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SAAl quermunici
palizaragricultura
o 'secretäno da Agricul-

tura, Abastecimento e

Irrigação de Santa, Catw
ríne, Ivo Vanderlínde. co
ordenou, na quarta-feira,
em Jaraguá do Sul, um

encontro .com lideranças
,e :técnicos da'mlerorregr

'

ão, pará discutir a pro
blemática da agricultura
no Vale do Itapocu. Pa

lestras. debates, , audiên:
cías e uma reuníão com

lideranças peemedebistas
constaram da agenda .

Vanderlinde abriu o en

contro tratando sobre as

perspectivas da agricul-'
tura catarinense no con-

'texto nacional e estadual,
política e linhas de atua

ção da Secretaria dá A

gricultura.
O Secretário defendeu

a 'organização do' produ:
tor através dos movimen-

, tos sindical e cooperati
vista' e lançou o desafio
da ',Municipalização d�
Agricultura, que devera

estar 'implantada até o

final do ano em pelo me

nos uma centena, de mu

mcípíos. O objetivo é d�

que cada município 'as'

suma 'responsabilidades e

faça o seu Plano Agríce
la com a participaç90 de

todos os órgãos 'ligados
ao setor, integrando as a

ções e definindo ,as prio-,
rtdades através de um

,

diagnóstico realista qu:
possibilite um conheCi'
mento amplo das neces

sidades e carências e o

'que 'fa,zel' '2 como' fa-

zer.
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ICMS do sem,estre chega a HCIS 25 mi
A arrecadação do

ICMS do mês de junho, a

nível de Estádo, apre
sentou um incremento
de 31,96% em, relação a,

maio, ultrapassando os

NCz$ 101 milhões líquí
dos. uma vez que NCz$
33 . 504 . 241,00 serão re

passados ao, município
durante este mês. Jara-

,gliá do Sul arrecadou em

junho NCz$ 6.436.469,37
(foram NCz$ .

6.057.769,94 em maio),
contra NCz$

,

... i ••••••

418.869,09 em junho/88
e, de janeiro a junho do
corrents ano,

.

o montante
é 'de NCz$ .: .... "";"
24.549·885,5:) e, no mes

mo período,' no ano pas-
sado, "NCz$ .

1.762.985,78.

No município de Gua
ramirim, a receita orça
mentária da Exatoria Es
tadual foi de NCz$
475.472,42, provindo do
ICM, ICMS, IPVA e' de
mais receitas.

Admio'istração schroede�se investe na,' educação'
A Admínístração Mu- prefeito Ademal'

'

Piske ,�' aula e demals dependên
nicipal de Schroeder co- autQridades educacionais eias, equipamentos de co-

10Eou a disposição . da do município estão se zinha, .materíal de expe-
Escola Isolada Schroeder mobilizando,' inclusive diente, além do que. fo-
I, por empréstimo, 420 reivindicando recursos ram adquiridos brinque-
livros técnicos, didáticos financeiros junto as, �s- dos pedagógicos, livros,

e da Iíteratura brasileira, feras estadual e fede- í.tas-cassetes e outros ma-

. No próximo ano- o esta- ralo teriais solicitados pelos
belecimento deverá ser professores. Ao total são

transíormado em '2scola A municipalidade, tarn- oito jardins de infância
,

básica, por comportar bêm ,está equipando os municipais, que atendem

número considerável de jardins de infância com a 240 crianças, de O a 6

alunos- Neste aspecto c cortinas para as salas de anos de idade.

Projetos prevêem reurbaniIação· de praças e iardins
o projeto de remode

lação da Praça Angelo
Piazera está concluído e

dentro do programa de

urbanização, estão, pre
vistas obras ,em outras

praças e logradouros pú-'
blicos. A Praça paur Har-

.

ris, de acordo tom o pro-

jeto em elaboração, será
ampliada até a "ilha" di

'visória no entroncamen
to da Marechal Deodoro
com 'a Barão do Rio Bran

co, ficando a Marechal,
naquela altura, corn uma'
{'ni,." ni"b'l ,;::>./'1 entrada

para a RIO 'Branco será
pela esquerda da Praça,
ao lado da Confecções
Sueli, cuja rua será alar
ga,da para permitir es

tacionamento.
O pr'efeito Ivo Konell

informou que a Rede Fer�
roviária Federal' autorf
zou a urbanizaç,ão da' á

rea entre a estação e o

prédio que abriga as s�
cretarias Municipais de

Educação e de Cultura,'
EEporte. e TuriSmo, cujo
lauro vai ser afastado, o.
mesmo ocorrendo . entre

os prédios das duas es

tações e no complemento
da antiga Plataforma 7
de Setembro, ambas na

,Getú1i9 Vargas. 'yamos
criar mais espaços para o

.
lazer e para o d-escanso",
acrescentou Konell, adi
antando que novos abri
gos serão instalados nas

imediações da estação
ferroviâria, para. servir

.

I

como terminal urbano de

passàgeiros, que hoje já
ocorre de fato, mas sem

nenhuma infra- - estrutu,
ra.

A abertura, da "Sema
na de Jaraguá", na noite
de ontem, sexta-feira" foi
bastante concorrida, on
de foi inaugurado, tarn-

.

bém. o novo pavilhão de
exposições de 2 . 100m2,
construído pela Prefeitura,
a um custo de NCz$ 300
míl ,

.

aberta a programação festiva dos 11� anos de fundação de laragui
A cidade já vive dF 14, Os festejos da Sema- regionais, uma vez que· '31 estendes. .

-

quarta-feira o selecíona-
ma de. �está. Fbi, ab�rta na de J�raguá, cú�o pon- bU,scou-se estimular _os va- ,Para 'este sábado, a do

.

defro�ta-se
.

centra
na noite de sexta-teíra, to alto e a 3a. Feira da lures representados pelos partir das lOh, diversos Taubaté, no mesmo ho

Malha. A programação, grupos musicais, Iolcló- shows acontecerão no A- rárío e local. No anlUea
basi�amente" será desen- ricos artísticos.

__

A Fei- gropecuárío, 'além de des- tro da SCAR, no eÜa 19

Vol�71�a no Parque de ,E�- ra, da Ma�ha permanecerã file de modas, apresen- 20h30, Concerto de Pia�
posiçoes d� Agropecuärío �ber.ta ate o, dia 25 de tação de g!:..�po Iolclórico, no/Flauta, Com' Melara/
'" n,a '.

SOCIedade Cult,!ra Julho, das 9 aS 21 horas, teatro-comédia (na SCAR) Elisa. E nos dias 20' �
Artística, com atraçoes com funcionamento dos e EnoontrQ de Corais 21, às 20h, no Ginásio Ar

(SER. Marisol}. ' No do- ,tur Müller, Show Musí
mingo, além do -shows

.

cal Anchieta (Perto A-
musicais e de folclore" legre) . Ainda na quínta- '

,apresentam-s� às 17 . e
'

feira, 20hJO, na SCAR, o
19h o Grupo de Teatro Show Musicado SCAR-
Infanto-Juvenil da SCAR, 33 Anos. Sexta-feira, o.

a Orquestra do Centro teatro· - z. comédia
'

"SiaIJ�io -:

, Educacional
.

�vangé1ico Buhr 5<? Anos Após" .e a
e' na sequencía o Grupo abertura do Torneio de
de Dança Germânica do Bolão "Cidad� de Jera
CEE. Segunda-feira, dois guá" e, da 5a. 'Fest� do
shows 'estão no progra- Colono, da, Sociedade A
ma. líança, de Rio

.
Cerro II.

,

A novidade de terça
feira será a partida de vo

libol feminino entre a

Seleção de Jaraguä x l

tanhandú (MG), às 20h,
no Gínâsio Artur Müller;,

Nolas
. Desde sexta-feira, dia

14, ônibus e táxis rodam
com novos preços. As
linhas urbanas dê' ônibus
(circulares) tiveram o

custo da pgssagem ma-
. jorado de NCz$ 0,20
para NCz$ 0,30, , enquan
to Os veículos de alu
guel tiveram as

.

unida
des taximétncas alte
aaras, para NCz$ 1.00:

. O feriado de ani
versário de Jaraguá será
na segunda�fejra, día 24.
A informação é oficial
da, Prefeitura.

o Sabor 'PIe
Voçê mals Gosta

EMBELEZE'A COM SEU JARDIM
A C)DADE :e SUA IRIIMB Expositores e

Movimentação 'Industrial
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..GAROTA KOHLBACH
-. Sandra ploriani, do se

tor' de enrolamento da
Fábrica' 2, foi eleita l no
último sábado, a Garota

, Kohlbachf89, e irá re-

presentar a empresa no

Concurso Rainha da Olí
seja, ein -setembro. Cerca
de .400 pessoas lotaram
a sede da A A. Kohl
baeh para assístrr .o des-

: fíle des 10 candidatas ao

.
título,

.

numa promoção
; de bastante brilho ti or
; ganízecão.

• ESTt)DANTE/89
Onze cendídatas

'

eoncer-
·

reram ao"· titulo de Rat
nha+dos Estudantes do

Colégio Heleodoro Bor-
·

ges,. sâbado, na 'sER Ví
eírense- -A vencedora foi

�r.a 'Rosél)lJa Vieira e as

_ ta, e 2� .: príneesas Stmo
ne Backes ê 'sandra Vo

gel, sendo -míss simpatia
Jane Oehner. Todas' re-

·

cebel'aJ1l' brindes e Mara,
uma. viagem à Foz do

Iguaçu. ."
D

.C:AUSTA � Retornou

de...Belo Horizonte, onde
realizou

.

um curso in-

Gente & Informações
-

tensivo de calista numa
clínica da Capital minei
ra, a Sra. Dílma Saves
É a Única calista 'profis
sional de Jaragué, do Sul,
que doravante estará .

a

disposição das suas cli
entes. Parabéns. e sUCeS
so na nove �mpreitada.

. REI DOS BOTQES -

Marcando o seu 3'! aní
versârto, a Reí dos Bo
�ões Comêrcío ide Avi�
mentos, realtzou sábado,
uma confraternização en

tre
.

functonäríes ai clien·
tes, encerrada com' .uma
churrascada no Agrope
cuário. Agradecemos aos

diretores José Jorge dos
Reis (Patricia) e ao

Nélson Sjoberg (Nélo).
. pOSTO' BOGO - Pai

inaugurado na quarta-fei
ra, na

.

rua Joinville
4.95S, próximo do Portal
de Jaragué. o Posto

Bago, que tem a frente do

empreendimento o sr.

Leonides Bago (Nôni).
Uma �hopada, bastante
concorrida, marcou o

ato ínaugural do -maís no

vo posto de revenda d �
.

derivados da cidade.
.CASAMENTOS - Na

JoÕIJ eM(,{ft[QM ,

Moda lnfanto-Juvenll. para realçar a

elegAncia de seus filhos. Um carinho
especial para o seu bom gosto.

Na MarechalDeodoro, 819 _ Jaraguá do Sul ;_ SC.

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

presentes na

Relojoaria· 'Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas nQ 9

;.",-.

'Loja
Mamãe Coruja

" ., .. ,A 'melhor opção em artigos tnianto·juvenis e

bebê para, a· estação outono-inverno.

· '�R. Rio Branco 168 - Fone 12-0695 - Jaraguá do Sul.
�

-

-" "

':: i .,;- - .-

._
-

.-

.

;

i>'
�

Il

.CINE JARAGUÃ·
De sábado à terça-teära, às
20h, o filme de terror
"Criação Monstruosa",
censura 16 anos e, de sá-

.

bado à terça (22h) e .FESTAlP�ADO
quarta e quinta�feilla,. 20h, -. Prefettllr-a 'de Barra Ve
"Sexo Erótico na Ilha do lha realízarâ dias 21, 22

Gavião", censura 18 anos. e 23,
.

a Ia. _Festa do Pes-

. EM NEREU- - Na cado, com Gincana de

Igreja N. Sra. do Rosário, Pesca de Arremesso e de
em Nereu Ramos, às 17h- Pesca de Tarrafa, comídas
30min deste sábado, o típícas, shows e' outras
casamento de Marcos Ta- atrações.
deu Wodzinski e Rosaní Q ádea noBMa riac

Maria Sevígnaní, ,aoS

quaís cumprimentamos,
extensivos aos respectí
vos pais.
.MORETTI � Excelen

te e digno de elogios o

trabalho que o jovem e'

bem lançado empresário
Gllmar Antonio Moretti
vem realizando na área
cultural em Jaraguá dO'
Sul, de resgate dä memó
ria_ Bola brancal.

Matriz, - hoje, 16h15,!A,
duino Bachmann/Rosell
Carvalho e: Adão dos
SantosfMárçia. Fraga; 17h·
15-Cleimar FranceschiI
Janele Mendes e 18h AI
clr Motta/Elenir Vasel.
Na Igreja Evang,Mica, 18
e 20h, Lauro Fritsche/Cler
nice Monteiro e Ari
Schreiber/Rosenel Saro
dagna. Felicidades!.

..EM SCHROEDER
Nestes

:

dias 15 e 16, na

Comunidade São Wende
líno, em Schroeder, a

6a. Festa dos Motoristas
e Motociclistas; com di
versas atrações como pro
cissao.: mlssa com a

presença de O.' Gregório.
marreco, galinha assada,

-

strudel, arroz de . carre

teiro, além da boa música
do Grupo l.\4'ônaco -.

,
.

. OS PANSTEIN .....;.. O
Casal .Arístídes (Marle
ne) Panstein, ele Secre
tário de Serviços Públi
cos, recepcíonou sexta
feira em sua residência,
com um jantar em alto
estilo, os membros : in
tegrantes do grupo de
lanche.
.GINCANA - Tercei·

rantstes do curso de Co'
mercíalízação e Mercado
logia do Colégio Holan
do Gonçalves, convidan-
do pára o baile da sua

primeira gincana, día
22, no [uventus, com a

Banda Lyra da Aurora.
Inicio às 22 horas.

_
. ALIANÇA - Socie-

dade· Aliança, de Rio Cer"
TO II, promove de 21 a 23
de julho, a 5a. Pesta do
Colono, em' comemoração
aos 165 anos de ímtzracêo
alemã no Brasil. Atra

ções artísticas e folclóri
cas estão no programa.

.NOVA JUIZA

mais

Deu na coluna do Moa
cir Pereira, 4a.feira, que
a juíza Angela Maria
Almeida Ribeiro, vai pre
sidir a Junta de Concilia-
ção Ei Julgamento. do
trabalho de Jaraguá do
Sul.

o "NIVER" ))O PASOlD

Günther Pasold, a

RESTAURAHTE ITAJARI'
Sob a direção de Carlinhos e Valdo

Aceitamos festas de casamentos, conven·

ções
.

e eventos especiais Àtendemos diar1amen�
te de segunda à sábado, das llh30 às 14h30 e

das 18h30 às 22 �oras.
,

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 237
. Fone 12-3678 - Jaraguá. do SuI,_

UMA ,OlA' NINGUÉM ESQUECE

, JOIAS, RELOGJOS,·OCULOS DE SOL
. l! PRESENTES�'

,

Rua Marechal Floriano n5' 29 - Fone 72-1911. �

PRESENTES

p X a I N ·A�·', 0;',.er - "'�

DE 15 A 25 DE J.ULHO - ESTAREMOS
- PRESENTES NA 3a. FEIRA DA MALHA.

Â,veni'da Getúlio Vargas, 97 _ Jaraguá do Sul

nova equísíçäc do- �:'SeJl'
ta Pua", día 10 'cbmpl�tou:"
mais um ano de vida e . N)

solveu recepcionar no

. Baependí, os pats, famí
liares, amigos e o grupo
bolonístíco que compa
receu ,'.:)m grande número.
Além da mesa farta O _

conjunto da Vila Lalau
chamou para a pista de
dança para espantar o

frio. Parabénsl.

PRONAOS RQSACRUZ 1

Neste dia 15 de julho,
em cerimônia .prívatíva
dos membros ativos
da Ordem Rosacruz
(AMORC), com a presen
ça do Grande Conselhei
ro da Ordem e Oficiai-s
convidados, ser,ão. 'illsta-�;
lados os Oficiais admínis
tratívos-o rítualístlces do
recém-fundado PRONAOS
Rosacruz Jaraguá .do Sul

AMORC, entidade
fraternal, místíco-filosó
fica e filantrópica, . que
congrega os membros' da
Ordem Rosacruz da rezíão,

DALVO RAU-JANETE'
DALBEN

'No sáhado, dia H, às
18h, uniram-se em 'ma
trimônio na Matriz S. Se
bastião, Dalvo Rau e Ja
nete Dalben, ele diretor
da Bameríndus Seguros,
d9 Curitiba, filho . ··(te
Waldemar e Teresía Rau
(falecidos) e ela, estudan
te universitéria na Capi-
tal paranaenss, filha de·
Walderaar (Leonílda] Dal-

. ben. Na recepção, acon

tecia no Baependí. 'além
dos familiares e amigos,
dir,?tQres da Bamerin�
dus, empresários locàis
e de Curitiba. A lua-de
mel foi em Gramado· 'e
o casal fixou r,esidência
em· Curitiba· Parabéns e

feliCidades!.

PROFISSIONAIS'
LIBERAIS

Toma posse no dia 4

de agosto, durante jantar
festivo dançante, no Ju

ventus, a nova diretoria
do Centro Int'.:)gradó ; de
Profissionais Libera:is .de

Jaräguá do Sul, cuja pre
sidência, dentro da rota
tividade prevista, cQube
ao Dr. Antonio Cândido
Carneiro da Cunha, da

Associação Médica. Os

vice-presidentes são: Ora .

Nídia Heineck, de Cam�
pos, Humberto

'.

Pradi, Di

eter Werninghaus; 19
e 21!! sêcretârios Álvaro
Rodrigo d� Carvalho Fi
lho e Osmar Graciola; lQ
e 2Q' tesoureiros Alfredo

_.

Guenther 'e- -Vic,�nte-··�
ropreso. Éíi[r�ará a· pre-

< 'sidência ;0 Dr:' Alfredo
Guenther.

'.
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Vereadores cODle�ain eDl agostotrabalhos da CODstituição MaQieipal·
díantando que o regímen
to

.

está' em fase de elabo-:
ração . pela Asses. da Câ
mara e q!'da. Comissão de
Sístemaüzacêlo deverão
participar todos os vere

adores, que escolh,erão
entre sí um relator. '

A Câmara buscará
subsídios junto as enti
dades 'de classe,' associá
ções.

'

ex-prefeitos, ex

deputados para enríque-'
cer a nova L'ei, Orgã-
ca, que tem prazo de

.

Na primeira semana

de .agosto, " no' reimcio

do .segundo período or
dinário .de sessões, a

Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul Vai dis
cutir o regimento inter
no pare a elaboração da
Lei Orgânica dos Muni

cipios (a Constituição
Municipal), com a forma

ção da Comissão de Sis

tematização/ Informação
é do vereador-presidente
Adernar Braz Winter, a-

Barra Velha obtem recursos em Brasília
O prefeito José

Brugnago, de Barra Ve
lha, junto com o vereá

dor José, Carlos de Olí
veíra e os deputados
Paulo- Sauer .é Ruberval
piloho, peregrinaram pe
los Ministérios e Orgãos _

Federais, em Brasília, à
,

buscá de recursos e be

neficios para o municí
pio. Junto ao Mínistérío
da Saúde ficou acertada
e vinda ds recursos pa
ra a construção de pos
tos de saúde nas locali
dades interioranas de
Santa Cruz, Medeiros e

'Santa Luzia e no SEAC,
obteve-se auxílio para a

compra de uma Kombi

para a APAE, destinada
ao transports dos excep
cionais.

Recurso para o sa-

neamento básico de qua
tro ruas do Bairro Itín
-ga I, na sede' municipal
foram obtidos, assim co

mo para a construção de
uma cancha d e bocha à
SOCiedade' Barra Velha.
Ficaram pendentes, no

MEC, verbas' para cons

trtrêão do ginásio de

esportes e no'Ministério
da 'Saúde, .pera a aquísí
ção de um

.

odoníomével
(consultórío .dentârío am

bulante).
,

05 de outubro (data da
promulgação da Constí
tuíção Estadual) até, 05
de abril de 1990 pata
concluí-la. No entanto',
segundo Winter, lia in
tenção é deixâ-la 'pronta:
até o final do ano, pa-
"ra a qual utilizaremos
quetro dé\'S oíto sessões
mensais exclusivamente
para discussão das' ma- .

térias atinentes 'à nova

legislação munícipal",
O Presidente do Legíslatí
vo Municipal aponta como
possíveis pontos polêmí
cos a fixação do número
de vereadorss

j .psra as

próximas Iegislaturas e

a remuneração dos agen
tes políticos" (prefeito,
vícê, vereadores

-

e presi
dente da Câmara). Jara
guá do Sul, pela Consti
tuição Federal, . poderá
ter, no máxim-o, 21' ve

readores, uma vez que
,,=stá enquadrada na 'faixa
da população de até um

milhão de habitantes. Já
existe uma idéia preli
minar de ,elevar grada
tivainente o número de
vereadores até o Iímíte,
de 15 para 17, depois pa
ra 19 e, por fim, para
21, daqui a três legisla-

Jaraguá e Guaramirim recebem' o Musical Anchieta
Um -espetáculo de

alto nível, com repertó·
fio desde estampas ,

do
folclore internacional e

brasíleiro e temas varia
.

dos. será apresentado
pelo Show Musical. An
chieta - Canto e Dan

ça - Colégio Anchieta
(Jesuíta), _ de Porto Ale
gre, qUe tem três apre
sentações' programada$
pa,ra a regL30, no dia 19

no Ginásio Rodolfo Jahn,
em Gua:ramirim e, nos

dias 20 e 21, no Ginásio
Artur �üller, em Jaraguá

do Sul,
horas-

20 números populares e e

ruditos.
A Secretaria de Cul

tura, Esporte e Turismo
de Jaraguá do Sul, para .

a hospedagem dos. pe-
quenos artistas, dirigi-
dos pelo Irmão Paulo
Carlos Eckert S. J .: está
apelando as famílias da
cidade

/ para que hospe
dem, devendo as interes
sadas contactar com

José Carlos, pelo feIe
fone 72-0888, ou na pró
pria Secretaria, na Av.
Getúlio Vàrgas 503.

turas,
E o Diretor <lã

mara, João Modesto
Silveira, participará,
17 a 21 de julho,
Blumenau, do 4<'>

em.

Con-

es
da
dé

gresso Nacíonal de Fun",
cíonérios d-e Cêmaras
Mtuiicipà:Ís, cujo t'emà
é "Constituição Municipal
� Lei, Orgâníca- dós,
Munícípíos",

' � .

Anteprojeto do novo hôtel em um mês

Região escolar - já tem 25 mil alunos
-,

826 professores e 18.188
alunos e, no '2.<'> grau,
ministrado apenas em' eS
colas estaduais e particu
lares, 231 -proíessores '. e

3.067 alunos. Jaraguá
do Sul possuí 2.637 alu
nos no pré, h .690 no 1.<'>
grau a 2.096 no 2.Ç grau;

.

Corupá tem 177 no 'pré
escolar, 1.507 no 1.<'> e

150 alunos no 2.<'> grau.
Em' Guaramlrlm são

"

�9:)' alunes no pré-escolar,
2.39'4 no 1;9 -grau e, . 4.16
no segundo' grau: Massa;:'
randuba possui 264 nó

pré, 1. 671 no ,1.9 e 227
nö 2.<'> grau e, Schroeder,
256 alunos de pré-escolar,
926 no 1.9 e 178 alunos
río 2.<'>' grau. "

,

serão germäntcas,
com os arquitetos.

O grupo fundado em

1966, é composto atual
mente de 64 elementos,
entre meninos e meninas,
cantores, dançarinos e

ínstrumentistes- O re

pertório do conjunto,
qu já se apresentou em

diversos paises e em to

do o Brasil, é bastante'
varfado, apresentando
núm.eros de folclore re

gional, nacional e inter
nacional" assim como'

o Hotel Jaráguä, cuj a
rede tem matriz' em Curi
tiba e filiais em Joaça
ba, Natal e São Paulo,

.

está ínvesündo, �cial
mente, NCz$ 270 mil em

Jaraguá do Sui, _p_ara a

construção do seu quinto
estabelecimento Três es

,

trelas, COm 150 aparta
mentos. Na semana pas
sada dois' diretores da
rede estiveram na cidade
para as tratativas iniciais,
avaliando. a áreà e defi
nindo as linhas arquíte
tônicas do prédio, que

Um total de. 24.982
alunes de 1.� e 2.9 graus
estão '- matriculados nas

escolas municipais, esta-
,dmiis e particulares dos
cinco munícípíos que
compõem a 19a. Unidar
de de Coordenação Re
gional de Educação, 'com
sede em Jaraguá do Sul.
Para tanto, 1.255

.

pro
íessores

, respondem pela
educação

.

destas crianças
e adolescentes, de /élÍ<:or
do com o Setor de Infor
mações Estatísticas,' da
19a. UCRE, tendo, como

base as matrículas em 30
de março.

No pré-escolar, são
198 professores para
3.727 alunos; no 1.9 grau,

junto

o empreendimento. Sé
'

localízarã .na rua Max:
Wílhelm. no terreno on

�d� seria construída o no-

vo terminal rodoviário�'
de Jaraguá do Sul, cuja
área foi permutada com

o Sr. Walter Barteí. A
obra deverá estar con-
clUída no . primeiro se- ,

mestre de 1991 e dentro
de um mês o anteproj e
to já deverá estar'pron-
to.

'

"

Prefeitura institui troféu estilizad'o'
A garça que estampac.

o brasão e a bandeira de
G,uaramirim, hoje extinta
na região, mas encontrá-,
vel, segundo a literatura
animal, na Ilha de Mara
jÓ, será transformada num

troféu' 'estilizádo, para
homenagear personalida
des e/ou peSsoas com re-,

levantes serviços pres
tados ao mUBicí:Rio. O

prefeito' Antonio Carlos
Zimmermann, que' deu a

informação, acrescentou
que pôr oCasião do' Bai·
Ie da Comunidade, dia
27 de agosto, nb Pavi
lhão d= Exposições, mar

cando os 40, aBOs de e

mancipação política, (ÕS

ex-prefeitos' ser,ão home-,:
nagpados com os trõféus, �

. ...,
-

, �;:-- .

1:
,

,

,que deverão 'ser cO,nfec
cionados :Por um arttsta
p�ástico, que está s\endo

. contactado.
O Prefeito de Guara�

mirim disse ainda que a

Câmara será convocada' ;'

extraordinariamente, nes

te, mês de julho, para a

preciar o projeto de' re

estruturação do quadro
dê pessoal, implantaç,� o

do plano de carreira e

regime único dos servi

dores municipais, to.r
nando_ o piimeiro muni

cípio' do Estado a adotar
a medida. Na semana
passada, Um técnico do
IBAM, contratado, reali-,
zou levantamento e pro�'
.

,�-de-Iei estão sendo
'··,�órados.

�
..
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-ADVOGADA
-Dra� Aurilene M. Buzzi
Questões de terras ..,. acidentes de tränsíto
Inv'elltários • cobranças e advocacia em gerat

.R�a Reip.oldo Rau, 86 - sala -4 - Fone· 72-2711.

AS MELHORES OpÇÖES PARA P�ESENTEAR
-

ESTÄO NA
-

Lanznaster
J6ias, semi- jÓiàs e relógios com o carinho- da

- L.ANZNASTER
_

Marechal Deodoro, 391- Fone 72·1267, em Jara�uá
-

,...
-

..
' �

�
'

..� ...
-�

·Fqle _Inglês
em 24 horas

Esta é sua oportunidade agora no Brasil-
The Wllzard of Conversation -

�'Método exclusivo desenvolvido nos U. S. A-

para quem tem urgência em Ialar inglês.
... Ensino individual ou em grupo para empresas
ou particulares.

... Método prático, eficiente e revoh.l,cionário.
Aprendizado garantido.

P

I.

- INFORMAÇÕES
Gladis 'Séhinidt pofio

,

Rua . Exped, Antonio Carlos Ferreira 68 -

Fone 72-0527' -

.

CURSOS DE F:e-RIAS
Se você tem pressa de aprender inglês, a

w'llzard oferecerä Intensive durante o mês
.

de julho, de '03 -

á 28.07. Desconto especial de

20%, vagas limitadas.

" [iilaaâ'�ItIíßiI'l'l
, Fundação: 10 de Maio de 1919 '-

- CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eúgênlo Victor Seämöckel -

Jorn , Prol. ORT-SC n.? 729 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20 i Membro Efetivo -do Inst.
Histórico e Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnâgo - ORT/SC n.C? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves - ORT/SC n." 219.

Redação. Admínístração :

e Publícídade: Rua
CeI.· Procópio Gomes de Oliveira n.? 290 -

€aixa Postal 19 - Telefone (0473) 72-0091 -

89.250 - Jaraguá do Suf - Santa Cá.tarina.
,Impresso nas oficinas da Organização Contábil

HA Comercial" S/C Ltda.

Número avulso. . . . . .
.

. . . . . . .. NCz$ 0,50

Número atrasado _ _. NCz$ 0,70
Assinatura, semestral (local) NCz$ 10,00
.Assinatura anual (local) '. _ _ '.. NCz$ 17,00
Assinatura anual outtas cidades· . .. NCz$ 20,00
Representantes credenciados: Bruvê Veíc. Co

municação '(Fpolis), Tábula Veíc· Comunicação
(S. Paulo),- Propal Prop. Represeiltações (p. A-

legre). " ,

·i:-

•

ASSOCIADO A ADJORI/Se E ABRAJORI

Qs artigos assinados
-

não· refletem a opinião
.

do seinaQário_ As cartas devem ser legi v.eIs
com assillatura, nome, endereço. telefOne E' "C?

·dcl Céd: de Identidade. A publicação depende
do critério da. r�dãção, que se reserva o diieito
de resumi-las e a lllatéria não publicada não <je-

r' devolvida. -

UA Hlstóa1a- de DOS8a leate nlo -pode near 16 Da saudade".
O Passado só é Importante' se o seu tempo fOI bem· empregado.

.. HA 20 ANOS.

-, Em 1969, no mês de junho (8)
o dr. Waldomiro Mazurechen com

pletava 30 anos d� atividades profis
sionais, o que era destacado pela im

prensa e numa das Últimas
.

reuniões
rotárías do mês o mesmo foi alvo de
homenagens, através de uma ínstru-

. ção .rotäría da camp. Díetrích : Hufe
nuessler. Lembrava-se na ocasião que,
em 1964, cinco anos antes, ocorrera

identica homenagem na antiga 'sede
do Clube Atlético Baependí. em

-

que
as instalações da Socíedade Atirado
res se tornava pequena

-

para abrigar
as . pessoas no cumprímento . ao médi
co humanitáriõ�· pela passagem de seu

jubileu de prata.
-

- Oma, Haake completava no día
20.06.69 os seus 90 anos de vida. A
lex e Elsa,· seus filhos aqui residentes,
com os demals filhos de rera compa
receram para os cumprimentos. Orna
Haake era parte do casal de píoneíros.
nas terras de Jaraguá do Sul.

CO�'F)R1\ Á HISTÓRIA ...

... HA 40 ANOS·
- Em 1949, o réu Miguel- Kíat

kowski, era acusado de haver morto, a

_

faca, em Retorcida, 'no Braço 'do Ca
valo, Antonio Bruseke. O dr. Marcon- .'

des de Mattos, Juiz da Comarca, presí
dia a sessão de Julgamento, com a pre
sença dos seguintes jurados: Julio Za
carias Ramos, Edgar Plazera, Arthur
Breithaupt. João Schreiner, João O·
Müller, Clécio Espezim e dr. Alvaro
da Costa Batalha: Os drs. Hercílio Pe
dro da Luz e' Luiz de SOuZa funciona" Em 1979, Dom Honorato Piaze

vam na defesa e os jurades reconhe- ra, Bispo da Diocese de Lages deferi
cíam a legitima defesa e eia absolvido dia uma anistia mais abrangente para
por unanimidade, sendo passado, in- o projeto que �rà· entregue ao Presí-

continenti, o alvará de soltura. dente João Batista Fíguíredo. "5-= a
� Politica já foi levada a sério: ho- leí existente Ior realmente uma leí

menageava-se Leopoldo Gereut, pre- justa,"- dizia -"ent�'ö, nessas ques- .

.Ieíto do PRP (1936/38), 'a que compare- tões que digam respeito à comunida
ciam o dr. Jorge Lacerda e () dep. Jo- de' e à sua segurança, o perdão deve ser
sé Veiga, aquele. chefe do gabinete

-

criterioso", citando Garcia Moreno:
do Ministro da Justiça e este. dep. po- "Liberdade para tudo e para to.dos,
pulista em Florianópolis. Visitavam o menos para omal" -

�

cemitério local e o túmulo do finado - Solange -Doster :
era a ,editot.:a

prefeito, depoSitando umã 'coroa - de de NOTICIAS SOCIAIS da. i'CorreiQ�
flores naturais, em nome do Presiden- do' Povo", uma página inteira dedica;
te Nacional do PRP, sr. Plínio Sal- da aos acontecimentös 'em sociedade.
gado.

' Mas também escrevia para o então já
'·'mais. antigo". Sob título VALORI�
ZAÇAO DO HOMEM COMUM, ela
abordava aspectos de comportamen-
'to d-=ntro da sociedade, pr_opondo a

-vaiorização do próximo, dizendo: "TO
do homem possue seu valor, ent,ão,
porque não valorizá-lo em certas o

casiões, porqu-= sÓ os que aparecem
em ,jornais, rádios e TVs. Os h_umil
des" mesmo não aparecendo em jor
nais, colunas sociais, rádios e TVs,
também são

-

g-inte. Gente como qual
quer pessOa, cOmO você 'Ou como eu"\

.' HA 70 ANOS'

Em 1919, Venâncio da . Silva
Porto, Of. do Reg. Civil do 2C?- Distrito
da Comarca de Joínvílle divulgava
proclamas de casamento:

. n? 26 -

João José Christovão Heiden, res.

em Jaraguä, nasc. em 20.05.1884, em

Joinvílle e Anna G. Augusta Quast, res.
em Jaragúã, nasc, em Blumenau, aos
11.05.1898, n? 27 Ricardo Krüger, nasc,
em Jaraguá em 10.08.1895 e, Maria'
Behnke. nasc, em Jaraguá, aos 06.-
10.1897, filha do casal Germano [Ber
tha Starke) "Behnke e n? 28 _.::_ Adol
pho Pnedemann, nasc- em Jaragu�: em.

08.01.1895, filho do casal Gustavo A

dolpho (Joana Carolina Kerstenj Fri
edemann e Olga Ida Schmidt, nasc. em
10.07.1898, em Jaraguá, filha do ca

sal Bernardo (Bértha Stüwe) Schmidt,
residentes em. Jaraguá,
- Falecía em Joinville, aos 51· a

nos, o fabricante de licores, Emílio
Rosenberg.' deíxando viúva e filho
menor. Era o irmão do Victor Ro-

"senberg, 19 Intendente do distrito de
Jaraguä,
- Surgia �m Joínville, sede do

município o MUNIctpIO DE JOIN
VILLE, novo órgão de imprensa, di

rígido pelo dr. Plécído Gomes, circu
lando como, publicação bi-semanàl- É
o rêcem ínaugurado semanário, jara
guaense almejava muitas felicidades e

uma longa vida.

. ;

.•• HÁ_ 30 ANOS
- Em 1959, o Centro E:x:cursionis

t� "JARAGUA" s puhlicava o extr.ito
dt;' seus estatutos-,. flln;-in'j(, em- 24.ljF ..
1956 e tính3. pOr finalijflo'�' deselll.'ol
ver e estimular a pratica do excursi
o,nismo, entre outros d� cunh.o

_

sOcial:
Datado 30:06.1959, assinava a prim,=i
ra dfretoria: Alfredo Guenther - pre
sidente; Norberto Stasshun - seere-
tário e 118'On. Nolteneo BastoS""'" te. '

·soureiro.

!trio de Itap.QCp
Notícias da Cidade do 'V�tica· _

no, informavam que a' Santa sé eLeva
va à dignidade episcopal; na qualída-

. de de Bispo Auxiliar do Rio de Ja- .

neiro, o distinto
-,
sacerdota catarinen

se Dom Honorato .

Píezera, que vinha
exercendo com inexcedível zêto o' .

. cargo de Provincial rio Brasil. Dom
Honorato Píazera, que é filho de tra
dicional família de Jaraguá do' Sul,
exerceu durante longos anos o sa

cerdócio e o magistério �m S. Cata
rina, havendo ocupado o cargo de
diretor do Ginásio em "Tubarão, man

tido pela mesma-congregação reli
giosa. D. Honorato, na época encon-·
trava-se em Roma; onde participava
do capítulo da Congregação para e

leição qe seu Geral. '

HA 10 ANOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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aguardadas .ce� mil. !essoas na Feira da Malha·a !artirdeste .b*
�Ol �berta sexta-tel- çap do Rota�y,Club e ,Pre- ta, .conL Suelí, .Conf. Di- desfíle .de modas, -exposí- e em .outras- cam àIihas

ra a .noíte, no Parque d� Ieítura Munícípal, com a la. Conf. Céu e Mar, ção de bananas além de fílant 'p'
.-

p'.
p �.

,

E P
. -

d At" - d 37
.

'. . ,,' " ro lcas. lcara a"
x, ?Slç�eS o gr�'pe- par rcipaçao e em- Conf . Míveste, Conf . H. comidas típicasl café, do- berta das 9 .ás 21 horas,

cueno, Junto com a Se- presas: Artemalhas, Ca- Mark,' Crismar Carícia, ces salgados lanches Toda á .

tr "st' 'T �,
mana de Jaraguä", a 3a. rínhoso, Mac-Mor, Conf. Si ,DalceliS', D'Arpe, Da1- sorVetes entre' outros -',

f" t d
In a-e. ru:�ra

Beira da Malha,' promo- sL Conf. Sônia Conf. 'Klari- mar, Helga, Creações. A pre�jSão é de qf vl:ra-o' . dOI Tmoln,.,a aC' C1°II_l !ep,qslll?e�
ConL .

' a e e�c, e esc, Ó icié1

S'CAR real,l"'za o. encontr'o de Coral·s . �ux, Malh�� Mans- 100 mil
,

pessoas à Peira Mílítar e Bombeiros, ':Pà'
.

ke, JOSI Confecçõ _s, J. da Malha O Rotary Club ra garanti' - ,,' �.'

â
Sill Confecções, Josit.Elx, terá um peroentual da e um êbll;'Ple�b seg��:�di�
Kekos �alhas, Karolína renda, que empregará na ril�nto tanto aos feirantes
Confecções, Kandy Arte- sua campanha anual do, c'om'"o

-

á
,- - . ,

ít
t L dd

'

C f T ' "
p ra os VISl an'

sana o, au er on ec- Natal da Criança Carente tes.
ções, .

LeIa Artesanatos,
Marcatto, Malhas Fruet,
San Remo, Marcellus Ma
lhas, Munique Malhas,
Malhas HalIey, Malhas
Mohr; ,

R. Borgmann Con
fecções, Têxtil Pontes,
Júnior Modas e a Secre
taria de Cultural Espor
te e Turismo, que man
terá um estande .

A Soctedads Cultura Artística de Jaraguá d�
Sul promove neste sábado, dia 1.5, o Encontro de Co
rais, na Sede Esportiva e Recreativa Marísol, como

parte integrante das comemorações dos 113 anos da
cidade .. O evento cultural iniciará às 20' horas, com

entrada franca, partícípendo o Hortus Musleus Blu
menau. Coral Evangélico Guaramírtm, Coral Cristo
Bom Pastor (Rio Cerro II), Coral Evangélico Jaraguá,
Coral Universitário de Joínvllle e Coral da SCAR.

o. presidente do Coral, Luiz Lanznaster, convi
da a comunidade a participar. No dia 22, o Coral
da SCAR tem outra sentação marcada, para
a abertura da

.

Festa do Colono,' da Sociedade
Aliança, em Rio, Cerro II.

'

Maris'ol 'Iicencia ma:rca MeUssinha
A Marisol S.A. Ilt�- xa

dústria do Vestuário, de nos.

Jaraguá do Sul; é a pri
meira empresa licenciada
para . a produção doê' con-

,

Iecções infantis femininas
com a marca Melíssínha.
A coleção "Melissinha by
Marisol", com doze mo

delos de roupas infantis
em malha de algodão

. penteado estará no' mer

cado em setembro próxi
mo,

-

ínicíalmente no Rio
de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul. A

utilização da griffe faz
parte da ,esÚ:atégia da
Marisol de atingir o pú
blico infantil / feminino
das classes A e B, na Iai-

etária de 2 a S a-:

A meta da empresa é
produzir até o final do
ano 60 mil peças/mês,
totalizando US$. 3 milhões

. de faturamento na cole
ção primavera/verão. O'
produto está sendo co

mercializado' por uma no

va equips de representan
tes exclusivos e deverá
estar presente nas de
maís regiões do país até
o final de 1990. A Mari
sol . detém hoje 4% do

mercado nacional em .que
atua '<:! está presente em
15 países da Amérlca do
Norte e Europa.

Com a abertura da
Feira da MaJha e da Se
mana de Jaraguã, foi ínau- ,

gurado o pavilhão de ex

posiçoes, com 2. 100m2,
construído em tempo re

corde' pela Prefeitura., O

Agropecuérío recebeu u

ma completa remodelação
e a partir deste sábado,
até o dia 25, a programa
ção do aniversárío da ci
dade será. desenvolvida,
coro diversos Shows mu

sicais, grupos folclóricos,

Drogas,: Com'issão reúne-se no dia 26
A Comissão Regional de Prevenção ao Uso

Indevido de Drogas marcou para o dia 26 de julho,
em dependências do Edifício Cristo Rei, uma reunião

pata discussão � estudo sobre "O que devemos sa-

ober sobre o uso de drogas", a partir do texto base

extraído do Jornal "O Lutador"; apresentação do tex

to elaborado pela Comissão � encaminhamento ao

Conselho' 'Estadual de Entorpecentes para a Semana

Antitóxicos, que se comemora na terceira semana de

.agosto ,e Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de

agosto de càda ano.

Outros assuntos eventualmente serão discuti
dos, segundo o coordenador Prof. Armando Cipria
ni. Secretários de Educação no Fórum! Nacio.nal em' .BSB

A. Baependí, o I Festi- l a, à Sa. séries .para for
val' Söcio-Esportívo-Cul- mar a Biblioteca Ambu
tural Infantil (FESEC) ,em .lallte, qll!�' _

deslocar-se-á
que estiveram envolvidos, de escolÇi em escola até
alunos de la. à 4a. sé- atipgír todos OS ,. alunos,
ries das Escolas Ana Toe- - se.ndo SIue os '-livrGs, serão
we Nagel. Cristina Mar- renov_ad,os,. posteriormen
catto, Rodolpho Dorn- - 1:e. Fora� adquiridos,
busch, Alberto Bauer,' também, -dois consu'ltórios
Albano Kanzler e, Jara-- dentários pela Prefeitura,

guá 99, em torno de ati- par� instalação nas Es
vidades esportivas, cultu- colas Municipais Cristina

rais e de lazer >em ge- l\,:farcatto· e Alberto Bau
ralo er, para atendimento aos

A Secretaria Municipal alunos e realização ,.' doe
da Educaç·ão, via Prefei- 'um traqalho de preven
tura, adquiriu livros de ç,ão.

Os Secretários Muni

cipais de Educação de

Jaraguá do Sul, Guara
mirim, Massaranduba e

Barra Velha participaram
nos dias 13 e 14 de ju
Iro, 'em Brasilia, do 3,9,
FórUm Nacional de Edu
cação Municipal, onde
foram abordados os temas
"A 'Undime e a nova

LDB", "O Financiamen�o
da Educação" e "A Or

ganização da Educação
Municipal". E ná sexta
feira, dia 14, realizou-se
nas dependênciaS' do C.

SesiFarmácia 'do,
Agora em instalações ampliadas e com,'Labo
ratório de Análises Clinicas anexo, para

melhor atendimento.

Av, Mal. Deodoro 507 (defronte o Colégio
São Luís) - Fone 72-0561.

Pa·checoL.SérgiO
CIRURGIÃO DENTISTA

Massaranduba 'intensifica a vacinação" no interior
Atendimento Com hora marcada das 17 às 21 hs.

. Rua Exp. Gumercindo da Silva, 72� S�hl 4,

defronte á Caixa Econômica.

local, haverâ comiqas tí

picas p-rocedent,�s' da, la
voura inuniéipal e a ren

da' da Festa s�rá destina
da para as seis sociedades
de tim ao alvo ,e ,à CQ"
mi'sS'ão MunicÍpal de, Es

portes.
.

NOVA
RETROESCAVADEIRA

A Administração, Dá-,
vio Leu/Raimund Zim- "

dars, adquiriu junto a

Formac, d� Bhim�nau,
vencedora ,da

.

concorrên- .

cia, ,uma retroêscayadeira
.

Cas:<:!, pela jmp.9rt�nda de
NÇz$ .76.806,9_0, e..rttr'egue
na última ßeg�,Inq.à-fei
raA,

� ..,_ :!'-

BUSGando completar o Escolas Araci Duarte

quadro de vacinaç.3.o nas (Guarani-Açu) ,e Maria

crianças, será desenvolvi- Konder Bornhausen (1.9
da em Massaranduba, u- Braço). No Posto, de Saú

ma campanha com equi- de, 'o atendimento será

'pe volante do Posto ,de normal.
'Saúde nas escolas, para

-'

A Festa do Colono de

aplicação das vacinafi Massaranduba, programa
BCG, Sabin,' tríp'lice e an- da para o final de julho,
ti-sarampo. No dia 18, na está 'em preparativos 'e

Escola Fl\.J;, 't.':':lalina ,Xa- onze empresas exporão
vier (Benjamin Cönstant) � seus produtos junto ao

:pela inanhã e na EB Pe, Parque Municipal de Ex

Bruno Linden (Braço Cam-, .,posiç:ôes: HM, Moretti

pinha) à tard<:!; dia 19: Jordan,' Vavel V<-=ículos,
pela manhã, EB Felipe Implementos A��íç,k�1ag
Manke (MasS'aranduba) e ,Spézia,

. Sens �.t.atores,
à 'tarde Escola Maria- Cisz, -

.

lamail, Comercial
Kreutzfeld (R�beir,3Q da Zanatta,· G. Maiochi, Di-'

Lagoa) e no dia 20, Ílas ' magril @ Agriserras. No·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORR'EIO

menos endireitasse a

coitada qu resistiu' heroí- .

camente ao baque. Al
guns populares já a 'le
vantaram ipara poder
"passar por baixo". Es
tá lá até hoje. Até quan-

.

do? - MENINOS EU VII
:::;. - Finalmente, ainda

na Rua 6, 9:45 horas de
·10 do corrente (2a.-feira),
na frente do prédio n.?
280 (Brazjapan), uma se

nhora aparentando 80

anos, ceroula por baixo

do vestido e chinelos
contra o frio, deu uma

topada no passeio (daque
las já mencionadas na

pág .. 10, da ed. 3542, de
03 a 09 de junho de 1989)
e deu violentamente com

a cabeça na calçada,
provocando-lhe muitos
feriI)lentos na mão, no

rosto, especialmente no

_ nariz. Felizmente ii aju-
da dos moradores no

local, telefonaram para
o filho qua a levou pa
ra uns pontos. O sangue

que jorrou abundante
ainda está na calçada, co

mo testemunha' muda do

pouco caso que ·0 depar-
tamento faz la,as recla-
mos que gratuitamente
são transmitidos a .

quem deveria ter a obri

gação de fiscalizar dia
ri-amente as \vias ,Púb�i
caso Até quandot ME�-'

NINOS EU VII
Precisa nascer um novo

Salvador da Pátria? 0,
Sassá Mutema!

Cidade.?o gue
-- preocupá a

que o que nas· levam como

ocorre na própria Rua 6
- Cél. Proc. Gomes de
Oliveira.

-

Procede ínteíramente

'd� não enxergar o dias que um caminhão
manobrava com matert
aís para o Banco do
Brasil e, na ré derrubou

.

uma árvore de regular
porte, que -Jícou assim,
ímpedíndo a pas,.sagJem
pelo passeio, obrigando
todos contornar pela rua·

Só
. agora a municipalida

de cortou a infeliz árvo
re, mas deixou o toco
qus representa um novo

perigo para quem andar
por aí, a noite. Poderia
ter sido feito. um traba
lho completo, plantando
outra no mesmo' lugar.
MENINOS EU VI!

2. - Ainda na rua 6,

logo na saída da Rua 19

(Reinaldo Rau), a 0:15
.

horas de '1 do corrente,
uma barulheira dos día

bos acordou a vizinhança
do prédio, sob n? 297, Sr.
Alex Haake, Um "Fitipal-
di", com álcool no car

ro e no casco, não con

seguiu manobrar o pos
sante e pimba! Uma ino
cente árvore plantada pe
Ja municipalidade foi pa
rar na calçada, adernada
sobre o muro- No local
do crime muitos sinais
de vidros, provando
que o prejuízo foi gran-
de, Mas ninguém viu

quem foi. o safado se

mandou às pressas para
não ser descoberto. Pelo

reclamaçäo.
1. - Na, rua 6, ao la

do da Lanchonete, no

prédio ng· 80, fazia oito

.JUlZO DE plREIfO DA COMARCA
DE JARAGuA DO SUL
EDITAi.. DE CITAÇÄO

Q, DOUTOR CARLOS ALBERTO DA

ROCHA, JUIZ DE DIREITO DA 11,\
VARA DA COMARCA DE JARAGUA
PO SUL, ESTADO DE SANTA CATA

RINA, NA FORMA DA LEI, ETC: ..
PAZ SABER a todos quantos o

presente edital de . cítação virem ou

dele cOnhecimento tiverem, com, o

prazo de 20 dias,·. que tramita rieste
Juízo e Cartório da 11,\ Vara, os autos

de AÇÄÖ DE ANULAÇÃO DE TITU-·

LO AO PORTADOR N<.> 12.216/89,
em que é r-equeren�e JAIME DE SOU�

ZA e r�querido- SI13ISA - DlSTRIBUI�
. DORA DE TITULOS B VALORES

MOBILIARlOS _ S.A., através de seus

procuradores DR· MURILLO B. DE A

ZEVEDO
.

e DR. sAVIO M. P. DE

ZEVéDO, lhe foi dirigida a petição do

seguinte te(jr:-EXMO. SR. DR. ,JUIZ
DE DIREITO DA 11,\ VARA DA CO

MARCA DE JARAGUA DO SUL.-.

JAIME DE SOUZA, brasileiro, casado,
comerciante, residente I� domicitiado
à Rua Exp, Antonio Carlos Ferreira,

n9 965, nesta cidade e Comarca, pro

move a AÇÄO DB ANULAÇÃO DE

TITULO AO PORTADOR, conforme lhe

autoriza o art. 36 do Decreto n<? 2.044

de 31.12.1908, pelos motiv.os qu-e' passa
a--expôr:-1) O petícíonãrío- em data

de 10.01.89, fêz capitais junto à SIBI

SA _ DISTRIBUIDORA pE TITULOS E

VALORES MOBILIARlOS S/A, pessoa

jurídic:a de direito privado, atr�vés de

seu agente autônomo de investimentos
SR. HEINZ pUCKS, brasileiro, casado,

estabelecido à Av..Mar. Deodoro da

Fonseca n<? 97, nesta cidade e Coma��
ca, na importância de NCz$ 2.023,6.),

.

no final d� período da ordem
_

de

pelo prazo de 64 dias, com �etor!l0
NCz$ 3.476,60,-2) N� dia da aphcaçao,
a SIBISA- Distribuidora de Títu�os �
Valores Mibiliáli'ios S/A, através de

sua matriz na Capital de vizinho Es-
.

tado do Rio Grãnqe' do Sul, Emitiu

duas Letras de Câmbio AO PORTA

DOR' com as seguintes características:
__:_ emissão 10.01.89;
_ yencinÍEmto 15.03.89:
_ número ' 24.265 e 24.267;

"L"
e NCz$

onde haviam sido colocadas por sua

esposa. Naquela mesma manhã OS
títulos PESAPARECERAM da resídên

cía, n�o sendo mais encontrados por
mnguem. Tal fato é atribuído aos fi
lhos menores; do. autor, que' teriam
inutilizado e ou extravíádo as letras.
5.) O desaparecimento das Letras de

Câmbio fot imediatamente comunica
do ao agente autoiiômo de investi
mentos credencíado pela SIBISA SIA,
SR· Heínz Fucks, assim como à autorí
deda Policial que registrou a ocorrên
cia e está investigando os fatos. As
sim sendo Excelência' e

.

ante todo . o
- exposto, é a presente Ação de Anu
lação de Título ao Portador - Letra

d�, Câmbio -, para que digne-se . em

DECLA.RAR NULAS as Letras de
Cämbío emítidas . por S�ISA - Dis
tríbuídora de Títulos e Valores Mo
biliários S/A, emitidas em 10.01.89,
vencimento em 15.03.89, números
24.265 e 24.267, série "L", velor NCz$
1.164,14 e NCz$ 859,48 valar de rQS

gate NCz$ 2.000,00 e NCz$ 1.476,60
respectivamente, impedindo-se a sua

circulação no meio financeiro, com

reais prejuízos ao peticionário, base
ando-se o feífo no artigo 36 do Decre
to 2.044 de 31.12.1908. Para tal re

quer-se a CITAÇÄO - por edital -

de terceiros ínteressados ou deten
tores, para, qu-erendo apresentarem
as Letras de Câmbio em Juízo

.

con

testarem os �êrmos do presente feito,
INTIMANDOSE a SIBISA - DIS
TRIBUIOORA DE TITULOS E VALO
RES MOBILIARlOS S/A, pessoa jurí
-dica de direito privado, inscrita no

CGCMP sob n<? 89.432.9:)'3/0001-60, .si
ta à Rua Siqueira Campos. n? 1.194 -

2<? andar, na cidade e Comarca de
Porto Alegre-Rê, para que se abs-
tenhe

.

de efetuar o pagamento' ao

portador que. com ela se apresentar
Requer-se provar o alegada por to
dos os meios de prova em direito ad
mitidas,

,
especialmente a testemu

nhal cujo róI segue abaixo, dacu

�ental, pericial, protestando-se pelas
demals provas que se. fizerem necessá
rias. Dá-se à presente, para os seus

devidos efeitos fiscais, o valor de
NCz$ 3·.476,60, juntando-se o compro
vante de pagamento da GRJ. Nestes
Termos P. E. Deferimento. Jaraguá do

Sul, 16 de maio de 1989. (A) MURILLO
BARRETO ·DE AZEVEDO E SAVIO
MURILLO PIAZEiRA DE AZEVEDO -

advogados procuradores. E para
que chegue ao conhecimento de ter

ceiros e interessados para contesta

rem o pedido, querendo, no prazo de

15 días, contados da -publicação na

imprensa, foi expedido o present,e
edital. que será públicado na forma

da Lei, 'e afixado no átrio do Forum,

Dad� e passado nesta cidade e éo

marca de Jaraguá do Sul, aos 13 dias

do. mês de junho do ano de 1989. Eu

(ßruno Winter, Escriv.ão Judicial.
-

o

subscrevi. -

CARLOS ALBERTO ,DA ROCHA
Juiz 'dê Direito da 1l.l Vara

AVENIDA
,
Relojoaria I,

As mais finas sugestões para presentes,
jóias, relógios, violões, troféus,

.

medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargás

Empreendimentos -Imobiliários
-/Marcat,to Ltda. .

CRECI 093

RELAÇÃO POS IMÓVEIS A VENDA \

- série •.. """." " ." """",,"""

_ valores NCz$ 1.164,14

859,48; $
__ v. resgate NCz$ 2.000,00 'e NCz

1.476,60
Tais letras foram emitidas para ga

rantia da operação, sendo ENTRE
GUES ao peticionário e por ele

GUARDADAS no cofr,e em sua resí
dência. 3) Ocorreu Excelência, que

no día aprazado para o vencimento

da aplicação, a esposa do peticioná
rio, SRl.l MARCIA DE SOUZA, pela
manhã, 'J:8tirou' as Letras de Câmbio

do interior do cofre para que fossem

levadas por seu màrido e apreslenta
da para ,resgat�. 4.) Tendo o peticio
nário, naquela manhã, saido as pressas
ãe casa, ESQUECEU-SE de levar as

cambiaís deíxando-as _ provavelmente,

TERRENOS Jardim São Luiz lotes 158 e 159

NCz$ 9.000,00. LOTEAMENTO Rodrigues (V.
Rau) a partir de NCz$ 7.500,00. JARDIM DA
BARRA lote 70 NCz$ 9.500,00. LOTES no Ana

Paula II a partir' de NCz$ 5.500,00. TERRBNO
Bairro São Luiz lote 218 NCz$ 7.500,00. LOTE
no Ana Paula II NCz$ 6.000,00. TERRENO
esq. com 682,40m2 (rua Lourenço Kanzlerji
NCz$ 15.000,00. TERRENO esq. -com 537,75
m2, próx , Artelaje NCz$ 18.000,00. TERRENQ.
na Venâncio da S. Porto Com 1.521,00m2 NCz$.
35.000,QO. CASA MISTA com 150 m2 (J. Es·-. "

qUlerdo) NCz$ 25.00Q,00. CASA ALVENARIA
com 136m2 (Ilha da Figueira) NCz$ 27.000,00.,
CASA :ALVENARIA com 242m2 (Vila Novaj�
NCz$ 75.000,00. CASA ALVENARIA com 190

m2 (Bairro S. Luiz) NCz$ 50.000;00 'e CASA

MISTA, próx. Escola C. Marcatto NCz$ "-.'.

27. OOÓ,OO .

;
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Helga 'Creações
CONFECÇÕES EM TECIDOS

Infantil e Gestante

PRONTA ENTREGA

"

... Rua Joinville 2.089 _:_ Fone 72-1157
ESTAREMOS PRÉSÉ�.-NÁ 3a· FEIRA DA"MALHA.

REDE" FEMININA DE" COMBATE AO CÂNCER
.

DE JARAGUA DO sui..:...; SC.
ASSEMBtElA GERAL

. EDITAL DE" CONVOCAÇÃO
A Presidente da Rede Feminina de Combate aO

Câncer de Jaraguá do Sul, no uso de suas atri
buições, CONVOCA todos os seus membros.
para 'comparecerem à Assembléia .Geral E�tra�"
ordínáría, quê será realizada nas dependências
da AABB"- Associação Atlética B�ncó do Bra
sil,

.

no próximo dia 02 de Agosto de 1989, às
14 horas, em primeira convocação e às 14:30
horas em segunda convocação para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1 \\) Prestação de contas do último biênio
2(1) Eleição e posse da nova-Diretoria e Conselho
Fis.cal

.

.
à\l)E.écondução ou nomeação - de dírígentes de
Setores,
4(1.) Assuntos Gerais. '

.Jaraguá do Sul, 12 de julho de 1989.
ROSANE T. J; VAiLATTI

PRESIDENTE

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Corupá
Departamento d� Admínístração .

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N!! 02/89
(RESUMO)

A Comissão Organizadora do concurso

público, faz saber a todos OS inter-essados," que
se acham. abertas inscrições para o concurso

público destinado ao preenchimento do quadro
de servidores municipais a- saber:
01 Vaga para operador de motoniveladora
02 Vagas para motorista de caçamba

-

02 Vagas para serventes. de serviços gerals
01 Vaga para servente de serviços gerais (faxi
neira)

.

O prazo de inscrição será até às 17:00 ho

ras do dia 21. de Julho corrente.
Maiores informações poderão ser obtidas

no Departamento de Admínístraçêo da Prefei-
tura Municipal. -

Corupé, 22 de Junho de 1989.
ANTONIO CARLOS BLUNK

Dir. Depto .tj.dministração
Presidente da Comissão de Concurso.

Estado de Santa Catarina
Pl',efeitura Municipal de Jaraguá do Sul

TOMADA·· DE PREÇOS
EDITAL N.'! 08/89

O Prefeito Municipal de Jeragué do Sul comu

nica aos ínteressados que se acha aberta, até
às 11 :00 horas do día 18 de agosto de 1989, 'na"
sede da Prefeitura, à Av. Mal. Deodoro da Fon

seca, 247, Tomada de Preços para REALIZA

çÄO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A PA

RALELEPlpEDG NA RODOVIA J.GS-010, COM
9.600m2 (aquisição de materíaís e execuçäo de

mão-de-obra) '.

Os interessados poderão obter a íntegra do E

dital e demais íníormações. diariamente, das
08:00 às 11 :00 horas e das 13:30 às 17:00 horas,
na Divisão de Desenhos e Projetos da Prefeitura,
no endereço acima mencíonado.

Jaraguá do Sul, 12 de julho de 1989.
IVO KONELL
Prefeito Municipal

As mulheres lutam.
pelos seus direitos, .ríi
reitos. de igualdade. Mas
sabemos das dificulda
des que conciliam as

tarefas, da .dona de casa

e trabalhadora. Mas
quando podemos contar
com um companheiro
do luta que considera o

trabalho da mulher a

situação é bem mulher
A sociedade humana de

hoje, propicia as con

dições de trabalho, para
as mulheres e esta par
tícípação é íundamenãal
para que os direitos an

tes negados, sejam final
mente reconhecidos.

A conquista dos di
reitos tem uma trajeto
ria de muitas 'lutas, on

de aflora a persistência
a garra e a vontade de

.

vencer, das mulheres em

todo o mundo. As soci-
edades modernas

.

não

podem prescindir da

participação das mulhe
res no trabalho, \pois é

podem se realizar, ou

no trabalho, que todas
mostrar as suas capa ..

cidades. As mulheres
não foram criadas ape-

« .. Deutsche
Ec"ke »

LEITWORT: W I R

SCH�EIBEN EIN WE
NIG IN DEUTSCH. DA·
MIT DIE ERERBTE Mur.
TERSPRACHE. NICHrr
IN VIjRGESSENHEIT'

. GERAET!"
- - +-.Die 'Redaktion
VON HIER UND DA
In der untersten Klasse
einer Schul? hatten die
Kinder ,die Geschichte
von Adam und Eva
lernen müssen. Dss dicke
Lieschen soll auf 'geheiss
der Lehrerin erzählen,
wie der Sündenfall sich
zugetragen" hat, und tut

dies . íolgendermassen:
"Und Eva gab den Apfel
esste den=Apfel."
Lehrerin: "Falsch, es he
isst: Adam ass den Apfel.
Nun sags einmal richtig".
Kind: "Und da ass das
Aas den Apfe1."

10 trabalho
deva existir alguma dis..

criminação, quanto acs
direitos da mulher maíâ
dia menos día, as con

quistas
.

senão plenas, es-
.

queçämos as nossas dífí
culdades, continuaremos
na luta com I'hui'l::ä fê-' @:

determínação.
"CECÍLIA T

..KONELL
Secretária do Bem Estar.
Social

.

nas, para procriar e cuí
dar dos afazeres domés
ticos.

Acreditamos qU2 no

plano de Deus, "as inu-'
Iheres", constam
seres humanos,
aos homens, não
diferença de sexo

como

iguais
pela
que

A G, R A O E C I M-(-N I O
As Familias de

• MAURICI ZANGHE'LINI
• FRANCISCO JOSE ·DOUBRAWA
• MARCELINO ZANGHEUNI '

•
.

KURT REIMER

agr��ec�m sensibilizados a todos "os parentes,
famílíares, amigos e funcionários que as confor
taram no difícil momento de- suas vidas por o

casião do falecimento de seu filho,· neta e bis-
neto Thiago Doubrawa Zan�helini

'
.

com a idade de cinco anos.

Aproveitam ainda para estender esíe. a

gradecímento especial ao corpo médico e de
enfermagem da UTI dos Hospitais Joana de
Gusmão de Florianópolis,

.

Hospital Jaraguá de
Jaraguá do Sul e, também, aos Padres Itala
Cenim e Dário Bertoldí ,

Convidam para a míssa de 79 Dia a reali
zar-se no dia. 14.07.89, às. 19h30min, na Igreja'
Matriz Senhor Bom Jesus, de .Guaramírtm.

.

Estado de Santa' Catarina
Prefeitura Municipal de J-araguá do Sul

TOMADA DE PREÇOS
EDITAL N.'! 07/89

O Prefeito Municipal de .Iaraguä do Sul comu

�ica aos ínteressados que se acha aberta, até
as 11:00 horas do dia 16 de agosto de 1989,
na sede da Prefeitura, à Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 247, Tomada de Preços para AQUISI
çÄO. DE 02 (DUAS) RETROESCAVADElRAS
NOVAS.
Os ínteressados poderão obter a integra do E

dital e demals informações, diariamente, das
08:00 às 11 :00 horas e das 13:30 às 17:00 horas,
na Divisão de Compras da Prefeitura, no ende
N::ÇO acima mencionado.

Jaraguä do Sul, 12. de julho de 1989.
IVO KONELL
Prefeito Municipal

C"halé
IMOBIllARlA "E

. REPRESENTAÇOES LTDA.
Rua Reinoldo Rau 61 _ Fones -12-1390 e 72-1500

VENDE
• CASAS _ Em alvenaria com 142m2, entrada
mais BNH, rua Padre Mirandinha 40 (próx, Pos-

'. to Marcolla). Em alvenaria com 120m2, entrada
.maís BNH, próx, WEG I. Em alvenaria com

10m2, Lot. FIávío II, próx. Escola. Em alvenaria
com 102m2, Lot.· .. Flávio II. Em

- alvenaria com

40m2, rua Arduino Pradi, J. Esquerdo. Casa
mista com .146m2, rua Guaramírím (Vila Nova) ,

e outra mista com 100m2, rue Frederico Barg 156

(próx. Marisol I). EM CUARAMIRIM - em

alvenaria Com 180ni2, próx, ARG ,e em alvena..

ria com 110m2, rua Pedro KleIn 30 {subida do
morro). TERRENOS RESIDENCIÀIS"""": DE

847,55m2 Rua. .Venêncío S. "Porto� após VÚ1P.UtO.
De 303m2; 'próx- Escola Albano Kanzler. - De

928,35m2 rua Thomas F. de Góes. De 995 m2,
Lot. Villa Romana (V. Nova) e de 360 m2} Lot.

Jardim Flávio II; IMÓVEIS COMERCIAIS OU
INDUSTRAIS _ Consulte-nas-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIAÇÃO CANARINHO LTOA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca i!. sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

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

spézia & eia. lida.•

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

1 Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januãrío Ayroso, 772 - Jaraguá Es

querdo - Fone 72-0300 - Jaraguá do Sul - SC.

-Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob n9 0015

Escritas fiscais e 'contábeis
,Imposto de Renda

Registre d,� Micro-Empresá
Cenüre a eficiência de nossos serviços.

Rua Bario do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

, Ortopedia e' Trauntologia
DR. MARCOS' F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia ínían, '

til e adulto. Membro títular da Soe. Brasileí,

ra de Ortopedia e Traumatologie.
,

Av. Marechal Deodoro 1.572 ... Tone 72.2218

EDITAL
AUREA MüLLER GRUBBA. Tabeliã e Oficial de
Títulós da Comarca de Jaraguâ do Sul. Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

i Faz saber a todos quanto gste edital virem

que se acham. neste Cartórlo para protesto os

títulos contra:

, ANTONIO DE PAULA. - Três Rios do Norte - :
NESTA - CARVALHO E MENDONÇA LTDA.
- Rua Cruz da Armas. 1747 - NESTA - JOSÉ
JAIR VI:{!:IRA -'Rua João Pereira Lima, 260 -

NESTA - J. CRIS MODAS LTDA. - Rua Ro

berto Ziémann, 198 - NESTA - MARIA WEN
DAUF - Rua Rio Molha - NESTA - NOEL

RIBEIRO ClA. LTDA � Rua Urbano Rosa, 103
- NESTA -.

E, como os dites devedores não foram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por íntermédío do presente edital.
para que ós mesmos compareçam neste Cartório
na Rua Artur Müller. 78. no prazo da Lei, a fim
de liquidar o seu débito. ou então dar razão por
que não o faz, sob a ·pena de serem os reíerídos
protestados na forma da L�i. etc.

IH/Jaraguá do Sul, 13 de julho de 1989.

AUREA MULLER GRUBBA "Tabeliã e Oficial de

Prot�8to d� Títulos-

l ,

Para nós, seguro não é só· garantia de risc,os

Seguro
Prestação

I

de Serviços
eons,ulte • nos.

A, •

CORPO DE, BOMBEIROS,VOLlJNTÀRIOS DE
JARAGUA ;p SUL

.

EDITAL D� CONVOCÁ�ÄO
1. DO CONSELHO DELIBERATIVO

.

Na forma do parágrafo único do artigo 20.9 dos
hstàtutos Sociais, convocamos os ,MEMBROS
DO CONSELHO DELIBERATIVO do Corpo de
Bombeiros Voluntãríos de Jaraguá do Sul, para
a REUNIAO a sei realizada no dia 23 DE AGOS
TO pE 1989, com início às 19,30 horas, na Sede

Social da Corporação, sito na rua' Presidente E

pitácio Pessoa, nesta cidade de Jaraguã do Sul,'
com a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Análise e aprovação ou não das contas
do Conselho de Admínístraçãn - gestão 1988/

.

89 -, bem como º balanço a ser �ncerrad,o 'em

22.08.1989.
.

2. Eleição dos membros do Conselho Ad
mínístratívc, gestão 1989 a 1990.

3. Eleição dos membros do Conselho Fis-
cal, g�stãö 1989/90..

.
.

4., Outros assuntos
_

de Interesse da Cor
poração.
2. DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma da letra "a" do artigo 16.9 dos Esta
tutos Sociais, convocamos os sócios do Corpo
de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul,
para a ASSElv.1BLÉIA G:&RAL ORDINARlA', a

ser realizada no dia 23 DE AGOSTO DE 1989,
COm ínícío às 20,00 horas em primeira convoca

ção e as 20,30 horas em segunda e'última con

vocação - letras "a" e "b" do parágrafo único
do artigo 15.9, na Sede Social da Corporação,
sito na rua Presidente Epítâcio Pessoa, nesta cí

dade de Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem
sobre' a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Indicação de pessoas que. deverão re

ceber a "Ordem da Machadinha", avaliado so

bre as duas" formas de concessão de tal mérito
- 20 anos de serviço ininterrupto a Corpora
ção �!ou serviços relevantes prestados à Cor- .

poração _;_.
. .

2. Outros assuntos de Interesse da Cor

poração.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de Julho de 1989
ADOLAR JARK

'

Presidente do Conselho Adminlstrativo.

Verdureira da Raquel
COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E vERDES, PÄO CASEIRO
E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio Gomes de . Oliveira. .1.160
Jaraguã . do Sul

.

SC

é

,Seguros

- Soares recebe
'Ordem da

Machadinha '

O Corpo' de Bombei
ros Voluntários de Jara
guá do Sul, em comemo

ração ao "Dia do Bom
beiro" (2 de julho), rea
lizou no día 7, em sua

sede, um jantar de con

fraternízação, em que foi
homenageado 9 voluntá
rio Marino Sõares, com a

comenda "Ordem da Ma
chadinha", em reeonlÍe
cimento pelos vinte enos
de serviços ininterruptos
prestados à causa.' Ante"
rlormente haviam rece

bido a honraria Wolf
gang Weege, Gerd Ed

gar IB�'umer, 'Hermínio
Lucíole e José Carlos Ne
.ves .

Participaram todos os

soldados com as esposas,
diretoria dos iBombeiiros,
prefeito e vice Ivo Ko
nell e Ademar Duwe. a

lém do, presidente Ado
lar Jark. que conduziu
a cerimônia . 1051 Bom-.
beíros têm assembléia
marcada para o dia 23,de
agosto, para análise e a

provação das contas do
Conselho de Admínístra-
93.0, el,=ição dos mem-

bros dos C o n s e-

'lhos Administratívo e Fis
cal 89/90 e indicação de

pessoas ,que deverão re

ceber a "Ordem da Ma-

chadinha", avaliado so-

bre as duas formas de
concessão de tal mérito
- 20 anos de serviço i

ninterrupto à corporação
e/ou serviços relevan

tes.

"�o

Garcia
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n-? 90, 1.9 andar, sala 2

Fone 72-1788 --: Jaraguá do Sul ,- SC. ,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUA
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DO' SUL. 15 A 21 DE �tfPlo DE 1989 "

COR�EIO_ DQ 'POVO

Cabras
.

& Lagartas

Comércio de veículos usados
Peças para veieulos

Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0814
Jaraguá do Sul· .....:. SC -

.

Parabéns a�r policial militar que
na segunde-feira transate teve um des
ses' gestos que caracterizam' uma au-

�!oridade cônscia de seus deveres e

responsabílidades, Defronte 'ii Ótica
�·e.rtel, pelas 10,15 da manhã, 9 PQ

h.c�al fOI para o meio da perigosa Ge

tU}IO. yargas, apitou, fez parar o

tr�sl�o,. para que unia senhora já de
certa Idade e com visível dificulda
de para caminhar, pudesse atravessar
aquela via pública, sem problemas.
É isso daí. '

••

x·------ ...... ·-x

VEJA da semana passada publí
c�u. ampla reportagem sobre a Ama
zonía, as lendas e fofocas que cer

cam aquela região do nosso país.
Com a proverbial seriedade, a Revis
ta pôs 0$ pingos nos iis, certamente
pl desagrado de muitos, príncípalmen
te na seara ecológica, para a qual
d�r,rubar uma arvore já é crime, que
dírä abater mííheres delas· De início
a Revista já explica a gregos' e troí
anos que, ao contrérío do que pen
sam

• �uitü� áz::vores milenä're.� da -A
mazonia nao ültram mais o ar coisa
nenhuma. Isto sÓ acontece com är
vores jovens ainda em fase de cresci
mento- Logo, segundo a Revista, res

palda por depoimentos de pessoas
competentes, isso de a Amazônia ser o

pulmão do mundo. não passa ds . me

ra . balela.
.

Que, pür sinal, se
.

ensina
nas escolas deste país, induzindo
nossas crianças e jovens em erro.
VEJA afirma, pela snésíma vez, que
90% do oxígênio do mundo é produ
zido por "organismos vegetais micros

cópicos que habitam a superfície dos
oceanos." Os restantes 10% são pro
duzidos pelas árvores em crescimento.

A matéria constitui-se numa ver�
dadeira aula sobre ecologia na rica

regi-ã'o amazônica brasileira. Por que
. cargas d'água nossas autoridages não

aproveitam um trabalho conscien
ciüso desses para dar à nossa juven

t':l�e informaçÕes realistas sobre o sig
mflcado, a impürtância da Amazônia?
x--------x

A mesma edição de VEJA traz

um outrü trabalho jornalístico de

pesü: Estamos falando do "problema
do índio", qUe anda ouriçand�o padres,
freiras, bispos, a comunidade ecoló
gica, nacional e internacional, e até
o meio artístico.

Queremos deixar bem claro uma

Cc>Ísa lógica: índio é gente. Como tal
deve merecer respeito e considera-

t Nota Agradecimento)' �

A f&UDili:a enlutada �e
b l

BRUNO lW,OLF .:� :

de
çao, Porém também é v-erdade que

nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
... '

Informa VEJA· que só ri.� Amazô-

nia 1:>'6.000 índios tem reservados pa

ra si nada maís nada menos que 8:2

milhões de hectares de terra "O equi
valente a 10% do t�rritório nacional",

. Ora, índio não trabalha, não produz
nada, não paga ímpostos- embora

ganhe milhões alugando essas terras

a
- garímpeiros,

.

madeireiros, Ifspecu"
ledores e trambíqueíros de todos .

os

tipos. O próprio governo, que delimi
tou essas' áreas, quando quer, pOT

. exemplo, construir uma estrada ou

ferrovia, que tenha de passar pelas
"reservas" paga aos índios a devida

inçlenização. Pode? ..

aill�a .

profundamente consternada com' o
seu faleClm�nt(), . OCOrrido no día 05.01.1989.!.
agradece a todº.§ ,!S parentes, amigos e vizi
nhos, aos que enviaram flores, coroas, cartões
e tel,eg!amas e aos que o acompanharam até a

sua ul.t�mé\. morada. Agradece em especial ao
I,

D!. Víoents <?aropresq � a Direção do Hü�i.fal
�:o J�se, enfím, a todos os que, dir�ta Ou índí-
retamente colaboraram nesta doloroso/ transe" [

e aos que acompanharajn as missas em' intenção )

de sua alma.
. .. -

Jaraguá do Sul, 10' de julho de ·1989

Estªdo de Santa Catarina
.. ,

Preíeítura MuniCipal de Jaraguá do Sul t

TOMADA DE PREÇOS
EDrrAL N.t} 06/89

»

� Prefeito Municipal de Jaraguã do Sul comu·)1
�lca aos ínteressados que se acha aberta, até T)
as 11;00 horas- do dia 14 de agosto de 1989, na ,

sede da Prefeitura, à Av. Mal. Deodoro da .,)
F��seca, 247, Tomada de Preços para AQUISI- J;:
ÇAO DE UMA CARROCERIA COI.;ETORA E '.

COMPACTADORA DE LIXO, NOVA.
. ,

Os . ínteressados poderão obter' a íntegra do. E-
'

dítal e demals Informações, díariamente d�s
6

08:00 às 11 :00 horas e das 13:30 às 11:00' horas
na Divi�ãõ de Compras da Prefeitura. no �nde� ,,�

reço acima mencionado.
.

( (

Jaraguä do Sul, 12 de julho de' 1989. '

.

IVO KONELL· IJJIPrefeito Municipal i:!

Enquanto isso alguns milhares
dos chamados sem-terras andam pelai,
de um para outrü lado, à procura de

um pedacinho de chão. Pedacinho,

comparado COm os milhões de hecta

res dados de mão b�ijada aos índios,

dentro da filosofia do governo: "Tudo

pelo Social"? o� sem-.terras não querem

alugar as terras que receb�rem·· Não

querem mercantilizar a madeíra ,�ven

tualmente existente. Querem, sim, tra

balhar a terra, produzir· alimentos pa

ra seu próprio sustento e para comer

cializar os excedentes, transfonnando
se, assim, em novos contribu�ntes pa

ra o erário público.

Para os índios, o governo institu

iu a FUNAI que está fazendo o : seu

papel, sem embargo da insatisfação dOS

selvícolas que querem maís �e maís

benefíCios. Quandü não são atendi
dos, vão a'Brasília, invadem e ocu

pam repartições públicas e. não p<;>
dem ser molestados porque perante
a 'lei eles sãó in9sponsáv�is. Para OS

sem-terra o governo instituiu o INCRA,

que hoje tem outro nome, mas nü fri

gir do's ovos a finalidad� é a mesma.

Isto é: não resolver .o prüplema da

.reforma agrária e, sobretudo, ;nãQ re

solver. o problema de milhjues de fa

milias que sobraram na� fa�endas,

porque estas compraram máquinas, e

querem UIIl pedaço 'de terra para tra

balhar. Até quando? .. Minha gente:
usem seus títulos de eleitor, neste e

no prOximo ano. Ponhamos essa gen

te a escanteio. - Quando. algum ar

tista, nacional' ou internacional,. vai

sair mundo afora para pedir amparo
financeiro para comprar terras para
esS'e pessoal marginalizado Ipela ,so

ciedade brasileira? ..

Funilaria Jaraguá Ltda.
� \

Calhas e Aquecedor Solár

.Rua Felipe Schmídt, 279 • Fone 72-0"48

o

Assist. Téc. de Hilário Pauli
Consertos de fogão à gás, máquinas de lavar

roupas simples e automáticas, geladeiras, ferros
elétricos, aspiradores de pó, ventiladores e
fornos, entre outrüs.

.-

Postos autorizados: Walter Muellerl Dako e

GeraL

RUa CeI. Procópio Gomes 145 - Fone 12-2511 -

defronte a Tottal.

Ferro Velho· Marechal
DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

��QN:D� '. Menegotti Motos I�

,.. Pilote semp,e eq�i�adO. .

---- -_ .. - _._--------�

.

"-.-

�\:r·
":(,"}:
"

genIe lassa f
f

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ex,úcicio nos falecem
iniciativas, no sentido de"
perpetuar o seu honrado
nome; entretanto, .,

no
uso da' FORÇA' DA CO
MUNICAÇÁb . IMPRES�

Bruno era um folga-
'dão, no sentido de. di
vertir-se, de' brincar.
Não dava tréguas ao seu

. quando este se casou com
constante bom humor·

a, princesa húngara, for
Soube dosar a ruidosa ,mando O Império Aus
alegria com a vontade de tro-Húngaro: .' Não deve
trabalhar, Trabalhou du- ter esquecido o avô do
ro para

'
vencer na vida. danúbio e da, eterna Vi

E venceu com o suficlen-
ena com as .velsas de

-te para si e seus famílí- Strauss. Fotos àntigas
ares. E u��fruJu en�uan' , most.z:am 'uma Garibaldi
to a. sa. de deIXOU: com gosto pelas reunlões
Cumpria . a� ,etapas ,do. �o- sociais em traje completo.
mem sobre. a terra, Nao Bruno era um homem
escolheu trabalho. social, por

-

excelência ..
Gostavá de privar comDiversificou a sua ex-

periência àté -ff &rdé po-
,f,amigos. 1 .

de. Conheci-o comsrcian- Temos boas lembran-.
te em Garibaldi, lá ne I
Santo Estevão, na entra- çes do Pu li-Bar. . Depois

Bar Ideal, defronte da
da para a Cacilda Muito Comercial, ou ao lado,
�e ajudou na primeira -

do Restaurante do Adol
investida a deputado; e. f - Bruch pai d

. Rolli.
d . S

..

, da-
o ,al o

verea ar., ua mnan
, No caneco ele era um

de. ta�bem. As a'p�e- campeão.' Dificilmente
sentacões de um neoflt.o _ perdia. Muitas vezes'
eos hungareses. consoli- chegava a zombar da
dou, um compromisso sorte. Mas também sa-
cam a região. A gente bia parar na hora certa.
não esquece- Quando um día a conste-
Mais tar.de mudou-se Iação astral estava em

para a sede. Cuidava do baixa. depois' que os

Posto 'e OficÍna onde ho- dados'negavam a segun
je 'está a Moretttí & Jor- da cerveja ele pagava a

dan, aí na Marechal. Rea- conta e se ia. Sabia tarn

Iízou-se profissionalmente. bém tirar um sarro dos
Bruno 'deve ter ssguido o que ele vencia. Lembra
seu' avô. Austríaco de mas. também. por algum
nascimento, viveu os tempo, o final da tarde
bons e os maus momen- no bar dos fundos da Ga

tos do Imperador Franz, leria Dom Francisco, u

Josef (Francisco ., José) ma triangulaç.ão com o

,Meu Bruno
•

aD11qo
já íelecído Gesa Rodolfo
Fischer. Boas lembranças
que não voltam .maís.
Não havia quem . el'e

não conhecesse. Er.a ami
go de todos. Uma noite
apareceu com sua -exu-.
berante alegria no Az
de OU1i'Q, na cancha da
antiga Sociedade Atira
dores. . Dois dias para o

7 de setembro'. Nas me
mórias do Az de Ouro,
que conta A VIDA DA
VIDA QÚE SB LEVA ...
que comemorou os 'seus
30 anos, onde se depara
com a seguinte anotação';
O Bruno Wolf visitou
nos hoje. Está de via
gem marcada para' Asun
cíôn del Paraguay, com

o "Bota For.!l Boliche
Clube". Outra anotação
no

.

dia 3 de outubro -de
1973, quando contou as

aventuras naquele. país
sul-americano. - Finalmen
te, no dia 13 de março
de 1974. nova referência:
-'Foi homenag'eaáo' o

comp. Bruno Wolf. Preso
.

do Bota Fora, em espe
cial quando convocado
como

. expedicionário.
Vai morrer com uma

"estáltua" 'em Praça

Pública". Naquela noi
te, lembra o livro do
veterano clube de bolão,
o Bruno estava 'num de
seus dias de glória e

. contava com muito hu-
mor a passagem de seu

serviço militar. Depois
de servir' o exército fo
ra convocado para in
tegrar a Força Expedício
näria Brasileira. Mas
acabou sendo destacado
para Armação, depois
de Penha, veraneio do
ex-Gov. Antonio Carlos
Konder Reis.· Ficou para

gravou O' seu; nome' nos

vigiar a costa brasileira seus livros .que 'Contam

centra lima possível in-
a vida do esporte bolo

vasão de forças estran- nístíco da Pérola do Va

geiras. Contou, então,
Ie do Itapocu, . -Mestre

uma história imaginária
Emílio da Silva, -l�erpe-

de como evitou certa
tuou a família WOLF no

noite uma invasão, quan-
livro JARAGUA - Um

do um submarino al�- Capítulo da Povoação
mão' chegou àquelas á- do Vale do Itapocu, nas

, páginas 119/123.
.

guas e próximo da praia, Na Cripta da Matriz "';;;0vislumbrou vultos: Wer 0'u

íst da? (Quem está' aí?) Sebastião uma legião de
Ao que o Bruno respon- amigos visitou o seu cor

deu em alemão: "Hier pó, 'em demonstração de

spriht der Bruno Wolf! que a solidariedade não

(Aqui fala o Bruno
é' só para os momentos

Wolf). O comandãnte se alegres.
.Bruno Wal era casadodeu por satisfeito e pros..

seguiu viagem, supondo com Edle Ha� �� deixa

já ter sido este trecho as filhas Ivone, casada

ocupado pelas forcas a.
com Douglas Stange e

lernães, Estaria a mere-
Lilien, casada com Rui

cer uma estátua em pra- Szpoganícz e' os netos

Ça pública pela, graça
Ana Paula, Danrlo Otávio,
Douglas Ricardo, Danielda invenção. Gabrí 1e, ,8 rl'�.

Hoje, sem mandato de
-

Que DEUS tenha o Bru-
vereador, de presidente no em bom lugar.
da Câmara, de vice-pr-.::"_
feito e de .prefeíto - em" - E;:N.:Schmöckel - 07/89.

SA, em nome de uma

legião de fãs do ilustre
falecido, fica a' idéia aos
Senhores Vereadores
desta terra, para que
homenageiem este nosso
irmão que também lutou
pelo progresso do'muni
cípio, dando a uma das
vias públicas o nome
de BRUNO .:wOLF.

Se o' AZ
. DE OURO

I·

r
J

I
I

SEMPRE JOVEM

O Retin-A é a mais
nova descoberta na á

rea de. estética' para
lutar contra o enve

lhecimento. Experiên
cía confirmam a efi-

.

.cácla do produto no

caso de marcas suaves
de expressão, além de
eliminar ,_ man-chas e

firmar a pei�'- Os'prós
e as contra indicações
QO medicamento são a

bordados com clareza

pela revista NOVA.
que você enconfra na

G .R A F I P .E L .

•
EN�ETEC R. Exp. Antonio C. Ferreira, n? 68

VENDE: CASAS DE PRAIA, Itajuba. alvenaria,"
2 piS0S, 220m2. CASAS MISTAS na Vila Lenzi
e Rna Piçarres. CASA; ALVENARIA (novaj n�
Proc. Gomes. CASA ALVENARIA com 311m2'
em' tÉ'Tfenö 1000m2, 2 suítes', 2' quartos, 3 salas,

.

cozinha, lavanderia, salão de f'estas� garagem_
.

para 4 car.-ros. portão eletrônico, piscina, chur:,

rasflueira, no J. Esquerdo. Aceitável imóvel e

carros. COBERTURA no çentro com 184m2.
TEERENO na Epffácio Pessoa com, 3. 060m2.
LOTES na Vila Lenzi.

. TERRENO de 1. 440m2,

após o Portal, iado direito. TERREN;O com

1 .2001n2 e 2 casas mistas, rua do Acaral· TER

RENO com 1�Om2, defronte Móveis Pradi. LO- "

TES no Jara'guá
-

Esquerdo (15x:)Ú). TERRENQ
próximo Serraria Vas�l. com 625m2 (15m de

frente). TERRENO próximo_ Soc. Viei.r,ense.
TROCA-SB TELEFONE DE JOINV�LLE POR

UM DE GUARAMIRIM. TEMOS IMÓVEIS pl

VENDER' E pERMUTAR. éonsulte-nös!.

Imobiliária Enuetee
CRECI-934-J - FONE 72-0373

IITERIMOIEIS
'Interl'edi'ária de.
Imóveis' LIda.'

R. Jgão Piccoli, 10-4 - fone 72·21-11- J.arag.uá do Sul
_ CRBCI 6·43�J!

...

:'- CASA com 170m2, rua Barão do Rio
Branco. CASA com 350m2, terreno 520 m2• rua

Eusébio Depoy. CASA 'com 140 m2, na rua
Francisco de . Paulo. CASA com 160, m2, . terre
no 500m2, rua Donald Gehring . CASA com 200
m2, terreno 500 m2, recém-construída; próx.
Colégio Holanda Gonçalves (Ilha da Figueira).

LAVAÇÄO )3
POLIMENTO

'AMAURI CÉSAR

Rua Carlos Haffermann
n.<? 39 (Fone 72-2632).
Lava-Se em domicílio.

:Feira da
'

MalhaPrestigie a
VENHA CONHECER A' NOVA EMOÇÃO .DA FORD NO STAND DA MORE1'TI - JORDAN. E

vOCE PODERA CONCORRER A UM TELEVISOR COLORIDO 20".

[[.relI Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Av. Mal.. Deodoro, n9 158 - Fones 72-1771, 72-1995 e 72·2614 Jaraguá dá Sul - se ..-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Metalúrgicos fazem operação tartaruga pela reposiçãoINFORMATIVO ROTARIO

O Qúalro-Meia
Cinco

caro um aumento de 65,9%
para recuperar o poder
de compra qua está de
fasado desde 'janeiro.
Segundo a diretoria do
Sindicato, o índice do
custo de vida aumentou
167,91% desde janeiro e

as empresas estão ofere
cendo 120%· de reposição

salarial.
A cesta básica de alt

mentes do mês de junho
para um trabalhador so
freu- Uma variação em re·

lação ao mês de maio
de 31,61% em Jaraguá.
Para comprar os treze
produtos que compõem
a cesta, um trabalhador
precisará desembolsar
NCz$ 107,:>'8, ou seja
90% do salário

-

mínimo
de . junho. Pdr' isso -a de
cisão ds negociar um
percentual de aumento
que recupere as perdas
dos trabalhadores.

Como forma de pres
são para negociar um au
mento substancial, Os me

talúrgicos decídirnm cd
meçar uma operação tar
taruga a partir d�ssa s·",
mana. "Vamos -

ba1xar' 'a_
produção. Se nos- pagam
pouco, . vamos trabalhar
menos até que atendam
a nossa reivindicação",
disse o presidente ' do
Sindicato, Luís Carlos Bu
sana, para quem "essa
é a arma que vamos utí
lizar nesse momento pa
ra negociar com os pa�
trões" .

,

.....

Os metalúrgicos de
Jaraguá do Sul, reunidos
no domingo, dia 9, au

torizaram o sindicato a

não assinar o acordo de
reposição salariai de 35%
proposto pelo Grupo
Weg para o mês de ju
lho. Ficou decidido que
a categoria vai rsívíndí-

_ ...• "t

"Desfrute iRotary"
'ROTARACT 'l'}\)MB:eM NA COLUNA
A partir de agora o Rotareet passa a noticiar
as atividades do Distrito. E sem demora Tânia
Regina Andrade manda um bilhete: liA repre
sentação dístrítal do .0-465, gestão 89/90, agrade
c� a participação de todos os rotaractianos na

XVIII CODIRC - Conferência Distrital -de Ro
taract CLubs que realizou-se de 07 a 09, , em

Balneãdío Camboríü, 'Constaram do prO;g;rama.,
'excelentes palestras sobre Rotaract e várias a

tividades de companheirismo. Valeu, Táníal

AS POSSES NA GRANDE FLORIANÚPOLIS
O RC Plorianõpolis aconteceu dia 29/6, com a

presidência para Jayme Línhares Filho. O Flo
rianópolis, como segundo maís antigo c:lube
do distrito, comemorará em 17. de setembro o

Seu cínquennenéno de fundação. Muitas festi-
vidades estão programadas. -

O RC Fpolís-Leste e o afilhado Trindade, reuni
. ram-se no Baía Norte Palace Hotel ,e empossa-
ram Sérgio Neogênio Moreira e Altair Acorde
nas presidências- O Interact Club ; Ilha, mi
oportunidade mudou de direção e o clube rece-·
beu das mãos do "Leste" o sino' e martelo pa
ra suas reuniões. Flipi. íntercambísta da Aus
trália participou dos eventos.

'

O camp. Sergio
Levy passou ao sx-Gov, Genovêncío Mattos a

direção' da Comissão Distrital de Jovens. "Leste",
.e Trindade homenagearam o Pe- Paulo, diretor
do Colégio Catarínense que está acolhendo no

colégio as tntercambistas internacionais de

jovens, muito aplaudido;
O RC Fpolís-Estreíto empossou dia 3, na Casa
da Amizade, o Preso Adolfo Hochleítner, em

bonita festa a que compareceram todos os I

presidentes da Grande Florianópolis" com - a

participação da Pr-es. da Ass. das Senhoras de
Rotarianos e o Rotaract Club Desterro. . -

Os RC de S· José 'e Bíguaçu empossaram os

comp. Osni Costa e Argeu Thiesen, em sqleni
dades que alcançaram grande brilho. Parabéns
Sucesso!

Siuminski é autor do Hino deGuaramirim '

o músico José Slumins- grada .pelo Prof. Tito
ki de São Bento do Sul, Teixeira da Fonseca, I
protessor em Jaraguá do melde :Maria Tlestoni;
'Sul, foi o autor da Ie- Dorvalino Felíppí, Sueli
tra e da música do Hino Fonseca � Nilson Byla
de Guaramírim, escolhi- ardt , O hino será, agora
das na semana passada oficializado por Lei Mu
por uma comissão ínte- nicipal. Ei-Io:

HINO A GUARAMIRIM

Vamos cantar
Com amorr Um hino à nossa ltnda terra.
Para exaltar as belezas desse chão.
Vamos saudar a cidade primavera.
No pulsar de cada coração.
Guaramirim
Município progressista. � imponente
Em teu solo cresce fértil a semente.
Catarínense, no extremo norte situado.
Por teu _povo, tu és sempre amado.

Estribilho:
Guaramírím (3 vezes)
Minha terra preferida, tua luz é minha vida
Guaramírím (3 vezes)
és para mim a cidade mais, querida.

DOCUMENTOS

ROUBADOS

ISMAR LOMBARDI,
comunica que foram.
roubados a sua capan
ga com todos os do'
cumentos no seu 'inte
rior, inclusive' talões
de cheque do Banco
do BrGtisil. Publka-se
para os fins legais.

O sol bilha
Em você e em nosso povo.
E a alegria contagia o coração.·
Faz o sucesso acontecer sempre de novo.

Tua pujança
A Indústrta, pecuária e ag.ri.cultura,
Abrem divisas para a geração íutura.
Que vem somando COm outras. tantas mil.
Que é o futur<> e a glÓria do Brasil.ROTARY NA pOLÔNIA E HUNGRIA

Já estão em andamento os .clubes rotário nas

cidades de Varsóvia 'e Budepest que passam a

integrar o Rotary International.
(Da Comissão de . Relações Públicas do, Distrito
465. Ano 1989/90)

Federação 'das lndústrias do Estado de Santa Catarina

RECURSOS HUMANOS

Departamento Regional de Santa Catarina

Estamos selecionando profissionais para 'trabalhar no

Centro de Treinamento do SENAI de Jaraguä do Sul

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS

Tubos Santa ·Helena Ltda�
.

Tubos de PCV (e1etrodutos), Tubos de.Concreto,
Tubos de Polietlleno (mangueira preta).

Fábricã!: Rua JolnviUe, 1016 _ Fone 72·1191 -

Escritório: Rua CeL Procópio Gomes, 99

F�,e 72·0066 _ Jaraguá do. Sul _ SC

, _Exigimos:
• Idade mínima de 21 anos e máxima de 40 anoss
• 1.9 Grau Completo.
• Quitação com o Serviço Militar.
• Título de Eleitor.
• Uma foto :;'x4.
• Xerox dos documentos alpres-entados.
Oferecemos:
• Remuneração compatível com o cargo.
• Assistência médíco-hospítalar ,

• Sistema de promoção por merecimento e antigüidade.
• Semana de 5 (cinco) días ,

• Cooperativa de consumo � farmácia.
Inscrições:
• De 10 a 21.07.89 das 8:30hs às 11:30hs 'e das 14:00hs às 17:00hs,

no C. T. do SENAT de Jaraguá do Sul, localizado à Rua Isi
doro Pedri, 263.

, ENCADERNADORA

-LIVROS • REVISTAS • NOTAS FISêAIS�

,.;.I;k,",:
"

" -TRABALHOS ESCOLARES· .,' :".
1'��"' CARDAPIOS _ E OUTROS

.'c.';-

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a antigá CyriJs)
J�RAGUÁ DO SUL· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUL
LEI N.9 1.297/89
Altera ,o artigº L\> da Lêi Municipal N.!?
1.245/88, de 15.12.88.

'

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, no uso de suas atríbuíções,

-

FAZ SABER a todos' os habitantes deste
Munícípío que a Câmara de Vereadores apre
vou te ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 'LI? - O ar{igo 1.\> da Lei Municipal
N.\> 1.245/88, de 15 de dezembro de 1988, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1!1? - Pica, desafetedo de uso co

mum, 'do pOV9: passando à categoria de bem
domínal a áH�a de. 216,90m2, parte integrante do
terreno matriculado nesta Circunscrição Imobi
liária sob n-? 15.511, com área total de 238,00
m2.

Segurança
. no t,rânsito, '

.

umaquestão
',detodos

11.1

oII

I,I,
i

i'j

I
�II

1·9·8·9
ANO 'BRASILEIRO DE

SEGURANÇÀ
NOTRÂNSITO

MENEGOTTI ,vEic,ULOS
.

,

Walter Luiz Ribeira

Ilexa'ndre Dellagiustina Barbosa
ADVOGADOS

Rua João Marcatto n? 13, 29 andar - sala 206,
Edifício Domingos Chiodini. Informa seu novo
teleíone aos clientes e amigos: 72-3956.'

I (__ Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1
Fone 72-0188 - Jaraguä do Sul -:- SC

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

'ADYOGADOS
- Direito Civil -'Crímínal - Comercial -

- Trabalhista - Esportivo -

CULTOS: Sábado, às
19h, no Centro; domingo
às 8h em Três Rios tio
Norte, às 8h30 na Ilha
da Fi:gueira; às 9h3º no

Centro e Rua Guanabara.
LEMA, DA SEMANA:
"Andai como filhos da
luz; o fruto, da luz con

siste em toda a bondade
e justiça e verdade". E
fésíos 5,8b-9. PASTOR
WAIDNER: Em meados
de juho deverá estar ein
Jaraguá do Sul o Pastor
Waídner e Esposa, para
uma visita de cerca de
um mês.

POETA JARAGUAENSE
RECEBE 'LÃUREA

o jaraguaensa Adeli
no Murara recebeu no

dia 29 de junho, em Bra
sília, a Láurea Cruz do
Mérito Cultural e Meda'
lha, alusívas à sua par
ticipação na IV Antolo
gia de Poetas e 'Escrito'
res do Brasil _ Volume
VIII (1989), selecionados
pela Revista Brasília - e

organizada por Reis de
Souza. Adslíno teve se

te' trabalhos publicados
e foi o único catarinen
se a figurar. Ele iniciou
os trabalhos de divulga
ção com a partícípação
.no IX Concurso Nacio
nal de Poesias promovido
pela Revista. Brasília e

Clube Literário Brasília,
com trabalho

-

publicado
no' volume Valores Lite
r ários· do Brasil de . 88,
após lido o regulamento
do Concurso no "Correio
do Povo".

data
cões

Art. 2.9 - Esta Lei entrará em vígor na

de sua publicação, revogadas as ·disp9Si- j
em conträrto,
-

Jaraguá do. Sul, 06 de julho de 1989.
IVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretârío de .Admímstração e Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

DECRETO, NY 422'
O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROE
DER, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇöE'S
LEGAIS:

DECRETA;
Art. lI? - Fica aberto Um Crédito suple

mentar no valor. de NCz$ 5·000,00 [Cinco mil
Cruzados Novos)" para reforço dos Programas
e Verbas abaixo discriminados, constantes na

Lei Orçamentãría n? 593 de 01 de Novembro,
de 1988.
0200 _ GABINETE! DO PREFEITO
0201 - GABINETE DO PREFEITO
3. J. 3. 2. - Outros Servo e Enc. NCz$ 3.000,00
0300 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇAO
0301 - SETOR DE EXPEDIENTE E. PESSOAL
3. 1; 2. Õ _ Material de Consumo NCz$ 2.000.00

TOT A 'L NCz$ 5.000,00
Árt. 29 _' O Crédito aberto pelo presente

Decreto será coberto com recursos oriundos da
Reserva de Contingência:
0400 - DIVISÃO DA FAZENDA
0401 - SETOR DE ARRECADAÇÃO E CONTA

BILIDADE
9. 9. 9· 9 _ Fundo de Reserva Orçamentâría ...

................................ NCz$ 5.000,00,
TOT A L NCz$ 5.000,00
Art. -:/� - O Presente Decreto entrará em

vígor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
(SC), 01 de Junho de 1989.-

ADEMAR PISKE
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na mesma data.
'CARMELO PASQUALLI
Encarregado do Expediente.-

Novo telefone:

72 ..3154

11.1I1;IIEI rElClil'
Jaraguá iJo Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-

O(1l7.811 Grande da Luz _ neste

."" .. 1Ii:"_

Ingo .Bast e RenUda Koch distrito. filha d9 Alfredo Praela'lRa's de Casa,Dle'II:as Koenig e Mafalda Tere-

Ele" brasileiro, solteiro. Koch e Ema Raasch Koch.
zínha. Koenfg.'

'

operärío, natural de Ja" Edi-taJ: 16.710 de 04.01.89
.

Edital 16.118 de 10.0780

raguã do Sul, demiciäa- Clayton Bórles e Sandra MAR�OT ADEUA GR�BBA LEHMANN, Oficial 'Getulio' Stadnltk Junior
do '= residente na Rua Margarete Fre�berger do,Registro Civil do 19 Diltrlto da Comarca de Jara- e Lucíã Helena CastUhó

Bertha Weege, 4138, em Ele, brasileiro, solteiro, R118 do SuI, Estado de Santa Catadna, Brasil, faz saber EI�,
_.

brasileiro, solteiro,

Barra do Rio Cêrro, nes- comerciário, natural d� �ue compareceram em Cartórl� exibindo os decumen- projetista, naturãl de Lö"

te distrito, .fílho de Arno Porto União, neste Esta-
lOs ex.gi�os pela lei, ,a fim de se habilitarem para ge�, .neste Estado, 'dömi"

.no Bast' e Eriça Bast. do, domiciliado e
'-.

resi-
casar, os seguintes:

-

, ciliado _e residente há Rua

Ela, brasileira, solteira, dente na Rua 25 de Ju- Agusttnho Roberto Garcia
Bpítácío Pessoa, SO, âí}'

,

'operária, natural de, Ja lho, nesta cidade filho
te Estado, domiciliada e to. 02, nesta cidade, fí-

raguá do Sul, domícíltada de Felipe Bôries e Anízíe ;0 Cleusa do Nascímén- residente na Rua Alberto lho de Getulio Stadnick

e residente em Ribeirão MichaItchuk Bõ;rd!es. 1
Izídio Correia, 118, em e selma .Marlene Stad'

EI
B �, brasileiro, solteiro, Blumenau, neste Bstado, nick.

a. brasileira, solteira. bancãrio, natural de A- I
'I' d'

-

fi ha de OsnildQ Cabral e Ela b '1'
-

It'
aUXI lar e escritóriõ, na- guas Brancas, em Urubici

' rasi ena, so eira,

24
.

�, tural de � Jaraguá do Sul, '

' Vali Cabral. educadora, natural de'La-
. de JuphQ neste Estado, -domícíüedo Edital 16.115 de 06.01.89

.

Maria, filha de Carl,os domiciliada e residente e residente aa Rua Ma-
ges, neste Estado, domí-

T
na Rua 25 de Julho nss

Valmor Sífert e Iracema ciliada, e residente na

( eresinha) Birilazki
"

-

-

rechal Deodoro, 345, ap-
-=

ta Cidade filha 'd Be
K.rUger Rua Ep.itácio Pessoa, 50,

25 de Junho
'

"

e
-

to" O,4, nesta Cl'dade, fi- E
dít F ib

.

M
� le, brasileiro, viuvo, 0- t 02 t ld d f'

Patrícia, filha de Va- ne 10 rei erger e a- lho de Pedro Garcia e
' .ap 9· ,nes a Cl a e, I'

,

(M I') d C t K ria Luzía Fr=iberger. Hild
. peräríó, natural de Jara-\ lha' de Aristeu Castilho

mr ar 1 da os a: y- Edit I 16711 4
I . a da 'Mota Garcia.

.

guá do Sul. domiciliado e e Alda Furtado Ca'stílho .

liam. filha de Altair (Mau-
a � de O ;01.89 Ela, brasileira, soltãíra. residente em Estrada Ga- Izalmír Reítz e' Maríeete-

rila) da Silva ANIVERSARIANTES de lar, natural de Cam- ribaldi, neste distrito, Ii- Trentíní

26 de Junho po Erê, nesta Estado; do- lho de Weldemer Sifert 'El
.

1
.

M f lh lu
'1'1 - e, brasí eiro, viúvo, mo-

íchele, i a. de Lou- Fazem anos hoje: 15 miei íado e !residente na ';= Elzira Schünko Sífert, torista, natural de Jara-

rival (Almira) Mathes Sra. Dirce Volkmann, Rua Marechal Deodoro, Ela, brasrieira, solteira,
' I d1, gua do Su", omiciliado

27 de Junho ' Sra- Ana R. Scheuer, Sra. 345, apto. 04-/ nesta, cí- do lar, natural de Jara-
Susam. filha de Carlo Helena ,Wo'lskl",' Srta. Da-. dade. filha doe Nícanor do;

,e residente na Rua 416,

,

gua do Sul" domiciliada em Vila Lenzí. neste dis-

(Maríhe) Kíatkoskí: La- niele Kreis, Sra. Marli Nascimento e Orízontína ,::>resI'dente em Estrada' filh I

I I
. - trito. lode Campo íno

ríssa. fi ha de Benvindo Starosky Preuss. Gustavo Aves. Garibaldl', neste' , dI'strl'to, R' M +eltz e ,�ria Charletca

(Darcy) Berri Zielonka Rodriguês, Hil- Edital 16.712 de 05.07.89 filha de ErwJno Krüger e Reitz.

28 de Junho bert Karsten, Alvaril Go- Edelberto 'Fritzke e An- Walli Prochnow Krüger, Ela, brasileira, solteira,
L

Daniela, filha de Ed- mes Júnior, Adolar Reese gelina Lange Edital 16.716 de 01.01.89 professora, natural de, Ja-

gar (Cirene) Pr:.estini; Fa,zem anos domingo�. hie, hrBrsileiro, solteiro, Dittmar Borchardt e Se- raguá do Sul, domiciliada
,

,Luis Fernando, filho de Srta. Tânia Maia ,Henn, operário, natural de 'Ja- II·ta Kleinschm'idt e residente na Rua Luis

Almir (Luciane) Apzini Sra" Edir SasSe Wittkows- raguá do Sul; domiciliado Ele, brasileiro, solteiro, Sarti, 1.329, em Nereu

,29 de, Junho ,ky, Márcia Rosani Krau- e residente em Estrada 1- motorista, natural de Ja- Ramos, neste dístrito,' fi-

Denise, filha de ,Ar- se, Geni LindeIIiann, Al-· tapocusinho, neste distr-i- guá do Su( domicmàdo' lha de Candida Osmar

nildo (Roseli) Kickhoefel; cides Dias Raimundo, Val-' to. filho d;� Hilberto fritz- e residente em Estrada Trentini := Irma Maria

paulO Ricardo, filhQ de demar da Silva, Harry ke e Edite Schmidt Fritz' Garibaldi. neste distrito; Trenfini.
'

6sni (Merith) Vasel Bec'k, ké. - filho' de Harfvico Bor'

30 de Junho Dia 11 -de j-qlho Ela, brasileira, solte,ira, chardt e Gse1a Bahr Bor-

Clara, filha de Ade- Sr, Jaime ,Antonio ,Bor- operária, natural de Ma' h dtc."ar .

mar (Rozelandia) Stin-, tolini, Sra. Lori Splitter ripá, Palatina, - Paraná, dO- Ela, brasileira, solteira,

ghen; Wanderlei. filho de Mundstock, Sra" Ellen- miciliada e residente na costureira, natural de Rio

Valdemiro (Carla) Kreutz� Sílvia Prodöhl Hansen, Rua 1.9 de Maio, :)15 em, dos Cedros, neste Estado,

feldt; Lllciana, filha de Alvaro BassaÍü, Osni Schroeder, neste" Estado, domiciliadÇl e residente

Helns (Eleonora) Ber- Winter, Nelza, Nieis. filha d,= Helmuth Lange e na, Rua 518, em Barra do

londa Dia 18 de jul:ho Lucia Hornburg Lange. Rio Cêrro, neste distrito,

01 de Julho Sr. Waldemiro DBws, Edital 16.713 de 05.07.89 filha :de Walter Klein-

Jtiliani, filha de Vál� João WeIter, Laudir Dal- Dletmar Claudiney' Horn· Echmidt e Waltraud Klei'n

mor (Almira) Borgonha; piaz, Valmira Bussarello, burg e Ingebor Werner schmidt,

Maria Aline, filha: de Felipe Jorge Meyer, Rei- Ele, brasileiro, solteiro,
,

José (Iracema) Klein; naldo Diel. -Rodrigo-filho mecânico, natural d.� Ja"

Carla Regina,' filha de Nivaldo (Marlene) Bauer, l'agu.á do Sul. domiciliado

,Carlos (Claudia) Oss-E- mil. 19 de julll0 e residente na Rua Ma-

mer; Tatiane, filha d� Nil-- Sr. L2-vlnus Krause, Srta, risol. 114, nesta cidade,

feon (Neusa) Gonçalves; Kiria'n Simon, Sr. Osni filh0 de Olivio- Hamburg

Marcia, filhá de Valderi Meyer,' Tainá Sabrina-fi.. 'é , 1)olores Kienen Horn-,

(Àmelia) Couto lha Aldo (Sônia) Bartel. burg.

02 de Julho Diego Djones.Brandenburg, Ela; brasileira, solteür,3.,

Í..inc·ôhn, filho de Wil- Paula Ribeiro, Pédro 5ch- balconista, natural de Co

flan (Leila),.,da Silva,: An' midt, MÔnica Zilz, Paulo TUpá, neste Estado, domi

dH�ssa, fí'l\!a de Nilton Langa, Ivo t<amchem, Ro- ,ciliada e' resídente na Rua

(Dorila) Machado; Ana sani Theilacker, MarisoI, HA, nesta cfda-

Cléia, filha de Vergilio Dia 20. de julhO de, filha d� AlfredQ Wer'

(Anita) Schuster
'

,Sra. Diva Sabino Ta- ner e Veranda Wern,=r,

03 de JulhQ 'vares da Cunha Mello, 'Etlital 16.114 de 06.01.89

Naira, t:lha de Perá- Sra, Terezinha Reck Dum' Cópia recebida do cartó'

{lia (Ninra) dos Santos; ker, Sr, Wiga�do pscheidt, rio de Blumenau, neste

Allan, 'filho. de Ricardo Sra. Alzeni dos Santos, Estado
. (Lúcia) Pr2iliper; Josia- Alvaril Gomes, Júlio Cé'- Gilberto Orthmann e Ana

ne, filha de Francisco sar Morbis, Sr. Rudolfo Elise Cabral

(Ermelinda) Urbanski . Keiser, Arno Junge, , Ele, brasileiro, solteiro,

04 de, Jullto Dia 21 de Julh9 . estudante, riatural de

Nayne, filha de Val- Sr. Mário Müller,,' Sra.. Brusque, neste Estado,

demar (Marilí) Zanotti;' Lid:a-esposa de Hans Bey- domiciliado e residenle

Denise, filha d= MárciO
.

er (Cascavel-P�), Sr; 'Gui- na Rua Barão do Rio Bran

(Dorisete) 'Chiodini; Jai- do' Franke, Sr. Edgar Eg', co' 72, npsta Cidade, filho

me, filho de' Invölt (Cla- gert, SFa, Gerta ,Wielke de Herbert orthmann "
e

rissa) Klabunde; Maltu� - LÇlwin, Sr. Adernar Lotin, Nayr Haack", Orthman!1'

salem, filho de- Marco' Frassetto (Criciúma), srta· Ela, brasileira, soIteira,

Antonio (Evana) da Silo, Cafim Leithold, André representante comercial,

va

,-

Fernando Pradi (Itajaí). naturàl d,= Blumenau, nes-

NASCIMENTOS

E:dital 16.111 de 01.01.89
Evaldo Maas e Ma,rlene
Koenig

�

E,le, brasileiro, solte:ro,
agricultor; .natural -de Jae

raguá do Sul, domicilia.do
e residente em Santa Lu-
,zia, neste 'distrito filhö
de He:uriqu,= Maa� e· Hl
ria Valz Maas.
Ela, brasileira,

'

solteira,
operária, natural de Ja
raguá _do' Sul, 'domicília
da, e residente em Santa
Luzia, neste distrito, fi
lha de Mario Allunso

Edital 16.120 de 11.01.89 ..
,

MoaCir Marques Graf e

Elenita Ramos
E'le, brasileiro, solteiro,
torneiro meéânico, natu

ral de Gaspar, neste 'Es
tado, domiciliado e resi
dente 'na Rua Onélia
Horst, 400, em Vila Len

zi, neste distrito, ,filho
de Osnildo Antônio Graf

e Maria Zita Graf.'
Ela, brasileira, solteira,

, costureira, natural de

Taió, neste pstàdo, do

miciliada e residente na

Rua João Pla_ninscheck,
197, ", nesta cidade, filha
de Zeferino Ramos e E

rondina Ramos.

E para q�e chegue ao

conhecimento de todos,
mandel passar o pr�ente
Edital, que será publicado

.

pela imprensa e em Car
tório, onde será afixado
durante 15 dias-

'

'Oro.Cont."A Comercial"S/C Ltda�'
CORa:1)O POVO

V- A R I G
Rua CeI. Procópio Gomes 290· FGne 72 • 0091

,Jaraguá, do Sul - SC

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.
.

,
.e

"'Chapéus, bonés, viseiras, -camísas, shorts.
"

,-
-'

bermedas e cordas.,
"

-

Êm frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

r
,

Dr. Luiz Fernando Gonçalves
.Espeelallsta pela A. M. B.

GINECOLOGIA - OBSTETR�OlA
,

ginecologia endócrina e ln'ferttIidade .

- . . - Atende Unímed

Av. Getúlio Vargas, 49 =- Sala 105 � Fone 72-376:)'

-jaraguá do Sul - SC

•

Juno
Instituto, de Psicologia
ATENDIMENTO A CRIANÇAS.

ADOLESCENTES E ADUL'tOS.
.

I
'

Psícoterspía Individual. psicoterapia de grupo,
psícodiagnóstíco. Psicoterapia familiar.

Travessa Anita Garlbaldí n-? 101, lateral da E

pítácío Pessoa, teleíones "72-2093 e 72-0252.

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

I

,I
I

Ei mais 1.400 vídeo-filmes para você assis
tir. OPPUS - VIDEOMANIA SEM 'pIRA-
TARIA. ,

• .éMPREsARIOS-' POR ACASO (comédia)
.• os DESEJOS úE SYLVIA ' KRIS:rnL

-

(erótico) ,

• A TERRA DOS PEQUENINOS (infantil)
• COMANDOS DO ASFALTO (aventura)
'. -UMA PAIXÃO ,CHAMADA INFERNO

,

(drama)
:. uM BANZÉ NO OESTE (cömédía)
• MINHA VIDA E UMA pIADA (comédia)
'. DEPOIS DE HORAS (comédia)
• CIDADE ARDENTE' (policial) _

• A NovA TRANSA DA pANT.éRA COR
1 -DE ROSA (comédia)
). 001 O ESPIA0 QUE ME AMAVA
;

(aventura) T-

e OS FANTASMAS SE DIVERTEM

(Comédia)
,

presentamos votos /de
,

,crescente prestí!iIo.' rei
te,f-ando, na .oportunída-

, de, os profestos da nossa

maís elevada estima e '

consideração" .

I)

.. __ . _ ... -',---�-,:' �.,- ..... .,.. - _---�> ...... 4 .. �,"':-�l<�.",,",,!,
C .o R Rc�-'I�O >':�"& �P·O'·V-tF':-,�·-�"_-'7 P:,.�-n�1 N,j(�,;';,fr'"

laforme Paroquial
ParóqUia São Sebastião
NOSSA MENSAGaM '_

A parábola do bom' sa�:
'maritano pertence 'Q.o E" -

vangelho do sofrimento.
Ela Indica, de fato; qual
deve ser a relação de •

cada um de nQs' pera
com o próximo que SO·
fre. Não nos é permitido
"passar adiante",' 'com
Indiferença: más' deve
mos "parar" junto dele.
Bom samarítano é todo'
o homem que se detém '

junto ao sofrímento de
outro homem, seja qual

- f9r o sofrimento. Bom sa

maritano é todo o ho
mem sensível ao sofri
mento. do outro, o ho
mem que "se comove" _

diante da desgraça do
seu próximo ...

' Bom sa

marítano, é, afinal, todo
. aquele que prestá aju-
da no sofrimento; seja
qual for a sua espécie;
uma ajudá; quanto posst-

. 'vel. 'eficaz. O homem não
pode enoontrar a súa
própria plenituds a não
ser no dom sincero de sí
.mesmo . Bom samarítano
é o homem capaz, ,_�xata
mente, de tal dom de sí
mesmo.
, MISSAS: Sábado às 17h-
30' São Cristovão;
18h - São Luiz Gonzaga;
19h -'----;" Matriz, Sião Fran-.
eíseo e As 19h30 - São

Juda$ Tadeu. 'Domingo.'
às ,,/, 9 e 19h na Matríz; .

')

Bh
.

� São Judas, São Je-
16.0 e Rio Molha; -91130 �

N. Sra: de :Fátima e N.·
Sra. Aparecida e, às lOh
- São Cristovão e

'

'

/_---

Ademar Duwe -
_ Depu

tado Estadual: "Cumpr-e
nos, 'com a mais

.

grata
satisfação. apresentar a

V. Sa., assim como à Re

dação desse conceituado
Jornal, os nossos melho-

res e mais 'efusivos cum

primentos, pela passagem
dos 70 anos de fundação
do j'CORRBIO DO POVO",

prestigiado órgão da im

prensa de nosso Estado.

Sempre às ordens a-

""1 •

ÊSTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEi>ER I

PORTARIA ,NV 278
ADEMAR pISKB, Prefeito Municipal de
Schroeder, Estado de Santa Catenna, no

use> de suas atribuições,
RESOLVE

DES I-G N A R:
,

-_ Como Presidente: Ademir Fischer
:- Como Vice-Presidente: Hari Zerbin
- Como 19 Secretário: Arlindo Scheffler
- Como 29 Secretário: Carmelo Pasqualli
- Como 19 Tesoureiro: Valérío Fischet
.,--

-

Como 29 Tesoureiro: Cândido Walz
- Como Membros: 'Arno -Döge. Igon .

Cristiano Volles, Nivaldo Lombardi,
Paulo

, Sch�winski, Bruno Muchalski,
Hélio Ronchi, Hilmar : Rubens Hertel.
Helmuth M. G.- Herfel, Aldo Romeo Pa
.sold, Ludgere 'Tepassé 'e Gerharn Zas
trow, para comporem a comísão de

Festejos para Os 25 Anos de Emancipa
ção Política do Município de, Schroeder,

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E1 COMUNIQUE-SE.
Schroeder (SC); 26 de junho de 1989,

. ADEMAR PISKE
'

Prefeito Muníoípal
Registrada e publicada na mesma' data.
CARMELO PASQUALLI
Encarregado do Bxpedíente.:

II

II

Defenda o seu patrímöaío centra sinistros. pre-
venindo-se. Estamos as suas ordensl

Exlinbrá$
Comércio e recarga de extíntores 'em geral

Rua" Joinville n.? -2.176 - Fone 72-1826
Jarag-uá- do Sul/Se.

Clínica Veterinária
-

SCHWElTZER

José 'Alberto Barbosa
DEFESAS CíVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua JOão Marcatto .n.? 13 '- 2·'? andar

salla 204' - teletone: 72-1869

Jaraguá do Sul .� SC

�

Dr. WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos e _grandes animais, círúrgías, vacinações

raio x.: internamentos, boutíque-
Rua Jolnvílle, -n:9 l_.11tf:'(em trente ao Supermercado Brelthaupt)

Fone 72 ...3268';""" ,Jaraguá do Sul � SéJnt� Catarina
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EII,lIàle- - COIU,:8 Cruz, 'de' -Malla' darA ao ,Ialalaga ,Iitula da ia. Divisão
xBotafogo, partida esta
q-ue decídírä o título, em

caso, de empate ou Vitória
botafoguense, que·' Iíde
ra 'com 8,' pontos (foi
campeão do 19 turno), se

guído pelo cruz de Mal
ta com 7 e Garibaldi 5
pontos.
Pelo Campeonato Sénior,

,

Cruz de Malta (10) e Vi-
draçaria Barão (8), 'Para
ná (12) e Francisco de
Paulo (11) são os líderes
das Chaves liA" e "B""
após os resultados' de
Vidro Barão 2xl C. de
Malta, Rio Molha OxO
Floresta, Garabildi 2x2
Estrada Nova e Fco. ds
Paulo 2x2 Botafogo, Hoje,
sábado,

.

jogarão Rio Mo
lha x Alvorada; Floresta
"x C. de Malta, Pco. de
< Paulo x Paraná e Botafogo
x Estrada Nova- No In
fantil, 'Aliança (campeã do
19 turno) e Alvorada Ii-

ríbaldí 2xO América (3xl),
Botafogo 2xO Alvorada
(lxO) e Cruz de Malta 4xO
Malvice (lxO). Jogam nes
te domingo Alvorada x

Garibaldí, Malvice x A-,
méríea e Cruz de Malta

Paltende uma rodada
para a conclusão do se"

gundo turno, 'o júnior do

Botafogo é o campeão an"

tecípado e a equipe prín-
, '

AABB e S. Luís vencem a Copa de Futsal

deram COm" 6 pontos. No _.

día 9, os resultados foram,
Floresta. 1 x4 Nova Alían, )

ça, Rio -Molha Ooc2, C, de.
»,

Malta' e Alvorada ',2iXO
Botafogo, No domingo
jogarão Nova Aliança x

Rio Molha, Floresta'" x

Alvorada e C. de Malta
x .Botaíogo.

' . "

O Ouadrangular "Vero
ni A Chaves' est�' 'sen"
do 'liderado pelo Aliança
(4 pontos) e Pafàilâ.�' que,
têm 3. ' Ambas jogam e.:ti',
tre sí domingo ê 'em' caso

,

de vitória do Paraná, este
,

será o campeão por ha
ver vencido o primeiro
turno; na outra partida
serão adversários" Floresta
x Pinheiro.
No próximo dia 20, ,

a

Liga Jaraguaense de . Fu
f�bol realizará o arbitral
com clubes da' 2a.' Divi
são, às" 19 horas, 'na sede
(Av. Gett1lió Vargas). '

.. ,

.... � ,..";. j

cípal, em caso de empate
neste domingo, ficará
com o título. No dia 9,
os resultados da la. Dívi- ,

são e Juniores foram: Ga" ,

Jogos Escolaresna Infantil, São Luís
campeão, ARG vice e

AABB em. terceiro, lu-

gar, Marcelo [São Luís)
com. 8 gols foi () artilhei
ro mmm e Romeu ,,(S.
Luís) e Gustavo (AABB}
com 7, os artilheiros
infantis. Hugo (AABB)
com 1 gol foi 'Q goleiro

'

menos vazado np,'Mirim,
e Marcelo [S, Luís), Garn
4 gols, o menos vazado no

infantil.

Centro dé Ini-

ciação. E S P 01 r t, i, v a

2x6' São Luís, AABB 4xl

Baependí nó Miri!ll; AABB
4x3 -Ba-ependi e, São, Luís,
4x2' ARG no Infantil, fo"'

raro os resultados dos

jogos finais da Ia. Copa
AABB de Futebol de Sa

lão Infantil e, MirÍIn, pa
trocinada pela' Marlten,
Na.. Mlrim foi campeã a

AABB vice Baependi e

�o, 'L�íS em terceiro, e

A 19a. UCRE concluiu
na sexta-íeire, os IX Jo
gas Escolares Regionais,

,

nas modalidades de voli
bol, handebol e basquete.
Participaram 16' unidades
escalares, que formaram
37 equipes, envolvendo
diretamente 444 alunos
atletas. Foram, 50 jogos
realizados, 195 medalhas
entregues e 5 troféus, Os

Canoisfasna Maratona Jaraguá-B.-Velha !�S P�!::iio�oc;������::
" , ,', foram: handebol feminino
:iCerca de quinze canoís- quips de apoio segue - Abdon Batista, Holan-

t�s inscreveram-se para pelas margens do río do Gonçalves e, Duarte

�rticipar neste ,sábado Itapocu os partícípan- Magalhães; volíbel mas'

da 3a· Maratona do Clu· teso culíno - Almirante Ta·

b'� ed� canoagem Kentuc-. , A promoção é inédita mandare. Abdon Batista

ky, de Jaraguá do -Sul, pelo longo percurso e Duarte Magalhães; bas

corri a prova partindo da, num só dia, um verda-
,

,quete masculino _; Duar

Ponte Abdon Batista, <por. deiro desafio à capací- te Magalhães, Heleodoro
volta dás 6 horas é che- dade física dóS canoístas, Borges e Abdon Batista;
gada na lagoa de Barra que piora com o frio. pa- handebol 'fémln1no'

Velha" defronte o Ho-' ra Ruy Lessmann": esta Bruno Linden, Duarte

tel Bela Vista. Os ca- Maratona não tem espíri- Magalhães e Miguel Cou
noístas são de Santa Ca- to de competição; pois a to e handebol, mascultno
tarína, Paraná, Rio Gran· chegada ao ponto final já '

- 530 Pedra, CIP e Mi"

de
-

da' Sul· e S3io Paul? .será uma vitória, pelas guel Couto:
é' o percurso de ,tOO. qm· 'dificuldades do trajeto. E O próximo evento será

l�metros devera estar além do maís- o objetí- o Festival do Folclore,

completo por volta "das vo é de despertar os gO" nos dias 15 e 16 de agas ..

t9 ou 20 horas, segundo o vernantes para '-salvarem to, n0 Ginásio Artur M'Ül-
,

�residente dó C;lube o tio Itapocu da poluiç,ão, ler' e, dias 26, e 27 de

Kentucky, Ruy Lessm,ann, ,enquanto ainda há fem· agosto, aS competições de
'

.

"d t
,,'

ma;'- 'po". ,

atletismo. ,_,'que" a ian a que ,Uw '"
,

:,! Abertas ,inscrições à Meia-Maratona Corupá-Jàraguá
n

.

.

. .

. -

b t
'

a at No mas,...ulino, do' 19 ao: Homenageando o anl· tao a er as, par c, e-
,

...

�
á Cd d a D,i· goria, \Ínica masculino e 59 colocado serão entre-

Vjers rie> da Cl a e,
o

�jsãó Municipal de Es- feminino, na . Divisão de gues troféus e do ,6' ao
,- ,

E rt'
,-

(Av G�túll'O 159 ,medalhas', no femi'ni-portes programou para o spo ,es .-

d�à 2'2 de julho , a '�eia Vargas 503 ou pelo tele- no, do 19 ao -;;9. troféus
Máiâtoná ,Cidade de Ja.; füne 72-0888). 'O início, 'e do 49 ao 109 colocado,

�guá do Sul, com' saíd� será às 15 horas, mas os medalhas'. Haverá, tam

do- trevo de acessõ a atletas dever·ão estar no bém prêmios eSpeCIaiS"
•

>-l no local da largada com' uma Somente poder,3o partici·Corupá' e chega�a' ,

'

,

P,arq1Íe de Exposições do hora de antecedência. par pessoas acima de

Aigropecuário, num' to,tal Toda uma estrutura de quinze anos e a inScrição
, a' locada a' dl'S- e; estritamen,te voluntária.

die 21.915 metros de eX- apolO ser co

t�nção. As inscriçõ,es es· _-posição dos maratoni�t�S. • •

�i Pilotos jarágüª�nses no Panamencano de Blclcr�ss

Comercial é o campeão sc,hroedense 89',
maselli- 19., C'oF,.emac�,"
20. Os Agricultores," 39.
Kohlbach e 49. lugar ,Lo"
jas Maíene.

Com a vitória d� 2 a

O sobre o Olímpico, o

Comercial é o novo carrr
peão municipal, detendo
a "Taça Jubileu de Prata
Cidade .de Schroeder",
enquanto o Grêmio To·
masellí' é o vice-campe
ão, com a goleada de
4 a 1 sobre o Aliança.
Nes aspírantes Comercial
OxO Olímpico e Tomesel
li lx2 Aliança. Olímpico
e Com-:!rcial Vl30 decidir
o título-" Em" Schroeder,
também, f,oram' conheci
dos ,os primeiros col.oca"
dos do Campeonato Mu

nicipal de Bocha, após
a rodada final sábado nas

can�has do Grêmio To"

Em Guaramírím, ne,
abertura da segunda fase
do Municipal Varzeano.:
Comercial 'lxO Bngenho;'
Barro, Branco Ox2, Poli
solda, Corticeira 2x2 Ve
teranos e Amizade lxi
Caixa D'Água. Neste sá
bado" no Estádio.' do A·
mizade, Jogarão às 14h�,
Polisolda x Amizade" 16lh·
Veteranos x Engenho;
domingo, no Estádio Mti
nic�pal, 9h-Caixa D'Agua
x Barro Branco e l1h·Co
mercial x Corticeira.

DME ,reinicia Interbairros de' futsal
A goleada do, Figuei· Estádio' do Nova AHança,

rénse por 5 a O sob:re o ,em Três R:os do Norte.
Nova Aliança, foi, o prín- ,A Divisão' de EsportE."s
cipal resultado da seglin- reiniciou o Campeonato
da rodada do Camp�ona- Int�rbairros de Futebol
to Municipal Varzeano de Salão, com as partidas
de Jaraguá do Sul, no São Luiz x vilá Nova,'
domingo, enquanto os de- Regi-ão Qeste x' Vila' Len�
mais resultados foram zi e Região Sul x San'
Estrado Nova OxO Rio ta l.uzià, realizadas s�xtél-
Molha, Paraná Ox1 Unidos feira à noite. t{oje, dia
da Vila e Olaria

'

OxO 15, à tarde, no Ginásio ..

Santa Luzia. Neste dia Artur Müller,' joga,rão
16, p::::as Chaves Ama- Nereu Ramos x João P3S
rela e Vermelha, - 9h soa, Barra dó Rio Cerro
Bangu x Portuguesa, lOh" x Rio Molha' e Reg1�o,
Vitória x Goiás, 14h" Oeste x' Vila Lalau. Sai"
Merc. Jaraguá x \{'P,il- rão duas equip�s de cada
Lenzi e às 15h- v�téra" chave para a fase semi,
nos x Cohab, tódos no, 'final do c�rtame.

parem do Pa�_americano.
V,iajaram .a:' SãÖi Faulo
o dir·etor téc. Valdir Mo
retti o tre:nado'r da equipe
Malw2e e tamqém orié
entador técnico da se

leçeo catarinense Ado·
lar

'

Moretti, auxiliar
té.cnico Nei, mecânico
puca 2 o vice presidente '

da Federação Catarinense
de Ciclismo e dir'2tor de
bicicross da Fed�ração,
Alvaro Maia. ,

Dezesseis pilotos, da tiano Gonçalves, Márcio
d B" Horts, Marcos Alves, Val-

�quipe Ma1wee ':= �Cl-
'âoss participam nos dlas mir' Garcia, Salete Moret-

15' e 16 'de _julho, "no ti, ,paoJa -Hackbartl?,
Centro Esportivo, Edson

- • 'i'errimar
..

Gi'itnez.ini, Már

Arantes do Nascimento, cià' Tardowski, Jean Leal,

na Lapa, São Paulo, >.do' Jakes SaJ1to,s, Paul6 An-

S I emca" arade, AÚm' Camargo,Campet1>nato '_ u �� _ _:.:,,:
no 'e paralelamente - da Carlos dos Passos e An-
'" '

Campeonato tonio Carlos Da'ntas.s�letiva ao ,,'
, Mundial" de 'Blç'lcr9ss,. ,

Participam das' Compe

tiçôes os pilo�os Marc�l
Maia; Júlio Weiller, CnS·

Passagens e cargas é �om VARIG
Or�anização _.

Contábil A COMERCIAL S/C Ltda,:
RUa CeI. Pr�c_ Gomes de Oliveira n"1 290 • Fone 72-0091

Além destes, seguiram
pilotos" das categor:'as
inferiore�, para partici-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o projeto "Salão Buhr"
desenvolvido pelo Grupo,
de 'Teatro' da SCAR vísa,
além de 'divertir 0' pú
blico, resgatar" um' pouco
da memória hístóríca/cuf
tural "de Jätaguá do SUl.-'
A peça teatral montada
'sobre o tema, sem a pré
ocupação de, retratar, c].
fidelidade,' no' palco, uma
determíneda época, ape
sar da, presença do bal
cão "meia-lua" original,
é Um desafio para o gru
po de teatro amador que

Is liI.tações de Flália J•.sé� . 8ru!' Teatral rés,!I. fierillría-'istírict/clftjal�
••• -' Está confímado para o dia 5 de a

gosto, em Jaräguâ do Sul, Um encontro das lidetan
ças peemedebístes d� todo, o Litoral Norte .do Bsfad9,_'
de apoío-à candidatura de Ulysses Guimarães à pre
sídêncía. da República', A finalidade ser�� a de des-
pertar as- 'bases pará 9 sngajamento à. cámpanha e

, OI? :

deputados Luiz Henrique! Nélson Wedekín. Ronan
Tito e o presidente nacíonal do PMDB, Jarbas Vaso

concelos, são presenças aguardadas no encontro,

.;_ ••• - A Câmara de Vereadores deverá

aprectar. no tnícío de ,agosto, eedido d.e licença de
20 dias do prefeito Ivo .K;oneIl, para descanso. No

, período assumirá é> càrgo. () vice-prefeito, dep,. Ade
nlar Duwe, já apontado,' como o canc:1!date natural à

sucessão de Konell, mutto embora ,o nome de .Cecílía '

Konell
.

também seja comentado. pelo bom trabalho
que 'realiza na área do.' bem-estar soCial.'

,

- �!. ;_ A, Polícia tlagrou, esta semana,

dois pichadores, que foram levados à, Delegacia e li
berados após pagamento da fiança., São eles Fran

cisco. João Lessa, o advogado.Chico Lassa ,e Adélío

Gomes Araújo de Andrade. .o. Barba, ambos do Sin

dicato -dos. Metalúrgicos. Faziam campanha para Lu

la e O' PT e agora 'estão. sendo acusados por.
çl�predar�m o patrimônio públíco.: Até ,voéês h.ein? ,

- ••• -. Em agosto, a Câmara de. Verea·
dores vai discutir o regimento interno e' formar . a

"Comissãô de.Sistematização para 'elaboração da Lei

Orgânica dós .Munic1ptos. Contínuarão as oito ses',

sões mensais, que renderam, em junho,' o valor bru
to a, cada vereador de NCz$ 1.824,00 e liquido de

,NCz$ 1.109,60; descontado o imposto de renda. E

pensar' que o "míntmo" é de NCz$" 120�OO.' .•
-

.

••• .;_' Prefeitö Dávio Leu, de Massararr

duba, vem ímprímindö uma nova dinâmica à· admi

.nístração municipal. Em seis meses, adquiriu três
novos, caminhões, um veículo para o gabinete do Pre

feito. e uma retroescavadeira "zero". aléin da recu

peração -total dos caminhões � máquinas �� mu�ici
palidade e modíficações na . estrutura admInIstrativa.
Está se virando e mostrando ser.viço. .

- ••• - Comerciantes da,Gumercindo da

Silva defronte a Caixa Econômica, denunciam o pro'
vincl�nismo de certos motorístas pelo' mau estacto

namento e desrespeito' às placas de sinalização. E

xiste guarda' nas imediações, mas. dia destes, um po
licial inquirido sobre a razão de não multar um in

frator, alegou que "o bloco está vencidp". Está féito

o registro e. o protesto .

.

- ••• _ Está dando o maior "fuzuê" a
,

proposta' do de�. Martinho Chizz<? �e' apres'entar píO�
j-eto à Assembleia Estadual ConstI�um�e, �ara trans

ferir a Capital do Estado, de Flonanopohs para Cu-

. ritibanos, pela sua localização geográfica e integra
ção do Estãdq� Como ninguém quer lar�aF a "teta",
tem muito neguinho preocupado. ,Mas e claro ' que
isto dificilmente vai acontecer.

, _

....;", .�. - Preocupado' com arrombamentes
em lojas, residência.s, e outros delitos que �êm acon

tecido na cidade, o, Clube de Diretores LOjistas dis

cutiu o assunto 5a. 'feira cOm autorida�es polieiaiS e

lideranças empresariais, decidindo-se p€'la formu}a,ção
de um documento para. entrega pesso�l, atraves de

comitiva, ê{) Secretário de Segurança Pública do Es-

tado, Rivaldo Maccari. '" _

- '... _;' O Presidente' do CDL, José Ramos

dé Carvalhö, cORsidera uma falta, de respeito a pou

ca seguraNça 4ada peto Estàdo, a Jaragu� do Sul, pe-,

lo grande volume" de r.ecursos que carr�:a. �os ��fres
públicos, isentando, no entanto, os' polICIaIS CIVl� e

militares lofados na cidade, "que ,estãÇ> ·fazendo mIla

gres". A polícia já iniciou ,uma ação para maior se

gurança.

r

c�!', SA.SS�
Energl8·,. gosto de cafe.

� . J

ensaia a maturidade. A pou em trazer outros co

comédia
.

é um trabalho v-entos culturaís, como

composto dé diversos mo-" show "SCAR 33", con·

mentos que alteram en- certo de ' Melara/Elisa,
tre números .de dapças,. Orquestra de Cämera da
cante, solos de' .saxofone SCAit e, ainda, exposição
(perücípação , de Rídí}. de pinturas (portraitsj de
entremeados de textos Ema Günther Emrnen
leves, propiciando uma a- doerfer , Some-se' ainda
gradävel atmosfera de teatro infantil com 'a pe
bar 0- bar do Salão ça"A bruxinha que era
Buhr hoje. boa", esta no Agropecu-

-

ário, enquanto -as demais
'No mesmo' ambíente :

atrações na própria SCAR
em que se passa a comê- (anfiteatro),

,

conforme
dia, o Grupo se preocu-, programação.

Santuário da Natureza

CORupA: Rola das Cachoeiras
Só vendo para acredítar. Está predes
tinado a ser Um Santuário da Nature
za. Lá o' verde é uma constante e as

águas cristalinas lembram o brilho dos
diamant-es. 'Pedras' preciosas devem
existir ali, aos montes.
O sábado pedia Uma estícada até Han-

.

sa, que comemorou 92 anos e eníeí
tou a festa com, a lIa. ExpoSiY,ão Co
rnercial 'e Industríal , A cidade estava
engalanada. A Praça Artur Müller,
remodelada, moderna.
Levaríamos ao P. João Heidemann o

último trabalho do dr. Barbosa sobre
'0 nome do río que começa nas encos

.

tas da Serra. do Mar.
Encontramo-lo disposto a um passeio.
A tarde convida para a Rota das Ca
choeíras. Seu entusiásmo contagia.

; Sentimo-nos "sequestrados" � a bordo
do Chevetta seguimos 'uma sinaliza-
ção.· Em cada encruzilhada uma seta
aponta' para o Parque Municipal, dis
tante a 9 'km. do quadro urbano, lo
go depois do Rutzen . Durante a via
gem em estrada bem conservada, u·

.

ma paisagem de�lumbrante. Perto do
Bauemle uma vista do Seminário. O
casario em estílo germânico encanta
o meio ambiente., O pasto é bem
cuidado. Aí o padre-Motorista lança
uma perguhta no ar: "Saibam que o

sol do inverno faz mal ao casco dos
animais?" Nós não sabeiuQs respon
der. Afinal,' arriscainos uma indaga
ção, de�confiado de uma p:ada: "Será
uma raça nova? Que que tem a ver o

'sol com o casco?" E ele responde: "É
que, enquanto o sol bate no çasco do
animai ele passa fome!" Elementar;
meu caro Watson! Elementar!
,Bananeiras e palmitos se alternam nas
beiradas, em que não se' sabe se ö

caminho acompanha Q rio ou se o rio

acompanha o caminho que' conduz à
Rota das Cachoeiras.
Vez por outra P. João pára o veículo'
'e aponta para ös picos dos montes,.
"Lá está a guéda do rio b r u a c a s
,,_ diz �" a lâmina de prata que sé

vê. lá da BR-280". Sabe o porque brua
cas? ,,_ Meneamos a cabeça." O rio
tomou este nome, quando certa vez,
um viajante ali passava com um aní
mal carregando duas bolsas de cou'

rO, conhecidas' como bruacas, levando
mercadorias e, desequ-iHbrando-se ao

varar o rio, acabou perdendo-as na

queda'!,

De repente a estrada se alarga.' Pa-
.

rece até UlJ?a BR. Muitas pessoas cir
culam pOr lá. Padre João Já é muito
conhecido. Aliás, sabemos que' já an
dou por aquelas bandas quando semi-
narista.

'

,

A, medida que nos aproximamos 'do·
Parque Municipal '''EmUlo Fiorentino
Battístella", seus olhos brilham mais e

as palavras
'

jorram com informações
de como ficará o parque com 4 t,5
hectares, um

.

comodato bem bolado
que dará à Corupá um" impulso ex

traordínäno, rumo à indústria sem
. chaminé. Um .campíng municipal bem
concebido já dá Ci proporção gigantes
ca da obra, estacionamento, infra 'es

trutura completa, comodidade aos a

mantes na natureza. Entramos. por
camínhos abertos na mata que revela
ter sido visitada. Como por' encanto
vemo-nos diante

'

da última queda do
Rio Novo, um espetäculo que a natu
reza proporciona gratuitamente à sen

sibilidade do visitante. O jeito é re

verenciar a :rhãe·natur�za. Sabemos
que daí pra' dma existem mais 6 sal
tos, o prim:�iro com terca de 150 m.
de vão livre, um dos maiores do mun
do,' ao ,alcance de qualquer mortal.
Alfons, Buhr, a nora, o Klaus e os· 4-
filhos deste custam a deixar o lugar.
Encontramos outros antigos eonh:ci
dos do lugar' que até então não, ha�
viam visto tanta beleza. Certos tre
chos nos transport�m para' paisagens .

européias. Nada fica a dever em

tprmos comparativ0s. É justíssima a

euforià. No retorno, a partir do Rut

zen, pegamos outro caminho, que pas
sa pelo$ fundos do seminá:f.io e a pai;
sagem é um continuado de novidad.es
para o passant€.

, O entusiásmo d� P. João é 'tanto que
já está bolando frases para o show das

águas que se pode assistir aos que se

guem a Rota das Cachoeiras.
De fato, as águas encacho�iradas, lim

pas e frias, cru�I}1 as matas verdejan·
tes e estas, a medida em que se nelas
adentra, dão a irPpressão de se entrar

num santuário !da natureza.
'

Parabéns; Cotupá. Jamais Se viu tan-

ta beleza reuIi!dà..
-

.

Vale a pena JlO��rltf Auf Wieder
seh'n!.

Fritz von Jaragúá - 07/89
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