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Troca de cargos
.

.na OAB de Jaraguá
o advogado Humberto Pradi transferiu

o cargo de presidente da Sub-seção da Ordem
dos Advogados do Brasil a seu colega Robert
Donath, em. solenidade ocorrida na noite 'do
dia 31 de, janeiro, no Restauranie do Hotel

Itajara. O mandato é de dois anos.
.
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Cargas: Procópio Gomes, 290
Fone: 72-2684

Passagens: )fal. Deodoro, 130
2q andar - Fone: 72-0091

ANO LXXII - N� 3 :625 - Jaraguâ do Sul. de 9 (J 15 de fevereirode 1991 - Cr$ 50.00

·XX Encontro de .empresârios
debate qualidade produtiva

Qualidade e produiividade serão õs prin
cipais temas a serem debatidos pelos empresá
rios jaraguaenses, que realizam no dia 13 o

seu"XX Encontro, sob o tema: "Organização,

Produtividade, QUalidade e Competitividade -

a Conquista pelo Treinamento". Os empresá
rios Eggon João da Silva (Weg), Werner
Schuster (Marisol), Charles Ramel de Souza

(Metalúrgica João Wiest), e Renato Raboch
(Metalúrgica CMS) vãO explanar algumas boas
experiências' adotadas em seus empreendimen
tos..

.
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A regra agorà é pu1é!r. até quarta-feira
.

o carnaval começa hoje e só deve aca
bar nas cinzas da quarta-feira. A partir das
21 horas três escolas de samba (entre elas a
convidada especial "EStrelinhas do Mar': de
Navegantes} e quatro blocos desfilam pela
rua Getúlio Vargas, em Jaraguâ do Sul,
quando também começa a ser feita a avá-

liação dos jurados que devem escolher os

melhores deste ano - ciJm premiação até o

terceiro lugar, além de porta-bandeira e

mestre sala. A divulgação dos resultados
será feita antes do desfile de terça-feira.

(12). Clubes, boates e botecos já cairam na

folia.!. .
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PLACASDE
.BRONZE
TROFÉUS
MODEWS
PARA
FUNDIÇÃO
FONE: 72-3991

Escolha o 'idioma que
você de_seja falar _

INGLES'- ALEIIAO
FRANCÊS,
ESPANH.OL
ITALIANO
Aprendizado 100%
garantido

.

Fone: 72-0294
.(

Escrítórío de Contabilidade
, ,

"Agora em novo endereço, para melhor servi-lo" ffA Comercial, -SIc' . Ltda."
-Av. Mal Deodoro, 130-22 andar-sala 2 - fone: 72-0363-------.Há 47 anos atendendo' bem-

(
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'EDITORIAL
Livre negociação: governar
a .nós mesmos é o objetivo (I)

Carlos Alberto LanceÍlotti*
A' livre negociação salarial,

ainda, encarada por muitos como

utópica diante da realidade nacio
nal, sem dúvidaspertence aorol da
quem proposições muito discutidas
mas pouco compreendidas em sua

natureza e efeitos. Em que pese a in
compreensão de alguns e a confusão
astuciosa de outros, o sistema que
permite o' entendimento direto entre
capital e trabalho pode, sem susto,
ser inserido entre aspropostasmais
avançadas já colocadas em dis-
cussão 1fO Pais, .

"

,

. Em' uma economia que se

pretende dindmica, Jkxlvel e acima
de tudoprodutiva para todos os seus
agentes, a livre negociação o/_ereceexcelente canalpara que as diferen
.tes propostas s_eja!." colocadas na
mesa de negoctaçao, sem mterme
diários e principalmente Ionge da
ótica governista, que costuma enca
rar como 'igual os desiguais e fazer
tâbula rasa das caractertsticas pró
prias a cada segmento, assim como

ignora disparidades regionals que,
por si prõprias, já induzem ao tra
tamento diferenciado,

.

Assim como .a.faläcía -do Es-
tado onipresente e onipotente está
sendo desmontada de nossosolhos,
também velhos preconceitos contra

, novas fónnulos de relacionamento
entre empresas e trabalhadores de
vem serdemolidos.' ,

Por exemplo" a elasticidade
.caractertstica do sistema delivre ne
gociação não supõe, como alguns
queremmaliciosamente fazer enten
der, enfraquecimento dos canais rei
vindicatârios dos trabalhadores, an
tespelo contrário. Chamados a ser a
voz ativa nas negociações diretas
com o.patronato, matsgue nunca os
assalariados entenderão a necessi
dade de organização e representati
vidade. Isso fará com que falsas D
deranças sejam alijadas; afinal, tra
ta-se de entendimento direto, sem. a
figura do Estado a fixar regras. 'im
pondo-as de cima para baIXO, como
tem sido feito até agora, sem suces

so! diga-se de. passagem, conforme

comprovam os conflitos trabalhistas,
sempre à beira do impasse e do de
sentendimento.

, Quero crer que aparticulari-
zação das discussões em tomo dos
direitos e deveres das,panes envolvi
das propiciará melhor entrosa
mento' e maiores resultados para
ambos, O empresário moderno, sa
be que nãt;> pode prescindir 40 tr�
balho, assim como o assalariado já
começa a tomar consciência de que
o papel do capital é de fundamental
importância para a manutenção de
suas respectivas fontes de renda. Ao'
governo restaria o papel de juiz de
eventuais pendências ou até de
posstveis distorções, comuns em to
dos os ramos de atividade e relacio
namento da espécie humana.

* Carlos Alberto Laneel
lotti ,'é engenheíro, presidente do
Sindicato da Indústria de Cons
trução de Estradas, diretor da
Fiesp e presidente da Beter En
genharta,

Honório Tomelin*

, O livro A serra dos dois
_éainos.. do baiano Aristides
Fraga Lima ,(Atica, Vaga-lume,
.198o" contendo literatura infan-
,to.juvenil, contém também per
.cepções muito ricas ,do nosso ho
mem cómum, simples, em especial'
do vaqlleiro nordestino. Num mo

. mento histórico em que nossa cul-
tura vem sendo por, demais ínva
dicta e aculturada, vále a pena in
sistir'nos nossos valores. Não que
sejamos, �Io stata ".0, mas pela
prese"l!-ção do que consideramos,
bom, acrescido do indis(Nlnsável
desenvolvimento. - O vaqlleiro não
tem hora pra dormir nem comer.
Sai de m�nhã, chega de noite. Co·
,me à hora que I!ocfe; dorme quan
do tem tempo. O boi é a sua vida.
O seu relÓgiO é o sol; seu diverti·
mento é o seu trabalho. Seu lugar
de recreio é o curral. Sua cadeira é
a, seIa. Seu companheiro de traba
lho é,o cavalo. Sua ajuda é a de

9 povo brasileiro

Deus. Deus é que é a nossa valença
nessa vida. A Virgem Santíssima é
a nossa guarda (p.25·6). Estas pa
lavras resumem, numa síntese
admirável, a vida do vaqueiro nor-
destino. \

Mas a natureza éselvagem .

Por isso é que o sertanejo tem que
ser "antes de tudo, um forte" (Eu
clides da Cunha), a merecer sem

pre mais atenção das autoridades
públicas e dos poderes constituí'
'aos. -,Acima de tudo a fé e a razão.
Sem estes dols'sustentäculosçnada
feito. A fé nos aconselha coragem;
e a razão nos manda pensar hum
planopara sairmos donde estamos
(p..S..,. Duas -excelentes receitas

'

para o Brasil. de hoje: fé.e razão. O
que pr.esenclalllosJ mutras 'vezes,
desde decisões politicas até depre
dações e atos de vandalismo, des
conserta ditames ·mínimos do bom
senso.

-

Numa sitlla�o de aflição,
"o medo se convertia em pânico e a

apreensão dos pais se transforma
va em desespero" (p·84·5). Brasi·
leiras:e brasileiros ,liá e� situação

de aflição cujo medo está se trans
formando em pânico e cujas al!re·
ensões, pelo alto custo de Vida,
tendem ao deses�ro...

'

,

"O Senhor Domingos, agam
de pé, contemplava toda aquela
genCe e avaliava a grandeza de ai·
ma e a abne�ação e amizade da
queles sertanejos" (p.·107). Tantos
valores os temos. Importa pre
servä-Ios, favorecêlos, e traba
Ihando por um Estado melhor, po
Iitíeamente organizado, j;i qu� a

nação é boa: o povo brasíleire.
Ainda de Iembrar como o cantador
Luiz Gonzaga, por seu esforço,
'com voz e santa devoção, à seme

lhança do que Alencar fez para
preservar II memória do índio:
,Gonzaga apresentou a alma nor-

'

destina a todos em manifestações
regionalistäs e folclóricas.

,

* Honório Tomelim é diretor (

executivo da .UNA, diretor da Asso
ciação Comercial de Minas Gerais e

colaborador da AgênCiaPlanalto.

� ,"
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SPEZIA & elA. LTDA ..

Serraria e Serviços de Tràtor
Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá
E.squerdo

.

Fone: 7270300 - Jaraguá do Sul
SC
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- JARAGUA DO SUl sc
'Conhecida do Acre,ao'RS
Furgões simples, isôtermicos,
plásticqs, frigorfjicos, trailes ., .

. e carreias de 1, 2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeração
, "e 3� eixo (truck) ..

Fone: 72-1077-:-RiJa:Dr. Enrlco FermiNg 113 - relex: 474537
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VaSeI promete prioridade à

-Ó,microregião .na Assembléia,

Secretário da Educação
inaugura Fßcola Bâsiéa'

Guaramirim - o tário da . Educação, pro
prefeito em exercício fessor Jôlio Wiggers, de
Francisco Schork vem ve estar presente à inau

priorizando a área de guração da Escola Básica
Educação, neste período São José do Rio Branco:
em que substitui ao. pre-
feito Antônio Carlos Com Mais esta escola, a

Zimmermann -. que teve adniinistração municipal
suas férias .prorrogadas .

deve transferir a atual
até o dia 14. Schorle este- Pré-Escola do Rio Branco
ve em audiência com o para o Cen��Comunitá

governador Casildo Mal- rio, adequando às neces

daner, dia 4 - juntamente sidades da demanda,
.
com outros '50 prefeitos Também será concluída
catarinenses -, quando nesta semana a reforma
recebeu uma verba de Cr$ geral e pintura da Escola
,2 milhões, a serem desti- . Odilon Vilela Veiga, Ila
'nados a construção da localidade de Poço Gran
Escola Municipal da Vila de. "Desta forma, cum

EcceI. O prédio terá uma primos nosso objetivo de
área construída de 500 promover a reforma geral
metros quadrados e deve em todas as 20 escolas da

. atender a 260 crianças - rede municipal de ensi-.
da 1 � a 4! séries.

' no", conclui satisfeito I

No dia 16, o secre- Francisco Schork,

. Ap6s a cerimônia de

posse como deputado' esta
dual e sua escolha como ter

ceiro ',secretário da Assem
bléia Legislativa, Durval
Vasel reiterou, no dia 12,

,

sua disposíção de destinar o'
máximo de seus esforços no

sentido de melhorar a íma-.

gem do Poder ,Legislativo
'

catarinense diante da opi
nião pública.

"A grande luta que n6s
vamos empreender no Par
lamento catarinense se des
tina ao resgate da boa ima

gern do político de Santa
Catarina, hoje tão desacre
ditado no Estado e no País'; ,
salientou VaseI.

. Vasel afirmou que "is
so não significa que vamos

descuidar no cumprimento
dos compromissos assumi
dos durante a campanha
eleitoral, pois é principal
mente honrando seus com

promissos que o pölítico

Pepulado
foi
escolhido
otercelro
secretário

,
,

mantém a sua imagem de fiel

representante dos eleitores

que o elegeram e da própria
população -catarinense".

Eleito pela Região do
Vale do ltapocu, o parla
mentar destacou que os pro
blemas desta área do Estado

serão tratados com priorida-
.

de dentro das ações que irá

desempenhar na .Assembléia
Legislativa, "Visando um

desenvolvimento cada vez

mais acentuado nos municí
pios que compõem a minha
região" ..

Prefeitura quer
escoar a produção

.

merciahzaçâo da safra, e não
mede esforços para que isso
ocorra tranquilamente", 'con
firmou o prefeito Davio Leu,
que reasswniu suas funções
no Executivo municipal dia
12 deste mês. Nesta semana;
ele pretende, entregar � po
pulação a estrada de ligação
entre Guarani-Mirim e Se
gundo Braço do Norte, que
sofreu completo alargamento
e retificação. As obras foram .

feitas em uma extensão de
.

4,2 quilômetros. Na ärea de
Educação, Leu,concluiu esta
semana as fundações da Es
cola Básica Ministro Pedro
Aleixo, um: investimento de
Cr$ 30 milhões deve � ser

aplicado ne total da obra;"

Massaranduba. - O
prefeito Davio Leu vem in
tensificando as obras de ma

nutenção e -conservação das
estradas secundárias do mu

nicípio, especialmente para
assegurar aos .pais de duas

mil
.

famílias de produtores'
rurais de Massaranduba, o

escoamento fácil da produ
ção de arroz: na safra deste
ano. As estimativas são oti
mistas, até ,� porque final
mente após quatro anos de
dificuldades, os

'

produtores
estão recebendo preços jus
tos pelo grão: possivelmente
a colheita deve superar um
milhão de sacas de arroz.

'

"Nossa administração
está preocupada com a co-

Concluídapoate pênsil sobre o' rio Humboldt
Ap6s a conclusão da ponte,
ele pretende iniciar _de
imediato a construção de
uma nova ponte baixa" no
mesmo local, que vai pos
sibilitar o tráfego de veí
culos no local. Paralelo a

. isso, Blunk vem coman
dando a recuperação (alar
gamento e retificação) de
seis quilômetros da Estrada
Caminho P�queno.

ceiras já estão devidamente
concretadas, faltando ape
nas a instalação dos cabos
de aço.

Corupã - Até o dia

l� deste mês, o prefeito
Ernesto FelipeBlunk deve

entregar à, comunidade a

quarta ponte pênsil cons

truída em sua adminístra- Devemos entregar
ção municipal. A nova antes do início do Período
ponte está sendo construída .letivo, porque esta ponte
sobre o Rio Humboldt, e

. pênsil será de grande utili-
, deve ligar o centro da ci-

'

dade aos alunos' da rede
dade à comunidade de lta- municipal de ensino", pla
pocu-Hansa. As duas cabe- neja o prefeito Blunk.

jaraguá
,

clínic� de fisioterapia

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

Fone 72-0561 ,

Ora. Stela Ferraclnl
PSICÕLOGA

Ora. Solange Pazlnl
FÓNOAUDIOLOGIA

Rua'WaHerMarquardt, '356 prÓximo
.

da Clfnlca Santa eecßla.
Fone: 72-3659

,IIOra. Valéria G. Tognl'
. Ora. S�lange Castilho
J=!SIÔf'ERAÚPEyTAS

GENTENDSSA

.
.

.

.'

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

,

sign moderno, linhas aerodinâmicas, Motor 1.6
'ou rnotor i .8, econômicos, potentes e de fadl
manutenção. Vidros, antena e espelhos retrovi-
sores externos com acionamento elétrico. Espa-

çoso porta-malas: um dos maioresdo mercado.
Teto solar retrátil ou escarnoteável. E bancos re
clináveis com ajuste lombar, além de outros de
talhes que vocêvaí ver e sentir no seu Distribui
dor For.
Apaixone-se definitivamente pelo Ford Verona.

. \

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

Jaraglu140Sul. tU 9 a 15/02/1991 P4gu.a03'.
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Com muita expectativa o casal
, IGeninho e Cintia aguardam a chegada
Ido primeiro filho. 'Cintia curte o seu

quinto mês de gestação. , :
,

\

Ir
I'

Proclam.as de CasamentosI.

KADRI -.-.-.-.-.-.-.- .-

.Também aguardando '''cegoniul'
o casal Carla e Erivelto (Veto) Silva. !
Nossas desejos sinceros de muitas feli
cidades.

E al;:-,::s,'4e'-��;os''colegás já
cf!meç9ram a gozar tfe' me�ecidas fé- ,

nas. E o, caso do àmlgo Jaime Blank,
do setor comercial do Correio do
Povo, e dás colegas Sandra (Agêricía
da VARIG passagens) e Rosãngela (A ./

Comercial):
' " '

03, apto. 302, nesta cidade, filho de Ilde
fonso da' Silva e Madalena Teixeira da
Silva.

,

'

Ela, brasileif!l/ solteira, engenhei.
ra civil, natural de urussanga, neste Es-'
tado, domiciliada e residente, na Rua
383,' Bloco 03, apto. 302, nesta cidade,
filha de Eyil�o f1agàgnin Concer e Vi

, ttoria.Angela Cesa Concer.
EDITAL N"17.585,de31-01-1981 ,

\.DIONISIO PREIS e MARLENA
MARIA KOENIG '

Ele, brasileiro, solteiro, operärío,
natural de Gafelândía-Cascavél, Paraná,

EDITAL NI! 17.580 de 29-01-1991 .domiciliado e residente na Rua Antonio

.NELSON ERBACH e SALLYMÜL- Bernardo Sehmitt, em Ilha' da Figueira,
UR

' , neste distrito, filho de Eriberto Preis e

Ele, brasileiro, solteiro, mecâni- Maria Preis. '

co natural de Tucunduva, Rio Grande do Ela, brásileira1 solteira, do lar,
Sul, domiciliado e residente em Estrada .natural de Maripã, Palotina..Paranã, do-,
Itapoçuzinho, neste distrito, filho de AI- miciliada e residente na Rua Antonio

bino Erbach e Elma Erbach. '

Bernardo .Schimtt, em Ilha da Figueira,
Ela, brasileira, solteira, .balconis- !l.este, distrito, f!lha, <!� E�n Andreas

ta, natural de Campo Mourão, PManá, Koenig e MariaFrida Koenig.
,

domiciliada e residente em Estradá Nova,
EDITAL 'N'"17."-5�8"6 de 01-02-199'1neste distrito, filha de WalterMüller e

Erika Anna Müller. .MARCOS TOSCHI GRANADO' e
,

ROSLINDEMARTABOGO
EDITALN" 17.581 de 30-;.01-1991 ." Ele, brasileiro, solteiro, enge-
.FRANCISCO BACKER e ELIETE / nheiro, natural de Apucarana, Paraná,
MARINA FAGUNDES domiciliado e residente na Rua Benjamin

" Ele, brasileiro, solteiro, latoeiro, Constant, 1.798, apto, 803, bloco C, em
�tural de Ap,iúna, neste Estado� domici- Joinville, neste EstadC?, filho !Ie Marcos
liado e residente na Rua Leopoldo Granado Chacon e IÚ!lIa Toschi Chacon.

Màhnke,,344Ênesta cidade, filho de Pe-, ,Ela, b�asileiraösolteira, secretária,dro Backer e ma de Carvalho Backer. natural de Rio do este, neste Estado,
. Ela, brasileira, solteira, do lar, domiciliada e residente na Rua José Em

natural de Jaràguä do Sul, domiciliada e mendoerfer, nesta cidade, filha de Terên
residente na.Rua Leopoldo Mahnke, 3�,

,

cio Bogo eMaria Bogo.
nesta CIdade, filha de AntOnIO Avelino
Fagundes-e MarinaLuiza Fagundes.

.' Pura emoçãO

,§J,�§JeJ§J§J
'MARGOT, ADEUA GRUBBA
(.EHMANN, Oficia' do Regis
tro Civil do 1'2 Distrito da Co
marca de Jaraguâ do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil
faz, saber que compareceram
em Cartório exibindo os doeu
mentos exigidos pela lei, a fim
de habilitarem para casar, os

/

seguintes:

Tudo é carnaval/âl.
A festa do-Carnaval e genera

lizada em toda a microrregião. Aos
foliões cabe um pouco de reserva e

atenção, mas acima de tudo, cair na
gandaia nestes quatro dias de muita

agitação. Já neste sábado acontece
o primeiro desfile do carnaval' de
Rua, em.Jaraguâ dó Sul, com a pre
sença de três escolas de Samba -.
uma convidada especial, a "Estreli

nhasido Mar", de Navegantes - e

quatro blocos carnavalescos. A pre
sença do público deve animar ainda
mais os foliões, 'na rua Getúlio Var,- Q

ti:
gas. O desfile é a concentração ini- -'Detalhe do desfile do bloC9 "Em Cima da Hora", no carnaval do ano passado.
cial para a grande folia da' madru-
gada, lIOS clubes.

" ,

E o Clube Atlético Baependi
vem com tudo neste aM. O Carna
val iniciou com força ontem na

"Noite do Azul e Branco": prosse
gue a "mil" neste sábado, quando

A sua e/eg4ncla
começapor
tora"
Vllt•.

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

Equem está chegando de férias
é a senhora Ieda Salvador de Bem, es
posa do senhor João de Bem, ela cur
tiu/é1'Ü!s em Ubatuba. Ambos sãopro
prietârios da Casabela, em Guarami- .

rbn.
'

-

..-.-.- .-.-.- .•-.-
amos com,

ria a "apro
migos e cole
estibular da
da UFSC,

Entre os mui
mos Jussara
chado Lopes,
sara o Curso
na FURB;
Letras as ga
ea Gomes e

nckes; Lisete
nseguiu apro
curso de Pe

FERJ; en

naldo Junckes
o em Adminis

'Empresas,
FERJ; Mar':'
foi aprovado
reio Exterior,
li, enquanto
enburg obte
ção para o'

so, porém na

ara Direito,
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, Uma nova forma de comer sem

talheres. Assim, é, á .proposta da
"Lady-Frango", inaugurada no dia 3)
.de janeiro, emfrente ao Parque Fabril
II da Weg,. na Rua Joinville. No
cardápio, um delicioso frango, acom-

panhado de fritas.
'

- ....-.-.-.-.- .�.-

Muitas felicidades ào casal
Eduarda/Daniel Peters, que comemo
ram suas Bodas de Prata (25 anos de '

matrimônio). A cerimônia religiosa
acontece às 19 horas de hoje (sábado),
na Igreja São Sebastião. Em seguida,
os convidados-serão recepcionados no

, Beira Rio Clube dt Campo.

tio JaraguâEsquerdo, o Grêmio Es-
,portivo Juventus programou uma

grande festa, que iniciou ontem e

prossegue até a madrugada do dia
14, em sua sede social. Neste ano, o
Juventus conta com ó apoio impres
cindtvetdo Solano Som.

haverá' o primeiro concurso de blo
cos carnavalescos, que se repete
também na segunda-feira (dia 11).
'Para. fechar as festas do Carnaval
91, o CAB programou uma grande
'noiteM dia 12 .. Tudo éfolia...

'

Para complementar a agitação

I.

li
li..'4.odil Sempre

Getúlio Vargas, SS
EDITALNI! 17.587de 0:1-02-,1991
.ROBlYlTO CARLOS KEIL e SO-
LANGE TILLMANN

"

',' Ele; brasileiro" solteiro, açou
gueiro, natural de São Bento do Sul, nes-
te Estado, domiciliado e residente em
Três Rios do Sul, neste distrito, filho de

, Leonel Affonso Keil e Lucia Keil.
,

Ela, brasileira, solteira, do lar�
natural de São Bento do Sul, neste Esta
do, domiciliada e residente em Três Rios
do Sul, neste distrito, filha de Joel Til
Imann e Helga Reintraut Tillmann.

EDITAL NI! 17.588 de 01-O2�1991
.LUIZ CARLOS PEREIRA e MARU
SCHEUERMAJlN

, Ele, brasileiro, .solteíro, motoris-
ta; natural de Renascença, Paraná, dómi
ciliado e residente na Rua Bolívia, nesta ' li
cidade, filho de Ismael Antonio Pereira e

r

Oraides Rodrigues l'ereira.
,Ela, brasileira, solteira, copeira,

natural <Je Marmeleiro, Paraná, domi
ciliada e residente na Rua BolíVIa, nesta
cidààe, filha ,de Lino Scheuermann e
Hilda Scheuermann.

.

EDITAL NI! 17.582 de 30-01-1991
.ARIBERTO RODRIGUES DA SIL-'
VAeSINAlDIPUDELL,

Ele" brasileiro, solteiro, motoris
ta, natural de Guaíra, Paraná, domicilia
do e residente na xua Alberto Santos
Dumont, 274, nesta cidade, filho de José
Rodrigues da Silva e Alvina Waldow da
Silva.

'

,

Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de. Santa, Rosa" Paraná, domici
liada e residente em Três Rios do Norte,
neste distrito, filha de Adernar Pudell e
Ester Pudell,

Aniversários

,

Todas as felicidades ao pre-
feito em exerctcio de Guarami
rim, Francisco'Herbert Schork,
'que aniversaria neste domingo,
dia 10. Depois de assumir O car-

,

go - em virtude dasfêrias dopre
feito Antônio Carlos Zimmermann
_;_, Schork ve11J- dando seu ritmo
próprio à· administração munici-:
paI, intensificando a realização,
deobras.' .

OtlCA
HERTEL , Pilote sempre equipado.

EDITAL. NI! 17.583 de 31-01-1991
.DEJAMIR DENIS ROBSON'DE
SOUZA eSILVARE WORTMEYER

Ele; 'brasileiro, solteiro, vende
dor, nafural de Joinvílle, neste Estado,

, domiciliado e residente na Rua Botafogó,
464, Bairro Floresta, em Joinville, neste
Estado, filho de DeoiIiar de Souza e 00-
roti Serl1a de Souza.

'

Ela, brasileira, solteira, costurei
ra, natural de São Francisco do Sul, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua
José Emmendoerfer, 1.183, nestacidade,
filha de Wilhelm Johann Wortmeyer e
Analisa Bieging Wortmeyer. '

,

EDITAL N" 17.584 de 31-01-1991
.iLDEFONSO DA SILVA JUNIOR e

',MARlNEISCONCER
Ele, brasileiro, solteiro, técnico

têxtil, natural de Garça, São Paul� do
micilIado e residente,na Rua 383, nloco

Vestindo Gerações
,,' �,

I,

- - - - - - - - -
-

...........

Postos de V�1fIlQ8
Av. Mal. DeotkJro,

'1.085
Rua Reinoldo,Rau,

530
Fone: 72-3311

Muitas felicidades tiimhém à
garota Patrfcia Helena, filha de
nosso colega Jaime Blank (Maria,
Odete), que festeja aniversário
neste dia11.'

'

" O casal Beatriz Furlan-(Hilário) Hille completa
neste ·d(a 14 de fevereiro os seus 10 anos de pleno

:t conv{vio matrimonial. Residentes em Guaramirim, eles
a: já têm dois filhos lindos, a Patrfcia; 8 anos, e o Ce.Yar,

de 5 anos. "Bia" inclusive é nossa colega naAgência
de Passagens da VARIG, enquanto Hilário l sócio'da
bem-sucedida Gold Machine, em Guaramirim. A am-

bos, seg_ue nesta ,coluna O nosso desejo de mu.ita paz e -

harmonza. Parabéns!
'

* Laboratório ótico
especializado
* Há mais de 5p:anos
atendendo você
* Precisão e qualidade.

, Av. Getúlio Vargas, 15
Fone: 72-1889

, E para que chegue ao conhe
cimento de todos,' mandei pas
sar o presente Edital, que será
public,ado pela

imp,e
'Cl e em

Cartório, onde será afixado
durante 15 dias.'

-.-4o-4o-.-.-4o- .. -4o-

�HONDA Menegotti Motos � Parabéns tambhn são ex

tensivos à menina Tomarä Regi
na, filha de Elizabete e /vanir
Lombardi.

.
"

I

\ '

.

OliMe.AÁWtiaM_er �.
"

Moda infanto-ju,venil para realçar 8ktgância
de seus fUhos. Um carinho especial para o

seu bom gosto.

Mal. De6doro, 819 - Jaraguá do Sul-
, SC

.

,-

Carnaval dê preços, prazos
e descontos especiais \

'

\
'

de (rJ;llJtt� MALHAS LTDA.
, LANZNASTER

o Seu relojoeiro
Tudo em 3x s/acréscimo

,

\
,

Av. Mal. DeodorQ, 391 - fone: 72-1667

'M�lhas para confecção
Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigos plÓecóração

i

A,V, MAL. DEODORO DA FONSECA, 183
GALERIA DOM FRANCISCO - SALA 01

Moleton, moletinho, malha mercerizada e
"

, coton lycra. -.

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

A preferência dos,jovens todos
os Jins de semana BR-280 KM

58 _. Glllaramirim

VIAÇÃQ
'CAN�RINHO

Há"20 anos transportando
os artífices do nosso progresso.

I AV. MAL OeÕOORO DA FONSECA, 987:- FONE 72-1422'AFIOUPA INFANTIL
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CORREIO__E» c:» ..C»" C»
__________________ ECONO�'J,JA

Plano Collor II pode causar
.

. .' .

Atacado e varejo
.

a "dolarização" da economia
, Os empresâriosfiliadâs

à Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguâ do Sul
estão convocados para uma

assembléia geral, às 18 horas
do dia 25, no CElAS, princi- ;

palmenie para eleição do
Conselho <Deliberativo e

Conselho Fiscal do. entidade,
além da apreciação do re

latório de ativido.des do. dire
toria, de março/90 a feverei
-"0/91, presidido. por Gi/mar
Antônio' Moretti. o conselho
deliberativo é composto por
30 membros, enquanto o Fis
calé composto por trêsmem
bros efetivos e três suplentes.

da Telesc, em Jaraguâ do Sul
já existem mais de cinco mil
pedidos de novos terminais:
Os empresários decidiram
convidar o presidente da Te
lese para participar de uma

das reuniões semanais do.
Acijs.

tidos. Não é preciso repetí
los",.

Para o prefeito de Co
rapä, Ernesto Felipe Blunk,
é indiscutível que o governo
precise "corrigir o Palno
Collor de acordo com a

reação dá economia", Blunk
lembra que a inflação já es-:

tava chegando a patamares
superiores aos 20%, além do
que indexadores como BTN
e ,BTNf já estavam substi
tuindo a moeda Cruzeiro no

mercado, "o que é errado".
Quanto ao congelamento de
preços e salários, o prefeito
apenas compleinenta: "Para
quem recebe, o salário é
pouco, para quem paga, é
muito".

Já o prefeito de Mas
saranduba, Davio Leu,
considerou a nova tabela de
preços um fator negativo,
"porque houve mais aumen

to do que, redução nos pre
ços dos produtos básicos".
Para Leu, "o assalariado VIP
pagar' a, conta outra vez".
No entanto, ele destaca co-

, IDe' positivo a desindexição,
porque todos os valores uti
lizados até então já estavam
servindo . de parâmetros à.
economia, quando na verda
de "deve-se se vincular
sempre o mercado ao Cru
zeiro, nossa moeda corren
te".

As novas medidas
econômicas anunciadas pela
ministra Zélia Cardoso de
Mello no dia 31 de janeiro
foram encaradas com muita
expectativa pelos prefeitos
da microrregião. A desinde-.
xação da economia pode ser

considerada urna medida'
"corajosa", na opinião do
prefeito em 'exercício de
GuaramiriÍn, Francisco'
'Schork, mas ele teme que
possa haver, "uma dolari
zação de nossa economia, o
que colocaria todo o Plano
por água abaixo". Schork,'
entretanto, considera gue
"novamente o trabalhador
.levou a pior".

.

,O prefeito de Guara
mirim acha que o congela
mento de preços e salários
não resolve o problema da
inflação. "até porque não
existe maneiras de se fiscali
zar . os preços, apenas os

salários". Schork opina que
,

o congelamento não é a saí-

,-.-.-.-.�-.-

E os empresários já
começam a cobrar do. Prefei
tura jaraguaense a compac-,
tação do trecho de acesso à
nova ponte Maria Cristina
Vai/atti, no Jaraguâ Esquer
do, como também a tão espe
rada rótula apôs.a ponte.Ab
don Batista, na entrada da
cidade.

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

Telesc; Prefeitura e 'ini
ciativa privada devem con-

cretizar nos próximos dias
uma espécie de consôrcio pa
ra assegurar a implantação Os 170 servidores mu

de mais terminais telefônicos nicipais de Guaramirim de
em Jaraguâ do Sul. Trata-se vem receber nesta segunda
do Procom (Programa (Je Te- feira, (11) um reajuste de 35%
lecomunicações}; que surge nos vencimentos. 'O prefeito
como reconhecimento da em exerctcio, Francisco
própria Telesc, de que é im- Schork, solicitou que a Cã-
possivel satisfazer a demanda mara de Vereadores se reu-
de tenninais no prazo de ein- nisse extraordinariamente pa-
co anos, por falta de recur- ra avaliar e votar o projeto '

sos. O objetivo do. Telesc é de de reajuste sobre os salários,
instalar 2.512 novos termi- retroativo a janeiro. O paga-
nais no municipio - pequena mento deve ser feito em folha
'pane dos. 25 mil telefones a suplementar" já .

que os fim-
serem instalados em todo o cionários receberam os salâ-

.....E_st._ad_o_.....D_e_ta_lhe_._.zz:__�io_s_na_se_ma_n_a_p_as_sa_d...a_.__ XX Encontro de empresários
reúne lideranças de Jaraguá

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

Blunk� Plano exigia correção

da para a crise - "a solução
ao País é a produção", com
plementa - e lembra que a

tabela liberada pelo governo
contém preços mais altos do

. que O!! que estão serido ado
tados pelos supermercados._
Para finalizar, Francisco
Schork cita: "Há tantos er

ros novos para serem come-

. _..r.-/ \ ASS.,ClAÇÃO nos .JORNAIS no

\:JJJ�-SC) .'
INTIUUOIl DE SANTA CAT,UUNA

'.
\.. t/ EDilAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo. presente, -ficam convecades os jGr�ais associados à

ADJORI - SC para a reunião. de ASSEMBLEIA GERAL EX
TRAORDINARIA_, a realizar-se no dia 23 de fevereiro. de 1991, nas
dependências do. LAGUNA 1lURIST HOTEL sito à Praia do. Gi,
em Laguna - SC. - em primeira chamada às 14,00 horas e, em se

gunda chamada às 15,00 horas, deliberando. CGm qualquer número
de assectados presentes, para decidir sobre:

.

.

I - Fixação. da CGntribuiçãG Social (Mensalidade) para 1991;
II - Alteração. do. Estatuto. Social;
III - Assuntos gerais.

Chapecö, 12 de fevereiro. de 1991.·.

ADJORI-SC

Darcy Schultz - P�esidente

pelos painelistasEggon João da Silva,
presidente do Conselho Administtati
vo do Grupo Weeg, que vai abordar
aos empresários os primeiros passos
dados pelo Comitê Brasileiro daQua
lidade e Produtividade, do. qual faz
parte; o diretor vice-presideate da
Marisol S/A;'-lndústria do Vestuário,
Werner .Schuster vai narrar alguns
procedimentos adotados pela Empre-

.

.sa nesta área especialmente para gerar
maior produtividade; estas experiên
cias também vão ser relatadas pelo di
retor superintendente da Metalúrgica
João Wiest S/A, Charles Ramel de :

Souza, e pelo diretor presidente da
Metalúrgica CSM LTDA, Renato
Raboch. Após a realização das pàles
tras 'acontece um jantar de confrater
nização, no Clube Atlético Baependi.

Jaraguá do Sul - A primeira
promoção de grande vulto da Asso
ciação Comercial e Industrial de Jara
guá do Sul acontece neste dia 13
(quarta-feira), marcando. a realização
do XX Encontro de Empresários. O
evento já havia sido marcado por duas
vezes, para assegurar a vinda do pre
sidente da Federação das Associações
Comerciais, Cesar Rogério Valente,
.que adiou a viagem. Resultado: os

empresários então decidiram que se

ria bastante mais .conveniente que o

Encontro tivesse como estrelas prin
cipais os próprios empresários jara
guáenses,

"Organização, Produtividade,
Qualidade e Competitividade - A
Conquista pelo Treinamento" é. o te

,

ma a ser desenvolvido especialemente

SUCOS E
, VITAMINAS
.GOUlART

_ Lanches, Pizzas,
Sorvetes,
Petiscos

. e Bebidas.

FIEDLER DESPACHANTE
de

Max Fiedler Filho
. )

II

Veículos com placa rmai 2
.

Pagamento IPVA Cota üníca 28/02191

Ruà Domingos R. da-Nova, 316 - Fone: 72-1417
Jaraguá doSul - SC

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

R. Cei Procópio
Qomes,227

TUBOSSANTA
HELENA- LTDA.·

FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

. '

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWEITZER-

Divisão de concreto (tubos e artefatos de
. concreto),

R. Joinvine, 1.Q16 - Fone: 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl

linha esgoto - tubos de poOetilenolmangueira
preta). ,

'

R.Bemaido Dornbusch, 858 .: Fone: 72:stJ25
Escrit6rio Geral

.

R. Cei. Procópio 'GofT!8s, 99 - Fone: 72-0066

Dr_ Waldemar Schweitzer
Cl(nica de pequenos e grandesanimais, cirurgias, .

vacinações, raio x, internonientos e boutique.
R.loi,n,ille. 1.178 (emfre1lte ao Sup;

BreiluJ,;pt) - Fone: 7Z:3i68

Jaragu4-I!t) Sul - SC

Calhas eAquecedor Solar -
.

R_ Felipe Schmidt. '279 - Fone:
72-0448

Jaragu4 do SJÚ-SC

JIITllgu4 dO SJÚ. de 9 a i5/02:1991P4gilUl06
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Imobiliária Jardim
/ Jaraguá Ltda. "

Rua,Relnoldo Rau, 585 - 89250 _ JARA
GUA DO SUL - SANTA CATARINA
FONE: (0473) 72-0768 - CRECf 512-.1

VENDE

CASADEALVENARIAcl220m2-NOVA '

CASA DE ALVENARIA cl 200m2, Vila Baependi.
CASA DE ALVENARIA cl 250m2, terreno cl 1.400m2•
CASA DE ALVENARIA c/170m2, V. Nova - p/ financiada.
CASA DE ALVENARIA cl 148m2, Vila Baependi.
SALA c/40m2 -centro. ,

APARTAMENTO cl 70m2 - centro.

APARTAMENTO cl 268m2 - centro.

APARTAMENTO cl 200m2 - centro.
APARTAMENTOcl 190m2-centro.
- Aceita casa de menor valor,
APARTAMENTO cl 150m2 -centro.
APARTAMENTO c/135m2 -Centro.
APARTAMENTO cl 108m2 -centro.
APARTAMENTO c/102m2 -centro.
TERRENO c/42m2, Ilha da Figueira.
TERRENO cl 450m2, Vila Nova.
TERRENO c/500m2, centro.
TERRENO cl 15x35pl, Vila Baependi.
TERRENO c/15x38m, Vila Baependi.
TERRENO c/14x5Om, c/ casa de madeira, na Rua CeI. Pro- ,

cópio Gomes, 859, centro.
TERRENO c/15x26m, prox. ao Doeing.
TERRENO c/28x18m Vi1a,Baependi.
TERRENO c/1.211m'l, R._João Planincehck.
TERRENO c/28x6Om Ilha da Figueira.
TERRENO C/2,66Om'l, Barra do Rio Cerro.

'--11/--
"AGORA TAM$M PLACAS E PAINáIS"

FONE: 72-0768
.

·INTERIMÓVEIS,
Intermediária·de
Imóveis' Ltda.

. Jt. JoãO Pic:coli,:104 _ Fone
72-2117
Jaral_uá do Sul,..." SC _,

CRECI 0914-J '

VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA - com 200m2 e terre-
no com 500m2, situada em Guamirauga. /

CASA DE ALVENARIA -com6Om2eterreno
com 445m2, situada no Bairro São Judas Tadeu.
<?ASA MISTA - com 100m2 e terreno com

560m2, situada na Dha da figueira.
IERRENO - com 450m , situado no BailTO de
goa Verde. .

TERRENO. -com 453m2, situado no Jardim São
Luiz.

JTERRENO _ com 416m2, situado na Barra cio
RioCelTO.
TERRENO - com 6.800m2, situado na Rua Leo
poldo Jansen.

'

TERRENO - com 2.8OOm2, situado na ma Joín-
viUe.

.

ENGETEC
/.

Co!lSfrutora: Imobili4ria:
Cálculo Estrutural Compra. Venda. Avaliação
Projetos Civis Locaçâo e Intermediação
Execução de lm6veis

RUa'CeI. Procôpio Gomes âe Oliveira, n� 285 - Fone:
72-2679 Jaragu' do Sul- SC.,.. CREA 2264 - CRECI934-J

ENGETEC -EN_GENHARIA E TECNOÚJGIA DA

CONSTRUÇAO LTDA. E IMOBILJÁRlA:

'VENDE: , '. .

'

- Salas Comerciais - (2� andar) -Av.MarechalDeodoro
- Casa Mista (em frente Coligio Holanda Gonçaivest= Fi-
gueira "

- CasaMista - Vüa Lenzi
. - CasaAlvenaria - Vüa Lalau
- Casa Alvenaria - Vüa Nova
- CasaAlvenaria - (centro).
-Ipto.Ed.Jorveli
-Apto. Ed. Jaraguâ
-Apto.Ed. Chiodini \:
-Apto. Ed.Maraj6 ,

-4Pto.Ed. Carvalho
- Terrena (429.00nf_) à uma quadra do Juventus,
- Terreno (JO.(}(J(J"r)ao lado da yvEGD.

ALUGA:·
.

.

- Casa deAlvenaria,proxima aoHospitalJaraguâ,
- Amo, - Rua ReinoldoRau .

- S'akJs - Rua JoséEmmendoeif_u
- Sala Comercial-RU!l WalterMarquardt
- Casa (2 qtos) =Rua WálterMarquardt

)

�
ENGETEC
V

Engenharia. e
Tecnologia da.
Construção Ltda

I'
x

,

Cor lmouets
UÁ"-.",-

Jaraçuá
ctäa.

Compra � Venda - Loteamento e Administração de lino,veis
CGCMF: 78 659 544/0001-92 - Creci 852-1 ,

Av. Mal. Deodoro, 141 - Fone: 72-2010
VENDE

- Casa de madeira, com 80,OOrrf, na rua ltapocuzinho.
- Casa de alvenaria, com 100, oorrf, na ruaAcre.
- Casa de alvenaria, com 100,OOrrf, na rua EuzébioDepoy.
- Casa de alVenaria, com 100,OOrif na rua Santa Catarin;!l,
com terreno de 750,OOrrf.
- Mercearia e açougue com estoque.
- Lote de esquina na rua Jt1lio Tissi. Nereu Ramos.
- Lote com /lrea de 582, 90m� na rua (Joiás; aceita-se carro em
n�ócio e estuda-se,condiç6es.

.

- Terreno com 1.0BQ,OOrrf, na lateral da rua Bemado. Dor
nbusch, perto do ferro velho Spézia.·
- Terreno com 15.000,OOm� na rua Bom Pastor, Schroeder,
estuda-se condiç6es.
- LOTEAMENTO SANTOANTÓNIO.

ALUGUEL
- Temos a disposiç8o de cfientes, diversos imdveis, tanto ca

sas, apartameqtos como sa/f!,s comerciais, para locaçlIo, situa-
dos em'dlferentes pontos da cidade;

-

.

EDITAL'

ÁUREA MÜlLER GRUBBA, Tabeliã e Of!ciOl de Tftu
los da Comarca de Jaragud do Sul, Estado 'de Santa Ca
tarina;naforma da Lei, etc

Faz saber a todos q_uanto este edital virem que se
acham nesteCart6rioJ1fl�Protesto os Tftulos eontra:
BAVARIA lND COM EMBALAGENS LTDA - Rua: João
Janu4rioAyroso�2.412-NESTA

'.

.

ELETROTEC MAWI LTDA - Rua: Jorge cZerniewicz �
703-NESTA

.

EMBALAGENS &WARlA /ND COM EMB - Rua: João
Janu4rioAyrosone2.412-NESTA

'

,

�UZ4 COM /ND CONFEC LTDA - Rua: Mal. Deo- ,

. doro ne 860 - NESTA .

MICHAEL OUVER VI1LIERS COUWREY - Rua: Exp.
Antßnio CarlosFen'eim s/� - NESTA
PNEUMATIC COMREPRES LTDA -Rua:RodolfoHuff-

nUessler ;,� So - NESTA

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

E, como os ditos devedores niioforam encontrados
ou se recusaram a aceitar a devida intmação, fazpor in
termidio do J1T!!sente edital. para que osmesmos compa
reçam neste Cartõrio na Rua: Aithur MiiJ/er n!! 78, no
prazo da Lei, a fim de liquitkzt o seu tMbito, ou então dar
razão porque nlJo o faz, sob a pena de serem os referidos
proteiiadõs naforma da Lei, etc. '

.

Jar.agi14do Sul, 05, defevereirl? de 1991.

ÁUREAMÜl,LER GRUBBA - TabeHä e 0jíciaJ tkProtesto
.

de TftuIos.

'WAGNER
TRANSPORTES E COMÉFJCIO LTDA

CH,ALÉ

II

�
I· '�HLEI ' Imobiliária e
r=:;c!InL:! Representações Ltda.
RiJa Reinoldo. R�f1, 61 ,...; Fones: 72-1390 e 72-1_
,Jaraguá do Sul - SC ..,.. CRECI 643-J

CHAL� - IIIOBILIMlIA - ALUGA

- TEMOS PARA LoCAÇ,lO: APARTAMENTOS - CASAS - TELEFO
NES;

CHAL� - IMOBILIARIA - YENDE

APTO - 02 Qtos + dep. EJi,p. Edlf. Menegottl, Ent. + Flnenc.;
APTO - 03 0108, Edlf. Mannes, AV. Mal DeodorO; APTO - Sobnldo,
,01 Suite + 02 cito., Rua: Jo•• Emmenélorfer;
CASA:" MISTA: c/ área de 75m2• ter. 222m2• Vila Nova;
CASA - MISTA: c/áre. de 150m2• ter. 395m2• Rua: Helmut Hansen;
CA�A-ALV.; c/110m2• ter. 450m2• Rue: Joio Francenar, ent. + fi.;
CASA - ALV.: c/105m2. ter. 510m2. Rua:'Oomlngos Rosa, FIgu,I ... ;
CASA - ALV.: c/120m2• ter. 479m2• Rua: CarJoe NIeI., VIla Nova;
CASA-ALV.: c/142m2• ter. 450m2. Rua Pe. Mlrancllnh., ent. + fi.;
CASA-ÀLV.: ct108m2• ter. 402m2• Rua: Joio Wiest Junior;
CASA - ALV.: c/ 98m2. ter. 865n\�. Vila ,Nova;
CASA-AL1L.: c/150m2• ter. 691m2• Rua: RobenoZlamann;
CASA - ALV.: C/15W. ter. 450m2• Jgd - Esquerdo;
CASA - ALV.: c/155m2• ter. 547m2• Lat. Henrique Marquedt;
CASA - ALV.: C/255m2. 'ter. 1.255,",. Rua: Aritenlo E. Ayft4, c/
Piscina;

.

CASA - ALV.: c/190m2• ter. 342m2• Rue: 442, VII. Nova, ent. + ft.;
CASA - ALV.: em ®natlÚçlo, c/110m2• ter. 450m2• Prox. ArteJage;
CASA - ALV.: c/150m2• taro 314m2, Rua: Felipe Frenzel, n' 89;
CASA.- ALV.: c/230m2• taro 450m2• Rua: Av. Mal Deodoro, n' 1.580; ,

CASA - ALV.: c/96m2• ter. 450m2• Rue: Joio Fr.�r,. n"581;
SALA - C.OMERCIAL: c/98m2• Edlf. Mall89Ottl, l' ander;
SALA - COMERCIAL: Ru.: Joio PIcolI, (Espeto de Ouro);
SALA - COMERCIAL: Av. M.I. Deodoro, n' 1.771, (Klte Pio); ,

SITIO - c/área da 152.400m2, Rio MOIh., Prox. Grut.;
CH.(CARA -.e/área de 154.000m2• c/ 02 c•••• de alv. R'" Molh.;
TELEFONES - RESIDENCIAL - COMERCIAL;
TERRENO - COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, c/áre. de 800,00,",;
TERRENO - COMERCIAL: Jo..'Teodoro Ribeiro, c/ ire. da'
1.000,OOni2;

,

EMPREENDIMENTOS
.. IMOBILIARIOS
MARCATTO LTDA•

Av. "'a/. Deodoro, 1.119 - Fone 72-1136. 72-"41'
JaraguádoSuL-,SC� CBECl093. '

,

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VEND�

LOTEAMENTO "LIODORO
RODRIGUES"
'VILARAU

FinanciamentO próprio em até 2S

p�a_mentos

- ,ATENDIMENTO 'TAMBÉM AOS SÁ..

BADOS das 8:00 àS 12:00 horas.

�DITAL DE LEILÃ'<,):·
O DOUTOR DUNEU BIANCBI, JUIZ DE DIREITO DA" VARA .

CíVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE
SANTA CATARINA, NA FORMADA LEI, ETC....

FAZ SABER (EM RESUMO. art. 687 do CPC), o seguinte:
VENDA EM: I! LEILÃO:DIA 25 de FEVEREIRÖ de 1991, às
14:00 horas" (valor supeHor ao da avaliaç'o; ,

VENDA EM 2! LEILÃO: DIA 2S de MARÇO de 1991, às 14:00
horas, (a quem mais der, desde que o preço Dão seja vll); ,

LOCAL: Rua GuO"erme Carlos Wackemhagen,:J7 - Edifldo do
Fórum.

" "

_
PROCESSO:DE\EXECUCÄ01..Nl! 3.892/89

. EXEQUENTE: FOTO LOSS LTuA.
EXECUTADO:AIRTON LUIZ NARLOCB .

BENS: Seis caixas de som, ,marea Targo, medindo 1,20 x 0,60me
tros, sendo os autofalantes de 15 ,polegadas e com capacldade de '

,

250 WATZ, todas acarpetadu, aváUadas nos autos A base de Cr$
213.110,13 (dlJUntos e treze mO cento e·dez ci'Uzelros e treze centa
vos). E� para ,ue chegue ao conhecimento de �os e que ninguém"
possa Iilegai' tgDontncla mandou o MM. Juiz expédlr o presente
edi� que será afixado no lugar de,c;ostume e pubUcado na forma
da lei, ficando o devedor Intimado, caso Bio encontrado pelo mei
rinho. Dado e passado nes�a .cidade e Comarca aos dezenove (19)

, !Das do mês de'novembro do ano de um mO novécentos e noventa
(1990). Eu (Amadeus Mahfud), Eacrivio Judidel, o datilOgrafei e
subscrevi.

.

IlHNEU BIANCm
juiz deDlr.éito

Juizo DE DIREITO DA
2!! VARA CIVEL DA COMARCA
DE JARAGUA '00 SUL - SC

Matriz: BR�280 --Km 55 - Telex (474) 506";:' Fones'(0473) 73-(!)422. Filiada NTC sob n2 937.
Filiais: Sio Paulo - Fone (011) 291-4511. CamplnBs- Fone: (0192) 311-1144 .

Mari/la - Fone (0144) 33-4923Blumenau - Fone: (0473) 22-0799 Jolnvlle - Fone: (0474) 22-5220RioBrlhante{MS)- Fone: (067)452-7121
. , _ ..

JBragull do Sul:.SC; . /
II.

P4giJlll, 07
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.ANOTAÇÔES
A Pref�itura � Guarami

rim
.

concluiu a primeira etapa do
calçamento da rua Atanásio Rosa
e também já definiu a base para o

calçamento da rua Silveira Júnior.
Emritmo'de obras•..

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

Considerado extremamente
positivo o Curso sobre "Aperfei
çoamento e Apoio Didático do Pré

,

a.r- série", ministrado pela pro
fessora paranaense Glória Nodari,
em Guaramirim, entre os dias 28
de janeiro e 8 defevereiro.

- .... -.-.� ....

E o Partido da Frente Li
beral, diretório de Corupâ, jápre
para, sua convenção municipal,
que acontece no dia 3,de março,
possivelmente na Câmara de Ve
readores. O PFL corupaense
conta hoje com mais de 280 filia
dos, sendo considerado o maior

pai-tido dentro do munictpio, Pre
sidido atualmente por Alfredo
Moretti; o PFL deve renovar seu
diretório em pelo menos 25% de
seusmembros.

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

As 45 ja.mllias de morado
res do bairro Ponta Comprida>
BR-413 -, em Guaramirim, estão
indignados e pedem solução ur:

'

gente para a falta de uma profes
sora que lecione na Escola Esta-

, dualPontaComprida neste perto-
do letivo, E um ano já passaram
pela escola três professaras, sem
que a 19f! UCRE tomasse qualquer
providência no caso, em(definitivo.
Além disse, o prédio necessita ur

gente reforma e ampliação,Amo-,

bilizaçãó dos moradores está se

tntensficando e eles exigem solu
ção ati o dia 18, quando começa
o semestre letivo.

-.-.-.-.-_o-

Juventus x Criciäma se en

frentam às 17horas de hoje, cOTTJO
ponto culminante da; inauguração
do novo Estádio do. Cruz deMalta
("Eurico Duwe"), (} clube investiu
Çr$ 12 milhões na construção do
estádio - com arquibancada para
400 lugares, um gramado Í17Ip(!cá
vel e toda a infraestrutura. Qufml>
não gostou do amistoso foi o trei-

nador Zé Carlos, que teve cinco
dias para preparar a equipe e és

calar osjogadores.
-.- .... - ...... - ,

E a equipe da SER Amiza
de, -dé Guaramirim, conseguiu a

'classificação à 3'!jase do Estadual (
de 'Amador, mesmo sendo derro
tada pelo'Bela Virta, em São José,
por 2 x 1 - no primeiro jogo a 'vi
tória do Amizade foi de 3 x 1. Já o

Cruz de Malta não teve sorte:per
dru a.primeira por 6 x 2 e a outra

por 1 x O, sendo afastado do cer

tame.
- - ...

Os estudantes jaraguaen
ses que necessitam se deslocar até
Joiiivüle para cursar o ntvel supe
rior de ensino conseguiram uma

importante "vitâria", na noite de

quarta-feira, Eies realizaram uma

reunião, na sede da Associação
Comercial e Industrial, para aná
lise das propostas apresentadas
pelas três empresas, 'em concor

'rencia aberta comandada pelos
próprios estudantes, e defini
ram-se pelo contrato com a em

presa Guaratuba, que deve fazer o
transporte dos quase. 200 alunos,
nos três turnos, durante o semestre
.letivo, Valor: Cr$ ]].700,00
mensais,

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

E o PX Clube de Jaraguâ
do Sul programou' !O'IJLl extensa

pauta de eventos parq este ano,
com cursos de conheCimentos so
bre a Faixa do Cidadão, de pri
meiros socorros, além -de partici
pação em diversas campanhas
comunitárias e muita confratemi
zaçãó,entfe os associados.

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

Iniciam dia 18, no SENAC
jaraguaense os cursos de Auxiliar
de Escritório (190 horas/aula),
com 25 vagas, ao preço de Cr$ 9
mil, e de Relações Humanas (15
horas/aula), com 20 vagas, e pr.e
ço de Cr$ 1.500,00. Serão os dois
últimos cursos: comandados pelo
agente Osmar Drews, que está se

transferindo para Flõrianâpolis,
onde fará o Mestrado em Admi
nistração, na UFSC.

- \
,

-

cArisAS;SE
A ESSÊNCIADA PtJREZA

Madeiras, tijolos, 'lajespré-moldados, cimento, cal, portas,
janelas, fechaduras, fo"os, tudo da me,lhor qualidade e com

, pronta entrega. .

, Rodovia BR-280 Km 69,fone:' 72-3375, próximo dfJ Posto
Marcol/a e Rua Bernardo

Dornbus,ch, s/n!!, próximo' da Mariso/.
Em cada cliente, um novo amigo.

Um 'novo Juventus se mostra
.30 torcedor com esperança

Jaraguä do Sul - Os
17 jogadores 'até agora con

firmados ao plantel do Grê
mio Esportivo Juventus para
esta temporada se reapre
sentaram ao treinador U
Carlos, juntamente com a di
reção do clube, na manhã do
dia 4, 'no 'Estádio João Mar
catto, na esperança de con

seguir uma boa colocação no
certame' da Primeira Divisão
do Futebol, neste. ano. Du
rante a semana passada, o

diretor de futebol, Angelo
Margutte, ainda confirmou a

contratação do zagueiro
Eduardo Gaúcho, 27, que
inclusive já foi titular abso
luto da Seleção Brasileira de
Juniores, em 1926. Eduardo
atuava no Bangu e foi trazi
do por empréstimo até o fi-
nal do ano.

'

A definição, sobre a

presença do Juventus na

Primeira Divisão deve ser

divulgada nesta semana,
pelo presidente da Federa
ção Catarinense de Futebol,
Delfim de Pádua Peixoto
Filho. Paralelo a isso, o' clu
be vem conseguindo novos

patrocínios. Até o momento,

II

/

CORREIO_
�<=- .-c. "c.

o plantel do tricolor é o se

guinte: .U Carlos e Gerson
(goleiros)" Gassen, Oliveira,
Eduardo Gaúcho, Alädio;
Valmor, Cuca, Denílson,
Toto, Marinho, Rossetti,
Márcio, Romerito e Ado

,

(esté acabou· renovando
contrato). ,

Donath assume subseção da OAB
Jaraguá do Sul c:::: O advogado Robert Donath torneu posse na noite do

d.ia 31 de janeiro na presidência da sub-seção da 'Ordem dos Advogados do Bra
sil, para �ma gestão de dois

ano,s,
substituindo o primeiro pre�'

dente da entidade,- e reeleito por trêsvezes -, Humberto Pradi, A solenidade conteceu no Res
taurante ltajara, onde <;> advogado Humberto Pradi agradece' especialmente à

,

imprensa, inclusive compárando: "O trabalho da imprensa e dos advogados se
assemelham pellt luta em prol da liberdade".

,

Humberto Pràdi instalou asubseção emJaraguã do Sul no ano de 1984 e
desde lá veio realizando importantes obras à categoria, como a instalação de uma
sala �e. advogadosjunto ao Fõrum, a doação de m6veis para a sala na Junta de
Conciliação e Julgamento, como também foi o responsävel pela idéia da constru
ção do Centro de Profissionais Liberais. As obras estão em fase adiantada. Antes
d� esb�çar seu plano d� trabalho, o advogado Robert pretende ouvir os colegas de
diretoria: Osmar Graciola (vice), Maria da Graça Moraes He Assis (secretária) e'
Mario Cesar Felippi (tesoureiro). .,

'A' gora você não precisa mais

,

perder tempo preparando suas

refeições,
"

Basta passar na seção de rotisseríe do
novo supermercado Breithaupt e esco

lher sua comida preferida.
Oferecemos um cardápio variado de
carpes, pratos quentes, saladas e sobre
mesas, tudo preparado dentro do mais
,rigOJiOSO controle de qualídade e higiêne,
Para sua màíor comodidade embalamos
,sua refeição em bandejas de alumínio
descartáveis que conservam à tempera
tura e o sabor d� allinerito por mais
tempo.

Horário de Atendbnento:
Segunda à sábado das 10 horas às 13h30min.

,8
SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUA WAl.TER MARQUARDl1, 225

Acel"mos encomencl. de refelç6es:
Ugue 72-3800, ramal313 (Marcos ou J.lme)

Para manter sua boa fonna: com todas as qualidades do leite, chegou Sant'Ana O iet! Totalment,e
esterilizado e desnatado, tem durabilidade deaté 6 meses, mesmo fora da geladeira. Você

enCQri�a Sant'Ana O iet em prática garrafa de·1litro, comO os melhöres similares europeus , ••

Leite Sant'AnaDiet Garante a qualidade sem as dispensáveis gordurinhasl

Págifl!l 08
. '

"
'
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