaraguaense continua em

busca de reforços para o plantel, certa de que o clube
já está na It} Divisão do Futebol Catarinense - decisão
protelada por mais alguns dias, pela FCF. Paralelo
a isso, o novo treinador Zé Carlos já entregou uma re

lação de nomes para posstveis contratações. E a pri- II
meira delas/oi o quarto zagueiro Gassen. A renovação �
mais esperada aconteceu nesta semana, quando Toto Ó
assinou, contrato até ofinal do ano. .1 �----�� ��__��-=��L-__�

--........----------- Página 8-'- Aristides apres'entou Zé Carlos ao torcedor

Escolha O idioma que
você desejafalar ;_
INGLÊS - ALE.AO
FRANCÊS
ESPANHOL
ITALIANO

,

Aprendizado JO()% ,

garantido
Fone: 72-0294

. PLACAS·DE
BRONZE
TROFÉUS
MODEWS
PARA
FUNDIÇÃO
FONE: 72-3991

,

Escritório de Contabilidade
f�A Comercial. S/C Uda."

-Av. Mal Deodoro, 130 - 2! andar - sala 2 - Fone: 72-0363--------Há 47 anos atendendo bem-

"Agora em novo endereço, para melhor servi-lo"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITORIAL
"

Uma lição para a história
EzioP. Campos '

,- Há um ano o mundo assiste atê
nito às radicais mudanças no im
penetrável e obscuro Leste Euro
peu. Exemplo '�Iássico ,; destas
transformações foram a queda do
Muro de Berlim e a reunificação
alemã somando blocos distintos de
prosperidade e pobreza. Quase
me(o século depois os alemães vol
tam a se constituir numa única pá
tria e a cantar em uníssono EiDi,
keit aDd Reeht Freiheit (Uni
dade, Direito e Liberdade).
Se no Leste Europeu os países so
cialistas de economia planificada
foram caindo um a um, segundo a

teoria do dOJnin6, na Europa Cen
traI a Alemanha deu um exemplo
ao mundo de como resolver intri
cados processos de soberania na
cional e internacional sem se ater a
mecanismos de força ou ••••

.lIit.ri. No espaço de treze meses
desde a derrubada do Muro de
Bel'lim no dia I} de novembro de

1989 até as eleições do dia 2 de de
zembro, o, consenso predominou
nas reuniões preparatõrías das
potências que se instalàram no ter
riMrio alemão no período pós-Se
gunda GuerraMundial.
O Grupo 2'+ 4'at.rmava em Paris,
em julho deste ano, que a Alema
nha poderia alcançar sua plena so
berania antes do final de 1990
quando muitos analistas interna
cionais estipulavam essa possibili
dade num periodo compreendido
entre 3 e 5 anos. Se as comportas
foram abertas por Mikhail Gorba
chev que já alertava o dirigente da
Alemanha Oriental Erich Honec
ker de que quem pára no tempo
arrisca-se a ficar para trás, talvez
olhando para o gigante empobre
cido no qual se tornou a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas
durante setenta e três anos de
marxismo-Ieninismo, a figura e

ação de Helmut Kohl é indiscutí
vel.

Enfrentando OpoSlçaO dentro do
seu pr6prio partido (CDU), Hel
mut Kohl, em sucessivas reuniões
com os principais lideres envolvi
dos com a questão da Alemanha
Oriental põs-Hoaecker, sustentava
a idéia de que a Alemanha não se

guiria um caminho especial nessa
nova guinada hist6rica e tampouco
retornaria a um conceito de hege
monia política e militar à época do
nacional-socialismo de Adolf Hi
tler. Ó chanceler alemão, que por
pouco não dividiu com Mikhail
Gorbachev o Prêmio Nobel da Paz

, de 1990, matatis ...t.ndis se

guiu os passos de entre célebre
alemão, Otto von Bismarck, no
sentido de que a integração eu

ropéia e a construção de uma or

dem de paz pan-européia estão in
timamente relacionados com a

unidade alemã, com o desenvolvi
mento da economia demercado e a

paz com vizinhos e parceiros co
merciais.

Ministério da saúde divulga
novos, números' de AIDS no Brasil

Já somam 14.549 os casos de
Aids identificados no Brasil desde a

descoberta do doença em 1980 até
inicio de outubro de 1990. Os núme
ros divulgadospeloDiretor doDivisão
Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissfveis/AIDS, Eduardo Cones,
mostram que no decorrer do mês de
setembro foram informados 732 casos
novos da' doença�\ O Estado de São
Paulo concentra o maior número de
doentes - 9.2�O, seguido pelo Rio de

Janeiro com 2.103 casos e pelo Rio
GrandedoSulcom671 casos.

Um total de 9.375 pessoas fo
ram contaminadas por relações se-.
xuais (heterossexuais, homossexuais e

bissexua�'com pessoas infectadas, o
que sign,j a que 64por cento dos ca
sos. AS rogas injetáveis também ocu

param lugar de destaque como forma
âe transmissão do doença responden-,
do por 2.496 casos (17 por cento do
total). As transfusões sanguineas con-

taminaram outras J.064 pessoas (sete
por cento). Já a transmissãoperinatal,
a mãe infectado transmüe a doença
para o bebê no decorrer da gravidez
ou durante o pano, foi responsável
por 259 casos.

A mortalidade t alta, 49 por
eento dos doentes de AIDS o que re
presenta um total de 7.091 pessoas já
'faleceram. Outro dado apontadopelo
boletim epidemio168ico t a incidencia
por sexo, 13.160 aídéticoS'são do sexo
masculino e 1389 do sexo feminino.

Gol CL branco (g) ••••••• 90
Escort Ghia vermelho (a) •• 89
Voyage CL branco (g) ••••• 89
Passat Iraquiano branco cl ar
cond. • •••••••

'
••••

'

•••••• 87
Escort XR3 azul(a) ••••••• 86
Píck-Up Saveiro braneata) • 84

Rua Afonso Bartel, 477 - Vila
Baependi
Jaraguá do Sul - SC -
FONE: 0473 72·1604

RUA SEME MATTAR, 154 - JARAGUÁ DO SUL - SC'

CORREIO�,_
� e> II=» ,e> 'V' c::::»

GOLD, MAC"
COM. E'REPRESENTAÇÃO "DIll.

Pefosp/refr;ge"JfGo, imoDoIIté..
e Comercial Indu.'f';al.

Rua Albano José V;e;ro,,760 Fone: 73.0471

GUARAMIRIM - SR 280

(Ao lado das iiI.lhas Fruet)

SPÉZIA & elA .. LTDA.
Serraria e Serviços de Trator

Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.
'R. Ioõo J, Ayroso, 772 - JaragMil.

Esquerdo
Fone: 72-0300 - laragud do SMl-

SC

Diagramação. Composição e Impressão: Jornal da Noite.
- Fone (0473) 22-2945 - Blumenau - SC
Revisão: Eliane Mar�eliDo Pamplona
Associado a Adjori e Abrajori.
Os artigos assinados não refletem a opiniiO do .Jpmal

---,CORREIO-
_,C» ..C»" C»

Fundado em 10 de maio de 1919.
Diretor: Eugênio Victor Schmõckel ORT/SC - 729
Jornalista Responsável: Sérgio Homrich DRT/RS 5596
Repórter: Yvonne A. S_ Gonçalves DRT/SC - 219
, '

Deptv. Comercial: Jaime Blank ORT/SC - 17

Redação, ad�ni.stração e publicidade: Rua Cei. Procópio
Gomes de Oliveira, 290 - Cx. Postal, 19 -:- Fones (0473)
72-2684 e 72-0091 - Jaraguá do Sul(SC).

Furgões simples, isérermícos,
plásticos, frigoríficos, trail�
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.
Equipamento de refrígeraçäe

e 3: eixo (truck).
Fone: 71·/077 - Rua: Dr, Enrico Fermi � IH - T�ltll:
474537

Paramanter sua boa fonna� com todas as qualidades do leite, chegou Sant'Ana O iet! Totalmente'
esterilizado e desnatado, tem durabilidade de até 6 n,eses, 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 gordurinhasl

Jaraguâ do Sul. 26/01191 a 1102/91
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMVALI'define 'dobradinha'

Corupä - o prefeito
de Guaramirim, Antônio
Carlos Zimmermann, foi
aclamado para presidir a As
sociação dos Municípios do'
Vale do ltapocu, neste ano,
através de um acordo entre

os prefeitos, que se com

prometeram a conduzir o

prefeito de Barra Velha,
José Brugnago, ao cargo, no
pr6ximo ano. Estas defi
nições foram tomadas duran
te a primeira reunião ordiná
ria da AMVALI, neste ano,
ocorrida no Parque Ecol6gi
co Emílio Batistela - Rota
das Cachoeiras -, a 14

quilômetros . do centro de
Corupá, na manhã do dia 18.
Na ocasião, o prefeito de
Corupá, Ernesto Felipe
Blunk, entregou o' cargo de
presidente da AMVALI a

Zimmermann.
Em clima de muita

descontração, os seis prefei
'10s integrantes da AMVALI
aprovaram a prestação de
contas da gestão Blunk -

que deixou Cr$ 1,18 milhão
à disposição da nova direto
ria - e o orçamento para o

ano de 1991. Um dos pro
blemas a ser resolvido pelo
novo presidente é a falta de
telefone à AMVALI, já que
o anterior foi devolvido à

Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense.
O prefeito de São Ben

to do Sul e presidente da

Associação dos Municípios
.

da Região Norte do Estado
.

de Santa Catarina (AMU
NESC), Lourenço Schreiner,
participou. do encontro, em

que Antônio Zimmermann

jaraguá
clínica de fisioterapia

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

• •

Ora. Solange Pazíni
FISIOTERAUPEUTAS FONOAUDIOLOGA
RuaWaltet llirquardt. 3M ........

da Clinica Santa CecIlIa.
Fone: 72-3&59

Os prefeitos
se
reuniram

._._........... ___' em Corupá

destacou a "unidade na en

tidade: Tínhamos Brugnago
como candidato, mas ele de
clinou de sua candidatura,
colocando os interesses da
região acima dos pensamen
tos políticos", discursou.
Zimmermann deseja que a

AMVALI "não seja apenas
um órgão de assessoramento
às Prefeituras, mas que aci
ma de tudo estude e efetive
projetos nas áreas da saúde,
habitação e Meio Ambien
te" .

GENTE NOSSA

Associações fazem convênio
COTllp4 - AMUNESC E.AM

VALI' devem se unir em tomo de um

importante projeto na área da Saúde,
através de convênio com o Ministério
da Saúde. Durante a reunião da AM
VALI, em Corupâ, técnicos da AMU
NESC relataram sucintamente deta
lhes sobre o Projeto Emergência e

Trauma, uma etapa para a ooncreti
zação do chamado Consórcio Inter
municipal de Saúde, que deve reunir
15 municfpios das. duas regiões. Con
tatos neste sentido devem ser definidos
em fevereiro, durante visita esperada
do ministro da Saúde, Alceni Guerra a
Joinville,

Através da AMUNESC, o mi
nistro já recebeu opedido de liberação
de uma verba de Cr$ 1,35 bilhão, pa
ra a implantação do Projeto
Emergência e Trauma, com pioneris
mo no Brasil, A princfpio, oMinistério

se prontificou Cz liberar Cr$ j bUbão,
desde que os muniápios estejam pre
parados para o Projeto - uma das
exigências é de que cada um deles te
nha fonnuiado o seuPlanaMunicipal
de Saüde. Joinville, SãoBentodoSule
Jaraguá do Sul serão os chamados
"municipios-põlo" neste projeto am

bicioso.
Já foram definidas três etapas:

a primeira é a distribuição dos recur
sos com "fatias" proporcionais à di
mensão da Saúde em cada municfpio.

, Assim Joinville deve ficar com48% do
"bolo", enquanto Jaraguá do Sul
e São Bento do sui assumem 7%, cada
um. Os demais dividem o restante en

tre si.Em uma segunda etapa, oPro
jeto visa a melhoria da rede hospitalar
namicrorregião e, finalmente, a inte
gração entre todos os munidpios,
através da Informática.

Francisco Schork assume

prefeitura de Guaramirim
,
Goaramirim -.o prefeito. em

exercfcio, Francisco. Schork - assu

miu o. cargo. no dia 18 - pretende in
tensificar as obras que já vinham sen

do. realézadas pelo. prefeito. Antônio.
Carlos Zimmermann, em férias.
Schork quer entregar à população, até
o. final do. mês, a estrada de ligação.
entre a BR-280 e a Comunidade de
Caixa D'Água. Com leito. de 12 me

tros de largura e 500 metros de ex

tensão, a estrada deve beneficiar ain
da parte da comunidade de Brüder-
thal.

'

Schork também deseja con
cluir em fevereiro as .obras de co.ns-·

,

trução da Escola São. José do. Rio.
Branco, que tem "quatro. salas e uma

capacidade para mais de 320 alunos.
No local, a Prefeitura ainda está er

guendo. um galpão. de 370 metros
quadrados, A Prefeitura vem refor
mando. .outras duas escolas do. mu
nicípio: ii Escola João Pereira 'Lima
(na comunidade Ribeirão. do. Salto) e a
Escola-Rodolfo Jhan (no Brüderthal).
No dia 17, Francisco. Schork reuniu a

Associação de Pais e Professöres do.
Colégio Estadual São. Pedro, para in
formar detalhes sobre o. convênio a

ser assinado. com o. Governo Estadual
para a construção de nova sala de aula
na Escola.

Gasolina em falta no Vale'
Jaragui do Sol - A Guerra

no Golfo Pérsico. já começa a trazer
suas consequências ao. País, especial
mente pela riecessidade de contenção.
no consumo de combustíveis, Nessa
semana, os postos de abastecimento.
de combustíves, na:microrregião, so
freram com a falta da gasolina nas

suas bombas, um clima que reviveu as

grandes dificuldades encontradas no

final do. ano. passado. pela escassez de
alcool - e o. prõprio fracasso. do.
Pré-Álcool, considerado até então. a
graride alternativa de energia ao. Bra
sil,

O estoque de gasolina era "ze-

ro" no tanque do. posto. Alvorada, na
terça- feira, enquanto o. seu proprietä
rio, Helmuth Becker, aguardava a li
beração. do. produto. por parte da dis
tribuidora, "desde o. dia 18". Já no

dia 19 os motoristas foram obrigados
.

a se dirigirem a outros postos. "Eles
dizem que têm muitos pedidos e não.
conseguem atender a todos o.s pos
tos", afirmou Helmuth, Os 45milli
tros do. tanque do. Posto. Cidade
também ficaram vazios já na tarde do.
dia 19, enquanto. o. proprietário Rogé
rio. Reinert não. alimentava boas espe
ranças: "A tendência é de reduzir
ainda mais as cotas" .

"

--

-4.
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FORD VERÓNA. VENHA SE . APAiXONAR DEFINITIVAMENTE
Venha ao seu Distribuidor Ford se apaixonar. pe
las vantaqens que um Ford Verona oferece. De

sign moderno, linhas aerodinâmicas. Motor l.6 .

ou motor 1.8, econômicos, potentes e de facíl

manutenção. Vidros, antena e espelhos retrovi
sores externos com acionamento elétrico. Espa-

rdan & C

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 Distribui
dor For.
Apaixone-se definitivamente pelo Ford Verona.

Jaragw1 do Sul. 26/01/91111102/91 PágÜUl3

Alguns dos itens citados são opcionais. Consulte o seu Distribuidor Ford.
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Todo o sucesso é o que
desejamos ao senhor Zeferi
no Kublinki, que assumiu
recentemente a direção da
Exatoria Estadual, em Ja
raguá do Sul. Ele era ante
riormente responsável pela
Exatoria, no munictpio de
Videira.

vemente as matriculas para
Curso Profissionalizante pa
ra Manequim e Modelo FO
tográfico - adulto e infantil.
Maiores detalhes serão pu
blicados nas próximas
edições do " Gente & In
formações" .

II

II

A sua ./eg'ncla
começapor
tora.
Vlst.

AVoda Sempre
Getúlio Vargas, SS

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

ÓTICA
HERTEL

• L.boIMótIO cHICo
_1»CI.UUdo.

.

,

• Hj ma'. de 50 fino. ....dendo
voM.
• Praiclúo • ".,.,,,,...
Av. ca.N1Io V.".. , 15
Fone12-1" .

-.-.-.- . .,.-.-.-

Os centenas de clientes
Sob a coordenação do da Organização Contábil

colega Juba Leoni, a Rádio "A Comercial" já estão
Studio FM continua lide- sendo 'atendidos, desde o

rando as audiências na Re- dia 21, em sua nova sede,
gião Norte de Santa Catari- na Marechal Deodoro,' 130
na, especialmente pela sua - 2!? andar, prõximo às Lo
nova programação - im- jas Hermes Macedo. No
plantada desde o dia 7 deste

.

mesmo prédio - amplamente
mês.. O sistema radiante da confortável -, funciona a

Studio FM já
I

'consegue Agência da Varig Passagens
abrangência em todo o lito- e, em breve, a redação do
ral do Estado. Correio do Povo.

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

- - - - - - - -

.......

,A reabertura da Boate.
Marrakech foi um grande
sucesso, no dia 19, quando
centenas de jovens lotaram
suas dependências, para
curtir a chamada "Noite do
Rock inRio" .

E a Clfnica de Fisiote
rapia Jaraguá também está
em endereço novo: na Rua
Walter Marquardt, 356 -

próximo à Cltnica Santa
Cecilia - poderão ser en

contrados os mesmos com

petentes serviços prestados
pela Clfnica de Fisioterapia
Jaraguá.

. ,

- - - - - - - -

.......

E a CKAT inicia bre-

Pilote sempre equipado,

�HONDAI Menegotti Motos I�

,Carnaval de preços, prazos
e descontos especiais

de

PORCELANA.:' SCHMIDT. CRIST�/S.INOX E ARTIGOS 1', DECORA.Ç;rÖ LANZNASTER
o seu relojoeiro

Tudo em 3x s/acréscimo

Av. Mal. Deodoro, 391· fone: 72·1667

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

,

dia
Clbok4de

.

U Fisioterapia Jaragll4 está a partir desta semana
atendendo em seu novo endereço:Rua WaLterMarquardt, 356,

próximo à Cltnica Santa Cecüia.

------,---------

rora animou
.

baile do ülti-
SERAmiza-
9 de feverei

ro, a nal sociedade
do Trê do Norte já

ai/e com os

Abaixo, as belezas jovens dás modelos
CKAT, Regiane Kamer e Juliana Conti.

festivo momen
ao aniversario do
coração, Otávio
'orreio do POliO,
Nafesta do Vail
nguinho esperto,
assada; e aquela
amos repetir estas
empre. Parabéns

Muitas felicidades à
senhora Brunhilde, que
esteve aniversariando on

tem, dia 25. Brunhilde é es
posa de nosso diretor, jor
nalista Eugênio Victor
Schmöket.

E no dia 27(aTnflnhã)
é a vez do aniversário de
Marina Gonçalves Bertoldi.

,

Sincerosparabéns.

na segun-

-.-.-.-.- .....-.- dia 29 deste
ria o senhor
ndorfer Filho,
ejamos muitos......-.-.-.-.-.-

Votos de felicidades
também são extensivos a

Beno Geifert, que festeja

,AV:Marechal, 796-Fone:72-0255

A ROUPA INFANTIL

Página4\

:CarriavaI
,91,' "

E O Bloco "Se Segura" finalmente
decidiu sua presença esperada para o

CarnavaU91, no Clube Atlético Baepen
di, em Jaraguá do Sul. Embora seus in

tegrantes e diretores nãorevelem, o fato
é que o bloco vem com uma fantasia his
toricamente luxuosa. Pelo menos 20 ca

sais já estão devidamente confirmados
para pidarem no bloco, nas folias de
momo deste ano. E "Se Segura" que af
vem festa ...

Os 80 anos de
Alberto Moretti
- Completou: no dia 17 do corrente

os seus 80 anos de vida, o estimado sr. AL
berto Morem, residente no bairrode Nereu
Ramos, em bonita festa organizada pelosfi
Lhos cóm missa na Igreja Santo Antonio e

auto jantar que reuniu mais de cem pessoas
que viveram horas de agradável confrater
nização. Comerciante e polúico do passado,
teve posição destacada TUl vida do.munici
pio, onde defendeu denodadamente a sua

região 'com seus conterrâneos, que recebeu
inúmeros beneficios, tais como a eletrifi
cação, a abertura das vias principais, o lo
gradouro público, o abastecimento de água
e a ponte "Alberto Bauer" sobre o rio lta-
pocu.

'

O falecimento
de Silveira Jr.

Com as festividades de fim-de-ano passou por
desapercebida a morte de um cidadão que teve

atuação destacada na vida intelectual-politica-social
da região. Norberto Silveira Júnior nasceu no Núcleo
Rio Branco e teve uma vida atribulada, mas cheia de
lances sensacionais, autor de diversos livros (entre eles
"Memórias de ummeninopobre"), escrevendo emjor
nais, (inclusive no "Correio do Povo"), comentarista
no Rádio e na TV, bancário (do INCO) e assessor de
imprensa do governadorAntonio Carlos Konder Reis.
Morreu às 10:25 hs. de03-12-90, noHosp. Reg. de S,
José, depois de 28 dias de longa agonia. Abelardo F.
Montenegro, ex-promotor 'de Jaraguâ e professor
emérito da Universidade Federal do Ceará, de Forta
leia [como ex-colaboradordo "Correio doPovo" ) en
viou longo necrológio, lembrando a suapreciosa vida,
que deverá ser-publicada tão logo cessem ôsmomentos
de crisepor quepassa a imprensa brasileira.

E para que chegue ao conhecimento de todos, Tnflndeipassar O
presente Edital, que será pUblicado pela imprensa e em Cart6-
rio, onde será afixado durante 15 dias.

Proclamas de Casamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficia/do Registro
Civil do 1'1 Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estadc tk ,

Santa Catarina, BrasilJaz saber que compareceram em Can6rio
exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de habilitarem
para casar, os seguintes:
EDITAL 'NI! 17.570 de EDITAL ,NIP 17.574 d.
15-81-1991 1J'-81-1991
• CELSO FACHINI E ELENA • ADILSO SCHUCHARDT E
FRANZNER NEUSA MARIA STORCH
Ele, brasileiro, divorciado" operá- Ele, brasileiro, solteiro, tecelão,
rio, natural de Jaraguá do Sul, do- natural de Maripá - p'alotlna, Para
miciliado e residente na Rua Doutor ná, domiciliado e, residente na Rua
Aguinaldo José de Souza, 53, nesta Bertha Weege, 2.538, emlBarrado,
cidade, filho de Artur Fachini e Fe- Rio Cêrro, neste distrito, filho .de
dora Vicente Fachini. ,Orlàndo Schuchardt e Edla Welse
Ela, brasileira, solteira, operária, Schuchardt, '

nátural de Jaraguá do Sul, dornici- Ela, brasileira, solteira, costureira,liada e residente na Rua Mathias natural de Porto Mendes - Marecha
Ruysam, 150, em Ilha da Figueira, Candido Rondon, Paraná, domici
neste distrito, filha de Quiliano liada e residente na'RuaOscar Sch
Franzner e Onda Tecila Franzner.. neider, 474, em Barra do Rio Cêrro;
EDITAL NI! 17.571 de neste distrito, filha de Vemo Storch
16-01�1991 e Clara Ermelina Storch:
• CELESTINO KNISS E MARIA

EDITAL Ne' 17.575 d.

�Wffr�HA GONSALVES RE- !8-:2i>1'':k FACHI E ,UNA
Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, ARENT
natural 'de Luís Alves, neste Estado, Ele, brasileiro, solteiro, operário,
domiciliado e residente na Rua 612, natural de Vida! Ramos, neste Esta
n2 473, nesta cidade, filho de José do, domiciliado e residente na Rua
Kniss e Paulina Winter Kniss. Bertha Weege, 200, em Barra do
Ela, brasileira, solteira, professora, Rio Cêrro, neste distrito, filho de
natural de Dois Vizinnos Paraná, Guilherme Santo Fachi e Mafalda
domiciliada e residente naRua 612, Valiati Fachi,
n2 473, nesta cidade, filha de Octa- Ela, brasileira, solteira, do lar, na
cilio Gonsalves Reguelim e Ema tural de Rio Branco, Paraná, domi-
Joana,Essy Reguelirri. ciliada e residente em Pedras Bran-
EDITAL NI! 17.572 de cas, em Barra do Rio Cêrro, neste
16-81-1991 distrito.. filha de. Ladislau Arent e
_ JORGE ANTÔNIO MACHA- Maria Filomena Arent.

'

DO E SILVIA ZEZUINO MAR- EDITAL Ne 17.571 d.
TINS 18-01-1991
Ele brasileiro, solteiro, mecânico, - ROLF HERMANNJANSSEN
natural de Guaramirim neste Esta- E LEA MARIA CORREA
do, domiciliado e residente na Rua Ele, brasileiro, divorciado, dese
Victor Rosenberg, 237, em Vila nhista projetista, natural de Jaraguã
Lenzi, nesta cidade, filho de Sérgio do Sul, domiciliado e residente na

Machado e Nilvia ce Paula Macfía- Av. Getúlio Vargas, 659, nesta ci
do. . dade, filho de Roland Leopoldo
Ela, brasileira, solteira, do lar, na- Germano Janssen e Lagny Branca
tural dé Corupá neste Estado do- Meneghin Janssen.
miciliada e residente na Rua Victor Ela, orasileira, solteira; projetista,
Rosenberg, 237). em Vila Lenzi, natural de Tubarão, neste Estado,
nesta cidade, nlha de Juvencio domiciliada e residente na Rua 383,
Moreira Martins e Elsa Marta Mo- Bloco 08, apto. 104,. nesta cidade,
reira Martins. filha de Francisco Luiz Corrêa e.

EDITAL Ne 17.573 de JoanaPaes Corrêa,
16-81-1991 EDITAL Ne 17_577 d.
• PAULO ROBERTO FER_- 18-01-1991
NANDES MOREIRA E VALDI- • HÉUO ROBERTO FOUSTEL
VIA GELSLEICHTER E JANIRA APARECIDA GON
Ele. brasileiro, solteiro, técnico CALVES
mecânico, natural de São Francisco Ele, brasileiro, solteiro, assistente
do Sul, neste Estado, domiciliado e ',administrativo, natural <Je CamIX>
residente na Rua João Piccolk 313, Largo, Paraná,. domiciliado e resi
nesra cidade, filho de Pedro Bastos dente na Rua Irmão Leandro, 800,
Moreira e Gilsinéa Méri Fernandes em Vila Lenzi, nesta cidade, filho
Moreira. de Egon Roberto Foustel 'e Maria
Ela, brasileira, solteira, professora, Fouste!.

.

natural de Ibicaré, neste Estado, Ela, brasileira, soltei� costureira,
domiciliada e residente na Rua João natural de Jaraguá do Sul domici
Piccoli, 313, nesta cidade, €ilha de liada e r.esidente na Rua �ritz Bar
lrineu Gelsleichter e Maria Gelslei- tel" 738, nesta cidade, filha de An-
chter. there Gonçalves e Inez Gonçalves.

Moda in/(I1Jto-juvenü ptIIYl realçar elegância de
se.usjillws. Um carinho especial ptII'tJ o seu bom

gosto.
M.al. Deodoro, 81$ - Jaraguá do Sul- SC·

Vestindo Gerações

Postos tk Vendtu
Av. Mal. Deodoro,

1.085
RuaReinaldoRau,

530
Fone: 72-3311

.4Y. MAL. DEODORO DA FONSEC.4. J8J
G.4LERI.4 DOM FR.4NCISCO - SAL.4 01

A preferência dos.jovens todos
os fIOS de semana BR-280 KM

58 _- Guaramirim

VI�ÇÃO
CANARINHO

y,
- Há 20 anos transportando
os artífices do nosso progresso.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 98.7·- FONE72-1422
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Atacado e varejo
o prefeito de Massa

randuba, Davio Leu, con
cedeu aos 150 servidores
municipais um reajuste de
30%, no mês de janeiro, o
que eleva o piso do, cate
goria para Cr$ 27.500,00.
O "teto" dos vencimentos
dos funcionários fica esti

pulado, agora, em Cr$
135mil.

levantamento feito junto ao
Departamento Comercial
do, Empresa, os preços ti
veram reajustes de 22,24%
neste -pertodo,

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

Desde o dia 21 deste
mês a Jaraguâ Turismo
está com nova direção. O
senhor Errol Kretzer subs
tituiu a Katia do, Silva Bar
tsch. A ele todo o sucesso

e, desde já, nos colocamos
ãlnteira disposição.

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

E a Guerra no Golfo
'já começa a afetar as ex

portações das empresas ja
raguaenses e,: especial
mente, intensificar ainda,
mais a recessão prevista
para 1991.

.. .. .. .. .. .. .. ..
........

E o prefeito Davio
Leu prefere ficar de fora
das discussões em torno do

projeto de Lei do, Câmara
de Massaranduba, que
proibe a distribuição do

Metanol, no municipio.
Davio deseja, isto sim, que
"0 aparelhamento dos

.

postos de combusttveis e o

treinamento do pessoal ve
nha antes do, distribuiçâo
do Metanol' .

.. .. .. .. .. .. .. ..
.......

A direção do Brei

thaupt contestou as infor
mações do Sindicato dos

Metarlürgicos de Jaraguâ
do Sul sobre a variação de
preços do, Cesta Básica de

Alimentos, nos primeiros
15 dias de janeiro. Pelo

Rua Reinoldo Rau,632
Fone: 72·1599

Madeiras, tijolos, lajes pré-moldados, cimento, cal, portas,
janelas, fechaduras, forros, tudo da mellwr qualidade e com

pronta entrega.
-

Rodovia BR-280 Km 69,fone: 72-3375, prôxima do Posto
Marcolla e Rua Bernardo .

Dornbusch, s/n'!, prôximo da Marisol.

Em cada cliente, um novo amigo.

Prefeitura acerta obras de

construção do novo terminal
Massaranduba - As

obras de construção do futu
ro Terminal Rodoviário de
Passageiros do município
devem iniciar no mês de
março, segundo pretensão
do prefeito Davio Leu. Ele
deve publicar Edital de Lici
ração, neste sentido, no mês
de fevereiro, embora admita

que o começo das obras.
"deva se dar com recursos
da própria administração" .

Davio calcula que a nova

rodoviária vá exigir recursos
de Cr$ 40 milhões.

O terminal terá oito
boxes, construidos em uma

área de 1.050 metros qua
drados, com toda a infraes-

ABEMTUR escolhe a VARIG

como a melhor empresa
Nacional e Internacional

Pela segunda vez consecutiva a VARIG foi escolhida como a-Melhor
Companhía Aérea Nacional e Internacional pela ABEMTUR - Associação Bra
sileira de Marketing Turístico. Estes prêmios conferidos à VARIG resultaram
de pesquisa realizada no "trade", da qual participaram mais demil executivos,
que se manifestaram pormeio de votação secreta.

Aimla recentemente a VARfG reçebeu três importantes prêmios ßC?S
Estados Unidös e um na Europa. FOI escolhida pelos passageiros norte-ameri
cimos como uma das dez melhores empresas aéreas do mundo, numa pesquisa
realizada pela respeitada emprasa Zagât Survey, que durante seis meses ouviu
milhares de passageiros em todo os Estados Unidos. Foi também eleita pelos
leitores· da revista norte-americana Business Traveller International como a
melhor transportadora da América do Sul e a empresa gue-sen'e, a bordo, o
melhor vinho brancol o Bougros Chablis Grand Cru, safra de 1968. Es� pes
quisa foi realizada pe a empresa Simons Marker Research Bureau e a qualidade
do vinho foi apontada por umjuri especializado, ..

Na Europa, pela· quinta vez consecutiva, a revis.ta inglesa Executive
TraveI, escolheu a VARIG como a melhor companhia aérea do ano para os
voos para a América do Sul! Caribe e.América Central, concorrendo�m graa
des cómpanhias como a Swissair, British Airways e Lufthansa. ArevistaBxe
cutive Travel, editada em Londres, é um dos maiores veículos de ci_rcuJação eu
ropéia dirigida a homens: e mulheres de negócios que usam habitualmente o
transporte aéreo para diversos destinos, em todos os continentes.

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

Fone 72-0561

t��tfA MALHAS LTDA .

Malhas para confecção
Mo/eton, moletinho, malha mercerizada e

coton lycra.
Rúa Walter Marquardt, 1180- Fone 72·0099

Jaraguá do Sul- SC

II

4

Calhas e Aquecedor Solar.
R. Felipe Schmidt, 279 - Fone:

72-0448

.Jaraguá do Sul- SC II
II

II

II

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

FUN·ILARIA
JARAG·UÁ LTDA.II

II

Dr. Waldemar Schweitzer
Clinicá de pequenos e grandes animais, cirurgias,

vacinações, raio x, internamentos e boutique.
R. Joinville, 1.178 (em frente ao Sup:

Breihaupt) - Fone: .'72:3268
Jaraguá do Sul - sc

trutura de serviços. Previsto
para ligações interestaduais,
intermunicipais e urbanas, o
Terminal vai resolver um

dos grandes problemas de
Massaranduba no setor, já
que atualmente, os passagei
ros precisam se dirigir até a
rodovia para viajar a Curiti
ba ou São Paulo.

Edifício Barg
Center em fase

de construção
, Jaraguá do Sul- Começam

nesta semana as obras de construção
do futuro Edifício Barg Center - Ma
recbal Deodoro, 960 -, sob a coorde
nação do engenheiro Adernar Heinig.
COm toques de requintes, o prédio
terá .13 pavimentos, abrangendo es

critórios comerciais e apartamentos,
Serão 12 mil melros quadrados de
área construída, onde estão projetados
28 apartamentos, 30 salas comerciais.
- oito lojas térreas -, além de dois
apartamentos de cobertura.

No subsolo estãO' projetadas
garagens índividuais gos condôminos,
enquailto no térreo estárãôlocalizadas
as lojas comerciais. Três pavimentos
primeiros serão para as salas comer
ciais, e os oito andares' seguintes, pa
ia apartamentos, no futuro prédio;:
que ainda terá: piscinas (adulto e in
fantil); salão de festas, jogos; quadras
poliesportivas e churrasqueiras. Lojas
e apartamentos já estão à venda, no
local, ou pelo fone: 72-3597.

II SUCOS E
. II VITAMINAS
I: GOULART

Lanches! Pizzas, li
Sorvetes,

II Petiscos
.

e Bebidas.
-,

II

.

9jII

II

I'

R. Cei Procópio
II

Gomes,227

TUBOS SAN�A
HELENA LTDA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

. concreto).
R. Joinville, 1.Q16-Fone: 72-1101

Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl
linha esgoto - tubos de polietileno/mangueira

preta).·
R.Bernardo Dornbusch, 858, - Fone: 72-3025

Escritório Geial
R. CeI. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72-0066

,II
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� � GERAL

'lU.,�
Imobiliária Jardim
Jaraguá· Ltda.

Rua,ReIDOldo Rau', 585 - 89!ZSo � JARA.·
, GUA DO SUL - SANTA CATARINA

'

,"'"--) FONE: (0473) 72·0768 - CREçr��J

VENDE

,CASA DE ALVENARIA c/250m;, terreno c�1.4qom2.
CASA DE ALVENARIA c/200m Vila Baepend],
CASA DB ALVENARIA clt7Om�, V.Nova-RIFinancia-
da. 2'CASA DE Al-VENARIAc/I48m , Vila Baependi,
SALAc/4Om -ceqtro.KITINETE c/7Om - centr�.APARTAMENTOc/268m -centro.
APARTAMENTO c/200m2 - centro.
APARTAM'ENTO c/190m2 - centro - Aceita casa de me-
llOr valor. '

APARTAMENTO c/150m2 - centro.
APARTAMENTO c/135m2 - centro,
APARTAMENTO c/108m2 - centro.
APARTAMENTOC/l('}2m2 - centro.
TERRENO c/420m2, Ilha da FigUeira.
TERRENO c/15x35m , Vila Baependi.
TERRENO c/15x26m2, pr6x. aoDoering.
TERRENOc/28xI8m2 Vila Baependi. .

TERRENO c/14x5Om�, clcasa de madeira, na Rua CeI.
Procõpio Gomes de OliXeira, 859, centro.
TERRENOc/15x38�, Vila Baependi,TERRENO c/l.211m,t R. João Planíncheck.TERRENO c/28x6� , TIha da Figueira.
TERRENOc/2.66Om ,Barra do Rio Cerro.
TEJiRENPC/6.50Qm2, TIha da Figueira.
TERRENOcl7.13Om2 Vila Nova.
TERRENO c/18.000m� , R. Jeão Planincheck.
TERRENO cJ27.932m2,R. Amazonas.

ALUGA

APARTAMENTOEdif. Carvalho � NOVO
CrS-90.00 00
CASA DE A�VENARIA - c:eatro.
SALAc/14Om - VilaNova.

INTERIMÓVEJS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117 '

Jaraguá do Sul -= SC
CRECI,0914-J

VENDE

'Icasa alvenaria c/200,oo.u2 e terrenos c/500,OOm2,
situado em Guamiranga.
Casa alvenaria c/350,OOm2 e terreno c/900,OOm2,
'situado na R. Cabo B. BadIich.
caSa alvenaria c/260,00m2 e terreno c/450,00m2,'
situado px. aoF6rum..'

'

,Terreno c/450�00m2, situado na ua 355 - Bairro
Água Verde.
Terreno c/600,00m2, situado px. ao Acaraí.
Terreno c/6.800,00m2, situado na Rua Leopoldo
Janssen.

ENGETEC
.

Engenharia e
.

Tecnologia da

EN�ETEC Construção Ltda

R. Cei. Proc:'pio Go.es .e Olh'eira, 21. - Foae
72-.373
laraga' do Sol- SC - CREA 22'4 - CRECI '34-1

VENDE:

- Salas Comerciais (22 andar) Av. Marechal Deodoro
- Casa em Alvenaria - Rua Domingos Demarchi

,

- Casa em Alvenaria - Vila Lalau
'- Casa em Alvenaria - Ilha da Figueira
- CasaMista - Vila Lenzi '

- Casa Semi-Acabada (90,OOmz) - Vila Nova
-Apto. Edr. Jorveli

.

- Apto. Edf. Jaraguá
- Apto. Edr. Chiodini
- Apto. Edr.Marajó
� Apto. Edr. Carvalho
- Cobertura Edr. S'l'iocket .

...,Terreno (439,OOm ) - uma_quadra do Juventus
- Terreno no loteamento Dabnar - estrada pi Bairro
A:mizade

ALUGA

- Apto. 4 quartos - RuaReinoldo 'Rau - Centro
- Apto. 3 quartos - Rua Joinville
- Sala Comercial-Rua Bernardo Dorbusch

.

- Sala Comercial-Rua Josê Emmendoerfer
-Salas Comerciais - Rua Exp. Antonio C. Ferreira esq.
,com a Josê Emmendoerfer

'

- Casa na Ilha da Figueira

C:;:ollS!.utora:
Cálculo Estrutural

Projetos Civis
Execução

Imobiliária:

Compra. Venda. Avaliação
Locação e Intermediação

de Imóveis

'EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Tttu
los da COmtZTCO de Jaraguá do Sul, Estado áeSanta Cata
rina, na forma daLei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se
acham nesteCartório_])graProtesto os Tttulos contra: .

COM.DE TECIDOS NS LTDA - Rua: João Picolli
139·NESTA.

JOAO A DOS SANTOS CASTRO· Rua: Lena Ni·
collurzi 136 - NESTA

LEONIKARAWULS[(J - Rua: WaJdemiro Mazure"
ga s/n� • NESTA' ... .

NELSON SPEZlA - Rucz: João Januáno AlTaso
2412 ·NESTA

. ONEUA RONCHI LTDA � Rucz:RioMolha· NES-
TA

PRATICA ASS CONTABIL SC LTDA • Rua: Av.
Mal.Deodoro 1067· NESTA

PNEUMATlC COM REPRE LTDA - Rua: Rodolfo

Cor Im6uei
Jaraguá

.

ctäa.
Compra - lIenda - i.otea-"'ento e Administração de Imóveis
CGCMF: 78659544/0001·92 - Creci 852·1
Av. Mal. Dl1Odoro, 141 - Fone; 72·2010

ALUGUEL E VENDA

Temos a disposição de clientes, diversos

imóveis, tanto casas como apartamentos, pa
ra locação, situados, em diferentes pontos da
cidade.
Para venda, temos lotes ne loteamento Santo
Antônio em 'condições facilitadas, e ainda ca-

sas e aPartamentos.

Vende-se um Telefone Comercial e um Resí
deneíal

Huffenuêssler50 • liESXA
ROMl IARA PEREIRA SCilOEFFEL - Rua: Jorge

Lacerda 169 - NESTA
TRANSP GRALHA AZUL LTDA - Rua: Octavio

Lemos452 -NESTA
VILSON TREVISANI - Rua: Martins Russia 322 .

NESTA
. .

E, como os ditos devedores não-foram encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por in
termêdio do presente edital, para que os mesmos compa
reçam neste Cartório na Rucz:ArthürMüller n� 78, nopra
zo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então dar
razão porque nãO o faz, sob a pelUl de serem os referidos,

protesladôs na forma da Lei, etc. '

J�r.qgI4ádoSul 21 dejaneirode 1991.AUREAMUILERGRUIiBA - TabeliiieOjicialdeProtesto
'de T(tuIos

.WAGNER
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA

MMrtz: BR·280 - km 55 - Telex (474) 506 - Fones (0473) 73·0163 e 73·0422. Filiada NTC sob n" 937.
FIlIais:_ '.iJlo - Fone: (Oll) 291·45Jl,CampiDu - Fone: (0192) 311·H44
....... _ Fone (0144) 33-4923 Blu_Bau - Fone: (0473) 22:-0199 JOÜIvilk -:- 'Fone: (0474) 22-5220 Rio .........
., - Fone: (067) 452:1121

JlII"G8f14 doSill. 26/01/91 a 1/02/91

CORREIO_,_
1>.C> 1F» <> "" €>

CHALÉ
Imoblliáriá e .

Aepresentações Ltd,.
, Rua ReiDoldo Rau; 61 - Fones: 72·1390 e 72·1500
Jaraguá do Sui - SC - CAECI.643-J

APTO - 01 Surte + 02 atos., Edlf. Schlochet, Centro, Entrada + FI.
nane.; .

APTOS - 03 atos. + Dep. de Empregsda, EdH. Mannes, Av. Milli.
Deodoro; ..,

APTOS - 01 Sufle + 02 0101., �ua: José. Emmencloerfer; (Sobrado);CASA - Mlata: V. Nova, cn5m , Tilrreno 222m", Rua: Joio S. Tava.
res; ,

CASA-Alv.: c/84m2, Ier. 529m211'ia: CerlolNlels, V. Nova;CASA - Alv.: c/110m, Ter. 450m Rua: Joio Franzner, Ent. + FI.
nanc.;
CASA - Alv.: c/105m2• Ter. 51(1!!l2 Rua: Domlnaos Rosa, FIa... lra:

•

CASA - Alv.: c/142m2 Te.r. 450rn Rua: Pli, Mlrandlnha, Água V.nhi;CASA - Alv.: c/108m2, Ter. 402m2 Rua: JÓlfÓWlest JUliI«:·
,",

CASA - Alv.: c/177m2, Ter. 33lm2 Rua: José'Emmencloerfer Frente
APAE;

,

CpASA - Alv.: c/255m2, Ter. 1.255m2 Rua: Prof. Antonio E. Ayroeo CI
Iselna; ,

CASA - Alv.: c/98m2, Ter. 665m2, Vila Novai'
CASA - AIV.: cIS6m2, Ter. 337!.'J2 Lot. Vieira; (Weeg);SfT[O - é/Area de 152.400,00m , Rly Molha, Pr6x. Gruta;CHACARA - c/Area de 154.000,OOm c/02 casa, de Alv., Rio MAlha'TERRENO - COMERCIAL, Av. Mal. Deodoro, c/Area de 800 oo.m2•

'

TERRENO - INDUSTRIAL, Pr6x. Trevo Posto' Marcola 'c/Are� de
14.400oOm2.' ,

TERRENO ..: INDUSTRIAL, Pr6x. SalaO Amizade c/Álea de
131.500,00m2; ,

,

TERRE�O - RESIDENCIAL,' Lot. FHj!NIX, Pr6x. Supllnn. BrelthaÚpt,c/450m; .

TERRENO - RESIDENCIAL, Rua: frederlco C. A. Vasel c/Álea de615,00mI; .

,

'

TERRE� - RESIDENCIAL, Rue: Agostinho V. Rodrio, Guaramlrlm
c/1.056m; ,

TERRENO - RESIDENCIAL, Loteamento PAPP, c/Área de 455 00tn":
, TERRENO - RESIDENCIAL, Vila Nova, Rua: José Marangorl' c/Ará.de 625 110m2 "

, TERRÉNO 2- COMERCIAL, Br. 260, Km 76, Nereu Ramoa c/Área de
2.500,00m ;

. , , ,.

TERRlöNO - COMERCIAL, Rua: JOBé TheodOro Ribeiro, Flg...lra,C/1.000',oom2;

EMPREENDIMENTOS.;
IMOBILIARIOS.

MARCATTO lTDA .

A�.lIIal. Deodoro, 1.189- Fone 72·1136e 72·'1411
JarlMl,uá do Sl,Il- ,SC� CBECI Cl93..

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VENDA

- WTEAMENTO "LIODORO RODRI
GUES" VILA RAU -

Com fmanciamento até 25 pagamentos

CONDOMINIO AZALÉIA (condomi
nio fechado horizontal)
-JARAGUÁ ESQUERDO.
Com fmanciamento até 1� pagamentos.

- ATENDIMENTO TAMBÉM AOS SÁ
BADOS das 8:00 às 12:00 horas.

SAMAE - SERVIÇO AUTÓNOMO MU
NICIPALDEÁGUA E ,ESGOTO.

Abre inscrições para concurso público ao cargo
de AUXILIARDECONTABILIDADE.

Exigi-se curso Técnico em Contabilidade, inscri
to no CRC, uma foto 3x4. As inscrições poderão ser

feitas dos dias 23 até 31101191, no escritôrio do SA

MAE, sito a Rua Guilherme Weege, n!! 34, das 9�'00
às 11 :30 e das 13:00 às 15:00 horas, munidos de do
cumentação .

O dia do concurso será,divulgado posteriormefl-
te.

Eng. LeandroMartiniRibeiro
Diretor do SAMAE

Elisa Manske Lescowicz
Administradora do SAMAE

FUNERÁRIA HASS
A�, Mal, Deodoro, 1,771 - Fone 72·1190]

PÚlr.lao - 24 hora\
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ANOTAÇÕES
A As.r&?ciação dos Estudan

tes de Jaragu4 do Sulpromove en
contro 110 dia 30 de janeiro, no au
dlt4rio do CEJAS, da 191u>ras, para
deftnir o nome da empresa que fard

.

o transporte estudantila lJlumenau e

JoiIrtNle neste ano, Em 90, empre
'64rlo.r do trtmspoTte e estudantes
.n40 se entenderam bem. Vejamos
agOrrt.

dodia4.

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

A nova diretoria doPX Clube
de Jaraguâ do Sul se reane 110 ter

ça-feira (dia 29), para traçarem um

cronograma de atividades, nesse
ano, A entidade é· presidida por
Nelso,; Jansen; eleito no dia 16 de
dezembro do anopassado.

-.-.-.-.-.-

.

Os traba/hQdqres metaMrgi- ..

'.

C08 decidemàs 91u>rasdeste domin
go se aceitam ou rejeitam a proposta
de reajuste salarial feita pelos pa-

. tr6es do setor: 43,59% (na Weg) e
57,95% (kohlbach). Segundo os sin
dicflIistDS, as perdas ultrapassam os

173%. Enquanto isso, os boatos de
crise denITQ do setorse intensificam.
Na Kohlbach, os colaboradores vão
entrar novamente em férios, apartir

-.-.-.-.-.-

Mais de 26 mil candidatos
disputaram ferrenhamente as 7.914
vagas à Associação Catarinense das
Fundações Educacionais, durante
concurso vestibular, nesta semana,

E, enquanto isso, outras centenas de
pessoas vão desistir dos cursos,
neste ano, porfalta de condiçõesfi
nanceiras de cobrir os valores das
matrtculas •

CAI',iSASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO

Profundamente consternados comunicamos aos pa
rentes, amigos e conhecidos o falecimento de

RENALDO ULRICH
ocorrido as 5h50min do dia 21 de janeiro de 1991,

com a idade de 73 anos.
Por este intermédio desejamos agradecer a todos

pela ...ua participação nos funerais, aos que enviaram flores
e coroas e que de um modo ou de outro nos confortar:a,m
com suas palavràs de pezar, ao corpo clinico e enfermeiras
do Hosp. e Mat. São José"em especial ao Dr. Joni Vargas,
aOI Pastores Carlos Bock e Werner Dietz •

. OutrOSSh:�I, convidamos para o culto que será cele
brado as 9h30min do dia 27 de janeiro de 1991, na Igreja
Eorangélica Luterana - Centro.

A FamOia Enlutada
Jaragu' do Sul/Janeiro de 1991.

II

moPmA ETRAUlATOlOGIA
Dr. Marco. F. Subtil

U"lncw - consultas ...,.. ortopedia
i,.ftmii/ e adulto. Membro titular da Soe.
Brasileira de Ortopedill e Traumatologia,.
All. MtIl.lhodoro, 1.572 - Fone: 72.2218

J....... SIII-SC
.

• A'mplo estacion'amento • 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.

não' descartava a possibili
dade de vir a contratar dois
jogadores do Joinville Es
porte Clube para esta tempo
rada. Na pauta de nomes,
,Angelo

. ainda utiliza como
·

referência um plantel de 18
jogadores, sendo 10 de fora.

O
. quarto zagueiro

Gassem Salim. Yussef ini-
· ciou sua carreira no Colora
do (PR), mas já foi campeão
pelo São Paulo, no ano de
1986. Ele atuou ainda no

Sport Recife e no Blumenau,
Durante- apresentação à in...
prensa, o técnico Zé Carlos

·

revelou sua pretensão de
formar uma equípe jovem.
Zé Carlos foi apresentado ao·
torcedor juntamente com o

novo preparador físico do
JuveÍltus, Júlio Cesar Pinto
Resende, 30 anos.

Márcio foram os primeiros
jogadores

.

a renovann seus
contratos _ com o Juventus,
enquanto a direção 1entava,
no meio da semana, a reno

vação com Marino, que tem
passe junto ao Grêmio de
.Porto Alegre. Margute via
jou quarta-feira ao Rio de
Janeiro, não apenas para
tentar apressar o julgamento
do caso "Juventos x Inter
nacional de Lages", no Su
perior Tribunal de Justiça
Desportiva, mas também pa
ra buscar novos reforços.

Novamente mantendo
sigilo nos nomes cogitados,
Margute disse apenas que
tentaria contratos junto ao

Bangu (dois jogadores), à
Portuguesa (dois atletas), e

ao Cruzeiro de Minas Gerais
(um jogador). Ele também

de 4(}() alunos, cobrindo,.,., Iacwtà
nasmatrfculas a� agOrrtpoa/I1d8 na
Escola Isolada - que j4 jiIItciona 110

local. O antigo prldio dePe abrigar
o futuro Centro deAtividades.Segrm
do pretensões de Davio.A E.coIajbl
localizada nos limites entre 08 bairros
de

.

Guarani Mirim e Ma&WDrmduba
Baixo.

O prefeito DavW Leu t!If/oIi2Xl

rãriós da Prefeitura devao lIllbalhar
no local durante 30 dias.

O alargamento dà rodovia es
tadual de ligação GuuamirimlJoio
ville será fC?ito em um �dO de 14
quilÔmetros, passando peJo municC-

Juventus renova com Totoe
contrata. o zagueiro Gassen

Jaraguá do Sul -

Uma semana após ter acer
tado contrato com o Grêmio .

Esportivo Juventus, o trei
nador Zé Carlos já conse

guiu concretizar a vinda 'de
bons reforços ao plantel que
deve enfrentar a disputada
Primeira Divisão do Futebol
Catarinense, O meia Toto,
depois de muitas controvér
sias, decidiu assinar seu

contrato até o final do ano e

definiu sua profissionaliza
ção. No dia 20, o diretor de
futebol, Angelo Margute,
acertou contrato 'com . o

quarto zagueiro Gassen, 30,
vindo do Pinheiros (PR),
cujo passe fica vinculado ao

tricolor jaraguaense até o dia
31 de dezembro.

Gerson, Rossetti . e

Dávio aplica recursos à construção de escola

Antiga estrada recebe obras de alargamento

MlUlaralldllba - A Prefei
tura Municipal inicia segunda-feira
(28) as obras de construção da Escola
MunicipalMinistro Pedro Aleixo, "um'
dos grandes compromissos da admi
nistração 110 setor educacional',
oonforme faz questão de destacar 'o

prefeito Davio Leu. Com urna área de
1.000 metros quadrados. a nova es
cola terâ urna capacidade para cerca

Guaramirim ...{) prefeito
Antônio Carlos Zimmermann está in
vestindo mais de 'os 10 milhões para
o alargamento e a retificação da anti
ga estrada GuaramirimlJoinville, que
espeta a 30 anos o asfaltamento por
parte do goveqao do Estado. Os ope-

DR. WAN·DER L. WATZKO
Clínica Médica
(Clínica geral)
Reumatologia

Consultório: R. José T. Ribeiro, 785 (pröx. Colégio
Holando M. Gonçalves).
Func: 72·2938
Jaraguä do Sul - SC

JtlTGgMdoSul. 26/01/911l1/02/9i

Laboratório de Microbiologia
e Análise. Clinicas .

FLEMING
Rua Reinoldo Rau, 576

Fone: 72·2755
Jaraguá do Sul - SC

que sua admnistração aplicou cerca

de 30% da receita 110 Ensino Funda
mental, 110 ano tU 90. Seu objetivo é
� a Escola Pedro Aleixo fique
pronta até o terceiro trimestre deste
ano, devendo entrar em ftmciona-

. mento a partir do perfodo letivo fie
1992. "A educação representa uma

das prioridades de minha administra
ção",jinaliza.

pio de Sçhroeder e pelo bairro de Vila
Nova, em JoinviIle, mas beneficiando
sobretudo os moradores do bairro de
Bnlderthal. Segundo cálculos feitos
pela prefeitura de Guaramirim, cerca
de 600 veículos trafegam diariamente
pela rodovia em obras.
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