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As comemorações dos
110 anos de fundaçao de

Jaraguá do Sul encerram
se segunda-feira, dia 21,
com término da Amos
tra Agropecuária. A pro
gramação cumpriu-se den
tro do previsto, apesar do

público não ter sido o es

perado em função do mau

tempo reinante no último
final-de-semana, que pro
vocou a diminuição do
fluxo ao Agropecuárío, lo
cal da exposição agroin
dustrial.
Segundo cálculos do

prefeito Durval Vasel, en

tre 40 e 50 mil pessoas
circularam nos três dias
da Amostra, aquém das

expectativas. Ele destacou

igualmente a perfeita orpa
niízação, a boa qualidade
dos animais. expostos e a

beleza dos estandes, lem
brando a necessidade de

Jaraguá do Sul possuir,
no futuro, um outro local

para exposições, que abri

gue maior número doequi
pamentos, possibilitando
até mesmo uni evento de

'

caráter' nacional.
Neste aspecto, acredita

que a iniciativa privada
tem o seu papel a cum

prir, atuando em coniun
to com o poder público,
para a cONsecução do pro
jeto, que necessitará de,
no mínimo, uma área de
100.000m2.
COMPRA DE IMÚVEIS
A municipalidade" está

estudando a compra de
um imóvel aos fundos da
AABB, para a construção
do reservatório três do
Samae e um outro terre
no, de §0.000m2, no Jara
guá Esquerdo, para o fu
turo conjunto habitacio
nal, que se somará a área
de 58.000m2, em Três
Rios do Norte, a ser ,des
tínada para a mesma fina
lidade .Esses imóveis va

lern cerca de Cz$ 1,5 mí
lhão.

Jaraguá
-

DRIIiMA

Uma história de progr�sso
TREM DE PASSAGEIROS
POD:e VOLTAR

Até o final de julho, fa
ce as férias escolares, a

automotriz (litorina) fará
viagens, nos horários ha
bítuais, entre Corupá e

São Francisco do Sul, com
duas composições, facílí
tando, desta forma, a lo
comoção aos passageiros.
O movimento tem aumen

tado bastante, a ponto da
Superintendência Regional'
da Rede Ferroviária Fede
ral, com sede em Curitiba:
estar estudando a possíbí
lidade da volta dos trens
de passageiros entre Co
rupá e S. Francisco, a

médio prazo, segundo in
formou ao "Correio do
Povo" uma fonte acredita
da da Rede.

FEIRA DA MALHA EM 87

O Rotary Clube de Ja
raguä do Sul, dentro da
sua dinâmica de servir
a comunidade, programou
para o mês de agosto do
próximo ano, a Feira da'
Malha, com renda destina
da integralmente ao Natal

. da Crísnça Carente.' A
idéia foi aprovada esta se
mana e doravante a co

missão forniada para a or

ganização do evento, se

esmerará nos .preparatívos
da

_
Feira, que provavel

mente acontecerá no Par
que Agropecuário. Artigos
de confecção deverão tam
bém ser comercializados.

Dois flagrantes da Jaraguá do Sul aniversariante, vista em ângulos
diferentes.

Jaraguá do Sul com

pleta neste dia 25 de

"[ulho, 110 anos de fun

dação, 110 anos de uma

história escrita com pe
na de ouro, marcada

pelo progresso constan-

te e pelo trabalho sério

e dedicado da sua gen
te, que a faz destacar
se no cenérío catarinen
se e nacional. A Gran
deza pelo Trabalho do
dístico da sua bandeira

,

...... �.-" .'-' ./ .... '.' _;� . .._ � -'

e do seu brasão, mais
do que nunca a conduz
para o crescente desen

volvimento, o que é
uma garantia de um fu
turo próspero e pro
mtssor para seus filhos.

Com esta edição fes
tiva, ao, saudarmos Ja
\l'!J,guá do Sul, ao seu

povo, às autoridades
constituídas, re

gistramos também a

participação do Colono
e do Motorista, duas fi
guras expoentes do

progresso e que têm
importância extraordí
nárta ao que somos ho
je.
Estamos todos de pa

rabéns, pois participa
mos desta hístôrta de

progresso.

do Sul 110 anos ...

Expositore.s
Orgulhe-se. Você a

e Movimentação
construiu!
Ind'ustrial

AMIN :eM JARAGuA

o governador Esperí
dião Amin esteve segun
da-feira, 21, em Jaraguá
do Sul. Na SCAR, inaugu
rou' a Casa da Cultura e

ne C.A. Bapendí conce

deu audiências a empre
sários, prefeitos, políticos
e professores, além do

que, participou de concen
tração política, no próprio
local, que reuniu em tor
no de mil pessoas. (Ütíma
página).

-
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Jaraguá do' Sul - 2S/julho a 01/agosto/1986

ANIVERSARIANTES

CÓRREIO DO POVO

Fa,zem anos hoje: 25
Sra. Alice Píazera Di

pold, em S. Fco. do Sul;
Sr. Oswaldo Otto Reimer,
Sr. Suenon Mafra Pinto,
em Fpolis; Sra.' lngrid
Neitzel Rengel, Cristina
Sehroder. Carlos Alberto,
Gomes, Sra. Dirce Henn,
Sra. Bertha Eggert, Sr.

Anacleto Rozza, Rafaela,
filha Altair (Marlene) Pie

per.
Dia 26/julho
Sra. Karín, esposa Dr.,

Rodolfo Hufenuessler; Sr.
'

Ângelo Torinelli, Sra. Ani
ta Píccoli, Fabiane, filha
Lauro (Esmeralda) Vegini,
Lízíena Stavis, .Carlos
Moacir Chíodini, Eraldo
Doubrawa, Olga Machado,
Valdemire Anacleto.
Dia 27/julho
Sra. Glacilda Hornburg

Schramm, Sra. Elida Bau
et, Sr. Humberto Rubíní,
Luzia Nícolini, Sr. Celso
Perín, Sr. Alvino Modro,
Ivete Panstein A d o 1 a r

Eger, Antônio Meurer,
'Sra. Doracy Corrêa.
Dia 28/julho
Sra. Thais Haberbeck de
Oliveira, Sra. Maria Zehn

der, Sra. Rosalina Werner,
Srta. Marines Rozza, Sr.

Lothar Sonnenhohl. Sr.

Harry Adalberto Grubba,
Sra. Lúcia, esposa de Eu

gênio Steimacker; Valmor
Níeocellí. Cerda Reíchel.
Ricardo de Jesus.

. Dia 29/julho
'

,

Sr. Ernst Bendhack, Dir
ceu Félix Henn, Valdecir
Schaldach, Sr. Hilário Bar

tel;' Sr. Acácio José Ve

ríssímo, .em Santos-SP;
Marlene Floriani, Luiz

Hübner.
Dia 30/julho
Sra. Hildegard Bürger

Raeder, Sr. Alfredo Bono

mtni ,Sra. Luzia pahl Dal

Bello, Srta. Magali Men�
Un, Sr. Luís Ferreira SI

mon, Elcídia Lemke, Ivo

Aríldo Tomelin, Sra. ldel

ca R o w e, Sr. Alfredo

Reck, Domingos S á v i o

Masson.
Dia 31/julho '

Sr. Jeremias Rozza, Dio

mar Luiz,Zonta, Sr. Wer

ner Horst, Marços Siewert,
Janete da Rocha, José Ro

berto Coelho, Sr. Daroldi

Bona, Sr. Armínío Mar

quardt, em Joínville.
Dll I"'/agosto
Eugênio Victor 5çhmö

ekel Filho, Sr. Otávio Jo
sé Vailatti, Rosana Apare-

o cida Rodrigues; Gilberto
Francisco Bortolini" Sr.'

Orlando Gilberto Gonçal
ves, Sra. Ermelina Catto
ni Baumann, Dr. Waldemi
ro Mazureehen, Sérgio
Norberto Schroeder, em

Rio Negro.

NASCIMENTOS

Dia 18/junho
Humberto, filho José Hum
berto (Marilena) Furtado

Dia 25/junho
Gilmar, filho Mário (Elfi)
dos Santos.

Dia 26/junho
Daniela, f i 1 h a Marcos

(Valli) Narloch.

Dia 29/junho
Amanda, filha Sérgio (Mi
riam) Krause.
Dia z2/julho
Simone, filha João (Sueli)
Almuas.
Araceli, filho Osny (Ber-
nardete) Franz.

'

Josímar, .filho Kunibert
(Erica) Paul.
Josímar, filho Norberto
(Elzina) Schuh.
Dia 04/julho
Deijanira Dirceli, filha
Vanírio (Marlene) Fonta
na. '

Adriano, filho Roberto
(Maria) Bolgenhagen.
Jeferson, filho Amarildo
(Nilce) Manieski.
Rodrigo Cristiano" filho
Rogério (Roseli) Fagun-
des.'

,

Dia 06/julho
Ana Lúcia, ."filha Adolar
(Normélia) Moretti.
Dia 07/julho
Evaristo Jr., filho Evaris
to (Maräse) Pessatti.
Díovane Rubens, f i 1 h o

Walter (Beatriz) Riedel.
Dia 08/julho
Eslei, filho Evaldo (Vali)
Mariano.
Luís Cristiano, filho Ro
lando' (Isaltína} Engel
mann.

Rafaela, filha Ermenegíldo
(Olivia) Wilbert.
Dia 09/julho
Simone, filha Mário (Eli
sabeth) Fuzzi.,
Karíne Hlize, filha Paulo

Roberto (Rosalina) de Oli
veira. '

Moacir, filho Bernardo
(Terezinha) Pauli.
Dia lO/julho
Valquíria Aparecida, filha
Valmor (Bernardína) Au
gusto.
Wanderlei, filho Mário
(Ma. Conceição)GadoUi.
Alexandre, filho Sérgio
(Anise) Capraro. ,

Mara Cristiane, filha Nél
son (Gertrudes) dos San
tos.
Ivar José, filho Paulo (Ri
ta) Jäger.
Dia 11/julho
Marcos Vinicius, filho
Marco Antônio (Ma. Isa

bel) Mantovani.
Dayane, filha Dionísio

(Magali) Heller.
Dia 12/julbo
Ademir, filho Albrecht

(Ana) Boshamer.
Viviane, fil.ha Pábio (Már
cia) Fiedler.

Edição Festiva dos 110 Anos

Proclamas de Casamentos
MAROOT ADÉUA GRUBBA LEH...'\t1ANN, Oficial do R�

, gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguâ do S1I1, Es
tado de Santa Catarina, Brasil, faz Saber que compareceram em

Cartório exibindo os documentos exigidos pela leí, a fim - de se

habilitarem para casar, os sezuíntes;
'

Edital 14.949 de 09-07-86. da e residente em TUa da
Francisco Renato 'Beber e .Mosca, neste distrito, fí
Valmíría Köhler lha de Luiz Vieira e de
Ele, brasileiro, solteiro, Ana Weinfurter Vieira.
operário, nascido em Gua- Edital 14.953 de 15-07-86.
ramírím, neste Estado, do- .Valdemíre Reinaldo Rau
miciliado e residente na tenberg e Eronilde Soares
Rua João Sanson, 238, Ele, brasileiro, solteiro,
nesta cidade, filho de Os- confeiteiro, natural de
valdo Beber e de Alma Blumenau, neste Estado,
Moser Beber. Ela, brasí- , domiciliado e residente na

leira, solteira, operana, .Rua . Procópio Gomes, 873,
nascida em Guaramirim, nesta cidade, filho de Curt
neste Estado, domiciliada Reutenberg e de Edeltraud
e residente na Rua João Rautenberg. Ela, brasilei
Sanson, 288, nesta cidade, ra, solteira, balconista, na
filha de Alfonso Paulino 'tural de Canelinha, neste
Köhler e de Elfi EIert Köh- Estado, domiciliada e resi
ler. dente na Rua Procópio Go-

mes, 873, nesta cidade, fi
lha de Anatázio João Soa
res e de Nair Pereira Soa
rés.
Edital 14.954 de 15-07-86.
Valdir Gräbner e Maria
Cella. de Oliveira
Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de Mari
pá-Palotina, Paraná, domi
ciliado e residente no

Jardim. São Luiz, em Jara
guá-Bsquerdo, neste distri
to, filho de Willy -Gräb
ner e de Josefa Gräbner.
Ela, brasileira, solteira,

,

índustríéria, natural de
Tupãssí, em Assis Chatean
briand, Paraná, domicilia
da e residente na Rua
João Januário Ayroso,
nesta cidade, filha de Ar-

, tolírio Francisco de Olivei
,

ra e Irene Maria Gomes
de Oliveira.
Edital 14.955 de 16-07-86.
Pedro Rlchs e' Teresinha
Klug
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Join-

, vílle, neste Estado, domi
ciliado e residente em Es-'
trada Garibaldi, neste dis
trito, filho de Paulo Richs
'e de Luzia de Magalhães
Richs. Ela, brasileira, sol
teira, operaria, natural
de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em Es
trada Garibaldi, neste dis
trito, filha de José Klug e

de Catarina Sc�wartz
Klug.
Edital 14.956 de 16-07-86.
Ingovalt Klug e Aurea
Geni Fuzzi
Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliado' e residente
em Rio, Ada, em Rio dos
Cedros, neste Estado, fi
lho de Conrado Klug e de
Elsa Klug. Ela, brasileira,
solteira, operária, natural
de Jaraguá do Sul, domi
cHiada e residente em Ga
ribaldi, neste distrito, fi
lha de Alfred_o Fuzzi e de

Edital 14.950, de 09-07-86.
Alcides Tubias de Lima e

.Terezínha Negherbon
Ele, brasileiro, solteiro,
operador de máquina, na

tural de São Cristovão do
Sul, em Curitibanos, nes

te Estado, domiciliado e

residente na Rua Maria
Ubelina da Silva, 344, nes
ta cidade, filho de Orlando
Tubias de Lima e de Leo
nida Bampi. Ela, brasilei
ra, solteira, operária, na

tural de Doutor Pedrinho,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, 150,
nesta cidade, filha de Eri
co Negherbon e de Anhe

ge Negherbon.

Edital 14.951 de 14-07-86.
Cópia recebida do cartório
de Canoas, Rio Grande do
Sul.
Elton Bender e Bettina
Otsa
Ele, , brasileiro, solteiro,
pastor, natural de Canoas,
Rio Grande do Sul, domi
ciliado e residente na Rua
Almirante Barroso, 140,
em Canoas, Rio Grande do
Sul, filho de Guilherme
Alberto Bender e de Irma
Bender. Ela, brasileira, sol
teira, assístente social, na
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Epitácio Pessoa, 651"
nesta cidade, filha de Ale
xander Otsa e de Ruthluí
se Erika Otsa.
Edital 14.952 de 15-07-86.
Geraldo Jorge Esperança e

CeCilia Vieira
/

Ele, brasileiro, solteifo,
industriário, natural de

Itaguagé, Paraná, domici
liado e residente na Rua
236, n'l 753, nesta cidade,
filho de José Jorge Espe�
rança e dé Mária José Pe
reira Esperança. Ela, bra

sileira, solteira, auxiliar
de escritório" natural de

Jaraguá do Sul, domicilia-

Odíla Filippi Fuzzi.
Edital 14.957 de 16-07-86.
José Luiz Maestri e Roseít
Junckes
Ele, brasileiro, solteiro,
gerente de vendas, natu
ral de Jaraguá do Sul, do
miciliado ,e residente na

Rua Cabo Harry Hadlich,
596, nesta cidade, filho de
Evaldo Maestri e de Elvi
ra Dombeck Maestri. Ela,
brasileira, solteira, secre

taria, natural de Guarami
rim, neste Estado, domici
liada e residente na Rua
Rio Branco, 910, nesta ci

dade, filha de Bertoldo
Junckes e de Erena Alice
Pereira Junckes,
Edital 14.958 de 16-07-86.

Cópia recebida do cartório
de Guaramirim, neste Es
tado.
Marcos Dias e Blztra Lon

go
Ele, brasileiro,' solteiro,
comerciante, natural de
Gueramírím, neste Estado,
domiciliado e residente em

Rio Branco, em Guarami
rim, neste Estado, filho de
Patrícío Dias e de Maria
Kuhn Dias. Hla, brasileira,
solteira, auxiliar de pro
dução, natural de Doutor
Pedrinho, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Hermann Schultz, 71,
nesta cidade, filha de Sil
vio Longo e de Estefania

Longo.
'

Edital 14.959 de 17-07-86.,
José Pradí e Marise Volles
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e residente em Estrada
Santa Luzia, km 15, neste
',distrito, filho de Faustino
Pradi e de Rosalia Pedrí
Pradi. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de
Massaranduba, neste Esta

do, domícílíada e residen
te na Rua Amazosas, 106,
nesta cidade, filha de El
mo Volles e de Ilfi Verch
Volles.
Edital 14.960 de 17-07-86.
Arno Helmuth Henschel e
Ivone Utpadel
Ele, brasileiro, solteiro,
técnico eletrônico, natural
de Blumenau, neste Esta
do, domiciliado e residen
'te ná Avenida Getúlio

Vargas, 755, nesta cidade,
filho de Egon Henschel e
de Gertrudes Henschel.
Elà, brasileira, solteira,
proíessora, natural de Ja- ,

raguá do Sul, domiciliada
,e residente em Rio da
Luz ll, neste distrito, filha
de Arno Utpadel � de h:e
na Siefert Utpadel.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publ1cado
pela imprensa em Cartó
rio, onde será atilxado du
rante 15 dlai.
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., ... <

C:,ORREIO DO POVO

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

MlHSAGEM' DO PODER EXECUTIVO MUH,ICIPAL

Valorizando nossos heróícos desbravadores que, com dedicação e muita coragem, contribuíram decisi
vamente para a grandeza e o .progresso desta pujante cidade, a Administração Durval.Vasel

deseja manifester a maís digna homenagem, en,altecer O> mais profundo reconheci-
.

mento e registra! a maís nobre e elevada gratidão àquelas pessoas
que, no decorrer dos 110 anos de história de Jara-

guá do Sul, sempre lutaram com dina-
mismo e galhardia pelo desenvolvimento da Comu-.

nidade Jaraguaense.
Muitas lutas e desafios' marcaram a existência deste próspero Município que, graças

ao espírito de altruísmo e conquista de sua população, teve a capacidade de superar todos os

obstáculos na direção do progresso e do crescimento.
.

. Atualmente, Jaraguá do Sul 'atinge um elevado índice de mudanças e transformações, em

virtude da atuação consciente, dedicada e' construtiva de uma Admínístração velta-
da ao povo jaraguaense.

Com dinamismo, intensidade e muito espírito COJ,llU-
-

-

, nitário, a Admínístração Municipal tor-
.

na nossa cidade maís hcspitaleira e aprazível aos

jaraguaenses e visitantes.
" .

Nesta oportunidade, também, reverencíémog duas figuras expoentes do nosso desen

.volvtmento, O colono, que de sol-a-sol, na sua faina diária com a sua enxada, o seu arado ou

os- demaís instrumentos às, atividades àgrícölas, tira da terra o. sustento de todos nós, coadjuvado
_ peloaMotorístas qlle transportam as riquezas e geram divisas e progresso à Nação,

'

A tríplice comemoração deste 25 de julho é motivo de. alegria ímpar à nossa Admí

nístração.. sempre com os olhos voltedes para todos Os setores da

promoção humana, pois entendemos que é através
da participação e da ação que se con-

-

segue melhores dias para o Município, para o Es
tado e para

-

o Pais.
Bstamos de parabéns.' Agradecimentos e votos de 'felicidade a todos.

I

P8VO Governoe Unidos. Pelo _ Trabalho

,DURVAL VASEL

Prefeito Municipal-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·'11nP6 dO Sul'�, 25/Jwho a 01/agoato/1986· CORREIO DO POVO

AOS HERÓIS ANONIMOS, A NOSSA GRATIDÃO E RESPEITO

Ne transcurso do 25 de julho, data consagrada às figuras símbolos de nesse progresso e

desenvolvimento, aqui externamos a nessa homenagem aos braves, íntrépídos e íncansáveís Colonos
e Motoristas. Sirva nessa mensagem para tocá-los bem de perto, num veemente apele de gratidão. e

respeito, com e reconhecímento de que ambos rea lizam tarefa de extraordináría valia à construção
da prosperidade do Munícípío, da Regíêo, do Estado. e da Nação.

Neste día, também, nessa cidade cobre-se de cumprimentos, Jestejando.:,,�:se�·teI)tési
me-décimo aniversário. de fundação, seguindo fulgurante a triÍha desenvolvímentíste p1â.ntãdã:p<?f Jour-
dan em 1876. Parabéns Jareguä' do Sul! .: ._-,

I

..

Co_érei,' e Representações .. de Máquinas Agrícolas Ltda.

Revendedor autorízado Tobatta '_ Hatsuta _ Mete-Serra Sthil _ Pulverizadores Jacte _ Peças e Aces
sóríos e Oficina de Manutenção.

Rua Jorge Czerniewicz 42 _ Fones 72-0870 e 72-0270 _ Jaraguá do. Sul.
Filiais: Rua 11 de Novembro 560 ..... Massaranduba e Rua Paraíba 920 _ Joínvílla - SC.

Baependi: . Preservando a, Memória
.

do Clube
e cada vez mais fre

quente a remessa de es

crítos, lembrando. coisas
do passado. do principal
clube da cidade. São. Só
cíos que querem colaborar
na preservação. da memó
ria do clube, razão. porque
abrimos esta coluna para
abrigar tais escritos e ou

tros que nos ferem reme

tidos daqui pra frente:
uEMPATARAM
BANDEmANTE E
BRASIL
Perante seleta assistên

cia, realízou-se domingo.'
último. no Gramado . do
E.C. Brasil, e" esperado.
prélío, entre as equipes re

presentativas da S.D. Ban-
deirantes, do vizinho mu-

'

nícípío de S. Bento do .Sul :

e e E.C. Brasil local, ter
minando. cem um justo. em
pate de 2 pontos. A par
tida, tecnicamente poucos
mérítos teve, dado. que as

equipes, morosas, davam

impressão. de pouco trei
nadas, todavia vale res

saltar a conduta des 22
elementos em campe, es

quais per um momento si
quer deixaram de jegar
'futebel, para se entrete
rem em cenas pouco. lou
váveis, tão generalízadas
no futebol atual. Devemos
também salientar e sobre
tudo a conduta do públi
co assistente, o qual numa
demonstração eloquente.
maís uma' vez deixou pa
tent.e que Jaraguá não só

p��sue uma modelar erga-

nízação esportiva, come

também possue um públi
co esportivo correto e dis

ciplinado.
-x-

O leítor amigo, deve
. pensar que estames leu-,
cos, pois estas equipes são.
desconhecidas atualmente.
Mas no passado foram im

portentíssímas e devemos
salientar que esta' peleja
futebolística foi realizada
em janeiro. de 1943. Exa
tamente isso. que você
leu: janeiro' de 43.
Por- isso caro amigo lei

tor, que o Clube Atlético
Baependí está escrevendo
sua história (o' C.A. Bae
pendi é sucessor do C.A.
Brasil). Notícias come es

tas estão sendo vasculha-

NOS ESTAMOS APENAS COMEÇ:A.NDO...

das, catalogadas e arqui
vadas para que no futu
ro. nesses descendentes
possam também ter co

nhecimento. Mas conta
mos cem a ajuda de todos.
Para termos um arquivo

verdadeiro. e sincero ê ne

cessário. que recebamos re

certes, informativos ou

mesmo. objetog antigos que
possam reviver a nossa

história" .

AUXILIO ESPECIAL A EX-COMBATENTES

O Governador Esperi
díão Amin Helou Filho.
assinou diverses decretes,
dentre eles es de n929.351
e 29.355J de 24 de junho.
de 1986, que concede au

xílio. especial ii ex-Comba
tentes residentes em San
ta Catarina . .os atos foram

publicados no Diário Ofí
cíal do Estado de Santa
Catarina, na edição n?
12.984, de 25 de junho de

1986, beneficiando, entre

outros, os seguintes ex

combatentes da Segunda
Guerra Mundial: de Jara

guá do Sul _ Amaro Mar
tins dos Santos, Ferdínan
do Piske, Willy Alfredo.
Sonnenhohl e Jorge Ers

ching. De Guaramirim foi
beneficiado o ex-comba
tente Mario. João Lenzi. É
o Governe do Estado fa
zendo iustiça aos bravos
ex-combatentes da Segun
da Guerra Mundial.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Av. Mal. Deodoro da, Fonseca 158 _ Ferie 72-1777 _ Jaraguá do Sul.

Ao completarmos os nesses 10 enos cerne Distribuidor FORD� não poderíamos deixar de parabenizar
ao Colono que nos alimenta;' aes Motoristas. que são a razão. de nessa existência, e a esta querida

Cidade, que nos -acolhe e dá estímulo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Baralieri: INAMPS não vai aumentar
as AlUs

A AMVALI-Associação
dos Municípios do Vale
do Itapocu realizou día 18
a vigésima-sexta assem

bléia ordinária, em Schroe
der. Assuntos os mais
diversos foram abordados,
destacando-se a presença
do Superíntendente do

JARAGUÁ ANO 110

Saudamos àqueles que, a passos Iargos, caminham em busca do pro

gresso sempre maior. A você Colono e a você Motorista o nosso mui

to obrigado.

Serraria Rio da luz Lida.
Estr. Rio da Luz I, s!nf} _ Jaraguä do Sul-SC.

festa
em
família.

A {ammaKohlbach. com 1.600pessoas, está
{diz comemorando os 110anos deJaraguádoSul.

Estamos certos que com o nosso trabalho
diário ajudamos a engrandecerainda=».

o nome da comunidadejaraguaense em todo
.

o territórionacional.

BOM DIA, JA-RAGUÁ DO SUL!

PARABENS PELO TEU EXTRAORDINÁRIO PROGRESSO.

ESTAMOS ORGULHOSOS POR PODER PARTICIPAR DESTE

CONSTANTE DESENVOLVIMENTO.

Indústria de Artefatos de Borracha WOLF Ltda.

INAMPS em Santa Cata
rina, Dr. Ricardo Baratte
ri, que mostrou a atua
ção do órgão no "atendi
mento ao segurado. Atra
vés de um diálogo franco
com prefeitos e vereado
res da microrregião, Bara
tíerí analisou a situação
de penúria dös hospitais
da região, principalmente
após a redução do núme
ro de AIH [autorízação
para internação hospita
lar) f o r n e c i d o pelo
INAMPS;Sobre a situação,
o Superintendente expli
cou que o número hoje
concedido aos hospitais é
sufícíenta para atendimen
to da demanda exigida pe
los segurados e que o ór
gão previdenciário não
pode estender a sua atua
ção para o atendimento
dos interesses particula
res de médicos e de al
guns hopitais que visam,
muitas vezes, elevar seus

faturamentos às custas do
INAMPS.
Baratieri falou também

sobre a implantação das
AIS (Ações Integradas de
Saúde),

.

programa que é
o resultado do convênio
entre os ministérios da
Previdência, Saúde e Edu
cação, com as secretarias

/ estaduais de Saúde e Mu
nicípios. Em Santa Cata
rina, o INAMPS repassa
a Secretaria da Saúde,
uma verba de Cz$ 8",5 mi
lhões, como resultado des- ,

te convênio. Os recursos
visam melhorar a infra
estrutura de saúde no Es
tado, como parte integran
te do AIS, que beneficia
rá todo o segurado, índe

pendente de pertencer a

área rural ou urbana. Ele
acrescentou que as Ações
Integradas de Saúde cons
tituem a estratégia de in-

"

tegração programática en-'
tre as instituições de saú
de pública federais," esta
duais, municipais e demals

serviços de saúde, visando
assegurar uma atenção
integral à população, em

consonância com a políti
ca nacional de saúde. "
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ROTARY DE GUARAMIRIM EMPOSSA

Dia 10 do corrente rea

lizou-se no Restaurante
Predileto, em Guaramírím
a Sessão de Posse do Con
selho .

Diretor do Ano
1986-87, com a presença
de delegações de. São
Francísco do Sul, Joín
ville, Jaraguá do Sul' e

Florianópolis-Leste, além
dos representantes do Dis
trito 465 da Comissão In

terpaíses Brasíl-Argentína
e Comissão Distrital de
Relações Públicas, Autori
dades locais e o Secretá
rio da Administração de
Santa Catarina. Naquela
ocasião o Presidente Salim
José Dequech transferiu a

presidência ao rotariano
Mauricí Zanghelini, que
por sua vez empossou os

demais membros do novo

Conselho Diretor do Rota

ry Club Guaramirim: Vi
ce-Presidente, Isolmiro
João Corrêa; 19 Secretá
rio, Lourival Stoinski; 29
Secretário, Osmar Klein;
19 Tesoureiro, F 1 á v i o
Lemke; 29 Tesoureiro,
Adenor Luiz Bértoli e

Diretores de Protocolo,
Sérgio Zeta e Osnildo
Bartel. Nas Avenidas de
Serviço foram confirm-a
dos, como diretores, os se

guintes rotarianos: Inter
nos _ Salim José Dequech:
Comunidade _ Izídio Car
los Peixer; Profissionais
_ Antonio Zimmermann e

Interneionais _ Cláudio
Tomaselli. Cumprimentos
coluna.

O ENLACE DE JÚLIO C:flSAR E MARIA DO CARMO
EM UBERLÂNDIA

Às 17h30min deste sá- elegante acontecimento
bado, 26 de julho, na Igre- deverão se fazer presentes
ja Nossa Senhora das Do- vários casais de Jaraguá
res, em Uberlândia, Minas do Sul e os .noívos ruma

Gerais, o jovem médico rão em viagem de núpcias
Júlio César Jahnke, filho a Santarém, São Luís, For
do casal. jaraguaense Ro- taleza e Salvador, no Nor
lando (Dilva Pamplona) te/Nordeste do país. Júlio
Jahnke, une-se em matrí- César e Maria do Carmo
mõnío com a senhorita fixarão residência em nos

Maria do Carmo de La- sa cidade .s da coluna se

cerda, filha dileta do ca- guem os cumprimentos pe
saI José Carlos (Coleta 10 casamento, extensivos

Ribeiro) de Lacerda. Ao ao pais. t'
ROTARACT CLUB EMPOSSA O CONSELHO DIRETOll

O Rotaract Clube de Ja- símery . Pett, secretária
raguá do' Sul, que de 18 Francisca Noelí Pscheidt,
a 20/juiho participou da tesoureira Rosimery Pett,
XV Conferência. Distrital serviços internes Carlos
em . Blumeneu. empossou Moacir Chíodini, serviços
.no dia 10 último o Con- à comunidade Herivelto
'selho Diretor 86/87. A pre- José Silva ,e serviços pro
sídêncía foi confiada a fissíonaís Francisca Noeli
Hélcio Chiodini, vice Rp- Pscheidt.

CANARICULTOR JARAGUAENSE :fl
BICAMPEÃO DO ESTADO

O criador de canários
Nélson Barg, o Zinho,
conquistou há dias atrás, o
bi-campeonato no Campeo
nato Estadual de Canários
de Cor e Porte, promovi
do pela Federação Catari
nense de Ornitolo5lia. Ou-

tro canaricultor iaragua
ense, Lauro Stoinski, obte
ve a quarta colocação.·
Ambos estão, desde o dia
18, até amanhã, dia 26,
participando em, São Paulo,
do Campeonato Brasileiro
e Mundial.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e ludo o mais para

presentes na

Relojoaria Avenida
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas 09 9

Mamãe Coruja
Rua Barão da Rio Branco n9 168 - Fone 72-0695

Jaraguá do Sul

Gente & Informações
CABELEIREIROS _ De

04 a 6 de agosto, no Bae
pendi, o 19 encontro de
lançamentos .

em certes,
penteados, permanentes,
tinturas e outros, que de
verá reunir mais de du
zentos profissionais. O en

contro, em forma de cur

sos, será ministrado' pelo
cabeleireiro Irineu Ma.a,
de Curitiba, mas que é
nascido em Corupá.
UMA NOITE ALEMÃ

_ O Lions Centro, tendo
a frente Osmar (Rosane)
Vailatti, transando para o

dia 19/setembro, no Bae
pendi, a promoção . "Uma
Noite Alemã", com comi

das . típicas, sorteio de
brindes e outras atrações
maís. A Bandinha Lyra da
Aurora animará o aconte
cimento.
FECAJA _ Revestiu-se

de êxito o III FEClJA _

Festival da Canção Infan
til Jaraguaense, realizado
no dia 12 à tarde, no Gi
násio Artur Müller. Um
grande número de con

correntes participou, ven

cendo o Festival, pela se

gunda vez, Sara Simone
Siebert, Andréia Gonçal
ves em 2Q e Laisa Prim ein
terceiro.
KATLEEN I RAINHA .:

Katleen Henschel, repre
sentante do Colégio Divi
na Providência, foi eleita
domingo à noite, no Bae

pendi, a Rainha dos Estu
dantes de Jaraguá do Sul.
Cleide Mesadri. do' São
Luís e Chirlei Cardozo. do
Heleodoro Borges, foram

Barão do Rio Branco, sala 4
FONE: 72.2607

as primeira e segunda A eles, os nossos para
princesas. O salão esteve béns!.
lotado. RAINHA 110 ANOS _

VALTER BEHRENS _ Em evento acontecído no

Colou grau no dia 18 úl- Juventus, na pre-abertu
timo, pela UFSC, o jovem' ra da Semana de Jaraguã,
jaraguaense Valter Ger-. Mariane Fiedler foi eleita
mano Behrens, no curso a "Rainha dos 110 Anos".
de Odontologia. Ele é fi- As primeira e segunda
lho do casal Germano princesas foram Adriana
(Milda Krüger) Behreng e Vieira e Cristiane Marce
deverá fixar consultório lino. A música do Peo
na Procópio Gomes, ao ple's Internacional ainda
lado deste jornal. Cumpri- é comentada.
mentos e sucesso é o que SALÖES DE ARTES _

desejamos. Continuam abertos na

TURISMO F:flRREO SCAR, os Salões de Artes
Os grandes jornais do ei- Plásticas e de Arte em

xo Rio-São Paulo, como O Porcelana, abertos dia 18,
Estado de S. Paulo, Folha com grande presença de
e Q Globo continuam de- público. A SCAR inaugu
dicando extensas reporta- rou dia 21 a sua Casa da
gens ao turismo férreo, Cultura, com a presença
projeto elaborado por Ja- do governador Esperídião
raguá do Sul.rem 1983, ho- Amin e de outras autori
je conhecido em todo o dades.·
País. FLUTUANTES _ Colu-
CONTABILISTAS _ O .nísta Cacau Menezes, do

Sindicato' dos Contabilis- DC, sugerindo competi
tas e a Delegacia Regional ções nacionais e interna
do CRC/SC, reúne a elas- cionais de vôo livre no Es
se esta noite (25), no Bei- tado, também em Jaraguá.
ra Rio; para o jantar de (x) Hoje, o casamento dos
posse do novo delegado médicos Manuel Antônio
do CRC para a região, AI- B. da Silva e Márcia Pe
do Salai, O Musical Arco .reíra, (x) Cumpriram-se
Iris comandará a parte com êxito todos os even

musical do acontecimento. tos da Semana da Jaraguá.
T:....O_Q_U_ILS _ Dia O público gostou e pede

30/agosto, o 29 Baile do bis.

Chope da Sociedade Alvo- CONCURSO FOTOGRA
rada, com a Bandinha Ly- FICO _ Foram conhecidos
ra e Os Frenéticos. (x] O esta semana os resultados
Diário Oficial do dia 8 de do I Concurso Fotográfijulho, publicou o ato de co "Jeraguá do Sul HO
aposentadoria do promo- Anos". Na categoria pretor Dr. José Alberto Bar- to e barneo. os dois pribosa. (x) A Dalcelis reu- melros lugares foram, de
niu seus amigos. quarta à Adolfo Juliano Zimmer
noite, na Caesar's Club. mann e o terceiro de Sid-
IDADE NOVA _ Trocou ney Tages da Silva; na ca

idade dia 19, quando com- tegoria a cores, Márcia
pletou 60 anos, o empre- Belderain venceu os dois
sário da construção civil primeiros lugares, ficando
Livínus Krause e no d.a Sebastião L. de Oliveira,
23 recebeu cumprimentos" com terceiro. Os classifi
pela idade nova, o indus- cados receberam Cz$ 4
trial Octaviano Lombardi. mil em prêmios.

Venha conhecer as últimas novidades da moda
infanto-juvenil que seus filhos vão adorar. Para

t()dos os gostos e para todas as ocasiões.
Rua João Píccoli, 161, em Jaraguá do' Sul.

João e Maria

Rua Preso -Epitácío Pes
soa, 868

Exclusividade T.

_
Macchione - Acessory -

JARJ\GUÁ:30 /NOSSEM TECIDOS.
HWY - I e Park Avenue

,
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CORREIO DO POVO

Quando Jaraguá do Sul comemora seus 110 anos de fun

dação,' aliamo-nos a esta efeméride, comemorando e saudando o in-

cansável Motorista e ao esforçado, Agricultor, no dia a eles consagra-

do.

Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá do Sul
BORDADOS E CONFECÇÖES A B

Rua 28 de Agosto 2177 _ Fone 13-0363 _ Guaramirim-SC.

Partido Democrático Social

PDS
Diretório Municipal de Jaraguá do Sul

Na data em que Jaraguá do Sul comemora o seu 1109

aniversário de fundação, o Diretório Municipal do PARTIDO DEMO

CRÁTICO SOCIAL, orgulhoso e feliz, rende sua homenagem à gente

jaraguaense pelo transcurso de tão significativo evento, desejando a

continuidade do esforço e dedicação, que, heroicamente, presta ao en-

grandecimento da terra de Jourdan,

Aos bravos homens do campo e aos abnegados trans-

portadores das riquezas e do progresso, neste dia a eles consagrado,

. o aplauso e o reconhecimento do P.D.S.

Jaraguá do Sul, 25 de julho de 1986

A Comissão BxecuUva

Ao tempo em que .mantíestamos nosso júbilo pelo transcurso do 1109

aniversário desta. pujant� cidade, auguramos ao povo e as autorídades

do municipio votos de confiançà no porvír e contínuo progresso de

Loj as

t Nota de Agradecimento
o esposo Belarmino, os filhos Luiz, Paulo,

Ana Valdete e Elenice, as noras Maria Valnarde
e ArU Jeni, os genros Evandro Selonke e Gilmar
M., Schwartz, os netos Ricardo, Eduardo, Rodri

go, Diego, Andressa, Alan, Geisa e Thomas e de
mals Iamíltares, sensibillzados, agradecem a to

dOS os que, de algum modo, os confortaram por
ocalão do passamento de sua esposa, mãe, sogra
e avó SRA. HELENA SARTI GARCIA e mànlíes
tam, também, sua especial grctldão ao Padre Alui
sio e Irmãs, à Dra. Cleusa Meldau, ao Dr. Luiz
Bonílaurí e à enfermeira Alma Much, assim co

rno aos demals funcionários e entenneíros ido Hos

pital Jaraguá, que tudo fizeram para minorar a

dor da extinta. Agradecem também aos amigos e

parentes que participaram'da míssa de 79 dia, rea-
.

lizada dia 20, domingo, na Igreja N. Sra. do Ro
sário, de Nereu ,Ramos.

Parabéns

Jaraguá do Sul.

OCULOS?
�sle1).teSpaguea: .

JOALHERIA A PEROLA
CSTICA MODERNA
reinoldo rau,289

nossa, comunidade, extensivos aos profissionais !do valante e, aos bra

vos homens do campo.

Jaraguá do Sul _ 25 de Julho de 1986
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JARAGUA DO SUL 110· A NOS

De mãos dadas construímos o nosso futuro.

Nosso município nasceu pequeno, porém com trabalho e fé

transformou-se hoje mim potencial econômico.

O Lojão !do Povo associando-se a esta tão grata efeméride

.

não poderia deixar de parabenizar neste 25 de Julho a

todo povo jaraguaense pelo transcurso do seu 1109 aniversário de

fundação, tampouco cumprimentar os Motorístag e os Colonos ,que são

parte importante desta engrenagem.

Loião do ·Povo
A maior variedade e o maior estoque de mercadorias !da cidade. Visite-o

Rua Reinoldo Rau, 86 _ Jaraguá do Sul-SC.

Em mais este 25 de Julho levamos a toda a comunidade jaraguaense

nossa homenagem de otimismo e fé, certos de que cada ano

� .

que passa, estaremos mais unidos pelo trabalho e dedicação

SALVE OS 110 ANOS DE JARAGUA DO SUL.

.

Waldemar Rau & eia. Lida.
Rua Preso Epitácio Pessoa, 3.550 _ Jaraguá do Sul _ SC.

A Loni-Mar está lado a .lado pelo progresso de um povo.

.p A R A B s N S J A R A G U A DOS U L .

.Conlecções Loni - Mar Lida.

Coluna da aMEVI

A NOSSA FESTA _ Na Festa do Mícroem
presário (na foto, um flagrante dela), realizada
no díaô, na Comunidade São Judas Tadeu, a renda
bruta atingiu Cz$ 27.337,00, as despesas somaram

Cz$ 24.213,00, perfazendo um resultado líquido
de Cz$ 3.124,00. Se em termos financeiros não
foi o esperado, pelo menos em público atingiu
nossos objetivos.

CLUBE DE COMPRAS _ No dia 10 passado,
no Grupo Albano Kanzler.. em encontro que reu

niu cerca de 40 pessoas, entre a diretoria da
. Amevi, dirigentes da Fampesc e da Camepi, foi
tratado sobre a implantação do Clube de Com
pras, por intermédio da Central de Abastecimen
to da Micro e Pequena Empresa. Essa Central se
rá estendida aos municípios de Corupá, Guarami
rim, Schroeder e Massaranduba e, em agosto
próximo, uma nova reunião definirá todos os de
talhes.

EM ITAPEMA _ Os presidentes das 35 asso

ciações de micro e pequenas empresas existentes
no Estado, acompanhados de um representante de

cada município de sua jurisdição, participam de

25 a 27 julho, em Itapema, de um encontro esta

dual, onde o tema central será "Constituinte".
BRDE DIA 5 _ Chamamos a atenção das pe-

quenas e micro empresas da região para a reu

nião no próximo dia 5 de agosto, às 20h, no Gru

po Albano Kanzler, com dírigentej, e técnicos do

BRDE, que virão tratar sobre a questão de linhas

de crédito. Oportunamente aqui estará o Badesc.

TEMOS SECRETÁRIA _ A Ameví já conta

com uma secretária-executiva. Nossa sede conti
nua no estabelecimento do presidente João Pe

dro, no foto Nortelândia, no entanto, em breves

dias teremos uma séde própria, na rua. Venâncio

da Silva Porto, próxima da Comercial Floriani.

Foto Nortelândia Ltda .

Rua Venâncio da Silva Porto '185 _ Fone '12-2804

Metalúrgica Franza Ltda.
Rua Heinz Mahnke 210 _ Fone '12-:138'1

PARAB:eNS, JARAGUÁ,. PELOS TEUS 110 ANOS!

PARAB:eNS, JARAGUAENSE, PELO TEU LABOR, FRUTO DE UMA HERANÇA: DE ESFORÇO E DE

TRABALHO! PARAB:eNS, JARAGUAENSE, PELA TUA PARTICIPAÇAO HOJE NA CONSTRUÇ.l\.O

DOS CAMINHOS PAR� AS NOVAS GERAÇÖES!·

HOMENGEM DE Lojas ßreithaupt ANO 60
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Contábil!JA Comercial" SIC Ltda,
Assinatura para larasuá do Sul .•••••••• Cz$ 100,00
0utl'aS cidades -.... Cz$ 130,00
Número Avulso .. .-.................. Cz$ 1,50
Número. Atrasado " .. . .. .. Cz$ 2,00
Representautes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tâbula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é associado a ADJORl/SC e ABRAJORI.

Relojoaria AV'ENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

j6ias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Malecbal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

euergia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU,RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Fone 72-1267

ViaçãQ Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas víagens de férias e, .

recreação. A "Cãnarínho" coloca á sua dIS

posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 12-1422

Jaraguá do Sul' SC.

TUBQ OE POLIETILENO
(MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANTA HELENA LTDA.

FÁBRICA: RUA JOINVILLE, 1016- FONE (0473) 72'1101
_

ESCRITÓRIO: RUA CEL. PROCÓPIO GOMES, 99 - FONE (0473) 72·0066

JARAGUÁ DO SUL- SC

Foto L OS S
Fotografias _ equipamentos de cíne

foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302
,

.

Fone 72-0181

UA História de nossa· gente nlo pode ficar s6- na satiÖà<iä,i

·

...HA 40 ANOS

CONFIRA A HISTÓRIA ... BarA:ö de Itapocu

Três clubes jaraguaenses reuni
am-se para organizar a Taça "Salvador

/ Gullo". Pelo D. Pedro II compareciam
Elias- Smeha, Willy Gessner, Bruno
Scheibel e Teobaldo Schneider; pelo
Baependi _ Ari Fruet, Geraldo Mar

quardt, Jorge Ersching, Carlos \y.�Her-·
tel e Maurício Koehler e· pelo Acaraí
_ Luiz .Aíroso, Edmundo Em:mendoer
fer, João Airoso e Ati Fiedler, estando·

_ ainda presente à reunião o redator- es

portivo do "Correio do Povo", sr. Ar
thur Oscar Müller, filho do diretor do
"maís antigo". Dos entendimentos ha

vídos resultaram duas comissões: unia
. dirigente e outra fiscal. A primeira era

constituída- pelos desportistas Willy
Gessner, Edmundo Emmendoerfer e

Geraldo Marquardt e a físcaí, pelos srs.

Bruno Scheibel, Seme Mattar e Anto
nio Zimmermann e tendo como suplen
tes Vítor Scheibei, Luiz Airoso e Mau
ricio Koehler. O turno e returno termi- .

naria no dia 22 de setembro de 1946,
com jogos apitados pelos juizes Elias
e Antonio Smeha, Júlio Zacharísj, Ra
mos e Rudolfo Fischer. A final era dis
putada entre o Acaraí e o D. Pedro lI,
no campo deste, em Corupá, vencendo
-a equipe corupaense pelo escore, de
4xO, com isso sagrando-se campeão mu

nicipal. A partida era apitada por um

juiz da Liga Joinvillense.
-- No ano de 1946 o "Correio do
Povo" aparecia ao público aos domin

gos e às 4as.-feiras, edições com qua
tro páginas, onde predominavam assun

tos que versavam o noticiárío interna

cional, política e esportes. Duas pági
nas se constituíam de publicidade co

mercial e de profissionais liberais.

..•HA 30 ANOS
--

. No ano de 1956 o "Correio do
Povo" apa-recia aos domingos com o su

plemento em língua alemã, a "Deutsche

Beilage des "Correio do Povo" e era di

rigida pelo saudoso Ernst Joachim Jo

esting. Aparecia o "maís antigo" com

6 páginas e uma delas era em língua
alemã.
-- A Assessoria do Prefeito e a Co

missão de Redação na Câmara nem

sempre primavam por leis bem redigi
das. Assim é que a Câmara Municipal.
votava e o prefeito Waldemar Grubba

promulgava a Lei n? 14. João Mathias
Verhinnen, Diretor do Dep. do Expe
diente e o Escriturário Ademar M. da

Silva, faziam divulgar a leí. que no

seu art. 1 Q aparecia assim: "Art. 1 -

Fica concedido um ajutório (sic)· ao
snr. Antonio Pedrottí. na importância
d� Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) men
sais, enquanto viver".
-- A imprensa local comentava a

procissão de despedida da velha Ma

triz,
.

então situada no alto de uma co

lina, hoje desaparecida. A procíssão
acontencia no dia 3-6-56 e Artur Mül
ler, em artigo assinado, lembrava os no

mes dos vigáriós Pedro. Francken, Hen-
..;t�Moeller, Rockmann. �Remacl.o, .AI-·
berto Jacobs e João Stolte, este ultimo

o reformador da primitiva construção.

O Pe. Orlando administrava a paróquia,
o que levava a se tornar mais ativa a

construção da nova Matriz, a que ho

je se ergue entre o Salão Cristo Rei e

Q Colégio Marista. Também no tempo
do Pe. Stolte se dera -e mudança da

padroeira, que de Santa Emília passava
para São Sebastião.

-

',.�_
, . .

..

.

• � .HA 20. �OS_ � _

'c' c::.
- Edgar Píazera, .lrmão -de Adalgí- .

sa (Lila) Píazera Barreto Ele. Azev�do,
que se encontrava em Rio do �ul; .re
cebia do Governo Alemão uma bolsa ,

de estudos. Edgar que era Secr:etário
da Pref. de Rio do Sul, admínístrada

.

por Alfredo João Krieck, iria fazer um
curso de adrnlnistração pública rnuní

cipal. O jornal NOVA ERA lembrava
.

que o bolsista já fora secretário duran
te muitos anos, ne Prefeitura Munici
pal de Jaraguá do Sul, chegando. mes
mo a ser candidato à Prefeito contra o :

seu tio, Artur Müller.

...HA 10 ANOS
----
.:
- Em começos do mês .de julho,

ou mais precisamente no dia 7, trans
corriam as bodas de prata do sr. Carl
Otto Enderle, filho de Franz e Luise
Warbeck Enderle e Gertrud Ceffert
Enderle,

.

filha dós saudosos Heinrich
Andreas (Bertha Mahnke) Geffert. Pa-'
rentes e amigos do distinto casal eram
recebidos para um jantar no . Clube
Atlético Baependi.
-- Eram iniciados os trabalhos de

pavimentação da Estrada Blumenau/Po-
.

merode, com o 'prazo previsto para 24

meses, Neste mês de julho/8S será aber
ta a concorrência pública para o as-.
faltamente do trecho Pomerode .. Jara-

.

guá do Sul, com o que se completa Q

círculo de muitas reivindicações para
a interligação dos vales Itajaí ,e Itapocu.
-.- Ursula Müller, uma linda jovem
de 17 anos, filha de Giga (E'deltraud)
Müller era coroada Miss Centenário e

tinha a difícil missão de bem represen
tar a sua terra no curso dos festejos
dos 100 anos de existência de J.araguá
do Sul.
�- A edição especial do Centená
rio do "Correio do Povo" trazia a re

lação dos prefeitos e vices de Jaragué
do Sul, desde a sua emancipação em

1934: José Bauer _ designado pelo go
verno Estadual; Leopoldo Augusto Ge
rent: Tte. Leónidas Cabral Herbster;
Waldemar Grubba, Artur Müller; Wal
demar Grubba: Roland Harold Dorn-
busch 01-07-1963; Victor Bauer .

31-01-1966; Hans Gerhard Mayer .

31-01-1970 e Eugênio Strebe, o prefeito
do Centenário. No mesmo período exis
tiam dois Vice-Prefeitos: o primeiro
Vice Prefeito _ Eugênio Victor Schmö
ckel e o 2Q _ João. Lúcio da Costa.
-- Os festejos do ANO 100 alcan

çavam extraordinário sucesso. A EXPO
100 recebia unia visitação acima de 40
mil pessoas, durante o período de 24
de julho a 1<1 de agosto de 1976. As de
maís exposições alcançavam visitas que
variavam de 15 a 20· mil pessoas. Ho
je, Julho de 1986 estamos a comemorar

o ano 110 de nossa existência.
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CORREtO DO POVO

JUIzO DE DIREITO DA
COMARCA DE JARAGUA

DO SUL

EDITAL DE CITAÇÄO

O Doutor'Artur Jenlehen FI
lho, Juiz de Direito Substituto
na 2' Vara !da Comarca de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na Fo:nna da Lei, etc...
Faz Saber a todos quantos opre
sente edital de citação virem ou

. dele conhecimento tiverem e

ínteressar possa, com o' prazo
de 15 dias, que por parte de
Antonio Titz e outros, através
de seu procurador Dr. Osmar
Graciola, lhe foi dirigida a pe
tição do seguinte teor: Exm?
Sr. Dr. Juiz de Direito da Va
ra Cível da Comarca de Jara

guá do Sul-SC. 01. - Antönío
Titz, casado com Cecília Salo
mon Titz, brasileiros, casados,
ele lavrador, ela do lar, resi
dentes e domiciliados à rua Pre
feito José Bauer, s/n'9 nesta ci
dade de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, inscritos no

CPF!MF sob o n? 136.606.249-34

(comum). - 02. - José Tietz
Junior, casado com Maria Dal
Ri Tíetz, brasileiros, casados,
ele aposentado, ela costureira,
residentes e domiciliados à rua

General' Paulísta, s/n9 na Cidade
de Curitiba-PR., ele portador da
cédula de identidade n? .

3.361.140-4 e inscritos no CPF/
MF sob o n? 402.447.769-20 (co
mum). � 03. - João Ttetz, casa

do com Edla Lenz Eietz. brasíet
ros, casados, ele a!2"Ticultor, ela
industriária, residentes e domi
ciliados à rua Geral Rio Cerro
1. s/n'1: ele portador da cédula,
de identidade n? 2R.-312.789 e

inscritos no CPF/MF sob o n9-
248.348.589-81 (comum). - 04. -

Tereza Tietz da Costa, casada
com José Nogueira da Costa;

- brasileiros, casados, ele comer

cíante, ela do lar, residentes e

domiciliados à rua Gustavo
Sampaio, n9 416, Leme, Rio de
Janeiro, _insct'itos no

. CPF/MF
.sob o n9 194.255628-49 (comum).

. 05. - Francisco Tietz, casado
com Petronílha Gelsloíschter
Tíetz, brasileiros, casados,.ele
aposentado, ela do lar, residen
tes e domici-liados à rua Prefei
to José Bauer, n? 48; nesta ci
dade e Estado, inscritos no

CPF/MF sob o 1\9,122.812,129-49
(comum). - 06. :"'lfUda Weiter,
casada com Theodoro Weiter,
brasileiros, casados, ela do lar,
ele aposentado, residentes e do
miciliados à rua Farroupilha,
n'Q 111, Bairro Floresta, Join
ville-SC., ela portadora da cé-
dula de identidade n'1 .

2R.-t.541.324 e elé 2R.649.250,
respectivamente e, inscritos' no
CPF/MP sob o nQ 081.781.609-78
'(COqlum). - .07. - Catarina TUz
Wendorff, casada com Hard
wich Wendorff,' brasileíros,' ca
sados, ela do lar, ele industriá- .

rio, residentes e domiciliados à '

rua Geral. Três Rids do Norte,

s/n'Q, Jaraguá do Sul-SC., inseri- 2.804, os bens imóveis foram di- terras que pertencerão .ao her ..

tos no CPF/MF sob o' n9 •.. '.' vididos em partes ideais, como' deiro Francisco Tietz e lado es-

241.170'.0'29-20' (comum). - 08. - bem demonstra a certidão ane- querdo também em '56,50' me
Letore Tietz,' brasileiro, soltei-

.

xaJ expedida pelo cartório do' tros com terras que pertencerão
ro, maior, aposentedo, restden- Registro de Imóveis da Comar- ao herdeiro Letore Tietz. Area
te e domiciliado à rua.Prefeito ca, 3. - Considerando, por um nt(} 2 do mapa. - Francisco Tletz

,José Bauer, s/n9; nesta cidade lado, que a comunhão vem se A área de 2.681,00'm2, situada
e Estado, inscrito no CPF/MF-' tornando' desinteressante por- no lado par da rua 248-Sem no

sob o n9 136.606.249-34. - 09..; que impede a utilização do ter- me, distante, aproximadamente
Affonso Tietz, casado cem Zul- rene' para beifeitorias (alguns 105,00 metros da esquína com a

ma Tietz; brasileiros, casados,
.

condomínios têm intenção de rua Prefeito José Bauer, fazen
ele lavrador, ela do lar, resi- construir' seu lar na terra que do frente em 47,45 metros c/ a
dentes e domiciliados à rua Ge- herdaram); considerando, por rua 248-Sem nome, coincidindo

ral Três Rios do Norte, s/n9, outro lado, ser possível a díví- com o alinhamento predial;
nesta cidade e Estado, inscritos são çömoda do imóvel, na for- íundos em igual metragem com

no CPF/MF sob o n'1 •..••..• ma constante da planta que ora terras de Conrado Erdmann; la-
069.114.399-49 (comum). - 10./-' se junte e que se encontra de- do direito em 56,50 metros com

Regina Titz de Andra(le, casa- vídamente áprovada pela Pre- terras que pertencerão ao her-
da com Eurides Gomes de An- feitura Municipal, é de bom al- deíro João Titz e lado esquerdo
drade, brasileiros, casados, ela vitre que se proceda à mesma também em 56,50 metros com

do lar, ele comerciante, resi- divisão e se desfaça a comu- terras que pertencerão à her

dentes e domiciliados à rua Vis- nhão. No entanto, ante a exis- deira Alice Bartsch de Barros

conde de Pirajá, n? 25, Ipane- tência de menores e herdeiros e Outros. (Area ni} 3 do mapa).
má, Rio de Janeiro-RJ., porta- residindo-em lugares incertos e João TUz A área de 2.681,QOm2,
dora da cédula de identidade não sabidos, impõe-se a divisão' situada no lado par da rua 248

n. 3.104.303 e EF 415.662, respec judicial. 4. - A pretensão além sem nome, distante aproximada
tivamente e, inscritos no CPF/ de justa e necessária, encontra mente 155 metroe da esquina
MF sob o n'1. 159.941.127-04 (co- amparo no artigo 620' do Códí- com a rua Prefeito José Bauer,

mum). - H. - Iracira Titz Sí- go Civil Pátrio". Sempre que a fazendo frente em 47,45 metros

níões, casada com Antônio Si- comunhão é um elemento de com a rua 248-Sem nome, coín

mões Gonçalves Tejo, brasíleí- propriedade e divisível a coisa, cidindo com'o alinhamento pre
ros, casados, ela do lar. ele co- a ação de divisão pode ser pro- dial; íundos em igual metragem
mercíante, residentes e domící- posta" _. ensina Pontes de Mi- com terras 'de Conrado Erd

liados à rua Sentier-Raut, n? 9, -randa ("Comentário ao Código -Ó, mann: lado direito em 56,50 me

na cidade de Le Sentier, canton de Processo Civil" - Tomo IV - tros com terras que pertencerão
de Vaud, Suísse: portadora da pág. 271 "), 5. - Desnecessário,' à herdeira Regina Títzde Andra

cédula de identidade n9 . � . . . "o trabalho de campo", de que de lado esquerdo também em

2R.239569 e inscritos no CPF/ fala o código de Processo, face 56,50 metros com terras que
MF sob o n"l 199.693.07-34 (co- à planta' de que instrui a iní- pertencerão ao herdeiro Fran

mum). - Com todo o respeito, cial, elaborada por técnico em cisco Titz. (Ärea ni} 4 do mapa'.
....pelo advogado e procurador agrimensura, devidamente ins- Regina Titz de Andrade A área

que esta subscreve, vêm a V. críto no CREA Municipal digo· de 2.681,00m2, situada no lado

Ex�., para proporem a presen- no CREA e devidamente apro- par da r. 248 - Sem nome, dis

te Ação' de Divisão centra os
.

vada pela Secretaria de Obras tante aproximadamente 200 me

condôminos ausentes: Herdei- da Prefeitura Municipal desta' tros da esquina com a rua Pre

res Netos - AUc� Bartsch de cidade. Basta portanto, após ex- feito José Bauer, fazendo fren

Barros, brasileira, do lar, casa- pedidos OS editais de cítação e te em 47,45 metros com a rua

da com Wilson Claudiney de ouvido o digno representante 248-Sem nome, coincidindo com

Barros,' brasileiro, vendedor, do Ministério Público, a homo- o alínhamento predial; fundos

portador da cédula de identida- ligação da partilha por V. Exf;l., de igual metragem com terras

de RC-8890.370, ambos restden- para que a divisão, posteríor- de Conrado Erdmann; lado di
tes em lugar incerto e não sa- mente levada a registro, surta

.

reito em 56,50 metros com uma

bido, inscritos no CPF/MF sob es efeitos de leí. 6. - Segundo a rua Sem nome e lado esquerdo
o n9 892.620.188-00 (comum): planta, eis a proposta de divi- também em 56.50' metros com

Udia Bartsch Walz, brasileira, são: Letore Tietz a área de às terras que pertencerão ao

do lar, casada com' Wilson 2.681,OOm2, situada no lado par herdeiro João Titz. (Área n' 5

Walz, brasileiro, operário, ins- da r. Prefeito José Bauer (pro-" do mapa). - Antônio TUz A área

critos no CPF/MF sob o n'Q .... longamento), esquina com a rua de 2.681,OOm2, situada no lado
310.432.169-81' (comum), resí- 248 - Sem Nome fazendo fren- par da rua .248-Sem nome. dís
dentes e domiciliados atualmen- te em 61,00 metros com a rua fante aproximadamente 260 me

te em lugar incerto e não sabí- Prefeito José Bauer coincidindo tros da esquina- com a rua PFe

do; Sofia Bartsch, brasíleíra, com o alinhamento predial; la- feito José Buer.: fazendo fren

solteira, maior, doméstica, resí- do esquerdo com terras de Con- te em 47,45 metros com a rua

dente e domiciliada em lugar .rado Er�ann"em 57,50 metros 248-Sem nome, coincidindo com

incerto e não sabido;' Edson 'e nos fUlÍa<)lc�m terras de Ali� o alinhamento predial; fundos

Luiz Bartseh, brasileiro, soltei- ce BartsCi�»:!ill��rrOs e Outros com igual metragem com terras

ro, maior. residente atualmente em 56,50 metros e do lado di- . de Conrade EJj,dinap.n; ,lado di

em lugar incerto e não sabido;' Teito em 37,50 metros com a rua reito em 56,50 metros com ter

Luiza RoseU Bartsch, brasileira,. 248 - Sem nome. (Área n� 1 do ras que pertencerão à herdeira

menor púbere, residente atual-: mapa). - AI,ice Bartsch de Bar- Tereza Tietz da' Cosla; lado es

mente em lugar incerto e não. ros e Outros (conforme descri- querdo em 56,50 metros com

sabido: Hary Jorge 'Badsch" to à fls.'4 dos autos). A área de uma rua Sem nome, sendo que
brasileiro, solteiro. menor P:tÍ-' '2.681,OOm2 situada no lado par a extrema mais próxima após
ber.e, residente atualmente ein da rua 248 � Sem nome. distan- a rua, é com terras que perten
lugar incerto e

-

não sabido; __

.. te aproximadamente 50,00 me- cerão à herdeira Regina.Titz de

pelas razões que 'passálÍl a ex-
' tros da equina cóm a rua Pre- Andrade (Area n96 do map�).

por: 1. - Os requerentes e Re-' feito José Bauer, fazendo fren- Tereza Tietz da Costa A área

q1:ierid0s, são herdeiros dos: te ,em :41;45 metros com a rua de 2.681,OOm2. situada na lado

bens do espólio de 'seu finadõ' '248 .. Sem nome, coincidindo" par da rua 248-Sem nome, dis

.avô José Titz e finado pai; avÔ' 'com o alinhamento predial; tante aproximadamente 310 me-'
falecido áos 28 de novembro 'de' fundos-em igual metr.agem com. tros da 'esquina éom a rua Pre-

19'17. 2: - Inventariados, atraves' , terras de Cenrado Erdmann; la- feito José Bauer, fàzendo fren

dos autos de Arrolamento n�' do direito em 56,50 metros com (Continua pág. seguinte)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-Jaragu4�' do -8ul- ·2S/Julho- a 01/agosto/1986 - ,C,ORRIHO' DO POVO· Edlç10 ·l'esUya. doS ·HO .AI).�
.

Ouändõ o Exeêutivö sã!
da sala, seus pessoa são
apressados tomo sé esti·
vesse indo salvar. alguém
da morte. Ele usa esse -ex

pedients pera livrar-se
dos funcionários que pre
tendam abordá-lo com ;al
gum pedido. Assim ele se

livra de problemas e ao

mesmo tempo, dá a -ím

pressão de estar atarefado,
ainda que, esteja indo
mandar o motorista 1evar
a madame à manicure, ria
cé,trro oficia};'; . , ,.;

..
.

,O pior dê- tudo é <í�e':ele
pensá que o

'

cärgQ': é, .{ieie
para sempre. ,Nuhcà-;tm�
,gina'que antes';' do· 'fitá 'de
seu mandato, já tem: outro

para ocupar o seu Iügar.e
fazer o mesmo.

. N.R.: Você conhece al

gum retratado pelo arti
go?

"

: GlauC;ô, OUrigei'
Ele quer uma sala bem.

ampla, a maior de todas,
para

.

que' seja proporcío- móveis, tapetes e cortinas

nal à sua ímportâncía.. do gabinete, mesmo que
Além disso, a sele deve tudo

_, esteja em perfeitas
abrigar uma longa mesa condições de uso, porque
de reuniões" cercada de ele veio para fazer mudan

confortáveis cadeiras esto- ças,
fadas porque o executivo E fundamental. que a

que se preza deve estar
.

"mesa de trabalho" seja a

sempre em reunião com maís pomposa de todas,
seu "estado maior" ainda denotando elegância ou

que. nelas nada seja decí- passada solidez, conforme

dído. as inclinações do executi
"

,A, reunião serve para fín- voo A cadeira é peça im-

;gir. que filZ admínístração �portante I Deve ser'bascu
p�icipativa, 'diluir

.

res- �ant� .-,:e', ',giratória com 0

pqnsabilidad,es, �diat: com- ,é�costo bem. alto e largos
promíssos e para que �, espalderesonde ele �ossa
seeretéria possa dar aque- .. _

repousar os braços ador

Ia clássíca- negative ao. te- "mectdos pelo trabalho es-
.

leione: _ "No momento tafante que é o de apor
ele não pode atendê-lo sua assinatura em preces-

porque está em reunião. so que n�nca .lê.. .

O senher não quer' deixar Ademais, a cadeira de-

recado?'" ve estar colocada atrás de

Ao assumir o cargo, o uma janela de modo que
Executivo tem que derru- o sol penetre por trás do

bar .paredes e trocar os executivo mas se projete

o Exe,cutivo do Serviço'
, ....

Púbßcl
contra a face de quem se

dirige para ete., Assim, a

pessoa de que adentre ao

gabinete terá a sensação
que é o próprio executivo
que brilha e não' o sol. E
quando a parte fala com

'ele, sua resposta é monos

silábica: "Hum!" Ele não
fala muito porque é um

monumento, e os monu

mentes são mudos. Se fa
lam deixam de ser monu

mentos...
.

O .carrô, (já'. ia me es

quecendo}, '0 carro _ tem
qUe ser o do ano, de Cor

preta, com motorista uní
formizado; que 'sai da di
reção pata abrir e fechar
a porta traseira do lado di
reito, porque o Executivo ,

não pode sujar as mãos na

maçaneta.
E maís, o executivo pú

blico exige o WC privati
vo porque sua área calí-

pigiana é especial e não
entra em contato com tam
pas de bacios comuns! Não
usa sabonete líquido nem

toalha de papel, tem que
ser toalha de linho bran
co e sabonete de uso pes
soal.
Tem duas secretárias:

uma para atender .o tele
fone. que vem de. tora e

outra que desta recebe e

entra no .gabínete . para
perguntai: se ele. vai aten
derr Se é�um .suborcl,ipa;<:t,o
-ou uma. pessoa: menos im
portante que .ele, -

,Q' tele.
fone é Segurado com dis
plicência e com ar de en

fado, irritação ou impor
tância, conforme o caso.

Mas, se é uma pessoa maís
importante que ele, o te
lefone é segurado com so

freguidão, ar amigável e

a pergunta clássica: _ "0

quemanda?"

o Professor Glauco Oän
ger é Prõ-Reítor de Plane
jamento da UFSC.

te em 47,45 metros com a rua'

248-Sem nome, coincidindo com

o alinhamento predial; fundos

com igual metragem com. terras

de Conrado Erdmann ; lado di

reito em 56,50 metros com ter

ras que pertencerão à herdeira

Catarina Titz Wendorff; lado

esquerdo em Igual metragem
com terras que pertencerão ao

herdeiro Antônio Tietz. (Área
n'1 7 do mapa). - Catarina Títz
Wendorff A are.a de 2.681,OOm2,
.situada no lado par da rua 248
Sem nome, distante aproxima
'demente 355 metros da esqui
na com a rua Prefeito José Bau

er,' fazendo frente em 47,45 me

tros com a rua 248-Sem nome,

coincidindo com o alinhamento
predial; íundos em 4'1,45 metros
com terras de Conrado Erd
mann; lado direito em 56,50 me

tros com terras que pertence
rão aO herdeiro José Titz Ju

nior; lado esquerdo em igual
metragem com ter,ras que per
tencerão à' herdeira Tereza
Tietz da Costa. (Área' de nY 8

do mapa). - José Tie'tz Junior
A área de 2.381,00m2, situada
no lado par da 'rua 248-Sem no

rne, distante aproximadamente
403 metros da esquina com a

rUa Prefeito José Bauer, fazen
do frente, ein 41,45 nietros com

a rua 248-Sem nome, coincidin
do com o' alinhamento pred;al;
fl'ndos com igual metragem

, .. ,com terras de. Conrado Erd-

mann; lado direito em 56,5Q me- to em 28,25 metros com o alu
tros com terras que pertence- Vião do rio Itapocú, lado es

rão ao herdeiro Affonso Tíetz: querdo em igual metragem com

lado esquerdo em igual metra- uma rua sem nome sendo que
gern com terras que pertence- a extrema mais próxima após
rão à herdeira Catarina Titz a rua, é com terras que 'perten
Wendorff. [Área de n� 9 do ma- cerão ao herdeiro Affonso

pa]. -' Affonso Tietz A área de Tietz. (Área de n11 11 do mapa)
2.681,OOm2 situada no lado par Hilda Weitet A área de .

da rua 248-Sem nome, dísten- 2.681,00m2, situada no lado par
te aproximadamente 450 me- da rua 248-Sem nome, seguindo
tros da esquina com a rua 248- pela rua ímpar de uma rua sem

Sem nome, digo com a rua Pre- nome, distante aproximadamen
feito José Bauer, fazendo fren- te 515 metros da esquina com

te em 47,45 metros com a rua a ma Prefeito José Bauer pas-
248-Sem nome, coincidindo 'com sando pela rua 248-Sem nome,

o alinhamento predial; fundos fazendo frente em 28,25 metros

com igual metragem com ter- com a rua Sem nome, ídentifi
ras de Conrado iErdmann; lado cada na planta como a'rua "C",
direito em 56,50 metros com coincidindo com o alinhamento
uma rua sem nome, sendo que predial; fundos em igual metra
a extrema mais próxima após a gern com o aluvião do Rio Ita
rua é com terras que pertence-' pocu'; lado direito em 94 90 me

rão ao herdeiro Iracirà Titz e
..

tros com terras que pertence
Hilda Welter; lado esquerdo em rão à herdeira Iracira Titz Si-
56,50 metros com terras que mões Ei lado ,esquerdo em igual
pertencerão ao herdeiro José. metragem com terras dê Con-'
Tietz Junior. (Área 'de n11 10 do rado Erdmann. (Área de n� 12

mapa). - Iracfra THz Simões A do mapa) - 7. - Face ao exposto,
área de 2.681,OOm2, situada no requerem Os Autores, se digne
lado par da rua 248-Sem nome, V. Ex\l., de acolher o presente
distante' aproximadamente 520 pedtdo, ordenando a citação dos

, metros "da esquina com a rua requeridos "Herdeiros Netos" -

.

Prefeito José Bauer, fazendo menc;ionados à fls. 4, atrayés de
frente em 94,90 metros com a Edital, posteriormente nomean

rua 248-Sem nome, coincidindo do Curador; acolher o pedido,
com alinhamento predial; fun- pondo-se assim, fim a comu

dos em igual metragem mm nhão existente, proferindo a

terras qUe pertencerão à her- sentença homologatória da di
deira Hilda Weiter; lado direi: visão acordada, determinando o

1uinhão de cada condômino, ex
pedindo-se o competente man

dado ao Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca para os
fins de direito. Requerem, final
mente, seja dado Curador aos

menores, e a produção de toda
prova que se fizer, necessária.
Dá-se ao pedido o valor de Cz$_
6.000,00. Nestes Termos, j. esta
e os documentos, que a acom

panham, e ouvindo o órgão do' ,

.

Ministério Público, Pedem De
ferimento; Jguá do Sul, 23 de
fevereiro de 1986. (as) Osmar'
Graciola OAB/SC 3818; adv.

Despacho: R.H.R.A. Cite-se. Em,
21-05-86. (as) 'José ·Guilhelime
de Souza-Juiz de Direito. Encer
ramento: Em virtude do que foi

expedido o presente edital pelo
qual ficam citados os interessa�
dos, para, em 15 dias, querendo,

.

cOntestarem a presente ação,
sob pena de serein tidos como

verdadeiros os fa,tos ale(1ados
na petição inicial, acima trans
crita (ar, 285, 2\\ peHte, do'CPO.
F.. para que chegue ':=to conhe
cimento de todos, foi expedido
o presente edital, que será pu
blicado na forma da Lei e afi
xado no átrio do Forum. Dado
e pass.ado nesta cidade de Ja
raguá do Sul, aos dez dias do
mês de junho de 1986. Eu (as),
(AdoJpho Mahfud), Escrivão Ju
dicíal. o subscrevi.

José Guilherme de Souza
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



eORlúi:IO DO POVO

I Imigração 1,leßlã
"jamais cessou de pedir
escolas, pois, conhecia a

tendência de forçar, por
todos os meios ao seu al
cançe, . a alfabetização de
seus fífhos".
Naquela época, em 1866,

dez anos antes da funda

ção de Jaraguá do Sul, o

então Dr. Wilhelm Roter
mund (os famosos Roter
mund Kalender) do vízí
Ílho Estado' do Rio Gran
de do Sul já organizava a

primeira, escola secundá
ría, pertencente à Igreja
Evangélica. E ele dizia

"paraiS€! ter uma noção das
dificuldades e da pobre

Eis quer de repente os za com o que se confron-

empresáríoj, acordam as- taram Os nossos antepasse
sustados porque eles estão dos (fala Fritz Rotermund)
à mercê de máquinas es- para conseguir a alíabetí
trangeiras e qualquer mo- zação dos filhos, bastá

. vímento que contrarie o lembrar .que o primeiro Ii
grande

.

capitalismo inter- vro didático foi escrito à

nacional. subitamente se- mão, em letra de Impren
rão presas fáceis dos ex-. sa. O primeiro lívre im

ploradores do conheci- presso, O' "Neuste ABC
meato universal. Buchstabier _ und Lese-
Sabemos até, das idéias buch (Novíssimo abece

de certos empresários dos dário e livro de leitura),
días de hoje, que não que- encomendado e destina
rem mais ouvir falar de do às escolas da Colônia
desenvolvimento, eis que de São Leopoldo, surgiu
eles passam ser as vítimas em 1832 em Porto Alegre,
da falta de mão-de-obra, com a justificação de que,
que passa a ser cada vez'

-

"as nossas crianças lião se

maís difícil em nosso meio. devem oder Gomo os aní-
Serã um principio de maís",

estagnação? Também há que se no-

Parece que estamos imí- -tar que a, colonização se
tando O inverso dos nos- fez em termos definitivos,
sos antepassados. Naque- não criando COJIilO se fez
les tempos da imigração crer, quistos raciais em

de alemães e outras etnias terras estranhas. Assim

é:JUe- enobreceram a colo- testemunha ainda Fritz
nízação do Brasil, secundo Rotermund. lembrando que
João Daniel Hillebrand :

a segunda cartilha, da pe-

Nesta data de 25 de Ju
lho de 1986, em que se

comemora o 110<1 ano de

fundação de Jaraguá do
Sul; alguma imaginação se

apodera de nós para dizer
que as coisas nem sempre
foram tão boas e fáceis,
como hoje, quando o em

presariado entra -na éra da

inJormátiça..Máquinas sU

per sofístícadas alímen
t4ün Q potencial econômí
te •.financeiro �as empre
su tilo terceiro parque in
dustríal díversíãeade e

uma neva profissão está
em franco desenvolvímen-
to.·

'

no Brasil
na de seu pai, havia um

apêndice ein português,
sob a denominação "A

Ortheopía da Língua Por

tugueza", através da qua
pretendia estimular o en

sino do vernáculo e des

pertar na juventude um

sentimento telúrico e de
amor à. Pátria, sinônimos
de "Brasilídede", tão em

use nos .dias que correm.

Na cartilha" cuja hl.
edição é <Je 18-18, sneon
tramas êste final de uma'

lição:"
'

...Nossa querida
Pátria Brasileira faz parte
do continente americano ...
A língua portuguêsa é o

idioma da Pátita.� Devemos

aprender o vernáculo, a

fim de sermos úteis à nos

sa Pátria. Juro amor fiel

até a morte, juro-te com

todo meu empenho: tudo

que sou e tudo que tenho,
devo a tí, o minha Pátria
forteI"
Hoje o governo demo

crático retoma os camí-
, nhos do passado, incluin
do no currículo escolar o

aprendizado das línguas
modernas, � o inglês, o ale
mão. e o francês _ nas'

áreas de maior densidade
lingüística de então. Com
o que consolidamos o ver

dadeira colonização, tor
nando a nova Pátria dos
antigos colonizadores e

de seus filhos como a ver

dadeira Pátria de todos os

que habitam esta terra

abençoada por Deus.
Fritz von Itapocu
Em homenagem. a um ve

terano companheiro que
já se foi.

.

Orgulhosos de podermos estar contribuindo para o engran
.decímento gesta cidade. Não medimos esforços para que progrida
cada vez mais. .

,

PARABtNS JARAGUA DO SUL, POR MAIS UM ANO DE FUNDAÇÄO

M·elalúrgica L-e,ilzke Lida.
Rua Joínvílle 2287 _ Fone 72-0526 _ Jaraguá do Sul-SC.

Estado de Santa Catarína
,PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N� 1.348/86
Aprova o Loteamento "Francener"

OPREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO'

SUL, no uso de suas atribuições e de acordo com

a. legislação pertinente vigente;
DE'CRETA:

Art. 1<1 _ Fica aprovado o loteamento 'per-
,

tencente a Evaristo
.

Prahcenér, compreendendo.
14.077,56m2 do Imóvel territorial contendo à área
total de 15,000,OGm2, segundo Matricula Imobiliá
ria NI? 6.330, situado à B�-280 _ E._odovia Eederal
Prefeito Engelbert Oechsler e à Rua 461, Zona

.

Urbana deste Municipio;
"

Art. 29 _ O loteamento possui 18 lotes comer
clalizáveis (des quaís dois, os lotes 13 e IS, são
objeto de caução a favor da Municipalidade),
abrangendo 10.930,96 m2; 1 lote destinado ao uso

público especial (lote 17), abrangendo 754,60 m2,
e uma via de circulação, abrangendo entre leito

carroçável e passeios 2.392,00m2, conforme planta
anexa, aprovada pela Secretaria de Planejamento
em 02-07-86 (Processo N9 2.655/86).

'

I _ A via de círculação em questão, com lei
to earroçável e passeios de 8,OOm e 2,00m de lar

gura cada, respectivamente, e extensão média de
199,33m, recebe o N9 649.

II � Todos os lotes, indistintamente, possuem
as suas linhas límítrofes que extremam com ruas,
coincidentes com o alinhamento predial.

Ill _ O lote t3, cem 360,OOm2, e o lote 15,
com 344,OOm2, são objetos de caução a favor da

Municipalidade, como garantia pela execução da
Rua 649·E' implantação da infra-estrutura urbana
na mesma, no prazo legalmente estabelecido.

IV _ O arruamento, que além do leito carro

cável e passeios da Rua 649, correspondendo a

2.392,OOm2, inclui 2 segmentos do passeio de um

dos lados da Rua 467, somando ambos 72,00m2,
totalizando 2.464,OOm2, e o lote 17, com 154,60m2,
passarão a integrar. o Patrimônio Público Muni

cipal após, o ato de registro do presente lotea
mento junto ao Cartório de Registro de Imóveis
local, sendo o arruamento na categoria de bem dp
H�O comum do povo e o lote 17 na categoria de
bem de uso público especial.

Art. 3'9 _ Com referência à Matrícula Imobi
liária N? 6.330, em tela, 355,44m2 constituem-se
em área faltante e 495,00 m2 foram ocupados pe
la faiXa de domínio da BR-280 � Rodovia Federal

. Prefeito Bngelbert" Oechsler.
Art. 4'9 ., O loteamento denomína-se "Frãn-

cener".
!

Art. 5<i _ O registro' do loteamento' no Car
tório de Registro de Imóveis desta Comarca de
verá ser feito no prazo máximo de' 180 diás, con
tados a partir da data de publicação deste Decre
to, sob pena de caducidade da aprovação;

A'tt. 69 _ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, ficando revogadas as dis
posições em contrário.

Jaraguá do Sul, 08 de iulho de 1986:
DUllVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Munícípeí .

Secret, de Adm. e Finanças

A nossa saudação aos j-araguaenses que comemoram nesta data os 110 anos de funda

ção da cidade e às operosas classes dos profissionais da agricultura e do volante, que com o seu

trabalho e entusiasmo, apesar das dificuldades, são, um �xemplo . de perseverança e fé, dando-nos a

certeza de um amanhã melhor.

'M0da -t.... Esporte _ Lazer
Av. 'Marecbal Deodoro 895 Jaraguà do Sul-Se .

Papp
.

Modas'

.',.

PARABllNS

e Papp Sport.
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A NOSSA HOMENAGEMI'
Não basta sonhar; é preciso eónstruirl

Não bastar querer; é preciso lutarl
.

Não basta idealizar; é necessário transformar o ideal em realidade!
O povo [araguaense lutou, construiu, realizou a grandeza de sua comunidade

rural e urbana.
:e a cidade oride todos se confraternizam pelo trabalho, pela

cooperação e pela' fé.,
.

,
.

No momento em que atinge o seu 11()9 aniversário de fundação,.. cumprimentos a. população
jaraguaense, por tQ40 quanto já realizou em prol' de seu desenvolvímente econômico, social

e cultural, em' que são participes também os Colonos e Motoristas,
.

que tem parcela ponderável no sucesso da Jaraguá .do Sul de hoje.

SALVE O DIA 25 DE JULHOI

Olicina Mecânica Tibério Lida.

Serviços de lataria, pintura, polimentos em tod�s as linhas de carros-passeio. Motores à
base de troca com garantia de 20.000km. Retífica de motores, regulagem, revisões e demaís serviços
especializados.

, I
Rua Leopoldo Malheiro 61 .... Fone72-1059 .... Jaraguá do SuI/SC�

Ser catarinense é grande orgulho, mas ser

jaraguaense é um orgulho ainda maior, pois luta
mos com muito esforço para transformar Jaraguá
do Sul num postal da grande cidade industrial. Ho-

. je são 110 anos de prazer, de alegria e
..

muita pai
xão por esse povo.

Parabéns Jaraguá.

PARABt:NS JARAGUA DO SUL

Aqueles qUe com seu trabalho contribuiram
para elevar este município ao lugar de destaque
em que se encontra, os nossos agradecimentos e

admiração.

25 DE JULHO DE'1986 _ HO ANOS

Folo Lida,Lcss
Cine _ Foto _ Som e Vídeo

Av. Mal. Deodoro 302 - Fone 72-0181

Jaraguá do Sul/SC.

.

C'onslrulora Jaraguá Lida.
Rua CeI. Bernardo Grubba, 246 _ Fone 72-0014

Jaraguá do. Sul _ SC.

No instante em que todos se-regozi com o transcurso dos 110 anos de Jaraguá do Sul
e pela passagem do Dia do Agricultor e do Motorista, levamos a públíco o nosso imenso orgulho. de
fazer parte da grande família jeragueense,
Salve o 25 de julho!

Melalúrgic� Trapp Lida.
Fabricação de maquinas de cortar grama manuais, elétricas e à gasolina, � pulverizadores para agri-
cultura. "

,
Rua Joínvílle 1.177 _ Fones 72�008B, 72-0070 e 72-0317 -:- Telex 0474511 """ Jaragué do Sul ,... SC.
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Jaraguá do __ Sul!

�
.
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NOS OR<SULHAMOS 00
-

ESPIRITO�P.ROGRESSISTA
- :-DESTA GENNTEo

'
-,

'

-

DINAMISMO; pe- E;DÉDICA�O,--FÄTÖRB�-' -, '_
PREDOMINANTES' QU:E 'FIZERAM -A '

CIDADE' QUE, COMPLETA 11'0 ANQS,
PROGRESSIVA Q'lJE 'e HOJE.

IIlimentícios
SASSE 'Lld-8.-

, Fabricante do - ,Café e _
Balas SASSE.

Rua Jorge Czerníewícz 451 ., Fone 12-1444

Jaraguá do Sul

II

'LANZHISTER - O seu
-

relojoeiro

Regozijamo-nos com Jeraguá do Sul e sua gente
pelos 110 anos de vida desta progressísta cidade.

E sentimo-nos orgulhosos e felizes em termos

participado 'do desenvolvimento que
transformou esta terra numa das

.maís ricas e bonitas do nosso

Estado.

Av. Mal. Deodoro 364 ..., Fone 12-1261
Jaraguá do Sul/SC.

Jaraguá do: Sul, -a Metalúrgica e Vidraçaria Arte
ferro orgulha-se em poder partícípar -do seu desen
volvimento. Ao motorista e ao homem do campo o

nosso muito' obrigado.

, -

-

__ Metalúrgica_ e Vidraçaria" Arteferro
.

.. ,..

- _Rua .JQ�nyiJle, 1.990 ..., Fone: 12-0911
Jaraguá do 'Sul ..., Santa Catarina.

Cultuando a memória dos heróicos colonizado
res da Jaraguá do Sul, _ que hoje comemora 110
anos de fundação, saudamos o povo jaraguaense, o

colono e o motorista, associando-nos ao regozijo
cívico que empolga a "Pérola do Vale do Itapocu".

'SALVITA,
Rua João Marcatto 94 � Jaraguá do Sul/SC

';,' .-

e
" ,PERSIAlAS • BOX • ESQ. DE ALU.I.IO .....

ilo..·PERFL'EXRUA JOINVILLE; 1838· .iARAGUA DO SUL· Sc
.

FONE: (0473) n.Q995 .J

A Persianas' Perflex Ltda. saúda Jaraguá

do Sul pelos 110 anos de fundação e cumprimenta

Colonos e Motoristas pela, passagem do dia 25 de

de julho.

.
AosColonos e Motoristas, enviamos nossa fraternal saudação, .em reconhecímento ao

valor dos serviços que prestam em benefício do desenvolvimento nacional. A comunidade [araguaen
se, os nossos cumprimentos pelos 110 anos de fundação da cidade. Que ela continue sempre prospe
rando e se projetando, com o nosso esforço e trabalho.

.;;.,

-.; ""'""-

. "AldrovaDat�·
Estrada Ribeirão Molha s/n9 ,... Jaraguá do Sul/Se.
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_ CORRlilO DO POVO Edição Festiva dos HO Anas

Deutsche Ecke - Canto A,lemão
-

WIE KAMEN nm EINWANDERER NACH

BRASILIEN

Jeder Auswanderer oder Farnílíênvate- musste
verschiedene Schríften mit sich bringen, damit er ein
Auswanderungs-Contract für Brasilien

_
unterzeichnen

konnte, ausgearbeitet zwischen der brasilianischen
Regierung und dem Handelshause C. Delrüe et Comp.

So geschah es mit Carl Dorr und seine Familie:
"Ich Unterzeichneter Carl Dorr, Tischler, wohnhaft in
Símmern, Königreich Preussen 33 Jahre alt, verhei
rathet bescheinige mit diesem Contract, dass ich mich
verpflichtet habe, nach Dünktlehen (Norden) zu gehen,
den und von da nach Brasilien 'übergeschifft zu werden,
mit meiner Familie, bestehend in: Meiner Frau Maria
Margaretha Göhls 28 Jahre alt, Hausarbeiterin ausü
bend. 1 Kind Jacob, 4 Jahre alt. 2 Kind Catharina, 1/2
Jahre alt. Cöln den. 12 ten, April 1845. Carl Dorr.
Ferner alzu gehörend Jacob Thomas, 39 Jahre alt, aus

Belgweiler und Frau Anna Ekisabeth Gt;auss, Haushal
terin, 41 Jahre. alt, ihren Kinder Jacob Thomas, 17
Jahre

-

alt, Margaretha, 14, Johann Peter, 12, Peter, 9,
Catharína, 4 und Ferdinand, 3 Jahre alt. Jeder Fami
lienvater oder Auswanderer ist verpflichtet, -díesen
gleichen Contract zu unterzeichnen, oder sein Kreuz
unten hinzusetzen: dies in Gegenwart zweíer Zeugen,
die durch ihre eigene Unterschrifft bekräftigen, dass
obriger Auswanderer sich mit allen Bedingungen ver

traut gemacht, und sich verpflichtet, folgende Klauseln
des nachstenhenden Contactes, der zwischen der
hohen Regierung von Rio-Janeiro und dem Handelshau-
se Carl Delrüe 'et Comp. geschlossen worden, nachzu-
leben. In Kraft folgeden Contraetas hat sich der Un
terzeichnete verpflichtet, sich den 21 April 1.845 nach
Dünkírchen auf dem ihm angewiesenen Schiffe einzus
chiffen; vom Tage seiner Ankunft an wird er, auf
Kosten der Herren 'C. Delrüs et Comp. in Dünktrehen -

genährt und beherbergt werden, bis zum Tage der
- Abreise. '

Die Auswanderer werden auf guten Schiffen
transportiert, und wie sich's gebührt ernährt werden.
Gutes Rind-und

_ Schweinefleisch, Kartoffeln, guter
Zwieback, gedörrte Gemüsa usw., zu jeder Mahlzeit
eine Viertelmaass Bier per Kopf, ausserdem eine Ra
tion geistigen Getränkes zweimal in der Woche, und
eine Viertelmaass Wein jeden Sonntag, wird ihnen
nicht fehlen. Jedes Bettlager am Bord wird mit einem
Strohsack und Kopfkissen versehen sein. Alles Ge
päcke, Werkzeuge und Kleider der Passagiere wird
gratis nach Brasilien mitgenommen. Die Haushaltungen
und die Ansiedler von fünfzehn bis víerzíg Jahren
werden vorzugsweise angenommen. So geschehen fn
Dünktrehen. den ersten' Januar Eintausend achthundert
fünf und vierzig".

Ein Stempel des Consulado do Bsazil a Dunker
que und die Ratífikatíon des Contactes, em 25 ten.
April 1845. Gezeichnet von den brasilíanischen Con
sul in Dünkírchen,

E.V.S. _ Jul/86.

NÃO FAÇAMOS-DE NOSSOS RIOS
LIXEIRAS IMUNDAS.

SALVEMOS OS lUOS ITAPOCU E JARAGUA

o EXEMPLO LEGADO PELOS FUNDADORES E ANTEPASSADOS;

NOS DA FORÇA PARA ACREDITAR NO FELIZ

PORVIR DO AMANHÃ.

PARABENS JARAGUA DO SUL PELOS SEUS

HO ANOS DE FUNDAÇAo.

Bretzke -Ind. e Com. de Produtos Alimentares Ltda.

Brelzke - Embalagens, Transportes e

Represenlaçõ,es htda.

Rua Carlos May, 320 _ Jaraguá do Sul _ SC.

PARABENS JARAGUA DO SUL NO SEU UO� ANIVERSARIO.

Que a cada ano possamos comemorar o seu ániversário como

consequência de um esforço comum para o progresso de todos nós.
São os votos de

Janssen eia. Lida.&
-

Loja de Presentes e Funilaria
Louças, alumínio, brinquedos, flores, talheres, inox, vidros, cristais e

bijouterias.
Fábrica -de calhas zincadas, alumínio e inox, - formas e baldes.
Av. Mal. Deodoro, 1.034 _ Fone: 72.0054 _ Jaraguä do Sul...:. SC.

Neste 25 de Julho, quando se; comemora os HO anos de Jaraguá do

Sul, saudamos também os motoristas e os colonos com um afetuoso

e fraternal abraço.

eia.Eissler Lida.
-

João &
Av. Mal. Deodoro, 173 _ Jaraguá do Sul c, se.

A Indústrias Reunidas Jaraguá S.A. sente-sé prazerosa em cumpnmentar. Q simpático
povo de Jaragua do Sul, suas autoridades e dinâmico. empresariado na oportunidade em que con-

dignamente comemora os seus 110 anos.
-

Seu atual estágio de 'desenvolvimentó deve-se ao denodado trabalho de seu laborioso
povo.

Indústrias Reunidas
Parabénsl

Jaraguá s. A.--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul - 25/julho a 01/agostojl986 C O'R R E I O' DO P O V O
------------------�----------------------------------- Edição Festlva. dos 110 Anos

-·Correnles ' IlDigralóriasA·s
Representaçõesderam entrada 61.624 ale

mães, sendo que 22.168 em

1924, quando o contingen
te teutônico só se colocou
abaixo, e não muito, do

português (23.261)). Movi
mento menor, mas ainda

intenso, verificou-se entre

1921 e 1930, com um to

tal de 11.631 imigrantes. A
contar de então, começou
a reduzír-se a quota ger
mânica, com moderadas
reações em 1934 e 1931.
Em 1940 foram recensea

dos 'J1.156 alemães, isto é;
quase 50% mais que em

1920, sendo de notar que,
no mesmo intervalo, as

principais "colônias" mos

traram acentuado decrés
cimo. No Censo de 1950,
o grupo alemão estava in

tegrado de 65.815 pessoas,
incluindo os naturaliza-

.

dos. Concentravam-se qua
se totalmente (96,2%) nos

Estados do Sul, no Distri
to Federal e, em núcleos

menores, no Estado do
Rio e em Minas Gerais. Os

restantes (3,8%) se distri
buíam pelas demais Uni

dades, nas quaís o seu

número nunca passava de
500.

.

A contribuição alemã
foi valiosa, partíndo-se da
idéia de que menos de
cem mil imigrantes parti
ciparam do . processo de
desenvolvimento do País
que hoje com 135 milhões
de habitantes.

montanhas' que eles viam,
existiam outros vales,
ubérrimos, que lhes. ga-.
rantíríam o esperado su

cesso proclamado pelas
empresas colonizadoras da

Europa, nem sempre ver

dadeiro como ficou com

provado na prática. E que
o próprio governo brasi
leiro não estava prepara
do para acompanhar o de
senvolvimento desse tipo
de colonização; o.que con

tinua acontecendo, como

mostram os atuais movi
mentos dos sem terra.

Chegaram ao Brasil,
entre 1901 e 1954, 161.842

imigrantes de origem ale
mã. A imigraçãó germâni
ca, que apresentava certa
intensidade no período
de 1884 a 1891, foi decres
cendo nos anos subse
qüentes e só em 1908 vol
tou a efetuar-se em levas

mais numerosas. De 1908
a 1914 (la. guerra) recebe
mos maís 33.045 alemães:
Ao realizar-se o Censo de
1920, viviam em nosso

país 52.810 naturals da
Alemanha. A partir da

quele ano reduziu-se o mo

vimento migratório no

sentido Alemanha-Brasil,
mantendo-se regular es

sa corrente até 1939 (iní
cio da Ta. Guerra Mun
dial) e reatívando-se em

1948, após a cessação das
atividades bélicas na Eu
ropa.
Nesses quase cinquenta

anos, segundo o "Anuá
rio Estatístico do Brasil"
(IBGE), houve períodos de
diversas intensidades. . O
primeiro vai de 1920 a

1926, no decurso do qual

Nosso país foi palco de
diversas correntes imigra
tórias e razões as mais di-

. versas contribuírem para
que elegessem o Brasil co
mo a terra para se esta
belecer. Em diferentes pe
ríodos imigraram alemães,
italianos, portugueses, po
loneses, russos e japone
ses, algumas bem sucedi
das e outras fadadas ao

maís absoluto fracasso.
Assim aconteceu com a

imigração de suíços. A
côrrente imigratória aus

tríaca foi de pequena in
tensidade mas que deixou
boas raízes em Treze Tí
lias. A corrente ímígrató-:
ria, alemã apesar de inten
sa não. foi a maior, mas

ela teve merecido desta
:que e por isso vamos ana-

. lisar o seu comportamen
to.
Ressalte-se que a colo

nização de Jaraguá do
Sul' decorreu de migrações
internas e escapou, por
isso, da colonização tradi-

.

cíonal, dos convênios en

tre o governo brasileiro e

de um país estrangeiro e

o assentamento dos 'colo
nos em locais pré-determi
nados, como aconteceu
com Joinville e Blumenau,
entre outros.
Verdade que foram co-

. lenoj, estrangeiros que
aqui construíram os seus

lares, como Os húngaros os

italianos, os poloneses e'

até os russo, suecos e di

namarqueses, mas foram
colonos que já vieram dos
locais da colonização tra
dicional, que eles rejeita
ram por não gostar ou por
ouvir dizer que além das

(OFERECE)
Firma iniciando no ramo de representações,

procura representadas para a cidade de Curitiba,
com amplo conhecimento da praça e em todos
Os setores comercíaís,

Contato: SIGILU _. Empreendimentos e

Serviços Ltda.

Av.. República Argentina, 189 _ Apto. 40/A
Fones: 243-6354 e 222-3831. Curitiba-PRo

e
r PERSIANAS • BOI • ESO.·DE ALUIINIO '"

� . R!o�L!!�U!�SCI': '" FONE: 1CM73172.Q986 �

Persianas horizontais e verticais,
box para banheiros,

.

divisões. toldos. portas santonades, luminosos
e serralheria em 8Ium1nl0 •

Consulte-nosl Fone '12-0995

, Folo. Cenler Lida.
Agora sob nova direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
maís uma ampliação de 20x25 e um álbum como

brinde.

Foto' Center - Galeria Dom Francisco • Sala 05

ADVOGADA
Dra. Aurilene M.· Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - in
ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711

Aos imigrantes de todas
as etnias as nossas home

nagem no dia 25 de julho
de 1986.

E.V. Schmöckel/Jul-86

Mendonça R e f r i U e r a ç ã oPortal de Jaraguá Consertos de máquinas de lavar-roupas automáti

cas, lava-louças, refrigeradores, freezers, ar con

dicionado e demais aparelhos de uso no lar.

Em fase final para ser entregue nos próximõs 'días a II
fase do. Portal de Jaraguá, com mais 20 Postos de Vendas (lojas). Ex
celente a procura de locação das lojas. ínformendo a Imob1l1ária Vai
lattí, que poucas ainda se encontram disponivets. Alugue por menes

de Cz$ 1.000,00 (hum mil cruzados). uma loja e faça parte do Portal
de Jaraguá onde o seu produto tem ·um visual Iíndíssímo, e as suas

vendas serão excelentes. Informações: Imobiliária Vaílattí - Fone '12-0292.

Atende-se a domicilio. Chame 'pelo fone '12-2128
Rua Reinoldo Rau. sln' _ ao lado do Posto de

Saúde/Jaraguá do Sul.

Assim como Jaraguá avança em anos, completando," agora, seu 110'1 aniversário,' da mes
ma forma a AGENCIA COSMOS DE VIAGENS avança em tecnologia, tendo instalado, recentemente,
um terminal de computação, para reserva de passagens aéreas.

Receba, amigo e cliente jaraguaense, com nosso abraço de parabéns pelo aniversário da .

cidade, o presente que a AGENCIA COSMOS. DE VIAGENS lhe oferece, para nossa satisfação de bem
servir e sua segurança . de bons serviços.

PARAB�N� JARAGuAr

de Lida.ViagensCOSIDOS(Embratur 02114-00-4�2) Agência
Rua Antônio Tobias 50, 19 andar, Fones 12-0520 e 12-1109 -. Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UMA IDt!1A �UE NASCEU GRANDE

Com abnegação e luta somos o resultado de uma

idéia que nasceu forte: .

Uma grande Cidade. Jaraguá do Sul _ 110 Anos,

. Colonos, Motoristas, saudêtnc-Ios neste festivo 25
.

de julho.

Instaladora Elétrica Conti Ltda.
Rua Guilherme Weege 111 _ Fone 72-0091

Jaraguá do Sul-SC.:

A Terra, o Chão
O Suor, Coração., -

A Terra até' hoje agradece,
O Chão até hoje produz ...

O que o Suor fertilizou
E o Coração irrigou de Amor.

OBRIGADO COLONO AMIGOI
.

MOTORISTAI

A ti, que conduz o nosso progresso' e nosso tra
balho, o agradecimento e reconhecimento pelo teu
valor e responsabilidade.

JARAGUA DO SULI

Saudâmo-Ia pelos teus 110 anos de fundação.

E N E R G � S.I. Alimentos EspeCiais
Rodovia BR-20 _ Km. 58 _ Guaramirim .,. SC.

ACREDITARMOS EM NÓS MESMOS FOI A

NOSSA FORÇA.

E o resultado aí está:
'

Uma comunidade que nos orgulha e faz desta cidade.
.

um �x�mplo de prosperídede. Parabén� Jaragu;' do
II Sul p�lçs _t�us 110 anos, extensivos às n'll�res .a�as-'".

ses rural e dos motorístes,

Olipê Metalúrgica Lombardi Ltda.

DE MAOS DADAS CONSTRUIMOS

NOSSO FUTURO.

. Jaraguá do Sul nasceu pequena, porém, com tra-

balho, fé e determinação de seus filhos legítimos

e adotivos, trensformou-se hoje num potencial ín-
\

dustrial, comercial e econômico. Dai a razão da

nossa alegria, neste dia, quando também Colonos

e Motoristas vêem passar a sua data maior.

Parabénsl

Carraçarias ARGI Lida.
Rua Dr. Enrico Fermi 133 (Jaraguá Esquerdo)
Fone 72-1077 _ Jaraguá do Sul-SC.

PARABt!NSt
Unimo-nos, prazerosos, -à triplice comemoração' deste 25 de julho, que marca o centésimo�étfmà ani
versário de Jaraguá do Sul, o Dia do Colono e o Dia do Motorista. A eles, a nossa saudaçiol a nossa

amizade e a nossa gratidão.'
.

EIDlDendörfer Comércio de Veículos Ltdg.
. Concessíonáría Chev rolet para a região

Av. Mal. Deodoro da Fonseca 551 � Fones 12-0060 EI 72;.0655 _ Jaraguá do Sul.

-1, .• 0
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Jaraguá do Sü1 de 'história
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e
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turística Esperidião Amin, e encon· nove ginásios, de esportes prív d ldencí ..

'

',' ,

pertar. A tra-se em fase de forma- pistas de bicicross, pista d_l a as e pre�ll encíartas Contábeis e.Bconomía, .

es-
.' " ..' .,

coro a no- ção o Museu e o Arquivo de atletismo, vários está.. ' a� a p�p�la�ao a neces- tando em VIas de ser íní- ASSOCIATIVISMO E

. rouniCi- Histórico Municipal. Expo- dios de futebol, quadras
séria assístêncía apesar �e cia�� (em agosto), .o pri- ENSI�9 .PRg�S��9NAL

fOl' Incre • síções de florés e pássa- de tênis de c
-

. rÓ'Ó.
que recursos extremos sao melrO curso de- pos-gra-

:. -, ,',' ::::. .: .r. �

'"
' ampo, , qua- buscados em t ld

dos maio- ros, exposições de artes dras polivalentes, píscí- des com
' J

?u Ills c�la- d;tação em Admínístra- O associativismo e m-

ilIlplanta- plásticas e de arte em nas para natação e saltos menau 0p! qm�l el" u- çao.
.

tenso. Jaraguá dispõe de

o c lana t at co aís
..

".

tai 1
' ionenopo IS e cinco sindicatos patronaist

o Turis�o fP r, e, 'd
e ro,:.. r'd '�'orl!�men ais, ago para, a Curitiba. Eixiste uma uni- No d

)lo Braslt estívaís a cançao, o pratica de wmdsurf e cala- dade sanitária estadual '. c�dmPdo a assistên- seis sindicatos profissio-

cidii(l� folclore e de fanfÊrras, o ques, canchas de bolão e três. munící aís
e cia, a Cl a e di�põe da n��s, clubes, de_ diretores

te turís- boi-d�9.�ãoills ��stas de." deboeha, 'além doquésão nos lanos Pdo' estando A�AE, que de�hca�se às I�Jlstas" assoc,laçao com7r·
oS pos- rei e rainha com a tradí- desenvolvidas provas-de munl�i al :

novo
g?v�{no cr��n?a� _ ..�x�epcl(mals�_� ..

a �l� .e mdllt:��, _

associa

ra cem- cional marcha em busca pedéstrianísmo e de ci.· e 'd'P ba� po�tos Ass9c,iaçao Lar das Flores, ção de admmftradores de

e ma- das magestades e as ban�' clísmo 'festivais de pesca" �100;'" �versos. rros. A que constrói o ancianato pessoal, assoda�ões de
, , "

co..,ertura vacmal no mu- na rua Domingos da No d
'

Parque das e bandmhas tlplcas, e de bateras, além de ou- nicipio é c' 'd d b _,

- mora ores e aSSOCIações

pênseis, o .5iã"o. !. c��a.9:�, jU���_ .�om tros. O Sesi, durante o pelas auto���d�ra s�nit�� :��n�eAç�o SocIal, que dos professores e educa

á o Pico as manhas do Tazer e fet;-ãfiö-"p-romove-várias- ativi"'-"--_---"---"
'

t
s

..

cnanças em duas dores, _ advogadost odon·
,

, nas, o que em sustado o creches assim comó" c.re t "1" S"
.' 'd'

tas, igre- ras ·de -arte e artesanato, dades esportivas para os-.
,.

.' ..

., 9. ogÇ>, me lCOS, enge-

stituem-se uma movimentação muito industriários.

tração tu- positiva na área cultural.
A SCAR dispõe. de uma SOCIAL E LAZER

ce de bons Escola de, Música e a Bi-

.

Somente blioteca Ih,li �a�bosa, jun"
.

Voltàdä' prinioT:diälIÍl-en� ', ..

'vel (com to com as bIblIotecas de te ao trabalho a ativida-
'tes parfi colégios e escol,as re�n7m de social não'� dés(:mvbl�
e outrqs um grande acervo bIblIo- vida de form intensa.
entam a gráfico. Predominam osa bailes do.

, ; O, muni�ípi,o disp?e, de gênero vanerão e germâ-
Ha neceSSI- 3 mll termmals telefomcos hico disseminado nos

leitos em instalados e 45 canais de, club�s e sociedades do
"

�to, do. telex. ,P?ssui ,dois, jornais município; A tràdiçã€i do
'.

�pna c�da- �eman�nos, mcl��ndo o tiro rei e rainha e do rei
de bons CorreIO do PovQ , como e rainha do bolão é man

c\\1,masoa- o mais antigo de �anta Ca- tida
.

acesa através dos
·a, e Pat- tarina, uma emissora de anos, . A juventude, por

seu turno, dispõe de boa
tes e discotéques nos fi
nais de semana e, frequen
temente, são realizados
concursos

.

de beleza os

mais diversos, além de pro-
.

moções beneficentes, desfi-
les de modas, entre ou-

tros, Neste aspecto pode-se ,

considerar também as fes. apa�ec,Imento de

tas de igrejas, nas escolas,
endemlcas,

rod:io� crioulos, retr�tas, EDUCAÇÃO E
festlvals e shows. _Um cme,· ASSISTENCIA
ma traz· entretemmento a

população, que é muito li

gada à televisão,

.,
,

! Jaraguá do Sul come- de São \. Fr,(lncisco do Sul, gíonal de Polícia, Detran, mem uma dinâmica volta- cante, o perfil do que é A atij

[mora nesta sexta-íeíra, 25 utilizando'· a' úníca via de Escritório Regional do da aos anseios populares, Jeragué hoje e de seu po- começa

ide julho, 1'.iO anos de fun- acesso de então: o rio Ita- Ipesc e demais órgãos de o que tem garantido uma vo. As cerca de 400 in- partir d

i dação. Apesar de ser um pocu, para tomar posse de apoio.
'

. boa administração, .elogía- dústnas .dão .ao. nu,ui.icípio va ad
'

ldia normal de trabalho _ o 10 mil hectare, ,de. .terras Jaraguá dispõe de 9 da pelos munícipes. 'O Po- a coridíçãó 'de terceiro pal, a a

I feriado, por força de leí que havia recebido 'por 'agências bancárias, tem der Legíslatívo, composto parque .. índustríal, desta- mentada

i federal, foi an,tepipapp;. pa,- .doação da Princesa Izabel .

mais de f .200 quilôme- de 15 membros, tem na cando-se as do ramo da res sue

I ra segurida-Ieíré"...:'-a � daÚl
.

e dê seii i:n�Íiao, - � 'conde trbs" de avenidas, ruas � presidência: 9'. vereador- al���llt�ç��,: ti?:.' v�e��riot ção do

jé lembrada portOdos",pas."J)'Ell.".l"',,, '" .... '. , ".,.�stIa.das que cortam o mu- Adernar Braz Winter.·Ja- metalúrgicas, m-ecânicas e Férreo'

[sades as' COlnemo.raç5es
.

Situado.· ã�'j()'metro's'aci� 'nícípío, mais de 20 mil r�gu�, �o:'�}ll �: s�'!�o;��� ;m�t���i�L,e�$.�ri?�,�:ro.l!Stru- nascidJ
:que apr��nta!p�.deJ2:�'I'IJ:l,��:ní:vel do marvé con- veículos automotores lí- Comarca, 'dispondo de ção e mobiliário, fiação e recebe

i21/julho, uma série de siderado 'o terceiro pärq:Lie' cenciados e um ativo Cor- ?�as Vara�, com dois tecelagem, e��!�_. q�tr�s. tas qu�
i atrações. Neste trabalho, Indústrial- díversíftcedo dê po de Bombeiros Voluntá- JUIzes e dois promotores A força de trabalho no se· tos de .

lprocuramos enfocar, de Santa älfariliã,"fo'ài:iandó, :ri05; 'que em agQsto com· de justiça, que, com seu tor secundário é superior pra de

:forma sintetizada, a Jara- com Joinville e Blume- pleta 20 anos de funda- corpo de_auJCjliares Qes,�l1� a· 20 mil pessoa�,_ Mais de lhas em

!guá do SuL no Ano 110, nau, um poderoso triângu- ção, É ligada por moder- vo.lvem os trabalhos ro- uma dezena de empresas Malwee,

;que, apesar de. não ser lo industrial, O comércio nas vias asfaltadas a to- renses. Jaràguá é tam- jaraguaenses expoI"tain. Pico do

,iperfeito, permitirá que
bém .sede da }a. Çir,cuns- .' Setor r�rc!ário - O mu- das Alit

:avaliemos, rio futuro, a criçãó' Judiciária, nicípio é o cenh'ó de con- jas e prá
iépoca de grande desenvol- sumo da região, apesar da em po�t
:;vimento que é experimen- POTENCIAL pouca distância que o se- ríst�ca.

[tado neste 1986, -da frus-
. ECONOMICO para de �oinville e :t;3lume- A cidad

.ltra.ç,ªº.tI.<? C9lJ1eté!_ J-j.íl.ll.eY. nau. Segundo pesquisa le- hotéis,
e da Copa- dö Mundõt

.

dos
.

-Setôr"Pilmado"-:::_- 'TJos'-vantada- "em--outu-bro" lW--dois hoté'

itiescami:(ihõ's 'da 'política Éi'
.

55fkII12 de área territorial ano. pasE'ado, GeFCa .. de�O-.apa·rtam
jdos aiustes do plano. de 497km2 são considerado� estabelecimentos dedica- 400; h

jestabilização econômica. rural e 60km2, urbana, vam-se ao comércio vare· quatro

I Existem 2,969 proprieda- iista, e 3.27 a prestação de redQ hot

;ASPECTOS GERAIS des rurais, segundo o serVIços, empregando em

! IBGE, sendo que 1,500 {a· torno de 4 mil pessoas, O dad� de

! Jaraguá do Sul localiza- mílias dediçam-se a agro- CDL é Q órgão represen- vist� do

(se na zona fisiogx:á'Íic�:.de' pecuária em 34 comunida- tativo,dar��lq:$s��Jr S.�nac turi�mo E!i

:São Francisco do Sul e é des rurais, produzindo é que .PT.�$t�,:9 .�:r:�,i!J,amen- de, JaraW'j

!sede da Microrregião do principalmente. arroz, baF to. p-rqfissional.· em várias restauréj.n
iVale do Itapocu (AMVA- Prefeitura Municipal hoje. O centro administrativo nana, milho, aipim" cana- áreas, rias,' de,stil!

:LI), abrangendo os muni- e politico da cidade. de-àçuçar., fumo, batata-

cípios de Corupá, Schroe-. �. doce, olericultura e ou-

ider, Massaranduha, Guara- é bastante desenvolvido e do o País, assim c/por via tras. �s ,regi?es onde a'

mirim e Barra Velha. O supre to.:da� as
...
_neeessidÇl- ferroviária. O ilÍvel dê vi- prod,:ç�o : maIs_ ace�tua

pecreto 5,857, de 14 �e de.s � populaçao. da da população e a ren-
da ,sao, ,Sao Joao, �.�nta

;outubro de 1918,?� centao ;. �stlI�a-se . ql:le· o. muni-: dii·. per capita é uma das LUZIa, RIO <?erro,' �ereu,
jgovernador Antomo Car- ClplO possua 65 mil habi- maiores do Brasil. Ramos, Ganbaldl, RlO da

?o� Kond�E Reis, criou a tantes e: 33 �mil �l�itoFes,,, POPERES CON�TITUIDOS Luz e João. ressoa, A

,jmlCrl<>rregmo. .

detendo a décima-primeira Desde 19 de, fevereiro Acaresc e a Cldasc pres

: A cidade. foi fundada posição no Estq,do ,em nü-' de 1983, o principal car-' tam �s�i�tência técnica e

;em 25 de J�lho de 1876, me�o de habitantes e de go municipal é qcupado veter2nana_ e, os produto,

;quando,. �qUI aportou o. ,eleitores; Como sede da pelo prefeito Durval Va. res sao aSSIstIdos pelos fo

çel. Emillo Carlos Jour- microrregião da AMVALI, seI. Seu vice é Décio Pia- mentos da Gumz Irmãos,

;dan, acompanhado de ses- aqui acham-se instaladas a zent Secretarias e Divisões
Seara Avícola, Prefeitura

renta homens, prócedente 19a. UCRE, Delegacia Re- e os demais setores impri-
Divisão Agropecuár;a, Sal-

'i
! vita e clínicas espedali-

�j zadas,

·t

..

Um flagrante antigo da Igreja Evangélica Luter�na·Centro.

doenças ches domiciliares, o Pro- nheiros é arquitetos, mi-
. nav/L�A,_ . somando-se a cro e pequenos empresá

estes orgaos os Clubes de rios, assim como de ou

Mães, de Jovens, d� Ges- tras .classes representati.:
tantes, de Idosos, as Da- vaso .

Jaraguá do Sul dispõe
mas

.

de Caridade, OASE,

de 85 unidades escolares, que �oltam.-�e as ativida-
O ensl'nodes fit

- profissional
entre estaduaist munici.

. I an roplcas. dA-se através das Agên-
pais e particulares, aten- cias do Senai, Sesi (com
dendo nas áreas de pré- Os clubes de serviço, seus cursos populares)t

Segundo dados de outu- escolar,
.

19 e 29 graus, a como os Lions Centro e Senac e Senar. Algumas
bro/85, l�vantados, pela 13.41� al,unos. O ensino Cidade Industrial, Rotary, empresas .. mantêm seus

,

ACIJSt ,e�(lstem na CIdade s�penor, Junto a Funda� Rotaract e Interact Clubes, próprios centros de trei-

�onJo,lo, radiodifusão e repetido- 8 farmac�as, 40 �édicos ,e çao Educacional Regional prestam igualmente valio- namentos. (Pesquisa e

dI �elfa ras das Redes <:,lobo, Man- 21,. den!Istas, POlS hOSPI� Jaraguaense of�r�ce _?s sa contribuição. à causa texto: Flávip, .Jqsé Brug-
, Muller, chete e Bandeuante, Jor· talS - Sao Jo�e e Ja�a,gua cursos de Admlmstraçao dos menos

.

afortunados, nago).
.

o, e Espe- nais com circulação diária - com 202 leItos, clImcas de Empresas, Ciências

nas, con-, no Estado'mantêm sucur
e lancho- sais na cidade .

a área de
.

SAÚDE ..

Rei, demolido há alguns
rlsto Rei, da Comunidade

:
.

'

No aho pàssadot foram
cultivados' 1.850 hectares,

, Para' recordar: o Salão.
anos, deu lugar ao Edifl
Católica.

.

no município, com uma

. produção de 81.312 tone

l�das, perfazendo um ren- ,A, umao das 'diversas que Malw
dlmento de Cz$ .. , ..

::' atIvIdades econômicas fa:? Itajara,
66.740,000,00, Na pecuana �om que o. ,município se- Rio, .

pav:
o plantel de aves e de cer- Ja o terceiro maior arre- Cavalinho
ca de 4.500,000 cabeças, cadador de ICM do Esta- to d� Ouro.
.existindo ainda 14 mil" bo� do;· figurando' igualménte feitaiiast '

.v!nps de _lejt�jce.rc<;l de ....� ...CQlllO .. grande, a.n:€lGàd,adoI' ,,-netes COIn

milh�es: de litr�s sã,o �o- .de tributos federais, indu- gastrbnoIDi
�erclahza?�ß, .

as mdus- sive os previdenciários. CULTUR�
tr�as l,actlc�n�Úl�)� e ,4,0 Neste aspec.to, ressalte-se' COMUM
mIl sumos, segundo es11- que to:(am .recolhidos aos O setor
mativas:

, .

cofres esfadua�s, em. 1985, exemplo da

Setor Secundário _ Es- Cz$ 130,750,110,01, repre- rística, tllJll
te é, sem dúvidas, (') mais sentando. um crescimento pertando. A
dinâmico, face a' grande de 408% em relação a 84. tural e aS

. diversificação dos produ- Os tributos muniCipais so- ra Artistica,
tos aqui fabticados. O de- maram Cz$ 24-'milhões, da, desenV'o
senvölvimentö do setot" 321,05%' superior- ao do cinam �i'{e
-está diretamente vincula· ano anterior, ções. Desäe

"GO ao crescimento e ex- dia 21, a ,cida
pänSão da cidade, deter- TURISMO a Casa ela

:p't�nSl�do, _
de forma mar- ... "gl.lTa�a

'1 .!:l- .•...
:��"';...' ..

--�--

ESPORTE
tI.".
A cidade é rica em

�ultura, a' equipamentos para o de

Vída�e tu- senvolvimento esportivo.

�s�a des- Três Ligas (futebol, futebol
çao Cul- de salãot volibol e bas

�de Cultu- quete) e a Divisão Muni·
frequên_ cipal de Esportest prorno·
e patro, vem,' durante todo o ano,

S promo- atividades as mais diver·
nda·feir.a, sas. Jaraguá do Sul dis·
Conta

'

Com põe de um autódromo,
a, inau. rampas para a prática do
tnador: vôo livre" jóquei clube,

,

'" Uma vista da rua 2 (Mareébà'l Deodoro da Fonsecál,'� prIn
cipal via da cidade; Aos fundos, o Colégio São Luis e no alto do morro
a Igreja Matriz Santa Emilla. No dia 03-06-1956 deu-se a prócissãó de

despedida da velha Matriz. No período de vICariato do Padre João Stàl ...

te, acontr.:ceu á mudança da padroeira,' de Santa Emilia para São Se
bastião.

.. 'f .A� .: .::'

Esta fotomontagem mostra tl!�'�ntes "do" centro da cidade. o progresso modificou inteiramente a

sua fisionomia. V�cê saberia iden HJcar estes locais?. Aos fundos a.Escola Particqlar Jaraguá•

'-"l'-"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ecß�o � PesUva- dOI -110-�ot

Jaragué do Sul, hoje a festa é sua, hoje a festa é

nossa, é pra quem vier.

Parabéns pelos teus 110 anos de fundação.

25 de Julho de 1816"" 1986.

. ,Marschall-Lavação e Polilentus Lida.

Rua CeI. Procópio Gomes, 221

Jaraguá do Sul se.

Pelo trenseurse do 25 . de Julho onesse preito de

agradecíménto aos' que com o pioneirismo' construi

ram os altcerces desta comunidade.

SALVE JARAGUA DO SUL _ ANO 110

Lukisa ·

Distribuidora des Produtos

Antárctica

Que se concretizem as esperanç�s em dias melhores;

que um novo tempo chegue ao campo retemperando

as forças do fatigado agricultor. E

que nas estradas, os motoristas

encontrem segurança e

estímulo pará c0Il:tinuar.
.

C'

Com esta mensagem, queremos abraçar a todos os

Colonos e Motoristas e, especialmente, a cada

um dos [araguaenses, pelos 110 anos de

fundação da cidade, que se comemora

nesta data. Como partícipes do seu

progresso e desenvolvimento

unimos nossas vozes para, em som uníssono cantar;

"Parabéns pra Você ... "

CDlercial de 'Calçados Cinderela Lida.
Av. Getúlio Vargas 594 ;.... Ja·raguá do Sul

Santa Catarina .

Acreditarmos em nós mesmos foi a nossa força.

E o resultado aí está: Uma comunidade que nos

orgulha e faz desta cidade um

exemplo de prosperidade.:

Parabéns pelos 110 anos.

Ótica .

Herlei Lida.

I
Para Jourdan foi o início de um sonho qUe para

nós se transformou em realidade.

A nossa homenagem aos amigos motoristas

e aos braves colonos, grandes

precursores do progresso dessa terra.

25 DE JULHO DE 1986 _ JARAGUA 110 ANOS.

lulo Renovadora -Lida.

. Junto com Jaraguá do Sul erescem� e nos orgulhamos de estar participando do desen
volvtmeJBto desta terra, que hoje, 25 de julho, vê.passar gloriosa o seu llQ9 aniversário de fundação.
Duas classes, porém, o Colono e o Motorista, têm parcela preponderante no progresso da cidade. A
elas, o nosso reconhecímento pelo valioso trabalho.

" ConfE)cções '. Sueli Lida.
Loja e Pábrica _ Av. Mall. ,Deodoro 1085 _ Pone 72-0603. Lota 2
72-2911 e LOJa 3 _ RodOvia BR-280 (km. 63) _ Portal dê Jaraguá,

Rua Reínoldo Rau 530 _ Fone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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da-Acontecilentos política
O Prefeito Durval Vasel, o presidente do diretó

rio Ivo Konell, o candidato a deputado estadual Ade
rnar Duwe, secretários e vereadores, participaram no

dia 14 passado, em Joinville, da instalação do Semi
nário Regional Permanente do PMDB, que objetiva for
necer subsídios à proposta do partido ao candidato
ao governo do Estado, Pedro Ivo Campos, em todas
as áreas, a partir das necessidades detectadas junto
as bases. O município de Jaraguá do Sul está vinculado
ao Comitê de Joinville, que trabalha com dezenove

grupos setoriais.
Já no día 11 passado, foi inaugurada a nova sede

do Diretório Municipal do PMDB de Jaiaguá do Sul,
na sala 104, do Edifício Domingos Chiodini, na Rua

João Marcatto.

, PIAZERA: AGORA SÓ CAMPANHA

Após o Diretório Municipal do PFL de Corupá ter

oficializado o apoio a seu nome a deputado estadual
e a Amaro Joaquim Alves a deputado federal, o vice

prefeito Décio Raul Piazera está, agora, em campanha
permanente. Desde o dia 16 está licenciado da Caixa
Econômica Federal, onde é funcionário há onze anos,

para dedicar-se integralmente à sua candidatura. Décio
é o único candidato dos quadros da Caixa Econômica
no Estado.

,

No dia 18, participou na Capital do Estado, no
Diretório Regional, da avaliação do quadro político
partidário.

JPMDB ELEGE DIA TR:ES

A Juventude do Partido do MOVimento Democrá

tíco Brasileiro (JPMDB), marcou para o dia 3 de agos
to, na Câmara de Vereadores, a Convenção Extraor

dínáría Municipal para eleição, por voto direto e se

creto, do Diretório Municipal, que será constituído
de 23 membros e 1 suplentes, assim como da Comis
são Executiva e seus suplentes.

INTERIMOYEIS
Interlediária de
Ilóveis Ltda.
IMÓVEIS A VENDA

1 apto. c/100m2 no Bdíííclo Gardenia - 3c_1 an

dar, rua Rio Branco.

- área cl 5.000m2· na rua 25 de Julho, próximo
do FÓrum.

'

- 1 terreno d/l0000m2 na: ma Joio Januário

Ayroso, Jaraguá Esquerdo.

- 1 terreno c/5500m2 na rua Manna Frutuoso.

R. João Píccoli, 104 - fone 12-2111- Jaraguá do Sul

Lida.avenida

Carrocerias Riegel
I

Neste 25 de julho levamos a toda a comunidade [ara
guaense a mensagem de otimismo e fé, certos de que a cada ano

que passa, estaremos maís unidos pelo trabalho e dedicação, em que
são integrantes o Colono e o Motorista que hoje comemoram a sua

data maior.

,

Lojas na Av. Mal. Deodoro e na Av. Getúlio Vargas, em Jaraguá do Sul

P A Ji A B. a N S J A R A G U·A DOS U L.
Nossa saudação a todos Os cidadãos que fazem o

engrandecimento de nosso Município.
Em especial ao profissional do volante e ao

brave homem da terra, que nesta data comemoram o seu dia.

Relojoaria

II

Lida.
Av. Mal. Deodoro, 1.108 .;" Fone 12-0139 ..... Jaraguá do Sul -. SC.

I

�

Governador Visita
Clubes da Grande

Florianópolis

INFORMATIVO ROTÁRIO

O Qualro-Meia-C;inco
,

'
.

"Rotary Leva Esperança"
para a esperança que' reíto de Harvad, em

leva, leva, também Cambridge, Massacu
mais fraternidade e mais setts, EUA.
amor. Um gesto de O sr. Caparas é mem

grande significado ele bro e ex-diretor da Or

praticou quando da ví- dem de Advogados das
, sita ao R.C. Ppolís-Es
treito, quando em pre
sença dos rotarianos

plantou uma árvore nos

jardins da Casa da Ami
zade. As visitas foram

acompanhadas pelos ro

tarianos José Bismarck
da Costa Baracuhy, re

presentante do Governa
dor, Sebastião Calíxto e

Vítor Zanetti, membros
da Comissão Distrital
de Relações Públicas,
1986-81 e E. V. Schmö

ekel, representante do
Distrito 465 da Comis
são Interpaíses Brasil

Argentina.

O Presidente, de Rota'ry
Internacional, 1986-87
M.A.T. Caparas é um

advogado de Manilha,
Filipinas. Nascido em

Cuyapo, F i I i P i nas,
"MAT", como é conhe

cido, formou-se pela
Uníversidade das Filipi
nas, em Ouezon City, e

pela Faculdade de Di-

Filipinas, alem de sócio
fundador da Associação
de Arbitragem das Fili

pinas. É ainda membro
da Ordem dos Advoga
dos do Estado da Cali
fórnia' EUA. O sr. Ca
paras serviu como de
legado durante a Con
venção Constitucional
das Filipinas e ocupou
cargos administrativos
na associação local de
escoteiros e na Cruz
Vermelha das Filipinas.
Rotariano desde 1959,

Mat é sócio do Rotary
Club de Manilha e ex

presidente do Rotary
Club de Caloocan. Ser
viu Rotary Internatio
nal como' governador
de distrito, membro de.
grupo consultivo, mem
bro e presidente de co

missão, Curador da Fun
dação Rotárla, diretor e
vice-presidente.

.

(Da Comissão Distrital
de Relações Públicas,
1986-81).

A semana de 1 a 13
de julho de 1986 foi de
dicada inteiramente pa
ra visitas aos Rotary
Club's de Florianópolis
Estreito, Noroeste e São

José, neles desenvolven
do atividades inerentes
ao seu cargo e conclu
indo com um jantar
festivo. Durante as reu

niões- foi dada a pala
vra ao Governador Ge
novêncío Mattos' Neto,
quando desenvolveu o
interessante tema da

presença de Rotary no

Mundo 'contemporâneo,
a sua missão de huma
nizar a sociedade e, à
nível estadual realizar
a integração com o

Distrito 414. Examinan
do o lema do Presiden
te de.Rotary Internatio
nal .; M.A.T. Caparas
_ "Rotary levando Es
perança" o Governador
do Distrito 465 enalte
ceu a mensagem do di
rigente rotário, onde

Queremos expressar o nosso mais profundo reconhecimento ao trabalho infatigável rea

lizado pelos homens cio campo e pelos motoristas, que contribuem decisivamente para o bem-estar
comum. A Jaraguá. do Sul, a nossa respeitosa saudação fraterna e amiga, pelos 110 anos que come

mora neste día 25 de julho.
PARAB:t!-NS!

Serraria e Beneficialento de -Madeiras Rio Molha Ltda.
Rua Frederico Curt Alberto Vasel 652 ..... Fone 12-0550 ... Jaraguá do Sul.

I

i
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Vende-se
Casa com 130m2, próximo da MetaJúrg'lca Me
negottt. Aceita-se carro ou telefone no negócio.
Tratar pelo Fone: 72-0075.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO-SUL _ SC

EDITAL DE CITAÇÄO
O Doutor Artur Jenichen Filho _ Juiz de Di

reito em exercício na la. Vara da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado' de Santa Catarina, na for
ma da Lei, etc.••

FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal de citação, com o prazo de vinte (20) dias, ví-

'

rem ou dele conhecimento tiverem e interessar

possa, que por parte de Gabriel Schwirkowskl e
sua mulher Regina Panstein Schwirkowkl, brasí
leíros, casados, lavradores, residentes e domici
liados na localidade Estrada Ribeirão dos Hunga
ros, nesta cidade e Comarca, através de seu bas
tante procurador, advogado Dr. Reinoldo Mura
ra, foi requerida Ação de Usucapião n? 10.572, pa
ra aquisição do seguinte imóvel: _ Um terreno
rural com' a área de 130.080,00ms2 situado no

município de Jguá do Sul nos fundos do lado par
da Estrada Ribeirão dos Hungaros, com uma casa

de madeira construída em 1958, medindo 6x15
ms .. e um rancho de madeirá construído em 1955,
medindo 5x10ms., fazendo frente o dito terreno

com 256.000ms. em terras de João' Furiani, e tra
vessão dos fundos com 400,00ms. em terras de

Wigando Mayer, estremando no lado direito com

305,00ms. em terras de Fídelís Murara, e pelo
lado esquerdo com 570,00ms. em terras dos re

querentes Gabriel Schwirkowski e sua mulher,
distante 15kms do centro da cidade de jguá do
Sul. Despacho de Fls. 2: _ R.h. Registre-se e au

tue-se. 1 - Designo audiência preliminar de jus
tificação de posse para o dia 18-08-86, às 09:00
horas. 2 - Citem-se: a) pessoalmente, aquele em

cujo nome estiver transcrito o imóvel; b) pessoal
mente, ainda, os confinantes; c) por edital, com

prazo de 20 dias, os réus ausentes, incertos e des
conhecidos. 3 - Cientifiquem-se por carta, para
que manifestem Interesse na causa, a Procurado-

i . ria da República no Estado, a Procurdoria Geral
do Estado e a Prefeitura Municipal. 4 - Intime-se o

representante do Ministério Público. 5 - Intimem
se, Jaraguá do Sul, 30 de abril de 1986. (as) José
Guilherme de Souza _ Juiz de Direito da la. Vara.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os

interessados ausentes, incertos e desconhecidos,
foi expedido o presente edital, que erá publicado
na forma da leí e afixado no local de costume, no
átrio do Forum, correndo o prazo de 15 dias, pa
ra contestarem,. querendo, a contar da sentença

.

que justificar a posse, sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados pelos autores.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
ao vinte e três días do mes de junho de 1986. Eu,
(Adolpho Mahfud), Escrivão, o subscrevi.

Artur Jenichen Filho
Juiz de Direito em Exercício na la. Vara

A NOS ,S A M E N SAG E M
II

Lançando as sementes, arando, colhendo, de sol-a-soí. labutando

passa a vida.

Multas vezes, sem a devida recompensa por.' tanta luta. E

na estrada ...

o motorista enfrenta, dias e noites, os desafios de sua

profissão. Que tanto um como o outro, trabalhador do campo ou

motorista, encontrem' sempre o estímulo e o apoio para que
,/

continuem, com o seu trabalho diuturno, a produzir os frutos do

progresso que impulsionam esta grande Nação.

No permeio das comemorações da data consagrada ci estas duas nobres.

classes, outra de extraordínária importância é festejada

li
II

neste 25 de julho: os 110 anos de Jaraguá do Sul.

Numa data carregada de história, a Cidade

vê passar um novo aniversário, seguindo forte e firme

na trilha do desenvolvimento, do progre_sso e da sua' auto

afirmação. Somos felizes por contribuirmos com o nosso esforço,

para o seu engrandecimento.

II

Nanele Malhas-

Lojas Nanele

Só Sporl.II
I'

I' .

I,
II

SAUDAMOS EFUSIVAMENTE A COMUNIDADE JARAGUAENSE QUANDO DA

COMEMORAÇÃO DO SEU 110C] ANIVERSARIO DE FUNDAÇAO.
APROVEITAMOS·A OPORTUNIDADE PARA PRESTAR 'TAMB:eM A NossA

HOMENAGEM AO MOTORISTA E AO COLONO NESTE 25 DE JULHO.

lo

Empreit_e_ir----'-a_........-H-aw--a__._,_L_t_d_a.
Rua João Planinscheck, 353 _ J�ragúá do Sul _ SC.
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Participamos com vibração do significado da
passagem dos 11O anos de fundação de Jaraguá
do Sul, marco histórico do laço de união entre
os bravos fundadoreg e as gerações atuais, Pa
rabéns também ao Motorista e ao Colono.

, Oficina de Balerias Cenlenario
DE BELMIRO MAAS

Rua Reinoldo Rau 116 _ Fone 72-1169
Jaraguá do Sul/SC.

o J C Manulenções '

Serviços de Conservação Industriais e Resí

dencíaís, Instalações e Consertos de toda a linha

elétrica, . montagens de aparelhos e instalação de
interfones.

Experiência e garantia do serviço executado..

Rua Equador 62 _ Fone 72-2693 _ Jaraguä do Sul

Porque escolheraDl o Ilapacu?'"

Trabalho, esforço e dedicação são os íngredíentes utilizados para o

desenvolvimento de um município.
Parabéns' Jaraguá do Sul.

>" •

-

C .

�". A ROTA DA MALHA

Nosso querido [aragua
ense Frei Aurélio Stulzer,
hoje servindo a Ordem
dos Frades Menores em

Vitória, no Espírito Santo,
autor do PRIMEIRO LIVRO
1)0 JARAGUA (referin
do-se ao estabelecimento,
a usina de açúcar), com

parecia há dez anos com

um interessante artigo,
onde levanta como eméri
to pesquisador as razões
da escolha do Sertão do

Itapocu para o dote des
tinado ao Conde D'Eu.
Valeu-ss Frei Aurélio de
um artigo escrito pelo sau

doso escritor' joinvillense
Carlos Fícker, em alemão
e publicado no Staden
Jahrbuch, do ano de 1966,
sob o titulo Deutsche Ko
lonisten Im Paraguay
Krieg _ "Freiwlll1ge des
Vaterlandes" der Kolonie
Dona Francisca und ihre
Erlebnisse 1.865-1870 (Co
lonos alemães na guerra
do Paraguai _' "Voluntá
rios da Pátria" da Colônia
Dona Francisca e suas

aventuras 1865-1810). Da
da a oportunidade da pas-'
sagem do 110<1 ano de fun
dação de Jaraguá do Sul,
vale a pena a transcrição
do trabalho desse notável
[araguaense. para ciência
daqueles que conosco tra-

. balham em prol do pro
gresso desta terra e dese
josos de conhecer detalhes

, dos primórdios da Pérola
do Vale do Itapocu.
Diz Frei Aurélio: "Na-'

quela época, o vale, era

mais cobiçado que Jara
gua, Por que razao foi es
colhido . o ltapocu para
constituir o dote da Prin
cesa Dona Isabel?
Não

'

encontramos até
aqui nenhum, documento
que respondesse a esta

pergunta.
Fazemos então nossas

conjecturas.
Pícker, Q bem documen

tado 'autor da. "Hístéría de
Joinville", escreveu sobre

. os voluntários da Pátria
da Colonia Dona Francis
ca para a guerra do Para
guay em Staden Jahrbuch
(vol. 14, ano 1966, S,
Paulo): "0 transporte para
o Sul verificava-se às
vêzes sob tristes circuns
tâncias. Em fins de Junho
de 1865, deu à costa perto
da Colônia S. Francisco,
em Barra Velha, o vapor
D. Pedro II com 300 solda
dos a bordo. Tinha larga
do do Rio a 18 de junho
tão mal provido que já no
dia seguinte faltavam pão
e água de beber. Estes
trezentos. homens recebe
ram apenas um pouco de
carne para comer, tendo
sido submetidos, além do
maís, a séte días de mau

tempo.
Como o navio fizesse

água, houve que bombeá
lo sem parar. No fim aca

bou-se o carvão e quei
maram-se os móveis e ob
jetos de madeire. As bom
bas deixaram de funcio
nar e os três baldes exis
tentes não bastavam para

expelir a águ�; A trípulä
ção obrígou o comandan
te a fundear em Barra-Va
lha como último recurso.'
Socorreram-nos os habi
tantes como puderam até
que outro vapor embarcou.;
os soldados. O D.' Pedro
II foi posto novamente' a "

flutuar"! ' ) ':,
E se nesse navio viajªs� O:

sem o Conda. d'E.l.t, futu,r.o '"
comandante 'das .rropas ;.

brasileiras
.

'. na guerra do:
Pataguay, e Jourden. ser-!
gento do Corpo de Enge-',
nheíros Militares.
QUe idéia teriam atra

vessado a mente daqueles
dois soldados da Pátria es

praiando seus, olhares sô
bre as águas murmurantes
do Rio Itapocu?
Chi lo sa?
De Jourdan não' conse

guímos ainda saber em
que navio viajou, nem

quando embarcou.
Antes que se pusesse a

medir o Itapocu era aju- "

dente do engenheiro Eti
enne Douat, ne construção
da Estrada Da: Francisca.

Quanto ao Conde d'Eu :

ao escolher o vale do lta- '

pocu, sertão fechado, cer
tamente deixou-se levar

pelo fato de ser nas pro-.
xímidades de Joinville e

Colônia Da. Francisca,
prósperos estabelecimen
tos de dote da tia de 'sua

,

:espôsa dona Francisca, es

posa' do Príncipe de Joín
ville" .

E.V.S. - Jul/86.

Jaraguá, do 'Sul

POT - Parlido Democrática Trabalhista

Seu Oruulh,�, é o seu Povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Educação ..

ca'pacita recprsos �
.

humanos
A Secretaria da Educa

ção, através da 19a. Uni
dade de Coordenação Re

gional, está desenvolven
do o Projeto Capaettação
de Recursos Humanos em

Jaraguá do Sul, com a ü- .

nalidade de proporcionar
condições de atualização a .

docentes, especialistas' e .

diretores de unidades es

colares, contribuindo para
que reflitam sobre as for
mas mais adequadas e ra

cionais para se chegar à

eficiência e eficácia no

desempenho de suas fun

ções e tarefas específicas,
pera uma prática educa-.
tiva, democrática e parti
cipativa. E'Stão em anda

mento os cursos de Atua

lização em Tecnologia
Docente (19/26 julho),
Atualização para Profes
sores de Letras (21/23 e

30/31 julho), Atualização
em Alfabetização (21/25
julho) e Atualizaçãó em
Educação Psicomotora e

Criatividade: (21/25 julho).
Além destes, se realiza�'

rão os cursos de Atuali
zação' em Handebol .

(09/
10 e 16/17 agosto), Atua

lização em Ginástica Rít
mica Desportiva (28/julho
a 01/agosto), Atualização
de Recursos Humanos pa
ra Operacionalização .

do
Programa' de 'Alimentação
Escolar (Corupá - 21/23
julho, Schroeder - 24/26
julho, Guaramirim 28/30
julho, Messerandube. 31/
julho a 02/agosto e Jara

guá do Sul 04/06 agosto),
IV Seminário para Espe
cialistas em Assunltos
Educacionais (22/29 se

tembro) e, ainda, dentro
do . cronograma do proje
to, Atualização em Lide

rança Democrática na

Área da Educação, em

três fases: 15/19 setembro,
25/27 setembro e 02/04
outubro.

Souproduto/; sou colono
Planto fumo, milho e feijão.
Dedicominha vida à tem:
&nho lámeu coração.
Com SUO" amor e trabalho·
tiro riqueza do chão.

.

25 de Julho
Dia do Colono e do Motorista

.

Homenagem da Souza Cruz a essa dupla que
trabalha afinada no campo.

,Sou'za Cruz ,r.

Sou motorist�J caminhoneiro.
Do produtor o amigão.
Conheço a estrada a palmo.
Sou o rei do caminhão,

'

Minha vida é de lápra cá.
7fansportando a produção.

-r=>:

i
I

)
t

PARAB:GNS JARAGuÁ DO SUL PELOS TEUS 110 ANOS DE FUNDAÇÄO
Que a cada ano possamos comemorar o seu aniversário como consequência ide um esforço comum

para o progresso de todos nós.'
.

.

Neste 25 de julho, também, as nossas sinceras homenagens ao COLONO e ao MOTORISTA, molas

propulsoras do progresso da Nação.

C a f é Bau,er
Av. Marechal Deodoro 739 _ Fone 72-0991 _ Jaraguá do Sul-SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
.

JARAGUA DO SUL _ SC

EDITAL DE CITAÇÄO

o Doutor Artur Jenichen Filho _ Juiz de Di
reito Substituto da la. Vara da Comarca de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal de citação, com o prazo de vinte (20) días, vi
rem ou dele conhecimento tiverem e interessar

possa, . qua por parta de Norberto da Silva e Paula
Marcel1Do da Sllva; brasileiros casados, ele apo
sentado, ela do lar, residentes e domiciliados à
Rua �S •. Prof. Antonio E. Ayroso, n'l 131, nesta
cidade e Comarca, atrav-és· de seu bastante pro
curador, advogado Dr.: Reínoldo MUrara, foi. re
querida AÇAO DE USUCAPIÃO NQ 10.635, para
aquisição do seguinte imóvel: � Um terreno situa
do no perímetro urbano desta cidade, com a área
de 630,OOms2, fazendo frente com 14,00ms. no ·la
do ímpar da Rua 38 - Prof. Antonio E. Ayroso,
lravessão dos fundos com 14,OOms. com terras de
Rudi Doege, estremando do lado direito com

45,00ms. com terras de Lídío de Oliveira casa n'l

141 e pelo Iado esquerdo com 45,OOms., com ter
ras de João Baratto, edificado com uma casa de
madeira velha, atacada de cupim, com a área de

54,OOms2, construída em 1963. Despacho de Fls. 2:
R.h. Registre-se e autue-se. 1 - Designo audiência

preliminar .de justificação de posse para o día

22-09-86, às 09:00 horas. 2 - Citem-se: a) pessoal
mente, aquele em cujo nome estiver transcrito o

imóvel; b) pessoalmente, ainda, os confinantes; c)"
por edital, com prazo de 20 dias, os réus ausen
tes, incertos e desconhecidos. 3 _ Cientifiquem
se por carta, para que maniifestem interesse na

causa, a Procuradoria da República no Estado, a

Procuradoria Geral do Estado e a Prefeitura Muni

cipal. 4 - Intime-se o representante do Ministério
Público. 5 - Intimem-se. (as) José Guilherme de

Souza _ Juiz de Direito da la. Vara. Er para que
chegue ao conhecimento de todos Os interessados

ausentes, .íncertos e desconheidos, foi expedido o

presente edital, que será publicado na forma da
leí e aííxado no local de costume, no .átrío do.
Forum, correndo o prazo de 15 días, para contes

tarem, querendo, a contar da sentença que justí
ficar a posse, sob pena de serem tidos como ver

dareíros' os fatos alegados pelos autores. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vin
te e três dias do mes de junho de 1986. Eu, [Adol
pho Mahíud], Escrivão, o subscrevi.
...

ARTUR JENICHEN FILHO
Juiz de Direito em Exercício na la. Vara

ABANDONO DE
EMPREGO

De conformidade com

o art. 482 Letra I da
CLT, convidamos o Sr.
Arnaldo Lino, portador
da Cart. Prof. n? 39206
Série oooa/sc, a compa
recer em nossa Empre
sa no prazo de 72 ho
ras. O não compareci
mento ficará caracteri
zado abandono de em
prego..
Jaraguá do Sill, 25 de

julho de 1986.
.

... ,EMPREITEIRA"
.

....
-

JANE LroA:

.

Ao Colono Pioneiro de-Sanla Catarina
25 DE JULHO

Brasílelrol Vês este rosto castigado?
Marcas, do sol, do frio, suor, ventos e chuvasl
Vês as fortes mãos ríscadas

'

de rachaduras?
Sinais de garra, da foice, enxada e machadol

-- xx -,-

Duros golpes, doidos rugidos na floresta,
Fragorosas rombam árvores colossais.
Erguem-se para o colono seus milharais,
em defesa da vida que o bom Deus lhe empresta.

-JQ:-
O. alimento, da magia do solo arranca. .

Dos céus também, sem magia negra nem bTanca,
Sustento espiritual pela preca alcança;

..

--.xx --

.. -Ohl.Bom colonotOuando -empunhas Ierramentas,
.Ou quando, .de m.ãos·, postas: para os céus atentas,
Vives de esperanças e da grande esperançaI .

Dorvallno Koch

Clínica Veterinária
. SCHWElTZER

DR.· WALDEMAR SCHWElT ZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
raio x, internamentos, boutique.

Rua Jolnvllle, nf} 1.178 (em frente ao Supermercado_ Brelthaupt)
Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul .:Santa Catarina.

.

Lanchonete e S,orveteria Pinguißl
, .

Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo
ATENDEMOS POR ENCO�ENDA, PA�TELÃO

Rua Ângelo Rubíní, 1110 _ Barra do Rio Cerro
Fone 72-2181 _ Jaraguá do Sul/Se.

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá.coníertr a maís variada coleção de ínverno, aproveitando li
as vantagens do preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja'l Av. Mal. Deodoro da Ponseca, nr. 1085 _

F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau. n" 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá do Sul _ SC. . ..

Loja 3 - Rodovia ·BR-280 (km 6J) . Portal de Jereguá. ."

Fé em Deus e pé na estradal
Lá vai o MOTORISTA, sem temor, cortando de

.

NORTE A SUL este imenso Pals.
QUe na solidão da cabine, tendo à frente
a imensidão, ele encontre, junto de sí, o

incentivo que o faça vencer com

tenacidade todos os desafios da estrada.
A ele todo o nosso apoio.

E nesta oportunidade, também,
regozijamo-nos com os trabalhadores rurats

pela sua data maior, assim como com

a comunidade jaraguaense, que vê passar,
neste 25 de julho, o centésímo-déeímo .

antversárlo de fundação da cidade.
Estamos todos de parabéns!

Viação Canarinho Ltda ..

o TRANSPORTE CARINHOSO

h.de: Av. Mil! ���ro D' 987... Jaragué �o Sul .. se�

,-,-:.;. .

..

.

,

II

I,

li

II
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CãmaradeVereadores de Jaraguá do Sul.
� .. -::

..' ,

.

ConcomiÜmt�IÍle�tf�' às Coni�morações. alusívas ao. festivo. evento, perlustrando o passado, ':v�m. : ...

à memöría. a luta ·de uni -punhadc de homens, verdadeíros bandeirantes' comandados pelo Coronel =
Emilio Carlos': Jóurdan, �qúe

-

desbravaram o ambíente hostil, para aqui plantar a sementa dá
'

.. "

esperança e, que regado com õ- suor' do trabalho e do amor cívico, fez nascer

JARAGUA 00 SUL. São 110 anos de profícua labuta em prol do engrande-
cimento de sua gente, da conservação dos seus costumesa da con-

tinuidade do seu progresso' e da sua cultura. Dia 25 de julho, por isso, seus

filhos, imbuídos do mais ardente sentimento de gratidão, unissonamente hão de pa
rabenízar-se com os que construíram o progresso. E, para que o hino da gratidão ecoe em

.

todo o Município, 'a, CÄMARA DE VEREADORES DE JARAGUA DO SUL empresta
as vozes de seus componentes e associa-se às manifestações de júbilo dos

munícipes pela' data que ora festejamos,

Vereadores: Lauro Siebert, Almiro Antunes Farias Filho,· Luís Alberto Oechsler, Maríno .

Verdi Lenzt, Ortval Vegini, Gustavo Mathedí, Atarde Machado, José Gilberto Menel, Arnoldo Schulz,
Heíns Bartel. Alido Pavanello, Alido Krutzsch, Errol Kretzer e Luiz Zonta.

.

.

Mensag,elO
(

"

:- -�:
.. .

.: ': .. \.:� .' �
.

� .. � �. -'

Jaraguá do 5\)1, 25 de julho de 1986
ADEMAR BRAZ WINTER

Presidente

. Precisa-se de UM JO
VEM que tenha muita cal
ma, Ul\1 JOVEM que não
se precipite por nada, mas
saiba. refletir, pesar es

prós ,e eontras e tirar boas

conClUSões;,
.

UM JOVEM que saiba
aceitar os outros como

eles são;'
UM JOVEM que não se

incomode por' qualquer
coisa com os outros;
UM JOVEM que vá ao

encontro dos outros para
colaborar com eles;
UM JOVEM que' saiba

dialogar, que não grite
quando está na roda de
amigos, mas cuja presen
ça seja agradável e acolhe
dora.

Precisa-se de UM JO
VEM .\le assuma, mesmo,

,

Precisa-se de Jovem de vida,
.

Precisa-se ele UM 'JO-'
VEM que se preocupe com
o crescimento da sua- co
munidade e pela constru
ção de um mundo-melhor':
UM JOVEM que quan�'

do fizer' algo, não pense'
. logo quanto dinheiro vai.
ganhar, mas o .que fará
com isso pelo crecimento
de seus amigos e do pró-
prio. . .

Precisa-se de UM JO
VEM, assim, em 'todos os

lugares._ Na família da qual
você participa, à qual
você pertence, na comuní
dade à qual frequentá, na

sociedade qúe vive e tra-
, balha.

E, 'I�Inbre-se: precisa-se
muito deste JOVEM.

Frei Nelson Müller

UID
sua responsabilidade, UM
JOVEM que saiba dizer
SIM quando é sim e NÄO

. quando é não;
UM JOVEM que saiba

rezar, isto é qu.e saiba co-

locar-se na posição do FI
LHO DE DEUS, que esteja
em permanente contacto
com DEUS seu PAI; mas,
não só nas horas de peri
go e aflição, porque este

não é filho e sim escravo

e no CqSO precisa-se de
UM FILHO;

.

UM JOVEM., que saiba
.

tornar a Bíblia presente em

todos os seus momentos

I'ulo Escola Marquardl
Ensino teórico e prático com obtenção para carteira de motorista de

qualquer categoria. .-

Numa perfeita integração de esforços de toda uma co

munidade, saudamos o MOTORISTA e o COLONO pela passagem do
seu dia, assim como ao POVO JARAGUAENSE que comemora o 110<?

aniversário' de fundação de sua cidade.
.

Rua Preso Epítäcío 'Pessoa 133 - Fone 72-1114 - Jaraguá do Sul/Se.

PARAB:eNSI

'Orgulhamo-nos - em
.. estar presentes na oportunidade em que a cidade explode de alegria

em comemoração ao seu centésímo-déctmo aniversário -de fundação.
Ao Colono e. aa Motorista, o nosso abraço.

, Fábrl-cö,'" de esquadrias d�, }erro, po�as pantográficas, janelas"; gra��, cercas, portões, portas de
rolo, etc. " o,, ,,_, r=.Ó, ',," s , ... ,' _ ." .r,

Rua Preso Epitácio Pessoa 258 _ Fone 72-2754 ,- Jaraguá do Sul

Metalúrgica' Cídívol Ltdo.

.:;._.-----�_"..,.--.---..."...------�-----------_:_ -------_.
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CORREIO DO POVO
. .

��o Pestlva dói UO �08

Jaraluá do Sul· - 110 Anos

PrestaDios a nossa homenagem a tades os

que ··contribuiram para· a seu

. desenvolvllDenta

.. t:::::A
. Marcallo .adislria de Cballéas Lida•

.

;iCL�. Empreendi.ealos ImobiliArios Marcano Lida.

Pedreira Rio Branco Lida.

eine Jaraguá 5.1.

COM ORGULHOI
FAZ HO ANOS QUE TUDO COMEÇOU ...
Cumprímentamos a operosa comunidade de Jaraguá
do Sul.
Votos extensivos ao COLONO e aos amigos
MOTORISTA.

: Vnlmo-nos âs manifestações comemorativas ao

aniversário de fundação desta cidade,
externando nossos cumprimentos em especial aos

nossos amigos motoristas e a afirmação de

pertencer com orgulho a esta terra.
Salve 08 110 anos de Jaraguá do Sul

CARROÇARIASHe
HORNBURG Ind.Carroçarias BlindadasÜda.

C.rroÇtril& Bli�d.d•• · Frigorificas . I�otérmj�,. Treill.r's Comerciais· Esquadri.s . P.rtll

. Auta Escala Jaraguá Lida.
Av. Getúlio Vargas, 26
Fones 12-1261 e 72-2078Av. Mal. Deodoro 1.479 _ Fones 72-2511 e 72:2130

Jaraguá do Sul-SC ..

Na oportunidade em que Jaraguá do Sul comemora seus 110 anos de fundação a Kusz
Artefatos de Couro Uda saúda a efeméride rejubi lando-se por estar participando na construção da
"grandeza pelo trabalho".

.

c •

Kusz Artefatos de' Couro Lida,
Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 863 - Fone 72-0682 Jaraguä do Sul-Se.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edlç(o Fést1vil- dÕ8� 110" AnOã.

da' Duquesa
r-r»

Rua Expedicionário Antöní» Carlo� Perreíra 8S0 _ Fones 72-1011,
.

12-2384 e 12-1292 _ Jaraguá do SuLSC.
----------------------------

Compre seus materials de construção na

Arte Laje Jaraguá
Mate'riais de construção e telhas coloniais direto da Cerãmíea Vila Rica.

Aquecedor Solar da Funilaria Jaraguá.

E além disso, a melhor laje da região. Visite-nos.

Temos o melhor e um bom preço.

....

\

:2:BESC �

,.
•

21. O "SEGREDO'" DOS DUQUESES (lll) .... :e o va

lo da Sociedade. :e um canal de irrigação, com 10 km
de extensão. Apanha água do rio na altura do José
Demarchí e distribui pelas arrozeiras até no Oscar
Goltz, em São João. Para atender as necessidades de
todos os sócios atuais, ele

o

recebe e movimente uma

massa de 120m3 de água. por minuto. E considerado a

artéria vital de Santa Luzia. Além de aclimatar todo o

vale, servir à agropecuária e a todos, ele tem ainda
as seguintes importâncias: a) Geológica _ isto é, mu
dou a terra. Antes os ribeirões dos morros esparra
mavam suas águas na várgea toda, gerende banhadais

perigoSo.s e um "pantano mole" que ninguém queria;
mas o valo interceptou aqueles ribeirões e levou con

sigo suas águas. Isto fez cem que todo o "pantano mo-
o le' soe transtormesse em terra enxuta, fértil e muito.

preciosa. b) Social _ isto é, povoou aquela terra com

famílias e sempre atraiu outras, dando-lhes estabilida
de de moradía e sobretudo garantia de trabalho e de

vida. Inclusive famílias numerosas . O Valo uniu todas

as famílias ao longo de seu percurso como a fonte

atrai es sedentos. c) EconOmica _ isto é, as terras ga
nharam valor; tem produzido muito,' para o lugar e

para o município, tanto agricolamente como índus

tnalrnente. Em cima dele foram montadas serrarias,
ataíonas, geradores e sobretudo o descascador de arroz

do Rndí. d) Politica _ é realmente a resposta que um

povo encontrou a 'um problema que sentiu. É um ver

dadeiro exemplo de eooperatívísmo privado. O povo,
mesmo. sem apoio. público se organizou e conseguiu,
inclusive com. estatutos registrados, como. temos a

oportunidade de ler. Agora se pergunta: Quem abriu

.este cenalt. Quando? Como? :e o que vamos ver: O

Grotão, o Projeto. de São João e Assembléia de Apro
vaçêo dos Estatutos. (A seguir: O Grotão da Fertili

dade) .

• FRIGORíFICO G·U M l S. A.

Produzindo alimentos com qualidade e higiene
desde 1945.
Frigorifico _ Supermercado e Fábrica de Rações.

SUBA NA HONDA

CHE GOU A

CÖNCESSIONARIA HONDA DA REGIÃ.o. CO
MaRCI.o DE M.oT.oS, ASSISTENCIA T:eCNICA

E B.oUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI
�

MOTOS E·SAIA PIL.oTAND.o A SUA MÁQUINA.
.<> \ Rua Adélia

o

Fischerr 239 (Rodovia'oBR:�280)
.

Fone '12-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Oficina' Mecânica
I

TIBER.IO Ltda.
Rua Leopoldo Malhetro 110 67 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Serviços de lataria, pintura, polimentos em todas as ltnhas de carros-panseío
• �::: ��'��.,.� v

Motores à base de troca com garantia dÊ{2Ó.OOÓ km .
._.

"

-, �r�.(..;,-;:�.� �1t�

Retifica de motores, regulagem, revisões e demais serviços espectalízades

d ih
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Na SCAR, inaugurada mefmann da Silva, com

segunda-feira pelo gover- "Caçador" e o terceiro pa
nador Esperidião Amin e ra Evandro Grützmacher
pelo preíeíto Durval Va- (de apenas doze anos), com
sel, foi aberta no día 18 o a obra "Hora da Bóia";
39 Encontro de Arte em Expõem ainda seus traba
Porcelana, e o 39 Salão de lhos no Salão de Artes
Artes Plásticas que perma- Plásticas _ Arlete Schwe
necerão abertos até o pró- dler, Danilo Paiva, Doro
xímo día 3 de agosto, das trea Hoffmann. Lídia Fon-
14 às 20 horas. Na aber- tanini, Fernando Bastos,
tura. com grande presen- Marina Lueders, Maria

ça de público e convida- Licir Bona, Adolfo Juliano
dos, foram premiadas as . Zimmermann, Alexandre
obras que se destacaram, Meldau, Marteka e Rosi
através a comissão julga- ta Schacht.
dora integrada por Jilhan
Hermann. Maria da Graça
Bakun, Rodolfo Hufenues
sler, Ivo Ewald, Vilmar

Eggert e Paulo Roberto
� Schroeder.

O primeiro lugar coube
a Vera Dornbusch, com a

obra "Cavalgada"; o se

gundo para Denise Zím-

lon,á vence
Ioná Fagundes, decla

mando o poema "O Amor
e Eu", foi a vencedora do
I Concurso de Declamató
ria de Jaraguá do Sul,
encerrado na tarde de sá
bado, dia 19, no Parque
Agropecuário, a meio da
2a. Amostra Agropecuá
ria, que desenvolvia-se
naquele local. Nove con

correntes participaram, os

classificados das elimina
tórias realizadas nos me

ses de abril, maio 'e junho,
durante a Feira de Ar-,
te e Artesanato.
A promoção da Prefei

tura Municipal, através da
,Fundação Cultural, com

apoio da Fundação Cata
rinense de Cultura, con

tou com as participações,
na finalíssima, de Eze

, quiel de Andrade Batis
ta, Graciela Simoni Ma-
coppi, Nélson

.

Pereira, '

Neste
.

25 de julho levamos a comunidade

jaraguaense a nossa mensagem de otimismo e fé,

"certog de que continuaremos imprimindo pelo

trabalho e dedicação, o crescimento e o desenvol-

vimento do município.

Gráfica Avenida Lida.

Rua Seme Mattar, 154 _ Fones 72-0588 e 72-Õ772
Jaraguá do Sul.

Salão ,de Aliles Eonclui�se d,ia 3

'Rotary Clu,b de Orusque: 40= Ano

o Concurso de Declamatória
Walter Bazanella e Maria
de Lourdes Zacko, esco

lheu as três melhores de
clamadoras, que foram:

19) Ioná Fagundes com "O
Amor e Eu", 29) Aríetusa
da Silva, com' "Vozes d'
África é 39) Emilce Mars
chall, com "Coração". O'

proíessor Balduino Raulí
no, títular da Secet, diri
giu os trabalhos.

Já o Encontro de Arte
em Porcelana reúne ri

quíssimas pinturas, que
mostram algumas técnicas

apuradíssimas e belas

obras de arte. A SCAR lo
caliza-se na Rua Amazo
nas, lateral da Av. Mare
chal Deodoro.

No próximo domingo,
dia 27 de julho de 1986, o
Rotary Club de Brusque
completa o seu 409 ano de
existência, o que consti
tue motivo de muito júbi
lo na família rofäría do
Distrito 465. Diversas ca

ravanas estão sendo orga
nizadas com o objetivo de

prestigiar o extraordinário
acontecimento. Para assí
nalar' o festivo evento o

Rotary Club de Brusque
elaborou a seguinte pro
gramação para o acima
mencionado dia: 9:30 hs.

Inauguração de um Mar
co Rotário comemorativo
no entroncamento da BR - ,

101 com a Rodovia Anto
nio Heil; 11 hs. _ Culto

��------�------------------

Ecumênico; 12 hs, _ Reu
nião de trabalho da Casa
da Amizade e 12:30 hs. _

'Grande churrascada alusi
va ao marcante evento,
reunindo autoridades e ro

tarianos que se fizeram
presentes, ocasião em que
serão homenageados os

quatro fundadores ainda
vivos.
Para os rotarianos da

área da grande Florianó
polis informamos que de
verá um ônibus partir as

8 horas do dia 27 de ju
lho, com saída do Hotel

Diplomata '.A participação
de pessoas nos festelos e

churrasco será retribuída

pela contribuição de 50
cruzados.

WEG REALIZOU A 8a. CONATEC
O Grupo' Weg realizou ano, mais de 200 assísten

entre os dias 13 e 15 pas- tes técnicos estiveram pre
sados, a sua 8a. Conven- sentes, vindos de todos os

ção Nacional de Assísten- Estados. A convenção foi

tes Ténicos-Conatec, even- aberta com a saudação do
to bienal que objetiva con- diretor - presidente da

gregar todos os profíssío- WEG, Eggon João da Sil
naís da rede nacional de va e· encerrada na terça
assistência técnica autori- feira à noite, dia 15, com

rizada Weg, visando o de- jantar de confraternização
bate e a reciclagem, além e entrega de certificados
da confraternização. Este na Arweg.

Elisabeth Harmel, Emilce
Marschall, Adriana Vieira,
Ioná Fagundes, Paulo Cé
sar de Andrade Batista e

Aríetusa da Silva.
Um júri eclético, forma

do por Nilda Salai Stahe
lin, Neuza Rezende Ma
chado, Almerino Lidio
•Vieira, Alcides Bus s,
Yvonne Alice Schmöckel
Gonçalves, Elaine Otto,
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UM DIA MUITO ESPECIAL

Neste dia, tão importante para nós jaraguaenses,

o orgulhe;>' é a satisfação de participar desta coletividade

estão estampados no fato de a�armos esta terra e de termos sempre

em nossas mentes a proposta firme de seguir a nossa

missão, tão bem cumprida, até agora.

Nossa homenagem aos 110' anos de fundação da cidade, aos Colonos

e Motoristas, nésta data a eles consagrada.

PARABllNS!

Curlume Arnoldo Schmill Lida.
Rua Walter Marquardt 1548'_ Fone 72':'0670 _ Jaraguä do Sul-Se.

HOJE II DIA DE FESTA!

Aos nossos filhos deixaremos o legado da fé e do trabalho
�

,

virtude e exemplo dos maiores homens,

'que importantes ou humildes, assumem

todos um papel igual na .socíedade ordeira Ei progressísta

que gerou a grandeza de nossa cidade.

Neste 25 de julho, reverenciamos a. data que marca o centésimo

décimo aniversário de fundação de Jaraguá do Sul, assim como

o dia do Colono e do Motorista, que têm parcela' decisiva no

. desenvolvimento e no progresso do município;

Domingos C'hiodini Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Cahite- Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Jaraguá: criadas 388 empresas
no semestre

Segundo dados revelados pelo Escritório Regio
nal da Junta Comercial, do Estado, anexo a Associa

ção Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, foram

criadas no primeiro semestre do correnté ano 388 no

vas empresas em nosso Município, compreendendo co

mércio, indústria e prestação de serviços. Destas 23
são limitadas, doze indíviduais, trezentas e cincoenta

e cinco microempresas, sendo cento e oitenta e uma

delas índividuaís.
No mesmo período foi cancelado o registro de

catorze empresas jaraguaenses, sendo três limitadas

(individuais) e onze microempresas, nove delas indi
viduais. Outrossim, ainda segundo a mesma fonte da

JUCESC, de janeiro a junho de 1986 transitaram pela
repartição um total de 799 processog relacionados com

o registro do comércio.

II Frioliveira Com. e Repres. Ltda.
Fiambreria

Direção. de: Marcy Mascarenhas de Oliveira

FRIOS, LACTICINIOS, CARNES BENEFICIADAS

"PAMPLONA", SAMBIQUIRA DE PERU.

Tõdos os preços abaixo da tabela oficial .
..

Av. Mal. Deodoro da Fonseca 144 (antigo Açougue
Mahnke) _ Jaraguá do Sul _ Fone: 12-1181

II

II

ELETROLAR

Comercial -de Peça,s . Lida.

Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten

dimento é um direito seu.

Peças e acessórios originais e assistência téc

nica autorizada ARNO, WAUTA, BRITANIA,
BLACK & DECkER, FAET, GE, ELETROLUX,

FAME e FORNOS LYER.·
-

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 72-2200

Jaraguá ido Sul _ SC.

II

Dirigimos nossa mensagem nesta data, para expressar nossa' gratidão a todos aqueles que no· dia-a

dia labutam para o engrandecimento de nossa gente, 'com o objetivo de proporcionar dias prorníssores

voltados para '0 interesse comum. Abrimos Os braços para oferecer o nosso abraço.

SALVE 25 DE JULHO PARABllNS JARAGUÁ DO SUL PARAJmNS COLONO _ PARABllNS

MOTORISTA.

Melalúrgica Erwíno Menegolli Lida.
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o clichê acima toca

muito de perto os jara
guaenses, pois liga o pre
sente _ os 110 anos de
existência _ aos primór
dios do então Sertão do

Itapocu. A foto foi feita

por Salvador Barroso Jour
dan Ruíz, filho, da saudo
sa sra. Helena Jourdan

.

Ruíz, então com 92 anos

de idade, localizada pelo
nosso diretor na aprazível
cidade de Nova Friburgo,
no Estado do Rio de Ja
neiro em fevereiro de
1976 com a intenção de
convidá-la a participar dos
festejos. do centenário,
sendo, coino era na oca

sião, a única filha viva do
fundador Emílio Carlos
Jourdan, nascida no dia 2
de agosto de 1883, no Ser-'
tão do Itapocu.
Lê-se de sua certidão de

batismo: . "Certifico- que
revendo os livros de ba
tizados desta Paróquia (na
do Paratí, atual Araquarü
encontrei no livro n? 5,
fls. 32 registro do seguin
te teor: Helena: Aos vin
te e quatro dias do mez

d'agosto do anno de mil
oitocentos e oitenta ,e qua
tro, na Matriz desta Fre
guezia do Senhor Bom Je
sus do Parati: Baptizei so
lenemente e puz Os san

tos Oleos a parvula He

lena, nascida a dous

d'agosto do anno p. pas
sado, filha lega. do Dr.
Emílio Carlos Jourdan e

de O.' Helena Elizabete
Julie Augustíne Caffier
Jourdan. Avós paternos
Charles Marie Jourdan e

sua mulher D. Virgine de
la Pierre Jourdan; mater
nos Charles Augustine
Caffier e sua mulher D.

.

Julie Marie Caffier. Foram
Padrinhos o Dr. Antonio

da Silva Netto por seus

procuradores Francisco de
Faria Machado e sua mu

lher Maria Walter de Fa
ria Machado".
Por ocasião da visita

feita pelo nosso diretor e

d. Brunhilde à Nova Fri

burgo a veneranda emo

cionou-se ao ensejo do
inusitado encontro, lem

brando, na ocasião, passa
gens de seu finado pai e

Os presidentes Mal. Flo
ríano Peixoto e Prudente
de Morais.

Se viva estivesse esta
ria para completar o seu

1039 ano.

Através da foto acima,
a última que colhemos em

vida, deseíamos prestar
em nome de todos os ia
raguaenses a nossa emo

cionada homenagem ao

fundador, seus familiares
_

diretos e seue descenden
tes, por ocasião dos 110
anos de fundação de Ja

razuá dO Sul, a "Pérola do
Vale do Itapocu",

Jornal do Interior, a

força da Comunicação
impressa.

Faça ou renove a sua

assinatura do
.

"Correio do Povo"
Você é especial para nós.

CORREIO DO POVO Edição Festiva dos HO Anos

Economia microrregionalleve bom crescimento em 85

Pequenos músicos vão ao Encontro· Nacional

Movimento Econômico
foi o assunto principal da
assembléia da Amvali, no

díe 18, em Schroeder.
Presente, o auditor-procu
rador das prefeituras mu

nicipais do Vale do Itapo
cu, Dr. Romildo Roberto
Koeníg, analisou a primei
ra listagem expedida pela
Secretaria da Fazenda, re

latíva ao processamento
das Declarações de Infor
mações Econômico-Fiscais
DlEFs. Segundo o secretá
rio-executivo da Associa
ção, Dávio Leu, a média
de crescimento é satisfa
tória, apesar do serviço de
auditoria estar apurando
outras somas ainda não

No período de 26 a 30
de julho, em Viamão, Rio
Grande do Sul, acontece
rá o Quinto Encontro Na
cional da Educação do
Talento _ Método Suzukí,
que reunirá professores e

alunos de todo o País, dos
Estados Unides e do Ca
nadá. O método Suzuki é
relativamente novo no

Brasil. Foi criado na dé
cada de 20 pelo fabrican
te de violinos japonês Shí
nichí Suzuki, lembrando
em tudo a íílosoüa oriental
com uma supervalorização
do ser humano e muito

respeito pela vida.
Em Jaraguá do Sul fun

ciona junto a Escola de

COmputadas.
Pelo relatório parcial da

. Secretaria da Fazenda, a

produção agropecuária te
ve um indice médio de
crescimento nos municí
pios do Vale do Itapocu
de 217,91% e a indústria
e comércio, 313,83%, isto
no ano de 1985, compara
tivamente ii 1984. Muito
embora os números não

sejam definitivos, o cres
cimento econômico na mí
crorregião foi o seguinte:
Agropecuária _ Barra Ve
lha 495,31%, C o ru p á
196,16%, Guaramirim ....

522,10%, Jaraguá do Sul
76,84%, Massaranduba .

243,55% e Schroeder .

Música da SCAR, um gru
po que aplica o método
Suzuki, com um total de'
vinte alunos, orientados

pela . professora Cilene
Sluminsky. Destes, catorze
participarão do Quinto En
contro Nacional da Edu
cação do Talento, sendo
eles Udo Fauth, Homero
Rueckert, Susana Peldens,
Vivian Feldens, Irving
Feldens, Deisy Schwanz,
Adriane Mara Fischer,
Juliane Martens, Gabriel
Martens, Graziella Marina
Secco, Thati Gabrielle

Secco, Caroline Barbosa,
Leonardo MatHe e Fábio
Cizeski. Alguns pais acom

panharão o grupo e igual-

303,34%; Indústria e Co
mércio _ Barra Velha
598,89%, "Corupä 345,93%,

.

Guaramírím 281,78%, Ja
raguä do Sul 338,20%,
Massaranduba 305,94% e

Schroeder 409,29%.
Os prefeitos da AMVA

LI, voltaram a encontrar
se na quarta-feira, dia 23,
na sede da Associação,
para uma reunião técnica
com o secretário-executi
vo Dávio Leu, que repas
sou as orientações do Ga
plan com relação a reava-

.

liação do PGI realizado
em 85, para a programa
ção dos investimentos
com recursos do PROURB,
em 1987.

mente participarão do cur

so, objetivando aprender a
orientar as suas crianças.
O grupo Suzuki da

SCAR, formado somente
por violinos, funciona
desde o segundo semestra
de 1984. O progresso tem
sido extraordinário, infor
ma o presidente da SCAR,
Rolf Hermann, lembrando
que o método é mais do
que uma técnica de apren
dJzado de música, ele é
uma educação para á vi
da. Ensinar musica às'
crianças com a mesma na-

. turalidade com que se ,en

sina a língua materna, in
clusive com a presença
�QS pais, durante as au

las', é o objetivo do mé-,
todo Suzukí, que em Ja
raguá do Sul reúne crian
ças dos 4 aos 15 anos. A
técnica transforma as au

las num momento diverti
do, de brincadeiras e con

vívio social", explica Her
mann.

Posto de Vendas Marcatto
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

CURSO SIGMA PRE-VESTIBULAR
SEMI-EXTENSIVO

- INSCRIÇÖES: Até o dia 31 de julho.
- HORÁRIO: Das 19:00h às 21 :OOh.

.

- LOCAL: Sala ANTIGA da Escola Jaraguá.
- ATENÇÄO: As vagas serão limitadas.

Inícío das aulas dia '4 de agosto.
- MAIORES INFORMAÇÖES: No horário e local
acima.

A Coordenação.

ESTA EDIÇÄO:,
Partícíparam da con

fecção desta edição fes

tiva, em suas värías fa
ses _ Eugênio Victor

Schmõckel, Flávio José
Brugnago, Eugênio Vic�
tor Schmöckel Filho,
Odilon Lourival Grau
din e Jaime Blank.

II Qualidade: uma simples questão de afinidade.
A principal afinidade da Seara lndustrlal com a cidade de Jaraçuá do Sul, � a constante
busca de perfeição em matéria de qualidade. Todo o Brasil e murneros paises do
exterior comprovam isso.

.

•
Seara

QUALIDADE QUE DA GOSTO
.. _

_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul - 25!julho a 01/agosto/1986 CORREIO DO POVO E!l1ção Festiva dos 110 Anos
".

Sul, apresentaram-se na

Igreja Matriz São Sebas
tíão, durante a míssa das
9 horas.
No mesmo día, à noite,

o Grupo Teatral Brucutu
SCAR, fazéndo sua estréia,
apresentou, com muita fir
meza, a peça "Faça Hu
morl Não Faça a Guerra!".
Os jovens atores tiveram
o trabalho reconhecido pe
lo público, que tomou to-"
ras as dependências do sa- :
Ião comunal. A boa men

sagem da peça foi levada
ao público e dentro das li

mitações de um grupo
teatral amador, com todas
as suas deficiências, só
resta incentivar para que
não pare, mas sim, conti

nue a encenar novas pe
ças, enriquecendo a arte
e a cultura da Jaraguá do
Sul que hoje, 25 de julho,
festeja Os seus 110 anos

de fundação.

Público prestigia corais e teatroFunerária e Floricultura
. esclarecem

do por Ricardo Feldens,
Coral Infantil da SCÄR,
regido pela jovem Rosime
ry Pett, Coral Universitá
río de Joinville (Luís Fer
nando Melara), Associa-"
ção Coral de Críciúma
(Valdenir Zanette), Coral
Infantil do Centro Educa
cional Evangélico (Rúbía
Lohmann), Coral Camerat
ta Vocalle, de Blumenau
(Telmo Locatelli) e, o Co
ral da SCAR, regido pelo
maestro Luís Fernando
Melara.

"

O Encontro de Corais
foi um econtecímento
marcante para o setor cul
tural de Jaraguá do Sul,
destacando-se Os corais
infantis, - com apresenta
ções soberbas. No domin
go, día 13, os Corais de
Criciúma e de Jaraguá do

Foram dos mais concor

ridos e movimentados o

Encontro de Corais e a

apresentação de Teatro,
promovidos pela Socieda
de Cultura Artística e

Fundação Cultural de Ja

raguá do Sul, nas noites
dos dias 12 e 13 passados,
na Comunidade Evangéli
ca Luterana. Felizmente,
um bom pblíco fez-se pre
sente aos espetáculos cul
turaís iniciado com o En
contro de Corais, o quar
to, comemorativo aos trin
ta anos de fundação da
SCAR, reunindo o Coral
Evangélico Jaraguá, regi-

Não é verdadeira a noticia narrada dia)
16-07-86 na Rádio Jaraguá, a respeito da Funerá
ria Bom Pastor e Floricultura. Isto porque a Fu
nerária Bom Pastor tem Os seguintes principios:
nossa Funerária sempre zelou pelo bom atendl
meato, mclusíve neste bom atendimento leva um

certo conforto às familtas enlutadas que solicitam
os nossos servíços, No caso falado no dia 16,_Dão
entendemos porque foi usado o nome da Funerá
ria Bom Pastor e Plorícultura naquele caso. "

Com relação ao depoimento de José D'Ávila,
o pessoal que fez parte da briga vai tomer as
medidas judiciais. Só queremos deixar bem claro

que a Funerária Bom Pastor nada teve a ver com

à briga, apenas ficamos sabendo" da mesma e ire
mos testemunhar em favor deles.

A Díreção, CzS 42 mil ao 1;
grau m'unicipaleia.Spezia Lida.&
No dia 10 de julho úl

timo foi assinado termo
de convênio na 19a. UCRE,
entre O" Governo do Esta-
"do, através da Secretaria
da Educação e a Prefeitu
ra Municipal de Jaraguá

"

do Sul. O convênio, no va

lor de Cz$ 42.000,00" vísa
fortalecer o ensino muni
cipal, contribuindo para a

expansão e melhoria do
ensino de 19 grau.

SERRARIA E SERViÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção e serviços de trator
"com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 1.72 _ Jara;guá Es
querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

E D I··T A L
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã

de N�tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguâ do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
,

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartôrio para protestos os títulos contra:

Alfredo Rutsatz _ Rua João Tozíní _ Corupá -

Antonio Klimenkowski _ Morra da Boa Vista -

Nesta _ Cacilda Bíanchíni _ Estrada Nova, s/n -

Nesta _ Cezar José Gascho _ Estrada Garibaldi -
Nesta _ Claudio Roberto Klímekewskt _ Rua Mor
ro da Boa Vista, s/n _ Nesta _ Dario de Melo -

Av. Mal. Deodoro, s/n _ Nesta _ Lorival Gumz -

ZeH Ltda. _ Rua Olívía Chiodini Pradí. s/n _ Nes

ta _ Miguel Rínkawieck _ Ribeirão da Lagoa -

Massaranduba. .

E como os dítos devedores não foram encontrados
e ou �e recusaram a aceItar à devida inthDação, faz pot
interrnédío do presente edital para que os mesmos com

"areçam neste Cartôrío, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então

dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos" títulos protestados na forma da lei, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 22 de julho de 1986.
Atirea Müßer Grubba· Tabeliã de Notas e

Jficia1 de Protestos de Títulos da Comarca de l.do Sul

Dê ílores a quem você ama. Decorações
de igreja e salão, buquês, arranjos, plantas'

ornamentaís, com entregà: a domicilio. Atendimen
to por profissional no ramo,

Casa das Flores
A Secretaria da Educa

ção desenvolve o Proje
to Desenvolvimento do
Ensino Municipal junto a

80 municípios do Estado,
que aplicarão as verbas
em

.

obras. de construção
ou reforma e aquisição de
material didático para a

escola e o aluno. O total
de recursos atinge a Cz$
3.168.900,00, sendo que o

Estado participa com Cz$
2.580.000,00 e o Ministério
da Educação com Cz$ ..

648.900,00.

.Rua Reinoldo Rau 606 _ Ed1flcio Santa Terezinha,
esquina com Rua João Plcaolt.

ADVOGADA
MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Separações e dívörcíos, .acídentes de trânsito,
inventários, cobranças e advocacíà em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108
Jaraguá do Sul.

Parabéns, J araguá.

jaraguá
JARAGUÁ,FABRIL s.A.

bem" vividos.Pelos -110 anos
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JaraQuA do Sul - 25/Julho a 01/agosto/1088 eOIlREIO DO POVO

A propósito da data da'
f'ijp.dação de Jaraguá do
S'I,lI/ nos seus 110 anos, va
le a pena lembrar, tam
bém, o 25 de Julho como

d�ta da imigração alemã
no Sul do Brasil, mais es

pecialmente no Vale do
Rio dos Sinos, em terras

gaúchas. Aliás, é grande
o número de gaúchos no

Bstado e também já bas
tante acentuado o gaúcho
em Jaraguá do Sul. A ní
vel de Estado - "seriam os

eataúchos ou Os gaúcates
ê em termos de município
98 jaraúchos ou os gàúja
'tas. Igualmente merecedo
Tes de nOssa homenagem
porque contribuem com

seus conhecimentos no

desenvolvimento do par
que fabril ou como técni
cos da área agro-pecuária,
quando 'não sé transfor
mam em professores ou

operadores de marketíng..
TOdos são benvindos.
Por ísso lembramos de

Dante Martorano, [oaquí
nense recentemente faleci
do que, como'advogado ee
fazia proíessor da UFSC e,

por conseguinte jornalista
por temperamento. Dele é
o titulo deste artigo. Dizia,
o ilustre amigo e compa
nheiro que nos ofereceu
em 1980 o título nobiliár

quico de Barão de Itapocu
em troca de uma curta mas

sólida e sincera amizade:
"Como chamá-los de ale
mães? D. Pedro I, na ân
sia de afirmar a soberania
do Império, recorreu a

mercenários e u r o p e u s.

Germânicos soldados, pa
ra em 1825, formarem as

tropas com que pretendia
contrapor 'às portuguesas,
ainda àquele ano aquarte
lados no Rio de Janeiro.
A austríaca Maria Leo

poldina, sua esposa, o as

sessorava' na remessa de
,aliciadores de soldados.
Como não podiam, ser os

europeus, cóntratados co-'

mo militarés, viriam como

imigrantes. D. Pedro à che
gada de cada navio, ele

próprio, avàliava e distri
buía Os contingentes que
chegavam. Nova Friburgo,
São Leopoldo, Novo Ham
burgo ou Rio de Janeiro.
As famílias chegadas aqui

Estes Gaúchos Gerßl,Alieos para o controle �egtif:itat�
vo.
No ,segundo decêfiiô

doces de mamão, de laran- deste século, do Rio Gran.
ja com meiaao. ue abobo- de do Sul; o trêm de ferro ,.

ra, Pão de aípím, de ba- pela São Paulo-Rio Gran
tata doce, de milho, de de, os trouxe à montanho
centeio e de trigo. l:i sem- sas terras do Vale do Rio
pre as cucas; MUlheres al- do Peixe" Piratuba, Joa
tas e exuberantes,' louras çaba, Luzerna, Ibicaré,
exigentes no asseio das ' Tangará, Videira, Ipoméía,
roupas engomadas. Artís- Rio das Antas e Caçador,
tas do crochê, dos borda- foram os centros preferi
dos e do "gabelein"! Hu- dos. Gente completamente
mar ruidoso nos trocadí- diversa dos outros desceu
lhos e nas risadas. Deco- dentes alemães vinda pa
raderas incomparáveis. Be- ra o Vale do Rio do Pel
las cortina� em todas as xe, NãQ eram €omo os tí

janelas. Vasos, e folha� roleses de Treze Tilias,
gens. Jardins caprichosa- nem como a gente que
mente desenhadçs e zelo- veio do Vale do Itajaí pa
samente cultivados. Fiares ra trabalhar na ferrovia.
em borbotões. Muitos ain- nas fábricas ou no comér
da hoje fazem seus presé-, cio. Estes gaúchos germâ
pios no Natal, quando ás nicas vieram cultivar nos
crianças recebem presen- sas terras do Vale, íazen
tes não do Papai Noel, mas do-as maravilhosas nas

do Chrls1uskind. searás ricas.
Não há propriedade ru- S c h m i d t, Schneider,

ral destes gaúchos germâ- Wenzel, Bender e Klei
nicos que não tenha suas nübing, são exemplos da
vacas, para a caprichada limitada nominata de as

produção de laticínios sínaturas germânicas ..Mas
Quando surgem na paisa- gente muito brasileira,'
gem das "Colônias" (como gaúchos iniciados pelo
se chama aqui' a roça), chimarrão que trocaram
belas casas de construção Novo Hamburgo, São Leo
esmerada, de alvenaria ou poldo, Monteaegro e São
de madeira trabalhada, já Sebastião do CaÍ' pelas '

se sabe que nelas moram terras do então Contesta
estes gaúchos germêníeos, do. ' "r

Sempre junto à família, es Sementes que com os

homens somente se reú- componentes da" terra do
nem. junto à cerveja, De Sul Brasileiro se. transíor
quando, entre muitas gar- c

maram num dos maís ex
rafas de, c e r v e j a: o traordínários grupos, étní
"Schnaps", a cachacínha, cos brasileiros, estes gran-

dões e alegres gaúchos
germânicos. Eles nos en

sinaram muita c o i s a,
aprencl.emos a fazer coro

com O tilintar dos cálices
de bebida, saudando a eu
fatia com um. vocábulo in·

corporado a nosso lingua
jar, de tradução inpossi·
vel: "Prost!"
O saudoso Dr. Dante

Martorano conhecia aq'Ue
la gente como poucos. Por
isso �lembramos a sua ma

nifestação de 1981, para
homenageÇir os gaúcho�,
que se encontram em nos-

"

so meio ..

Nossa sincera homenagem' à comunidade desta progressista Jall"aguá

no Sul 'formaram um con

tingente populacional ca

racterístico, hoje díssímí
nada em todo o País." A
maioria deles vinha do
Platinado, no Vale do Mo
sela à margem esquerda
do Reno. Por isto não po
demos nos conformar com'
a denominação de "mi
grantes alemães". Gera
ções e geniçõés' se suce

deram desde há 16 (de
zesseis) décadas, se afír
mando como gente' nossa,
esses gaúchos germênícos;
Verdade que de sangue
'a'lemão, mas inexistentes
a Alemanha unificada, à
época de sua vinda para
o Brasil. Daí não os em
polgarem ainda ao'apelo à
"Deutschland über alles",
A maioria provinha do
"Hunsrück", donde veio o

dialeto ,q� ainda hoje só
se fala .por aqui. Mas ale
mão nenhum identifica co

mo sua esta língua. Tan
to maís que enriquecido o

dialeto com muitas pala
vras portuguesas .germa
nízadas. Também não tí-
veram, como ,os alemães
europeus tanto íntercêm
bíe como os do Vale do
'Itajaí. Tanto é que, sequer
sé deram conta das aspi
rações nazistas. Sempre
gaúchos germânicos. Fa
cilmente identificáveis em

todas as partes. Agrícul
teres, Famílias numerosas.
A maioria católicos' roma-

,

nos. Grandßs consumido

res de cnnnarrao, mtrocu
tores da carroça no meio

rural da sui. rtoje quase
conrunoiues pela miscige
naçao, .com agricunores <lê
outras raças, seus VIZI

nhos .Foram eles que;'di
funeurem o' 20s'tO, no eam-

'po, pela valsa, pela poika
e pelo "shotísh", POIS em

quarquer de suas comum
dades, o conjunto musicai,
Com o violino, clarineta e

flauta. Nacíonetízadores,
Ou melhor, "g&uchificado
res" da "bandoneon" "'"

também culpados que são

pela, ','sanfona" presente
na ,música gaúcha.
Alegres. Três (3) dias de

danças e festas, nos

"Kerbs'' assegurados 'pela
contribuição de cada um

nas festas coletivas. Car
nes (vitela) à vontade. Do
ces. "Chucruts", Festas de
les' reservada para o ,'l:l dia
de Páscoa e pera o Pen
tecostes (agosto), com

muita cerveja fabricada
em casa, gasosa e doces
de todo o tipo. Pelo que
eles comem' também a

ídentífícação. Batata doce,
mandioca e aipim que
aprenderam a' degustar
aqui no Brasil. Morcília
branca. No Natal, bola
chas pintadas. Doces, ge
léias, pepino com nata e

conservas em vinagre. Do
café colonial, todo o re

quinte "Geschmier" dos

do Sul pelo 110C:> aniversárioide fundação.

Parabéns Colono... Parabéns Motorista.

Brandenburg
Rua Joinville, n9 1.255 '

__ Fone: 72-0239 _ Jaraguá do Sul _ Sc.

&

o Barão das .margens d".
Ita'pocu _ Julho/a6,

Cia.

Revendedor Autorizado Volkswag,en

...�
M en'e goll i
Veiculas 5,.1.'

Av. Mal. Deodoro 930 !. Fone 72-0499

OBRIGADO JARAGUA POR NÓS ABRIGAR.

OBRIGADO, MOTORISTA POR NOS

TRAZER E LEVAR.

OBRIGADO, COLONO, PELO, ALIMENTO.
R. Àdélia Fischer 239 - Fone 72-2190

'Jaraguá do Sul _ SC.
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-CORREIO DO POVO

FURGÕES, FURGÕES ISOT:eRMICOS E FRIGORIFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-101'1

.!

A rota da,malha

Nós temos tudo
·

para a radara todos.
'. '. Yen a conheeer
a linha Chevrolet86.

. Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado .
. Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.SelaMonza, Caravan, Opala, I:;Iiplomata, Cheve!!e ou Marajó, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.

.

Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha. .

.

. Nós temos planos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

Emmendörfer Comércio de. Velculos Ltda.
Av. Mal: Deodo,?,557 - Fones'72.065.5 e 72-0060 - Ja,aguá do sul.se

�--�------------�--

-',

PRETII!M

NM
PORPERiO

Eletrônicc
MEND.ONCA

ASSISTENCIA TV, ViDEO CASSETE E"
-

VIDEO GAME
-

Posto autorízado video game Dactar e Dismac.

Transcodííícação de vídeos importados.
Rua João Marcatto, 119 - Fone 12-2128

Jaraguä do Sul.

Comereíol Floriani
Máquinas de escreve): manual, elétrica' e eletrô
nica, calculadoras, arquivos, cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadei-

I
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio/
Ponto, autenticadora de Caixa.

I Acessórios para máquinas em geral

I·
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

---o--- ._-�._' �_....__ .. '

,.
-

o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam
bém têm completa linha de artigos infantis e en

xovais (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.
Aproveite as promoções especias e visite a

K O X I X- O
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

Bordados e Confecçöes A B
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 73-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

A especialidade está
nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

�____..Lavagem, limpeza de
tetos e estofamestos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do Sul/SC

MARSCHALL POLIMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Foi uma festa do espor
te a motor. Talvez o me

lhor e o maís organizado
Endure do Sul do Brasil.
O II Enduro das 1001 Tri

lhas, promovido pelo Ja

raguá Motor Clube, no do

mingo, día 13, reuniu um

número recorde de 66 du

plas (132 motos) de São
Bento, Florianópolis, Brus
que, Itapema, Rio Negri
nho, Curitiba, Balneário

Camboriú, Curitibanos,
Joínvílle, Chapecó,· Con
córdia, Blumenau, Gaspar,
Araranguá, Lages, Tímbó,
Camboriú, Porto Belo,
União da Vitória, Criciú

ma, Ibirama e Apucarana.
A prova teve 188 quilô
metros de extensão, durou
8h30 min e vinte e dois

posote de controle e. um

neutralizado em Corupá
efetuaram o registro da

passagem dos enduristas.
A chegada deu-se no

campo de pouso de vôo li

vre, a meio das asas del
tas, colorindo o ambien
te. Segundo o coordena
dor do Enduro, Sigmar

Beno Lucht, não houve
nenhum registro sério de
acidentes, apenas arra

nhões e pequenas 11J:�a
ções, atendidos pelo de

partamento médico. A pre
miação deu-se ii. noite, na

Boate Caesar Club, dian
te de grande expectativa,
em face do desempenho
altamente técnico de mui
tos participantes, que con

sideraram a prova como

uma das melhores, não

apenas pela organização,
mas, sobretudo; pela esco

lha das trilhes," facilitada
pela tópografia acidenta
da da região, que possibi
litou maiores emoções.
Na Caesars Club, além

do sorteio de uma série de
brindes, foram entregues
20 troféus, 20 medalhas

especiais, 100 medalhas de

participação (para quem
. conseguiu terminar a pro- .

va) e 3 troféus especiais.
Os dez melhores coloca
dos, em cada categoria,
foram: Graduados _ Síl
vio/Aldo (S. Bento), Ta
deu/Osni (Fpolis), Valdir/

.

Marcus (Brusque), Márcio! O Congresso Técnico .... Jaraguä do Sul, Brusque
Jovanio (Fpolis), James/ realizado na tarde do dia e São João Batista; Chave
Adelino (S. Bento)" José/ 11, em dependências do "C" .... Indaial, Navegantes
Humberto (Itapema), Gui- .Salão Nobre do Centro de e Ilhota. Os campeões de
do/Jair (S,. Bento), Alcio- Atividades do Sesi, definiu .cada chave disputarão um

ne/Marcog (Rio Negrinho), o participação de dezoito triangular para definição
Orlando/Gérson (Rio Ne- municípios nos Ja go 5

. dos classificados. Hände

grinho) e Ney/Ari (Curiti- Abertos Regionais, marca- bol Masculino _ Arweg _
ba); Novatos ou Estrean- dos para o período de 20 Brusque, Balneário Cambo

tes _ ROberto/ Mário e Os- a 24 de agosto, em Jara- riú e Guaramirim. tênis
mar/Roberto (de Blume- guá do Sul. O cerimonial de Mesa Masculino

nau), Renato /Waldemar de abertura acontecerá às Agropecuário..., Barra Ve

(Crícíúma], Gérson/Carlos l8h30 do dia 20, no Giná- lha, Jaraguá do Sul, Bal

(Joinville), Gérson/CarlOs sío de Esportes Artur neário Camboriú, Itajaí e

(Joinville), Elon/Pedro, e Müller, seguindo-o três Blumenau: Volibol Mascu
Augusto/Marcos (de Curi- partidas de futebol de sa- Ilno _ Arweg _ Chave "Arr

tíba), Braz/Alberto (Blume- Ião. O Congresso reelegeu ..... Jaraguá do Sul, Nave

nau), Walter/Pedro (Brus- Jair Venâncio, de Join- gantes, Timbó e Brusque;
que), Aírton/José (Rio Ne- ville, para representar a Chave "B" _ São Bento do .

grínho) e Sílvio/Freddy região Leste/Norte junto Sul, Gaspar, Guaramírím e

(Curitiba). ao Conselho de Represen- Balneário Camboriú; Volí-
Os eduristas de Jaraguá

:

tantes da Coordenação de bol Feminino _ Arweg _

do Sul, pelo- regulamento Desportos da SCET. São Bento enfrenta São
do Campeonato, não pu- João Batista e o perdedor
deram participar. A coor- Oito modalidades serão jogará contra Jaraguä do

denação do Enduro 1001 realizadas. Os municípios Sul. Xadrez Mascullno _

Trilhas, recebeu de uma qUe as disputarão são os Clube Jaraguaense de Xa

empresa o desafio de pro- seguintes: Bocha .:.... Chave ' drez -.... Araquarí, Bar.ra

mover ainda este ano um
.

"Arr _ Arweg � Benedito Velha, Guaramirim, São
novo Enduro, desta feita Novo, Guaramirim, Nova Bento do Sul, São 'Fran
com 500 quilômetros, cu- Trento e Blumenau; Cha- cisco, Balneário Cambo

jas negociações já foram ve "B" _ Agropecuário _ riú, Itajaí, Benedito Novo
iniciadas. Jaraguá do Sul, Timbó, Na- e Brusque,

vegantes e Balneário Cam- O futebol de salão terá
boriú. Bolão Masculino _ InICIO após a solenidade
SER Vieirense ...., Itajaí, de abertura, devendo a

Gaspar Balneário Cambo- bocha, handebol, volibol e
riú, ,Barra Velha, Jaraguá xadrez apresentar os prí
do Sul e Timbó. Futebol meiros jogos na quinta
de Salão _ Ginásio Artur feira, día 21; o bolão e
Müller _ Chave "Arr _ tênis de mesa serão rea
São Francisco, Timbó e lízadog a partir de sexta-·
Guaramirim; Chave "B" feira, dia 22 de agosto;

Sesiano de futébol começa dia 2

Fortes, Hunes, Valmir e Marilze vencem a Prova Rústica

Jaraouá promoveu o maior e melhor Enduro do Estado '�do definido para os Jo,oos Regionais

Com 198 inscrições, de

senvolveu-se na noite do

dia 15, a Prova Rústica
110 Anos de Jaraguä do

Sul, promoção da Divisão

Municipal de Esportes
apoiada pela imprensa ci
tadina. Um grande públi
co fez-se presente ao Ion

gO do percurso das ruas

Reinaldo Rau, Cabo Har

ry Hadlich, Ferdínando
Pradí e Domingos da No
va, para acompanhar a

trajetória dos atletas, que
receberam o devido in
centivo.

Quatro categorias com-

petiram e os resultados
são. os seguintes: Femini
no ..... Marilze Sueli da: Silva
(Ki-Kaska), Dulcemar Fa

gundes (Kohlbach), Vaníl
de Oestereich, Simone
Schwarz, Solange Giese e

Simone Gonçalves (Divina
Providência), Marilene Ma
dar e Sônia Tiago [Kí
Kasko), Patrícia Orthmann

(Div. Providência) e Lúcia
da Costa (Inst. Jean Pia

get); Masculino até 16
Anos _ Valmir Oestereich

(Divina / Dalcelis),
Emerson Weigsding e

Eládio Prüsse (Ki-Kaska),

Cornélia traz médalha d,o Troféu Brasil
Com o tempo de 59 se- NA ALEMANHA EM 87

gundes e 11 centésimos, O atletismo jaraguaense
pelo quarto ano consecu- volta às pistas nos dias 08
tivo a atleta Cornélia Hol� e 09 de agosto, em Cricíú

zinger obteve o vice-cam-
.

ma, para as disputas da Ta

peonato na prova 400 me- ça Santa Catarina, classifi
tros com barreiras, do VIl catória pare os Jogos
Troféu Brasil de Atletis- Abertos. No próximo ano,

mo, disputado de 11 a 13 porém, o técnico José Au
de julho, no Parque Espor- gusto Caglioni e Cornélia
tivo do Ibirapuera, em Holzinger, a convite da:
São Paulo. A marca de Universidade de Educação
Cornélia estabeleceu um Física de Colônia, Alema
nova recorde catarinense nha Ocidental, poderão
e além dela, outro jara- participar de um estágio

, guaense, Ademir Roesler, e de pelo menos dez "me
debutando em competi- eting" no próprio País, as
ções deste quilate, passou sim como na França, Itália,
bem pelas eliminatórias, Espanha, Portugal, Ingla
ficando- na décima coloca- terra e Alemanha Oriental.
ção nos 400m c/barreiràs, Essas competições seriam

.com tempo de 54 segun- preparatórias às Olímpia-
dos, das de Seul, na Coréia.

Iran de Oliveira (Plaget),
Milton dos Santos (Divina
Providência), Claudíoner
Plebani (avulso),Aleir Tia
go (Ki-Kaska), Sílneí Bleu
léria (Div. Providência),
Bverson Jonas (Kohlbach)
e Renato Písetta (Div.
providência); Veteranos _

acíma 35 Anos _ Ademir
Roberto Nunes, Lourival
Alberton e José Tiago
(Kohlbach), Evaldo Kanis

(avulso) e Vicente Alves

(Arweg); (masculino _ 17/
34 POS _ Antônio Sérgio
de Miranda Fortes (Kohl
bach _ 16min41 crava

dos), José O. Alves (Ar
weg), Jaime Negherbon
(Arweg), Areento Boas

(DME), Nilson Weigsding
(ARG); Nilson Franz, Jair
Martim e José Abílio
André (Arweg), Lauri Che
vínskí (avulso), Silvestre
Junks (ARG), Clodir Ma
fra (Met. Trapp), Almir
Roesler e José Carlos Si
mões (Kohlbach), Wan
derlei Zocatelli (Arweg) e

Joel Valdecir Godói (Kohl
bach),
A equipe maís numero

sa foi a do Divina Provi
dência, o atleta mais ido
so Mamo Roesler, 52 anos

(Divina/Dalcelis) e o mais
novo Gabriel Rengel (Ins
tituto Piaget), com 6 anos.

Medalhas e troféus foram

entregues aos atletas re

lacíonados e outra _ prova
rústica acontecerá ainda
este ano.

o Serviço de Esportes
do Centro de Atividades
do Sesi de Jaraguá do Sul
inicia. no próximo dia 2 de
agosto, ao Campeonato
Sesiano de Futebol, seleti
vo a V Olimpíada Sesia
na Jaraguaense, prevista
para o período de 22 de
novembro a 13 de dezem
bro. Dezenove empresas
disputarão oito vagas, sen
do as chaves compostas
pelas seguintes: "Arr _

Marcatto, Frigumz, Luli
mar,' Neves e Menegotti;

.

"B" _ Malwee, Weg Má-

quinas, _ Weg Acionamen
tos e Seara; "C" ,.... CSM
Máquinas, Marísol, Lom
bardi, Jaraguá Fabril e

Trapp; "D" ,:.. Weg Moto
res, Argi, Indústrias Reu-
nidas, Kohlbach e Morettí
& Jordan.

A primeira rodada, nos
dias 2 e 3 de agosto, no

Estádio da SER Menegotti,
marca as partidas entre
Mannes x Frigumz, Mal
wee x Weg Máquinas,
CSM x Marisol e Weg Mo
tores x Argi.

VOLTA DO NORTE LARGA NESTE SÁBADO

Amanhã, sábado, dia 26, tecera nas duas primeiras
dentro ainda da comemo-

. edições.
.

ração dos 110 anos de fun-

dação de Jaraguá do Sul, A largada acontecerá às
a Liga Norte Catarínense 10 horas, defronte o Colé
de Ciclismo coordenará a gio Estadual Abdon Batis-
3a. Volta Ciclística do ta, na Presidente Epitácio
Norte. Serão 187 quilôme- Pessoa, com chegada às 16
tros entre os municípios horas em frente a Igreja
de Jaraguá. do Sul, Com- Matriz São Sebastião, na

pá, São Bento do Stil, Marechal Deodoro, onde
Campo Alegre, distrito de vai acontecer a solenidade
Pirabeiraba, Joinville e de premiação, com a pre-.
Guaramirim, com apoio sença inclusive da Banda
das prefeituras municipais do 62<-' Batalhão de Infan
e a exemplo do que acon- taría.
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- A Comissão Provisória de Estudos Constitu

cionais, reunida em Itaipava (RJ), aprovou a proposta
da extinção da isenção de imposto sobre a renda para
parlamentares, mtlítares, magistrados e relígíosos. s�
gundo o texto incluído no anteprojeto, a União pão
poderá instituir tributo que implique em distinção ou

preferência em relação a qualquer categoria ou ativi-

da�e profissional".
'

'- O Díretôrlo Municipal do PDS,de Corupá, ra
t1f1cou no dia 18 último, o seu apoio a candidatura Pau
lo Roberto Bauer, a deputado estadual. À constituinte,
Os nomes de Artenir. Werner, Luiz Gomes e Moacir
Thomazzi são os oficiais Ido partido, que escolheu pa
ra a secretaria. da: Executiva, Antônio Carlos Blunk,
provável futuro candídato a vereador.

- A Juventude do PMDB, que tem convenção
para eleição do novo diretório e executiva no día 3,
encerra neste sábado, día 26, a sua campanha do aga
salho, cujos donativos poderão ser' entregues no sa

lão de festas da Paróquia São Sebatião. A distribuição
dar-se-á domingo, no mesmo local, segundo informa o

presidente da JPMDB, Sandro Lessmann.

- A visita do governador Esperidião Amin e co-

. mítíva na segunda-ferra, constituiu-se no, fato político.
da semena, O PDS de Jaraguá do Sul parte, agora, pa

.

ra a Convenção Regional; marcada para o dia\, 2 de

agosto, em Florianópolis, para a escolha deílnltíva da

Ustagem dos candidatos a governador, vice, senado,
, deputado estadual e deputado federal..

- O vlce-prefeíto de Massaranduba, Ralf Rein

ke, é um dos nomes fortes às eleições de 88 para a

prefeitural. Mas para que isto ocorra, é preciso con-'

quístar o consenso partidário, pois é histórica a uni

dade do PDS massarandubense para os embates elei

torais, uma vez que conta em suas. fileiras com ex

pressívas lideranças, que também postulam candida
turas.

- Jaraguá do Sul, que hoje completa HO anos

de fundação, comemorou de 12 a 21 a Semana de Ja

raguá e a Amostra Agropecuária. Apesar de alguns
contratempos, como o mau tempo, tudo saiu dentro do

previsto. O trabalho incansável da �rganização, tendo
a frente Balduino Raulino e Dejair Pereira, proporcio
nou à população, em todas as faixas, uma série de

atrações.

- Correm comentários de . que os dep. Nagib
Zattar e Osni Piske, estariam preparando ,a cama de
Paulo Bauer, em Joinville, para que o diretório daque
le município, ao qual pertence, não venha a apoiá-lo.
Pelo jeito estão com medo da sombra de Paulinho, que
vai arrancar muitos votos lá. Se o boicote acontecer,

Jaraguá deverá dar o troco. Aguardem e verão.
.

-

-

Neste sábado, no Salão Gua.ra�i, o PFL de

Corupá, comandado pelo vereador Ernesto Felipe Blunk,
promoverá a Festa do Colono, ,estando previstas as

.

presenças ide vários líderes do partido no Estado. A

visita mais aguardada é a do candidato a governador,
Vilson Kleínübíng, que buscará faturar bons dívíden

dos polítícos às suas pretensões em novembro.

- De cocheira: O dep. Roland Dornbusch esno

bou na inauguração da SCAR. Chegou em carro pre-'
to, chapa branca (da Assembléia Legislativa), com di
reito a motorista e 'tudo. (x) O candidato do PMDB
Adernar Frederico Duwe já recebeu do TRE o seu nú

mero: 15.137. O candidato a governador Pedro Ivo

Campos concorrerá com o número 15. (x) A coluna
não, circula na próxima semana.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME. IJMA

DECISÄO INTELIGENTE.

Calé SI'SSE

inauguram

'.
,

o Partido Democrático rio Itapocu. O candidato a

Social realizou segunda- - deputado estadual Paulo
Roberto Bauer foi um dos
oradores da' noite, assim

,como o candidato ao go
verno Amilcar Gazaniga,
que ímpressíonou pelos
seus dotes de orador e tom

eloquente das colocações
críticas a seus opositores
e ao governo central. Ele
sintetizou na palavra "li

bertação", o seu governo,
pedindo, para tanto, apoio
a sua candidatura.

o governador Esperi
dião Amin, além do ato
político, cumpriu atos
administrativos. Assinou,
na ocasrao. a ordem de
serviço para a construção
da ponte sobre o Rio No
va, de 50 metros, em Co

rupá, no valor de Cz$ ..

. 1.238.000,00 e lançou o

Edital de Concorrência,
com prazo até 20 de agos
to, para a construção, pe
lo Ipesc, de 32 apartamen
tos de dois e três dormi
tórios, com 60 a 70m2 ca

da qual, em Jaraguá do
Sul, destinando, para tan
to, recursos da ordem de

Amin ··e Vasel
Com a presença do go

vernador Esperidião Amin,
da 'prefeito Durval Vasel,
secretários José Alberto
Klitzke,

.

da Administração
e Paulo Bernardi, de Cul
tura, Esporte .e Turismo,
além de deputados, candi
datos a cargos eletivos em

novembro,' o superinten
dente da Fundação Catari
nense de Cultura Augusto
Pareias e' populares, foi

inaugurada às 17 horas do
dia 21 a Casa da Cultura
da Sociedade Cultura Ar
tística de Jaraguá do Sul.
À abertura da solenidade,
o Coral da SCAR apresen
tou alguns números, den
tre os quais o Hino de Ja

raguá .

. O empresário João Prim,
em nome da diretoria da

SCAR, prestou homenagem
aos fundadores da entida

de, há 30 anos passados,
agradecendo, igualmente,
aos que, direta ou indire
tamente possíbílitaram a

construção, onde destacou
os esforços do Dr. Mario
Sousa, do deputado Arte
nir Werner e de Udo Wag
ner. A á.rea de 17.775m2,
onde aeha-ss edificada a

primeira etapa da Casa da
Cultura, foi doada pela
Prefeitura, Esta etapa, de
cerca de 1.000m2, é com

posta de 12 salas, um an

fiteatro para 126 lugares,
área para exposição e

área de apoio. A. obra cus-
. tau em torno de Cz$ 800

Concentração política reuniu pedessistas em Jaraguá
feira à noite, no Baepen
di, uma concentração pö
'Ilüca

.

que reuniu em tor
no de mil pessoas. Marca
ram presença, dentre ou

tros, o governador Esperi
dião Amin, o candidato ao

.govemo Amilcar Gazani
ga, candidatos ao senado
e a deputado estadual e

federal, secretários de Es-
. tado, prefeitos, vereadores
e presidentes de diretórios
municipais do Vale do
Itapocu, que momentos
antes mantiveram audiên
cias com o primeiro man

datário estadual.
Udo Wagner, do.PDS 10-'

cal, comandou os traba
lhos. Ao citar obras do go
verno do.Estado na região,
solicitou o aceleramento
dos trabalhos de acesso

à segunda ponte sobre o

M·oradias: Estado
pOderá auxiliar
A diretoria da Associa

ção Comercial ,e Indústrial
de Jaraguá do Sul foi re-'
cebida em audiência espe
cial pelo governador Espe
ridão Amin, no dia 21.
Dois assuntos básicos fo
ram reivindicados: habita
ção e segurança. Com re

lação ao aspecto seguran
ça, o governador informou
que o Estado está promo
vendo melhorias salariais
aos soldados da polícia
militar. para, com isso,
também 'estimular que no

vos homens sejam incor

porados, o que já vem

ocorrendo junto ao Bata
lhão de Joinville, ao qual
astä subórdínado o desta
camento de Jaraguá. As
sim, o contingente local

poderá ser'aumentado.
Quanto a habitação, o

governador vê como uma

saída viável a curto' pra-
.

zo, a compra de terrenos

para a construção de nú
cleos habitacionais, para,
com isso, atenuar a situa
ção e os custos do mutuá
rio. Amin disse que o Es
tado, mesmo antes do fi
nanciamento ser concedi
do a Cohab pelo BNH, po
derá repassar os récursos

para o adiantamento das
obras, como já vem ocor

rendo em alguns municí
pios do Oeste. "O início
das obras nós garantimos;.
vocês adquiram o terre
no", informou o Governa- .

dor, ao destacar a assina-'
tura do Edital de Concor
rência, naquela data, para
a construção de 32 apar
tmentos pelo Ipesc, a fun
cionários públicos lotados
em Jaragué do Sul.

Cz$ 4 milhões. Amin lem
brou a publicação da Lft
6.825 no Diário Oficial de
15 de julho, autorizando
o governo do 'Estado a �a
gar o financiamento de
Cz$ 2.772.000,00 à Asso-.
cíação Lar das Flores, con
traído junto ao FAS.

Acrescentou o governa
dor que determinou a Se
cretaria dos Transportes e '

Obras a: agilização das
obras de pavimentação do
acesso a segunda ponte
sobre o Rio Itapocu, cujo
trecho inspecionou, uma
vez q_ue o aterro das ca

beceiras está concluído.
E ao convocar os pedes
sistas para. a Convençao
Regional, no próximo día
2 de agosto, criticou a fall
ta de apoio do governo fe
deral a Santa Catarínà,

. que vem sendo díscrímí
nada de forma acintosa,
lembrando, também, a si

tuação de penúria da clas
se rurícola que não está
sendo apoiada. Uma chó
pada encerrou a concen

tração do PDS da região
de Jaraguá do Sul.

mil, dos quais Cz$ 583 mil
foram repassados pelo Es
tado, através do FAS, da
Caixa Econômica Federal.
.'

Artenir Werner e Udia
Wagner também pronun
ciaram-se na ocasião, es�e
último lembrando que a

concretização desta etap�a
foi uma primeira vitória
mas que novos desafios
existem pela frente, nota-·
damente porque o projetp
prevê a construção de um

teatro e outros equipeman-.

tos.-O prefeito Durval Va
sel destacou o evento sig
nificativo à cultura jara
guaens e regional, conse

guido através do esforco
concentrado da União, do
Estado e do Município, @,

também da diretoria d
SCAR. Para o prefeito, os

frutos desta obra logo se'- ......

rão notados. . I

�O governador do Esta
do, na sua saudação, lem
brou os 110 anos de fun-

, dação de Jaraguá do Sul,
elogiando o espírito c?m4
nitário ,e de trabalho da

gente jaraguaense. Desta
cou igualmente a riqueza
da cultura catarinense,
maniíestada sob vanas

formas e fez votos de que
novos espaços culturais

sejam conquistados pela
cidade, para, assim, mos
trar também culturalmen
te a sua pujança. Após a

solenidade seguiu-se visita
às instalações.
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