
,itlguá do Sul/SC, de 23 a 29 de j'uího.l'�_'�. bo,70 . N.t 3.498 � Cz$.40,OÓ
t,

'

-

Rol,alórias: Impasse c"DNER' , e, ,fr:efeUura continua
Continua o impasse en

tre o DNER e a Preíeitu
ra, na construção das
rotatórias na cabeceira
da ponte Abdon Batista

e no final da rua Bernar
do Dornbusch, próximo
8. Weg II. O DNER não

aprova projeto da, pré.-

LODlslfia na feri
No próximo dia 1.9 de

agosto, às 19h30�nin,' no

campus da Fundação Edu
cacional Regional Jara
guaensa, vai ser proferida
palestra sobre "'lpgüS.o
Ha: Uma nova forma de
sentir e conhecer a vida",
através da médica oftal
rr�ologista Dra. Marisa'
Fontes e do professoj
Antonio Alves Filho, da
Escola Superior de Admi
nistração e Gerência.
Será aberta .. a comulllda
� que desejar tomar

c�nhetimento desta cíên
CIa.

.

Em agosto, também.tnt
cie na PERJ o curso": de
ESpecialização em Admt
nistração Uníversítárta e

? curso de Atualização
pa�a Secretárias-E'xecuti
vas através da Esag/U
Iilesc. '

'·Çaderno Espeei'al
, Circula encartado nes

�a edição, caden19 eRiJe'
ial de aniversário da ci
(fade, com i4 páginas em,
9f1·set.

'

feitura alegando o fluxo
de tráfegö e' apresenta
alterríatíva que à Pre

feitura, considera' Inviâ
vel , o projetn do DNE'R
prevê três semáforos no

trevo a ser' construído
prõxíin., a Weg, pará con

trole do tráfego.

No campo de obras
munícípals. dentro de
duas semanas estará con
cluída a" terraplenagem
do terreno onde' se loca'
lizará o Ouartel da 4a.

Companhia de Polícia Mi
litar. Também já. foram
coneretadas três sapatas
da nova ponte sobre o

rio Itapocu e concluída
a pavimentação: doa: ;rua
José Theodoro' Ribeiro,
na Ilha, da Figueira .. Na
estrada de acesso aO Par
que Malwee; "a partfr 'da
rua Bertha Weege: foi

iniciada a implantação
da tubulação, para a pos
teríor pavimentação; num
trecho de 7.000m2.

feira da Malba

,
'

Rotary '"é, CP illegram, a -_ ilprensa,
Dentro do programa dos 112 anos da cidade

e dos 69 anos: «fe fund�ção do mais antigo semanário
de Santa Catafina,,:(). R0tary Club e ,o Correio do

Povo promoveram uana integração da imprensa re

gional, na terça-feira à noite, no Portal de Jaraguá,
quando, além do jantar, de, congraçam€nto e assina

lação do aniversário da êidade' e dos 150 anos de
nascimento de. .Jol;lrdan, fol apre.sentado, o vídeo

"Impressões do Brasil - A imprensa brasileira atra

vés dos tempos - rádio, jornal e TV".

A iniciativa é um projeto cultural do Grupo
Machline (Sharp) e do Sindicato dos Jornalistas Pro

fissionais de santa Cátarina, cujo' presídente Celso

Vicenzi, fez-se pr�sente. O encontro, que reuniu os

ór�ãos de imprensa com sede ou sucursais de Jara

guá do Sul. GuarainÍÍÍrn e Corupá" serviu para estrei

tar relações' entre Os 'profissionais da impr€nsa da

região .

° .Certörío íilêitoral
da 17.a Zona Eleitoral,
.tnanterá plantões nos dí-'

, It .25 e Je' de julho e 06
,de �gostQ, junto ao Fó

, mm de Jaraguá do Sul,
para atendímento aos

eleitores com novas ins
crições ou transferênci
as ld€ títulos. Os horá
rios de atendimento se

rão das 8, às 12 horas e

das ,14 ,às 17 horas e du.
.

rante os días de semana

o atendimento será nor

mal. Para' a transferên
cia são necessários o tí
tulo e a. carteira de iden
tidade e, para documen
tos novos, identidade e

certidão ds nascimento
.ou casamento •

No Cartório Eleitoral
,
encontram-se centenas de
títulos para . serem

_'

rê�
tirados, o que deve acon

tecer com a maior bre"'
vidade possívél , Já sé
teia, também o número
oficial de fili�ções par
tidárias, 'uma vez que o

prazo encerrou-se no díe
10. 'Em-jãraguá, o PDS
tem' 611 Ülladös. PMOB
1.142, PL ·190, PFL, 434,
PDT 176 e PT 218 e, em.

Corupá. PDS 185; PMDB
223, PFL 206, PDT 62 e

o :gT tem apenás a ' sua
, Executiva Provisória.

C,m'emlrados IS 150 allS de Jlordal'

o professor e hístoría-
, dor EmUio dá, Silva te
ceu também considere
ções acerca de Jcurdan
e ao. fínal, o

.. prefeito Va
sel depositou 'uma coroa
de flores à frente do mo

numento, com a expres-

são: "Ob povo' de Jera
guá do Sul, ao funda
dor". Foi a homenagem.
que a cidade lhe prestou
pelo sesquícentenárío .

Pista ,'de· skate -

MaiwIe '

Especial dedicação à

juventude, o lançamento
da super pista doe skate
pela Malhas 'Malwee,
'Com seis metros de lar
gura e equipada com

canyon, a pista permite
a regulagem especial pe-
,ra reduzir a altura, fa,
vorecendo as crianças e

aprendizes .

A abertura será rieste
j ína'<íe-semena e tem du
as datas significativas'
para mercá.la: es 112 a

nos de Jaraguá do Sul e

os 20 anos- da Malwee ,

I, I e I ç ã'o I,
INl':!!RESSA A '�ANDIDATOS A CANDrDATo

"

Um" .moviIllento estabeleceu"s'e nesta ci-
dade, com o objetivo de reunir "canc1idàtos a

candidato a yEREADOR. 'independentemente de
cor parti_dária, que queiram submeter-Ee às

ur.nas na. próxima eleição' e que queiram assu

:nlr ,publIcamente o compromisso de dedicar-se
�ntelrameQ.te ao -interesse do povO', através de
mstrumento adequado e, se eleito, doar o. li- ,

quido do múnus público à APAE', ANCIANA·

iO, ORFANATO, AÇÃO SpCIAL e HO.sPI-
AlS SÄO lOSE e JARAGUA. enquanto dU.d!

o sel) mandato.
'

,

Os" interessa<_lo.s poderão "contqtar C0111 O�'

fon:s 72-0091. ,:n-Q363 e outros· números, qu€
queiram aderir à corrente da moraliz-ação dos
cosi um€s: lociiis.

Os 150 anos de nasci:
mento do fundador de
Jeraguã do Sul, Emílio '

Carlos Jourdan. íoram
marcados com UJP.a ho'
menagem do poder , pú
blico nnmícípaf repre
sentando" a co.cunídade,
na manhã de terça-feira,
defronte a herma do

Encerra-se segu:hda-fei�'
- fundador, na Praça Ah-

'ra, dia 25; a Semana de gelo Píezera. O prefeito
Jaraguá . Vários shows

Durval Vasel enalteceu

estão marcados para de-: o espírito patriótico des

fronte 'a' EstaçãQ
"

Ferro-
te belga naturalizado bra

viária, encerrando , com
síleíro, que', teve' desta

Sula Miranda, às 18h. cad� partíetpação na his

No Portal de Jeraguá,".
-tôría do Brasll, como en

com sucesso, continua a. ,genheiro; -como militar e

té segúnda-feira
- á FeIrá como eidadão .

,

da Málha '. Em seis días
(15 a 21) jä haviam sido
comercializados Cz$
28;562.638,00, numa mé

diª diária de. Çz$' ..... �

4;760.439,60. Pode. ehe
,gar a Cz$ 50 milhões a-

,

té o Iínal. ulträpassendo
as' expectatlvas.

.

"'$lilie I. II
.

Feir. da·Malhá· de. Jaraguá do Sal.

tecê· estara cOltribuindo parca as. trianças ·carenfes.
_ '.

•
'.0 .,' '. _..,.' .,'

- , � ,0 • " " t·� .,

ARTAMA
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�m������:; Gente
�-

�' Inf&rJiJ.âl'õesAçu-Açu e Lascaux, pro· , . '(
..

moverão no dia 26 de -

agosto, no Itajara, o 35'. Ricardo Wolí, às 20h, na

Leilão de Artes de Ja- Igreja Evangélica: Cen
raguá do Sul, eom obras tro .. São seus pais Osval'"
exclusivas (pinturas, de- do (Gerda) Bísehstaedt e

senhes, esculturas,. gra- Germano (Va1dety) Wolf;
vuras, cerâmicas e ou- A recepção terá lugar no
tras técnicas) de

..

consa- Clube Atlético Ba-epen-
grados ártístas. 'Anbte.· di.

.

'::RAINflA"I'ESTUDAN. IMPRENSA --- Foi mui-
';:ris"� b Ê#fipendi . está to concorrida a reunião
:'ãß vc)Üas ,com. 'o .bäfle e

. do Rotary Club, terça
··�€Scolhif'da 'rainha: dos es" feira no Portal d,e' Jara-
"tüdàptEl§,' hOJe,' c9IIl' 'o guá,'onde o Correio �oGrupo" 4a..

'.

Redenção. Povo patrocinou um
.

a-

�Pa'rti'tipam" .. representan- gape a todos os compa
tes dos "Colégios .Abdon nheiros de imprensa da
���ista" Hele.oc;lo�'() "oBor", regiao, no qual se fez
'�:'!iéSi :ja.Ql:find� ,Çi6ªf;âl�e$; prese�te,' o' j9Fnalist�Rolalltt' 'nä-"fn:bu5c-h, São �

Celso Víeenzí, :pFeSiàe�.
'Luís e' Dívina Providên-' te 'do Sindicato dos Jor

. �'éiä .. '. Ingressos f ou' mesas nalístas de S. Catarina.
'�'·í1ai;'secretaria .,' -

'.

jo.);',NA AGEl:'Q'DA ,- . Dia DEBUTA;'N''tlES _:'Dire-

.30, pr€>'ximo sábado; a .toría Soci�l.:d<t Baepençli.
agenda, branca registra o diante do ,grand� núme

.i cã&áinanto " de flIlsabeth ro de interessedas. deve-

·"Eis_ch�tàed:t·
.

'e a9hersorr rá fixar em trinta as de,-

r 3

:._----- -_._---

Café
SASSE'

,

..:.;-

. .'
" ;; :ENl!RGlA COM GOiTO DE cAP!

"!:':::=::::================i:
"

.e. 'J6i", réi6aIOl, pulseiras; anéis, ãltanç�l.
prätula,

.

uUlOI em ouro e tudo o mals pata
pr_t. Da '. '" _".", �' oi>

, ',Dr. Valter GerlanD o ,BehreBI
.'

,

CIRURGIÃO DENTIISTA _' CR()�2446
..

Rua CeI. Procópio Gom�s de' Olive1ra, 184

Fone ]2-0209 _ Jaràguä dO Sul

JÓIAS - RELÓGIOS - PRESENJ�S

PRESENTJ;!'

.

.

SeMPRE,��gLHàR' PRJ!SJ;N':F:E..
Maréchat,��� :J� 29 - 'Pone 12 " '!�:U,

i'I JJ;:..::l; ....)J

butantes . para o baile
brancc do dia 14 de ou

tubro, com a Orquestra
Caravelle. Estão ínscrí
tas/ de Jal'&guá, maís de
vinte nreninas,"lÍloças e

dE;1 outres, cídades, con

firmadas, têm seis.
DA SCAR -'"- . A xi

Noitada do. Prato, Típico
Italiano, em homenagem
ao dia dos pais, da Sor
cíedade Cultura Artísti"·
ca, será dia 19 dE;1 agos
to, às 20h, no Baependí ,

A música 's'erá da Berrda
Sociedade 'AP1ôriima (Lon.
drína) . e os cartões' logo
começarão a ser comer

cializados •

'

.

I?9IS. TOQUES - EcH-
mar Lancíní, gererite do
Besc, {oi emplacado mem,

bro do.Rotary Club de
Jaraguâ do Sul. .

Célio Cristovão,' da' Dal
celis. é o presidente da

.Assocíaçã., do Comércio
de, .Balneárín Camboríú
-,- Na Feíra da Ma
lha, com sucesso, fun-

cionando ° barraca da
.

R�E:1 F�minina de C01.ll
bate ao Câncer.,

,.

112 ANOS - Caminha
a bem termo a progra•.
mação dos 112 anos da
cidade.' Neste ünaí-de
semana' e início da pró-
xima" 'uma· série de
shows acontecerão ele-
fronte a estação . ferro.
viária, 'encerrando com

a apresentação de Sula
'Miranda, a irmã da Gret�
chen, 'dia 25, às l8h .

Valê-" a pena pã�i:cll>ar.
ZIGU&�mlE - A

gradecemQs a Malhas
Malwee, pela bonita lem
brança dos seus 20 anos.

'

Valeu!. _:_.- Empresas e

empresários da regiao
.

marcarão" presença" no

Anhembí, em S. Paulo,
da Fenavem , -.- Hoje,
no Juvt:mtus, baile de a.

niversano da' cidade,
com o Conjunto "Gaú
cho da Fronteira". Co
meça às 22h:>'O.
MISS.,JARAGuA

.

- O
Zé Carlos "Caríoca''. da'
Secet, continua rece

bendo 'inscrições de can

dídatas ao Miss Jare,
gu4. Será dia 12 de a

gosto, ás- 20h, no Ginásio
� Artur Müller .. P-osterior
,

mente .0 baile, no ·,ltwen�
tus, paTa coroar a noita
da, com a, presença dfls

Moda. lnfQto·juveDll RBl'a. realgar a
eleganc1a dß seus fllhos� Um carJ,nho

especial para o seu �m gost�. .

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul_ SC.

FEIRA

ESTAMOS PRESENTES· NA

DA MJU.Hk

Cal'in,ßoso
. _',

-

Avenida Getúlio Vargas, 97 .....
, Jarag}Já do Sul

ESCRIT()RIO DE A):lVÖCÄClA
PER-EIRA ouVtllu..

Consultas; Pareceres e Atões so"tire:
Inveniários Separa.çães Qivórcio
Ali�nentos' - Cobranças ...,.. InquilInato
Contratos Acidentes de Trânsitó
Conflitos de Terras - Legisiaqãtr Agrária
Questões Trabalhistas - Aposentadoria' e
Pensão Defesas Criminais e Júri.

R. J
.. p�{���� Oliveira

Lauro Pei:êlr. Oliveira.
.

'APV' S"
R. Walter Marq���4t/""f fone (Res.) 12 2'19.�

Jã\l�� '; d'o Sul .

TATIANA BAUER
Com 50em E;1 3kg,150

de peso nasceu às Ith-
55min do dia 17 'de ju
lho, ÍlQ Hospital N. Sra.
de Pátíme, Tatíena Hina-
ehíng, Bauer, filha do Dr',
Victo-i'- '(Ká�ia Hinsehing)
Bauer Júnior e neta de
Victor {Elvira Henschel)
Bauer e de Valdeburg
.(�cJaiJ: �r�r�.'�)
Hínsehíng , O aconteci.
mente trouxe també)n
alegrias ao maninho R�"
Iael e as bisavós e deste'
semanário partem os

cumprímentos para to
dos-
CASAMENTOS
Hoje, día 23, na Ma

triz, às 10h30 - Ewaldo
Küster/Maria Berck, 11h
- Paulo Peters/Teresinha
Martin, 17h15 � Udo Es�
sy/Angelina Roters e

l8h - José Deucher/Rú,
bia Radtke. Ni'! Barra,
17h30 - Wílmar Erschín
ger/Vereníta Hanemann
e 20h - Fernando Schroe
der/Noêmia Gonçalves.
No Rio M/olha, 16h
Adenor Elert/Rosi Gan
dolfi e 20h15 - Ronaldo
Marquardt/Julie Cag:lioni\

. E na Com. S, Luiz, t8h
�atal Píccíníní/Inês

Derettí ,

ENLACE. GONÇALVES.
SCHRQEDEIR

Noêmia Gonçalves e

rernando Schroeder so

bem o altar da Capeta N,
Sra. das Graças, da' Bar
ra do Río Cerro, para o

"sim", às 20h de hoje,
em. que serão abençoados
pelo pároco e· pelos pais
Holando (Felömena) Gon

ça_rves e Arnoldo (Elza)
Schroeder com recepção
aos convidados no Res
taurante Represa, e�

. Guaramirim. O ato sera

apadrinhado pelos casais
Clóvis (Lúcia) Gonçalves
Rogério, Gonçalves/Célia
EmmeÍldoerier, Donato
PradilGlotild€

.

Gonçalves,
José, Schmitz Júnior/Lu.

. cia Gonçalves, Geraldo'
(Mirian) Schroeder, Afon"
.so ,(Rosemary) Schroeder,
Vahilemar SchroederiMa
ria Saiete Machado e Or

lando
.

Gilbétto
.

('Leila)
Gonçalve�. Aos nubentes

-

e familiares, as felicita
ções da coluna.

Barão do.Rio Branco, sara 4

FONE: 72.2601: ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dentre de deis meses, nosi de '1938 a H�88, Ie·, em ensaies extra-oücíal- põe; em risco 'a, �fàunä� toral Nórt�. "a assurtta
aproximadamen�e, a Se-. v�nt�mentos aerofotogra- mente divulgados. �ce�- aquãtíca' e a vida hunia- .dev� levar tO�8S' a� co-::'.
tenge Engenhana deve", -métrícos comprovam que provaram, a existência na.

,

munídades servídes peía':
rä conduir o projeto am- o rio, ne sua foz, mudou de metaís pesados, em Iníormações prelímína" bacia do Itapocu a ,detlao
biéntal da Bacia do Ita- de curso em ,�inc�. quílô- níveis ,a�tís,simTo�. ,princ}", re� 'afirmam que QS ní- t�s '� a .d�tectar � 'prece-
pocu. que vai -defínír so- m�r()�s'� e� direção ao p�lmente mercuno, arse- ,V�IS_ enc?n�rades de pe-, dêncía dos mêtaís fpe��-

'

bre a dragagem da la", norte.', �,
nie e chumbo. Os laudos luíção quirmca na foz do des, umavez que vános.

goa de Barra _\telha, da Mas' um, fato ja, :rem laboratoriais, foram en- r i o. ,I�apoéu" sao rios� ribeirõ�s e riachos
lagoa Norte e da foz do pr,e0cup�n�0 os 'tecm�os tregu:_s esta se�anq e s�peno�e� aos da Ioz ,da �ertam- a. reg!ão, onde 'a
rio Itapocu, a partir da responsáveis pelo proje- deverao _ser motivos de nO. Itajaí Acu, o, maior índustríalização : e e ex·

ponte, na BR-101. A im- to, qu,:' diariamen�e reco- am�ra� .d.is:ussões, -pa�a curso de águ� �ue' dese��. ploração ,agricola são a�

plantação de um ..nolhe lhe.n ag)l� e' sedimentos a dI�:nuIçao do grau d� boca no Atlêntíco, no LI- , centuades.
para a fixação do barra .para analise. Os labora- poluícã., química, que .

'

,

.

"

c,'çmstã' do projeto." ?lfia tór�os.�.da FURB, _c(Blu�e-
" ,Pa'FlI-da's I-a"� c,an'b-e;'el se',u's Du'I,eNS',vez que em cinquenta a- na?-),�e FEse, (Tubaraa), TREINAMEIN'if'O .'

v _.' , ,

••
,

festa do Imigraate no" Ria Cerra ·1'·
o ���;�b�:tr;,o��:o i!: El�tO!',:1';�::gO��-::·" to���!d:�e�':�� .

,

�,':""
1 ra Coordenadores de

-

meros de cada partido e 11.,901, PDT 12.901, PT
'A socíedade Esportiva e Recreativa:'Aiança, Treiriamento,' com dura- candidate a prefettn e a 13.901,Pl\1DB 15.9Ó-t, PL

de Rio Cerro ll, realiza neste final-de-semana a festa: çãô prevista para 72 ho- vereador, para registro 21 .901· 'e PFL 25. gOL 'E
em homenagem ao ímígrante, ,que está se tornando

ras isto é, até 9 de se- às eleições de novembro.' os candidatos' a verea
uma tradição e integra o programa festivo, dfs ,

112·
tembro . O CULSo objeti- Em Jaraguã do Sul, seis dor· 'Os seguintes: PDS

anos de fundação de Jaraguá do Sul. A' aber ura es-
va, segundo Mauro Koch, partidos estão em ,con- de 11;601 a 11. 699. ,poT

tá marcada para às 12h30 deste sábado; com 'a alo>
.ao final do treinamento, dições de disputar e os de 12.601 a 12.699, pT /

cução do Pastor Michel, J4h - apresentação .do Co- desenvolvere/ou criar ín-. seus números são: 11 de 13.601 a' 13.699,
ral da Comunidade Cristo Bom Pastor" 14h20 rr: pa-, ternamente em suas em- PDS- (Partido Democrátí- PMDR de 15.601 a
lestra 'sobre a imigração pomerana pelo Sr. Werner

presas a consciência de- co Social), 12 PDT' (Par- 15.699, PL de 21.601- a
Séhuster 15h30 - Coral da- Co ..n . Cristo Bom Pas- treinamento; preparar e tido .Democrétíco Tra, 21.699 e o PFL de 26.601
tor, 16h' - apresentação de Grupo Vocal,.16h15 -

treinar seu próprio pes- balhísta).
' 13 pl' [Partido a '26.699: Os números se" ,

apreséntacão de Grupo de Flautas e às 16h:)ü � a"
saal; auxiliando o recru- dos' Trabalhadores), 15 rão sorteados entre:' es

presentação de Grupo Folclórico. tamento externo; men" PMDB (Partido do M'ovi- respectivos candidatos, pe_
.. As festividades serã'Q, abertas 'no domingo às 'tar prcgramas de treinp- menta Democrático Bra" la Justiça Eleitor�l, qu,e

9h e durante todo .o dIa haverá -apr�sentação 'd� 'mevto interno, dirigides sileiro), 21 PL (partido. os homologará posteri�w
várioe;,grúp�s musicais. Às 14h - apresentação de. para suas carências reais, Liberal)' e 25 PFL (Par-, mente.

.

Grupo Folclorico, 15h30 - show de paraquedlsmo e específicas e utilizar �O tido da Frente Liberal.
com os Iearos do Vale e encerrando a: festa do imi- . potencial humano 'I:!xis·
grante, a partir das Gh, Jarde dançante com

-

"Os Vi· tente P a empresa 'como"

lanenses" •

'

lTIljlti pEcadores .

.•
I

,Empre,sas, & ElD.presários '

• Jarauuá te.1 ·48 áreas.registradas para produçãl mileral
Desde o mês d�" feve

reiro verii� sendo realiza-
, do o Plàno bire�or de
Recursos Minerais em Ja�

,raguá do Sul,. através de

convênio .entre a Prefei
tl.ua Municipal e a SE;!cre�

1 taria de Ciências 'e Tec
nologia, Minas' e Energia.
O geólogo Jean' Roberto
Eipper., apqs um estudo
das observações ê mapas
existen:es s.obre geologia
e míneração no municí
pIo, �!'t�" agora, realizan
do um trabalho de cam-

. Segundo' o geólogo, Je
an E'ipper, existem qua

.

fenta áreas re�gistradas.

'no DNPM para explor:a'

DUAS �ROJ)ÀS REAUZ.(�ÇONVENÇÃO .

Vinte ,anos após sua priméj.ra Convenção Na
'cional de Vendas, a Duas' Rodas (Indústrias Reuni"

po,' ende, pri.úleiramente ção, princil!almente. de 'das Jaraguá S.A.) ,reunirá n�vamente sua equipe co·
.

elabof(')u mapa ---de con. argila, cauUm (usado na' merdal nos dias 1.9, ,02 e 03 de. agDsto, durante a

tfole de áreas' de .' ..

pes--"- ':abrlcação de' louças), '9a: Cenvenção:: Nádonal de ,Vendas;: Tal Çlconteci
quisa e mineração reg�s- granito, estanho e ouro.

f menfe 1räráod, Jaragllá 40. ,Sul, apreximadamente uma
tradas no Departamento· .0 nüneral roais explora-, centena de vendedores -de todo o Brasil. que se so·
Naciónal de Produção Mi- do é a argila, usada, na marão a mais 20'dirigentes, assistentes técnicos _e

,

neral e"Çlgora real!za o fabricação de telhas e técilicos que debaterão'.as estratégias de ação. para a

mapeamento- geológico, tijolos. No município e., temporada 88/89 e anos posteriores.
pará. verificaçã,o dos ti-- X.ist�m i,ndí�io�, da exis- A Duas Rod�s, perém. pretende continu�r cem
pos de rochas existeD" t�ncIa de mmeno de fer"

os, trEncentros Regionais de Vendas'!- ceme forma de
_tes. �. ro em pontos lócaliza-

manter"se mais próxima de seus_ homens de ,vendas"dos: mas não se' tem, to- levando. produtos jaraguaenses a todo o Brasil.
'

'.

clavia, conhecimento da
. KOHLBACH '!J\lSCOLHE OPERÁRIO PADRÃO .-

existência de, outros 'mi. KA ,ehlbach S.A.. estará representada per - Ha"nerais mafs ,expressivos,' roldo Wolski, 47 ano!!,' na etapa municipàl do. cen-_ccmel'eialrr.:9rite.
,cJlrsQ Operário, Padrão. de Jaraguá do Sul, promovi.'
da pelo Sesi. I:Iarolqe é funcionário da Kohlbach há
23 anos e foi escolhido através de eleição. direta
en�re -mais de 1.800 funcionários das cinco. unidades
fabris da empresa. Casado, 'pai 'de três filhos, ele
ini,ciou suas 'atividades na Kohlbach come se:rvente;
.sendo hoje coordenador de fábrica. Depois de �tàn
tos anos. de dedicação, Haroldo disse sentir·se mui
to gratificado com o recennecf.inente de sua atuação
atraVés de voto çie seus colegas.

.
, .

('

W'alter, Luiz, Ri_eira
�..-'" r

-Alexanöre�"Bellauiusti.õ_á'"Bä'risa'·"
ADVOGADOS.

-Rua Jeão ',Ma:JicottQ n° .13, sala 305,
� " Fen:ez 72�15.. � E. '.

.

�Iningos Ch:odini
,

J.Pl.luá:�do: -SuJ::S c,,;�, ê

.iS '.

,. �
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F.:r�t��-�::=�o.'-PncIUlas-Ó, de -Casa.enlos ::::ann e Herta HÔi-:.
Sra-,;:', Y��äiidã 'WiUfeÍ!;ii:

.'

R�fa�la S��n,"��}i�lW( !�'
Sra; " Marly..

_ Mat;tar, vaníldo: [Luzía] Kíenen •
�OO-TAD.BLIkGRUBBA 1:..BIIMM4N. Ofieial do R�

Silva, "Pastor, E-gber,+o'" Pia 08 de Julho IlldoU'O Civil do 19 J:?istrito � Comarca de laragoá do Sul,' Es-
._. ta . d� �� Cabp1Da, Br,asil., faz nber que compareceram em

Schwanz '(B'lú'!lleRáú.), Schelle Maria" filha �no e:obmdo os documentol exiJidol pela lei, a ,üni de so

PesterHermann ,Wiüdner.' Airto (Maria) Balsanellí: ,babill�rem para casar. OI se.RUiD1IeI:
'

(Alemanhe), .Sr.Ismar.Arr- ,Maristela; filha, Luís (Ve- Edital ,16. 162 de 13,07,88 domiciliada e residente
tonto .Schwartz, Sra. An- róníca) Machado 'Celso de Oliveira e' EH- em Estrada Nova. neste

gelína Schmitz, Sr. Edson" Dia 09 de Julho zabete d� Castro' '. distrito, filha d� Udimar
.DuartecSra. Margit Mey Alexandre, filho Jerson Ele, brasileiro, solteiro,

Odebrecht (Rio do Sul), (Eronildej dos Santos 'servente" -natural de'-' Ca-
Kelly Crístiane Branden-. Dia 10 de Julho noínhas,

,

.neste Estado,
burg." Víviáne ;M'.a11ia._ Anderson e Jeferson. . domiciliado e residente
Píetruza,

' 'filhos Ie Ildemar (Mària) na RQa Piçarras, nesta

FazelJ.lc"i\p.os domíng� . 'Goq�es.;' Luana Príscíla cidade, filho, de Antonio

Sr�,;,:eariri1,� &ke <Pie-
,

.. filha, Jair (Roselí) J;errer-., de Oliveira e de Vitalína
truza, Sr; Curt Kuchen-

,,'

ra"
. "

fragoso de Oliveira - Ela,
beck-ér,.," GilUllrdl -Gésar Dia 11 de Julho , 'brasileira, solteira do

Planínscheck, Iolanda A- Ma1tê, filha Selmar' lar, natural de Canoínhas.
nacléto, Leurite Nagel, (Marli) , Gretter: Thiago" neste Estado" domíciliada
Gerdä Töwe filho Adernar (Nadir) dos e residente na Rua Pi-
Dia 25,d,e ,.Julho , .

Santos,
'

çarres nesta cidade, filha

Sr.r.Oswaldo ,OitQ"Rei- Dia 13 de Julho de Antonio de Castro e

mer, ,5'1:a. Ingrid. _Nei:t'zel Jaqueline, filha, Paulo de Maria Elisa de Castro.

Rengel;: Sra.. Dirce Renn, (Maria). Catafestai Bdson Edital 16.163 de 18.07.88
Sr. Anacleto Rozza, 'Sra. R�odrigo, filho, Maríldo Ivonir SeU e. Dalcí Volpt.
Berthâ,Vogel Eggert Sra. (Angela) Ramos; .Josímar. Ele, brasileiro, 'solteiro

Alice Piazera DippoÍd (S. filho ,Elias (Renílda) lavrador, natural, de J a�'
Fco . do Sul), Sr , 'Súenon Hansen . raguá do Sul. domiciliado
Mafra .Pinto : (Fpolís). DiaA 14 de Juho e residente em Rio Cêr-
Carlos ,,,Alberto Gomes, pamela, ,filha Nelson ro I, neste-dístríto filho
Cristina Schjoeder, Rafa- (Arlete Bertoldí:" Eliakin, 'de, Rudolfo SeH e' Irma
ela Gonç�l'les Pieper. ,

filha José (Marli)Zelindto Mattlíüis SeIl - Ela, bra-
Dia :2.6. de julho. .nía 15 de Julho sileira, solteira, I 'diaris-
Sra : . Karím 'Huf�nu- Luana, filha ,Martin ta, naturaLde Jaraguä do

essler,
_

Sra. Anita Píccolé, (Irene) Sc.hulze Sul, domiciliada e resí-
sra. Aida, Baglioto Mas- Dia 27 �e Julho' dente em Nereu Ramos, Oro Cont "ft Comercl·al'''S/C LI'da
carenhas (S, Paulo), Car- Mariléiee filha João neste distrito, filha de

',. ,.
' '"

'

•

<los Moacír . Chíodíní, pa7 > '(Ma�ia) Alves de Miranda, Antonio Volpi e Ana Vo!'-:: � CORREIO DO' P'O'VOtricía >" Raquel de :S�Illas�:'<
' ,

,� <;
, pi. "

,
,

'

Rabiane Vegíní, _I:izia;ó.á Edital 16.164 de 18.07.88 �'

,��s'M�����o�Va��!:��
"

""Vendo_'Xerox �:nÍlRaasch, e Erini Hei- V, A R I, G _

ro Ariacleto,
� 6 .r'O

Ele, brasilei;ro, solteiro, 'Rua CeI. Procópio Gome�, 2�0 . Fone '72 - ,oo�i,
Dia 27 de julho U pedreiro; natural de J;ara- Jaraguá dQ Sul � SC
Sr; Humberto ',' E,ubini, "', ' 'guá do Sul, domiciÜado

�ra; Glacilda HorI1burg . Temos para venda e residente em Estrada,

Schrarnm, - Sr. Celso Pe- máquina" fotocopiadora Nova, neste' distrito, fi-

rin, Sra. ·Elída' Bal!ier, Xerox, modelo 660. lhode Ervino Raasch e de
Srà, Doracy Corrêa, Sr. ,Tratar na Rua'Coro· Hildegard Hotnburg
Alwino' Modro,' Luzia nel ,Procópio Gomes, Ráasch - Ela, brasileira,
Nicolini, Ivete PansteiÍl, 290 - FO_De 72,-0091. ' solteira, do lar, ,natural
Adolar Eger, 'Amtonio de Mercedes, Paraná,
Meuter:, Lieselotte Hen�
ler, Black; ",

Dia 28 de' jubo ,

'

Sr, Lo;1ha1' SonnenhohL '

Sr, Harry' ,Ádalberto
Grubba, ST,a .. Lúcia >Stein
macher,- Sra'" Marinês'
Rözza Nazàtto, Sra. Ro
salina: '

, Wemer, ' Sra.

Tha.ís,:,Hgberbeck de Oli
'vei.ra, Sra; -l"laria Zehn
derj"Kleber 'Roberto Lall
fer" ,Valmor, ,'NicoçeUL
Gerda, Reichei, 'Ricardo
de Jesu,s. '

Dia 29 de julho
Sr .. Ernst Bendhack;, Sr.

Hil.áfiO' 'BlutE!I;' Si�" A'cá-,"
ciO;' José Veríssimo (San
toi - SP), Marlene ' 80-'
'riabi, Luiz Hubné; ,', ,.. ;,

'�;.
...

E pata que chegue ao

coanecímento de todos,
man�ei passar o. presente
Edi�al, que será publicado
pela' imprensa em Carté,
río, onde será áflxado du.

Jante 15 di..� I,

Estado de' Santa, Cªtarllia
Prefeitura, Municipal, �e. Jaraguá do Sul

. ,Ed'ital' d:e� Lançamento'N9 24;88
A PREPE'ITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, divulga através do presente Edital os

- lan�am�ritos referente e pavhnentação_ à parale
l�p.lpedo da Rua: 13'1 - ITAJAt.. de acor.do com o

Edltal de Custos' N<? 63188, de 26 de abril de
, 1988, e Decr.:_eto ,n<? 1.667/88, de 26 ,de ,�bril de
1988, �en�o ql:le Os confrontantes ficam lançadas'
d�. aco:rdo com 'a' relação anexa. A cobrança será

efe�uada, para cada. propriedade, 07 (sete) ,dias
apos a exeçuç:ão dos serviços_

" , ,', M2' <2z$
01 - Kátia da .�ilva ...

, , 70,00 �6.623,90
.

02-:Roland W. L. Jansen 46,66 44.409,58'
'O�' -'Jamirö' Wiest'. �'; :'. ; .'. ',' 101-,96 91.042,46

,

Jaraguá do Sul, 14 de J,úlho de 1988.
� ',' , DURVAL VASEL

'

'. ' Prefeito MuIiiçipal

QUEM SÄO OS LOUCOS

São aqueles- que vivem em hospícios ou somos
nós?

-,

, Ouern são os loucos?
Não, Eles não. são loucos, Eles estão certos por
não compartilharem deste mundo imundo

,

Não o mundo, certas' pessoas, que o fazem.
Quem são os loucos?
Os loucos somos nós, por vivermos na mentira,
11& ilusão, na, falsídadé, '

Sem assumirmos a realidade
Onde com sorrisos fingidos e falsàs promessas
Procuramos destruir nosso Irmão'
Sem querermos saber" sentem sede, fome" ou

família e tiremos- da sua boca o pãe
'

Em suas, veias corre o mesmo sangue nosso,

No seu peito também há, um coração.
,

Mas, nosso orgulho, nossa 'vaidade tão grande
faz com que destruamos, sem piedade, sem per
dão.

/
Quem são os loucos, , .

, poEMA - Quem são os loucos
AUTOR -, Jacó Felipe jda Silva.

I'

II

II

, II

Advoca,cia ' Silveira
Assistência Juridica à Microempresár1�s

"

LINCOLN SILVÉI:IlA
.

Adr�gado
'

Rua Felipe Schmidt, B6

,Próximo ao Superm, Riachuelo

I
Fones: 72-2747 � 72-052.3

Desconto, especial para àssociados ,da AMEVI

I'

SAVIO -MURILO PIAZERA DE AZEVEDO
,

'
-

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO
�

"

Advogados
II Direito Civil_ Criminal _ ,Comercial

I'

Trabalhista _ ESPQrtivo
'-

NOV;9 endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
Do ,97 _ Sala 1

'llêspeitê, ,a� 1J..1nallia�io do ' transito. Somos todos responsáveis pela;' sêg�áDça.

Lá C i'oQ e 5 p a c -h a, n I e
;

"

..... _ �� _

lf�';· .

freDtê' ao; ,F()rUUk. """'"' F,(me: 'i� - q�l!Il 'e 'Junto,
;Ge.l6Uo, Varps, �6' ..... Fonet, n. - 'usl

----------------------�.�------

·Ein'
,Av.

J
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"rtldos se prepar•• às Óauençles • deliRe..
'

i:àndidatos li. ,..'�
Começou no día 15, deíírrem -os �tal,hes' fi- presentou os candídetos nesto Felipe Blunk apre- Vasel v.e deve.JQ, agOrâ/'

sextã.feira, o prazo de 23 na is para irem unidos' às pare ó próximo pleito e feito e no PMDR Marcos possivelmente concorrer a

dias para que os partidos respectivas convenções, fixou a, data da Conven- Wulf e Carlos Dieter vereador. No PT, que re-

hàbilitados a participar temendo surpresas de úl- ção. O candidato, muito Werner devem fazer a aliza convenção neste do.
.

das eleições.municipais de tima hora.: Na região, o embora alegue descon- dobradinha.
" mingo, Clemente Mannes

15 de novembro realizem' panorama está pratica- solo com o atual momento Em Jaraguá, favorito, o deverá ser o lndicade, e

as convenções partídärtas mente definido. Em Gua- político, poderá ser Salim' pMDB disputará. as eleí- no PL, o seu presidente
pera apontar os seus can- ramírím, o PFL coligou. Dequêch. mesmo porque ções com Ivo Konell a Osmar Martins sai a 'pre-

.

dídatos a prefeito, vice- se com o PMDB, cedendo Victor Kleine estaria pro- prefeito e o deputado Áde. feito. PDS.e PFL, até o i-

e vereador. Os candida- o vice-prefeito para a penso a abrir mão da sua mar Duwe Pãra vice. 'AI- nícío da semàna não tí-

tos deverão estar regís- chapa encabeçada por pretensão. Para vice ou varo Rosá e Balduino Rau- nhalfi definições acerca do
tredos até às 18- horas Antonio Carlos Zimer- para formação de chapa lino, nomes mais diretos lançamento de candída-

do dia 17 de agosto, dez Mann. Treta-se do, empre. alternative, surgem os a vice, apesar dos protes- tos próprios ou de uma

d.i.s após' o encerramento sário Francisco "Schork, nomes de Mário Sérgio tos, acabaram aceitando as coligação, já bastante di.

das convenções. que ftlíou-se no dia 8.. O Peíxer e Esmeraldo Chi. ponderações do prefeito Heil de acontecer.
Os partidos, à medida PDS, em reunião ontem à odíní. O pT de Guaremí

que a data fatal avança, .noíte, no Salão Diana, a-.. rim sai com Jaime Amo-

leM: 3= índice' continua clJarauuá ri�ma ���;��!�dUba. a

disputa deve ficar entre
Dávio

.

Leu, que reúne
chances reais de vitória,
pelo próprio trabalho re

alizado quando
.

prefeito
e por unir junto de si mi
litantes do PDS e PFL,
partidos que se unificaram'
e são e s t r u t u

ralmento muito fortes.
Raimund Zimdars deve.
rá ser seu vice. No PMDB,
o atual vice-prefeito, ex

presidente do PDS e do
PFL, Rclf Reinke, é o no-

O presidente da Comissão Ex-ecutiva do Di-

me cogitado para sair a
retórío Municipal do Partido da Frent-e Liberal

prefeito.
• PFL -

na forma da 'legislação eleitoral vigente
c o n voe a os senhores membros do díretó-

Em Schroeder, o PDS, rio municipal e os senhores delegados à con-

sob a liderança do pre.· venção regional com direito a voto, pata a con-
feito Aldo Pasold, vai venção municipal, a realizar-se no día :)'1 de
eleger o novo prefeito. julho .de 1988. às 9:00 horas e encerramento às
Com uma oposição prati- . 11 :00 horas na sede da Sociedade Esportiva e

camente inexistente, A- Recreativa Hansa Humboldt à Rua Roberto
demar Píske. sÓ não será o Seidel n? 1551, nesta cidade, para deliberar
próximo prefeito se não sobre:
aceitar concorrer., Para a) • Propostas de coligações;
o cargo de Vice-prefeito b) - Escolha dos candidatos do partido para os

cogita-se Hulmuth Hertel. cargos objeto de coligação
Gregório Alais Tietz, A: c) - Denominação da coligação
demir Fischer e Carmelo d) • Outros assuntos de interesse do partido
Pasquali, Corupá. na co- Corupá, 15 de julho de 1988

'

ligaçlo PFL/PDS sai E'r-

\
Alfredo' Angelo Morettí

R d I d t
Presidente da Comissão Executiva em E:xercício

da
"

e e
'.

ora o cen ro _.

INAUGURADO
-

O-AMBULATORIO DA BARRA
-

o assessor técníco-üs-
- - _.-

cal da Associação dos

Municípios do Vale do I.

tapocu, Romildo Koenig,
fez uma ampla análise

, dos índices provisórios de
retorno do rCM para 89,
publicados pela Secr�ta
ria da Fazenda, onde 141

municípios tiveram seus

índices diminuídos, den

tre os quais Corupá. Cue,
.ramírím 'e Masseranduba.
na microrregião. A que
da, segundo Romildo, foi

açentuada, e aponta como
oausa prinoípal o cresci
mento extraordínárto dos

grandes municípios, onde
Joínvílle, por' exemplo
teve o seu indnce aumen

tado em dois por cento,
enquanto Os dez maiores

-

dentre eles Jaraguá, que
.detem o terceiro maior in
díce", representam 48,4%
de todo o retorno.
Os municípios de Join

ville e Blumenau estão
absorvendo' grande parte
do bolo. Romildo defen-
deu uma reforma, an:'.

ACIJS quer os
A retirada dos trilhos

da Rede Ferroviária Fede
ral do centro da cidade
�é um sonho que a comuni"
dade acalenta há muitos

-

anos. Outrora de grande
, importânCia, para o desen
volvimento do município
a ferrovia hoje é apenas
uma passagem das com.

posições graneleiras ao

porto de São Francisco
do Sul. uma vez que com

o advento de rodovias
a.sfaltadas, o transporte
rodoviário tornou-se rápi-

Dr. Rube11l F. Flexa
Advouado

11M, RjinQIdo Rau 8S, Saht 6 • Fone 7�
- 1920

.

Jaraguá do Sul - Santa Catarma

vel estadual. dos métodos
de fixação dos índices
e da redistribuição do
reM gerado dos munici

pios ate publicação dos

índices o f i c i a i s

de retorno a variação
será, muito psquene.

Movimento 'Econômico
Os índices de retorno

são fixades pelo movi
mento econômico.' O do

ano passado, apurado em

88 através das I)rEFs. rx
daração de Informações
Econômico-Físcais.. foram
os seguintes, somades o

movimento agropecuário
'e o da i.ndústria/comérCio:
Jaraguá do Sul Cz$ .

15.190.293.746, dos quais
Cz$ 14.610.838.077 da in

dústria e comércio e Cz$ ..

579..455.669 do setor a

gropecuário; Barra Velha

Cz$ 277.�)B3.856, Corupá
Cz$ 778.364.174; Guarami.
rim Cz$ 1.260.945,663; Mas.
saranduba Cz$ .

925487.707 e Schroeder
Cz$ 264.759.4:1'6.

trilhos
do e cöaaode. Para o trans

porte de passageiros, e

xistem hoje somente duas

linhas regulares entre Co.

rupá S. Francisco, exe

cutadas, pela litprip_a e, o

turismo férreo, que traz

os turistas, a partir de Cu

ritiba, para conhecerem

a região.
Na Associação Comer

cial e Industrial de Jara

guá do Sul, o assunto .en

trou na pauta e a entida

de deve solici:ar ao pre

sidente da RFFSA, fernan-

do Fagundes Neto, estu
dos coro vistas a retirada

dos trilhos, uma vez que
existem. antecedentes, ca

SO de Londrina e Crícíúma
e a g o r a M a r i n

g a (PR) e A r a ç a

tuba (SP),. lutam por idên
tica medida. Nesta luta, a

Prefeitura deverá ser en

volvida, Qs-deputados re

presentantes da regieo,
para que a força de mo·

bilização alcance a resso

nância desejada.
Sem os trilhos, poder-se

ia construir uma grande a

venida, que proporciona'-,
ria acessos ,:,nais rápidos
e 'segurança entre as re

giões les:e e oeste' da ci

dade. Esse trabalho de mo

bilização deverá Ee arras

taI por vários a'nQ� e o prd.
jeta' demandará investi
mtmtos vultosos.

,8R -101 / 280 poderá ganhar ritula
o Departamento Nacio

nal de Estradas de Roda
gem, .segundo informações
extra-oficiais vazadas du
rante assembléia da Am
vali, em Guaramírím, no
último dia 15, teria planos'
de desenvolver. projeto
para a construção de uma

rótula em substtuição do
atual trevo da BR-101/
BR-2�0, idêntico 'ao exis.

EDITAL DE

tente em Itaja:í, diante do
intenso fluxo de veículos.
Com, isso; se confirmada
a informação, o projeto
elétrico que prevê a ilu
minação do trevo, às es

curas há vários anos, de,
verá ser alterado.
A Amvali irá contac

tar corri o DNER, para
confirmar a veracidade da
notícia.

CONVOCAÇÃO'

Foi .ínaugurado na tarde de quinta-feira, dia
21. (J sétimo ambulatório municipal construído pela
atual administração, localizado na Barra do Rio Cer
ro, fundos do salão Botaíogo. em área doada pela
Malwee. Com 96m2 de construção, o ambulatório
exigiu investimentos da ordem de Cz$ 4 milhões e

mais Cz$ 1 milhão para móveis e equipamentos. Ele

integra o corriplexo qtle a municipalidade constrói
no local, integrado, ainda, por uma creche e jar
dim de infância, ,lfiedindo, no total, 1.116m2. O
custo das obras, a: preços de hoje, está estimado em

Cz$ 40 milhões,
. O Secretário de Administração, Finanças, Saú

de, e Bem-Estar Social, Ivo Konell, lembrou na opor·
.

tunidade que no início do atual governo municipal,
não existia um único ambulatório ou posto médico
para atender' a· comunidade, mas que, através de es

forço, existem hoje sete ambuÜüórios, em bairros
de maior densidade populacional. Também o prefei
to Durval Vasel destacou a obra e agradeceu as Ma-
,lhas Malwee, na pes�oa do seu diretor-superintenden
te; Wander Weege, pela doação do terreno.

Wanoer registrou a doação e disse que sempre
bm:cando melhoramentos à comunida<;le, um novo

.

terreno será doad,o, para a construção de um sub

quartel do Corpo de Bombeiros Voluptários.
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"

gínésío e Cientifico· ab-: t�r, em $; '·Paulo. Possu.,. fato com uma Santa Mis·
solvi no COI. Bom Je- imos completo sistema sa. que foi noticiado p�
sus, de. Da. Ana Harger. de computaçãe e todos lo teu jornal, na ed.· n.?
Em 1955 passei no ves- os aparelhos necessários 3.496.

. tíbular, em Plorianópo- para perfeita segurança -- � CQnte-me tua exu

Hs, e entrei para a Fa- de nossos clientes. E'stá berante vida de serviço
culdade de Farmácia e conosco o Banco de San- na sociedade! O' Rotary
Odontologie de Santa gue, desde sua fundação, significou muito pra tU
Catarina, sentando ao .Ia- um movimento rotário, - - Certa vez disse Le
do Ablaír Faber Pereíra, pela comissão de Die- ôncío Bashaum que "o

Hugo Riffel .e
"

Jane trích Huíenüssler e DOT- homem é um ser emínén-
.

Schmidt Guimarães. val Marcatto, que atra- temente social. Impossí-
_ _ iE a protíssãoj vés uma campanha com- vel imaginar vivendo em

'"::"'
- Formeí-me em 1;957, praram todo o material" si e por si, índependente

,e fui trabalhar nö Lab. ; " 'que foi doado ao hospi - do meio e da época, iso
Joínviltense, no lugar de tal. Fiz vários cursos de lado dos outros homens,
um "colega qUe fora Ja- aprímoramento em téc- acima do mundo". Pro
zer um curso em S'. Pau-' nicas. Sou diplomado curei seguir este camí

lo, por 2 meses. Um dia pela' ADESG e fui, como nho .. com humildade e

encontrei-me com o fale-' você também; por 21 a- esperança. Sou sócio do

cido. Seme Matter e este nos, professor do -Colé- Baependi e Beira Rio.
entrou em contato com gio S. Luís e Divina Pro- Por 6 anos fui Presidente
o dr. Fernando Spring- vidência, nos cursos nor: da SCAR e, num jantar
mann e tive o apoio dos mal e téc. em contabili- por mim preparado no

drs , Kaufmann e ,Mazu- dade, onde me escolhe- Beira Rio, certa vez, de
rechen. Na época era ram e ao lado de você, onde. participava o dep ,

prefeito Walderaar Grub-' como patrono e paranin- Artenir .Wemer e Udo
ba. Estabeleci-me em Io diversas- vezes. W'agner, nasceu a idéia
fevereiro/58, ao lado da �' _ Qüando e onde ca- que se converteu num'

Rádio Jaraguá, no prédio sou?; projeto e se .transformou

do antigo Hotel Brasil, - - Casei-me com Jan- na Casa de Cultura . da
na Emílio Carlos Jour- dira Pereira, em 05.07.58, . SCAR, hoje plena realí
dan . Dali fui pra frente em Mafra,' abençoado dade. Ingressei em Ro
da Igreja Matriz, na Mal., pelo Pe . .Felix e festejos tary, em 23.02.62 e há
no antigo prédio de Ar- na Socied. Mafrense, no 26 anos sou 100% ' Fui
noldo Schmítt. Em se- antigo "Zepeliin", de que' 'presidente e ocupei todos
guida passei pro Ferrazze participaram o Victor e

.

os cargos do Conselho
e, finalmente na rua Wal- a Bartira Zimmermann, Diretor, menos o de Pro

demiro Mazurechen, . ao' olibio Müller e Sra., Os- tocolo . Você foi um dos
lado' do Hosp. S. Jos.é.' ny. Müller e Sra. e Ro- artífices da minha elei-

.

Tenho o Laboratórí., Ja:- lando Jahi1ke e Sra. - ção para Governador do

raguaense de Análises De filhos tenho a Vivian Distrito 465, 1987/88. E
Uda., junto COm Irineu' Merv, 'Debbie Mara, An- xerd o cargo além das
Pasold· Fazem patte da gie Marí e Marlo,' júnior. minhas forças, mas re

equipe 5 biQquímicos, fa- No dia 5 comph:�tei 30 compensado e continua
zendo todos oS exames aIlOS de casado e ami-· rei a servir Rotary,' en
e, os especializados são gas mel1s, em plena eow trosando-me com os ex

realizados no Endo,Cen- valescença, assinalaram o governadores que comi
__________________________________=-aaErJ

Pelo teleíone contacto
com meu:cQmpanheiro de
tantos.' âriºs)_�J�ara_

.

saber
como passa. de saúde.' ele'
que convalesce de -, uma

segunda íntervençãe ci

rúrgíca em seu, bondoso
coração. Momentos de

pois estou com ele e nas

ce esta entrevista.
_: _ Como é, Mario, tu-
do bem? Cada problema,
não?

.

.

_ - Como V. vê, estou.
bem.

.'

()
.

único problema
'é o coração' que operei
peia s�gUnda vez, com

..

sucesso' e� 'ãgofa, .conva
lescendo.
_ - Posso €ome�r as

pergurl:�s?
.

_ ..,.. Pode. Toca fogo!
.

_- _ Quem é Você?
- - Sou o MarIo Sou
sa, filho de Waldemire
Sousa e Irací Musse, nas
cí em 10·11.34, em São
João do" Itaperiu, no an

tigo Paratí e hoje' Ara
quarí . Foram meus pa
drinhos de batismo Dia
mantino Sousa, Marta e

Jorge Musse. Tenho u

ma irmã, Marli, casada
COJn' um Souza, com "z",

Os avös maternos eram

libaneses, que vieram pa"
,ra o Brasil, em busca de
melhores. condições de

vida; aqui' se estabele
cendo como comercian
tes. Os avós 'pat€J;nos fa
leceram cedo.
_ _ Como. foi de .estu-
dos?
- - O primário fiz na

Esc. Mun. de Araquari.
com a prof. Nadir. o.
4·Q ano fiz em S. Fran
cisco dö Sul, no Grupo
Esc. Felipe Schmidt. O

Defenda o seu patrlJi1ôlÍio contra sinistros, pre-
venlndo"se. Estamos as suas ordens!

Exlinbrás
ComérCio e recarga de extintores em geral

Rua }oinvil1e n.9 2.176 ....:. Fone 72-1826
Jaraguá do Sul/Se.

• Excursôes aéreas e terrestres'

• Cru..wos m.",� JARACiUÁ TURISMO

.• Pässágens. aéreas
(nacionais. e tntemacionais)

• Passagens rodoviárias

• Reserva de hotéis

• �ocaçõés de veículos

<'

.: Serviço,s�de,pa�portes
-.1. -

,

�

Pedras TrevI,
PEml.AS PARA PISO, PISCINA.
E REVF,STIMENTO EM �ERAL.

As . melhores pedras naturais para sua casa.

Pedras p/pisos, piscinas, paredes e
,

revestimento· em geral.
Rua ott9kar Doerffel, 1.957 - Trevo BR-101

Fone 22-8956 - JoinvUle.

go trebàíharain. Fundei
9 novos clubes:' Baln ....

·

'Ç_amboriu_-Nqrte,' Corupâ,
_.

Masserenduba, rtajaí Por.
ta-da-Vale, Trombudo
Central, Bíguaçu, Pedras
Grandes, Tubarão-Sul e

Orleães. Fundei, também,
5 Rotareet Club's: Floria
nópolis, Guaramírím, Rio'
Negrinho, Baln. Cam
boriú � Indaíal . Rea-lizei
a Assembléia Distrital, a

Conferência e o Seminá
rio de Informação Rotá
ria e Relações Públicas.
Vi5'itei. todos os clubes,'
fiz grandes amizadss e

ganhei maior experiência,
aperfeiçoando-me CO�ilO

ser humano. Valeu!
"'
...... :- ReÍigião? "

_,..' - Católico,
<

Apostóli-.
co, ROIDdFl0. Participo do
Encontro de Casais e fa

co parte do Trabalho de
Emaús. Até o ano pas
sado fui Ministro de Eu-.
caristia .

__ E· Politica?
- - Sempre fui alheio
à política. Está faltando
um pouquinho de censo.

de responsabilidade e de
Interesse comunitário.
_ _.;.. Futebol já esteve
na tua agenda?

'

- - Jóguei no 7 de Se
ternbro, de' Araquart.
treinei no Figueirense e

torço pro Flamengo, pro
JEC e o São Paulo.
- -_ Sentou praça?
- - Sentei. No 2,:>'.9 R. _I
1;, em Floripa e dei bai
xa como Cabo.

Agência de Viagens
Ru� EpitéCio Pessoa,464-Fone 72·0977 - Telex (ci471t341

JARAGUÁ no SUL - SANTA CATARIt.J�, '. J

Corre,tora .

pa,r�
Publicidade
Firma com séde .' no

RJ, necessita autôno
ma/ o para o mumCl

pio e microrregião. Ra
mo de produções, pro
moçÕes artísticas, ví
deo -,empresa, docu
mentários. Oferece pêr
mio sobre produção.
Cartas cl curríCulo pa
ra esta Redação.

PRECE A S. CLARA
Fazer 3 pedidos sendo
1 de negócio e 2 -im
possíveis. Rezar 9 dias,
1 Padre Nosso e 9 Ave.
Marias, que mesmo
sem fé será. atendido.
Rezar com uma vela
acesa e no gQ dia çlei�
xar queimar até o Bm.
Publicar no gQ dia. A

gradeço a graça rerp-:
bida.

. A.S.MI.

.Faç�· sua ,�mpr��a c�eg_ar.
,mais' loo:gé.' Anutitfé, (.Df)';

, "Correio do Povo".
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!� '�jtO'L·�l!-��' semana ""'Clê e$",r'��1�éle Ju��',.,:dê \OJJ." ó DO'",
ar'

�:O V OtE'-'� ,l-A O I, N �: !' _ ..

NovA:5-ESCOLAS sERÃo CRIADAS EM- 89 ",

.._ _._IIIiiI .. •
A 19a. Unidade de Co' ,bliot�cà)"..,C� Juliu�,Kars-

','

Q1'd�naçã9 Regional" en-
� te� (�..sala� ,�e. aü}a, ��i:

faminhou para, a Secre- boratoqo'� e: biblíótecãj'"
,

tana da Educação, a pro-, SI.? ,'Mariq�:��TU:t,sc�� (2
gramação da expansão ßéli:, ,sala_� .• ,�e eula e II_lp,;q'tI(),,, �,
'rêde .ascclar, para <am-. de pré-escolar). G��ra-
phação, melhoria, �é(<:r- mirim,' EB .,.,S.ão JQS� .

(2
,

ma, -construção e cnaçao salas e setores adrnínís
de unidades escalares tratívos). EE Alfredo

pata o ,exercíeip de 1989,' Zímermenn {construção
dehtra do que decidiram setores admímstratívos e

as comissões municipais de convivência), CE

de eclucaçãó. A execu- Lauro Zímmermann (2
ção, no entanto, depel'ld�. salas e módulo pré-esco
rá des recursos .díspení- 'lar) e' EB Almirante Ta

veis e dentre aß' prevís- mandare (módulo de pré-
,ilS para construção' ügu- escolal').Corupá'· ER Jo-

ràín a " EB 'Valdete Inês sé Pasquàlini. (1 sala e

fÜlzera Zímdars.. na late- módulo, pré-escolar], ER

ral da rua Rio' Branco,
'

'Francisco Mees (constru
com 10 salas de aula.: ER cão. 2 salas, transfonna
Vila Rau (a ser criada no 'ção em esçola básica,
Núcleo Habitacionlil dà EB .mödulo 9,e_ pré-esco
Cohab), ER Vila Progres- lar). Massaranduba -, CE

.so (a 'ser criada no Nú- General Ronden (2 salas

cleo Habitacional' de de )mlá).
'

Guaràrnirim) e -a ER Se-,...' Em reformas serêo be-

nador Schroeder, na co- neücíedas as, ßEBB Elza
munídade de Schroeder I, Granzotto Ferraz e Eu-

mumcipio de Guarami- elides da Cunha, CE He-

rim, todas- com 3 salas e leodóro Borges e CIP em

depend�ncias., Jaraguä e, ainda, em Mas-

Nas ampliações .

�stão, saranduba, a ER Pe. AI

previstas: Jaraguá do Sul dolino Guesser e ,as EE!I
-CE Duarte Magalhães . Estrada Itapocu e Estra

(2 sala, laboratôrío. e bí- da Massarandubinha.
,ORQUESTRA DA SCAR: APRESENTA-SE 5a.

A Orquestra' de Cá- 9· Deutscher" Tanz" de

mera da Sociedade de WolÍgang Amadeus, -,Mo
Cultura Artística' de Ja- zart
raguá do Sul, tem apre- 10,- Nesta Rua tem um -,

senação marcada parà bosque, do folclore bra-

quinta-feira ,dia 28, às :

sileiro, arr. C.A. Vieira '

19h:;,üm'in. no anfiteatro 11 - Pequena Suite do Boi

da. SCAR. O regente Ri- de Mamão, 19 .úlovimen- ,

cardo 'Feldens considera to de C. A. Vieira.
O local ótimo para apre- 12 - Fiddle Tunes 09 1, do
-séntação do gênero, pois folclore amerieano, arr.

além de valorizar U1Ä es-, Merle J. Isaac
paço próprio da Socíe- '13 - Ameno Reseda, pol
dads, evita o deslocamen- ca de Ernesto Nazareth.
1:0 do piano para ou.tro 10- arr. Carlos L. Besen
c�. -

�

A Orquestra ,é .com

posta dos seguint�s: 19S�,
violinos - 'Charles, Bretz"

ke, Margareth Rose Wer

ner, 'Vivian ,Feldens, -Ir
víng Peldens e Adriane

Mara Fischer.' 29s. violi

.nos
- Susana Feldens, Ju-

"Iiane Martens, 'Magnus
Behlíng, ,Guid; Bretzke,
Luiz Felipe Pinto. 39s.

víolinos - ThaH C'. Secco,

Ane LOury Meyer, JU,çã
rá Petrv, Rena.t.e Werne':",

Violas '- (lrviIig' Fe�dens
e Charles, Bretzke). Vi(Y

loncelos - Lisandro Ruec

kert, Douglas Bretike. ,c
fReUndes Nogacz. Piano,
�, Yara Fischer SprIng
mann. 'Regerite: Rica"dó

Feldens.

o repertório das apre
sentações já é -cönhecido:

,

1 - Erwacht - cânone, a '

:3 vozes, de Jakob Gott
fried Ferrari
Z- Camponês - de Srarz'
Séhubert, arranjo de
Martin Rätz .

3 - Cielito Lindo, db fol
clore'mexiéano, arranjo
de'Merle J. Isaac
4 -

PizzicÇlto l'ete, de R.

Matesky "

5 - March,in the style o'
Corelli,

,

de R. Matesky
6' ..Valsa, do folclore a

le'inão, arranio de Carlos
A. Vieira

' J. , ,

7 - Bour�e. da �úsica a

quática de G- F. Haendel
P. Air, da música aquá
hca, de G. f. Haendel

� �

Funilaria Jaraguá Ltda.' .

. _,."-

Calhas e Aquecedor Solar
,

••;.....-!
'

..• ,

Rua Felipe Schmidt, 219 _ Pone 72-{)4,:l� ,.,,"
'r

"

.,

'�.
".�
lJ',

,.;._�

i,"

} E�
\,,)

Super cHerlas,
�a'· srHätia

,;

PARA SEU LAR

Refrigersdor Brastemp Duplex - Plano Facili,ta�o
1 mais 4x25.700,OO igual 128.500,00 - Mod , �RS 3QY.
- 300 �itros �"110 ou 220 v.

'Conjun�o Angélica - Plano Facilitado 1 maís 4x

1.160,OQ igual 35.800,00 e-e- Mesa retangular elástica
'em fórmica, com 6 cadeiras \ cromadas, em palhinha.
Conjunto Estofado em Tecido - Plano �a:ci1it��o 1

mais 4x14.730,00 igual 73..650,00 Com soíäs de o e 2

'lugares.
.

Colchão Softspuma
'

Solteiro - Plano Sacilitadn 1

, mais 4x1.290,00 igual 6.450,00
Colchão Soítspuma Casal - Plano Pacilitedr, 1 maís

4x1.950,OO igual �.750,OQ·

PARA SEU CARRO

, .-__

Clínica, Veterináric;E
,

SCHWElTZER
D R. W A L DEM A R S C H W E I T -Z E R

"Cl1:riíca de pequenos e grandes animais; cirurgias, vacinaçõei>
,

, ./ raio x, intemamentos, bQutique.' _

'

,
'

,'� ,

Rpa JO,Jhvllle, rj!I 1.178 (8JIl frepte ao Superm�rcado Bréltbáúpt)
rone 1.::-2§48 _ Jaraguá dp Sul _ �aDta Catarina

.. ,

Roda Pumagalli - De 4.35.0,00 por 3.490,00 a 'vista
Para Volks e Brasília.
Amortecedores Cofap - De 12.830,00 por 8.810,00 a'

vista - JogO de 4 peças.
'

Para Volks Sedan 1300/1500� 1600.
Toca-Fitas Motorádio Falcão - De /44 500 00 por
36.900,00 a. vísta - Com rádio AM/OC/FM stéteo._

,_ auto-stop, .50 watts.
'

,

Motocornpressor de Ar Schulz '""" '84.500,00 for .... '

62.9QO,00 a vista - Com 3,6 PCM tanque de 60 litro!i' ,

UTlUDADE

,\ Calculadora Sharp de bolso -2.690,00 a vista - Mod.'
EL 2S0. Circuito auto power off, viSOr cristal 'líquido.

.-!Feclas anatômicas.

25 a 30.01
\

'VALIDADE:'
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Escritório Contábil Garcia
,

CRC�SC lob n' 0015

I.crUas 'fIleals e, contábeis

,�pOlto de Renda

i:ea18tro de Micro-Empresa

Confira a eficiência de nossos serviços.'
Rua Barão do Rio BJanco, 168 Fone: 12-0695

Orla,edia e Traulatolqia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia tnían,
til e adulto; .Membro títular da Soe. Brasíleí
ra de Ortopedia e Traumatologia. '

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 72.2218

Tubos, fos'Sas sépticas; caixas de gorduras�, caí-
,

xas de aterramento, calhas, palanques de varal
reto, palaDqu� de varal tipo "T", palanques de

cerca, palanques' curvos para alambrados, tubos

para poço de cUàÍlletros ,80 e 100, mesas para lan

chonetes, tanques de layar roupas, tubos dre�os,
anéis para Jardim, blocos para muros' e outros, �

Verlflque a qualidade de nossos produtos.

Rua Waltêr Marquardt n° 706 - Fone 72-1315
(residencial) - Jaraguá do Sul.

;'

E'DITAL
AliREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul- Estado .de
Santa Catârína. na forma da Lei. etc.

" -'Faz saber 'a tOdos quanto este edital virem

que se acham neste Cartório pars protesto .os

títulos centra:
.

,

-,

,"

JS ESQUADRIAS DE FERRO LTDA - Rua João
Planinscheck, 392 -:- NESTA - SERGIO RANK
- Rua João Planinscheck, S'7 -:-, NESTA - SV:
PERM: LEONOR ISOLDE ZAPELLA,- Rua Jo

sé Teodoro Ribeiro, 3.368 - NESTA - TRANS-
'

,PORTADORA EVARISTO LTDA Rua Carlos

Blank,' 229 - Nesta. L

E. como .os ditos devedores não foram en

contrados: 'Ou se recusaram a, aceitar a devida

íntímação.. faz por íntermêdío do presente e�it�l
para que O.$·,11leßm�s" co�pa,reç,am ,lleste .ça,r,to�lO

-

na.,Rua A.rtur Müller, 78, no prazo, da LeI, a fIm

de úquidar 'o seu debitö; ou êntão dar razão _pqr
que não o jaz, sob a pena �e serem 03 refendos

protestados n� forma da LeI, etc.

• I"

_' � IH/Jaraguá do Sul, 21 de julh_o de 1988.

, .',�,., "lt (

AUREA MOÍ.Ult fJB.UBBA ..:Tabeliã e -ondal de
Pr9testo de l'itulos.

\

,� �...g� ""�

Clbras,' & Lagarlas, -", r"

_ _(Plrdlulld� PIIQ) ,

"Agua mele em. p",ªdra dura"tan- vtBando retirar' �,S trens do .centro .

to bate ... ". Não é isso que diz aque- da cidade. Vocês que nos' lêem es

le ditado popular? Pois é isso rainha tão lembrados quanto .temos. crítícado
gentél , Finalmente acidade

-

ganhou os apitos estndentes das locomotivas
sinalização ' aérea para o conturbado em plena madrugadac.perturbando ,

o

trânsito no centro, para orientação sQno de milhares de pessoas. Além
dos motoristas 'de fora , É um avanço' do maís, a RFFSA não é hoje em día

, significativo a demonstrar que final- um trensporte confiável e só sobrevi
mente OS homens da Comissão .Muní- ve graçé!s aos cereaís do oeste e do
cípal de Tränsíto 'ficaram sensibllíza- Rio, Grande que transporta até o por-
dos pelos continuados' reclamos da, to "de São Francisco do Sul.
imprensa pera que tal medida fosse Mas há um problema: por onde
adotada. Parabéns a eles. passarão os trilhos? Vila Lenzt? Ilha ]:

-.�.-'.-.-.- da Figueira? Rua Jorge Czerníe-
falando em trânsito, desde quín- wíczj ' Há quem tenha sugerido um

ta-feira o caldo engrossou para os túnel. Nesse caso os trilhos vão pa-.:
Iítípaldís do �olante. As multas da- rar na Vila Chartres, Itapocuzinho,
qui pra frente são de estourar a João Pessoa, isto' é, sempre .na cida
cabeça de qualquer cristão, de arre- de. Trem :não sobe ladeira, menos

pendímento , Uma pequenà amostra: ainda morros. O caso é sério e quer,
multas' que ll,?je, custam pouco maís nos parecer que qualquer processo de
de 400 cruz��os, pularam para ..... veria- ir acompanhado de um laudo
8.316,00. Empinar motocicleta 'nas técnico,' sobre' a viabilidade técnica
vias' públicas vai custar uma grana do

'

desvio; sem acarretar em futuro
desgraçada. Passar um sinal verme- próximo - ou,mesmo remoto - os

lho custará maís de um salário' mini- mesmos problemas de .hoje .

'

mo (Cz$- 16 míl}. Dirigir embriagado, Lembre-se que em São Paulo os

ou mesmo pértgosamente sem estar trens passam no centro. No Rio pá
etilízado, pode arruinar um mês' in- ram na Praça da República;!iõ cen

teiro de, quem ganha pouco: 25 ',mil troo O mesmo 'em Curitiba, sô q�e
bagatotes . Dá o que pensar, né? É ali apenas trens, de passageiros e

,

H-
.claro que vai haver sempre Os ,que, torínas chegam até a rodoíerrovíáne,
apostam .na sorte , Ser flagrado SÓ OS problemas dê trânsito foram '

. re

acontece "com os outros". E na boca, solvidos com a construção de víadu
'maldita se levantaram ímedíatamen- tos pare veículos automotores e pas-
.te alguns vaticínios tipicamente' bra- .sereles para pedestres. ,

sileiros: "Ora, sorte dos guardas cor- O certo é que a topograíía do

ruptos. Se o cara que até a�ora tinha município não favorece o simples
de pagar 400 cruzas de multa' e sol- ,desvio.
1ava a CPF de 50 ou 100 e o' guar
da corrupto voltava as costas, agora
vai desembolsar mil ou dois mil. Sai
ganhando (e o guarda corrupto tam-
bém). Nb caso dos "bíntum" 'uma
multa de 25 mil vale ou não vale
dez mil de CPF?".

'

O que o CPF do brasileiro e da
brasileira .tem a ver com: isso, minha
senhorat Depende do CPF de que, se
fala. No c�so aqui não se trata 'do
CPF que identifica o cidadão. Trata
se de uma senha usada pelos guar
das corruptos -' não confundir com
os guardas e policiais honestos. SF
gnifica, senhora: COMISSÃO POR

FQRA: entendeu?' .

,

I!

- - _.- --

'".1 -,
• •

E, aquela dama desabafava com

uma amiga. "essa empregada é o fim

,da picada. O que ganho na frente
ela desperdiça atrás"." Não, minha
senhora, não é nenhuma piada inde
cente que, aliás não .Seria' publicada.
É 'que a distinta senhora tem urna

mercearia e reside na parte dos tun
dos do prédio. baí a bronca. O que
ela ganha na mercearia (na frente) a

dondoca da empregada desperdiça na

cozinha (lá atrás).

'-.-.-.�.-.-

Na próxima _ edição: sensacional,
reentré de certo, vereador, na Câma
ra com um contundente discurso con

tr� a admínístração Vasel ,

- Aguar-
------

. . . . .

Outra notícia auspiciosa. A Asso
cíacão Comercial iniciou movimento dem ...

EDITAL Dl': COl\rvOCAÇÃO •

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indüstrías Meta

lúrgica Mecánícas e do' Malterial Elétrico de Jaraguá do. Sul, no lI:so das

atribuições' que lhe conferem os Estatutos Sociais e .a .legíslação pertí
nente em vígor, convoca seus associados, pera se reunirem êm Assem.
bléia 'Gêral ExtraQrdinárla no próxl�o dia 31 de julho próximo,
'na sede localizada ná Rua João Planinschek ,157, nesta cidade de lara:
guá do ,Sül, às,' 8,00 ho�as �nl primeira chamada com "qQórum" -legal, ou
às 9,00 hmds :no mesmo local con) qualquer núm�ro de presentes, para
deliberarem sobre a seguinte ordem·do-dia: ' '"

, DESTITUlÇÃO, por escrutínio seé'reto, 'do Oiretor AdmiI;lÍstrativo
.' deste Sindicat,,), Sr. ALCIPES . KIlNKOSKI, com base no seguillte
funda,nento lega.l: '. ,

- art. 524, alíXtea "8"\ da Consolidação das Leis d.o _ Trabalho-'CLT; -
art. 518, alínea,�';d", d,& ,:cef: - art. 30, alínea "b"- dos Estatutos Sociais,
deste Sindicat���: ! �,' 'a".t\:;�"9. Ç> alínea ub" e "d", dos mesmos E'statutos;, �,

,art. 36 e parag'?at6 ,lrUco t�mbém (do último Diploma mencionado.
Jaraguá do Sul, 21 de julho de 1988.,

1ui z Carlos Eusana - Presidente
!--�-- - --------�-�-.!:;.....----........,........"....-��...-�---�--.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'o SESOUICENTENÁRIO DE JOURDA'H
Transcorreu no último dia

19 de julho de 1988, o centési-:
mo 'qüinquagésimo aniversá
rio de nascimento do, enge
nheiro Emílio Carlos Jourdán,
fundado� desta próspera terra
que a 25 de julho completa
112 anos.
Na mesma data, realizaram

se no RiO de Janeiro, come
morações alusivas ao seu

naschnento, dentre elas, a so
lenidade de posse na cadeira
da qual é patrono o dr. EmUlo
Carlos Jourdan, do lnstífuto
Histórico e Geográfico Mili
tar, do Brasil, por outro ilus
tre·milità.r patrício, na pessoa
do Ten. Cei. Antonio Gonçal-'
ves Meira. Anteriormente a

cadeira fora ocupada pelo Ge
nefal Benício Valentim da Sil
va, em 1938, quando da come
moração' do centenário de
nascimento do nosso funda-
dor.

'

Emílio Carlos Jourden nas
ceu no dia 19 de julho de 1838,
na cidade de Namur, da Bélgi->

ca, filho de Carlos Mariá Jour
dan e Josephina' Virgínia de
la Pierre Jourdan. Formado
'engenheiro, aos 25 anos de

'

idade imigra para'o Brasil, on
dif encontra os movimentos
,militares e a campanha do Pa
raguai, ingressando no Corpo
de Engenheiros, como brasi
lelro.naturallzadc, no posto
de sarçentc e nos campos de
batalha alcançou o posto de
primeiro tenente e reformado,
ao fim da guerra. no posto de
tenente honorário do Exérci
to Brasileiro.
Em 22 de outubro de 1814

casa-se com Helena Elisabeth
Julie, filha de Charles Augus
tIn Caffier e Marie Julie Caf
fier, francesa,.nascida,em sar
molrons en Viron. na matriz
do Santíssimo Sacramen'to, no
Rio de Janeiro e dessa, união
nasceram 14 filhos, sendo ql,le
os filhos Maria Luiza, Isabel
Virginia"Álvaro, Maria Eugê,;.· --------�--------------------------

nia, Elisa, Luís Antonio car- Jaraguá do ,Sul/Se" 25 de julho de 1988 - Acompanha a Edição n � 3.498
los, Maria Adélia, Alberto Ma-

1941. Dona Helena, única filha religiosa· e militar, as promo-
ainda viva, falecida em çÕ$s, condecorações, a vida
10/03/1980, quase rondando'

. comerciai e industrial e ou-
'97 anos, enviava à direção do tros dados Informativos em
"Correio do Povo", observa- boletins. oartes e boletins do
çóes sobre a vida do seu llus-: Ministério da Guerra,Ministério'

\ tre pai, na última' página, de das Relações Ex'ternas e [or-
ptoprlo punho, e ,dizendo já nais da época, contam com ri-
enxergar pouco, escrevia as . queza de detalhes o perfil de
derradeiras palavras: "Jour- homem forte, determinado, de
dan trouxe sua família, espo- extraordinárià .

resistência - a
sae seis filhos para o Rio de perfeita e completa figura do
Janeiro, onde sua esposa deu colonlzador -, culto, enérgico,
a luz a um menino, Álvaro; a humanitário, progressista, o
29 de Janeiro de 1887; era,' tipo' ideal de imigrantes, sem
então, questão cerrada por, preconceitos raciais e despl
parte de Joinville, anexar Ja- 'do' de ideologias políticas
raguá do. Sul, a que Jourdan

.

exóticas, sempre identificado
sé opunha tenazmente, o que com o povo e com a terra que
'se deu em 1888. Entretanto passou a ser a sua segunda.
continuou a servir Jaraguá do pátria. O PRIMEIRO LIVRO
Sul, irido dirigir seus traba- DO JARAGUÁ, de Frei Aurélio
lhos sempre que podia, duas' Stulzer e o segundo � JARA
ou mais vezes. Sendo que da GUÁ

. DO. SUL - Um capltulo
última vez, já com 60 .'" e ida, Povoação do Vale do lta-

, poucos anos vem muito com- pocu, do Prof. Emílio da Silva,
,

. ,

. ,

balido".' ,

' .dlzem bem o que representoutança, em 02/08/1883, esta úl-
.0 arrojo do engenheiro Emíliotima aqui esteve com seu ,ir- A sua vida profissional co- Carlos Jourdan, que lutou até

mão, então coronel Rodolfo rno engenheiro civil, militar, @ exaustão de suas forças pa-Augusto Jourdan (5: R.M.), professor e escritor, os títu-
,ra atingir um ideal, hoja o ter-

nas solenidades de inaugura- los nobiliárquicos, a vida polí-, ceiro parque JabrH diversifi-
ção do prédio da Prefeitura tlca, admtnistrativa, clentlfl-' cada do estado e o município"e do 'Fórum, em outubro de ca, literária e .artlstlca, a vida de renda per capita mais ele-

vado do Sul do País, um povo
trabalhador, comércio desen
volvido e indústrias sólidas
que vendem seus produtos pa-

.

ra mais de 60 países.no Mundo
e competem em igualdade de
condições com os países mais
desenvolvidos da terra.

Esta é a terra que Emílio
Carlos Jourdan legou às gera
ções seguintes. ·São essas.çe
rações que cumprimentam os

familiares deJourdan, na data
.do sesquicentenário de nasci
mento do fundador de Jaraguá
(lo Sul, terra que leopoldina
Jourdan Ribeiro Dias Costa,
do Rio de Janeiro, em corres

pondência, 'proclamou Gomo
JARAGUÁ DO SUL - CIDADE
SíMBOLO DA FAMíLIA JOUR-

DAN

Eugênio Victor Schmökel
, Julho de 1988

ria, Rodolfo Augusto e Dea,
nasceram no Rio, Alfredo
Luís, nasceu em Jolnvllle e 3
nasceram no Sertão de Jara
guá: Charles Maria, em

11/10/1879, Emílio Charles,
em 04/04/1881 e Helena Cons-

(J�
. .: -

:,
lCm __

.

pIiuio a Principal via' de acesso l cIdad8 e um panorama do ·coraçlo· de"Jaragpä do Sul, destacando-se a Igreja Ev8l1gálica e o
....�... O O...... �ro� no lriclo da d6cada de SO, com o Imponente CoI6gIo SAo � Lufa e sobre � colina a antiga Matriz Santa EmIlIa, demolida, e
,, __

,

� NI _ A'f., ,

"

.

,

.:- .......... MIIIII 110 1IIr .

.

.

_,
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Igreja Evangêlca Luterana, vista da G,etllio Vargas. Em primeiro p�no a Casa Paroquial,
demolida para dar lugar 'ao ediffclo. A Igreja e a :Escola Jaraguá permanecem com a sua

arquitetura original.,

Parabéns ''-'áraguá
',' do Sul !!-!'

Sãb 112 anos de história que guardas com muito orgulho e dedica

ção, 'são 112 anos de progresso marcados na história para sempre,
e hoje ostenta o honroso I'ugar de 3 � parque industrial diversificado,
c�pital da malha e outros títulos nacionais.

Sáud�mos tàmbém o Motorista e () COlono que tem uma grande
parcela de contribuição no desenvolvimento desta terra,

-METALÚRGICA
..

RAEDER

PLASTICOS

LTDA

INO'USTRIAL

HEN'IPE,LTDA

, M/GRAÇA' 1 164 anos de

Jaraguá dó sul,
112 anos Orgulhei-se

VO'cê construiu!
A todos aqueles quê já deram a sua parcela, de contribuiçãQ para
o nosso desenvolvimento a 'NOSSA GRATIDÃO.
Aos MOTORISTAS e aos COLONOS a nossa homenagem.
Parabéns aOS filhos da terra e aqueles que escolheram esta cidade

para morar e com certeza aprenderam a amã-la.
'

Neste 25 de JulhO de 1988 comemo

ra-se a passagem do 164� ano da inf
elo da colonização alemã no Brasil.
Nos estados do Sul dó Brasil, em

Santa Catarlna, Paraná e Rio Grande
do Sul, há regiões inteiras que conser
vam a arquitetura, a língua, o 'cancio
neiro e a arte popular da velha terra
natal.

'

Mas, na verdade, os prírnetros ale
mães já chegararn com a descoberta
do Brasil. Isto de certa forma contra
ria a tese do nosso prezado amigo
Frei Elzeário Schmitt, irmão do fale
cido Arnaldo Leonardo Schmitt, hoje
servindo no Hospital de Caridade, de
Florinópolis, quando há alguns anos
demos a um escrito o título - 1500
- OS ALEMÃES ESTÃO CHEGANDO
e o ilustre prelado aborreceu-se com

a nossa "audácia" pela afirmação tão
insólita; entretanto, há que se reco

nhecer que não fazíamos referência,
às grandes correntes imigratórias de
alemães, italianos, poloneses, h(mga
ras, suíços, noruegueses, japoneses,
etc., mas a presença.de alemães que
tiveram ligação Jntima na agricultura
do País. Logo após a descoberta do
Brasil, aqui chegaram com as expedi
ções Frei BernardO (1538) incentivan
do os carijós ao cultivo do milho, al
pim e do arroz, trazido de Assunção,
Ulrich Schmidel, um bávaro nascido

-

em Straubing e seus relatos no livro
editada no século XVI e ao aiemão
Johann Ferdinand ou o esparnolJuan

Hernandez, que são uma e mesma pe.,
,

soa, quer veio/pelo "Peabi ru" - cami.
nho dos fndios - de Assunção. com
a finalidade de, em Santa Catarina;
segundo CyroEhlke, - onde depois te-.
ram encontrados pela expedição es�
panhola de Sanábrla - induzir os seJvf�
colas carijós ao píantto mais intenso
da mandioca. para abastecimento dos
navios espanhóis que por aqui passa.
sem, para o Rio da Prata, e que foi
encontrado no fim daquele ano na Ilha.
de Santa catarlna, por Hans Staden.
que acompanhava a expedição de Sa
nábrla, conslderado o primeiro agr..
cultor -de Santa Catarina,e o pre
cursor da produção em maior escala
dessa cultura ainda hoje trádicional
na orla litorânea de nosso estado. Em
1532 têm-se o registro de um certo
Johann von Hülsen como sócio no prl
meiro engenho de açúcar no Brasil.
Foi, no entanto. em 1824 que teve

início a fundáção organizada de colõ
nías alemães. São Leopoldo, às mar·
gens do Rio dos Si,nos onde. pela pri·
rneíra vez, 43 imigrantes pisaram em

solo brasileiro. transformando-se de
1824 e 1837, nume colônia com alguns
milhares de habitantes quase que ex

clusivamente de descendência alemã.
O governo imperial presenteava cada
colono com uma área de 75 hectares
e D. Leopoldina escrevia: "É evidente
o proveito para O Império dessa gen te
branca e trabalhadora ,que aqui se de
dica aos seus ofícios e ao cultivo da

,CLUBE,OE DIRETORES

LO'.JISTAS DE
. ,

JARAGUA DO SUL

, ,

JARAGUÁI12ANOS.
Istoéque,,' , '.

een rgla. CAI'í: SASS.
,

ENERGIACOM GOSTO DECAfÉ.
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Colonização Alemã no Brasil
,

�

Famßla de colonos teuto-brasileiros no infcio do século, ..,Êmdo-se aos fundos a cása ein
estilo enxaimel, que a SPHAN/Pr6- Memória desenvolve projeto para preservação das ainda
existentes em Jaraguã do Sul.

terra".
Logo mais, em 1829, acontece .em

Santa Catatina a colonização de São
Pedro de Alcântara.

-;

D. João VI permitia já em 1812, a
fundação da Colônia Santo Agostinho,
no Espírito Santo; a da OolônlaLeo-

poldlna, no sul da Bahia, em 181.8 e;
em 1e19, a da Colônia Nova Friburgo,
no Rio de Janeiro, assim como a fun

dação do Rio Négro, em 1827. Em

1850 a colônia Blumenau e 1851 a

colô�ia D. Flancisca. Pommerode era

fundada por descententes de alemães

JARAGUA DO SUL
112 ANOS,-DE

I '

TRABALHO 'E ORGULHO
"A SEARA INDUSTRIAL S.A., SENTE-SE ORGULHOSA EM COMPAR

tilHAR DOS 112 ANOS DE PROGRESSO DE JARAGUÁ DO SUL.
_

RENDEMOS TAMBÉM A NOSSA HOMENAGEM A TODOS OS MOTO
RISTAS E TRABALHADORES RURAIS DESTA TERRA'�

Seira
.

QUALIDADE QUE DA GOSTO.
Estrada Rio da Luz - sIn° Fone (0473) 72-19fJ4 - Caixa PostarO-16

CEP 89250 - Jaraguil do Sul - SC

Nossa' sauds'cão
•

a .Jaragué do Sul

Irmanados num só compromisso de lutar pelo desenvOlvimento
e pelo progresso de Jaraguá do Sul, a Câmara de Vereadores orgulha ..

se de partielpar' 'dos i 12 anos de fundação, desejando que este espí..
rito de lutas de sua brava e operosa gente continue durante outras

comemorações.
O Poder Legislativo de Jàraguá do Sul associa-se as comemo-,

rações e participa jubilosa do progresso que assoma esta comuni
dade, hoje ii terceira força econômica de Santa Catarina, conseguida
com muito trabalho e amor pela terra.
Parabéns Jaraguá doI Sul, parabéns jaraguaenses, e a todos que

a faz cada vez mais vibrante, pela Grandeza pelo Trabalho.

CAMARA DE VEREADORES DE

, '-'ARAGUA DC) S�L
Orival Vegini - Presidente

do Norte.
Em 1876, Emflio Carlos Jourdan

funda a colônia Jaraguá, que o histo
riador Walter Fernando Piazza em A
COLONIZAÇÃO DE SANTA CATARI
NA, classifica como ','outras frentes

. de colonlzeção'tpor imigrações inter
nas de origem germânica, que aqui
chegaram via "Côlônia Dona Francis
ca", e, depois por elementos de ori
gem italiana, que reimigraram dos nú
cleós da colônia "Blumenau'', espe
cialmente de Rio dos Cedros, mesmo
se levando em consideração o assen

tamento de levas de .imigrantes do Im
pério Austro-Húngaro, ein 1890, na re
gião do Garibaldi ou da vinda de ele
mentos europeus diretamentedos paí
ses de origem, deser:rlbarcando em

São Francisco do SUl, que vieram em

função de correspondência dos que
aqui, já estavam assentados, como a,

familia Schewinski, ou por aquela que,
levada pelo desejo de trabalhar na

terra, cujo chefe era ferreiro, como
é o caso da familia Bendhack. já mais
recentemente, em 1930.

.

Foi de grande valer a imigração no

seu sentido nacional. Bruno Born, no
dia 25 de julho de 1947, num discurso
na Assembléia Legislativa, faz refe
rência aos 'imigrantes: "Sem exagerar
o valor da participação dos primeiros
imigrantes alemães nas lutas em que
foram gizadas as lindes merldlonals

PÁGINA 03

"da pátria, certo é. porém. que não se

deve subestimar, especialmente como

índice da 9apacidade psicológica, pe-,
cuUar ao advena germânico, de por-se
em sintonia com e clima político do
seu novo "habítat", Desde os primór
dios da colonização alemã. vemos re-
pontar, aqui e acolá. imigrantes teutos
e filhos de imigrantes, como partíci
pes de lutas externas e internas de _

riacionalidade.

A contribuição da
"Companhiá de Voluntários Alemães"
está vínculada à história das guerras
do Prata. As figuras de Hlllebrand e
von Salisch alteiam-se, de modo in
confundível, ao lado dos grandes vul
tos que dominam a fascinante paisa
gem humana do agitaçlo período far- .

roupilha".

" Na passagem de mais um ano come-

,morativo da imigração, sentimo-nos
à vontade para homenagear aqueles
pioneirOs que aqui plantaram a se-

mente em terreno fértil; dos.seus des
cendentes, de segunda, terceira ou

quarta gerações, que hoje se transfor
maram em fazendeiros, estancieiros,
empresários, em prof.issionais liberais
ou que participam da administração
pública. os cumprimentos pela passa
gem desta data, da qual só temos mo
tivos para nos-orgulhar.

A Direção.

virando.A ·Kohlbach está
.veja na pág.112
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GUILHERME
,L NUm encontro casual com' os elementos qua

. c_om familiarésdo finado possufmQs ein arquivo.
Guilherme Spengler, per-

.

Guilherme Spengler,
cebemos nas entrelinhas nasceu em 23-7-1002, filho
que ressentiram-se com de Henrique Spengler e

o fato do "mais antigo" Laura Viola e.seus avós"
- não ter noticiado o seu Otto 'Spengler e Ellete
passamento, ele que foi

-

Dusche Spengler sairam
uni dos mais antigos tel- da Europa para partlcl
tores do "Oorrelo do Po- par do desenvolvimento
vo", amigo pessoal dos da Colônia de Brusque,
fundadores do órgão de no ano de 1863.
i�prensa ainda em :ativi- Casou em primeiras
dade em nosso meio. núpcias. com Hedwig
,Procede inteiramente' Schade, com quem teve

.

esse ressentimento, que os filhos: Levinus Spen
pretendemos destazer

, gier, cas.c/ Edit Schnei
com esta modesta nota. der com um filho Mar
Temos notado que,quan- 'co;; Hilário, casado com
do falece uma pessoa Br<unhilde e os filhos
com id�de muito ava�ça- Magda e- Nivana e Eleo.-

,I dai multas vezes nem to- nora cas.c/Modesto
dos os parentes acompa- Ferviv,e e os filhos Lore
nham o féretro até a sua no Modesto Jr. Eliete
última moràda. As gera- (f�1) e Cátla. Ça�ou em'
çóes que se sucedem segundas núpcias com
não tomam, infelizmente,' OHvia Rengel. Embora
conhecimento das ante- muito calmo, ocupava-se
riores e daí o esqueci- com coisas explosivas,'
mento em que caem pes- pois, era operador ém
soas a merecer alguma explosivos de caça e ml
referência do que tel em nas, pólvora que só no
vida, dentro da comenl- terroo da Pernambuco
dade da qual se despede Powder Factory, explo
compulsoriamente, no diu duas vezes, na última
processo biológico de matando 10 pessoas' e

renovação da espécie. que marcou
-

o seu fim.
Mas vamos reparar o Assim mesmo, Guilherme

mal que causamos à Ia- sempre escapou dê' um
, mflia, que não pede inde- dla ser surpreendido por,

niiação, masconsldera- . uma catástofre, o que
ção. Mais do que justo n-ão ocorreu por -verda-

,

,
t

deiro milagre, segundo
ele .meemo contava.
Além de cumprir com

'seus deveres -'profissio
nais, àinda conseguia
tempo para -dedtcar-se
ao esporte preferido: o

.

tiro ao alvo com balas
p/distâncias de 50 a 150
metros, na Sociedade
Atiradores Jaraguá e,
depois, no Clube Atlético
Baependí. Durante a Fes
ta do Tiro de_Rei do Espí�
rito Santo, ele costuma
va marchar à frente da
cotuna, com o seu terno
repleto --de 'medalhas
conquistadas. Era um ex

celente amigo e despor
tista, junto com os atira
dores do naipe de F. Fre-,
-derico Moeller, Geffert e
Emmendörfer, entre mui-
tos outros "cobras" do
tiro real em jaraguá do
Sul., muito homenageado
nas festividades, porque

i!

. Ajudamos a construir' Jaraguà do SUl e junto com ela crescemos
e nos orgulhamos de estar participando do seu desenvolvimento e,
neste 25 de julhó, gloriosa, vê-' passar o seu 112�' aniversário deo

fundação.
'

.

'.

I. . . .

Duas crasses porém, o Colono e o IV!otorista, tem parcela preponde-
.

rante -no progresso da cidade. A elas,$) nosso reconhecimento pelo
valiQso trabalho:

.

C.AHITE EMPR-EENDIMENTOS
, '

'IMOBI,LIARIOS LTDA

, I

I

. DO'MINGOS CHIODINI
.EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARI-OS LTDA

I
I

,
'

I

ÇORREIO DO·

pocu, como pioneiros e ' preponente dessa honra.
colonizadores do Vale, ris, eJer, Guilherme Span.
pesquisa do mestre Enh-. gier, recebia em soleni.
lio da Silva. I dade o. dtplqma de SÓ'
'O próprio "Correio'do CIO HONORARIO.

Povo", na edição que co- Emais: nodta 6de se.
'memorou os 109 anos de tembro de 1977, na anti.
fundação de Jaraguá do ga - sede social foiSul, da semana de 25/07 'conferido' ao falecido
a 02/08/85, há t,rês anos". uma placa de prata, du.
portanto, dedicou ao. rante o baile da deSpedi.
querido extinto um capl- da, de "HONRA AO MÉ.
tulo especial de sua par- RITO - Aei fundador nos
ticipação no desenvolvi- -

sa eterna g,ratidão".
.

manto de Jaraguá do Sul. A sua morte deu-sene
,

Em 10/06.1962, quan�' dia 22�11-1987, aos 95
do era presíoente do anos de idade, sepultado
Conselho Deliberativo, na Necrópole Municipal

, Eugênio Victor Schmöc- de .Jaraguá do Sul.
kel, presidente o sr. Oe- Tod,os. tem motivos'
tacílio P. Ramos e Ha- para dele se orgulhàrl

-

roido Ristow, o repre-
sentante da diretoria Eugênio V. Schmõckel

.

SPENGLER
alcançou elevada idade
e marchou com o .clube
até quando o físico o

permitia.
o ,

Ele, contudo, nunca

loí esquecido. A, memó
ria, de' vez em quando,
é fraca. Ainda hoje, .à
medida que os pesquise
dores do "mais antigo",

. a coluna do Barão de lta-:
pocu, com o título CON
FIRA A HISTORIA, pro
clamam os grandes ven

cederes do esporte do
tiro, nela aparece cons

tantemente, nos anos

pesquisados.
A sua família está re

gistrada às págs. 27 � 28,
do 2 � Livro de Jaraguá
do Sul - Um Capítulo da
PovoaÇão do Vale do lta-

No 'marco z era da
cidade, num dia

qualquer, às
11 h1 Omin. É o ponto
de d,istribuição de

todo o tráfego urbano
'de Jaraguá do Sul.

TRABALHO
E PRO,GR,ESSO

Nós acreditamos que esta é

a maneira mais nobre de gerar rique
zas. Hoje saudamos a todos os filhos desta terra, pelos 112 anol'
de fundação de Jaraguä do Sul. .

-

,
•

I

I,

CARROCARIAS
,

HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas Uda.
Car�oçarias Blindadas· Frigorífica� -Isotérmlcas r Treiller's Comerci�is ' Esquadrias o PortaS

"

Parabéns!

HC

Parabéns' .Jaragua, do Sul.
112 anos

A história de Jaraguá do Sul, iniciada pelo espírito pioneiro
de Emílio Carlos' Jourdan, traduz-se em 112 anos de trabalha
e' grandeza. O sonho. de c;tesbravadores concretiza- se hoje em
progresso, graças ao valor de nossa gente.' ,

A Viação Canarinho orgulha-se de estar dando sua parcela
de colaboração nesta boni ta hisfória.

.

VIAÇÃO CANARINHO LIDA.
. '
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Vasel: O prefeito que. mais realizou em Jaraguá do Sul
Vas�1 - um politico peemede
blsta jovem, convicto e preocu
pado com a comunidade jara
guaense - que inicia um novo

perfodo na hist6ria do 3: Par

que Industrial de Santa cate
rina.

A prefeitura em 1983, até
dezembro, conseguiu, quitar
uma dfvida de Cz$ 400 milhões
(la época, deixada pela ex-ad-

,

, ministração.
Desde 8 de abril deI 1934, com,

Em 83 administração passou

a ser 110 PMDB que iniciol! um
revo perlado de evolução

,

Em termos de poder, Jara

g�á do Sul, politica e adminis

trativamente, durante muitos

anos, esteve nas mã�s de_diri
gentes pollticos da sítuaçäo,

Em 1983, no entanto, passou
a ser administrada por Durval

- Sistema viário;- Trevos ajardinados;
Abrigos para pontos de ônibus;- Parques in
fantis e playgrounds;- Galerias pluviais em

pré-moldados, com uma dimensão de 3x1,5m
e extensão de 500 rnetros,'

SAtlOE.E BEM-ESTAR SOCIAL
• SAtll;>E

06 postos de saúde municipais;02 gabinetes
odontolögicos;32 médicos.

PRÓ-CRIANÇA
20 creches domiciliares;02 creches em cons

trução.

PROGRAMAS DE
ALIMENTAÇÃO

- Cesta do povo;- Plano de Suplementação
AUmentar;- Programa de Leite -.

OBRAS E VIA�ÃO
PAVIMENIAÇAO

... Em 5 anos 410.000 m2Infra-estrutu
"a-103.046 mettos de tubulação;- 90 buei
ros;- 2.700 bocas de-lobo, e ligação de esgo-
108.- ManutE''1ção da FERJ;-:- ,30%.

'f- Restauração completa do prédiO da Prefei
lura;- Ampla estruturação, organização e

funcionamento da administração municipal;-

o prefeito José Bauer, até o

ex-prefeito Victor Bauer em

1982, a Prefeitura Municipal
possula apenas 40 unidades a

serviço da comunidade, assim
discriminadas 7 caminhões,
antes de 1976, e uma máquina.
De 1970-75, foram adquiridas
mais 4 máquinas. A partir de
1977, 14 caminhões e 14 fus
cas incorporaram a frota da

municipalidade.
Na gestão do.preteito Durval

Prefeito Durval Vasel

Aperfeiçoamento ,e descsntraãzaçâor-. Desa
propriações - 372.292,83m3;- Plano Diretor;
Caminhões, máquinas, autom6veis e outros

equipamentos - 70 unidades;- lmplantaçãö
de repetidora da TV Planalto e SBT;- Horta
comunitária;- Implantação de um dos mais
modernos. centros de processamento de da-
dos.

'

Realizaç6es
- Feira de 'arte e artesanato;- Arquivo hist6-
rico;- Museu Municipal EmOio da Sllva;
Mostra agropecuária;- Festividades alusivas
ao aniversário da cidade;- Festival de Fanfar-,
ras;- 1: Mostrá Estadual ds- Teatro;- En-

.
contro de Corais;- Monumento dos pracinhas
- Praça do Expedicionário.

.

Vasel - EM APENAS 5 ANOS
- foram adquiridos rnals de 70

unidades, compreendendo ca

minhões, máquinas, autom6veis .

.e outros equipamentos. Em re

lação aos 48' anos de 'atuação'
de. admlnlstrações anteriores,
Vasel efetuou um aumento de
45% na frota da Prefeitura Mu
nicipal.

cOnforme o historiador Eml
lio da Silva; Vasel encontrou

dendo pelas periferias, comple
ta o sr. Emßio.

,A maloria aceita e admira
a atual administração. Quem
viu a antiga Jaragu� do Sul
e vê hoje•••

Os munlcipes notaram uma

mudança no sistema de ,trAnsi
to: as placas de sinalização,
os bem instalados "trevos" flo
ridos, dando um bellsslrno as

pecto de cidade limpa e bem
arborizada.

a Prefeitura enterrada em dlvi
, das, A situação financeira es

tava péssima.

Durante 83/85 (julho) este
jovem prefeito teve a possibili
dade com o legislativo e sem,
de enfrentar e solucionàr a ca

nalização de várias centenas de
ruas do perfmetro urbano. Ad
ministrações anteriores jamais
teriam realizado. IncltJsive es

tàs melhorias estão se esten-

TURISMO

- Projeto do turismo f·erroviário - Curiti
ba/São Francisco do Sul;- Centro de infor
mâções turlstipas;- Praça dos Imigrantes;
Divulgação: folhetos, pastas, postais e carta
zes;-' Guia Turístlco de Jaraguá do Sul;-.
Estatlstlca; De abril/86 a março/88 - '106.126
turistas.

'

ESPORTES
- Vôo ,livre - construção de duas rampas,
consideradas como das melhores do pais, a
870 metros de altitude.;- Campeonato Muni.

cipal de Futebol Varzeano;- Campeonato Mu
nicipal de Futebol de Salão - Peladão;- Cam-

peonato Municipal de Bocha- Atletisrno;7'"
Jogos Abertos de Santa Catarina -, JASC;-

, Torneio Coringulnha ;- Infantil;- Construção
de mais de 25 campos de futebol;- Festival
de Caiaques, canoas e bateiras- Enduro
1.001 Trilhas;- Pontes: Argl e 2: ponte sobre
o Rio Itapocu;- Primeira ciclovia - 5km de

, extensâo.= Complexo da Secretaria de Obras
e Viação: 4.051 ffi2 de área construrda;- Fábri
ca de tubos - oficina e garagens;- 3:' reser
vat6rio de água, com uma capacidade de 1
milhão de litros.

RealizaçÕes da Administração Vasel

EDUCAÇÃO
Educação pré-escolar

33 turmas;- Mais de 720 crianças.
1: Grau
- 1,: a 4: Sêries;- 5: a ,8: séries;- 12
novas escolas;- 04 quadras poliesportivas;-
bolsa de estudo 1 : grau.

'

,

VALORIZAÇAO DO MAGIST�RtO
-Incentivo saiarial;-/Cursos de atualização,
elou aperfeiçoamento;- Implantação do Es-
tatuto do,Magistério Nblico Municipal.

'

2: Grau
- Bolsa de estudo'2: 'grau.
3: Grau
� Reforma do 1 : bloco da Fundação Educa
cional RegiQnál Jaraguaense Ferj;- Constru
ção do 2; bioco.

,
,

malwee
malhas '

: _. ,

.

'

malwee

malwee
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Dona Nelena defende memória do pai

A foto mostra o instante em que nosso Diretor e D. I;lrunhilde
Mahnke SchmOckel visitavam a Vva. Helena Jourdan Fluiz, em
sua residência, à rua Souza Cardoso 652, em Nova Fraiburgo,
quando participavam o convite oficiai do prefeito eugênio Strebe,
para os festejos do Centenário de Jaraguá do Sul, em Julho
de 197f3. Em fevereiro/76 ela contava com 92. anoae meses

de idade.

. Ao ensejo do sesquicentenário de nascimento do

engenheiro Emrli.o Carlos Jourdan, fundador de Jara

guá do Sul, cabe aqui revelar alguns aspectos que
ocorrem após a sua morte, em 1900.

Já se' passavam 74 anos desse evento, quando
o sr. Militão Augusto, nosso colaborador, contando
coisas do Jaragu� de seu 'tempo, e do tempo de
sua velha mãe, fez referências à personalidade de.
Emílio Jourdan, dlyulqados pelas páqlnas do "mais
antigo".

Dona Helena, nascida no Sertão do Itapocu, em
02 de agosto de 1883, aos 91 anos .(e,la morreu
com 97), ao lntelrar-se do conteúdo daquela crônica
de próprio punho, enviou o que ela chamou dtf escla
recimento, assim concebido:

ca publicada no Correio do Povo, vejo que há com

pleto 'desconhecimento da personalldade de Emflio
Carlos Jourdan; quando o destino levou-o à Jaraguá
do Sul ele era civil, pois tinha pedido demissão
do exército, era 1 � tenente, e não coronel. Quanto
a se deixou alguma dtvida é dWcil após tantos anos
esclarecer fatos que já se passaram. Posso afiançar
que deixou na colônia que fundou, todos os seus

haveres, toda a sua boa vontade, inteligência, traça
do de plantas para a Estrada de Ferro e outros
melhoramentos, como o canal, o engenho para a

fabricação de álcool, açúcar, etc., cujo transporte
de maquinaria deve ter sida, naquela época, uma

epopéia; levar tudo por rios caudalosos e enca

chcetrados, mata índevassável, já pensou? Quanto
_ à sua vida militar leia o livro de Frei Aurélio no

capftulo "Jourdan na Guerra do Paraguay,"; quanto
a vida civil seria qifícil para mim agor�, aos 90
anos, pesquisar o quanto fez para o Brasil.

'

Sei que 'estudou e enviou para a Europa estudos
. sobre as riquezas rnlnerats do Brasil. Foi agraciado
pelo Visconde de Rio Branco, com o título de sócio
efetivo da Sociedade Auxílladora da Indústria Nacio
nal, por serviços prestados para a prosperidade do
país; fez um esboço histórico da questão das Mis
sões, em que foi ençarregado dos trabalhos qráficos;
o Itamaráty tem provas do que estou dizendo. Logo
após a sua marle, em Agosto de 1900, minha mãe
recebeu cartas de pessoas amigas, do Jaraçuá, para
que ela mandasse seu filho rnals velho, então com

19 anos, pois estavam deprendando e levando' todo
o material de engenharia, etc., não foi possível por
absoluta falta de recursos. Na época houve um ami
go, catarinense, o dr. Hercílio Luz, que procurou-nos
para um pequeno auxlllo, que muito nos sensibilizou.

.
'

Quanto a sua ideologia era republicano e multo con-

correu para a victoria da revolução.

Admirava o Imperador D. Pedro II e a ele dedicou.
o seu grande trabalho, - O Atlas Histórico da Guerra

"Sr. MilitA0 Augusto. Saudaçõesl Lendo sua crôni- do Paraguày -, que até hoje é consultado nasescolas

CONGRATULAÇÖES
.PE'LO ,ANIVERSARIO

DEJARAGUÁ

Neste 25 de Julho envi'amos um abraço
especial ao povo de nossa cidade, que se
gue o exemplo de nossos fundadores.
Ao Colono e aoMotori,sta o nosso maior

respeito

JARAGUA
'DO .SUL!

Juntos construimos esta que é uma das

mais belas cidades de Santa Catarina.
Neste 25 de Julho paramos, para home

nagear aqaeles que contribuiram para o seu

desenvolvimento, entre 'os quals, o Moto
.

rista e o Homem do Campo.'
•

Esta é a mensagem da

CONSTRUTORA
SE�LA LTDA

milHares.

Termino, agradecendo a sua paciência de mi oU.
vi r. Quei ra desculpar qualquer desllse, a minha JIJo

.

tensão é s6 esclarecer.

Mui1to grata, HelenaJourdan Ruiz. Rio de'JaneJ.
ro, 11 de maio de 1974."

,

.

Hoje com uma populaçãó que supera os 80 mi habitantes,
a cidade se moderniza e os ediffclos de apartamentos jA
rasgam os céus. Ne detalhe, o Centro Educacional EvangllIco
e o Edlffcio Jaraguá.

JARAGUA DO SUL
112 Anos de Progresso.

Uma estrela que brilha na constelaçãodo'
progresso de Santa Catarina e do BrasiL

. Neste 25 de Julho, um abraço especial
a todos os motoristas e aos Colonos a nos·

sa gratidão.
'

CS

AUTO
PECAS
LTDA

,

Rua João Picolli, 139 Fone 72· 0325

Jaraguá do Sul - SC

Trabalho, esforço ê qedicação são ingredientes' utilizados para o desenvolvimento de um
município.Duas

Rodas
Pa�ä"its Ja,.guá do Sul!

.

Obrigado Colono! Motorista, o nosso recoQhecimento !

I.NDDSTR'IAS'REUNIDAS '..JARAGUA SIA
!

,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DEJARAGUA
genes, e o "passado" r'emontando a yoaté o planalto dos Andes, na mar-
1504, ano Que coincide com a chegada .

gens do grande lago". Em 1500 e pou-
de'Gónnevilie à Babitonga". Mas oau- co Peres e Ortiz - dols espanhóis à

.

tor fala à pág. 45 -"JÇlêiata era noiva procura de ouro nó sertão. Que· ser-
• de Inajá, filho do cacique de Itagi. tão? Do Itapocu ou Jaraguá? Na Oan-
,Inajé partira, havia 6 anos, com a ex- çäo à Lingua Tupi, pág. 89, as seguin-
pedição que levou Alvaro Nunes para tes -rlmas: '�Guanabara é' largamar,
Assunção. Prometeu voltar e deixou "vale da iara", Jaraguá. Taubaté é "ta-

'

no pescoço de Jacíara urna pedrá ver- ba grande", "rto das cobras" é Mogi,
de, "muirakitan", em garantia de sua "canto da arara.Ceará",

.

fidelidade". . Cyro Ehlke, em seu livro A CON;'
••• Na pág. 59 "Três anos Mcaram QUISTA DO PLANALTO CATARINEN-

os franciscanos ém Assunção, espe-' SE (1973), à pág. 59, refere-se ao trän
rando por uma expedição que os con- sito pelo "Peabiru" - "Já vimos que
€ll:lzisse de volta". SegUiram o leito ,o "Peáblru era um caminho indígena
do Iguaçu e seu afluente, o Iguna (rio' pré-colonial, com muitas ramifica-
negro), como os guerreiros de Joroa- ções, inclusive a que tinha seu ponto
ra, 14 anos antes", de partida no litoral catarínense de
Na pág. 63, comentando carta de Barra Velha. Desta, às margens do rio

Frei Bernardo 01//05/1.538 - "A chega- Itapocu, D. Ávlar Nunez Cabeza de Va-
da de Frei Bernardó, que voltava do ca se serviu, em sua marcha terrestre,
Paraguai,' movimentou Viaça (ao Sul para Assunção".

.

da Ilha de Santa Catarina, no contl- Na pág. 60••�"Da expedição de 5aná-
nente). Muitos indígenas acorreram brla, cujos navios estiveram dispersos-
para a missão. A mairi começou a e dois naufragaram, sabe-se que, em
crescer. Muitos brancos tinham saído razão disso, e por terem involunta-
à procura de ouro. A notícia que Frei riamente ficado retidos pór largo tem-
Bernardo trouxe, da descoberta de po na Ilha de Santa Catarina e em

ouro na serra do Jaraguá, fez partir São Francisco do Sul, uma parte da
muitos outros. Além do trabalho de guarnição resolveu partir, por terra,
catequese, Frei Bernardo incentivou para Assunção, e, na opinião de Sou-
,a lavourà do, milho, do aipim, e do they, todos os que, nó caminho, não
arroz, cuja semente trouxera do Para- morreram de fome, chegaram ao lugar

- guai, e crescia -vlçoso nas coivaras de seu desstino. "Pretendia uma ten-
de Viaça. Ibicaré segue para o norte. . tativa de colonização ou povoamento,
Leva para Araruna a cruz de Etiguara, sem resultado satisfatório. O quarto
feita de dois ramos de ibirapitanga, a transitar' por esse ramo do "Peabi-
e a notícia da morte de JtJr�rê. Depois ru", "foi o eSpanhol Ruy Dias Malga-
vai entrar pelo sertão, com seus arnl- rejo - fiel servidor do "adelantado"-,
gos. Quer subir a serra, descer o cur- o qual, depois dadepostçäo de Cabe-
50 de Iguna (rio negro) e do Iguaçú, za de Vaca, viu-se obrigado a fugir
depols seguir pelo-curso do Pilcoma- do Paraguai, rumando às costas de

Flagrante tirado em' fins de 1928. É a atual Rua' Cei. EmRio Carlos Jourdan. Em
primeiro plano, no lado direito, o Hotel Central ainda existente e no lado esquerdo,
o prédio do "Correio do Povo".

São Vicente, São Paulo; pela linha
tronco do mesmo "Peabitu". Voltou
ao Paraguai, entretanto, no ano se

guinte, "partindo dê São Francisco".
Na pág. 61 "Contfnuo, ainda, fora

o trânsito pelo "Peabiru", em sua li
nha tronco; por ela passando várias
expedições e bandeiras, antes e mes

mo depois de haver Tomé de Souza,
em 1552, mandado obstruí-lo na parte
em que, de 5anta catarlna, ia ter ao
Rio da Prata (Assunção)" Outras refe
rências, ao redor de .1870, quando da
construção da D. Francisca, lavrado
res assentados em S.' Bento" perse
guiam os índios além do rio Itapocu
(pág.46), no livro Rio Neg-rinho. que
eu conhecr. do Prof. José Kormann
(1980). idem do livro do Centenário
de Joinville e do órgão publicitário·
do Museu Mun. e Arquivo Histórico,
de São Bento do Sul, no IV, Março/A
bril/86, exemplar n � 26 - que comenta
a epopéia de Cabeza de Vaca com

seus 400 homens e 30 cavalos, o nau

frágio de duas barcas numa tempes
tade, salvando suas vidas: "Eles, por
tanto, vieram de santa Catarina por
terra até Assuncion•.Dos 400 homens,
durante a jornada, morreram 100 em

consequência de fome e doenças. Eles
estlvetam durante S meses em carnl-

nho. De Santa Catarina até a cidade
de Nuestra Senora de Ia Assuncion
são 500 milhas... liA dita caravana, qu�provavelmente foi a primeira a atra]vessar ri sertão brasileiro em 5anta
Catarina, Seguiu a margem do Rio Ita�
pocu, chegando à Serra do Mar pertd
da vila de Corupá, onde eles, depois
de muitos sacrifícios, alcançaram

�Iplanalto. Sabemos que um século de
pois os, padres jusuítas que se destina
vam às missões do Paraguay, em ve
de usar as caravelas até Buenos Ay
res e subir o rlo Paraná, já deixará
os navios na costa de Santa Catarin
e se servi rarn também d'urn caminh
até hoje conhecido por velhos colo
nos como "Jesuitenweg" (caminh
dos jusuítas). Pisaram terra firme
Parati e continuavam a viagem a pé
Na serra entre Garuva (Município d
São Francisco) e o distrito de Pi rabei
raba (pertencente à JOi-nvHle) exist
ainda um lugar com muitos degrau,
q.ue sobem em serpentina o encosto
da "Serra do Cubatão". I
Como se vê a regiao era tão indej

vassável como se supunha. ,E os ínjdios já pratiéavam o escambo, de qU,falam os economistas modernos. .

Barão de Itapocu i

Julho/SS

Parece
que foi ontem ...

, .

,

Parabé,ns

Jaraguá do Sul
Mas faz ·112 anos e Jaraguá do Sul continua

trabalhando, acreditando, crescendo; ,afinal
por trás de toela a obra, existem pessoas im;
buldas da.maior responsabilidade e prontas
para colaborar, com o desenvolYImento desta
terra.

,

Saudamos efusivamente a comunidade jara
guaense �uando da comemoração do seu 112:
aniversário de fundação.
Aproveitamos a oportunidade para prestar

'também a nossa homenagepl ao Motorista e
ao Colono neste 25' de Julho.

EMPREITEIRA
HAWA LTDA.
RUA: J. PLANINSCHEK. 353

JARAGUÁ DO SUL S,C

.

TASCHNER
INDUSTRIÄ Tf:XTIL'

LTDA

ri-lBRIÇA 1

��i#9jq� \J!1 s\'!
FÁBRICA II

{:::�:. ��:: .::�fI��:P���� �o ê:�'i�: J:':::

I
' Jaraguä de todes os amores. .

.'

,

.

h li- b
Do sul, da calça curta, da xilóide, dos banhos nos rios, da qualidade, das flores, do capilé, do

e e
"Strudel':: d� tr�!e, �o trabalho, do mata-fome, dos morros, do chocoleite, da tecnologia, da

C
�a, do Frühstück, do-marreco recheado, do Itapocu, da·festa de rei, do chapéu de palha,
do suspensório, da alegria de viver, da laranjinha, das malhas, do vôo livre, do rio Jaraguá,

I das carroças, dos carros, do cuque, '

a'r\agu:a'" do' 'Su'l'
ver�f�:2r::'����por
mdoqdé!E=�defiTho IIn 'uE o importante é amar, indiferente do '

.

.

idjóma: Ich liebe dich, eu te amo,
I love you, Dio como ti amo ...

, Jaraguá do Sul;um amor de cidade,
com 112 anos., O ooMl'NlO DA TECNOLOGIA •

\.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO JARAGU4 DO SUL (SC) - ESPECI� 112 ANOS-

, "

I·.·Flashes da Cidade(XIX)
.

Sábado (9-N38) den- ger, nosso amigo de Sul e até de Pato Bran-
tro do Bar do mono e o anos e Gilberto seha- co-PR, de onde veio o
Fidélis Hruschka, ex-ve- linski que, num sorriso mano Emílio com seus

, reador, me chama com o diz que me reconheceu, 95 anos e que se sentiu
dedo e diz: "Tenho uma embora, uni pouco mais mal pelo cansaço da via
notfcia pra você'''- Que v.elho. Concordo com gem, ou da irmã Alma,
notrcia é essa que eu não ele. Digo da minha inten- com seus 90 completos,
sei?-, retruco. "Lá na ca- ·são de entrevistar umà faltando, apenas a Maria,
sa de minha sogra me mulher centenária e,- d. Tilly, Richard e Germano
contaram que a mulher Hiltrud diz: "Ela é minha que já partiram do grupo
do Simphrônio vai fazer tia, venha comigo!" , da irmandade. Cento e

100 anos!" Como a notí- . poucas pessoas'att com-
o

lnt ssa ele me
Nos fundos da casa, .

pareceram expontanea-cia m� mere ." tomando sol, uma senho- '

dá a dica que fica na, a�-, ra de bengala rre impres- m�nte para abraçar a

tiga Estrada Nova, hOJe. d d daou aniversariante que, co-
.

d €I BR-280 siona, an �n o aqui pra mo nos aniversários dasum pe aço a. 'lá, com crianças ao seu . •

em direção deNereu Ra-. redor, e faço um rápido cnan�as, 05 ol�os. �eem
mos. julgamento da cena à rnl- demals nu,:" dla so de

Na 2 :-feira, D. beta te-
.

nhá frente - úma flor, ,tanta alegria.
lefona pra Yvone, a, re- uma mulher e um nome

pórter do CP, e ela me de mulher. Aperto-lhe a

passa a incumbência que mão, gratificado por fa
cumpro na terça, dia 12, zê-lo diante de uma se

à tarde, depois de me nhora que ontem com

perder no emaranhado pletou CEM ANOS de
da Estrada Nova que, na idade. Como entrevista
verdade" é a mais antiga, dor fico comovido e
toda recortada de cerni- não sei bem como come
nhos e pela faixa astál- çar as perguntas, ela em
tica. pé e eu sentado no ban-
Depois do morro, à es- co debruçado sobre a

qúerda, numa subida le- mesa que domingo foram
ve, um caminho conduz improvisadas para aco-:
a duas casas. Em roupa Iher, mesmo não convi
de ·trabalho uma mulher dados pelo número im
e um homem, que me possível de imaginar que
olham meio desconfia- pudessem alí compare
dos, alguém saltando do cer. 05 vizinhos vieram
'carro com um bloco de em peso para abraças à
notas na mão. Já próxl- "Oma", a que se [anta
mo me encontro com Hll- ram os parentes de Jara
trud Schalinski Krüger, guá, do Ribeirão'Grande,
esposa de WolfgangKrü- de Joinville, de Rio do

I
li

Nossa sincera homenagem à comunida
de desta progressista Jaraguá do Sul, pe
lo 112,� aniversário de fundação.
Que o exemplo dos teus cqlonizadores

se perpetue no trabalhf) de cada um de nós.

- ,

METAL,l1RGICA

ERWIN'O

MENEGOTTI
I,

LTDA·
/

A centenária ROSA
nasceu com o nome de
êrrma Bsrtha Mathilde
Krüge r, no dia 11 de ju
lho de 1888" em Vila
Itoupava, município de
Blumenau, filha de Ferdl
"ando Krüger e Frederi
ca Eichstaedt e a aniver
sariante, muito lucida
mente, fez questão de di
zer, ela própria, que seus

avós chegaram da' Ale�
manha'.

Depois de pensar um

pouco, a uma pergunta
da sobrinha Hiltrud, em

alemão ela informou aos
que assistiam à entrevls-

'

ta que tomou a prírnelra
comunhão no dia 8 de
maio de 1902, aos 14

..

anos, lá em Itoupava
Blumenau e de lá saíam
os seus pais para Jara-

.

guá, no dia '10, passando
a 'morar então num ca

fundó, a atual rua Preso
Epitácio Pessoa, onde
reside Elsa Braatz, perto
da Casa Comercial Rau,
defronte de Bertoldo En
ke.

Lembrou. ,também,
com muita clareza: fa-

.

lando à d. Hiltrud que a

mãe morreu durante um

parto, ela e a criança,
quando ela tinha 16 anos

e, não voltando o pai a
casar, ficou com o en

cargo de' criar 05 demais
irmãos, lembrando que'
Germano, na ocasião ti
nha 2 anos e oito meses.

, I

Queríamos saber. de
talhes de seu casamento
que lhe deu o nome de
ROSA, como sobrenomé.
Ela se atrapalha um pou
co com tanta perqunta e

dona Hiltrud diz que vai
pegar 05 "documentos",
dös quais encontra pri
meiro o assentamento de
falecimento de seu mari
do e, depois, a certidão
de casamento. NO mo

mento em que manusea

mos 05 papéis, ainda em

alemão, ela voltá dizer
à sobrinha, que ela guar
dou sempre todo e qual
quer papel. Examinamos

a certidão de casamento,
lavrado no 5 � Livro de
Registro dos Casamen
tos, sob n � 363, tolhas
30, de 12 de dezembro

'

de 1914. assinado por
Venancio da Síiva Porto.
Escrivão dé Paz e Offl
clal' do Registro'Civil dó
segundo Districto dePaz
da Comarca de Joinville,
Estado de Santa Catarl-

,

Que o exemplo dos teus colonizadores
se perpetue no trabalho de cada um de nós.
A Loni-Mar cumprimenta a comunidade

jaraguaense pela passagem do seu 112 �

aniversário

Posto de Vendas: Rua Walter Marquardt,
1.988 • Fone 72- 2333

VLoniMa�'
malhas

Dona Emma a0S 100 anos ainda é vaidosa. Na hora da folO
pediu à D. Hätrud para não aparecer a bengala.,

na, Brasil - matrimonio
de Simphronio Rosa e de
Emma Bertha Mathilde
Krüger, ocorrido pelas
11 h oras, elle filho nata
ral de lnfancla Rosa,
com 29 anos e- ella filha
legitima de Ferdinando
Krüger e de Frederica
Eiéhstaedt Krüger, com

26 anos, arnbos solteiros
'e residentes na sede Ja.

I

COM ORGULHO
Unímo-nos às manifestações comemo

rativas ao aniversário desta cidade, exter
nando nossos cumprimentos e a afirmação
de pertencer com orgulho a esta terra.

,

Parabéns Jaraguá do Sul, pelos teu,s

112 anos de progresso. 'í \

BRANDENBURG E etA
Rua Jóinville, 1.255 - Fone: 72- 0239

Jaraguá do Sul • se -

VINAGRE
DE ÁLCOOL

PARABÉN'S .j,ARAGUA DO SUL
I

"I
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.
Ao digno e operoso Motorista e eolo� ii nossa homenagem neste 25 .de JU�ho.

Serraria'e B'eneficiamento de Madeiras Rio Molha I..tda
, • I

•
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JARAGUÁ DO SOL. (SC) - ESPECIAL 112 MOS

E 100ANOS

. Outro documento que Informa dona Hiltrud
nos foi dado compulsar .

Schalinski Krüger que
,'8 �rtidão de .õbíto de seus tíos sempre mera

·;SlmpluOAio Rosa, ocor- , rarn onde hoje se encon-

rido em 21 de 'julho de .tra e, não tendo havido
1951, lavrador, natural filhos do 'Casamento por

. .,ele Ar.aquari, com 66 problemas de doença, a
.

ano�, filho natural de In: viúva Emma Krüger Ro
,
fanela Rosa, em que fOi sa, assim se assina, já
declarante <;lermano está em casa de Wolf-
KrOnger e o méchco ates- .

- .

'. tante, o dr. Benno Knud= gang Kruger, seu mando,
, assentamento feito por 28 anos, onde ela es-
sen, .

. pela oficial Interina lre
nePedri Günther, do Ofi
ciai do Registro de Tttu
los e .Documentos e ou-

tros Papéis e Oficial do Vale lerrbrar na opor- UMA ROSA PA-
Registro Civil de Pes- tunidade que o Si,mphro- RA DONA RO�A ...

raguá, pelo que "O refe

�o é verdade do que

doU fé e assigno em pú
blico e razo",

soas naturals do 1'� DiS
trito da Comarca de Ja
raguá do Sul, Artur Mü
ller.

tá sendo cuidada com to
do o carinho e de onde
não pretende sair.

nio Rosa, apesar de la
vrador era exrmio toca-

dor de baedoneoa e era

muito freqüente ser soli
citado em aniversários, .

casamentos e outras fes-

tas, ainda que de roda de
amigos, sempre muito
aprecidado. )

.

Para coroar o aconte
cimento, tarroérn compa
receu ao tocal do aniver-
sário o Pastor Giinther '

Rueckert e esposa EveU
na, para a homenagem e

bênção; bem como a OA
SE - Ordern Auxil'iadora
de Senhoras Evangéli
cas, da Cornunid�d� Lu�

.

terana.
'

PÁClHA 11

Av. Get6Ho Vargas, qum1Clo ainda não tInha pavimentação. ADs fundos os tróles meIo
de tran8pQrte. multo usadc:l então.

Jaraguá do_Sul·· ..

112'an08
,

Prestamos a nossa homenaqem a todos
os que contribuiram para o seu desenvct-:
vimento.

.

®KUKI
'CO NFE'CCO;ES

" -'

LTDA

A união faz a força.
E esta comunidade demonstrou no dia-a-dia que unida constrói a pujança desta cidade•.CONFECÇOES

Eles �onharam com este futuro que. hoj� se desenha tã� claro. -'.
.

.

'E no seu sonho, estávamos nós."seus �escendentes. ngue e suor.pelo futuro desta terra.
.., lheres que deram seu sa

HOIYemos aqueles homens e p�u béns Jaraguá do Sul, pelos teus 112 anos!

Hoje nós' colhemos os frutos. ara �

"

o momento é de festas! Uma cidade se

faz de homens, idéias e coragem: Jaragui
do Sul'� fez... 88 faz. N",ma dlnêmlca, que
envolve a tudo e a todos.

,Nós. nos orgulhamos de ser parte dessa

engrenagem.

Carrocerias.
�ie6el LIda.'

,

Depósito de,Madeiras
_' e T,ransportes

Av. Mal Deodoro, 1.708 - Fone: 72-0139
Jaraguá do Súl - SC -

Jaraguá dO Sul

Parabéns Jaraguá do SuJ. pelos teus 112 anos de fundação.

Que o exemplo dos teus colonizadores
se perp�tue no trabalhó de cada um de nós.
A Luillisa 'cumprimenta a comunidade Iara
'guaense p-ela passagem do seu 112 � ani-
versário.

'

. "--
�..

Vestindo 'gerações

. , .

Indústrias Reunidas Jaraguá S/A
, -

.
-_-_.

.

�

CONFEC,CO'E,S SUELI LTDA
" -. ' "
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, , CORREIO DO p ,

,

I

110 Estabelecimento ,Jaraguá'�
Determinação esta do fundador,

" principalmente, tendo como base uma
. serraria, olaria, engenho de fubâ, de
mandioca e de cana-de-açúcar. Se
gundo pesquisas feitas pelo-Frei Auré
tio Stutzer, este empreendimento para
a época e região foi pretencioso. Par
timos "talvez" deste prlncfplotraçado
pelo fundador, bem como dos imigran
tes de objetivar ultrapassar as barrei
ras, independentes da' situação. Evi
denciamos que desde séus primeiros
rnornentos.de experiência, Jaraguá foi
ponte para o crescimento econômico
da região. A principal evidência desta
articulação se dá a partir do surgi-

rnento da ferrovia que ligaria a região
do Planalto com São Francisco, via
Jaraguá.

Jaraguá além de servir de passagem
para a ferrovia, destaca-se na dlstrt- '

buição de meJado, farinha-de-mandio
ca, cachaça, fumo, bem como outros
gêneros alimentícios, principalmente
para o Norte do Estado, que cotidia
neamente deslocava-se para-cá.

'

Deste prtncrptotodo resta-nos uma
história matertat- para comprovar
principalmente a existência do enge

.

nho de cana-de-aeúcar, que é uma

PROG,RESSO

A GENT'E

'CQ'NQUISTA

LANZNASTER'

,
O seu, relojoeir.o·

, Parabéns

Jaraguá do Sul !,

Fone: (0473) 7_2-0682
Jaraguá do Sul - SC -

I

quisas de localização no

histórico de cada qual.

Tanto estudantes como a corriun�dade tem a oportunidade de visUâ.'�',As escolas poderão antecipar h
rios de visitas com os alunos
que façamos um planejamento de
teiro explicativo aos alunos. Hor

-

de visitas: Terça à sexta-feira:9
12h e das 13 às 17h; sábado edomi
- 9h30min às 12h e das 13 às 1
min.'

concha de colher melado, do que res

tou do Estabelecimento Jaraauá•

Em 1910, a Sra.EvaRumpel Buck, hoje
falecida, vlrla adquirir o referido ob-

'

jeto, o quàl por muito tempo, segundo
contam suas filhas. foi utilizada para,
méxer a potente feita no dia-a-dia de
casa.

Em 11 de maio déste ano, a família
Buck, ao saber da abertura do Museu
Parque Malwee, propôs a sua doação,
para o testemunho histórico. à comu
nidade. E além destas peças, o Museu
possui um acervo eclético e a partir
d� sua, inauguração desenvolve pes-

Jaragua do Su� 112, anos de trabalho e
prosperidade.
É bom ,viver e trabalhar aqui.
Agora é hora da gente comemorar ...

Mal. Deodoro, 391 - Fone: 72-1267

Não temos 112 anos, mas crescemos

juntos com a cidad�. Nós temos condições
de avaliar todo o potencial deste povo que'
fez o progresso de Jaraguá do Sul. É a ele

que devemos réspeito e orgulho.
Somos partícipes deste progresso.

KUSZ ARTEF�TOS
DE COURO LTOA.

Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 865

Na oporfurädade em que Jaraguá do Sul"
comemora seus 112 anos de fundação a

Ótica Hertel saúda a efeméride rejubilan
do-se por estar participando na construção
da "grandeza pelo trabalho".

OTICA

HERTEL.

LTDA.
Av. Getúlio Vargas, 15 - Fone 72-1889

Jaraguá do Sul - SC -

'

Ao Colono, que é a nossa razão de ser,
a _nossa homenagem neste dia.
Ao Motorista o nosso reconhecimento e

a nossa querida Jaraguá do Sul, os nossos

parabéns pelos seus 112 anos de constante
,

progresso.

1'-·-S-A-L----V-I-T___...;_A--��
I

Soe. Assist. ao Lavrador do Vale do ltapoeu

(Carlos Cezar Hoffmann
Coordenador)

JA,RAGUA DO SlJL

112 ANOS

o maior talento de Jaraguá do Sul é justa.
mente o seu povo. ,

E é para ele que vai a nossa homenagem.
A razão do progresso desta comunidade.

Comercial Jaraguá Uda.
, 'Terraplenagem Vargas Uda.
Tubos Santa Helena Uda.

Imobiliá ria ,Santa Ma ria \Uda.
, .

. '

Jaraguá do Sul, a Metalúrgica Arteferro
orgulha- se em poder participar' de seu de
senvolvimento,

Ao motorista e ao colono as nossas sin

ceras homenagens.

,

METALÚRGICA
ÄRTE,FERF:lO'

LTDA.
Rua _Joinville, 1.990 - Fone: 72-0971

•

Jaraguá do Sul - SC -

REVENDEDOR AUTORIZADO
VO�KSWAGEN 'BOM DIA, JARAGUÁ DO SUL!

REVENDEDOR AttTORIZAOO
, ,

HON.DA
Parabéns pelos teus 112 anos de extraordinário pro-

gresso. '

,

Estamos orgulhosos por poder participar deste cons-
'

tante desenvolvimento.
Ao motorista e ao homem do campe, o nosso multo

obrigado.
--_-

MENE:GOTTI VEiCULOS' S/A
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A antiga Ponte Abdon Batista, coberta de zJnco, que fazia a IIgaçlo
entre a regllo leste e o centro da cidade. Hoje apenas o pilar central
permanece, construIdo pelo pedreiro Domingos Brugnago, Italiano nah...
rallzado brasileiro, ave) do Jornalista Flãvlo Jos.., aqui da casa. Faleceu
aos 06 de maio de 1959, aos 92 anos de Idade.

Um flagrante da Jaraguá do inIcIo d,O século, margeada pelo então caudalOso e Ifmpido
rio Itapocu. .

.

.

Parabéns
Ja:raguá do Sul

F.az 112 anos que tudo começou•.•

Cumprimentamos a operosa comunidade
de Jaraguã do Sul.

.

.

Votos extensivos. ao Colono e aos amigos
Motoristas...

.,
',L

Ao completar 112 anos

de trabalho, progresso
e dinamismo, .

teu povo é
.

que te faz despontar cada

RESTAURANTE
ITAJARA CURTUM_E

ARNOLDO

SCHMITT LTDA

RIJa Exp. Gumercindo da Silva, 237
Fones 72-0368 e 72-0568 - Jaraguá" do Sul

Sob a direção dOs mestres
C8r1i'_hos e Valdo, e seus.Colaborado
res, associam-se ao júbilo pelo decurso do
112 � aniv�rsário de fundação de Jaraguá
do Sul, identificada com seu povo, pelo-tra
balho, grandeza e origens comuns.

Parabéns Jaraguá do Sul.

. , .

vez mars no cenano

nacional.

ARTE LAJE JARAGUA LTOA.
LAJE PRÉ-MOLDADA

A1ft'E LAJE MATERiAlS DE CONSTRUÇÃO • Rua Walter Marquardt, 1.548 - -Fone:
72-0670

Jaraguá do Sul - SC •

FONE: (0473) 72·1011

JARAGUA 0'0 SlJL' - 112 ANOS
MarcalluUM ABRAÇO DE QUEM

.HÁ 65 ANOS ESTÁ FAZENDO
PARTE ÓO TEU PROGRE·SSO!

.JARAGUA DO �UL - '112 ANOS
D.e mãos dadas construirnos o nosso futuro
Nosso município nasceu pequeno, porém com trabalho e fé transformou·-se num potencial econ6mico, graças

ao esplrito dinimieo e empreendedor �e nossa gente�
.

.-. .

Daí a razão de nossa alegria neste dia.

RELO�OARIA AVENIDA LTOA.
, -

.

Getúlio v.gas e ..,aL Deodoro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ä COROAMURAL
A' composição

_

abàixo é uma interpretação poética. do
Brasão de Jaragúá do Sul, de autoria de' Rudolf Hirsch
feld-SP, de Agosto/79 e foi traduzidOpelojornalísta, escritor
e sociólogo Augusto Sylvio Prodöhl, em AbriIl8,3,_ambos já
·falecidos.

O Brasão para Jaraguá, do Sul foi idealizado por Eug.ênio

-,

Defesas contra ameaça de guerras

ergue-se, em sólidos fundamentos
a muralha; advertência ao inimigo'
e ornamento perene do nosso brasão.
A Deus rogamos livrar- nos sempre
das forças malditas da guerra,
pois onde reina a grandeza da paz somente

pode 'um povo obreiro viver e prosperar.
1 � Óuartet
Onde o cami nho agreste da Serra
à planície do Vale imenso conduz,
lá, às margens cintilantes do Itapocu
fundada foi a Jaraquá do Sul.'
Blos claros e montes verdejantes,
eis como sorriem ao visitante, à chegada.,
floradas em viçoso verdejar,
terra bendita por Deus abençoada.
2 � Quarte'.
Tipo humano zeloso o obreiro esse,

Meuamqo, para que olvides jamais
a origem galharda dos antepassados,
surge para honra.dos ancestrais,
no brasão da gente valorosa nossa

a águia, nas garras, a defesa,
o leão também, o brave, indomável.

. A Inscrição
Do, trabalho a grandeza nasce"
só com denodo proqredír podemos,
onde o martelo ressoa, longe e forte,

,

a gente vive em paz e protegido.
Quem, dili·gente, ao trabalho se devota,,,_

este sim! eu te amo e te saúdo,
ó bela, terra, sua gente boa e varonil!

Victor Schmöckel e desenhado pelo sr. Moacyr Silva, Por
concurso do Rotary Club de Jâragyá do Sul, apreciado peJà

'

CâmaraMunicipal de Vereadores e a Lei n � 2�3, foi sancIo.:
nada pelo sr. Victor Bauer, Prefeito· Municipal, em 29 di ,

novembro de 1968" portanto, completa no ano em curso
20 anos de sua [nstituíçäo. Eis a tradução para o vernáculo:

que esta terra fértil e generosa' habita;
terra dadivosa que na safra opulenta
o suor vertido, abençoado, recompensa.
Loiro, da raça germânica lendária,
trabalha, cultiva com sangue viril,'

>

senhor de sl, escravo de ninguém,
na gleba dos antepassados herdada.
3� Quartel
Polias múltiplas a girarem, célebres,
máquinas de lnlçualável progresso,
jamais estacionará esta Jaraguá
ao ritmo uníssono do porvir feliz;

.

estás, Jaraguá, na frente, respeitada,
quérn se iguala à tua fibra, teu labor?
O espírito do proqresso que em' ti freme
em tl, ó Jaraguá,. jamais se extinguirá.
4? Quartel,

-,.
:

Nossa pátria nos é este Brasil,
jurâmo-Io no altar das Bandeiras.

Para os
-.saudolilstas: o salão Cristo-Rei, demoldo._para dar lugar

ao Edlfrclo Cristo-Rei, pertencente a Par6quia São Sebastião. A�1da Marechal Deodoro, a prlnclpal,vla da cidade.

DEUTSCHE SPALTE:

ZUM 112TEN.

GRUENDUNGS.JAHR
II
,

II .JARAGUA- HEIMAT
II

Dort wo die Stolze Bergesho'e alle grüS$t
Dort wo' das SiJberklafe Wasser durchWei-

den fliesst
Die Kinder sehen'Fischlei,n zu

Am Rànde ein Baenklein'ladet ein zur Ruth.
Wo giebt es wohl Jaraguá wie-Du eine Stadt
Wo der "Correio da Povo" ist bekannteste Blatt
Jaraguá umseurnt von Berg und Waldespracht
Wo vom Himmel viel Regen und auch die Sonne

lacht.
'

Wo auf den W�iden wir spielten als Kind
Vertraut mit Pferd, Hund und Rind

.

Acht Heimat Du mein Kinderland
Ein schoéneres habe im leben nie gekannt.
Wo grass und Klein alles sahs im- Kreise
Wenn Mutter auf den' Tisch stellte koestliche

Speise
'

Wo alle Arbeiten, werken und Weben
Wo auch die Jugend tut vorwaertz streben.

.

Aus den Kirchen ertoehnen lieder und Or-

gelklank, ."
.

. Alle Fenster an den Heusern sind Spiegel
blank
Jaraguá Du mein Heimatland
Vor Sehnsucht ich bin ganz Krank.
Von Herzen wuenschte ich Jaraguá Dir
'Das nie .ausgeht 'Wein und Bier

-

Das immer feiern koennen alle Leute
So wie auf den Geburtstagsfest heute.

Muthemsia - S. Paulo - 25ten.July/88

r ...-----....---.i..---..;....;..-.......-....-...;.----�--------....-------....----..,

I, NA TR'ILHA DO PROGRESSO·
Salve Jaraguá do Sul, que há 112' anos avança rumo' ao futuro, lmpulslonada por seu povo bravo e generoso.
Produzindo e transportando rlqeezas, eles fazem do seu trebalho a certeza de um Brasil sempre melhor.

. ,

saudações ao Colono e ao Motorista.
.

.

SPÉZIA E" CIA. 'LTOA.
Rua João Januário Ayroso, 772
Jguá. ESqu.do - Fon.72-0300 .

.

J.... doSul-SC-
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ltdculturesl.il . têll .ativls pira Ctieilorar 1".111 Pudi de 'leadas 'MIrtittI, ",
o 25 de julho é 'data mil cabeças. A principal í:iC'sociados Mr:;')didc9., O

dedicada ao colono, ao cultura é o arroz, explo- i"residente Hílr-ert-, Fritz
agricultor que tira o. sus, _ rada por 350 'agricultores, ke, destaca que ii par das
tento da terre, que luta notadamente em S. Luzia,' '.mensagens pela data de-.

'êöJfi dificuldade pela ter- S· João, Itapocuzinho, dicada ao colono, este

ta, pela falta de íncen- Ribeirão Grande do Nor- não tem razão alguma pa
tívos, pelo alto custo das' te, Rio,Cerro e Nereu ra comemorar, pois a sua

sementes e insumos qu't Ramos. A produtívídade . situação contínua ruim'
lhe rouba o lucro, pelo médiia é de 5.000 kg/hec. como já há alguns anos -.

preço mínimo do seu pro- tare;
,

duto. Não existe motí- Ü trabalho de assís- Apenas os produtores
vQ algum para comemo" têncía é executadô pela de leite e de arroz tive

rar; pois a sttuação é dífí- Acaresc,. que tem pro
eil e não mudou nada .nos jetos especíaís nas cul
ultimos arios, causando' o: .turas da benena/olerícul" _

de$tímulo e o êxodo rural, tura, gado leíteiro/rnílho,
Em Jaraguá do Sul, es- arroz irrigado e outras

pacíflcamente, com alto demandas.'" Jaraguá . do

grau de índustrtalização. Sul é sede. de região ad

a agricultura e a. pecué- mínístratíva regional da

ria continuam sendo pra- Acaresc, que atende a

ticadas . Estímetívas do, iém do' munícípío-sede
. lSGE e da ACARESC. a- "S de Corupá, Schroeder,

pontsm a existência de Massaranduba, GuaramC
1.500 Iàmílías que vivem rim, '-Joinville. Garuva.

-eXclusivamente na agrí- Araquari eS. Francis
cnltuia. explorando as"sé co .

guíntes culturas e' áreas:
arroz, cultivado em 2.000

hectares; banana em ".

1 . 500 ha. milho em 2,700

ha, mandioca em 800 ha,
cana-de-açúcar

-

em 250

ha, fumo em 162 ha.. ole
ricultura ,em 100 hecta

res e a área remanescen

te cultivada com produ.
tss de .subsístêncía ,

. .
.

A pecuária desponta
com a criação e abate a

nual de cerca de 5 . mí
lhôes de aves/ano, pelo
regime de integração. O
rebanho é estimado em

.14 mil e o suíno em . 4Ö.

Uma cooperativa pres
ta atendimento aos rizi

cultores. A Cooperativa
Itajara conta com . -210
associados em Jaraguá,
Schroeder, Corupá, Barra

Velha e Araquari.

SINDICATO
tUTA PELA CLASSE

Os agricultores estão

organizados
-

em Um sírr'

dícato.
.

que lhes presta
assistênCia médica, odon

tológíca é ambulatoriel.
1?. agora- também assis
tcncía jurídica J São � ,\00

ASSOCIAÇÃO DOS ENG�NHEIROS E ARQUI
TETOS DE JARAGUÁ DO SUL

Assembléia Geial Ordínásâa

Pelo presente Edital, ficam convocados todos

os sócios da Associação, a fim de se reunirem

em assembléia geral ordinária, . a: realizar-se

dia 29 de julb.o_ de 1988, às 18b30min. em 1:.
convocação, ou às 19b em 2l:' convocaçao

para
.

,deItberarem - sobre a seguinte
ordem do dia: 19• Relatório da diretoria 86/88;
29• Eleição da diretoria 88/90 e posse. dos eleitos.

Gustavo Eleio Henschel . Presidente

Escritório Contábil Barni
Oferecemos' �rviços de cotltaliilidàde em -geral
e assessoria especial às micro e �pequenas em-·

presas�' ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 365 - 19 andar

Fone:·12 _ 1492 r

ADVOGADA'
Dra. 'AuriJene�M. iBuzzi

Queàtões de terras _ actdeJltes �e ,trAnsito - ,In
ventários

.

- cobranças. 'e' advocacia e� f1eral.
,
R.ua (�inoldo Rau,- 86 - sala 4 ;Fone �2-2711.

ram -a sua situação ·llle

lhorada um pouco, na

opinião de Frltzke, pois
estes produtos são ago
ra reajustados mensal
mente. Contudo - f1i�
'zou - pardos suínocul,
tores e avicultores, o

desestímulo é grande pe
lo pouco retorno." que
praticamente ínviabíli-

.

zam OS altes ínvestrmen
tos necessários," de capr,
tal e mão-de-obra.

PRECE A
STA. CLARA

Fazer 3 -pedídos sendo
1 de negócio e 2 impos
síveis; Rezar 9 días 9
Ave-Marias, que mesmo

sem fé será atendido.
Rezar -COI}l' uma' vela
-acesa e no 99 dia dei
xar queimar até o fim.
Publicar no 99 dia

, agradce . AS.�.

Cbapéus, bonés, :vlsel1'8S,; ·cam., �hÔtt8,'"
-_ . ;bérmudáà'�, cordas.'

Em frente à fábrica,'- Amplo estaclonamento.

ESCRITÓRIO JURlDlCO

José Alberto Barbosa
ADVOGJ\,DO

Rua Joãp Marcatto, nr. 13
�

2° andar. Sala 204.

Fone 72)869 _ Jaraguá cio Sul

. PERSiaNas • BOI • ESQ. DE ALu.Uno

. PERFLE'X '_
.

RUAJOINVI'ä�=n�DO�L.1C
Persianq borizont. e verllca",

box para banheiros, .

divisões; toldos, pol,las silllfolladas� "«Pladrlas
e cercas emm,alulmdnlo.

-Consulte-nosl Fone' 72-0995'

\
ADVOG,A DOS

Rua DÓmingös da Nova 102 _ .Fone 72-0498

J-araguá do Sul-Se
.

. ,

Dr. Allevir
!

A. 'foga.ça JÚDior '.

Ora. OsvaliDa Vargas ,Rodrigues

Confecções Sueli tida
Vestbldo bem SeDiaoru e Crianças'

.

Vii'conferir a mals variada coleçlo aproveitando
as vantageas' do preço e 'credlárlo _Suell'

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca,. nr- 1085 -

, F� 12-0603- Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 2 RuaReínoldo Rau, nO 530 _ F; 12-2911_
J.arag1?á do' Sul _ S�.

AGORA' 'fAMBSM FABRICANDO
.

PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DE 1� QUALIDADE

FAÇA O SEU PEDIDO,
NA RUA .JACOB' BUCK, 46 AO LADO DO

BRADFSCO OU PELO FONE'- 72 • 0247 -

. .JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA.

PetsiaDls "José
'--

ElDmendoerfer

-,
.

-

� ,

I

CliInax
TUDO PARA· NOIVAS

MODA MASCUlINA __ FEMININA' '11: lNFÁNTit
r ,_

"i'-

Jaraguá do 'Sul Av. Marechal Deott�}�� 2�{.l � -Fone 72-0968
,_�-' .. \t��: �:'�

.

�l

Guaramlrlm _ Rua 28 de A2osto, 1.334' F:JIW 73-0Z59

. .�

, ("'
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E uD). velho, chavão que
está woltandO· a ser 'mo_"

,

dernó.. príncípalmente pa
ra o catarínense .que nurr , r

ca sonhou 'contar com. trólso, ma-s tuao
- fic�u no

produção de petróleo em esquecimento. quem sabe
seu : terrítörro; Muitas,' até com segundas ínten-
pesqulsqS-"( e; perfurações>- ções.

'

íorem realizadas em, di-

'ferentes pontos do
-

terrí- Eis que, agora, .o petróleo
tório: barriga-verde. po- é uma realidade e os a

ÇOs lacrados porque
- não petites dó Paraná e ae S.

rendiam comercialmente e Paulo até estão alvoro"
coisas que tais. De repen- ÇC}lldo as populações, pa-
\.. .

te um poço que rende »Ó, ra saber- com quem ficam
mais' que; Jf!��tos. ,outros -os recebimentos de royal
da bacia defronte o esta- lies. que não devem ser

-

do do ,Rio de Janeiro. A-pequenos para a ecôno
té Paulo Maluf, quando- mia pública.
Go-i;:"'dé:s-.-P:äulo enviou E justamente neste par
técnicos ,a procura tícular que 'é unporten
de petr6leó' ou gás de pe- te uma maniíestação

-

de

CULTURA .: ,'" ,

.

-

, A,,,,Lei\, Sarney

R.OYALTJES. "

,

, O
-

p,e,r61e1

A d�nhecida lei. Sarney,
que;) estél���, .íncentívo
fisc�i.l à tão

'

esquecida
cultura, até que, enfim,
mexeu-.....C-QID �o: empresa
riado cefartnense, que se

conscientizou de que sé
devi pa�r impostos ao

governo, mas deve, antes
de ,tudo aproveitar. os

d�staques _ para O�' abatí
'mentos permítídos, E por;; .

quÊl': soube oproveitar es-
-,

ta :';'deixa"
.

da lei fiscal,
o nosso estado

.

já come

ça
'

a despontar no 'cená
rio 'nacíonal por seus in
vesâmentos na área.

, O �inistéJio da Cultura
revela umjiado ,surpreen- _

dente: o estado de S:anta
Catarina é.o quarto entre
Os demais estados da �e

d©r�<;:ão . .a se yaler do,
incentivo somente atráS'

todos os. setores da vida
catarinense. . E claro que
não morremos de amo
rel! pelo' governo , que aí
está; entretanto. quando
se trata do ínteresse ca

tartnense, é preciso sg
mobilizar todos os se

guimentos da sociedade,
.para mostrar que o "O"
da BR"lOl, está unido

quanto a fixação de quem,

seja o dono da área ma- ,

rítima continental em'

que 'se localiza. Claro

que não vamos querer
novamente um conflito
de divisas limítrofes com

a Paraná, que r-esultou
num questão de frontei
ras que levou anos a ser

resolvido, graças à Deus,
de São Paulo, Rio dê Ja- por, Santa Catarina, I\1�S
neiro' e- Distrito, Federal- 'que 'deu lugar à chomada

Quinhentos milhões' 'es�' "Guerra dó Contestado".
tão sendo: aproveitados' -De qualquer forma- a

para a promoção, culta- luta não deve ficar res

ral em Santa Catarina, e trita à área do . governo
Jóinville valeu-se um estadual, com uns pou
terço desse valor para cos gatos pingados a

fins culturais.' ,reinv�dicar o poço' para
E bom que se consigne So Catarína.. com Os seus

que )araguá do Sul tam- 3,200 barris diário de ó-

bém tem participação' de leo leve com 5Q . graus
uma fatia Spreciável, gra- APl e 280 mil m3 de g:í.s
ças a atuação 'do roteríá- natural.

. no 'e empresário RQlf Concitam-se . todos ös

Bo�ho Hermann. como
.

catarinenses .

que cerrem.
presidente da_ SCAR- -' fileiras na campanha do
Sociedade Cultura Artís-: petróleo qu-e- é nosso, O
tíca, -sensibtlízando 'Os comodismo ou a omissão

empresários para' os re- em assunto de. tal enver
cursos destinádos à cul- gadura poderá nos custar
tura na Pérolá-·do Vale -uma fonte de renda das

do Itapocu. Dê parabéns mais' apreciáveís e mar-
/

os emprés.ârios locais. car no.mapa do Bl'ps�l
Valeu!'

.' que o pequeno estado de
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Santa Caterína, ,além ..
de

" PJecis.-a .

de toda. �juda ,

máquinas; motores,
.

ves· "nesses - momentos . deti\\,,;.
-

taárto .e alímentos-. -.tam�.- .. - ...�SiJlos� . .,_p.ar.a .. a. estr�rn�çi.cla "'_".:'
Mm produz petróleo. terra barriga-verde, Va
Não percamos tempo. mos Já, -pessoall abram
Manífestese hoje mesmo, a boca!
sem falta, antes que seja

"

tarde. O governo estadual Fritz von Jàrag)lá " 07.88.

_ INFORMATIVO ROTARIO

"�,... I O Qual!o-Meia-
�. CIICI"

Dê vida ao' R�tary: 'Vlva"o íntensemente

A TR,ADUÇAO, DO IJEMA DE ROYCE -ABBEY.
Está custando a perfeita tradução do lema que
o Presidente de Rotary International, . Royce
.Abbey, escolheu para o seu ano rotário de 1988/
89. Em inglês O' lema está assim

-

redigido:
PUT UFE INTO ROTARY, YOUR LlFE, Nes

ta coluna a primeira tradução saiu como D�
VIDA AO ROTARY; A SUA VIDA .. Meio trá

gica a tradução Na semana seguinte saiu as

sim:
'

PRATIQUE, O ROTARY: VIVA-O INTEN
SAMENTE.
Nesta semana, cremos está saindo a maís aceí-

,ta, rnterpretativamente: DE VIDA AÚ ROTA
RY: VIVA-q INTENSAMENTE. Até que, en

fim!
XVIJ CONFERENCIA DISTRITAL DE ROTA
RACT CLUBS
De 15 a 17 do corrente, realizou-se na Pérola
'do Vale' do Itapocu, a XVII Conferência Distri
tal de Rotareet Club's do Distrito 465, tendo Q

Rotereet chib de Jaraguá do .Sul como clube

anfilrião, ao ensejo do seu 13-.9, ano de exis
tência 'e do 20.9 ano da instituição de Rota

rac_t Club's, a nível de 'R. I. A abertura teve

lugar na Assoe. Recreativa Marisol. "com 'a

presença do 'Representante Distrital, Antonio
: A. Schopping, de Itajaí, §o PreS'. do R. C'/
Jaraguá do Sul, Waldemar Behling e Sra e do

repres, dQ R, C, Florianópolis-Leste e s:r:.a, Da

extensa programação cumprida, destaca",se' a
.

palestra do ex-Gov. Espericlião· Amin, qué fa-.

lou sobre administraçãõ pública',
Esteve· :ainda presente o ex-Governador do

D-465, Genovêncio Mattos Neto, da Comissão

Pró-Rptaract, e representantes dos Rotaracts de

São Paulo, Canoinha,s, _S. Miguel d'Oeste, Xa

xim e Seára, Muito proveitosa- a Conferência
dos' jove�s ro.taractianos! ,�,

- It FEIRA, DA MALHA'
Dentro- âa Semana de Jaraguá, que comemora
os 112 anos de fundação· da Pérola, do Vale do

Itapöcu, foi aberta, no dia 15 do corrente ' a

2a,
- Feira-.da Màlha, este ano localizada no . Por

tal de Jaraguá, que� está ,alcançando grand,e;
êxito, repetindo o sucesso' da; pr_imeira, realiza
,da _no ano passado, cO:t:lseguindo, recursos Unan
ceiros para a programa-çijo do

.

a n o rotário
88/S9, '

.

- -

(Da COlnissão de ReÍaçÕe-s'--Públ1cas do,
Distrito 465, Ano 1988/1;19)

"

Você já plan�j,ou >
a' troca de, seu veículo?

F O R D NOS PLANOS'
AS PRIlMEIRAS

e 72.2614
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f� execuçãl, projeto _da:_ rDdov'ia ,Jojnvnle·6láraliril,

Não tinhamos preten- de Janeiro. to prestígio pela sua de-
são de instalar dê' ímedí-. Veio para Santa Ca., dicaçã0 e capacidade pro-
ato uma sucursal rio nor- tarina e instalou-se em fissíonal.
te do Estado, embora Indaíal, mas Iogo.Ioí con- Atuando nos meios ar

sGlubéssemos da sua ne: tratado para aulas na tístícoe nacíonais,
.

Motta
'cessidade . Todavia co- Casa da Cultura em lIa- já produziu diversos tra
mo fomos- solicitados por jaí e Rio do Sul, l-IQj� par- balhos para a televisão
politicas e empresários, ticipa atividade do mundo e peças teatrais famosas,
fizemos uma visita a Ie-. artístico de Jaraguá do Sul com muito sucesso, "A
gião e encontramos a onde coordena o Gm- arte faz parte da minha

pessoa ceita e capacita- po de Teatro áa Arweg vida", comenta.
da. Ubirajara Motta AI- e é o professor da Esco- Não é pra menos que'
VêS, um grisalho com es- la de Música Instrumen legou aos seus Jilhos a

pinto jovem, inteligente, tal Carneírínho :de Jara- tarefa de prosseguir na

símpátíoj e comuniciiltr- guá do SuL �lIa linha e uma delas é
vo , Nascido e111 Recife a famosa atriz e cantora

1 (PE), formado pelo Con- Ubírajara Motta Alves Tânia Alves.
servatório de Música de aos poucos conquista a

Pernambuco, com curso simpatia e xeconhecimen-
de Pós-Graduação em to da gente de toda a

Teoria e História, Musí- região norte e isso pu-
cada no Liceu de Artes demos confirmar na pes
e Ofícios de' Recife, in- quisa que fizemos' para
tegrante da TV Exoelsior nomear nosso represen
do Rio de Janeiro - Di- tante. tivemos. a' unaní
retor do Grupo de Ar- midade deapoio ao seu

tes e Aplicação do Rio nome, onde goza dé :mui-
------�----�-----------

Está em fase de e�,e,cu

ção o projeto .da , nO_Viil
rodovia que ligara Join
ville a. Guaramírim. A
Seteng� Engenharia. Ltda,
segundo o engenheiro
Fernando' Camacho, tem

os trabalhos já bastante

adiantados e esta semana

reuniu-se com lideranças
guaramirenses, agrícul
teres e técnicos da Aca�.·
resc. para discutir a me

lhor forma. para que 'a

rodovta cruze os canais
de irr.igação para os- ar
rozais, sem prejuízo ao

fluxo das, águas e ao pró
prio cultivo do cereal.
Com 27 km de .exten

são, a nova rodovia par-
.tírá da BR-I0l, em Joín-
ville, na altura da Corr'
sul, atingindo a BR-280,
em Gueramírim, nas ime

diações da' antiga boate
.
Sambão. onde será cons

truído um trevo , Dentre
as obras de arte necessá-'
rias está um viaduto so-·

bre os trilhos, que a Re
de Ferroviária Federal já
autorizou.
E para uma etapa pos

terior, ,está prevista a

contínuaçã., da rodovía,
com saída na SC':413, em

. Rio Branco, evitendo.

Motta, n·oss·o

com isso, a. passagem dos
.

veículos pela' BR-280/SC-
413, dentro dp perímetro .

urbano de Guaramirím,

Eindo ImODI1IÁRIOd.
INTERIMaYEIS
'Intermediária de
Imóveis Ltda.

Estado de Santa' Catarina
PODER JUDlCIARIO
COMARCA DE JARAGUA DO SUL
JUIzo DE DIREITO DA COMARCA' DE JARA·
GUA DO SUL - SC ,

EDITAL DE LEILÄO
O DR. CARLOS ALBERTO DA ROCHA, JUIZ
DE DIREITO DA 1 \l VARA DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL, ESTADO DE SANTA CA
TARINA NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER (em resumo, art. G87
do CPC), o seguinte.- Venda em 19 leilão:- dia
10.08.88 às 15:30' horas> Venda' em 29 leilão: día

'

29.08.88 às 15::;'0 horas, por quem mais der e maior
lance oferecer.- tOCAL: Edifício do Fórum desta

'I Comarca., . -EXECUÇÃO nr. 11.230.- Exequents:
UNIBANCO- UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
S/A. Executado:- LUIZ CARLOSRIBEIRO.- BENS A
SEREM LEILOADOS:- 11l) um jogo de sala, com:'
posto de cinco módulos revestidos de pano, ava
liado .em cz$ 5.000,00; 29) um jogo de cozinha,
sendo uma mesa com seis cadeiras e um srmá-.
rio de cinco portas; tudo revestido em fórmica

I de côr laranja, avaliado em cz$ 5.000,00;.39) u

ma estante de madeíra com três corpos, fabri-

I cação Bergamo, avaliado em cz$ 2.500,00. PRO
PRIETARIO: LUIZ CARLOS RIBEIRO. Nos autos
não consta qualquer ônus ou recurso pendente .•
Dado e passado nesta cidade e Comarca, aos qua
tro dias do mês de maio de mil :e novecentos e

oitenta e oito. Eu (Bruno Winter) escrivão de-

signado, e' subscrevi.
.

.

CARLOS. ALBERTO DA ROCHA
Juiz de Direito

representante no· _ Norle

R. João Píccclí, 1(}4 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

- IMOVEIs A VENDA -

. 1 casa em .lvenarla, 350m2,. cl piscina, por
tio. eletrônico, fino acabamento, px. do Fórum.

1 casa, 250m2, alvenaria, eI píscína, próxl"
ma Hosp. laraguá.
- 2 terrenos, 400m2, no Loteamento Cente·
näno.
-. 3 apartamentos, 144m2, novos, EdU. Barl�
Rio Branco. '

- 1 apartamento, 120m2, no Edificio Gardenla;

Remessa de: notícias,
convites, colaborações e

materiais, favor remeter

para R. Prof. Esteníslau
Airoso 620,' ou contactar
Prof. Motta pelo Tel.
(0473)

.

72-2845 JS

(Transcrito de '''A Fo-

lha"). A pedido,
.

1J �<

1�1� C·lia:lé
JMOBWAlUAE
REPRESENTAÇOES LmA.

Rua Reínöldo Rau 61 _ FODei 72-1390 e 72·2321
_ CRBCI 643-J.

- Apartamentos: Edlt. Jaraguã cl 81m2; gara
gem, ijnanclado. N� EdU. RIQ Branco, novo, com
143 m2 e garagem.

'

,

- Casas: em alvenaria na rua Joio F�.�et
c/99m2 em terreno de 450m2, muradas' calipet
e nova.: Também rua Max Ziemann 1�1" cll26 _

.

m2, terreno 450m2, garagem, murada e 'rua' cill-.
-

çada, De madeira, rua Luiz Alves 38, bom es·

tado de conservação.
- Terrenos: Rua Tomai F,- de Góis -cl 810m2.'

.

Rua Rio Branco (Inicia) e/2 casas, área 900m2,
tendo 14m de frente. Na Mareehal Deodoro cl
1.930,18m2, tendo 30,70m de frente.
- Além de outros imóveis,' temos também te·
Ieíones comerciais e residenciais a venda.

ELETROLAB
COlercial de Peças LIda.

Assístêncía técnica em máquinas de costura

'lndustl\lals e domésticas, peças, aeessôríos e agu-
lhas em geral;

'.
.

Oferece também assistência técnica autorizada
em aparelhos Arno, Walila, Brítänía. Black &.
Decker, Paet, GE, Bletrolux, Fame, Pandora; For
nos. Lver, além do maís completo estoque de pe
ças e acessórios.

Av. Mal. Deodoro. 1-309 _ Fone 72-220fl

Jaraguá do Sul·SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POVO

'CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÄO. CO
MiRCIO, DI; MOTOS, ASSISI'SNCIA TECNICA,,

E BOUTIQJJE HONDA-WAY.

ENTRE NESTÀ H O N D A DA MENEGÔTfi
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

Ru� AdéUa Fischer,<239 (Rodovia BR-iBO)
fone 72-2999. _ laraguá do Sul _ sc.

" spezia &
-

eia. Lida.
�l3D.ARIA E SEltVIÇO$ DE TRATOR

.Madei�as .para consÍlução e serviços de trator
,

com proãssíoaaís áitamente especializados.
Rua Joio Januário Ayroso, 112 _ Jaraguá Es-'

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

SUBA NA nON DA

, :

OPPlJ'S VíDEO
CLUBE< E� LOCADORA

, -

,LANÇAMENTOS DA SEMANA

As bruchas de ���t;�Ck (Comédia)
Gremlins '(Aventura)'
Sexta-feira. 13� .. , parte I
Yerma (Clássico) ,

A origem do incrivel Hulk (Desenho)
Apenas Um g.lgolô (Romance)
Ecos na 'esc:uFidãQ (PoliCial) ,

O homem que saiu do' gêlo (Aventura)
De volta a praia (Comédia)
Massacre em kansas cíty (Policial), ,

E já anteriormente lançados um tira da
pesada II

'

Os intocáveis - Amaís nova superprodução
(Ie brían de palma.

I

OPPU'S VIDEO CHEQUE o sistema de'

locação mais barato da cidade.

Sávöc?:Sempre'$pnhou ter
um carro com o seu ritmo,
o seu sonho Já che'lJ9Y, ,

Está na Emmendörf6l"V:eiculos. '

É; o Chevette '!i8,
O carro de maior desempenho-e
economia; agora com motor 1'.6,
Venha buscar o seu sonho,

.quer dizei, o seu Chevette
na Emmendörfer Veiculas,
o revendedor preferido
Chevrolet.

Palíticl, Paliticls,' Folclore & eia.
mE�"""""""""""""""""""""""""I""",,
o desamer à Pátria. é ta- na maior cordialidade. do um gáiato gritou' so- '

manho que tudo o que se Na saída, nosso diretor bre a estrada que estava
faz, nunca ou, pelo afie- pergunta; - "E o Presí : em péssimas éondiições,
nos, na maioria das ve- dente da Câmara?" - "Ahl ele disse em alto e bom
zes. não é feito para o fez a Zilá este eu deixei SOJíl: "Oía, moço, si eu for,
.bem coletivo e' quase de foral" D jornalista eleito nãq prometo asfar
sempre o interesse pes- quis saber porque. E' ela tá esta estrada, mas caro'
soal supera os arroubos explicou: "Olha, na ca.úl- çá nóís carce.no". Assim
dos que governam este panha política dele, num não dá, não é, Eugênio?
país. Todo mundo exige comício, ele prometeu Pode contaminar!"
a redução dos gastos do mundos e fundos e, quan- EVI SINSVAl - Julho/88
governo, .Ionte de ínfla-.
ção. O clamor é tão gran- ,

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
'

de que até os ministros' JARAGUA DO SUL - SC

consideraram prioridade EDITAL DE PRAÇA
o aperto do cinto, gas-

O Dr. Carlos Alberto da Rocha Juiz de Direito
tendo menos. Para a fer- da la. V:ara da Comarca de 'Jaraguá do Sul,
rovía norte-sul estavam FAZ SABER (em resumo o art, 687 do
previstos 8 bilhões, que CPC) o seg�inte: Venda em Ia , praça: Dia
deveriam sofrer o corte Estado de San.ta Catarina, na forma da leí, etc...
do combate à inflação. 01.08.88 às 15:00 horas .

- Venda em 2a. pra-
Movimentos muitos se ça: Dia 19.08.88 às 15:00 horas, POl; quem mais
verificaram. visando, a der e maior lance oferecer. LOCAL: Edifício
redução e vejam o que do Fórum desta Comarca. CARTA PREêATO-
aconteceu: sobraram 32 RIA nr, 1.265/86, extraída dos autos de exe-
bilhões para a dita CUja. cui;:ão nr. 34/86 - Comarca de Guaramirim, em
Pode?

,

.

que é requerente BANCO BRASILEIRO DE
No nordeste do país na ,DESCONTOS S/A e requerido HELIO EMMEN-
terra do Preso José Riba- DORFER. e MARIA COSTA EMMENDORFER.
mar Sarney acontecem Bß\{ A SER PRACEADO: 1.9) Um terreno ur-

movimentos que já estão bano, edificado com uma casa velha de alve''
em plena, marcha Oliveira, com a área de 4.456 ms2, fazendo
aqui no Sul. Lá como cá naria situada à rua CeI. Procópio Gomes de
a atuação dos homes pú- frente com 45,46m na Rua CeI. Procópio Go-
blicos é deplorável e os mes de . Oliveira, fundos com igual metragem
eleitores exigelfi uma ga- com terras de Osvaldo Meier, 'de um lado com
rantía de que os candí- 100,00m nas terras de Aquilino' Campigotto e,
datos a candidato a pre- de outro lado com terras de herdeiros de Guí-
feito, vice e vereadores, lherme Müller, Com 100,OOm, ( transcrito nesta
sejam, pelo menos com- Comarca sob n? 35409, Livro 3�R, livro 125, fo-
.petentes e propensos a lha 115, protocolo n? 400::''2, fls. 189, livro 1-3
trabalhar pela comunída- desta Comarca. PROPRl'EITARIO; MARIA DA
de. Lá, uma psicóloga es- COSTA EMMENDtJRFER. TITULO AQUISITI-
tá elaborando um exame VO: Registrado nesta Comarca, sob nr , 2192, e

-·0 Psicoteste aos prefeí- anteriormente sob nr, 37074 - Livro 3, folhas
'. tos e vereadores ', para 95. ' AVALIADO em ces 3.580.000,00, em data
saber si estão ou não em de 08.04.87. Nos autos não consta qualquer
condições de servir a co- ônus ou recurso pendente. Dado e passado nes-
letividade. o mínimo que ta Cidade de Jaraguá do Sul, aos seis dias do
se pode pedir de um ho- mês de maio de mil novecentos e oitenta e

mem co.fn vocação para oito. Eu" (Bruno Winter), escrivão designado;
político.

. o subscreví , Carlos Alberto da Rocha
E a nossa comunidade
não reage. Porque?
Esta vem, do tempo em,

que nosso diretor era ve

reador e presidente da
Câmara' Municipal de Ve
readores de Jaraguá do
Sul. Numa de suas via

gens ao Rio' de Janeiro,
resolveu abraçar a dra.
Zilá Rodrigues Leite', ad
vogada competente, em

Itaperuna, quase na di
visa com o Espírito San
to. Em lá chegando, a

"doutora" íez questão de
'apresentar o visitante ao

Prefeito e ao' Juiz de Di

reito, .o que transcorreu,

,Deulsche Ecke »«

Leilwort: �IWlr schreiben ein wenig in Deutsch, da'
mit die ererbte Muttersprache nicbt In. vergesse"
nheit geraett"

- 1)ie Redaktion -

ZUM l A C H E N
"Renate, willst du nicht bald heíratsn!". "Doch,
Papa aber ich verlasse Mutti So ungern" - "I1ID!
dann nimm sie (loch mit!"

--,--------

Eíne Familie aus RiQ Negrinho faehrt ueber und
ueber beladen in den Urlaub. Als alle endlich gluec
.klich im Zug sitzen seufzt de� Vater: "Ich wuenscht�:
ich haette den Schreibtisch noch mitgenomm�n.
"Ja, aber watum denn?" wundert sich die Mutter.
"Na, da liegen doch unsere Fahrkarten drin."

....

�.',�-
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,iA História de nossa gen te não pode ficar só na seudade".
O Fassade só é importante se o seu tem po foi bem empregado.",

Bar��\d�f"�'!5l1 : ' _,) ._' ",

�'.. ) - .;,t":. '�';'..� �\��
·

..:..·�'Cj,' -r��.....,'" ....":. .." 'l'

,/ , HÁ 40 ANOS Eúgênio V. Schmöckel, dr. Prlamo,
- - Em 1948, o Bolí-Bola Boliche dr. Mário, dr. Murlllo e o Dep. Fede
Clube ságrava-se campeão da Taça ral Lauro Carneiro de Loyota,
,"Deputado Artur Müller", que tam- HÁ 20 ANOS
bém recebiamedalhas do Baependí. A - - Em 1968; o Preso da Ass. Com. e
equipe vencedora: Werner Buhr, Ind, de Jaraguá do Sul, sr. Eggon João
Pres., de Honra; Haroldo Schneider} da Silva, dirigia-se aos integrantes da
.Pres.:" Amandus Colin, Secr.; Alejd, Comissão de Alto Nível da ARENA,
Barg! Tes.: Jorge Mielke, E'dwin ägradeceado a louvável iniciativa

Grossklags, Herbert Schneider, Geral- junto' do 'governó "que se coaduna
do 1)oubrawa, Eggon Doubrawa, Rolf com o nosse pensamento": 1. Cons
Cowarí, David Égg e Miguel Schwartz. trução da estrada de integração do

\
'- - A Empresul coanunícava: Resolu- Vale do Itapocu, ligandoCorupâ, Ia",
ção nQ 424 - Fica terminantemente raguâ \do Sul e Guaramírím à BR-t 01 ;

proibido o funcionamento de 'qualquer 2: Instalação de um- Cürso Cíentífíco
motor, diariamente entre .18 e 22 ho- e 3. Construção dé novo Grupo Esco
ras e não procedia noves ligações, lar � dotação de salas ,de aula na Grupo
para qualquer fim, 'nas regiões situa- Escolar e Escolas existentes. Identíco
das íora do perímetro ur eno: assim expedíente era encaminhado 'ao dr:
como deixava de atender novas liga:.

' Ivo Silveira. Governador do Estado.
ções destinadas I à caleíeção e força - - Era inaugurada a Praça Paul
motriz. O Admínístrador Federal C., Barris, na rótula Sul da cidade, proje''
Graciano Negreiros conseguia parali to do Ver. E. V. Schmöckel, na pre-
zar a índustríalízaçãn em Jaraguá. sença dos gov. Bustarnente e Figueire-,
- - O 25 de julho era assinalado na do, do D-465, o comp. Nutzi, o Preso
Assembléia Legislative com um di.§!-' da Câmara João LÚCIO, o prefeito Vic
curso do dep-Artur Müller "O dia" 25 ,tor' Bauer e o Comp. Loreno, seguido
do corrente é dedicado a uma elas- -de benção do logradouro público.
se qUe representa 'o alicerce da eco- - - A imprensa jaraguaense sauda
nomía - catarinense" - solicitando vo- va Jaraguá do Sul, pela passagem de
to congratulatório com o chefe do Po- seu 929 ano de existência, é 'cumpri-

. \, .

der Executivo, Ass. Rural de Jaraguá mentava a cidade pelo 25 de julhd de
do Sul e, ao -dr. Aguínaldo de

'

Souza '19'68, aos Imigrantes, aos Colonos e os

pela feliz idéia de comemorar de mo- Motoristas e o prefeito Victor Bauer
do prático mas de estímulo aos lavra- reunia-se com as classes conservedo"
dores, o "Dia do Colono"; Lembrou ras para organizar a 12a.' Exposição
.Assis Chateaubriand:",... em vez Agropecuária e 'Industrtal, que seria
de plantar e colher" o brasileiro põe" realizada nesse ano em setembro de
se a politicar" freneticamente, de estö- 1968.

mago vazie"; - - O mês de julho era de muita
• '.. HÁ 30 ANOS

_

seca e a cidade' se ressentia do, pre-
- - Em 1958, Heriberto Hülse, su- doso líquido, pelo que o prefeito co

cessar do Gov .. Jorge .Lacerda, entre�. munícava que depoi-s de ,22.07.68; o

gava à Sotelca a 4a. chamada de capi-;
-

cemínhão grande atendería o, parque
tal, como empreendimento notável no fabril e o sr. Carlos Chíodini, .os parti
setor da energia elétrica, determinan- culares,
do rumos promissores à economia ca- HÁ 15 ÀNOS
tarinense - a construção da Termo- -- - Em 1973, a cidade comemorava

• elétrica de' 100,OOOKW. - os 97 ,anos de existência no dia 25 .de'
--;: - O Brasil sagrava-se Campeão julho de 1973, dia do Imigrante, dia do
Mundial de Futebol e o Presidente da Colono. dia do Motorista e apresenta
República dizia que "O Brasil temi va uma lição de um passado vivido, pa
agora a dirigir-lhe o espirita, a vitória ra servir de exemplo Ilum pres'en�e
da Copa

'

de Munu9' acres- que se vive e de prevenção pl um fu
centando: "Que o Brasil doravante nãõ turo que se abriu à frente de nós. O pre
conheça mais derrQtas! " Salve, cam- feito EugênlÇ)' Sttebe, João Lúcio da

peõéSf Salve a equipe mais disciplinada Costa, Vice-prefeito, José Carlos Ne-
do mundo" ,

' \ 'ves, presidente da Câmara Municipfll.
- - Jaraguá do Sul realizava a sua o Dr. Alcides dos Santis Aguiar, Juiz
5a. Exposição Agro-Avícola e Indus-, d� Direrto, Flávio R'u&ini, preso da

trial, llà então Pavilhão Artur Müller, ACIJ's, o Dr.Pl.ccione,' de C6rupá,
.

o

construído d.e- madeira, uma fesda de BRDE, a COTESC, o comércio, a in

vibração cívica em que o Gov._ Herr- dústria, seIViç{)� e p:rofiss�es Hberais,
herto Hülse; retido no Rio, fazia-se re- enviavam mensagens à cidadê, e à zo

presentar pelo, Secretário Celso _

Ivan, na rural, preparando-se para o grande, ,

,

da 'Costa , saudado pelo orador ofi- momento d@ Centenário, em .1976. Tl,l
dar da Ass.Rural, dr. Murillo ,Barreto do e!_a fel;!ta e e:ó.�usiásmo. E. V.

de Azevedo. ,

Schmöckel ocupava a metade da' úl
� ,,-'- Revestia-se de grande brilho a tima página e perguntava: O PORQUE

posse do prüheiro prefeito nomeado 00 25' DE, JULHO? Citava Abraham

para Corupá, Francisco Mees ,em 'ce- Lincoln: 'Um povo que fQ,r capaz de

remônia de instalação do município e' honrar o agricultor e com ele conviver

com a presença do' S,ecretário do In- harmoniosamente, não, desä.parecerá e

tedor e Justiça, dr. PéJ.ulo Konder Bor-, jamais será vítim:a dum governo cri-,

"
',�, iiiÍiiiisen,_ rêpiesen�'ando o

-

Governa.- minoso. Ele s�mpre terá possibilidades,
dor Heriberto Hülse} na. p�esença do para gozar Qs: benefícios duma,' exis-

riDeQdol'o 302 F�ne 72�Ot81 " Jqiz ,de Direito d,á ',C,'Ornarc,é;l. de� J,a�,a- t,ên,.C,i� il1,dep�lld,'
"

an,'t�, ' t,r,anqÜila, e, opu-
'

...---__�..;....;'''''.;iiI-_'�''-----..IIIIII!!I�...��> ',$tl� do Sul., Dr·" Ayr�s Gam� F:r�elfa ;l.enta . q;,t.�� q�e Pé;l.sso\l provou -

..�..,Menõ, falando o Preso da Camal'a -; iSSO! -J
i i ,

'

"

[i.) a:1 ä ('In.,�.lfI'l
Fundação: io dê Maio de. 1919

,,

CGC 84,.436.59t/00Ö1-34'
Diretor: Eugênio' "Vidor 'Schmöckel -.,-

10m. Prof. DR�-SC n.? 729 e Dir. 'Empresa
Jornalística n5>, 20. Membro Efetivo do' Inst ,'
Histórico e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnago - 'DRT/SC n.? 214. Repórter:
Yvonne A. -S, Gonçalves - DRT/SC n." 219.
Redação, Admínístraçãn e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290
Caíxa Postal 19 - Telefone (0473), '720091 -

89,250 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Organízação Contãbíl

'

AIA ,Comerci�l" SIC Ltda.
Assinatura para Jaraguá do Sul. Cz$ 1.600,00
'Assinatura semestral ,........... Cz$ - 90Q,00
Assinatura Outras Cidades Cz$ 2.000,00
Número Avulso . . . . . . . . .. Cz$

.

40,00
Número Atrasado . . . . . . . .

.. Cz$ 50,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza
& Cia Ltda, Tébula Veículos de Comunicação
SIC Ltda e Propal Propaganda Representações
Ltda.

-Bste. Jornal é' associado à ÁDJORIJSC e

ABRAJORI

-

Relojoaria AVENIDA'
As, mais finu, IUgestõel par'a prese�tes,

jóias, rel6gios, 'VÍolóel.. troféus,
medalhas e artigos de prataria estãO"Da

RELO,.:OARIA AVENIDA

Na Marechai-e Da Get6uo Vare_

VIAÇÃO CANARINHO LTDA,

Programe bem as SUél.S viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dís-
,

.posíção Os modernos e confortáveis ônibus da sua
" froti. Venha conversar conosco.

, Av. Mal. Deodoro, 987 .;.,.' Fone 72�1422

Tubos Santa Helena Ltda,
: Tub�s de PCV (el�trodutos), 'Tnbos de Concreto.

Tubos de P�lietUeno (mangueira preta). '

Fábricá:: Rua JoinvtIle, 1016 _ Fone 72·1101

Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99,

FC"qe 12-0066 _- Jaraguá�do Sul _ SC

Lanznas'ter
E HORA DE BRILHA� _

Jóias, relógios, alianç9.s e,
1 '

presentes finos é com a I:OVe

, LANZNASTER, �

Marechal Deodoro, 391 _ Jaraguá de Sul.
• i"-

.' .' •.

FologrilfliUJ _ equ1p�eDtOlJ de
4
eiDe '

,
'falo _ som e video.

'

� ,

CONFIRl\ A HIST()RIA ...
� .-lI _ .•

,
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Q.,)mto,
"

-4�]üz consiste,
'em toda a bondads, 'e [us-

-

üca.: e verdade". Éfésios
5.8b-g-. _

.

, ClluDI,
�: fVlluélica IIf8rle Paroquial,

'OULTOS: DomingQ (Só<?
aJ;!ó�- Trindade) às ßh30 p�róqúla Sio' Sebasttão
em alemão e às �'19h em

ME'NSAF"'EM: "A', soll-português, com festa' da U

colheita. ENCONTRO DE dariedade Cristã(f. .Jesus

IDOSOS: Dia '27,'tefemos" nos ensina, como' deve

mais um Encontro di ser a solidariedade cris-

Idosos no sal�o da comu- ,tã .. ,
Ao multiplicar Os

nidade. centro � _Jjste , .en-; .
'pães, Jesus não dá' uma

centro. se realiza de-duas \ esmola;
,

ajuda es
-

pes

em' duas, semanés . B:EN� ,soas a reIlártir o que têm.

çÃO. MATRIMONIAL: ':c_A sohdaríedede, a repar
Recebem. a bênção "hoje, ,tição, gera _fra�eniid�de;
säbado, Osmar Soares e, a esmolo, o paternalísmo,
VerÕhfda/ fluhas. ,LEMA, .gera, discórdia. É curioso
DA SEMANA: Andarco- observàr (i'Ue, quando .se

ano filhos' da luz; Porque ' faz -distribuição 'Ôecoisas

entre pessoas, ê'i:n mo-

mentos' de emergência.>
surge a discórdia. A/ so- , ,

lidariedade, ao contrário
,faz com que lodos cres

çam. Gera fraternidade

porque não é esmola, é
I'

amizade. '-

HORARIOS DE 1\IIS-
" I.

SAS: Sábado, às 19h na
'Matriz, ,S. Luiz - Gon-:

,zaga, Sãó �:Judas·Tadeu e

São Prancisco: Domingo,'
.

às 1; 9. é 19h na Matriz;
8h '€J.n São Judas Tadeu
'e 9h30 na Vila Nova.

.

FliRGÖES CARGA' SECA,. ISOT:eRMICOS, FRIGORíFICOS
,

E CÄRRETÃS DE' iJ' 2 e 3 EIXOS'
,

Jaraguá Esquerdo, Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - F�e .72-1071
- ,

'

, Máquinas,'möveís' dê aço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
más, relógios' de ponto e acessöríos em, geral.

"

'

,

Rua Venâncio da Silva Porto n9 353 _ Fone 72.1492 I

Loja
"

Mamãe Coruja
\

/:

,A MBLMOR orçao EM ARTIGOS INFA:�-JUVINIS E BEBE; PA- '

. - -.

RA 'A RiTAÇÃO Ot.n'ONO -INVERNO.

Rua .Balie do Rio Branco, 168 _,
_ Jari:iui do Sul SC

4 '

Estado de Santa cat�rina'�' '_'
....

��
..
-. - ...... - ,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul -

-
._-

",

/
,

EDITAI. DE :tA+'1Ç�ENTO N.4l 23/88
. A PREFE'ITURA MUNrCIPAL DE JARA�

GUA DO SUL, dívulga . através do presente E
dital os lençamentoj, reíerente a pavimentação
à peralelepípedo da Rua 502 - BERTHA WEE
GE de acordo com 'o Edital de Custos N.<? ".
61/88, de 25' de março- de 1988 e Decreto N.<?
1 .652/ß8, de 25 de março de 1988, sendo

'

que
-os confrontantes ficam 'lançados de acordo com
a relação, anexa. A cobrança será efetuada,

, pera . cada propriedade, 07 (sete) dias-após a

.execuçã., dos serviços.
CZ$'
51.407,51
61.5�1,50

, 49.225,20

M2
62,66 ,

75,00
60,00

01 - Malhas Malwee S.A.'··
02, - Doraeí ;K. Beck , .•..• :
03 - Harry Beck ,.0

'

04 -' Fischer Irmãos Com.'
Ind. Vime Ltda : .... '. '126,66 103.914,39

05 - Arico Beck, .. ,' .'.. . .
.. 138,�3 113.488,69

06 - Jaime Célio Píâzera .. ,_ 66,66 54.&89,19
. 07 - Alfredo Oestereích .... 76,66' 62.�93,39'
.oa - Orlando Würges .. \.. 81,66, 66,995,49
09 - Nelson José, Satler :... ,61,66 50;587,09

, 10 - Wigando staátz ····
.. ·,187,66 1p3.960;0,1'

11 - Prsula, Staatz 9::;;,33 76.569,79
12 - Walter "Henemann 105,00 86.144,10
'13 - Walter Hane.nann' .;.. 83,33 68.365,59
14" - Hugo Rüdiger :: 101,00 82.86,2,.42
l5 - Contado Schroedei,... 93,33_ 16.569,79
19 - Herbert Hanemann .. 167,2:)' 137.198,83
17 - Ordino Hanemann '40,00 32.816,80
18 - Valdinar Mà�er. 11,66 9,5Q6,09

. -19. - Walter Hanemann 260,00 4'13.309,20
20 - Ademai Hanemann , 80,00 65.633,60
:21 - Jihrtwig Ehlert /129,00 105.834,18>
22 7_Hartwlg Hanemann .. 155,OÓ: 127.165,10
23 - Alido Hanemann ... , ..

,

133,33 109.386,59
--24 - Waldernar Himeman'n. 265,ÖO, 217.411,30
,�� - Wig_ando Staatz 16;66 -13.668,19
26 .: Iris ...:.Correa 'Reichert .,. 55,33

-

45.393,8:)'
27 - Norberto Rowe ,. , . .. 406,66' 333.631,99
28 - Karim K. R. e, Outros. 151,66 ,124.424,89
29 - Werner Marquardt ." 85,66 70.277,17
�,Ü _- GUido Bahr 50,00 41.021,00
31 - Nelsio Henn :. 73,33 60.161,39
32 � Hârri Marquardt , 83,3�'" 68.365,59
33 - Alvaro Straub � 177J16 96,120,4Q
34 - Laudelino A. Lamín ., 156,00 127.985;52
35 - Esmar Radüenz e Outros 50;00) 41.021,00
36 - Ordino Hanemann 5;),33 43.752,99
37 - Teobald., Murara 53.33 43.752,99
38 - Arduíno Bortolíni 63,�'3 51.957,19
39 - Ena Kuster , , . . . 58,33 47.855,09
40 - Norberto Bruch , '1_08.33' 88 . .876,09
�1 - Horst Berndt

-

-Ó, '32,00 26.25:)',44
42 - Rubens Renke 46,66 38.280,79
,43 - Ordín., Henemann .:.. ª8,33 72.467,69
44 - 'Walter' Hanemann 253,33 '207.8;)6,99
45, - Hartwíg Ehlert '" �\ 166,66 136.731,19
46 - Aldo Franke ' 66,66' '54.689;19
47, - Irínéu Hanemann .. ,. 66,66 54.689,19
48 - Alido Hanemann ..... - 200,00 .164.084,00
49 -' Waldemar Hanemànn,. 332,3�

-

272.650, 17

Jaraguä do SuL 't4 de julho de 1988.
Durval Vasel
prefeito 'Municipal'
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'Elllpe Klblbach/DME vlce-campei' dlllll�rlllllir Ixcurclll" a .-
íBft ,

.
,

A equipe Kohlbach/DME sábado e domingo, no Gi- 3 x2 Adbln.iO titulo ãeeu deu' duas' partidas. Com Paulo, p8fa' réßti_Aö
de volíbol masculino, foi násío Artur Müller,' a cem a Ginástica, väce a Síderõpolís, em três' par- de amistpsos Q�� 8$, e

a vice-campeã do torneio complementação do tor- Kohlbach/DME, terceiro tidas, esta venceu duas quípes mascuÍina e f�mi;;
quadrangular comemora- neío: 'Síderôpolls O x 3 Adblu e quarto CME de e a equipe local uma. O nina da Kohlbaeh/�MÊ;
tívo dos 112 anos de fun-' Adblu e Kohlbacn '1 x 3 Siderópolis. paralelo é traçado, pósto Ontem as partídaa fQ1'am
dação de Jaragué do Sul. Ginástica; Siderôpolís O -x O técnico César gostou que as três equipes pra- contra a ADe For.d [Tau-
Inícíando no dia 15, no :> Ginástica e Kohlbach muito do desempenho dos ticamente se equivalem baté). hoje, dia 23, con-

Ginásio da
.

Karsten, em
',' --

seus atletas e destaca em nível técnico no Es- tra a ADC Volkswagen
Blumenau, no jogo de a- MI·rl·1 de' Vall·bel que em cinco confrontos tado. (São José dos Campos) e

beEtura a Kahlbach der-' diretos com a Adblu. este No dia ,IS, em Jaraguä, domingo, diante da, ADC

rotou a CME de Sideró- A Federação Atlética ano. a Kohlbach, sua e- em jogo amistoso, a equí- Aços Vílares [Píndame-
pOÍis (3a2) e a Ginástica Caterinense

:

iniciou na quípe: ganhou três. e per- p� Iemínína da Kohlbach nh�ng�9.a). . A. excursão

�é Novo Hamburgo fez tarde de quinta-feira, dia Carrl.da r',o'sll.ca
fOI derrotade pela Hering' sera coml?letà�a,:.. eem vi ..

� ii O sobre a adblu. no 21, ao Campeonato Esta- (Blumenau)" por 3 a O. A �ita a Cam.�(,d.Q';,Jqf.dão�

,fll'ebal,' d'e' Sa'la-o
dual de Volibol Mirim, ,Hering � (;l' me.lhor do Es· 'ria segunda-feiri;'\�', S UIÉI.

,

FI
' .

I' Do Será às 16h deste sá· tado. prêmio que a',':-K�hlbach
em onanopo IS. cer- O volrbol de Jaraguá dá a seus a,tretas ,tel. ',eom,ís-tame participaram a 1:: bado, dia 23, a largada ...
,,o. do Stil ínícíou ontem, dia são técnica mela dedí-

lase Sadia Hering Ban- da Corrida Rústica "Ci-
, ,

" 22, uma excursão a São cação durante o ano.
deirante, Astel, São Lud- dade de Jaraguá - 112

gero, Colégio Santa Rosa Anos", comemorativa ao

de Lima e Kohlbach. A aniversário de Jaragué
equipe jaraguaense já re- do Sul. Os fundistas cum-

'

alizou três partidas no pnrao trajeto a partir
día 21 contra a Elase, e do portal dê Jaraguá, a

ontem contra São Lud- te a Estação Ferroviária,
gero e Astel. Neste sába- na Av. Getúlio Vargas.
do, -dia 23. joga diante Serão três categorias que
da Sadia às 9h e contra disputarão os troféus e

a Hering às 15h e, no do- medalhas: adulto mescu

mingo, às 9h contra a lino (15 a 35 anos), a

Bandeirantes e às ,15h dulto veterano e fémini

mede forças com a equí- no (de 15 anos em díarr'

pe do Santa Rosa de Lí- te). A promoção é da

ma. DME e a squípe que so-

A delegação está alo- mar maior número de

jada no Colégio Estadual pontos receberá tarn-

Simão Hess, na Capital. 'bém o seu troféu.

Saiu a convocaçã-, dos
atletas

, que compõem o

selecionado de futebol de
salão da Divisão Munící
�1 de 'Esportes, para as

disputas dos Jogos Regie
(i.a�s, marcados pare o

pei'íodo do' 10 a 14 de

àgosto, em Joínville- Fo
ram convocados ' PeFôlo,

'

Dentinho, Rogério, Juca,
:A.n\aury, Djalma,' MOéf,
Osnt, Edinei, Celínho, Jair
e Ismar.

Na noite de quartar
Iéíra dia 20, na DME, .foi
definida a data de, início
do Peladão/88 e todos os

dsmais detalhes da maior

competlçã-, salonista do
nnmícípío. Foram inseri
l<'s um total de 41 equi-
...

'

Varzealo- 88
Cumprlu-§e' , domingo,

dia; 17, a 6a. rodaga do
�mpeonato Munk.ipal
Vatzeano no Estádio do
Nowa Aliança, com' par
tidas pelas Chaves Azul
e -Vermelha, Pela manhã
:,Agueirense 1 x O Bangu,
Brasil Wx O Continen
tal e Olaria 1 � O E'strada
Nova e, à tarde, Rio Mo
n�a 2 x O Cohab "Bn e

IlOItuguesa 1 x O Cohab
,jA".

,Amanhã, dia. �4, no
�smo local jogarão às
81130-Vila Lenzi .

Je Santa
LtiZia, 9h30-S, Antonio
� N�cional, 10h-ArsepU'lll
,x Sao' Paulo, !4h-Conti,

�ental x Bangu, 15h-Brà
�l'l x Olaria e às 16h"E's
h'ada Nova x Figuéirenc
�., ,'� Fi, '"

, EM GlJÁRAMlRIM
A segl,l�da rodada das

;semifinais do VI Cam
,

�onatO d� Integra
ç�(l) MunicipaI d2

Guar!lmirím� apresentou
no sabado, dia 1.6, os re
sultados' ,Marisol 2' x O!, t:"_

i ,

""",rt1ceira e Lojas Klein

I ,:,:,�:;'9- Je O COmercdàl ,Hoje'
,

: ·1:lia 24, às !4h- Amizade
,I:>'" 'Sio Pedro e às 16h

:;",' "\:Codiceira 'x ComerciaL

A SOciedade Vieirense
realizou no final-de-se
mana passado o Torneio
Aberto de Bolão, bola
23cm, em suas canchas.
Na la. inscrição do tor_,
neio entre firmas, ,foi

. campeã a Organização
Contábil A,Comercial. vi
ce Confecções Osmari
"A", �9 Transportadora
Hanemann "e 4Q. Me�a-

,no. lúrgica Arteferro, Na
, , reinscrição, a Transp.

J.arlgu,á já te� ,Clube de, Canoagil ,���e��ei�Oi ��aia��
Jaràgua do "Sul Ja. tem �o seu �lube de Canoa. (São Bento), 39, Eletro

gern. Na sexta-feira, dia IS, foi fundado o, Cl,:be de O�kina JaraguÍí e 49 lu

Ca!1oagem Kentack, que elegeu a sua' pnmeua di-,
retoria e aprovQu o regulament<? e o e�tãtuto ,que,
nortearão as atiVidades. O presIdente e �uy D.or:val
Lessmann, vice-presidente o�waldo P�reHa J�lIUor,

.

diretor adnüilistrativo Júlio Cesar Rodr�gues.' dIre�or
f,

" S'a'adro' WI',lle diretor patnmomal/soClalmance,lfO'
,

'
,

'

'" ,

o
'

, Oswaldo Pereira Júnior e duetor tecmco Teodor

Lessmann.
Ao Clube poderão associar-se pratica�tes ?U

simpatizantes da c�noageln, qu.e tenham oU �ao Cala

ques, canoas e bateiras. Os con�actos. poderao ,.s�r
mantidos com' os membros da duetona, que se reu-

nem novamente no dia 30.
,

, Cem a fundação, do_ clube de Jaraguá do Sul

e mais os de Rio do Sul e BrlJsq�. o próximo passo
é a fundação da Federação Catiat�nense de Canoa-

Lig,a' inicia returno da P��,�eirIDa
A Liga Jaraguaense de FutebollntcloU o se,,:

gunâo tUlßo dOg campeonatos da la. Divisão e Ju

nior, desta temporada. domingo à, ta!�e. Os resulta

dos foram Botafogo 2xO Estrella, Amenca 4x2 Alv?- 'I

rada, Avaí Ox2 Cruz de Malta e lV�alvice 2xl Gre-
,

mio Garibaldi nos titulares e, Botafog9 Ox1 Estrella,
'Amérioa fx2 Alvorada, Avai Ox2 Cruz de Malta e

Malviçe 2xl Garibaldi, nos juniores. Neste doming�
jogarão Alvorada x Botafogo. Cruz de M�lta x Ame-

rica Gaiibaldi x Avaí e Estrella x Malvlce. '

,

PeJo Call1peonato Senior, sexta rodada, no. sá

bado, Botafógà Ix! C. de Malta, Floresta Ix! Alvo-
,

ra.da e Amizade lxO Paraná, Beira Rio vs. Rio'Mo

lha não aconteceu e poderá sair nova' partida.
Hoje, dia 2�', pela última rodada do primeiro turho

jogarão Cruz de Maltà x Beira �io, Rio Molha x Fio

res�a, Paraná x, Alvorada e AmIzade, x B<?tafogo. Ao
Botafogo. basta um empate para conqmstar o tur�

gemo

Vieirease' _rolove Iuruil de lalia
o ,1;� Torneio (ie BOl�o "Cidade de Jaraguá,

bola 16 cm. que .homenageíe os 112 anos da cidade,
foi aberto na noíte de ontem. dia 22,. Promovido pe
lo Clube' de Bolão 81, da Sociedade Vreírense, par
ticipam a própria Vieirense e o Baependt '(Jaraguá),'
Floresta e T\:lpy (Jolnvílle),

'

Vasto Verde (BlUU1'E!
nau), TiradenteS. (Itajaí] e Pinguins (Indaíal}. A

partida ínaugural houve-se entre Vieirense e Tupy..
Neste sábado, a partir das 8h30. Os jogos se

rão estes: Víeirensa x Pinguins, Floresta x Vasto
Verde, .Tiradentes x Pinguins, Floresta ::lÇ Vieirense.
Baependt x Tíredentes, trupy x Vasto Verde, Bae
pendi x F1loresta, Vasto Verde x Pinguins" Vasto
'Verde x TiJr-ilden�es, >J'upy x Bilependi. Pinguins x

Floresta, Tupy x Tiradentes, Pínguíns x Baependí e
TIradentes x Vi'eirense.

Domingo, 1h30 - Bàependí x Víeírense, Plo·'
,

restá x Tupy, Vasto Verde x Baependi, 11radentes x'
'

Floresta. PiIíguins x Tupy e Vieicrense x Vasto, Ver
de. A promoção tem o apoio da SECET/DME.

. A C8Ierciql'�1 ca:lpei DI bllãl 23,
.

gar Confeeções Osmari.
Receberam medalhas de
call1peão, Lino, Ewald ,e

Padeiro.
No torneio entre socie

dades, na· la. inscrição,
campeã Soc- Guarany, Vi
ce Tudo Azul, 39. C. B. Vi
tória, 49, Caxias e 5Q• Al
varada; na reinscrição,
Alvorada foi campeã, 2Q.
Soco Guarany (Corupä).
3C? Tudo Azul. (CorupA),
4Q, VitÓria (S, Bento) e

,

59' lugar Caixias. Meda,
lhas .de campeão indivi
dual para Evaldo, Ade-

,

mar e Dorivaldo..

Seleção leliliaa e'l 2� el 'Indaial
A seleção Feminina de, partida, t�ve em sara

Bolão de Jaraguá do Sul Wielle a braço de ouro

cumpriu destacada pár- do torneio (.:256 politos)
ticipação" no final-de'-se- e a detetora da melhor
mana passadO, em Indai- midia (232 palitos). '

aI, na Sodedade Pln; : Os tesultados de Jara·

'guinS, durante o 19 To�, g� foram: 1.218 x 1.�43
neio de Inverno �'Pre1�i·'\ ItâJ"ai. 1.271 x 1,269' In- "

to' Luiz Polidora". Obté\.l' dã!?l, 1.218' x 1.,306 �rus
ve segu?do lugar, p�It-. - ""•. e 1.288,: t .;261. Tlgre,_dendo

,
tItulo apenas na Po� a" campea IndaIal, vi

diferença de' palitos der- ce Jaraguá, 3Q. Brusque,
ruhadns,_ mas' �m çOhtra- 49 !tajai e 59 ll!g_a� Ti.g_re.
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São Afonsos, Marias
e Josés, Personagens

quase anônimos, que sol
a sol vão transformando
paisagens. Cultivando o

alimento que chega à nossa
mesa. -Amatéria-prima para

_ centenas e milhares de
'indústrias. E as riquezas que

trazem divisas para 6 nosso País.
-

"

São Terezas, sãoWillys
e Geraldos. São milhares de

produtores que, com trabalho,
dedicação emuito amor,mostram'
a força e a importância do campo.

- - - J_Jma homenag-em da Souza Cruz a quem
vive e cresce no campo.

.: ,

'.,.1,

Souza Cruz ,.,
Fazendo mais. Fazendo melhor.

t' '

r ,,'
" '

.
�.

- - "-.'

�
"
t. '
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