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Feira de VCliáo vai até
o dia 15 no Portal

Os jaraguaenses e visitantes podem aproveitar
até o dia 15 deste mês, para adquirirem.malhas de
alta qualidade a preços de fábrica, na 3� Feira de
Verão, que acontece desde o dia 14 de janeiro, no
Portal de Jaraguá, reunindo 40 lojistas do setor.
Mais de oito milpessoas j{í visitaram a Feira ..
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Acsbou o dissídio coletivo
. /. ,'.

dos metalúrgicos de Jaraguá
Os metatlúgicos. funcionâriosda Weeg vão ganhar um reajuSte de bléia dos metalúrgicos. A pa_rtir:. de segunda;;leirfl 9...8 trabalhadoresjia

43,59 por oento, enquanto na Kohlbach o qumeruo chega. a 57,95 por Kohlbach etarãm e1fZ licença, 'prolongando-se até Ó diá18: Ospróplliás'
cento - retroativos a janeiro. O acordo entre as partes.foi assinado dia metalúrgicos escolheram esta proposta em votação - a outra, seria mais
29 de janeiro, após sucessivas rodadas de negociações. A direção do 15 dias de fériascolettvas.

.

Sindicato, no entanto, não concordou com a decisão, tomada em assem-

Carnaval de rua
,

transferido para
a Getúlio Vargas

A arrancanda finalpara o Camaval/vl, em
Jaraguá do Sul, aconteceu no dia25, 'quando dire
tores de blocos e escolas de sambá se reuniram com'

'
..

à organisaçâo do desfile de rua, na Secretaria de
. CultUra, Esporte e Turismo. Entre outros pontos
acertados, ficou definida a mudança de local do

desfile, que até o ano passado ocorria na.Reinoldo
Rau e, neste. ano, passará pata a Getúlio Vargas.
DUas Escolas de Samba e quatro blocos vão abri

. lhantar a "avenida", juntamente com 1111111' convi
dado especial: a Escola de SamIxr"Estreänfws do
Mar', deNavegantes.

-.;...-------- P(lgi1Ul8- Em ,90, OS fol'ões desfilaram pela última vez na Relnoldo Rau

:: ª = i:� ::-
PLACASDE
BRONZE
TROFÉUS
!40DELOS
PARA
FUNDIÇÃO
FONE: 72-3991

Escolha o idioma .que
.

você deseja fa/aT _

INGL�S � ALEIlAO
FRANC�S
ESPANHOL
ITALIANO .

Aprendizado toos.
garantido
Fone: 72-0294

Eserítõrío de Contabilidade
"Agora elQ novo endereço, pa,ra melhor servi-lo" ffA 'Comercial sie Ltda.",.

• I

.Av.Mal.Deodoro, 130-2'!andar-sala2-Fone: 72-0363-------.Há 47' anos atendendo bem-
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",. Muito infelizmente
foram em 'vão todos os es

forços no sentido de se evi
tar a guerra do Golfo Pér
sico, entre o Iraque e a

comunidade mundial de
nações liderada pelos Es
tados Unidos da América.

E decorre essa con

flagração da teimosia, da
irresponsabilidade e quiçá
da demência do "façanhu
do ditador iraquiano Sad
dan Hussein", que em 2'
de agosto de 1990 invadiu
o Kuwait e dele não quer
se retirar, dessa forma
contrariando uma exigên
cia dasNações Unidas.

,
A, guerra fratricida

está pois at, mas pelo que
tudo indica deverá termi
nar dentro de mais 120
dias, se tanto, comia der
rota completa, das forças
iraquianas embora estejam

II
A GUERRA DO GOLFO PÉRSICO,

Deverá Terminar Dentro de Mais 120 días, Se Tanto
,

Por JOSÉ CASTILHO PINTO

elas bem equipadas e dis
-ponham de um contingente
de um milhão de homens.
Isto sucederá porque não é
somente uma elevada
quantidade de apetrechos'
bélicos e um numeroso,
agrupamento de militares,
que contam para levar de
vencida batalhas em terra,

,mar e ar:Há que se consi
derar, e muito, a qualida
de dos combatentes, con

dição que ficou cabalmente
comprovada durante a

guerra mundial de 1939 -

1945. E sabendo-se, como
sabemos, das falhas, do
malogrado desempenho
dos militares árabes nas

três vezes que bem arma

cios e com forças numeri
camente superiores enfren
taram Israel e foram fra
gosamente- batidos: um

desses entreveros durante

a feita judaica do' Yon Ki
pur, que terminou com a

vitória dos israelitas em

menos de uma semana e fi
cou conhecido como "a
guerra dos 6 dias" ; e mais
a guerr(l entre o Ira_que e o

Irã, que durou 8 anos e

terminou "empatada'", is
to é, sem que se chegasse
à uma solução propria
mente militar, não é dificil
preconizar que essa guerra

, dó Golfo Pérsico' deverá
terminar dentro de mais
uns 120 'dias, se tanto,
com a vitória suada, devi
do o calor do -deserto, mas
estrondosa das forças da
comunidade mundial 'de
nações, ou seja, das
Nações Unidas. ,

Jaraguá do Sul, 25/01191

José Castilho Pinto'

Centro de proftssionais liberais - CPL
.

/;�f:1Gráfica.
o

• �FF SET

//�, , venlda Ltda.
'

• EMBALAGENS EM DUPLEX
// ONDE A QUALIDADE FAZ A DIFERENCA • ETiO. ADESIVAS< _ ___/...

FONE (0473) 72·0588

"Desde 1982 ã

frente,
primeiro da Associação de

Advogados de Jaraguá do
Sul e depois da Ordem dos
Advogados do lIrasti - Sub
seção de Jaraguâ do Sul,
tendo sido' o fundador de
ambas, entrego no próximo
dia 31 o cargo de Presiden
'te da Subseção, na qual es
tive como dirigente princi
pai desde a instalação, e11Z
1984, até esta data.

'Durante o meu manda
to, dentre outras reali
zações, desponta como a de
maior vulto o lançamento da
idéia, hoje concretizada, de

unir sob um mesmo teto

quatro categorias de profis
sionais liberais: advogados,
odontólogos, engenheiros/ar
quitetos e Íné4icos.

Obra quiçá única no

Paes, sua construção, gra-
.ças ao apoio, também da

municipalidade, está em an

damento e a médio prazo
tomar-se-á realidade. Os

'jaraguaenses podem orgu
lhar-se de ter em sua cidade
o "Centro de Profissionais
Liberais-Cl'I:", nome, dado
ao prédio que abrigará' a

',Ordem dos Advogados do
, Brasil; a Associação Brasi-

leira de Odontologia, a As

sociação Jaraguaense de

Engenheiros e Arquitetos e

a Associação Médica de. Ja-
raguá do Sul.

I

Pelo apoio e pela ma- ,

neira franca' e cordial com
,

que nos relacionamos, que
ro deixar consignado o meu

respeito e a minha admi

ração pelo Ilustre Amigo.
Queira receber, a par dos
meus redobrados agradeci
mentos, votos-de elevada es-

,

tima e distinta consideração
Un:r grande abraço.

HaJllberto Pradi" •

RUA SEME MATTAR, 154 - JARAGUÁ DO SUl- SC

1 ;
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t Rua Albano José Vieira, 760 Fone: 73-0478�: lL '.

�:D� GUARAIlIRIII- BR 280':�1 :.
,

:.>

I�:� '(Ao lado dasMalhas Fruelj

.

SPÉZIA & CIA.' LTDA.
Serraria e'Serviços de Trator

Maderas para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jafaguá
Esquerdo

Fone: 72-0300 ., Jaraguá do Sul'
SC

li
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c� JARAGUA DO SUL �c
Conhecida do Acre ao RS

Furgões simples, isôtermicos,
plásticos, frig()r(ficos, trailes
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeração
"
e 3'!! eixo (truck).

Fone: 72·1077 - Rua: Dr. Enrico FermiHg 113.,.., Telex: 474537

Jaragr14 dóS.l, 02102/91 a 08/02/91

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



________...;__G"'"""""�ER..........AL �--CORREIO-
a:=- c:» .. c:» " ca

Deputados .da microregíão
tomam posse na Assembléia

. .)'
.

"Honrado em repre
sentar a' microrregião da
AMVALl", o deputado es

tadual Udo. Wagner (PDS)
tomou posse às 14 horas de
ontem, no cargo, juntamente
com outros 40 deputados de

-, Santa Catarina - entre' eles,
o deputado Durval Wasel, o
mais votado na região, mas

que não foi encontrado para
prestar informações. Udo
Wagner Inclusive já esco

lheu o advogado - e asses

sor do deputado Paulo Bauer
-,

. Augusto Pareias, como

seu Chefe de Gabinete, na

Assembléia Legislativa. Udo
ainda tem direito a escolher
outros dois cargos de con-

fiança.
Embora ainda não te

nha definido esses nomes,
Udo Wagner adverre que as

sumiu, o cargo "preocupado
pela situação drástica em

que estão mergulhadas as fi

nanças do Estado", e com

pleta:
"A sociedade civil,

que gera impostos e riquezas
a Santa Catarina não aguen
ta mais que esses recursos

sejam usados apenas para
. pagarem a Folha de Pessoal
e nem isso consegue". Udo
Wagner considera que "a

realização de obras de servi
ços é. sem dúvidas o grande
desafio. do governador Vil-'
son Kleinübing".

' Udo Wrulner defendf. enxugamento da maquina estata •

Metalúrgicos decidem assinar acordo salarial

Jaraguä do Sul -

Pouco mais de 300 metalúr

gicos decidiram em assem

bléiageral da categoria, rea
lizada na manhã do dia 27
(domingo) assinar o acordo
salarial, pondo fim ao dissí
dio que já havia sido ajuiza
do junto ao Tribunal Regio
nal do Trabalho. Pelo 'acor
do, os cerca. de 12 mil traba
lhadores metarlúgicos de Ja
raguá

.

do Sul devem recebet
já neste pagamento um rea

juste de 43,59% (na Weeg) e
de 57,95% (na Kohlbach).
Outras empresas de menor

porte também têm reajustes
variáveis.

A decisão da assem

bléia, no entanto, teve voto
contrário da direção' do Sin
dicato dos Metalúrgicos. "O
Acordo' foi ruim, porque não
contempla (a inflação em

100%", afirma Luiz Carlos
Busana, leinbrando que os

·h.:"...·.·' ......

trabalhadores demonstfäram
insegurança diante da re

cessão atual - "eles têm re

ceio de demissões e de per
der até o que já foi oferecido
pelos patrões", completou.
»: Os sindicalistas haviam

.

calculado perdas que ultra
passam os 173%, chegando'

a 200% em algumas empre
sas. Busana lembra que a in
flação dos 12 meses chegou
a 1.794%, enquanto o acor
do somente contemplou
895% - quase 50 por cento

.

da inflação do período. _O
acordo foi assinado na tarde
do dia 29 de janeiro.

Kohlbach concede licença
Jaraguá do Sul - Em duas

assembléias realizadas na tarde do dia
24 e manhã do dia 25 de janeiro, os
1.248 metalúrgicos da Empresa Ko
hlbach S/A se definiram pela Licença
de 15 dias, a partir do dia 4 de feve- .

reiro, com retomo previsto para o dia
18, como mais umamostra do quadro
recessi\"0 da atualidade. A direção da
Kohlbach apresentou duas propostas
que foram analisadas e votadaspelos
trabalhadores, sob coordenação do
Sindicato dos Metalúrgicos: a licença
de 15 dias, ou férias coletivas de 15
dias - com pagamento dos salários e

de 1/3 das férias no dia 5 de março.
.

Mas a proposta de Licença,
votada por 676 operários, também
compreende·o "recebimento do salá
rio integral neste mês, mas com re

dução parcelada da jornada de traba
lho e saläríos em um dia e meio. até o
mês de dezembro". Apenas 302 pre
feriram as novas férias coletivas, en
quanto 141 anularam o voto.e 129
votaram em branco.

,
Os sindicalistas

ainda queriam colocar na cédula de
.votação a sua proposta - '''Licença
Remunerada" -, mas a' direção da
Empresa se negou a discutir esta
hipótese.

'
.

Ob!8s na Estação da Ceval em fase adlantadliis.

Mortandade de peixes
atinge (O Rio Jaraguá

Jaragui do Sul- Um novo desastre ecológico, com amorte de cente
,nas de peixes, foi registrado na noite do dia 22, próximo à ponte da rua Berta
Weeg, na Barra do Rio Cerro. E duas empresas foram autua� peloengeghei
ro-cfiefe do Posto Avançado da Fatma, Cesar Arenhardt.no dia seguinte. Cesar
vistoriou o local e constatou que amistura de dois, efluentes das empresas Na
nete Indústria de Roupas e da Ceval Agroindustrial haviam provocado a re

dução do oxigênio dissolvido na água. Ele lavrou dois autos de Infração.
. Mas o.diretor da Nanete, José Gilberto MeneI, questionou a avaliação do

chefe do Pacam, afirmando que "de forma al�a a mortandade de peixes foi
causada por efluentes da tinniraria da empreSa'. Segundo Menel, "os produtos

.
da til_ltlIraria, não pausam mortes de peixes". Ele inçlusíve tirou algumas fotos
dg RIO da Luz, para comprovar que a morte dos peixes aconteceu naquele no,
nao no Jaraguá. .

.' Independente do auto de infração, os diretores da Ceval Agroindustrial
prosseguem com a importante obra de construção da estação de 1'ratameiltos de
Efluentes da Empresa, <rn.e seguramente estará funcionimdo até agosto deste
alio. Já foram investidos-US$ T milhão de dólares na futura proteção dos ma
nanciais, com as obras na unidade de abate e industrialização ck carnede fran-/
gos.

ESTADO DE SANTA. C/\TAUINA

PREFEIT,URA MUNICIPAL DE CORUF,\

DEP.A RTAl\IEN'I'O DE AI>l\HNISTltA<�AO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N� 001/91.
(RESUMO)

A Co�lsslo Organizadora do concurso Pllbllco, faz saber a todoa cia In
teressados, que se ácllam abertas at6 o dia 06 de fevereiro de 1991, no setor
pessoal da P�efeltura Municipal de Corupll. à Avenida Gelllilo VargJa nl 443, aS
Inscrlç6es para o concur.o ptlbllco de.tlnado· aO preenChimento do quadro de
ser.vldores municipais a .aber:

CARGO'
.

NI PE VAGAS
Auxiliar de Sj!ivlços Gerais Masculino • • • • • • • • • .'. .'. • • 07 (sete'
Auxiliar de Serviços Gerais Feminino • • • • • • • • • • • • • • • • 02 !dua.Professores ·habilitados de 5' s BI série • • • • • • • • • • • • • • 09 nove
Professores habilitados de I' a 4' série � • • • • • • • • • • • • •• 03

jtr
..

professor.habilitado
de Jardim a Pré-Escolar. • • • • • • • • • •• 01 u"'_

Auxiliar Administrativo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 01 uma

Vigia noturno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • •• 01 uma
Mecânico em 'Geral • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 01 uma
Agente de Sallde Pllblica (N(vel Técnico) • • • • • • : • • • • • • • 01 uma
MOtorista de caminha0 caçamba • • • • • • • • • • • • • • • • • • 02 (dua.
Médico clinico Geral • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ollum.Médico Pediatra • • • • • • • • • • • • • • • • • .' • • • • • • • • 01 um.

Clrurglilo Dentista • • ." • • • • • • • • • • • • .'. , .• • • • • • 01 uma
Poderio ser formuladas as Inscrlç6eS ou obtidas maiores Informaç6es

jUnto ào setor pessoal da P.refeltura Municipal no hor6r!o de expediente •.

Corupá, 09 de Janeiro de 1991.

ANTONIO CARLÓS BLUNK
DIRETOR DEPTO DE ADMINISTRACAo

COORDENADOR DO CONCURSO.

,

.
1. ,

Jaragua
clínica de fisioterapia

Ora. Stela Fermcini
PSICOLOGA

Ora'. Solange Pazi"i
FONOAUDIOLOGIA

Rua Walter Marquardt, 356 próximo
da Clínica Santa Cecilia.

Fone: 72-3659'
.

Ora. Val�rla G. Togni
Ora. Solange Castilho
FISIOTERAUPEUTAS

GENTE NOSSA

FAR,MÃCIA. '00 SESr'
Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi- li

mento. Av.Mal. Deodoro, 507 li

(defronte o 'Colégio São Luis
.

Fone 72-0561 .

/'

FORD 'VERONA. VENHA SE APAIXONAR DEFINITIVAMENTE
Venha ao seu Distribuidor Ford slJ} apaixonar pe
las vantagens que um Ford Verona oferece. De-

i sign moderno, linhas aarodinámicas. Motor 1.6
ou rnotor 1.8, econômicos, potentes e de facíl

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

.

çoso porta-malas; um dos maiores do mercado.
Teto solar retrátil ou escamote.ávei. E bancos re
clináveis com ajuste lombar. além de outros de
talhes que vocêvai Ver e sentir no seu Distribui
dorFOL
Apaixone-se definitivamente pelo Ford Verona.

tti, Jordan &< eia. Ltda
_._-._- ---"'-._-

----I
.�'FOIIO

-4.
�c.._so l'IumcIoç.;o

Jaragud do Sul, 02/02/91 ti 08/02/91

�Iguns dos itens citados são opcionais. Consulte o.seu Distribuidor Ford.
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It uma dessas impor
tantes mobilizações acontece

.

no dia 13 de fevereiro, com a

Atacado e varejo FIESC ·promove o seminário
sobre.Defesa do Consumidor
l'

.
-.

A Auto Viação Canari
nho acaba de adquirir mais
dois novos veiculos urbanos,
da Carrocerias Nielson. Com
estas aquisições, a Empresa
totaliza hoje uma frota de 79
vetculos. Recentemente a Ca
narinho implantou mais um

.

ônibus para a linha Jaraguá
Esquerdo ( via' Loteamento
São Luiz Gonzaga), além de
outro, de Jaraguâ do Sul a
Guaramirim. E intenção do
diretor administrative da Ca
narinho, Décio Bogo, de in
vestir ainda neste ano na

compra de dois novos vetcu
los.na área do turismo.

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

, Aliás, a Viação Cana
rinho deve se transferir para
suas novas instalações à Rua
Roberto Ziemann -'antiga
Cyrus -, até meados deste
ano.

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

No dia 4 os associados
do Comércio e Indústria de
Jaraguâ do Sul voltam a se
reunir na sede do Centro
Empresarial, para iniciarem
com força total os desafios de
1991. Presidida pelo em

presário Gilmar Antônio Mo
rem, a AC/JS deve mobilizar
ainda mais a categoria

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

realização do. XX. Encontro
de Empresários, contando
com palestrantes. competen
tes: os empresários Eggon
João da Silva, Werner Schus
ter, Charles Ramel de Souza
e Renato .Raboch. As ins
crições para o Encontro já se

encontram abertas. O painel
a sêr apresentado será sob o .

tema "Organização, Produti
vidade, Qualidade e Compe
titividade � A Conquista pelo
Treinamento" .

)
-", -.-.- .-,.-.-.-.-

E o empresário Décio'
, da Silva toma posse no pró- .

ximo dia 2/ como presidente
do Conselho Administrative
do Hospital e Maternidade
São José, que pretende mo
dernizar definitivamente o
atendimento à população. O
conselho é formado por re

presentantes de diversos seto
res da comunidade jara
guaense.

- .- .•-.-.-.-.-.-.-

(
A ENGETEC - .Enge

nharia e Tecnologia da
Construção Ltda - está fim
cionando em novo e con

fortável endereço, desde a

semana passada: Rua Cei.
Procôpio Gomes de Oliveira,
280 - fone 72-2679. A Enge
.tec é administrada pelo Com-

petente Sérgio Luiz de Olivei
ra,

.

também vice-presidente
da Associação das Imobiliá
rias de Jaraguá do Sul.

-

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

caL EREl'llÉS.dltllU".dIt�

"O C6digo fie Defesa
do Consumidor e a Empre
sa" é o tema de um seminá
rio especial que a'Federação
das Indústrias do Estado de
Sarita Catarina - FIESC,
realiza no pr6ximo dia 6, a

partir das 9 horas, em seu'

audit6rio. O encontro será
conduzido por dois especia
listas no assunto, Roberto
Trigo e Márcio Pugliese, Di
retores do Departamento de
Defesa r do Consumidor da
Secretaria Nacional de Di-

. reito Econômico. Ambos o�
técnicos estão entre os' men
tores dessa nova legislação
que altera profundamente as

relações entre a indústria, o
comércio, os serviços e o

consumidor. O novo C6digo
entra em vigor já no dia 12
de março pr6ximo.

o Seminário será aber
to às 9 horas ,pelo Presi
dente da FIESC� Industrial
Milton Fett, seguindo-se a

palestra dos técnicos convi
dados. Ap6s as explanações,
será aberto o debate, com o

esclarecimento dos pontos
mais polêmicos da lei. As
empresas e/demais interes
sados podem fazer ins
crições junto à FIESe, ou

então pelo teí.: (0482)
31-4201 e 31-420�.

REVOLUCIONÁRIO.
Em termos gerais, a

nova lei estabelece normas
de proteção e defesa do con
sumidor, revolucionando
princípios de direito civil e

processual civil, exigindo
'por parte das empresas pos
turas preventivas' e defensi-

vas totalmente novas, em fa
ce das inovações introduzi
das nas relações com os

consumidores.
A lei parte do pressu

posto de que o consumidor é
.

sempre o elo rnais fraco da
corrente das relações de
venda; merecendo, portanto,
proteção especial por parte
do Poder Publico, De acordo

· com o Código, o consumidor
é toda pessoa, física ou juií
dica,' que adquira bens ou

serviços, ou que os utiliza,
lia condição de destinatário
final. Analisando-se o C6di
go, verifica-se que a lei não

·

se aplica às relações decor
rentes das operações em que
o comprador ou usuário do
serviço for empresa, que uti
lize o bem ou serviço como
insumo.

Feira de Verão atrai milhares de visitantes
Jaragúá do Sul _ Prossegue'

até o dia 15 deste mês, no Portal de
Jaraguá, a 3! Feira de Verão, uma

promoção conjunta entre os empresä-

rios vestuaristas que possuem lojas no
pequeno "shoppíng", Até o dia 28 de .

janeiro um público -'a maioria 'turis
tas _ já havia visitado o Portal, em

Madeiras, tijolos, lajespré-moldados, cimento, cal. portas,
janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor qualidade e com

. pronta entrega. . :
Rodovia BR-280Km 69,fone: 72-3375.próximo do Posto

Marcolla e Rua Bernardo
. Dornbusch, s/n", próximo- da Marisol.
Em cada cliente, um novo amigo.

A Varig_recebeu o troféu Gaúcho de Ouro, ·categoria spot. de rádio,
com o jingle "Ecologia", noNFestival Internacional dêPublicidade de Turis
mo, realizado emPorto Alegre, Rio Grande do Sul. .

O jingle foi feito para ser veiculado em AM e FM, em todoo territ6rio
nacional, em outubro do ano passado. O anúncio faz parte de um projeto da
Varig de 'participaçãa na luta pela preservação da Natureza epelo desenvolvi
mento da consciência ecolôgica nacional.

Com trinta segundos de duração, o jingle tem melodia e instrumentos
que remetem à música popular. latino-americana e indigena brasileira. Na le
tra, fala da fauna pantaneira e amazônica, onde se incluem animais ameaça-
dos 'deextinção.. .

O anúncio foi criado pela ExpressãoBrasileira dePropaganda. A com

posição do jingle é deBering Leiros e aprodução da Abertura.

Varig conquista
troféu com ecologia

�r;41rtfq MALHAS LTDA.

Malhas paraconfecçäo
Moleton, moletinho, malha mercerizada e

coton lycra. .

RUa Walter Marquardt, 102 - Fone 72-0099
.' Jaraguá do Sul - SC

Calhas eAquecedor Solar.
R. Felipeßchmidt. 279-Fone:

72-0448

busca de confecções em malha apre,
ços de fábrica. Diariamente dezenas
de ônibus estacionam no pátio do
Portal, com turistas vindos de todoo
Brasil.

Em sua terceira edição, a Feira
de Verão já movimentou, neste ano,

.

·

pelo menos Cr$ 4 milhões. segundo
estimativas aproximadas dos 40 lojis
tas que estão expondo 'seus produtos.
A Feira abriu no dia 14 dejaneiro, até
para aproveitar o fluxo de pessoas que
visitam Santa Catarina durante a tem
porada de verão.

SUCOS E
VITAMINAS
GOULART

Lanches, Pzzas,
Sorvetes,
Petiscos
e Bebidas.

R. Cei Procópio
Gomes,227

FUNILARI.A
JARAGUÁ LTOA.

TUBOS SANTA
'HELENA LTDA.

Divisão de concreto (tubos e artefatos de
concreto).

R. Joinville, 1.016 - F,one: 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutos/ .

linha esgoto - tubos de polietilenoimargueirÇJ
preta). . .

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

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

Página6
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CLíNICA VETERINÁBIA
I SCHWElTZER'
Dr. Waldemar Schweitzer

Cltnica de pequenos e grandes animais, cirurgias.
vacinações, raio x, internamentos e boutique.
R. Joinvill«, 1.178 (emfrellte ao Sup.

Breihaupt] � Fone: 72:3268

Jaragud do Sul - SC

Jaraguá do Sul. 02/02/91 a 08/0'2/91

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imobiliária Jardi'm
,

Jaraguá Ltda.
Rua,Reinoldo Rau, S8S - 892S0 _ JARA.
GUA DO SUL - SANTA CATARINA
FONE: (0473) 72·0768 - CRECI S72.J

VENDE

CASA DE ALVENARIAcI 250m2, terrenoc/1A00m2 •

.

CASA DE ALVENARIA c/200m2
"2
Vila Baependi.

.

CASA DE ALVENARIA cl 170m, V.Nova - P/Finan-
ciada.

'

CASA DE AI-VENARIA cl 148m2, Vila Baependi.
SALAcl40m -cel}tro. '.

KITINETE cl 70m '- centr� ,

APARTAMENTO cl 268m - centro.
APARTAMENTO cl 200m2 - centro.
APARTAMENTOcl 19Om�-centro.
Aceita casa demenor valor.
APARTAMENTOcl 150m2-centro.
APARTAMENTOc/135m2-centro.
APARTAMENTOcl 108m2 - centro.
APARTAMENTO cl 102m2 - centro.
TERRENO cl 4?lOm�, Ilha da Figueira.
TERRENOcl SOOm -centro.
TERRENOcl ISx3Sm, VilaBaependi.
TERRENO cl ISx26m, prõx, aoDoering.
TERRENOcl 28x18m, Vila Baependi.
TERRENO c/14xSOm, cl casa de madeirá, na R. CeI. Pro-
c6J1io Gomes, 859 cen�.

'

TERRENO cl 1.211m ,R. João Planincheck.,
TERRENO cl28x� IJha 'da Figueira.
TERRENO cl 2.66Om , Barra do Rio Cerro.
TERRENOcl 6.S00m;, Ilha da Figueira.
TERRENOcl7.13Om VilaNova.
TERRENOcl 18.000m'2, R. João Planincheck.
"AGORA TAMB�M COM PLACAS E PAnoi�IS"

FONE: 72-0768

'INTERIMÓVEIS

Intermediária de
" Imóveis ltda.

/

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jaraguá do Sul � SC -

CRECI 0914-J
VENDE

Casa alv, cl 200m2, terreno cl 500m2, situado em

Guamlranga.
Casa alv, cl 260m2, terreno cl 450m2, situado no
Lot. Fenix próx. Fórum.
Casa alv. 60m2, terreno 445m2, situado ao bairro
São Judas Tadeu; .

. Terreno cl 1.774,OOm2, situado no bairro Hawai,
frente para asfaltr em Guaramirim.

.

Terreno cl 600m , situado na entrada de Sehroe-
der.

'.
'

ALUGA-SE.

Telefones Comerciais.

Engenharia e

Tecnologia da
Construção L tda.

,E·NGETEC

(;ollSlr,.tora: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra. Venda. Avaliação
Projetos Civis Locação e Intermediação
Execução de Imóveis

Rua ce. Procópio Gomes de Oliveira, nf! 285 - Fone:
72-2679 Jaraguá do S�I;_ s,e - CREA 2264 - CRECI934·J

VENDE:
- Casa em Alvenaria - Rua Domingos Demarchi
-Casaem Alvenaria- Vila Lalau

.

- Casa em Alvenaria -Ilha da Figueira
'- Casa em Alvenaria - Jaraguá Esquerdo,
-CasaMista-VilaLenzi

'

- Casa Mista - Vila Baependi .

- Casa Semi-Acabada (90,OOm2) - Vila Nova
- Apto. Ed .. Jorveli
- Apto. Ed, Jaraguá
- Apto. Ed, Chiodini
- Apto: Ed. Maraj6
- Apto. Ed. Carvalho
.; Cobertura Ed. Schiocket
- Terreno (439,OOm2) - uma quadra do Juventus
- Terreno (5S0,00m1) Nova Brasllia
- Terreno na Ilha da Figueira , .

Terreno (2.000,00rti) - com casa em alvenaria, R. 28 de
agosto, emGuaramirim,

'

..........__. ALUGA:
"

- Apto 4 q�artos - Rua Reinoldo Rau - Centro
- Sala Comercial- Rua Bernardo Dornbusch
- Sala-Comer<;ial- Rua José Emmendoerfer
-: Salas Comerciais - Rua Exp. Antonio C. Ferreira esq/
com a José Emrnendoerfer.

�,
ENGETEC
\)

Compra - Venda - Loteamento e Administraçâo de Imóveis
CGCMF: 78 659 544 ..0001-92 - Creci 852-1

.
' Av. M�I. Deodoro. 141 - Fon!!: 72-2010 ,

VENDE
- Casa de madeira, com 80, OOm� na rua ltapocuzinho.
- Casa de alvenaria, com 100:00m� na rua Acre.
� Casa de alvenaria,'com 100,oonf, na rua Euzébio Depoy.
- Casa de alvenaria, com 100,OOrif na rua Santa Catarina,
com terreno de 750,00m2•
- Mercearia e açougue com estoque.
- Lote de esquina na rua Júlio Tissi. Nereu Remos.
- Lote com área de 582,90m� na ruaGoiás; aceita-se carro em

,

negÓcio e estuda-se conaições.
.

- Terreno com 1.080,00ni2, na lateral da rua Bernado Dor

nbusch, perto, do ferro velho Spézia •

- Terreno com 15.000,00m� na rua Bom Pastor, Schroeder,
estuda-se condiç6es.
- LOTEAMENTOSANTOANTÓNIO.

ALUGUEL
- Temos a disposição de clientes, diversos imóveis, tanto ca

sas, epenememos como salas comerciais" para locação, situa
dos em diferentes pontos da cidade.

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA. Tabeliã. e OJ!cigJ de Tftu- E, como os ditos devedores ",!o[o/Dr!! ençontrados
los da Comarca de Jaraguâ. do Sul, Estado ífe Santa Ca- ou se recusaram a acettar a devida inttmaçäo, fazpor UI
tarina na forma da Lei etc', 'term/dio do preseme edital, para que os mesmos compa-

,

Faz saber a todõs q_uanto este edital virem que se reçam .neste Cartório na RUa: Arthur Müller nf! 78, no
acham neste CartóriopaIa Prote.sto os Tttulos contra: Iprazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então dar
KAKIMODASLTDAME-RuakeinÓldoRau 73-NESTA razão porque não o faz, sob apena de serem os referidos
KAZUZA COM IND CONF LTDA - Rua: Mal. Deodoro protestados na forma da Lei, etc.
860-NESTA
PNEUMATIC COM E REPRES LTDA - Rua: Rodolfo JaraguádoSul,29dejaneiro.de1991.
Hufenuessler50-NESTA '

SERVSOCIAL DA IND'SESI-Rua: Getúlio'Vargas576 - ÁUREAMÜLLER GRUBBA - Tabeliii e 'oficialdeProtesto
CORUPA '

'

de Tftulos.
'

'WAGNER
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA

Matriz: BR.280 - Km 55 - Telex (474) 506 - Fones (0473) 73-0422. Filiada NTC sob nQ 937.'
Filais:Bio Paulo - Fone (011) 291-4511. Camplnas- Fone: (0192) 311-1144

'

Manfla-,Fone (0144) 33-4923Blumenau - Fore: (0473) 22-0799 Joinville - Fone: (0474) 22-5220
Rio Brihante(MS)- Fone: (067)452-7121 '

'.

Jaraguá do Sul-SC

JIITtlp4 do S.l� 02/02/91 a 08/02/91

Falecimentos da semana
ERICA GESSNER KRAETZER - 50 anos - ACIDENTADA - 19-01-91
., Cemitério de Rio Cerro U. ,\

MARIA PeTRY BESEN - Hospital Säo Jos4 - 20-01-91 - CemH'rio
de Massarandubinha.

-

ALFREDO ENGELMANN - 69 anos - faleceu em domlcßlo, Adolfo
Putjer, 284 - 21-01-91 - CemH'rio Municipal. ." ,

RENALDO ULF.lICH - 73 anos - Hospital São Jos' - 22-01-91 - Ce
mit4rio Municipal, Rua: Angelo Rublnl.
HENRIQUE< UECKER - domicßIo em Rio da LuzJl- 22-01-91 - Ceml-
t'rio Rio da Luz II

'

EMILIO FLORIANI - 58 anos - Hospital São Jos4 -1&.01-91 - Ceml
t'rio da Barra do Rio Cerro
URBANO CAMPREGHEL - domicßio em Estrada Santa Luzia -

22-01-91 - Cemit'rio de Santa Luzia
.

, HELENA MEIER ZOZ :- n anos - domicßio em Schroeder I..,. 23-01-
91 - CemH'rio de Schroeder I

'

BEATRIZ BAUMGARTEL URBAN - 26 anos - Hospital São JOH-
24-01-91 - Cemitério Municipal, Rua: Roberto Ziemann
ARNOLDO SACHT - 56 anos - Hospital São José - 24-01-91 - Ce-
mit4rio Garibaldi. '

JbS� KLUG - 70 anos':' Hospital São Jos4 - 25-01-91 - CemH'rlo
'da Barra do Rio Cerro.
JOAQUIM FERREIRA - VOa Rau - Hospital Jaraguá - 28;-()1�91 -

Cemitério Municipal
.

CHALÉ
'Imobiliária e

Representações Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 61 � Fones: 72·1390 e 72.isoo
Jl!raguá do Sul - SC � CRECI 643-J

CHAL� -' IMOBILIARIA - ALUGA
.

.

., TEMOS PARA LOCAÇAo: APARTAMENTOS - CASAS - TELEFO-
NES;

,

CHAL� � IMOBILIARIA - VENDE

APTOS -01 Surte + 02'Qtos, Rua: José Emmendorfer, (Sobrado);
APTO -03 OIos, Edlf. Mapnes, Av. Mal Deodoro, ni 1.369;CASA - MISTA: c/ 75m • Ter. 222m2• Rua: Joio S. Tavares; V.
Nova.

.

CASA - MISTA: c/150m2• Ter. 395m2• Rua: Helmuth Hansen; J.
Esq. .

CASA - ALV.: 'cf 105m2• Ter. 510m2• Rua: Domingos Rosa, FI
gueira.
CASA r: ALV.: c/110m2• Ter. 450m2• Rua: ,Joio fõrancener, Entra-
da + .Flnanclamento. Jarrguá - Esqur"'o;.

.

CASA - ALV.: c/120m. Ter. 470m ;,Rua: Carlos NIeIs, Vila Nova;
CASA - ALV.: c/142m2• Ter. 450m2• Rua: Pe. MIrandinha;
CASA - ALV.: c/108m2• Ter. 402m2• Rua: Joio Wiest Junior;
CASA -� ALV.: c/ H7m2• Ter. 337m2• Rua: José Emmendorfer;
CASA - ALV.: c/255m2• Ter. 1.255nf. Rua: Ant6nlo E. Ayroso,
(Piscina); ,

'

..

CASA - ALV.: c/98m2• Ter. 865m2• Vila Nova, Rua: 677;
CASA - ALV.: ç/190m2• Ter. 342m2• Lat•. 25 de Julho. Entra. +FI·
nan; .

CASA - ALV.: c/155m2• Ter. 547m2• Lat. Henrique Marqua",t;
CASA - ALV.: c/'150m2• Ter. 691m2• Rua: Roberto.Zlamann, Prox.
SallioDoerlllll·. "

srno -c/ Atea de 152.4ÓOm2• Rio Molha, Prox. Gruta;
SALA - COMERCIAL: Av. Mal Deodoro, 1.771, 'cl área, de 86m";
TELEFONES -COMERCIAL E RESIDENCIAL;
TERRENO - COMERCIAL: Av. Mal Deodoro, c/llrea de 800,00m2;
TERRENO - COMERCIAL: BR. 280, Nereu Ramos, c/ área de
2.500,00m2;
TERRENO .- INDUSTRIAL: Pr6x. VIla Amizade, c/ IIrea de
131.5OG,00m ; ,

TERRENO - RESIDENCIAL: Vila Rau c/ 'rea de 391m2•
TERRENO - flESIDENCIAL: : Lotea. 'PAPP, c/ llrea de 455m2;
TERRENO - RESIDENCIAL: FREDERICO CURT A. VAZEL. c/lirea
de 61'5m2• .

.

TERRENO - RESIDENCIAL:Vlla Nova,c!6rea de 625m2
TERRENO - RESIDENCIAL:.Lotea. FHeNlX, c/ llrea de 450m2•

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

I MARCATTO LTDA.
Av. M.I. Decx;loro, 1.1'9- Fone 72-1136. 72-1411
Jaraguá do Sl,Il- SC....; CBEC.I 093. -,

.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VBNDA

.; WTEAMENTO "LIODORO RODRI
GUES" VILA RAU -

Com fmanciamento até 2S pagamentos

- CONDOMlNIO AZALÉIA (condomi..
nio fechado horizontal)
--JARAGUÁ ESQUERDO.
Com fmanciamento até 10 pagamentos.

. .

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

"

FUNERÁRIA HASS
A •. Mal, Deodoro. 1.77/ - Fone: 72-090J

Plantão - 24 horas
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Juventus confirma contrato
'.

.

com outros cinco jogadores
··ANOTAÇÓES
Nlo bastasse a séria cri

se financeira que vem. enfren- .

tando, o Seminário Sagrado
CoraÇllo de Jesus, em Corupá,
sofreu dois roubos no mês de

janeIro, que acabaram reduzin
do emmuito a criação de aves.

daquele educandário. Dias 14 e
21 ladrões levaram nadamenos
de 43 aves - entre elas um ca- .

sal de pavio, ca/afates, periqui
tos japoneses, seis mandarins,
seis galinhas carij6s, e oito
tangarás - além de um cachor
ro de estimação, de cor: cinza.
Sem estrutra, o Seminário vem
alternando os serviços, com o
revezamento dos padres - qua
tro deles atendem por determi
nado penodo.

foi conseguido.

Jaraguá do Sul - A

direção do Grêmio Esportivo
Juventus COmInnOU nesta

semana a contratação de
mais cinco -bons reforços do
clube para enfrentar o tão
sonhado Campeonato da
Primeira Divisão do Futebol.
O .goleiro Zé Carlos (ex-In
ter de Porto Alegre), o me

dio-volante Aládio,' o za

gueiro Oliveira (ex-Joinvil-

le), e os meias-direitas Cuca
(Marcílio Dias) e Denilson
(ex-Criciúma, que atuou na

2!! Divisão em 90), devem se

apresentar ao treinador Zé
Carlos às 9 horas do dia 4.

Nil representação, os
torcedores do tricolor pode
rão rever jogadores corro

, Tito, .Rossetti, Márcio, o

goleiro Gerson, além de
Romerito, que conseguiram

acertar novo- contrato com

presidente Aristides Panstei
para a temporada/91. A di
reção, entretanto, descarto
acordo com Ferrão, Ma
cio e Ado (este último, co
passe vinculado ao Criciú
-rna). Até o final da semana

o diretor de Futebol, Angel
Margutte, ainda tentava

contratação de outros joga
dores: dois deles junto
Portuguesa. paulista; Um a

Cruzeiro de Minas, e outro
junto ao Bangu (RJ),

Em busça de recurso

que 'possam assegurar o pa
gamento da folha de pessoal
e até a contratação de bons
atletas, a direção do clube
lançou nesta semana uma ri
fa de . um automóvel Fiat
Uno Mile, que deve correr

no dia 8 de março. O preço
do bilhete - são mil números
no total - é Cr$ 6 mil.

.

-.-.-.... -.�

A Assocmção dos
Aposentados

�

realiza no pr6-
xil7Jo dia 8, às 17h30min, no

.

Salão Paroquial da Igreja Matriz,
ums reunião da c/asse para de
bates sobre a Regulamentação
do Projeto de Lei referente à
seguridade social, já aprovado
na Nova Constituição.

-�-.-.-.-.-

Um princfpio de incên
dio, ocorrido na madrugada de
domingo, provocou um grande
susto nos moradores próximos
à loja Tottal, Materiais de Cons
trução - Rua Proc6pio Gomes

. de Oliveira. Porsorte, o fogo foi
percebido por uma pessoa que
circulava pelas. imediações, e

avisou ao Corpo de Bombeiros,
que controlou as chamas. 'Car
petes e alguIJs espelhos forem

.

desfru(dos.. Pelas informações
Iniciais, o fogo iniciou com um
defeito na instalaçlo elétrica.

NOTA DE FALECIMENTO
-_-.-_-_-_-

Fundado'em fevereiro de
1932, o Seminário é sem dúvida
um dos maiores patrimónios
catarlnenses, a n(vel de cultura.
No final do ano passado, os

padres realizaram uma premo
çlo visando arrecadar fundos
para a instltuiç50� mas pouco

+ MANOEL GONZAGA DOS ßANTOS
,

Registram� com pesar o �alecim�nto do s.enh?r Manoel Gonzagados Santos, ocorndo às 16h3Omm do dia 29 de Janeiro. Aos 66 anos de
idade, ele é pai de nosso colega RG (Gilson) e deixa esposa, f"dhos genro
enetos.. '

.

Jaraguä d� Sul, 29 de janeiro de 1991.

CAF.SASSE
A ESSÊNCIA DA PUREZA

Reuniao define ordem do'

desfile para o carnaval

A gora você não precisa mais
perder tempo preparando suas

refeições. '

Basta passar na seção de rotisserie do
novo supermercado Breithaupt e esco
lher sua comida preferida.
Oferecemos um cardápio variado de
carnes, pratos quentes, saladas e sobre
mesas, tudo preparado dentro do mais
rigoroso controle de qualidàde e higiêne, ,

Para sua maior comodidade embalamos
sua refeição em bandejas de alumínio
descartáveis que conservam a tempera
tura e o sabor do alimento por mais
tempo.

HorArio de Atendimento:
Segunda à sábado das 10 horas às 13h30min.

Jàraguá do Sul - E as pro
gramações ao CamavaY91 começam
a ficar intensas. Na semana passada a

Secretaria Ife Cultura, Esporte e Tu
rismo reuniu diretores de blocos e es
colas de samba para a definição de lo
cal do desfile de rua, entrega�erbaa cada uma das organizaçoes ârtici

r.antes e ordem do desfile. bloco
'Se Segura" foi indicado para abrir-c
desfile, este ano na Rua Getúlio Var
gas - e não mais da Reinoldo Rau,
como em anos anteriores. A apresen
tação do "Se Segura será precedida
a�nas do desfile da convidada espe
cial Escola di: Samba "Estrelinhas do

. Mar", de Navegantes, que também
passeia pela .avênida na terça-feira,
dia 12.

Estão confirmadas as presen-

2as das escolas de samba jaraguaenses
'Estrela Dalva" (comandada pelo
experiente folclorista Manequínha) e
"Unidos do Jaraguã Esquerdo". Pela
ordem do desfile, os blocos "Bafi
nho", "Pé Quente" e "Em Cima da
Hora' seguirão ao "Se Segura" - ca

da um dos blocos e escolas deve com
pletar o. percurso, entre a ACIJS e o
Banco Nacional, no tempo máximo
de 30 minutos. A Comissão Organi
zadora instituiu troféus para porta
bandeira e mestre sala e para os três
primeiros lugares. Uma verba de 700
BTNs foi distribuída como subsídio.

Representantes da imprensa, artistas
plásticos, müsicos e regentes com

põem a comissão julgadora do' desfile
de rua do Camaval/91.

.

\

FIEDLER DESPACHANTE
de

Max Fiedler Filho(MIr) Bcut
SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUA WALTER MARQUARDT, 225

.

.

Veículos com placa final 2 -

.

Pagamento IPVA parcelado até 08/02/91
Conta única 28/02/91

Rua Domingos R. da Nova, 316 - Fone: 72-1417
Jaraguä do Sul � SC

Acellllmoa encamenda de refelç6ea:
Ugue 72-3100, I111II8I 313 (IIIIrcoa ou Jaime)

\
II
li,

Laboratório' de MI.croblologla
.

e An'állses Clínicas ,DR.WANDER L.WATZKOorrroPEIIA E TRAUMATOLOGIA
Dr. Marcos F. Subtil

c
•

CI(n;caMédica
(Clrnica Geral)
Reumatologia

Consult6rio: R. José T. Ribeiro, 785 (pr6x. Colégio
: Holando M. Gonçalves). .

.

Fone:72-2938
Jaraguá do Sul - SC

FLEMING
Rua Reinoldo Rau, 576

Fone: 72-2755
Jaraguá do. Sul - SC

'

. Urgências - consultas - ortopedia
lnfanti! e adulto. Menbro titular da Soe ..
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
Av. Mal. Deodoro, 1.572 -Fone: 72--2218

Jaraguâ do Sul - SC
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