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Juve.,tus aguarda decisão da Federação • Enquanto
'

aguarda a tkcisdo da FederOfão sobre uma possivilpunição contra
o Internacional de Lages - por utiUZármais tk cinco profissionais
que já atuaram naI: Divisão, neste ano -, a equipe ,do Grêmio ,

Esportivo_Juventus tenta uma faç_anha na ú!"de'tkste 'IÜ!mingo:

.

Breithaupt inaugura.'mais um
,

'

- '

supermercado na Vila Nova

Página 12

-Cr$ 40,00

...-- ,LANÇAMENTOS: _

PreçotkMaJar (Ação); 9i/2 SemanastkAmor
(Romance); JrílWe JríUa (Drama); Caça Fan
tosmas II (Comédia); O Reencodtr.o (Drama)
e Espiões Sem Rosto (Policial). I

'O êomércio"e ln
dústrias Breithaupt colo
ca à disposição da comu

, nidade Jaraguaense, neso
ta semana, o maior.su-

. permercado da rede, que
Já soma 18 lojas espalha
das em cinco municípios'
catarinenses. Construído
em uma área de mais de
três mil metros quadra
dos, o prédio vai contar
com toda a estrutura tec- '

nolögicà da informatiza
ção, além de um estacio
namento .externo para
mais de 100 veículos. Se
rão 21 pontos .de vendas,
entre eles, rotisserie, lan
chonete; padaria, confei
taria e até produtos im
portados.

'
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.PLACASDE
BRONZE
TROFÉUS
MODELOS
·PARA

. FUNDICÃO
FONE: /2-3991

vencer aJ'orte equipe do Concórdia - atual vice-líder do certame,
com seteponto« -, com uma diferença de três gols. .

Matematicamente, esta é a única flJrma possivel do tricolor cheg41'
ao titulo da Segundona, que praticamente foi por água-abaixo,
diante da derrota frente ao Imbituba, por 1 x O. Página 11
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Bolonistas jaraguaenses
compram rearmador de pino

]0% das quadras de
bolão de Santa Catari-,
na - o Baependi pós
sui há dois anos e meio
- e foi adquirido gra-
-ças ao .empenho dos
150 bolonistas perten
centes aos nove clubes
que se .confratemizam
constantemente na So
ciedade Vieirense.

I

BACIA DO ITAPOCU

Aviso aos-leltores: , ,

'

.
'

I Este jornal não recebe públicaçóes oficiais da Prefeitura Municipcll de Iaraguã do Sul

_ A tecnologia ga
nhou 'espaço nas qua
tro quadras de bolão
da SER Vieirense,
com a aquisição recen

te de Rearmadores
Automáticos de Pinos
de Bolão, além dêpla
car eletrônico. Os,

. equipamentos vão pos
sibilitar melhores trei
namentos aos JASC do
próximo ano, princi- .

palmente pela econo-.
mia de tempo que pro
porciona. O sistema já
existe em pelo menos

Página 11

Escolha o idi.oma que .

você deseJà falilr
.INGLES - ALEMÃO
FRANCês-

.

ESPANHOL
ITALIANO
Aprendi'lJldo lOO"ltJ
garantido
Fone: 72'()294

Você que era tão bela... ARTAMA
Expositores - Displays
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Sínaís da crise
- \ .

Os sinais da crise já co- pode Ser vis� inclusive nas fi- funcionários; parã evitar eón
meçam a se fazei' sentir em las de baneos, onde desempre- tratempos, já que eles pró
toda a microrregião assim co- gados disputam, lugar nas fi-' prios reconhecem o desconhe
mo no Estado de Santa Cata- las, para a retirada de verbas cimento das leis trabalhistas.
rina, que apresentou entre os . rescisórias contratuais. Ou Siilais da crise, apesar dé que
meses de janeiro a agosto des- aínda nas reclamatórias que amicrorregião ainda apresen
te ano uma queda de 15% nas dão entrada na Junta Ttaba- ta um dosmelhores índices em
ofertas de emprego, em rela. Ib.ista; onde os empresãrtos relação ao desemprego que as
ção a igual período do ano continuam levando a pior -- "sola SantaCatãrinà e oBrasil.
passado. Em, contrapartída, na grande maioria das vezes,

'

aumentou em quase 14% o os empregados reclaniam e Esperemos que o quadro se al
númeró de pessoas queproeú- consegu�ní a'reposição finan- tere posltívamente, embora
ram1)8 escritórios do Sistema ceira de álgum direito. sail)amos que as perspeétivas
Nacionàl de Emprego, ou em

. para o primeiro semestre do
busca de novo emprego, OU de , . Preocupados CQm isto, os próximo 'lUlO são das melho-

conseguir .o -quase, irrisório empresärtos inclusive vão co- res, Os empresários reagem
, ."salário desemprego".

"

meçar a analisar nielhor as, com as demissõeS; Os operá-
.__,

A' recessão em marcha" admi�s e delÍlissões de seus rios. com o sofrbnento�

DESTINOS·.��
J -

E�1lratiho e. im.placáv�l é uma 1Jlu,lhed '_ o trem partiu arrebatando-
o Destino da gentet. ',,' ",., Ante,vendoadordasepa- me, acorrer, a correr para tão

, Pelos sinuosos caminhos (ação é sentindo o nosso dra- longe PELA! E nessa.corrida
da vida, vemos, a.cada passo, ma, ELA,_s'omente ELA, louca, o apito triste do trem
as ciladasvelhacasardidas pe- acompanhou-me à estação me soava como um lamento
las mãos' hãbeis do Destino! fén;e��....:.;_., "

- era o aguilhão da saudade
, �s duras. contingências ''O', ' Lembro-me bem: à hora

,
a torturar-me a alma desola-

da vida bem cedo me obriga- -i. da partida, es 'seus olhos rne da ...
ram a deixar o lar patemo; os diziam:�'Fica, fica, eu te que-·
meus afetos mais caros, as TO tanto ...

" Mas, eu tinha de
boas amizades e a paisagem', partir, .. '"

querida da minha jnfância e' ,A ténu:lra e O brilho do
da minha juventu,de!. . seu-lindo, olhar me aeompa-

AJuta pela vida, a neoes- nharam fielmente, até que q
sidade-dé p�o�redir, m� impu- 'trerp d�brou a primeira turvá
nham a decisão e. o esforço de 'do caminhol _

Lá distante havia ficado
ir procurar, alhures, ;em. pIa-

'

,

,Parti/querendo ficar! 'o mundo'deírado da minha' in
.gas distantes, o .sucesso profis- - Ah! Como. doeu"-a�uela des- fância e da minhä juventude,
siona.lgue me �a1'ia melhores .pedídal ' '. . '" .", ,', ficaram <?s �eús afetos mais

, condições de Vida e segurança .' Com o coração ferido e caros, principalmente, aquele
para um �Ufur0.t�à,!l,q�l�i:��;. -l' ,;'a, àlma: cqntpistada". segui'.o

"

vulto frágil de mulher bonita
Eassiffi parti <ZOIn ideahs- meu Destmo! JamaiS me,'es- que me qUl!ria tanto e que' eu

�o, em busc� de �uto-áfinna- quecérei da sua i.magem que-
.

tanto amava!
.

çao e da reahzaça,o dos m.eus nda; o se.uolhar fixo nos meus Saudoso e trista em meu

n�bres_anseios:-;-,. '.
. 0Ih,9�, e� silêncio, me pediu- "ext1io", ainda me parecia ver

Na<;> me fOi fat;d romper do para fwar:�. a imagem tão linda da mulher
os sólidos laços de afetividaqe Ah! como' é éruel a. dor querida a me suplicâr aflita:_
que nie_lígav�ni,ao ambien�� :

•

�a despediga, quando se arh� .

/ "Fica; fica, eu teu quero
nsonho e amigo, onde e,u Ja

"

intensamente, pela vez pn- tanto ...
"

me 'sentia preso ao meu pri- meira, no ver<;lor dos anos!!
meira amor - cl paixão por'; I{'ldiferente à nossa dor,. GAULEO SANTANA

Somente a saudade-e- es
sa megera, me acompanhava,
martirizando o meu pobre co
ração! Minhasesperanças de
retornar aos pagos eram re-
motas.-

.

·BêS..-e a,Vida:
"

rág�na 02
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FILATELIA'
Roberto-João Eissler com Medàlha· de Prata; "Inteiros Pos

tais do Século XIX" de César A. BoL-
NOTíCIAS' FILATÉLICAS

'

zan, comMedalha de Bronze Prateado;
�LEMANHA

'

e Folhirihas Filatélicas"de Pedro Boeh-.
·.A Michel-Rundschau, até hoje, me, com diploma. - ':i'

nenhuma Previsão publicou sobre o la- Na Literatura Filatélica, partici-
do filatélico da Alemanha unificada. pou na alasse oficial o "MENFI -
De certo el�s não queriam arris. car-se Me!lsageiro Filatélico" da Seção de Fi-
a fazer palpites antecipados, mas é cer- latelia GECOMIDRlSC, e na.compe-
to que os selos da DDR e Berlim Oéi- titiva o boletim informativo "Santa Ca->-
dental não haverão rnais. Assim con- tarina Filatélicavda Associação Filaté-
vém assegurar suprimento em tempo lica de SantaCataeina, que obteve Me- •

das emissões das últimas semanas.ian- . dalha de Prata Grande; e esta coluna,
tes que escasseiem. DDR já está em o "Filatelia-e=- Correio do Povo" que
plena especulação - os preços para _ obteve Medalha de Bronze.
uma coleção.jãsubíram 5 vezes, segun-

' FEFINUSC
.

do comentou a revista "Bunte". Um, Por ocasião do 93� Encontro Esta-

impáctomomentâneo,éelaro-depois dual, ocorrido dia 14 de outubro em

baixarão para níveis normais, até uma Blumenau, se deu a Assembléia Geral
nivelação normal, co�o tivemos o da Federação Filatélica e Numismãtíoa
exemplo com o Saargebiet. de Santa Catarina, onde foram apro-
I:.UBRAPEX'90 vadas as contas do exercício anterior,

A Exposição Filatélica Luso-Bra- eleita e empossada a nova diretoria, e
sileira, foi realizada de 22 a 30 de serem- tratados de assuntos diversos. A nova.

bro, no Centro de Convenções, em '. diretoria, eleita para comandar es des- ,

Brasília. tinos da entidade nos próximos dois'
De Santa Catarina competiram as anos; ficou.assim constituída: Presiden-

coleções "Carimbos do Império do te: Curt Donner, Vice-Presidente: Lé-
Brasil" de César T. Cordioli, que ob te- li.o Ballod, 1� Secretário: Waldemar
ve Medalha, de Prata-Grande; "Uni Gebauer, 2� Secretãrio:: Bruno C. En-
Grande Sonho-Voar" de Patrick Boeh- rhardt, 1�·Tesoureiro: Geraldo Muns-
me, com Medalha de Prata e prêmios,. berg, 2� te�oureiro: Em<?sto Zje�h.old,
adicionais ; "Comemorativos Padrão

, Conselho Fiscal: Celso Zimath, LuIZ C.
Mil-Réis" de Wanderley, P. Medeiros Fritzen, Roberto J. Bíssler, Suplentes:
com Medalha de Prata; "Os Animais Pedro Boehme, Felix Reíohert, Ade-
-Dominantes" de Maurício S. Soares, mar Goeldner. '

.

Fundado em 10 de maio de 1919. . '. ' '

Diretor: Eugênio'Victor Scbmöekel
'

.,

Jornalista Responsável: Sérgio Homrich DRt/RS 5596
Repérter: Yvonne A.-S; GonÇ1llve$'

._ ,

"

Depe. Comercial: Jaime Blanle
.

.

-

, "

Dlâgramação e projeto gráfico: Jaime de Borba ,

. Mont�g�m: Alexandre Eccel,'Luis Carlos R;ibeiro e Agnald�
"C. Oliveír'a. '.; ,

Revisão: Marisa Moraes

Redação, administràção e publicidade: Rua CeI. ProcÓpio Go"
mes de Oliveira, 290 -:" ex. Postal, 19 _; Fones (0473) 72-2684
e 72-0091 - Jaraguá do Sul (SC). Impresso em A Notícia,

. (off-S:et). -

-

.

Assoêiado ,a Adjori e Abrajori.
,Os,artigos assinados nã? refletem a opinião do semanário.

.. . JiIi -

)araguá do Sul, de '24.0 JO/11190,
;,;'-1_,.1:- ..:' .,;.'_1 '·\,l·-"�'-';'� ..
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Ramos manifesta seu desejQ
de serpresidente da Câmara
Jaraguá doSul":'"o verea

dor José Ramos de Carvalho

(PRN) disse nesta semana que
também está -na disputa pela
presidência da Câmara de Ve
readores, que tem eleição pre
vista para fevereiro do próxi
mo ano, após o retomo do re

cesso legislativo. "Para nós, da
oposição, é indiferente que se

ja eu, a vereadora Marilze
Marquardt, ouo vereador
Zonta, mas sou candidato por
que "pretendo fazer com que

1

a Câmara realmente funcio
ne", argumenta Ramos. Se
houver acordo, entre os oitos
vereadores oposicionistas, a

presidência da Casa não será
do PMDB no próximo ano.'

Ramos afirma que "não

quer ser adversário dó Execu

tivo, bloquear projetos do pre-
, feito", mas sim que pretende
melhorar a estrutura da Câma
ni de Vereadores: "Muitas ve
zes nos falta conhecimentos

sobre as políticas públicas a:través
da "vontade do príncipé". '. ,

Se mantido- o veto presiden
cial, ficam vetados a criação da
Conferência Nacional de Saúde e

o Conselho de Saúde, como forma
de participação popular na formu
lação das políticas e controle de
ações de todos os níveis. Também
foram vetados o Plano de Cargos
e Salários dos Servidores e o Plano
Nacional de Salãrio, que garantia
a isonomia, e o artigo que garantia
recursos do Fundo Nacional de
Saúde aos Estados e Municípios.

, A deputada entende que ao
vetar a participação da sociedade,
o governo investiu contra a digni
dade profissional dos trabalhado-

,

res da saúde, contra as instituições
não governamentais 'prestadoras
de serviço e também contra os Es-
tados e Municípios.

'

�CORREIO-
111[>, <> F» <> "'" Clt

Choinaski critica o veto
de Collor.ã Lei .de Saúde
A deputada: Luci Choinaski

(PT), repudiou o veto presidencial
a LeiOrgânica da Saúde aprovada
pelo Congresso Nacional. ,,\0
mesmo tempo mamfestou apoio

técnicos para analisar os proje- ao dia nacional de protesto, dia

tos, que nos chegam semmaio- 13 deste mês, contra péssimas con-
dições de saúde do povo brasilei

res explicações. Temos apenas
'

roo A deputada está enviando tele-
um heróico funcionário, o se- gramas à representação partarnen
nhor JoãoModesto, que neces- tar catarinense em Brasília solici-

tando a rejeição dos vetos presi
sita de assessores jurídicos, um "dencial à Lei Orgânica da Saúde.
assessor de imprensa", coloca Na opinião da deputada, ao

o vereador do PRN, crítico fero, vetar a Lei Orgânica da Saúde,
Collor de Mello mostra o caráter

renho contra a venda do com- autoritário do seu governo, a ve-

bustível Metanolem Santa Ca- cação para ditador, é uma prática
tarina sob a argumentação ,de política que não 'admite a criação

.
,- de instrumentos transparentes de

que o vereador "precisa se acesso ã execução financeira da

preocupar com a saúde da po- Seguridade Social no País. Agora,
pulação em primeiro lugar". ironizou, as representações da so-

ciedade só poderão argumentar

Prevenção de Vidas e Bensé tema de debate

Jaraguá do Sul- o grave
problema dos acidentes de tra
balho em Santa Catarina, é o

tema central da semana de pre
venção de vidas ç bens, evento
que a Secretaria do Trabalho
e do Desenvolvimento Comu
nitário do Estado levou, ,de �9
a 23 de novembro, a Jaraguá
do Sul e municípios da região. '

A semana de prevenção objeti
vou conscientizar trabalhado-

, res, patrões e estudantes-sobre
a importância do uso de medi
das preventivas nos locais. de
trabalho, nas estradas e no lar.

Santa Catarina é um dos
estados ondemais ocorrem aci
dentes de trabalho. Segundo
levantamento dá Secretaria, ,

no primeiro semestre deste ano
ocorreram mais de 20 mil aci
dentes, que resultaram em 188

� , ,

mortes.Em todo o ano de'89,
ocorreram 46.586 acidentes,
com 192mortes, Embora se ve
rifique a diminuição parcial do
número de acidentes, se cons

tata que a perspectiva é de que
o número de mortes ultrapasse
neste ano o que foi registrado

no ano passado.
Para o secretário Juarez

Furtado, esses dados mostram
a importância de eventos como'
a semana de prevenção de vi

das e bens que Jaraguá do Sul'
sediará. "É li conscientização
de patrões, empregados e;

principalmen.e dos estudantes

que estão para ingressar no
mercado de trabalho, que per
mitirä a derrubada dessas ele
vadas estatísticas", afirmou
Furtado.

A semana de prevenção

desenvolveu cursos de forma-
'

ção de comissões internas dê

prevenção de acidentes (CI
PA's), de primeiros socorros,
de combate e prevenção ao fo

go e teve também um encontro

regional de técnicos e seguran
ça do trabalho. O evento con
tou com o apoio do Sindicato
dos Trabalhadores na Indús
tria de Alimentação, Sindicato
dos Trabalhadores na Constru
ção e no Mobiliário; da Asso

ciação Comercial e Industrial
e dó Sindicatodo Comércio.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
,

'

Su�ção de Jaraguá do Sul
,

ASSEMBLEIA GERAL OR,DI�ARIA
- .,' ELE.ÇOES:,,' ,

Na .f�rma do art .. 39 e seguintes da Lei n? '4.215/63 e do artigo
11 e seguintes do Regnnento Interno, convoco os Advo�ados regular
mente inscritos nesta Subseção da OAB para a Assembléia Geral Ordi
nária destinada.ã ele.çãó dos 24 (vinte e quatro) membros do Consêlho
Seccional,bem COmO daDiretoria desta Subseção, biênio de 1991/1993,

,

a realizar-se no dia 28 de novembro de 1990, com início às 9 horas
e término às 1-7 horas, na Sala dos Advogados, situada no Edifício
do Fórum desta Comarca, observadas as normas legais e pertinentes,
ao Estatuto e Regimento Interno.

.

, Jaraguá do Sul (SC), 17 de outubro de .1990.
, ,ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
,

, SUBSEÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL - se
PRESIDENTE

HUMBERTO PRADI

'ADJORI' realiza última
reunião do periodo/90

"DEUTSCHE ECKE"
LEITWORT: "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN

, OEUTSCH, DAMIT DIE ERERBTE MUtTERSPRACHE
NICHT IN VERGENSSENHEIT GERAET!"

,

'- Die Redtúction
,

Anlaesslich einer Konfirmationim Klub Baependi erzãhlen
viele e�geladene Gãste de.s Herrn Adelino Homburg und Frau

_ Brunhtlde. Dazu-kommtWtllySonnenhohlund erzãhlt volgenden
Scherz.

- .

,

Ernst Todt hatte in Três Rios doNorte, dicht beim Salão
Ainizade, eine schoene Kolonie zur Wirtschaft und die gut

-

eingerichtete Pflanzung ging bis in der nähe des unbezeunten
Eigentums-wohnung. Jeder der, vorbei ging staunte über den
schoenen. Kopfkohl der da wuchs. Ein Morgen ist alles kahl.
in dessen Stelle stand ein Plakatmit der Aufschrift; "FÜR DEN
TOD ISTKEINKRAUT GEWACHSEN". Und de Todt konnte
keine Klage einrichen ...

Convocada pelo presidente jor;
nalista Darcy Schultz, a ADJOR! -

Associação dos Jornais do Interior de
Santa Catarina, da qual o nosso dire
tor é vice-presidente, terá lugar nos
dia!!.l�e 2 de dezembro a última RElJ
NIAO DE TRABALHO relativo ao

ano em curso. Será na aprazível e aco
lhedora, cidade de BALNEÁRIO
CAMBORIU, tendo por local o Salão
de Conferências do ,MARAMBAIA
CASSINO HOTEL. à beiramar.

,

O que distingue aquela- cidade é
" a atividade pronta do Secretário de
Turis!D0' ESP.lrte e Cultura -:'- Luiz

,

Carlos Chedld, que enviou a cada as

sociado um programa social e de lazer"

duránte a permanência na cidade, por'
determinação do prefeito Leonel Ar
cângelo Pavan, "imbuído no propósito
de bem receber nossos visitantes, de
maneira especial jornalistas do inte
rior do Estado de Santa Catarina" pa
ra: 10 horas -DESFILE DEABER-
11,lRA DA TEMPORADA DE VE
RAO-90/91, na Praça Tamandaré, na
Avenida Atlântica; 15 horas - VISI
TA AO PA,RQUE BALNEÁRIO

, CAMBORIU (SANTUR) translado
em ônibus especial e 20 horas - JA,.N
TAR PE CONFRATERNIZAÇAO
- Restaürante SinháMaria (frutos do
-rn,ar) - 23 horas, retomo aos hotéis
� translado em ónibus especial. É a

indústria' sem chaminé funcionando!

Jaragud do Sul, de 24 a 30/11/90 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rista não tem dúvidas de que a par- '

tir de agora "vai sobreviver o em

presário competente, que precisa
voltar à fábrica para acompanhar
de perto a sua produção", "

, Nicolodelliafirma que geral
mente o setor têxtil tinha nos últi
mos meses do ano o seu melhor
período de vendase que isso não
aconteceu neste ano, em função
<Ja recessão, o que prejudicou
muitas empresas. "Se no início de
cada ano as dificuldades sempre
forammuitas, imagina como sere

mos. em 91?", questiona, preven
do maiores dificuldades no futuro
próximo, mas sem vacilar: "Nas

épocas de crise a gente tem que
ser bastante criativo, estimular os
colaboradores para isso e procurar
fazer o produto o mais diversifi
cado possível da concorrência", '

conclui,

_-------------- eCONOM"A -CORREI'O--
K> <> F- <> """ <>

Os dados são alarman
tes. Em recente pesquisa a

Instituto Brasileiro de Geo
.

grafia e Estatística (IBGE) re-
velou que apenas 5% da po
pulação detém 39,4% -da' ren
da nacional, sendo que 3,2%
dos. brasileiros recebem mais
de 20 salários mínimos, en

qua"to que quase a metade da
força produtiva deste País
percebe menos de dois salá
rios. O número de trabalha
dores que ganha até um salá-
rio chega a 27,2% - as mú
lheres são as mais exploradas

"

u

II.
Atacado e va�.jo

"

II

Desde (1 dia 15 deste mês
estão em vigor os.novos pre
ços das tarifas do transporte
coletivo, que a cada dia pesa
mais no bolso dos usuários,
O prefeito Municipal de Jara
guá do Sul autorizou um rea-

"

juste de mais de 15%, elevan�'
do as tarifas de Cr$ 26;00, 'pa
ra Cr$ 30,00. O 'Último au

mento havia sido concedido
no dia 14 de outubro, à Auto
Viação Canarinho.

-.-.-

E os reajustes não ficam
aí. Desde o dia 21 estão em

vigoros novos preços da Uni
dade Taximétrica, em Jaraguá
do Sul, que passou para
Cr$ 90,00. Justificativa: os

aumentos nos preços do pe
tróleo e seus derivados, além
dos constantes aumentos nos

custos demanutenção dos vei- .

cu los - peças e aoessários. O
taxi passa a, ser uma alterna
tiva cada dia mais difíciL.. O
reajuste foi, autorizado pelo
,prefeito municipal. _

-.�.-

economicamente. Outro dado
assustador: mais de 40% dos .

brasileiros sobrevivem do su

bemprego e não dispõem de
amparo da Lei Trabalhista.

-.-.. -

E o presidente Col/or de
Mello concedeu a grande
chance dos brasileiros volta
rem a emendar. os feriadões.
A partir de sua decisão de não

antecipar.feriados em meio de
semana; praticamente o único
dia não emendável é a quarta
feira, até porque seria uma

grande vadiagem nacional se
ISSO acontesse. O fato é que
pouc�s eessoas !Ião curtiram

,

o fenadão do día 15 de no- .

vembro, retornando apenas
na manhã de segunda, quei- ,

madas de sof e muito agrade-
cidas ao presidente.

'

-.-.-

A mobilização dos em

presários surtiu efeito eparece
que oGoverno do Estado de
cidiu conversar com o setor

empresarial sobre as conse
qüências econômicas advin- .

das dos projetos de Lei 288,
289, 290 e 2�3, que propõem
alterações.substanciais na sis
temática do recolhimento do,
ICMS. A grande crítica em

presarial recai sobre o projeto,
288, que trata da cobrança de
imposto sobre osprodutos ex- .

portados na data do embar-
,

que e não mais na data de fe
chamento do câmbio - como

é feito atualmente. Outro pro
testo diz respeito à implanta- .

ção do recolhimento quinze
na/do Imposto.

Rua Reinaldo Rau,632
Fone: 72-1599

Nicolodelli: "Opassadonão
tem mais futuro no Brasil"

Jaraguá do Sul - "As empresas
brasileiras têm que entender que
o passado não tem mais futuro".
O trocadilho inteligente é do pre
sidente do Sindicato das Indústrias
do Vestuário de Jaraguá do Sui
- órgão que representa pelo me

nos 150 empresas do setor têxtil
jaraguaense -, Luiz José Nicolo
delli, cada dia mais preocupado
com. a necessidade. dos empresa
rios investirem na qualidade, para
garantia de maior produtividade.

Crítico, Nicolodelli considera
que no Brasilnão existe mais lugar
para amadores - "temos que ser

profissionais, porque acabou a
, época do empresário ganhar di
nheiro fácil, devido à vontade in

transigente do governo em elimi
nár a chaga da intlação";: afirma.
q presidente do Sindicato vestua-

Richter assume
a presidência
da Associaçõo

Guaramirim - Com ob
jetivos claros de mobilizar o
empresariado e conseguir au
mentar o número de sócios no

;

prazo de um ano, o gerente
administrative daWeg Quími
ca, empresário Reinaldo
Richter, assumiu na noite do
dia 21 a presidência da Asso
ciação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim
(AClAG), em solenidade
complementada por um deli
cioso jantar no Restaurante
Predileto. Atualmente a enti-:
dade possuicerca dê 10(1 só
cios.

. Reinaldo pretende dirigir
a ACIAG de forma participa
tiva, transformando as direto
rias Comercial.. Industrial e
Agrícola em órgãos atuantes,

, especialmente' na área de trei
namento. "Investir no homem
paramelhorarmos a qualidade
a aumentarmos a produtivida
de é a saída" , aconselha o pre
sidente daACIAG, que consi
dera correto o Plano Econô
mico do Governo Collor -'
"talvez seja a recessão a única

.

forma de baixarmos a infla-
ção", admite.

'

Breithaupt
inaugura outro
Supermercado,

Operários da
Baeumle fazem
paralisação

Jaraguá do Sul - Está Corupá - Os cerca de 65
confirmada para esta semana operários da Baeumle - fábrica

'3 inauguração do mais novo de Espulas -, em Corupá, reali- '

Supermercado da rede Brei - zaram duas paralisações de 40mi-
thaupt em Santa Catarina, o nutos, nos -dias 9 e 14 deste mês,

'

maior do grupo. Construído em protesto contra a decisão do

em uma área de 3.103 metros
Tribunal Regional do Trabalho,

. que' concedeu uma reposição sa-

quadrados - 1.792. metros .

.

làriàl com base no IPC até março
quadrados destinados às ven- deste ano, deixando de lado os
das, além do pätío' externo pa- Indices posteriores, além de ter
ra estacionamento a mais de garantido uma estabilidade de 90
100 veículos -, o moderno su- dias. .

permercado terá 21�'ntos de
d

. ç'
• Os empregados - filiados

ven as íntormatíza os, rons- ao Sindicato dos Trabalhadores
serie, lanchonete, padaria, na Construção e noMobiliário
confeitaria, açougues, bijoute- querem a reposição da IPC inte-
rias e produtos importados" . gral. '

A direção das Lojas e Su-
permercados Breithaupt ini
ciou suas atividades no dia 9
de dezembro de 1926, em, Jara
guá do Sul, sob o nome de Co
mércio e Indústrias Breithaupt
SIA. E cresceu muito nesses

anos todos: atualmente, são 18 '

lojas espalhadas por cinco mu
nicípios e com representações
emmais outras 64 cidades cata
rinenses, uma estrutura que'
emprega quase mil pessoas.
Ern resumo, o grupo transfor
mou-se na maior rede de lojas
e supermercados do norte cata-
'rinense.

'

Em função disso, a diretoria
do Sindicato entrou com recurso

junto ao Tribunal,Superior do
Trabalho, nesta semana, solici
tando novo jul�amento das cláu
sulas do dissídio. Na opinião do
presidente do Sindicato, Clemen
te Mannes, "as'êmpresas querem
novamente depositar ö ônus da'
crise sobre os ombros dos traba
Ihadores". Muitas empresas dos
dois setores já solicitaram infor
mações-ao Sindicato sobre a pos-

, sibilidade de adoção da redução
,

na jornada de trabalho e dos salá
rios, como forma de reduzir cus-
tos.

. '

9O;A'DECADA"�'
,ASUAMELHOR MARCA.

<, EIMENDiiBffR VEicUIDS
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Joragu6 do Sul - Patrões e em

pregados do comércio voltam a se
, r�unir na segunda-feira (26)1>ara ana

r á.l S I O lisar conjuntamente uma contra-pro"arag'f ao u� - s empre- posta feita durante a assembléia dos
sários decidiram lançar fqgo con- comerciários, dia 19, referente ao ho

- tra os comerciantes ambulantes
�

rärio de funcionamento do 'comércio
que, literalmente, invadiram o no período natalino e de final de ano.
,centro da cidade, nos últimos dias,. A categoria praticamente referendou
comercializando melancias; aba- a proposta' apresentada pelo Clube
caxis, uvas e todo o tipo de verdu- dos Diretores Lojistas, mas está teil
ras e frutas, um "assunto para a tando conseguir o fechamento das 10-
Polícia Federal", segundo consi- jas na véspera de Natal, dia 24 de
derou O próprio deputado eleito, dezembro.
Udo Wagner, durante a reunião
semanal da Acijs, dia 19. Mobili
zados, os empresários encaminha
ram ofício à Prefeitura, com apoio
do Clube dos Diretores Lojistas,
solicitando rigor na fiscalização,
sob a justificativa de que "trata-Se
de uma mão-de-obra não especta- ,

lizada que, inclusive, está sujando
o centro da cidade".

Acijs deseja
fiscalização,
a ambulantes

Na verdade; os empresários
consideram o comércio ambulante
"uma concorrência 'deslêal centra
as inúmeras verdureiras que estão
instaladas no município, que pa
gam impostos e fornecem merca

dorias a população durante todo
o áno". A sugestão -{eita pela
Acijs: "Que, então, a Prefeitura

�

desloque estes comerciantes clan
destinos à Feira Livre das quintas
feiras, nos fundos da 'Igreja São
Sebastião". �

Agradeço a�NDSSa
Senhom do Sagrado
Coração pelas graças

recebidas.

A.A.S. I.

RBN, - 780 KHZ
Ouça
diariamente
No pique da
BrasilNovo, com
Vümar Corrêa
Ha voz do povo"

SUCOSE
VITAMINAS'

.

GOULARJ
Lanches, �

Pizzas, Sorvetes,
Petiscos e

Bebidas.
R: CeI.,'

Procópio
Gomes,227

Comerciários reivinllicam a

folga na véspera do Natal

Para isso, os comerciários estão
se dispondo a trabalhar no dia 22 até
as 19 horas, aumentando em uma ho
ra a proposta feita pelo CDL, de tra
balhar até às 18 horas, naquele dia,

o presidente do Sindicato dos Em
pregados no Comércio, Irineu Jun
kes, adianta que "a questão não é
polêinica e afirma que os empregados
aceitaram praticamente na íntegra à
proposta apresentada pelo CDL. O
acordo será devidamente assinado,
não temos dúvidas disso", afirmou
Irineu. Até ontem, ele esteve em São

,

Paulo, onde participou do Congresso
Brasileiro de Direito Coletivo do Tra
balho e do IV Seminário Sobre Direi
to Constitucional do Trabalho,' no
Centro de Convenções Rebouças.
Entre os assuntos debatidos pelos sin
dicalistas está "a livre negociação sa

larial, a influência dos precedentes do
,

TST nas negociações coletivas e as,

dimensões da estabilidade do dirigen
te sindical".

FUNERÁRIA HASS
Av. Mal. Deodoro, 1.771-Fone: 72-0903

,

PlDlIÜiO - 24 horas '

Falecimentos da semana

13/ll/90 _ SR. RAFAEL ZAPELLA, COM IDADE DE 65 ANOS,
O SEPULTAMENTO FOI REAUZADO'N0 CEMITÉRIO MUNI-
CIPAL DESTA CIDADE,

'

13/11190 � SR, ORLANDO KUNZE. COM IDADE D_E 41 ANOS,
o SEPULTAMENTO FOI REALIZADO NO CEMITERIO MUNI-
CIPAL DE SCHIWEDER. -

_

13/11190 _ SR. JAIME RINCAWESKI, COM IDADE DE 26 ANOS,
O SEPULTAMENTO FOI REALIZADO NO CEMITÉRIO MUNI-

flhtt�-o SR. MARINHPSTAHL-::'_COM IDADEDE 48 ANOS,
SEPULTADO NO CEMITERIO DE SANTO ESTEVAO.
14/11190 _ JOSÉ KQCHELLA - COM IDADE DE 37 ANOS, SE
PULTADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
14/11190 _ VALDIR ESTEVÁO CERIl'�O, COM lDADE DE 34
ANOS, SEPULTADONO CEMITÉRIO SANTO ANTONIO DE NE-
REU RAMOS.

_

'
'

,

161U19O'- MARIA GIOVANELLE BIERNAZKI _ COM IDADE
DE 73 ANOS, SEPULTADA NO ÇEMITÊRIO DE SÄ,O PEDRO.

,

16/lt/9O ,:;. TEREZA GARCIA SARTI, COM IDADE DE 47 ANOS,
SEPULTADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CORUPÁ.

�

18/11190 _ FRIDA ANA ERBS, COM IDADEDE 7lANOS, SEPUL
,TADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JGUÁ DO SUL.

, "

'DR�. DOUq'LAS FARIA·
" CORREA' ANJO'

Anglologla e Cirurgia Vascular' .

, (varizes; tromboses, doenças arteriais)
Comu�ica clientes e amigos seu novo endereço:

, 'Policltnica Rio Branco, 207 - Fone:
\72-1744/72-1063

'

, "

Pilote semprf'
' ':!Ulpado

<f'HONDA I I

Jaraguá do Sul, de 24 a �0/11/90
" .. \ \ \ , 1 '" •.• Y' ..

'

I U .� 'f'o • .._ ... ", ;..-

,�
,
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II> <> IF"" c;> � �:�

AGRADECIMENTO
,
Profundamente consternados, comunicamos "

,

aos parentes, amigos e conhecidos o passamento
de

'

',� ,

ANSELMO SABEL
ocorrido às' 6 horas do dia 'OS de novembro de
1990, no Hospital das, Nações em Curitiba, com
a idade de 47 anos.

-

Por este intermédio desejamos agradecer a

todos pela sua participação nos funerais, aos que
enviaram flores, coroas, telegramas e que de um

outro mudo nos confortaram C0m suas palavras
de pezàr, em especial aIndústrias Reunidas Jara
g_ua S.A:, ao Sr. Ademir G31rci� e_ ao Padre João
zinho pelas p�l';lvras de fe cnsta proferidas no-

lar e no cemitério.
�

'A família enlutada

II

Se você tem uma Idéia
-

na .cabeça, o Foto Loss
coloca uma câmera

na suamão,

SHARP SONY<
VENDAS PELO SISTEMACOOPI;RATIVO

IA"
-, ft.e

,L_

.
, -

Rua Mal. Deodoro, 302
Fone 72-0181

Jaraguá do Sul

,',EDITAL
ÁUREA MÜLLERGRUBBi, Tabeliã Oficial de Títulos da
Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de Santa Catàrina,

,
na.forma da Lei, etc.

.

�

. "

Faz saber a todos quanto este -edital virem que se
'

acham neste Cartório para protesto os títulos contra:
/

'

ALCEU ARNOMIN.Á1TI --=Rua.WalterMarquardt 518-NESTA.
AREStIDESMALLON COM. DE MÓVEIS - Rua Ba
rão do Rio Branco 72 - NESTA .'
CHIC CABELEIREIROS - RuaHenrique' Rauch -

NESTA.' , /

HANNOVER REPRE,SENTAÇÕES LTDA. - Rua
João J. Ayroso 2414 - NESTA. , .:

,
SERVO COM. E IND._LTDA. - Rua Mal Deodoro
855 -, NESTA. \ �

VALMIR METZ - Rua Venancio da S. Porto s/n� -

NESTA.
'

�

W P COM. REPRESENTAÇÕES LTDA. - Rua Mal.
Castelo Branco 2604 - SClJROEDER. -

E, como os ditos evedores não foram encontrados
,

ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por inter
médio do pr��ente edital, paraque o mesmos compareçam
neste Cart6no na rua Arfhur Müller n� 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 protes- }

tados naforma da Lei, etc.
,

'

.. KKlJaraguá do Sul, 20 de novembro de 1990
AUREA MULLER GRUBBA � Tabeliã e Oficial de Protesto
de Títulos. t '� ,

_
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KADRI'
Pll'lll�,.--

A sUa elegância
começapor
fora.
Vista

,,\Ioda Sempre
�etúlio Vargas,.55

ÓTICA
HERTEL

* Labo",tórlo ótico
especializado. .

* Há mals de SO anos àténdendo
voetf,
* Precisão e qualidade
Av. Getúlio Vargas 1S'
Fone,72-1889

•

Destaque especial para a beleza de Karina Ianice de Biueneourt, 18 anos,
que concluiu no dia 17, no Clube Atlético Baependi, o Curso de Mane

quim, Modelo Fotográfico,e Etiqueta, na t!cademia Edi. Karina cursa Infor
mática, no Colégio Bolando Marcelin(! Gonçalves e 'trabalha no, CPD da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. No caminho certo da moda, ela pretende
continuar com a ginástica e o jazz, na Edi.

.

_
.

. Parabéns à jovem Patrícia
Helena Blank, que realizou sua'

Confirmação, no domingo, às 9
horas, na Igreja Evangélica Cen
troo Arecepção aconteceu na Asso
ciação Recreativa da Weg. Patrícia
é/ilha do colega de redação do
"mais antigo", Jaime Blank, e de
Maria Odete Gramm Blank.

No dia 18 a jovem Danielle, filha
M distinio casal Brunhilde e Ade
lino Homburg; foi confirmada em

c�lto festivo, às 9 horas, na Igreja
Evangélica Luterana de Jaraguá do
Sul - Centro, com recepção aos

avós, /!(Irentes e amigos, às 12 horas
. no Clube Atlético Baependi. Cum-
primentos à Danielle e respectivos
pais.

AIEscola CKATREALIZA às
20h30min no dia 30 de .

novembro. nas dependências do
Cine Jaraguá, Uma grande festa.
Na oportunidade 40 alunos
apresentarão-os inúmeros 'recursos
e habilidades, desenvolvidas

'

durante o ano quando
freqüentaram o Curso
Profissionalizante paraManequim
e Modelo.
O desfile deste ano institula-se .

" "WORK SHOP" (oficina de
trabalhos - mostra de trabalhos)
e traz cenas teatralizadas, .

dançadas e desfiles convencionais,
a CKA T convidará para esse

evento 650 pessoas, escolhidas
entre lojistas, empresários, pessoal
de imprensa e outras pessoas direta
ou indiretamente ligadas àagência.
A roupa será de lojas Breithaupt.
A CKA T, oferecendo mais este'

.

espetáculo, quer homenagear a
cidade e comemorar o seu 22
aniversário.
Nas [otos ao lado, formandos
da CKA T, Michelle dá Silva,
Cristiano Scheuer e Marcielle
Picó/li

As meninasMaristela Petri e
,

Vadete Voigt lazem amanhã (dia
25) a primeira comunhão, em Geri
mônia que. teve lugar na Igreja de
Nossa Senhora Aparecida, na Ilha
da Figueira.

-.-.-.-.-

Todo o' encanto em vestir-malhas
exclusivas Rio/São Paulo

Ay:Marechal, 796�Fone:72-0255

.� r!�§pl��_M��H-
_ Jaraguá do sul-se

grupo folclórico Neue Heimat .

-.-.-

A festa foi grande na Boate'
Marrakech, durante a "II Noite
do Hawai" dia 16. Falou apenas

.

que os foliões viessem vestidos a'
.....----------.

rigor, embora a animação da
Banda PoP Band tenha agrada
do;e muito. Verdadeiro sucesso. ,Um grande sucesso, com. casa

lotada, foi o Baile de 25 Anos
do Colégio Holanda Marcelino
Gonçalves, ocorrido no dia 17,
no Salão Vitória.

-.-.-

Como sempre as promoções
da Rede Feminina de Combate
!lO Câncer atingem os objetivos, '

com apoio comunitário. No al
moço beneficente realizado na re

sidência da senhora Rosani Casa
grande Breithaupt, dia 20, não foi
diferente. Tendo como madrinha
.1 sra. Virginia de Macedo. Furta
do, o almoço também serviu para
homenagem às senhoras Ladir
Franco e Denyse Zimmermann
da Silva. Também foram apre
sentados desfiles -de moda deLa
ias Breithaupt, com direito. a sor
leio deprêmios e música. ao vivo.

-.-.-

o embalo também não foi
diferentena Sociedade Esportiva
e Recreativa Yieirense; uma gran
âe festa que uniu os bolonistas
no "Baile de Rei e Rainha do Bo
lâo", com animação do Conjunto
Musical Colúmbia (RS), no sába
do, (17), início às 23 horas. Pou
co antes, houve a trocá de faixas
entre as majestades do Bolão da
Vieirense. -.-.-

-.-.-
o Clube Atlético Baependi

. deu abertura à sua piscina, dia
15, para a temporada de verão
90/91, E o pessoal já mostrou a

. grande vontade de curtir o. sol.
Registramos com alegriiJ 'o
sário de 15 anos de vida d4
Anâre«Beatrice Sporrer,
no dia 13, quando os seus

foram recepcionados na re
.

da lamllia_ Felicidades.

.
Mas amobilização dos bolo

nistas da Vieirense começou já na

tarde daquele dia, com a famosa
Busca do Rei e Rainha (quatro,

.
no total), contando com a.partici
pação de uma banda alemã, com
posta por 32'elementos, além do

o Grupo Teatral "PlJnto de
Interrogação" apresenta a partir
das 20 horas de hoje, no auditório

-.'-.-

Bela cerimônia,
marcou o

casamento MS
jovens José Carlos
Mendonça e

.

Silvana Leier,
ocorrido no dia 3
deste mês .. Um
delicioso jantarfoi,
oferec.ido no

Restaurante ltajara
a todos os

convidados. Ao
casal, os sinceros
P4_rabéns. Silvana,-,
inclusive merece os

'

fl4rabéns, também'
pelo seu

aniversário
comemorado tio dia
18.

rudo em presentes pari
, você

LANZ

der Reis- e Salomão A: Ribas JÚ-·
nior; SÓCIO EMÉRITO - Car
los Humberto Pederneiras Cor
rêa; SÓCIOS EFETIVOS -

Ana Maria Martins Coleho Cor
reia, ErnestoAnibalRuiz, Hilton

.

. Amaral, !daulo José Cunha, Iza
Vieira da Rosa Frisard, Osvaldo
Henrique Hack; Lélio Pereira da
Silva Nunes, Maria Batista Ner
colini, MârioFemanâes Dias,
Teresa Domitila Fossari e Zulei
ka Mussi Lenzi; SÓCIOS COR
RESPONDENTES -:- Arno

Wehling - Rio de Janeiro;Artur'
Virmond de Lacerda Neto - Pa
raná; Francisco dos Reis Maduro
Dias - Açores; João Freire de

.

"

Medeiros - Maranhão; Leda
Collor de Mello. - Rio. de Janei
ro; Maria Antonia Teodosio de
Fraga Esteves � .Açores; Maria
Beatriz Rocha Trindade - Lis
boa e Rui Cárita - Madeira.
*Muito sentida amorte de Siegolf
(Chico) Rua, dia 16-10-90, em

Curitiba. Era filho de Reinoldo
Rau e Emilie Probst, ele empre
sário de grande expressão, cons
trutor da sede da Soco Atiradores
Iaraguâ e é nome de uma das

principais vias públicas � Rua
19 - REINOLDORAU - sul/
norte.da cidade. O falecido. era
ligado aosAA, 22 anos e seu pre
sidente e AI-Anon e a imprensa
curitibana abriu espaços genero.-

O grupo musical "Corpo e
.

sos parà os merecidos e aposto-
.

Alma" é a grande atração do bai- lares serviços ao próximo. Deixa
Ie promovido pela Sociedade Es- a esposa Gisela, 2 irmãs, ;2 ente�
portiva e Recreativa Amizade, dos, 6 sobrinhos e demals paren

hoje (24), a partir das 23 horas. teso Pêsames em nosso nome e

Prestigiem! nome da cidade de Jaraguá do
Sul.

'

* Deu-nos a honra de lima pales
tra, quando da visita à slfa vene

randa mãe, o Capitão dareserva
remunerada do Exército - Ri

gon Koetzler, atualmente residin
do na Capital do Estado. Rigon
trabalhou n'A Comercial e esteve
relacionado com o "mais anti
go", nos idos de 1954.

<

•

* Recém retornando demais uma
viagem à Alemanha; agora unifi-

'

cada, o nosso querido Axel Boss
e êsposa Marga, quando. visitou
o "leste" europeu: A volta deu-se
pelo oriente, sendo o último pon
to Instambul, situado a cerca de
1500 Km. da conflitada área-do
Iraque.

.
Tendo por local a Igreja de Nossa
Senhora doRosário, em RioMolha,
os jovens Rogério Luiz Kumlehn e

Janice Dal-Ri casaram ontem (23).
TOMS os convidados foram recep
cionados no Clube Atlético Baepen
di, em bonita festa de confraterni
zação. Muitas felicidade-s ao casal
são os votos desta <coluna.

do SESI,
-

em Jaraguá do Sul, a

peça "Porque Dizer "Não" às

drogas". A entrada é franca. �
-.-.-

* O Instituto Histórico e Geográ
fico de Santa Catarina e a Acade
mia Catarinense de Letras, convi
dando consociados, acadêmicos,
amigos, [amiliares e admiradores

,

do saudoso CARLOS DA COS
TA PEREIRA, 'par(/- a sessão

conjunta comemorativa qp cente
nário de seu nascimento, às 17
hs. de 23-11-90, no Clube Doze
de Agosto. Serão' oradores Prof
Walter Piazza, PaschaalApósto
lo Pitsica e VictorAntônio Peluso
Junior. Na mesma oportunidade
o. IHGSC fará entrega dos títulos
aos novos sâãos admitidos, no .

ano 1990: SÓCIOS BENEMÉ
RITOS - Antonio Carlos Kon-

-

"' - -

/

Moda infantQ-juvenilpara realçar elegância de
-seus filhos. Um carinho especial para o 'Seu bom

gosto.
"

Mal. Deodoro, 819 -:Jaraguá do Sul-,:SC

A 'ROUPA INFANTIL

.: ...

-------�----------------------��------------------�------------�-----,��----�
Página 06 e 07

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

58 - Guaramirim

Vestindo Gerações ,

Camisas para a 1"
Comunhão �'ocê

encontra em nossos

Postos de Vendas
Av. Mar. Deodoro.
1.085 e Reinoldo

Rau,530
Fone: 72-3311

Rua 28 de Agosto ,

Guaram� - Santa Catmina

dÓIAS & RElÓGIOS'

,

Jaragua do Sul, de 24 a'30/11/90
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Proclamas de Casamentos

'MARGOT ADELlA, GRUBBA LEHMANN, Ofi
cial dó Registro Civil do Ie. Distrito da Comarca
de Ja"aguá do Sul, Estàdó de Santa Catarina, Bra-

,

silfaz $aber qúe ,co"'JHl.r�céraf" em C.artório exibin
do os documen,tos exigidos pela lei a fim ãese
habilitarem para casar, os seguintes:

'

"

EDITAL N: 17.477 de 12-1N99O
Cópia recebido do cart6ri)J de Guarainirim, neste Estado
• ROGÉRIO'ROMEU RAUSISSE E,MARIA ELiSETE SABEL '

Ele, brasileiro, Solteiro, desenhista mecãnico, natural de Guaramirim, ,

neste Estado, domiciliado e residente em Estrada Guamiranga, em Guara,
mirim, neste Estado. filho de Antonio Placido Rausisse e Dircy Peixer
Rausisse.

!,Ia, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, dornici
liada e residente na rua Bernardo Dornbusch, 11, nesta cidade, filha de
Pedro SabeI e Laudelina Schmitt Sabel. -

iD:J,�!i�J�::����1;.�9�KI E ZENINA DE FÁTIMA MADRUGA
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguä do Sul, domici

liado e residente na rua Rio Branco, 260, nesta cidade. filho de Mario
Glowatzki e Celestina Nardelli Glowatzki,

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natúrál de Corrêa Pinto, neste Estado,
domiciliada e residente na rua Rio Branco, 260, nesta cidade, filhà de
lndalício Rodrigues Ferreirae Aldina Madruga Ferreira.
EDITAL Ne 17.4419 de 12-11-1990 '

,

"-EUCLIDES ALFONSO GIOVANELLA E SILVIA NARA ZANGHELINI
Cópia recebido do cartório de Guaramirim, nest« Estado

.

Ele, brasileiro. solteiro. operário, natural de Guaramirim, neste Esta
do, domiciliado e residente em Barro Branco, em Guaramirirn , neste Esta
do, filho de Osvaldo Giovanella e Ana 'Maria Giovanella.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Itapocuzinho, neste distrito. filha de Durval Zanghelini
e Irma Zanghelini.'

"

,

• TARCISTO IlREISÉ TERESINHA BERNARDETE BERTULA _ EblTAL
,N: 17.480 d.12-11-199O '

, f.Ie:brasileiro. solteiro, operário. natural de Cafelândia, Paraná, do
miciliado 'e residente na rua Antonio Bernardo 'Schmidt, 104, em Ilha
da Figueira, neste distrito, filho de Eriberto Preis-e Maria Preis,

- Ela, brasileira. solteira, balconista, natural dê Palma Sola, neste Esta
.do. domiciliada e residente na'rua Antonio Bernardo Schmidt, 104, em
Ilha da Figueira, neste distrito, filha de Mario dos Santos Bertula e Maria
Soeli de Souza Bertula.

EDITAL iii: '17.481_d.12-11-199O
• AMARIUXJ STAHELIN E ELSlRA SCHULZ'

Ele, brasileiro, solteiro, estofador, natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na rua Henrique Marquardt, 444. nesta eidade, filhó
de Floriano Stähelin eMargarida Roux Stãhelin.
, Ela" brasileira.tsoheira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na .rua Henrique Marquardt, 444, nesta cidade, filha de Frede-

• rico Schulz e·Alida Drãzer Schulz. ",
'

EDITAL N: :17.482 d.1a:-11-199O ' ,

• VILSON,:DOS SANTOS EANNEMARI BEHLING
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Brusque, neste Estado,

domiciliado e residente.na rua dos Imigrantes, em Agua Verde, neste
distrito, fil"o de Pedro dós Santos e Ana .dos -Santos,

,

Ele.Brasileira, solteira" secretária, natural de Jaraguã do Sul. domici- _

liada e residente em ruaRio Branco, 818, nesta cidadevfilhade Alfonso
Béhling e E!i�ltraud Karsten Behling,

'

, ,EDITAL N:',17.483 dé13-11-199O
• JACINTO DE AVlLA E IRENE DA SILVA •

Ele, brasileiro, solteiro, óperário, natural de Presidente Getúlio, neste
Estado, dQrniciliado e residente na rua José Bauer; 101, em Vila Rau.
neste distrito; ·filho de Augusto de Avila e Angelica Sevegnani, ,

Ela, br8$i1eira. solteira, operária, natural,óe Cascavel, Paraná, domici
liada e residente em Três Rios-do Sul. neste distrito. filha de Arnaldo
da Silva e Märia de'Fátil!la Silva.

.

EDITAL N; ,1,7.484 a.13-11-199O , ,

• WILSON'HACKBARTH E SANDRA Af'ARECIDA f'ECHARKA,
, Ele, brasileiro; solteirá, o{lerário, natural de Timbó, neste Estado.

domiciliado e' resioente em' Tres Rios do Norte, neste distrito, filho de
Conrad Haékbarth e Bertrudes Hackbarth,

Bla, bf.isileira, solteira, operária, natural de Três Barras. rieste Estado.
doôliciliada ,0 residente na rua Heins Mahnke, 97. em Vila Lenzi, nesta
cidade. filha de Orlando Pecharka e Alzira Mosser,

EDITAL Ne 17.'t.85 de 13-11-1990
'

• Al,.UlsIO:JOAO NICHELATrI E ANDREIA APARECIDA ROSA
Ele, brasileiro, solteiro, soldador, natural de Jaràguá do Sul, domici

liado e resídente ,na rua João Carlos Stein, 636 em Jaraguá-Esquerdo,
"
neste distrito;i" filho de Luiz, Domingo Nichelatti e Edite Morbis NichelattL

,
-Ela, brasi,leira, solteira, assistente, natural de Jaraguá do Sul, domici

liada e. residente na rua' João'Planinscheck, 819, nesta cidade. filha de,
Geraldino R9S� e �aria dó Carmo �osa"
EDITAL'Ne :17.486 de 13-11-1990
• NAiRTON.R�TH E ISOLDE WOLF

,

"
Ele,brasileiro, solteiro, pedreiro, natural deMaripá'- Palotina, Para

ná, 40micililldo e residente na rua 13,.n� 368, em Barra do Rio Cerro,
neste distritó;'filho de Harold Kath e Erna Kath,

RODAVIVA
aberto ao�públiéo,

,

Cozinha típica - Ml:'fTeco e Chur�o
Diariamente ' ',-
Rua JoinviUe, 2633 - Fone: 72-2132 - Jguá. do Sul

Ela, brásileira, solteira, costureira, natural de Maripá-Palotina, Para
-ná, domiciliada e residente na rua Pastor Alberto Schneider, 205, em
barra do Rio Cêrro, nesté.distrito, filha de Hari Wolf e' Cacilda Kurtz
Wolf

EDl'fAL N: 14.787 de 13-11-1990
• JOSÉ NARCIZO ZIMMERMANN E INÊS FICCINI VANiNI

Ele, brasileiro solteiro, projetista, natural de Jaraguá do Sul, domící
liado e residente na rua Antonio Carlos Ferreira, 950, apto: 03, nesta
cidade, filho de Antonio José Zimmermann e Maria Schiochet Zimmer-

-

rnann.

Ela, brasileira, solteira, analista de desenvolvimento, natural de Perto
Alegre, Rio Grande do Sul, domiciliada e residente na rua Antonio Carlos
Ferreira, 950, apto, 03, nesta cidade. filha de lrineu Vanini e Nelcy Alaide
Piccini Vanini.

EDITAL N: 17.488 d.13-11-199O ',_
� LUIS FERNANDO DA ROCHA ROSLINDO E KATIA KOHLBACH

Ele, brasileiró solteiro, advogado, natural de Joinville, neste Estado,
domiciliado e residente na rua Gumercindo da Silva, 555,:. apto. 93, nesta
cidade, filho de Juranyr Soares Roslindo e Maria Anizia Rocha Roslindo.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domici
liac» residente na rua João Marcalto, 13, apto. 702, nesta cidade. filha
de -.s0n Kohlbach e Lony Kohlbach.

'

EDITAL N: 17.489 d.13-11-199O . ,

• VANDERLEY EUCLIDES ROCHA E ALCIONEMARIA ZIMt.lERMÁNN
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguä do Sul, domi

ciliado e residente na rua João Januário Ayroso, 1.653, em Jaraguä-Es
querdo, neste distrito, filho de Waldemar Rocha e Elfi Utech Rocha,

Ela, brasileira, solteira, gerente financeira, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na rua Antonio Machado; em Nereu Ramos, neste
distrito, filha de Arno Genésio Zimmermann e Marciana Vitorik Zimmer
mann,

EDITAL N: 17.490 d.13-11-199O
•

• JOELSON DE SOUZA E LUCIMAR CORREA NASARIO
Ele, brasileiro, solteiro, técnico eletrônico, natural de Criciúma, neste

Estado, domiciliado e residente na rua Ida Bona Rocha, 41, nesta cidade,
filho de Manoel Hermenegildo de Souza e Tereza Honorata de Jesus de
Souza. "

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Porto Alegre, Rio Gran
de do Sul, domiciliada e residente na rua Ida Bona Rocha, 41, nesta
cidade. filha de João Batista Nasario e Martinha Corrêa Nasario.

EDITAL N: 17.491 d.13-11-199O,
• JAIR GIELOW E CLAUDINEIA DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domicr
liado�e residente na rua Bertha Wege" 2.182, em Barra do Rio Cêrro,
neste distrito, filho de Rudi Gielow e Elsina Gielow. ,

Ela; brasileira, solteira, operária, natural de Apucarana, Paraná,domi
ciliada e residente na rua Albano Pradi, em Barra do Rio Cêrro, neste
distrito. filha de Adilio de Souza' e Maria José de Souza.

EDITAL N� 17.492 d.13-11-199O
.' PAULO CÉSAR'BRUNNER E MAGUIDA APARECIDA COSTA

Ele brasileiro; solteiro, operário, natural de Garuva, neste Estado,
domiciii�do e residente em Ilha da Figueira, neste distrito. filho de Solano
Brunner e Maria Cristina Brunner

Ela. brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de Dorival Costa
e Angelina Costa,

EDlrAL N: 17.493 de 13-11-1990
• JOSÉ VARGAS DE'MATTOS E MARGUIDA HARDT, ',.

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, natural .de: Palmeira das Mls!!Oes,
Rio Grande do Sul, domiciliado e residente na rua Antomo.Stamslau
Ayroso, 525, nesta cidade, filho de Mozarte Ribeiro de Mattos e Jura�
de, Vargas Mattos, , ..

Ela, brasileira, solteira, operária, .natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Av. 07 de Setembro, 195, em Massaranduba, neste
Rslado. filha de Mario Hardt e Lalirita Bahr Hardt.

EDITAL Ne 17.494 de 1�11-199O ,

• A.DILSON CÉSAR PAPP E IVONETE IMROTH
, .

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domICI
liado e residente na rua Angelo Rubini, 903, em Barra do Rio Cêrro,
neste distrito, filho de Alvaro Papp e Odila Stinghen. Pap!'.
I Ela, brasileira, solteira, auxiltar de escritóno, natural de Jaragu� d?
Sul. domiciliada e residente na rua 407, em Jaraguá-Esquerdo, neste dlstn·
to. filha de In!!o Imroth e Nair Ersching Imroth.
EDITAL N: 11.495 d.14-11-199O
• ROMEU BALSANELLI E AUGUSTA JOAQUINA STEIN

',Éle brasileiro, solteiro, verdureiro, natural de Luís Alves, neste Esta
do. domiciliado e residente na rua 320, n� 9:3, eqt Ilha da Figueira, neste
distrito, filho de Ervino BaisaneIli ê Ana Plebani BaIsaneIli,

,

Ela, brasileira, 'solteira, operária, natural 'de Guaramirim, neste Estll'
do, domiciliada e residente em 'Rio Branco, em Guaramirim, neste Estado,
filha de Adelbert Stein e RosaliDa Joaquina da Costa Stein.

EDITAL N: 17.496 de 14-11-1!i90
'

• ADEMIR JOSE BUTTENDORFF E ILQNE BURGER -

Ele, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na rua Antônio Carlos Ferreira, '1.215, nesta cidade,
filha de Epi Buttendorff e Juliana Kitzberger Buttendorff, ,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar técnica, natural de Guaramirim, neste
Estado, domiciliado e residente na rua Urbano Rosa, 134, nesta cidade,
filha de Marcos Bur�er Junior e Maria,Carmen'Manchen Burger,

,

EDITAL N: 17.497Cfe 1�11-199O
• LQRIVAL GNEWUCH E JAQUELINEWELTER'

,

Ele. brasileiro, soltei_ro. eletricista, natural de Maripá·Palotina, P!lr,a
ná, domiciliado e residente na rua Lourenço Kanzler, 48, nesta cidade,
filho de Lauro Gnewuch e Luzia Goltz Gnewuch.

Ela. brasileira. solteirã, costureira, natural de Joinville. nesfe Estado.

CORREIO_
I>� �. F»� "!IV' c:> "

domiciliada e residente na rua Itapocuzinho, nesta cidade, filha de Werner
·Welter e.Gerda Lanze WeIter, .

"

'

EDITAL N: 17.498 CI. 14-11-1990 •

'

• ELTON NASCIMENTO DE CARVALHO E DAMARIS MAXIMO FER·
RElRA

'

Ele, brasileiro, solteiro, funcionário público, natural de Porto Alegre.
Rio Grande do Sul, domiciliada e residente na rua Irmão Leandro, 1.170,
nesta cidâde , filho de José Antonio de Carvalho e Robertina Nascimento
de Carvalho,

, Ela', brasileira, solteira, comerciária, natural de Cornélio Procópio, '

Paraná, domiciliada e residente na.rua 572, n� 76, COHAB, nesta cidade,
filha de José Máximo Ferreira e Terezinha Avelino Ferreira,

,

EDITAL N: 17.499 de 14-11-1990" ,

• GILSON RÓBERTO MÜUER E ESTELA MARiS DOS SANTOS
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Irineópolis, neste

Estado, domiciliado e residente na ruaMarina Fructuozo,'433 "nesta cidade,
filho de João Müller e Lalita Müller. >

Ela, brasileira, solteira, bancária, natural de Jaraguá do Sul, dómíci
Iiada e residente na rua Marina Fructuozo 433, nesta cidade, filha de
Joiz. dos Santos e Maria Miraíta dos Santos.

EDITAL N: 1t.500 de 14-11-1990
• JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA E IDA MACHADO RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natural de Barra Velha, neste
Estado, domiciliado e residente na rua da Abolição,,90, COHAB, nesta
cidade, filho de Antonio Francisco de Souza e Francelina Maria de Souza.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Correia Pinto, neste Esta
do, domiciliada e residente na rua da Abolição, 90, COHAB, nesta cidade,
filha de Claro Sebastião Rodrigues eMaria Candida Machado,

EDITAL N: 17.501 de 14-11-1990
,
• IVO ZOTTO E ADRIANA REGINA STINGHEN'

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de São José dos Pinhais,
Paraná, domiciliado e residente na rua João Doubrawa, 82, nestacidade,
filho de Amilgue Zotto-e Rosalina Kramar Zotto.

Ela, brasileíra.soíteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na/rua João Doubrawa, 40, nesta cidade, filha de Osmar
Stinghen e Márcia Maria Stinzhen.

EDITAL N: 17.502 d.14-11:199O
• AF(}NSO DA SILVA JUNIOR E ISAUTE SIMPL/CIO

Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife, natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na rua Carlos Eggert, 194, nesta cidade, filho de Affonsó
da Silva e Estacilia da Silva.

'

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Barra Velha,
neste Estado, domiciliada e residente na rua Ernesto Lessmann, 393, nesta
cidade, filha de Antenor João Simplício e Irene Lúcia Simplício.

EDITAL N: 1.1.503 d.14-11-1990
• JAIR LUIZ MENDONÇA E ELISABETE RODRIGUES DA SILVA

Ele' brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Barbosa
Ferraz, Paraná, domiciliado e residente em Estrada Nova, neste distrito,
filho de João Leite Mendonça e Maria Luiza de Andrade Mendonça, '-'_ -

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Londrina, Paraná, domici
liada e residente na rua 28 de Agosto, em Guaramirim, -neste Estado,
filha de Terezinha Rödrieues daSilva,. < ,,_',
f' -�..

EDITAL N: 17.504 d.1&.11-t99O '

• SERGIO WIS JUNGTON E.ADRIANA APARECIDA BAfJNGROTZ
, Ele, brasileiro, solteiro, ajustadormeçânicö, natural de Jaraguá do

'

S,ul, domiciliado t; residente na rua Joaquim,Francisco 'de Paula', nesta
Cidade, filho de Elias Jungton e Mana da Costa Jungton.

'

•

'

Ela, brasileira, solteir.a, operária, 'natural de Palotina, Paraná, domici- .

liada e residente na ruaParafbà, 188, nesta cidade, filha de Volmir.Antonio
Baungrotz e Idarlete da Silva Baungrotz.

"

EDITAL N: 17.505 de 16-11-1990
• AMAURI FERNANDES DE LIMA E GENI DE FATIMA 'ZANELLA

Ele, brasileiro, solteiro, oper�rio, natural de C_or�nel Vivida, Para!l�,
domiciliado e residente em Três RIOS do Sul, neste dlstnto, filho de Hercllto
Fernandes de Lima e Hauria Santos de Lima, •

'

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de COr(;lDc! Vivida, Paran�,
domiciliada e residente em Três Rios do Sul, neste dlstnto, filha de I,.UIZ

,

Zanella e Hedilles Maria Zanella.
'

EDITAL N: '17.506 de 16-11-1990 '

• RENATO BATISTA SOARES,E SOLENIR DE LUCA
Ele, brasileiro, solteiro, frentista;, natural de Curitibanos.'neste estado, -

domiciliado e residente na rua JoinviJle, nesta cidade, filho d. João'Batista
Soares e Aparecida Ezael,Soares.

. ,

'

, Ela, brasileira, solteira" o�iãria, natural de José Boiteux-Ibirama,
neste Estado, domiciliada e reSidente na rua Joinville, nesta cidade, filha _

de Vergilio De Luca e Alvina De Lur.ll
,

'" "

;

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o prestnte Edital, que sero pubUcado pela im
prensa e em Catt6rio, onde será afixado durante ,15
dias.

'

, .
,

ARWEG

'AMBIENTE PI
FESTAS ,

CASAMENTOS
.

COMUNHOES E'
'BATIZADOS

Madeiras, tijolos, lajes pré-moldados,
-

Clmento,'cal, portas,
janel�, fecbadUl'8li, forros, tudo da melhor qualidade e com

.

pronta entrega.
Rooovia BR-280 Km 69; Fone: 72-3375, próximo do Posto '

MarêoUa e Rua Bernardo Dornbusch, s/o:, próximo da Marisol.
Em cada cliente, um n.ovo amigo
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___________________________________GERAL

INTERIMÔVE,�S
Intermediária de'
Imóveis Ltda.

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

CRECI0914-J
.

CASA DE ALVENARIA - com 350m2, terreno
com 900m2, com piscina, situada na Rua Cabo
Harry Hadlich.

.

CASA DE ALVENARIA - com 260m2, terreno
C?m 450m2, situada no Loteamento Fheriix, pró-
Ximo ao Fórum. .:

,.

. .

CASADEALVENARIA- com 180m2, terreno
com 850in2, próximo ao Doering. .

APARTAMENTO - com 230m2, no Edifício
Athenas, com duas garagens.

I.mobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua)�,einoldo Rall, 585 - 89250 - JARA
GUA DO SUL"';" SANTA CATARINA ,

FONE: (0473) 72-0768 - CRECI 572-J
VENDE

CASA DE ALVENARIA c/250m', terreno c/L400m'.
'CASA DE ALVENARIA c/200m', Vila Baependi,
CASA DE ALVENARIA c/170m', V. Nova - PlFinanciada
CASA DE ALVENARIA c/148m', Vila Baependi,
2 SALAS c/27m' cada, para consultórios, ,-

KITINETES c/7Om' - centro -
.

APARTAMENTO c/268m', - centro-
APARTAMENTO cl200m'; -centro-
APARTAMENTO c/190m', - centro-
...;... Aceita casa de menor valor -

APARTAMENTO c/1'501l12
_ centro _

APARTAMENTO c/135m' - centro-
APARTAMEN'FO c/108m' - centro -

APARTAMENTO c/102m'.- centro-
SALA c/4Om' - centro -

TERRENO c/42Om', Ilha da figueira,
TERRENO c/15x35m, Vila Baependi.
TERRENO c/15x26m, próx. ao Doering. .

TERRENO c/28x18, Vila Baependi. r

'

.

TERRENO c/14x5Om, c/casa de madeira, na Rua CeI. Procópio
Gomes, 859, centro.
TERRENO C/831,OOm', R. Bernardo Dornbusch.
TERRENO ctL211m', R. João Planincheck.
TERRENO cI28X60m, Ilha da Figueira,
TERRENO c/2.660m" Barra do Rio Cêrro,
TERRENO c/6,500m' , na Ilha da Figueira,
TERRENO cl7,13()qt' 'Vila Nova.
TERRENO c/18,OOOmi, R. João Planincheck.
TERRENO e/27 ,932m', na rua Amazonas:

,

-ALUGA
APARTAMENTO Edif. Carvalho NOVO - Cr$ 75,000,00,
APARTAMENTO Edif, Barão do Rio Branco - 60.000,00.,
CASA DE ALVENARIA - centro - Cr$ 80.000.00.

'

Cor Imóveis
.taraauá

.ctaa:
Compra - Venda - Loteamento e Atbi.inistração de Imóveis
CGCMF: 78 659. 544/0001-92 - Creci 852�1

.

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

VENDAS
- Casade alvenaria, com 18.00m', na rua Bernardina B. Müller,
Dl,

.

- Casa de alvenaria com l00,OOm, na rua Santa Catarina com

terreno de 750,OOm'.
'

"

- Casa de alvenaria, com 100.00m', na rua Euzébio Depoy -

Vila Nova,
'

.

'

.

- Casa de madeirá com 70.,00m" no loteamento Borba. _

� Uma Mercearia. na Ilha da Fi�ueiril, com estoque,
- Um lote com a-área de 582,90nl", situado na rua Göias, aceitando
carro em negócio ou condições,
- Um terreno com 15,()()(),00m" situado na rua BomPastor, em
Schroeder, estuda-se condições.
- Terreno coin 1.080.00m" na lateral da rua Bernado Donrbusch,
perto do ferro Velho Spézia.
- Um lote residencial Champagnat.

'

- LOTEAMENTO SANTO ANTONIO TEMOS A VENDA.

ENGETEC
�ngenharià e

.

Tecnologia da
Construção Ltda

II
II

II

VENDE
- Terreno de esquina (na quadra antes do Juventus)
Cr$ 850,000,00. .

- Terreno do Itapo�uzinho c/2.500m' - Cr$, 400,000.00
- Terreno de 550m- - Nova Brasília
- Terreno c/3,600m' - Rua Epitäoio Pessoa
_ Terreno c/�,567m' - Rua OUo Mayer� Vila Lenzi
- Casa em Alvenaria .!_ Rua Domingos Demarchi
- Casa em Alvenaria Semi-Acabada c/130,00 mi + Uma Casa
em Alvenaria c/ 58.00m' - Localizada na Rua Estrada Nova
Casa em Alvenaria Semi-Acabada c/199m' - Rua Bahia
.:_ Casa em Alvenaria C/119m' - Vila Lalau

.
.

- Casa em Alvenaria c/100m' - Ilha da Figueira
- Casa em Alvenaria c/120m' - Ilhá da Figueira,
-' Casa Mista c/9Om' - Nova Brasília - Cr$ 1.630,00
Apartamento no Edf. Joverli C/1�8.00rn2 - Pröx. a Apae
Cobertura Edf, SchiocketczJzêm'
- Apartamento no EdL Jaraguá - 3 qtos (Suíte)
.' ALUGA .

- APTO, Rua Jcinvilíe - C/2 Quartos
- Sala Comercial - Rua Bernardo Dornbusch

,
- Sala Comercial - Rua Gumercindo da Silva
- Sala Comercial � Rua, José Emendoerfer - Pröx. a Fábrica
de Velas Hinsching
,- 2 Salas Comerciais - Rua José Emendoerfer Esquina coin
Exp. Antonio C. Ferreira
� Sala Comercialno EdL Chiodini (1: andar)

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS .

MARCATTO t,TOA.
All. Mal. Deodoro, 1.189 - Fone 72-1136 e 7.2-1411

,

Jaraguá do Sul - SC - CRECI 093
.

,

.
.' VENDE ,

-(ASA DE 135.(II)m- CENTRO (ALVE.NARIA) .... Cr$ 2(1 IMIII 1)1111.111"
- CASA DE ISS,OOm' JARAGlIA ESQUERDO I"LVE\;,... ·

RIAj "." ",,,,, .: CrS 2,�I)(I,1101I,llll
-CASA DE JSO,l)(hn- JARA{jUA E.SQUERDO (MISTAr.,C'r$ 2.5fWMMI,INI
- CASA DE 19Q,(H)m' AGLA VERDE: (ALVE" ....
RIA) , "................... , ,.. .. .. Cr$ II IKIIII)(M',IIO
-CASA DE 12(1.00m- VILA NOVA (ALVE"ARIA I, .CrS 3,1)(111.1)(1".111'
-CASA DE IRO,lXlm: .. CrS �,I)(lII.II"U,II'·
- CASA DE 350,OOm" CENTR,O IALVEi'ARIA) ..... ,Cr$ 2X.(HJ(l,III)II,i�1
AP.ARTAMEi'TO DE 9'fI,(lOm: AV BRASIL-ICAMBO·
RIL·) .. , .. " .' " .. " , .. , , .. "" .",: .. , .. ". " e-s 2,3(11),(11111,011
LOTE DE 465,1J(I Loteamento São Luis (R Calenda: CrS iO(i 011').1111'
LOTE DE5R9,110m' ILHA [)A FIGUEIRA............ .. .. Cr$ �51),1Il!I).I�1
LOTE OE300.00m' VILA RAU .. " .. , .. ", .....

'... ,CrS SI�;),(lI)O,i'lI
.LOTE DE 653.40m: R, RIOCERRO ..... , .. .: ,:,CrS 7l)1I,(HIII,m
LOTE DE 450,OOm- VILA NOVA .. , ,,, , , CrS 13(11),0"1).0"
LOTE DE 450.00m' CEtlTRQ Rua José Menegotti ..

'

Cr$ 2.50IW11'I.IHI
LOTE DE 425,OOm' -Rua José Emendoerfer Cr$ L651UKJlI.IHI
LOTE DE 351).(HJm:-Lo,t, AriaPaulall........ . .. CrS 350.(I110,i"

,
TERRENO RURAL '

Terreno c'1'-:'O.O(lOm· - Arrozeira, pastagem formada. muto I! lavour. :

casas. rancho, 2 tobata c'todos 05 equipamentos. -tO cabeca de gado (raç,s.
� lagoas í':fcondiçöe:s para mais) luz elé�rica (Trifásica}. 1 {Uf!I' lritura:':Hf
(terreno plano). Em Guaramirirn - RIO Branco a � km do asfulto � I:'
km do centro de Jaraguä.. : .CrS 7.(11){).(H)(I,W
TAMBEM POSSlllMOS OUTROS LOTES FI:\A 'iCI ...DOS, -\TÉ '-;
PGTOS..

--

CHALÉ
Imobiliária e

Representações Ltda.

Rua Reinoldo Rau, 61 - Fones: 72-1390 e 72-1500
Jaraguá do Sul - ,SC - CRECI 643-J

VENDE
:Apto - Com 3 qtos, Edíf, .Schiochet, Centro;
Apto - Com 3 qtos. Edif, Mendonça. Centro;
Apto - Com 2 qtos, Edif. Menegotti, Centro: .

Apto - Com 1 S'úíte + 2 qtos, rua José Ernmendorfer; Entrada,
+ Saldo Parcelado

.

'

.

.

Casa - Mista: C/Area de 50m1 "TerrenoCi 450m', Rua: Francisco
Z. Lenzi; Próxima:,Super, J,enzL. .

.

Casa - Mista:. C/ Area-de 6Gmo. Terreno CI 441m': Rodolfo San.
sono Próximo: Igreja Ass, Deus. Figueira: '

,

Casa '- Mista: CI Area de 75m" Terreno c: 222m', Rua: Sarni
Tavares, Pröx, Matjsolll, Vila Nova;
Casa - Mista: CI Area de 841112. Terreno cl600m', Rua: Senador
Schroeder, Pröx. Divisa Jguã - Guaramirim:
Casa - 'Mista: CI Área de 9Omo, T-erreno CI 1.356m', Estrada
ltapocuzinho, Pröx. Fäbrica Bebidas Kinen;
Casa - Mista: C/9Om, T�r: 450m', Rua: Joinville , Pröx. Weg II;-

Casa - Alvenaria: Ci Area de 105m', Terreno cl S10m'" Rua:
Domingos Rosa. n: 295 Pröx, Ilha da Figueira;

,

Casa - Alvenaria: Ci Area de 84m" Terreno CI 529m'. Rua:
Carlos Niels, n� 290 Prõx, Poste Mime, Vila Nova:

.

Casa - Alvenaria: C" Área de 120m" Ter�eno CI 479m', R�a:
Carlos Nieis. n: 320 PIÓX: Vila Nova:
Casa - Alvenaria: C/ Área de 142m" Terreno C'-450m'. Rua:
Pe. Mirandinha. n: 40 Pröx. Comunidade São Judas Tadeu;

SPÉZIA & cu. LTDA�
,

Serraria e Serviços de Trator
Madeiraspara construção e serviços de
trator com profissionais especializados.
R. João J..Ayroso, 772 - Jaraguâ

. Esquerdo
Fone: 72-0300 - Iaraguá do Sul -

SCRUA SEME MATrAR,� 154 - JARAGUÁ DO SUL - SC

EQUIPE Participando'
aos domingos
você concorre,
ao sorteio de
umaTVa
cores .

Jaraguá, do Sul, de 24 a 30/11/90
. Schroeder ""
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AURILENE M'. BUZZI
LEONEL P. FLORIANI

" Advogados
Rua Reino/do Rau, 86
- Sala 4 Fone: 72-2711

VIAÇÃÖ
�W/F

CANARINHO

Programe bem as SUIIS
. viagens de férias e

. recreaçõo.
A "Canarinho"
coloca à suá disposiçijo
os modernes e

'

confortáveis ónibus da
suafrota.

"

Venha conversar
conosco.

Av. Mal. Deodoro,
987 - Fone -1422 .

Jaraguá do Sul -
SC

VERDUREIRA
'DARAQU'EL

. \ 'de Engelbert Hertel
Comércio de frutas e verduras, '

semprefrescas e verdes, paõ caseiro,
e cucas.

Amplo estacionameto
R. Cei. Procõpio Gomes, 1.160

" Iaraguâ do Sul� SC �

I'

II FUNllARI'A'
JARAGUÁ LTDA�

Calhas e AquecedorSola;.
. R. Felipe SChmi(lf, 279 � Fone

"

72-0448
'

; Jaraguá do Sul -- ,Sç

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Dr.'Marcos·F. Subtil,

" Urg!ncias:.-.- consultas � ortopedia '

mfan_tli, e adulto. Membro titular da Soco
, Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. '

... ". Mal. De0401:O., 1.572 - Fone: 72-2218 ;

ItlTaguá do Sul- SC

Pa'gihà LU

DR.WANDER L.WATZKO
, Cllnica Médica

(Clínica geral)
,

Ileumatologia -

Consultório: R. José T. Ribeiro, 785 (próx. Colégio
, Holando M. Gonçalves).

"

.

Fone: 72-2938
Jaraguä do Sul- SC

..

. CLíNICA VETERINÁRIA
.

SCHWElTZER
Dr. Waldemar Schweitzer

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias,
vaci,!a�ões, raio x, internamentos e boutique.

R. Joinvdle, 1.178 (em/rente ao Sup. Breihaupt)
- Fone: 72-3268

Jarag"á do Sul - SC

.

I'

" CORREIO___

, I(> <>' IF» <> 'V' €»

I!T-.,. jaraguá• clínica de fisioterapia,
------�--_ .... _ .... _-_.

o MELHOR PREÇO E AS �ELHORES CONDiÇÕES '. - CONSÓRCIO UNIÁ<? ���:�6JIRIR TELEVISO-
DE PAGAMENTO você ENCONTRA AQUI� POUPANÇA SEGURA.�E��EV���ONSUL. LAVADORAS. SECA-

SUPERMERCpA�ç�� -EE;����g��S:��ESUS����������� ���A�o���re:���:��A��sR���������.F����AgAo���(YAMAHA} � so ELÉTRICO E MOTORES - TECI- BIPLEX CON�UL E ..'

���E:��::E�g����ÓVÉIS - ATACA�O -:� '�g��g�;'��u�tg�e:EITHAUPT, INVESTIMENTO GARANTIDO:,
�" ,y

,. (�t3) 73-0499:'���U�Fone (0474) �5-3233 - Sâp Bento Do'Sy! (047 ) 33-1155 - Mafr�. Fone (0476) 42-2511

Jaraguá do Sul, de 24 a 30/11/90

j)ra�l'ttlél"iaG'l()glli Dm. Stelu F('ITadni
PSICOLOGA

i
' Dm.SolungvCastilho Dra, Solange Pazini,I I FIS!'!, rr r'AP,UTAS

FONOAUDIOLOGA: \.....,_ ..... - ... - .. -�-�----'-'�==;___

L"· R""JJacobBuck,120 Tel.72·3659

Comércio e Abatedouro
'

Abate às 3� e 5�
, Rua Ricardo Marquardt, s/n� ..

(lateral da Rod. BR 280 ---: Corupá --: SC
.

Fone p/contat� 75-1182

F.ARMÃCIA DO SE'SI
Amplas instalações e corri La-

,
. boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mal. Deodoro, 507
(defronte o Colégio São Luís-

.._____ Fone 72-0561
'

Laboratório de Microbiologia
e Análises Clínicas

"

,;

FLEMING
.
Rua Reinoldo Rau, 576

. FOlle: 72-2755
J�raguá do Sul - SC

,�!.:!!
Conhecida do Acre ao RS
Furgões simples, iscitennicos,
plásticos, fr.igoríficos, traiIes
e carretas de 1, i e 3 eixos.
Equipamento de refrigeração

e 3: eixo (truck).
'Fone: 72-1077 - Rua: Dr. Enrieo Fermi ,'V: 113 - Telex:
474_537

'

TUBOS SANTA'
HELENA LTO'A.
Divisão'de concreto (tubos e artefatos de

concreto).
R. lonville, 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

Escrit6rio Geral
R. Cei. Procôpio Gomes, 99 - Fone 72-0066

'f :, .

FERRO VELHO MARECHAL
de Enge/mann & Ci«. Lida.

Comércio de veículos usados. ,

.. Peças para veículos.
Compramos automóveis acidenta-
dos. -

,

R:uaColiradRiegel, 162 - Fone: 72-0874
Jaragud do �ul - SC .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SER Vieirense adquire Rearmador
Jaraguá do Sul - Um sonho e

uma necessidade "histérica" da Socie
dade Esportiva e RecreativaVieirense
foi concretizado neste mês pelos afie
cionados bolonistas da entidade: a

-áqúisição dos Rearmadores Automá
ticos para Pinos de Bolão, acompá
nhado de um moderno placar eletrô
nico, que já estão em fase de- testes
nas quatro pistas da Sociedade, dis-

· pensando os problemáticos serviços
dos garotos rearmadores - uma alter
nativa que estava se tornando inviável,
não apenas pelo preço cobrado, como
também �ro receio de que algum dos
garotos viessem a semachucar-durante

· uma partida. Apenas 10% dos clubes
de Bolão, em todo � Est�do_<já P?S
Suem o rearmador, incluindo-se ar o

C!ube Atlético Baependí, q�e já, dis
poe dessa tecnologia 'há dois anos e

meio,

o sistema foi adquirido graças à
dedicação e persistência dos 150 bolo-

�. nistas pertencentes aos nove clubes de
Bolão que treinam e disputam no Viei
rense, sob a coordenação dó secretário _

do Conselho Deliberativo do SER
Vieirense e presidente do Clubede
Bolão 8t, Antônio Berns. Ele próprio

, explica, em síntese, como funciona o
, equipamento: "Ele economiza temp,o.\

A fôtocélula acusa a passagem da bola
e registra automaticamente' o número

de palitos no chão, podendo somar no

placar até 999 pinos. Após, rearma-os
com o sistema de cordas, podendo até
mesmo programar os palitos para os
treinos. Sem dúvida, isso vai nos auxi
liàr muito nos treinamentos visando
os próximos Jogos Abertos de Santa

.

Catarina":·
.

Nesta semana que passou os bolo
nistas comemoraram o pagamento da
última prestação do Rearmador.Auto-

mático, adquirido em julho, ao preço
de 24mil BTNs. Atualmente, ele custa
pelo menos o dobro - "se não tivésse
mos comprado na ocasião, ficaria in
viävel", afirm� Berns, que planeja
uma mau$uraçao festiva, mternamen
te, no infeid de dezembro. Afinal, para
adquirir o apar-elho, os nove clubes
desembolsaram Cr$ .30 mil, cadá um, .

e ainda houve necessidade de realiza
ção de rifas.

frotesto efutebo_lmotivam luvemu: a sonhar com título'
Járaguá do Sf!l - O protesto impe
trado pela direção do Grêmio Espor
tivo Juventus contra o Internacional
de Lages, nesta semana, simplesmente
reacendeu- as esperanças o-clube 'em
pár1iicil'ar (lo Campeonato da 1� Divi-

· são de Futebol Catarinense, no próxi
mo ano,' evidentemente com a única
alternativa de conseguir a grande
proeza: derrotar ao Concórdia, ama
nhã (domingo) a partir das 16h3Omin,
no Estádio João Marcatto, com a dife
rençá de pelo menos três gols.
.' Ontem �<lia 23) à tarde, o Juven

tus apresentou oficialmente Q protesto
junto à Federação ÇataFinénse de Fu�
tebol, após ter recebido as certidões
de registros de todos os jogadores do
Internacionarde Lages- e ter confir
mado: pelo menos óito atletas do atual

líder da Segundona (com oito pontos) aos 40 minutos da' segunda etapa. Já'
já atuaram, neste a110, na primeira di- o meia AdO cumpre suspensão por ter
visão de certames, em outros clubes recebido o seu terceiro cartão amare=

e federações, infringindo assim o arti-
.

lo: durante a "melancólica atuação da
go 11 do Regulamento da Competi-

. � équipe ern Irnbitüba", segundo oprö-
ção. Agora, cabe. à FCF julgar o pedi- erio técnico .Joaquinzinho, bastante
âb como simples "ato adinínísiratí- 'chateado".'
vô", punindo ao Internacional com a ELEIÇOES'
perda de cinco pontos. Alheio a isso tudo, o tricolor jara-

. Abre-se. assim !L grande possibi- guae!lse p�epara as su., eleições � no-
hdadc do tncolor Jarasuaense lutar va diretoria, marcadas para o dia 12
pelasua vaga na Primeirona. Mas as de dezembro.)oIo di1(19, a atual dire-
esperanças, dentro de campo, ficam toria se reuniu para alteração dos esta-
amanhã por conta de Evelton, Rome- tutos, que previam 'eleição somente
rito, Silvio Laguna, Simonal e Jossa; em abril do próximo ano. As inseri-

, Mauricio, Treze e Toto; Rossetti, Ma- ções, inclusive, estão abertas para pos-
. rino e Luizinho. O lateral Márcio não síveis chapas que queiram se candi-
,

joga por ter recebido cartão vermelho datar:Nesta semana, a direção dispen-
na derrota frente ao Imbítuba, dia 18, sou o jogador Almir Afonso, por "in-
pelo escore de 1 x O; gol de Batista, disciplina".

Monza SLE verde met. O km
(g) ; 90·
Monza SLE azul4 portas (a) 87
Pick-np D-20 vermelha comple-
·ta 90
Fiat Prêmio CS prata (a) 86
Chevette SE prata (a) 87
Pick-Up Chevy verde (a) 89
Rua Afonso Bartei; 477 - Vila
Baependi -Jaraguá doSul- sc
- Fone,' (0473) 72-1604

CORREIO_
1,11> c::» -=- c:>" c:>
/

BOlA�NA 'TRAV,E
Jean Carla Leutprecht

VILA LENZI..,... Bastante concor- ríaBsses novos atletas já são fru-

rida a festa do TFi Campeão Var- tos do trabalhos de escolinha dos.
zeano, o Vila Lenzi, no último do- Prof". Waldir Giese e Ivanildo de

mingo o Diretor do Vila recebeu Souza Pinto. É o trabalho, d.e base
o Troféu das mãos do Prefeito Mu- ,.que.nós tanto colocamos fé;'

,

nicipal. "

..
�

�clis - A Divisão Munieipal de
. Para o ano que vem já estão 'Êsportes já está acertando ,os últi-
"sendo estudadas algumas inova- mos 'detalhes para apresentar sua
ções para o Varzeano. (Foto L.C. proposta de trabalho 'para.�9n aos,
ChaveslPMJS). .' empresãrios Jaraguaenses.A'apre-
DIVINA PROVID�NCIA --As sentação do projeto deverá acon-

equipes do Colégio Divina Provi- tecer ao mês de janeiro numa das
déncia levaram os dois naipes do reuniões semanais da Assoe. .Com.
I Campeonato de Volei masco e e kldustrial de Jaraguá da Sul. Es-
fem. ÓO CoI. Divina Providência. peramos que até lá a situação eco-

Parabénspela organização e tam- - nêmica do País, já comece a me-

bém ao Técnico Carlos (calica). lhorar. '

,

LRVB,- Será no mês de dezembro . SE.CETIDME -: Está à todo '{apor
aeleição para riova diretoria da Li- o 11 Campeonato Aberto @ Volei
.ga/Regíonäl de Volei e Basquete, eBasquete SECETIDME,.promo-
precisamos da .colaboração .de to,", ção da Prefeitura Municipal e

dos. • ,LRVB.
APEF - Encerrá-se também nesse '.' Os classificados para fase 'final
mês a gestão da atual diretoria da sesãö definidos' hoje (24/lt/90) a

Associação dos Profissionais em partir das l4:00'horas, no Ginásio
Educação Física. ([<Esportes'�hur Muller. As fi-
A eleição para neva dir.etQh.'a será nass acontecerão 2l, 3l e sãbado no

em dezembro. .

'
. >.Arthür.Muller e 5l feírana AABB,

. ATLETISMO - A equipe de Ãtle- Cóßi mais este evento' a Divisão
tismo mirim ES atletas) Prefeitura Municipal tíe Esportes �cerra"

Munic.' de 'Jaraguã do Sul, parti- suas, promoções esportivas de
cipou neste sábado em Timbó do . 1990, �s jã.iniciou () trabalho pa
-Campeonato Esta�t�l da ca�eg()�

-

.ra:9'E., ::, ..
,

,_'

.

Malhas para coníecçâó
Moleton, moletinho, malha mereerizada e

eotoA lycra.,
.

-

Rua Walter Marquardt, .102' ...... Fone 72-0099
Jara.guá do Suf- SC ".

VIAÇÃO
CANA,RINHO

'" .

- �'; , ','-:,;""
.

,
.

...
r

. '.

,

Há 20 anos' transportando
'-0

"',
os artífices do nos.so progres�lJ. '

"

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 987 - FONE 71.�1422

, • I " 1 .1 i. � • ,

,- �

Jai'(lguá do Sul. de 24'630/11/90 •

r
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'CAFÉSASSE-
A ESSÊNCIA DA PUREZA,

ANOTAÇOES·
Já começaram as articula

I ções para a sucessão do prefeito.
de Corupá, Ernesto Felipe
Blunk, na presidência da Asso�
dação dos Municípios do Vale
do Itapocu (AMVALI). Pelo
sistema de rodízio acertado entre
os prefeitos dos seis municipios,
ainda podem assumir o cargo os

chefes dos executivos da Barra
Velha, Guaramirim, Jaraguâ do
Sul e Schroeder. O nome, sérá

. conhecido na primeira reunião
da entidade, em 1990, dia 18 de
janeiro, em Corupá.

no dia 29 será na capela Santo
Antônio, no .dia 30, na Escola
do Salto; jâno dia 1� de dezem
bro, as solenidades e encerra

mento das novenas acontecem
na Igreja Nossa senhorado Ro
sário. As comemorações prosse-

,

-guem no dia 2, com o almoço
no salão paroquial.

Ao contrário de muitas ci
dades, o Rio de Janeiro continua
sendo' um ótimo 'mercado para
o aluguel de carros Grande-Lu
xo, Segundo José Ricardo, ge
rente comercial da "lnterlocado
ra, do grupo VARIG, "embora.
o turismo tenha sido afetado no

último ano, o Rio de Janeiro ain
da é uma forte praça turtstica e

é deste segmento demercado que
<se origina a maioria das reservas
de carros de Grande-Luxo. Fora
isto, o glamour da cidade inspira
usos e costumes diferenciados".
Por isso, a Interlocadora man-

tém o mix da sua frota direcio
nado. a modelos mais sofistica
dos, com opções de conforto e

que são substituídos com maior .

freqüência, poiso padrão da em-
.

presa exigeuma froia renovada,
no mínimo, a cada 12 meses ou
35 mil quilômetros, com uma

meta de troca a cada 8 meses de
uso. "Em setembro recebemos
novas unidadesdo Monza Clas
sie e Opala Comodoro para
atender a demanda e renovar a

frota", af/fma Jose Ricardo.

.--.-.-

Aliás,- a AMVALI trouxe
na manhã de ontem, {dia 23) a
Taraguâ do Sul, o secretário de
Coordenação e Planejamento,
Danilo Cunha, para discussão'
sobre a' implantação dos Conse
lhos de Desenvolvimento, Eco
nômico para aMicrorregião. Na
presença de prefeitos, vices, pre
sidentes de Câmaras e secretârios -

da Saúde, Administraçõo e Pla
néjamento dos municípios que
compõem a AMVALI, o secre-,
târio também entregou dados so
bre a Implantação do Estatuto
da Criança e tio Adolescente. .

-.-.-

Detalhe. importante: a pre
feitura de Jaraguâ do Sul não,
aplicou nem mesmo os 25% Q
'Educação, no ano de 1989, um·
preceito previsto em Lei, Aplau
sos merecidos ao prefeito Ade
mar Piske, de Schroeder, muni
cípio que aplicou nada menos 'de
37% ao setor.

-.-.-
• A Fundação' Educacional
Regional .Jaraguaense (Ferj)
mantém abertas até o dia 12 de
dezembro, as inscrições para fis
cal dovestibular Acafe!91. Nes
te ano, 963 candidatos prestarão
exame vestibular nos dias 21 a
24 de janeiro e a coordenadora
do concurso, Mari�a Pradi Flo
riani, alerta que a-confirmação.
da inscrição deve ser retirada
nos dias 17 e 18 de dezembro,
na Ferj, mediante apresenfaçã9
da carteira de' identidade e -do
comprovante de inscrição,' A
Ferj está oferecendo 65 vagas
ao 'curso de adminisfração e

mais 45 vagas ao de eedagogia.

-.-.-

, v"esde ontem a comunidade
de Nêreu Ramos comemora ati
vamente o jubileu sacerdotal do
padre Aloisio Boeing, na Igreja
Nossa Senhora do Rosário. On
tem (sexta} iniciaram as novenas
na Capela Nossa Senhora Apa
recida, que prosseguem neste sá
bado, às 19 horas, na Capela São
Roque; Domingo, a partir das
20 horas,' será na Capela Santo
A"tônio Posso D'Anta; dia 26,
na Escola Tifa dos Monos; 27,.
ßscola Braço Ribeirão C-avalo;
dia 28. na Escola Estrada Nova;
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Saúde registra 27 casos de
-

Sarampo somenteneste .mês
Os registros da incidência do Sa

rampo - especialmente em adultos
- verificados namicrorregião, em Ja
raguã do Sul e. Schroeder com mais
intensidade, são pelo menos preocu
pantes. Enquanto no ano de 1989, a

Secretaria Municipal de Saúde jara
guaense notificou apenas um caso da
doença, apenas no mês de setembro
foram cadastrados nada menos de 27
casos. Sem estrutura de veículos para
locomoção a enfermeira responsável
pela Vigilância Epidemiológica, Elvi
ra Beier, vai fazendo o possível, vaci
nando as pessoas dentro de um raio
de 500 metros da residência onde foi
registrado um caso de Sarampo.

Aos menores de 14anos, a equipe
da Secretaria tem vacinado indistinta
mente, caso não possuam a caderneta
de vacinas, enquanto nos adultos, o
caminho mais indicado é a garantia
da família, com vacinação dos paren
tes. Dos 27,casos apenas quatro crian
ças contrairanra doença, considerada
benigna, mas que pode trazer sérias
conseqüências, como ,Perda total da
audição. Os principais sintomas da
doença, segundo Elvira, são "ii con
juntivite, febre e dores generalizadas
pelo corpo". Nesse caso, adverte, "as
pessoas dev.em procurar orientação
médica com urgência, mjmterem-se
isoladas e em repouso" .

.'

Produção de SC ·sofre queda-deJ% em um ano
Jarugruf do-Sul - O IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística)

. realizou no mês de outubro um levan
tamento da produção física das indús
trias. Informou que a indústria catari
nense apresentou uma queda de -3,3%
frente a idêntico mês no ano passado"
e, (a semelhança do ocorrido a nível
de Brasil) está é o melhor resultado
verificado a partir do mês de abril,
'quando efetivamente iniciaram os

ajustes do Plano Collor.
"

Na performance do mês de outu
-bro, o maior decréscimo ocorre em
extrativa mineral (-41,3%) que, ainda
sofre a influência daretratação em car
vão de pedra. Já, as niaiores contri
buições negativas na formação da taxa
da indústria é dada pelos setores de
metalurgia (-20,5%), química

�-29,9%),
minerais não metálicos

-13,8%) e matérias plásticas
-16,5%}, onde os principais itens res-
ponsäveis foram respectivamente -
ferro e aço fundido em formas e peças,
äcidofösfõrico, azulejes decorados e

mangueiras, canos, tubos e conexões
de material plástico. Nos gêneros ��
pracitados, merece.destaque maténas
plásticas que iniciaram o ano com um
excelente desempenho, assinalando
inclusive as melhores marcas a nível
Setorial nos dois primeiros meses e a

�

partir de abril sofre uma acentuada
retração registrando uma queda acu

mulada de -29,1% no período de abril!
outubro, ,

.

.'
Com o resultado. do mês de outu

bro, a atividade industtial mantém-se
na trajetória decli�ante verificada a

partir do mês deabnl/90. A taxa anua

lizada, que até então apontava cresci
mento de 8,6%, assinalou no mês pas
sado'3,5%, de expansão, retraindo-se,
portanto, -5,1%. Nesse movimento,
os 'maiores decréscimos são registra
dos em fumo, quepassa de 3,9% em

abril para -20,Oo/ó em outubro. Maté
rias plásticas de 22,7% para 5,5% de
mecanica de 26,4% para 11;1%. Com
trajetória ascendente, figuram apenas
segmentos.de material elétrico, têxtil"
e de produt?s alimentares. ' '.'

Atropelamento mata mulher no centro de JS • JARAGUÁ DO
SUL - Um "'apelamento ocorrido às 8h15min do dia 16, no centro da cidade,
tirou a Vida de Tereza Garcia Sartí, 47, e deixou sua filha Morgana Sarti com
várias escoriações. Ambas caminhavam pela calçada da avenida Marechal Deo
doro e foram forçadas a descer pra a pista de trâfeg» por causa das obras
de calçamento que estavam em andamento exatamente na esquina com a avenida
Getúlio Vargas - defronte à Relojoaria Avenida.

Ao fazer amanobra de desviopara a avenida'MarechalDeodoro, omotorista
do. caminhão Mercedes Benz placas BS-3312,. 'dé [araguâ do Sul, Francisco
José dos Santos; 43 arios, acabou atropelando as duas mulheres, com ti roda
da carreta .;_ o caminhão tem 21 metros de extensão. Tereza morreu no local,
embora. tenha sido levada ao Hospital e Maternidade São José, juntamente com
a filha, que foi atendida e liberada em seguida (tjá se encontra em sua residência,
em Nereu R,amos: O ínotorisla prestou depoimento ao delegado Cesar Zanetti,
na manhã do mesmo dia, quand%i aberto inquérito policial.

'Durante o seminário so

bre a ecologia intitulado "Ar
Puro para o Amanhã" , que te-
"ve lugar em Chicago,IL,
EUA, e faz parte do Programa
"Preserve o Planeta Terra", .

tive a excelente oportunidade,
de conversar com alguns com
panheiros e,· além dos mais,
fiquei muitíssimo impressío
nado com a rica participação
de peritos do-mais alto gaba- .

rito e o ativo painel.que captei
durante os workshops - rota
rianos anciosos por atacar o
problema da poluição do ar

em suas comunidades - e que
promete sucesso nos três semi
nários internacionais sobre a

ecologia que �stão por vir. Es-
_ ta a lIl)pressao do Secretário
Geral - Spencer Robinson,
Jr., n'A Carta do Secretário·
Geral de R.I,
(Da Comissão de Relações Pú

, blicas do Distrito 465, Ano
1990!91)

BOLSISTA RETORNA AO
DISTRITO

Virgínia Arraga' de Ma
Iherbe está retomando ao Dis
tríto 465, depois dos estudos
feitos no INSTITUTO EU-.
ROfEODI DESIGN, emMi
lão. A jovem foi inscritaante
riormente pelo R.C. Floríanõ
polis-Leste e persevou em

1989, ql1an40 obteve o privi
légio de realizar os estudos ora
concluídos. 'Também esteve

rapídamente na Alemanha.
VJf�a estudou com bolsistas
oriundos de Israel, Colômbia,
outros colegas do Brasil, Ve
nezuela, México, Portugal e
Coréia. Na reunião do dia 5
ela esteve no R.C. F1o�6-
polis-Leste, quando relatou a

, sua estadia na Europa e o pro
grama' de estudos desenvolvi- .

dos.que a capacitam aconcluir
a Universidade Federal de
·Santá Catarina com distinção. ,

AR[URO PARA O AMA-
NH

�
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SANT'ANA DIET·
/ Para manter sua'boa forma, com lodas as qualidades do kiite, chegou Sant'Ana O let! Totalmente
esterilizado e desnatado, tem durabilidade de at6 6 meSes, mesmo fora da geladeira. Você

en,contra Sant'Ana Diet em'prática garrafa de 1litro, como·os melhores similares europeus ...
Leite'Sant'Ana.Diet Garante a qualidade sem as disperisáveis gordurinhas!

.

Página 12 Jaraguá do Sul� de 24'a 30/11/90

,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




