
Dalmar
A modaem malha

PORTE'PAGO
DR/Se

.... ISR 58 -161/81
.

I

o

professor
..

Ivanildo

presld�
a

.Associação

'-

Torneio' de Karatê

acontece em julho
Equipes do Iúo de Janeiro; São Paulo e

Paraná já confirmaram presença ao 2f! Torneio
de Karatê de Jaraguá do Sul. que acontece no

mês de julho como mais um evento em come

#'oração pelo aniversário do munictpio, .
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Cargas: Procópio Gomes. 290
Fone: 72.,2684

Passagens: Mal. Deodoro. 130
2f! arldar-Fone:72-0091
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Anúncios -1,

Fone: 72-0363
J

ANOLXXII -N'! 3627 =Jaraguâ.do Sul. de 23 defevereiro a I'! de mar.ço de 1991-Cr$ 50.00

Encontro empresarial
supera expectativas

o . tão esperado XX En
contra Empresarial de Jaraguâ
do .Súb reuniu centenas de em

presários no Cejas, na noite do
dia 13. e se transformou no

grande evento para que a classe
desperte para a nova realidade
da economia: a concorrência in
ternacional. que exige acima de
tudo competência administrativa
e inovação. Sob o tema "Orga
nização, Produtividade, Quali
dade e Competitividade - A
Conquista pelo Treinamento" -,
os quatro palestrantes apresen
taram suas experiências bem su

cedidas.

Juventus
coloca

faixas no
Floresta

Juventus e Flo
resta âe Pomerode reá
lizam no dia 3 de mar:
ço um amistoso, como -

preparativo parq que o

tricolor jareguaense
enfrente o certame da
Iff Divisão, neste ano.
A partida festiva ser

virá também para colo
cação de faixas aos jo
gadores do Floresta,
campeões do campeo
nato da Liga Blúme
nauense de Futebol, no
ano passado. O presi
dente do Juventus•.
Aristides Panstein. dis-
se que o clube não,
pensa em novas con

tratações e o técnico Zé
Carlos até admite que
pode iniciar as disputas
com o plantel. de 18 jo
gadores.
----Págin,a8-

Escolha o idioma que
você de_seja falar _

INGLES'- ALE.AO
FRANCÊS
ESPANH.OL
ITALIANO
Aprendizado 1000/0
garantido
Fone: 72-0294

.

&critório de Contabilidade
ii v

f�,4 C'omiercíal SIC Ltda."�"I\gora ein novo endereço, para�lbor servi-lo"
"-"

�
•

'.'
.

I -Av. Mal Deodoro, 130 - 2' a�dar - sala 2 - Fone:72-0363-------.Há 47 aROS atendeódo bem-

L:� ._� ___;:___' I.

�.
\

---.:...__�------...;;;..� _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



__--_---....__-----__-_-_-_OPINIÃO
'f"

,EDITOR'IAL
"_..J',

�-...... -, L .� ,

tJ�"l.·· ...

; �.[:>j,.
·�'-�:4.:" ".

" /1.,1.. . �,l.

··��r;�<ljori .naRepública$lianai�'i�'
"'. '�'.. .

_,

.

. :, .', .. \;,' ."-;'''''.;''; .,..��.�
.
rt,l.�pJt..

;.. �;,<,' IVesta data realiza-seca ;0 .jugo dos telrlJJÓr�iS poderQ�. 'cÍ)ntin�ú 'a�{;d� d� G�rii;J;;,
"'. ,�'PRIMÉIRA REUNIÃO JiE sos e foi Ana Maria di/ Jesus dt; apárece�i&,;: di:mÍo . espbi,{'
,

' ; 'TRABALHO - 91 da Ass�- Ribeiro, filha de Bento Ribeiro condlgna'd'q,'Ií�rM;íi'aliáno cujo,
.

• r.:ciação de Jornais do Interior da Silva e'Maria Antonio' de estrela começava abrilhar. Ln';'
'

... :fae Santa Catrina, no LAGUNA Jesus com' suá energia e cora- ternacionalmé_it,_�é<: '
.

. .

·::-�XURIST HOTEL que se esten-. gem -pessoal mostrar o seu .Quem sabe. esses reta- r

(>'fderá a tarde de domingo, tendo' caráter indenpedente e resolu- .' lhos da vida. da ';Hero(na de..
, ,<domo anfitrião o colega "O to, conduzindo no seu pequeno Dois. Mundos",; sii:Va de inspi- .

. ,";':r{ENOVADOR". Na ocasião escaler a munição em meio de ração aos jornalistas que d<1n-'
'.' 'serão debatidos o plano. de verdadeira carnificina humana, tro d� horas" haverão. de reil':'

• '�;;àÇ.ãO e-assuntos comuns-dá ca- quando não subia a serra, ao nir-se para assegurar a digni-.., ,\'�goria. A cidade que abriga os lado de Garibaldi, tomando dade e a liberdade dé pensa-
jornalistas de interior está inti- parte ativa nas Campanhas li- mento 'daqueles' aos quais foi
mamente ligada à historia de bertadoras de Santa Vitória e confiado o trabalho de mentali-
Laguna pelas lutas que seus na combate das. Forquilhas zação dascomu�idades catari-
ilustres filhos natos e adotivos' (Curitibanos), na retirada pela nenses. LOuvamos o trabalho
desenvolvem em busca de um mortifero vale do rio das Antas, do presidente Darcy Schultz
mundo melhor, onde se pudes- a mais medonha que Garibaldi que começa um bom serviço de
se vivér com dignidade e res-

.

acompanhou e onde a desespe- base, enviando aos associados

peito. Lá, uma mulher deu' rada coragem de Anita conse- e às autoridades um trabalho .

mostras -aos seus semelhantes guiu salvar seu filho à última elaborado pelo Conselheiro
de como se deve buscar a tão hora, nas lutas uruguaias con- Vice Presidente da TCE, Prof
desejada liberdade, livrando-se tra o tirano Rosas, Na Itália Antero Nercolini.

Feras travestidas de gente'
" Por JOSÉCASTILHO Plt'!TO

De tempos em tempos
(, mundo nos apresenta ver

dadeiras feras travestidas de

gente, parecendo que o faz
com o sentido de mostrar do.

quanto. é capaz a criatura
humana já tida como a rnais
perigosa da natureza,

Quem não conheceu,
através da história univer- (>

sai, feras como Gengis Kan,
Átila, Tamerlão, Alarico,
Stalin, Hitler, e agora Sad

�an Hussein, o ditador <lo
Iraque, cegnomlnado de

"Satã Eoseufim"? .

.

Já' imaginaram o so

frimento do povo iraquiano, .

que vem sendo bombardiado
dia e noite com os mals po
derosos apetrechos de guer
ra, chegando a somar as in
cursões de ataque 2.000 em

.

..J
cada 24 horas? E os estragos
materiais, a montanha de
escombros, de cadäveres.e de
feridos na cidade Bagdá e

outras tantas do Iraque?'
Ainda esses dias a televisão
nos mostrava .o bombardeio
de Um abrigo antiaéreo... -

ou bunker? - na capital ira- .

II
II _Bi\Cl\Nl\. ,'

COM. E REPRES. deMAT. de C(jNS�TRUÇÃO
Madeiras, tijolos, lages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudoda melhor

qualidade e com pronta entrega

Rua Bernardo Dornbusch, s/n<!, prôximo da Marisol.

.

Em cada cliente, 'um novoamigo.

quiana, queteve comq resul
tado a morte de centenas de

pessoas na sua maioria civis?
E por. último o que dizer de
Israel, que não entrou, nessa
guerra, e nó entanto já conta
com centenas de mortos e fe
ridos vitimados pelos misseis
Scud disparades pelas forças
Iraquianas?

E afinal de contas,
quem é o culpado por essa

situação de sofrimento dos
povos iraquianos e Israelita,
senão o ditador Saddan
Hussein que num lampejo de
loucura invadiu e anexou o

. Kuwait, um país seu vizinho
.

e soberano, com isto defla
.

-

grando a guerra que af está?
Guerra cujo término preco
nizei, certo ou erradamente,

, Para uns 120· dias a,contar

.

de fins de janeiro passado,
I
mas mesmo que se prolon-
gue por mais tempo dela
Saddan Hussein sairá dura
mente derrotado e amar
gando, além de outros pre
juizos, o mais grave deles
que é a morte de milhares de
iraqulanos e a destruição de
Bagdä e outras cidade de seu

país, o Iraque.

"
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. �eças p/refrigeração: I..in" 'Doméstica
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Serraria e Serv,iços de Trator
.

Madeiras para construção e serviços de
trator com proftssonaís especializados.

R. Jeão J. Ayroso, 772 - Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72-0300 - Jaraguá do Sul- I

.
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Diretor: . Eúgênio Victor SchmöckelDRT/SC - 729
, Jornalista Responsável: Sérgio Homrich DRT/RS. 5596
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Dept2• Comercial: Jam/e Blank DR':flSC - p

, Redação, administração e publicidadec
Rua Marechal Deodoro, 122 - CX. Postal 19 - Fones
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k JARAGUA DO SUl sc.
Conhecida do Acre ao RS

Furgões simples" isôtermicos,
.

plásticqs, jFigor(jicos; trai/es
e carretas de 1, 2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeração .

)
.

. e 3� eixo (truck). . ,

Fone: 72-1077 .:Rua: Dr. Enrlco FermiHfI 113.- Telex: 474537

VAI AO

AR t"

A

�rv FROZO
L' P/iTe.RNO

Jaraguá do Sul, �3/02 a l!!/03J1991'Pági�02
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�MDB .articula composição
e� elege Raeder à presidencia
Jaraguä do Sul -

Uma articulação às pressas
feita pelo PMDB desmante
lou qualquer tentativa da

oposição assegurar a presi
dência da Câmara de Verea
dores de Jaraguä.do Sul, e o
vereador Heins Edgar Rae
der .(PL) foi eleito para o

cargo, em sessão realizada
\

no dia 18 de fevereiro. Em
bora tenha perdido três ve

readores no ano passado,. o
PMDB conseguiu. obter o

voto do dissidénte Almiro
Farias (sem Partido) e do

próprio '. Raeder, . Apenas a

vereadora Marilze Marquar
dt manteve a postura de dis
sidente, e por muito pouco
não chegou à �presidência

.

através dos votos' oposicio-

Raeder: o novo presidenje
nistas.

.

Heins Edgar. Raeder
obteve oito votos na sessão,
que não contou' com a pre
sença do vereador José Gil-

berto M�nel - ele pr6prio iIl
formou na semana passada
que s6 entraria na disputa se

tivesse certeza da eleição •.

Seis votos foram dados à ve
readora Màrilze .Marquardt.
O PMD� tatnbém conseguiu
eleger o vereador Adernar
Winter como vice-presiden
te, com oito votos,' contra
seis votos concedidos ao ve

reador Evandro Tomasini.
Dois fatos' significativos.
demonstraram a união entre

�

os representantes da comu
nidade no legislative: os ve

readores Balduino Raulino
CPMDB) e Marilze Mar9:uar
dt foram eleitos por unani
midade (14 votos) como 151
secretário e 2!! secretária;
respectivamente.

Udo solicita Escola 'Iêcnica
r:

Empresários, elogiando:
"Foi uma prova do .auto-de
senvolvimento do empresa
riado jaraguaense, de nível
altíssimo e bastante concor-

']araguá do Sul - O

deputado Udo Wagner
(PDS) disse nesta semana

que deve dar entrada nos

prõxímos dias, na Assem
bléia Legislativa, o

_ pedido
da criação de uma Escola
Técnica para a microrregi�ó
da AMVAU, "voltada as

áreas de metal-mecânica,
eletrônica e têxtil". O 'de

putado pedessista participou
do encontro entre prefeitos;
vereadores, presidentes' de
partidos vinculados à União

J)Or Santa Catarina, realiza
do dia 11 na Recreativa da
Marisol, contando também
com a presença do deputado
e futuro secretário estadual
de .Educaçâo, Paulo Bauer.

Mesmo sem revelar
nomes,' Udo ,Wagner refor

.

çou que a região da AM
VALI seguramente será re

presentada, na composição
do segundo esca1ão do Go-

vemo Vilson Kleinübing. �

"Não posso adiantar, mas

articulações j� estão sendo
mantidas. neste sentido",
afirmou. O deputado esteve

presente ao XX Encontro de
. .

rido" .

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DECONVOCAÇÃO
o Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido da frente

Liberal de Jaraguá do Sul - SC, na fonná,da Lei Eleitoral vigente, C,?NVO
CA os eleitores filiados ao Partido para a Convenção Municipal a realizar-se
nc-día 03.de março de 1991, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 229, às
09:00 horas, que se prolongara até às 17:00 horas nesta cídadé, pata deli
beração da seguinte:

ORIDEM DO DIA

1- Eleição QOs Membros e dOs Suplentes do Diretório Municipal;
..

II -Escolha do Delegado e respectivo Suplente à Convenção Reglo-

Jaraguá do Sul, 1 r de fevereiro de 1991.
,

Werner Schu.ster
- Presidente -

nal •

Ora. Vl)Iéria G.TognL
Ora. Solange Castilho
t=!SI(}fERAUPEUTAS

SOCIEDADE 'eSPORTIVA
.

REC�EATIVÄ "VIElRENSE"

GENTE NOSSA�

"
\

EDITAL

A Sociedade Esportiva Reoreativa "Vieirense" torna

público que, na forma do Estatuto Social,�Cap. VIII, Art. �9, §
1'11, promoverá um OFERECIMENTO PUBLICO· DE TITU
LO$ PATRIMONIAIS, de associados excluídos do quadro'
social, na seguinte forma:

.

.
1 - Data: 01 de Março de 1991; 2 � Hora: 19, horas; 3 -;

Local: Sede Social; 4 - Forma: Os interessados deverão en- .

viar correspondência ao Clube, mencionando sua proposta,
em envelope fechado, e no verso a sua identificação com

nome, endereço, telefone etc; 5 � Valor: Lance mínimo Cr$
, .15.0ÖO,00' cada; 6 - Pagamento: A vista; 7 - Os tftulos ofere
cidos neste, serão os remanescentes do Leilão Anterior, des
tinados a qualquerJAteressado. lerão prioridade as ofertas

.

superiores ao estabelecido de acordo com o Estatuto Social.
Propostas inferiores serão automáfícamente rejeitada pela Di�
reteria.

.'

" Jaraguá do Sul, 08 de fevereiro de 1991.

Arqldo Stein
Presidente

Adolfo Müller
Tesoureiro. Geral.

I'

Arolde Stein
.

Presidente
Adolfo Müller

Tesoureiro. Geral.

, .

.
SOCIEDADE ESPORTIVA
RECREATIVA "VIElRENSE"

II

"

II,
EDITAL

A Sociedade Esportiva Recreativa "Vieirense" toma
público que, na forma do Estatuto Social, ,Cap. Vlilf Art. �9, §
III, promoverá um OFERECIMENTO PUBLICO DE -TITU
LOS PATRIMONIAIS, de associados excluídos do quadro
social por falta de pàgamento de suas mensalidades, na se-

guinte forma:
.

1 - Data; 01 de Março de 1991; 2 - Hora: 19 horas; 3 -

Local: Sede Social; 4 - Forma: Os interessados deverão en
viar correspondência ao Clube, mencionando o valor de suas

.

propostas, em-envelope fechado, e no verso 'fazer constar a
sua jdéntiftcaçâo com nome, endereço, telefone etc; 5 - Va
lor: Lance-mínirno Cr$ 10.000,00 cada; 6 - Pagamento: A vis- .

ta; 7 -' Observação: Inicialmente o lote será destinado exclu-
. sivamenie para filhos de associados ou dependentes. Terão
prioridade as ofertas superíeres ao mrnimo estabelecido, de
acordo com o Cap. VIII Art. 39 § 3, do Estàtuto Social. Pro

postas inferiores ao mrnimb estabelecido serão automática-
mente rejeitadas pela Diretoria.

.

Jaraguá do Sul, 08 de tevereíro de 1991.

Jj . ,

�t!c�!!�
ora. Stela Ferraclnl

PSICOLOGA
DrrLSolange pazlnl

.

FONOAUDIOLOGIA
RuaWaHer Marquardt, 356 próximo

da Clfnlca Santa Cecma.
Fone: 72-365�

"

II

FARMÁCI� DO SESI
.

Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi-,
mento. I4v. Mal� Deodoro, 507
(defronte o Colég� São Lids -

Fpae ,72-0561
'. .

.'

FORD VERONA. VENHA SE APAIXONAR DEFINITIVAMENTE
Ve�ha ao seu Distribuidor Ford se apaixonar pe
las vantaqens que um Ford Verona oferece. De
sign, moderno, linhas aerodinâmicas, Motor 1.6
ou mo.1!br .1.8, econômicos, potentes e de Iacíl
manutenção. Vidros, antena e espelhos retrovi -

,

'sores externos com acionamento elétrico. Espa-

.

çoso porta-matas: um dos maiores do ",ereado.Teto solar retrátil ou escarnoteável. E bancos re
elináveis com ajuste lombar, além de outros de- �
talhes que vocêvai ver e sentir no seu Distribui-
dor For.

' . .

.

Apai�o.ne-se definitivamente pelo Ford Verona�
, / '. '..

Moretti, Jordan & Cia. Ltda. J
�FURD

_iii+,
a..........c.--so�Alguns�. itens citados são opcionais. Consulte o seuDistribuidor Ford.

J�ragu4 do SII', 23/0ial!!i03/1991 Pági1l(103
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Uma grande churrascada, commui
ta cerveja, reuniu os amigos de; SirlJw
Raussis, deGuaramirim, na sexta-feira (on
tem). O popular "Zorilho" ou ainda cari
nhosamente conhecido por "ZéBundinha;',
recebeu os cumprimentos da turma do
Guará.

\...

Proclamas deCasamentosKADRI
briand, Paranä, domiciliado e residente na

.Rua,Egon 'Koch.. 290..qesta cidade, filho de
José de Jesus e irene Maria Gomes de Oli-
veira.' "

"

\
Ela, brasileira; solteira estudante, natural
de Santa Maria, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua 28 de Agosto, em Gua
ramirim, neste Estado filha de Salvinó
Koslowski eOlgalKowskowski.'

-

EDITAL NV' 17.594 de 011-02-1911
• ADEMIR RAMIRO KOCH, E
ADRIANA CERU7TI.
Ele, brasileiro, solteiro, assistente técnico,
natural de J8l'IIguá do Sulz domiciliado e

residente na Rua 627, n2 :.::50, em Ilha da
Figueira, neste distrito, filho de Norberto
Koch e Leonida Grützmacher Koch.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escri-

, t6rio� natural de Rio do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua 627, n2 250,
em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de
Sebastião Ivo {;erutti e Iracema de Oliveira
Cerutti.

EDITAL NV 17.515 de 08-02-1.'1
Cópia recebida do cartório'de Schroe-
der, neste Estado. '

• SILVIO' LUIZ PATERNO E, L6IDE
FISCHER

'

Ble,'brasileiro, soltei� mecânico, natural
de Guaramírím, neste Bstado, domiciliado
e residente na.Rua Ernesto Lessmann, 345,
nesta cidade, filho de Olindo Paterno e

Rosälia Paterno,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
ScIír'oeder, neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Valentim Zoz, em Schroe
'der, rieste Estado, filha de Fredolíno FiS
eher e (Jena Dencker Fischer.

EDlTAL MV 17.596 d. 01-01-1911
• ELIAS MILKE E ANA MARIA BOR-
TOUNI

,

Elel}?f!lSileiro, solte�, eletricista, natural
de oomm Doce - T816, neste Estádo, do
miciliado e residell�' na Rua Domingos
Demarchi, 392, em Vila Nova; nesta cíãa-
de, filho de Artur Cristiano Milke e Inacia

r:Milke. '

Ela, brasileira .....solteira, funcionária pdbli
ca, natural de ,I ai6, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Domingos Demar
ehi, 392, em Vila Nova, nesta CIdade, filha
deArdumo Bortolini eMaria Bortolini,

EDITAL NV 17_597 d. 13-02-1991.
• JACKSON NEn"ZEL E WALDETE
NOEl'fISCHUNEMANN
Ele,lbrasileiror solteiro, torneiro mecânico
natural de Piraoeíraba, nesteBstado, domi
ciliado. e residente na Rua 25 de Julho,
1.457, em V ilaNova, nesta cidade, moo de
Irio:Neitzel e Edla HortNeitzel,
Ela, brasileira, solteira, àuxiliar de escri�
tISrio, natural de Antonio Olinto, PIIl1lIl4,
domiciliada e residente na Rua 25 de Julho,
1.457, em Vila Nova, nesta cidade, filha de '

WalteJi Daniel Schunemann e Iracy Luiza·
Schullemann

,

E para que ''chegue ao conheci
mento de tedos, mandei passar
o p�esente Edital, que stlr4 pu
blicado pela impre'nSQ e em

Cartório" ONU! sem ajiXQdo du
rantelS�.

MARGOT ADEL/A GRUBBA
LEHMANN, Oficial do Registro
Civil do 1'2 Distrito da Comarca
de -Jaraguâ do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil fai saber
que compareceram em Cartório
exibindo os .documentos exigidos
pela lei, a fim de. habilitarem
para casar, os seguintes:

'

'

Puraemoção

El§)�2I§l21
II,
II Agora sob nava direção, o ponto de

lanches "Sem Nome" - pr6ximo áóPalácio
dos Esportes>- vem atraindo muita gente.
Sucessos ao Orlando.

........... -.- '1' ...

A Central Cabelereiros, em Guara

mirim, também é outro ponto que tem se

mantido constantemente lotado, apesar
desta época de çrise. A CentralCabelereiros
fica na rua João Maluta Jr. e

ê comandada
.

por Valdir e pelo Valter, a quem desejamos
constante sucesso.

EDITAL Nl! 17.589 de 04-02-1991.
• WILSON RENATO GOETZ É
ADILCE DE OLIVEIRA'
Ele, brasileiro, solteiro, qperador de má
quina, natural, de Corupa, neste Estado,
domiciliado e residente na RUI} Carlos
.Schulz, 187, nesta cidade, filho de Alberto
Goetz e Alinda Goetz.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural
de Santa Helena/ Paraná, domiciliada e re
sidente na Rua Júlio Vetch, 179, nesta cí
dade, filha de Paulo Pinto de Oliveira e
Laerta de Oliveira.

'

,

,

'A sua eleg'ncIa
começ_por
tora.' ,

VI.'a

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

.........

O amigo Magnus Behling já está

passeando pela cidade com- seu novo Fiat
Una 1.6 - zero qullômetro -, recebido coma
presente de seu aniversário sábado passa
do, O aniversário foi comemorado entre

amigos, em sua residência.

Regis;;;;';'� .���.�; a1!iversário�
de Faber Luciano, filJw dé Lúcio (Ivone)
Machado - dia 23 de fevereiro; senhor
'OtadJio Pedro Ramos, conselheiro do Tri
bunal de Contas SC (dia 25); Davio Leu,
prefeito de Massaranâuba; Gelásw Cam

pestrim (26); Eli Alcioã, esposa do senhor
Jairo de Barros, da União FM de Blume
nau; (dia 27); IngridRadünzHomburg, em
Gurupi (TO), Tereza Lennert Fronceschi e
/vete Cecilia Franceschi (todos dia 28); e
senhor RonivaldoHoffmann. AlfredoBlank,
Waldemar Reeck; e Janete Gramkow
'(Rondôniii), ambos no diaJ� demarço.

.Exceção ao pobre Carnaval de rua deJaraguâ do Sul; o
Bloco "Em Cimo da Hora" ainda festeja ·0 campeonato, neste
ano. Usando como tema o tributo a Monteiro Lobato, o bloco
dirigido por José Luiz Pereira - animou o público na Getúlio
Vargas, que necessitava de melhor policiamento, ou ao menos

de um cordão de isolamento entre público e blocos. "Nosso
Carnaval foi muito pobre visualmente e atribuo isso também ao

pouco empenho dos presidentes de blocos e escolas de samba.
Poderiam termostrado algomelhor"; analisou José Luiz.

,
'

'Prefeito:Davio Leu festeja 'anivers4rio no dia 26 deste mês.
Muitos parabéns aq chefe do executivo massaranduberise.

marco co

ryetuando na
. orte o traba
senvolvendo
rianapoãta-

EDITAL NI! 17.590 fi" 05-02-1991.
"

• NIKOLAUS RODNEY HERMANNE
LUCIA REGINA LONGUI

'

Ele, brasileiro, 'solteiro, indústrial, natural
de Ventania, Paraná� domiciliado e resi
dente na Rua Frederico Bartel, 150, nesta
cidade, filho "de Rolf Botho Hermann e

Gillian Edith Hermann.
'

Elaj, brasileira, solteira, balconista, naturalde araguä do SuI, domiciliada e residente
na Rua Rudolfo Tepassé 408, em Guara
mirim, neste Estado, filha de Joaquim
Longui e Isolda Altini Isongui, ,

EDITAL NV 17_591 de 05-02-1991.
Cópia recebida do càrtórlo de GuaramI-
rim, neste Estado. (
• WILMAR JOs'A SCHMI7TEMARIA

I
RAQUEL IMHoF
Ele, 'brasileiro, solteiro, comerciante, na
tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua 28 de Agosto, 2.045l.,em
Guaramirim, neste Estado, filho de \'Val�

, demarSchmítt e Joanna Beng Schmitt.
Ela, brasileira, solteira, escnturária, natu
ral de Bl'Usqu�, neste Estado, domiciliada e
residente na Rua Vitor Guaique, 95, nesta

cidadeb filha de Antonio Imhof e Célia
Maria uarte de Souza Imhof.

EDITAL NV 17.592 de 06-02-1991.
• HERCIUO FERREIRA E ROSI CO,.
ÓROSSI II '

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Onélia Horst, 321, nesta
rcidade, filho de José Antonio Ferreira! e !

Benilde Ferreira.
Ela, brasileira, solteira, escriturária natu
ral de Coru� neste Estado, domiciliada e

residente na J<;ua Miguel Salai, '104" nesta
cidade, .tilha de Arthur Cogrossi 'e Alma
COgrosSl.

EDITAL NV 17.593 d. 07-02-1991.
Cópia recebida do cartório de Guaràml-
rim, neste Estado. ,

• EZEQUIEL GOMES DE JESUS E
ADA APARECIDA KOSLOWSKI
Ele, brasileiro, solteiro, laboratorista, na
tural ,de PalmitolAndia - Assis Chateuau�

atos inaugu
e Um jantar
no Restau

s, prestigiado
ntes dos de

,/' s da Capi-

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO PARANÁ
Hospital Cajurú

Somo que se im

plementa na cidade é a

venda desanduiches na
turais. V'ârios vendedo
res .ambulantes distri
buem em muitos locais
seus gostosos lanches.
esse costume é muito

difundido em outras ci
dades e agora, felizmen
te, firma-se em Jaragu4
do Sul .

ModIJ SemPr:e
,

Getúlio Vargas, SS
Çl}-t.. r�: $QUe4$�

,

CRM PR 10,600
, Cirurgia Cardíaca'

CARDIOPAR,
Av, São José, 738
Fone: (041) 362-1100
80,050 Curitiba

. .../

Cajuru
Ramal154

PR

"

)

OTICA
HERTEL

...
'

- - - - - - - - - -

.........

À bonita e elegan
te Jalete Jardt, nossa

eterna, Miss Jaraguâ,
muitas felicidades na

sua aprovação ao Curso
de Educação Ffsica, du
rante Q Vestibular da
ACAFE.

Vestindo GeraçõesPilote sempreequipado,

Post08 de Vf!1IMu
Av. Mal. Deodoro,

1.085
Rua ReinoldoRau,

530
Fo1U!: 72-3311

oabraçoque
nciQSo cartão
novo local do

.

antigo de
. Gratos pela
atendida peia

,

Âlice

* Laboratório ótico
especializado
* Há mais de 50 anos
atendendo você
* Precisão e qualidade.
Av. Getúlio Vargas, 15
Fone: 72-1889

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

A panter(ssima
Cdtia Popiolek fard
Curso dé Manequim e

Modelo Fo.togr4fico, na
Ckat. Taf, uma gFande
promessa de suce�so na

passarelas.

A me7!ina Aline Beatriz Os
sowsTd completou seus três aninhos
no dia' 13 de fevereiro, festejando
seu aniversdrio em Ca.mbi>riú. A co-
luna desejtJ &incerosparabéns emui·

, tas fflleciilades à AJiiJe, que é filha de
Maria de Fdtima e Ai.lroaIt:W Os
sowski.

, I

Muitos anos de feliz
matrimônio ao ,casal Oil-,
sonlMarflia (Fránceschi),
que completamam no dia 21
de fevereiro seUs q,uatro
anos de casamento. ,

,

�HONDAI Menegotti Motos I�
tJ;U'ltS� MALHASLTDA.

'

Carnàval de preços, prazo_s
e descontos�peciais

de

LANZNAS'fER
··TJg��.

Malhas ,para confecção
Moda infanto-juvenil para realçar elegância
de seus filhos. Um carinho especial para, o

seu bom gosto.
'

Mal. Deodoro; 819 - Jaraguá,do Sul-
SC "

,

o HU relojoeiro
Tudo em 3lt slacrésclmo,

\ ". ,

Av. ·Mal. ,Deodoro, 391 - fone: 72-16&7

Porcelanas Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoração

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 183
GALERIA DOMFRANCISCO" SALA 01

A �referência dos jovens todos
os fins de semana SR-280 KM I

, 58 _. Guaramirim

Moleton, moletinho, malha mercenuda e
coton lycra.

R'ua Walter Marquarclt, 10,2 - Fone 72-0099
,

Jaraguá do Sul..,. SC '_.._
,.

'

)

\

VIAÇÃO
"CANARINIrtO,

Há �O anO$ fra�sporfando
os artl',çes" tio nosso'progresso.
AV. MAL ��OÖOR,?'DA,FONSECA, 98,7,· FONE72-1422A ROtJP,A INFANTIL

Pági1Ul4 a 1!/031l991JaraguádoS
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Atacado'e varejo
A 3!! Feira Agroindustrial e

Pecuâria de Guaramirim começa a
ser organizada desdejá. Na sema-

'

.na que passou o prefeito AntôniO
Carlos Zinvnennann e o vice-pre
feito Francisco Schork se reuniram
com o pessoal responsávelpela di-:
vulgação do evento, a nivel esta
.dual e para os próximos dias deve
surgir o cartaz de divulgação; A,
Feira ocorre entre os dias 23 de
agosto e l� de setembro, no Par
que Municipal de ExposiçõesMa
noel Perfeito de Aguiar, A vinheta
é "Expo/91".

ACIJS: empresários já reclama
ram, receberam explicações de

que faltava um regulador de
tensão, que foi adquirido mas

nunca instalado. Os empresários
aguardam, enquanto muitas má

quinas sofisticadas se deterioram
devido aosproblemas.

Sinais de força: no final do
ano passado aAssociação Comer
cial e Industrial de Jaraguá do Sul
solicitou ao presidente da Telesc,

. Douglas de Mesquita, que reduzis-
se as muitas listas telefônicas que
estão espalhadas. pelo Estado, re
partindo regiões como se fossem
isoladas. Resultado: o presidente

'

da ACIJS, GilmarMoretti, leu na

última reunião um oficio. enviado
pelo próprio Douglas, informando _

que a partir do prôximo ano (mar
ço/92) será adotada uma lista úni-
ca em Santa Catarina. Sinal de
respeito.

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

Durante uma semana os

clientes da Telesc em Jaraguá do
Sul não puderam fazer outra coisa
senão reclamar, e muito, do aten
dimento precário que vem' sendo
dado ao municfpio. Em qualquer
ponto da cidade o problema era o

mesmo: o oongestionamento de li
nhas, que transformou o sistema
de comunicação im Verdadeiro
caos. Durante o carnaval ocorreu
um problema na Central da agên
cia e no final da semana passada
outro problema danificou o siste
ma. Gente em férias, lentidão no

'

conserto emuita indignaçãomar
cou a semana.

-v- '-0- .... -�.-.-.-.-.

,A partir da prõxima reu

nião semanal da AC/JS (segunda
feira) os empresários vão analisar
em miTtúçias as prioridades da

microrregião do Vale do Iatapocu,
para serem reforçadas ao gover
nador eleito Yllson Kleinübing, É
provável que seja formada uma

equipe - a principio representantes
das oito maiores empresas jara
guaenses - para articular o aten-

,dimento das reivindicações junto
'ao governador, que toma posse
eml5. demarço.

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

Mas parece que a direção
da Telesc tem boas intenções em

solucionar o problema, Segundoo
engenheiro Waldomiro de Souza
Falcão Júnior, em JoinviJJe, aEm
presa' tem comoprioridade o aten
dimento competente a Jaraguá do
Sul, afinal de contas o terceiro
parque industrial de.Santa Catari
na. Falcão, inclusive, reconheceu
que o número de ôrgãos (canais) Quase 15 mil pessoas cir-
são insuficientes para atender a cularam pelos corredores doPor-
demanda atual de 4 mil, clientes tal Turtstico 4!!,_Jaraguá do Sulpa-
.tmais J.200 no Vaie). Mas nãopo- ra-prestigiar a'J'! Feira de Verão,
demos esquecer de que ainda

'

entre os dias 14 de janeiro e 15 de
estão pendentes os cinco mil pedi- . fevereiro; Embora se ressalte a cri-
dos de telefones, em poder da se econômica, aFeiramovimentou,
agenteNairEnkel Osproprietários nada menos de Cr$ 150 milhões,
aguardam. valores suficientes para que os 40

," lojstas pensassem na ampliação
do Portal, a ser definida nopróxi
mo ano: serão mais J .500metros '

quadrados d(!, área construida,
onde o, turista poderá encontrar'

'farmácia, panificadora, lanchone- ,

te, além de outras 20 S{!_/as para
comercialização de malhas: de alta
qualidade, apreços defâbrica.

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

-.-�-.-.".-. - .... -. -.

E as quedas de energia elé
trica em Jaraguâ do Sulpermane
cem, sem que a Cetesc tenha to

mado providências. Fato curioso,
relatado na ,última 'reunião da

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72·1599

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

Dr. Waldemàr' Schweitzer
Clinica de pequenos e grandes animais, cirurgias,

vacinações, raio x, internamentos e boutique.
R; Join·"ville. 1.178 (em frente ao Sup.

BreilUlupt) � Fone: 72:3268.

Jaragu6 do Sul. - sC
I,

Encontro ·de alta qualidade
Jaraguã dq Sul -Um

público surpreendente de
quase 300 pessoas'prestigiou
as palestras de quatro repre- ,

sentantes da classe empresa-
rial jaraguaense, no xx En
contro Empresarial, ocorrido
na noite do dia 13, no CE.
lAS.

Pronunciamentos cons
cientes e relatos de expe-

"Intormática e

nova cultura"
"A partir de 94 as tari

fas de importação estarão
reduzidas a 20%, prazo má
ximo para sermos competiti
vos a nível mundial. Preci
samos nos aperfeiçoar tec

nologicamente, 'mesmo sem

linhas de financiamento e

diante da instabilidade eco
nômica. O Brasil tem de

perder a ilusão de que sua

mão-de-obra é barata - 60%
. da humanidade tem mão-de-
obra mais barata que no

Brasil - e impor ,técljlicas
administrativas mais moder
nas a seu parque fabril. É.
necessário aliarmos infor
mática, avanço tecnológico' e
uma nova cultura miste
País".

Werner Schuster - diretor vice
"residente da Marisol. Indãstrta
do Vestuário.

ríênciäs vividas dentro das
empresas Marisol SIA, In
dústria do Vestuário, Meta
lúrgica João Wiest, .Metàhír
gica CSM e Weg, transfor
'maram o Encontro em um

dos melhores, já realizados
no município, até pela'
abrangência do tema: ','Or
ganização,

'

Produtividade,
Qualidade e Competitivida-

A q(Jalificaç�()
da mão 'de obra

"Nosso grupo se ante-
,

cipou à corrente de moder
nidade que acontece no Bra
sil. Mas, apesar de tudo, em
qualquer empresa corremos'

o risco de cair na. rotina do
dia-a-dia. Por isso, procura
mos sempre buscar a quali
dade total através de um

programa interno, envolven
do todos os funcionários,
corri palestras e treinamen
tos. A busca da' qualidade
nos produtos basca acima de
tudo a qualidade no trabalho
é na vida, A mão-de-obra
em Jaraguä do Sul precisa,
fundamentalmente, ser càda
vez mais qualificada" espe
cialmente porque, o consu
midor está cada dia mais
exigente" .

Charles Ramel de Souza..,. di- (

retor superintendente da Meta
Idrgica João Wiest S/A_

A empresa vista como um "todo"
"Elegemos novos valo

res na Empresa, com preços'
compatíveis, ,qualidade e

qualificação do quadro de

pessoal. E evidentemente
encontramos. diversos pro
blemas de insatisfação pes
soal:.

Mas buscamos alterna-
tivas de modelo administra
tivo, um sistema uníssono
que torna a empresa um to
do. A partir do momento em
que se abre a empresa para
que o empregado possa opi-

nar, abrimos a possibilídade
a que ele se projete, criando
uma confiança mútua. Subs-

. tituimos departamentos es

tánques por células inter-ae
pendentes. Nestes procedi
mentes reduzimos os pas
seios aos médicos; o pessoal
passou a rejeitar os que não
,trabalham; e obtemos uma

relação simples entre patrão
e empregado",

,

Renato Raboch - djretor-_p_resi- .

dente da Metahil'glca CSM Lt- -

"da:

,.'-t'_

'{MFj FIEDLER 'Despachante

de - A Conquista pelo Trei
namento", Dentro deste as-.

pecto, o empresário e presi
dente da ACIJS, Gilmar M�
rétti, resumiu: "Não basta 'I'coragem para enfrentar os
tempos difíceis. 'i

"

Temos que
ser

. competentes". Abaixo,
, um breve resumo das pales
tras:

A produtividade
é a qualidade,'
"Senão contarmos com

pessoas devidamente treina
das todos os modernos equi- I

pamentos trarão' grandes pro
blemas à empresa... O Pr0-
grama Brasileiro da Qualida
de e Produtividade é necessá
rio neste momento em que o

Brasil abre as portas à con-

.
corrência internacional. Ele se

transformou em 32 sub-pro
gramas, mas não será um. mi
lagre porque s6 em quatro ou

cinco anos começaremos a

colher os frutos. Em resumo,
são cinco etapas: a conscien
tização ,e motivação para Q

; Programa;
. Métodos de gestão

para preparar o Controle de
Qualidade; a capacitação dos
Recursos Humanos, adequa-

, ção dos serviços tecnolõgicos
de Qualidade e Produtividade;
e' a articulação' institucional.
Produtividade é qualidade,
para não termos problemas no
mercado" ..

Egg_9n João da Silva - Membro
do :COmit6 N.cional da Qualidade
e Produtividade e presidente do
Conselho de Administração do

-

'Gmpo Weg.

de
Max Fiedler Filho

Veículos com placa {"mal 2

Pagamento IPVA Cota única 28/02/91
I

RuaDomingos R. da Nova, ,316 - Fone; 72-1417
Jaragu' do Sul - SC

FUNILARIA
JARAGtJÁ lTOA.

Calhas eAquecedorSolar,
( R. FelipeSchmidt� 279-Fone:

-

72-0448

Jaragllá do S1I1- SC

Restaurante
e

Lanchcmete
o

Canal

Lanches, Pizzas"
Sorvetes,
Petiscos

� Bebidas.

�
t ,

.

R. CeI ProcópIo
GoIne$,m

TUBOS sANTA
HELENA' LTDA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de
I. concreto).

" 1

R. Joinville•. 1.0.16 - Fone:72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - elettodutosl

linha esgoto - tubos de polietileno/mangueira
, preta).
R.8ernardo Dornbusch, 858 -Fone: 72�3025

"
Escritório Geral

'

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

"Página06
..

JaragJUÍ do Sul, 2�/02 a 1�/03/l991

J
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_---------------�------'GERAL, CORREIO_
1[><> �<>" C>

, I

lU
, ,,J

INTERIMÓVEIS
Intermediária de

/

Imóveis Ltda.
R. Jo_ão Piccoli, 104:- Fone
72-21l7' '

,

Jaraguá dó Sul - sc -

CRECI0914-.1
,

Casa de alvenaria cl 190,00rJil, Terreno cl
370,(J()m2 sito na Vila Nova
Casa de alvenaria CI 200J)(Jm2, terreno

cl600,0arrz2, sito na Ilha da Figueira.
Casa de alvenaria c/. 250,rJ0m2, terreno cl

450,00nij, sito na RuaAntonio C. Ferreira.
Terreno di 1.774,00rJil, situado no Bairro Ha
waf, em Guaramirim,
Terreno cl450,00rJil. situado noBairro Água
Verde, em Jaraguâ do Sul.

'

Terreno cl 6iJoni2, situado na entrada de
Schroeder:

ALUGA-SE
Salas comerciais.

�; ..
'

.

, ALUGA: "

.
"

- Casa deAlvenaria,. p.râxima ao HospitalJaraguá.-Apto.-RuaReulO/doRau " .

- Salas - Rua José Emmendoeif_er '

- Sala Comercial- Rua WalterMarquardt
- 'Casa (2 qtos) - Rua WalterMarquardt

car Imóveis
"�

Jaraçuá
ctäa.

Compra - Venda - Loteamento e Administraçào de [moveis
CGf;MF: 78 659 54410001-92 � Creci 852-1 '

Av. Mal. Deodoro. 141 - Folie: 72-2010
.

. VENDE . \
'"- Casa äe madeira, com 80,OOm2, na rua ltapocuzinho)'
- Casa de alvenaria, com 100, ÓOm� j1a rua Acre.
- Casa de alvenaria, com 100,OOm� na rua Euzébio Depoy.
- Casa de qlvenaria, com ,100,00m2'na rua'Santa Catàrina,
com ierreno de 750,00m2-.
- Mercearia e açougue com estoque.
- Lote de. esquina' na rua Júyo Tlssi. Nereu Ramos.
- Lote com área de 582, 90m� na rua Goiás, aceita-se cerro em
negócio e estude-se condições. .

,

- Terreno com 1.080,00m�' na lateral da rua Bernado Dor-
,

nbusch, perto do ferro velho Spéiia.
'

.

- Terreno com 15.000,00m� na rua Bom Pastor, Sctuoeder,
estuda-se condições, '

,

- LOTEAMENTàSANTOANTÔNIO.
ALUGUEL

- Temos a disposição de clientes, çJiversos imóveis, tanto es
sas� apartamentos como salas CQf/'1erciais, para locação, situe-.
dos em diferentes pontos da cidade.

--------------- EDITAL .........------------

ÁUREAMÜfLEll GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Tttu
/Ós da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata
rina, naforma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virerz. que se

acham'neste CartârioparaProtesto os Tttulos contra:
ACOSUL !ND COMDE FERROS AÇO LTDA - Rua: Av.

Amazonas n� 450 -NESTA
CONFEC M/RANDÀ LTDA - Rua: Av. João Marques
Vieira n� 166 - NESTA
CEllA CABELERElRA =Rua: Joinville - NESTA

.

DISTRIBUIDORA DEMERCADOluAs SA - Rua; Getúlio
Vargas 222 - NESTA'

.

KAZUZA COML IND - Rua: Mal. Deodoro n� 860 - NES
TA
KAKIMODASLTDA - Rua:ReinaldoRau n� 73 - NESTA

. I

WHJI'E MARTINS GASES SA - Rua: Getúlio Vargas ng
1266-NESTA

. E, como osditosdevedoresnãoforam.encontradds
ou se recusaram a aceitar a devida intimaçâo, fazpor in
termédio do presente. edital, para que os mesmos compa
reçam neste Cartório na Rua:ArthurMüDe} ng 78, nopra
zo da Lei, a jini de liquidar e seu débito, ou então dar
razão porque não o faz, sob à pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

'Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1991

ÁUREA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial deProtesto
de Tftulos.

.

WAGNE,R
TRANSPORr�S J, COMÉRCIO '-TDA

Matriz: BR.280 - Km 55 - Telex .(474) 506.,. Fones (Q473P3-0422: Filiada NTC sob nQ 937.'
FRIa�: São Paulo - Fone (011) í2�1-4511. Campinas -'- Fóne: (0192) 311-1 144 .',
Man7,a - Fone (0144) 33-4923 Blumenau - Fone: (0473) 22-0799 Jolnville - Fone: (0474) 22"5220
Rio Brilhante (MS) - Fone: (067)452-7121 ,,'

Jaraguá do Sul- SC

Jaraguddo Sul, 23/02 a 1'1/03/1991

o DOUTOR mlNEU BIANCHI, JUIZ DE.DIREITO DA � VARA'
CíVEL DA COj\{ARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE
SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER �M RESUMO, ari. 687 do CPC), o seguinte:
VENDA EM: I! LEILÃO: DIA 25 de FEVEREIRO de 1991, às
14:00 horas, (vaJor superior ao da avaliaçio; .

VENDA EM Z! LEILÃO: DIA 25 de MARÇO de 1991, às 14:00
horas, (a quem mais der, desde que o preço Dio seja vB);
LOCAL: Rua GuUhenne CarJos Wackemhagen, -.7 - Edilldo do
Fórum.

.

PROCESSO: DE EXECUÇÃO� 3.892/89
EXEQUENTE: FOTO LOSS LTvA.

'

EXECUTADO: AmTON LUIZ NARLOCH
BENS: Seis caixas de som, man:a Targo, medlàdo 1,20 lIi 0,60 iDe
tros, sendo os autotalilntes de 15 polegadas e com capaddade de
250 WATZ, todas' acarpetadas, avaliadas nos autos ê base de Cr$
213.110,13 (duzentos e treze mD cenJO e dez crUzeiros e treze centa
vos). E, para CJue chegue ao conhecimento de todos e que lÔDgu6m
,possa alegar IgDonlncia. mandou o MM. Juiz expedir o presente .

- editai que sen afixado no lugar de costume e pubDcado na forma
da lei, llcando o devedor intimado, caso nio encontrado pelo,mei
rinho. Dado e passado nesta cidade e Comarca aos dezeaove (19)
dias do mk de novembro do ano de um mO novecentos e DO�,Dta
(1990). Eu (Amadeus Mahfud), Escrivlo Judldal, o datilografei e
subscrevi.

CHALÉ

-. CHALIê - 1.000iLlARIA - YE""E
/

APTO. � 02 atos.'+ dep. Emp. Edlf. Men,egotl, Ent. + Flnane.;
, APTO. - 03 qto,., Edlt. Mannes, Av. Mal. Deodo{O;
'!<P!fOS. - (SOBRADQS), 01 suIte 'I- 02 Qtos., Rua: José Emmei1dor-

, ier:
.

CASA - MIXTA: el.Área de 46m'. Ter. 450m'� Rua: Ardulno Pradl;
CASA - MIXTA: cl Areá de 150m2• Ter. 395m'. Rua: Helmut Hansen;

" CASA -lIIv.: cl Área.de 80m2• Ter. 450m'. Rua: Domingos Rosa;
CASA .. Alv.:, ,CI Áre.a de 92m'. Ter. ß651112. Rua: JoAo Frane�nel:Ent. + FI.; .

'

'. CASA - Alv.: erArea de 100m'. Te�. 378m2• Rua: Marcelo Barbi; ,

CASA - Alv.: cl Área de 105m2• le,. 510m2• Rua: Domingos RÔsa;
CASA - All;.: el,4rea de 108m'. Ter. 402m2• Rua: Joio W. Junior;
CASA - Alv.: cl Área ile 150m'. :rer. 691m"; Rua: Rober,to �Iema�n;
CASA - Alv.: et Área de 155m'. Ter. 547m'. Rua: H,mrlque Marquar
dt, Lat.;
CASA-Alv.: elÁreade 190m'. Ter. 342m2• Rua: 25deJulho, Lat.;

,

CASA - Alv.: cl Área de 150m2• Ter. 314m'. Rua: FeUpe Frenzel;
SITIO - cl Área de 152,400m'. Rio Molha, Após a Gruta.;
CHACÁRA - cl Área ,de 152.400m'. Rio Molha, cl 02 casas de All'.;
SALA - COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, (Kita Pilo), et 84rt.'.;
SALA - COMERCIAL: Rua: João PicoU, (Esp. de Ouro), cl �14m';i
TERRENO;_ COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, e/8DO,OOm2.;
TERRENO - RESID!!NCIAL: Loteamento, (PAPP), cl 455,OOm2.;,
TERRENO - RESIDêNCIAL: Loteamento,. (FH�NIX),' er 450;OOm'.;
TERRENO - INDUSTRIAL: Prox.: SalAo Amizade, cl Área de
131.500m2.;

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS '

MARCATTO LTDA.
Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72-1136.72-1411
Jaraguá do Sl,Il- SC - � 093: ",

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VENDA

LOTEAMENTO "LIODÖRO
RODRIGUES"
VILA RAÚ

, Ffnanclamento próprio em até 2�
pagamentos

'

í

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

Juizo DE DIREITO DA
29 VARA CIVEL DA COMARCA'
DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE LEILÃO:'

IRINEU BIANCHI
, Juiz deDlrelto

P4gina07,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANOTAÇÕES
Uma violehta colisão ocor

rida aos 30 minutos do dia 16, no
quilômetro 59 da BR-280 - prâxi
mo à divisa com Guaramirim -,
causou a morte instantânea de
Waldelfrio Henrique Piazera, Seu
Monza, placas AK-7640 bateu
contra um abrigo de ônibus. WaI-
delfrio tinha 34 anos. '

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

Inicia no dia 4 de março o

primeiro Censo Municipal de Ja
raguá ,dó Sul, com objetivo de
atualizar dados referentes à po-,
pulação,fatores sôcio-econômicos
e culturais. Durante 30 dias cerca,
de300 estudantes vão visitar todas
as residências do munidpio, sob
coordenação de uma equipe técni
ca da Weg. Nesta semana (25 a

28) acontecem os primeiros trei
namentos e até um censo simula
do.

o H�sp;jai Municipal
Santo Antônio, em Guaramirim,
ganhôu nesta semana importantes
centros cirúrgicos e obstétrico,
graças a convênio entre a Prefei
tura Municipal e a Fundação Ban
co do Brasil. O prefeito Antônio
Carlos Zimmermann reuniu a co

munidade para fazer a inaugura
ção solene. A obra custou Cr$ 10
milhões, que foram divididos na,

construção dó prédio, Zimmer
mann aguarda agora a liberação
de recursos pelo Ministério da
Saúde, oriundos ,do Programa
Emergência e Trauma, para ad
quirir os equipamentos necessários
aos dois centros. Mensalmente a

prefeitura de Guaramirim desem
bolsa Cr$ 6 milhões, na 'manuten
ção doHospitaISantoAntônio.

Vaki;;"-é�di'"m é o novo

presidente do Grêmio Recreativo e

Cultural'Marcatto, 'com mandato
previsto até janeiro do prõximo
ano. Como vice-presidente assu
miuMarcoAntônio Cecchini,

Até o fi;wi de'março devem
estar concliddas as obras de cons
trução do Centro Social de Gua
ramirim, que vai abrigar 150
crianças entre zero a três anos de
idade. São 570 metros quadrados
de área, em doispavimentos, onde
a Prefeitura projetou salas de au
ta, área coberta para recreação,
ambulátârio e toda a infraestru-
tura. �

-.-.-.-.-.-

Schroeder -Os alunos de
II! grau do bairro 'SchroederIpo
derão contar a partir de 'março
com uma, nova escola básica,
construúia pela adnUnistração
Ademar Pisk,e/Ademir Fischer. Eles
estão estudando provisoriamente
no pavilhão da Igreja. Erguida
com recursosdaprâpria prefeitura
ao preço de Cr$ 7 milhões, a es

cola foi ampliada,' em mais três
salas para atender a mais de 150
crianças. O prefeito em exercido
Ademir Fischerpermanece no car
go até o dia 28 'de fevereiro, inten
sificando obras.

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

Nesta segunda-feira (25) o
professar Alcides Abreu comanda'
a aula inaugural do Curso Técnico
em Segurança no Trabalho, pro
movido pelo SENAlIJS e a Escola
Técnica Federal de Santa Catari
na. A, aula será realizada no audi
târio do Sindicato das Indústrias
do Vestuário, das20h às 21 horas.

-.-.-.-.-.-

O empresário GiJmar An
tônio Morem deve ser confirmado
no cargo de presidente da Asso
ciação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul, pormais um ano,
durante assembléia geral que
acontece às 18 horas do dia 25" no
Centro Empresarial. No encontro,
GiJmar vai apresentar Q relatôrio
da sua diretoria atual (de mar

ço/90 a fevereito/91) e o balanço
geral referente a 1990. Ainda. se
r(io eleitos os . novos membros dos
conselhos deliberativo e fiscal.

Fale;��·ds-j-{hs. de 16 do '

corrente, no abrigo de idosos em

Trombudo a estimada sra, Doris
Emma Yagel Fiedler, deixando seu

esposa Adolfo Leopoldo (Pulli)
Fiedler, 2 filhas, 1 nora, 4 netos e

1 irmã, cunhadas e cunhado e de
mais parentes, aos 77 anos de ida
de. A extinta era filha de Fritz Vo-
8_el, homem que teve grande in
fluência na vida emergente de Ja
raguá do Sul, redator do Jaraguá
Zeitung e do' suplemento alemão
deste semanário. Seu esposo, du
rante muitos anos, dedicou-se às
atividades de bar e restaurante, no
que celebrizou-se com o estabele
cimento conhecido por PULLI
BAR com a colaboração assidua
da falecida, situado na Marechal
Deodoro, esquina com a Praça
Jtngelo Piazera. Seu sepultamento
deu-se às 18:30 hs, para o Cemi
tério Municipal Local, saindo o

féretro da cripta da Igreja S.' Se
bastião. Aos distintos enlutados o

voto de pesar deste semanário.
............. -

O DO�P'R' de 29-01-91
publicou editai do DER para as
obras de construção da ponte so

bre a baia de Guaratuba, de acor
do com a lei aprovada pela As
sembléia Legislativa e sancionada
pelo governador Álvaro Dias para
a ligação flsica entre Caiobâ e

Guaratuba. Ao DER/PR caberáfi
xar as condições espeetficas da
obra quanto ao gabarito trans
versal; "ilhas de segurança",
rampas máximas e outras que se

mostrarem necessárias ao ponto
de vista estrutural e viârio, Na
concorrência será admitida a for
mação de consõrcio de empresas e
o pagamento da obra deverá ser

feito através de cobrança de pe
dágio, pelo prazo máximo de J.5
anos. A ponte com projeção para
tráfego pesado não serápermitido
,o tráfego de vetculos desse porte
através dela. Será mais uma alter
nativa de ligação entre os dois es

tados irmãos, 7le$envolvendo o tu
rismo entre ambos .

•

CAI'BSASSE
A ESSÊNCIADA PUREZA

. ./

Juventus coloca as faixas
I

'

de campeão no Floresta
Jaraguá do Sul - A

direção do' Grêmio Esportivo
Juventus vem tentando acer

tar alguns importantes amis
tosos preparativos ao cam

peonato da I!, Divisão do
Futebol Catarinense: E con

firma para o dia 3 de março
uma partida contra o Flores
ta, de Pomerode, .que vai re
ceber as faixas de campeão
da Liga Blumenauense de
Futebol.': Até o final da se

mana ainda não estava defi
nido um jogo contra o' Avaí,
que pode acontecer no dia
27. O técnico Zé Carlos já
está treinando com o plantel
praticamente, definido, com

18 jogadores. O lateral Isa
ac, ex-Maringá, foi a última
contratação do tricolor jara
guaense, que vem treinando
em dois turnos.

ESTADUAL AMADOR que Bernardi, em Guarami
rim, a Amizade não conse

guiu bom resultado, empa
tando em um gol, em jogo
'equilibrado. Amanhã, se
houver empate no tempo
normal, os jogadores deci
dem tudo nos pênaltis.

A equipe da' SER Amizade
joga tudo ou nada diante da
Codibel, em Curitibanos, na
tarde deste domingo. No
primeiro confronto entre as

equipes, no Estádio Henri-

- I

Conrmnado torneio de Karatê
Jaragui do Sul- o presidente da Associação de Artes Marcíaíse

Cultura Física, Ivanildo de Souza Pinto, confirmou nesta semana a realização
do 2� Torneio de Karatê de Jaraguá do Sul, com presenças confirmadas de
equipes do Rio de Janeiro, Sã� Paulo, Paran� e provavelmente de Minas Ge
rais. O evento acontece nos dias 20 e 21 de julho, como parte das comemo
rações pelo aniversário de emancipação polftico-adininistrativa do municí
pio, lvanildo vem tentando junto ao empresariado o patrocínio para trazer pelo menos 10 árbitros cariocas de nível íntemacíonal..

"O pessoal da Associação ainda é novato, por isso não podemos espe-
rar resultados ótimos, mas será um importante treinamento", afirma Ivanil
do, q�e dirige 49 alunes desd�o �ia 14 de janeiro, às segundas, quartase sex
tas-feiras, no Ginäsio do Sesi, Oito meninas também fazem parte da turma.
"Estamos conseguindo nível bom, até porque venho aplicando o trabalho fí
sico e técnico obtido junto à seleção carioca de Karatê, em 1988, no Rio de
Janeiro", acrescenta Ivanildo, que ainda pretende ampliar sua academia para
as áreas de gInástica emusculação.

'

,

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 qualidade 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.

Horário de Atendimento: .

Segunda à sábado das 10 horas às 13h30min.

/

B
SUPERMERCADO BREITHAUPT
RUA WALTER MARQUARDT, 225

Aceltamos,encomenda de refelç6ea:
UlII"! 72-3100, ramal 313 (Marcos ou Jaime)

SANT'ANA DIET

Pdgi"" 08 Jaragu4 doS",. 23102 a 1�/C!3Jl991

,

Para manter sua boa forma: com todaS'as qualidades do leite, chegou Sant'Ana O ietfTotalmente
esterilizado e desnatado, tem durabilidade de atê 6 meses, mesmo fora da geladeira. Você

encontra Sant'Ana Diet em prática garrafa de 1litro, como 01'melhores similares europeus •••

Leite Sant'Ana Diet Ga,rante a qualidade sem as dispenSáveis gordurinhasl
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




