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Suelsse' da Feira da Malha sogere reaUzação da Feira Indllslrial
Na abertura da, 3a.

Feira da Malha .� da Se
mana de Jaraguá e que
marcou, .também, a ínau

gurªção do Pavilhão, de
Exposições, no Agrope-'
cuärto. foi lançada pelo
Dr; MarIo' Sousa,

_ que
discursou em nome . do

Rotary
.

Club,' a sugestão
de ·.se realizar 'novamente

.. unia Feira Indústrial, pera·

mostrar ,o qU� é produzi
,

du em Jeraguä do Sul,
"pois a maioria de nós

;Finalcialeltls
à .habitação

o prefeito de -Jare

guá do Sul, Ivo Konell,
esteve quarta-feira em·

Florianópolis, com mem

bros do Conselho. Muni

cipal . de Habitação, para

teri�, : junto a Caixa H

conõmíca
.

Federal, finan
ciamentos' para o pro-

· gràma habitacional, con

siderando que o déficit
de moradias é de aproxi
madamente três'mil ca-

, sas. Na Secretaria
.

dos

Transportes e Obras tra
'tou sobre o anteprojeto
do Terminal Rodoviário
de Passageiros e na Se

cretária da Sa{íde acerca
da liberação de NCz$ ..

. 48.000,00, que correspon
dem a três meses d_e' a-'
traso no repasse dos re

cursos do SUDs.

Konell, informou tarn"

bém que uma nova cr�

ehe institucional será

implantada em Nere�
Ramos e que' nos éfOXl
mos días serão- ativadas

á� do Jaraguä Esqu_erdo,
Itapocuzinho e. Santa Lu

zia. O munícípío [nves
te, na' área

.

de' creches,
·

por mês, NC�$ .. " .....

40.000,00.

� O . Saber que
Você ·

...als ,. GQSta

Prefeituras. formaDl' ,. ;pOlr' ·ps'ra. ajq'uirir máquinas

não sabemos '0. quão. a

vançadas' estão as nossas

'. indústrias, cujos produ
tos são exportados para
outros países e regiões
do. Brasil". O prefeito
Ivo Konell concordou e

disse- que a Prefeitura es
tá dando condições de

.

infra-estrutura, cabendo'
à iniciativa privada or

ganizar o evento. Konell
considerou á data dá i

nauguração "como um

dia inesquecível; quando
entregamos esta obra pa
ra a comunidade, para
todos Os seus grandes e

ventos, pois agoj'a temos
um lugé!r pera abrigá-los",
disse.

.

FEIRA DA MALHA:
SUCESSO

A Feira da' Malha es

tá superando as expec
tativas mais otimistas,
tanto no movimento de
vendas como de público.
A média de faturamento
diário ê de 'NCz$ 110
mil. Nos quatro primei
ros dias o movimento fi
nanceiro foi �e. NCz$

'Júri para o anle:prójeto d'o. ,CAM'

� 452 mil, sendo as
.

de
inaior faturamento a Dal
ceiís. Malhas Fruet, Ma
Huis" Manske e Carínho
so. A Feira se estende'
até terça-feira, das 9 às
21 horas, e' se espera pa-
'ra este sábado e domin
go, principalmente, um
movimento recorde .

Em-'1987, com is par
ticipantes, a venda na

Feira da" Malha foi· de
NCz$ 9.027,43 'e em

1988, COm 36 feirantes,

Já está sendo forma
do o júri para julgar .o
anteprojeto do prédio do
Centro Admínístratívo
Municipal, que abrigará
a Prefeitura e

..

Câmara
de Vereadores, rruto de
concurso público: Com
porão o júri representan
tes da Secretaria Muni
cipal de .Obraj, e Via
ção, da Secretaria de Ser
viços Pup'l'(!;os,' da Se
cretaria de Planejamento,
da Imprensa, da Asso-

Prefeitos de 25 muní- custo inferior aos snni
cípíos do Norte do Esta- lares nacionais e das van
dó estiveram . reunidos. tagens de Iínancíamento
na semana passada ne existentes, aliado ao Ia
Prefeitura de .Ioinvílle, to de que grande parte
·para discutir a Iormaçãoi - das peças são fabricadas
de -um "pool" para aqui-: no Brasil.
síção de equipamentos -

patrölas,· tratores- de es

teiras, retroescavadeíras
e pés-carregadeíras -. da

Atgentina, em vista do,

NCz$; 55.342,82.
. SEMANA DE JÀRAGUA

Segunda-feira, dia 24,
é feriado '

municipal. Po
rém, a Semana de Jara

guâ somente s�rá encer-

rada terça-íeíra ... '

Várias
atrações ·esportivas,. cul
tUrais e outras' estão'pro
gramadas, marcando os

·113 anos de fundação da
cidade.

'ComelÍÍorado:s 10 an'os da Imvali
A assembléia' da As

sociação dos Municípios
do Vale do 'Itapócu (Am- .

vali), "realizada sexta-fel
re (21) em Corupá, mar

cou os dez anos de Iun-

dação de - Engenheiros e

Arquitetos, .

da
"

Câmara
de .

Vereadores, do
' cru�

be de' Diretores Lojis
tas -e da fAssociação Co
rnercíal- e Industrial de

Jiiraguá do Sul.
O secretário Afonso

Píazera Neto presidirá Q

júri, a quem caberá apre
dar, julgar e classríícar
os anteprojetos do _ CAM
na forma, condições e

criil:érlos fixados IlO re

gUlamento.

dação. O Decreto' 5·857,
de i4� 10:1978, d'o então

governàdõi-' Ântonio Car
los Konder 'Reís criou a

nova mícrorregíão, que
desmembrou-se da Amu
riese e no dia 29 de ju
-nho do' ano seguinte era

"fundâda a Associaçôo,
formada por Barra Ve-

.
- '"

_lba" Corupê, Guaremirim,
Jaraguä do .Sul, Massa
ránduôa· .

e Schroeder . E

ra governador JOrge Kon
der Bornhausen.

.

O' primeiro presidente
.

foi o prefeito À.e .. .Jara
guá do Sul, Victor J3a;U'�l
e o sucederam Dávío Leu,

.

(Massaranduba), Aldo Ro
meu Pasold' . (Schroeder),
José Prefeito de Agu�ar
(Guaramirim), Albano
Melchett (Corupá),. Dur
val Vasel (Jar�guá do

Sul), . Valter Régis '(Bar
ra Velha), Zeferino Ku-

.

klinski (Massaranduba)
sendo o atual Dãvio
Leu. João Modesto da

Silveira foi o' primeiro
sscretário-executivo (pro
visório), assumindo pos
teriormente Aldo Pasold,
Dávlo Leu' e Jair Tome-
Jiim, este a partir d�
[89.

_.

compras. Jaragué do Sul

manifestou, Interesse por
duas retroescavadeíras,
duas carregadeiras ,e um

1:rator de esteira e Gua
T<ãmirim por' duas r,;;.tfl!ll "e
uma esteira.' A Argenti
na tem grande déficit em

Num Ievantemen:o 'sua' balança
.

comercial
preliminar, 56 máquinas para com O' Brasil, o que
deverão ser adquiridas, poderá' facilitar as tran

.

segundo as intenções de·' .saçõés.
JA _Amvali tem contrí-

1bu'ídQ iPa:t;a o desenvolvi
mento ·t�c�IÜc9 das admr
mstracões m'wicipais e

tem �r,ticipado .atíva
mente de todos os movi
mentos, reivindicações,
promoções' e divulgações
dos municípios filia

dos,

Definida construção -da nova ponte' sobre o Jaraguá
A sonda'gem do terre- .olívio Brugnago,. no Bair- wormou que a .fPrevisão

no para a
.

construção de ro Vila Nova. A ponte de términ0 da ponte é
uma' nova ponte sobre o será para pista única, de 150 dÍas, éom um cus-.
Rio Jaraguá �stá sendo significa,pdo que o trãn- to ,estimado,' a 'J.lreços a

licitada. A obra de ar sito do Jaraguá Esquerdo tuais, de NCz$ .!l milhão::.
te terá 91 metros de ex- para Ö' centro ou. da Ma- . Se'rá fdêntica ,ä_ recém';'

.

tensão, 7,20m de p�sta rechai Deodoro para a -concluída ponte '"Mària .

e duas passarelas para o Barra do' Rio Cêrro, terá :Mosef 'Grubba"·. ·E o.
trânsito ãe bicicletás e que passar' �la nova ·Conselhlo Municipal de

pedestres e se localizará ponte. A ponte do.
.

Vai� Trânsito já aprovou as

na. COntin1,lé!çã9·.·çla rua latti terá igualmente s�n-, .alterações que serão. pro
J030 Pla_rílft�ta.e2k até a- tido. l}.nicQ em direção ao cessad�s assim' que a�pon-'
t:ngir a lha Walter Mar- centro dª cidade. .te e os' acessos forem li-
quardt, RO entroncamen- beradó�.
to cOm a rU>a� Qomingos 9 pref�.ito

_�vo Konell '
:
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-BAILE DE 'FERIAS �

O Clube Atlético, Bae
pendi ofereceu quarta
fei'ra à noite, coquetel
nas dependências da sede,
para apresentação das
candidatas

.

à Rainha dos
Estudant=s.

"

O concurso
será no día 29, junto com

o Baile' de' Férias. - Músi
ca do Grupo 4a. Redenção
e as mesas e convites se
rão vendidos a partir do
dia 24, na secretaria ou

na bocha.
-EM GUARAMIRIM

As senhoras.Maria Tere.
zínha Mussi Zimmermann
e Áurea BarteI, esposas
do Prefeito Antonio Zim
mermann e do Tabelião
Osníldo BarteI, serão as

patronesses das debutan
tes de Guaramirim, pro
movido pelo Rotary Club/
Casa da Amizade. O con

vite foi formulado pela
organização 'do Balle.
-MARGALI - Margali

Leane Laube, colega de
trabalho de A Comerei
cialfCorreio, do

.

Povo,
terna-se neste sábado
esposa de Darci' More!
ti, em cerimônia marca
da para as 18h, na Ca

pela do Rio Molha. São
filhos de Osvaldo (Lau
ríta) Laube e Uno (Mada
lena) Moretti, Nossos

parabéns e que sejam
felizes.
• ROTARY - Os Rota-

"

Gente" & Informações,
ry Clubs de Jareguá do na Arweg e na Igreja
Sul, Guaramlrlm, Corupá Evangélíca de Itapocuzí
e Massaranduba, reuní- nho. É um .convite para
ram-se esta semana no quem aprecia musica

Pavilhão do Agropecuä- clássica, executada por
ria, marcando �: realiza- jovens valores.

ção da 3a. Feira da Ma- - NO CINEMA - "Um
lha, qua vem se �ns:tl..: Diretor centra Todos", é
tuíndo em sucesso abso- a comédia em cartaz. -no
luto. A· promoção vítorío- Cine Jaraguä, de sábadQ
sa partiu da iniciativa do à terça-tetra, às ZO ho

Rotary 'de Jaraguá. ras; nos mesmos dias, às
- BRAHMA - Grupo 22h, o pornogräííeo na

de proprietários de'bares cíonal -'A Nol� do Tro
e restaurantes da região.' cá-Troca" (dias 26 e 27

junto com a imprensa e será às 20h) E a partir
o gerente da Digebel, do dia 29 de julho HA
Marco Antonio dos San- pfincesa Xuxae Os Tra
tos, foram sexta-feira à palhões",
Curitiba, para visita a

- AL:eCIO/MAGALI -
fábrica da Brahma. O Outro casamento realiza-

pessoal teve ótima re- do na
.

Igreja Evangé
cepção e agradece a aco- lica da Barra, dia 15, foi
lhida. Comp. Jaime de Magali MueUer e A-
Blank fez-se presente, lécio Radünz, ele dese-
- MOTOS - A Mene- nhista da Amvalí, que

gott1 Motos, tendo a freno recepcionaram parentes
te o dinâmico Mauro e convidados no salão de
Koch, realizou quarta- . Festas Bornpani. Nossos
feIra à noite, no Itajara, parabéns.
um jant\lr para marcar o

- ROMO HERZOG -

.

lançamento da nova mo' Nasceu no día 1'4 de [u
tocicleta Honda- da qual lho, no Hospital S. José.
é revendedora. Diretores Romo Poersch Herzog,
da empresa dispensaram prímogêníto do casal
a habitUtill atenção aos Romo e Chrlstíane Her

convidados, aos quais a- zogt, ele engenheiro e ela

gradecemos, . dentista. Os felizes pais
_ CONCERTOS A anunciam o nascimento do

Orquestra de Cordas da garotão.
SCAR tem três concertos - EM SETEMBRO

programados para os Quando setembro chegar
días 25, 26 e 27, às 20h�() , (día 19), vai acontecer'; o
mino Bles acontecerão casamento de Rogério
no anfiteatro da SCAR, Luís Gonçalves e Célia

Regina Emmendörfer, às.
18h30min, na Igreja Ma
triz São Se.bastião, COm

recepção no C. A. Bae
pendi.
- SER ALIANÇA

Uma ótima opção para o

final-de-semana, é a Fes
ta do Colono da Socieda�
de Aliança, de Rio Cer'

.

ro II, com diversas atra-
ções, 'homenagendo os

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianç�s,
prataria, artieos em ouro e tudo o mals para

pr.sentes na

Relojoaria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúli.o Vargas n9 9

A melhor opção em artigos infanto·juvenis e·

bebê par'a a estação outono-Inverllo;',_�
R. Rio Branco His - Fone 72-0695 ./Jwaguá do Sul.

Loja
Mamãe JoãO e)\;{OIria_ .•

Moda lnfanto'juvenU para realçar a'
elegância de seus filhos. U� carinho

, .

especial para o s.eu bOm eosto.,
Na Marechal Deodoro. ,819 _ Jaraguá do Sul_ SC.

Coruja

.11."
�:t

165 anos de bnigração
alemã no Brasil. '

.

- REDE - A Rede Fe-'
mimna de Combate ao

Câncer marcou para 1Q

de agosto, na AABB, u

ma. assembléia para elei
ção da nova díretoría e

prestação de contas dos
dois' anos de atividades.
Rosane Vaílattí deve con
tinuar presidindo.
- NOVO DONO - Ca

rione Mees PavaneIlo,
inaugurou lia sexta-tetra
uma nova casa em Ja'
raguá do Sul, na Remoído

.

Rau. :e o antigo :erlco
Bar, que apresentará todos
os Iínaís-de-semana mú
sica ao vivo.
- JUVENTUS - Dire

toria Social do Juventus
programando para agos
to, o baile em homena
gem ao Dia dos Pais. A
música será do· Conjun
to Transamérica.

AMADEUS - ALAYDE
MAHFUD

o querido casal Ama
deus (Alayde .Stlva) Mah
fud, comemora neste do
mingo, dia 23, as Bodas
de Esmeralda. São 40 anos

de umao matrimonial,
abençoados com a vinda
da filha Maria Elizabeth,
casada com WilSOn José
Watzko, qua lhe deram
um neto, Cristiano.' Fo
ram . padrinhos do noivo
Ney Franco e Esposa, re

presentado no ato pelo
sobrinho SérgiQ FrancO e

padrinhos da noiva o

Dr. Príamo F=rreira do
Amaral e Silva e Esposa.
O Sr. Amadeus exerce

função de Escrivão Judi
cial, servindo Ö'. Poder
Judiciário da Comarca
desde, 1946. Os fest=jos
do casamento acontece-

UMA JÓIA �,Jl'lGU:eM ESQUECE

D� 15 A 25�· DE JULHO ESTAREMOS.
PRESENTES NA 3a. FEIRA DA, MALHA.

RELÓGIÖS
PRESENTE!'

JÓIAS, RÉ1ÚGÍOs, ÓCULOS DE SOL.
E PRESENTES. "

"

Cal'invosO

Aveni'da Ôétúlio Vargas. 97 _ Jaraguá do Sul

-·--;-·

...·-.'IIIIIiIiIIlÍllIIIÍIiIi '
Rlia ·,:Nareeh.LPloriano _n.9 29 - Fone. 72�19i1.

ram no então Resteuran
tê Marabá, hoje em

.

de
molíoão, propri-edade de
Gesa (Olgá Mey) Fischer.
O Sr. Amadeus e D. Àlay
de são muito estimados
na comunidade e recebem
os cumprimentos ,=

"

'as
. flores deste jornal' pelas

.

Bodas.
.

ENLACE DEYER - GUMZ

Ontem, sexta-feira; às
1,9 horas, na -Igreja Evan-

-,

.
gélíca Luterana da Barra
do Rio Cerro, receberam
as bênçãos pelo rnatrí
mônío, o casal Helmuht
Beyer e Edeltraud Bauer
Gumz. Após hOUVe 're

cepção aos convidados
nas dependências do Clu
be

.

Atlético Baepsndí, O
·

- 'Correio do POYd-fj·
.

que
tem nas famílias Beyer é
Gumz tantos amigos,
apresenta seus.' cordiais
cumprimentos e votos de
felicidades.

ivO - OLGA TOMEuN
Samir e sra., Jucímar,

e Sra., Wanderley, Grazí
aní e Juliana, convidam
para a'míssa em ação de

·

graças p=las Bodas de
Prata de seus pais Ivo
Aríldo Tomelín e Olga
Bortolini Tomelin. O a

contecimento terá lugar
às 19h30min do día 28
de julho, na Capela .San
ta Luzia, onde·as con

vidados serão
. r=cepcio

nados. Da coluna seguem
· os cumprimentos," com

votos de renovadas fe-
licidades pelo' jU�i1eJ..
CASAMENTOS

. Na. Matriz $.. Sebas
tiãQ, às 16h15, os casq.
mentos dz CIE!Ímar de'
FrailceschijJanete" . Men
des e Rosiméri Volpi/
CláudiO Air Rafaeli, .l t�15-
Jorge< J4nkes/lvanfi Alvi
ze e 18h-Mauro R6b=rto
dos' SantosfUlian ','. :roma
zelli. No Rio Molli�l -

, 11h30 Amancio Busarello/
MárQia Lihdner' e 18h�
Darci Mon�tti/Margali
Laube .... Em Nei.'eu Ra
mos às '17h�Ademi'� Scha
linski/Ma:ria Sal=te iGarcia
e na Barra" às 18h-Ivo
DemathéjMárcia Apareci
da, 'Toledo:' Ontellil,·· dia
21; na· 'M(Jtn�, casaram
se Játr ·�aás 'Sàntos/Salete

.

Fraéaro. ';e· PeHro ; i Paulo
, 'CardosotAn:'cl'iêia ãa sil
va; FeliddadeS:.:'a0s noi
vos! ..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"S já _efiniu prOgralla�IO do "Jornal do 111I,ço"alireto de'J�tallli
'

No próximo sábado, día
29, a Rede Brasil Sul -

Televisão, - transmítírä da
Praça do Expedicionário,
lern Jaraguá do Sul, o

"Jornal do Almoço"- para

todo o Estado, comemo
rando

-

o seu décimo ani
versário' e homenageando
a cidade nos seus, 113
anos de fundação. A

partir do 'meio dia de

Segurança : . lojistas _ querem solução
Os arrombamentos que ocorrem em lojas � a,

ação de trombadinhas motivou o Clube de Diretores
Lojistas a convocar reunião com .es autorídades po
liciais do 'município, Associação Comercial � Indus
tria,l e Prefeitura, para debater o assunto, decidindo
se pela elaboração de um .documento que será entre
gue duranta-audíêncta por uma çomitíva ao secre

tário da Segurança Pública, Dr. Rivaldo ,Macari. I
dêntica audiência acontecerá com o CeI. Lourival
Souza, Comandante -do 8.9 Batalhão de Policia Mili
tar, de Joinville.

Para o presidente do CDL, José Ramos de Car
valho, "é uma falta de respeito para com Jaraguá, o

terceiro município que mais arrecada no �stado, a
,

pouca segurança que lhe é proporcionada". Ramos
observou' que a Prefeitura tem auxilíadö sobremaneí-.
ra a polícia, tanto a civil como a militar, isentando
os efetivos baseados na cidade pela situação crítica,
"pois sabemos que eles estão fazendo o que podem
e realmente faltam equipamentos e materiais huma

nos suficientes";
Estas reuniões para tratar da segurança serão

doravante mensais, "pois achamos que unides conse

guiremos mais rápido os nossos intentos", disse Ra

mos.

telesc concluiu
A Celesc concluiu o

reísolamento da rede de

energia elétrica do mu

nicípio de Corupä, que
passou de 6,6 mil volts

para 13,2 mil, volts, pro
porcionando melhores
condições de utilização
ela energia elétrica. Pa
ra a mudança de -' potên
cia, segundo a Gerência
de Dístribuíção de Joín-

ville, for necessária a

importação de - dóis reli

gadores "kF" nas saídas
dos alimentadores- Tam
bém foram substituídos
61 transformadores de

dístríbuição
-

para ade-

quação à nova tensão de
13 mil volts- O custo total

sexta-feira a Getúlio Var

gas ser-á interditada, para
a instalação do palco e

dos equipamentos .técní
cos necessários à 'trens-
missão.
. A programação terá
duas horas de duração
- das llh30mÍn às 13h30
mín com uma diversida
de de atrações. De acor-

do com o gererite da
RBS, Mário Sérgio Pei-
xer, já esto edítadas ma

térias especiais mostran
do as belezas naturals
de Jaraguá ao Sul e re

gião, entrevista com a

artista plástica Janice
Breithaupt e com a es

cultura Denise Zimmer
mann, além de enfoques
sobre Corupé (banana),
Guaramirim (conservas) e

Massaranduba (arroz).
Serão mostradas, tam

bém, matérias sobre Ja
.

raguá do Sul "A Capital
das Malhas", Jaraguä do
Sul "A Capital dos Moto
res Hétricos e dos Cha
péus", shows cOm a Ban
da Lirà Aurora, Banda
Má . Companhia, Grupo

o reisolamento' da rede em Corupá
do raísolamento da rede
em Corupä foi· de NCz$
120 mil, a preços de julho.

Os trabalhos foram
divididos em duas etapas.
A primeira, de prepara
ção da subestação onde
foi Instalado um 'grande
transformador de 3 mil
quílovolt/ampére, que faz
a saída da energia na po
tência de 34,5/13,2 volts,
A segunda etapa foi a

energização dos transfor
madores de dístribuição
instalados na rede nas

localidades de Ribeirão
Grande,

.

Santo Antonio,
Ríberrãe- Grande do Nor

te, Estrada Itapocu e Ano
Bom.

A reivindicação da
transformação da tensão
da rede foi feita no ini
cio do ano pela Prefeitu
ra, Câmara de Vereado
res e Associação Comer
cial e Indústrial de Co

rupá. Diante
.

da priori
dade dada a este ínves

timento - pois Corupá
era a última cidade da

região que ainda era ser

vida pOr rede de 6,6 mil
volts - os trabalhos fo
ram concluídos um mês
antes

-

do tempo previsto,
o que motivou uma pro
posição de agrádecímen-
to do vereador .,; Alfredo
Bosse, da Câmara de Ve
readores de Conipá .

Alergia Clinica
Dr. Antonio�Schrnidt

Formado pela Escola de Pós-graduação da pue Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma· Bronquite· Riflite· Esplr;os· Cocéiras nos olhos, nariz, ouvidos
e garganta - Tosse, Resfriados constante; . Sinusite alérgic<l_

Alergia da pele: Eczemas· urticárias - inchacõcs . coceiras· pl(,adas ue nsetos·

,
feridas na boca,

Alergia ä alimentes· medicamentos· ao sol e ao frio_

Erupções dive,-sas,

Preparo ue vac;}, :', :-'-'stes Alérgicos,

Rua 7 de Setembro, 525- Fone (0473) 22 5475

blumenilU SC

Folclóríce Nascente de
Tradjções Gérmênícas,
os 'pequenos instruo
mentistes do Centro Edu
cacional Evangélico, des"
files de modas das prin
cipais malharias, entrevis
tas com o prefeito Ivo
Konell, com o 'presídente
da Associação Comercial
e Industrial Sigolf Schün
ke, entre outras.
Toda a .equípa de apre'

sentadgr'es' e reportagens

virá. a: -)araguá- do SuLfá,
na 'sexta-feira, dia 28"-:
Entre eles Mãrío Borba,
Maria Odete Olsen, Maríé
Rosa,' Sarnira Campos/
Mário Motta, Cacau Me
nezes, Luiz Carlos Prates,
Prisco Paraíso e -. José
Reínoldo. :IDsta !será

"

à
maíor divulgação em' ter
mos de televisão já rea

lizada sobre a cidade e

regrao, pela principal
Rede do Estado.

Cresce '33·/� retorno do ICMS em julho
Comparativo à segun- do Itapocu,

da quínzena de junho, o O "bolão" a ser rateado
ICMS a ser creditado aos . é de NCz$ 3.447.367,92.
municípios catarínenses, A Barra Velha caberá
segundo os seus índices NCz$ 3.988,54, Corupä
de participação, na pró- NCz$ '8.271,61, Guarami
xima terça-feira, dia 25, rim NCz$ 12.708,04, Jara-
é 20,06 por cento superi' guá do Sul NCz$ �.
oro Já o retorno de julho, 133.951,34 Massarsnduba
comparado com junho, é NCz$ 9.739,06 e- Schros-
32,50 por cento maior, der NCz$-' 3.642,89, totali
consoante a, secretaria- zando NCz$. 172.301,48
executiva da Associação à microrregião do Vale
dos Municípios do Vale do Itapocu

ACZ pede' poços artesianos,' à SAAl
Durante o encoritro· de Distribuidora de Agua

de lideranças realizado de Guaremírím encamí-
no día 12, em Jaraguá nhou ao Secretârio pro
do Sul, coordenado pelo jeto reivindicando NCz$
secretário Ivo: Vender- 40 mil para reforma da
linde, da Agricultura, A- casa das máquinas, para
hastecirhento e Irrigação, captação de água do río
o prefeito Antonio Zim- Itapocu para a irrigação
merm::mn, de Guarami- das arrozeiras. A Admi
rim, junto Com técnicos nístração Municipal de
da Acaresc e Cidasc, rei- Gúarami'rirn está

-

auxili
vind-icou . a construção de ando a SODAG com 200
poços artesianos no Po- carradas de barro" tra
ço Grande, para atender tor e retroescavadeíra.
'as famílias em vista da para reforma do canal
água atualmente consu- de irrigação, que' benefi
mida estar contaminada da cem associados ao

por insetícídas e colífor- longo dos 26 quilôme
mes fecais, prejudicando tro, de extensão, onde
à Saúde. 2 ..700 morgos são írrí-

A SODAG - Socieda- gados.

Voltam as lombadas na Reinoldo Rau
A idéia de se implantar um semáfora na Rei

noldo Rau. no entroncamento com a Cabo Harry
Hadlích (imediações do Supermercado Breithaupt) foi
abandonada. O Conselho Municipal de' Trânsito de
Cidiu pela recolocação' das lombadas, uma defronte
o Posto de Saúde e a outra antes do cruzamento Rei
naldo Rau/Cabo

.

HaTry Hadlich, para p.::!rmitir um

fluxo mais rápido na hora do pico, dos veículos. que
vêm da Marechal Deodoro, entrando no Posto Ma
'réchal.

As lombadas terão padrões ofiçiais, ou seja,
3,70m de comprimento e 10 cm d,= àltura. Todas as
lombadas' da cidade:"'" _indusi� as da rua Joinville
-� que estão fora dos pa.drÕes vão ser retiradas -e,

CCl)llstruídas nas dilll.e}\Sõe'S estabelecidas pelos órgãos
d.::! trânsito.

'

,Passageri� e cargas, é. éom ' VARIG
Organ1zaçlo Cont'bll A ÇOMERCIAL' SIc- 'UCla.
Rua CeI. Proc; Gomes de Ol1ve!rá Bq 290. Fone .12;0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ed.�LJ6.721. d� 11.07.89 tural de ')!lraguá do Sul,

Pld C t'
Edital 16.733 de 13.07.811

Arnaldo Blrr e Marílí de domiciliado e. r.esid�nte roe alDas e asamel IS Cópia recebida' d� cart6-

SOtH8-' _.,' " ,. -: ,: .. ..... :-em---·EstI�'- �ihal<ii;" .. , -, --. '---,'.

'

_,. ríe de Schroederz _SC '.

Ele,' �'b�a;sil�iro, solteíro, neste distrito,' filho -de MARGOT' ADELlA GRUBBA'LEHMANN, Oficial Ellseu Souto dos Santos

QIÍjfrado:r:;de iUWUiP.9.:", na.., . Artur Bírr � E.1zita Racl1 do Registro Clvll do. 11} D_Jitrlto' da Comarca de Jara- � Marcía Donat,. ,

A�iVER��.'r:Es,
Bírr, . guá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber Ele, brasíleíro, solteiro"

_
Ela, brsstlefra, .solteíra.. que €omllareCerillD.· em Cartório exibindo os decumen- metaíúrgíco, natural de

Fazem .anos-
.

hoje: 22, , costureira, natural
. de lOs exigidos pela let, a fim de se hab1lltarem para

Umuarama, Paraná, do-

: Braz. ßarià 'Magdale. Massaranduba, neste Es-, casar, os seguintes: mícílíado e residente. na

na'
.

Fréibúger, . Sr. . Gil· tada domiciliada e . rsst- Rua Francisco. de Paula,

mar",Edsoíil 1ietz;"Sr.; .Jo-' dente em Estrada Gari- valdo Medeiros de Oli- rio de Gual'amirini, neste nesta cidade, filho de

· sé Müllel' (C6.iu_pá)}_'· Sr;, baldí; neste distrito, filha veíra e Rosa Auréa Brum Estado' Antonio Pereira dos San

Alfredo' Neitzel:Emilene de Paulo"Alíndío de Sou- de Oliveira. Nelson -Antonío Fogaça e tos e Eva da Apparecída
Andréia Krause.' ,', za �,Maria Jandira de Ela, brasileira; solteira, Roslmar dei. Silva' Santos .'

Eazeitr',�anos domingo' 7-
-

Souza. operária, natural de Cu- Ele, brasíleíro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,

:--:Sta:�'êYolarida Wilhélm EdUal' i6.7-22 "de 11.07.89 ritíba-Parané, domícílía- industriário, natural de vendedora, natural de

Dríessen, -Sra. Marly Mat·: Valc;leinirö :Reinke e Ve- da � residente na' Rua Rio das Antas. neste Es- Vila Nova, Toledo, Pare-
tar Silva, Sr. - Ismar An- roníca .Krueger 33i, em Jaraguä-Bsquerdo, tado, domiciliado e resi-. ná, domiciliada e rêSi· .

·
'tonio'Schwartz, Sra. An" :Ele, bras.il�iJ:o, solteiro, neste distrito, filha' de dente em Estrada . Nova, denta na Rua, Marêchàl

ge1ina 'Schmitz, Sr. Ed· operário, natural de Ja' Casemíro Leszkíewícz e neste distrito; filho
..

de Castelo
"

Branco;:' em

son Duarte, Sra. Marg-it raguá do Sul, domícíha- Antonia Julia Teixeira. Dorival Fqgaça e Ilza dos. Schroeder, rieste' Estado,

Mey Odebrecht (Rio do do e' fesidente' -eBi Rio Edital 16.726 de 11.07.89 Santos Fogaça.' filha- de Alcides Donat e
·

Sul)', 'Pastor Egberto da Lu-z 111,' neste dís- Sandro Gilberto Brínker e Ela', brasileira, solteira, Cení Gonçalves Costa Dó·

Schwanz (Blumenau), Pas' trlto, filho de Ingo Rein- Marli Mahs
.

do lar,. natural de Jara- nat,
.

'
.

ter. Hermann Waidner ke e Renata Winkler Ele, brasileiro, .solteíro, guá do Sul, domiciliada EdUal 16�734 de 13.07.89

(Alemanha),' Kelly Cris- Reínke.. ,!pintor, natural ill2 Crís- e residente em Guaramí- Amartlde Sehug e Rosa"

tíane Brandemburg, Ví- Ela, brasileira, solteira, siumal, Rio Grande do rim. neste Estado, filha d-" na Danker

víane , Maria Pietruza. operäria, natural de Rio Sul, domiciliado e resí- Joaquim 'José da Silva; Ele, brasileiro, solteiro,

Dl,a' '�4 -de julho ' dos Cedros, neste. .Esta- dente na Rua Antonio Olanda da Silva. comercíério. natural'.' de

Sra. Carim Enke Pie- do domiciliada é residen- Staníslau. Ayroso. 499, Edital i6.-130 de 12.97.89 Mercedes, Paraná, . domí

truzza. Sr. Curt Kuchem- te 19m Rio da Luz TI, ileso nesta cidade, filho de Ed- Ovídio Pereira I)iOg.D e
ciliado e residente no Lo-

becker;
. Laurtta NQ.gel,· te distrito, filha de Víno gar Romualdo Brinker e Gerei Silva teamento Itajara, 24-1,

Gerda Töwe, Iolanda A-. Krueger � Lurdes Krue- Silvia W'Qlf Brinker. Ele, brasileiro, viúvo, em João ,Pessoa, , neste

nacleto, Anádir· Vioente ger.
. Ela, brasileira, solteira; operário, natural de La' .distrito, filho de Willi�

Caetano, Gilmar César, Edital 16.723 de 11.07.89 operária, natural 'de' Ja- pa, Paraná, domiciI:iado e
baldo Schug e Luzia Kam-

Planinscheck.. Osnildo 'da Silva e Kátia niguá do Sul, domicilia' residente elrl E,strada Ga�. mers Schug.
Dia. 25 de' julho CiI�lel Heiden

".

da e residente na Rua ribaldi, neste distrito, fi- Era, brasileira, soltei-ia,

_ Sra. Alice Piazera Dip- . Ele; brasilei!:o: solteiro, Anfonio S.tanislau Alyro- lho de Candido Pereira balconista, natural de' Ja-

pold (S. Feo. 'do Sul),
.

operário, natural de Ja··' so, 499, nesta cidade, fi" Diógo e Valentina Perei-. raguá do Sul, domiciliada

.Sr; 'Osw.aldo Otto ReI· raguá' do S:ui, domiciliado lha de Rudi Mahs e SaH ra da SiÍva.
.

e residente na R· Carlos

JUer, Sr. Suenon Mafra e residente 'na Rua' Au' Schulz Mahs. }i;la, brasileira, solteira, Oeschler, 100; em Ilha da

Pinto� Sra. Ingrid Neit· gelo Rubiní, em Barra' Edital 16.727 de 12.07.89 do lar, naturl:ll de Join" Figueira, neste distrito,

zel 'Reng'el, Sra. �irce do Rio Cêrro, nesté dis" Walmor Hafemann e Ma· ville, neste Estado, domi- filha de Norberto Danker

Herin, Sr. Anac1eto. Roz· trita, filho .de José. da rilse Borchardt ciliada e resident� em Es" e Edith Schuchardt Dan'

zar. ßertha, vogel Eggert, Silva' I� Thereza Clara da -Ele, brasHeiIo, solteiro, trada
.

Garibaldi, neste ker.
. ,.

Carlos' Alberto '-Gomes, Silva. tecelão, natural de Jara: distrito, filha de Alvino Edital i6.735 de 14.07.89

Cristina ,Schroed�r e' Ra- Ela, brasileira, -solteira, guá do Sul, domiciliado Silva e Maria Pereira. Sérgia Luiz Wollan e sn·

fasla - \ filha Altair do lar, natural de JaIa- e residente em Estrada Edital 16.731 de_ 12.07.89 via Sa,Q,son "

(Marlene) Pieper. guá do. Sul, domiciliada Garibaldi, neste distrito, CarIes César Miranda e Ele, brasileiro, solteiro,

Dioa 26 de julho ; e residénte na Rua Euze- filho de Ewald' Hafemann Rosa Leonite Leoni bançário, natural de" São

Sra. Karin esposa Dr. bio Depoy, .288, em' Vila e Raulina Kreyssig Ha" Ele, brasileiro, solteiro, Francisco do Sul, neste

Rodolfo Hufenuesslet, Nova, neste distrito, fi- femann.·· pintor, natural
-

de Join- Estado, domiciliado e ré

Sra'. Aida Baglioto Mas- lha d� <?svaldo Heiden Ela, brasileira, solteira, vilIe, neste Estado, do' sidente na Rua 305, em

carenhas' (S. Paulo), Sra. ,e Marlene Lescp�ícz HEÜ" servente, natural de Ja- miciliado e r�sidente na
Vila Lalau, nesta cidade,

Anita Pícoli, Carlos.Moa" den'. .. raguá do Sul, domiciliada Rua Tufie Mahfud, 190, filho de Odracy Wollan

eir Chiodini, Sr. Valde- Edital' 16.724 de, 11·07.89 e residente em Estrada nesta cidade, filho de Ja" e Nadil de Oliveira Wol-

miro
.

Anacleto, Patrícia Ag.�nor 'BehUng' e Lalr Garibaldi, neste distrito, sé Miranda e Vaunide lan.

Raquel de Simas,' F�b_ia' Müller' . .' filha de Alvino ,Borchardt. Miranda. Ela, brasileira, solteira,

ne �. filh.a Laur,o ,(Esme' Ele, brasileiró, solteiro, e Irene Borchardt. Ela,' brasileira, solteira, auxiliar de escritório, na.

ra1da) Vegini, sr. Eral· operário, natural de' Ja- Edital 16.728, de, 12.07.89 costureira, natural de tural de Jaraguá do Sul,

do Doub"rawa, Olga
.

Ma· raguã do SuL, dotmicili�· Cópia recebida do cártó- Jaraguá do Sul, â:omic'i- domiciliada e residente

chadoJ. .Liziana Stavls.. do e residente em Tres rio de Guaramlrim, neste liada e residente na Rua na Rua Victor Rosenberg,
ní&.-_-27, de jUlho :'

-,
.

--Rios do 1'Jort-e, n�este dis· Estado :rufie Mahfud, 190,' nesta
436, nesta cidade, filha

,

..

Sra. Giacilda Horn- �

frito, 'filho de Hary Beh· Valtecir Altini' e Eunice cidade, filha de Paulo Le-
d� Umberto Sanson e Zé'

burg .Schramm, Sr. Cel-' ling e· Alona Bàumann Aparecida'Zoz oni e Romilda Dal-Ri Leo' lia Marlene Sanson.

so .p.erin, 'Sra. Elida Bau· Behling. " Ele, brasileiro, solteiro, ni.
Edital 16.736 de 14.07.89

er": 'Si'. ,Humberto Rubini,
.

Ela, brasileira, solteira, mecamco de manuten- Edital 16.732 de' 12.07.89
Guido Rincaweski e �r- .

Sra. Dotacy Corrêa, S-r.� operária, Ílàtural de Ja-. ção, natural de Guarami' Jaimir MarCio Niemann e
.Ii Teresinha F.rUn

Alwino .ModrO,' Luz�a NI- raguá do �ul, domici1i_?- rim, neste Estado,., domi- Paula Joanlta Leoni Ele,
.

brasileiro, solteiro,

c6lini, hete Panstcelll, A- da e residente em Tres ciliado e resi<iente na Ele, brasileiro, solteiro, iildustrial, natural de Ja

dolar Eger, Antonio M�u' Rios dó Norte, nes�e dis- Rua Rudolfo. 'l'epassé, soldador, natural de Cô- raguá do Sul, domicikii,

rer Liese10tte. Henz1er trito, filha de Rudi Mül- 143, em Guaramir.im, nes· rupá, neste,Estado, domi'
do ê residente na Rua

'Bla'ck,.
. -

. ler é Maria Vasel Mül-, te, Estado, filho de Olim· ciliado e residente na
João Januário Ayroso,

·

Dioa 28 de julho, . ler.
'. >

,
� pio José AUini e· Frido' Rua Irmão 'Leandro, 134, 650, nesta cidade, filho

Sr. Lóthar Sonnenhohl, Edital 16.725, dê H.01·89 lina Altini. nesta cidade, filho de .,de Cassimiro RincawesKi

Sra. Thais Haberbeck de Arlovaldo Birai-' Brom O' .

'Ela, ,br{lsileira, splteira, Helmut Hermann Heinz
'e Elvira Petry Rincáwes'

oliv?-ira, 'Sr. Harry A- liveil"a·e l'sabé'f ;C�stbí'a do lar, nafural de Jara' Niemann e Tereza da Sil-
.

klo

dalberto Grubba, Sra. Leszkiewicz "
. guá do Sul, domiciliada. vã Niemann .

Ela, brasileira, solteira,

Lúcia Steinmacher, ,Sr�. .Ele" bra3iki);;,ª,,�plt�Jro, e resid'ente na Rua Ro- Ela, brasileira, solteira, industrial, natural de Gua'

Màrinês Rozza Nazatt?, soldador, natt).ral ,d,= ,g:a' •. ,berto., MarqU�lIdt, 176, balConista, natural de Ja· ramirim, neste Estado, do·

Sra. Maria Zehnder_; Sra•. çapava'· dO'c§ft;:;,Ii,tÜ'::Gra.ri' 41esta ddade, filha de AI- raguá do Sul, domiciliada
miciliaaa e residente na

RoSali.na, ,W-e'iinêr", Va�·, de.: ,di@'Slll, :�'�if�l!��o ':\�irö Ricardo Zoz e EI-
.

e residente na Rua Tufie Rua Gei'mano Wagner,
mor: �ú,cô_celli,'Qé;:dã-:�el-'��eresi'de@'(f'hi::��' "331, i'fr1da Z'Oz'-· Mahfud, 190, nesta cida·

10, hésta cidade, filha d�
ehel, ,RLc,ªrp,Q Jl�. ��s�s,� Effu JÃ�agÚá--'E'sqUéfcl.o,:;;nes· �EiHta-r'�1ô;7-29 de 12.07.89 de, filha de-Paulo Leoni ,e (·C.o'.,ntlnuaçãQ .:n.. ao.:;;,;," '$f.o·
Klel:ier Roberto Laufef... �-

-'tê"diifitfô; lnb:W-i§=-'�Ä-rlo- 'Cépli"Í'écebtõa do cartó· .

Rornllda Dal-Ri L-eonf.
cu

,

r � ••� .1;,

,

,
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Para marcar- os' 165 9 horas- o -ínícío das fes-

, e me
- atas ,O o elo nou O snos de imigração alemã tividaGles).- das 10 às 11,

,

no Brasil! a Socíedade horas apresentação da

Os garotos do Sul e Os Esportiva Aliança,
-

de Banda Treml de São

Nativos (S. Miguel do
- Rio Cerro II abriu na Bento .do Sul; 10h30 apre-

Oeste), que se iepetirá noite de sexts-feíra, día sentação do Grupo Fol
no sábado. 21, a 5a. Festa do Colo- clórico Infantil do Cen-

no, com jantar típico tro Educacional Evangé
alemão 'ond� não fal- lico de Jaraguã do Sul;
taram o tradícíonal sch- 12h-almoço típico; 15h-

-

wartzsauer, aímpím, mar' salto de paraquedistas
reco recheado, strudel e do Clube Icaros

-

do
outros, além da apresen- Vale [Blumenau}, lfíh-a
tacão do Grupo Folclórit:o presentação do, Grupo
Nascente de Tradições
Germânicas de Jarageá
do Sul e baile com a

Banda Lira da Aurora.
Para este sábado, dia

22, a partir das 14 horas
até as 17 -horas, apre
sentações- do Coral Cristo
Bom Pastor (Rio Cerro

II), Grupo de Violinos de
Jaraguá do Sul, Coral
da StAR e Trio Musical
de Rio Cerro II, seguido
do jantar típico.
A programação

domingo prevê pará as

o Centro de Tradições
Gaúchas Laço Jaraguaen
se marcou para o período
de 18 a 20 de .agosto, o

89 Rodeio Crioulo de

Jaraguä do Sul,' na' sede E durante todos os días

campestre em Três Rios 19 e 20, concurso de laço
do Sul, Rodovia BR-280 por equipa, concurso

Jaraguá a Corupá. Como de laço patrão, concurso

nos demals anos, na tarde de gineteadas em cava

do dia 18 o desfila de los chucros, misse crioula

cavalaríanos pelas pnncí- celebrada pelo Pa<;lre
pais .ruas da Cidade, a João Heldmann (dia 20,-
partir da Weg I, às 16h30 $ I1h), prova da esta

a artnada individual ---

em : reta, ordenha em dupla,
dísputa

-

do
-

Troféu Au- prova da cadeira, entre

gusto Demarchí. A noite, outras atrações- Diversos
o baile tradicionalista, na prêmios estarão em dis

Sociedade Vieirense, com guta.
CONCLUSÃO PROCLAMAS DE CASAMltN1PS

Antonio 'BorUn e Geral-
I

da Forlin.
Edital 16.737 .de 14.07.89
João Franklin dos Sim
tos e Iracema Hein

E.'le, brasileiro, divorcia
do, bancário, natural de
Rancho Queimado, naste

Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Leopoldo
Augusto Gerent, 204, nes

ta -cídade. filho d= Frank
lin Dias dos Santos e 0-
tilía Teixeira Machado
dos Santos.

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Coru- ,

pá, neste Estado, domici
liada e residente na Rua

Leopoldo Augusto osrent.

204, nesta cidade, filha de

Erich 'Hein e Hildegard
Hein.

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa e em Car

tório, onde será afixado
durante 15 días,

Far'máci,1 do Sesi
Agora em instalações ampliadas e com Labo
ratório de Análises Clínicas anexo, para
melhor atendimento.

Av. Mal. Deodoro 507 (defronte o Colégio
"

'São Luís) - Fone 72-0561.

SérgiO L. Pacheco
CIRURGIÃO DENnSTA

Atendimento COm hora marcada das 17 às 21 hs.

Rua Exp, Gumercindo da Silva, 72, Sala 4,
defronte a Caixa Econômica.

Barão do Rio Branco, sala 4

FONE: 72.2607

FpldóricO. : do" �Ol�io
Estadual São Bento' l8h'

- .
- ,'. _.,'

início da soarê 'e0tn '�0 ç(
Banda Lira'-da:-,Aurora e'
às - ,22 horas' 'o, encerra
mente.

---, ,,'

DUrante a
_ Festa.

haverá
.

venda de produ'
tos da região. A Festa
do Colono cÍa· - Sociedade
Aliança já tornou-se uma

tradição, -

-. íntegrando
-

o

calendá'rió cultural' de
Jarag�á- do soi,

Poluição das agroindústrias preocupa
mente a bacia hidrográ
fica do río Itapocu, para
o seu monitoramento É'
por denúncias de �ora
dores, algumas empre
sas tiveram a poluição
sonora medida com o de
cíbelímetro, __

"o que se
repetirá doravante to
dos os meses. de sur-

presa", segundo o coor

denador Osmar Günther.

A formação de um

banco de informações so

bre profissionais dispo"
níveis para prestação de
serviços de consultoria
e assessoramento às pe
quenas empresas, :'prihei
palmente, quanto a, des
tinação dos. dejetos po
luentes, foi outro assunto
discutido-

SSP realiza, a limpeza de, vias públicas da, cidade

de

o Conselho Municipal
de Defésa do Meio-Am
bíente. na sua reunião
do ,dia 13; tratou sobre
à poluição causada' pe
las agroindústrias' do mu

nicípio, pelas granjas, as-"
ssím como a destinação
de ,órgãos .ínaproveítä
veis de aves e suínos
dos frigoríficos, haja vis->
ta que a comunidade '2S
tá exigindo um Ipo�lcio-

, namento. 'O Comdema
tem mantido entendi
mentos com as empre
sas para a busca de pro
vidências 'e contornar os

problemas.
-

O Conselho, também,
está consultando a Fatma

- para a classificação dos
corpos d'.água, especial-

Orquestr.a de Cordas da SCAR tem três apresentações

A Secretaria 'de Servi
ÇOs Públicos está pro
movendo a roçadura,
capinação e limpeza das
laterais da BR,280, até a

divisa de Guaramírlm,
incluindo as demais ruas

da região da rua Joinvíl
-Ie. Neste trabalho inclui
se o replantío de á�rvo�
res, destruídas em grande
número Pela ação dos '

vândalos.- Idêntico trabe
lho se processa

-

na Vila
Lenzi, de acordo com o

secretário Aristides Pans-

A Orquestra de Cordas
da SCAR tem três apre
sentações programadas
para a próxima semana.

-

O 'Concerto' de Inverno
vai ser apresentado no

dia 25 no Anfiteatro da
SCAR, dia 26 no salão
de festas da ARWEG. e

dia 27 na Igreja Evangé-
lica Luterana de !tapo-
cuzinho (Bairto .João
Pessoa), todos, ihiciando
às 20h30min,' <zorn - co

brança de ingressOs; cu

ja receita sé destinará
,

à 'aquisiç.30 de um Cra
vo para a Orquestra. No

tein, acrescentando que
a sua Pasta está concluin
do a reforma do prédio
que abrigará a creche
institucional no Bairro
5.30 Luiz e que segunda
feira foi iniciada a pintu
ra do Quartel da Polícia
Militar e a' repintura - das
lombadas.

,
,

Panstein -anunciou que
pará agosto a coleta ele
lixo terá quatro camí
nhões, COrri o novo que
está sendo adquirido _ pe-

la Prefeitura, junto
-

com

o compactador. No hor
to florestal- existem '_em
torno de 15 mil mudes .

de pínus é eucaliptos
que- serão entregues, sem

custos,
.

aos ínteressados,
pera a 'formação" de flo
restas energéticas,

'Contudo, há a naces-
sídade dê um cadastro
prévio na Prefeitura e a

declaração' do número de
mudas - que pretende rb-'
tirar para o plantio.

Secco, Giana Kaufmann,
Renato Werner, ' Juçara
Petry e Fábio Cízeskí:
39s. Violinos - Grazíel
la Secco, Pedro Bretzk=;
Simone Ender e Edson
Klemz: _

Violas - Irving
Compõem a Orquestra FE'ldens (solista), Aldo

de Cordas: l"s. ViolinQs G1JmS, Charles Bretzke e

o-:=-: ,Vivian Feldens, M,qr- Voldis 'Sproges; .Violon·
gàreth Werner, Susana telos - Saskia Schwanz,
Feldens, Juliane' Marténs, Lisandro Rueckert, Dou
Adriane Mara Fischer, glas Bretzke e Relindes '

Luís Fe1iM Pinto,) Mag- Nogacz; Contrabaixo ,

nus Behling ,e CHene stu- Sérgio Stein.; Piano - :

minsky Gums,;, 2"s. VioU· ,Yara Fischer Springmann.
nos. - G\licle Bretzke, Ho,-,_ A :regência é do maestro
mero Rueckert, Thati ; G.',

-

°RiéardQ F-eidens. '

repertório, composições
de Paul Peuerl. Merle
Isaac, Michael Panier,
Georg Haendel, Antonio
Vivaldi, Telemann e Jac

ques Offenbach.

. ,
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o -Programa MunicipaC
de Criação de Terneíras,
desenvölvído pela pre·
feitura, através da' Se·
cretaría de Agropecuária
:e a Acaresc, mereceram
destaque no "Extensão
Rural", de junho, bole
tim ínformatívo da Aca
resc, COm depoimentos do
técnica Dejaír Pereira.
Iígedo a pecuária leiteira,
da produtora rural

-

Alve
rifa Grützmacher Demar
chí e do prefeito Ivo
Konell, que informa ou

tros investimentos realí
zadoe no setor.

A Gumz Irmãos parti-
o

cipa do Programa, uma
vez que tem interesse di-

o reto no fornecimento do

leite à usína. Os' aníniaís
Sjãö vendidos com cerca

de 3 a 5. meses de' idade
a agricultores s�leciona·
dos, que assumem o com

promísso de criar as ter
neíras dentro da tecnolo
gia recomendada.

Em Jaraguá do Sul,
nos últimos dez anos, o

número de fornecedores
diminuiu de 1.681 para
942, mas em 'compensa
ção, aumentou a produti
vidade de 3.478 para
4.823 litros, diz o exten
síonísta Dejair Pereira,
na reportagem, para
quem "os produtores

-

es

tão se tornando maís efi
cientes" .

,ABRH concede o
"

, Mérill- RH 89 Marisol
, . A Seccional de Santa

Catarina da Assocíaçêo
Brasileira de Recursos
Humanos, concedeu' a

Marisol S.A., o "Mérito
,RH - Pess98

_.

Jurídíca/
89". Concorrendo com

.

importantes empresas ca

tarínenses, a Marisol, de
Jaraguá do Sul, destacou
se pela sua estrutura de
benefícios aos funcíoná
rios (assistência médica,
odontológica e transpor- ,

te),
�

investimentos �m

treínamento � educação.
valorização profissional
e íntegração com a co

munidade.· "Essas ações
resultaram numa políti
ca moderna e arrojada
de promoção e desen
volvimento

.

dos recursos

humanos que, no ano que
completa 25 anos da ati
vidades, é reconhecida
por Uma entidade de des-

.

tacada atuação como a

ABRH", destaca o díre
tor-presídents da' empre
sa, Pedro Doníní .

-

O empresäno desta-
cou que somente no ano

passado a Marisol ínves
tiu mais de _NCz$ 400
mil em benefícíos sociais,
atendendo aos '5.200 fun
cionários da empresa e

seus 'familiares. Com
82% do seu quadro de

pessoal composto por
mulheres, mantém uma

creche que abriga 176

filhos de funcionários e

centros de treinamento
de confecção que já for·

Parágrafo Üníco - Os professores espe
cialistas e funcionários do Quadro do !\4agisté
rio Municipal, serão contratados por 10, 20, 30
ou 40 horas:

.
. - o

I - Os professores que atuarem na área
do pré-escolar e la. a 4a. série. perceberão
seus vencimentos por 20 ou 40 horas podendo

.

ser alterada, a remuneração, para maior. ou nie
nor, de . acordo com a carga horária.

II - Os professores que atuarem d� 5a.
a 8a. séries perceberão seus vencimentos por
h/auja pqdendo ser alterada a remunereção, p/
maior ou menor, de acordo COm o número de
aulas dádas.e o.

- • ' •

.

Art. 4.9 - Fica acrescentado ao artigo
·41 da Lei em pauta, o seguinte' parágrafo:

. Parágraío-Dníco - A contagem do- tem

po de serviço necessário à obtenção da licença
prêmio terá início em 1.S} de fevereiro de
1983.

Art. 5.9 - Esta Lei entrará em vígor na

data de sua publicação, revogadas as dísposí-.
cöes em contrário. ,

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

. ANTENQR GALVAN
Secretário de Adminístração e Finanças

Horas semenats * Referência 2x2 anps

PROFESSORES
VMORES· DOs VENCIMENTOS DO .MAGISTt:RIO PÚBLICO MUNICIPAL

ANEXO III

maram maís d� 1.800
costureiras.

A Mari.söl mantém u

nidades '0. índustríaís de
costura em sete munící-
.píos da região. Esfa es

tratégia de expanStão des-.
centralizada procura· .

é
vítar o agravamento dos
problemas urbanos de
Jaraguã do

-

Sul, mantendo
os trabalhadores junto
de suas famílias e raízes,
evitando a migração ur

bana e preservando suas

identidades culturais.

SENAI ENTREGA MA-.
LHAS PARA A SEBFS

O Seilai - Centre de
Treínament., de Jaraguá
do Sul, através da sua
unidade de confecção,
tem realizado prestação
de serviços às indústrias
e entidades o assistenciais
da reglão. No dia 1 de
julho, o Diretor Prof.
Alcino de Araújo, repas
sou à Secretaria Munící
pal de Bem-Estar So
cial, na pessoa da pri
meira dama Cecília Ko
nelI, cerca de 1:)'5 quilos
de malhas Dalcelis con
feccionadas no Senai,
pelas. aprendizes de cos
tura tndustríal.

Para Alcino de Araú
jo, "esse procedimento,
por parta da indústria. lo
cal e do Senai, refor-.
çam também o lado
social dessa entidade
formada de mão-de-obra'
qualificada . para a indús
tria, confírmando, . ainda,
a atuação conjunta Senai/
Indústría.. em pro] da co

munidade.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Mun.icipal de Jaraguá do Sul

II

LEI ,N.'" h296/89
Altera o anexo III, acrescenta inicio ao art.
31 oe parágrafos aos artigos 42 e 47 da Lei
Municipal N.<? 1.12:;"/86, de 10 de dezem-
bro de 1986.

. o' ,

O PREFEITO MUNICIPAk DE JARAGUA
DO SUL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, .

FAZ SABER a todos os habitantes deste
Município que a 'Câmara de Vereadores apro

.

vou e ele sancíona a seguinte Lei: ,-

Art. L<? _;_ O anexo III constante da Lei
Municipal ·N.<? 1.123/86, de 10 de dezembro de
1986, passa a' vigorar de acordo com o anexo

incorporado a esta Lei.
o •

Art. 2.<? - Fica acrescentado ao artigo
31 da Lei Municipal N.<? 1.123/86, de 10 de de-
zembro de 1986, o seguinte inciso:

.

IV - O� cursos de aperfeiçoamento con
tarão para progressão horizontal no plano de

. carreira de acordo com o o anexo III, que' faz
parte integrante da presente Lei.

.

_

Art . 3.9 - Fica acrescentado ao artigo
42 da Lei Municipal N.<? 1.123/86, de 10 de de
zembro de 1986, o seguinte parágrafo:

lOh 20h 30h
h/Aula Triênio h/Apert,

40h 6%.
o

01 02 03 04 05 06 01' 08
----------�------------�------------------------------------------------�--�-

Magistério
-(3 anos)

3%2%2%2%2%2%2.%2%

Magistério
(4 anos)

Licenciatura
Curta

. Licenciatura
Plena

Categoria .

II.
Funcional

,

Professor I

Professor I

. Professor
�n

f
- í

.

Professor
III

Professor;
Iv

RODOVIÁRIA: DETER E-'
LABORA ANTEPROJETO
Dentro de .um mês o

o Deter/SC, órgão da Se
cretaria dos Transportes
e Obras, entrega ao mu

nicípio de Jaraguá do
Sul, o anteprojeto do
terminal rodoviário' de
passageiros. Técnicos
daquele Departamento
vistoriaram a' nova .área,
considerada "excelente"
pera

.

uma rodoviária, que
terá em torno de 5.300m2
de área coberta e 4.800m1
d�' área

-

utU, em dois pá�
vimentos- A princípio, te-"
rá em torno de 20 boxes,
dimensionada

o

para aten
der O fluxo às proximas
décadas. A rodoviária,
consoante Ivo Konell tem
um custo estimado de
NCz$ 1,5 milhão, a pre-'
ços atuais, e será construí
da com recursos próprios.'

A atual "rodoviária".
será demolida para dar
.lugar a ampliação da

.

o

Praçã4l'p" Ex-pedl<::ionª-,fitk'

,.

Habilitação

,.

*. Quanto a Pr.ogressão Horizontal ,- Cursos
de Aperfeiçoamento. dar-se-á da seguinte forma

para os professores aprpvados em Concur�o pú-
blico:

.

.

1.9 - Com' 160 horas de" cursos de aperfeiçoa
mento na 4r�a' de Éducação, o funcionário da á-

rea do Magistério P. Municipal terá direito a

-

3% (três por cento) sobre seus vencimentos.
2.9 - após. a la. promoção de 160 h/aula de

cursos de aperfeiçoamento, a seguinte promo
ção será de 2% (dois por cento) -sobre seus v,en

dmentos de 02 em 02 anos a cada -80 h de cur

sos de aperfeiçoamento.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

A campanha dõ" ICMS
"Exija a nota � E�ija, uma
vida m�bhor'\ . d;..a: Se.ci�
taría da :t.azenda do Es
tado, teve encerreda no

dia 30 de junho a sua

primeira etapa. onde 919
entidades assístencíaís
foram beneficiadas, com

maís de NCz$' 400 mil.
Do Vale 'cl€>: Itapocu di
versas, entidades partici
param, notadamente as

APPs de escolas. Em Bar'

ra Velha,. a APAE Tece

beu NCz$ 45,84, APP Es-

-eola tons. A. O. Agui
ar NCz$ 269,88 e APP

Escola E.. F. Passes

NCZ$ 453)16. Corupá:
APP' Escola·' Francisco
Mees NCz$. 119,65, As

sociação Moradores Ano

BOm .. NCz$ 126,13. e APP

�sCPl.a ,São José NCz$,··
.

183,11. ,

Em Guaramlriln, APP

EB Almirante Tamandaré

·

NCi$- 14$,15 E( ApP Co
légio Lauto Zimmermann
NCz.$ 496,36. Jafß.guá do

· Sul:· :APp·, A.' Jeraguä
· NCz$ 13,86, APP

,

Max
Schubbert NCz$ '19,13,
AFp Vila Chartres 32,67,
APP Rio da Luz . Vitória
NCz$ 50,86, APP Prof.
Giardíní Lenzi _NCz$ ".
131,38, Associação Lar
das Flores NCz$ 164,27,
APAE NCz$, 196,27, CIP
NCz$ 250,88, APP Ilhá
da Figueira NCz$ 251,64,
APP Alvino Tríbess NCz$
307,18; APP Julius Kars'
ten NCz$ 401,08,

-

APP
Jaraguä 99 NCz$ 471,02,
APP Prof. Valdete Zím
dars NCz$ 471,55, APP
Heleödoro' Borges NCz$

.

495,56, APP Elza G. Fer
raz NCz$ 530,77, APP
Roland Dornbusch NCz$
592,01, Ação Social NCz$
757,20 e APP Duarte Ma
galhães NCz$ 971,49.

Em Mâssarandti6à as

beneficiadas foram: APP
Padre Aldolino' Guesser
NCz$ 11 ,62, APP Maria
Kreutzfeld NCz$ -:-22,29,
APP Felipe Manke NCz$
10,64, APP Mariã· Konder

Exija a Nota
Bornhausen NCz$ 184,761
APP Prof. Vidalina Xa·
vier,NCz$ 268,73 'e APP
Pe. Bruno Linden NCz$
276,08.

des beneficiadas foram
entregues na tarde. -.

.

de
quínta-feíra, dia 2Õ, du"

-

rante SOlenidade realiza"
da no auditório' do Cerr
tro Empresarial de Jq_ra'
guá do Stll_� .

E.duaçãa - ps'icomotora foi' tema" de
..

curso-- DU: Divina
- A Proféssora Maria

Santana, de Tubarão, pós-
.graduede em psícometrí
cidade, dirigiu de 11 a

21 de julho;' o curso so

bre Educação, Pstmotora,
para 60 preíessores e orí-

.

entadores de pré-escolar
de escolas das redes mu

nicipal e estadual de Ja-
.

raguã e Guaramírím, A

pae e Sesi . o curso, de
giahde

-'

aproveitamento
durante as: 40 horas, hou
ve-se nas dependências

. do C0J.ég�().:_ Di.vina Provi-

Os .cheques às entída-

dêncía,
,_ . -is E�ç-ol�s Rodolpho

Na Escola Albanó "Dornbusch;" C'tistina Mar'
Kanzler, pröfessores d�:;i êaitto -e :Albé:rt6 t, Bauer,
2a. à 8B;. séri�s' de ·.dê�-_'_�':; pela'�s'Ófriá,fó(n.a. -"�dà pon
das, ,- educação �(\rtístiéai'

-

"tuàÇ'ao:·:das "divérsas ati
educação relígiosa . e

. PPT 'vidacf-es; '-foram -

às três
tiveram -YID encontro nos pi'imelúís- colocadàs.

-

dias 11 e 18. E o Festfval:�
-

A "secretãrta Rósémeíre
Sócio-Esportivo Cultural.' Vasel informou que fo-'
(FESEC), acontecido no· Iam l.hicÍo.das ampliações
dia 14, no Baependí, en- em escolas,

-

sendo duas
volvendo 400 alunes de salas > na Renat� Pradi,
seis escolas municipais, .quatro na Cristina Mar
foi, considerado'

� , ',:zxce" '

catto, "dl,lâS salas mais o

lente" pela
. Secré!-aii'â" inÓdulo: 'de_ :pré�êscolar à

Municipal de Edu.cação. mtdofpho'Dornbusch,

.�
....

.,"":

�. I I

\
\".

�'

�-,

_.J

HOMENSTRABALHANDn
. Colono e'motorista. Sinal de que se pode fazer muito por esta terra:

.. '1
�

,,;i;1�J.'.<i-'· �... . -,. :,� - -,
- _ -:�f�':-- -:'#-----

25, de julho. »
'

,�; ,

Dia do Colono. "�'" J! �

Dia do Motorista. - ,4'
I �\

Homenagem
A .'

.. ···<'-So,uza�,erU2·11,
Fazenck)maiso.;�az-eridQ:lí:)klhor.

.

"

!
�,

:.,:';".

'�1"';�/I

I

.: _,.

� �__'_.�_',-i,._. .:.;;;.....:;____-"' �..----..,..�_____=-__:::;;:__--::._.,..,....._.-=-:_,....(_.}·...::.�v_-::-'::-:-_,:�:-:-_.·r-f.;.;;_i... -_.;;.::;..l�,·...:'--'-- --'- I
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«:FH�"AÇÁO CANARINHO lTO.'.
'\

Programe bem as suas viagens de t�'fiás �
recreação. A "CanarlDho" coloca à sUá dis

posição Os modernos e confortáveis ôníbuà da suq.
frota. Venha conversar conosco.

Av..Mal.' Deodoro, 987 _ Pone 72.-1��2

Passeio'
Ciclístico
�-----------------

A UNIJOVEM (União
de Jovens Cristãos) da
1 a . Igreja Batista de Ja
raguá do Sul programou
para o dia 30 de julho, a

partir das 14 horas, o 1.9
Passeio Cíclístíco de J0-
vens Cristãos, que bus-

.

ca envolver todos. os jo
vens" de qualquer .

con
Iíssão religiosa do muni

cípio, para divulgar a Je
sus Cristo .. Segundo . os

organizadores, será um

passeio ciclístico dife-
rente, cuja saída será'
defront-= a Igreja Batis
ta na rua Emílio Stein,
120, com chegada no Par
que Malwee. Não há ne

cessidade de inscrição
prévia. ,

'CURSO SIGMA,
'

COl\'IUNICA: Estão abertas, as matriCUlas- pl
o Supletivo de 2;41 ,grau ,e" pré-VeStibular - _- (de
v�ã�. .

HORÁRIO: Das 13h30mln às Uh.
LOCAL: Rua Padre' Pedro Franke, 145
VAGAS UM1trADAS
MAIORES INFORMAÇÖES:
(no horário acima)

, ,

Telefone '12:0887

Relojoaria AVENIDA·
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões; troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA ,."

Na Marechal e na Getúllo Varias

spézia & eia. Ltda.
.

.

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
.. Madeíres para construção e serviços de trator

- com profíssíonals altamente especialízados.
.

Rua Jo,ão Januärío Ayroso. 772 -_ Jaraguá Es
querdo - Fone 72-0300 - 'Jaráguá do Sul -,,�.

Escritório Contábil Garcia
CRC-SC sob, n' 0015

I'

c'

- Escritas fiscais e· contábeis
Imposto de Renda
Registro· de Miçro-Empresa

Para anunciar ou' fazer
assinatura, ba�ta ligar pa
ra o- 72-0091. "'Estamos as

ordens-
. .. '

I'

Ortopedia e TraumatoloUia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas' _ ortopedia ínían,
til e adulto. Membro títular da Soc. Braslleí
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.;2218
Confira a eficiência de nOISOI se�:viço��.,.

Ru'",8ar.�,_c:l� Rio Branco, 168 - Fone: 12-06g5
........ ��..

-

...,..'

E D I T It L.
AUREA MüLÍ.ER GRUBBA, Tabeliã' e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaraguä do sei. Estado de
Santa Catarina, .na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital vírem
que se acham neste Cartório para pr otésto os

titulos contra:

ALMIRO SThIINERT - Estrada Rio da Luz. 1-

NESTA - ANTONIO MOQUATT - Nereu Ra

mos, 'Ribeirão Cavalo - NESTA - FRANCIS
CO MACHADO - Rua Ernesto Fritz Zohn -

NESTA - IND. COM.' IMPL. AGRIC. FRAN
KOWlAK LIDA - Estrada Itapocuzínho
NESTA. -

E, como os dites devedores não Ioram en

contrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimação, faz por íntermédío do pre��nte �i�a�. _

para que es mesmos compareçam neste Cartono
na Rua Artur Müller, 78, no prazo da Leí. a íím
de liquidar o séu débito, ou então dar razão por
que não o jaz. sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei. etc.

IH/Jaraguá do Sul, 20 de julho d-= 1989.

AUREA MüLLER GRUBBA .Tabeliã e Oficial de
Protesto de Títulos.

prestilie

CONFECÇÖES EM ,TECIDOS

Infantít e . Gestante

PRONTA 'ENTREGA

Rua Joínville 2.089 - Fone 72-1157
ESTAREMOS PRESENTES NA 3a. FEIRA DA MALHA.

H e I U a Creações

MESES
.

Para pagar a sua casa própria!

5 ANOS DE

GARANTIA

• Casas pré-fabricadas com crédito
direto'

• Madeiras imunizadas com banho de
imersão

FINACA'SA

Grupo Eichler

• Mais de 60 modelos à sua escolha
• Frete e montagem gratuitos,
• Instalação elétrica' e hidráulica.

VENDAS

Novo Bndereçe:
. Rua WaÚer Marquardt, 1:)'1 - Sala 5

Jaraguá do Sul - SC -

Malha-
VEN�� CONHECER A NOVA EMOÇÄO DA "PORQ NO STAND DA MORE.TrI-JORDAN,

Ha' praia, calpo ou cidade.

da
E

VOcÍj PODERÁ CONCORRi!R A UM TELEVISOR COLORIDO 20".
.

�

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Av� M,al. Deodoro, n? 158 - Fones 72-1777, 72-1995 e 72-2614 Jaraguá do Sul - SC-

I'
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Cobras & Laga,rlos
Negócio seguinte;
1. Tá com a razão O Dr. Arnaldo

Malheíros F5>, advogado paulista, em

"Ponto de Vista" da VEJA da sema
na passada. Só no Brasil o vice as

sume quando o Presidente viaja. . A
Constituição, diz que isso deve. dar
se nos IMPEDIMENTOS do Presíderr
�. Viagem, sustenta Arnaldo, não
é impedimento. Tanto assim que em

07-88, enquanto Sarney assinava acor

dos de cooperação tecnolõgíca na Chi
na, o Présidente em exercício assina
va em Brasília ato de concessão de
uma'emissora de rádio a um cupincha
político do Piauí. Quer dizer:' dois

presidentes do -Brasíl, assinando atos

oficiais, Pode? ..

. 2. Muito oportuna a ínícíatíva da

Secretária da Educação, de lançar a

campanha "Revivendo valores huma
nos". Muito necessário. Muito bom.

3. A ocíostdade, por exemplo. se

combate dando emprego aos que não
têm. Assim não pensa certo diretor
de empresa, 'que dia destes, em pú-,
blíco, interpelou' um rapaz desempre
gado se ele não sabia onde anda cer

to vídeo-cassete 'que haviam roubado
da casa dele, empresário: Que coisa

feia, né? O poder certamente subiu à

cabeça do moço. Dá-lhe noções de..
respeito ao próximo, dona, Rosemet-

r�.

4. Aquatic center, shopp,ing csn-
/

ter, moto center. foto center, over-

niglÍt, open market, marketing, mer

chandising, tum-over- drew back,

spread. verflucht und zugenaeth. Te-,

mos a' mania de xingar os gríngos a

mericanos, porque nos roubam, via

multinacionais, nos roubam via dívi-,

da e�tema, e aí estamos a usar a lín

guag'em deles.' Salvo meia d,úzia de

malharias, com vergonha na cara
.

e

brasilidade no coração, o que se ve

pelaí é palavras inglesas estampadas
em camisetas, agasalhos, calças e que

jandes. Vergonha de afirmar que são

brasileiros? .

5. Luiz Henrique da Silveira:
,liA reunião de Prefeitos do' pMQB re�

alízada em Foz do Iguaçu fracassou,
porque as Preíeíturas lutam com fal

ta de recursos". Para viajar à custa

do povo, deputado'i- ..

6. "Não paguei os oitocentos mi

lhões de dólares que devemos ao Clu

be de Paris porque quero deixar pelo
menos 6 bi em caixa ao meu suces-

'(Ferdlnande Plske) ',

'sor", Palavras dê- Sarney: :�m séguI
da embarcou para Paris, para àssís
tír os festejos do bicentenário da Re-

,volução Prancese. Acompanhado de
150 amigos, com 300 dólares (dinhei
ro do povo) de diárias para 'cada te
Iízardo , Até Os circunspectos france
ses estranharam.

7. E na presidência ficou o depu
tado Paes de Andrade, presidente da

,

Câmara dos Deputados. E por isso vai
poder aposentar-se com proventos' de
Presidente da República, e terá direi
to e enterro (quando morrer, é evi
dente) com as honras de estilo.

8. A Feira da Malha estä sendo
um sucesso- Todo mundo está tão
eufórico com o sucesso; atribuído' ao
novo Pavilhão de Exposições, que le
mos nos jornais a mesma notícíe: na
da menos que dezessete vezes, antes
da inauguração do dito cujo: a obra
custou 300 mil cruzados novos à Pre
feitura. E dinheiro do povo não é

pra isso, minha senhora? Orá es
sa! ...

9. Conseguimos aguentar ate a

metade. o programa dos presídencíä
veis levado ao ar pela Bandeirantes
ontem . (17.7) à noite. Até aí, se a

eleição fosse hoje (18.07), votaríamos
tranquilamente e convictamente em

Afif Domingos. Ulisses � Collor não
foram, E não perderam nada. Fora
Afif o resto foi a costumeira xaropa
da, insossa, malhos no governo" no

Collor de Mello, etc, etc... Lula foi

encurralado várias vezes, enrolou, en
rolou e acabou não respondendo coi

sa alguma. Brizola sózinho frente às

câmaras sabe comunicar-se com' o pú
blico. Mas naquele bolo, cercado de

primeiro a quinto por adversários de

p9S0, não deixou seu recado. Tá real

mente difícil escolher. Ainda maís

que os meios de comunicação já fa

lam em vinte e oito candidatos, cem

perspectivas de meís alguns .. Não se

surpreendam se amanhã ou depois o

senhor Marronzinho registrar sua can

didatura.

10. Tá certo o Udo Wagner: ele

vota em
.

Afif no primeiro turno. Se

o deputado não chegar ao segundo
turno, Udo votará no mais jovem dos

dois que concorrerão, desde que não
seja Lula ou Brizola. Olhe, gente,
está aí, uma sábia decisão para usar

.

bem o título no dia15 de novem-

bro. -

4HONDAI Menegotti Motos I�

C�as: e Aquecedor Solar,
Ru. F�lipe SchmÍdi, 219 - Foné 1:2:.0448

Assist. Téc. de- Hilário Paulf'
Consertos de fogão à gás, máquinas. de lavar'

rou:pa:s simples e automãücas, geladeiras" .Ierros
elétricos,

-

aspiradores ' de pó" _ ventiladores e

fornos, entre outros. '. -

-
.

Postos autorizados: Walter Mueller,".Dato "�
_ G�ral.

'

' ...

Ru_a Cél. Procópio Gomes' 145 - Fone ,12-257'1::_
defronte a TottaL -'

.
'

1'uhos Santa Helena Ltda.

Tuboß de PCV [eletrodutos], Tubos de Concreto,

I
tubos de Pohetíleno (mangueira preta).

Fábricéi.:: Rua Joinv11le, 1016 _ Fone 12-1101
Escritório: Rua CeI. Procópio Gomes, 99

F('ue 12-0066
.

.,;. Jaraguá do Sul _ SC

Velho MarechalFerro
DE ENGELMANN & elA. LTDA.

-Coméreío de veículos " usados
Peças para veículos,

Compramos automóveis" acidentados
Rua Conrad Riegel, 162 :_ Forie- 12-0874'"

Jaraguã do Sul' '- SC
"

--_. -- -_ ---- -------

Â
ENGETEC
V

Imobiliária Enuetee"
CRECI-934-J - FON.E n-{}J73

R. Bxp. Antonio C. Ferreira, n? 6H
� - --

.
.

VENDE: .CASAS MISTAS na Vila Lenzí
e Rua' Piçarras (centro).. CASAS DE PRAIAS
em Itajuba, alvenaria, 2 piSOS, 220 m2. COBER
'WRA NO CENTRO com 184 m2,' APTO. EM
,CONSTRUÇÃO Cond, Athenas (Mal. Deodórol.
LOTES na Vila Lenzt, TERRENOS' na Bernardo
Dornbusch (1.360m2), na Epítäcío Pessoa (3.660
m2), na �'ua do Acaraí (l.200m2 e duas .mlsfas]
e defronte Móv�is Pradí (100 m2, J. Esquerdo).
L9TES, no .Tara,guá Esquerdo (15x30). TERRENO
próximo Serraria Vasel e outro ao lado da Te
las Eggert (após Portal) com 1.440 m2. CASA
,El\l ALVENARIA com 110 m2 [prôx- Weg I) .

TROCA-SE TELEFONE de Joinville 'por um' de
Guaramírím, IMÓVEIS PARA VENDA!PERMU-

, TA.' em S. Paulo, Curitiba, 'Blumenau, Joínvílle.
S. Bento. e Itajuba .

.....

-- -------- --- - -�- - ----

�
, ,.

-, leile� ': nOSSa
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A semana dê Jara- Roberto Menghini e: maís, dos tempos de

guá que comemora .
os s�u grupo teatral, nos' -Búht mqço, do�·AlfbnSo .. ,

113 anos de fundação des' anos 1910173 estiveram: Os
'" seUs,.p�is. mantínfram

:t'a terra que durante várias vezes' entre nós,' Nm
.

permánénta movi-
muitos anos s'ó era co- pela sensibilidade do mente de "a'presentações
nhecida por Itapocu. então prefeito Hans Ger-' de teatro, cf·e concertos,
volta a trazer o calor da hard Mayer, com peças' baílados

'

e corais,' com

juventude pelo gosto da dramáticas e matínês ,para! peças �scritas pôr gente
representação. a garolada, com o salão' daqui da cidade, ensaià:

Do ,_grego theátron, Cristo Rei, hoje demoli, das e apresentadas ,'. com
quer sigIltficar o. 'lugar do, sempre cheío., O po-' sucesso

:

coraoDíe, I�S�ig�,
àonde se vai para ver' der público investia em Feuerwehr, q�e arran-"
ou pelo latim, theatru - cu-1tu:iä." Mas o 'q.ue pare' cou vivos aplausos pelas
edifício onde sé répresen- ce de maís ímpottâncía é apresentações :,' daquele'
tarn obras dramáticas, - o fato de ter'; sido a pe-

- musicadoJ : com :., ea)lções
óperas eu o local onde se ça -escnta e'-represente-; ínterpretsdes pelas "jo,-'

.. ,Je�li�él_ algum aconteci- da pelo préprío grupo vens de então, tais como

mento memorável. j O' vem' dó jugar'. A Erna Buhr, 'Frléda Jans-

Foi o que aconteceu com capacidade criativa do .sen, .Charlotte' Rusch,
o Grupo "SCAR" com o· grupo liderado pelo Gil' .Francísco Fischer, Srta.
Show Musicado comemo- mar Moretti encontrou: Lage.mann,�. entre ,'muitos
ratívo dos 33 anos e o o fi1ão de ouro por onde outros, .não esquecendo
teatro comédia "Salão extrai a matéria prima Heinrich Kopmana. Até
Buhr 50 Anos depois". do próprio meío-ambíen- o'Alfons Buhr teve um

O retorno às atíví- te: ·papel nl:l'llla: peça' infantil
dades está a merecer a' Assim já se fez no e a sra.: Lísolette Trínks,
plausos por parte do pú- passado, Gílmar. Apenas proíessora de Joinville,
blico amante da arte l}-= não ficou registrado, co- adestrava as jovens nas

teatralizar, adaptando à ' mo hoje.' O que. é uma danças.
cena uma época áurea de pena. Apenas uns frag' Esta manifestação teve
nossa cidade, quando aín- mentes são lembrados, por escôpo cumprimentar
da inexistiam a TV, oRá,

.

mas de
..
uma .peça inteira os jovens da década" de

dio e o cinema não ia não se tem noticia. noventa pelo retorno às

além de composições de À 'Rádio Jareguá, eh- suas raizes culturais, ao

Iilmes mudos, enquanto tão ZYP'9 estourava em. mesmo � tempo que pode- \

a falecida D. Adélia e começos de 1948, com rá despertar algum artís

o "Chico" fischer se es- vozes que eram verde- ta da. "velha, guarda" pa

meravam em _

animar as deiras trovões,. vindos'· ra vir contar
-

a' história

cenas, tocando o piano 8 das emissoras paulistas, que conhece, para que
o víolíno, De vez em Também tínhamos 'Os se possa montar uma boa

�,�-q\la�9, havia nec�ssida- nossos speakers. Mas o parte da mem{>ria do

de de molhar a tela ex- 'Povo' queriá algo mais teatro que, pOr ,-:!nquanto,
tendida para não pegar desse aparelho que 'emi-' está no ar.

fogo, ,dado o calOr entre tia som. Os jovens' de' Ao escrever estas

o aparelho .= o' pano. então, hoje 6s sessentc;es,' .notas, passo por uma

Sabiam? Dj30 perdiam tempo em
.

moça. e pergunto se ela

Quem sabe um saM botequins .�, pensando em já fez t'eatro. Raquel, a

lutar empurrão para vol- cultura, organizaram um. comerciária, moradora na

tar às origens, pois, Ja' rádio-teatro, reunindo Ilha dá Figueira, desgas'

raguá do Sul, sem desine' os Prada, os Borges é tosa com as dificuldades

recer outros centros mai- outros tantós, gue a dos dias' atuais, diz que

ores de santa. Catarina,' memóriã engoliu, supriÍ).dq "hoje em dia cada um

para só falar de nosso as deficiênCias 10càis.' Pac, faz um pouco de teatro",

Estado, er.a um centro rece que nàda n'cou, ar�' numa alusão ao ser e ao

onde se cultuava o teaM quivado. ,

. parecer. Assim mesmo in

tro e onde companliias
.

Nos à:ilos 50,' o (tlui: forma' flue' já fez teatro

estrangeiras deixavam be Atlético' Baependii na escola que freqüenta.
gratas recordaç,ões €i os possuía um 'deJ)artamen,{ E gostou!'
grupos de Joinville e to 'de téatro,' rio antigO Entusiásmo não falta,

Blumenau, formavam as Salão dos Atiradores' ná O' testo vem por acrésci

pÔntes de ligação para Rua _Seme ,Manar. Daqu�- mo. Avante, moçada!
grandes noitadas. Infe' �as apreseIita:<;ães exist�
lizmente, aS pessoas eram a lembrança da' participa7 E· V. Schmöckel - 07í89.

muito imediatistas. E1es' ção (vejam S,?!) do Ingo • , ....----------_..;. .._...-:1

i·am ae, teatm,. gostavam Mül1.eL, o lIigo GI'�uel, p'
- , ,.' t··d:

: ". , :;'

das peças apresentadas, hoj;e vend,edÕi: de' bl�he' :, ·qr� ..

- "",P'�_... __,,' .se.guro nao ·e SO garan Ia -- e', fISCO'S: ;�
batiam delirantemente. fes de loteriá, com jum -- ."--

---- -,
.

-- .

palmas aos seuS intérpre- quadro chamado A QPE- �
,

. "

.

teß, iam para casa e es' DA DA PASTILHA, Th1ilma Seguro
queciam

--

de . registrar ,és- álusã1Y hil'ariante a outra
. ;- --.

.

ses, movimentos que hoje queda que n.este mês

poderiam --
ser a memória compl--:!tou 200 :-anos. Vo- Preslaça-8 de' Servl·çosdo teatro da cida<ie, em cês n30 podem hnaginar --' --.

--

--

todos Os tempos. Mas como foi ,divertidà; a

ainda existe �sta p0).ssli:' apresentaçãâ;do Img-o que, COOS It·
'

bilidade de se resgatar por si era um'.. folclóric� U e - ,nos
essa memória. O teaM íntérpreté em terra. E ci
tro amador 'senip-re exis- queda 'dá pastilh�t::__ uméÍ

,--,., .S··,,·,'···U··,u·... r ,O s",".' A ."" G a' r C.I· a·tiu ,::>ntre nós, nas escolas, aspirina' - fez quase o
:

:::. -������::e:ºc[:;!gi� ����r�ir abaixo. Também
._ R��,�xpediCi�Í1ár,i.Q!. Gu�erdndo dét Silva n·«? ßQ,; l.� a,f:Iâa.r. sala 2 �.

, t'
' --," ,.�'

. ,
.

--._
.,. ---, --'

'.'
. ',�,'.

-

.... ,

, ... M.Ó.,ß.� 72, -.1,.1,_,,8.�, - .J·arô.gu,i' do S.u1---" sc:
até o radio-t_e_a_r_o�_ _

Ma!) 'recuáncI'o" 'ainda ..---·__=- ,·_-.__.....'--.-.·... iIÍIIIII ... .,.j

1_I,ar Teatro.,,� •..

I'
I

,
.

da-�
-

R:a '�uel, .

- '" ' - q ... �-

COM:eRCIO _DE FRUT:AS_E"Yl:iRDtJ�AS�'"
�

SEMPRE FRESCAS Ê VERDES;5 PÃU t�SÊlRO
, "

• ,','_' __ ; '"
..

' _._ "."J..
'

"

E CUCAS. AMPLO' ESTACIONAMENTO�

,

.Verdureira

Rua CeI. Procópio
Jaraguá

Gomes, de .. Olíveíea, ·t.:160!·
do S!1'L' .' �é. $0_ _'_:."". ,:::;. :

'. .. ".it." �-"'�
-.-

IIIIERIMDlflS ,::
ói

'1Ite'rmediári:a; dl.� .:. 'r
,

...

"Iliveta llda�·"';:!
R. �Oão Piccoli, 1(}4 - fone 12-2111. - Jaraeuá do Sul
_ CREeI 643�J.

.

-, "

,

CASAS A VENDA: De a50in2; terreno' 5íö�i�2;>
, • ,

-
-'�. '.0 .

" r
. rua Busêbío Depoy n,? 1,25, em alvenarta. -De,
"190 m2, alvenaria,' terreno' 595m2, rua Adéhci'
Píscher 292. De 80m2, místa, próx. Arweg. De:
140 m2, mista, terreno 600m2, Jardim': s. Luiz /
De ,150 m2, 'terreno S20'm2{ rua: EüséJi!b DeP�y'
n."'.157. De 170 m2, rua Rio' Branco '522� P,e J�q

. m2. lateral da Proc. Gomes." De 204
.

iri2� ein�al�
, , .' ��_. .,

' r
venaríe, prõx. CoI. Holando Gonça)ves ... APJ\:R�

�,_....
:,

.. .,.... " . � ,-

-li 'C'�h'á,lé;:�f_.lamrttl� ·IMOB� � ..

';" ::�� �
"

.

REPRESENTAÇOES Lm..(
Rua Relnoldo Rau 61 - Fones 12-1390 e 72�1500

V E N ,D E
- '.

"'�

CASAS - Em' alvenaria com 142m2;' entradJ: .'

mais BNH, rua Padre Mirandínha 40' [próx: 'P,bst
to MarcoUa). Em alvenaria com 120m2,' entrada
mais BNH, próx. WEGT Em alvenaria '!.

com

70m2, Lot. Flávio II, próx. Escola. Em al'vena-n�,
com 102m2, Lot. Flávio Ir._EiIi alvenãri�:·ê6nt· .

4Qm2, rua, Arduino pradi,. J. Esquerdo:, -- ê�s�: .

,mista com 146m2, rua Gil�íamirilÍl '(Vila ::Nova):
e outra mista com 100m2, rua Frederico Barg í5�
(prÓ:lt. ·Marisol I). EM' GUARAMIi�IM�· em
alvenaria com 180m2, prôx. ARG .e em: �rvefia�
ria com 110m2, rua Pedro KIeín 30 (subida

.-

'dq
morro). TERRENOS RESlúENCIAIs:- DÊ
847,55m2 Rua Venâncio S. PO!to, após viad-l:Ít�;
De ·303m2, próx. Escola Albano Kanzler.

.

. De
928,35m2 rua Tb.omas F. de Góes. De 995 m2;
Lot. Villa Romana (V. Nova)· e" de 360 rr.r2, Lof.�
Jardim Flávio II. IMÓVEIS _ COMERCIAIS 0$
INDUSTRAIS - Consulte-nos:

',.!
- ,

,: f
,

_ ',r:·-
, .....-., ;'-

,.
�:'.

'CORREIO DO POVO'" '72·0091

é
.".:-:;.:"{.

"
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R. C. JARAGUA .00 SUL
O Rotary Club da eídadg testá vivamente em
psnhado na realízação da 3a� Feira da Malhai
com .Q apoíc da Preíeítura Municipal, na come

moração dos 113 anos da fundação desta cidade.
Na :ia.-feira desta semana a reunião rotärta foi
transferída pera o 10caÍ das festívídades,
R. C. FLORIANÓpOLIS-ESTREITO
O Secretário Vílíam ato 130ehme estä-se apres
sando em remetei comunicado à coluna, com
recorte de jornal, dando conta das atividades do
seu clube, uma dos que maís preocupa a. região
continental da Capital do Estado. Com a parti
cípação dos camp. Barbosa, Adolfo, Sebastião,
Almíra. Vílíam, Ängelo, Hélío/Bránca, Ismael,
Juca, Aquilino, Zenita, Clécio, Evaldo, Melim e

Adilson foi dado prosseguimento ,à campanha
"AQUEÇA SEU IRMÃO NESTE INVERNO�'. Em
frente à Casa da Amizade (Restaurante Monte
Carla), foram entregues 130 acolchoados à fa
mílias carentes,

.

previamente catalogadas,
'estabelecidas no Morro da Caixa, Mafra da
Convoca e às margens da Via Expressa, bem co
rno à SERTE, e à Casa dos Meninos Excepcionais
de São' José .. Belo gesto, companheiros!
GOv,. MANOEL MIRANDA OFICIALIZA CO
MISSÃO
O Gov. Manoel Miranda, do D-465 oficializa in

dicação de membros do Colégio
.

de Governa
dores do Distrito, para participar da Comissão
de Relações PÚblicas, esperando contar. "com
o seu, alto espírito rotário para trabalhar pelo
nosso Distrito".
Já estamos com ferramenta ne mão, Governador!
R. C· DE INDAIAL
O Rotary Club de Indaíal aprendeu bem as ins

truções na Assembléia Distrital, pois, tanto o

camp. Edo Dyck, de Servo Internos como o
.

camp. Marina Patrício, dos Servo à Comunidade,
'enviaram boletim, mostrando .

como se pode
divulgar Rotary, especialmente quando o clu
be se completa com a Casa da Amizade, COm o

Rotaract e o Tnteract. O presidente Ivo Kannen

berg deve estar rindo de orelha a orelha. Para
bénst
(Da Comissão de Relações Públicas do

Distrito ·465, Ano 1989/90)

,,'•..'

� . "

INFORMATIVO ROTARIO

O QU,atrt-Meia
Cilca

"Desfrute Rotary"

Empreendi·�enlos· Imubiliários
. Marcallo Lld·a. C�ECI 093

/

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-11:)ô Jaraguá
do Sul - SC.

RELAÇÄ� DOS IMÓVEIS A VENDA

- CASA MISTA com 150m2 (J. Esquer
do) NC;z$ 25.000,00. CASA ALVENARIA com

136m2 (I. da FiglUeira) NCz$ 21.000,00 .. CASA
ALVENARIA com 190m2 (Bairro S. Luiz) NCz$
50.000,00. CASA MISTA, prõx. Escola C. Mar·

catto NCz$ 27.000,00. LOTES no Lot. Júlio Ro

drigues (V. Rau) a partir de NCz$ 7.500,00.
LOTES no· Ana Paula II a partir de NCz$
5.500,00..TERRENO no Ana Paula II NCz$ ...

6.000,00. TERRENO na Venâncio S Porto com

1.521m2 NCz$ 35.000,00. TERRENO' esquina cl
'538m2 próx. ArteIaje NCz$ 16.000,�0 e TERRE

. NO rua, Lourenço Kanzler com 682,40m2 NCz$
15.000,00.

'

POVO·
..

Metalúrgica Wiest. inova· para aumentar· a produção
A Metalúrgica Wi.est

S . A ., está pondo em pré
tíca um série de ,�sitra-

. I.'

tégias que vão possíbílí-
tar um crescimento de :)'0
por cento rro volume Ií
sico de produção em 1989
e consolidá-la na condição
de Iíder nacional no mer
cada de reposição de es

capamento para auto-
· veículos. Localizada em

Jaraguã do_Sul e centro
lada pela Wiest Admínís
tração e Participações
Ltda, a empresa opera

'

com nOVOs equipamentos,
uma moderna cabine de
pintura eletrostática e u

ma máquina de fecha
mento automática, que
possíbílítam a colocação
de uma variedade maior

· de produtos no m�rca-
do.

O diretor-presidente
da empresa, Jamiro Wiest.
destaca, também, as íno-

Coluna
Evangélica

CULTOS: 'Neste sábado
às 19h na Vila Lenzí e

Rua Joínvílle: domingo
às 8h no Centro e Santa
Luzia e às 9h30 no Cen
tro, na Vila Nova e -em

João Pessoa. �NÇÂO
MATRIMONIAL: Rece-
beram a benção no día
15, na Igreja Centro, Ro
naldo Mi.Ilnitz/Terezinha
-de Fátima Gonçalves e

Wilfried Schroeder/Leo-
nice Neves; na Igreja de
João Pessoa, Jair Har

mel/Mércía
.

dos Santos.
Neste dia 22, na Igreja
Centro, 18h-Lauro Frits-·
che.Cleníce Monteiro e,
às 20h, Ari Roberto
SchreiberfRosenel . Sar

dagna. Na sexta-feira, dia _

28, na Igreja Centro, 19h
Waldemar

.

Mohr/Anita
Jansen e 20h-Marcos Mey-
er/Luciana Grimm. BO-_
DAS DE OURO: Rece':

bem a bênção pelos 50

'anos de casamento, ne_s
te día 22, às 19h, na

Igreja Centro, Conrado
·

Riegel Júnior/Irma Rein

ke Riegel. ENCONTRO
DE IDOSOS: No di� 25,
terça-feira, às i5h, na Rua

Joinville e dia 26, no
·

mesmo horário, no Cen-·

tro, reúnem-se os idosos

do Grupo "Raio de Sol".

vações nas áreas admí- O Grupo Wiest é fOI"
nistrativas e de pessoal. mado pela Metalúrgica
"Implantamos Um síste- Wiest, Símesc (JoinVille)
ma de admínístração por e Tecfíbra (Rio Negro·
objetivos � reestrutura- PR)" além. da Simesc-São
mos nossa área comer- Paulo. Mantem atualmen
cíal. Ao· elaborarmos te um quadro de 850
nosso plano anual de funcionários, com fatu
treinamento, decidimos ramento de US$ 3,5 mí
priorizar ahornern", re- .Ihões/mês e um consumo
lata Jamíro. que. tem co- de 40· mil toneladas· de
mo superintendente Char- aço/ano, entre outras ma
les de Souza. A empresa férias-primas. Na pauta
resume suas estratégias de exportações, escapa'
com a garantia de um : mentes, chapas, blanks e

caminho seguro para a perfis, além de desenvol
modernização técnica, vímento do mercado. ex·
pessoal, mercadológica e terno para produtos en-
de produção.

.

genheirados.

LEMA DA SEMAN.A.:

ABANDONO DE EMPREGO

_De conformidade com o artigo 482 letra
''1'' da CLT, convidamos 9 Sr. Alíbsrt Mathias,

. portador da Carteira Profissional n.<? 01.'6:)'4 e
da séri� 486 a comparecer em nosso Departa-,
mento Pessoal no prazo de 72 horas, a partir
desta data pera reassumir a função, sob pena
d� ficar caracterizado o ABANDONO DE EM
PREGO.

Jaraguá do Sul, 18 de julho de 1989.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREI'FHAUPT S.A.
(Jaraguá do Sul)

.

"Aquele a quem muito

foi dado, muito lh,= será
exigido; e aquele a

quem muito se confi,a,
muito mais lhe pedirão".
Lucas 12;48.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL

LEI N.<! 1.299/89·
Autoriza o Executivo � adquirir por per
muta terras de Walter Bartel .

. O PREFEITO MUNICIPAL Im JARAGUA
DO Sl,JL, no uso de suas atribuições,

FAZ SABER. a todos os habitantes d�ste
Município que a Câmara de Vereadores apro
vou e. ele sanciona a seguinte Lei: I

Art. 1.9 - Ficam desafetados de uso pú
blico especial passando à categoria de bens
domíníaís do Patrimônio Público Municipal 02
áreas de terras contíguas, uma com 4.447,l1m2
e outra Com 6.725,48m2, somando 11.173,19m2,
adquiridas por desapropriação e permuta, res

pectivamente, de Eggon joão da Silva Admi.
nístradora Ltde-, situadas às Ruas 140 - Ma
ximiliano Híendlmayer (lado par) e 412 - Max
Wilhelm (lado' par), Bairro Baependi, perímetro
urbano.

.

.

.

Art. 2.<? - Fica o Executivo autorizado
a permutar as referidas áreas pelo terreno de
Walter Bartel. com 12.757,44m2, MI 11.730,
situado às.Ruas 369 - Georg Niemann (iado ím
par), 370 - Willy Bartel (lado ímpar) e 486
(lado par), Bairro Baependi, que passará,. em

consequência. a integrar o Patrimônio Público
Municip,al,

.

na categoria de 'bem de usó especial, .

transferíndo-se para este o destino de abrigar,
o futuro Terminal Rodoviária Intermunicipal e

Interestadual de Passageiros.·
,

Art. 3.<? -- As áre� mencionadas nos

artigos precedentes acham·se represe,ntadas· nas
plantas topográficas anexas.

Art. 4.9. - Esta Lei entrará ein vigor na

. data de sua publicaÇlão, reyogadas as disposi
ções em contrário ..

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

ANTENOR GALVAN
,

�crelário de· Administração e Finanças

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.fARÃGUA DO SUL, 22 A 28 DE JULHO DE í989.
.. ÇORREIO

I

II

Estado -

de Santa Catarina
Prefeitura -Munícípaí de Jaraguá do Sul

LEI N.t?- 1.302/89
Autoriza o poder Executivo'Municipal a

.

celebrar Convênio com o Governo do Es
-tado de Santa Catarina;' através da Se
cretaria de Estado da Educação. .

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, nó uso das atribuições que lhe são

conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadores apro
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

.

Art. 1.9 - Fica o Poder Executivo Muni
cipal autorizado a celebrar' Convênio COm o

Governo do Estado de Santa Catarina, através
da Secretaria de Estado da Educação, para ad-

. ministração e utilização do Ginésio de Esportes
Arthur Müller, localizado rieste Município, per
tencente ao Patrimônio do Estado,

Art, 2,9'_ Esta' Lei entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário,

jàraguá do Sul, 06 de julho de 1989,
IVO KONELL
Prefeito Municipal

ANTENOR GALVAN
Secretário de Administração e Pínanças

Walter Luiz Ribeira

Alexandre Oellagiustina Barbosa
f)o

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n? 13, 2� andar - sala 206,
Edifício Domingos Chiodini. Informa seu novo

teleíone aos elíentes e amigos: 72-3956_

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

l\fURILLO . BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS
� Díreíto Clvll - Crímínal - Comercial

.

- Trabalhista - Esportivo -

Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala 1

Fone '(2-0188 - Jaraguá do Sul - SC

i ..
-

Não há dúvida, de que
o· governo - càtarínense
jöga com dois pesos e

duas medidas. A. recente
reunião de. trabalho da
ADJORI-SC, nesta ci
dade, contou com apre- .

sença do Secretário da
Comunícaoão

.

dep.
Irai Zílío e do Coorde
nadedor de Imprensa
daquela pasta, Carlos Da
mião..

Na ocasião, os jamais
'do interior do Estado'
de Santa Catarina mos

traram ao dep- Iraí Zí
lia, como é falaciosa a

área governamental, pro
vando com a apresenta
ção de um jornal da Ca
pítal, com menos de 4
meses de circulação que
nada menos que' 4 pági
nas inteiras continham
publicidade do governo,
numa só edição, enquanto
a grande marona dos

jornais do interior não
contavam com uma li-
nha.

o títular

e, divagando sobre o

assunto, pediu ao Coor
denador para anotar es

.

se írregularidade, o que
prontamente foi atendi",
do.
Os participantes da

reunião,
-

no Centro Em
presariàl,' respiraram

,
..

a

liviados, certos de que
encontrariam éco nessa
área da admínístração,
mesmo porque o próprio
Irai era homem do in-

. teríor e conhecia
.

as du
ras lutas dos homens da
imprensa..
Eis que; agora, a pró

pria imprensa diária da
· capital. estranha essa sú-

· bíta orientação da pró
pria -Secretaría da Comu-
IlI1'cação que atendendo,
à sugestão e concepção
da assessoría do gabine
te do dito" cujo Carlos
Damíêo, está fazendo
circular, com um total de
oito páginas e periodici
dade semanal, o primeiro
número do jornal "Con
ferindo", órgão oficial do
Governo e que, à título

· de explicação justifica-
tiva, serviria como au"

xilio na divulgação das
ações governamentais em

Santa Catarina.

LEI N,«;! 1.298)89
Autoriza o Executivo a doar um �elevisor
ä 19a, UCRE,
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARÀGUA

DO SUL; nó uso de suas atribuições,
FAZ SABER a· todos 'OS habitantes, deste

Município que a Câmara de Vereadores' apro
vou e ele sanciona a seguinte Lei: -".

Art. 1.1? - Fica o Executivo autorizado
-a doar à 19a, UNIDADE DE -COORDENAÇÃO
REGIONAL. DE EDUCAÇÃO um' Televisor, ·ma�_·

ca National, n.? E-21913, pertencente ao Patrí.
mônio Publico Municipal.

Art 2.9 - Esta Lei entràrä em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário,

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

. ANTENOR GALVAN
Secretário de Admínistração e Finanças

Mais uma vez as verbas
destinadas à dívulgação
psssam para uma ãrea
restrita, manipulada por
uma equipe de reportagem
�, '. r�dªç�o '. 'da _ própria'
SeerEEtq.ri�. _de Comaniça
_ção, pum -Iq_t!lI .

de 11
. profissionais, íncluíndo-ss
nesse grupo o· departa
mento fotográfico.

São funcionários do
governo que escrevem e

fotografam o que o go- _

verno quer, É a transe

parêncía que ainda não
decolou nesses' quase 3
anos de governo é, ímpe
de que profissionais des
compromissados levem' as

.

ações às suas comunida-'
des, com. clareza .:

Voltá o governo a di
zer uma coisa e praticar
outra, competíndo> com
a iniciativa particular.
Depois se queixam que

não recebem respaldo
da imprensa catannense.

.

E pode?
Dá para acreditar num

governo. assim?
O povo deve fícar sa..

bendo dessas Coisas e

conferir nas _próximaS
eleições.

Novo telefone:

engoliu em
.

seco, pígar
reou, fitou sem jeito,
olhou para seu Coorde
nador, Iez ares de preo
cupado e acabou achan-
do uma saída, das mui-. �--- ííiiiII"iiiiiIi""_IIiiíI "_�.

ESTADO DE SANTA CATARINAtas que, em tais situa-
PREFEITURA MUNICIPAL DE' JARAGUA DOcões se encontram para
SUL.

tirar o corpo. Disse o

dep. Iraí Zílio, depois de
reconhecer que isso de
fato não era de seu co

nhecimento e que estava

e r r ado, mas que
teria sido autorizado
quando ainda não esta

va à testa .da secretaria

FURGOES CARGA SECA, ISOT'ERMlCOS, FRIGORIFICOS
E CARRETAS' DE 1, 2 e 3 EI��OS,

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1071

72-3764

IIMEIIIIRRB rEltlfl':
Jaraguâ do Sul

,-.......

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_·····:ADVOGADA
. .

Questões de terras ., acidentes de trânsito -

. Ib\i'.entárlos -. cobranças e advocacia em geral.
:Rua_ReiÍ19ldÖ Rau, 86 - .sala '4 - Fone 72-2111.

AS MELHORES OpÇöES PARA PRESENTEAR
ESTÄO NA'

: '�, lÓiftsi
.:

Sé.nl� j6}&8 e' relógios com -o carinho da
"

_ _

.
" /1,. A. N Z NAS'T E 'R

Mäi:eçharpeodó)'ô�.391- Fone 72-1267; em Jarag.uá

!.. 1

.,Fale -Inglê�
'-ern-'24 hóras

f

'. �;:: ' ...
"

Esta
-

é
.

sua. öp�rtlinjdãde agora no Brasjl-
'

.The Wilm.rd of ConversaUon
: * Método' exclusivo' desenvolvido "nos U. S. A.

-, para quem tem urgência em falar ínglês..
.... Ensino individual. ou' em grupo para empresas
ou . particulares.

* Método prático,
-

eficiente e revolucionário.
Aprendizado garanttdo.

"

'. . INFORMAÇÖES
Gladis, Schmídt Pofio
Rua E�p�d. Antonio Carlos Ferreira 68
FOne . 72-0521

.'

c' ,- CURS'OS DE'F�-RIAS
�'

: '. Se você tem pressa de aprender inglês, a

'�-W1rzard oferecerá íntenstvo durante o mês

.',
de julho, de 03 a 28.01. Desconto especial de

,2,0��, vagas ,llmi!adQ.

Fundação: 10 de Maio de 1919
. CGC -84.436.591;0001-34

.

Diretor: Eugênio' Victor Schmöckel
�,:.:Jõrn.· Prof. . DR'r�SC. n.c? 729 e Dir. Empresa
,.� Jornalística n.? 20:. Membro Efetivo do lnst.

Histórico 'e -Geográflco de SC. Redator: Flávio
José Brugnago . DRT/SC n.? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves -:- DRT/SC n." 219.

',: Redação. "Administração e. Publicidade: Rua
CeI,.. Procõpío pomes de Oliveira n.? 290

.

�qi�à Postal l� - Telefone (04n) ,72 0091 -

'B!tí6Q__ � Jareguà jío Sul ,- Santa Cstarína.

Impresso nas oficinas da' Organização Contábil
.

liA Comercial" SIC Ltda.

Número avulso '. : " NCz$ 0,50

Número atrasado NCz$ 0,70
Assinatura semestral (loc�l) :. NCz$ 10,00
Assinatura anual (local) NCz� 17,OC
Assinatura. anual outras cfdades NCz$ 20,0(-
Representantes> credenciados: Bruvê V:eíc. Co

.

,,'-' 'municação (Fpolis), Tábu.la Veíc. Comunicação

i0,,,(��_ Paulo), PmpaLProp .. Repr,e�entações (P. A-

legre) .

"

ASSOCIADO A ADJORI/_SC E. ABRAJORI

Os artigos assinados, nio' refletem a opinJão
do semanário. As cartas. devem ser legiveis
com assinatura, nome, e\1dereç-o. telefone.E' n9

da CM. de Id�ntidade�' ,A 'pu,bllcilção depende
do critério" 4a.· �edação;')ltie,Je resel'mt -'O' direito
de resumi�las: �.:a ;maf:edá' 'ôJJ:o 'publicada h_ão �.,e-·

:·�"t"á-it'evelvtdar " :'
',' ,. � " . :-

"A Hlstóda de Bossa I� Dlo' pode flear s6 na saudade".
O PassadQ só. é Important� � Q seu tempo foi bem em�regado.'

Barão de lta�u
_. :fI>. '�.

.".

.

HÁ- 70 ANOS
,

Em 1919, Germano Kühne; pro
príetério da Selaria Hanseetíce, de
Hansa, hoje, Corupá, anunciava. seu
grande sortímento de. arreios, selins,

pelegos, peítoraes, cartucheíras, frei-'
Os, cabrestos, chicotes e todos Os ar

tigos pertencentes a este ramo.

VENDE-SE só a dinheiro ou a tro

co assim como cavallos, arreios, etc.
.

- Carta. era- dirigida aos geren-
te e redactores' d'O CORRél0 DO PO
V.O pera dizer- que "com ímmenso
prazer Ií o vosso jornal, o qual me
satisfez bastante, não só quanto a'

variedade' de assumptos nelle contido
como também ao seu. thema - pug
nar pelos Interesses desta terrinha".

Depois 'de dízer que não é filho de

Jeraguä, aproveitava" pata levanta:
assunto de ímportência para Jaragua
- o destáque de uma verba para a

construção 'de uma cadeia "porque
as autoridades, além' de fazerem as

necessenas diligência, ainda é pre
ciso ficarem de guarda, porque não

há cadeia para botarem os presos,
� si não o guardarem, naturalmerite se

evadirão. "Os presos, pelo trânsito dr

ário dos trens são levados à Joínville
"Mas quando é domingo ou quando
as prisões são feitas depois das 7 '

horas da noite? Não ha outro recur

so sinãó o subcomissário de Polícia
e o único praça que tem aqui, passa"
rem suas noites ser repouzo, 'não é

exacto?".
.

.

mente esquecído apesar das obras que
deixou perenes no agro-pecuário,
pela sua dedlcação e espírito 'público.
UDl día será r�cqn!i�d�º::-pelos- seus
méritos.

,... .-

- O vereador E. V . Schmöckel,
por ocasião da passagem do Dia, do
Papa, em 29 de [unho. proferia alo
cução na tríbuna da Câmara, fazendo
se constar nos Anais. da· Casa, oficio
ao Santo Padre .e-e- .Plo .)(II.--;::- o Papa

.

da, Paz ao Bispo.. , _DioéeSii.np te Gre
gório Warmelíng e ao Vigárió"da Pa-
róquia.
••• HÁ 20 ANOS
- Em 1969, no Maracanázinho, na

Guanabara, era eleita Miss Brasil a •
caterínense

-

Vera_ Fiscner;'Mlss '-"'5:
Catarina. Dentre as candidatas ao
título brasileiro, algumes beldades
com nomes muito exóticos. Querem
ver?' Ver-ª Fischer, "Miss Santa Catari
na"; Leida Hesketh, "Miss Pará"; A
butakka, "Miss Mato Grosso" e Bró
menschenkel, "Miss Espir�to .Santo".
Lembram-se? Ora. pois, pois!
- Um comunicado' dó espaço, da

superficia lunar: "A ÁglJa pousou".
- Com essas três palavras a NASA
anunciav� ao mundo a ,maior conquis
ta tecnológica da humanidade. No
dia 20,de julho de 1969, três astronau
tas norte-americanos conquístavam a
Lua: Armstrong, Collins e Aldrin.
- O prefeito Victor Bauer lícen..

clava-se por 60 dias para tratamento
,

de saúde. Assumia o presidente 'da
Câmara Octacílío Pedro Ramos 'e o

vereador Hans 'Gerhar4 Mayer, assu
mia a presidência da Câmara.

..• HÁ 10 ANOS'
'- Etn 1979, o. "Correio do Povo'"
aparecia no dia 25 de julho com uma,

edição festiva, ,de comemoração do
1039 ano de fundação d� Jaraguä do
Sul. pelo CeI. Emílio Carlos Jourdan.
Como não houvesse festividade pro·
gramada pela municipalidade e ou

tros órgãos cívicos, o jeito fOi safar .a

onça COm a manífestação da ímpren
sa, que respondia. aspectos da vinda
do Jourdan à Santa Catarina, a pre
sença alemão desde os - tempos - de
Pedro Alvares Cabral.. a coíonízação
de Friburgo (que se supunha anterí

or, em meses a de Rio Grande do Sul,
(1824).
- Publicava, taFfi'bém, foto de D.

Helena -Jourdan Ruíz, . filha do funda�
.dor, então com 95 anos ela que fora
localizada, tr�s anos antes, em Nova
Friburgo, no Estado do Rio de .Janei·
roo . Nascida no Sertão do Itapocu, o

seu amor por Jaraguá era muito
grande, tanto' que, como assídua lei·
tora do CORREIO DO POVO, não
deixava de ler até os anúncios e

ficava emocionada quand0 deparava
com a via pública com o nome d� seu

f�moso e homenageado pai. A fami··
lia, por unanimidade•.resolveu eleger
à. cidade de JARAGUA DO SUL como

ii' cidad.e símbolo da Família Jourdan.
Quando da- passagem do CENTENÁ·
R!O' a família enviou como represen
tante' o dr. Carlos Augusto Leal :.Jour
elan e .

sua ,esposa Mçt:ria Isabel,' esta
já: 'faledda,

II

II

•.• HÁ· 40 ANOS
- Em H:i49, o sr. Otávio de Bu

lhões, economista e chefe da Comis

são' - Econômica Conjunta Brasileiro
Norte-Americana estava pleiteando
quinhentos milhões de dóleres

. para
o Brasil. 150 milhões se destinavam

para cobrir as dívidas aos -exportado
res dos Estados Unidos e 40 milhões
no grande projeto do Vale do S.

Francisco. "Admítia até que poderia
elevar-se a' um bilhão, num período
de 5 a 10 anos. Pô! Será qUe essa

comissão não sabia que isso teria que
ser devolvido, algum dia? E em dó-

'lares? - Mamma mia!
- O deputado Arthur Müller, assí

nalavã" odiá 25 de Julho na tríbuna

da Assembléia Legislativa, congratu
lando-se . GOn} a classe rural de Santa

Catarina pela passagem do "Dia do

Colono" e' pela data da fundação
de Jaraguá do Sul pelo Cél. Emílio

Carlos Jordan.'
..

' HÁ' 30 _ANOS
_.:... Em '1959, .

realizava-se no então'

Centro Agro�Feö�á:ho "João Cleophas" ,

a 6a. EXPÖSIÇAO AGRO-PECUÁRIA
AvlCOLA E INDUSTRIAL!. com' as'

pres;§nça.s do
�

.' Governádor Heriberto

'Hülse, do' SenadÇ>r Ihneu Bornhau-

sen, do Secretário da AgricultUra,
Celso Ivan da Costa, além· de. outras

autoridades eiv:s, militares e ,eçlesiás
ticas, sob o alto _patroçJnio da Assq
,ciação Rural, homenageando·se a

"

fi

gura de Artur Müller, falecidci há dois

anos, um, dos incentivadores, tendo,
na época' na presidência o sr· Albano

'Kanzler; incansável batalhador 'pelij.,
causa rural, hoje, infelizmente total-

�t
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o g�e a Cidade?
,O que preocupa a ci

dade é o não atendímen
to dos reclamos do povo,
Mas, façamos JUSTI·
ÇA! ,

Na 'edição passada re"

gistramos 3 casos pas
sados .na Rua 6 - Cél.
Proc. Gomes de Oliveira

, �,n.C? 80, onde uma är-
vore tombou, esmagada
por um caminhão, no
291 'da mesma via, ' . um

"pintacuda" adernou ou

tra árvore." provocando'
lhe escorriações 'pelo
tronco e a infeliz queda
de uma senhora idosa qf
sangrou abundantemenr
te, defronte do prédio
n.? 280 (Brezjepan}.

No instante em que
estamos escrevendo, 16:�
15M. de 18 de julho, de
1989, os olhos sã<> sur

preendidos por algo de
estranho e apurando me'

II

"

Posto de Vendas' Marcatto
Chapéus, bonés, viseiras, cam.isas, shorts,

.

bermudas e cordas.
-;'

- Em 'frente à fábrica, -.- Amplo estacionamento.

Dr" Luiz Fernando Gonçalves
., Especialista, pela A. M. B.

....: GINECOLOGIA - OBSTEfRICiIA
ginecologia endócrina e ln1ferti11dade .

Atende Unlmed

Av. Getúlio Vargas, 49 � Sala 105 • -Pone 72-3763
,

Jaragtrá do Sul - SC-

•

Jono
Instituto de Psicologia:_
ATENDIMENTO A CRIANÇAS,

.
,

,ADOLESCENTES E ADUlTOS

Psicoterapia individual, psicoterapia de 'grupo,
psícodíagnóstíco. Psícoterapía familiar.

Travessa Anita Garibaldí n·C? HH, lateral da E

pítácío Pessoa, telefones 12-2093 e 72-0252.

oPPU"S VíDEO
\

CLUBE E LOCADORA

DEPOIS DE HORAS (comédia)
CIDADE ARDENTE (·policial)
A NOVA TRANSA DA PANTERA COR

DE' ROSA (comédia) "

'

007 _ O ESPIÃO QUE ME AMAVA

(aventura)
'SUPER FESTIVAL DISNEY (desenho)
BOM DIA VI1;lTNÃ (comédíe)
pOPEYE (comédia) "

ALbM DO CÉU A:?UL (aventura)
MAD MAx (aventura) , .

QUEM b ESSA GAROTA (comedIa)
UMA FAZENDA DO BARULHO (com.)
BULLlT (policial)

r- VEIA DE CAMPEÃO [aventura]
'

007 CONTRA GOLD JINGE:R (event.)

E mais 1.4;00 vídeo·filmes pera você- assis
tir. OPPUS VIDEOMANlA' SEM pIRA
TARIA.

Ihor a visão - óhl - qf
agradável sensação, a

árvore defronte a casa
n.C? 297 está novamente
de pé, com um, "Band
Aid" á lhe cobrir o feri'
mente.
Descrente, vamos ao n.?
80 e, de longe já divisa' -,

_

mos que o toco da ár
vore do n.<'> 80 já não es
tá maís . E maís: um

caixilho fixa o lugar da
nova árvore que deve
alí ser plantada, em meio
de muito cimento fresco
provando que as pro'
vidências foram tomadas.
Nada maís soubemos da
velhinha com seus feri
mentos, mas é de se es

perar que esteja em fran
co restabelecimento e

"refeita do tremendo sus-
to.

E de justiça vir a pú-
blico

'

pará proclamar

preocupa

Defenda o seu patrlmOalo contra sinIStros, pre-
ventado-se, Estamos as suas ordensl

E X I i n b ré s

ComérCio e recarga de extintores em gerj11

Rua Joínvílls n.Y 2.176 - Fone 72"1826
Jaraguá do Sul/SC.

José Alberto Barbosa,

as prontas providências
tomadas, dignas de

,

lou
vor.

A continuar assim, o

.prefeíto acaba dispensan
do Os vereadorés.

MENINOS, EU VI!

Inforle Paroquial
ParóqUia São .Sebasnão

NOSSA MENSAGEM:
Todos nós aspiramos pe
la vida e liberdade.

'

Ao
tentar concretizar 'este
anseio, porém chocamo'
nos com sem número de
situações que impedem a

realização deste proje
to. São obstáculos pes
soais e .sociais. Cedo ou

tarde fazemos a questio
nadora pergunta: -"0
que é mais importante
na vida?". Abraão na

primeira leitura responde
que é hospedar O absoluto
que traz a promessa de
vida. O Evangelho vai
.nos dizer que é acolhen
do a Jesus sentando aos

seus pés e ouvindo sua

palavra que aprendemos
a realizar a tarefa maís
importante da vWa. Se
rá que estamos abertos
à palavra que ,revela o

projeto de Deus? Qual
o espaço que a palavra
de Deus ocupa em nos

'sa vida do dia-a"dia?

DEFESAS CIVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua Jo,ão Marcatto n.? 13 - 2·<'> andar

sala 204 - telefone: 72-1869

Jeraguá do Sul - SC

'Confecções Sueli Lida

MISSAS Sábado às
18h em S. Luiz Gonzaga;
19h na Matriz e São
Francisco e às 19b30 em

S. Judas Tadeu. Domín

go às 7, 9 'e 19h .na Ma

triz, 8h em São Judas
Tadeu, 9h-em Santo Es
tevão e 9h30 na Com. N.

Sra. Rainha da Paz-

ARTIGOS DE
.

FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS Dr CUSTO._

I'Postos, de Vendas na Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Reínoldo Rau, 530 .,.- Jaraguá do Sul - SC
',' ,

Clínica Velerinária
,

.SCHWEITZER
,

Dr. WALDEMAR' SCHWElTZER
Clínica de pequenos e graudes animais, cirúrgías, vacinações \

raio x, internamentos, boutlque-
Rua Joínvílle, n1,) ,1.178 (ein frente ao supermercade Brelthaupt)

Pene 72-3268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

-

\
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lolaillo é cIRlpeil, da 11. Divisál e Jllilrs� ParJn6 vene" Torneia

Os pilojos Cristiano: Marcos Alves, Cristiano
Gonçalves, Marcos, AI- Gonçalves, Salete Moret·
ves, �rrimar Gíanezíní, .ti. Márcia' Twardowskí.

A maratona de canoa' presidente do Clube de ·A fase elassííícatôría Jakes Enrique dos Santos Terrimar Gianezini, Fa'
,

C"' K t k Ruy" dos Jogos de Inverno, 'e Márcia 'I'wardowski bíana.. Heckbarth.
"

Alei-
, 'gern Jeraguä do Sul-Bar- .anoagem en uc Y, I 'f' t d 'Ald 'J

'
'

"

t' d ""'s'ta' prevista para os C aSSllcaram-se en re os van ro' rovandl e, 01-
ta Velha, realizada sa- Lessmann, es a agra e· ""

I
'. '

,

bado, teve &, participa' cendo o apolo da Pref:ü' dias 4, 5 e 6 de agosto e oito melhores do, BrasH". c� MQre.tti.
;� d tura Municipal (pela, os jogos finais nos dias nas suas categorias e vão

ção de 1'8 caneüsta, ,os
3" l' puta' n"ste final de ,', O, t'r'eI'n"ado'r Adolar Mo',,'

_-'quaiS 11 chegaram ao cessão do caminhão), a 12 e 1 "todos no Ginasio GlS· r ,- 1-
-

;j
,

.' 11..4' 'd'e ....-portes Artur Mül- semana, em São Pau o, o retti 'considerou' ótimo os
.! destino, na lagoa, apos ..v..ariso�, Prefeitura de � ,

I
"

o'
'

,J

h d ler Os pa,r'ticipantes se' éampeonato Mundia de, resultados" 'prinçipalmen-
P:,' onze horas de remo que Barra Vel a, ao verea Or .J

," , "

,1
'

J
'

'd rão alunos de 'Colégios e Bicicross, in.tegrando a te pelo conhecimento e

'ievaram os participantes e lojista ose Ramos' e
S 1 -

B '1' E t ex'perI'ênc,I'as,' 'ad,quirldäs,';;
t

. t- Ca'rvalho, qu� p'ossI'bI'li' escolas da região, sendo e eçao ' raSI eua, s '-es

�i pra icamente a exaus ao. -

"I t
-

d Eq 'pe Jaraouá do Sul ,colocou
�. 'Um dos, destaques foi taram o sucesso da pro· 9 equipes no handebol pIO os sao a UI

, �

.,

'um casal ' de Curitiba,' moção, que deve ser re' masculino e 4 0:0 ,temi' Malwe2, que Mlevou às ,pilotos no Campeonato
nino, ,·6 no voUbol mascu' Seletivas do undial, e 'Mundial e em outubro

l' com mais de 50 anos de petida este ano· '

I' B�" lino e 9 de futebol de sa' ao Campeo,nato Su ameri' ira ao CamFleonato ra-

i! i,dade, que participou' com ,

O t t f
' Ião. A informação é do cano, 16 elementos, dos sileiro, no Rio Grande

� uma canoa' canadense, n em, sex a- 9ua, o .

M' , 'cl
i �" A' maratona teve, caráter Clube Kentucky elegeu Prof. Jean Leutprecht" da quais JO se classifica- dö SÚ1., oreth agtra e'

, APEF: ram: Alecsand9r Aldro- ce, t�mhém, os pa roei-
: 'esportivo e ecológico. O a nova diretoria, I T_1� kb th �
s . ..:, ,vandi, Pao a f'l.4.C" ar , nãuor�s.

,

! :. Vieirense_ promove Torneio de Bolão. -Iniciado Campeonato Hoje a meia�maratona Corupá·Jaraguá
,,;' ""0 89 1'orlleio de Bo- Pinguins x

' Floresta, Tu' qual partiCIpam
, '

de�
, 'l,ã� "Cidade de Jaraguá" py x Tiradentes, Pin- equipes, As eqUIpes :"1-
� _ Bola 16, da Sociedade guins x Baependi e Tira- e��e,n�e "A", ABaeI?en�I ,e

�, ,Vieirense, inicia'se às dentes x Vieirense, No V Itona, as- tresb pnmelras-, '8h; deste sábado; com a domingo Flor2sta x Tupy, colocadas, rece eram ro-

(

pa,rficipação de Baepen;If Baependi 'x, Vieirens�, féus, Est� se,mana"
. n�

,:,�,' e Vieir�me (Jaraglla), Vasto Verde x BaependL terça, qumta, e sext� fel

Tupy e Floresta ,(Joip· Tiradentes x' Flore�t�, ras, oito partIdas abnra�
t ville), Pinguins (Indaial), Pinguilis x Tupy ,2 VIel" o Cam�onato: Na, �e

-j'

V:a:sto Verde i(Blumenau) rense x Vastó, Verde, gunda,-feua,' dI,a 24, I�13?
e Tiradedt2s (Itajai), Os In�ciado em 1982, o jogar Baepen,dl x Vle�-
jogos deste dia 22 são Torneio foi vencido em rense "A"; dIa 2� � VI

e<tES' Vieirense x 'Pin- 82, 83 , R6 e 88 pela Viei- eirense "A" x Vleuense

g�in�, Floresta x Vasto rens=, �m 84, e, 85 pe,lo ::C,',' � ,i e i r "e ,l( s e

Verde, Tirad2ntes x Pin- ,VaR'to Verde, e eJIl $7, �, � Vlelrense D, e

uins Floresta x Viei p'eia A. 'A. Tupryi . Vltona x Hansa
, ,Hum-

.
.

' ;ense: Baependi x Tira- TROF:GUS RBS'LULI�AR �o];?t; di� �7
- ��e�;ense

".- . dentes, T'upy x,' Vasto Realizou:�e�, '?t.1W" fmal- � x Vleu,el_lse B "D'�,

": verde,' Ba'2pendi x FIo- de·semaba passadá, o" dIa ·28, ,Vleuense ,

:'
,

,,', :'e"st'a'.' Va'sto. Verde. x Pin- TorneIo Iniciá do Tro' x Guaram, Alvorada x

'�', .,.

B 1- V"
' "A", Hansa

guins,' Vfeirense x Tupy, féu RBS-Lulirriar de o ,ao lelrense
.:>

' •

Vasto Verde x Tiraden- 23cm, nas carichas da So- Hu�?oldt x, �a,ep_ndl e

: -tes, ,Tupy .. , ,x Ba'ilpendl" d?d,a,�e Vieirense,' do Canuas x VItorIa,

o empate sem abertu
s ra de contagem Com e
-t Cruz de Malta, na la. Di
visão, e a 'Vitória de 3 a O

, nos Juniores, deu ao Bo-
d tafog() doís títulos na

tarde de domingo, no
: Estádio Eünco Duwe, em

Rio da Luz. T�cnicamen'
te não foi .ume partida
que agradou () público
de NCz$ 440,00 deixa
dos na bilheteria. Alvora
da OxO Garibaldi (5xO nOS

Juniores) complementá
ram a rodada de encero

ramento do Campeonato
da la. Dívísão da WF,
que teve no Cruz, de
Malta o více-campeão
nas duas categorias e eo

rno artilheiros Ezequias
Carolino (Serginho) com

9 gols e Valdir Marqu<irdt
com 11 gols (este dos
Juniores], .ambos do AI·
vorada. Os I!oleiros me

nos vazados, nas duas ca-:� 'Vila Lenzi é líder geral do Varzea�o
:!

'

A sel!unda rodada das .Paraná, í Oh-Olaría x Uni,
: "Chaves Amarela e ver- dos da .wua, 14h'Pigu9i

,1 ''toelha do Campeonato rense x Sipaca e '15h'No-
.; Varzeano, da DME, apr-e' va Aliança x Estrada No- • Os barreírístas Clarí-
, 'sentou' no dia 16 os- re· va- ce Kuhn (100m) e Ademir,

sultados Bangu lxO, Por" Roesler (400m), junto com

tuguesa, Vitória Oxí GOi' Em ·Guaramirlm, pelo o técnico Waldir Giese, '2S-
, '�, .Mercearía Jaraguá Municipal de Putevol Var- tão em São 'Paulo partíci
" Ox1 Vila Lenzi e Vetera- zaeno,' segunda rodada pando do 8<? Troféu Bra

': .nos OxO Cohab. Os líderes da segunda fase, Polísolda sil de Atletíísmo .11'ro
'� do Varzeano, nas quatro 2x2 Amizade, V=teranos, féu União), no Centro

� chaves são: Verde - O· 3xO Engenho, Caixa D'A· Esportivo Constâncio Vaz
� .Iarta e Santa Luzia com gua lx3 Barro Branco e Guimarães (Ibírepuera).
� 3 pontos; Azul - Fígueí- Comercíal Oxü Corticeira. Em agosto, nos dias 25

rense e Rio Molha com Esta fase encerra-se n292 e 26, o atletismo de Ja',·
G 3� Amarela - Goiás 3 final-de-semana: dia raguá 'do Sul, participará
1 '" pontos e na Vermelha, (Estádio Municipal) 15h- 12m Crícíúma do Troféu
,

o Vila Lenzt com 4 pontos. Amizade x Barro Branco, Governador" do Estado·
<
'Nesta segunda-feira, dia Iôh-Veterenos x Comer- de Atletismo .. última chan

,; ,24, feriado municipal em cíal: día 23 (Estádio do ce para a 'tomada de in
) J�raguá do Sul, jogarão Amízade} 9h-Engenho x díces aos Jogos Abertos'

;pelas Chaves Verde e Corticeira � I1h·Caixa D' de Santa Catarina, que
11 :,Aiul ._:. 9h Continental x Agua x Polísolda. acontecerão em Joaça-

:t Maratona de canoagem :alcança metas ���. d = 20 a 27 de outu-

Dois Toques

tegorías, 'foram Díjalma .trada Nova. Joganão .nô
Nazárib; ': Altair Burger. sábado, día 22, Floresta
com 3 e 2, 'gols, respectí- x Vidro Barão, Botafogo x
vemente, do Botafogo. Garíbaldí e Estrada Nova
Pelo -Campeonato

.

in-, x Paraná, 0, Cruz de Mal;
fanttl, os resultados fo- ja, pela Chave A, já �eS:
ram -Nova Aliança 8:x:0 tá classíftcado ,e a segunda
Rio Molha,' Floresta Oxl vaRa vai ser decídídä
Alvorada e Cruz de Mal' entre Vidraçaria ,Barão
ta Oxl Botafogo. A última 'e Floresta, .'Na Chave B,
rodada será no domín- Paraná e Francisco dê
go, dia' 23, com os jogos Paulo estão galan'tid�,
Alvorada x Nova Alían- à próxima fase.
ça, Rio Molha x Betatogo A Taça "Veroní

.

An'
e Cruz de Malta x FIo, torno Chaves", quadran
resta, no Estádio-do Bo- gular que reúne clubes
tafogo- O 'Nova Aliança' da 2a. Divisão, teve no

jogará pelo empate dían- 'final'de�semana os resul
te do Alvorada para ser tados Paraná 2xO Alian
o. campeão, mas 'caso 'o ça (OxO entre aspírentes)
Alvorada seja e vencedor, e Floresta 3x2 Pinheiros
o cámpeão sairá do qua- (5xl). A Sociedade 'Para
drangu1ar reunindo Nova ná, de Ribeirão Grande
Aliança, Botafogo, Alvo' do Norte foi a campeã do
rada e Floresta. quadranguter adulto, en-

No Certame Sêníor, sá- quanto Floresta 'x .Alíen
bado passado, Rio Molha ça

: irão disputar o título
WOxO Alvorada, Floresta nos dias 30 de julho e

1 x4 Cruz de Malta, Fran- 06 de agosto, nos 'seus
cisco de Paulo OxO Pa- respectivos Estádios, .

ranã e Botafoga 3:í:2 Es-

Bicicross: c,inco;, pilotos no Mundial

A Divisão Municipal' promotoreß aguardam
de, Esportes promove nes- para 'hoje uma maior Par-
t2 sábado, dia ,22, a la, ticipação de àtletas' dos
Meia Maratona Cidade de' dois sexO,:S, categoria ú

Jâraguá do Sul, com nica.' Troféus ,e medalhas
largada às 15 horas em ,e "prêmios surpresas (d:
Corupá (no trevo) e ehe- nheiro) con!;ltam da pre'
gada ,no Parque de Ex"; miaç.ão,
posições do Agropec�ári-
o, após percorridOS os Os corredores deverão
21,975 Íll2tros de percUf7 estar no local da largada
so, Até o meio, da se' com no minimo uma ho

mana. haviam poucas ni de antecedência" para

inficrições à prova.,y �e apanhar as s9nhas e ou

pedestrianismo, ' mas,·, "üs,: , vir. as instruções .

.
, BABÁ - .oFEREa·SE .

.
"Babai �m ;-experiência" 'se .oferece para

trabalhar n1(�io petiodo. Tratar�· 'tele"
fone' 13-0455_ FaLar CQm Zuleide, das l1h30mln

às t:9h30 ,minutoS. �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



c

1

.

:aiÀÍloiâcies de Flaiià 'osé_.-. - - .

- o Diretório Munícípal.do PT é contrário às

':p�çhaçöes de n;un�ß' e -paredes, como certos mílitâri
" t��: J!Rad:�s ao Sindicato dos ·�et_�lúr.giCos andaram
:: �pze;nd9.::na ,se.ma�a. passada. O: episódio ' repercutiu

, m�i,t'(J" iP..ê!� : seg,ungg,.() presidente Lui� 'Hírsehen, que
afir-mo.:l\:

'

que, 'o . PT' re.cOlp�nd� ; p��turas. produeídas
� loc�}i�:a,das, tipo out-doors e placas., al�m de um

trabalho- nas portas das fábricas, ruas e colégios d'-=
2.9 graus. como ocorreu esta semana. "Estamos .sen

do crueíücados por algo que não ,tinha a oríentacêo
'do partido:', diz. ,

'

,

�...... Os' recursos do pT advêm de contribuições
de f11i�dos é. ;impátizantes e de promoções de even·

tos [como o [antar programado pa.ra, 18/0, na Chur·
rascaria, Càpilé). .venda de adesivos, botons e- camí
setas. O trabalho pro-candidatura de Lula intens,m·,
ca-se, Para. agosto I() pT espera sua vinda a Jara

,guá do, Sul, .prcvaveâmente dia, 23, pera um contao-
'to com lideranças 'e imprensa.

'

,

- No día 6 de agosto encerram-se as inscri

ções' de novos - ',eleitores � transferências de títulos,
prazo �ste .ímprorrogävel. O �artório' da. �7a. Z�na
Eleítöral, com. sede' ein Jaragua do Sul, fara plantões
nos días 5 'e 6 (säbadó e domingo}, das 8 às 12h � das
1'4 'às - i7h, '. para atendimento aos retardatários" com

vistas as 'eleições presidenciais d� 15 de novembro
próximo. ,

-, .'

- 'O movimento do Cartório está intenso, nu·

ma' mêdía -diária,' de cem atendímentos, para qualifi
cação. Deste total;, quarenta por 'cent*, são eleitores
menores de 18 anos, que buscam' o díretto- de votar

assegurado na Constituição. � ma.io, segundQ Lu-.
clano de Oliveira, do TRE, foram feitos 385 títulos

para menores e �m' junho 583. _

, 9\ procura, tem a�

mentado muito nos últimos días, '

- O PDS de Guaramirhn reúne neste sábado
o, Diretório Municipal, na Fazenda Wagner, em Ja"

cu-Açu, para �l escolha da nova Executi.:"a., �ara ,a
presidência, substituindo a Esmeraldö ChlOdIm" dOIS

. nomes surgem: Doriva! Leínke e 'Fred'er-icó Gmlher
me Schoene. - O, cönstnitör Dori Lemke, . segundo
informaçÕes, reúne maiores chances· de presidir o

partido. Após haverá cO:Qfraternização:
- Também em Guaramirim, ét JPMDB renova

a sua direção em agosto. Para o lugar de Nilson By
li@r(\t surgem quatro nomes em potencial. Enquanto
Isso, em Jaraguá' do Sul, o PFl. aguarda definição do

:Qiretó,rio Regionàl quanto a apoiar ou .!1ão ,o candi-
,

,dato oficial Aurelia.no Chaves à presi�encia da Re·

pública. E pa.ra 1990, o PFL local' tem como certa a
-

eleição de Kle,inttbbig.
'

,

'

- O encontro político programado pelo PMDB
'em Jaraguá do Sul, e qlie segun?<? �stimativas" cer

ca de trezentas' _pessoas dos munIcIploS dQ' Litoral
Norte deverão vir, foi confirmado para_ o dia 5 de _.

, agost�,· no JÜvent�s. Objet�vo é � d�spertar as ba

ses para o engajamento a candIdat�ra de Ylysses
Guimarães, cuja cotaç:ão, pelas pesqUIsas, estao em

baixa. ,.'

ti--- "Uní total de 1.294.555,40 de .combus veis

foram vendidos no território mu�ictJl'ill, em junho.
proporcionando NCz$ 17.816,18 . de IVV. Do total

,-

foram 621.249,50 litros de alcool" 658.344,20 litros de

gasolina e 14 .•961,70 litros de qúerosene. O óleo die

sel e o gás de cozinha, segundo a lei muniCipal q\le
instituiu o IVV. não tem cobrança do imposto.

,

- Concluídos os Seminários de- Prioridades Mu

nicipais, Q.as comunidades do inte�ior, a Admi,:i�tr�"
ção Municipal de Guaramirim esta adotando Id�ntl
co sistema na comunidade urbana, pOr- ruas, OUVlIl�O_
dos mQrad�)fes as suas queixas quantö a il�I?i�a?,30'
públiça, água, esgotos; poluiçãó e outros. � ImcIatIva

inédita nestes termos tem encontrado grande re-

ceptividade. I
, ",""

I

j
I

I

I
I

I

I,

I

,

.

.·CA2ítSASSB..
,

EnergiâcoIi1 gosto dá café.
� �

.:'..:.:: - _'
...:." ,-

R,elliblica Catariaelse: 158 lIDS
. tras partes do'país, pelo fato da cíàs
.se dQmiriante sulina manter o centro
Ie político sobre as camadas maís po-
bres .da população.

'

'. - - '
,

. Dois', anos: Ill<!iS" terds o gabinete
conservador. do Impéri�, nomeia o

barão de. Caxias para 'pacificar o Sul.
COm experiência .emc outras' campa
nhas, além -da força usou a aproxima-
Ç.rão dos Iarroupilhas, mas só conse

guiu a paz ínterna quándo o .general
uruguaio Manuel Oribs atacou pelo
sul o Rio Grande e, entre dois, fogos,
os farrapos aceitam a paz,' assinado
nos campos de Poncho Verde,' em

28.02.1845.
'

Mas conseguíram os farroupilhas
obter importantes concessões' do go
verno imperial" anistia geral, íncor

'porecão dos farroupílhas ao Exército,
com todas as regalias, libertação, 'dos
escravos que haviam participado da
'revoluÇJão e patente de oficial para
os 'líderes e chefes farroupilhas.
Geríbaldí conta em suas memöríes o

seu relacíonamento com Ana Maria
de<Jesus Ribeiro - a .Aníta, Garibal
di - e á resistência dQS republicanos
'em Laguna até onde puderam, .onde
-Aníta, em 15.1 L 1839, íez Perto 'de
-"20 viagens", em .um pequeno barco
para, transportat- .armas até, a . terra,
entre a fuzilaria" em atitude verda
deiramente . heróica. Depois incen�lia- ,

rain as embarcações que restaràm do
massacre. Garibaldi �' Anita fugiram
para O\.ltras, batalhas: '.

Acabava, assim, em nosso estado,
então PwvíncÍa de Santa Catarina,
um movimento revolucionario que du
rou 106 dias:ê onde �enconfrarain a

morte mais de 150 pessoas que, a to

do o custo tentavam manter 'uma

república que somente foi procla
mada em nosso Pais 50 anos d-=

pois.
. Reverenciemos neste

_
mês' de' ju

'lho essas personalidades do passado
que ai_nda, ��oJe -õ!ncontram pesquiza
dores a estudàr as razões d� seus

.

comportamentos, sob os mais varia-

dos enfoques,
"Investigações como estas, na, o

pinião d-9 vários estudios�" - no di

zer de Everson Faganello - "estão

faltando para a compreens�o do le
vante catarinense que, tev-= cq,mo le

ma' "Liberdade e Humanidade" e' foi

liderado, pelas elit':!s do Sul do Bra ..

sil, descontentes com,algo que ainda

hoje atörmenta ,a vida dós brasileiros:
,os impostos".

Vale a pena 'pén�ar na importân'
'

da da R�pública Catarinense.,?u a

Juliana, por que ocorreu no mes de

julho de 1839.
Salve o seu sesquicentenáriol

"

Neste mês de julho de 1989' es ca-.
terínenses tem muitos .motívos pará
comemorar fatos 'notórios de . nossa
Pátria.' -'

'

. .:'-.;
No�ös :

-

olhos
. voltam-se � - pâ!a: o

Sul do estado onde' no passado se
realizaram atos que' culminaram com
a proclamação; da República Catari-,
nense ou; como ela é maís conhe
cida -::- a República Juüana,

-

O desenvolvímento da grande propri
edade' rural voltada para a criação de
gado e o surgimento de: Uma "arísto-

'

cracía de fernílía" caracterizaram a

formação da Província do cRio �Grande
do S111.
� estâncias e charqueadas que nela
se desenvolveram permitiram a con

solidação
.

de uma, classe dominante
internamente coesa :.e que dispunha de
considerável força militar,

.

represen
tada pelas' "companhias de guerri
lhas" integradas pelos gaúchos, O
uso em menor escala da mão-de-obra
'escrava garantiu-lhes também apoio
de uma grande massa de: homens lí
vres- Em 1835, Bento Gonçalves, cau
dilho da fronteira, depôs o governa
dor Antônio Braga. A rebelião se

alastrou 'ampla e rapidamente. O

regente . Feijó tenta contemporizar,
nomeando e demitindo José de Araújo
Ribeiro para presidente da Província.
O farroupilha Antonio de SOl1� Neto
derrota o legalista Silva Tavé!-res e

proclama a República
\
Rio-Granden

se, côm capitaÍ em Piratini. Radicali
za-se o movimento e ataca frontal
mente o governo central,
Instalq_-se em 6.11.1'836 a nova Repú
blica com Bento Gonçalves na presi
dência, embora ainda se encontrasse

preso, depois da Satalha,' da: llha do
Fanfa, cönseguindo fugir do Forte do
Mar na Bahia. Volta para cMfiar
a revolução.

Entra em cena, n�sse momento
o italiano - revolucionário Gi�seppe
Garibaldi e os farroupilhas podem con

tar com ele, neutralizando a ação do

inglês John Grenfell ná Lagoa dos
Patos· Mostra-se ,a revolução identi
ficada' como republicana e liberal·

Às vitó,rias sorriam à causa e Giu

seppe Garibaldi no mar ,e David_ C�
nabar,ro e Teixeira Nun2s em terra,

mima audaciosa' op�ração bélica to·

mam no dia 22 de julho de 1839 a ci- ,

dade ,portuária de Laguna e procla
mam a República Catarinense öu Ju

liana, diante do clima de desconten
tamento, aqui' no Sul com' a adminiS
tração imperial, no dia 29.

Com a maioridade de dom,Pedro
II, em 1840, este oferece anistia a to

dos os revol�osos, o que não é acei,
to pelos, fàrroupilhas que pr�ferem
continuar a luta. Começa a repressão
pelo poder central que, contudo, não

chega Cl ser tão vio1entéi como em ou-

"

E. V. S. - 07.89.

'Maria ,Fumaça_:_:
Segunda-feita, dia 24, e�stará soment.:! NCz$

o trem "Maria Fumaça" _ 0,50 e a renda será re

fará seis viagens
'

enJ:t:� , ,vertida a AADAV . Pa

Jaraguá' e Guaramirim2 rii!. os saudo$istas4 será
ida e volta. A . F>assag�éh{ um ótimo proRrama, pa-

ra o feriado municipal .

O horário vai das 8h
às 17 horaS. Neste domin

',g-Q a' "'Maria Fumaça"
est�rá em CQiupá.
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E JARAGUÁ
Outro treehe informa seja s6 de marrecos".
sobre '''Teatro e Diver-' Outro divertiDJentó .estä
tfmentos",' onde diz: "No sendo anunciado nos se

domingo passado aeen- guintes termos: "Num
teceu um baDe público .des pr6ximos domingos
DO salão de danças do deverá ser' realizada
Hotel August. Quando lá 'uma corrida de canoas Por meio desta solicito, Tradução feita poraltas horas entramos no sobre o Rio ltapoclL O fazer chegar as minhas Erllit Bendlíack em jusalão ficamos deslum- organizador já mantev� mãos a indenização pelo nho/1989, baseado em
brados pela riqueza dos contactos com o pro- processe movido indevi- fotc)c6pia de uma páginatrajes das jovelli senho- ,prietArio da balsa, af"un damente contra a minha do jornal "Correio do
dtas. Uma anlinadá dis- de alugá-Ia ,para illita- , pessoa. Povo", edição comeDio
posição tomava conta de lar na mesma um bufete Sapateiro remendio ,ratin do Centenário da
todos os presentes, e istO flutuante e a renomada IíDigração Alemã em S.
principalmenté devido Capela Langer ou Sy- -][·][·x-][·][-][-X-][- Catarina, datada de 16
-as escolhidas maneiras moroDio tocar na mesma - de .novembro de 1929.
do Maitre de Plaisir Sr.' 'durante a, regata; (Iogi- "

A s pessoas mencionadasVon, o qual de tudo fez camente não tocar na _�.;. ..

para proporcionar ho- balsa, nulS sim nos- ins- neste jornal logo serão
ras agradáveis às damas trumentos ,em cima da reconhecidas, apesar de N.R.: No corpo do doeu
e caval�eiros. Desde balsa. Nota da red"). seUSBomes e�t,arem um mento traduzido há ee
muito tempo lamenta- ,'Ainda temos três anúo- ,pouco distorcidos". ferência a uma banda de
'mos, com ra-zão, que es- cios no" Jaraguá-Bete", Infeli�mente não, temos música Langer ou S7-
tas inocentes ,diversões 'como sejam: .

em maos�utr�s nu�ros, ••ronio que toCariam
estavam interrompidas. "Ulna vez e nunéa mais'; deste primeiro Jornal, durante a regata. 'A tra
Esperamos que breve- Quem quiseI'- comer um em Jarag..á. C�)ßtudo no dução estä cerretaten
mente recebamos outro bom petisco não deve ,prese�te exemplar, do rretanto por informa
convite ao qual atende- perder tempo para

"Jaraguá - Bote" diz que ção de �essoas antigas,
remos certamente com comprar junto ao abai- o mesm? .aparecerá tratá-se de SylDpfri-
muito prazer". xo assinado, carne de, qD;ando nao tiver outra llio aosa, nastido em

"

,

-

'porco gorda e bonita, C�lS� a faz�l' e quaado Araqaar], em 1885 e
Sobre a mesma rubrica, com e sem esses, ao pre- a� clrcullitãncias o exr-

que faleceu em' 1951,
o jornal ainda informa: ço de5Mréis o quilo. girem. ,Provavelm�nte aos 66 anos músico
"De acordo com .'infor- Vic:tor Dornena.. logo em seguida houve muito festejado -aqui
mações fidedignas o Sr., um éonsiderável acúmu- mari"o de Emma B.e.rfha
August está nó momento lo de serviços. Caso cen- Matlulde Krüger Rosa,
muito ocupado eni -X-][-][-I:-X-][-][-][-' trário talvez teríamos ainda viva, quenodia II

ainda muitos epis6dios de julho deste ano com-transformar o dep6sito
engraçados daquela pletou 101 anos, e que.de 'tijolos em circo para Ofereço-me ao distinto
época a rememerar, Os é motivo de, cI,·ta"ão es-alugá lo a um grupo de público para a mataaea " ;,--,

3'""
acima mencionados por- pecial em outro localequitação artistica. To;' de porcos e s6 r�quisito
tanto devem ser $Ofi- desta edição.mara que este grupo não uma metade como paga-

mento. O mesmo se refe- cientes para nos dar
re a gado e bezerros. ,uma imagem do primei-

Auj•• '

ro jornal de Jaraguá.

----._------------_.

lARAGUA no SUL rra ANOS DE

PROORES.SO
Uma estrela que brilha na constelação do

progresso de Santa Catarina e do Brasil.

Neste 25 de Julho, umabraço especial aos

de

Wille Com, e Ind. de-Prod_ Alimentares'
Ltda.

Rua Felipe Schmidt, 129 ..... Fone: 72-3775

Jaraguä do Sül- SC -

o momento é de festas! Uma cidade se faz
de homens, idéias, e coragem: laraguá, do
Sol fez... se faz.

,
Numa dinâmica, que envolve a tudo e a to

dos.

Colonos desta terra e aos Motoristas o nosso.
Nós nos orgulhamos de ser parte dessa en-

I,

9umprimento.·
,

, 'grenagem.
'""".....

SAL,VITA MOINHO JARAGUA

Soe, AsSist. ao Lavràdor doVale d� Ita-
.

pocu

Rua João Picolli, 94 � Fone: 72-2644

Jaraguá do Sul- SC-

Congratulaç·6.es ao �ovo,d�
,

r

Jaragua pelos seul 113 Anol

SPillA

E·CIA·LTDA.
,

'

R. João J. Ayroso, 772 - Fone: 72-0300
Bairro Jguá. Esquerdo
- Jaraguä do Sul - �-

II

'�------------�-.---------.--�

li

-II
I, ,Parah'é"l Jaraguá do Sul
II

I,
,."

pelos 11.3 anol �de trabalbo

Juntos a cç,nstruimos.

CONSTRUT'OJ(A
, t-;;'" ".

JARAGUA LTDA

R. CeI. Bernardo Grubba, 246

Fone: 72-0014 - Jaraguä do Sul - SC -

A todos que inspirados no lema "Grandeza peloTrabalho" contribuiram para o desenvolvimento
da comunidade jaraguaense, vencendo lutas e desafios nessa longa data e brilhante trajetória
de 113 anos, expressamos nossa profunda admiração e prestamos nossa homenagem
Parabéas lara�o' do Sol! -:

, I
.

METALURGI€A ERWINO MENEGOTT. LTDA.

II
I,

II

I,
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REMEMORANDO. No dia 2S de Julho de 1976, No flagraate, uma toto de treze anosatr'" bati
Jaraguat �o Sul completou 100 anos de fundação. da da coUna onde se IocaBza a sede da AABB.

,

Irradlaado cultu,i'a. O,Coral da Sociedade
Cultura Artlstica, em recente apresentação pOr
ocasião dos seus quinze allO& No sAbado, dia 15,.
premoveu o EDCootro de Corais, bastantç_presti·
glado e lieste -dia �2 marca presença na S! Festa.
do CoIooo da Sociedade ABaaça, do Rio Cerro'
IJL

' .

larag.á do Sal .. merece o reconhecimento detodos os catarinenses e brasileiros. pela pujança
de sua indústria e de seu comércio! E �ós estamos.ao seu lado para colaborar neste desenvolví-:

,'mento, transportando suas riquezas.
-

ParabéDs povo jarag...enleiÖ PuaWns �go motodst....
, Esta é a homenagem da

'WAGN·ER TRANSPOR1iES E CO'MiReIO�LTDA.
, -

,Matriz em Guaramirim e Filiais em São Paulo:�(Çapita1), Campinas. Marflia. Ioinville e Blumenau.

>e

I '

PARABi'NS JARAG',UA DO SUL!
I •

Saudamos efusivamente a comunidade jaraguaense quando da come-
....

.
.

mo:ração do seu 113.° aniversário de fundaçâo,

.Aproveítamos ii oportunidade para prestar tambéma nossa home�a
gem ao Motorista e ao COIODO neste 25 de Julho.

'CILUMA' COZINHA

INDUS'TRIA-L, LTDA.
.

'

� Rua Ängelo Rubini, 1.365'_ Fone: 72-1553

Iaraguá do Sul"": SC -
.

.:

Iaraguä do'Sul

JARAGUÁ 'DÓ 'SUL '_ 113 ANOS
,-

� fIIj

EAte é mais um aniversário que

vai ficar em nossa mêm6ria.

"

'II SJRUDfL HAUS
(PAES':i .DOCES ÇASEIROS)

Rua Bernardo Dornbusch. 922

(próximo a Marisol)
. Iaraguá do'Sul � SC-

",
, I"

Eles sonharam com este futuro. que hoje se desenhª tão ClaI;O. E no seu sonho. estávamos
nös, seus descendentes.

Honremos aqueles homens e mulheres que deram seu sangue e' suor pelo' futuro desta terra.

Hoje DÓS colhemos os frutos.
- ParaW8S laragu4 do Sul .. pelos te.s 1.3 anos de fundação.

"
. NoVo te.efo,..:

EM'MEN'DÔRFER COM. DE VEICULOS LTDA. ./
1 '
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,

LAZER. O magaUleó lago do Parque M"wee,
,de exuberaute beleza, ee..tItuI·. DO pdDdpaJ
pouto de atração turfsda de Jarap6 ,do SuL

Nos orgulhamos de pertencer a esta comunidade ordeira que faz do traba-
lho e da valorização humana sua principal razão de existir...

,

Parabéns Juagu' do Sul. extensivo ao amigoMotorista e' ao bravo

. Homem do Campo.
,

'

�
,

.
.

es AUTO'PEÇAS LTDA
Rua João Picolli, 139 - Fone: .12-0325
Jaraguâ do Sul - SC -

,'"

MENSAGEM DO PODER
, -

EXECUTIVO,' MUNICIPAL
Terra de Colonizadores. Uma nova cidade. Fundada em 25 de julho de 1876, peloCoronel

Tempo de Progresso e perspectivas de muita Emílio Carlos Jourdan, destaca-se em função do
transformação. Estas são algumas características expressivo número de indústrias nos setores ele-.

de nossa querida Jaraguä doSul que, atualmente, tro�ect:lliçaJe têxtil, garantindo-nos a 3 � maior

.ocupauma posição de destaque no cenãrio catari- arrecadação de ICMS no Estado, bem como per

nense e brasileiro.' mitindo-nos o título de "CAPITAL DA MA-

Cidade limpa e organizada, notabiliza-se pelas LHA".

suas belezas naturais, arquitetura típica e pelos Na' oportunidade em que festejamos os 113

pontos de atração turística. ANOS DE FUNDAÇÃO DE NOSSO MUNICf
PIO, desejamos manifestar a nossa gratidão e

o nosso reconhecimento àquelas pessoas que ini
ciaram o desenvolvimento de Jaraguä do Sul.

Pelo espírito de altruísmo e conquista de seus

desbravadores que .souberam superar todos os

obstáculos em direção' ao progresso e ao cresci

mento, nosso orgulho e .admiraçãol
Participemos ativamente das COMEMORA

ÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE JA

RAGUÁ DO SUL. Vamos juntos festejar a gran
deza e a pujançade nossa cidade, de 15 a,25

de julho.
'

Em especial, aps munícipes e visitantes , ofe

receremos inúmeras atrações durante a 3�FEI
RA DA MALHA.
iARAGUÁ 00 SUL ESTÁ EM FESTA. PA

,

RABÉNSI

IVO KONELL
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DUWE
, VICE-PREFEITO

113 anos de ação. participação.
trabalho e de conquistas.

PARABéNSJARAGUÁ
Ao Colono e ao Motorista o

,

nosso muito obrigado.

ESQUADRIAS

GRAHL LTDA

Estrada Rio Cêrro II. s/n:' - km 19
'

laraguá do Sul- SC-

'113 ANOS DE TRABALHO,DE �ANSFORMAÇÕEs E DE· PROGRESSO� .:-,0MOS INTEGRANTFS

DESTA ENGRENAGEM.

PARABÉNS, JARAGUÁ 00 SUL!

.Da'F'"O'BT'
,

-

,

.

.

.

-

.

.

-

,"

".1;:

. .'
J .,.:: ..'

:,'

;_'.
J"

.
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REVOLUÇÃO� Foto de 12.10.1930. É a atual
AV. Getúlio Vargas, vendo-se o galpão ainda
existente da Rede Ferroviária Federal. Há 59
anos atrás Jaraguá era assim.

-:. .

EDIçÃO ESPEQAL

No .. dia em que Jaraguá
completou 50 ânos

Jaraguã do Sul semp� contou em seu meio com- produzindo desse feliz consôrcio, um filho joraguatin
valores sociais da mOis alta importância. Ainda não se,

chegara a Era-da. industrializaçõo. Eram os temno« Ele cantou as belezaS desta terra, em verso«mag";'
llureos da agricultura e da pecuãria, A estrada de ficos.Bll 63 anos João Crespo esc�veu o belo SOMto

'ferro exportava ·para os grandes centros o que havia que damos abaixo. que vale a sua reprodução. par«
de melhor emmatlnà4eprodutos alimentares. mantei- deleite daqueles que aqui lamblm vieram. um dia.
ga. banha•. queijos. salame, linguiça, nata. carnes e deixaram a sua nuirca de amor pelo encantoprOibI-
defumadas. melado de cana, aguardente. muito milho. zido pela Plrolà do Vela do ltapocu.

.

batata, farinha e por a(ato.ra.·
.

Eis o soneto:

.

Era o ano de 1926, o 8: ano que começava a

correr para o "Correio do Povo", que neste ano

de 1989 completou os seus 70 anos.
-

A vida corria tranqãila ao redor da Estrada de
Ferro. Tranquila mas não ociosa.:

.

Desde 1923. pode-se considerar como o intcto lle
uma época brilhante para Jaragull. um pertoào llu
reo que era assinalado com a vinda para estasplagas
dé um das mais fulgurantes espirftos da geração inte
lectual catarinense,
No dizer de llldefonso Juvenal. chegava à cidade

o mavioso poeta e suavfssimo prosador JoãoCre6po.
designado escrivão da Coletoria Federal. o qual amou
esta terra com o estremecimento de um filho. pois.
ligou, indissoluvelmente, o coração à Jaraguã, con
sorciando-se com ilustre e distinta filha do lugar..

,

DISCOTECA ZBHNDER

Av. Mal. Deodoro, 615
Fone: 72-2872

BAZAR DISCON .

Discos, Fitas, Confecções, Material E.scolar e Artigos p/Presentes.
R. Onélia Horst, 109 - Vila Lenzi

Jaraguá do Sul� hoje a festa é tua,

, hoje a festa é nossa, é prá quem vier.

PárabJns, pelos seus 113 Anos

JARAGuA
Entre dois rios, sem :wJZ. de tão mansinhos
Ei-la, a terra, estuando em faceiri«.
Em arroubos de .seiv«, ein desqlinhos••_
Como se, vendo-a em sonho•. a gente a visse.

C!tega-se e logo envolvem-nos carinhos
De fada o corpo todo•••Que meiguice.
Nos montes jll curVados de velhinhos.
Nos verdes tons da mata, Sem velhice;

Terra que o sol redoira e o espaço aninha
Aberta para a vida em louras misses
De graça que por li!do se advinha.

Sorvem-te a seiva pura sobre trilhos, .

Nessa faina brutal.em que apareces
Exillo meu! Ó terra de meus filhosl

'PARABENS JARAGUA DO.SUL/
�

.

Ao completar 113 anos de trabalho, progresso.e dinamismo, teu povo é que to faz despontar
cada vez mais no cenärío nacional.

'

�------------�----------------------------....................�

,LAURO. PIETSCH
Marcenaría .

R. Marx Wilhelm, ·478 - Fone: 72-1467

J -raguä do Sul - SC -

, _

JARAGUA DO SUL 113·ANOS
o maior talento de Jaraguá do Sul é' justamente o, seu POVQ.

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

���r7,JARAGUA -DO SUL sc .

[IRREID
II PDUO 1919·-1989- -

/

.Que o exemplo dos teus colonizadores se perpetue no trabalho de

cada um de nós.

".

<,

SERRARI_A ·E BENE,F. DE MADEIRA·S RIO MOLHA,LTDA
cumprimenta a comunidade jaraguaense pela passagem do seu 113 .0 an�rj.o.
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."

o PASSADO. Foto de 9. L 1953. Vê-se'o Salão·
Cristo-Rei e a Igreja Santa EmWa (já demoli
dos) -. O ônibus era do Expresso' Jaraguaense de
Bacbmam & Araújo, uma das -primeiras empre
sas de trall5porte. de passagei,ros, rápido, entre
JoinviDe-Jar.uá-Blumenao.

IARAGUA DO SULI
,

'TRABA�HO,PROGRESSO E DINAMISMO. jaragua
"

'

JARAGUA.FABRIL SÃ.UMA BOA RECEITA�PARA 113 ANOS DE SUCESSO.
/

I

,II
I

JI
II

Ir
II

\

Jaraguá do·Sul. 100"milpessoas estão 'depa,abê,.•.
Os Silva, Aben, Bogo, Envnendoerfer, Nagel, Moser, Lenzl, Mann, Marquard!, ,NazÀrlo, Meier, Meldau, Koch, Janesch, Bolduan, Alves, Andreatla, Boas, Ehmke, Doege, Lamela, Fugel, Marcolla, PI:I;anl, Glatz, Písice, Saade, Simon,
Mlrand�, Soares, Wlltuschnlg, Vieira, Uber, Sebben, Pett; Gracloll, Albus, Bockor, Megrl, MOII�r, Roeder, Zanon, Yamato, WoH, Volgt, Spengler, Souza, Mecjelros, !;leimonte, Laal, Schmitz, Glrardl, Plltller, Braildl, Amodlo,
Alexandrtno, Funke, Majoher, Petrls, Romero, Salves, Vasel, Silveira, Torres, Werner, Zonta, Vorpagel, Spézla, Lemk�, Jacomlnl, Gomy, Reinschei, Gonçalves, Hlntz, Pedrottl, Hóldenburg, Vargas, Trapp, Tenten, Zanella,
Malhelro, Maller, Nascimento, Perito, Rocha, Rodrigues, Quast, Puff, Malnka, Jurk; Petry, Salal, Sens, Tltz, Uttpatel, Vall,attl, Zoz, Zimmermann, Weber, Satler, Rabello, I,.eltold, Izldoro, Glrolla, Erschlng, Xavier, Zlpe, Wlttkowsld,
Volles, Séhllckinarin, Schroeder, Lelgue"Erdmann, Theodoro, Coral, Costa, BaçhmanlJ, Abreu, Blanchi, Doerlng, FusAo, Hrusohka, Kuhn, Kuche!l1becker, Becker, Bernardo, Donlnl, Gascho, Boaventura, FIschlIr, Espezlm, Kammer,
Lanznaster, Stein, Rathunde, Kohlbach, ROncos, Pasold, Oachsler, Guenther, Gumz, Fogaça, Ewald, Fodl, Enderle, Florlanl, Buzzarello, Coelho, Peixoto, Luchtemberg, MarineIlI, Papp, Strelow, Tarnawskl, Martins, Str,be, Hertel,
Zapella, Wies!, Tod!, Pradl, Manske, Plçeoll, Pleske, Jung, Jantz, Plazera, Marcatto, Kaufmann, Franzner, Garcia, Fructuozo, Mar\lhl. PansteIn, Carvalho, Bruch, Camargo, Klosowskl, Breithaupt, Murara, Otaa, Mlelkll' Leasmann,
Elchstaedt, Menel, Dornbusch, Cunha, -Mengarda, Drlessen, Goulart, Hass; Correia, DalprA, Hllleshelm, Junckes, Cozzarln, Pedrl, Crlstofollnl, Peron, Schmll!t, Hort, Dalrl, Pinho, Hllle. Schmltt, Seifert, Tambosl, Trentlnl, Vaglnl,
Stange, Reimer, Minei, Miranda, Volgt, Lux; Wernlnghaus, Kelser, Konell, Laube, Gorges, Kusz, Evers, Fortunato, Hard!, Kreis, Freiberger, Krause, Fagundes, Maba, Maãss, Nicoluzzl, Mau'rer, POnl, Matlar, Pereira. Mtwer, Ronchl,

r May, Ramthum, SchOtze, Schulze, Meldau, Schreiber, Sohn, Tomaselll, Maffe�III, Vavassorl, Ueta, Meldola, Mass, Tomelln, Maul, Stelanl, Stephanl, Marangonl, Splitter, Vanln, Stulzer, Jansen, JacobI, Jassen, Kremer, Schuttz,
Krelllng, Jordan, Lueders, Lenz, leltholdt, Malle'r, Mathlas, lehmktJhl, Lazzarls� Mllbratz, Miller, Nunes, Neumann, Morettl, MOreira, Paoleno, Paula, Pauli, Otto, Packer, Paupltz, Pacher, Rossi, RIchter, Santana, Rowe, Possemal,
Saldanha, Sabei, Reeck, Poffo. Ribeiro" Blstow, Santos, Rozza, Sales, Rublnl, Pscheldt, Olska, Ortmann, Mello, Santos, Lotlta; Loss, Lorenzl, Jagelskl, Jahnke, AraOjo, Leltzke, Mlers, Kluge, Andersen, Majcher,-Loefller, Motta,'
Kohls, Alqulnl, Behllng, �arbose, Madrid, Llndner, Klemànn, Bartei, Barbi, Azevedo, leier, Mattedl, Krueger, 'Bauer, Benthlen , Bento, Malochi, Lagedo, Massanelro, Beler, Bastos, Bassenl, Mlcbeluzzl, Killbundil, Berrl, AsaIs,
Arrabaca, Mlelcke, Arruda, Marcarlnl, Klltzke, Benkendorf, -Bartsch, Chlodlnl, Cardozo, Cardoso, Brito, Marifrlnl, Mals, Lessnau, Knaesel, Uma, Bublltz, Knabben, Buchmann, MartInI, Kretzer, Luclolll, Mahfud, Buzzl, Butzke,
Mlelcke, Lins, Burow, Buerger, Loewen, Machado, LOfTIbardl, Sansen, Lopes, Marcon, Lima, Cattonl, Clsz, Mantovanl, Maestri, Camacho, Call",do, Leutpracht, Mahnke, Lorencettl, Kochella, Maosdo, Mendes, Machado, CIprIano,
Cleluslnskl, Cervl, Cagllonl, ,Ceruttl, DOge, Delllng, Cordeiro, Cruz, Dunker, EInsfeld!, Ehlert, Frltzen, Finta, Fiedler, Eggert, Foerter, Eger, Derettl, Galvan, FuCk, Enke, Fernandes, Gomes, Henn, Gosch, Gulmartes, Haue,
GrOtzmacher, Gnelpel, Hessmann, HUfenuessler, KOsteI, Kadng, Lescowlez, ,Marcos, Neves, Planlneheck, Peflln, Paclello,· Safanelll, Demarchl, Demattl!,_ Doubrawa, Demalhe, Aldrovandl, Karnchen, Forlln, Araldl, ,Klatkowskl, Laulh.
Gaulke, Fachlnl, Antldlo, Américo, Ender, Gonzaga, Jullto" KrOger, Ignâclo, Ellslo, Gonçalves, Arantes, Adratt, 'Bagattoll, Krehnke, Farlas"Elnchlnger, Glese, Be"ock, Feder, Gregolewltsch, Kamke, elikun, Bahr, Furlan, Hupner,
Baruf, Behnke, Kelbe�rt, Grlebeller, Feldens, DIeman, Glelow, Imhof, Kreutzfeld, Baumer, BallÍanelll, Borges, Kessner, Chaves, Conosr, Koehler, Dona!, FaJoOne, DIas, Lanlus, Junkes, Gonzales, Crlst6vio, Dreher, Paupltz, Kupsch,
Garen!, Pavanello, Oliveira, Ferreira, Grossklags, Passero, Panlnl, Glovanellll', Jochem, Dlel, Fuchs, ParIsi, Klnas; Hannemann, Peters, Klssmann, FreItas, Horst, Reltz, Gadottl, Raduenz; Sanches, Rabock, Fallgatter, Raeder,
Sehloche!, Frue!, Fteldemann, SchOncke, KItzberger, Soares, SIqueira, Inchauste, GIllI, Sonnsnhohl, Hansen, Freitag, Siebert, Heck, Freygang, Slewerd!, Horn, Estevo, Um, Ullrlch, The"acker, Hoffmann, Geffert, Kanzler, Vamler:,

-

Galastri, Hornburg, Kréútsch, Horner, Trevlsanl, Steinlein, Tlronl, Tatner, Tllles, Arnecke, Anacleto, Blsonl, Teske, Wasch, 'Ba�ros, Tsubahara, Xlmene,s, Venturelll, Alchlnl, Trlbess, Wlll1àlm, Bem" Valle, Tecllla, Blánk, Deplne,
BertoU, ·O'Aqulno, Berns, Veiga, Tomelln, Dannª, Bento, Tltz, Welller, De Bem, Zatko, Tomazell,.'Bilzzanella, Vlosnzl, Zeppellnl, TIefensee, Waage, Baumann, Danker, Beltramlnl, I)úarte, Duwe, BernardIno, WtJerz, Umlauf, Winter,
ravarás, Fock, Weldner, Freiberger, Beftoldl, Zanghellril, Veriturl, Thomazlnl, Fonseca, ,epasse, Gordon, Zanluca, Vicente, GOths, Halike, Ventura, Weiter, Beber, Helneek, MarcheIl, WuH, Barg, Marques, Zahnder; Welss, Bonattl,
Trysottl, Menegotll, Becker, WIeie, Mendonça, Zocate,lII, Watzko, Zunlno, Meder, VOlpato; ZIm, B6r1es, Wroble'wskl, Baumgarten, Wagner, Montano, Blosfeld, Moral, Barckemeyer, Bona,' Mosca, Villela, Muniz, Bampanl, ZIelsdorf,
Vldal, Mundstock, Weid!, Ziemann, Urbalnskl, Blttencol!rt, Mlnattl, Nass, Brandllo, Conradl, Hlmeno, Hinz, Gruenwald!, Bord1m, Branco, Barzenskl, Grubba, Anwerter, Bonllaurl, Caste"a, Gutierrez, Lunelll, Matlle, Conti,
Brandenburg, Arauco, Borba, Mlssfeld!, Balttlnger, Croskey, Mollnarl, Courtinho, Barth,' Modro, ,Barbetta, Classmann, Mohr, Beretto, Clzeskl, Adriano, Mueller, Mentges, Meyer, Correa, Behren&, Betche, Nort, Bretzke, Novlik,
Conzattl, Naseto, Nasârlo, Cleml!nts, 6ramarskl, Andrego)tl, Pech, Petermann, Brito, Benz, Arenhard!, Casttlho, PIres, Bornhausen, Ceppll" Pinto, Cemln, Pintarelll, Clprlanl. Beckhauser, Prada, Rezende, Brummer, 'Ros"ndo,
Salamon, Braumann, Ruda, BatIstela, Alberton, Romllo, Bortolotll, SchOtze, Schuster, Souza, Borchard!, Schsller, Baader, Ktause, Brugnago, Mattos, Boss, Slquella, Braun, Slems" Soeth" Bartusckek, Albuguerquer, Beld,rraln,
Simas, Bortollnl, Caropreso, Subtil, Bonl, Canl, Strlngerl, Blzatto, Cemln, Strel!, Alexandrino, Takano, Stavls, Staehlln, Banstein, Bettonl, Taba. Tallmann, Wackerhagen, Buttchevltz, Volpl, Wodzlnsky, Berwald!, Blron, Wlttkowskl,
Bankhardl, Bellato, Vlergutz, Campregher, Baehr, Clmardl, V.o.laschen, Volkmann, Padoan, PJcclnl, Pieper, PicoU, Martlgnago, Lescowlch, Jaroczlrískl, Karlng, Kojlkovskl, Guies, Hennlng, Huber, Goedert, Gresslnger, Ferraza,
Fetter, Feustel, Delagnelo, Fraga, Donath, Buck, Dólvan, Futianeto, Gambln, Furtado, Fendrlch, Fausel, Gury, Gunther, Herzog, Hlnnlng, Maelncheln, Madke, Pinheiro, OIlOger, Plnosgher, Pola, Taschner, Tames, Sprung,
Stlnghen, Vasques, Stolnskl, Whlnschlng, Vogel, Stelnert, Stenbach, Terle!. Kopeakl, Jankosky, Koster, França, Gartz, Frankowlallo Dreschsei, Demo, Drews, Contln, Buss, DUreck, Kraag, Kasmlerskl, Maler, Mezadrl, Meurer,
Nicolodelll, Neltzel, Narloch, PfOtzenreuter,�Phlllppl, SChilling, Sebold, Formonte, Fend!, Fuachter, Guesser, GrossI, 'Huebner, Grasei, Qehrlng, Georg, Hagedorn, Hackbarth, Kltamura. Koerlch, Loss, Martosza!, Momm, Mees,
Pavan, Plseta, Pollto, Theodoro, Fletz, Flgueredo, Dorlng, Oalagnolo, Devlgllll, DarRI, lehm,�Alhade,ff, Daren, Lehmann, Hon�rlo" Kasprlssén, Gláneslnl, Carmurwln, Bortol!ne, Harnacl<. Lellampergher, Luz, Maestri, EInehenperger,
Bakr, Kaesemodeli Fldêlls, Blhr, 'Manlola, Borghere�I, Busárello, Goethen, Koprovskl, Fellppe, Betll; Ampessan, Mazurechen, Kasmlerskl, Franke, Mauerberger, Mazzarolo, KorndOrfer, Mazzl, KOhntopp, Gotlardl, D'Aqulno, Brotzkl,
Baumgartei, Mehler, Melo, Almeida, Daniel, Henrique, Dellaglustlna, Kurth, Hafemann, DerBello, Mesch, Kasteller, Mey, Karsten, Fossile; 'Brltto, MIchelmann, Ka!lStnerj' /"

Campos, Mlklo, Gums, Háback, Milcher!, Hannel, MorellI, Krutzsch, Cznernay, Mund, Borchers, Engelmann, Frledemannrn, Nardelll, Dallazem, Narf, Kr.ljeBkIa. Elalmarco, Nazatto,
Negherbon, Kienen, .Dalplaz, Bernstorff, Dumke, Nlcollnl, Kammer" Andrade, Deus,· NIedersberg, Nlshlmorl, Mohr, Prestl"I, Dlvln, Hohl, Jummes, Prim, Pulceno, Berthokll,
Raboch, Dams, Fontanlnl, Holler, Radtke, Radantz, Kamlgashlna, Fontänelle, Ralter, Raltz, AMe, Ral:!;er, Homma, Iensen, Eissler, Ramos, Rangel, RapoSo, Baggenstoss,
Ranghettl, KuskowSkl,' Hlnkefael, Hodecker,'Haslmoto, Rassele, Rassweller, S8Jltlnl, Fortkamp, Rath, Rau, Schramm, Rledtmann, 0benaus, Schops, Salvaro, Renta, Odorlzzl,
Schollemberg, Reiser, Ruszczak, Russl, Schreiner, Schonau, Relnke, Rueckert, SchmOckei, Schutzt, Ostapluk, Padoln, Paganelll, Schumann, 'Roesel, Relfmeyer, Paim, Paladlo,
Pamplona, Schollmartz, Sacht, Régls, RaUsls, Rlncav�skl, Santoro, Parlse, Pasqual!" Riegel, Pellense, Sardà, Sasse, Rlsso, Peres, Plazetznl, Piazza. Schneider, Relchow,
Rudolf, RDckert, .Plermann, Sbardelattl,' Scarpalb, Rode, Reis, Schlanzen, Roux, Plrmann, Pommerenlng,.Baux, Schmelzer, SchOnke, Robe� Terhorst, Schrauth, Thlemer,
Trlebess, Savl, Reichei, Trisotto, 1'laullno, Rosa, Uecker, Rengel; Uller, Valin, ROhling, Schach!, Valler, Vasselal, Rebelo, Rehbleln, Vavassorl, Veglne, Roloff, Ropelato, Veiga, - 1

SchwartZ, Venturelle, Vercll, Schaldach, Vlero, Vltkoskl, Vizentainer, Wacherhagen, Scheuer, Wachholz, Wegner, Rzepkowskl, Saeykl, Werlnfurter, Schewlnskl, Weller,
Schadack, . SchAffer, Wille, Schuwedler, Wlnck, Schwalbe, Wltaczlk, SchOtter, Wonczewsld, Wörtmeyer, Zocatelll, Rudlger, RossIo, Schrpauch, Schwanke, Schwanz, Sßvla,
SIewert, Sehoenilu, Sevegnanl, Seil, Scusslata, Scoz, Seeleplet, Schweinie, ,Schweltzer, Schweratner, Fructuoso, KaminskI, 1(0plTl!lnn, Radwanskl e muitos outros estio de
parabéna, pelos 113 anos de Jaragué do Sul.-

I
E!

. h

Jaraguaense de nascinento
e de coração.

II

II

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

I'

Pise finne e com confiança neste chão que o conduzirá ao futuro
feliz .

.. ParabéBs laragu. - Parabéns Motorista

I'
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PROJ�TO "SALÃO BUHR" ENCERRA-SE TERÇA-FEIRA

Um dos destaques na O p6blico tem ainda
ãrea cultural da "Semana . nos dias 22 e 23 (s4bado
de laraguH' / o projeto e domingo), oportunidade
Sal/lo Buhr; do Grupo de de assistir o teatrO<!COmI
Teatro da SCAR. que ja dia "SalãoBuht"; ãs 20h

-

apresentou. nas dias 14, 30min, no Anfiteatro da
SCAR, com o ingresso
custando Ncz$ 3,00 e

Ncz$ 5,00 os mesmos. va

lores pata a apresenta
ção da Orquestra de ca
mara da SCAR, no dia 25
de julho, ds 20h 30min,
regida pelo maestra Ri
cardo Feldensc Igualmen
te no Anfiteatro.
E tamb/m ati terça-fei

ra, ma 25, sempre das 15
ãs 22' horas, exposição de
retratos (�leo e crayon},
da ,artista plAstiça Ema
GQnjher Emmendoerfer;

ts e 21 a com/dia "Salão
Buhr - 50 anos apôs",
apresentada pelo prõprio
Grupo de Teatro, com as.

- garçonetes dançarinas, a
"Internacionalmente co

nhecida" Jêssica Nunda

. e a partidpação esnecial
de Ridi; no saxofone; Nos
dias 18 e 20 aconteceu o

show musicado .iSCAR 33
Anos" e dia 19,_0 concer
to tk oiano e. flauta com
_Melara EliSa.

0- Salão Buhr (em primeiro a e6tJ1lerdtl) teve um pouco do 8IIa mar6ria hist�ricalcultu ral resgatada
com o teatro-comédia do Grupo Teatral SCAR.

_

i
II

iii
I

UMA IDEIA QUE NASCEU GRANDE
II
I
1 Com abnegação e lutá Jaraguâ é o resultado de uma idéia que nasceu forte.

Obdgado COIODO! Motorista, o nosso reconhecimento.

COM. E REPR. DE MÁQÚINASAGRÍCOLAS LTDA.
Filiais em Joinville e Massaranduba

A Serrada Râo da Luz saúda Jaraguâ do

Sul pelos 113 anos de fundação e cumpri
menta Colonos e a você Motorista pela pas-

J

sagein do dia 25 de Julho.

Parabéns!

No último encontro do
ADJORlISC, realizado
em Jaraguâ do Sul, em

junho o casal Eugênio
Victor (Brullhilà'f.Mahnke)

.

SchmjJçke ,

. exibem, .com o secretã
rio de Comunicação So

cial de Santa Catarina,
deputado IratZflio, uma
lembranca da edição
histórica dos 70 anos do
"Correio do Povo", ofe
recida pelo diretor do
Editora Itaberaba, jor
�alista Darcy Schultz;

)
� I
'I

ii SERRARIA

RIO DA L.UZ LTDA.
11
I Estrada -Río da Luz I, si n :

Jaraguádo Sul '-- SC -

"

Numa perfeita integração de esforços de toda uma comunidade, saudamos o Motorista e o, Coloao pela passagem
do seu dia, como ao Povo laragoBeDse que comemora o 113.1> aniversário de fundação.

.
Parabéns!

METALUR-GICA LEITZKE LTDA
Rua Joinville, 2287 - Fone: 72-0526 Jaraguä do Sul-SC:-
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ONDEncs VA A FERRARIA?
\

- -,�

Para os moradores mais antigos esta foto lem

bra os bons tempos de 1941, que é quando foi
tirada. .Er:a a época da IT 'Guerra 'Mundial e

, o raciona�nto era rigorosamente controlado.
Quem, tinha veiculo motórizado, dava tração
,atràvés do gasogênio� uma adaptação complicada
à base de carvão que produzia o gás-que movi
mentava o motor.

. - '.-

Por
.

iliso o veiculo era mesmo a carrOÇ,a ou

o troley, o primeiro pro trabalho e o segundo
para passeios. Observem qUalitas carroça.

_ estavam sendo montadas para atender às necessi-
dades dos coIOOos.·
Onde ficava a ferraria? Não vamos repetir

a p,rgunta que poucos saberiam reSponder.
A ferraria ficava situada na Marechal Deodo

ro, nos fundos do préd,io que dá entrada pa,ra
a Galeria Doni Francisco. ,

�

_ Era a Ferraria Less ....nn que já participava
do processo de industrializa�o.
A foto foi gentilmente cedida pela sra. Berta

H. LessmalBL

-I

JARAGUÁ DO SUL, 113 ANOS DE TRABALHO E ORGULHO
.

. _. .

A Carrocerias Riegel, sente-se orgulhosa em compartilhar dos 113 anos de progresso de Jaraguá do Sul.

Rendemos também a nossa homenagem a todes os Motoristas e Trabalhadores Rurais dest� terra.
.

Carrocerias, Madeiras .pl construção
em geral e Transportes .

Um fla-
grante atual
'da

-

cidade,
visto da 'al,tu
ra da Creche
CõnstânCia
Piazera, ven-

do-se aos

fimdos os

três picos do
maciço do
Jaraguá.

. c

ri

1\

- I

Av. Mal. Deodoro, 1.708" Fone: 72-0139
Jaraguâ do Sul e-' SC-

"

I

II

Jaraguá do Sul merece o reconhecimento

de todos 'Os catarínenses e brasileiros, pela

pujança de sua indüstriae de seu comércio'!'

E nós estamos ao seu lado para colaborar

.neste de-senvolvimento.

Parabéns! '

II'

FUNILARIA'

"�
rt

li

,

J
1
'i
'fi

, ;"I'

I r
-II
fl
II

H

I

JARAGUA LTDA.
II

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone: 72-0448

Jaraguá do Sul"':" SC --

AO Motorista,'qu�-é a nossa razão de ser, a nossa homenagem neste dia.

A nossaquerida Jaraguã do Su! os nossos parabéns pelos seus 113 anos d� constante progresso..

. I .
/

AUTO ESCOLA JARAGUA

.
.

DESPA-CHANTE LUCIO
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Os 200 anos d'a
Revolução Francesa

Ú94 ficou conhecido' de 1791, jnstituiu um;
coino Terror. Diver- sistema

bicametr�'gências entre os jaco- crfando o.Conselho do
binos, como eram cha- Quinhentos e o Cons
mados os componentes lho dos Anciãos e -

dessa tendência, propi- priu o sufrágio unív r

ciaram um golpe des sal.
setores conservadores
do Terceiro Estado e

levaram Robespierre,
seu líder, à guilhotina.
Luís XVI também. foi
decapitado nessa fase.
Realizações dessa fase:

COLUNA DO IDOSO

'O'esbulho
Previden ciá r io Alcançaram grande

brilho os festejos dos
200 anos da Revolução
Francesa; Com.a queda

. da Bastilha, que tinha
.

A atualização dos benejtcios da Pl',evidlncia não entre outras causas a
passa de um soberbo esbulho; ascensao da burguesia,.

Nilo houve atualização; houve. sim. uma acomo-

âaçãa de valores. Para entender a Previdênda h� sobreviventes de restos

de se penetrar emseus meandros, como conheci-
.

'feudais, sistema depri-
mento da sua "legislaçõo" imema, citando. por, vilégios arraigados,
exemplo, a Consolidação doslAtos Normativos So- colapso financeiro
bre Bene{fciâs da Previdlncia Social Urbana. agravado por extrava-

I
gâncias reais e o conse-

Na Consolidação dtada est4 dito que ··0perto- quente aparecimentodo b4sico tle c�rdo (PBC) "I e.tabelecido IM-'
los.tri.tt.re "&'(36) me•• IMEDIATAMENTE de novas teorias polí-
anteriores da entrada do requerimento (DER).

- ticas.
confisco de bens dos

Ora. em face do 'e;wosto. I f4cil se auferir que A Revolução teve
inimigos da revoluçãonenhum segurado se aposenta com base no 'salãtio três períodos: o 1 .0, de

do mls no qual requer o benejtcio.
'

. 178.9-1792, em decor-
em benefício do gover-
no e das classes menosIsto quer representar que quem se aposenta no rência do aumento abu-mês de maio. ati 1.979,que passou 4 trimestral sivo do custo de vida, favorecidas; reformas

o cãlculo, quem se aposentou emmaio Oll novembro.' .

das escassez de aHmen- religiosas; separação
teve como base do cãlculo .os meses d� abrile" Igreja e_ Estado; 0;3.0

"

outubro; tos e do desemprego, o
que iniciou uma série período, de 1794-1799

Para esses segurados. o Simples e cômodo fato de motins: 02 .0 perfo- (revolução pra metro e

da Previdênoia ter tltll"'badoseus benejtciospelos do, de 1792-1794, ca- meio de duração), ca- '.
valores dos meses dos respectivos requerimentos; racterizou-se pela to- racterizeu-se com uma
significa que estilo sendo LESADOSI Ex. o salãrio mada do poder pelas reação burguesa ao gomInimo em maio I maior do que o de abril e o classes inferiores do verno dos sans culot
de novembroigualmente;maior salãrio, menortndi- Terceiro Estado (tra- te.como eram conheci
ce.• A Previdência não adotou a retroação salarial. balhadores em geral e dos os membros dasdai as aposentadorias lesadas.

pequenos comercian-. classes inferiores, com:!��.os prestando. um serviço aos aposentados le« tes). Foi o mais radical
. uma repressão violenta

L- e violento que o ante-
aos radicais e mesmo

-------------I-�--......-., rior, e o período que
aos Iiberais. No pería:.

A JA'RAGUA DOSUL se estende de setembro
do realizou-se a reto-DOMDI·· .

de 1793 a, julho de
mada da Constituição

Arnoldo Alexandre

Parabéns pelos seus 113 anos de extraordi...

nário progresso.

Estamos orgulhosos por poder participar
deste constante desenvolvimento.

Ac)'motori sta e ao homem do campo o nos

so muito obrigado.

WALDEMAR RAU

E.eIA LTDA
Rua Érwíno Menegottí, 1. 950 - Vila Rau

Jaraguâ do Sul- SC-

.\

tante a sua informação
aOS meios de comuni- ;

cação que não compa
recia por motivos de
saúde. Certamente as

muitas champanhotas à
bordo da aeronave, no

caminho de voltá servi-
Ainda de 1195 a" ram fie consol�' pelo

1799, dentro d<i3 .0 pe- tr��mento receb�do.
ríodo; a Convenção ce- POIS e, e�tre ricos o

deu .Íugar a um sistema q�e conta e a manuten

de /governo no qual o ç�.? do status e a. re�:
Poder Executivo era mao que se seguiu Ja

· cbmposto por' cincó manda avisar ao_s s�us.I,diretores", de onde devedores que nao e só
derivou o nome pelo ,;riscar a dívida. Atrú'

qual se tornou conhe-' '�e�se. aviso é preciso
cido esse período de prrmeiro um en�o�tro
quatro anos. Foi um com o FMI e depois 6

período de crise finan- acertar os detalhes com

ceita, inflação galo- ()s governos � os ban

pante, estagnação. e coso Po�to �nal. M�
corrupção, que se en- Iho� teria Sido se �
cerra com o golpe Preso Sarney eCOnOlD1:-

do 18 Brumário zasse esses milhões de
(9-11-1799), desfecha- dólares gastos na vi.
do por Napoleâo Bona- gem, para um princípio
parte, através do qual de. pagamento de uma

·

a burguesia afastava p divida que um dia re

perigo
I

da anarquia e pudióu e hoje sofremos
consolidava as suas po- as conseqüências dessa

sições. Ö poder ela/ já :Iecisão.
detinha, precisava a!t� Continua a briga' entre
do custo de estabilída- ricos e pobres. Algo

· de. parecido com a Rev.
Francesa?

Eis, em linhas gerais A Revolução trouxe al
os motivos da comemo-

gum subsídio?
ração dos duzentos

Paulo Francis, do alto
anos de Revolução de sua sabedoria, CO-,.Francesa, um dos fatos

R
marcantes da História �entou a festa da 0"0
da Humanidade. Mas volução . Prancesa.,

"Ríco ri atoaegóstajela também serviu para de d. pälpite em tu-,
uma grand� festa. dos do, desde que não
poucos países rICOS, -

lhe custe nada".
que se �eunirain após Sabe qu�já vi essa fre-

. os fesfoJoS/, enquanto se em nosso meio?
os pobres �oltavant_p_a,. Quero dizer, em nossa
ra os seus pagos. cidade?
O

.

Preso Sarney com É isso aí, bicho!
uma comitiva tão volu- Auf Wiederseh'n!

mosá nem chegou a ser Fritz yon Jaragu' -

convidada e foi desgas- 07/89.

CONFIANÇA E· LABUTAI .

.

'As molas mestras do nosso
. progressista Municrpio.·

- ,

PARADENS JARAGUA

Fo�o/Loss Ltda. - Av. Mal. Deodoro, 302 - fone(0473) 72�0181 ,Jaraguá do Sul - se

ti: . CINE FOTO SOM
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EDlfAo ESPECIAL
.�:;.

'�' Deutsche Ecke
LEITWORT: "WIR SCHREmEN EIN WENIG IN DEUTSCH, 'DA
MIT' DIE ERERBTE MUTfER�1>RACHE NICHT IN VERGESSE
NHEIT GERAET!"

l

--------Die Redaktion

"KURIOESE, WAHRE BEGENBENHEITEN AUS FRUEHREN
ZEITEN"

j.
In Derzeit woohte hier ein berliner Immigrant, als Feinmechaniker

allbekannt. Sein Name war Niemann, als guter Buerger vonjedermann
anerkannt. Er war strebsem, tuechtig und jederzeit "zur-Hand"! Doch
nun moechte ich ein wenig prosaischer eine Begenbenheít berichten:
"Derselbe hatte die" sehr lobenswerte" Angewohnheit, amSpaetnach
mittag sich in die "Bar Harnack" zu begeben, um dort mit einem
Abendschoppeetrunk seine Lebensgeister wieder zu "beleben". Und
er bekannte: "Wat haste denn nu' noch bess' res im Leben?" "Prosst,
Freudnd Harnack, gib mirnoch" 'nen Gruenen" u. die zweete kleene
Schwarze, -denn, 'een Been steht nicht alleene"!

'

,

(Mit "Iéleene Schwarze" bezug er sich auf eine halbe Flasche Schwarz
bier, der Marke "Porter Nacional", der damaligen "CervejariaCatari
nense", -also unsere Preférenziall.) Und so verging die Zeit auf Stun-
den, solange er sich es liess gut-munden! '

"
,

.Docha, des Schicksals "Dickes Ende" folgte nun doch! Die Hauswirts
chafterin sprach zu ihrem Raulindo, der imAlter "fast-fluegge" auch
mit Letninteresse in der Schlosserwerkstatt nuetzlich machte: - "Ben
gel, -lauf doch schnellmal bis um die Ecke zur "Harnack-Bar" u.sieh
nach, was geschehen war!"

'

," ,
'

Schon fast ohne Pusste, kam der Ráulinho bei "Harnack" an u.

gleich frug er sodanm- "Wo' steckt u. verbleibt der Her Niemann?
,"Sorria, meu bem, sorria!", antwortete ihm das Serviermaedchen So-

'

PÁGINA 19

:" ,

fia: "Der Spitzbart Niemann, der ist nimmer hier!" Und der alte Har
nack grinste u.ergaenzte:,

- ',�Er war, bereits grúen-Schwarz " engeorgelt u. ist hemach sachte
heimgetorkelt"! Unser "Fluegge-MeehaÓikerlehrÚng", verstand dies
,nicht alles sehr richtig, doch er vernahm es fuer wichtig. Ploetzlich,auf dem Halbenhauseweg hielt er inner Stoehnte nebenan nicht. Jemand'

, in des Randgrabenswasserrinne? Oder, taeuschten sich meine Sinr.e?
-Aber, erfolgreich hat er dann entdeckt: Sein "Patrão" lag dort im
Graben,' total verdreckt! Lehrling Raulindo, '�t zoegerst nu' noch?
..Hilf mir heraus aus disem Dreckloch!" -Un' ick sage dir, - wagte
es mir! Zuerst vernahm ich' nen kleenen Jruenen (Wermuthschnaps)
und hernach kriegte ich zweemal 'ne kleene Schwarze ran u. da war
alles ploetzlich aus; denn ick gloobe, dat haelt doch een Normaler
garnich aus? ! Es war' een guter Spass, aber;: auf eenmal "waren
meine Beene weg!" "Aber, da staunste wohl, Lehrling Laurindo?
Stuetze mich jet7.t, auf unseren Nachhausecaminho u. ick sage Dir
r_ "hick", Verzeihung, -

" híck!" Dat war een scblechtes Geschick:"
Zweemal 'ne kleene Schwarze, dat war doch allerhand u. es hat mich'
urbermannt!" - "Tja, - Patrão, - halte Dich nun fest an meine "Mão" �
- aber, - a -laber; meinen, Sie - nícbt, - Sie haben sich zuviel gewagt?
Doch, ich habe dazu jetzt wohl gamichts geasot! Doch immerhim,
- es geht inir nichts aus dem Sinn: "Patrão: Wa�re es nicht viel besser
-u.' ungefaehrlicher gewesen wenn Sie, anstatt sich zweimal mit einer
Schwarzen zu vergnuegen, wuerden sich » mir einmal mit einer schoe
nen Blondine begnuegen? - Denn, wo kaemen - Sie dann letzten Endes -,

mit solcher Gewaltaktion hin? Das geht eben> noch nicht -híneín in
meinen Sinn; aber, - ich gehoere ja nicht in die Klasse

I

der Eununchen
u. deshalb werde ich selber diese Lektion mal ver - suchen!"

Was! Wat? -- Der Verfasser, Albuhr, will sich nicht fuer die Wahraf
tigkeit dieser Berichte verbuegern, weil er sie doch nur deshalb
wiedergab zu seinem eigenen Vergnuegen!?

Fampesc defende p'eqúenos

A FAMPESC - Federação das Associações de
Micros e Pequenas Empresas de Santa Catarina,
,está promovendo uma mobilização eStadual' em
'defesa da classe perante a Consthuinte. Segundo
o presidente da entidade, Silvio Rangel de Fi
gueiredo, a entidade através das suas associações
está coletaado assinaturas em todo o estado vi
sando apresentar emendas populares a Assem
bléia Estadual Constituinte. '" -,

,

Silvio lembra' que a experiência nos tem fru s";

trado em termosde obtermos benefícios através
de decretos e leis ordinárias, razão pela qual
lutamos para assegurar os QOSS?S �reitQs. con-
qUistados na Constituinte e, assim com m81S se

gurança poderemos' trabalhar para o desenvol
'vimento do estado, gerando riqueza e empregos.

o rol, de propostas apresentado' são originárias
da base, através de-reuniões e semin�ios, onde
selecionou- se as seguintes:
1 - isenção escalonada pata micros e pequenas
empresas (IC�1s).
2 - Fomento ao Associativis,mo. '

,

3 - 'Garantia às micros e pequenas empresas de

tratamento diferenciado, favorecido e simplifica:"
do, referente as obrigações, tributárias, credití-
cias e administrativas.

,

4 - Participação da Fampesc e Associações de

Micros e Pequenas 'Bmpresas nos c()nsel��s de

desenvolvimento a níveis Estadual e Municipal.
5 - Incentívose garantiaao acesso a tecnologia.
6 - Implantação do extensionismo Ur�an� a mi

croempresa, .vísando orientar. conscientizar e

prestar assistência t�Qlica' e gerencial. ,

'

'

\

lIiiomullede
I

Jornal
por.."•

.

, papo-furado.
A.·MELBOB·
NoTiCIA

itJ a j) äCt) tI')�.lfl.:
"

,

Elógico. -

I

IARA'GUA DO' SUL 113 ANOS DE TRABALHO,E·PROGRESSO
I Nós nos orgulhamos; porque ajudamos' a construí-la I

CAHITE EMPREEND'. "IMOBILIARlOS LTI)A
Chiodini Empreefldime�fos

"
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Dezanoscom I,X
.

Convenção
Nacional', de
Leo Clubes' �

'_'

pastoral. Agradáveis
tertulias , sem düvída
muito proveitosas. Os

c Estudos em Petrópolis
estavam então em gran
de evidência 'no orbe
franciscano, graças ao'
conjunto de bons pro-

. fessores, e, sucessivaou
símultâneamente, para

Cumprimentou-me lá acorriam (vinham):
com afabilidade, cujo clérigos estudantes da

. sorriso guardei
.

em' . América do Norte, da

simpática lembraça até Colômbia da Bolívia,
. hoje.' �-do Chile, da Argenti-

D. Paulo> CàrdealArDs
,

. .

Parava eu entãQ em

Santos (SP). Uma.día,
.

foi em 1946, subo a S,
Paulo, onde, ém nosso
Convento de São Fran
cisco, deparo com um

jovem confrade des
cendo a escadaria.

Era o recem-orde-
nado sacerdote, Frei Nunca dom Paulo e

,

Evaristo, em 'demanda eu nos desentendemos.
ao seu primeiro campo Mesmo, quando' uma
de trabalho após os es- vez pareceâse.Havia
tudos teológicos. O então entre os estudan

sorriso, verifico, é o ,tes confrade, oriundo.
mesmo, embora hoje da Baixada Fluminen

perpassado por rica ex- se, de muito bons mo-
, periências da vida, dos, que assaz me

agradavam. Mas era

sofista.

Dez anos mais tarde

( 1956) fomos ambos

transferidos ao- Con
vento do Sagrado Cora- '

çãod�Jesus, em Petró

polis (RJ)�' Eu, vindo
de Lages (SC)" frei

. Evaristo, de . Agudos
(SP), do nosso seminá
rio. 'E dez anos convivi
com frei Evaristo, 'dom

�'

Paulo, Cardeal Arns,

No intervalo <Jas au
las' reuníamos para o

chimarrão diário no

gabinete de Frei Boa
ventura Kloppenburg.
Gente Importante: um

frei Frederico Vier, de
conhecimentos enci

clopédicos e gerente da
Editora ,Vozes, Frei

Constantino
.

Koser,
saindo' de lá para a alta

direção da Ordem

Franciscana, .em Ro-
,

ma, eleito a seguir Mi
nistro Geral da Ordem.
Discutíamos fatos-quo
tidianos, problemas do

Franciscanismo, da

Na época do-Plano
Pastoral de Emergên
cia, ao raiar do.Concí-

'

lio Vaticano IT" ocor

reu uma acentuação
maior da vida emocio

nal, ao lado da cerrada
e compacta 'racionali

zação que nos oferecia
a

.

clássica filosofia: a

Escolástica. Tinha pra-
"I •

zer emmexer com o CI-

tado' confrade, o sim

pático sofista, a quem
eu chamava de "filho

da dana Escolástica".

Numa certa aportu-.
.nidade daria ã conferên
cía introdutória para o

Dia do Retira Mensal.

Nem sei mais o assunto

que escolhi -: E a{'en.
trau a brincadeira. Ne
cessitava tocar na rea

lidade de nossa vida

emocional. Via,' entre
os 50, 60 confrades, à
'minha frente, o queri
do confrade, filho de

dona Bscolästíca. Bn-

Será realizada na cidade de Chapecó a lXCaD
venção Nacional de Leo Clubes, de 20 a 23
julho sendo coordenada pelos LeoClube de C

tão, circunspectamente de empreendimentos pecö e Distrito L-23.
- .

"

eu falei: "que, certa pastoraís seus seja in- . Para, esse evento estão sendo esperado
vez andavam ii procu ra vQigar, emergindo a fi- aproximadamente 1000 convencionais na faixa d
do coração humano. gura máscula do pala- 15 à 30 anos.

Procura daquí, procu- dino defensor dos mar- Os grandes objetivos desta Convenção' serão.
-ra dali, chegaram à ca- ginalizados, dos tortu- O'Ccmpanheirismo que- a Associàção Internaci
sa de dona Escolástica. ' rados, como os houve nal de Lions Clubes preserva como pedra angula
Bateram, perguntando; 'no período ditatorial do movimento; a busca de novos temas da atuaJi
Estamos procurando o nosso, abrangendo di-

-

dade e a formação de novas lideranças leoní
coração do homem. Ele versas outras nações ticas. Os assuntos' administrativos ' do Distri
está? E dona Escoläs- latino-americanas. 'O com a finalidade de renovar e sempre aprimo
tica respondeu: Não livro:

-

"Brasil; nunca as lideranças' e valores distritais.
está. Nem sabemos, se maís", baseado objeti- Uma programação extra oficial foi elabor
ele existe.•. " Vi que vamente nos doeumen- faltando apenas acertos para a divulgação da pr
meu simpático eonfra- tos, do Supremo Tribu- gramaçâo definitiva. " '.

-'

de exdrüxula cara feia. nal Militar, levou a 00-
.

'

, tícia da tortura ínstítu
cionalizada entre nós
ao mundo todo.'No dia seguinteDom

Paulo, mestre muito

respeitado de nossos

estudantes, encontra- '

. Agora pela voz de

se comigo e diz: "Você Esquível Prêmio Nobel

então aproveitou apre- da Paz de 1980, argen
sença dos estudantes tino, torna-se o candi

para extripar seu s dato àquele galardão.
complexos:de Escolás
tica! "Evidente que as

origens éram bem ou

tros,

PROGRAMAÇÃO

][-x-:x-x-x-x
,

1 .0 Dia: 20/7 (Quinta-feira). c-

09:00 hs - Abertura das Inscrições-Recepçã
12:00 hs - AlmoçoLivre,
19: 00 hs ..:... Instalação Solene da IX Convençã
21:00 hs - Coquetel,
23: 00 hs - Noite_de'Confraternizaçäo.
2-.° - Dia 21/7 (Sexta-feirar.

'

08: 00 hs - Inscrições -:- Recepção � Café
O título:, "Brasil, manhã.

Nunca Mais" recorda- 09: 00 hs - Manhã Livre (Visitas,
.me não sei por quais e índüstría),
razões o lema de seu 12: 00 hs - Almoço.

,
brazão: - "Ex spe, in,' 14:00 hs - Primeira Sessão Plenária
spem" . 17: 15 hs - Banho. '

19:30 hs - Jantar.

2l: 15 hs - Show.artístico.
3 �o Dia: 22/7 (Sábado)
07: 30 hs � Café da manhã.
09: 00 hs - Segunda Sessão-Plenária.

12:00 hs - Almoço.
14:00 hs - Terceira Sessão Plenária.
17:00 hs - Ensaio "Garota e Garoto LEO"..

,
.

17: 30 hs - Banho. -

A atividade pastoral
de d.Paulo desenrola
va-se no bairro pobre
e operário de Itamarati Pelo fato de ser-meu
(Petrópolis, RJ); Vez

confrade, de viver _ a

por outra consultava- Teologia da Libertação,
me sobre isto ou sobre

pela glória pata c indiaquilo já que era mais
toso nosso pais, incluvivido na cura d'almas, 'sive nosso Estado de'. 20:00 hs - Jantar.

_até que. dez anos mais
Santa Catarina, e, peís, 22: 30 hs _ Baile _ Concurso "Garota e Gar

tarde nos s.epara�os. "ex spe, in spem" dou LEO".Eu, transferido.a Nite- 'meu voto consciente \

( D PlI
' 4.° Dia: 23/7 (Domingo),rói, Rl, e

.
-:-'

au o .e. e- férvido, -,alegre a D. ' 08: 00 hs _ Café da manhã.'.vado a bispo auxiliar Paulo, cardeal' Arns 10:00 RS _ Quarta Sessão Plenária.de S, Paulo (�P), don- para o Prêmio Nobelda '13:00 hs _ Festa de encerramento..de passou a titular da Paz/89.
'

Arquidiocese � afinal a
Cardeal.

'-
,

x-X-X-X-][",,][

,

-

Homem de índõmíta

coragem, embora duma
-

extraordinária capaci
dade, muito paciencio
sa, polida e humilde em

, saber ouvir, 'apresenta
va-se com discretos
modos e educação. Não
admira pois que a folha
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