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Deputados da microrregião iniciam com forte atuação
,

' _

Gilmar Morettí mantido presidente
,

/

ANO LXXII - N!! 3628 -Jaraguá do Sul, ilç 2 a 8 'de março de 1991 _- Cr$ 50.,00'

Os dois representantes da micror

região do Vale do Itapocu na Assembléia

Legislativa iniciaram o semestre legislati
vo com uma atuação marcante" voltados à
cultura e infraestrutura rodoviária do Es
tado. O deputado Udo Wagner (PpS) so
licitou - e deve enviarprojeto de Lei neste
sentido - a criação-de uma legislação que

". (;eneficie os investimentos à cultura, como

acontecia na época da revogada Lei Sar
ney. Já o deputado Durval Vasel (PMDB),
pediu que fosse enviados ao presidente
Collor pedidos para a duplicação de al
guns trechos da BR-I01, no-Estado, e pa-

,

ra a liberação dos Cruzados retidos no

Banco Central para pagamento de impos
tos como ISS e IPTU. _

------.-..--Pdgina 3 __

Com apenas algumas altera
ções ocorridas nas vice..presidên
cias, os empresários elegeram por
aclamação a nova diretoria da As

sociação Comercial e Industrial de

Jaraguâ do Sul; na noite do dia 25,
quando o empresário Gilmar Mo-

,

retti foi mantjdO na .presidência da .

entidade, com mandato previsto até

fevereiro do prõximo ano. Também
foram eleitos os 30 representantes
do Conselho Deliberativo e os seis

integrantes dÓ Conselho Fiscal com
mandato até fevereiro de 93.

Construido no inicio da década
de 20, o antigo prédio da Empresul -

Hoje Celesc -, em Jaraguá do Sul, sô
poderá mesmo ficar reservado na

mem6r1a, fotográfica dos léitores dó
Correio do Povo. O prédio está sendo

rapidamente demolido, de forma fla
grantemente contrária à necessidade
de se ouvir a comunidade, Está ruindo

um äos últimos - senão o último - pa
trimônio hlstôrico e arquitetônico da

, área central da cidade, para dar lugar
a uma área de estaeionamemo, jardi
nagem e guarita"da agência da Celesc,
na cidade. Ao lado, a empreiteira Be
than, de Joinville, já ergueu uni verda
deiro "galpão" para abrigar a área
administrativa da Celesc.

Escrítõrío de Contabilidade

---------------Pdgma6�· � � �----------�
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ffA Comercial SIC Ltda.�'
, -Av. Mal �eodoro, 130 - 29 andar ... sala 2 - Fone:72-0363-------.Há 47 anos atendendO bem-

_

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

I
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EDITORIAL··
História do Contestado

,

Um depoimento precioso
-,

Frei Aurélio' Stulzer Intitutos Geográficos e Históricos
Catarinense, que se interessa;:, pos

,
sam.

criança tive interesse em geografia e

história escolhi Canoinhas .para ve

rificar o que era e o que significava a
revolução de 1911 a /915.

�.

Queria saber onde 1I08S0 N. R.; FreiAurélio Stulzer é o
cidadâo de Ha;lIS4, ff..enrique autor do PRIMElRO LIVRO DO JA-

Wollnnd, o "Alemãozinho" teve seu RAGUÁ, cujo livro está a merecer

fim, quando' seus ex-colegas, os lUIUI nova edição para conheci-

fanâticos, 'por vingança; quando mento das novas.geraçõesçde como
como traidor passará as tropas fe- se originou a cidade de JARAGUÁ
derais, Se�s pais foram nossos vizi- DO SUL, o terceiroparquefabril di-
nhos, em 1912, era um 'rapaz rebel- versificado do Estado de Santa Ca-

de, infelizmentenão seí até hoje, on- tarina, que compete nos mercados

de como se finou. Era um herói, deu' nacional e internacional, em igual
a vida para evitar-que se derramasse r

dade de- condições, superando-se
mais sangue, não obstante perma- em certos casos, comunidade que
neceram até hoje ras verdadeiros não está nada. prosa diante do fato
"sem terrd", ex-trabalhadores da recentemente divulgado pela im-

estrada deferro (rail way) sem terra, prensa diária, fornecendo notas

e aumentam sem esta justificativa econômicas, dando Joinville como o

que'aos ex-posseiros cabia, Canoi- maior arrecadador de impostos,mas
nhas, vale dizer, MarcDio Dias foi a em 7'! lugar na arrecadação 'per
cidade de minha ventura. Lá conhe- capita e Blumenau, em 2q lugar,
ciminha esposa, há 4 anosfalecida, enquanto que, neste ftemJARAGUÁ
Adele Blank, a mais nova irmã de DO SUL, é o prinu!iro. O festejado
Carl, August, Adolf e Ida Blank - R. conterrâneo deverá escrever sobre o

Bolduan, com qual vivi emmuito fe- "Alemãotinho" da "Guerra dos
'lizmatrimônio mais de 57anos" � Fonâticos", do quase afirmam a{-

Conservo o original desse gumas inverdades, que vamos dar
documento para 'passá-lo a um .dos emprimeira mão.
/

. Em Corupá, a bucôlia Hansa
dos meus tempos de Jaraguâ, (J

quase nonagenário Sr. Gerhnrdt.
Herrmann está a publicar o livro so
bre 'a história de sua colonizarão
"HaiUa-Hrmabohlt ontem - ho

je Corup4'. Dlspôe.dos bonsprés
timos do Sr. José Kormann, vice

prefeito de Rio Negrinho, afeito a

-pesquisas e estudos históricos.
Minha carta ao Sr. Hemlann

enviada foi de estúnuio e animação,
Respondeu-me que tudo�tá garan
tido: Alegrei-me emuito ..

,Perguntado-lhe se conhece
m meu pai, _Benjamin Stulzer, em

Poço Dantas, Jaraguá, ou Ca�i
nhas, afirmou que o conhecera em

Ouro Verde (1929 q 1930) pois que
transportava vigas de serraria do Sr.
Maie Köhler, de MarcfJio Dias a Ca
noinhas, para as pontes do trecho

ferroviário que ligaria aquela. es
ração à nossa cidade, então Ouro
Verde. Ponto de parada: o negócio
de nossopai, BenjamimStulzer

Escreve: "Como desde

Luz do mundo
.

Brilhou TuJ manjadoura à "Luz do Mundo",
o mais sublime e humilde peregrino,
quando em Belém nasceu Jesus-Menino,
pra nos salvar com Seu amorprofundo

No desamor e nopecado imundo,
,vivia em treva a Terra ém desatino, .

mas eis que vem do CéuM!stre Divino
trazendo à paz e amarpuro e fecundo!

Resplandecente Luz lá em Belém

'inunda a Terra toda e Mduz ao Bem,
chegara ao mundo o nosso. Redentor!

E há dois mil anos se rej1ete ainda
a tradiçã'o-lIe Fé que se nao finda,

.

fiel a Cristo e às Suas Leis de Amor!

Jaraguä 110 Sul, NATAL, 1990 GALILEO SANTANA

"Eu sou a Luz do Mundo; quem me segue
não andará em trevas ..."

,

Obs: Publicada nesta data, a pedido do senhor Galileo Santana

ANUNCIAR
CONTINUA
SENDO

OMELHOR
NEGÓCIO

FONE: 72 ..0363
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COM. E REPRES. de MAT. de CONST�UÇÃO
Madeiras, tijolos, /ages pré-moldados, cimento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

qualidade e compronta entrega

,.

II

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

.

Em cada cliente, um novo amigo.

P4gÜl402

CORREIO_
, II::» ,c:::::» PC»"O

GOLD. MACHltME
COArt E REPRESENTJtc:ÀO lrDA.

, ,

Peças p/refrigeração: Linha Doméstica
e Comerciallndustrial.

Rua Albano José Vieira, 760 Fone: 73-0478

GUARAMIRIM..,.. SR 288

(Ao lado dasM?lhas Fruet)

SPÉZIA & elA. LTOA.
Serraria e Serviço� de Trator

'Madeiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso, 772 -- Jaraguá
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul-
.

SC
.' ,

JESUS

Diagramação, Composição e Impressão: Jornal da Noite,
- Fone (047�) 22':'2945 - Blumenau - SC
Revisão: Eliane Marcefiao Pamplona
Associado a Adjori e Abrajori.,

'

Os artigos assinados não refletem a opinião do Jprnal

_-CORREIO-
E» c:» ....� "C»

Fundado em 10 de maio de 1919.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel DRT/SC -:- 729
Jornalista Responsável: Sérgio Homrich ORTIRS 5596
Repórter: Yvonne A. S. Gonçalves ORT/SC ,;_ 219

.

r>ept2. Comercial; JaiJÍle Blank DRT/SC - 17

Redação; administraçãoe publicidade.
Rua Marechal Deodoro, 122 - CX. Postal 19 - Fones
(0473) 72-0363 e 72-0091 Jaraguä do Sul- SC.

.

•

- JAf-iAGLIA [)i) '01 II C,

, Conhecida do Acre ao RS '

Furgões 'simples; isótennicos,
plásticqs,frigorificos,. trailes
e carretas de 1, 2 e3 eixos.

Equipamento de refrigeração
.

e 3!! eixo (truck), .

Fone: 72�1077 - Rila: Dr. E"rlco Fermi� t13 - T-.r. 41413'l
\

Jaragu4 do sa, 02/03,1J 08/03/1991
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Udo Wagner solicita
, I �

.
,

,

novo apoio à cultura

__--------�------------�-----------GEML

Vasel pede Iíberação
dos cruzados novos no dia 21 de fevereiro que

"seja criado em Santa Ca-,
tarina uma legislação que
venha a beneficiar as artes
e a cultura, dando meios a

que a sociedade catarinen
se invista na cultura, pre- \servando assim a indústria
do turismo, uma das mais
democráticas' na atividade
econômica" .

.

Em seu pronuncia
mento, Udo Wagner fez
urna breve análise dos tem
pos do Governo Sarney,
quando foi criada a· Lei '

,7505 (2 de julho de 1986),
que dispunhasobre benefi
cios fiscais na área do Im

posto de Renda concedidos
a operações de (caráter
cultural ou artístico. Co
nhecida como Lei Sarney,
esta alternativa à cultura
foi revogada" "voltando' à
situação de anos atrás,

quando aidéia de que
somente ao Estado cabia o

sustento da arte e da cultu
ra". Nos próximos dias,
Udo 'deve apresentar Pró
jeto de Lei neste sentido.

Prioridade à Educa
ção e a defesa intransigente
da livre iniciativa. Estes
dois pontos principais .de
bandeira política estão
sendo destacados nà As
sembléia Legislativa pelo
deputado, Udo Wagner
(PDS), que solicitou du
rante pronunciamento feito

economia 'de Santa Catari-o deputado e.. secretá
rio da mesa da Assembléia
Legislativa, Durval Vasel
(PMDB), apresentou nesta

semana dois importantes re

querimentos, que foram

aprovados por unanimidade
pelos parlamentares,

.

, Vasel
pediu, ein um deles, que seja
inserido nas Medidas Provi
sórias 255 e 294,· bruxadas
pelo governo Federal, mil

.

dispositivo que permita a li
beração dos Cruzados' No
vos retidos no Banco Cen
tral, para "pagamento do
IPTU e ISS, tendo em vista
a escassez de dinheiro na

na".
Por outro lado, Durval

Vasel, começa a cumprir
'urna de suas promessas de

campanha, através da apre
sentação de novo requeri
mento - também aprovado
por unanimidade -, apelando
por medidas urgentes que
possibilitem "a duplicação
de alguns trechos da rodovia "

BR-I01, além de construção
de alguns viadutos sobre
.seu: leito". As duas propo
sições do deputado Durval
Vasel foram encaminhadas
ao presidente da República,
Fernando Collor de Melo.

,

Durval Vasel (PMDB)

, ,
,

PT realiza' seu seminário para discutir atuação
Jaraguf � Sul - tina. O encontro acontece

-Os integranteJ.\ e simpati- no Salão Cristo Rei -

zantes do Partido dos Tra- Igreja Matriz - e serã co

balhadores, na microrre- ordenado pelo presidente
gtao, realizam,' amanhã do Diretõrio Municipal do
(domingo), a partir das 9

, PT, em Jaraguä : do Sul,
horas, o seu primeiro Se- Luiz Hirschen.

'

minário Regional, para Com desempenho
'avaliação sobre os pröxí- quase, insignificante nas'.
mos passos que o partido ültimas eleições, o PT Re- .

.

deve tomar em Santa Cata- . gional pretende formular

urn documento, 'durante o

Semínärio, que servirá co

mo guia do Partido para
atuação na Região. O Se
minário está aberto a rodos
os filiados, ao PT,. no Vale
do Itapocu e contatá tam
bém com a presença de urn

representante da Executiva
Estadual do Partido, dos
Trabalhadores,

.

.udoWagner (POS) .

·ta·
Pilole sémpre eq�ipado.Eleitos representantes das comissões na Câmara

Theilacker e Luiz Zonta),
educação, cultura, saúde e

formação social (José Ramos
de C�alh?, Al�rto 'Oes- '

chler e, Guido Bruch), eco
nomia, agricultura, indústria
e comércio (Alberto Oes-,
chler, Guido Bruch e José
Ramos de Carvalho), e, por

, fim, comissão de redação de
leis (vereadores Almiro
Antunes Farias, Evandro
Tomasini e Heins Theilac
ker).

Jaragwl do Sul - Du
rante a segunda reunião or

dinária deste ano, dia 20, os
vereadores -, ausência dos
vereadores José Gilberto
Menel e Evandro Tomasini -

elegeram os novos' inte

grantes das, séis comissões
internas 'da Câmara, para
este ano. Para a comissão de

.

legislação e Justiça foram
eleitos e empossados os ve
readores Luis Alberto Oes
chler (presidente), Almiro

Antunes Farias (relator) e

Evandro Tomasini (mem
bro), à comissão de fínan
ças, orçamento e contas do

município, os vereadores,
Almiro Farias (presidente),
Alido Pavanello (membro) e
Guido Bruch (relator).

Os demais integrantes
também foram eleitos: trans

portes e comunicação (Al
berto " Oescheler, Heins

�HONDAI Menegotti Motos I�

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e comLa-
'böratório de AnälisesClínicas
anexo, 'para melhor atendi
mento. Av.Mal. Deodoro, 501
(defronte o Colégio São LuIs-

Fone' 72'()561

Ora. Stele Fanaclnl
.: PSICOLOGA
Ora. Solinge '1I1nI·
FONOAUDIOLOO/A

R..WalterMarqUll'dt; 356 próximo
di Clfnlcl SInta CecßIa.

Fane:72-_

Ora. V.hirte G. "Tognl
Qra. SolangeCUtllho
FlSIOf'ERAUPEUTAS

GENTENDSSA

FORD ESCORT.·
Emoção, Tecnologia e Agilidade, em,

qualquer modelo, �fOIID

eh_\

rdan & C

\
.

Jarapd doSul, 02103 a 08/03/1991 P4gillll03
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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II Pura emoçãO
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A sua e/eg'ncla
começapor
fora.
Vista

ModaSempre
(ietúlio Vargas, S5

OTICA
,HERTEL

I
* Laboratório ótico
especializado

'

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

I.
)

*,***
A

Fabiani Kitzberger
completou seus três
aninhas no 'dia 1'2
de março, A coluna
deseja sÍfCeros pa
rabéns e muitas fe-.
licidades à Fabiani,
que é filha de Dul
celiB .. Franceschi.

***

Cr�atividade nos quadrinhos
\ Desde o inlcio do, ano
o Correio ,do POl1o tem inovado
também na vàlorização-äas histórias
em 'quadrinhos, publicqdas sema
na/mimte tu) pé da página 2, com
UI1Ill aceiiação cada dia maisgratifi
cante. OsgarotosDarton Anacleto e

RapluJel Sérçin.'Paterno expõe tu)s
leitores a ci1iltividàde d.e seus pen
samentos, através de personagens
carismáticos, conw "Punentinhil' e

"Jaiminho" (criados por DorIon),
ou os atravalhados_produlort!s e

aprensentàdores da IVFrozã (itlea
liZat/Qs por Raphael), aluno da '7!
série dä Escolà São JosI, t!III Co
rupâ, que siníJ?l!smente j4_� cata
Iogadäs e _co4iflcadas todas (JS_
histórias.' Detalhe: o espaço da fl!1:
ginii permânece aberto para cõItl
boraçõesemHQ.

A simpatia e o brilho
da beleza da Karla Lucas,
na juventude de. seus 15
anos. Natural de ltaja,(e re
sidente em Blumenau, Karla
obteve o segundo lugar no
Concurso "Gato",= Barra
Velhd', realizado dia 15(}e
dezembro do ano passado,
na Boate Chão de Areia, em
Barra Yelha, Seu hobby é
viajar e seu cQnjunto TTUlSi
cal predileto é "Nenhum de
Nós".

ÇARDIOPAR
Av. São José. 738 • Cajuru
Fone: (041) 382·1100 • Ramall54
80.050 • Curitiba PR

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO PARANÁ
,Hospital Cajurú

!lJ-t;. r� $� $-un
CRM PR 10.600
Cirurgia Cardiaca

.i

EDI traz neste ano mais um
curso: Dança de Saliio, com apren
dizagem de vários ritmos, inclusive
Swing eMaxixe; Desde o dia 4 defe.
vereiro a Escola está com suas ma
trfcuIos abertas; para os cur$OS de
BalJet Cúissico, Jazz, Ginástica;
Aeróbica, ManeqUim e Model{l Fo
tográJJ_cfJ; Dança de Salão, Danaa
Gãu,i1uJ e �ada. As autos àa (
AcademiD Edi iniciam' nesta segun.

..... � .. da-feira; dia4.
,

RELOJOARIA

�VENIDA

Muitas felicidades tu) Casal
Edgar;Schneidér e Diva Clara Gon
çalves Schneider, _que completaram
e feste,kzram 'suas Rodas de 'Prata no
,últimO dia 19 de fevereiro. Ambos
têm doisfilhos e são leitores assiduos
do, Correio do POYo. Aliás, pa
rabéns sinceros à Diva, que aniver
sariou no dia 21 de fevereiro.

..................
· .

Airida em ritmo de festa pela
. aprovação no últinw Vestibidar,
.lUessalidro Hansen Vargas se...,pre
pará para enfrentar com força total
o seu primeiro semestre na F'aculda
de de Engenharia, Na FURlJ, em

Blumenau. Alessandro é filho do

empresário Ilda Domingos Vargas.
.

--_ .. _----
· .

.

ítaloAlexandreRubini. Este é
o nome do bonita bebê nascido no

Hosf!.ital eMaternidade São José, no
dia 22. Italo é filho de Simone Mi
riam Rubini e Alexandre Rubini, a '

quem desejamos muitas felicidades e
Saúde.

'

---------
· .

. Sinceros parabéns ao senhor
AkXandre Soares, "que completou 54
anos no dia'24 de fevereiro, "Seu"
Alexandre recebeu bonita homena
gem de seus filhôs e genros, em sua

residência, no domingo. Felicidades
emuitos outros anos de vida •• :

-.- ....... -.-.-', -.-

,

'Nesta semana, desejamos SUe
cessas e a repetição de muitos mo
mentOs feüzes aos aniversariantes
senhora Marise Liane Marschall
Schulze, emJoinWJJe,jovem Gunther
EwaldBors, em Brusque (dia 2); se
nhorErnesto Silva e Cláudio Karam,
em Çuritiba (dia 3); garoto.Ivo Ris- .

tau Jr., em Schroeder e Simone Te
resinha Schwartz (dia 4); AcbiJJes
Santos Silva Jr.; Da."id Anthony
Menslin, Rogério Jackson Raduenz

MarcielePiccoü (dia 5); senhori
taAradPiepet e CarlosAlbt!rto Gü
tlrs (dia 6); sra,. Iara Springma!J1l,
Edeltraud Rolin Hermann, em' Co-
1U1Já, Nelson Morbis (dia 7); e se
nIiores,Aldo Piazera 'Remiiclo Fis
_cher; garota SibeiíY GramkOw e

SchirleYAdrianaBartel (dia 8).

Destaque para a beleza r malicio
sa da modelo e manequim Ckat, Jussa
ra Schmitz, bonita representante da so-
ciedade massarandubense.

.

para
bril a reali
oncurso Miss
sob a coor

'SECET e

diretores dá
concurso

Marrakeche
a todas as

tiverem 18
tos até o dia
1- data, de
o Concurso
Catarina, em

e Ati já
as candi-

terão quais
com o desfi- .

o apoio ,de
ntima e'Cali

•••

�
Veio à terra
José Felipe da Silva

Q' ? J,'" I di --�- ?uem. ". esus.•.. um
,
ISCO v�r...

lI.l� l: . AL! filYao.... um antecrtsto ... «xru um aze-

dor de promessas!
Que 'em seus sermões prega o falso tes

temwihô dizendo: -

"'Acabarei com a miséria, ,darei mora
dias e empresaS", o .povo fraco e ilu
dido, é conduzido pelos seUs (ak"ulososmilagres. ,

Este todo poderoso é levado ao trono e

entre palmas e elogios, e o poVo. coita
do 'é esquecido tk lodo.
De fato Suas profecias são éumpridaS,
"não há misérias, de'smoradias; de

sempregos" " pois este povo já não t�
forças para lutar, e os pow;:os estão'
morrendo sem ser ajuÍJmJo.
Veio à Terra ... Quem? .. Fez o que? ..

Promessas!: ..

.... - .....' ...�.- ....-.-

j

-

TJ9��.
'\ Carnaval de preços, prazos

e descontos espeCiais
de

� ... "" ,....IF.x"'J.�.r-J.Af""IJ/"'J:..) ..... - 'LANZNASTER-- - ---
.

.
Porcelanas. Schmidt, Cristais, Inox e Artigos p/Decoraçãó

o seu relojoeiro
Tudo em 3x slacréSclmo II

AV. MAL. DEODORO OA FONSECA, 183
�

GAL�RIA DOM FRANCISCO -SALA 01
, Av. Mal. Deodoro, 391- fone: 72-1667

\

ttJ;ltJtJ� MALIIJ\S LTDA.

Malhas para confecção

Itfoleton. moletintro, malha mercerizada e.'

cotem Iycta.
Rua WalferMarquardt, 102:- Fone 72-0099

Jaraguá do Sul";" SC

A ROUPA IN,FANTIL
" -

/

Proclamas deCasamentos
MA/!.GOT ADEUA GRUBBA
LEHMANN; Oficial do Regis
tro Civil do If4 Distrito da Co
marca de Jaraguâ do Sul, Es
tado de Sansá Catarina, Brasil
faz saber que compareceram
.em Cartório exibindo os doe1-
mentos exigidos pela lei, a fim
de habilitarem para, casar, os

seguintes:

natural de Guaramírím, ,neste Bstado,
domiciliada e residente em Estrada Gua
miranga, em Guaramirim, neste Estado,
filha de Amoldo Fröhlich e Anita Pauli
Fröhlich.

EDITAi.. NIt 17_&02 de 20-02-1191
- OSMAR SCHWll{KOSK/ e LU-
ClANEDIRUS� fINTER. \.

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro
mecânico, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Estrada Gari"
baldi, neste distrito, filho de Felix Sch
wírkóski e Irene Zanella Schwirkoski.

'r Ela, brasileira, solteira, do lar',
, nal}lral de Jaraguá do Sul, 40miçiHada e

EDITAL NIt 7 598'd 18-0'21991 ,residente em Estrada Garibaldi, neste
1 •. • -

'distrito filha de Adelino Pinter e Lina
_ OLDAIR /ALOISIO DEMARCHI e Pinter.

' '.

ODETEDOLORESMOllE7TO
.

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar
EDITAL NIt 17.&03 de 2'1-0"199"1administrativo, natural de Jaraguä do ..-

Sul, domiciliado e residente ua Rua, Pe. - WALDIR JORGE SCHNEID.ER e

Aloisio BOémg, 468, em Barra do Rio SOFIAANGELA FLORIANI
Cêrro, neste distrito, filho de Ordival Elei brasileiro, solteiro, industriáLuis Demarchi e Norma Teresa Vasel rio, natura de Estância Velba, Rio Gran
Demarchi. de do Sul, domiciliado e residente na Rua

Ela, brasileira,. solteira, auxiliar
.

Bertha Kasstner, nesta cidade, filho de
de escrítörío, natural de Rodeio, neste Reynaldo Schneider e Dulce Schneider.
Estado domiciliada e residente na Rua , Ela, Brasileira, solteira, bancária,
Corupá, 334, em Vila. Nova, nesta cida- _ datural de Corupá, neste Estado, domici
de filha de Sixto Moretto e Amabile 'liada C} residente na Rua Augusto Mielke,
Móretto I 364, nesta cidad� filha de Antonio Luiz"

Eloriani e Nadir Bernadete Lenzi Floria
ni.

EDITAL NIt 17.599 cie '''02-1991
- ADENISIO PEDRO BORGES DE
UMA eESTELARODRIGUES EDITAL "'17.604 de 22-02-1.'

Ele, brasileiro, solteiro, operário, -1RlNEUADELAR KARGER e IVO-
-

natural de Cedro Alto - Rio dos.Cedros; NESTEFAN
'

neste Estado, domiciliado e residenteem' Ele, brasileiro, solteiro).operário,
. Ribeirão Grande da Luz, neste distrito, natural de Vila Ubiretama - uiiuá, Rio,
filho de Artino Borges ce Lima e 00- Grande do Sul, domiciliado e residente
mingaMarcelina Borges de Lima. na Rua Olivio Chiodini Pradi, em Jara-

, Ela, brasileira, solteira, o�rária, �-Esquerdo, neste distri�, filho de
natural de Jaraguä do SuI', domiciliada e Líndolpho Karger e Rosalina' HeIma
residente em Ribeirão Grande da Luz, Karger.
neste. distrito, filba de João Pacifico Ro- . Ela, brasileira, solteira, operária,
drigues Filho e Maria da Graça Adriano ,natural de Marechal Cândido Roncon,
Rodrigues.

'

. Paraná, domiciliada e residente na Rua
, Olivio Chiodini, 71, em Jarazuã-Esquer.-

-, do, neste distrito filha de Helmute Ste-
EDITAL'" 17.&00d. 1"02-1991 fan eGerda Inge Stefano
_ EDSON FISCHER. e ,VALERIA

'
,

.

BIER
Ele, brasileiro, solteiro, industriá- EDITAL NIt 17 605 de 22-02 1991

rio, natural de Jarazuã doSul, domicilia- _JONERCIOODQYDOS sÃNros�
do e residente ·na Rua 531, em Barra do NEUZA CASTAGNA
Rio Cêrro, neste distrito, filho de Egon Ele, brasileiro, solteiro, frentista,Fischer e Anita Ehleit Fischer. natural de Marmeleiro; Parana, domici·

Ela, brasileilla, solteira, o�rária, . liado e residente na Rua Procópio Go
natural de Jaragoá do Sulh�omiciliada e mes, 856, nesta cidade, filho de George
residente na Rua Bertba weege, 2.561" Maciel dos Sani9s!' Lydia Qodoy. "

.

em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, fi- .Ela1 brasileira, soltelfll, comerCiá.
lba de Valdir Bier e Ronifda Bier. ria, natUral de Fi�eira - Chapec6, neste

Estado, domiciliada e residente na Rua
Proc6pio Goines, 8561 nesta cidade, filha
de Anälio Castagna e I\ngelina Castagna.EDITAL ""7.&01 de 20-02-1991

C6pla rec.bld. do cart6r1o de
Gu....IllIr1I1111. n••te E.tado

-

- ALB8RTO LUIZBRANDT e NEU
SAFROHUCH

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Rio Negro, Paraná, domicilia
do e residente na Rua Joinville, nesta ci
dade, filho de Getulio Brandt e M!lria
Madalena Carvalho. '

Ela, brasileira, solteira, operária,

E para que chegue' ao conhe
cimento de t(J(/Qs, mandei pqs
sar o presente Edital, que ser:á
publicada, pela imprensa e em

Cartório, onde será afixado
durante'15 dias.

.

I
y

/

Vestindo Gerações'
li.

Postos de Vendas
, Av. Mal. Deodoro�

1.()85
,

Rua ReinoldoRau,
530 (

Fone.� 72-3311\_
II·
ti
II

'Jo-_' 'MI ••�)
0.0 e)VlOltto.��

. � ,"

, Moda infanto-j�Jvenil,para f88lçar elegância
de seus filhos. U....carinho especial Para o

s6'U bom gosto-

Mal. Deodoro, 81� - Jaraguá do Sol-
.

.

SC' i

A preferência dos jovens todos
ös fins de/semana BR�280 KM

58 :._;_ Guaramirim

VIAÇÃO
CANARINHO

Há'20 anos transportando
os'arf/fices do nosso p,ogresso�
AV. MAL DEODoRO DA FONSECA, 987,- FONE72-1422

-'
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__--------_----_-_ECONOMIA

ÀtacadO e varejQ
Independentemente das

muitas indefinições quanto�o
mercado de locação no Pais,
os proprietâriosde imobiliâ- '

rias continuam se mobilizan
do e' ganhando força, em

Santa Catarina. Em recente

, jantar (dia 21) realizado no
,

Beira Rio Clube. de Campo,
com a presença do presidente
do Sindicato da Habitação,
Milton

..
Tolentino de Souza

Júnior, 'ficou praticamente
definida a criação de delega
cias regionais da entidade,
em Jaraguâ do Sule em Join-'
ville.

"-:.- .-.- .-.-.-.-.-

Paralelo a isso, á ,As
sociação das ·lmObiliárias. de
Jaraguá do Sulpretende con
vidar o prefeito municipal e o
Secretário de Planejamento
para participarem de uma

das reuniões da entidade, pa
ra esc�recer assu�s Como

. o IPTU, loteamento,' numa
tentativa de desburocratizar
os serviços prestados pela
Prefeitura à classe imobiliâ
ria.

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

Está confirmadapara o
dia 11 de março a vinda do
presidente da Telesc, Dou
glas Mesquita a Jaraguá do
Sul para partidpar de uma

reunião com empresários e

poder público, municipal. Na
pauta, o Programa de Tele
comunicações (Procom), a

ser implantadopeloôrgão e o

Plano 'de· Expansão -da em-

, presa para Jaraguá do Sul. A
principio, os empresários
querem que os quase cinco

, mil;-dientes que estão à espe�
'ra de telefones sejam atendi
dos omais breve posstvel.

...-.-.- .-.-.- .�.-.

o prefeito em exerctcio
de Schroeder, Ademir Fis
cher, concedeu uin reajuste
de 25% .aos 45 servidores
municipais, a partir de feve-
'reiro, elevando para Cr$
38.500,00 o piso salarial da

categoria. Com o reajuste, a

Folha de Pagamentos chega
a Cr$ 5 milhões (computados

.

salários de prefeito, vice e ve�
readares, além de outros en

cargos), reprJsentando 30%
da receita mensal do munict

pio.
...-.-.-.- ..... - ..... -

Entre os dias 11 e 1'6
de março a Prefeitura de
Massaranduba estará rece

.bendo as inscrições'ao con

curso público municipal para
preenchimento de vagas nos

, cargos de médicos, cirurgião
dentista, assistente social, en-

.
fermeiro, tratorista, motorista,
auxiliar de serviços gerais,'
professores e merendeiros.

...-v- ._._._._._ ._0

E o prefeito Davio Leu
concedeu nos dois primeiros
meses do I ano 'um reajuste
global de 56% aos servidores
de Massaranduba, elevando o
piso da categoria para . Cr$
34 mil (40 horas semanais). A
Folha de pagamentos do mu

nic(pio chega agora a Cr$ 11
milhões mensais, "A valori
zação da 'mão-de-obra estâ
diretamente ligada à remune

ração que o servidor recebe",
destaca Davio.

/
- ....-.- .... - ....-.-

o prefeito de Guarami
rim, Antônio Carlos Zimmer
mann, e o vice Francisco
Schork coordenaram no dia

, ,26 à noite a primeira reunião

preparativa. à realização da
3i:! Feira Agroindustrial: e Pe-,

cuaria de GuJramirim, mar"
cada para os dias 23 de

agosto a I'! de setembro deste
ano;no Parque Municipal âe
Exposições Manoel Perfeito'
de Aguiar. A Comissão Or

ganizadora será formada por
'-20 personalidades do munici
pio, que estarão distribuídas
nas comissões de Alimen

tação -e Bebidas, Propaganda
e Publicidade, Vendas .de
Box, Agricola, Eventos Para
lelos, de Trânsito .e Seguran-
ça.,

)

\
.\

Rua ,ReinaldoRau,632
Fone: 72-1599

FUNILARIA
JARAGUÁ LTDA.

Calhas eAquecedor Solar.
R. Felipe Schmidt. 279....;FOM:

.

, , 72-0448'

Jaragll4 do S.l ""7sc

Gilmar moretti é reeleito
à presidência'da Associação

Jaraguá do. Sui "-:: o
empresärio Gilmar Antônio
Moretti foi reconduzido à
presidência da Associação
Comercial e Industrial de Ja
raguá do Sul, em reunião
realizada na noite do dia 25,
no Cejas. Também foram
eleitos os vices-presidentes:
Vicente Donini (Indústria);
Bruno Breithaupt (Comér
cio); Décio Bogo (Serviços);
Devanir Danna (Estudos e,

Pesquisas), Jaime de Souza
(Treinamentos); e Paulo
Ademir Floriani (Pequenas e

Micro-empresas); além 'do
f

tesoureiro,
.

Ronaldo
. Köhntopp e o secretário,
José Carlos Neves. o man

dato expira em fevereiro do

.Funcionários
da Wolf

paralisam
laragu' do Sul - Os -fun

cionários da Indústria de Borracha
Wolf decidiram entrar em greve na

manhã do dia 26, após uma novareu-
.

nião com a direção da Empresa. Até
aquela <lata, os empregados - coman

dados por uma comissão de nego
ciação vinculada ao Sindicato dos

Metalúrgicos de Jaraguá do Sul - es

tavam em Estado de Greve, reivindi
cando o ,,"pagamento -de 13� salärío e

das férias proporcionais, além 'de uma
reposição de 180%". O diretor da

Wolf, Ademar Wolf, não reconhece, '

esta defasagem e afirmou que qual- (
quer resposta será dada em breve por
sua assessoria jurídica,

Na manhã do, dia 22 aconteceu
uma ássembléia: defronte à fábrica da
Wolf onde foram denunciadas ás de-

,

'missões de três empregados: Flävío
Almeida, Cesar Inácio e Francisco
Fagundes. A proposta de paralisação

.
imediata foi rejeitada e marcada nova
assembléia para as 17h3Omin do
mesmo dia. A direção daWolf afere
ceu um reajuste de 33 por cento aos
150 trabalhadores, segundo o.assessor
de imprensa da Comissão de Nega-

I

ciação, Antônio Helio Pereira.

Mandato vai até fevereiro de 92-

pr6ximo ano. Ainda foram
aclamados os 30 novos con

selheiros, com mandato até
fevereiro de 1993, além do
Conselho Fiscal.

Durante a reumao,
Gilmar Morétti prestou con

tas' de sua gestão no ano de
1990, destacando Fóruns de
Debates, 'auxíliO para im
plantação da UTI no Itöspi- .

tal São José (1;3.271 BlNs),
na instalação do Centro de
Operações da Polícia Militar
(Copóm) em Jaraguá do Sul,
contribuição pára o surgi-

, mento da Companhia de Ha
bitação (Cohajas), além da
solicitação à Seduma para
implantação de um Posto
Avançado da Fatma (Pacam)
em Jaraguá do Sul. A pró
xima promoção 'de destaque
será o Projeto Jaraguä
2.010, em conjunto com o,

Poder Público.

Sede'
da

Wizard
,

of
CoilVersation

,

Aumenta' lnteresse por

aprendizado do' alemão
,

. JÍInlIÚ do S.ul- o idioma a!emão tem despertado o Interesse de
muitas pessoas, especialmente na efetivação de matrículas neste ano, que
estão sendo feitas na sede da "TheWizard ofConversation" no centro da
\ cidade. A constatação é da Relações Pdblícas do Curso, Romi Adríaní.
Poffo de Mira!!da, que também tem recebido matrículas aos cursos de In-
glês, Francês, Bspanhol e Italiano - constantemente abertas.

"

A grandé novidade no excelente nível de apredizegem. obtido
através da Wizard é sem dúvidas o ensinamento quasemdividuahzado ao
estudante: cada � de aulá é destinada a uni grupo mäxímo de quatro
alunos, que têm direito de escolher "hora, diae quando quer começar o.
curso", faz questão -de salientar o. superintendente admíriisrrativo e só
cio-gerente do Wizard, Diógenes Henrique de Miranda,lembrando: "A-

'

qui também não cobramos taxa de matrícula". Com cursos de Inglês vol
tadosespecilamente às crianças (Lizard), aWiiard ofConversatíon.ofere-
ce ao aluno uma aula gratuita de 15 minutos, sem compromissos. A partir
das 24Iiçães de �·horalaula, o aluno estará "apto a se cçmanícär em
Inglês ou outros Idiomas com desembaraço em seu grupo de amigos ou
em sua empresa" , garante Romi.

'

de,
Max Fiedler Filho

r Pagament« IPVA - parcelado "'131'1
cota única 28/13/91

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

TUBOS SANTA
HE�ENA, 'LTDA.
Divisão de concreto (tubos e artefatos de

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

Divis�o de Plásticos (tubos de PVC;- elettodutosl
,

linha esgoto - tubos de poHetilenalmanguflira. ,

.

'. preta). \

R.Bernardo Dombl,1sch, 858 - Fons: 72-3025
, Escritório Geral

R.'CeI.,Proc6pid 'Gomes. 99.;.. Fone: 72-00II6

l
Restall'8nte

e

, lLanchonete·�
_ o ."

'

Canal

Lanches, Pizzas,
Sorvetes.
Petiscos
e·Bebidas.

A. cet' Prac4pIo
-

�,m

Jaràg1l4 do Sul, 02/03 a 08103/1991
J
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Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda,

Rua Reinoldo Rau, 585 - 89250 � JARA
GuÁ DO SUL - SANTA CATARiNA
FONE: (0473) 72-0768 - CRECI 572-j

VENDE

CASA DE ALVENAlUA c/148m2, Vila Baependi.
CASA DE AL 'vENARIA c/110m2, V. Nova - p/Financiada,
CASA DE ALVENARIA c/220m2,centro.
CASA DE A�VENARIA c/250m2, terreno c/1.400m2•
SALA c/4Om , centro.

'

APARTAMENTO cI26!!m;, centro.APARTAMENTOc/200m ,centro.
APARTAMENTO c/190m2, centro.
_ Aceita casa de menor val0lAPARTAMENTO c/150m, centro.
APARTAMENTO cI135m�, centro.APAltTAMENTO c/108m2, centro.APARTAMENTO c/l02� ; centro.
APARTAMENTO �nOm , centro.
TERRENO c/420m2, Ilha da Figueira.
TERRENO c/45Om , Vila Nova.
TERRENO c/500m2, centro.
TERRENO c/15x35m, Vila Baependi. '

TERRENO c/14x5Om, c/ casa de madeira, na Rua CeI. Pro
c6_pio Gomes deOliveira, 859, centro. .

TERRENO c/15x26m, pr6x. ao Doering.
TERRENO c/28x18m Vila Baependi,
TERRENO c/28x60�, Ilha da Figueira.
TERRENO c/1.211m , R. João Planincheck.
TERRENO c/2.660Yl:�Barra do Rio Cerro.
TERRENO c/40Om , vila Lalau.

.

--11/--

"AGORA TAMB�M PLACAS E PAIN�IS;'
'_111--

INTERIMÓVEIS
Intermedi'ária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-.2117
J.ra&,�á do 'Sul -= SC -

CRECI 0914-.1 .

......, .{.)o.

,.Il _ ü:ui'. .li VENDE:

CASA DE ALVENARJA - com 200m2, terreno
com 420m2,. situada à Rua José Emmenndoer-
fero

_

CASA DE ALVENARIA - com 190m2, ter
reno com 370m2, situado naVila Nova.
CASA. DE ALVENARIAi - com 250m2, ter
reno com 450m2, situada à Rua Antônio Carlos
Ferreira, esquina com a José.Emmenndoerfer,
lITrINETE - com 92m2, 02 303, situada' no
Edifício Florença, .

APARTAMENTO - com 180m2, n2 202, si-
tuado no Edifício Spezia. .

APARTAMENTO - com 82m2, 02 01, situa
do no Edifício Maguilú.

Casa de alvenaria, próxima aoHospitalJaraguâ
Casa de alvenaria - perto da Faculdade

'

Casa de alvenaria -fundos da WEG - Direção Geral
Casa de alvenaria - Rua Friedrich Sonnenhol - frente AR�
WEG

'

Apto=Mal.Deodoro .

Sala comercial= final da Bernardo Dornbusch
Sala -Rua José Emmendoerfer ,

Sala comercial-« Rua WalterMarquardt

EN·GETEC�
ENGETEC

\.J

Engenharia'.e
Tecnologia da
Construção L tda

ColIStrulors: Imobiliária:
Cálculo Estrutural Compra. Venda. Avaliaç_âo
Projetos Civis Locação � Intermediação,
Execução de Imóveis

'

Rua Cei. Procõpio Gomes dé Oliveira; n'! 285 - Fone:
72-2679 Jaraguá do Sul- SC - CREA 2� - CRECI934-J

VENDE:

SalasComerciais - (2'! andar) -Av. MarechalDeodorç , .

CasaMista (em frente ColégioHolando-Gonçdlves} -'-Figueira
CasaMista - Vila Lensi
CasaAlvenaria - Vila Lalau
CasaAlvenaria - Vila Nova
CasaAlvenaria - (centro)
AptoEd.Jorveli

.

AptoEd. Jaraguá
Apto Ed. Chioâini
,AptoEd.Maraj6 ,

.

'

-1fJtoEd, Carvalha .

Terreno de esquina na Ilha-da Figueira (em frente a RD-
Malhas) .

Terreno (429ilprrlJ à uma quadra do JuventusTerreno (1O.tlUOn-é) ao lado da WEG II
Lote na Ilha da Figueira

ALUGA:

Cor Imóveis
Jaraquá

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

.

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

VENDE:

- Casa de alvenária com 138 ()()pf,.pa ruaMarina Fruct/4QSQ.
- Casa de alvenaria com 130,CJUnr, terreno de 1.800,00rrf,
na rua Campo Alegre, .

- Casa de alvenaria com 100,00rri., na ruaAcre.
- Casa de alvenaria com 147,iJij,J.f, nä rua Euzébio Depoy.
- Mercearia e açougue com estoque. .

.

- Lote com área de 582,9Otri, na rua Goiâs, aceita-se carro
em negocio e estuda-se condições,
- Terreno com 1.080,OOni', na lateral da rua Bernado Don
rbusch, perto do ferro Velho Spézia.
- Terreno com 15.000,Odrii, na ruaBom Pastor, Schroeder,
estuda-se c0"4içõe�.

.

/.

=r�*lfiiNrO ANTÔNIO TEMOSÀ VENDA.

ALUGUEL:

-

.

Temos a disposição de clientes, diversos imóveis, tanto ca

sas, apartamentos como salas comerciais, para locação, si-
tuados em diferentes pontos da cidade.

.

----------. EDlTAL"-------------
ÁUREA MULLER GRUBBA. Tabeliã e oficial KM 69 -NESTA

.

de Tttulos da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado .
XXXXXXXXXXX

de Santa Catarina, naformá da Lei,etc.. E, como os ditos devedores não foram en-

Faz saber a todos quanto este edital virem contrados ou se recusaram a aceitar a devida in
que se acham neste Cartório para Protesto os T(- timação. fazpor intermédio do presente edital, pa
tulos contra: 'ra que os mesmos compareçam neste Cartório na

,

ARTE E MAGIA /ND COM CONF LTDA - Rua: Rua: Arthur Müller nq 78, no prazo da, Lei; a fim
Rod. BR 280 KM nq 5249':'NEstA' de 'liquidar e seu débito, ou então dar razão por
BENJAMIN IANOWSKI - Rua: Arduino Pradi que não o faz, sob a pena de serem os referidos.
slnq - NESTA (. protestados na forma da Lei, etc.
DYNAMICRONBIST ELETR LTDA - Rua: Rei-
nolâoRau 263 - NESTA,' Jaraguâ do Sul, 25 de fevereiro de 1991 ..
ESTOFADOS KNISS LTDA .,.NESTA. ÁUREA MÜLLER ORUBBA - Tabeliã e Oficial
SIMÃo BEN/CID, MARCEUNO - Rua: BR 280

.

de Protesto de Tttulos.

WAGNER
TRANSPORTES E COMÉRCIO LrDA

.

Matriz: BR.280 - Km 55 - Telex (474) 506 - FoneS (047�) 73-0422. Filiada NTC sob n2 937.
Filais: S60 Paulo - Fone (011) 291�4511. eamplnas- Fone: (0192) 311-1144
Marlla - Fone (0144) 33-4923Blumenau - Fone: (0473) 22-0799 Jolilvlle - Fone: (0474) 22-5220Rio Brilhante (MS) - Fone: (067)452-7121

.

J.ragúá doSul-se

Jaragruf do Sul, 02/03 a 08/03/1991

Jaraguá do Sul, 01 de lD8l"Ço. de 1991.
, EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AsseDlbl�ia Ger" Ordinúia
O Presidente da LIGA JARAGlITAENSE DE

FUTEBOL DE SALÃO, no uso de suas atribuiçõeS
estatutárias, convoca Os clubes filiados à Liga, para
a Assembléia Geral Ordínãría, a realizar-se na

DME, .na Avenida Getúlio Vargas, 503, no di� 08
de março de 1991,' às 19,:30h em primeira convoca

ção, e na falta de quorum, às 20:00h em segunda
convocação com quàIquer número de quOI'UDl, pa
ra deliberarem sobre a seguinte ordem do dia;

1 - Prestação de Contas no Exei'Çkio de 1990;
2 - Proposta Orçamentária no ano de 1991;
3 - Eleição para a Nova Djretoria - Biênio'

'91/92; .

, 4 - Posse da Nova Diretoria;
. 5 - ASsuntos diversos.

NElSON SJOBERG
PRESIDENTE

CORREIO_
-=> <> F- «>"C>

CHALÉ
�L"I' Imobiliária e
.Ei re::EW"Lt. 'Represel;'ltações Ltd:a.

Rua Reinoldo Rah, 61 - fones: 72-1390 e 72-'l500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-.1

CHALt -'IIIOBILIMlIA - ALUGÀ

TEMOS PARA LOCAÇAo: APARTAMENTOS· CASAS - TELEFONES;

CHALt - IIIOBILI.ARIA - YE!lDE

APTO. -' 02 Olos. + dep. Emp. Edlf. Menegotl, Ent. + Flnane.;
APTO. - 03 aIOs., Edlf. Mannes, Av. Mal. Deodoro;
APTOS. - (SOBRADOS), 01 Suite + 02 atos., Rua: Joa6 Emmendor
fer;
CASA - MIliTA: cl Área de 411m2• Ter. 450m2• Rua: Ardulno Prad.l;
CASA'- MIXTA:· cl Área de 150m2• Ter. 395m2• Rua: Helmut HaRlen;
'CASA - Alv.: cl Área de 80m2• Ter. 450m2• Ruà: Domingos Ro.. ;
CASA -·Alv.: cl Área de 92m2• Ter. 465m2•. Rua: Joio Francener;
Ent. + FI.;
CASA - Alv.: cl Área de 100m2• Ter. 378m2• Rua: Marcalo Barbl;
CASA:" Alv.: cl Área de 105m2• Ter. 510m2• Ru.: pomlngoa Ro.. ;

.

CASA - Alv.: cl Área de.108m2• Ter. 402m2• Ru.: JoAo W. Junior;
CASA - Alv.: cl Área de 150m2• Ter. 691m2• Rua: Robarto Zlemann;
CASA - Alv;: cl Área de 155n;'. Ter. 5<l7m2• Rua: Henrique Marquer.
dt, Lat.; .

.

CASA-Alv.: cl Área'de 190m2• Ter. 342m2• Ru.:· 25 de Julho, Lat.;
CASA - Alv.: cl Área de 150m2• Ter. 314m2• Rua: FaUpe Franzel;
smo - cl Área de 152,400m2• Rio Molha, Após a Gruta.;
CHACÁRA - cl Área de 152.40Om2• Rio Molha, cl 02 �asa. de Alv.;
SALA - COMERCIAL.: Av. Mal. Deodoro, (K1t8 Pio), cl 84m2.;
SALA - COMERCIAL: Ru": Joio PicoU, (E.p. de Ouro); c/114m2.;
TERRENO - COMERCIAL: Av. Mal. Deodoro, ciaoo,oOm2.; ,

TERR!,NO - RESID�NCIAL: Loteamento, (PAPP)', cl 45S,OCInI",;
TERRENO - RESID�NCIAL: Loteamento, (!'fIII!NIX), cl 450,0eJm2.;
TERRENO - INDUSTRIAL: Prox.: Sallo Amizade, cl Ár•• d.
131.500m2;;

I

I'

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

'MARCATTO LTDA.·
Av. lIIa/, Deodoro, -1.189 - Fone 72-11•• 72-'411
Járaguá do S'!t - ,SC:_: CBECIOll

.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS À VENDA

LOTEAMENTO "LIODORO
RODRIGUES"
VILARAU

Financiamento próprio em até 2S
pagamentos

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

LIGA JARAGUAENSE .

DE FUTEBOL DE SALÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Juventus x Figueirense um
teste decisivo ao tricolor,

ANOTAÇÕES
Os funcionários do

Hospital' e Maternidade São
José passaram a se chamar.
de colaboradores desde a'

manhã do dia 22, como uma

forma sutil da mudança ocor

rida na administração, na

noite do dia 21, quando o

presidente da Weeg Indus
trial, Décio da Silva, tomou

posse no novo Conselho Ad
ministrativo do Hospital.
'Temos de equipar oHospi
talpara atendermos às neees
sidades do amanhã. ]orag/UÍ
do �tuferedsa crescer com

quali e' de vida", discursou
Décio da Silva, adiantando
que a partir de agora os co
laboradores "têm que melho
rar Seu desempenho, através
de tre�ntos", e que o
Conselho tem "afunçãoprin
cipal de estabelecer uma ad
ministração participativa" .

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

Em ato público reali
zado dia 14, no Palácio San
ta Catrina, tomaram possea
doutora Jurema Wulf, no

cargo de delegada de Policia,
e Sérgio' Alberto Martins,
Sandra Lúcia Ronchi e Rosa
ne Longhi; no cargo de es

crivão, todos lotados na PO/(
cia Civil desta Comarca.

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

confirmadas nos fones:
72-1044 e 72-1746, aos pre
ços de Cr$ 4 mil (associados)
e Cr$ 6 mil. O novo Código
entre em vigor a partir do dia
11 deste mês.

.

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

Cestas de Páscoas,'
casquinhas pintadas, choco
lates e bordados em. geral
serão comercializados no

próximo dia 15 de março, du
rante 2f? Bazar de Páscoa da
Rede Feminina de Combate

.
ao Câncer, que acontece na

p_ráça Angelo Piazera, a par
Ur das 9 horas. A renda será
investida na construção da
nova sede da entidade, em

andamento.
-.-.- .-.-.-.-.-.-

. Os dirigentes do Clube
de 'Canoagem "Kentucky"
também desejam construir
'sua, sede neste ano, próximo à
ponte Maria Grubba, às mar
gens do Rio Itapocu, Para es

te ano, o Clube conseguiu
novamente fechar o patroci
nio com a D'Arpe, confiro'
mando assim sua partici
pação nas provas estaduais e

nacionais. ,

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

Devidamente conclui
das as obras de alargamento
e ' retificação da rodovia

.

MBA-030 - Estrada 2f? Braço
do Norte -, em Massarandu
ba; que consumiu Cr$ 12 mi
lhõês 00' administração Dá
vio/Zimdars. São' três quilõ-

. metros de extensão, na loca
lidade de Guarani-mirim

A Associação dos Es
tudantes de Jaraguâ do Sul
realiza às 14 horas de hoje,
no auditório' da Acijs, uma

reunião com os estudantes de
Blumenau, 'para apresen
tação da proposta do trans

porte, entre outros assuntos.
-.-.-.-.-.-.-.-.- A equipe da Amizade,

Às 19h3Omin do dia 15 de Guaramirim, foi eliminada
acontece no Parque de Even- do certame estadual de Fute-'
tos Agropecuário uma as- bolAmador, ao ser derrotada
sembléia geral para eleição dia 24, pela equipe da Codi-
'da nova diretoria da Asso- bel, em Curitibanos, pelo es-

ciação dos Clubes e Socieda- core de 1 x O.
des de Caça e Tiro do Vale. -.-.-.-.-.-.-.-.-

do .ltapocui, presidida atual-" E o prefeito Ernesto
mentepor GilmarHamburg. Felipe Blunk concedeu no

-.-.-.-.-.-.-.-.- mês de fevereiro um reajuste
Prossegue até o dto 23 de 37% aos servidores muni-

no Centro de Treinamento do cipais de Corupâ, elevando o

SENAI, em Jaraguâ do Sul, o piso da categoria para Cr$
Curso "Movimentação de 36.990,00.

'

Cargas e Pr-odutos Perigo-
sos' destinado ao credencia
mento de motoristas. São 40
horas/aula, sempre às sextas
e sâbados,

.r-,-.- ..-.- .....-.- o-

No dia 6 acontece o

esperado painel sobre o "Im
pacto do Código de Proteção
e Defesado Consumidor.so
bre a Atividade Empresa
ria", na Acijs. Os advogados
OdilOn ; Raizer, Humberto
Pradi, José Benedito de
Càmpos, Robert Donath e

LuÍ$ Fernando da Rocha
Roslindo coordenarão oS,de·
bates. Inscrições devem ser

....-.-.-.-.-.-.- o-

-",_._._._._._._._ I

Sono Politico Hi
bernal' Ressurge após 18
anos de total silêncio o fun
dador do extinto MDB, ex

candiOOto a vice-prefeito� de
Jaraguá do Sul, fundador do
PP, partido posterionnenté
incor:porado ao PMDB, e

fundador do PSDB. Tudo in
dica que sairá candiOOto MS
próximas eleições de 92.
Aonde fica o 'provérbio:
"Houve, vê e cala, viverás vi
da folgada", que mencionaste
aos teus amigos. Com pala
vra, Ingf! Krause.

EqÕipilUneDlos para Eséritério Ltda.
Tado�para sea esc::ritério

,

Comp�ta linha, de suprimentos
para computadores.

FODel:' (0473) 72�149Z e 72.3868
Jaraguá do Sul,· SC'

.Jaraguã do Sul - A

direção do. Grêmio. Esportivo
Juventus confirmou para o.

dia 7 deste mês mais um

amistoso, desta vez contra o.

campeão. da Copa \ Santa
Catarina, Figueirense, no.

Estádio. João Marcatto, para
testar a qualidade defensiva
e ofensiva dos atletas do. tri
color jaraguaense, que ini
ciam definitivameate as dis
putas pelo. título. do. Estadual
da I!! Divisão. no dia 17.
Embora ainda esteja tentan
do. a contratação de rim vo

lante, a comissão técnica do.

Jaraguá de Sul
Toda 'a programação do.
Campeonato. Catarinense de
Bicicross deste ano. será de
finida a partir das lOh30min
de hoje, no Malwee Bicis
kate Park, onde também
acontece a 5!! Etapa do. In
ter-escolar de Bicícross, que
deve reunir pilotos entre seis
e 25 'ano.s. de idade. Diri-

Juventus já intensifica os

trabalhos co.m o. grupo de 15
jogadores profissionais,
além de dois outros atletas
em testes;: o. volante Heroa e

o. \ ponta esquerda Julinho,
arribos vindos de Belo. Hori
zonte.

.Na noite da dia 25, a

direção. do. Juventus reuniu
jogadores, comissão técnica
e imprensa para a realização.
de uma partida, quando os

representantes dos veículos
de . comunicação venceram

ao Juventus pelo. escore de 5
x 2., Logo após o. jogo, foi

oferecido um jantar na sede
do. clube, quando. o. presi,
dente Aristides Panstein re

forçou o. objetivo de manter
o. clube "entre os melhores
de Santa Catarina". Aristí
des convocou os torcedores
a vaiarem as equipes do
Araranguá, Blwnenau, Mar
cílio. Dias, ,Brusque, Cncid,

. ma e, Ferrovíärio, quando
estes vierem a Jaraguá do
Sul, já que seus presidentes
"não. honraram com a pala
vra e votaram contra o. in·
gresso do. Juventus na prí
meira divisão do. futebol".

gentes, pilotos e pais de pi
lotos trabalharam intensa
mente durante ésta semana

para concluir a reforma do.
leito. da pista.

ração. Catarinense de Ci
clísmo, Valdir Moretti,
Nesta programação, também
estará inserida a realização
do. Campeonato Brasileiro
de Bicicross, em Jaraguá do
Sul, marcado. para o. segurido
semestre. Vários cartazes e

selos sendo. planejados para
divulgar o. evento. nacional
mente.

A definição sobre o.

Campeonato. Catarinense da
modalidade será comandada

.

pelo. .diretor técnico. da Fede-

Empresas' beneficiadas com limínar na justiça'
I

'

ços das empresas, referente ao ano pago pelas empresas fica reduzido em

passado, a variação do IPC-integral e quase 50%", garante os advogados da
não do BTN. A liminar foi concedida firma C.G.C, Advogados .S/C Ltda,
dia 25, repetindo procedimentos especializada em direito tributário,
identicos aos planos Cruzado e Bres- Eles defendem que a medida 189, do
ser, na década de 8Q" governo federal, que trata da correção

dos balanços das empresas no exercí
,
cio de 1991 - ano base de 90 - deva
utilizar como referênciao IPC pleno.

Jaraguã do 8ul- Treze em
presas de município - entre elas, a

Marisol, Marcatto - e até de joinville
- como é o caso das carroçarias Niel
son,. - foram beneficiadas por .uma
liminar da Justiça Federal, graças a

ação movida pelos advogados Gilber
to e Celia Gascho Cassuli, que conse
guiram vincular a correção dos balan-

Bicicross define programação/91 na pista da Malwee

"Com isso, 0 imposto a ser

O-PRAZER
DE COMER BEM"

PAGANDO, POUCO!

A gora. você não precisa mais
, perder tempo preparando. suas

refeições.
.

,
Basta passar na s�ão de rotisserie, da
novo. supermercado. Breithaúpt e êsco
lher sua corÍlida preferida.
,Oferecemos um cardápio. variado. de
carnes, pratos quentes, sal!lrlas e sobre
mesas, tudo. preparado. dentro do mais
rigo.roso contro.le 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 �ento por mais
·tempo.

Hormo de Atendimento:
r

Segundaà slibado das 10 horas às 13Ii3Ü1:lri1l.

S_'1
'SUPERMERCADO BREITHAUPT ,

RUAWALTER MARgUARDT, 225

)

AceItUIoe .-...nela ,ele refelç6ee:
LIgue72--' I'1Imal 313 (Marcoa OU J.lme)

Jaraguá do Sul, �/03 a 08/0311991
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




