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presidente da entidade,
de onde havia sido afas
tado em setembro deste
ano. A crise interna pra
ticamente isolou o atual
presidente de um lado, e
todos os outros diretores
de outro. Para tentar so
lucionar o impasse, os
sindicalistas realizam �

possivelmente nesta se

mana - uma assembléia
geral da categoria, ao

mesmo tempo em que
Busana é processado ju
dicialmente. "Somente
deixarei o cargo se essa

for a vontade dos traba
lhadores", afirma Busa-

HÁ 40ANOS
SERVINDO COM EHCIÊNCIA
JARAGUÁ DO SUL�E REGIÃO
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A tensão no Sindica
to dos Metalúrgicos de
Jaraguá do Sul sê' intensi
ficou nesta semana,
quando o sindicalista
Luiz Carlos Busana con

seguiu do Juiz Irineu
Bianchi uma liminar de
reintegração ao cargo de

Massaranduba
comemora o

. " .

aniversano

Considerado como u.

Capital Catarinense do
Arroz, o município de
Massaranduba comemo

ra neste dia 11 de novem-
.

bro os seus 29 anos de
emancipação político-ad
ministrativa. Seus mais de
15mil habitantes começa-
ram a festejar a data on

tem. Muitas inaugurações
solenes estão previstas.
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Escolha o idioma que
você deseja fp/ar
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Que o vosso partido, agora, seja Jaraguá d�Sul
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Empresários, Comissão
Central Organizadora e os

mais diversos setores da co

munidade jaraguaense chega
ram a um consenso definitivo
quanto ao prestígió e impor
tância que a Schützenfest de
sempenha em favor do muni
cípio: a Festa dos Atiradores
deve permanecer regionaliza
da e não existe qualquer ne
cessidade urgente de amplia
ção do evento.

Na verdade, existe um sé
rio receio de que a Schützen-

Editorial
o tamanho de uma grande f-esta

fest possa tomar os rumos e
a força de uma Oktoberfest
(Blumenau), por exemplo,
que já superou todas as condi
ções de estrutura do municí
pio e até mesmo o objetivo de
preservação das tradições
germânicas ficou esquecido.
Os blumenauenses perderam
o próprio controle por um fes
ta que eles mesmos criaram.
Hoje, aOktoberfest é uma fes
ta brasileira e multinacional.

Nascida com o interesse
de resgatar a tradição do Tiro

e, fundamentalmente, fazer.
renascer as sociedades de .Ca
ça e Tiro da microrregião, a
Schützenfestmostrou, em sua

segunda edição, que pode se

transformar em um grande
evento nacíonal. Mas, e como
ficará a estrutura do municí
pio para receber os milhares
de visitantes-turistas? Neste
ano as carências já foram per
cebidas. A Schützenfest per
manecerá regional, para que
os atiradores permaneçam co

mo o centro das atenções.

Falecimento deD. HonoratoPiazera
Para tristeza da glande família
jaraguaense e catarinense , ve

rificou-se no dia 23-10-1990 o

falecimento do querido Dom
Honorato Piazera, bispo de

.' Lages, aos 79 an�s de idade.
O seu sepultamento deu-se na

Catedral de Lages em cerimô

niaque emocionou muito.
Filho de Jaraguá do Sul, de

pais italianos, naturais de Vi

gelo, Vattare, Trento, no norte
da Itália, seguiu a sua vocação
e galgou todos os degraus da

herarquia eclesial" portador da
palavra divina e exemplo vivo
das virtudes cristãs. Ao acaso

lembramos algumas passagens
de sua vida religiosa: na cidade'
de Tubarão encontra seu pri
meiro campo de trabalho pas
toral, em 1940 coube-lhe o car

go de Reitor da Escola Apos
tólica Sagrado Coração de Je

sus, em Corupá, foi Superior
Provincial da Província Sul

Brasileira, a qual pertencia, foi.
Bispo Auxiliar de Dom Jaime
de Barros Câmara, na Arqui
diocese do Rio de Janeiro. A

sagração episcopal realizou-se

com invulgar brilhantismo e

enorme afluência de fiéis, a 11
de outubro de 1959, na Escola

Apostólica', de Corupá, ao ar

livre, da qual este semanário
tomou parte, com a presença
do próprio Dom Jaime, Dom
Wilson Laus Schmitt, da Ar

quidiocese de Joinville. Na sua

vacância, administrou a Dioce
se de Nova Iguaçu (RJ) e foi

Capelão Mor �a Venerável Ir-

mandade de Nossa Senhora da -

Penha, o célebre santuário da

quele bairro carioca. Em no

vembro de 1973 passou a coad

jutor do Bispo de Lages com

direito de sucessão, o que se

verificou com a morte de seu

ritular, Dom Daniel Hostin.
Sua vida vai contada no 22 LI
vao DE JARAGUÁ, às
págs. 162/3. Pêsames aos fami
liares.
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o CHORO DOS REJEllADOS'
Poder Econônlico, Inlprensa,

·Rádio, Televisão
PorJosé Castilho Pinto

Numerosos candidatos a de
putado.estadual e federal bem co
mo a senador, que não se elegeram
nas eleições de 3 de outubro por
que foram rejeitados pelos eleito
res, estão culpando o poder econô
mico, a imprensa, o rádio e a televi
são pelo Insucesso nas urnas. E
tem, até, elementos que não foram
candidatos a nenhum cargo eletivo
dizendo a mesma coisa e vão além,
como é o caso.do Sr. 'Newton Car
doso, governador de Minas Gerais,
que cometeu uma gafe tão grande
e pesada quanto o seu porte físico
ao dizer que o maior derrotado
nessas eleições foi o Presidente
Fernando Collor de Mello a quem,
no entender do grandalhão e pesa
dão governadormineiro, foram en

dereçados, como um protesto pela
atual situação do País, os milhões
de votos brancos e nulos.

Ora, Sr. Newton, esses votos
longe estão de atingir o Presidente
Fernando Collor que está apenlis

com oito meses de �overno e. não
obstante. já conseguiu mostrar ser
viço, como é o controle da inflação
que não é mais de 70, 80 e 90%
ao mês como era antes. Esses votos
foram dirigidos, isto sim, aos maus
políticos que na caça ao voto tudo
prometem e depois nenhum bene
Iício trazem ao povo, "foi um tapa
na cara dos maus políticos" como
afirmou Ci) deputado Roberto Car
doso Alves do PTB-SP. E se os

políticos não se capacitarem de
suas obrigações quando eleitos, na
próxima eleição os votos brancos
e nulos serão em número maior do
que neste eleito de outubro, visto
que o brasileiro está levantando a

cabeça e deixando de ser eleitor
de curral, de servir de massa de
manobra e disposto também a não
mais dar emprego de um milhão
de cruzeiros por mês para certos
candidatos que uma vez eleitos,
quase nada fazem e inclusive não
cumprem com o prometido,
Jaraguá do Sul, 22/10/90.
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Câmara devolve projeto à
Prefeitura para revisão

-

-

Liminar judicial garante a

volta de Busana a Sindicato
- Jaraguá do Sul - o metalúr

gico Luiz Carlos Busana obteve
no dia 1 � uma liminar assinada pe
lo juiz de Direito Irineu Bianchi,
determinando sua reintegração à

presidência do Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias Meta

lúrpcas, Mecânicas e de Material
Eletrico de Jaraguá do Sul. Busa
na havia sido afastado-da direção
da entidade no dia 15 de setembro,
através de um movimento de arti
culação interna entre seus direto
res e, na manhã de terça feira (06),
reassumiu o cargo, criando nova

mente um clima tenso dentro da
sede. - -

No mesmo dia a diretoria vol
tou a se reunir sob o comando de
Busana e ficou definida a instau
ração de um processo administra-
tivo contra o presidente, que terá Busana reassumiu a presidência

agora um prazo determinado para
a sua legítima defesa. Logo após

-

a.instauração do processo, os me

talúrgicos serão convocados para
uma assembléia geral, quando se

rá finalmente decidida amanuten

ção ou a deposição de Busana.
"Somente deixarei meu cargo se

essa for a vontade dos trabalha
dores". Ele reconhece, entretan
to, que é impossível continuar
atuando à frente de uma catego
ria, contando com os atuais direto
res do Sindicato que, na totalida
de, exigiram a sua renúncia. Busa
na ressalta que a maior preocu
pação deva ser não a briga interna
entre diretores, mas a luta pela
reposição salarial da categoria -

"uma defasagem que já chega a
.'

126,89 %", segundo sua avalia-

ção.
-

Verba.doProurb beneficia a região
de mais 485.506 dólares (cerca de
Cr$ 44 milhões).

SERVICO NACIONAl!.
DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
- o

Departamento Regional de Santa Catarina
C'ENTRO DE TREINAMENTO
DE JARAGUÁ DO SUL

CIRCULAR N� 033/90
.

O SENAI e as indústrias do ramo têxtil e de confecção recebem
�o dia 12 de novembro p.v. o Dr RICHARD STREITAR: vice-pre
s!dente da Fashion Institute of Technology (considerada a maior univer-
sidade do mundo em moda. e marketíng têxtil, o • •

Na sua vsita ao Brasil, o Dr. Richard VIsita o RIO de Janeiro
B)umenau _e Jaraguá do Sul, cumprindo na nossa cidade a seguint�
programaçao:
'-16:00 hs visita às dependências do S;ENAI/CTJS.
-17:00 hs visita à Marisol S/A.
- 18:00 hs conferência com os empresários do ramo.
- 19:30 hs jantar.

Segue depois à Blumenau onde desenvolverä'atividade semelhante.
- Jaraguá do Sul (SC), 06 de Novembro de 1990. _

ALCINO DE ARAÚJO -

.

Diretor Cr. S.

das ruas Ano Bom e Ada Chilo
mer, em Corupá; a compra de im
plementos agrícolas, caminhão co
letor/compactador, obras da Cre
che e do Posto de Saúde de Rio
Cedro e da Rodoviária JGS-10,
em Jaraguá do Sul.

-

SUCOS E I,

VITAMINAS
II

GOULART
Lanches,

Pizzas, Sorvetes,
Petiscos e

Bebidas.
R. CeI.
Procópio
Gomes,227

Jaraguá do Sul':""Na reunião
da Câmara de Vereadores do dia
5 foi deliberado em plenário e de
volvido para maiores esclareci
mentos o projeto de lei do execu
tivo que pede subvenção no valor
de Cr$ g milhões para aquisição

, de cestas de natal para os funcio
nários públicos municipais. O pro
jeto foi considerado Incompleto
por parte da bancada de verea

dores que decidiu votá-lo na próxi
ma reunião do dia 12 (segunda
feira). O executivo municipal tem
até esta data para realizar um novo

pedido contendo maiores esclare
cimentos de como será usada a

verba solicitada.

_
De 02 (domingo) a'05 (quar

ta-feira) de dezembro acontece
em Brasília, no Centro de Con
venções o primeiro Seminário Na
cional sobre verbas e serviços Fe-

. derais. Ocseminãrio é dirigido es

pecificamente aos vereadores de
todo o Brasil e tem o objetivo de

aproximar os legisladores munici
pais dos Programas Federais exis
tentes, oportunizando-seu aperfei
çoamento técnico. Tendo conheci
mento destes programas, o legisla
dor saberá que caminhos tomar,

, respeitando e utilizando as regras
vigentes, a fim de que possa cor

responder às solicitações de sua

comunidade, bem como viabilizar
muitos de seus projetos. O semi
nário reserva ainda, um calendá
rio com extensa programação cul
tural, incluindo visitação aos prin
cipais pontos de Brasília (Palácio
da Alvorada, Casa da Dinda, Me
morial JK, etc) e palestras com

Ministros e Embaixadores. Maio
res informações e inscrições no te

lefone (061) 226.63.05 com Sr. Li
nhares.

Prefeitos e vereadores da
AMVALI se reúnem dia 14-

-

Apoio Cultural:

os prefeitos presentes as providên
cias que deverão ser tomadas com
relação ao repasse do dinheiro do
Suds (Sistema Unificado de Saú
de). Na ocasião, foi assinado ain
da, convênio entre Amvali/Sedu
ma para elaboração do Plano Di
retor a nível microrregional, onde
ficou decidido que o Seduma será
responsável pela elaboração e pla
nejamento do plano.

No final da reunião foi mar
cada para dia 14 (quarta-feira) na
sede da Amvali, em Jaraguä do
Sul, uma reunião interna entre os

Prefeitos e Presidentes de Câma
ras de Vereadores dos municípios
participantes da Amvalí para tra
tarem de assuntos diversos e parti
culares. Esta reunião não está
aberta para a imprensa.

Barra Velha - O município
foi palco de mais uma reunião da
Associação dosMunicípios do Va
le do Itapocu (AMVALI). A reu

nião aconteceu dia 26 de outubro
-

(Sexta-feira) e marcou o encerra

mento de reuniões daAmvali para
o ano de 1990. Na ocasião, esteve
presente o Secretário da Indústria
e Comércio, José Henrique de

_ Loyola, que fez uma explanação
sobre o programa para o desenvol
vimento de empresas catarinenses
informando aos prefeitos os crité
rios e benefícios do projeto. Afir
mou ainda que existem 126 pro
postas em análises e 37 já estão
aprovadas.

Estiveram presentes também
os diretores da Coordenação de
trabalhos da Saúde, doutores Bia
ze e Flávio que debateram com

Pilote semp« Wlpado

A Seduma, na gestão do se

cretário Adernar Duwe, destinou
neste ano para a região do Vale
do Itapocu, mais do que havia sido

-

As verbas destinadas este ano
destinado aos municípios nos últi- 'foram dirigidas principalmente
mos três anos, no �e se re�.ere para a pavimentação da Rua Ge
a verbas do Prourb �J:'rograma de rônimo Corrêa, em Guaramirim,
Apoio ao Desenvolvimento Urba- das ruas Roberto Zimmermann,
no das Cidades de Pequeno Porto Professor José Baner, Francisco

-

Parte de tais recursos do
de Santa Catarina). Desde o início Hruschka, Valdir José Manfrini, Prourb foram alcançados pelo Go
do Prourb, em 1987, até o final José Narloch, João Franzner, An- vemo do Estado aos municípios
do ano passado, haviam sido apli- tônio Machado, João Ropelatto a título de fundo perdido, sendo
cados nos municípios de Jaraguá em Jaraguá do Sul, e da Rua Cas- outras parcela a termo de emprés-
do Sul, Guaramirim, Schroeder, telo Branco em Schroeder. Com timo do Banco Mundial-com Juros
Massaranduba, Corupá e Barra os recursos aplicados pela Seduma abaixo do valor de mercado e com

Velha, recursos na ordem de atravésdoProurb,forampossíveis .bom prazode carência. Osmunicí-
357.401 dólares (cerca de Cr$ 33 também a aquisição de implemen- pios também1iveram participação
milhões). O total destes recursos tos agrícolas e pavimentação da em tais obras, de acordo com con-
do Prourb, em 1990 subiu para Av. Brasil e das ruas 585 e 581 tratos firmados com o Prourb atra-
842.807 dólares, com a aplicação em Barra Velha; pavimentação vés da Seduma.

�HONDA

Moretti, Jordan I

ÚLliMAS AP�ESENlAÇÕES COMÉDIA

"PENSA0 CENTRAL"
DIAS 10 e 11
ÀS20H30MIN
NO ANFITEATRO DA SCAR
VENDA DE.INGRESSOS
NUMERADOS EMMÉRI
DECORAÇÕES OU NO LOCAL,

Jafaguá do Sul, de 10 a 16/11/90 Página 03
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estar competitivamente apta a enfren
tar a concorrência.

O empresário participou do lan
çamento do Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade dia 7'
(quarta-feira), no Palácio do Planalto,
em Brasília. Eggon da Silva integrou
o Comitê Nacional da Qualidade e

Produtividade, criado com o objetivo
de implementar ações para o desen
volvimento tecnológico e o aumento
da produtividade, tomando o Brasil
mais competitivo com a abertura do
mercado às importações. "Vamos
aproveitar idéias de países industria
lizados para fortalecer a indústria bra
sileira, com tecnologia moderna, para
alcançar maior produtividade", diz
Eggon. Durante o cerimonial no Palá
cio do Planalto, com as presenças do
presidente Fernando Collor de Mello
e da Ministra Zélia Cardoso de Mello,
foram assinados três decretos, insti
tuindo o Programa e o Comitê da Qua
lidade e Produtividade, bem como a '

nomeação de seus integrantes.: Tam
bém foi instituído 1991 como o Ano
da Qualidade e da Produtividade.

C l f_ ,..,
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Em reunião realizada
semanalmente os empresá
rios filiados à Associação
Comercial Industrial e Agrí-
cola d.e Guaramirim
(AClAG) decidiram tentar
uma alternativa bastante po
lêmica para os feriados que
estão dentro do calendário
anual: a unificação das datas
de todos os feriados religio-

I' Atacado e varejo
A Marisol S/A indústria

do Vestuário recebeu o prê
mio Mérito Lojista, na caie
goria confecção infantil. E o

quarto ano consecutivo que
a empresa é agraciada com
este prêmio que é concedido
anualmente às empresas que
se destacam pela qualidade,
do atendimento doponto-de
venda pela Confederação
Nacional dos Diretores Lo
jistas. Figurando entre as

quatro principais empresas
brasileiras nO ranking da
confecção, a Marisol S/A,
nos seus 26 anos de história,
sempre adotou uma estraté
gia de parceria com os seus

clientes, o que lhe valeu, uma
vez, a conquista do Mérito
Lojista.

'

Desde o dia 05 (Segun
da-feira) a Rio-Sul (Serviços
Aéreos Regionais) está am

'plianM suas freqüências de
vôos em Joinvüle aos sábados
edomingos, ligando inclusive.

, Porto Alegre. A Rota dos
Vôos: SL-782/SP/JoiINVT/
POA SL-783/POA/NVT/JOIl
SP. Saída de SP/JOl- 12h;
Saída de JOI/POA. 13hIOmin,'
Saída de POA/JOI18h e Saí
da de JOI/SP - 20hlOmin.

sos, na microrregião. A con

sulta [oi.feita por carta à
ACIJS; na reunião de segun-.,

da-jeira, mas n!lda ficou definido. A tentativa dos empre-
sários guaramirenses será
apresentada também à AM
VALI, no dia 14 deste mês.
Aliás, a nova diretoria da
ACIAG será empossada no

dia 21, às 20 horas.

Os empresários jara
guaenses vão apresentar aó
deputDl,lo eleito, UM Wagner,
algumas sugestões de nomes

paro compor o futuro secreta
riado do governo Vüson Klei
nüblng, A decisão foi tomada
durante a reunião semanal da

, Associação Comercial e In.
dustrial de Jaraguá do Sul, se
gunâa-feira. A justificativa
dos empresários: afinal de
contas, Jaraguá do Sul e ami
crorregião representam uma

importância econômica e,
agora, politica, muito grande
ao Estodo catarinense.

Até o dia 27 de novem

bro a Prefeitura de Jaraguá
do Sul estâsrecebendo os en

velopes-propostas sobre a

Tomada de Preços para o

Levantamento Aerofotogra
métrico da Area de Expan
são Urbana do município.
Ainda sem data definida, o
,levantamento será feito em

uma área de aproximada
mente 62 quilômetros qua
.drados (já mapeada) e mais
138 quilômetros quad_rados
(ainda não mapeada). A em-

,

presa vencedora da concor
rência terá 180 dias para con

cluir os trabalhos.

Eggon Silva: "Recessão' é o

caminho que reduzinflação'
Jaraguá do Sul '_ O Presidente

do Conselho Administrativo da Weg,
Eggon da Silva, declarou que é favo
rável aos métodos usados pelo atual
governo para o combate à inflação,
salientando que a recessão é também
um caminho para atingir a redução do
índice inflacionário. No início do novo

,

governo, a empresa reduziu salários
e horários de trabalho de seus funcio
nários. "Nesta época, salientou o em

I presário, os lucros tiveram uma gran
: de perda. Já ,110 segundo semestre,
, houve uma recuperação, al'esar de ser

menor que em anos passados" .

Eggon Silva esclarece-que os em

presäriós devem se acostumar com
margens de lucros menores e até mes
mo ficar sem lucro por algum tempo
a fim de possibilitar a retomada do
crescimento. Adverte, também, 'l.ue

'

"os funcionários devem ser solidários
nesta época de crise e recessão e se

convencerem de que não é possível
receber uma reposição salarial <Je
200% a 300% como está acontecen
do". Todos devem agora se unir e

, Eggon-homenageCuJo em BrasUia

combater omalmaior que é a inflação,
esclareceu o empresário.

Eggon diz não temer a concor
rência e é totalmente favorável à aber
tura demercado, esclarecendo que no
Brasil falta uma linha de financiamen
to para as empresas importadoras. De
fende a reestruturação das empresas,
investimentos em tecnologia e recur

sos humanos. Com um faturamento
mensal em torno dos 30 milhões de
dólares, a Weg não vê oponentes no

mercado 'externo, pois já atua num

grande número de países e acredita

Empresário americanofaz
palestra ao setor têxtil

, Jaraguá do Sul _ O vice-presi
dente dá Fashion Institute of Techno
log)' , Richard Streitar, visita o muni
C�pIO nesta segunda-feira (12); especialmente para reahzar uma conferen
cia aos empresários do ramo têxtil. Ele
chega a Jaraguã do Sul às 16 horas
(! deve se dirigir às dependências 'do
Serviço Nacional da Indústria (Centro
de Treinamento). Em seguida, por
volta das 17,horas, o renomado profes
sor visita a sede daMarisol S/A, Indús-
tria do Vestuário. '

Todos os empresários do setor
têxtil estão convidados a participar da
conferência, que acontece às 18 horas,
na sede.da Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul. A Fashion
Institute of Tecnology é considerada
a maior Universidade do. mundo em
moda e marketing têxtil. As 19,h3Omin
está previsto um jantar, que será ofe
recido ao professor Richard Streitar.
Em seguida, ele segue para Blume
nau" onde cumpre outro roteiro de
conferências.

'

Moretti: � �Concordatas
fazem parte do' Plano'
Jaragud do Sul _ O Presidente

da Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul, Gilmar Antônio
Moretti, falou sobre a questão das
concordatas e falências. Segundo ele,
é em parte resultado do aperto mone
tário que faz parte da política gover
namental de combate a inflação. O
outro aspecto é aadaptação aos novos
tempos de administração financeira
devido a este enxugamento monetá
rio. Este ano, as indústrias locais es
tão abaixo dos índices em relação ao

ano passado.
'

Aqui no Estado, àté setembro
deste ano, ocorreram 12 falências e
02 concordatas contra 15 falências e

03 concordatas no mesmo período do
ano passado. Por outro fado houve

um incremento de 27,8% no número'
de registros de micro, médias e gran
des empresas na Junta-Comercial do
Estado. '

Segundo GilmarMorettí, nos úl
timos dias tem crescido o número de
moratórias, o que deve alterar sensi
velmente as estatísticas. O que talvez,
deva nos preocupar é esta tendência
crescente <Je falências e concordatas.
- Em Jaraguá do Sul, especifica
mente, a Acijs garante que até agora,
não existe dados oficiais a respeito
do assunto, somente rumores. Gílmar
Moretri declarou que "ainda temos
aqui grandes empresas saudáveis que
estão resistindo com sabedoria, ebem
como pequenas e micro empresários
�ue estãotocando seus negócios num, jeitinho bem brasileiro".

. João Wiest já
planeja aumento

das exportações

Rua Reinoldo Rau,632
Fone: 72·1599

Atenta à globalização do
mercado internacional e ao térmi
no das restrições às importações
a partirde 1994, a Metalúrgiea
João Wiest S/A, de Jaraguä' do
Sul, está planejando uma 'ação
mais ofensiva no exterior a fim de
aumentar a participação das ex

portações no seu faturamento. Pa
ra tanto, a empresa, que é líder
domercado nacional de reposição
de escapamentos automotivos, es
tá programando uma extensa pau- ,

ta de contatos em vários países e

participando de feiras internacio
nais a fim de mostrar sua linha
de produtos e absorver novas tec
nologias.

Dentro desta estratégia mer
cadológica a Wiest dinamizou a
sua participação em eventos co

merciais, como a Feira Internacio
nal Auto-Mechaníka, realizada no
período de 11 a 16 de setembro,
em Fránkfurt na Alemanha. Tam
bém está presente no Salão do Au
tomóvel e Autopeças, no Parque
Anhembi ,em São Paulo, que
acontece desde o dia 12 e prosse
gue até o dia 11 (amanhã).
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Massaranduba comemora a sua emancipação
10:00 hs. - Inauguração da Ponte
"Adolfo Rozza"
Local: Braço Campinas
10:30 hs. - Entrega das Obras de
Retífícação da Estrada MBA-450
(Braço do Norte)
Local: Braço do Norte
13:30 hs. - Abertura da Gincana
Cultural
Local: Centro EsportivoMunicipal
* 11/11/1990 Domingo
08:30 hs. - Inauguração das Can
chas de Bolão e Bocha
Local: Centro EsportivoMunicipal
14:00 hs. - Passeio Ciclístico
Local: Centro EsportivoMunicipal
15:00 hs.�Apresentação dos Pro
jetos de Construção do Terminal
Rodoviário de Passageiros e da Es
cola BásicaMunicipal "Min. Pedro
Aleixo"

Massaranduba - A comuni
dade está mobilizada para come
morar unida os 29 anos de emanci
pação político-administrativa do
município de Massaranduba, loca
lizado em uma posição geográfica
privilegiada, no Vale do Itapocu,
entre os maiores municípios indus
triais de Santa Catarina. Criado
através da Lei 722, de 9 de novem- .

bro de 1961 - sua instalação .inau
gural deu-se em 11 de novembro
do mesmo ano -, Massaranduba
desempenha importante papel no
desenvolvimento agrícofa catari
nense, sendo considerado como a

Capital do Arroz, título que é co
memorado a cada dois anos com

aFECARROZ.

que vem sendo assumido pelo pre
feito Davio Leu, eleito para de
sempenhar o seu segundo mandato
à frente do Executivo municipal.
Estratégico, Leu já destinou uma

grande área para o futuro comple
xo industrial deMassaranduba, um
apelo direto para que os empre
sários invistam no potencial domu
niCípio.

Para marcar os 29 anos de
Massaranduba, ii administração
Davio/Zimdars programou algu
mas atividades, que iniciaram no

dia 9 (sexta-feira) e prosseguem até
amanhã. Abaixo, publicamos o

programa na íntegra:
* 09/11 /1990 � Sexta-feira
19:30 hs. - Inauguração do Pór
tico
Local: Trevo de acesso à cidade
20:30 hs. - Ativação da Ilumina
ção das Praças Wilhelm Leu e Ro
dolfo A. Oropeza
Local: Centro
* 10/11/1990 Sábado
09:00 hs. -.Maratona Cívica
Local: Centro EsportivoMunicipal

Local: Centro EsportivoMunicipal
15:30 hs. - Show de Patinação
Local: Centro EsportivoMunicil?al
16:30 hs. -: Entrega das Premia
ções
Local: CentroEsportivoMunicipal

. Habitado basicamerite por
descendentes de alemães, italianos
e p?loneses, e com u�a população
estimada em 15 mil habitantes,
Massaranduba está intensificando
o seu �rocesso de crescimento éco
nômico, com o surgimento de no

.

vas indústrias e estabelecimentos
comerciais, um empenho pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MASSARANDUBA

o município de Massaranduba está comemorando o seu 2� aniversário de emancipação
política. Foram vinte e nove anos de lutas, de sacrifícios, de trabalho, de conquistas
e de muita fé e confiança no futuro. Valeu a pena, pois a Massaranduba de hoje é
bem diferente da Massaranduba da década de 60. A marca maior deste sucesso sempre
foi a união do nosso Povo, exemplo nobre deixado pelos que nos legaram estas ricas
tradições.

Que a data de 11 de Novembro venha unir ainda mais os bons Massarandubenses,
para que juntos, Povo e Governo, possamos conduzir os destinos do nosso querido Muni
cípio pelos caminhos da prosperidade, do bem-estar e da paz!

Administração
Municipal
DAVIOLEU

RAIMUND ZIMDARS

Se você tem-urna idéia
na cabeça, o Foto. Loss
coloca uma câmera

na sua mão.
SHARP SONY

VENDAS PELO SISTEM'A COOPERATIVO
.,...
. ....

10SS

. ,
.

Rua Mal. Deodoro, 302
Fone 72-0181
Jaraguá do Sul

"EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem que
se acham neste Cartório para Protesto os Títulos

.

contra:
.

Aurea Stein -, Rua: Major Julio Ferreira s/n�
-nesta
Aliberto Maas - Rua: Henrique Marquardt s/n�
-nesta
-Ind. de Frutas Secas Caui Ltda - Rua: 3 de
Outubro s/n2 nesta
Jones Adir Rios Me - Rua: Mal. Deodoro s/n�
-nesta
Livraria Técnica Acadêmica Ltda - Rua: Mal:'

.

Deodoro n2 927 - nesta
.

Serraria Aldrovandi Ltda - Rua; Estr. Ribeirão
Molha s/n2 _'nesta,

' '

Veríssimo José Garcia- Rua: Angello Zanghe
tini _ 228 _ nesta

E, como os ditos devedores nõ foram encon

trados ou se recusaram a aceitar a devida intima
ção, faz por intermédio do presente edital, para
que -os mesmos compareçam neste Cartório na

Rua; Arthur Müller n2 78, no prazo da Lei, a

fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão
porque não o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

.

Taraguã do Sul, 06 de novembro de 1990
AUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial

de Protesto de Títulos

METALÚRGICA HAME LTDA.
* Serviços de torno, plaina e freza.

,

'
'

• * Fabricação de máquinas industriais e estruturas metálicas.
* Fabricação de moldes para injeção plástica, moldes para metal, moldes para
borracha e outros.
* Fabricação de matrizes.

�......r��..�...r
•

•
. ..?-- ".

DISPOMOS DE UMA MODERNA MÁQUINA PARA SERViÇOS DE ELETROEROSÃO. SOLICITE VISITA DE NOSSO
.

o
••REPRESENT�NTE OU ÇONSULTE-NOS FO�: 72-0493'RUA GUILHERME DANKER, S/Nu - SALA 1 - JGUÁ DO SUL SC.
Jaraguá do'Sul, de 10 a 16/11/90

�.J"!\'"1. '.\�..

'
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A sua elegância
começepo«
fora.
Vista

Moda Sempre
�etúlio Vargas" 55

ÓTICA,
HERTEl

• Laboratório Ótico
espec/allado.
• Há mals de 50 anos atendendo'vOCff.
• Precisão e qualidade
Av. Getúlio Vargas 15'
Fone 72-1'889

'

Assim como a Schützenfest (foto), a Sommerfest (Eest« de Verão) está sendo",
u,,! sucesso totf!I. A_festa s� �ealiza desde .o�tem (dia 9) e continua. hoje(dia 10) com ammaçao doMexlcoBrás. Participemais umil vez nosPavilhões
do Parque Municipal de Eventos.

Alidor Lueders ultimando os deta
lhes do Baile dos 51 anos do Clube
Atlético Baependi que acontece hoje
(dia 10) com animação daOrquestra
Volare's Band.

'

Muitas felicidades ao garotinho
Fernando Roberto Spetia, que com
pletou ontem (dia 9) os seus 8 anos

de vida. Fernando é filho de João
Geomar Spézia e Marina Doster
Spézia.

'

O Grupo de teatro da Scar
continua apresentando com o

maior sucesso a comédia "Pensão
Central". O espetáculo que está sendo
apresentado no Anfiteatro da Scar tem
início S20h30min, nestes dias 10 (hoje)

.

e 11 (domingo). No elenco estão:
Otília - Solange Terezinha Schoeffel,
Alfredo � Albano Seidemann, Grilo
- Edson Caetano, Suzy - Rosane
Teixeira Camargo, Beto -:- João Reis
Filho, Clotilde - Rosemery Pett, Vó
Tita - Lourdes Dalmonico, Jorge :
Léone Silva, Vaneide - Josiani da
Silva, James Bund - Ireno dos Santos
Júnior. Dr. Pinto - Jonas dos Santos,

L'Acqua di Fiori, loja es

.abriu suas portas em j
Venha conlerir sua linha
com a gerente Darcy Be

Carlão � Eduardo de Souza
Rodrigues, Hóspede - Fer
Fonseca, Casal Folclore -

Floriáni e Edson Scheuer. II
- Gilberto Nicolodelli, Sono
- Gilmar Antônio Moretti e
Caetano, ArteiCartazes - lo

-

Santos, Cenários - Gilmar
Moretti, Roteiro e adap.tação
- Rosemery Pett e Gilmar A
Moretti, Figurinos - Roseme
e grupo, Direção Geral - Gil

, Antônio Moretti, Produção
de Teatro Scar, Coreografia
Rosemery Pett. Prestigie esta

.

e

comédia. Ingressos ao preço
Cr$ 300,00 no localou
antecipadamente em Mery
Decorações.

.X.X.X

Francisco Alves, esposo de Yv
Gonçalves e gerente adjunto do
agência Varig de Jaraguâ do S
completa mais um ano de id
11 (domingo). Para "Chico"
muitasfelicidades de toda a

Correio do Povo, Varig e arg
,

Contábil HA Comercial". Pa�

.X.X.X
A Ckat Produções promete a

neste final de ano, quando re

-CORREIO�-:--:----:--�-----:----�_-I-------;==::;---__.::__�_---·____;"CORREIO-
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Gilmar Hornburg, presidente da
SER A'mizadepromove hoje (dia 10)
oBaile de Rainha com os Versáteis,
e para o dia 24 (Sábado) está ulti
mando detalhes para o Baile que
terá o grupo Corpo e Alma. Para
béns ao presidente pela bela inicia
tiva.

Valério Borges e toda a equipe da
Rádio, Studio FM de Jaraguá do
Sul, empenhados em proporcionar

,

bons programas e qualidade, "agi
tam"para que em breve os ouvintes
tenham em seus r-ádiosmaiorpotên
cia da FM jaraguaense

Todo O encanto em vestir malhas
exclusivas Rio/São Paulo

Av. M4l. Deodoro,

em loções, cremes, perfumes naturais,
Sul na rua Reinoldo Rau, 61, sala 4.'
feminina, masculina e infantil e fale

,

terá prazer .em atendê-la.

a formatura de seus manequins e

modelos. !iguardem, pois o Ati e Irma
prometem muita surpresa para os

,jaraguaenses. Em breve daremos mais
detalhes... ,

.

.X.X.X
Parabéns ao casalJaime e Odete Blank

que dia 15 (quinta-feira) comemoram
15 anos de feliz casamento.
.X.X.X
Dia 30 (sexta-feira) acontece as Bodas
de Prata do Casal Ivo e Cecília Konell.
O casal (ele prefeito municipal e ela
secretária do Bem-estar Social)
pretendem comemorar a data
intimamente, reunindo apenas os
filhos, noras, netos e amigos íntimos.
Desde já parabéns desta coluna.
•X.X.X

Desejamos votos de muitas felicidades
lO garotão Tiago Antunes que no dia
/9 (domingo) completa mais um ano

de vida. Para o Tiago e sua mãe Diva

parabéns desta coluna.

�tö�uC FARCHÄDI - ALBIZU
Procedente da SUIÇA, em francês +r
uma das linguas oficiais - um cartão

,

de Déborah et Jean Farchadi -

Albizu, postado em Genebra,
comunicando o nascimento de
CÉDRIC, que veio alegrar o casal às
13:08 hs. de uma bela tarde de sol de

,

Programe seu Fim de Semana

Corupá - Sábado, dia 10 tem discoteque no Atiradores,
a partir das 22h. Confira. Domingo (11), o agito inicia ãs
l7h no-Atiradores com grande soire.

da Sociedade Atiradores. O início do baile será 23h,
Jaraguá doSul - Sexta-feira, dia 9, na Choperia Marrakech,
tem Show com a Banda "Entretantos". '

,

Sábado; dia 10, tem Boate na Marrakech com novo visual
de som e luzes.

Schroeder - _A equipé' Super Som prepara o maior agito
para sábado, dia 10, com início marcado para as 22h, na
Sociedade Schroeder III.
Ola 11 o agito inicia às 11h, na Sociedade Schroeder III.

Guaramlrlm - Sábado, diá 10 tem Efektus II, iniciando às
22h.
Domingo a Equipe do Efektus II preparou o maior som que
inicia as 18h.
Domingo, dia 11 a soireé inicia às 17h na Sociedade Diana,
com muito embalo e animação, '

Mas.saranduba - Sexta-feira dia 9, boate na Fornello's a

partir das 22h.
Sábado, dia 10, o agito na Fornello's inicia às 22h.
Sábado, em comemoração aos 29 anos do município, a edição
do Baile de Debutantes. 14 menias desfilarão na passarela

Sábado, dia 10 na Ser. Amizade, Baile de rainha com os
Versáteis,

,

Sábado, dia io a partir das 22h, Baile de Aniversário no
Clube Atlético Baependi com animação da Orquestra Volare's
Band.

Sábado, dia lüno Boratogo tem agito com a equipe Efektus,
a partir das 22h, '

'

Sábado, dia 10 divirta-se no Anfiteatro da Scar com a Comédia
Pensão Central. Preço do ingresso Cr$ 300,00. Início 20h30
min.
Dia 11, a partir das 20h30min. no Anfiteatro da Scar mais
uma apresentação da Comédia Pensão Central. Confira.

21 de setembro de 1990, etje suis n:és
heureux de vous adresser mon premier
sourire (e estou muito feliz em enviar
o meu primeiro sorriso).
Agradecemos emocionados o

< comunicado do Cédric,<Io Jean e da
Déborah, filha do dr. RobertWilliam
(im memorian) e dra. Jandira Albizu,
amigos paranaenses, vizinhos do,

balneáno de Barra Velha. Como é
pequeno este Mundo, gente!
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTiÇA VISITA JARAGUA

O desembargador Aires Gama
Ferreira de Mello, presidente do
Tribunal de Justiça {io Estado deSanta
Catarina, esteve em Jaraguá no dia I?
de novembro, quando fez visita ao

Forum local. O ilustre magistrado teve

ocasião de rever, a abraçar velhos
conhecidos, do tempo em que era Juiz
de Direito da Comarca de laraguá do
Sul.
.X.X.X
Para este verão 90/91 a novidade e

sensação são os coquetéis de frutas que

o ,Colégio Divina Providência; através das "tias" do jardim promovem
dia 21 (quarta-feira) e 22 (quinta-feira), a segunda edição da "noite do
soninho" onde os alunos do maternal, jardim e pré passam a noite na

escola. Esta atividade é esperada com ansiedade pelas crianças.

I'
II

, chegam com muita forya, cheio de
cotes, sabor inigualâve e muito pouco
álcool. Quem quizer estar na moda,
não esqueça de trocar a tradicional
vodka, wiski, rum, por bebidas leves
saudáveis e bem mais em conta para
os bolsos dos brasileiros.
.X.X.X

Um grande abraço para o jornalista
Gilvan França, assessor de imprensa
da Prefeitura Municipal, que dia 02
(sexta-feira) completo mats um ano de
vida. Parabéns ao Gilvan e muitas
felicidades e sucesso.

.X.X.X
No próximo dia 17 (sábado)
Massaranduba escolhe sua Rainha do
Comércio e Indústria. O baile
acontecerá no Centro Esportivo
Municipal e promete ser 'o maior
sucesso. Aguardem detalhes.

, .X.X.X
, A Casa da Amizade está realizando
hoje (dia 10) o Pedágio doAmor, para .

arrecadação de fundas para o Banco
da Cadeira de Rodas. Opedágio
acontece desde as 9h e irá até as 16h

'

defronte ao Edifício Jaraguá, Posto de
Saúde da Reinoldo Rau. Participe e

colabore .

.X.X.X
Parabéns especial ao município de
Massaranduba que completaamanhã
(dia 11) seus 29 anos de fundação.
Várias atividades estão marcadas para
celebrar o acontecimento.
.X.X.X '

Massaranduba realiza hoje (dia 10)
numa promoção do Rotary Club e

Casa da Amizade o Baile de
Debutantes, na Sociedade Atiradores.
As patronesses das 14 debutantes são
Sônia Eccel, Maria Müller Couto e

Iracema Schuster.

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

58 _' Guaramirim

·°Oãoeu · �,(7 , JVlOJUa_� '·\J·;.""c.,

Moda infanto-juvenil para realçar eiegãncta de
. seus filhos. Um carinho especial para o seu bom

gosto.
Mal. Deodoro, 819 - Jaraguá do Sul - se

Quem ,fabrl.
Ie. Mai!

Rua Reinaldo Rau, 37
Fones (0473) 72-1721 e 72-2055
89250 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Vestindo Gerações
Camisas para a ]a..
Comunhão você

encontra em nossos

Postos de Vendas
i Av. Mar. Deodoro,
1.085 e Reinaldo'

Ràu,530
Fone: 72-3311

Rua 28 de Agosto
Guaramirim - Santa Catmina

Dê uma jóia de presente
Agrada mais e custapouco

Página 061e 07
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A ROUPA INFANTI,L
.

, ,
"

, .

MAL. FLORIANO PEIXOTO, 29 FONE: 72-1911

'''aragu� do Sul, de to a 16/f1/90
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proçlamas de Casamentos
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do
Registro Civil do 1� Distrito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina.' Brasil, faz saber
que compareceram em Cartório exibindo os documentos
exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para casar,
os seguintes:
EDITAL N: 17.438 de 30-10-1990
• SANDRO Luis KON.� E JOICEVIANE WALDMANN
Ele. brasileiro, Solteiro, laboratorista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Campo Alegre. 185. em Ilha da Figueira. neste distrito. filho de Isidoro Kons e Luzia Schmidt
Koos· .

Ela, brasileira, solteira. teleptista, natural de Jaraguâ do Sul, domiciliada e residente na Rua
Jacobs Gesser, nesta cidade, filha de Pedro Waldmann e Marina Van Vossen Waldmann .

EDITAL N: 17.439 de 30-10-1990
• SILVERIO PUFF E M/RIAM SCHWARTZ
Ele, brasileiro, solteiro, operärio , natural de Mercedes - Marechal Cândido Rondou. Paraná.
domiciliado e residente na Rua Bertha Weege, 60, em Barra do Rio Cerro. neste distrito. filho
de Heinz Puff e Gisela Puff
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente em Estrada
Garibaldi, neste distrito, filha de Affonso Schwartz e Erna Steindl Schwartz
EDITAL N: 17.440 de 30-10-1990
• lONAS ANDREAS ENDER E MARITA.RICHTER
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Joinville. 2.738. nesta cidade; filho de Gerhard Ender e Adelaide Brunilde Dornbusch Ender
Ela, brasileira. solteira, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

�\)'#ÄLo�17M�ed�I;:1Ô:11�7. nesta cidade. filha de Curt Richter eingrit Behling Richter

• SERGIO LUIs JUNKES E SANDRA SILVEIRA
Ele, brasileiro. solteiro, motorista, natural de Guaramirim, neste Estado. domiciliado e residente
na rua José Theodoro Ribeiro. 4.658. em Ilha da Figueira. neste distrito. filho de José Roberto
Junkes e Deonisia Oeschler Junkes '

Ela, brasileira, solteira. industriäria, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

���l'::. Alegre. 120. em Ilha da Figueira. neste distrito. filha de Valdemiro Silveira e Maria

EDITAL N: 17.442 de 30-10-1990
. .

• SILVIO DO NASCIMENTO E MARILEIDE VICENTE
Ele. brasileiro, soneirocservente, natural de Corupã, neste Estado, domiciliado e residente em

Nereu Ramos, neste distrito, filho de Bertoldo do Nascimento e Maria do Nascimento
Ela, brasileira, solteira, operária. natural de Laurentino, neste Estado, domiciliada e residente
em Estrada Nova, neste distrito, filha de Maurino João Vicente e Cecilia Feliciano Vicente
EDITAL N: 17.443 de 30-10-1990

.

• ADOLAR GIELOW E EL/SABET PROCHNOW .

Ele, brasileiro, solteiro. lavrador. natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente em Rio
Cerro I. néste distrito. filho dó Alfredo Gielow e Ana Koepp Gielow
Ela, brasileira. solteira. operátia. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente em Rio
Cerro I. neste distrito. filha de Fridolino Prochnow e EH Proehnow
EDITAL N: 11.444 de 30-10-1990

· • JORGE .LUIS MARQUEZINI E MARGARET LUIZE BEHL/NG
Ele. brasileiro. solteiro. eíetrotécnico, natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. domiciliado
e residente na Avenida Marechal Deodoro. 507. apto, 02. nesta cidade, filho de Jorge Marquezini
e Hildebranda Dellalana Marquezini ,

Ela. brasileira, solteira, comerciária. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na Rua
Luiz Kienen. 160. nesta cidade, filba'de Wigando Behling e Gertrudes Kienen Behling
EDITAL N: 17.445 de 31,10-1990
• IVO LADA E DORAL/CE ROSNIACH
Ele, brasileiro. solleiro, motorista. natural de Joinville, neste Estado. domiciliado e residente
na Rua Brusque. 191. em Vila Nova. nesta cidade. filho de Edmundo Lada e Maria Ojokowski
Ela. brasileira. solteira, modelista. natural de Jaracfuá do Sul, domiciliada e residente na Rua

:����:�h 191. em Vila Nova. nesta cidade. filha e Bernardo Rosniach e Catharina Leithold

EDITAL N: 17.446 de 31-10-1990
• PAULO CÉSAR CHIODINI E MARLI MARIA FRANZNER
Ele, brasileiro. soheiro , comerciante. natural de Jaraguá do Sul. dOBJiciliado e residente na Rua

.
Olívio Domingos Brugnago, 50S._em Vila Nova. nesta cidade, filhó de Juvenal Araldi Chiodini
e lzolde Vasel Chiodini
Ela brasileira, solteira, industrial. natural de Jar�uá do Sul. domiciliada e residente na Rua

!O!lmJi���áp��d�P�����;;.043, eil} Jaraguä-Esquer o, neste distrito. filha de Urbano Franzner

EDITAL N·17.447 de 31-10-1990
, • JANIO KALFELS E NAIR HOFFMANN
Ele, brasileiro. solteiro, representante comercial, natural de Forquilhinha. neste Estado, domici
liado e residente em Rio da Luz I, neste "distrito, filho de José Kalfels e Apolonia Hoepers
Kalfels

.

Ela. brasileira. solteira, rr.erária. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente em Rio

�'bWÃ(I��W.�i�\\'1_1���9\i,Kurt Hoffmann e Regina Hornburg Hoffmann.

• ZILDOMAR FRANZ E ROSANGELA DOS SANTOS
Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro. natural âe Atalanta .. neste Estado. domiciliado e residente na

Rua Ricardo Moas. 380, em Agro/ândia, eesre Estado. filho de Paulo Franz e Maria Paulina
Franz.
Ela, brasileira; solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e residente na Rua Luis
Sorti, em Nereu Ramos. neste distrito. filia0 de Mortinho dos Santos e Teresinha Mayer dos Santos.
EDITAL N'17.449 de 01-11-1990

�ó��l�c��d:c�sC���tL� �sajFL:��uttR����Estado.

Ele, brasileiro, solteiro, têxtil químico. natural de Canoinhas. neste Estado. domiciliado e residente
nesta cidade. filho de Lindolpho Engel e Maria da Luz Vieira Enger. .

Ela. brasileira, solteira, vendedora, natural de Massaranduba, neste Estado. domiciliada e residente
em Massaranduba, neste Estado. filha de Mareelle Furlich e Sofia Furtich.
EDITAL N'17.450 de 01-11-1990
• NILTON DALPIAZ E ROSANE BACHMANN
Ele. brasileiro, divorciado, eletricista, natural de Rio do Oeste. neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Thomáz Francisco de Goes, 482. nesta cidade. filho de José Dalpiaz e Erna Dalpiaz.
Ela, brasileira. solteira, professora. natural de Jaraguá do Sul, dornicüiada e residente na Rua
José Ernmendoerfer, 916. nesia cidade. filha de Oscar Bachmann e Renata Schaldach Bachmann.
EDITAL N'17.451 de 05-11-1990
• SANDRO MAURO POFFO E ADRIANY MACIEL RAMOS
Ele. brasileiro. solteiro, escriturário. natural de Jaraguá do Sul, domiciliad?'e residente na Av.
Marechal Deodoro, 1.429. Desta cidade. filho de João Poffo e Carmen Teresa Cardoso Poffo.
Ela, brasileira, solteira. professora. natural de Porto Alegre. Rio Grande do Sul, domiciliada
e residente na Rua João Piecoli, 165, nesta cidade. filha de Marco Antonio Araujo Ramos e

Terezinha Maciel Ramos.
EDITAL N'17.452 de 05-11-1990

���;t'1�d:A��rt;3M�R���ÜS;�s; iJ��ZI KLITZKE
Ele, brasileiro, solteiro, motorista. natural de Garuva, neste Estado, domiciliado e residente
em Estrada Caovi, Km. OI. em Garuvarneste Estado, filho de Arestides Bo�gershausen e Luiza

�r��ã�r!S�f:;.r.s������. operária. natural de Joinville. neste Estado. domiciliada e residente em

Vila Rau. COHAB. quadra 04, lote 15. nesta cidade. filha de Alberto Klitzke e Valtrudes Klitzke
..

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será publicada pela imprensa e em Cartório,
onde será afixado durante 15 dias.

, (
I,
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RODAVIVA
aberto ao público
Cozinha típica - Marreco e Churrasco
Diariamente

. .

Rua JoinviUe, 2633 -::- Fone: 72-2132 - Jguá. do Sul
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Valorize
Rotary
comFé
e Entu
siasmo

CORREIO
_

K> <> . � <> "" c.:»

Informativo Rotário'

O QUATRO-MEIA
CINCO·
Valorize Rotary com Fé
e Entusiasmo

R_C. JARAGUÂ DO SUL
O mais antigo clube ro

tário do Vale do Itapocu iá
marcou pra o próximo dia
13, uma reunião rotária de
companheirismo, nas de
pendências da empresa ja
ra�uaenseMetalúrgica João
WIest S.A. - É Rotary rea
lizando reuniões de traba
lho no próprio ambiente de
serviço.

CONVENCÃO DE ROTA·
RACT·

Muito concorrida a

Convenção do Rotaract
Club, que contou com o

prestigiamento do Grupo
Folclórico do SESI. Cada
vezmaior a necessidade dos
rotarianos comparecerem
às reuniões do Rotaract que
se reúne aos domingos e ne

cessitam da orientação de
rotarianos.

(Da Comissão de Rela
ções Públicas do Distrito
465, ano 1990/91)

.

ROTARACT'CLUB
O Rotaract Club de Ja

raguá do Sul, realizou dias
27 e 28 de outubro um "En- ,

contro de Lideranças" dos ('
Rotaract Clubes da região.

Na programação con
taram com as palestras so
bre Serviço e Comunida
de, defendida pelo Sr. Ta
bajara do Amaral .Costa e

serviços Internacionais e
Intercâmbios desenvolvi-
da pelo Sr. Paulo Brizola;
ambos do Rotary Club de

.

nossa cidade. E apresenta
ção de Grupos Folclóricos.
Também é necessário desta
car o apoio recebidos pelos:
Clube Atlético Baependi,
Supermercados Breithaupt,
Panificadora Rio Branco e

à Administração do Sesi
(Sr. Leônidas Nora) e a Pre-

. feitura, Municipal sempre
ativa nos trabalhos com jo
vens em Jaraguá.

ARWEG

AMBIENTE PI
·FESTAS
CASAMENTOS
COMUNHÕESE
'BATIZADOS

Confira a história

•
KOMFORT
HA História de nossa gente
não pode ficar só na

. saudade"
O passado só é importante
se o seu tempo foi bem
empregado
Barão de Itapocu

... HÁ50ANOS
- Em 1940, o decreto assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, tratando da
all1J&ção e aproveitamento nacional do carvão, interessava particularmente o

n�stado, onde a remodelação e o prolongamento <ia Estrada de Ferro Thereza
Christina, a conclusão das obras do ,p?rto de Laguna e o aparelhamento do porto
de Imbituba, eram destaques, que Iriam resolver os problemas na região carbo-
nífera. .

- Durante o primeiro semestre do ano o Estado exportava para diversos países
mercadorias no valor de 20.853 contos de réis, figurando a madeira e a erva
mate entre os produtos mais embarcados.
- Realizava-se um torneio de futebol, em estrada Schroeder-Bananal, organizado
pelo Alliança F:C. local e as representações do Paraná, de Rib, Grande do ,Norte,
Selecto, de Bananal e Carioca, de Guamiranga.
- O prefeito Leonidas Cabral Herbster, assinavam o Decreto-lei n� 73, de
12-10-1940, autorizando adotar em caráter provisório o Código de Construções
do Município de Blumenau, conforme facultava o acordo aprovado pelo Departa
mento Administrative do Estado.

... HÁ40 ANOS
- Em 1950, Artur Müller vencia as eleições para prefeito e o povo de Jaraguá

'

do Sul prestava ao deputado estadual. uma manifestação sem precedentes na sua
história política. .

- O escrivão Ney Franco, por despacho do Sr. Erico BIosfeld, Juiz de Paz .ern
exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca .de Jaraguá do Sul, publicava
editais, tornando .público que José Albus, natural da Alemanha, nascido em

06-02-1905, filho de Ludgere Wilhelm Albus e Frederico Müller, com 79 anos,
natural da Alemanha, residente em Rio Cerro, desejavam renunciar a sua naciona
lidade de origem, afim de obter a cidadania brasileira, por meio de título declara-
tório, de acordo com a Lei n� 818, de 18-09-1949. '.

- Depois de 35 anos de bons serviços, ruia a ponte i'Jaraguä", sobre o rio do
mesmo nome, sob o peso de um possante caminhão da Empresa de Dragagem
e Engenharia Ltda., que vinha do Rio de: Janeiro com destino a Porto Alegre.
Ela fora construída por Felipe Frenzel, durante a Primeira Grande Guerra, entre
1915 a 1918, custara 18 contos e já fora durante muitos anos ponte da Estrada
de Ferro Sorocabana.

... HÁ30 ANOS
- Em 1960, ano de eleições, todos os grandes partidos.tinham seus problemas
e não era só a UDN que as tinha. Afonso Arinos chegava a Belo Horizonte
para aguardar o sr. Jânio Quadros, para uma entrevista na Assembléia Legislativa.
"A cnse é geral com as transformações que se operam na sistemática do país
- diz o senador udenista - e que os partidos são apenas reflexos dessa situação
de instabilidade e não apresentam uma orientação política compatível com a meta
morfose de conjuntura por que passámos no momento, através da inflação". O
mesmo quadro ainda hoje (1990) se apresenta, de indefinições, de desprezo e

descrença nos políticos, chegando em certas partes do País haver mais votos anula
dos e em branc�s que aqueles que elegeram os seus governadores, senadores,
deputados federais e estaduais, Um assunto pra se pensar para as próximas eleições..

... HÁ20ANOS
- Em 1970, os prefeitos Hans Gerhard Mayer e Aldo Romeu Pasold construiam
uma ponte pênsil sobre o Itapocuzinho, uma obra iniciada nas administrações
de Ludgero Tepassé e Victor Bauer, visando facilitar a travessia daquele rio,
em dias de cheias, deixand<! a ponte baixa submersa, Dizia a imprensa que se
trabalhava em ntmo de Brasil 70.
- Egberto Schwanz era ordenado Pastor, em Badenfurt, subúrbio de Blumenau,
em 20-09-1970, com a comparência da diretoria e fiéis de Jaraguá do Sul, um
grupo do Grêmio da Juventude Jaraguaense, Pe. Ivo, representando o Padre
Elemar Scheid, vigário de Jaraguá e um represo da Comunidade Evangélica "Ema
nuel".

... HÁ 10ANOS
- Em 1980, inauguravam-se as novas pontes "Tavares Sobrinho", pelo Gover
nador Jorge Bornhausen e Mário Tavares, filho do homenageado e "Bertha Wee

. ge", em RIO Cerro, em que o Secretário Esperidião Amin destacava a importância
da obra e o sentido da inauguração, enquanto os sra. Wolfgang Weege e Wander
Weege cortavam a fita inaugural a mesma recebia a benção pelos Padre Koehler
e Pastor Briese, sendo engenheiro-chefe da construtora o dr. Felipe Arns, irmão
de Dom Paulo Evaristo Arns; Arcebispo de São .Paulo. Na mesma oportunidade
eram entregues cinco linhas de eletrificação rurallocalizadas nas Tifas Schubert,
Funil Pequeno, Funil Grande, Terezinha, Ribeirão Cavalo e Braço do Ribeirãe
Cavalo, com recursos públicos no valor de Cr$ 6.851.026,80. Júlio Cesar descorria,
também, sobre sua pasta, dizendo que "a nossa maior riqueza é a juventude"
e as realiil1ções de quadraii.de esportes, ginásios, piscinas e canchas.

II

"

COlt�1IS'RS.AMt.�
Madeiras, tijolos, iiijes pré-moldados�:-cÜÍlento, cal,
portas, janelas, fechaduras, forros, tudo da melhor

�

qualidade e com pronta entrêga; ..
.

Rodovia BR-280 Km 69, Fone: 72-3375, próximo do
. Posto MarcoUa. .

Em cada cliente, um novo amlJl9 "

Jaraguá do Sul, de 10 B' 16/11/90,.
, -
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SERVICO DE NACIONAL DE APREN-
. DIZAGI:M INDUSTRIAL '

.

De_partamento Regional de Santa Catarina ,

CENTRO DE TREINAMENTO DE JARAGUA
-

DOSUL
CIRCULAR N� 034/90

Curso Técnico em Segurança do Trabalho
o Conselho Técnico Consultivo do SENAI �

Centro de Treinamento de Jaraguá do Sul- aprovou
a realização do Curso Técnico Especial em Segurança
do Trabalho, em convênio com a Escola Técnica Fede
ral de Santa Catarina,

As empresas interessadas em inscrever candidatos,'
poderão fazer sua seleção interna, pois o SENAI abrirá
inscrições ainda este mês.

O Curso terá iníció em 05 de fevereiro de 1991,
Com um custo mensal de 1.550 BTN's por aluno, subsi
diado em 20% pelo SENAI.

Maiores esclarecimentos sobre o assunto podem
ser obtidos junto ao SENAI local pelo telefone 72-0722.

Esta é mais uma conquista para Jaraguá do Sul,
fruto da ação conjunta SENAI e empresariado da re-

gião. ,

ALCINO DE ARAUJO
,

Diretor do CTJS.

INJERIMÓVEIS
- Intermediária de
Imóveis Ltda.

R. João Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jaraguá do Sul
CRECI0914-J

SC -

CASA DE ALVENARIA com 250m2; terreno
com 450m2, sito à Rua Antônio Carlos Ferreira
- Esquina com a José Emmenndoerfer.
CASA DE ALVENARIA - com 94m2, terreno

. c�m 392m2, situada no Loteamento Lenzi, pró
ximo a Churrascana Mesch.
CASADEALVENARIA- com350m2, terreno
com 900m2, com piscina, situada na rua Cabo
Harry Hadlich.
APARTAMENTO - com 130m2, mais gara
rem, no 12 andar Edifício Jaraguá.

-

TERRENO - com 3.567m2, sito à rua 288 -
Otto Mayer - Jardin Lenzi.

Cor.. Imóveis
�arQguá

"

ctäa.
Comp_ra - Venda - Loteamento e Administração de Imóveis
CGCMF: 78 659 544/0001-92 - Creci 852-1
Av. Mal. Deodoro, 141 - Fone: 72-2010
VENDE-SE:

�
-

.
VÉNDAS

-Casa de alvenaria, com 78,00m'. na rua Bernardina B, Müller, 221.
- Casa de alvenaria com l00,OOm', na rua Santa Catarina, com terreno

de 750,OOm', .

� Casa de madeirá com 70,OOm', no loteamento Borba.
- Casa mista, próximo Clube dos Viajantes. ,

- Uma Mercearia com estoque na Ilha da Figueira. .

- Um lote com a área de S82,90m', situado na rua Goias, aceitando
carro em negócio ou condições.
-'Um terreno com 15.ooo,OOm', situado na rua Bom Pastor, em Schroe
der, estuda-se COndições.
- Terreno com ·l.OSO,oom', na lateral da rua Bernado Donrbusch,
perto do ferro Velho Spézia:
- Terreno com área de 212,000.00m', na estrada Garibalde.
- Um lote residencial Champagnat.
- LOTEAMENTO SANTO ANTONIO ,TEMOS A PARTIR DE UM

, SALÁRIO DE ENTRADA E UM SALARIO POR MES. .

ALUGUEL
- Uma casa residencial de madeirá, .na rua Lourenço Kanzler, 637,
com 03 quartos, sala, cozinha, lavanderia e BWC.
- Duas Kitenetes na rua Elizabete Vieira.
- Uma meia-água na rua ltapocuzinho.
- Um Kitenete na rua Procópio Gçmes de Oliveira.

.•.�.......,.L,.1.
.

J .1.r.

ÊNGETEC
\)

ENGETEC"-
Engenharia e

.

Tecnologia 'da
Construção Ltda

Construtora: Imobßláiia:
Cálculo Estrutural Compra, Venda:;-AV;;liação
Projetos Civis Locação e Intermediação
Execução de Imõveis
R. Exp. Antonio C. Ferreira, 68 ., Fone 12-0373
Jaraguá do Sul - SC - CREA 2264 - CRECI 934-J

_
VENDE

CASA EM ALVENARIA CI 311 ,00m' - R - Joio Januárlo Ayro1lo
CASA EM ALVENARIA CI 180,00m2 R: DomIngos Demarehl
Cr$ 3.500.000,00

.

CASA EM ALVENARIA SEMI-ACABADA C/130,00 1112 + UMA CASA
EM ALVENARIA CI 58,oom' - Rua Estrada Nova - CrS 2.200.000,00
CASA MISTA _ Vila Baependi - CrS 3 200 000 ÕO
COBERTURAC/320,OOor-Ed.SCHIocKÍn':;"i37.oooBTN+ FI
NANCIAMENTO 5.000 VRF
APARTAMENTO Ci 168,OOm' - Ed. JORVELI - 96.000 BTN'F
TERRENO CI 3.600,oom' - Rua Epitácio Pessoa 235.000 BTN'F
TERRENO CI 720,00 m' - Rua Joinville (frente pl asfalto) 57.000
BTN'F
TERRENO ESOUINA CI Rua Barão do Rio Branco - Centro
TERRENO C/600,OO m' - Fundos da WEG II - Cr$ 750.000,00
TERRENO CI 429,00 m' - Rua João Carlos Stein, esq. com a Räa
205 - próximo ao JUVENTUS

.

ALUGA
APARTAMENTO CENTRAL 0/4 quartos - CrS 60.000,00
SALA COMERCIAL - Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira -

Cr$ 40.000,00
SALA COMERCIAL - Rua José Emmendoerfer - CrS 25.000,00
SALA COMERCIAL � R. Bernardo Dornbusch - CrS 50.000.00

. EMPREENDIMENTOS
_ IMOBILIARIOS
MARCATTO LTDA.

,Av. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72-1136 e 72-1411
Jaraguá do sul-·se - CRECI 093 .

VENDE
-CASA DE 13S,OOm' CEJ:lTRO (ALVE_NARJA\ .......Cr$ 20.tMIO,tMHI.I){,
- CASA DE ISS,HOm- JARAGUA ESQUERDO (A"VE"A-
RIA),,,., ,,

, ,, CrS 2.5t)(UIf)0.III\
-CASA DE lSO.OOnr JARAGUA E.SQUERDO (MISTA) .. Cr$ 2jll).(M](I.IKI
- CASA DE I90.00m' AGUA VERDE (ALVEI'A-
RIA), ,,, , , .. , , Cr$ II OO[l.t)OC.IKI
-CASA DE 120.00m� VILA NOVA (ALVENARIA) CrS 3.000.il(\0.1)(I
-CASA DE 180.lJOm-.... . Cr$ �.t)OO.tKH\.I�'
-CASA DE 3S0,OOm' CENTRO (ALVENARIA) Cr$ IH,IK)O.()(\O,IK\
A P,A R T A M EN T o O E 98. o om' A\' B R A S I L (C A MB o .

Rlü ) , " "" " "Cr$ 2.300,01111.011
LOTE DE 465.00 L}>teamcnto São Luis (R. Calcada} Cr$ 70[ll)f\ol.011
LOTE DE 589.00m-ILHA DA FIGUEIRA : .. " Cr$ "O 0011 Oll
LOTE DE 300.00m' Vlt.A RAU...... .. "" CrS 5ÖO:OOO:m
LOTE DE 653,40m' R, RIOCERRO ", Cr$.700,OJ)0,W
LOTE DE 450,00m' VILA NOVA.. """ "" Cr$ I }OO 000 O"
LOTE DE 4S0.00tn' CENTRO Rua José Mencgorti , Cr$ 2:500:ooo:(lil
LOTE DE 42S.oom- -Ruà José Emendoerfer Cr$ 1.6�0.I\OO.m
LOTE DE�50,OOm'-Lot..AnaPaula 11. " Cr$ 350.000,('1

TERRENO RURAL
Tcrrcno'c,'270.000m1 - Arrozeira. pastagem formada. mato e lavoure

casas .. rancho. 2,tobata c/todos �s equipamentos, 40 cabeçade gado (raça,
'2'I;}goa� (c/condiçöes para mais) luz elé�rica (Trifásica). 1 (um) triturudor
(terreno piano). Em Guararnirim - RIO Branco a'2 km do asfalto c 15
km do centro de Jaraguä.... .. " c: : " "Cr$ 7.000.(1)0.00

��}1JSEM POSSUIMOS OUTROS LOTES FINA:'ICiADOS. ATÉ 1:i

CHALÉ
Imobiliária e

Representações Ltda.
Rua Reínoldo Rau, 61 - Fones: 72-1390 e 72-1500
Jaraguá do Sul - SC - CRECI 643-J

.VENDE
.4.p.to - Com J qros. Edil. Schícehet, Centro;
Apto - Com 3 qtos, Edif. McndonÇII.. Centro;

�p�: : ��: i ��t:' ! �cro::n.�'l'!::r!�e��rl�r�nE:�r�d. + Saldo Parcelado

.

� - Mista: Ci I�nea dc�O"". Terreno CI 450'P" Rua: Francisco Z. Lenzi; Próximo:.Super. Lenzt.
Cua- Mista: CI Arca de 60m 'ITerreno C/441m : flodolfo Sanson. Próximo: Igreja Ass. Deus, Figueira:
Casa - Mista: CI Aree de fiOm , Terreno c.' Sotm-. Lctea. Jeane A. Ccrrea, "Pról. Fäbnca de Hebidas
Kinen;
CaKa - Mista: C: Á{ea de 75m! .lerreno CI 222nf. (\ua.: Sarni Tavares. Prol. MarisolII. Vila Nova:

�:ra;i::"l:ta: CI Arca de Mm , Terreno Cf 4S0m'. Rua: Senador Schrcedee. :róx. Divisa Jgué -

�SII - MI,ta: CI Área de 9Om!. Terreno C' 1.356m;. Estrada Itapocuzinho. PrÓI. Pãbnca Bebidas
Kmen;
Casa - AI,cnarla: CI Área de 36nT. Terreno C/400mt.l\ua:.Prof. José Bauer, Prõx. Lot. Bruch'
Casa:- A."·cnarll: Ci Arca de 105m'. Terreno cl SlOrn'.· Rua: Domingos Rosa. n: 295 Prox. ilba da
figueira;
� - Alyeuria: Cf Área de Mm1. Terreno CI 529ml. Rua: Carlos Nieis, n: 290 Próx. Posto MIme.
VllaNova:· .

�N�v!�,c.aril: CI Área de 120m!, Terreno CI 419rrr. Rua: Carlos Nieis, n: 320 Pro,,: PÓS10 Mime,

� - Aln••rla: CI Área de 142m!. Terreno C' 45Oml. Rua: Pe. Mirandinba. n: 40 Prox. Comunidade
Sao Judas Tadeu:
Casa - AlwcDaria: CI Área de 140m!. Terreno C/43Rm!. Rua: João Planinscheck. n: 1.728. Próx. Entrada

� =E,:�u���: CI Área dc·155m!. Terreno CI S47nr. Rua: 365, Lateral da Henrique Marquardt .

�.��r,.���':: �OJ�,ca de 1771!1:. Terreno Cf 337m< Rua: rosé Emmcndorfer, n! 345. Em Frente

��p�e;Alvcnarla: Cf" Área de l08ni. Terreno C' 402m!. Rua: João Wiesl Junior, PrÓx. Fa�ldade.
Entrada + Saldo Parcelado:
Casa -:- �lyeß.rla: CI Área de 255ml• Terreno Cf 1.2055m2 • Rua: Prof. Antonio E. Avroso, n� 763.
Cpm Piscina. Prol. Weg I;

-

- SITlo....;·cr Área ee '28.000ml� Rio da Luz, Pró". Ceva!'
'

SiTIO - Cl Área de IS2.4OOm-. �io Molha, Pró·x. Gruta;
�:::�g = ��:. ���: �: �I�:!: :�:���d��é�ó7r�'t�t���:óp�ó�·.· �:�r��n� V'asel:
�::��g = ��:'1r�: �� �8S!r.pff':1�:;U�:�:io�.e����rent� Marcauo:

TERRENO - COI_1l Area de 1.056.00m-. Rua: Agostinho Valentim do RosdrilJ. Guaramirim, Próx.
Supermercado Brenhaupt;
TERRENO - Com .-\rea de 4.S00m1 .,rua: 2R de Agosto. Guaramirim (LII-teral) Pro". Mamoraria Kreiss:
TERRENO - Com Area de 14.400m-. BR-280 • .:rrevo Posto MarcoUa;

.:

u.

II

.,

SPÉZIA & CIA. LTDA.
.

Serraria e Serviços de Trator·
Madeiraspara construção e serviços de
trator comprofissionais especializados.
R. João J. Ayroso, 772 - Jaraguá

Esquerdo
Fone: 72-0300 - Jaraguá do Sul -

SC

�, �Gráfica
/, rONDr!!D!9.9 ;����'NCA

. FONE (0473) 72-0588

RUA SEME MATTAR, 154

• OFF SET
• EMBALAGENS EM DUPLEX
• ETiO. ADESIVAS

JARAGUÁ DO SUL sc

EQUIPE

Jaragu� do Sul, de 10 a 16/11190

Participando
_aos .domingos

....
'

.voce concorre
ao sorteio de
um.aTVa
cores.Schroeder '"
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AUR,ILENE M. ,BUZZI
LEONEL P. FLORIANI

, Advogados ,

Rua Reinoldo Rau, 86
- Sala 4 Fone: 72-2711

"VIAÇÃÇ
�'fEl/F

CANARINHO

Programe bem as suas

viagens de férias e

recreação,
A "Canarinho"
coloca à sua disposição
os modernos e

confortiíveis ônibus da
suafrota.
Venha conversar
conosco.

Av. Mal. Deodoro, '

987 - Fone - 1422
Jaraguá do Sul- ,

SC

VERDUREIRA
DA RAQUEL

Comércio de frutas e verduras,
sempre /re�cas e verdes, pão

caseiro e cucas.

Amplo estacionamento.
R. Cei..Procópio 'Gomes, J .160

Iaraguâ do Sul- SC
�

FUNILARIA,
J;ARAGUÁ LTDA.

Calhas e Aquecedor Solar.
R. Felipe SChmidt, 279 - Fone

,

72-0448
, Jaraguá do Sul -- SC

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Dr. Marcos F. Subtil

. Urgências - consultas � ortopedia
mfan_tlZ e adulto. Membro titular da Soe.
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.Av. Mal. Deodoro, 1.572 - Fone: 72-2218

Jaraguá do Sul- sc

CORREIO�
-=> <> F» <>" €»

DR. WANDER l. WATZKO
Clínica Médica
(Clínica geral)
lIeumato/ogia, '

Consultório: R. José T. Ribeiro, 785.(próx. Colégio
Holando M. Gonçalves). '

Fone: 72-2938
Jaraguádo Sul- SC

CLíNICA VETERINÁRIA'
SCHWElTZER

Dr. Waldemar Schweitzer

Clínic� de pequenos e grandes animais, cirurgias,
vacl1}aç_óes, raio x, internamentos e boutique.

R. Joinviüe, 1.178 (em frente ao Sup. Breihaupt)
.

_ Fone: 72·3268
Jaraguá tJo Sul _ SC

FARMÁCIA DO SESI
Amplas instalações e 'com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 507
(defronte o Colégio São Luís -
-----Fone 72-0561 . '.

,

LtJlD
Conhecida do Acr� ao RS
Furgões simples, isó1ermicos,
plásticos, frigoríficos, trailes
e carretas de 1,2 e 3 eixos. '

Equipamento de refrigeração
e 3� eixo <truck) •

Fone: 72-1077 - Rua: Dr. Enrico Fermi '1/: 113 - Telex:
474_537

I )m,\'i.1J('l"ia (;.'Ihg·ni
DI�l.Solang'(' Castilho

Drn, Stela Ft'I".r,wini
PSICOLOGA

Dm. So!angeP;lzini .

FONOAUDIOLOGA

L_�,,���CObBUCk,120 Tel.72·3659

TUBOS SANTA
HELENA LTDA.
Divisãode concreto (tubos e artefatos de-

concreto).
'

R. Ionville, 1.016 ,_ Fone 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - .

eletrodutos/linha esgoto - tubos de -

polietileno/mangueira preta).
R. Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025

Escritório Geral
'

R. Cel. Procópio Gomes, 99 � Fone 72-0066

A AÇOUGUE

Ii..\ELIANE lT�.

FERRO VELHO ,MARECHAt
de Engelmann & Cia. LIda.

Comércio de veículos usados.
Peças para veículos. .

Compramos automóveis acidenta-
dos. _

RuaeonradRiegel,162�Fone;' 72.0874
Jaraguá do Sul- se

Comércio e Abatedouro
Abate às 3:" e 5�

Rua Ricardo Marquardt, s/n:
(lateral da Rod. BR 280 - Corupá - SC

Fone p/contato.75-1182

,Laboratório de Microbiologia
- e Análises Clínicas

FLEMING
Rua Reinoldo Rau, 576

Fone: 72-2755
Jaraguá do 5ul- SC

o MELHOR PREÇO E AS f.!ELHORES CONDiÇÕES
DE PAGAMENTO VOCE ENCONTRA AQUI!

SUPERMERCADOS - ELETROÇ>OMÉSTICOS - M�����i����
���:��� pj��Js�:uC�,5.0:���R�6��U�ÕTORES - T_ECI-
DOS E CONFEOÇOES - MOVEIS - ATACADO

"

CONSÓRCIO UNIÃO BREITHAUPT .

.

,

.

Ê PODE ADQUIRIR TELEVISO-
pOUPANÇA SEGURA. OND�EV�� CONSUL, LAVADORAS. SECA-
RES. CON������D����O MICROONDAS �,REFRIG�RADORES
���:�-�ONSUL EM 25 SUAVES PRESTAÇOES! OU AINDA UMA

�g��g�t.6ÉU����E:EITHAUPT, INVESTIMENTO GARANTIDO.

-

-Jaràgu� do Sul, de 10.8 16/,1,1190
�
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Iuventus decide tudo com Inter
laraguá do Sul - A�ora é tudo

ou nada. Em situação delicada na ta
bela de classificação da Taça Delfim
Peixoto - última fase do Campeonato
da 2� Divisão de Profissionais do fute
bol catarinense -, a equipe do Grê
mio Esportivo Juventus recebe o atual
líder do quadrangular final, o Interna
cional de Lages, atualmente com 6

pontos positivos. Aderreta do tricolor
jaraguaense diante do Concórdia, pe
lo escore de 'l x O, em partida realizada
no domingo (4), deixou a equipe na

obrigação de vencer. "Não podemos
sequer pensar no empate, temos que
matar o Inter", avalia o vice-presiden-

te Alcir Pradi. ./
Para conseguir isso, a direção do

Juventus está contando com o apoio
fundamental.do torcedor, que deve se

guramente garantir a melhor arreca
dação do certame estadual, no Estádio
João Marcatto. A partida inicia às
16h30min e o técnico Joaquinzinho de
ve manter a seguinte formação: Evel
ton, Almir Afonso, Sílvio Laguna,
ferrão e Márcio (Jossa); Maurício,
Toto e Ado; Rossetti, Marino e Lui
zinho.

Agrande-novidade na equipe do
tricolor jaraguaense é a volta do meia
Ado, grande revelação !lo início do

Chefe daDMEpropõe total
renovação para o esporte
Jaraguá do Sul - Se depender e n de novembro do p'róximo ano,

das intenções do chefe da Divisão Mu- , quando deve acontecer 'o coroamen

nicipal de Esportes €DME), o muni- to de todo o trabalho anual".

cípio ingressa em umanova fase espor- '

tíva a partir do próximo ano, Jean Car-
Io Leutprecht concluiu o seu plano pa-

'

ra 1991, estabeleceu o calendário defi
nitivo para o próximo ano, e entregou
todo omatériàl para ser analisado pelo
chefe do executivo jaraguaense. Tudo
isso, com base em três premissas fun
damentais: Incentivo, contratação de
bens profissionais e condições de trei
namento aos atletas. Pontes que vão

assegurar uma completa renovação 40
esporte jaraguaense.

Jean desejá intercalar diversos
festivais esportivos em várias modali
dades ao calendário de 91, mas sua

primeira pretensão é a volta dos Jogos
Abertos de Jaraguä do Sul (.J1AJAS);
"que envolva todas as, sociedades e

clubes, escolas e empresas, sendo divi
didos em duas categorias: até 15 anos

e adulto", explica o chefe da DME,
que já tem ate mesmo a data prevista
para a realização dös Jogos: entre 1�

Entretanto, o objetivo de Jean é
o de fazer escola. E os Centros de Trei
namentos, destinados a crianças de 10
a 14 anos.serãe o primeiro passo para
a identificação da criança ao esporte.
"Eles 'visarão a seleção dos. melhores
atletas que devem participar futura
mente dos Joguinhos Abertos --:- com

idades entre 14 e 16 anos"; coloca
Jean. A última etapa do trabalho se

daria através da participação nos Jo
gos Abertos de Santa Catarina.

Mas Jean já adianta: "Se o inte
resse é pelo resultado imediato, a üni
ca alternativa é conseguirmos'o impor
tante patrocínio das empresas às diver
sas modalidades e atletas de fora do
município". Ele considera que se pelo
menos 15 empresas patrocinassem os

atletas seria conseguido seguramente
o título do Atletismo nos JASC e o

quarto lugar no cenário esportivo cata
nnense ..

SãoLuís seprepara àOlimaca
,

Jaraguá do Sul _;_ O Colégio São Luiz
recebeu nos dias 2 e 3 as equipes dos
colégios Maristas de Joaçaba e São
Bento do Sul. Foram disputados jegos
de basquetebol, volibol e futebol de
salão. Os jogos foram amistosos, vi
sando a integração entre os estabeleci

mento� da congregação marista e pre-
.

párar as equipes para disputarem no

ano que vem a Olímpiada Marista de
Santa Catarina (Olimaca) que aconte-

,

cerá na cidade de Chapecó. Dentro
desta série de amistosos, o colégio São
Luis estára dia 17 (sabado) em Curi
tiba contra as equipes do colégio Pata
naense.

RUA JOINVILLE, 1839
'JARAc,iUÁ DO,SUL- $C

campeonato, mas que sorreu uma sé
ria contusão no joelho. Ado retorna

justamente no momento em que o ti
me amarga a ausência de Treze, que
recebeu o terceiro cartão amarelo no

jogo contra o Concórdia. A presença
de Márcio ainda não está confirmada,
embora seja bastante provável. A clas
sificação está assim distribuída: Inter
nacional (seis pontos), Concórdia e

Juventus (quatro pontos) e Imbituba,
(um ponto ganho, sem chancesde.che
gar ao título). Para a partida diante
do Internacional, a direção do Juven
tus tomou uma decisão: os automóveis
não terão acesso ao Estãdio'Ioão Mar
eatto.

EquipeMalwee
teve destaque
no Bicicross

Jaraguá do Sul - Mesmo não
conseguindo manter o terceiro lugar

. entre es clubes do Sul do Brasil, o
Corinthians Esporte Clube - Equipe
Malwee de Bicicross teve uma atuação
melhor no Sul Brasileiro do que em
1989. A equipe Malwee conquistou
um primeiro lugar, seis segundo luga
res, oitc terceiros lugares, três quarto
lugares quatro quinto lugares; um
sexto lugar, quatro sétimo lugares e
um oitavo lugar.

'

o título de campeão da Equipe
que em 1989 era de Salete Moretti na
categoria feminino E, á�ora é de Jean
Carlos Leal na categona super classe
A. Categoria mais importante do bici
cross no Brasil, Jeam Leal que é de
Joinville, compete pela equrpe Mal
wee, para sagrar-se campeão, enfren
tou cinco (),ilotos com títulos de Cam
peão Brasileiro e também cinco pilo
tos que já formaram a Seleção Brasi
leira e participaram do Campeonato
Mundial, vencendo a todos na conta

gem geral dos {>ontos. Além das pre
miações normais a Equipe Malwee de
Bicicross conquistou o segundo lugar
.na categoria inter-clubes infantil, com -

os pilotos Dieter Meier, Eugênio Te
cila e Alexssandre Aldrovandi.

Chevette L prata (a) ......_ .... -:85
Monza SLE verde met. O km

-

(g)··· ••.••.••••••••• '

••••..••..••.••90 '

fMonzaSLE a2Jul4 portas (a).87
J Moto TDR preta/amarela O
:km·· ......•......•...•....•......•90
'Pick-Up D-20 vermelha com-

pleta 90
'Fiat Prêmio es prata (a) ••..•86
'Rua Afonso Bartei, 477 _;_ Vila
Baependi

'

Jaraguá do Sul - se FO- '
NE: (0473) 72-1604

CORREI·O__
..:>

.

c:> JIIF» c:> " �>

LRVB - Acontece hoje à noite
19:(\)0 horas na Divisão Muni
cipal de Esportes o Congresso
Técico que definirá o II Torneio
Aberto de Valei e Basquete
masculino e feminino, SECET/
DME. As equipes que ainda
quiserem se inscrever�odem fa
zê-lo na própria reumão.

O valor da inscrição do Vo
Iei é Cr$ 5.000,00 e do Basquete
Cr$ 4.000,00. Esperamos Um
bom número de equipes.
MODALIDADES - Na próxi
ma semana estarão sendo divul
gadas as equipes 'de Jogos Aber
tos e Joguinhos que reiniciarão
os trabalhos visando 1991..

Provavelmente teremos
novidades com a inclusão de no
vas modalidades e novamente
a renovação de algumas equi
pes.
II lAIAS - Previsto para no

vembro de 1991 a Volta dos Jo-,
gos Abertos de Jaraguá do Sul,
com muitas novidades e em 02
categorias, infantil e adulto.
Desde já as empresas, Clubes,
Associações, Colégios etc ... po
dem irse preparando, vamos re
tornar à prática do esporte em

Jaraguá do Sul.
AVALIAÇÃO - Ao que tudo
indica as mudanças que estão
ocorrendo no esporte amador
de nossa cidade estão dando dor
de cotovelo em alguns. Os re

sultados, claro que não são ain
da o que todos nós esperamos, ,

mas melhoramos nossa posição
nos JASC de 21� para 13� lugar
e nos Joguinhes de 2<f. para 14�
lugar no geral. Isso em ,a�nas
9 meses fazendo uma renovação
nas nossas equipes � modalida
des. Ãs críticas são necessárias
e válidas, mas somente, quando
tem fundamento ... Obrigado!

BOLA NA TRAV'!

VETERANAS - Grande suces

so o I Campeonato de Volei Ve
terano, realizado pela LRVB e

Prefeitura Municipal de Jara-:
guá do Sul.
A equipe vencedora foi a

AABB/Urbanitos, 2� lugar
AGV/ARG, 3� lugar 'Raio X,
4� lugar Najas e 5� colocada Ki
Lance.,

As atletas mostraram uma

vitalidade de fazer inveja as

atletas mais 'novas, isso deve
servir de incentivo para quem
está começando, valeu.
DARPE MALHAS - Indiscuti
velmente a empresa que mais
se destacou nos meios esporti
vos locais através do patrocínio
de modalidades como a' canoa
gem e o Volei feminino (que foi
considerada a .equipe melhor
uniformizada nos JASe e nos

Joguinhos Abertos) bola branca
para o casal, Afonso e Dione
que sempre estão prontos a co

laborar com a nossa juventude.
Espetamos para 1991 con

tinuar contando com este apoio
e que novas empresas venham
se engajar neste nosso projeto
de renovação do esporte ama

dor Jaraguaense.
JUDÓ FEMININO - O I Cam
peonato Brasileiro de Judô (13
a 14 anos), ,Fealizado.emTimbó
- SC., envolveu nove estados
e contou com a excelente parti
cipação das atletas Jaraguaen
ses, Jackeline Amorim (3� lugar
no peso/ligeiro), Zélia Brei
thaupt (2� lugar pêso meio leve)
e Tatiana Aftini (3� lugar IT<!> pe
so pesado).

Pode estar surgindo uma

nova modalidade para repre
sentar' nosso município nos

JASC, vamos incentivar essa
ineninada.

Jean Carla Leutprecht

, ftN\fN M'ALHAS LTDA.

Malhas para contecçâo
,

Moleton, mo/etinho, malha mereerizada e
eoton lycra.

Rua Walter Marqué!rdt, 102 - Fone 72-0099
Jaragua do Sul. - SC

Há 20 anos transpoitan{lo -. ,:, ',.

os a,rtílice$ do nosso progr�s$'o: ,

AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987 .. 'FONE_72.-1422
.

.

Jatagyá do Sul, de 10a .16/1.1/90
. - -
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ANOTAÇé)ES
, Mandam-nos um bilhetinho

para dizer que a Rua 14 - Georg
Czerniewicz, no bairro do mesmo

nome, está recebendo melhoria na

iluminação pública e que esta.não
resolve oproblema dosmoradores,
pois as luminárias só servem para
iluminar melhor as crateras que se

formaram no asfalto. E'claro que
existe uma dose de ironia no bilhe- .

te, pois está sabido que a. tubulação
de água, apesar de recente, está
sendo substituídaporoutra, maior.
Agora, cá pra nós, que tá ruim,
lá' isso tá mesmo! Fechar buracos
até que seria uma boa pedida.

-x-x-x

Se a moda pega mio vai ter
"caixa" de Estado que agüente o

avanço aos cofres .públicos. Está
na hora de semoralizar essa pouca
vergonha. Orapois.pois, os depu
tados do Estado de Tocantins que
não se reelegeram nas últimas elei
ções,' vão receber uma pensão vita-:
lícia de cr$ 500.000,00 por mês,
cada, segundo foi aprovado um

projeto de lei, nesse sentido. A ale-,
gação que serve de base para esse

recebimento é que são os pioneiros
do novo Estado brasileiro. São em

número de 10 a 11 os deputados
que não conseguiram se reeleger e
certamente ficariam desemprega
dos depois de lutar tanto e.de traba
lharem diuturnamente pela plena
existência do Estado dentro da Fe
deração, que os deixou 'inválidos
para outro tipo de trabalho. Porca
'lá miséria! .

-x-x-x

Passarinho assina portaria es:
tabelecendo novos critérios. para
exibição de filmes na TV, justifi
cando a necessidade de estabelecer
a uniformização dos critérios elas
sificatórios das diversôes. públicas
e dosprogramas de rádio e televi
são. Quatro faixas serão conside
radas: a livre, com veiculação em

qualquer horário; a não recomen

dada para menores de}2 anos, que.
não poderá ser 'levada ao ar antes

das 20 horas, inclusive chamadas;
as proibidas a menores de 14 anos,
vedada até às 21 horas;' e a não
recomendada pára menores de 18
anos de idade, que não poderá ser

levada ao ar antes das 23 horas.
Pelo menos alguma satisfação à so-

. .� t� _,

ciedade brasileira que já ameaçava
explodir com a continuidade da de
gradação dos bonscostumes. Pon
tos para o Ministro da Justiça!

-x-x-x

Guaramirim - A municipali
dade e ti Celesc realizam a implan
tação de 77 luminárias de vapor
mercúrio, 400 Watts, que substi
tuem as de 80 Watts. As ruas que
recebem as novas luminárias são'
- Antônio Zimmermann, João
Bustschardt, liineu Vilela Veiga,
João Ossowski, Athanásio Rosa e

Gerônimo Correa. Os recursos pa
ra este trabalho são do município.

.
O Prefeito Antonio Carlos

Zimmermann está preocupado
com o telex que recebeu da Petro
brás, informando que a partir do
dia 15 (quinta-feira), a gasolina
que abastecerá Guaramirim conte
rá metanol. Segundo informações
da Petrobrás, haverá divulgação
quanto ao manuseio e.cuidados ne
cessários para sua utilização, uma
vez que o metanol é altamente tó
xico.

-x-x-x.

Hoje e amanhã, das 9h às 17h
está aberta à visitaçãopública a Ex
posição dos produtos Weg, no Gi
násio de Esportes da Arweg em Ja
raguá do Sul. Os �dutos expos
tos abrangem toda''f!'Iinha demoto
res elétricos, transformadores, ge
radores; acionamentos, converso

res, chaves de partida, painéis elé
tricos, coptadores e relés, controla
dores programáveis, tintas e verni
zes e sistemasde automação indus
trial. Um das atrações da Expo
sição de Produtos Weg é o robô
.linear, Posilin, que funciona du
rante o evento. Este robô é produ
zido pela WegAutomação, com se
de em Florianóplis. Outras atra

ções da Exposição são os motores
elétricos e transformadores 'de
grande porte e o programâvel
A-250, recentemente lançado pela.

Weg. A exposição faz parte tam
bém da 10". Conatec� Convenção
Nacional de Assistentes Técnicos
Weg - que se realizou do dia 5
(segunda-feira) ao dia 8 (quinta
feira). Na sexta-feira (âia 9 ), a

Weg recebeu empresários da região
norte catarinense e do Vale do Ita
jai, para uma visita à exposição.

CAFBSASSE'
A ESSÊNCIA DA PL'REL

CORREIO-1O <>_ � CJp-''''--E:lf -,�-,. '_'
'I

Marisol inaugura sua filial
no município de Schroeder

Schroeder - A Prefeitura
Municipal, juntamente com aMa
risol SrA, inaugurou dia 25 (quin
ta-feira), uma creche na filial Sch
roeder. Na inauguração, diversas
autoridades se fizeram .presentes,
entre elas, o presidente da empre
sa Pedro Donini, vice-presidente
Werner Schuster, além do. Prefei
to Municipal, Adernar Piske, ve
readores e colaboradores da muni
cipalidade. A creche tem 284 me
tros quadrados de área física e
mais 88 metros quadrados de área
coberta para recreação. Teve um
custo de 89 milhões e atende ini-

cialmente 15crianças de zero a seis
anos de pais que trabalham no pri
meiro turno da empresa e 63 cnan
ças de funcionários do segundo
turno, que recebem alimentação,
lazer, atendimento médico, assis
tência pedagógica e transporte.

Cada criança custa mensamente
Cr$ 10 mil.

A Prefeitura Municipal parti
cipou de forma significativa para
a construção da obra realizando
os trabalhos de terraplenagem,ensaibramento, alem de um total

Festa dos Atiradores vai
.ser divulgada só no Vale

Jaraguâ do Sul- A Schützenfest
está do tamanho ideal e deve perma
necer com abrangência regional. Esta
constatação foi relatada às minúncias
pelo presidente da Comissão Central
Organizadora da Festa dos Atirado
res, Leonel Pradi Floriani que parti
cipou da reunião semanal da ACUS,
na noite de segunda-feira. Ele.apre
sentou aos empresários a definição da
CCO de que o turista deve vir a Jara
guá do Sul para prestigiar aSch.ützenfest, mas de forma selecionada: "A
princípio precisamos receber turistas
que sejam parentes, amigos, clientes
e fornecedores de pessoas e empresas
jaraguaenses", ressaltou Floriani,

Comercial vence certame
da SegundáDivisão daLJF
Jaraguá do Sul - A equipe do vidos pela LJF, resta apenas a partici

Comercial sagrou-se campeã do Cam- pação das equipes do Amizade e do
peonato da 2� Divisão da Liga Jara- Cruz de Malta, no Estadual de ��
guaense de Futebol, após empatar em dores. Ambas se defrontaram no ülti
um gol diante do João Pessoa, em par- mo final de semana, e o Amizade obte
tida realizada na tarde de sábado, no ve a primeira vitória, po 2 x 1. O próxi
Estádio João Lúcio. A representante mo jogo acontece em Guaramirim, no
de Guaramirim já havia conseguido dia 18, quando será conhecido o líder
a vitória no primeiro jogo, pelo escore da _chave.}á que as duas equipes já
de 1 )( O c, portanto, bastava apenas estäo classificadas para a segunda fase.
o empate para conseguir o título. As No diaH de dezembro', às 20 horas,
duas equipes garantiram a participa- acontece o arbitral para definir o cam
ção para o. certame da 1� Divisão, no peonato da 1� Divisão da Liga Jara
próximo ano. . guaense de Futebol, para o ano de

Terminados os certames promo- 1991.

,WAGNER
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
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lembrando que para o próximo ano

serão necessariosmelhores serviços de
segurança, no parque Agropecuário.

A Comissão Central organizado
ra deve atuar com rigor na fiscaliza
ção, para que "amoral e os bons costu
mes sejam preservados" como desta
cou Leonel Pradi Floriani em seu rela
tório feito aos empresários, A nível.
de estrutura, o objetivo, Para 1991,
é a construção de Um coreto definitive
para as apresentações de grupos fol
clóricos e de um restaurante típico,
além do asfaltamento do pátio interno
do pargu<: e da ornamentação do es-

tande de tíro. .

.,

Para manter sua boa form!!, eom tedes as qualidadesdo leite, chegou S�nfÀnà 'O iet! Totalmente
esterilizado e desnatado, tem'durabilidade de até 6 meses, mesmo fora êla geladeira. Você

encontra Sim(Ana Oiet em prática garrafa de 1litro, como os melhores similares europeus •••

Lei.ant'Ana Oiet Garante a qualidade sem as dispensáveis gordurinhas! .
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apoio à empresa empreendedora.
No ato inaugural, o prefeito Ade
rnar Piske destacou a importância

. da' obra social e da participação
da Marisol no desenvolvimento
sócio-econômico do município,
além de ser a principal arrecada
dora e empreendedora de impos
tQS em Schroeder, A unidade de
Schroeder 9.ue é conhecida. tam
bém como' Criativa", por produ
zir vestuários da linha do mesmo

nome, foi fundada em 1� de março
de 1984 empregando atualmente
450 funcionãríos distribuídos em

dois turnos.

FERJ realiza a

1 Jornada da

Pedagogia
Jamguá doSul-A Fundação Edu

cacional Regional Jaraguaense (FERJ)
realiza de 21 (quarta-féira) a 23 (sexta
feira) a I Jornada da Pedagogia, Criança
e Educação, no auditório do Sesi. Os ob-

.

jetivos da jornada são de conhecer, discu- .

tir 'e propor alternativas para a situação
da infância; analisar o papel do Pedagogo
na educação da criança pré-escolar e es

colar. Refletir sobre a contribuição do
a1fabetizador no processo de construção'
da cidadania.

As incrições e maiores informações
poderão ser obtidas na secretaria da Ferj.
A jo�ada está aj!)etta 'pára professores,
'alunos e comunidade. em geral. A taxa
de inscrição é de ei$ 1.000,00 para pro
fessores e alunos da Ferj e Cr$ 1.500,00
para popul!lção em gral, AyrQgtama9ão
para esta Jornada é : 21 (quarta-feira)
19h - Abertura - Pela Professera Carla'
Schreiner, 19h3Omin - Palestra e Deba-,
tes _.:.,.OPedagogo doMagistério de Santa
Catarina (Reàlídade e Perspectiva) Dia
22 (Quinta-feira) 14 heras.- Palestra é
Debates - A Forl11a�ão do Pedagogo pa
ra a'Pré-Escola e Sénes Iniciais-dó EnSInO
do 12 Grau (Coinpetência Técnica e Polí
tica) 19h - Palestra e Debates (O Esta
tuto da Criança e do Adolescente (Impli
cações Educacionais)"Dia 23 (sexta-feira)
14 horas - Palestra e Debates - O Esta
tuto da Criança e (lo Adolescente (ASi
tuação Legal e Real da Criança Brasileira
e Catarinense) 19 horas - Alfabetização
Hoje.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




