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, Mar revolto traga' quatro pessoas
Quatro pessoas foram tragadas pelas águas

do revolto mar dolitoral da praia de Acarai, em
São Francisco do Sul, no último final de semana.
I

'

cia desaparecido até a última quarta-feira. Outro

corpo de Rúbens Klug, 39 anos, filho de uni juiz
aposentado de São Francisco, foi encontrado no

mesmo, dia. cs« eles, viajava também um pesca
dor, n40 identificado, que morava nas-proximida- .

des. Segundo testemunhas, o quaneto saiu ao mar

para-pescar.mesmo com o mar bastante revolto, o
que impediu a entrada até mesmo de. experientes
pescadores.

Dois deles são de Jaraguá do Sul, o advogado Ro
berto Marcelino VtlI84SMadrid, 40 anos, cujo corpo
foi encontrado na segunda-feira, no litoral de Ita
poá e Jose Carlos Santiago, agente da agência, local
dos Correiose Telégrqfos (37 anos), que permane-

triunFo
Aliá tecnologta em copiadora.
Representante Regional
Fone: (0473)72-2988

Justiça dá os '147%

a aposentados

Jaraguâdo Sul, -de 23 a 29 de novembro de 1991

O juiz Fsancisco Neves da Cunha, da,
� Vafa da Justiça Federal de Brasüia, con
'cedeu ontem .uma liminar.determinando o

pagamento do reajuste 'de 146,06% aos apo
sentados e pensionistas da Previdência So
cial. Apnxdmadamente 14 milhões de apo
sentados serão beneficiados com a decisão

.

que derruba portaria n(/ 3.485 do Ministério.
do Trabalho, que fixou tndice âe reajuste em

apenas 54,60% O Ministro do Trabalho,
Antônio Rogério Magri promete recorrer 0.0

,

S�prem,o Tribunal de Justiça.. O__s 1�7,06% i,?
cidem sobre' agosto. A, Previdência garantiu
também o pagamento do 1](1 salário, porém,
sem este reajuste.

.

Cr$ 250,O(J

Promotor
I'

contralotes

írregulares

'Posse do Clube
de Oratória

,

Acontece nesta sexta-feira (22), a posse
d� primeira diretoeiá do Clube de Onuôria e

Liderança de Jaraguá do Sill, com reunião
jantar festiva,que tem inicio às 20h3Omin, no
ClubeAtlético Baependi. O clube tem por oh
jetivos básicos exercitar a prática eficaz da
comunicação, por meio da prâticada orató-
ria e liderança. \

'

A primeira diretoria está assim consti

tri,'Ida:presidente
- Luis Celso Trindade Mu

niz, ltprimeiro] vice - Rolf Teske, segundo
vice - Jaime de Souza; diretor social - Pau
lo Ademir Floriani, diretor animador - Os
car Mendonça e também por comissões de
administmção e atividades" e'pelo conselho
Fis;_cal.

o promotor db.Ministério Público,
Aristeu Xenofdhles Umi, ofereceu
denúncia contra o loteador Cláudio Kie- i .

nen, (popular Dico}, em VIrtude tbs irre- Ao

-. gularidades constatadas no Loteamento i
"SantoAntônio, âe suapropriedade, loca- ; ......" ...�_......

lizado no bairro 'Nereu Ramos. Ao todo i!i
. são 800 lotes, dos quais, segundo 'infor- :ii
\ 'mações extra-ofiçiáis, metade já estariam §
;Jpendidos, mesmo sem liberação da pre- =
g,: itura. O promotor advene que esta é �
wenas a primeira denúncia de uma re- e

. ação de 50 loteamentos irregulares que fl
'Stá em seu poder. ,

.

No Loteamento Santo Ant6nl,o emprega�o (há duas sen)à11as) abria valeta. Mas a colocaçlo d,e tubos ainda nlo começou.

FONE (0473) 72-3200
TELEX 474- !519

FAX (0473) 72-0304
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-Editorial
Kleinübig.g' reassume no 'caos

No retorno as suas

atividades frente ao, go
verno do Estado, Vilson
Kleinübing encontra pela
frente uma caótica Santa,
Catarina, vítima de in
calculáveis prejuízos eau
sados pelas enxurradas
da semana passada. As
primeiras estimativas dão
conta de que os danos 'ul
trapassalll a Cr$ 43 bi
lhões somente na �ão
'da grande FlorianópoJjs,
e se ref�rem a estragos
em ruas, estradas, casas,
lavouras e prédios p6bli
cos e particulares, entre
outros, conforme fontes
das prefeituras de FI�
rianópolis, Palhoça, Bi:'
guaç6 'e São José. Em

,
,Blumenau, � conseqüên

� das da e....xurrada elevam
,
o valqr tOtal dos estragos
em inais de Cr$ 700 'mi-

REMINISCÊNCIAS

Ihões e em Gaspar, (ci
dade vizinha) o prefeito
Francisco Hostin ainda
elabora o levantamento
dos resultados das cheias.

Para o governador
Vilson ,Kleinübing, a si
tuação é ..catastrófica.
Ele, que 'ret�ou recen

temente de uma viagem
aos Estados Unidos e Ca
nadá, em buscade recur
sos para investimento, no
Estado e reclama quebra
de receita para resolver
os problemas comuns,
agora se depara com
mais este desafio: Devol
ver a tranqülidade aos

catarinense, mais uma
vez abalados pela impre
visível força da natureza
que sabe ser .Impíedosa
quando quer.

,

-O Estado, já quebra
do flnanceiramente, pre-

císa, porém, Se� forte pa
ra estender a, mão aos

municfpios que necessi
tam de auxOio e também
exigente e poderoso' na
intermediação de recur
sos junto a LBA e a ou

tros órgãos do Governo'
Federal - que não podem
se omitir 'em situação se

melhante. O governador
Vilson Kleinübing, cer-'
tamente, saberá se'sair a
contento de mais este de
safio a exemplo do que
aconteceu com governos,
anteriores, que, mesmo
em época de eríse, sem

pre relega,ram a segundo
plano as picuinhas par
tidárias, para, em catäs-'
trofes como esta, desen-
,volver e!if�rço conjunto
visando o bem comum e,

maior da gente catarí
nense.

Os 100 'anos deSchnbertem Jaraguá
Neste ano comemora-se' os

tem anos da vinda de MAX seno
BERTd Jaraguâ; Nascido na Saxôrda,
Alemanha, 'em 17·09-1864, morreu

nesta terra, em 20-09-1913 e sepul
tado no cernit/rio da SociedadeParti
cular "Bruestlein" da hoje Rua 14
(Jorge Czerniewicz),1Íesta'cidade;

o

Schubert chegou d Jóitrvi/k,
em 1889. Ouvimfalar de terrasférteis
no V� do Itapocu; Não contou tem

po: Embrenhou-se na mata e veio a

ter no lugar conhecido por ltapocu,
,
mtús tarde Jaraguâ; Do lado esquerdo
do tio-Itapocu, as terrasdoDOMlNIO
DONA FRANCISCA j1 podiam-ser re
queridas, e do lado direito o ESTABE
LE.CIMENTO JARAGUA, a C%riiza.
r49 do Vale [taPflCu e, depois à CO
LONIA JARAGUA, cobiçadas edis
'pldadas por Joinville � Paraty. O ad�
ministrador do Domfriio, Frlderic
Btwst/ein. homem influe.ntes emJain
lIliIle, do Soe. Colonizadora de Harn-

. bllTgo/49 e do Prfncipe de JoiliviIle,
q.ma ampliar os domInios e abrir ,

ctIfI1!nho para o ltapocu, certamente
[1(lTU Hónsa-Humboldt. Quiçtf atl o
altiplano. COnheCÜl as mediçlJes de,

,

JtfUrdon. de 1876. E tambIm do eng.
K,phne, em 09-05-1879, Saindo de
S40, Bento para abrir pi!:xIda pelo rio
ltapocu ati Jaragud e enlTtJlll;/o em
JoinviIIe seis semanas depois.

Estabele_ceu-se em TTis Rios,
do Norte, e:m 1891, com neg6cio,
hospedaria, fabriC4ndo açacar e

apardente, e anexando ftfbrica de'
� e salsichas,: Sabia que um ca
minho de ltapocuzinho acabaria saIn
• noquele lugar. o que fechava uma

",alho de caminhos entre Hansa
HfI11Ú!Oldt e JOimNIe e ele noponto de
,�_nto, sonhando com um

'�ladIplati'" j4 que ao seu ,lado, um
pOuco acima estava o escrivlJo Joa-

, � Athanosio do Costa, que se so-

lfiIi!'ia aos seus 'desejos, emJ896, ten-

do a lhe comandar (I Juiz de PazDis
trital do ComrUca de JoinviIle, o cida
d40 Frederict!J SC;hmidt.AJIm doporto
de emqarque, éonstrúiD o caminho
terrestre para H«!fS(l efqiseu zelador.
Pela sua· contpetenda foi Conselheiro
MImiclfJ!UdeJoinWIIe. '

,

Jaragu4'�nte volta d

pertencp:, ao municfpi{) de Paraty e,
em 1896 1'1WIniado hrtendente Dis
trital. enq�perduroua�ndengâ.
Te:m-se a� que tiiIha duplas
funçlJH: do laâO diMkI do rio era in
tendente JK!r fdiatJ/, à nIWdde execU
tivo 1IIIUIidpal. tW 1ado #8fluerdo, on
de se ac/taWi eStabeleddo. JoinvlOe e o
DonrIniiI tj�F� com terrenos
�08. e:m tlrea tk compet2nda
do Jul:!.D-d. paz da.CómtITca de Jain
vl8e era� ,ii rec;JIhu impos
tosparae�.Sdem22-07-

'

1898 .1tirt#�Ji!i.'fInit!rtIdo 4JoinviOe,
ltf�i!Iidb;atI� emanciparli(J,

,,:;:,),;;-"

em1934.

, Nos MOS de assentamentos
(nasdmento, casamento e dbito) p0-
de-sé constatar a atividade. de Max
Schubert e sua esposa PauJina Hane
mann, que compareciam jreq(Jente
mente, intervindO, assinando e teSte
munhando fótos oeorrfdos nàquele
ojfcio de JoaquimAthanasio do Costa,
que antecedeu a Ven4ndo da Silva
Porto, a que tambIm comparecia a'
intlrprete Fritz Vogel. VICtor Rosen
berg, JoI!o Doabrawa e CarlosDun
w, entre muitos outros. Dal a im
portßncúz de um aIemlIo terMo guin
dado a ser'IntendenteDistritaldoMu
nicfp/o de Paraty, na come:molYlflJo
do cententfrio de sua vinda dJaragua.
As fotos feitas por Francisco Alves
mostram o local com as setas do ne

gtkio(1) e do cm:t6rio(2).
Fritzvon Jaragu4 -11/91
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",EXPEDIENTE"

P4gi1lll2
"

'
.. -_'

"A História de nossa geme 1')IÍO pode ficar
só na saudade" .

O Passado só é importante se o seu tempo
,

foi bem empregado.
-....."""""-------- Barão de Itapocu -

Cônfira' a h'istória
••.HÁ 50ANOS

'-_Em 1941, o Juiz de.Direito da Comarca, dr. Thiago
Ribeiro Pontes, baixava Portaria nf! 47, dispondo sobre meno-

,
res de 1/J'ep,os abandonados, que se 'encontravam em estado
de vadiagem; mendicidade ou libertinagem. ou quefreqüentem
lugares dejogos, bilhares ou andem em companhia de gente
viciosa ou�. ,

' ' '

- on Sa'1ento Jos_ias Nolleto do Nascimento, do_TIRqDE GUERRA n- 406, aVISava que estavam abertas as inscn-
'

ções de matrfcuias neste Tiro de Guerra aos candidatos a re

servista de. 2!!,categoria do Ex�rcito Nacional.
- Ó ininistro da'Guerra avisava que os Tiros de Guerra

qU!f formavam reservistas de 2'! categoria, at� então trajando
uniforme câqui, passavam a usar umforme verde oliva, igual
ao usado .pe� unidades:quadros, Citando as peças que com-

. punham o uniforme dos tiros de guerra. ' "

v , •

- 4·Justiça do Trabalha em Jaraguâ,O Juiz "r. Thiago
Ribeiro Pontes, tendo como secretârio o escrivão Ney Franco,

, como Tribunal do Trabalho, vinha decidindo vârios dissidios
entre empregados e empregadores. As reclamações verbais
eram apresentadas ao secretário, que em cinco dias levava a
causa a julgamento ou condliação, As primeiras decisões
agradaram sobremodo. as partes interessadas, O expediente
era das 9.às 12 e das-14 ãsI? horas, no Ediflcio do Fórum.

" "o,· ••.HÁ 40ANOS
- em lÇ{51 .. oeraformada a 'Comissão de Preçosem Ja

raguâ do Sul, sob a presidência do prefeito Artur Müller. A
Comissão Muniçi[JQI de Preços era constiudda dos srs, Wolf
gang W�!lge, representante da indústria; Artur Breithaupt; do
.comérClo; Lino Piazera; da lavoura; Ernesto Bruhns, da pe
euâria e Alfredo Krause e Willy Wenserski, dos consumidores.

, --'Ante irregularidades na aplicação de 8 milhões de
Cruzeiros do Fundo Sindical pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria, o MiniStlrio do Trabalho enviava
um contador pata examinar, em nome do governo. Os diri
gentes;entretanto, recusavam-se a per;m.itir o exame. Alegavam
que a Çonstltuiçãó assegurava liberdade dosindicato, não po- ,

dendo o Míni��rio imiscuir-se nôs negócios intêrnos das orga
nizações operârias, Era a primeira vez que um organismo sin-
dicalmanifestava-se contra ,9Ministério, ,.

••.HA 20ANOS
'

- Em 1971, no dia 8de novembroç falecia aos 81 anos o
sr, Frederico Curt Alberto Vasel. Nascido no Jaraguâ aos 18
de março de. 1890, era casado em primeira nâpcia com Irene
Pedri e em segunda nâpcia com Cristina Adriana Pereira e

foi sepultado no Cemitério da BdrrwdoRio Cerro. Foipolitico
atuante, elegéndo-se pela legenda da VDN, participando da
instalação ao ConselhoMlI!Iicirxd; 'em 1947; deixando a polfti-

, ca em 1955 para dedicar-se t1 vidapriyOila. O prefeito Hans
Gerhard Mayer e o vice-prefeito Eug2hio Victor Schmõckelfa
ziam-se prese,,4! 1IOS funerais e .uni!:z ç"missão de vereadores,
composta pelos srs, SigolfSchünke, 4ffonso Franzner e Mdrio
M. Rubini. .

,
" ,

'

- Comi!moravam as bodas deprata o casal. Walter Bar
tel, com miss{l em ação de graças na Igreja'Matriz de São Se
bastião e recepção nos Salões da antiga sede social da Socie
dade Esportiva e Recreativa Vieirense.

- Jaragud (lo Sul situava-se em 6f.lugar na arrecadação
de IGMt ,referente ao mês de setembro/71, com Cr$
865.071,'08, estando nafrente osmunicfpios de Brusque, Fio-
rian6fJOlis. La!(es, Blumenau e JoinyilIe. '

.

••.HÃ IOANOS
-ßm /981, os Hospitais de Jaragud do Sul dãoultimato

ao INAMPS. Diziam os hospitais que o,povo devia ficar sa
bendo que o rompimento ser4feita, em vi11Ude defalta de COlt

(lições �e tralxúho. e que a culpa não � dos hospitais; mas sim,
da previdincia social.' ..O rompimento não ser4 a attima medi-
da, maS sim. a aJtima conseqüênciil'.

.

,- Era instalado no dia 11 de novembró a Junta de con
.ciliação. e Julgamento de Jaragud do Sul. A criação de novas

juntas tiniram C0111Q base os seguintes fa,ores: população, lo
calização ,e.#ratlgica, fak;Jr eçoh'ômico e nWnero de litfgios

"

trabaJhis1QJexistentes.
,

.;.. Eliito o,<4.no Vocacional Marista, por orientação do
'

BrasilMarista, entidade que congrega todos oSllrmãosMaris-
, tas; do llr<iSil. cada uma das. se� Prov(ncias, no decorrer do
ano, deveriafazer uma romaria a um santudrio existente, como
um marcó do Ano. $m Santa' Catarina, por�m. a Provfncia

, MaT#ta entendeu construir·um santudrio (gruta), i4ealizarzdo..o
paro Jaragud do SUl, próximo ao Juvenàto, noMorro do Ca"';
vão. Em 31 de outubro a ProV{ncia. de SC esteve representada
por�150 reügios�s na procisSÓ() e entronizaç'!o da imagem.

Àpoio
INDÚSTRIAS REUNIDAS
J�RAGUÄ LTDA.,�.1�,\!I�

,

Jaraguá do Su� de 23 a 29 de novembro de 199!,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Assembléia aprova. a criação
,

de 11·municípios em SC

Os distritos emancipa
dos que tiveram aprovação do
plenário são: Arabutã
(Conc6rdia), São João (Itapi-"
ranga), Planalto Alegre (Ca
xambu do Sul), Águas Frias
(Coronel Freitas), Lageado
Grande (Xaxim), Riqueza
(Mondaí); Coronel Passos
Maia (Ponte .Serrada), Rio

. dos forem sancionados, o Es
tado passará a contar com
237 municípios, sendo que os

criados este. ano somente
serão instalados com a posse
dos prefeitos, vice-prefeitos e

vereadores a serem eleitos
nas eleições provisörias de 3
de outubro do pr6ximo ano.

Discussão - Todos os

processos foram votados em

separado e receberam apro
vação do plenário porunani
midade dos presentes, 37 vo

tos. A discussão foi feita em

conjunto, começando pelo
presidente da Comissão de
Justiça, Ivan Ranzolin, que
destacou o zelo e a seriedade
que os membros da comissão
tiveram nas análises e nos pa
receres aos diversos proces
sos.

ICMS une prefeitos e deputados
Brasília - O Fórum da

Representação Catarinense no

Congresso Nacional reuniu-se,
nesta semana, em Brasília, com
uma delegação de prefeitos cata

rinenses. O objetivo do encontro

foi discutir a queda no repasse
do fundo de participação dos

municípios - mais de 50% nos

últimos dois meses, conforme os .

·

números do Tesouro Nacional.
Além disso, foi cobrado um posi
cionamento dos parlamentares
do estado, quando as alterações
constitucionais propostas pelo
Governo Federal - o emendão.

O Deputado Neuto, De
Conto (PMDB), coordenador do

· Notas Políticas

Fórum destaca o comprometi
mento público dos' 14 deputados
e 1 senador/presentes a reunião,
que garantiram votar contra

qualquer redução no repasse de
recursos federais para os municí

pios. "Um País que pretende ser'
,

moderno, deve investir na des

centralízação do poder e dos ser

viços, como fazem os países de
senvolvidos e, não reduzir a capa
cidade de autonomia, ainda mais
num Estado corrupto e burocrä
tico como brasileiro", 'salienta o

Deputado.
Já em contato com técni

cos do Tesouro Federal, o Depu
tado De Conto recebeu a infor-

mação de que neste mês de no
vembro a transferência dos re

cursos do fundo de participação
dos municípios deve crescer em
relação aos meses anteriores.
"Nada muito acentuado, haja vis
to, que o Brasil, vítima de uma

política econômica que privilegia
a recessão, ao crescimento

econômico, vive sua maior crise
dos últimos anos", destaca De .

Conto.

Ficou 'definido, ainda, um
novo encontro para o próximo
mês, entre a Federação Catarí
nense dos Municípios (Fecam) e
o Fórum da Representação Ca-
tarinense. -,

"COLLOR FALOU BOBAGEM"
_ Para. o lidu do Partido dos

Trabalhadores, Vilson Santin, o presideme
Collor de Mello "cometeu uma bobagem",
ao ironiUU; na semana que JIO$.Sou, que os

culpados pela não aprovaçiio do, ameei

poção doparlamenJarismo no Brasilforam
a CUT e o PT! Fmou que o presidente
Collor � o responsável pela crise e tem bu.s
cado jogar a responsabilidade ora sobre os '

empresários, ora, sobre oS'funcionários pú
blicos, o Congresso e até á oposiçiio. "Essa,
Ioi'nuJÍ$ uma de SU(l$ declart1Çoo infelizes
na tentativa de ju.stificar a'propria incom

petência", afirmou Santin.

UOO WAGNER JUSTIFICA
_ .o deputado Udo Wagner (PDS)

justificou sua posição contnfria a mudan{;a
·

da capitol Cio Estado Para Curitibanos, O
parlamentar Orgu1Jl!!llta qUe () (l$sunlO "Tiiio

.

éprioridadeparo Santa Catarino" e que no
sua decisiio pesou a operacionalizaçãO téc
nica, materitü e financeiro do projeto".
Wo'gnerftúou também que "(1 posturapar
lamentar tem que ser trrJIUparenie e corajo
sa" e que assume posiçiio, pois "Santa Ca
tanna não pode conviver com pollticos que
ficam em cimo do IÍIUI'O".

VERBA PARA BOMBEIROS
_ Na segunda{eira' o depUtado

Udo Wagner (rDS) reptmou ,Cr$ 4 ·mi
IhõeSparo o Corpo de Bombeiros de !ara
gud do Sul. Na solenidade de entrega,
Wagner ju.stificou a atitude, dizendo ser o

resgate de dívido do governo paro com a

corporação. A administroçiio anterior não
repassou nos últimos quatro mLS6 de seu

governo o volor de co/Wénio mensal, dei
xando nossa· corporação em silUafiio dift
eil. O governo KJeinübing com 6t6 Cr$ 4
milhoo vem saldor aquele compro17Ú$so e

Escort XR-3, Prata Met./90
.

Chevette SlE, bege/in
"lada/laika S1. Wagon; vinhol91

ajudar a melhorar (1$ conâiçõesfi_eiras
da,instituição.", completou opariameiIIor.

DEMISSÖES CRITICADAs
.: O deputado João Matos man;

f610U sua preocupaçãa ,
com as in/or

mações de que o governo emuia emuJando
a denrüsiio de cerca de 8 mil servidores
públicos, não 6láveis, Disse que lU infor
maçoo "nuJÍ$ uma vez lançam· o telTOr,
o pânico' � a insegurança aos servldÕ�".
Os deputados Gilson dos San/os (PJ>S),'
presidUlte daAßembléia, vamo de Olivei
ra (PFL), Leodegàr TiscosJci (PDS), Anl6-
nio Ceron (PL), MiguelXitne1le$ (PMDB),
Afonso Sponiol (PT), e Onofre San/oAgos
tlni{PFL), também seponcionoram contra
(1$ posslveis detni!isoo, lembrando que "o

governo tem responsabilidatM sociDJ e não
, pode tomar 6ta, medida dentro da atual
crise que opoís atraI!6sa ",

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

CORREIO-
� c:. If»C:»."" .,

Tenho recebido VIIrIas
manlféstaç6es e cumprimentos
pela pUblcaçlo desta Coluna.
AlMtsar de· ser esta a terceira
edlçlo, J' podemos avaRar que
os ob�os �o sendo a�
cançados. Isso nos motiva a
continuar trilhando por este
caminho, pols nlo seflo ,as
tantatlvas de. Intlmldaçlo que
do no. constranger, a dizer ao
povo o que ele precisa saber.

POUCO TRABALHO

BASTIDORES
-----------Márcio.Mul'ara-

,-
.

AçãO Política'

sultado da convençlo que val
escolher o candidato. J' tem
gente razando e fazendo pro
messa para que depois de con
tados o. votos dos correllglo
,n'rIos nada sala errado. Os In-

.

telectuals da politica do mun�
clplo aftrmam, que 'dependendo
do vencador o histórico PDS de
Guaramlrlm pode racha�.

APROVAÇÃO'

Durante uma das se.
a6es da cAmara de vereadores,
da semana passada, em' Ja...
gu' do Sul, os presente.,
'liquela Casa de Leis, ouviram
vereadores de opoalçlo ao
Governo do Estado, questiona
rem por que algumas obras,e.
tio custando muHo mals do
que poderiam. Mas, onde senl
que foi apncado todo Q dinheiro
que o governo passado, disse
que usou para pag�r a dMda
do Estado, que acàbou ftcando
para o atual?

A.úLTIMA
. QUEM TEM TELHADO DE

VIDRO, NÃO JOGA PEDRA NO
TELHADO DO VliiNHO. E POR
FALAR EM VIDRO, ACABO DE
ME LEMBRAR DE' UM•••

"AM�
GO", TALVEZ.

.

Chevette Sl, prata/89 .

Apollo Gl,' cinza/90
Del Aey Gl, prata/84

·
,

:Jaraguá do Su� 'de 23 a 29 de novembro de 1991

Em tempo de eleição é comum ouvirmos uma avalanche de
propostas e promessas dizendo que, acima de tudo, o mais impor
tollte é praticar uma politica de alto nivel. Atrâsâisso, vem, é cla
ro, a.ação de cada tun dos candidatos para que essa polkica, pos-
sa ser realmente, de alto ntvel. '

No entanto, na prática, os fatos desmentem esse, compro-
misso, com os gtupos alvos destasprom�ssas. Os eleitores.' .

,

Em uma sociedade, jamais se poderá alcançar a unanimi-
dade e exatamentepor isso, émistér, que um homem público saiba
absorver asopiniões contrárias de forma coerente, com humildade'
e disponibilidade. ,

. O Brasil é um Pafs de 150 milhões de habitantes aproxima
damente e as opiniö;s são as mais diferentes. Nem por isso um

govemo deixa de OUVI-las. .

.

É de se estranhar que em uma cidade como Jaraguâ do Sul,
qu� possui quase 100 mil habitantes, os politicos, que se julguem
de "alto ntvcl", usem do experiente de ag!'essão, quersejamorai ou
[(sica, para tentar escapar das criticas. Ede se ressaltar que, nor
ma/mente, em momento algum pmcumm se defender ou sequer
esclarecer essas criticas, provando que têm fundamento.

Isso trrPl'esellfa o quê, amigo leitor? Que a ação polttica está
longe de ser levada a cabo porpessoas que a empl'egam, compro
vando que são oportunistas, incompetentes e sem nenhum caráter:

,

Me desculpem aquelas.pessoas que usam da coerênoia co

mo linha de conduta, pois acabam sendo alvo de comentários des
te tipo, atépor terem de se envolver com sujeitos desta espécie, que
apesarde não terem morai, duvidam da idoneidade dos outros.

NA FRIGIDEIRA
As trocas da "elogios",

entra o vlc:e-p1'efelto de Gu....
mirim, Francisco Herbert
Sçhorck e.1I dupla, Ad�lr IDo
cloro, (Diretor' Opera�onal de
Cohab-SC) .

e Udo Wagner (De
putado Estadua�PDS), est4
randendo multa matdrla para os
jomala da re9110. No "disse
IIIfMiI.se" parece que estio
querando fritar o vice de.Gua
ramlrlm. que se declsrou' de
fonna Irrevemel, candidato a
prafelto daquele munlclplo. Se
estio temendo o ,homem ou

nlo, a verdade f, ,que dessa
maneira, o. ventos voltam a

soprar positivamente para os
lados do prefeito Zlmmennann
que, com lsao, 14 pode ter ea
peranças de ter Schorck no

- PMDB, ainda no próximo pleito,
para fonnar dqpla � talvez, com
'0 veteador Joio VIck. ...
SchOrck me disse que mantdm
a candidatura por seu partido o
PFL. Quem viver venl o tim d...
ta novtila, que .,m dia começou
bem.

A CONVENÇÃO DIRA
Por outro lado as coisas

estio aparentemente tranqOllas
nos laclos do PDS guaramiren
se. OposHores a Schorck e'

Zlmmennann,' apenas agua...
dam o desfecho deste episó
dio•.Ma. a coisa ainda poc!e '

queimar por kt. O. ped.sslstas
tem dois candidatos que, ao
que se sabe, alo declarados. O,
ex-vice de Josf de AguiariVJc.
tor Kleine e o ex-prefeito ISanm
Josf Dequech. O primeiro quer
chegar pela primeira vez, a che
fia do executivo municipal. J'
Salim. sonha com seu retorno,
glorioso ii �delra que ,14 foi
sua. Mas tudo depende do ...

Floríanõpolis - A As- Rufino (Urubici), Guatambü
semblêia Legislativa aprovou, (Chapec6), Jardin6polis (U
em sua sessão ordinária de nião do Oeste) e Vargem
hoje, a emancipação de maís (Cantpos Novos). A Assem-
11 dos 34 distritos que reali- bléia também aprovou a ane
zaram plebiscito no dia 31 de xação ao município de Var
março deste ano, e dos quais geão das localidades de Linha

· ,9 já tinham sido aprov�dos Grama, Copinha, São Brás e
em agosto passado. Com Isto, ,Marini, todas pertencentes ao
ficam faltando apenas 14 pro- município de Abelardo Luz.

.', cessos de emancipação para
) . ,

.

·

serem apreciados, ainda sem Todos os processos ti-

data de votação definida,
' veram parecer favorável da
Comissão de Justiça. Os dis-

. tritos, como determina a lei,
foram visitados por uma Co-.
missão de deputados, para
verificação "in loco" das reais
condições de se transforma
rem em município. Os proje
tos serão agora encaminhados
ao Governador, para sanção
e, em caso de veto, retor
narão à Assembléia. Caso to-

.' . .

�

O melhor Carro Usado da região
Escort Gl, cinza per.l91
Kadett Sl, vermelhol92
Fiat Premio eSl,. vermelha/89

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Fone 72 ...1777 - Jaraguá do Sul - SC
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________------ GERAL

Promotoria hiícíà denúncias
.de loteamentos irregulares

MATUTANDO
---------- Ego.. L. Jagoow _.

Formação profissional
x

Treinamento profissional

que é o fiscal da execução',
da lei, está atento. As penas\
são de reclusão, de um a,

cinco' anos, além de mul�
.

de dez a cem vezes o salário;'
mínimo. O Promotor desta
cou que o comprador dos;
lotes deve Certificar-se da:
aprovação, e do registro do'
loteamento, antes da com"
pra, para evitar ter que acio
nar a Justiça, o que pode ser

,

feito tanto na área cível

'quanto na criminal, em çasos
de loteamentos clandestinos.

é a primeira, de.uma série .de
demíncías que.efetuarä con

tra Ioteadores clandestinos,
que desrespeitam a Lei n2'
6.766, de 19/12/79, que dis
põe sobre o parcelamento do '

solo urbano. Seläo_. .ao ,todo,.

.. .,_. .'

cerca de cÍI1<Nertta, demín-

cias, todas pelas mesmas ra

zões, ou seja, descumprí
mento da Lei' que' regula o

parcelamento' é dêsmembra
mento do selo,; Há um abuso,
nesse sentido em Jaraguä do

Sul e' o . Ministério, Pdblíco

Jaragu4 do Sul - O
Promotor de Justiça Aristeu
"Xenofontes Lenzi, da 2!! Va..
ra da Comarca de Jaraguá do
Sul, ofereceu denúncia con-

,

tra Cláudio' Kienen, vulgo
Dico, proprietário do L0-

teamento Santo Antônio,
sito em Nereu Ramos" tendo
em vista que o citado lotea
mento não foi aprovado pelo
Prefeitura Municipal, nem,

tampouco, acha-sé registra
do no Registro Imobiliário.
O Promotor afirmou que esta

E, aqueles que, Pq�
ventura, tem formaçãoproß
sional, adquirida na escola,
não 'encontram colocação ,e ,

tem de sujeitãr-se em' exercer

uma função diversa à sua

formação e ti um "ovo trei
namento profissional. A sua

formação na escola constitui-
,

se em perda de tempo.
,

Embora o treinamento

profissional possa, substituir;
"

atl certo ponto, a formação
profissional escolar, este tem

uma 'slrie .de desvantagens"
tanto para o empregador,
quanto para o empregado."

Ao empregador onera
a planilha de custos. Faz com

que o empregado tenha co

nhecimentos limitados. Exige
novo treinamento para cada

, novo funcionârio admitido. E
limita o aperfeiçoamento pro-
fissional, I

O empregado, .devido
as suas limitações, advindas
da nãoformação profissional,
tem -poucas chances de nie
lhorar seu rendimento profis
sional e, conseqüentemente,
'j1!!lhorar sua'remuneração.

Por isso, embora o

trlinàmento. profissional) seja
uma alternativa, deve-se op
tar e lutar, no Brasil, por uma
formação profissional na es

cola, acompanhada por uma
valorização 40s priJfissionais,
formados,

'

,

isto reduzirã a evasão
escolar; trarâ 1TU!lhores
oportunidades de 6mprego.,
dlsponibilidade de melhoreS,
profissionais e

. pöisibili(iaàe
de melhores ganlw�

,

, �nquanto, nos Pi(ses
desenvolvidos o ingresso no

mercado de trabalho se d4
entre os vinte e cinco e vinte e

oito anos de idade, após Uma

formação profissional, no

Brasil situa-se entre catorze e

dezoito anos, normalmente
sem formação profissional al
guma.
"

'Isto l resultado dos
, 'modelos econômico e educa

, cional adotados em
\
nosso

pais,
É resultádo do modelo

econômico porque a maioria
das famüias precisam engajar
toda força qe trabalho dispo
nfvel, tão cedo como posstvel,
para prover sua própria sub-'
sistência, O trabalho l muito

pouco valorizado, se compa
rado ao capital, o que gera a
necessidade de se trabalhar
muito em troca de pouco.

Por outro lado, o atU(11
modelo educacional l res

'pansável à medida que, no

,primeiro e segundo graus,
não oferece, na maioria das

vezes, um encaminhamento
ou' uma formaçãoprofissional

,

( não possibilita. uma oportu
nidade dê emprego e ganho
'melhores.

O próprio mercado âe
trabalho também: contribui

- para a evasão escolar e fo
menta anãoformaçãoprofis
sional na escola, à medida

"que; nos setores de produção,
'principalmente, não exige,
oomo pré-requisito, uma for-

',' mação profissional, mas ofe
,

rece um treinamento profis
�',sional no próprio trabalho.

I Encontro Estadual de Médicos'
Balndrio Camborid' - De

29 a 30 de novembro omunicípio de
Balneãrío Camboriã sedia o 12 'En
contro �stadual de Médicos, no Ma
rambaia Cassino Hotel. A abertura do
evento é às 20h3Omin de sexta-feira.
Em seguida inicia conferência sobre

sadde e remuneração dos médicos,
discussão e aprovação da reformula
ção do estatuto do Sindicato dos Mé- '

dicos do Estado de 'Santa Catarina;
,.

discussão e' instalaçio de delegacias
.

�
regíonais do SMESC.

Sindicalismo Médico com. o Dr. Eu

rípedes B. Carvalho, presidente da

Federação NaCional.dos Médicos. No
sábado, os temas a serem debatidos
são -' rumos da política de p,dde em

Santa Catarina, municipaIização da

DEUS: onde está?
II

sense, do pass:w.o e do futuro. É
o Deus vivo exigente 1jO amor. É
o Deus que quer coisas boaspa
ra seus filhos; o Deus da "vida
em abundância" (Jo lO,lOb), da
paz e' da alegria. "E por' isso. '

mesmo l o Deus dos pobres e
I

dos que sofrem', que "cumula
de bens" os famintos e despede
os ricos de mão vazias. É o Deus
que ressuscita o crucificado e

a todos os erucifieados da hist6-
ria" (Ronaldo Munoz 7 O Deus
dos Cristãos).

Mas nos alegramos' por
que o nosso Deus vai glorificar a
todos nôs, que pagamos um justo
'salârio, não trapaceamos nos

negócios, lU? peso e na qualida
de da mercadoria e servimos os

irmãos. Vai nos glorificar como
"g/Órificou o seu servo Jesus"
(At 3,13b). (Notisul, ed; 224, pS)

PE,' ALUIZIO HEIDEMANN JOCKEN
R!o FortUna • SC

A pergunta parece ingê
nua, mas, l cheia de significado.
Vamos refleü-Ia a partir, dapa
râbola do rico egofsta (Fc Lc 16,
19-31). A parábola l uma crúica
à sociedade classista, onde um

se "Veste de púrpura e de linho
fino e dâ banquetes" (Le 16,19)
e, "outro l miserável, faminto,
cheio de feridas e estâ câfdo"

(Lc16,2P). Retrato de sociedade
que protege os bem pensantes e

espertos e pisá nos demais. A
falta de pão, de casa, de terra

afeta o homempor inteiro: corpo
..
e alma. Isto ofusca, mancha a

imagem de Deus. Cala sua voz e

tira a sua vida na pessoa do ir-

mundo l um gigantesco desen
volvimento da parâbola do rico ..

avarento. A constatação l tam
Mm 1UIJ convite pará pautarmos
a nossa vida com o Evangelho e

não tanto com os meios de co-

, municação ou com a 'ditadura da
compra e venda. A sociedade
moderna'� mais ou menos assim: '

expulsa Deus e depoisfica invo
cando hipocritamente o seu no-

, ...

me.>
,

Eu atl agora, disse onde
Deus não estâ (nas relações
egofstàs). Mas onde Ele se mos-,
tra?

DeuS se mostra onde hã o

amor, a justiça, o di6logo, o re

lacionamenzo, a bondade e a

união na oração e no trabalho.
Desta forma (neste lugar),

Deus l pab,üco e de todos. O Se
nhor do céu e da terra; do pre-_

mão.
Houve quem' dissesse com

um tanto de tristeza e dor que o

CLíNICA VETERINÁRIA
SCHWElTZER

.. FUNILARIA
JARAGUÁ LTOAeEspecializada 'em brocas de áço rápido, bl'OCali"de inellif

duro para clrcullo Impresso, Iresas de aço ráplGlO, bedl!mas' ÇOI11 ,[
dei por cento de cobalto, machos de aço rápldo,';'$8rras d'1,�

, rápidO, cosslnetes, Ilimlil, contra ponllis lixas, pdn� rOlatlvas,,'
,

trenas, eletrodos, mandris, paqulmetros, ml_tros; dhlCO,s-cle,
c9rte EI desbaste.

,
,

'

..

Oleorte,Com4lrclo ,de Ferramentas Ltd.:
RiJà Relnoldo Rau, 459· Fone: 72-3384
TeIe�: (475) 465 - Jaragud do Sul-S(!. '

Dr. Waldemar Schweitzer
Clfn;ca de pequenos e grandes animais,

cirurgias,' vacinaçés, rflio.x, internalirentos e
boutique. R: joinviUe, 1.1!8 (em frente ao

Sup. Breithaupt) - Fone: 72-3268

Jaraguá do Sul - SC

, Calluu eAqucedor Solar.
R. Felipe Schmidt� 279..:.. Fone:

72-0448

JQrtlgll4 do S..l-sç

RETíFiCA JARAG,UÁ LTOA.
EQUIPAMENTOS PARA ESORITORIO

M6vels de matlalra: 'aço e' eStolados. ventlladc:ites, bebedou!'Os, IllAqulnas de
ascrever, e calcular, novas e usadas. Suprimentos pl computadóf.as aé:asá6r1os án
geral.

.
"

'�",
"

"

,

Reyenda Autorizada IBII. Assistência' T4ênlca. ri.cllislve' relormas de
cadeiras, arquiVOS etc. Consulte-nos.

'
,

\
'

Rua Vem\ncio da Silya Porto, 353,
Fone: (0473) 72-1492 - Fali: (0473) 72·3868

JARAGUÁDOSUL-SC
'

DE MOTORES
,GASOLINA DIESEL

RETÍFICA
ÁLCOOL

Anexo completo estoque de peças - FACILITAMOS SEU PAGAMENTO.., 1 + 3x s/juros
Rua Pas!or Ferdinando Schluenzen, 116":' FONE: (0473) 72-2254 - Jaraguá do Sul - SC

,

Jaraguá do Sul, de 23a 29de novembro de 1991
I

,

,:.,
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_---------- ECONOUIA
.

"

GarantidosCrâ 348 mi do
(. ,

, -,
.

DID e HIRD. para SC
O secretário de Planeja

mento e Fazenda; =Femando
Marcondes de Mattos, disse no
infcio da semana, passada-ac-re
gressardos Estados Unid�s"que
Santa .Catarina se transformàrã
num canteiro de abras" com .a .'

assinatura, em 1992, de acordos
no valor de 348 ·milhões dedö
lares com' o Banco Mundial
(BIRO) e Banco Interamericano
de Desenvolvimento finD) para
programas de saneamento, agri
cultura e transporte•. O acordo,
acertado na .viagem' que o' �o-

'

vemador �on K:leinübmg
acaba de realizar a� Estados
Unidos e Canadá" prevê uma,

contrapartida do Estado de 190
milhões de dólares."

Segundo: Marcondes
"

Mattos, no pröxímö, trimestre
deverá ser assinada, o primeiro
contrato de financiamento coro

'o JURD,' de SO mílhões de dõ
lares, para obras de saneamento.
Também está prevista a assina
tura de outro contrato com o

Banco Mundial, de 33 milhões
de d6lares, para recuperação de
rodovias. No segundo semestre
será, fechado novo contrato com
o BIRD, de 100 milhões de d6-
lares, para programa de desen
volvimento regional e municipal,
Com 0 BIO, no mesmo período,
o Governo do Estado estará
firmando .contrato de 135 mi-

.

lhões de dölares para construção
e recuperação, de. estradas. Os
bancos terão urn prazo de quatro
anos para repassar os recursos
mas para 1992 já estão assegu
rados 166 milhões-de dölares de

\ recursos do Tesouro do Estado -'

recursos estes queserão ao me
nos dobrados com os fínaneia
mentes.externos,

CANADÁ
, Em outra etapa de sua

Viagem, o governador Vilson
Kleinübing esteve no Canadá 'e

as ,ações visaram a importação
de

-

aniinais, especialmente de
ovelhas, e intercâmbio tecnolö-
'gico. Mas há problemas buro-'

..

cráticos no Brasil para realizar a
importação .e 'o Governador'
manterá encontro, na próxima
semana, Com o Ministro da
Agricultura para buscar, urna

, solução• .A meta é importar- 2
, mil novilhas leiteiras. Ainda nos

Estados Unidos, Kleínübing
apresentou. sem comuníeação
préVia, 'WJl pedido de "!OO rní
lhões de d6lares para o progra
ma Florestar, da Secretaria da
Agricultura, Previsto para ser
executado em 10 anos, o pro
grama beneficiar! 1'80 mil pro
priedades rurais.

CDL lap,ça" concurso de melhor vítrine
Jaragu4 do' sill..; .O Clube cance visual do pdblíco consumidor.

de ' Diretores LojistàS (Çt>L), com o A, obserVação pdblíea dos trabalhos

objetivo de estimula1"oS t"jßtasjal<i;' , será. liberada diariamente.a partir do
'

guaenses a embelezarem o. aspeeto: dja 09, em horârio comercial. Serão
visual externo de 'StlUs tlIitabeleci'; ,julgadas as ornamentações internas
meatos e

�fl!re',m'�' a".ira,,�de,I".
das vitrines, não entram no concurso

mensagens
.

est4 promovendo os portais-e fechadas.
UJn

..

"Conc' de, Vitt:ihes". -Com Sçrl(> concedidos prêmios de

" certeza a promoção tomam a cidl\dê
" !!!, 2: é � lugares; Bntram n� requi-

ainda mais bonita nestt l*tfOdo:de, sjto� '� Julgamento os Itens; mensa-.
,

' ,

.

'

,

.,

'gem comunicada pelo trabalho; arte efestas natalinas.
, .' 'ii'. ,�," ,!, :�lezli; efeito geral da ornamentaçlio

Somente �·set·i��i' .'" 110 embelezamento da cidade; origi
as ornanlentações que;;•.iiuD,�'�;,.:

'

.

, ,tialida�i�o trabalho e crjatividade.
,

, Poderão.se inscrever todos os

estabelecimentos 'comerciais situados
em perímetro urbano, Aos consumi
dores cabe o julgamento da mais bo
nita vitrine, através de votos nas cij
versas urnas espalhadas pela cidade.
O votante concorre ainda a um prê
mio de Cr$ 5Q mil que será entregue
no dia 20 denovembrç, A comissão
julgadora sed indicada pelo CDL e

fonnada por cinco pessoas ou casais.
A decislio da população e da comissão
(silo julgamentos separados) silo in4-
pel4veis.

,.. � ,ém Campanha salarial
Jaragd dc{Sul��s.'��,';·'� :�8Í<;:ast. Mec:a.nkas e do ,�a�riaI b�� e garra". Mussinllto

- balhadores mataI ;:,dc,.JaiJ, ,'o EMtriep, as perdas salariais da cllßse aind� que ne� C8!Ilpanha
raguá do �ul P ,

d� ,.�: " ca�ria no, ano podem chegar a categona quer �Utit, além
assembléia neSse

"

9'. 9iä-'43;"": a' 141%'em dezembro, que so- da recuperação salarial, o fim �o
quando vão discUtit,'e;;aptov.uJf ·It$.()os aos 98% de �rdas em trabalho aos sábados,. as condl-
pauta de reiv:iqdi�aiserne;o:, �990:'atingem �78%. ParaJajr çóes de satide � �gurança �as.

gQciada com o sindi�to'patronal, �Usslilato. presldente do Smdl- empresas e !l cnaçao de COl11lS-

para a Convenção"toletivai <Je." cato, eleito no [mal de outubro, sóes de fá?n� para fo$l�r o, Trabalho. cuja data':'QaSe é 12,& "êStes ntime�s �emonstram que •
trabalho smdical nos loem de

\ ja,neiro. .

.,', temos à obngaç�o ,de fazer 1:lma trabalho.
,

Segundo. levantáment()' �ande assembléla e mostrar aos
. feito pelo Sindicato 'dôSiTrabai- ' patrões que vamos buscar o que "Telefone para contato:
lhadores nas lnd'listrias MetaItir,,' é nosso direito, com muita mo-, 72.2100

CORREIO_
.:> � .- c:» "�,

falando $ o b.r e'

MARKETING
-----_-----'"'!", Renato Borgheresi-

,
,

A partir desta semana, oCorreio do Povo passartl.a ma

zer esta 'coluna em suas edições, abordando o Marketing no

sentido mais amplo de s� c.0nceitua�ljo. Atrav�s de Uf!Ullin
guagem simples e clara, evitando o marketês' gratuito que ,

tanto impressiona e nada esclarece, procuraremos enfocar. as
mais diversas atividades pertinentes ou afins ao, Marke.ti�g,
sejam elas.a Venda, a Distribuição, as Campanhas Pubha.if
rias, as Promoções de Vendas, o Planejamento Estratlglco,
etc, etc,etc., '

" '. _

/

, Nosso objetivo é o de poder oferecer uma contribuição
ao leitor às suas atividades projissionàis, sejam elas �,,!, que
setor da eeonõmia forem, jâ que o Marketing é uma atividade
bastante eficaz na solução de problemas das empresas do
mundo inteiro, e estâ a disposição com suas inúmeras ferra
mentas como' um grande aliado na administração dos negó
cios principalmente em'momentos de crise econômica,,

Estamos propondo algo a mais, Não é nossa i#ia fa
zermos desta coluna uma via de mão Wiica, ao cantrârio, Con- ,

vidamos cio leitor para que se manifeste por escrito ou por te
lefone, Tire dúvidas, transmita o seu ponto de vista; pergunte
sobre curiosidades. enfim; estamos abrindo um canal de comu

nicação. O nosso posicionamento se; darã 'através desta colu
na, quando o assunto puder interessar a outras pessoas; po.r
carta diretamente, ou por outras vias de acordo com o desejo
do leitor. ,

, Trata-se, portanto" de um bate papo semanal. E_screva
ou ligue para este. j0171!l1 e d2 o. feu !ecado. Teremo,s Imenso
prazer em atender a todas as solicitações que nos chegarem.,

O QUE É MARKETING. AF-INÀL? "

MARKETING é uma palavra de origem norte americana

que não tem tradução literal satisfatória para a l(ngf!O portu
guesa: isso porque o Marketing atua de forma multo ampla
dentro das empresas. ,As diversas te'!tativaS não susten,taram
na prtltica todas asfunções doMarketing.. '.

Por isso f. melhor nos concentrarmos no. enr:ndlmen!O
das funções do Markéting dentro de uma organlZaçao, e asSIm

captarmos o .seu� s(/ntido
-

real.e prdtico, do q'ue tentarmOs nos
'

ater,lJ busca-de um no� brasileIropara ele. '

,

Muitos estu4ios0s. ao longo dos ll1I0f t2m coneeiJpadg �
Marketing defo� diferentes, na tentativa de resumIr o mms

clarair/!!nte possfvel todas f!S suas ativifku!.es e funções., , .
,

, Entre ramas que ,exiStem. larfce, mao de duas qllf!. cl!'f'J
dero suficientes,'tlQ nosso propóSIto de procurartranstnltir a
ess2i1t;ip dess.apoderOS{lferramenta., ,

',.'

"Marketi(}g é oprócesso sacia/pelo qual umapessod ou
um grUpo (Jbtim'4ifúilo que I objeto de suas necessidades ou

desejos; criani!o e trocando produtos e dinheiro com outras
,

pessoas do grupo:' (Kotler), ,

'

,

, "Marketing lafo"ção técnica destinqda a escol�rpara
quem vender e como vender; tambhf1 voltatja Pflra programar.

ps ações conseqüentes, .procurando a real,zaç�o .do lucro por
meio da satisfação das necessidades dos consumzdores • (Co-
rigliano) ,

. .

- ,'.
. Renato Botgheresi·l consultor da Plutal de COlfUtnlCa-

ção eMarketingLtdà
" ,

SPÉZIA/& elA. IL.T'DA�'
Serraria e Serviços de. Trator

M.::deiras para const�uçãö e serviços de
trator com profissionais especializaqos,

'R. João J. Ayroso, 772 - Jilraguá
Esguerdo

�,,

,Comércio de veículos usados, peças pl
veículos e serviço de eletricista

COMPRAMOS VEíCULOS

I'

,
li
I.

Furgões simple�, iSQMT7T!kos; p�ticos. frigorlficos,
trailes"e CaFT'etos. de 1,,7 e 3 eixOs.

Equipamento de're/rigeração e:�e eixo (tr;uck).
; Rua Dr. Eurico F�rnU,'u2 113,-

,

Foúe: (0473) 72.-1077
TeleJl(: 474537-FAX (0473).72-1843

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul
SC

Ferro Velho 'Marechal de '

, Engelmann & Cia. ,Uda.1

ACIDENTADOS
-

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone (0473) 72:,0874
,

Jaraguá d� Sul ... SC
'

CARROÇARIAS·He
� ..

HOR,�BURG Ind. de Carroçarias Blindadas Ltda \
,

CARPlOÇARI1S;BLlNlJÀIJAS - FRIGQRfFICA'S -ISOTÉRMICÁ$ - TREI(.LER'S COMERCIAIS - ESQUADRIAS - PORTAS

AV. MAL� DEODORODA FONSECA, 1.479 - FONE: (0473) 72-2511 � TELEX 475.056 -

, ;' ,'FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUL/Se.

P4gina 5::;laraguá dp Su� de 23 a 29de novembro de 1991
t}, I,
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Atacado >e vareje
* opdpara sorvete Bretzke, respectivamente. COmpletam a

'o.ferecido. nos sabores côco, mo- chapa:dos eleitos: RubensHaffer-
rango, abacaxi e chocolate, vem mman; o.posto do Seeretârio eAr-
se caracterizando conto uma dtima >

no Neuber ocupando o. cargo. de

opção de compra para este irúeio .r.esoureiro, '

'

de temporada e por ser alimento o mandato dos eleitos,
saboroso e saud4vei também como

complemento de jantares, almoços empossados na 'ocasião, prescre-
ver4emnovembro.de1992.'

.

e lanches efestas infantis. Vendido
em embalagens de 240grs, o p6 * Helga ZiIJrinermann, in-
para sorvete Bretzke d de preparo têrprete e têcnica para formação
',{ilcü' e econômico, A Bretzke, tra- profissidnal, no curso Intensivo de

dicional fabricante de produtos consdentizaçõo turfstica: "Helga -,

alimentfcio.s e produtora do acho- diz Informação -, não se eons-;
colatado Muky, tem sede em Iara- trangeu. aer dizér qqe. São Bento tfg
guâ e distribui seus produtos em Sul {! deriuiJsmu�ios da região,
supermercados de todos oPals. detentores-de tun excelente poten-

* Empresários doMunicfpio eial IU1(stico., fStllo. perdendo. tem-
de Corupâ, jiIi.ados d AClAC - po (e ditJeiro) aöNJQúrem ainda
Associação Comercial; industriale colQqado 'um Portal-da cidade ou

Agropecuâria, de Corupâ .. esti- �"qi4pde� as 'margens da,
veram reunidos na noite do d/timo BR-NN, a pôrta de entrada 1W

dia 12, a fim de promover a elei- Estado dt;li, turiStas' canocas e

ção de uma nova diretoria da end; paulistà,s, q�,. repr;esentQfn faixa
dade, para regê-lamais um ano. superior a 20"!0 do. fluxo anual de I

Apenas uma : chapa (de Santa CatariJJa; Sugeriu que os

consenso} ioi apresentada, reele- munidpios deixem o. Bátrrismo de

gendo presidente e vice, nas pes- lado e ,se unam paro reservar o

IOOS de Hermes Dorval Raduénz maiS 'bieVe P,Ossfvel. um·eipaçä,na
(Marechal) e lo.aI Norberto. Miil- BR_IeI Paib um Portal, Twfsti-

ler, presidente e vice-presidente, co" ó :' ,

,.' ,

/

,.ftFORMAÇÕES EÇ�NêMICAS
Percentuais de Reajuste dOll A]ug.'is �o..erchtis

fNDICE

INPC
TR'
IGP
IGP-M
FIPE

Anilai.,

410;1861,86
56,58
68,88
62,43
66,44

416,64
, 395,75

,

',��,24

TUBOS S.iN·'i,_·,
HELENA ����.
Divisão de concreto (t1Jb(:)�;�;1fttIft.í,!i/s,�c;;,,;

concretoj",:C/;," ;i�,,>', "'

.• " ,

R. Joinville, un.s -,Fôifl!:'�1:(Ó�'; ,:' ,: '

Div;s�o de Plásticos (tubos' di1 Pfle,k:é/fjliO<lutOSi ,"

linha esgoto - tubos dePOlfétilfJhiii�eira�,
,"

"

pretIJ). .. "; {\
'

�",.'\',
" '

R.Bernardo Dornbusch, 858 ...:For.:,'!2.;.:J025
,

Escritório G8rál:,� ";-
,

.
.

,

R. Cei. Procópio Gomes, 9!i'C.�:!i2i00tJ6. '

"
. -, ',:'

Distribuidor Autorizàdo, .é.�ra "a' ,regiao

ECOi�OM.A

Sorverão conquista mercado
e·viraponto de encontro

"Sesi abre matríc�as para o PDI

.

A Indãstria e Comércio de
\ Sorvetes Rozza Ltda., detentora. da
marca Sorvetão realizou uma bela e

"refrescante' exposição na agência
do Banco do 'Brasil de Jaraguã do Sul.

Instalado ,em um estande pro
jetado e

. censtruído especialmente
para o evento, o Sorvetão mostrou li.
comunidade jaraguaense toda a sua

tentadora linha de produtos, mostrada
através de painéis fotogrãfices, "

O Sorvetão produz e comer

cialíza, no varejo e no atacado, o sor
vete em massa, em taças como o Soo
dae e li Copa Frag611e, Os Copinhos, a
Moreninha (Sorvete na casquinha.re
coberto com chocolate), e as Mono
Porções, d1timo lançamento, são so

bremesas com sorvete' em porções in
dividuais, muito práticas e charmo-
sas.

Na sua sorveteria, que há

Foto: dlvulgaçlo

Standdo
Sorvettlo

estd '

montado
até

, hoje,
dla22

(sexta-felraJ
.n088.

Jaragd do Sul - O PIo
grama � Desenvolvimento Infantil
do Sesi (Serviço Social da,lnddstria
de Juaguá do Sul) que atende em re

gime de creche e'orientação pré-es
colar, crianças na faixa etária de três a

. seis anós incompletos, informa estar

com as matrfc1J]as abertas para novos

alúnos no ano de 199.2.
As matrfcuIas podem ser efe- ,

tuadas das 8 i\s 11 horas e das 16 i\s 19
horas do dia quatro no Centro de
Guaramirim - Jardim Menino Deus,
ainda em' Guaramirim no dia cinco

nos bairro� Ava{ (Capela Santos An-

"
, ,

Rua 28 d'e Agosto, '1sis: Gparamirim - SC
•

-

_

- .�,,: L, _', . ,': 7
_ .;,. ,

muito virou o "point" das tardes da

moçada, além de vender todos esses

produtos atende a encomendas de
Bolos Gelados, da Copa Tropical
(sorvetes com, salada de frutas), de
Sobremesas', Especiais e também do
Panettone Recheado com Sorvete
que, Sem ddvida, vai oferecer ãs fes
tas de final de ano um charme delí
ciosaniente especial.

Quem foi ao Banco do Brasil
no período de 11 a 22 de novembro
teve uma grata surpresa, pois o Sor
vetão ofereceu míní-porções de sor

vete a título de degustação a todos

aqueles que transitaram pela agência.
"Estamos certos dê que pelo menos

nesse período, enfrentar uma fila de
banco não foi tarefa tão ãrdua assim" ,
comentaJulmir Rozza, diretor da in
düstria,

A Inddstria e Comércio de

jos) e CorticeiIa (P,ré José Dequech)
No dia seis, 'no CentIo de Atividades
'no Sesi JaraguA - li. rua Walter Mar

quardt, 835, e naBarra dÇl Ria Cerre?
IT (Escola Jolia R0t:Dmo�). No
dia nove, no bairro Jaragu:ã Esquerdo
(Igreja São Luiz Gonzaga) e no dia 10
nomunicfpio de Compã (creche,Dona
Nina) e na Cohab (Centro Social).

Documentos exigidos: certi
dão de�imentO da çriança, carteira
profissional do pai ou damãe, d1timo.
envelope de p;!.gamento do pai e da
mãe (mês de novembro), declaração
de renda, salarial Se for au�nomo, _

'Sorvetes Rozza Ltda, foi fundada em '

1986 pelo casal Julmir José e Ana.
Mâria Rozza os quais, desde então, !
eompromissaram-se com a busca
permanente pela excelência na 'quali;;

,

dade des produtos, com as pesquisas i

constantes de novos insumos li. produ
ção; com os lançamentos de novos:

produtos periodicamente e com o;
aperfeiçoamento tecnoIcSgico dos �
equipamentos e do pessoal.

O Sorvetão dispõe, hoje, de 50'
'

pontos de venda aproximadamente",
que dístribruem: seus SOrvetes, não,
somente em Jaraguã do Sul e regiões!,'
circunvizinhas, inclusive loinville,
mas também no litoral do estado, 'I

'aonde marca, presença em diversas'
p�.

'

Como parte do projeto de ex-
,

pansão da marca Sorvetão, a inddstria
concedeu sua primeira franquia para a ,

praia de Barra Velha a qual tem a sua ,

ínauguração prevista para o infcio do
'

mês de dezembro deste ano.
,

"iU pouco mais de um ano
'

resolvemos adotar uma filosofia de '

marketing m8is elaborada em nossa:'
administração e descobrimos exee- >,

,lentes oportunidades para aumentar-�
mos nossa participação junto aos i

men:ados de nossa região, e, também' \
de outras. Passamos a desenvolver �

diversos esforços no sentido de posi- "
cionarmos a marca Sorvetlio com t;fe.o
vado conceito de qualidade, se�ndo-;;,'
um planejamento criterioso e baStan�:
realista, adeq�arido nossos öbjeti, "

m�dol6.gicos i\s nossas possil>�';
des de inveStimentos", conclui,Julmif ':
Rozza.

'

, ç,�"_,,'.,
dátilografado e com assinatura �,,',

- �"as testemunhas, 01 fotografia 3x4�:
úUlIl deçlaraç§o do 6rglio espeeUdiza:.. (
do._ na deficiência (caso a crllnÇJ>
apresenta alguma: �tal ou �;,
i'ltamente 'com declaração'de que
ursando especialização Ílcsta ärea).

A taxa dé inscrição está orçada :

em Cr$ 1.500,00. No Progràn1a •':
Desenvolvimento �nfantil do Sesi da',
rua Walter Marquardt, 835 - Jaragul' ,

do Sul, não será mais aceita a criànça 'i

cujas, pais não trabalhem na iJ;lddstria. ' :
Com exceção dos que jA frequentam.o ;
POl neste ano de 91.

"

,
' ,:",,' ,

'

Quais são as vantagens em ser - Distribuidor Grassia
RESPONDE: - Temos 22 Produto&,:de"Urn,�Ó'J�g�çânte � Ternos reposições de estoques semanais - Trabalhamos com estoques unitários Mfnimos -- Entregas e transportes por

,

..
, "cah;ij�hP�s,"(;i)) M&rica -- Preferência do corasumid0r do produto !'GRÄSSIA" '-' Pela qualidade e garantia.

.

.

- Melhor pçeçótMiS vendemos à preço de Fábrica. Confira e telefone para l\1ANES: (0473) 73-0001
, ,. ;'_'.;' _ ....

_ ',';," F ,,_. "

'
.

'

"

. ):'.

P4giTUl' 6
,
",

".'t
Jaraguá do Sul, de 23 a 29 de novembro de 1991
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AS notas fiscais valem uma nora preta.
cada crS 20mil em notas você trocapor

um cupom do ICMS.
Com ele, você concorre a muitos prê

.míos e aíndà ajuda o Governo a investir em
Santa Catarina. ,

É que, no preço de cada.mercadoria, es
tá incluído o ICMS.

Sempre que você compra '� produto,
'

ti '

você está pagando o ICMS�
,

A nota fiscal é o instrumento através do
qual o Governo controla esse imposto.,

É com ele que o Governo pode ínvestir
em saúde, educação, transporte, habitação,
agricultura, saneamento, na geração de maís
empregos.

Por isso, pegue suanotae aposte náZebra.
Você sempre sai ganhando.

/

Jaraguá do Sul, de 23 a 29 de novembro de 1991

T\\ a cores

21 refrigeradores
21 fogões

p4giná 7'
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Pura emoção .

§I§I§I§J§J§l.
CONCERTOS
DENATAL

ração Brasileira de Tiro. A in

tenção do clube � desenvolver esta

técnica que também é muito apre
ciada entre seus associados.

Vistá-se'bem .

.Tem coisas
que nunca

saem da moda.
Andarbem

vestido é uma
delas.

. E isso é no
.

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55

A Sociedade Cultura Artlstica .

(Scar) promove uma série de C01i

certos de Natal, neste mês de de

zembro, eventos que serão abri-
'lhantados pelaparticipaçâa do Co
ral Evangélico, No dia 04 de -de

zembro 'acontece o primeiro con

certo na localidade de São Luiz

Gonzaga,. bairro Jaraguá Esquer
do. No dia 05/12, a apresentação
será na Igreja Evangélica Centro,
e, no dia 11; a promoção cultural
.

'

acontece na Associação Recreativa
da Mansol.

66ANOS
DAREUNIDAS

A Indústria Reunidas Ltda

completando 66 anos de fundação,
Festeja ti (lata, confraternizando
comfuncionârios e deperidentes em

'

festa que acontece no próximo dia
30' no Parque Mun_icipal de Even

tos (Agropecuário). Detalhes do

evento serão divulgados brevemen
te entre os colaboradores. À com

petente direção da Reunidas e a

seu quadropessoal que teve funda
mental parcela ck colaboração na

constituição do potencial que
é ho

je a empresa, o CORREIO DO

POVO, externa seus sentJnentos
de admiração e congratulação.

J\.

CSELYA-,
A LIBERDADE EM MALHA

...

FONE: (0473) 72-3253

Jaraguá do' Sul - SC

. CONFIRMAÇÃO
Recebeu sua li! Confirmação

no domingo lÍltimo (17/11), na

Igreja Cristo Salvador, na Barra

do Rio Cerro, a garota Cristiane

Porath, filha de Rolf e Adali L.

Porath. A festinha foi na re

sidência e começou com um lauto

almoço para padrinhos; parentes e

amigos. A Boate Marrakecb ultimou.
os detalhes para a 2e Noite do

Hawai, que acontece no dia 06 âe

dezembro. A Produção do evento,

que deverá ser ainda mais 'Concor

rido que no ano passado, está a

cargo da Cekat . .A Marrakecb ani-;
mada pelo conjunto 4i! Redenção,
de Itajal.

.1

NOITE
DO HAWAI

STAND
DE llRO

O, Clube Atlética; Baependi
iniciou obras de construção de um

stand oficial para tiro, que seguirá
as normas técnicas da Confede-

Malhas

JARÔ

5'
IlLHAS IIRD UDL
1986 -1991

ANOS

,
Av Mal. Deodoro, 391- Fone: 72-1267 Rua Ex.,edlcio04rio GumerdDCIo da Si'va, 44

Defronte a Caixa Econ6mlca.
.

Os mais lindos presentes para
a l' Comunhão e Conflnnaçlo

você encontra em

LANZNASTER

A Sra. Dulce Ä. S. Mathiãs,
aniversariando

neste domingo (dia 24)

glnte nossi
.

Jaraguá do Sul

RuaMal. Deodoro, 28
Fone: (0473) 72.(j346/72-0866

,

SEXTA - 22/11/91 - 20:15horas - "Fúria Mortal" - Dire
tor John Flynn, Com' Steven SeQgaJ, Wil/ian Forsythe e Jo Champa.
Censura: 12 anos

SÁBADO - 23/11/91 - 20:15horas - "Fúria MortDl" -

Censura 12 QJWS. 22:00horas .�. PoI1as FechDdas" -' Censura 18
anos..

A ROU'PA INFAN'TI,L

eiNE JÀRAGUÁ •...-..--

TERÇA - 26/11/91 - 20:15horas - "FúriaMortaJ" - Cen
sura 12 anos.

'QUARTA - 27/11/91 - 20:15horas - "Fúria MortDl" -

Censura 12 anos,

DOMINGO - 24/11/91 - - 15:00horas - "Sem Progra
maçíío" - 20:15horas - "FúriaMortaI" --Censura l2anos.

SEGUNDA - 25/11/91 - 20:15hora's - Sem Programação.

QUINTA - 28/11/91 - 20:15horas - "Inversões Seruais" -

Censura 18 anos.
.

INGRESSO ÚNICO:. CrS 1.000,00

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

I·

Dia 23.11_91 - Zulmira
. Coutinho Mül�r, Regina 'de Fdti
ma Morbis, Odila Pirmann Souza,
Sidônia Szils Gielow, Heinz Rodol
fo Kohlbach e Cecãia Karsten.

Dia 24.11.91 - Carolina
Freiberger, Herbert Schneider,

.

em
Rio do Sul, Selma Bruhns, em

Jotnville, Jorge Nicolau Black,
Nana Mtrcia Stüpp, em Blumenau,
Jost Jorge dos Reis, Lauro Fugele :

.

Isolde Schmidt,
Dia 25.11.91 - Herminia

Tomaselli, Catarina Scheuer, Ales
sandro Alcides Gonzaga, Catarina
W� Kitzberger, Catarina Holler'
dos Santos e Alessandra Cristina
dos Santos,

Dia 26.11.91 -' Osmar
Duarte,. em Joinville, Berta Less
mann, Maria Irma Tomelin, Ge
raldo Weminghaus e Holando
Marcelino Gonçalves.

'. Dia 27.11.91 - JlIlio Fer
reira Filha, Artur Porath, Ise
Norma' Joench, T�rezinha Glo
watzki, Gerhard Georg Hermann,
em Corupä, Mairian Viergutz Stin
ghen e Oswaldo Pereira.

Dia 28.11.91. - Agenor
Mannes, Nilson Lippinski, Erwino

<Siefert, Alba. Piske, . Deyvi Ivan
Schiochet, em Joinville e Ieda Ma
ria da Costa.

Dia 29.11.91 - Florentino
Tomaselli, Maria Corrêa Fagundes
de Oliveira, Dr. Clayton Karam,
em Curitiba, Guisela Lange Frie
del, Ernestina Dutra Fernandes,
Miriam Daise Femandes,: Luis
Carlos Kamehen e Vanessà Cristi-

.

na Eggen.

I

-.

ORA. ELIANE IRUEGER

Dia 16 do corrente, no Cen
tro de Treinamento do BESC, em

1tacorobi, a Eliane Krueger, jâ for
mada em farmácia, graduou-se em

bioqufmica e técnica em alimentos,
pela UFSC. Eliane é filha de Her
mes Krueger e Ilde Krueger. A
Eliane os cumprimentos pela con

quista de novos licenciamentos pro-
fissionais: ,

.

ERAN KRUEGER: 85 ANOS

Quem completou seus 85
anos de vida, no dia 16�11-91 foi a
sra. ERNA KRUEGER, residente
em Joinville, que é a progenitora do
sr. HERMES KRUEGER, atual
mente dirigindo a Associação de
Idosos LAR DAS FLORES. Pa
rabéns!

AS BODAS DE SAFIRA DOS BARTEL .

distinto casal jaraguaense WALTER (AIRONA)
BARTEL comemoraram no óltimo dia 16 de novembro os 4S
anos de feliz' consórcio. As bodas de safíra foram condigna-

.

mente comemoradas na ARWEG, em meio a familiares, filhos
e netos. Filho de pioneiros em Jaraguá do Sul, 'multo contrí
buiram para o desenvolvimento desta cidade. Cumprimentos
desta folha.

,

'»tdticG../:l,MENTOS CONGELADOS
I.

Aliando sabor, praticidade e higiene, agora você tem em
Jaraguá a comodidade das·grandes cidades,.

Prática".. Alimentos CongeladOs "a maneira gostosa de
variar o seu dia-a-dia",

Rua Jorg� Czerniewicz, 145 - rrox.
Alimentícios Sasse

Fone: 72-3560 - Jaragu4doSol- SC

Ttoféus - Artigos Esportivos
Academia de Musculação
(de segunda à domingo)

Av. Mal. Deodoro, 141 - Sala 3

(defront� AHM - Fone: 72-3563

, I

Em'cada uma das 217cidades deSanta Catarina,você encontra uma agência do BESC.
BESC

o BESC TA EM TODAS•.

Malhas para confeccionistas
,

Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 788
Fone: (0473) 72-0246
Jaraguá do Sul- SC

/
JaraglMf do Sul_ de 23

ESCALA MUSICAL

Aulas de
.

ÓRGÃO· VIOLÃO -

SAXe
CLARINETA'

'novembro de 1991

Rua Domingos da Nova, n! 37',.Fels

A GERAÇÃO
DAMALHA

Vestindo Geraçóes

P08t08• Vellda.f
Alt. Mal. Deodoro,

1,085

Fone: 72�331l

SantaCatarina I

ESrADOCE71W3ALHO

P4gina9
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GEIlAL

"

PLANO'
DE . ASSISTÊNCIA.

/

'INTEGRAL
.

.

.: Dê mals proteção a sua família. Faça um

Seguro-Saude Golden Cross.
.

, Quem tem um Plano de Mslstência 'Integral
tem acesso' a uma vasta rede 'credenciada com
excelentes médicoS, modernes hospitals, clinicas e

laboratórios, no mOmento que precisar. Tem também
opção de IIvre.,escolha destes serviços com direito
a reembolso, de acordo . :
com o es�lpulado na

apólice. E mals, tem
Inúmeros centros
médicos e hospitais

.

da rede de serviços
Indicados pela Golden

.

Cross nos principais
ponto do país.

,Planode
Assistência 'Integral
da .Golden Cross
Seguradora. Sua família
merece.

:--f�

:\:.�....".,.,..
-- '.,

,,�-

r�, .

,_'o
',.' ,

A \

-

' 'CroS$®.Golden AlDESAUOE
.

..

C" � \tI."'\'TERN�.ClON "

.

..

.

.

.

S\S1EN' V\ r-.'\
.

"

.

' "

. AS·..·. lUgar.
.

' ,.' c'
,

. r\me ro .

.v
: saúde em p .

\
, '

,

'LI�GUE' JA

(0473) 72-1492
. •

r

�'Goldel1'Cross
� ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE

Saúde'em prirnetro I·ugár:

·1
"
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Bi
Paulo

Tavel'llard
Happy
Hour'"

Não é somente o Brosil que enfrenta
esse marasmo eoonõmico-sociak

. Na terra de Tio Sam, a inflação {in�
finitamente menor que'a nossa), tem incomo- \

dado e esvaziado o bolso demilllõeide ame
ricanos. ///0 mercado comum europeu está

equilibrado'1IUI1tO corda meio bamba. ///
'

,

,A União SOviética desuniu-se há tempos, e enfrenta a maior crise intema:de sua

história. /// No Oriente Médio, árabes e israelenses conünuam "quebrando o

maiorpau". ///NaÁfrica tem muito "neguinho"passandofomelllE osjapone- .

ses seguem computando dividendQs para seus já abarrotados cofres, e comprando
tudo aquilo que íhes tleiXam comprar... POrt[ue poder comprar eles podem. Hâ .

quem diga que os önuuelinhos de olhinhos puxados tão hipel1ljins äe remapear o
'

Itlobo tetrestre. mas será Que eles cons�???

UltDdgllDUIID
Fato inldito aconteceu na

RADIO ONE,'iJaBBCM Londres :
.

o·1)J Simon Batês, maior audiln
da na

, capikd brit4nica, MU um

prese1lklÇo ,a seus :oU'llÍnfU, ao·SIlir
Mfhias� ofâmosQ locutorconvi� .

dou algunsM seus amigos ilustres
para, em rodfzio, apresentrzrem
seu programa que vai ao ar dia
�nfe, dasnove õ« onze dama
nh4, ati o seu retorno, Os esCblhi
dos (fiquei M cara) foram: PHIL
COLUNS, .

WHlINEY HOUS
TON, JASON DONOVAN E OS
PE/' SHOP Bo'YS. Conclusllo -

� se ouviu tanto e t40 alto
zqna emissora M râdio nas terras

tk E6sabeth u (God' Sove The
Queen...)

.

GoOdNeW.
Saiu o novo disco

do LEGIAC) URBANA.
Bom; especulaç6es II par
te" esse novó trabalho de·
Renato Russo e Cla. 4. no
mrnlmo. polêmico. Pala-.
vras de Renattlo: "Têm'
coisas na vida mals Impor-
tantes do que
Rock'n'RoII".' "Tenho
ßl4i!do de ser levado a silrlo .

demais. Rock é para você
se libertar dos problemas;
Rock é entretenimento".
Falou e disse, Renatlo,.
como sempre.

.

\
-,

"'\ :.

,

Muito aplaudido o novo d1bum -âo Paralamas. A faixa-t(tI!fo \'
"TRAC TRAC" éstd sendomuito bem executada nasFMsM todo o pats.
A produção-do disca IdopremiadoUMINHA. .

AlMs, porfalar do LimiiIha, ele s6 produziu este disco doParala
mas porque foi descartado pelos Titãs, quepreferirampror!uzir elesmes
mos seu novo disco; O resultado, com raras-exceções, foi catastrõfico
(niIo gostei};

" ' '.

BiquíniCavadão t4.Mparabénspelo seu "UN'ingubrf'. .

\

E a "grande negond' Sandra de Sâ, nossaAretha Franklin cario
ca, estâ emmuito boaforma nos vóCgJs de seu novomico•

Por /wje I isso.Ati_semana que vem... Bye, Bye, Bye,
. \

.

Panificadora

Em Jaraguâ do Sul acaba de ser inaugurada uma casa

especializada em pães, cucas e bolos. Tem também frios
e leite. '

.

Aberta desegundaà domingo C&t� às 20h.
,

inclusive nos feriados:
Rua Bernardo Dornbusch, 1.172 - pertinho da Màris61

.. Jaraguâ do Sul, de 23 a 29 de novembrode 1991'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALTA _�

FREQÜÊNCIA

•.M�SAs;tÊRMIÇAS
,
oiPOllMERIZADEIRAS

.MI-STUflADOFJES,DE PASTAs
• BARCAs, I?ARA TINTURARIA
• seqADC)RES DE MALHAS

·SISTEMAS DE EXAUSTÃO
, .-

,. PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS
..

'
....

'

. I
,.

Fones:.,'72�.O�65 e 72-3468
Fax - Ra�al l�

.�"
.

- JARAGUÁ DO SUL - sc

i

'.Strudel , 'Haus
r.
t:"' .

Agota sob aDtiga dir�ção
pães -caseiros .... ouças - bo�bs - doces

Aceitamos encomendias de STRUDEL e

" PAsTE·�ÃO
,

Rua Bernardo 'Df7rr.zbusch,· sln'2 - prâximo
a ().fij;ina Eldtrica Jaraguä

'

..
"

.
".� ,\ ... '\'

'

.; araguá do,SW;;,de23a,29 de novembro de 1991

VESTIBULARES

Há quem não durma di

reito, pensando naqueles dias

em que terão na sua frente as

temidas provas. Cumpre lem
brar da importância do vesti
bulando preparar-se pará os

testes.

Porém, que não faça
um verdadeiro "retiro acadê-

mico" , abstendo-se de toda

espécie de compromisso social,
deixando a convivência fami
liar e dos amigos de lado,
mergulhando em livros e apos
tilas, às vezes sugados de
forma exaustiva e improdutiva.
Para quem apresenta o com

portamento descrito, vai O

Patricia dos Santos mostra seu belo sorriso. Ela que muito bem re

presenta a juventude bonita da vizinha Guaramlrim!

, PARABÉNS!

Comemoraram nova idade Looking etap'a de Jaraguá e Gi
as bonitas irmãs Alair e Gisele sele vencedora do certame es

Francener, respectivamente tadual do mesmo concurso. Be..
dias 12 e 14. Vale ressaltar que leza em dose dupla, para ale

Alair foi vencedora do Ellus gria dos pais Abr�o e Adelaide.

GAMEMANIA

alerta •. Depois de tanto empe
nho e no caso de uma eventual

reprovação entram em de->

pressão e choram o tempo pas
sado. Faça um plano de estudo
e organize seus horârios. Exis
te condição de estudar o sufi
ciente, sem deixar todo o resto

de lado!

A ordem é brincar!

Competir, mostrar habilida
de, errm;., aprender, voltar à
luta, ultrapassar os obstácu
los. Os moelernos jogos de

videógaIDe seduziram a garo

tada, os papais e aa os avós,
que se revezam na compra ou

locação de cartuchos. Jogui
nhos de esporte, guerra,
aventur� fantásticas e artes

marciais estão entre os prefe
ridos. As' locadoras, aliáS.,

• são uma boa opção para en-

contrar os jogos mais recen

. tes ou mesmo aqueles gosto-:.
sos jogos antigos. Segundo os

gamemanfacos, a mOda ehe-:

geu psr.. ficar. Além de pro
portJOb.......momentos de eil

tre�nto, os jogos aju
dam .• 'Jm' desenvolvimento das

.

"

' \

habiJi&;.ades ,motoras, per- .

,çepçh' audio-visual e ra-

, dodöiO/pF'*ko.

" 'FREi-LA.CERS
'.

.

I

' 'Awnenta O n6mero de

protissiônais da área de bele-
. za que' trabalham com' aten
dimento a domicílio. Servi�os
como limpeza de

'

pele, corte
de cabelo,'maquilagem) mas
sagens e outros mais são ofe

recidos com atendimento na

casa do cliente: Também pu
dera! Os altos preços de alu

guel de sala, impostos e des

pesas com manutenção tor

nam a instalação de um pon
to comercial inviável para
muitos. "Fazer bico" é a. So

lução.

I
Materiais para construção Ltda

Suzeli
Salg�dos finos

Salgados para festas e recepções.Doces,
Tortas, etc.

GADOTTI

Rua Emilio Stein, n2 70

89250 = Jaraguä do Sul--- sc _;

Fone-72-0826

Comércio de materiais de construção e

ferragens em Geral, .

.Confíra no�sos preços e atendimentos.

Rua Luiz Sarti, 761, - B. Nereu Ramos.

,

.
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VENDAS LOCAÇÕES
APARTAMENTOS NOVOS NO EDIF. JOANA c/2 cÍonn. +,i

dependência de empregada c/ Interfone, garagem 'i
APARTAMENTOS NA RUA FRITZ'HASSE c/2 donn., + de-.�

pendência de empregada com garagem.
'

"

CASA DE ALVENARIA NA R. GERMANO MARQUARDT c/3
dorme ganigem, terreno murado

SALAS COMEBCIAIS NA MARECHAL º�ÖDORO sala de·
40,IfOm2 e de 34,37m2, em clma1da MP. "

SALAS COMERCIAIS NA AV. GETÚLIO VARGAS 02 salas i
. com divisórias em cima do UNIBANCO :\

SALA COMERCIAL NA RUA PASTOR ALBERTO SCHENEI- �\
DER - Barra do Rio Cerro. ..�

Apto 70m2 Na R. Egrdlo V1cen�e lIe Souzá c/2 dorm, sala,
coz., bwc e garagem.

CASA DE ALVENARIA 70M2 EM SCHROEDEÁ c/2 donn. e
c/2Iotes. ..

SOBRADO EM ALVENARIA JARAGUÄ ESQUERDO
c/sufte, 2 dorm., 2 bWc, garagem..

.

CASA DE MADEIRA 60m2 NA R.ITAPOCUZlNHO c/3
\

dorm, mals mela-dgua nos fulietos.
CASA DE ALVENARIA 70M2 'NA BA�RA c/2dol'Jl'l.,

,

terreno 14mx�;
GALPÃO DE ALVENA�IA 400 M2 + APTO 160M2 lateral da

R. Rodolfo Huffnnuessler, próprio p/pequena Indllstrla
-

ou com4rclo.
ÁREA DE 7094M2 NA BR-280 próxima ao Rodeio Crloulp
TERRENO 574M2 NA R. JACOB·GESSER plano, atnls do

Tljollo Mat. Constr.,
..

2 LOTES NA R.ITAPOCUZINHO FRENTE P/ASFALtO
planos, com 13,35mx26,50m cada, excelentes para

.
.

comMclo. .

APTO 70M2 NO EDIÁCIO JARAGUÁ c/2 dormHórlos no
·10!1andar.

�YEIIDE-SE..... Lde Alftn8Ita •

com , temIIIO com
4lIII. ....... no .........

EequercIo.

YEIIDE-SE
Terreno Comerciai - Com
385m" - Av. Mllreclu!l,

Deodoro, 405.
.

YENDE-5E
Terreno com 970m2 ao
lado do Ban,co Hall

YENDE-5E
1 chllesra com 180.000m2 em Schroeder. Com çasa

, em alvenaria c/sufte e hldroma.gem. Casa
p/caseiro, est4bulos, vIIrIos ,plqulrtes, lagoas, etc.

YEilDE-SE
Sela eo-rclal (1' andar) -

Ec!. MaliegottL Av.
Mareclu!l DaodOrO.

YEIIDE-SE
Apartamento - Com,aem".

.

Ed. MllgUlO!) - Rue PndpIo
Gome.. '

YEIIDE-SE'"
Ca.. de Madeira - $Ituada
na Rua Joio Manoel LoP!ls

, Brllge, n' 186, Jaragúd
.

Eaquerdo. ,

- ,

YEIIDE-St:
TelTllllO com 450111" situado

na UIu! da Flgualra.

, YEIIDE,.SE "

Kltlnete .. ·EII. FlOI8nça-com.

70m2• AO/. MareChal
'�.'

Jaraguá do Sul, de 23 a 29 de novembro de 1
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CLASS.IFIÇADOS<

-Ó,

I
r I

"

Voyage Corcel UGL Chevette Hatch UNOCS
cor azul ano 83' cor azul Met. ano 82 cor verde Met. I

, cor verde, ano 88
Cr$ 2:800.000,00 - Fone: 72-0011 Fone: 72-0759 Cr$ 1.800.000,00 - Fone: 72-0011 , Fone: '72-0759,

, -,_ ,'):.
"

zÊNo II .,i' •

,Loj� e Ofiçina de Bicicletas Rua
, Fusca 1300L ,.

TERRENO, TERRENO,-
"

Bernardo Dornbusch, 570 centro - cor vermelho ano 76 Vendb terreno em Enseada Fone: Vende-se um terreno 14x30
72"3899 - toda linhà de peça p/ "

,Fone: 72-0759 -, "

72.3363 c/Dilson. Fone: 72-3363 c/Dilson
.

Mountain Bike. ,

-,
_.

,
,

Fiat UNO S " Marajó " Voyage'CL EscortL

li
vermelho ano 91 oor; cinza Met. ano 89 cor azul Met. ano 84 . cor.azul ano 86

72-2577 I
Cr$ 4:800.000,00 - Fone: 72-0011 Fone: 72-0759 Cr$ 3.8oo.000,QO - Fone: 72-0011

II
.- "

<- )". '._. , , '

- ,

,-

"
I URGENTE "-

'cG " I

Procura-se telefone para alugar Moto DT180 \

cor preta ano 88 Comercial ou Residencial,
'

, cor branca ano 90 Barbada .

, Cr$ 1.000.000,00 "/ Fone: 72-0011 contatos pelo fone: 72-3363 c/ Silvia ' Fone: 72-0759 Vende-se terr.eno, rua 28 de Agosto
" - em Guaramirim, bairro Hawaí, área

,

.

700,00m2, 20mt. de frente x '

APARTAMENTO
,

BRASTEMP ;

Chevette SE
37,OOmts. de fundos.

;;
<, Vendo Apto. 3 quartos + dep.

'

Aceita-se carro. Cr$ 4.500;000,00.ii Vende-se Miíq. de lavar louça, empregada, com área de 173,23m2 cor vermelho ano 89 \ Fone: 73-0057 c/ Saíésio." Brastemp semí-nova Cr$ 320.000,00
na Av. Mal Deodoro. Fone 72-0172 Cr$ 4.500.000,00 - Fone: 72-0011 "

Fone: 72-2217.
h.c. crecl nll 4595", ,

,

:

Variant II Para anunciar ligue 72-3363 Procura-se , GOL
cor bege ano 79 ou Telex- 475-055 por apenas Telefone para alugar. Contatos Rua

cor laranja ano 83

Cr$1.500.000,00 - Fone: 72-��U ces 1.000,00. João Picolli, 104 - Apto. 204_ou pelo Cr$ 2.200.000,00' - Fone: 72-0011 "

II Fone: 72-3363 c/Dilson.
, "

'

" I
"

"

RD 135Z ,

Passat LS.
- smo Monza Hatch

, preta ano 90 cor cinza grafite ane 82 Vendo sítio, c/84.000kin2, próx. a cor bege ano 84,
"

Gruta Rio'MolháCr$ 6.000.000,00Fone: 7.2-0759. , Fone: 72-0759 Fone: 72-0759
( Fone: 72-1401. I

,

, " APABTAMENTO
Chevette . Del R�y I Vendo Apto.'Duplex com piscina, Fusca 1300

" branco ano 81 vermelho ano 82 '

estacionamento para:I"autom., com cor bege ano 81,,o

72-2577 \ 72-2577 área total de 404,57m2. Cr$ 1.500.000,00 - Fone: 72-0011
�

Fone 72-6172 h.e. creci nll 4595
,

II �

" CmQUE TOLDO GOLCL Procura-se telefone p/alugar
Vendo caiaque mistral estado de Vendo tolde p/F-l000 cormarron Residencial ou Comercial contatos

r

novo cor amarelo Cr$'150.000,00 Fone: .72.-3363, Dilson ano 88 :.. Fone; 72-0759
'

pelo fone: 72-3363 c/Silvia.
(

72-2217•. . '

-

,

BARBADA ZENO,'.

Para anunciar ligu� 72;.;3363 ou
, Pick F-t5 Terreno em frenteWEG II LOja e Oficina de Bicicletas Rua

. Telex 475-055 por apenas cor verde ano,78
, R� Joinville Cr$ 2.8oom2, " Bernardo Dornbusch, 570 centro -

C41.000,OO. Fone: 72-0759 troco por carro ou
• 72-3899 - 'Vende biciCletas

.- bar.co Fone: 72-2117 c/ Vilson. Mo�ntäin Bike novas •

• _f�
..

" .,

GOL"LS UNOCS Marajó ,Chevette SL
cínzaane 83 I preto, ano 88' -

tor marron afio 82 cor Dourado ano ,81
72-25'l7 Fone: 72-0759 Cr$l.800.000,OO - Fone: 72-0011 Fone: 72.0759\

:' ,
'

,
-

,

,"oi. ''','

I

URGENTEJEEP'
,

c

Para annndar Ligue 72-3363 Chevette Hatch,

cör azul ano,74 ,

�

cor bege ano 80 Preeura-se CASA pI alugar
"

'. ou Telex 475-055 ,. Espaçosa c/3 a' 4 quartos Fone:Fone: 72-0759 ' ,-

Fone: 72-0759
,72-35� c/Julio.

,.

Eseort XR3 Chevyverde Del·ReyL
"

Variant II; ,

" vermelho Okm an084 azul ano 84 II
.

cinza aDO 81
II 72-257'J ... 72-2577 Fone: 72-0759 72-2577

-

-:; , .' �.�

,
.'

.,
-' II

.��14�
II .. .'

,

I

"

I ,

.... 'Í'ÍÖÉRIO·
r "

""'-- -.,... li COMàClO DEMATBIAIS 'MACGISTJIUÇAo LlDA.

.

AUTQMÓVEIS" Antes de comprar consulte nossosI

\Compra - Ve.ndê ... Troca
,-

'( preços � '_:.

..' 'Financia
'

Rua Francisco Hruschka, s/nº (Fundos, compra- vende -troca '\
'

.-

Automóveis e.Camínhões _.

, .'

da Orutlnha)
"

' I

Av. Getúlio,Vargas, 754 - f,one:/Fax: 0473 II RUA BERNARDO OQRNBUSCH,S/N
\ - 72-2577 Rua JosE Theodoro Ribeiro, s/o'!. <ao lado da Iodumak)

,

FQN,E: (Q473l 72.0759 "

Fooe�0473)72-3831 JARAGUA" oo SUL"" SC89250 ... Jaraguá do Sul - SC. 89.25 -JARAGU DOSUL-SC
.'

,

" '

..
"

',. ,

i�iaraguá do Sul, de 23 a.29 de novembro de 1991 /
, /

,
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"Proclamas' de Casamentos
,11ARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN.
Oficial do Regist,-o Civil do 1� Distrito da Comarca de
Jaraeuâ do SUL. Estado de Santa Catanna, Brasil fazsa
ber' que compareceram em. Cartôno exibindo os docu
mentos exigidospe/a lei, afim dé habilitare",para casart

EDITAL 18.038 de 11.11.1991
IIOIS�S BERT� • I;MILIA PINHEIRQ CABRAL ,

Ele, brasileiro, solteiro, bancãrlo, natural de Tuparen
di, Rio Grande do Sul, domiciliado e .resldente na Rua Irmlo
Leandro, 1.118, nesta cidade, filho de Selmo Beriê e Erice Pa-'
laver Berté. '. ,

,
Ela, brasileira;' solteira, do lar. nalural de Barracão,

ParanA, domiciliada e residente na Rua lima0 Leandro, 1.118, '

nesta cidade, filha de Sebasllio Pinheiro Cabral e Uda de Sou
zaCabral. '

EDITAL 18.039 de 11.11�1991 '

LUrS C"RLOS CRISTOFOUNI,. ILETE RAASCH
•

, "Ele, brasileiro, solteiro, ,operArio, natural de Sio Bento
do 'Slil, neste Estado. domiciliado e residente na Rua Alberto
Santos Dumont, 558, elri Vila L8lau, nesta cidade, filho de Lauro
Crlstofollnl e Margarida Crlstofollnl.

Ela, brasileira, soJtelra, operAria, natural de JaraguA
do Sul, domiciliada e residente em Estrada Garlbaldl, ,nesta
distrito, filha de AdamarR� e Vali Raasch.
EDITAL 18.040 de 11.11.1991
ORLANDO PESCHARKI • ROSEMERIIlARIA DA SILVA
,

,
Ele, br!iSlielro, solteiro, ol18rArio. natural de POço

Preto-lrlne6polls, neste Estado, domiciliado e. residente na Rua .

Francisco Stlnghen, em Barra do Rio Clrro, n�ste distrito, filho
de Antonio Pescharkl e Hortencla Pescharkl.

Ela, brasileira, solteira, �relrllt natural dl1 JaragiJA
do Sul, domlclllad,a e residente na Rua Francisco Stlnghen,
239, em Barra do filo Cérro,' neste ,distrito, filha de José da SII·
va e Tereza Claralde Silve.

'

EDITAL 18.041 de 11.11.1991
,

MAURICIO HEUO DE ALMEIDA. JoANETE APARECIDA
TRINDADE

Ele� brasileiro, dlvorcla(lo, enfermeiro, natural de la
pa, ParanA, domiciliado e residente na Rua Pe. Mlral)dlnha, 98,
em Sio Judas, neste distrito, filho de Heraclldes de Almeida e

Ecy Mascarenhas de Almeida.
'

Ela, brasileira, solteira IndustrIAria, natural de Mar
ITIItIAndla-F,lealeza, Para...A, domiciliada e resldElnte na Rua Pe.
MIrandinha, 98, em Sio Judas, neste distrito, filha de Sebasllib
Ribeiro da Trindade e Luzia da Trindade.
EDITAL 18.042 de 11.11,1991
GIlMAR DA SILVA,.'ANGELA ADRIANA'BUSARELU>

Elei brasileiro, solteiro, operador de ,mAquina, natural
de MarlpAoPalotlna, ParanA, dQmlc,lIado e residente, na Rua

, Mathlas Ruysam, 61, Ilha dá Aguelra, neste distrito, filho ReI-
'

naldo da Silva e lisa da SIlva.
Ela, \ brasileira, solteira, operAria, natural de Guaraml

rim. neste Estado, domiciliada e residente na Rua Mathlas Ru�
sam, 61, em 'Uha da Figueira, neste distrito, filha de Jordlo Bu
serello e Tereslnha Busarello.

EDITAL 18.043 de 11.11.1991
ANTONIO S�RGIO MEDEIROS. SfLVlA MOSSNICH

Ele, brasileiro, solteiro, dantista. natural de Curitiba,
ParanA, domiciliado e residente na Rua CarlQs Hlifermann; 78,
ne,sta cidade, filho de Jo.lo MedeirOS e Iracy Coelho MedelrQS,

Ela, ,brasileira, solteira, del1llsta, natural de Porlo Ale
gre, Rio Grande do Sul, domiciliada e residente na Rua Joio
'PIécoIl, 348, nesta'cidade, filha de Rudolfo José MDsanlch e D0-
ris Maria'Zart MDsanlch.
I1'OITAL 18.044·de 12.11..1991 _

, MAURO PRETTI .,MAIlÇ� JUSSARA DA COSTA
Ele, brasileiro, soltelf(�, operAria, natural de Schroeo

der, neste Estado, domiciliado e 'residente em Duas Mlimaa, em
Schroeder, neste Estado, lliho de Alvellno Prettl e de lori Stre-
Iow Prettl.

"

Ela, brasileira, solteira, operAria, natural de JaraguA
'do Sul,' domiciliada e residente na Rua naPocuslnho, am 'Joio
Pessoa, neste distrito, filha de Renato da Costa e LuclII da
Costa. \

'

EDITAL 18.045 de 12.11.1991
LADIMIR MAYER .• CLEIDI ANTUNES DE LlIlA
",

Ele, brasUelro, sOlteiro, tintureiro, natural de Mêfllvlo
lha, neste Estado, domlclllàdo'e residente em Santa'LuzIa, km
16, neste distrito, filho de Armindo Mayer.e Therezlnha Mayer.

Ela; . brasileira, solt!llra, costureira, nlltuflll de Iblrala
fIlS. Rio GrIlnde do Sul; domlcllladll e rasldent� em Santa Luzlll,
km 15, neste distrito, fllhá da Euclides Antunes dll SIlVa e Luclll
Ouelln de LIma.

,.

EDITAL 18.046 de 12.11.1991\
JOEL ROG�RIO FINKBEINt;R • C,ELICE FISCHER

Ele, bfllsllelro, solteiro, Industrlêrlo, nlltural de Jara- ,

guA do Sul, domiciliado e residente na HUII Joio' Nunes, 33,
neste cldlllÍe, filho de Max Ankbelner ,Alho e de Erice Flnkbel
ner.

Ela, brasileira" scltelrll. Jn�ustdArla, natural de Jara
,

guA do Sul, domiciliada e residente em Rio Clrro I, neste di&
,

trlto, fIIhll de Guldo Fl,scher e de Erlca �raun Fischer.
EDITAL 18.047 de 12.11.1991
DIRCEU ROSA. CRÉUSNI MELO ROSA

cle� bnisllelro, solteiro, IndustrIArio, nat�ral de Jara

guA do Sul, domiciliado e residente na Rua aollo Planlnsçheck,
754. nesta cidade, fIIho,de'Waldemlro Rosa e de Dirce Tomais
Mateus Rosa.

'
,

EIII. brásllelra, solteira, comerciAria. natural de Santo

Rei, Nová Cantu. Paranã. domlclllllda e residente na Rua 57<7,
n9'147, nestll cidade. filha de Anisio Rosa e Dlna de Melo Rosa.

EDITAL 18.048 de 13.1-1.1991
JOS� ROBER1:0 ANGELO e UDIA MARQUARDT

Ele, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, natuflll
de Urus�anga" n�sle Eslado, domiciliado e residente 'na 'Rull
Relnoldo RIIU, 708, Aplo 01. nesta cldllde, filho de Estanlsillu I

, , Angel'o Neto eÚlde Fabro Angelo., ,

Ela, brasllelra, solteira, secretArllI, natural de JaraguA
do Sul, domiciliada e resldehte na Rua GuilhermeWeege, 465,
nesta cI.dad,e,\filha' de lrigo Mllfquardt e ,Naenil Lor�na Marquar-
cIt.: ,'.'

'EDITALl'à.049 de 13.11.1991

\

PAULO ROBEMO WUNDERLICH e SONIMAR ZANELA
"Ele, brasileiro, scHelro, publlcltArlo, nlltuflll de Jllfa

guA do Sul, domiciliado e residente na RUII EpltAclo Pessoa,
11" IIptO 25, neslll cidade, filho de Adenor Pllulo Wunderlich e,
Relnlldll'Z1mmermann Wunderlich.

'

,

Ela, brasileira, solteira, anlliista de sistemas. naturál
de Lages, neste Elptado, domlcliladll e residente na Rua Epltaclo
Pessoa, 111, .apío, 72, nestll cldllde, filha de Vllidemar André
Zanela e Laurene Peruz.zo ,Zanela.
EDITAL 18.050 de 13.11.1991
EDELVINO PIRES DE LIMA .IVONETE.BRAATZ

,Ele, bfllsllelro, $o;telro, operArio, natuflll de Curlll!>a
nos, nesta Estado, domiciliado e reSidente' na ,RUII Wlllt!lr Ma,.
quardt, ,2.897, nesta cldllde, filho de GfIlclllllno Pires de Umll e
Delanlrll Pereira de Lima.

Ela, brasileira, solteira, costureira,' natural de Sànta
Izabel do Oeste, Pllfllnl, domiciliada e residente na Rua Aldul
no PfIldl. 7n, em Jaragu6-E;squerdo, neste distrito, fllhll de
Erlco Bralll:1; e Marlene BrIlatz.

, EDITAL 18.051 de'13.1'.•199'
IVAIR BUDENDORF • NOEL( REGINA FREIBERGER'

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natuflll de Jara
guA do Sul, domiciliado e reslderrte na Ruá Joaquim Francisco

'

de Paula, 2379, nesta cldllde, filho de Rolf Budendorf e Gertru-
des Schuster BudendorI.

'

EIII, brasileira, soneira, corretora, natuflll de Jaraguã
do Sul" domlcllllldll e residente na Rua dos !=&cotelras, 1-93,
nesta cidade, filha de Antonio Freiberger e Émllltà Fagundes
Freiberger.
EDITAL 18.052 de 13.11.1991
MOACIR FEUPE KATH • MARIAN SCHMIDT

Ele, brasUelro, solteiro, comercl!lnte, natural de Jara
guA do Sul" domlcllllldo e' residente nll RUII Rio BrIlnco, 388,
nesta cldllde, Olho de Selvlno Ksth e Iris Junk Kath; ,.

EIII, brasileira, solteira, auxiliar de' escrlt6r1o, natural
de JaraguA do Sul, domlclllllda e residente na rull Herbert Sas.
se, 606, nesta cidade, filha de Pedro Vllidemiro Schmldt e IIse

,

Sme Schmldt,
EDITAL 18.053 de 13.11.1991
AUDO KROGER • ADRIANE GROTZMACHER

Ele, brllsllelro, I!Qltelro, eletricista" nllturlll dá JllfllguA
do Sul, domiciliado, e' residente em Três Rios do Norte; neste
distrito, filho de Ade';'r KrOger e Hlldegard Stein KrDger.

EIII, brasileira, solteira. do lar, nllturlll de JaraguA do
Sul, domlclllllrlll e residente na Rua José Bauer, ,em Vila Rau,
nesta cidade, fllhe de Orestes GrOtzmacher e Elzlrll Manske
GrOtzmacher.

'

EDITAL 18.054 de 14.11.1991 I

, FRANCISCO ROCHA. SIl,VIA LOPES
Ele, brasileiro, solteiro, operArIo, nlltural de laurenti

no, neste Esteda, domiciliado ,e residente na RiJa 'Rui Barbosa,
39, ení Vila RIIU, neste distrito, filho de Antonio Rochll e Ange
'IlriaCunha.

Ela, brasileira, solteira, do 1IIf, natural de Massarandu
ba, nesta, Estado, domlcllladll e' residente nll RUII Rui Elarbosa,
39, em VIlII 'Rau, neste distrito, filha de Edullfdo Lopes e Odeth
Joana !.opes. '

EDITAL 18.055,de 14.11.1991
LAuRo PINTO RECK,. FATIMA DOS SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, bombeiro, naturál de JaraguA
do Sul, domlcllllldo e residente na RUII Golês, 112, nesta cida-
de, filho de Jllrmlr José RBeI< e Irma Reck.

'

Ela, brasileira. sollelra, bancAria, natural de JaraguA
do Sul, domléllilldil e residente nll RtllI Vlclor Rosenberg, nl,
nesta cldllde; fllhll de JOsé Jllclnto Bllfbosa doa SantoS e Emlrll
Hansen dos Sentos.

'
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EDITAL 18.056 de 14.11.1991
SILVIO NAZlR WlLTUSCHNIG • V�RIA GIGUO'TOG
NI

Ele, brllsllelro, solteiro, publlcitArlo, nlltural de Canol
nhas, neste Estado, domiciliado e reslderite na Rua Chile, 34,
nesta cidade, Olho de Wlgando Wilson Wlltuschnlg e'Evanl Bley
Wllluschnlg.,

'

Ela, brllsllelra, solteira. fISioterapeuta, natural de Jun
,diar, Sio Palllo, domlcllladll e residente nll Av. Marechlll Deo
doro da Fonseca, 345, apto 06; nes1l! cldedé, filha de Wllner

Mesquita Tognl e Marta da Loureles Glgllo Tognl. ,

EDITAL 18.057 de 14.11.1991 "
,

ROG�mO EIIMERICH • LOURDES SCHELLEMBERG
Ele, brasileiro, solteiro, escrlturArlo" natUral de Malra, .

neste' EsIIildo, domiciliado, e residente nll Rua' Antonio Carlos
Ferreira, 950, apto. 10, neste cidade, filho de Georg Rlchllrd
Emmerlch e Ivone Mllrgarlda Emmerlch.

Ela, brasileira, soltlllra, comerclêrlll, nlltural de SlInta
lsebel do lVIII, ParllnA, domlcllladll e residente na.Rua Antonio
Carlos Ferreira, 950, Apto. 10, nesta cidade, filha de Antonio
Schellemberg 'e MaMnll Schellemlierg.
EDI'rAL 18.058 de 14.11.1991
UO KUNKOWSKI • EVEUSE EUSABETH iUNCUS

Ele, braslleh'o. solteiro, vendedor, natural de luIs Al

ves, riesle Estado; domiciliado e residente na Rua Domingos
R� em Uhll dll FI�uelra, neste dlstrllÓ, filho de Pllulo KIIII"
Kowskl e Adellila Thomaz Kllnkowskl.

Ela, brllsllelra. solteira, op.erArla, natural de JarllguA
do Sul, domlcllllldll e r"ldente nll Rua Domingos Rosa, ,em IIhll
da 'Figueira, neste dlstrltó, filha de Valerlo Rlncus e Maria Ma
tilde Junkes Rlncus.

EDFrAL 18.059 de 14.11.1991
ILSON BUTTENDORF • ClARINDA REICHJ:RT, ,

'Ele, brasileiro, solteiro, oPerêrlq, natural de JarllguA
do Sul, domiciliado e resldjlnte na Rua Robel1Q Ziemann, 3695.
nesta cidade, filho de Ingo BuHendorf e Irene Kopsch BuHen-
dol'l.

'

EIII, brllsllel�II, �ollelra, operAria, natur!!1 de JaraguA
do' Sul, domiciliada, e residente na Rua Roberto' Ziemann,
3.543, nesta cldllde, IIIhll de Arthur Relchert e Erlca WlHOIt
Relchert. •

'

, E para que chegue ao c07lhecinumto de todos,
mandeipassar opreSenteEdital, que sempublicadopela
Í1r/prensa e em Can6ria, onde será afixado durante 15
dias.

"

'

,

'

JníormanvoParoquial
CASAMENTOS:

23/Ú/91 _ ]8:oohs _ MATRIZ.., IRIO BESEN E JUÇARA DE FÁTIMA DE
FANTE

23/11/91 _ 20:15hs _ SÃo FRANrlISCO _ JAIR REDIVO E ELIANE SCHO-

LEMBERG I '

'23/11/91 _ 17:oohs _'MOLHA _ MARCOS AURÉLIO STEINMACHER E
ROSELIR1TNESCHI

'

23/11/91 _ 09:00hs _ MATRIZ _ VILSON PRYSINiIfLECIRAPARECIDA
PAVOSR1 '

23/11/91' _ 18:00hs _ MATRIZ _ ANT6NIO LEOPOLDO REINERTE MA-
RINA RAMOS

'

.

, '.

'

,

'

23/11/91 _ 16:30hs _ MATRIZ _ ALDAIR DAMOITA BORGESE LURDES
Ai?ALDI

'

23/11/91 _ 09:30hs _ MATRIZ _ APARECIDO DOS SANTOS E LucLiINA
VER6NICA CARDOSO

MISSAS _ SÁBADO
,
19:00' _. Matri?:, 18:00 _ 'São Luiz Gonzaga; 19:30' _ São Judas, T�u, 19:00
_ São Francisco (Renovação), 17:30 _ Santo Estevão, 19:30 '_ SS. Trindade,
17:30 _ São Pedro, 19:30 _ Stinla CIUZ.

'

MISSAS _ DOMINGO

\ 07:00 _ 09:00 _ 19:00 _ Marrlz,,08:oo _ Sõo Judas Tadeu, 09:30 _ Tifaßleiur,'
(Ig Eucaristia), 08:00 _ N. Sra. ele Fátima, 09:30 _ Santa Luzia, 08:00 _ São

'

Ioõo, 09:30 ..; São José, 08:00 _ N. Sra Rainha do Paz (1� Eucaristia), 16:00 _

Perpétuo SOC017'O.
NOSSÁ MENSAGEM!

Celebranwsl neste último domingo do ano litúrgico, a festa ele Cristo Rei. Jesus
Cristo é Rei, mas um rei diferenie. É um rei que reina pelo amor, e aqueles que o
seguem, não soo súditos, nem escravos, são discípulos que ouvem sua voz e o se-

guem liv�ntepor causa do evangelho.
'

,

,

"Jesus reina sem governar, exige sem dominar, propog� sua verdade sem eonquis-:
lar",
Essemodo ele reinar, tãopropria ele Jesus, não cria instituições elepocIermas, cria
��dac/e,

' ,

Na oração do Pai Nossopedimos: "Pai, venha a nós o vosso reino". (
Em que podemos colaborar para que o reino de Deus se estabeleça nó 11IllIKÍo?
Não nos esqueçamos que Jesus;foi um Rri solidário com os famintos, doentes,
abandonadas epecadores. Agora é nossa vez ele levar em frente a missão que Jesus
nosconfia.

m ,Curtume Amoldo' Schmllt Ltdl.
"J A B A G u·A ,.

F�: DDD (0473) 72-4)670

ÁUREAMÜLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de Titu-
'

los. da ComarCa de Jaraguá. do Sul, Estàdo de Santa Ca-
tarina, na fOnDa da Lei, etc .

"

,
FàZ saber a todos qúanto este edital virem que se

.acham neste Cârt6rio para Protesto os Títulos. contra:
AUTO LATOARIA PINT ALVORADA LTDA - R:
JOÃO J AIROSO 2312 - NESI'A,
COM E REP LUCAS LTDA - R: REINOLDO RAU 170
- NESTA,' .,

,

CARICIA CONF LTDA - R: 272 nll 122 - NESTA,
JESSE JAIME DA ROSA - R: WALTER MARQUAR-
DT 655 - NESTA,

,

LORENA, VOLKMANN MASKE R: RIBEIRÃo'
PRETO - NESTA,

,

LEANDRO FELIPE MANES - R: JOÃO FRONZNER
SINII - NESTA, ..

'

, , ,

TRIUNFO LUMINOSO/CALIO L DE O - R: HORA-
CIO PRAßI 706 - NESTA, , _

TECAR EQUIP PI ESCRIl'ORIO LTDA - R: BARAO
,

DO ruo BRANCO 976 - NESTA
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x·x-x-x-x-x

E, como os ditos devédores ,não foram 'enc�ntra
dos ou �e recusaram a aceitar a devida intimação, faz
por intermédio do presente edital, pata que os mesmo&

compareçam neste Cartório na R:ua: Arthur Müller nll
78, no prazo da Lei, a fim de Jiquidar o seu débito, ou
então dar razão porque não o faz, sob a' pena de serem

os referidos protestados na forma da Lei, etc.

, Jaraguá do Sul, 19 �e 11Ovembro de 1991.

ÁUREA MULLER GRUBBA - Tabeliã e Oficial
,

de Protesto de Títulos

72-3363

Jaraguá do Sul, 'de 23 a 29 de novembro de 1991
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Juventus deselassíflcado,To�
quase vendido para oexterig!

o esporte pode coi
sas que a própria razão,
desconhece. No recente
encontro entre o "Às de
'Ouro" x G.R "Olímpi-,
co", de Ponta; Grossa -

PR, um desportista cha
mou a atenção pela sua

destreza. Cidade de ori
geni alemã, ele desmente
sua presença germânica,
filho que é de italianos e
a mãe, uma' Pietr:obelli.
Romulo P.azinàtto, in
gressou na Santa Casa de
Pontá Grossa, em 1938 e'

há5�. anQS ex:erêe o.'cargo
de 'enfermeiro, hgje .fon
tando 68 anos e, traba
,lhando sempr�, com o dI:. '

,

,Burzio. Trabalha"aúida
,

na sala de cirur�a" �ins�
trumentação de cirwgia
ortop�dica. Já' fóL raWQ
logista.

'Pelo CLUI,JE '

VERDE é diretór:,4o
Dep. "

de 'Bolão, CÔQl, ,11
grupos e '2 de jove�$."" >

P.öi jogador
",'

dó
Operário

.

Fert;o!i�io,
E.C. nqs anos 194O'!5(}.; ,

"

Sú� esposa';>Ge)\)y,�,
os filhos José Lqíi/O,·<
lando e Romulo;J�.,"'9�7
netos e 1 bisneto 'pwê"lÜi�'
vam ö desportista:;;�'l�),
âvante o esporte.�:�jpi: o

PORTE R.ETEM'�"I ,""� ,;4:":'.

..
, .'L .i

,"i: Por estado, a competiçßo ficou assim: 1· lugar o Rio Grande do Sul -

, ":tJ: .,fíI,,�,Romulo, . filho def<�a�u�' . �I,em segulldo lugar, São Paulo - com 5 títulos e em terceiro Santa Catarijla -

tin Pazinatto e' d�i,��!iä "!oi .. " _ , "

>';
, Trento Pazinat*o' ,,' é

.

',' , (,. "Na classificação entre os clubes, ficou a seguinte defmição: primeiro lugàf,'p
,

o

. exemplo disto!, ���:�1 :,1 �Novo Hamburgo, segundo lugar: Santa Crui MotorClube eeni teri:eiro�'f\';
r;,,'.__...IIIIIIIÍi· "'''.'1Ii!'........",:' �:íú,qpjpe MaIwee (Ie Jaraguá do Sul.

'

Jaraguá do Sul - D9JVÍIl
go passado ne clässico dq, norte
catarinense, o Juventus rói supe
rior ao Jec (J<)in\'ille &port�

. Clube), mas mesmo assiril foí
desclassificado. 'Segundo: � dire
toria, torcedores, e a

.. imprensa
que estava no estádio, P:Qt uma
falha clamorosa do, bàhdêira
Admal' Silva, <}ue não deu)mpe-'
dímenro do Jogador Bel, que '

acabou por marcar o único gol
da partida.

.

O Moleque Travesso fez
uma verdàdeíra meia, linha do .,

Jec, Ó tempo inteiro" Ou seja te-

Romulo'

Pazinatto

ve o domínio total das ações, in
clusive chutando duas bolas na

trave no segundo tempo, uma

através de Ado, a outra através
de Toto, inclusive no rebote to
cando nas costas do goleiro, ga
nhando a linha de fundo. Como
resultado adverso o Juventus
aguardará o Campeonato da ,

Primeira Divisão de 92, prova
velmente para maio do próximo
ano" ,..,

Toto praticamente vendi
do:

O atacante Toto - desta
que da temporada 9'1; está pra'ti-

camente negociado, com Uffl:��,'
,.presârio gaúcho, más, ,9,�cttá
atuar pelo futebol portugu�';'-' -

.

, Até o fechamenree ,�la
edição a negociação não h�'Ii;:si� ,

to concretizada, uma vez
'0 v-

valoresdívergíamproposr
ta, Mas, segundo o paíd
Sr. Guido, tudo era que, .

detalhes, outros clubes' t.9.r,á� ;,

ram interesse também pon-,'t4tô, '

o certo apen.as é de qu�\\);,��l, ,

cante Juventíno .em 92 ·'·lifll, ),
novo clube com maior : o

"

no futebol.
"

'

" 'I,

Carlos Augusto (G.,
" t�/�����.�·,��

SC "icou em terceiro DO'bicicr_�t' \'.

-. . . .
.

.

.):·..�·Vj·�· ..

Jantguá do Sul -,o !)O'Campeonato Brasileiro de Bicicross que acabou oi)::� .:

domingo: foi um sucesso a toda prova, recebendo elogios em todos os íteJ!S d�)í'>tQ,
,

missão de recepção, até o local da competição - Parque �!Ilwee - que foi':ven��'�r
alguns dirigentes do bicicross Brasileiro como um local'excelente para a iealiza*;� ÚIDà
competição a nivel internacional.

'

.. .? .-

}i,'·,:-iÚ :�;: ',-.
.

A pista por ter sido. construída nes:últimos noventa dias e por ter rece.bido_�,��� .

ga muito grande de chuvas nos dias 13 e 14 de novembro ,ficou um pouco prejudicailà';Jc:ndo
-, que sofrerreparos um pouc_o antes da competição, mas que no geral resistiu bem'ª',�,a

,

movimentaçãa dos �i1otos e foi até l!iva de elogios por muitos pílotos e dirigentes. ,:: ,"; "
- Com a participação de 260 pilotos, a competição fol considerada pelos orsâiíiz�o
res'como razoável em número de paJ1icipantes, já que os organizadores es�ravani',Jiiâ'j$.',�
30ó ,pilotos, mas com.es n\)tíclas � :�heias em Santa Catarina, que foi levada via;ftt�
ao BraSil inteiro, já no dia -l'!l os or�dores 'receberam comunicação de dele�;;na
norte do Brasil que estariam desiStindo .da compétiçâo, com medo de ficarem Ptes9S'�
cheia. Também de São, Paulo,muitos pilQ,tOs deixaram de comparecer pelo mesmo �é�: .

"

DiVidido emb categorias com partfcipantes com i<b.tdes que variaram de 5'!IIii�ate
_ 45 anos e!)O Campeonato 'BrasileirG de BiciCross deu um colorido novo, ao parq�,�lWee
neSte final de se�ana:e coliSagrou os campeões para a temporada de 1992 que fo�� se-

guintes. , ,,),;'
, ,

); :;\,

c;:A'FEGORIA N'QME DO PILOTO l'QUIPE ,CIDADE, fc ' "
,

Mirim., Andre Coelho 'Realeza Realeza - PRj' '"

InfanlllA João'Paulo Oliveira Realeza R�aleza - PRK':.,' •

:::1� ." i=::::egnute E�eirantes E;:���ji�t;c;�'>
,criiize,� Especial �� Ricarci0,l<riIIdges Grêmio Atiradores Novo HambUl:��,�:;RS:
tJ'ulZer I ' Leandro SCliwindt GrêmiaAtiradores NovoHaml>urto'F ).l�,

, �r li'
\

.. Rãfae,I:Marques, da Silv� Grêmio Atiradores NoVa Hamb�"t;:'ItS

:�!!:� !�, ::::�;!arbosa :�::���::res ��=:u;1$'��' ,

I êtu�r I;>lImas 'SaleteMofetU' Malwee Jaraguá dOSlIf;i:.�f:;
..

J'1J\I�!,i,A
'

V�iCius Dias. Grêmio Atiradores
,

Novo Hamb�";:J�S
JU\'e,pI:B BeneditoTeodoro Mandi Salto Salto - SP, ::��;i;�ii, ';" :

Juveilil'C Ricardo Lopes Santa Cruz Motor'CIul;) Santa Crw: - ��;';-.r ..Jwelül D Gerson R Krin4gs' Grêm,io Atiradores Novo Hanibur�:"';'.RS
Adlilto,A Luciano Gonçalves Grêmio Atiradores NoVo HamtiufiifP;'J��'<"

.

=r� , =!:nG�:�� �:::eiranles," =:��J{��!i�; ,:
..

'�110 D Rafael SCbabbach Santa Crui Motor Club Santa Cruz -

.. ' '.

l;tfiiriDo A Barbara Bier
,

�alwee Jaraguá do SUl

'FeÍlÚniJ\p B Raquel Marlene Becher Sociedade Orpeu : S,ão Leopoldó'
. l1�inlno C Keli Metz Grêmio Atiradores Novo HambU'"

MagdaMiller GrêmioAtiradores Novo Hamb
Cristiane Conceição Mandi Salto Salto - ,SP

,
•

Leandro SCbwindt' . Grêmio Atiradores
'

Esporte em'Revista
.

-

Jaime 81"'-

A vez das crianças
,

,

mostrarem o, seu talento
.

A Secretaria di ES/a(jo da Educação, cultura e Despop
to de Santa Catarina, atravls de Sua Diretoria; realiza noAia

. S de dezembro, a partir das 8 horas, na pista oltmpiç_à do Clu
'be. Atlltico Btu!pendi,os "Jogos da Criança,',namodalidade de
·atletismo. As provas serão nas seguintes categorias: Mirim ,·

.{M/F), com Cljanças de II a. 12 anos, nascidas entre 197,9 e1.980. In/<Illlt' (M/F), cem cnanças de 13 a 14 anos, nascidas
"entre 1'977 e 1978. Todas as escolasã nivel de I!! grau (esta-

o duais, municipaiseparticulares) di:lmicrorregião podemparti
.çipar, basta'apenas confi1771(.Ír suas participações atI, o dia 3
de dezembro, d I� Secretaria ExecUtiVa Regional de Edu
cação, d Rua Tufi eMahfud, s/fi'!, em Jaragu4 do Sul. A crian
ça eode partiCipar somente,de uma prova, e1Ú1'etant{J; cada es- '

colá poder4 inscrever ,qUli1ltâs crianças�e;'tender., por prova,
desde que o nWn.ero m4ximo não exceda a, vinte. Serão confe�
ridas medalhas aos, tt:�sprimeiros co�ados de �Ofla1J%d:�()<.evemo que conta taniMm com o apoio da mumczpa ]0-
ráguaense, atravis da Divisão Municipal de Esportes (DME),
tem porjinalidfJde,integrar, por meio fie competições esporti
vas, as crianças 'de.todas as camadas sociais damicr(i"egião,
despertando-lhes desde cedo o gostb pela pr4ticar do esp9_rte,bem como, descobrir novos talemos para numfuturo prôximo,
bem representar seus 11Íimidpios, o estado, e'atimesmo o nos
só pais, Vamos. participe, pois chegou a vez de mostrar o seu

·

.talemo,
'

I, '

e Rledlmanni fIiIa" ca para doml(lgo (24), às.17'hO:'
,mente .:' reconlleCIIIÍ.Rto - ras, estes jogos: Flor,tsta ,x Rio
'O bOtorlilSta jaraguaen� Wolf� Molha e Guarani x \'Itt)rIa. O 19
gang Rledtrnann (RHa); ,que ae.:, e :li. colocado (Rio Molha e,
fende IIs, cores'lIZuls e brancas '::"GuIJranl),. disputam o Ululo em
da SER Ylelrense (CB 81) e ,do

,

k uma s6 partida, dia 8 de de
CA Baependl (Guaq�alil BC),'cte •

_zembro, no e�d1� do Cruz de
Jaragull do' Sul; foi çonvocado PAalla. Ambos iii estio gafan.
rei:entemente pela Fed�açio dos na 1! dlvl�o em 92, res-
Catarlnense de 'Bochas e Bailio tanc!o tio somente. a deftnlçlo
(FeBB) para ,Integrar a seleçlo dO,32 colocado, que saint do

;
catärlnense de, bolão "bola. jogo floresta x Guarani.
16", que disputou o campeone- tambfm marcado para o dia 8
to brasDelro, em Jolnvlile. Os de dezembro.
�rI"enses 'sagraram"se VI- .

'

'ce-Campe6es, perdendO ape-, e Quadrangular de
nas, para os paranaenses, que '

Aspirantes - Pelo quadrangufQram os grandes campeC)es.O lar- de asplra�, jogaram:
'.Rb, como , carinhoSamente 'AlIança 2x1 Ponte Preta e·RIo

· óhamado entte- seus COltlpa- Mbiha 1x1 SIo Luiz. A 61Uma.

nbelros; teve flri8Ímente o' teU rOdada,' que apontant o 19 ,e 211
reConheclménto fi o sêu, sonho colocado para a decido do
rea_da.. : e nlo decepcionou, camp;oonato, no pr6xlmo dia ,8
'p8Io contrário, foi um,dos des- ,', de deZembro, marca para .do-taques da, competlçlo; Wstlfl. mingo (24), às 17 ,horas, �s jo-qndo plenamente ,!lua convo- gos: Rio Molha x Aliança e Slo
caçlo; que fazI�pormerecer hll Lutz x ponte Preta. Uma rodada
multo,mals tempo. Parab41ns. ' declalva, para o Slo lutz It o Rio

,

'

• Taça Ade�arF...... Molha, que brl�m por.uma das
'tlir:o Du.. - Alvorada e}'aM- vagas, ulna ,vez,,'que a 8CJulpe

, '� jogam neste i!lOmIngoj'.. do Allança-!,-"" claHlllcada
';16h3Omln, no é�dlo' eurICo pani. grande flnal.
Duwe (Cruz' de MàIIII). decidi.,. •Yolelln"nto Júvenlldo a Taça ��r Fredertc!"< _ A:9Qulpe DIIE/Oarpe Ma
Duwe. Nas duas partidas a.... .....:>de voftIlnfam. juVenil fe-· rfO.res, houve empates"", mlnlnO partICIpou 'rio 6lIImo •.•,

,abertura de contagem.� 'o,..
• nal de ......." em BlMrJtenau,ilultado ao,flnaldos'90,m1nu� 'do lM�gontlJ fIruIi do oampeo

regulamentares apresentar ou- neto ..iH.... A.,menlnarco-'
IrO empate, haverll primo- mandacla,s pelO ,�'.Càllca,':=0odé�:te':":=.ro= :::r: ;..:�"=:r:atrav's de penalldadés, 1MxJ. clpar dos IV Jog��....
riiI..· tóS, na cldadi de Port9" "'''''o..

e Q..adrangu�l., II_' 21 'JtI na segun.feII:a (��, 'ÇOQ'i4i
DIvIdo - A Sl'rodada doqu. ça no,gfn�slO. ARMAlWE�. o
drangular ',da 2', DMdo de • Torneio, de Volel Veteranos M
limadores da lJF ,apretentolf e F. O evente} que" promovido
õs tegulnte. resultadoS: Rio . Pela SECETIDME e lAVB, se ex�

MoItta 2x2 Vlt6rta e FIoreãfa 1x2 tendenl ... " dia 29 de "ove�
Guarani. A 6111ma rodaclà. ma... bro •

" '"

.

RuaReínoIdoRaU;_
.

Fone,·12"SSfI".;

- _'''':1<';.,
.'

.

'. ',' '\'.
'�'" � ..
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Criado movimento para
salvaro rió ltapocu

______________________________________ GERAL
/

O eap, S�RGIO LUiz DE OLIVEIRA, Cml. da 3' C11iI8� BPM solicita divulga. ,

'

ção dos valores por Infrações de trAnsito, com vigência a partir de 01·11·91: GRU-'
PO I, Cr$ 39.1556.61; GRUPGI II, crs 26;370,40; GRUPO III, e-s 19.777,80; 'GRU
PO IV e-s 15.822,24; ART. 198 RCNT, crs 6.592,60; VElc. A GLP (GAs de CozI
nha); Cr$ 122.029,06; EXOESSO PÉ PESO CADA 200 KG 0U FRAÇÃO, Cr$
6.582,60; CARGA PEillGÖSA: GRUPO I, Cr$ 203.381,77, GRUPO II, Cr$
101.690,88 e GRUPO III, Cr$ 40.676,35.

ESTADO DE SANTA CATARINA
POLICIA MIlITAR
89 B PM
39CPM

PM informa sobre infrações

1 • O Comando da 3" Companhia de Polrcla Militar encarregado do Poil- '

clamento Ostensivo de TrAhslto, divulga a relação dos Verculos notHicados por In-
fraçAo de TrAnsito, referente ao Mês de SETEMBRO/91.

'

VEloULOS NOTIFICADOS NO GRUPO I
CQ.626·· OE·067S'· GIII"999' ·18-1040· JK·1326· GN-1393�TP·2989· JZ·4849
BZ·4991 • JZ.6176 ·.JK·8422· J1J.9902· B8-9912

'

Ve,CUlOS NOTIRCADOS NO GRUPO II
'

EU-008'· 0&-0017· JZ·0063 • JZ·0383 • hMo580'· JK·0600· FMo738'· FMo795'·
JK·0805 • 08-0983 • NA·l!i20 • CQ.1817 • JK,1830 • 08-1984 • JK·2001 •

JK·2056 • JK·2508 • JZ·2591 • JZ·2689 • 0&-2828 • OE·3245 • JK.3440 • 08-4770
08-4844 • JK·5658 • EY.5677 • JZ-4869 • JZ-6000· JZ-6666- JIJ.6699 • PQ.7074
IK-7S27 • JU-8290 • J8-8898 • 05-9020- JZ-9058- 08-9393- M8-9909- JZ-9948
IK-9993

VElcULOS, NOTIRCAOOS No GRUPO III

J8-0030 • JK·Oll0 • JK-128' • JK·0185 • JK·0225 • JK-0252 - JK·0300 • HX-31 O' •
AAA0340 • 08-0409 • JU-0499 • 08-0460- JZ-467* • JK-0626 • JK-0626 08-0778
LH-0778- JK·0779· Os.:0886. CQ.0999· GN-1077· J8-1113· JZ·1184 J8-1200
JIJ-1240 • 08-1419 • CH-1475 • JK·1556 - ABB1561 - AAV1573 " LH-1651 •

08-1767 � VN-1842 - GN-1922 - JZ-1999 - UF-2120 - 08-2196 ·11-2208 - JU-2450
, PQ.2511 - JK-2638 • 08-2669 � J8-2900 - 08-2908 • TN-3003 - 08-311.8 •

jIJ-3129 • 'JZ·3132 • JK-3223 • BV-336S • 88-3519 • 08-3550 • AW-3624 •

08-3650 • JP·3826 - JP-3826 .. 08-3828 - BL·3841 • JZ-3905 .JZ-3905 • JK·4009
JZ·4185 GN-4244· J0.4294· J1J.4626· JS-4673- JZ·4950'· JU-5099 • JU-5151
08-5460 JK·5667 • AAF5682 • UY·5822 • JZ·5859 • JK·5860· JK·6444 • JK·6568
GN-7009 JZ·7120 • 08-7150 • JK· '1484 • JZ-7528 • ÀAH7824 - GO-8002 - JK·8488
JU-8500 - JU-8558 • GN-8808 • JX-9026 • JK-93oo - GI+9595 • GN-9909 08-99�0
VEIcULaS NOTIRCAOOS NO GRUPO IV' -"

GN-OOOl • JZ·013' - HX-020'· J8-030'· JK·0055- OK·068'· EU-070' - JK-l1?'·
FM-145' • EIJ.179' -'GY"186'· QK·227'· FMo229'· EU-275'· FMo277' FM-286'
FMo298' - SH-299'· JZ-0312· FMo35?'· hMo375'· JK·0383 - QK-384'· OK-415'
FMo432" EU-495'· HX·503'· H1J.522'· J2-522- GY-533- FMo577'· JK';581' HX-
589' - FMo590'· HW-600' - EU-643' - HU-678'· HW-690' - HU-711'· HW-731'·
,HX·762' HX-764' : EU-796·· HW,797'· JK·0803 • HX·876' • HX-925'· FM-930'
JIJ.931' FMo955' - FMo955 - QK-971"· FM-999'· EU-999'· ABR1076- 08-1415

"

OX·1980 • 08-1990 • B$-2178 - JK·2247 • GN-2306 • JZ-2738 • JZ-2768 -

08-2928 • JZ·2983 JK-3013 • JU-3020 • BG-3088 • B8-3290 • 'JZ-3322 • JU-4028
08-408,0· 08-4099 • JK·4195 • JK-4318 • B8-4648 - JF'4654 • 08-5657 •

ABG6026 • PQ.6121 - 08-6664 - PQ.7074 • JU-7392 - JU.7583 • BF07705 •

RZ-7777- JZ'8141 - JZ·8181 • JU-8544- J8-8765· JK-8955- JZ·9010· J8-9898

VElcUlOS NOTIFICADOS EM MAIS DE, UM GRUPO

GN-ool0 - HU-186' .. f'M.223'· EU-228'· FM-259'· HW-274'· SH-290' - OK�423' ,

OK-425'· HX·558'· SH-572'· JK.639'· JKi/13'- GN-724' - JK-729' HX·760' HU-
764'· J8-o8ã"e· JZ·l092· JK·1945 ·ACA2206· JK·;!602· TJ.2968 ·IK·3034- JZ-
3093 - SF-3114 • JK·3283 • B$-4407 - JZ-4869 • JZ-5050 • JU-S288 - 0$05585 •

JY·5771 • JK-6006 - JK·7380· EJ.8048 • AGT8187 • J-Z.8559 • 0$-9120 • JZ-9196 ' ,

08-9333 '

, 2 .. ,. multa serä aplicada em dobro, quando hO�f relnçldêncla na mas:.
ma1nfraçAo e no mesmo grupo, confonne o artigo 189 § 29 <10 ReNT.

"

3 - As multas sucedlda8 de asterisco pertençam,. motocicletas, motonetas
e similareS. '

'OUARTEl EM JARAGUÃ DO SUl., 04 DE N0VEMBRO DE 1991
S�RGIO LUIZ DE OUVEIRA
Cap, PM OMT da 39/82 BPM

'

BALNEÁRIQ
,

,

CAMBORIU /9
,

PARA COMPRAR, VENDER OU ALUGAR,.
.

I \'

CArrANIIf."'VEIS
AV BRASIL, 1030 - FO.�E: (0473) 66-2889,

\
, laragu' do Sul - Com o

objetivo de conscientizar a po
pulação e reconstruir a fauna
aquática do rio Itapocu e seus

afluentes. foi criado o movi
mento S.O.S. Rio Itapocu, inte
grado por lideranças comunitá
rias e tem entre os seus princi
pais objetivos, a colocação no

.controle da poluição. 'repovoamento
de peixes .. com demarcação de
áreas de preservação e regula
mentação da pesca e construção
de desvio com comportas e

acesso mais eficiente para a su

bida de peixes na barragem em
,

Guaramirim.

O movimento tem o apoio
das prefeituras que integram a

Amvalí (Associação dos Muni
cfpios do Vale do Itapocu). Para
a concretização na prática de

\
seus objetivos foi elaborado um

plano de tabalho dividido em

três etapas. A primeira visa o

controle da poluição do Itapocu
"e seus afluentes' e necessita .de
efetivo apoio da população. pois
requer a parada de destillaçã9 de
lixo e resíduos nos leitos dos
rios; conscientização de agricul
tores para o manuseio adequa
do de agrotöxícos, por meio do

acompanhamento técnico de

agrônomo: e também e-xige a

participação das indústrias no

empreendimento, para que o lixo
industrial seja devidamente tra
tado e condicionado.

A -segunda etapa almeja o

repovoamento de peixes.com m;11
trabalho ininterrupto de apro
veitamento de alevinos (para isto,
pede-se o apoio de propríetäríos
de lagoas para a doação de fi
lhotes em excesso. A demarca
ção de áreas pr6prias para pesca
- que deve ser realizada apenas

'*'
na quantidade a ser co�umida "'i!�
é outro passo desta etàpa,' beD;k J
como

�
a observação de normatí")

de regulamentação da pesca. "
'

"

A, terceira etapa será .�'
construção de desvio com C<>.Ilk� �

portas e acesso mais eficiente1,.,
para a subida de peixes pelai
barragem do rio Itapocu e SUà:'

- reprodução em todo o percUI'S(Í��
das águas. ' ,Ã

"O
,.'

, SOS Ri
.s:

movimento • •• o.--�'
Itapocu acreditaque seguindo 6,;
exemplo de pa1ses desenvolvi..:,
dos, poderemos fazer de ltapocu;c'
um exemplo nacional e convoca
a população para que se engaje"
com afinco neste ideal". lnte.>
gram a comissão do movimenta: ,

-: Antônio Zanghelini, Osmaír'!
Luiz Gadotti, José Alberto Bar- '

bosa, Paulo Ademir Floríani,
Wigando Wiltuschining, Ama
deus Mahfud e Adolfho Mah
fud,

Cr$ 5,6 bi para recuperarestradas
Florian6polis - o vi

ce-governador Antônio
Carlos Konder Reis, afirmou
que até o final do �o Santa
Catarina receberá Cr$ 5,6
bilhões pará a construção' e
recuperação das BRs 282,'
470, 101 e 280., Acompa..
nhado de deputados federais
da União por .Santa Catarina
e do PMDB, Konder Reis
esteve.no dia oito com o mi
nistro da Infra-Estrutura,
João Santana, e pediu a

apnovação da Olensagern de
crédito 'especial, assinadá
pelo Presidente dá Repübli
cá, no dia 15 de outubro.

De acordo com a men

sagem, a restauração de BR
IO1 receberá Cr$ 1 bilhão. a
BR-470 Cr$ 1 bilhão e a,'
BR-280 ces 600 milhões.
Para<> término dá BR..282
serão repassados Cr$ 3 bi-

Hruschka
Equipamentos e Ac:;essórios

Indu1tÍia de apa�lhos para '!'áql.linas de costura,
Aparelhos de debruns, àparelhos de debruns duplos;
Ovo Gol,lra, filete, aparelhos para pregar elástico e

aparelhos especiais,

Rua Tereza A. Hruschka, 50 - Bairro Jaraguá

89250

'

JARÀQJru��' SUL S�NTA J'
CATARINA

Ihões. Collor tinha decidido
anular as, dotações orça
mentárias de alguns 'estados
mas parà que a matéria fosse
aprovada pelo Congresso o

mínistro João Santana inter
cedeu' para que o Piauí rece
besse Cr$ 200 milhões.

Grihtus Jeans

Konder Reis e o deputado'
Renato Vianna, do PMDI$,:
que é relator da mensagem,
na Comissão Mista de Or
çamento do Congresso, con-.
seguírama inclusão de aces- '

so da "BR�70 a, Blumenau :

no orçamento da União.

,

no período de 07 a 21/12/91

Você vai acreditar que realmente Papai Noel existe.
Postos de vendas:

,

'

Anexo a fábrica. rua Duque de Caxias, 430. "Entre N6s", rua Leopoldo Man
ke, 159 - Jaraguä do Sul "Klepon'" - rua Joinville, 2188 - Jaraguá do Sul. "Shoping
da Moda" - BR-280. Km59, sala 112 - Guaramirim.

Volta � com a sua tradicional PROU:OÇÃQ DE NATAL

Iaraguâ do Sul; de 23 a 29 de novembro de 1991

OLHA
SEU

ALMoçO
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