
.ANO LXXI

- -t

Co •• .'

.. '

"

1.:

NCZ$ 0�'10DE 12 A' 18 DE· AGOSTO DE 1989

�. !, .... �

: O pr�feito'em exercício díz que ti cidade precisa sêr maís a2radável.,

Idemar Duwe acha.•araguá. do $ul "uma
,.

'

;

idade oca' , ,e lÍúelÍliêlhorär o v�süal

)"

"Jaraguá do Sul é uma cidade decorrer desta semana a municípios
oca", A deolaraçêo foi feita pelo pre-> . como Pomerode. Indaíal, Tímbó e

feito. em exercícío, o deputado esta- Blumenau, onde, afJrma Duwe, os
dual e víée-prefeito, Adernar Duwe, cuidados com ruas,

�

passeios, praças
na entreviste coletiva das terças-feiras. e jardins, lembram'muitas cidades
:f.,le, ao se explicar, disse que Jaraguâ :la Alemanha e da EuroPil. Levou
do Sul precisa melhorar seu visual; junto os secretários' de . Serviços

. pli
para se tornar agradável aos olhos blicos e Obras e Viação, engenheiros
dos .turístas: Com isso, também jus- Aristides Panstein e Afonso Piazera

. t�f.iGÖU '. uma viagem que íez no Neto. Página. 16

Marina Soares,. o
.

'185S:0 "op.erário"
Q chefe ..do setor

,
de .

manutenção elétrica da

Jaraguá Fabril,· Marino _

Soares. foi eleito na

�oite de. segunda-feira
(01108), 0. Operário Pa

drão- -dEi 'Jaragúá do Sul.
,

.

Casado, pai de três filhos,
.

.

40 anos,' .Maríno. Soares
.

'é funcionário da empre
. ,

sa há maís de 19 anos', e

no mês passado recebeu

a' "ordem da ma,chadi
.

ilhá", por 20 anos m'rr

tsrruptos como compo
" {

.

�nt� do '.t;Q:po, �e . Bom;
.

. beiros Volul1.tarlOS , d�
, . ,:'Jãràguá do' Sul, onde e

� sü�€ömändab.te, ,J>�g�Il,a 11'
• '.

�. . ��. t .

Salão Bühr SC .. 413: motiYI�
é comeolado de IIOVO prute$to

. o projeto "Salão·
Bühr-50 anos após'" desen
'Volvido pelo Grupo de
Teatro da SCAR'Socieda
de Cultura Artística�, a

presentado' à' comunidade
durante as comemora

ções de 113 anos de Ja

raguá do Sul, no mês pas
sado; contínua a mere
cer comentários, compro
vando sua importância.
E. V. �chmötkel relata
comentários ·'e. relembra
fatos ocorridos no Sa
lão Bülrt;\� que poderia
ser utiÍizados pelo grupo
de teatro em outras pro
duções. Confira. página 10

Por iniciativa . da
Ac:ag- Associação Co
mercial Industríal e Agrí
cola de. Guaramirim- em- .

presérios de toda a re

gião do Vale do Jtapo
cu, através de suas asso-"

dações comerciais e '

industriais, realizarão,um
cI: a de ' protestos no pró
ximo dia 15 terça-feira,
reclamando ao governador
Pedro Ivo' Campos, a

tuai situação da SC-413,
rodovia que Iiga Guara
mirim e Blumeneu. pas
sando por Massarenduba.
e qUe éstá em péssimas ,

condições. Página 11'
"
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Ramos' iá coll,ori� e P�ca
pD-de, se desfiliar t d'o PMO:B.

o vereador Jasé . Ramos' de Carvalho voltou a

surpreender. Se desligou do PFL. oficialmente, ga-
rantiu apoio público ao .ex-governador de Alagoas,
Collor de Mello,. mas fica sem partido e não assu

miu o PRN. Ele anunciou sua "posição na primeira
sessão da semana que passou. A surpresa maior, .con
tudo, foi em relação ao vereador Almire Antune; Fa-

.

rias Filho, o .Peca.· (PMDB), que estaria a ponto de se
desfilar. O boato foi confirmado, após a sessão do
día sete, pelo líder do governo. na Câmara, Balduino
Raulino,

.

que disse saber, inclusive, de lima." carta
em ?�d�r de Pe�a, oficializando seu desligamentopartídärto. Almno, adoentado, não se pronunciou
à imprensa. Página 03

"
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,Juventus avalia retorno>ao Julebol
.

Uma reumao no pró-. grupqs. Se' der r' �e,rt� a,

ximo . día 1" quinta-feira, meta é disputar a
'

Segun
entra pará a hístória do .da Divisão no anó que.

'G� -E. Juventus :

e do es"
l .

vem.. p"g.p.a' 15. !?
pörte de Jaragué do sei.
Diretoria e Conselho De-
Iíberativn 'estarão reu-

"nídos para � analisar a

'proposta de.: retorno do
. "moleque travesso" .

as

disputas de campeona-
tos de futebol profissio-.,·
nal. O presidente do
clube, Augustinho Klin
koski, está, otimista e

espera ter o aval dos dois
(). Sabor que

-

Você maís Gosta

.Maria Tereza é a. garota Weg
. Entre as 15 candi

datas' ao ' concurso

Garota Weg �9: reali
zado no último d a

cinco, a ssoolhtda foi
Maria ' Tereza 'Fossile,
'que recebeu a' faixa .da
vencedora ' do ano

passado; Märcía - de

Oliveira. Maria Tere-
'za ainda ficou· com

o título de.miss sim
pa:tia. . A garota Weg
89 tem -19 anos 'e .de
seja profíssionalízar-se
como manequim. É
funcianária da 'Weg
Motores e vai repre-
sentar a empresa no

concurso Rainha da
Oliseja, a Olimpíada
Sesiana de Jaraguá .

Pãgína 04.-

SALÄO BUHJl' VO�TARA '.,A' 'SCÃR
Õ

,'I 'R, 'I I M,I EXPOSITORES E MOVIMENTAÇÃO
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CAPE I>As PRIMAS

o caíé das prímas foi
realizado na . residência
da. Sr'.t Vera Marquardt
Haacke e, .0 lanche na ca

sa de Rosemarv Loss Bhe

Hng,

BENEFICENTE

If
"

/1

A Ordem Auxíhado
ra de Senhoras'. Evangéli'
cas (OASE) promove no

dia 16 deste mês o' Café!
BaZOI' Beneficente A pro
moção se realiza no Clu
be Atlético 'Baependi,

.

'com inicio às 15 horas.
O ingresso custa, NCz$
10,00.

.

-NOMES OFICIAIS
A Escola Básica

"Professora Lilia Ayro
so Oechsler" e· o par
que infantil do Pré Es
colar Híídegard Hu
íenüssler realizam so

lenidades cívicas, . com

o objetivo de oficiali
zar seus nomes, às
lS"horas do dia 12 de

agosto. Previsto para
o evento, também,
um Culto Ecumênicó.

I
I I

POESIAS

As inscrições para o

X Concurso Nacional de
Poesias, da revista Bra
sília, encerram' no dia
15 deste mês. Podem
participar autoras nacio
nais e estrangeiros radio'
cados no Brasil de qual-'
quer idade com traba
lhas inéditos ou não.
Para isso basta remeter
os originais com pseudô
nímo. com nome e ende
feço em envelope anexo,

para ,o Concurso Nacio
nal de Poesias - revista
Brasília - Caixa Postal
07-0467 - Brasílía/Df
+; Cepo 70369.

I
li.
I'

II

& Informações
DIA DO ADVOGADO

No dia do advogado, 11 de agostc o presi
dente da Associação de Advogados de Jaraguá
do Sul" Roberto Madri! disse que. a principal luta

,

da classe é a promoção da Comarca da'
terceira para ,à quarta "entrãncía"; o que sig
nificaria a duplicação do quadro de pessoal:
juizes, promotores e funcionários. A luta, 'con"
tudo, esbarra nos cofres vasíos do' governo do
Estado que tem a obrigação de custear judiciá
rio ',I

.ÓrÓ: I

RODEIO

o VIII Rodeio Crio
ulo de Jaraguá do . Sul,
Laçojaraguaense, será rea

promovido pelo C. T. c.
lizado de 18 a 20 deste

mês, na sede campestre
da entidade, localizada
na BR"280, entre' Jaragué
e Corupá, A programa"
cão do evento prevê, a"

,'lém de um grande desfíle
de cavalarianos+- pelas
principais ruas da ci
dade, dois bailes tradí
cíonalístas na Sociedade
Vieirense, com a presen
ça de "Os Garotos ' dos
.Sul" e "Os Nativos de

São Miguel do Oeste".
Não faltarão provas de

laço' e gineteadas.
'

MISS JARAGUA

�l
'

O
'''J� A

.

arinvOso

Av_i'da G.túlio Vargas. 97 _ Jaraguá do Sul

CURSO DO' SENAC

o Serviço Nacional
de Aprendizagem Co-

,
mercíal. (Senac) está com

inscrições abertas para
o curso dé "Comunicação" ,

e Atendimento ao
'

Públi
co", que será realizado,na
sede da entidade, aveni
da, Getúlio Vargas, 621.
As aulas serão ministra
das das 8 às 11 horas no

período de 21 a 25 de

agosto. O objetivo des
te curso é de desenvol
ver. e aperfeiçoar no

aluno uma postura pro
fissional, caracterizando
seu papel na área e apri
morando sua percepção
do sistema de atendi"
mento ao público.

VOCAÇÃO

GAROTA WEG

O grupo 4\1 Redenção
.anímou o baile do con

curso Corota Weg vencí
do por Maria Tereza de
Oliveira Fossile. no últi
mo dia 5, na Associação
Recreativa da Weg. A
festa contou com a par
ticipação de pessoas ilus
tres da cidade como os

fundadores daquela em-

presa Eggon João da
Silva e Geral do \'.1erníng-
haus, ,

Também prestigiou -

o evento, ,inclusive fazen"'
do a entrega da faíxa à
prímeíra princesa, ROse
n Ehmke. o presidente
executivo do Grupo Weg,
Décio da Silva. Sua es

posa, DenYse' Zimmer
mann da Silva, integrava
o 'júri ao concurso. '

PASTOR WAlDNER

Pastor Hermann (Ma�
", ria) Waidner agradecem
,a SUa hospedeira;' Sra.
Hilda Baumsnn, pela be
la acolhida e pelo calor
humano recebido em tO"
dos lugares onde es'Ú·
verem. principalmente
na sua festa, de aniversá
rio de 84-anos no dia
23 de julho. Também a

gradecem os almoços,
cafés, jantares e passeios.
estendendo os agradeci
mentos à OASE aos co

rais, às' visitas recebi
das, a tudo e a todos
indistintamente

O casal, depois de
quatro semanas em Ja
raguá 'do Sul,

'

retorna
ao, seu país de origem:
a Alemanha. Ele' comen
tou mais uma vez' que
ainda sente-se nosso pastor.
Que o casal faça uma

ótima viagem de retor
no a sua terra natal.,

LIONS DOA BERÇOS

o Lions Clube Cidade Industríaj fez a entrega
, �e de� berços à creche "Angelo Piazeira". A doação
e eqUlV�ren�e 'a, NCz$" 980;00- e se-deu no primeiro mês

d.e gestão da nova diretoria Na foto abaixo; 6 pre
sidente Pedro, com a diretoria e uma professora da
creche, e crianças beneficiadas. A ação está enqua
drada dentro do Sistema Lonístíco: ,'servir desínte

r�s�adamente". Ou.tra promoções já realizadas: 'aqui
siçao de duas cadeiras de rodas e participação em

uma cirurgia de lábios Leporinos na cidade de
Bauru (�P) .:

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

presentes na

Rel,giaa,ria
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

Ive·nida

"

L·
'

" �la '-�:'

'Mamãe Coruja
- A melhor, opção em .artígos infanto·juvenis e

bebé Pél-ta a estação outono-inverno.
.

�. Rio�Bta�co� ���', - :�o�e 72-0695 �:. J��ag�á"do SuJ:

A 1 \I eliminatória do
Miss Jaraguá 89 ocorre na A .@:�ínu:nidade São

noite, do. dia 12 deste Judas Tãdêu promover]
mês, no Caesar's Club. A nos dias 12. e 13 deste
final deste concurso de mês a "Festa Vocacío-
beleza está prevista para nal" . Esta é asegun"
setembro. Os prometo- da festa em favor
res garantem uma.::2 àpre- das obras vocacíonaís
'�Eilitaçãb diferente ;<�u�hn- da Paróquia São' Se"
do dos tradícíonaís-' des- bastião, sendo a promo-
files. que as vezes, ehe" cão realizada pelas
gam a se tornar enf�4�::-«:, comunidades do centro

nho, e não fosse a bel���t� p�rifería.
Za das concorrentes, cer"'�:'" �.

- '�-'

tarne, estragariam a

noite para quem' �stã a--

fim de se divertir. Dína

mísmo e plástica devem

marca a elimipat6ria, que

vjii classificar cinco can

didatas a disputa final.

A ROUPA
- INFANTIL

O BOTICÁRIO

Na edição da semana

passada esta coluna afir
mou que a loja "O Bo
ticário", que foi inaugu
rada no dia quatro, na rua

Reinaldo Rau, 366, era

uma empresa da "Domus
Móveis, de Corupá. Não
corresponde a verdade. O
estabelecimento ínaugu
Iado

'

pertence a Odila
Casa dos Enfeites Ltda,
com sede _ na Avenída
Getúlio Vargas, 166.

.

e

agora. com .fílíal na Rei-

.noldo ,Rau. F�ca o regis
tro ...
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Ramos "colloriu" ,mas não assu,íniu, PRN e

Peca, despresliu,iando, pode, se desliliar
o vereador JQSé Ra

mos de Carvalho oücíalí
ZQU nesta semana, junto
ao cartório �eleiltOFa� da
comarca, seu deslígamen
'to do :PFLJPartido da
Frente Liberal, que passa
'a contar apenas com
dois assentos na Câmara
locaI: 'Outro vereador
�que pode tomar o mesmo

caminho é Almíro Antu
nes Farias Filho, o Peca,
do PMDB. A informação
a respeito foi confirmada
pelo líder ,da bancada
Balduíno Raulino, após,
,a sessão da última se-

gunda-Ieíra. Por estar
com problemas de saúde,
Almire não participou
da sessão e preferiu não

se manífestar; pois tem
dificuldades para falar,
já que passou por, uma

cirurgia nas cordas vo

cais.
"Onero comunicar

aos senhores que a par-

tír de hojg não faço
maís parte do PFL. En

treguei correspondência
ao Partido, e a' Justiça, e'
leítoral- Fico índepen
dente, sem partido polí
tico, por enquanto", dis
se José Ramos de Carva
lho durante o espaço des
tinado a "palavra livre",
da sessão de segunda-fel-
ra. "NãQ haveria coe-

rência de minha parte
permanecer em um parti
do e apoiar outro candi
dato a presídêncía.. da
república, A candidatura
de Aureliano Chaves não
decolou e nem vai deco
lar. Estamos apoiando o

ex-governador de Ala'

goas, Fernando Collor de
Mello qUe representa
algo de novo na 'politi
ca brasileira" justificou o

vereador.
Durante a sessão de

segunda-feira na ,Câma
ra de Vereadores, rle

Jaraguä do Sul o' comen

tári9 maior era a respei
to da saída de Almíro
Antunes Farias Filho, o

Peca, do PMDB. Balduino
Raulino, após a reuníão
confirmou os fatos. Ois
se. inclusive, qUe havia
uma carta já elaborada
por Peca pedindo seu

desligamento, mas não
tinha informações se a

carta havia sido entre
gUe ao partido ou ao

cartório eleitoral. 'No fó
rum até quarta-íeíra, is

so não havia sido regis
trado. A situação do
partido a nível nacional
e um sentiménto pessoal
de Almiro de "desprestí
gio" dentro do pMDB, se

gundo Balduíno, seriam os

motivos para a desfilia
cão. Peca, proibido de
falar 'por médico após
cirurgia nas cordas vo

cais, não se menírestou-

Na mais longa sessã,o, vence a oposiç·ão
A sessão da última segunda-feio

ra, até então, foi a maís longa da
atual, legislatura. Começou às 19h15

mín e só termin.ou às 21 horas. Nor-
.

malments
.

essas sessões não passam
das 20 horas. A "pauta" estava cheta,

e o , presidente Ademar Winter re

solveu colocar em votação indica-

ções enviadas por vereadores desde
o primeiro

.

semestre, antes do reces

so de julho. Com a ausência de
, Almire Antunes Farias Filho.. por

problemas de saúde, e com Ö
, apoio

de Heínz Theilacker, à' oposäcão
(PDS e PF!:;) conseguiu aprovar tudo o

que' quis.
Começou com um pedido de

José 'Ramos, dé Carvalho, sugerindo
"
a

.

insta:ação de semáfaros .para ,pedes
'I tires' ria avenida GehHio Vargas. O
\ PMDB' - achando que o assunto deve'
� ria' ser discutido pelo Conselho Mu

fniéipal de, Trârisito, optou pela rejei-

ção da indicação. Foi a primeira surpresa,
..

Thetlacker, votou a favor e a medida foi

aprovada. E dessa . mesma forma vie

ram outras indicações, como Outro

pedido - de Ramos, para a prefeitura
ínstalar uma creche em Nereu Ramos.

. A implantação já está decidida, até

com aquisição de uma casa há alguns
dias. O PMDB votou contrai menos

Theilacker, e a indicação foi aprova
da.

Para completar o panorama, Ra-

mos pediu telefones' públicos para
rua Joínville. Ríbeírêo Grande do

Norte, Itapocuzinho, entre outros pon
,tos. O 'PMDB foi contra e Baldl,ilÍno
ressaltou. "Não somos contra os tele

fones públicos mas temos que' pedir
o viável. "A Telesc, como s'e sabe"
não ,tem condições técnicas de faz'er
essas intalações. A bancada votou

contraI 'mEnos Theilacker, novamen-

,te, e as matérias foram apr,Ovadas.

::
, "Ãda"Z'dé Sete'rT1b�o; 525- Fo�e (0473) 225475
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Rled�er diz que dissidência
•

r .. ,

serviu corno lição die vid'a
"Aprendi maís uma sunto. disse ter estranha·

lição de vida. Pela prí- do. a posição de Raeder,
meira vez me senti mí- "Atacando os próprios
noria em plenário. A companheiros de bancada
gente sempre tem a a' é, realmente, Uma sur

prender com a política". presa" ironizou;
O desabafo foi feito pe- Articulando
lo vereador Heinz Rae- Balduino Raulíno, o

der, durante a "palavra líder entre Os jpeemeder ,

lívre", na sessão de se- bístas, após a sessão
gunda-íeíra. "Isso serve afirmou que pretendia
para reflexões. Vamos articular uma reunião da
nos aprimorar" acrescen- banda -''para �

que a situa
tou o vereador peemede: _ ção fosse analisada e

bísta. que posições fossem to-
No 'mesmo espaço madas. Pela primeira vez

ainda, Raeder, desafiou o ocorreu uma
'

díssídêncía
seu companheiro de ban- e as preocupações: toma
cada, Heinz Theílacker ram conta do 'grupo.
que 'votou a favor dos 'I'heilacker logo após' o

partidos de oposição pa- encerramento da sessão
ra que dissesse onde era se retirou rapidamente, é
uma creche, reivíndicada

, não se pronunciou a

por,' Ramos de Carvalho, respeito,
'

,e que Theilacker havia
.

No dia seguinte os

aprovado, Não disse secretários da Saúde e

explicitamente, mas uei- do, Agropecuário, .Amaro
xou- nas entrelníhas a Xímenes Filho e' Alvaro
acusação de qUe o com- Rasá, contestaram índi

panheíro não sabia o cação apresentada e a

que realmente havia a- . provada na mesma ses

provado. - são, de autoria de Álido
O presidente da Câ- Pavanello (PDS). 'Afir-

mara, Adernar Winter,· maram que os pastös de

partiu em defesa de SeU saúde solicitadas para-es
2Q secretário,' Theilacker, localidades de Vieiras, e

afírmando qus "todos Santa Luzia já estão ' a

aqui são livre para vo- provados há mais rl.e

tar nó que achar melhor". uma semana, e que em

O desaíiaão por Raeder João Pessoa o projeto
não se manifestou.

'

O está pronto, .

"Ele éstá
clima ficou pesado. José querendo fazer saudação
Gilberto Mene}, líder do com o chapéu. dos ou-

PFL'
..-

t tros" arrematou Rasá .
. , ao cornen ar o as"

Deputad,o quer processar jornalista
O deputado Martinho

Ghizzo (PMDB), entrou
,com requerimento para\

a Assembléia Estadual
Constituinte, solicitando
representação judicial
contra o colunista Aldí
rio Simões, por "injúria,
culúnia, difamação e fal
ta de decoro no trato da
informação" ,

Ghizzo, justificou a

representação, garantin
do' que o colunista em

matéria no _JornaI Diário
Catarinense, do dia 30
de julho deste, intituladà
"O Inimigo da Ilha", te-

,ve a ,intenção dolosa de
instigar ódio e violência
entre a 'população,
contra sua pessoa.' na

condição de depu.taQ,o
ConstHufnte. A ma.t�:r-la

"';),J.-A;:;:_ ;:.�.,.

trata da Emenda Consti
tucional, que visa a trans'
ferência da' Capital de

Florianópolis para· Curi
tibanos, de autoria do

'deputado Martinho Ghiz
zo, 'súbscrita por mais

deputados.

Para o parlamentar,
este tipo de "publicação,
além de causar mal E'S

tar e ínseguranç� pesEo
aI, contribui para a,

diminuiç,ão das condi
ções de autonomia' ao

exercício da função Cons
tittünte. O requerimento,
se aprovado, , objéiiva
garantir também na jus'
tiça indenizàção por da
nos materiais, morais e

dê imag�m dos deputados
signatários, falou Ghizzo.

>, _.
--0'0 �

;-:.",":'" ';:"

,Pas�agens ê cargas é com VA'RIGs-
.

Agora tambérn: passagens Naclonais- ê ltemad'Onais
- ,

'

Rua CeI. Prac. G. de Olelveira" n«} 246, P�e: 7,%;0363
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1.10va Garola Weg taßlbém
Iii eleila Miss Simpalia
E,ntre as ,15 candída

tas ao concurso Garota
MTeR 89, realizado no día
5 deste mês, na Arweg,
o júri, elegeu como ven

cedora Maria Tereza de
Oliveira Fossile; que
também ficou com 0

título de Miss Símpa
tia. Já Roseli Bhmke e

Eliane Mínel foram es

colhidas primeira e se

gunda princesas, ,
respec:

tívamente.

Além de ser premiada
com uma corrente de ou"

ro, Maria Tereza ainda
, conquistou o direito de
representar sua empresa,
a Weg Motores no

concurso Rainha da Olj
seja, que ocorrerá" no

próximo mês de setembro.
Para Roseli o prêmio foi
um anel de· ouro e Eliane

ganhou um par de
brincos de ouro com pé"
róla.

A nova Garota Weg
I revelou ter ficado surpre'
sa com o primeiro lugar.
"Nunca pensei que ga"
nharia, mas adorei por"

que este era um dos
meus sonhos", explicou.
Hoje com 19 anos, ela
garante que se for convi"
dada para . participar de
qualquer outro evento
semelhante a esse, acei
tará imediatamente, pois
sempre desejou desfilar
como profissional.

Aproximadamente 400

pessoas acompanharam
o désfile das candida
tas, que apresentaram
se em trajes esportivo,
gala e maiô, diante do
júri formado pela ge"
rente da Lumíére, Silvia
Raso da Silva; Denyse
Zimmermann, da Silva,
presidente do Círculo de

Integração Social da Weg;
Florif da Donini e Albaní
Sens, ambas também in

tegrarite do CIS da Weg;
o diretor do jornal "A

Gazeta", Geraldo José; o

estílista "Alaor: o diretor
da Weg. Química, 'Bucli(·
des Emmendoerfer, além

. do diretor, de Relações)
Industrlaís da ,Weg S/A.,
Walter Jenssen Neto.

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

Aluga - se

Namorada

TRATAR: OPPU'S-VIDEOMANIA SEM

PIRATÄRIA

falta córnea
para ·0 10r,le

SCIR.proDlove Semini'rio de
Wiolil' ·eDl Jaraguá_,do Sul

cínce anos de idade sob
a orientação -de -seus
pais, es professeres ' Jls,o
e T>ereza Muner. Conti-'
nU0U seus estudos de
.técníca e ínterpretação
víoloriístíca com Henri"
que Pinto, completando
sua formação musical
com Ângelo 'Camin,
Wenceslau Nezarí Cam-
"pos. -Marília Pini e Sér
gío , Vasconcellos Corrêa.
Hoje desempenha ínten
sa atividade como re
cítalísta. solista e came-
rista.

-
'

I

Giacomo Bartoloní
ínícíou seus, estudos em

1966, Com Henrique Pin°
to- e participou de vários
cursos de violão em São
Paulo e Porto Alegre,
com ,renomados

, pro
íessores da América

'

do
Sul e Europa. No sábado
se apresenta o curitiba
no Orlando, Fraga, que
principiou no violão
Com o professor Miguel
Couto. \Depois de
concluir seu -Curso Fun"
damental -no Paraná, ele
mudou-se para o Uru
guai, 'onde residiu' de
1980 a 1982. No domin
go, haverá um duo de
violão, com Angela
Muner e Giacomo Berto
loní.

o Rotary Club de Ja" A Escola de Música
raguá 'do -Sul, em apoio da SCi\'R '-promove nos

ao Banto de Olhos de dias 11, 12 e 13 o II
Joínvílle, realiza a par- Seminário de Violão 1989,
tir -d.esta segunda-feíra sempre com início: às
uma "Campanha de 20 horas, na Sociedade
Doação de Córneas", ob- Cultura Artística de Ia"
jetivando incentivar a raguá do Sul. A primei"
adesão de mais doado- ra apresentação ficou
res. A comissão orga- por conta do Violão Cã
nizadora desta íníciatí- mara Trio, li:ntegr.ado
va avalia que o número por Henrique, Pinto,
disponível hoje é ínsu- Ângela Muner e Giacomo
fidente para atender a Bartoloní.
quantidade de portado-
res de deficiências ví- Henrique Pinto te've
suais que viver nas cída- uma formação violonístí
des integrantes da regi" ca bem díversífícada, íní
,ão norte de Santa Ca" ciando com Sérgio Scar
tarína, piello, Mas ele também

-

A abertura desta cam- formou uma geração que
panha ocorre às 20 ho- se destaca no cenário da
ras do día 14 deste mês', música nacional e inter
no 'Salão .nobra do nacional. Normalmente
Sindicato dos Trabalha" recebe convites para Ie"
dores da Indústria do clonar em festivais e se"

Vestuário, com uma pa- mínäríos em todo O Brasil
lestra alusiva e todas as e exterior, atuando aín

informações sobre a pro- da, entre outras atívída
moção. O Rotary está des, como coordenador
solicitando a colaboração e professor do Semíná
das empresas jaraguaerr rio de Violão de São

ses, sugerindo a divul- Paulo. Pinto também

gação do evento entre, é revísor e edítor de Ri"
seus empregados, fíxan-

-

cordi Bráslleíra. onde PU"
do cartazes e faixas' em blícou diversos, traba
suas dependências, publr lhos didáticos.
cando matérias nos in- Já Angela Muner CO"

formativos internos. meçou a estudar aos

genre Bassa

II

II

I'
Walter Luiz Ribeiro

"

Alexandre Dellagiusfina Barbosa

PRECE A
SANTA CLARA

Fazer 3 pedidos' sendo
1 de negócio e 2 impos
síveis. Rezar 9 días 9

,

Ave-Marias, que mesmo
sem fé será atendido.
Rezar COm uma vela
acesa e no 99 día dei"
xar' queimar até o fim.
Publicar no 99 dia.

Agradece IA. J.

li

CORRElO DO pOVO
Assinaturas

e

Publicidades
. Fone: 72-0091

CONFECÇÖES EM TECIDOS

Infantil e Ge�ante
.

PRONTA ENTRE'GA

}tua Jeínvílle 2.089 - Fone 72-1157

H e I ga

ADVOGADOS
R\l& Joio Marcatto n? 13, 29 andar - sala 206,
lIdifício Domingos Chíodíní. Informa seu novo

teíetone aos clientes e amigos: 7-2-3956.,

Creações

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



leslile" de aberlura da Schilze-nlesl'
- _

reulirá 23 saciedades de tirl II alvl
o desfíle de abertu

ra da 11]. Schutzentest. no
dia 13 de outubro, reu

nirá 23 sociedades de tí

ro- A informação foi for
necida . pelo. 'deputado
estadual e prefeito em
exercício de Jaraguá do

. Sul',
. Adernar .Duwe, que

participou do último en-

contro da Comissão de
Desüle. planejadora do
evento.. A Schutzenfest
será lançada, oficialmen
te, no próximo dia 25, no

Parque Agropecuário Mi

nistro João Cleóphas-

Nos próximos dias,
todas as entidades' fili
adas à Associação dê
Sociedades e Clubes de
Tiro de Jaragué do Sul

.

que participaram da últi

ma reunião devem con

firmar suas presenças na

festa de abertura" Na o

pinião do vice-prefeito ja-

raguaense,
.

_ �pelo qu�
sentimos, todos vão, e-

íetívamente, participar �
teremos uma abertura
muito bonita. FOi o que
também sentimos

..

dos
representantes das so

ciedades". Um dos deta
lhes já definido é a ban
da que "puxará" o des
file.

"A príncípío se pen
sou em uma banda para
cada sociedade: mas ha
veria problemas, pois uma

lna ínterfírír na apre
sentação, da. outra. As

sim, decidimos que ha:
verá uma única banda e

que ficará postada . nas

imediações da igreja São
Sebastião", explicou Du

we. O desfile começa
nos trilhos da rua Ma
rechal Deodoro e vai até
o entroncamento da Rio
Branco- Ao longo desse

'trajeto haverá a insta
ção de caixas de som

da banda escolhida, ser

vindo a todos Os clubes

qUe desfilarem.
.

-,
Também ficou acer

tado que cada socíeda
de

_.

desfilará com
.

um

máximo de 80 compo
nentes. Os clubes trarão
ainda suas próprias raí- .

nhas e um motivo ale
górico, podendo ser um

carro, trolei, carroça ou

o que a criatividade per
mitir. Haverá uma . co

misão julgadora para ava
liar diversos requisitos
.- orígínalidade, 'orQílni'
zação, plástica, criativi
dade, entre outros - que
classificará os três melho
res. Eles receberão tro-

-féus e medalhas e o cam

peão terá direito a Um

lugar de destaque no

desfile do próximo ano.

Tiro ganbará
u'm espaço. no

Agropecuário
o Parque Agropecuá

rio Ministro João Cleó
phas - onde ocorrerá a

1 \l Schützenfest vai

ganhar um estande oficial
de tiro, capaz de sediar

competições nacionais
e internacionais e, no íu

turo, urna das edições
dos Jogos Abertos de

Santa Catarina (Jasc). A

íníormacão foi prestada,
também, pelo. prefeito
em exercício de Jaraguá
do Sul Ademar Duwe

O deputado estadual
do PMDB destacou que

na próxima semana, pos- .

sívelmente. as obras para
a instalação desse estan

de já serão iniciadas,
bem como melhorias eSpe
cíficas no parque visan

do a 1 � Festa do tíro.

Parte desse novo estande
será destinado aos visi

tantes, que poderão
disputar entre sí, pro
vas de tiro. Ao final de

cada dia será eleito" um
rei do tiro. "Estamos es

tudando essa situação
com muito carinho, e

elá po.de se tornar uma.
das atr�ções da. Schüt
zenfest",

-

concluiu, con-
.

Hante que um púb1.ico
muito bOm deve visitar a

cidáde dura)1te o evento.

I.
I

Exataria vai
ser ampliada
al'irma Vieira

Na entreviste co-
letiva semanal; reali-
zada sempre as terças
feiras Ademar Duws ain
da revelou que o se

cretário da Fazenda, de

putado Paulo Afonso Vi
eira, garantiu que a atu
al sede da Exatoria
Estadual, ao lado da As

sociação Comercial e In
dustríal, será' ampliada
muito em breve. No úl
timo sábado, quando da

realização dó Encontro
de Lideranças do

PMDB, Duwe tratou de
levar o secretário para co

nhecer as íntalações
daquele órgão público.

o deputado Paulo
Afonso, amigo pessoal
do vice-prefeito de Ja
raguá do ·Sul, na presen
ça do exator Luís Car
los Azambuja, prometeu
que maís um módulo se

rá construído naquele lo-
cal. Duas- ou três ärvo-

.

re terão que ser sacri-
ficadas, mas os benefíci
Os compensam, enten
nf'm o's�:ä(lministradores.
Atualmente o prédio é
formado por do's módu
los, e o terceiro virá pa

ra dar mai<; condições
aos funcionários da eia
toria no dia-a-dia, assim
como a"o publiCO.

Ademar Duwe
-

nao

à
COICOrl1

reeleição
Apesar das expres

sivas votações que teve
nas duas eleições que
disputou, o deputado es-

tadual e 'vice-pre-
feito de Jaraguá' do
Sul, Adernar Duwe, garen
te que "não tenho maís
aspirações políticas".
Não estão nos seus pla
nos campanha para re

eleição a . qualquer Gargo

leglslatívo- Não descar
ta, contudo, a possíbilída-
de de se candidatar a

prefeito, desde que não
tenha que lutar por isso.

"Só serei candidato ao

naturaÍ. Não vou de for
ma alguma- defender mi
nha candidatura- Se sur

gir outro candidato, vou
.

apoiá-lo integralmente.
Não tenho mais aspira
ções políticas. Estou de
cabeça-feita e não mu

do de opinião" disse . A
dernar Duwe,

.

Observou,
ainda, que "é uma sa

tísíacão estar. desempe
nhando o cargo de pre
feito. É gratificante e

importante em nossa vi
da. Vamos apenas dar
continuidade ao trabalho
dE? Ivo Konell", garantin
do perfeito entrosamento
com o prefeito.

Coluna Evangélica
C�LTOS:. Neste sábado, às 19'00h, no Centro,
�lla Lenzí e, Rua Joínvílle: neste Domingo, às
�.OOh, no Centro, Estrada Nova, João Pessoa e,
as 9:30h, no Centro, em Francisco de Paula e
Santa Luzia. ENCONTRO DE IDOSOS· Nestê
dia 13, às 15:00h, na Ilha da Figueira' reúnem
se o Grupo de Idosos. CAPE BENEfiCENTE:
Próxima quarta-feira à tarde, � Grupo de OASE
das "Terças Feirínas" da Comunidade do Cen
tro,. convida pera o Café Beneíícenta que será
realIzado no Clube Atlético Baependí, LEMA
DA SEMANA: "Ele não esmagará a cana que
brada, nem apegara o pavio que fumega." Isa-
ías 42�' .:

"

_ .

I • I•• ,

MENSAGEM E LEITURA DlARtA:' DIA 13 - No
desespero, olha para Jesus. (Números 21,8-9)
DIA 14 -- Onde há perdão de pecados, -aí há
paz. (Lucas 7,48-50).

_.

DIA 15 ;- Contra todas as nuvens negras do
temor e preocupações, existe sö uma coísa, colo
car o "sol", Jesus Cristo. (Salmo 84,11).
DIA 16 - Isso é alegria: saber qUe o pai' es

pera por mim.. não para me julgar, mas para me

fazer feliz. (Jeremias 32, 40-41)
DIA 17 - Topo homem é um pensamento de
Déus- (Isaías 45,9-12).
I?IA 18 - A verdadeira bC)lld.ade lembra serrr

:

pre, o qus faz bem ao "próximo, e' não esque
cer o .que o entristece. (Provérbios t6.24) ..
DIA 19 - Senhor, permita que vivamos de tal
modo que nosso próximo veja tua infiníta bon
dade, compreensão e amor em todas as nossas

palavras e ações. (2 'I'essalonícenses 1, 11-:-12).

JoãO�M(lftiaM .

Moda íníante-juveníl : pata' real�r a
.

elegäncía de seus filh_os. Um carinho

especial para o seu bom gosto.'- .'

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá d? Sul _ Sc.

.Farmácia
,-

Sesido,

. Agora em instalações ampliadas e com Labo
ratório de Análises Clínicas anexo, para
melhor atendimento.

'.

Av. Mal. Deodoro 507 (defronte o Colégio
São Luisj - Fone. 72-0561.

Paz, Amor e Hock'
.

estas eram as palavras de 400 mil jovens hippie:s
legítimos) que se r,euniam naquele agosto de
69 para fazer- o maior acontecimento da contra
cultura de· todos os tempos: a, nação Woods
tock, COmo foi batizado o festival. Ao som de
somideuses C0lI!O Jimg Hendríx e Janis Joplíri
e The Who para o espanto do mundo eles cri
aram um "momento único de fraternidade. To
dos' acreditavam 'que só do· amor .e do. rock-and
rolt conseguiriàm mudar o planeta azul..

Venha e el'ltre ne!jte. -mundo de· Amor e.. �Rdck·
. 'Cempra)1do a edição da CAPRICHO deste·. _niês
que. você encontra na G�AFIPEL. -.:":.;

.,.

'-.- ,.';_')':
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C ö li R E IOD O" p o V tJ
FiASHES öÁ CIDADE - XXXVI

Sigharl Meder, � do- inlerll'8
_

da guerra' a paz :dé Jaraglá
E. V. S<:hmöckel

Consulto minha agenda e procuro um proíessór qúé
está gripado, um empresário que está dodói e desem
barco do carro na Tecnosol, onde

, marco antrevísta
para as 18 horas na residência que lembra um claus

tro. aí na Clemente 'Baratte, 61, muito aconchegan-
te.

_ �,"; �,

CP: Sr. Sighan Meder, onde e quando naseeu e

quem são seus pai�?
SM: Nasci em Titel, na Iugoslávia, em 01-09-1940,

filho de Josef' (Berta Berínger] Meder, o pai marce-

neiro e a mãe trabalhando em vinhedos.
'

CP' :Como explica que é alemão, se nasceu em, ter-
ras estranhas?
SM: De acordo com o Ius sangutnís, mesmo nascido
no estrangeíroj; considerado de nacionalídade ,ale
mã. No Brasil se rege pelo direito do solo, adquire
a nacionalidade da terra em que nasce, Mas tem
um detalhe importante: a família Meder junto,
com outros alemães emigrou, de Pfalz para a Iugos-
lávia, em 1750, formando uma colônia, alemã, que
permaneceu assim em perfeita convivência até a

2a. guerra mundial, quando aspectos pol�ticos da é

poca tornaram coisas difíceis e alguns tiveram que
sumir da noite para o día-
CP: Como se comportou a .sea íamílía nesse episódiO?
SM: Eu era pequeno eminha' miãe� as irmãs' Sighnde

e Edeltraut e os avós matemos Jakob e Blísabeth Be

rínger tivemos que fugir em carroças puxadas ,

por

cavalos, em meio do alto inverno, atravessando o

país qus nos abrigou por tantos anos, passemos pela
Áustria, Checosláquía até chegarmos na Alenía
nha Oriental, em Rostock.
CP: O Sr. não mencionou o seu pai na fuga. Porque?
SM: Meu pai era convocado para o Exercito Ale

mão e infelizmente desapareceu na guerra, na Cam

panha da Rússia.
CP: Passaram privações?
SM: E como! Nunca se podia saciar à fome. Para

se ter uma 'idéia: uma dieta com carne de ,

cavalo,
, verduras deterioradas. batatinhas congeladas pelo
frio, raízes e folhagens de qualquer vegetal serviam

para a refeição, que nem sempre tinha o melhor gast
to. Algumas insuportáveis. Mas o que fazer para �o-
breviver?

' "

l

, CP: Permaneceram muito tempo em Rostock?
SM': Não. De lá tivemos que fugir novamente 'e fa

mos à' Karlsruhe, onde permanecemos em campos ,

de refugiados e distribuídos nas rsdondesas. depois
seguimos para outros locais.
CP: Como conseguiu frequentar escola?
SM: Em Eberbach fiz 3 anos de primária. Os pro

Iessores eram muito rigorosos mesmo com alemães
voltando para a sua pátria. ,? único que não fazia

distinção, embora enérgico, foi o Prof. Kahler,
bom proíessor- Voltamos novamente para Kerlsruhe
e lá termíneí a Volksschule. Ingressei na Fachschule
(Escola Profissionalizante), 3 anos como 'modeüste
em madeira e engenharia mecânica, 2 anos, conclu

indo como técnico. Enquanto estudava trabalhava
em restaurante. à noite, para ganhar dinheiro e com

isso viajei nas férias por quase toda a Europa.
CP: E como saiu-se como profissional?
SM: Como técnico índustrlal trabalhei na ,

fírma
Groke, em perfis de alumínio, porias e, janelas, em

Karlsrulile, até ,1962. E'm começos de 67 fiz uma via

gem maior, pelo navio· Wispla�i, cargueiro polo
nês, para a Améllea do, Sul - Rio, Santos, Montevi
déu e B. Aires, :'encontrando parentes da lã. e 2a;
guerras. Lá conheG� 'em 17 dias Hilde Meyer " que
seria ,minha futurá �esposa. Mas fui ii Bariloche,
Chile, Equador" Col9mbia, Bolívia e Peru· Via flu-
vial fui' até �Barrlõlnquilha, bem nó' norte� da Co-
lômbia. De avião fui à Ilha do CaTibe - San An�
dres:_� onde' acabou o diriheiro. C-ompre� peixes, qúe
eu grelhava para os turistas. A travessei a América
Cenb'al, México, Sul dos EE. UU.,' com visita a pa
rentes em Santo Antonio (Texas) Miami e N. York.
Em 1968 voei para ii Alemanha. Passei a trabalhar

-----------------------------------------------------------------------------------

nä íirma Pfeiííer, na -' construção de máquinas pare
prod. -de" concreto, de 68 até fins de 71, desenvol
vendo máquinas que,maís tarde seriam construídas
pela Met. Erwino Menegottí, Em fins de 71 emigrei
para a Argentina, pelo navio francês "Pasteur" e

morei em Villa Ballester, Provo B. Aires, trabalhan
do para a Pfeiffer, dando assistência às firmas no

país. Em 1972 fui sozinho para Austrália, por 2 me

ses, supervisionar a montagem de máquinas da fír
ma Pfeiffer. Com o retorno de Peron a situação fi
cou difícil na Argentina e a Pfalffer ofereceu-me
contrato de trabalho como especialista em Jara

guá, responsável por produtos novos e mais moder
nos, desenvolvendo máquinas e supervisionando

'

.o

desenvolvimento da firma jaraguaense com proje
tos" e desenhos por 9 anos- Como a vida se tornara

uma rotina, procurei outras atividades, especiali
zando-me em energias alternatívas- Convidei o Eng.
Erolf Henschel para experiências e, conhecendo a

prática fundamos. em 1978, a Aparelho� Térmicos
'1'ecnosol Ltda., enquanto ainda trabalhãvamo

" ,�a
firma Menegottí- A'Tecnosol, sem falsa modesha,

Está, em franca expansão, sendo pioneira no Sul do

Brasil.
CP: Como aconteceu o seu casamento, com Hilde?
SM: Cama já disse acima, em 1968 voltei para a

Alemanha. Ern. 1969 ela veio dá Argentina para
Karlsruhe e lá casamos em 24.06·1969, tendo por
testemunhas Guida Hruschka e·' Hans GeOI'g Pín-
nhart. Dóis anos depois nascia -a Anja, A Bettina e

a Christine. nasceram aqui em Jaraguâ.
CP: Gosta de politica?
SM: Sim, mas como estrangeiro com perma.nência

legal no País, 'sou neutro.
CP:, Qual a sua religião?
SM: Evangélico Luterano
CP: Pratica esportes?
SM: Gosto de tênis e futebol de salão. Faço pas-

seios pela natureza e torço pelo Vasco.
CP: Tem vida. soelal?

, '

SM: Sou sócio do Baependí e Beira Rio,' que fre
quento SÓ nas festas.
.

CP: Serviu' o Exército?
SM: Não servi, embora o serviço militar seja obriga

tório na Alemanha. Fui dispensado, levando-se em

conta a morte de meu pai como combatente, duran
te a guerra·
CP: Gosta. de Jaraguä do Sul? -

SM: E uma cidade boa para se viver e trabalhar.
Foi graças ao recebimento aberto da direção da
Menegottí e das pessoas que através deles apren
demos a conhecer, que até hoje' ainda permanecemos
em Jaraguá, por que na verdade viemos para cá
com quatro malas nas costas e só por um ou dois
anos. Entretanto já há 16 anos rio dia 03.08�_ que
estamos aqui.

Assist. Téc. de Hilário Pauli
j Consertos de fogão à gás. máquinas de lav�r
'roupas simples e automáticas. geladeiras, ferros
ielétrícos, aspiradores de pó, ventíladores e

Ifornos, entre outros.
! Póstos éiútorizàdos: Walter :tV1ueller, Dako e

; Geral.
'

,
"

,Rua-' CeI., Procópio Gomes 145 - Foile 72-2571
.defronte a Tottal.

.. .' -Poslo 'ie" Vendas MarcaUo
I" .�" -, ..... ..I:.

"

Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,
bermudas e cordas.

Em frente à fábrica, - Amplo estacionamento.

Amizade -tem
1I0'YO re,i ,di
tiro: 'Urban
Com dois tiros na!

mosca, um pratâcamen-
te sobre 9 outro, !Egon
Urban se tornou, no

säbado passado, o novo
"rei do tiro" da Sociedade
Esportiva 'e Recreativa
Amizade. A dísputa 0-

'correu na casa do então
"rei", E'dllson Stíz, na
Tua São Paulo, uma late
ral' da rua Roberto Zie
mann. Edilson, inclusive,
é o' maís jovem rei do
tiro daquela sociedade,
que tem mais de 50 anos

de existência. Stiz é
noivo e tem 22: '

anos·

Urban foi o melhor dos
84 atiradores que parti
ciparam da festa-

Na segunda coloca
ção como melhor atira-
'do'!', e portanto, primeiro
cavaleiro ficou Ermínio
Kanchen. e em terceiro
lugar, segundo cavaleiro,
José Valdir Espardelate
A competição começou
por volta de ,1.5 horas,
quando 'Os 83 atiradores,
enfileirados, ' uníformíza
dos e levando a ban-
'deira da sociedade, ehe
, garam a casa de Edilson,
que é filho de Orlando
e Ivone Stiz, Foram rece

bidos tom honras pe
lo rei, e tiveram farto
cardápio, regado a mui
to chope e "schnaps'.

Por volta de 16" ho
ras depois dos três tiros
de Egon Urban, já estava
decidido, ele era o novo

rei, pois sua pontaria se

ria imbatível. A dispu
ta, então, ficou para se

conhecer Os dois cavaleí
ros. A banda que mar

chou Com os atiradores
até a residência dos SHz,
era formada por compo
nentes do Grupo Mus':
cál Cruzeiro, que anima-.
ram a tarde, enquanto as

competições de tiro se

desenrolavam no pátio
da casa de Edilson.

Só por volta d� 18h15
min, foi encerrada a com

petição, e apurados , os

melhores atiradores, é

,que teve InICIO a mar

cha de retorno a Soci-e-
,

dade Amizade, onde as

faixas foram passadas ao

rei e aos dois- novos cava
le:ros· Antes, porém" foi
aestacada a festa ldos
5hz, considerada uma, das
,melhores dos últimos a

nos·Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



F I L A T E L I A Roberto João Elssler

Certamente um memo·
rável marco para a rue
'telía Brasileira será a

realização, em
.

agosto de
1989, do 909 Encontro
de Filatelistas _e Numís
matas de Santa Catarina,
em Jaraguá do Sul.

Ninguém sabe a origem da ídéa, Contudo os cata
rínenses procuraram reanimar a Filatelia com
encontros periódicos, que rompiam com o íso
Iamento de' cada entidade filatélica, passando

.

a haver Um grande íntercämbío. - -

.

Foi no dia 13 de agosto de ,1969 que naSC9-
ram os Encontros. Numa tarde de sábado, na
Cidade de Itajaí, na Sociedade Guarany, se reu
niram 13 afíccíonados. Embora a coincidência
do número 13, tiveram continuidade., Neste
primeiro evento estiveram presentes represen
tantes: de Brusqus, Ayres Gevaerd: de Blume·
nau, Hermann . Würz, "Arno Eberhard Märtin,
Carl Heinz Rothbarth e Juergen Berner- O
pessoal de tajaí completou o número, coman
dados por Camilo Mussí,
.Bm outubro daquele mesmo ano, também 'num

sábado, foi realizado o Encontro de Blumeneu
Nesta oportunidade deliberou-se - que os próxi
mos Encontros fossem realizados aos domingos,
tradição

.

permanente até nossos días, �o
ano seguinte; os eventos começaram em Joín
vílle, no mês de março, seguido por Itajaí,

� Blumenau e Brusque,
, Anos após es clubes de Laguna, 'Tímbó, FIo·
ríanöpolis, Balneário. Camboríú e São José
passaram a organizar estas l:':uniões.. Em
1982 ingressou a cidade de Jaragua do Sul no

rol de' partícípante, .

,
.

Planejados inicialmente para serem realízados
no Vale do Rio Itajaí, acabaram por se tornar
catarínense, Hoje ultrapassam fronteiras, reu·

nindo filatelistas e numismatas de todo o país.
Agora, no .

dia 13. de agosto ,de 1989,
oportunidade em que ,os" Encontros
Estaduais de Filatelia e Numísrnetíca comple
tarn 20 -anos de existência, contando com _

o

patrocínio da FEBRAF e FEFINUSC, o Clube
Filatélico e Numismático de Jaraguá do Sul. re

gistra o acontecimento com um carimbo' come-
morativo (foto). '..

_

Traduz a ilustração do carimbo a Estaçao Fer"

roviárla de - nossa cidade, construída no i�í"
cio deste século. A lembrçmça é 'oportuna, P<?lS
a ferrovia' foi o meio de transporte que, duran·
te muitos anos, levoU até Jaraguá do Sul a c,or"
respondência postal. Atualmente prest�·� am

da ao : transporte de cargas e passagelTos, e

também ao turisIllo ferroviário.

198 9
100 ANOS DA" REPÚBLICA

70 ANOS DO "CORREIO DO POYO"

Verdureirà
..

COMeRCIO DE FRurAS E �UJlAS,
. SEMPRE FRESCAS E VERDES, PÄO CASEIRO

.

Ê C:UéAS: AMPLO ESTACIONAMENTO.

Gomes de
do Sul

Olivéira, 1.160
SC

Rua CeI; Procópio
- Jaraguá

PO V,O, -,

Acaba de circular a e

díção
.

piloto
.

do maís re·

cente jornal catarínense.
Trata-se do JORNAL DE
XANXE.'R:e uma' publica
ção de EROVIVA PU·
BLÍCIDADE LIMITADA,
COm sede na cidade oes
Una do mesmo nome

.

e
sucursal em Floríanópolís,
com uma tiragem' de 3000
exempleres, 'dia2ramado,
composto, montado, fo.
tolítado e impresso na
Empresa Editora O ESTA
DO Ltda, e circula em to·
da a regíêo da AMAI -
Associação. dos Munící
pios do Alto

.

Irani e na

Capital do Estado.
Em seu editorial o JX

diz a que vem: "X"BUGRE
é a personagem criada
especialmente para Q JX
pelo chargista Sérgio Bon·
son. o X·Bugre simboli
za' não apenas o índio,
vítima do canibalismo da
colonização voraz que
marca' a história do nos
so pais. Também re·

presenta os trabalhado
res rurais e urbanos, de·
vorados por uma políti
Ca salarial

.

ínfame: os

empresários'engolidos, dia
a dia, pelo apetite in
saciável dos banqueiros;
o povo em geral, raestí
gado pelos dentes impie·
dosos do capitalismo sel
vagem internacional. O Está.é a materíelização
JX pretende, influir e do sonho e do desejo de

. rrofissionais libera:is empossam
.

nova diretori,a
Em jantar Jestívo

dançante na sexta·feira
da semana passada, a

nova diretoria do Centro
Integrado de Profissionais
Liberais de Jaraguá do
Sul, fOi empossada, tendo
na presidência o médiCo
Antônio Carneiro Candi
do Cunha, obedecendo
uma rotatividade previs·
ta entre os vários setores

que compõe a associa"
ção.

A chapa empossada
tem os seguintes cargos
e responsáveis: vice"pre"
sidentes, Humberto Pradi
(advogado), Dieter Wer'

ninghaus (�ngenheiro),
M

refletir a opinião dos
segmentos SOCIaIS de
Xanxerê e região. Este é
ti nosso principal objeti
vo. Profissionalismo e

espírito democrático, nos·.
sas diretrizes.

Eloy " Gallotti Peixoto,
jornalista dos maís com

petente,S com atívídades
. e' vivências nas im-
prensas européia e ame

ricana, que nc começo de
julho do corrente ano

acompanhou o jornalista
Darcv Schultz, .de Chape
có, ao apartamento do
nosso diretor, em Floria"
nópolís.

Há uma malha de emís
soras de rádio espalhadas
pelos municípios do Al
to Irani, quase todos dís
pondQ também de perío
dicas locais' e, dentro em

.

Esta nota que registra o
breve, instala·se Um canal aparecimento de mais
de televisão em Xanxe- um órgão de imprensa
rê. Queremos nos ínte- serve também para uma
grar a este sistema de co· reflexão dos nossos leito
municação exístenta. de· res e das classes conser
daradamente • dispostos vadoras da AMVALI, do
a manter 'forte dependên- que ocorre no oeste cata
ela de nossos' leítores e rinense que, com garra
completa desvínculaçêo e muita luta conseguem
político-partidária. Sem se afirmar . no cenário
abrir mão de nossas opí- barriga'verde, ainda que
niões e posições pesso· não tenham conseguido.
ais. Certos de que a de" transpor .totalment., as
mocracia SÓ poderá a" barreiras do desenvolvi
vencer em nossa socíeda- mento das áreas 'forte·
de, através da

.

conscíen- menfe impregnadas pela
tízeção dos indivíduos industríalizaçãn do. lito·
que a integra,m.. A crítíca ral norte, centro e sul
e o debate deve ser in· catarinenses. Um exem
centívados, de forma a' pIo de' como a comunída
abrir perspectivas' e . fazer ,

de pretende' crescer
-

in·

germínar idéias qUe nos tegradamente, desenvol
livrem de uma socieda·: vendo-se como um to·
de em que uns poucos' do, sem subserviência de
se alimentam de mui" classes sociais e/ou eco-
t05'," .nômícas.: Cumprimentos

ao confrade Eloy Gallot
ti Peixoto e sua" excelen
te equípe,

Nídia Heineck de Cam
pos (odontóloga); 19 se

cretário: Alvaro Rodrigo
de Carvalho Filho (en·'
genheíro}: : 29 secretário
_Osmar Graciolla (advo"
gadó); 19 tesoureiro: Al,

. fredo Guenther (odontó".

'Ferro Velho

logo) e 29 tesoureiro:
Vicente Caropreso (mé
dico), A diretoria elei"
ta vai adminlstrar o

Centro- Integrado de
Profisslonais' Liberais de

Jaraguá do Sul até 1.990.

Marechal

JDmUX '06 SUL II :( ]")� xaorro J)I 1.
,--

_..,.�-,

c U R l • ,I O, D;,o�=============T��
" Jarnal de lanxerê' II eslá circulandó'
Fritz VOll Jaraguá

DE ENGELMANN & CIA. LTDA.

Comércio de veículos usados

Peças para veículos
Compramos automóveis acidentados

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone, 12"0874
�araguá do. Sul - "SC -

y ..

FURGOES CARGA SECA, ISÖT:BRMICOS,. FR!GORl'FICOS
.E CAltRElAS DE 1, 2 e 3 EI:':�OS '�'.,

'

laraguá.\l8querdo Rua Dt. Enrle" - Fermi,. 113 • Pode' 72..1017
---�
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Deulsche Ecke« »

LEITWORl': WIR SCHREIBEN. EIN WENÍNG IN
DEUTSCH DAMIT DIE ERERBTEMUTTERSPRA
HCE NICHT IN VERGESSENHEIT GERAET I"

- - - Dm REDAKTION

Als siebzígjaehríngen Geburtstagsgruss widme
ich dieser, unsrer geliebtesten Wochenzeitung,
ein Paar Worte in Hochachtung:

Also. - ...;_ alter Freund u. "Kupferstecher"
SCMOECKEL: "Ich singe Dir ein Lied •.. ein
Lied -,. - � Damit 'Dir nichts unrechtes ges·
chíeht. - Doch, die 10 lange, arbeitsvollen Jah
re, die sieh't man unsrem "C. P." bereits an!
Denn, seine "Koptansícht", der fehlt es bereits
an Augenlicht! Seine Lettern definiert man nicht!
Sie sind verrutsch. zerfallen' oder untereinan
der verschlungen! ! (Oder, sei �s dann? Ist
wohl meine eigene Brille schuld 'daran??)
Doch, weit' frueher, ein guter Freund namens
"Federmann" sagte dann: "Moeg' eín-jeler
schreiben, SQ er es will u. kann! ")

SQ ist es eben, im Alter, geschieht es gleich den
Weinreben, zumal noch im Winter dann, - ob
wohl bereits beschnitten, zeigen sich die Kop
ienden -welk u- schlaff; sie haengen einach nach
unten, falls nicht mit . Bindfaden man huelfe
nach !?

"

AISQ, obgleich mit solch verrunzsltas u. truebse
liges Angesicht, i&j: anzunehmen, ein Krank
heitszeichen sei dies nicht, - aber, gfaUt mir
SQ nicht! Carníchtl

Nun, - zum Schluss wuensche ich, das "UNSE:
RE ZEITUNG" nicht (gleich seinem traurigen
Antlitz) bei allen an ueberwíndenden misslichen
Lagen, missmutig den Kopf runterhaengen las
sen muss und auf unendlichweitdauernde ' 'Zeit
allen Lesern durch' Erscheinen immer wieder
erfreut!?

Draufhin recht heiter, singe ich weiter:
REIO DO POYO" lebe HOCH! ...
'HOCH!"

"COR
HOÇH!

Als seit dem Anfang ein treuer Lesser, gruesst
nun nQch: Alfonso Buhr.

Relojoaria AVENIDA
AB mals finas sugestões para p�esentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
.

medalhas e artigos de prat.arta estão na
I

REWJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Val'gas

�CORREIO DO POVO' 72-0091

'1a.· Maleada em

�:)lrá:�a-··. pública
'ß'este� .domingo

CQm 9 objetivo de
coníraterntzação e ma

nutenção das ,.

tradições,
• a Sociedade Tredícíona
lista de Gaúchos e Cata
rinenses . promove neste
domingo, em Jaraguá
dó Sul, a 1 � Mateada,
em praça pública. A in
formação

.

é do Raul Hex
sel. Segundp' ele; além

. desses fatores-integração
� tradições mantidas os

eflccíonados do tra\Lcio-'
nalísmo gaúchos e cata
rínenses Iígardos a SQ
cíedada têm um assunto
entre outros de funda
mental .

ímportência. 'lrra'
ta-se, diz Hexsel, da as

sembléía geral, marcada
para início de setembr o

.

e que VéÜ dofínír a com

posição da díretoría.
"Além. desse, outros

assuntos importantes
também serão tratados'
explica Raul .Hexsel, a

nímado CQm as adesões

freqüentes ao grupo. que,
qUe vai se concretízando :

em Jaraguä do SuI'. Lem
bra que para a 1 � Mate
ada, o ínteressado deve
levar cuia e água quente.
O sncontro será a partir
das 8, horas na praça An
gelQ Píazera, em frente
a prefeitura. Se chover,
autométlcamente, a, pro-
mQçãQ fica adiada para
.o dQmingQ seguinte. "Es-

peramQs que tQdQS que
desejem um centrQ de

tradições forte, cQmpa
reçam à Primeira Matea
da. GaúchQs-cafarinenses,
atendam esse chamarn�Ii
tQ" concluiu Rau Hex'

seI, aQ distribuir .o cQnvi

vite.

Barão do Rió Brànco; sala 4
FQNE: 72.2607

INFORMA:TIVO ROTARIO

.•...,: 1'" .

O Qualro-Meia
Cinco

. "Desfrute Rotary"

19 FÚRUl\.I ROTARACTIANO DA REGIÃO SUL
A Representant� 'Distrital de Rotareet Clubs,
Tania Regina Andrade, da Capital, comunica a

realízação no dia 20 do corrente, na Casa da
Amizade, no Estreito, do 19 FÓrum Rotaractíano
da ·Regfap Sul, anfitriQnadQ pelQ ROTARACT
CLUB FLORIANÖPOLIS ILH.o-SUL, CQm o se-

I, guíntg prQgrama: 13hs., - Recepção/Inscrição:
13:45 - Abertura: 14:00 -:- Palestranta _' , RQ·
taract Clube de Crícíúma: 15:00 - Servo Comu
nidad= - Rct, 'Club Balneärío Camboríú: 15::;0
- Caíezínho: 16:15 _ Servo Prof.: - Rct. Club
de I Itajaí: 16:45 - Rotary/Rotaraor - Palestren
t� - Rºtary Club de Guarulhos Vila-GalvãQ;
17·30 - Enc�rramentQ,,-

'

A postos .os rotaractíanos,
pOLlOMIELlT�: GOTINHA-GOTNHA E TCHAJ)·
TCHAU

.
, "

Gotínha-Gotínha .
e

'

Tchau-l'çhau Paralisia In
fantil é o apelo que a XUXa está fazendo pela
imprensa, alertando seus baixinhos menores de
5 anos a se vacinarem- hoje, día 12 d agosto,
a 2a. etapa da Vacinação Nacional contra a Pa
ralisia Infantil, a que tQdQS' os órgãQs de ímpren
sa se associam, . destacando o Ministério da Saú
de ,e o GQvE!rnQ Federal - Tudo pelo Social
Valeu, Xuxa e nós também assínamos embaíxo,
Apenas não disseram à Xuxa

.

que 'as
.

vacinas

que salvam os baíxínhos menores de 5 anos, no

Brasil é. no Mundo, são doaç:ãp do 'Rotary Inter
national, assim já reconhecido pelQ próprio
Mínístérío da SaÚde, em ato oficial e que os

ministros que se sucederam à pág. 143/144: "PO
liO l'LUS - Em fevereiro . de 1985, o Rotary
International anunciou seu compromísso de
ajudar a obter o controle mundial da políomíe
lite até 2005, ano em que a organização

.

cum

prirá seu centenãrío de fundação. Em junho de
1985, .o programa passQu _

a chamar-se "Pólio
Plus _. para Imunizar as Criançàs dQ MundQ",
em reconheCimentQ aQ fato de

'

qUe .o, cQntrQle
da PQliQmielit� é' apenas - parte da batalha
para .o melhQramentQ da saúde infantil. FicQU
decididQ que póUo Plus apQiaria .os QbjetivQs
dQ Programa AmpliadQ de ImunizaçãQ da
organizaçãQ Mundial' da Saúde (OMS).

.

Reco

nheçeu-se
.

que .o PrQgrama AmpliadQ de Imu
nizaçãQ . é, 'em si, apenas parte de um amplQ
plano estratégico de prestação de serviçQs bási
CQS de Saúd� que pretende Il1'elhQ�ar as cQndi
ções de saúde da popl.l.laçãQ infantil e. reduzir .o

númerQ anual ue mQrtes entre crianças, ii nível
de 1986, de 15 milhões atualmente, das quais
quase 5 milhões provQcadas PQr dQenças. passí
veis de prevenção através de imunizaçãQ".
RQtarianQs àjudam ilQ serviço de vacinaçãQ.

Comissão de RelaçÕes Públicas do Distrito

465, Ano 1989/90).

72"3953�

,gf1

I

'••"IIllfl rEteU'"
.

Jaraguá do Sul
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ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras � acidentes de trânsito •

I:n�'entár1os • cobranças e adV'Ocacla em geral.
.Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-271 í •

AS MELHORES OpÇÖES PARA PRESENTEÄR
ESTAO NA

Lanznaster
Jót" seml·jeStas e relÓI!G8 ®m Q C8,rtnho d,a

,

'LANZNASTER
Marechal DeOdorq, 391- Fone 12-1267, em Jarag.uá

, :

Fale Inglês
eIn,24 horas

Esta é sua oportunidade agora no Brasil.
The Wllzard of ConversatJoD
'" Método' exclusivo desenvolvido nos U. S. A.
para quem tem urgência em falar inglês.

'" Ensino individual ou em grupo para empresas
ou particulares.

>I< Método prático, eficiente e 'Tevolucionário.
Aprendizado garantido.,

INFORMAÇÕES
Gladls Schíni�,� Po..ffo
RUa Bxped, Antonio Carlos Ferreira 68,
Fone 72-0521

CURSOS DE F�RIAS
Se você tem pressa �e aprender inglês, a

Wllzard oferecerá intensivo - durante o mês
de julho, de 03 a 28.01. Desconto espectai de
20%, vagas_ ßmitadas.

H

C o Jl f -._-I 0-' ii) 0,:- P U V;J' - -:-:--.�. - ,P {{ ill N-jt- ai

"A HJsJ(i� de n� leD� nl() pode fJ�r s6 na sau�aderr.
O Passad� I� ê lmp,o.l1antg'� º s�u �mpo fº-I �m élD.pregado.

••. HÁ 20 ANOS,
- Em 1969, o Centro Catarínense
do Rio de Janeiro lançava o 69 Ies
tíval da Cerveja, a que comparecia o
Secr. de Turismo da Guanabara e Ve
ra Fischer, "Miss S. Catarina", aspí
rante ao "Miss Brasil" entre outros. O

lançamento se dava a beira' da píscí
na do Hotel Glória e era uma amos
tra do que seria o Festival da Cer
veja da Guanabara, dias 8 e 10 de
agosto no Pavilhão' SãOí CristÓ'v-ão.
,Entre as atrações catarínenses esta
vam para lembrar o tema TIROL as

, bandinhas catarínenses da "Aurora",
de Rio Cerro - Jaraguá do Sul, "A
raújo Brusque", ,"Rio Negrinho" e

"Tureck". O Ministério da Indústria
e Comércio aproveitava para ínstalar
a lIa. Exponic e o Sindicato Nacío
nal da Indústria de Cerveja de Baixa
Fermentação, apresentavam "stands"
de todas as fábricas de cerveja na

cionais, equipamentos � lembatagens
do Museu Nacional' da Cerveja .

. . ' HÁ 10 ANOS
� Em 1979, o noticiarista Jaime
Blank, do "Noticiário Esportivo do C.P."
divulgava um clichê com título pLES
ENGRANDECERAM O NOSSO' ES

PORTE: a famosa equipe "azurra"
que na tard€ de 9 de- agosto de
1959 (há 30 anos) enfrentaram o

mais sério rival da época, o América
Futebol .Clube da Manchester Catari.
nense, no acanhado e velho ,estádio da

Rua: ,Georg C:z:erniewicz, terminando

em·patado sem abertura de contagem
e qu� g,anharia no domingo seguinte
por 1x0; em Joinville. Os heróis eram:

Gaulke, l'iazera, Americano, Schürt

ké, Zíco' (que não é' o do Flameng?),
Bahá, Horst, Bujão, Amilton e TuriblO.

Conseguiria o CAB repetir essa faça
nha, agora?

[iI) a jl äCI' tIl) tIIItr.]
Fundação: 10' dê MaiO de 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

Jorn. Prof. DRT-SC n.? 729 e DiL Empresa
,Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst.

Histórico e Geográfico de Sc. Redator Jorge Luiz
Cardoso Pedroso - DRT/RS n.? 6009. Reporter
YvoDne A. S. Gonçalves ,:,;_ ORT/SC n.9 219.

Redação,' Adlllinistração- e Publicidade: Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira n.? 290
€aixa Postal .19 - Telefone (0473) 72-0091 -

89.250 .; laraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas oficinas da Organização Contábil

"A ·Comercial" S/C Ltda.

Número avulso 'NCi$ 0,50
Número atrasado NCz$ 0,70
Assinatura semestral (local) NCz$ 10,00
Assinatura anual (local) NCz$ 17,00
Assinaturà anual outras cidades ..• NCz$ 20,00
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• ... HÁ 70 ANOS
- Em 1919, o Chefe do Estado'
Maior -

-

da Marinha recebia comunica

ção de qU,e o esquadra brasileira que
estava nos mares da - Europa. havia
chegado a São Vicente. .

+. O dr.. Oelphim Moreira, Presiden
te da República apresentava à Câma
ra dos 'Deputados um longo relatório
com os aconrecímentos ínternacic
na is durante a guerra, , destacando a

ação do' Brasil ao lado dos aliados e

da sua inclusão na Liga das Nações.
_:.., A imprensa classificava o gesto
de gentíleza Yankee o convite' que
Q governo dos Estados Unides fazia

por intermédío de sua embaixada no

Rio de Janeiro, para . qUe o dr; Epi'
tácío Pessoa, vísítassa aquele país
amigo. Sabía que o dr. Epitáciö en
contrava-se na E'uropa e o seu desem

penho muito bom se estabelecia ::-e�1
xatamente numa comissão que se ocu

pava com o intercâmbio com a Fran

ça e da próxima vinda de uma mis
são francesa. Entenderam a jogada?
- Afim de COmemorar a visita do
dr. Epítécío Pessoa, chefe da delega
ção brasileira à Conferência da ,Paz, o

Rei Alberto da Bélgica,' conferia ao

Embaixador 'o grande cordão da Or
dem Leopoldo II. Lauro Müller rece

bía a cruz <, de oficial da mesma. or

dem, entre muitas outras personalt
dades.
•• ó' HA 40 ANOS
- Em 19�9, em sessão do dia 5
de agosto, a Assembléia Legíslatíva
aprovava projeto de leí que mudava
a sede do município e o noma . de

. Massaranduba .para Guaramirim.' O
único orador era o dep- JOSé de Sou
za Cabral, que justificava o voto de
sua bancada (údenista) favorável à

mudança, por coerência, pois. já
votará assim anteriormente.
- O dr. José Boabald aniversaria
va no dia 7. de agosto e visitava o

município de Jaraguá do Sul. Elemen
to de destaque da política catari�
nense, era o presidente da Assembléia
Legíslativa do Estado e, nessa quali
dade, há maís de Um ano vinha exer

cendo o cargo de Governador do Es·
tado. com a doença do dr- Aderbai
Ramos da Silva, que- se encontrava
na Suissa, em tratamento e, na época,
não existia o cargo de Vice Governa'

dor. -V-inha o governador em exer

cício inaugurar diversas obras públi-'
cás' em Alto Jaraguá, Jaraguazinho
e Três .Rios, visitava a Fábrica de

Laticínios da firma W. Weege S/Ä.
e as obras do Ófnásio S. Lui�, inau

gurava ponte, no Rib. Cavalo e o

Hospital "JeSus de Nazaré", de Coru- ,

pá, presentes os deputados Protóge
nes Vieira; Artur Müller, Braz Alves

e Raul Schqefer.
.• ' HÁ 30 ANOS
- E 1959, a imprensa local' elogia
va a disciplina do trânsito e a segu

rança dos' pedestres, nas com,emora- ,

ções da fundação de Ja-ragua - a

6a., E;x:posição Agro-"Pecuária-j\_víqola
e Industriál _;:_. h6 Centro Agro-Pecu
ário "Min. João Cleophas". Atenden:

do a uma sugestão do
' 'Correio dO

'Barão de Itapocu
Povo", o dr; Arnäldn Schulz, 19

.

su
plente de Delegado de Policia, em
exercício, coadjuvado pelas bríísas
praças do destacamento local orga
nizav� A u.m sistema ,que Rôs termo
ao transíto tumultuado dos anos
anteriores, que era muito notado
entre os visitantes àquele local 'de
�xposições.
- Escreve-noj, de

-

Rio Branco' do
Sul-PR, o nosso estímado leitor Ru
p�rt Mayer, com relação a nomes que
dIsputavam a Prefeitura de Pomero
de, recentemente emancípede, e diz:
"Custou, mas te flagrei numa "Iria". Era
o ano de 1959 -

Os 30 anos -' do
CONFIRA A HISTORIA. O'Rupert
tem razão duas vezes: a Ia- vez, quan
do, sita a_edição de �tj07.07.89, que
ternbém nao é essa a data e sim a edí

cêo ,de 08/14.07.89, mas por Omissão
a pago do CONFIRA saiu como sen
do a ed. de n? 3546; e 2a. vez, quan
do retifica o nome Afonso Hass para
";'rnoldo ,Hass, nosso saudoso, amigo,
1·

.

prefeito, dp extinta UDN. O pes
quísado- leu certo mas informou erra
do. É que, no jornal 'está' escrito
Afonso. Como' temos compromisso
com a verdade aqui está a retificação.
O "Barão" agradece penhorada-
mente!

.

Os artigos assinados não refletem a opinião
do semanário. As cartas de�&.(Il> ª,�r legivels
com assinatur�, nome, endereçó� ''tétêf()ne (' nQ
da CM. de IdenUdade. A publlêaçío depende
do crltéJ:io da r,edação, que se resé-rva o dtreito
de resumi-las e ,a matéria nio publ1oofla, não' se-
rá develvlda.
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A. Comédia "Salão Buhr
_ 50 anos após", do

Grupo d� Teatro da SCAR
continua· a merecer, co

mentãríos, mesmo por
parte daqueles que, por.
razões especiais não pu
deram' assistir às suces

sivas sessões. O que é

salutar.

Sábado passado reu

niram-se os habítuês no
>

Bar do' Mono, de propri
edade do famoso goleiro .

do Baependí, Norberto
Caulke.': Pelos minutos

. tantos chega-se a falar -

de teatro, aquele da
SCAR que será levanta

do. logo mais dentro do
conjunto de construções
que se transformará em

Passeio Público - a anti

ga lagoa do Czerniewicz.

De teatro para o 1139
.ano de fundação de'
Jaraguá do Su\l é um pu
lo e logo em seguida os

comentários maís varia
dos sobre a Comédia
"Salão'Buhr" - 50 anos

após cada um interpre
tãnd� o "espírito" da

peça que, de verdadeiro.
'tem apenas o balcão da
bela época. Mas valeu a:

pena 'reviver.

Num aspecto são unâ-.
nímes.. a intenção do

Grupo d� viver um dos
maís 'agradáveis perío
dos que marcou a cida
de. Como o Bar do

Buhr ..
'

não existe mais, o'
Bar do

.

Mono também
lembra. o balcão arredon
dado,

.

onde se. acotove
lam para um aperitivo,
uma cerveja ou uma á

gua mlneral, de acordo

com o gostQ � a
,- resis

tência física de cada um,

o Arturzínho "Eis'ching, o

Manfred Albus, Júlio
. Carlos Ferreira, Ernest
Bendhack E. V. Schmök
kel. Blfonso Schramm,
Udo Staats e outros que
acompanham com aten

. ção as .tntervenções com

lembranças de quando
ainda eram meninos.

·

suas tiradas humorísticas
e a constante menção
da palavra _..:... Boõbo -

·

ouve Q�
.

apelos e Iazen-

,dQ
"

"uma vaquinha" I
convenceu o operador. a

passar o .ülme para
-

o

grupo, alguns com dor de

cotovelo i otras cosítas
más·" ,

E lá se foram sala a

dentro, .tírendo as cadeí-
Manfred Albus pega 'a ras (eram soltas) do 'cen-

dianteira e lembra. de toro da sala, sub�tituindo
uma ocorrência no Sa- por uma ine�, onde dê
Ião Buhr, das muitas que positavam os líquidos
assistiu como menino,' trazidos pelo garção, a

pois, seu pai, José Albus cada vez qu� Vicente

era comerciante estabe- Celestino interpretando
lecido defronte dos Buhr- a cena borraehere, íní

Seria o ano de 1949 cíava com '''Torn'ei-me
há.40 anos - que aconte- um ébrio, na bebida bus
ceu. A ZYP-9 estava 'co esquecer, .. " O filme
recém inaugurada e a

. terminou altas horas da

fina
.

Ilor da .radíofonía madruga.
freqüentava o Salão Buhr
nos intervalos da Rádio
um pouc<), acima na

'

mesma rUQ_ e as sessões
de cinema.

Naquela época o fino
da paróquia era tocar
O Ébrio, do filme do mes

ffi0. nome, com Vicente
Celestino e Gilda de
Abreu (quem não lern
bra?). Por coincidência
o filme naquele dia

-

era

apresentado no ' Salão
Buhr e a casa estava lo
tada. Os frequentadores
do Bar, muitos hgados
à Rádio, não conseguiam.
lugar, nem tempo para
tento-

Eis que, termina a úl
tima sessão. Werner
Buhr, filho de Georg e

irmão 'de' Alfons. folga
zã.o e espírituoso com

Além do citado Wer-

ner Buhr, lá estavam
Heinz Mahnke, Lauro PO-?
míenowskí. José Cláudio
Giostri,

- Cícero Motta,
Arruda Netto, José

·

Castilho Pinto, Walter
Franco, Werner Stange,
Souza Miranda e outros

que a memona engoliu
na poeira do tempo,

Quem sabe o Grupo
Teatral da SCAR monte

qualquer .día um esquete-
· um pequeno quadro

.

de
revista teatral, adaptan
do à .ccmédía um fato
acontecido na vida real.
That's all folksl

Para anuncíar ou fazer
assinatura, basta ligar pa
ra o 72-0091. Estamos
ordens-

Confecções Sueli Lida
ARTIGOS DE FAB�ICAÇAO PRÚPRI.A,

A PREÇOS Dr CUSTO.
"

- ClínIca Veterinária
SCHWElTZERI'

D,r. WALDEMAR SCHWElTZER '

,Clinica de pequenos e grandes animais, cirnrgiaS, vacinações'
raio x, internamentos, boutique:

?

. Rua Joinville, n� 1.118 '(em f·rente ao Supermercado Breithaupt).
..

Fône 72-3268 � laraguá "do Sul ---Santa Ca,tarina .

II

O Boletim Informativo
n9 27 da ACIJS está tra�
zendo Interessante maté-
ria para empresas da

área índustríal, da im-

plantação do Curso, de
Tecnologia na PERJ· Se-·

gundo a nota, o nosso es

tabelecímento . de ensino
superíor . necessitá co

nhecer :·0 interesse' da
área e participantes pa
r& as vagas dísponíveís.
afiin de solicitar ao Con
selho Federal de Educa
cão, autorização para o

funcionamento de.. um
curso superior de Tecno
logia. em Mecânica, mo
dalidade Processo Indus
tríal.

Uma VeZ autorj.zado o·

curso, ele
.

vísa formar
Tecnólogos em' Processo

.

Industríal com 40 vagas
semestrais, para funcio
nar no turno noturno, a

'ser ministrado nas insta
lações da FE'RJ, por pro
fissionais que atuam den
tro das próprias empre
sas,

.

formados e
.

com
vasta experiência prática,
especítíca à nossa reali
dade.

,

O convênio, caso se

.

concretize a curso será
assinado entre o Centro
Federal de Educação Tec
nológica do Paraná
CEFß'}', e a Fundação E
ducacional Regional Jara

guaense - PERJ. Por
fim a notá eníatísa, que
o curso depende exclusí
vamente da perttcipação
das empresas ínteressa
das, sendo que se 'não
for alcançado o número
de participantes, para .

as

vagas disponíveis (o que
seria uma pena), tal pro
jeto será irremediavel
mente cancelado.

•

Jono
Instituto. de

.

Ps.ic'olouia
,

ATENDIMENTO A CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psícoteràpía individual, psicoterapia de grupo, ,

psícodíagnóstíco. Psicoterapia famíltar.:

Travessa Anita Garibaldi n-? 101, lateral da E

pitâcio Pessoa, teleíones 72-2093 e 72-0252.

�Qr. LuiZ FernaDdo}Gonçalves
Especialista pela A.M. B.

GINECOLOGIA _ OBSTETRIClA
. ginecologia endócl'ina e tníertílídade

Átende Unímed

Av. Getúlio Vargas, 49 � 'Sala 105 - Fone 72-3763
jaraguâ do Sul - SC

.
-

Jósé AI'berto Barbosa'.
DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL"'-

Rua JO;ão Marcattó n.9 13 � 2.9. andà-r :í.:.___" .:_._

Postos de Vendas na l\'Iarechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Reinoldo. Rau, 530 - Jalaguá do Sul s'C

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul _ SC
- .- .

... . _,,':.
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Representante· da JarallA Fabril, Mari.1
$oare.$" é I" «operá�rio pad,rão» d,e 1.988

Empresários,
fazem dia

r de prltestl. Wen 'apresçnto�' em São' Paulo, 'o o
A rodovia SC-413,

,'que lD'anipul'a e' pOS, iciona .m,áquinas" �r:ml��:u�U�::!�: 'p:r
Massaranduba, e' que se

encontra em, péssimas
condições de tráfego,
vai ser motivo para novo
protesto. Dessa vez sãó as

associações comerciais é
Industríaís da região que
vão semobilizar. Atníctatí
va é da Associação Comer
cíal, Industríal e Agrícola
Aclag , de Guaramírim, q/
enviou correspondências e

está recebendo apoío- A

Acijs - Jaraguá do Sul-,
em sua reunião da últí
ma segunda-feira, deci
diu participar do

' día
de protesto; marcado pa
ra a próxima 'terça-feira.

A estratégia da A

ciag consiste no envio
ao governador do Esta
do, Pedro Ivo Campos,
de telex deéada uma das
associações comerciais
do Vale dó Itapocu e

V�le do Itajaí, demons
trando indignação pelo
descaso do governo es

tadual para com essa

importante rodovia,' por
escoa considerável. par-,
cela da economia catarí
nense- 'Sugere o presi
dente da Ac.ag.: Lu's
Carlos Pereira, qus se

iam relacíonadas as 'em-

presas ligadã,s a cada aS'
soc.acão, para que fique
patente o peso da reivín
dícacão, Na Adgs, , a

" decisão pelo apeio a rne'
,

dida foi. unäntme-

O' chefe ,do setor de
manutenção elétrica da
Jaraguã Fabril, Marina
Soares, 'foi eleito na noi
te de segunda-feira (07/
08), o Operário Padrão
de Jaraguá do Sul e re

presentará a cidade na

edição estadual do con

curso promovído pelo
Serviço Social da Indús
tria. O' evento ' ocorreu

nas dependências do Sesi
local e' o'coordenador do
Centro, de Atividades da
entidade, -L�ônidàs Nora,
considerou muito bom o

nível dos candidatos, pa
rabenízando a todos pe
lo sucesso da promoção.
"Agora, vamos torcer pe
lo nosso representante
nos dias. B, 14 e 15 de,
setembro, em Florlanó
polís. quando será esco

lhido o Operário Padrão
de Santa Catarina", a

rescentou Nora.
, Após a divulgação do
resultado, Maririo Soares,

A Weg·mostrou a

. sua linha de 'produtos
voltades para a

.

automa

cão índustríal na 6a.

Expocon - Exposição
de Comando Numérico
e Automatização Indus-

, trral, , realizada no 'Hotel
Hilton, em São Paulo, de
8 a 11 de agosto, numa

promoção da Sobracon.
No evento, a' Weg

expôs o sistema de auto

mação, formado por' um
robô linear, Posüín, ca

paz de fazer a manipula
ção é' o posicionamento

- de máquinas, além do

transporte de materiais.
Acoplado, a este módu
lo funciona o servomo

tor, um .motor elétrico

especial de ímãs perma
nentes, com torque de 2

a 38 Nm é velocidade até
.

6.000 rpm-
Para comandar o

,i:stema são utilizados o

ENCADERNAPORA

•

40 anos, casado pai de
três filhos, declarou, que.
sua intenção era apenas
representar _

a �mpresa ,

em que trabalha, mas

como foi escolhido fará
todo -o possível para de
sempenhar um bom pa
pel, na Capital caterí
nense, em nome dos tra
balhadores de Jaraguã.
Empregado da Jaraguä
Fabril há maís de 19 a

nos, Soares começou como

servente e passou pe
las funções de auxiliar .de
'mecânico, eletricista, en

carregado de manuten
ção elétrica, além de ter
partícípado de grupos
de CCQ - Círculo de
Controle de Qualidade -,
até chegar ao cargo que
ocupa hoje.

Na comunidade, o

chefe de manutenção
elétrica destaca-se por
sua atividade no

' Corpo
de Bombeiros Voluntários
de Jaragué do Sul, onde

servoconversor transísto
rizado e unidades de
posicionamento e contro
le, inteligentes, capazes
de executar tarefas de
deslocamento e trajetö
ria contínua, bem como

ínterpolações 'lineares e

circulares.
Além destes produtos

da Weg Automação, que
está em operação há
quase um ano em Floria
nópolis, também' foi ex

posta uma configura
ção do controlador pro
gramävel A080 da Weg
Acionamentos. Este e

quipamento
,

déstina-se
à automação de . peque
nas máquinas ou pro
cessos, é um dos meno

res e .mais acessíveis do
mercado por suas carec-

:

terísticas técnicas como

facilidade de programa
mação, montagem, ins

talação e custo:

--

.LlVROS • REVISJAS. NOW.lISCAIS.
,
•TRABALHOS ESCOLA,��& \..

CARDÄPIOS. E OUTROS
-

RUA,SÃÔ PAULO, 114 (prox. a ántiga Oyrus)
.�, JARAGUÁ DO SUL· SC

atua no posto de subco
mandante. No mês pas
sado; ele recebeu a co

menda "Ordem da Macha
dinha" por seus 20 anos
de serviços ininterrup
tos prestados à corpo
ração e ao município.
Marina Soares' concorreu
com o coordenador de
produção da Kohlbach.
Mário .Junkes, que se
classificou em segundo
lugar, e amda com O en

carregado de produção dª
E'stofados Mannes, José
Orlando Fauro, o tercei
ro colocado. A comissão
julgadora teve muita difi
culdade em definir o

vencedor, poís a pontu
ação dos três candida
tos ficou' bestante aproxi-
mada.'

.

',0 V., IT

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIARIO,

_. rutzo DE DIREITO DA 2� VARÀ DA co.
MARCA DE JARAGUA DO SUL -

'

EDITAL DE SORTEIO DE 'JURADOS
,O DOUTOR IRINEU BIANCHI, MM. JUJZ DE
DIREITO DA 2\1 VARA DA CO'MARCA DE

, JARAGUA' DO ,SUL, 'ESTADO DE SANTA CA
TARINA, NA FO'RMA PA LEI, ETC ...

FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que tendo sido designado o próximo dia 25 de
agosto de 1989, às 13:00 horas, para ter lugar,
a .sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
desta Comarca, dos autos do PRO'CESSO-CRIME' ,_
NI? 472/85, sendo que 11a forma da Lei foram
sorteados os seguintes jurados: 1) GUIDO OTA
VIO BORTOLINI; 2) TARCISIO KüSTER; 3) GRA
CE' RAQUEL BENKENDO'RF; 4- ILTON HOFF
MANN; 5) D:8CIO BUCH�NN; 6) NELSON
ZELI..lMER; 7),DARCY RUTZATZ; 8) LUC:8L1A
MARIA ARALDI; 9) ORL.<\.NDO SCHMIDT; 10)
GILBERTO PEREIRA BARRO'S!; 11) CESAR"
LUIZ Lh'lTHO'LD;, 12J DEcIO ROMUALDO
STINGHEN; 13) ALFONSO' BUSARELLO; 14)
DIONISI0' ,LUIZ KLEIN; L5) ADALBERTO
BLANK; 16) ANTONIO GlO'VANI; 17) ASSI
RIO CARLOS RAMTHUN; 18) CLAUDINEI
SANPRO LEONI; 19) JO'S:8 OERO'NI GO'IS; 20}
ANTO'NIO CARDOS ,MARANGONI; 21) UN
DALVA WILBE.RST'EDT.

FAZ SABER MÁIS que na referida sessão
será julgado o PRO'CESSO-CRIME N? 472/85,
onde figura como acusado ELIAS DOS SANTOS
e todos os processog que estiverem devidamen
te preparados, ficando os jurado, convidados à

comparecerem rieste Juízo, na Sala do Tribu
nal do Júri, no' dia e hore supra mencionados,
sob as penas da Lei se raítarem.

E, para que chegue ao conhecimento de
todos, foi expedido o presente edital, que se
rá afixado no local de costume, no átrio do Fó-
'rum e publicado em, jornal, local. Dado e pass!l
do nesta cidade de Jaraguä do Sul', aos três
dias do mês de agosto de 1989. E'u, (Amadeus
Mahfud), Escrivão Judicial, o subscrevi. rr:

IRINEU 'BIANCHI "

Juiz de Direito

Funilaria Jaraguá Ltda.

II

CaIbas e Aquecedor'Solar
'

Rua Felipe Scbmidt, 219 • Fone 12-0448

SPéz,ia & eia. Lida.
SERRARIA. E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados:
Rua JOão Januário Ayroso, 772 -::'Jaragua Es

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

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE A�EVE))()

.

. ADVOGADOS •.
-".

DI�e1to civ1i�.J Crtmtnal - Comercial -
':__ Trabalblsta _.:. Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca.. 97 - Sala 1

Fone 72-oi88 - Jaráguä do �ul - SC
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Proclamas
,

.

de Casamentos
Edital 16.758 d� 01.08.89
Carlos Alberto Gomes e

Ma,rllene Pires Medeiros
E.le, brasíleiro, solteiro,
analíste, naturai de Joín
ville, neste Estado, domí
ciliado e residente ne

Rua José Menegotti, 179

nesta cidade,' filho de

Alvaril Gomes e Maria

Alice Pinheiro Gomes -

Ela, brasileira, solteira,
secretária, natural de
Santa Cecilia, neste Es'

tado, domiciliada e resí
.

dente'na Rua Domingos
Démarchi. 360, em Vila

Nova, neste .dístríto fi

Ih� de Odilon de Jesus

Pires e Ecilda Medeiros

Pires -

Edital 16.759 de 02.08.89

Ronaldo FischeT e Maria

Lúcia, Adriano
Ele,' brasileiro, solteiro,
agricultor, natural de
Jaraguá do Sul', domicili
ado e residente em Estra

da
'

Garibaldi, neste diS

trito, filho de Werner
Fischer e Vera Kluge
Fischer -

Ela, brasileira, solte.ra,
operária" natural de Ri

beirão Pequeno, Laguna,
neste E'stado, domicilia
da e residente na Rua, Pa'
dre Aloisio Boeing. 398,

nesta cidade, filha de Pe'

dro de Oliveira Adriano

e \Mamdes Figueired'o
Aciriano I-
Edital 16.760 de 02.08.89

Dejair Luis Kiatkowski e

'Sueli Bachmann
E.le, brasileiro, solteiro,
industriário, natural de

Jaraguá do Sul, domicili
ado e residente em Braço
Ribeirão Cavalo, em Ne'

reu RamoS, neste distri

to ,filho de Pedro Kiat

kowski e Nair Gretter

Kiatkowski -

Ela, bràsileira, soltei ra,'

'operária, n�tural �e, �ara'
guá Ido Sul, cLomlqllada
e residente em Estrada
Garibaldi, neste distrito,

filha de Hilaiio Bachmann

e Maria Bachmann -

Edital 16.761 de 02.08.89

Cópia recebida do cartó

rio de Guaramirim neste

Estado
, Osmir Cavalleri e Cláudia

Regina Tambo�etti ,

'81e, brasileiro, solteuo,
torneiro mecân��o, natuC

'

ral de Joinville, neste

Estado, domiciliado e

residente na Rua Dona

Matilde, 1.453, nesta cida'

de, filho 'de João CavaI'
leri e Luiza Cavalleri -

Ela,
,

brasileira, solteira,
recepcionista, 'natural de
,Guaramirim, neste Esta'

do, domiciliado e, resi

dente na ,Rua Agostinho

MARGOT ADELlA GRUBBA 'LEHMANN, Oficial
do Registro Clvll elo 1� DiltrltQ da Comarca de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, faz saber

que comllarecera� em Cátt6riQ �xibindo os decumen
tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar, os seguintes:
Valentim do Rosärío, 341, Joel Ehmke e Nllva
em' Guaramírím, neste Disner

Estado, filha de Cláudio .Me, brasileiro, solteiro,
Tambosetti e Belmírá Ana operário, natural de Ja
da .Luz Tambosettí - raguá do Sul, domiciliado
Edital 16.762 de 03.08.89 e residente na Rua Wal

iwtily Bortolottl e ROse- ter Marquardt, 351, nesta
nír Schmitt Sabeí cidade, filho de Ursula
Me, brasíleíro, solteiro, Frida Emilie Ehmké - ,

operador de méquíria, na- Ela, brasileira, solteira,
tural de Jaraguá do Sul, 'costureira, natural de
domícilíado e residente Nova Veneza, neste Bs
na Rua Luiz Gonzaga Ay- tado domiciliada e resí

roso, 102, nesta cidade, dente na Rua Francisco,
filho de Egídio Bortelot- Stinghen, 79, em Barra do
tí � Olandina Tomío Bor- Rio Cêrro, nesta dístrí
tolottí - to, filha de Antônio Pis
Ela, brasileira, soltei ra, .ner e Júlia, da' -Silva Dis-

telefonista, natural de. ner-

São João do Itaperíú, Edital 16.766 de 04.08.89
Barra Velha, neste Esta' Agenor Pisetta e Marili
öo, domícílíada e restden- Gorges,
te na Rua Bernardo Dorn' ß1e, brasileiro, solteiro,
busch, I1t- nesta cidade, representante, natural de
filha de Pedro Sabel e La- Guaramirim, neste Esta'

udelina Schmitt Sabel -: do, domiciliado e resí

Edital 16.763 de 0•.08.89 dente na Rua José Mene-
Paulo Bitencourt e EU- gottí. 361, nesta cidade,
zabete Santos ,filho de

. Francisco Piset-
Me, brasileiro, solteiro, ta e Maria Magda1ena
militar, natural de Mar· Mannes Pisetta -

meleiro, Paraná, domící- Ela, brasileira, solteira,
líado e residente na Rua bancária, natural' de Ja'
Marechal Hermes da raguá do Sul, domicili-
Fonseca, 464, .em FraJil- ada e residente na R· Vic-

cisco Beltrão, Paraná, fi·, tor Rosenberg, 400 nesta

lho de João Nicanor Bi' cidade, filha de Pedro

tencourt e bini Terezinha Gorges, e Hil'da Forlin

Bitencourt - , Gorges -

Ela, brasileira, soltelTa, Edital 16.767 de 07.08.89

comerciante, nátural -

de Ivo' ntntz e' Dinalva A

Ad�'ianópolis, Paraná, do- parecida Tlssi
miciliada e residente na E,1e, brasileiro, solteiro,
Rua JOinville, 1.387, nes' industriário, natural de

ta cidad�:, 'filha de Anto' Jaraguá do SuL domicilio
nio 'José dos Santos é ado e residente na Rua

Benedita Straube Santos'- Moisés, 150, em Joinville,
Edital 16.764 de 04.08.89 neste Estado, filho de

Cópia rece'bida do cartó- Odilon Hintz e Silvia

rio ele JoinviIle, neste Bruch Hintz -

Estado Ela, brasileira, solteira;
Almir Roberto Negri e industriária, natural de

Elenice Dominoni Jaraguá do Sul, dOmicilio

Me, brasiléiro, soiteiro, ada e residente em RiQei'

engenheiro civil, natural rão Cavalo, em Nereu

de Jaraguá do Sul, domi' Ramos, neste oistrito, fi

ciliado e residente na
r lha de Renato Tissi e Li

Rua Guilherme Weege, berata Maria Ropelato
166, apto. 101, nesta ci- : Tissr -

dade filho de Artur Ne- Edital 16.768 de 07.08.89

gri e Dina Marangöni Cladesmit Eising' e Vera

Negri - Lucia Vieira de Matos

Ela, brasileira, solteirà, Ele, br1:lsileiTo, solteiro,
comerciante, natural de operário, natural ale. �JJu-
São Francisco do Sul, randa, Mamburê, 'paraná,
neste Estado, domiciliada _

domiciliado e residente
e residente na RUÇl Arno na Rua 321, nÇ 168, em

Schuartz, 145, Boa Vis' Ilha da Figueira, neste

ta, em Jloinville, neste distrito,' filho de Anita

Estado, filha de AMI Eising-
Dominoni e 'Maria 'da Ela" brasileira, solteira,

Conceição Pereira Domi' -balcontsta, natural 'de
noni - Sertaneja, 'Paraná, domi

Edital 16.765 de 04.08.89 ciliada e n�slde:rite, no

Conjunto COHAB, qua·
dra 06, lote 05, n? 57, em
Vila Rau, neste distrito,
filha de Durval Vieira
de Matos e Aurora Her
minia de Matos '-

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 dias.

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 12
Sra. Marília de Medei

ros Franceschí, Sr. GetÚlio
Lenzi: Eraci Baumann;
Alzira Zeh; Sr. Osvaldo
Stinghen; Danielle Ma
grí, Sr· Antônio Domín
gos Anoso (Rio do Sul);
Fernando Luiz, filho de
Aldo Luiz (EmmY) Buza
rello; Andréa G· Vieira
,e Cezar Jackson Müller.

Fazem anos domingo
Sra. ,Gerda, esposa do

Sr. Mário Mafud: Sra. Ed
virges Heinzle: 'Afonso
Gonçalves; Joana Hage
dorn; Hélio Butzke: Ra
fael Egidio, filho de Aldo
Luiz (EJnmY) Buzarello e

Sra. Lídia Krause.
14 de Agosto
Sr. Estefano Meier;

Waltraud Hermann (Co
rupá); Sra· Alinda Rue'

diger; Srta. Rita
/

Seidel,
em Corupá, ela filha de
Alvin eHella Fuck Sei-'
deI; Sra· Agaty Gielow
Enke; Nelson Weiss; Fer
nanda filha Josté Carlos
(Carmen, Fidler) da Silva
(Curitiba); Dr. Mário Eu

gênio Boehm; Diretor da
Fundição Tupy (Joinvil-
Ie).

.

15 de Agosto
- Sra. Maria, �Sposa de
Sr. Alfredo Vasel; S.
Geraldo Meier (Jguá 84),
Sr. Ervino Lemke-Rio da
Luz-Vitória; Sra. Elena

Borges (Corupá); Sra.

Maria Zapella; Maria Luy;
Emerson Roberto Rass' ,

weiler;, Joseane Gomes;
Sra· Clara Siewerdt De

marchi; Sr. Gunther Boss;
Sr· Ingo Fallgatter (Ja'
caré).
16 de Agosto

Sra. Iracema Peters

(Curitiba); Sr, Flávio Nu
ma Lenzt'; Meiles, filho
do Sr; Helmuth Beyer
(União da Vitória); Os

Gemeos Ingo e Guido

Köpp; Sr., Wendelin Joa'

quim Schmidt; Sra. EI· .

frida Hoffmann; Sr.. Os

nildo Bartel (Guaramirim);

�-:-'� 'p, 1'11' O'' I N .. -.,7
..�!A

.

"

''''' ,11

Niv� ,Eng,�.lm�n; Carloß
Schm,ltZi Sra. Sandra
:angler Zanotti.

-

17 dej Agosto
.

Sra. Tecla, esposa do
Sr. Gerônimo Trentíní: Sr.
Enio dos Santos em (JIJe.);
Ivo Junckes: Maria Ro
de; Sra- Cleía. esposa do
Sr. Pastor Raul Wagner
(Lages)
18 de Agost�
Sre- Glaci Ribeiro Rein

ke (Massaranduba); Ma
ria Catarina, filha de Gus
tavo Alperstaedt; Amen
tina Scheuer; Sra. Jane
te ,Schulz Bartolj '(Jlle);
Gerta, esJ)0S8. do Sr.
Mário Vitório Rassweíl
ler; Sra. Laura Cardoso'
Srta.

'

Ricarda, Charlott�
Benz; Antonío Normäno
Bona; Sra. Suzana Cunha
Gonçalves, esposa de
Claus A. Gonçalves (Rio
do Sul) e Sr. Arno Alber
to Hornburg

NASCIMENTOS

16 de Julho
Kellí, filhö de Cleomír

(Roseie) Peretto,
20 de J1Jlho
Ricardo, filho de JOsé

(Astríd; Menel; Suelen
f�lha de Vandelin (Cin:
t�a) Romualdo: Ivonei,
filho d� Almire (Reníta]
Rasswelleri Karína, fi
lha de Maurino (Claude
te) dos Santos;'� Karine
filha de Osmar (Tere:
sinha) Mendonça.
22 de Julho '

Simone, filho de Nilo
(Leonpda) Toni
25 de Julho
Aderson, filho de Os

mar (IvaniXia) Pereira
26 de Julho
Jean, filho de Sérgio

(Maria) Kamer
27 de Julho
Cristiano, filho -de Re'

nato (Marli) Simon; 'Mu
rillo, filho de Rubens
(Ro,semara) Münzfeld; Ka
mila, filha de José (Dar
Cy) Boaventura; Viviane,
filha de Gliidoberto (Di
vanir) Schulz; Scheilà,
filha de João (Jane) Weber
28 de Julho

Jonas, filho de Egon
(Elcida) Radünz; Aline,
filha de José (Valde:cir)
Zalewski; Mauro, filho
de' Jaime' (LUrdes) Bor'
toluzzi; Alessandra, fi
lha de Norival (Vilmara)
Pereira; Silvana, filha
de Harri (Giselà) Bor'
chardt; Tatiçma, filha de
Edson (Vanisse) Zim
mermann; Deise, filha de
Osmar (Laura) Zacko.
29 de .l'ulho
Marlon, filho de Ter

cio (Natália) FoUman'
30 de Julho

'

Faeiane, filha de Os
Ittar (Ivone) l:;enn�rt·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Bse H I 'IE O Cabras,« LalartosBei unserer ��íSJé 'll:ach
Chile. wellten wir an

unserer zweiten Heimat
nicht vorueber fliegen.
So unterbrachen wir in

São'Paulo den Flug nach
Joínvílle weiter, Wo uns

Herr Werner Schuster
und Frau abholten- Auch
in São Paulo empfingen
uns, zum Weiterflug, 2

liebe Jaraguaenser- Ge-
. nau 50 war es in Joinville.
In Jaraguä do Sul, im

Hause von Hilda Bau-

mann, angekommen, wur

den wir mit Gesang, von

einigen Frauen der Fra�
enhilfe ,begruesst. DIe

Freude war gross beim

Hãendedruck.
So wurde auch diesmal',
wíe schon immer. hier
unser Stammquartier, wo

auch Elfi Gaedtke ihr

treu. �ur' Seite stand
Bald. kamen, ueber Er

warten, die Einladungen
an uns, ueber die wir

uns freuten und ganz
herzlich danken mo�ch
ten. Um diesen "Einladun
gen gerecht zu werden.
war Hi:lt:ia :BaumaIm 1e·
derzeit bereit, uns dor-'
thín zu fahren, worueber
wir ihr sehr dankbar'
sind. Die Lreude war ue-

beralt sehr grass. .

Pastor Piske und pastor
Rueckert luden uns be-

. sô�ers zu' d�n Prauen
NaclÍmittagen 'ein, wo

wilj mit ihnen, 'bei Kaaf-
fee und Kuchen, 'mit Bi
belarbeit und Gesang,
frohe unvergessliche
Stundsn erleben durrten,
Besonders dankbar bin
ich, dass ich in der Kir
che, der Gemeinde, Got
tes Wort verkue:ndigen
konnte.
Eine grosse Ueberraschung
waren " mír

'

die vi:elen:
Geburtstagagaeste im
"Baependí", Wo ich vor

Freude, meinen Dank
nicht so recht zum Aus
druck 'bringen konnte.
Deshalb moechte ich dies
nochmals hiermit tun
Viel zu schnell gingen
vorueber. die Tagen und
Stunden des Wiederse
hens. Die Stunden des
Abschíednehmens kom-

"

. men nun immer naeher
So moechten wir, meine
Frau und ich" allen
recht

.

herzlich Dank 'Sá-
.

gell, fuer alle die
..

uns

entgegengebrachte LIebe
und Treue. '

Wir merkten. immer wie-'

der, dass wir' noch nicht
vergessen sind.

,

SQ rufen wír nun, allen
Jaraguaensern. ein herz

liches Gott befohlen zu.
,

Ihre Pastors Hermann &

Maria Watdner

Opinar é lívre. 'Discordar também
é um direito inalienável do cídadãc.
'Está no livrinho; •• ,

Mas, nem tanto ao mar, nem tan

to à terra ._.•

A nossa geraçãº (dos anos vinte)
nunca matou índios, nem usurpou
suas terras. Nascemos neste país
quatrocentos anos depois d� sua
'descoberta- Descobertà sim, porque
estas terras não eram conhecidas do
'lnundo-civilizado:. Herdamos nossas

terras de nossos pais elou as com

premes de terceiros, legítímos pro
prietários íace à lei.

A nossa geração nunca escravi
zou

. negros, quando Deus nos criou
e nos . .mandou viver neste mundo'
de expiação, a escravatura já termí
nará há maís de um século.

'

A nossa geração deplora o mas
sacre de índios e a escravidão dos
negros e� portanto, não tem de en
vergonhar-se de ter nascido com pele
branca. Aliás; a cor branca Ou a

'negra não são marcas registradas do
caräter da pessoa; Brancos, negros e

índios são, antes e acima de tudo
GENTE, embora os índios sejam maís
gente que brancos e negros, porque
eles podem roubar, matar, fazer to
da e qualquer estropolía e nada se
lhes pode fazer, porque o livrinho
diz que eles são írresponsáveís, isto
é; considerados crianças, menores

de ídade-
NãQ invadimos terra de ninguém,

não dominamos ninguém.
Os índios têm suas terras garan

tidas em lei; Os negros há muito não
são maís- escravos de ninguém, nem
são discriminados, até porque há
Uma leí que i:liz que díscrímíná-los é
crime. Mas, não é por iSSQ €ll!le '0'S

consideramos iguais a. pós, os bran
cos. É porque são GEN'rE' como nós,
com iguais direitos e responsabílída
des. Está no livrinho promulgado pe-
lo "Sr. Coragem".'

.

Discutir problemas dos índios,
nesta quadra da vida 'Brasileira, é.
pura perda de tempo, visto que
está tudo resolvido. Eies pedem maís.
e maís, nunca ficarão satisfeitos. Va
mos parar com, isso ....

Que nossos simpáticos peles ver

melhas continuem indo ao Japão
clamar pelos "seus direitos", prin
cipalmente-quarido Os japoneses re

cordam a trajédia das bombas atô
micas da SegUl�da Guerra Mundial.

O de que preçisamos hoje, no-
Brasil, é perguntar a esses 28 cava
lheiros qu� aspiram sent�r na éadei
ra do sr. Sarney, o q/ pretend,em fazer
lá. É preciso ocupai espaços na impren
sa, nãc com as queixas dos índios,
'mas com QS problemas dos sem-ter
ras, cOIP a inflação, com. o minguado
salários dos trabalhadores, com ,OS
problemas da saúde, transportss, se

gurança, educação, agrtcultura, défi
cit público. E preciso ocupar espaços
na imprensa, para dizer a esses ca

valheiros que não queremos, ouvir suas

queixas, acusações e díatrlbes contra
os outros candidatos. Oueremos sa
ber o que cada um pretende . fazer
para solução desses e de outros! pro
blêmas- Como o vencedor vai. resol
vê-los, com quê recursos, de qUe for
ma, em qual prazo- Da mesma for
ma queremos saber, aliás: príorítarta
mente, como o futuro presidente
-pensa implantar neste país uma polí
tica econômica-financeira estável, co-

mo pensa erradicar a inflação, pará'
dar garantias a quem tem dinheiro,

para investir,' criando mais empregos,
gerando maís ríquezas.,

A tarefa é hercúlea. Vamos arre

gimentar os brasileiros e brasileiras,
para que ninguém assista, maís uma

vez, passlvámente, a lenga-lenga de

magógica dos candidatos, mas sim,
exija resposta concretas sobre o que
o futuro president-e pretendo fazer e

explique se suas idéias são viáveis.

- -,

Será qus não há um Vereador na
nossa Câmara, com coragem e

tutano suficiente para propôt' uma
lei que' obrige o 'ST. Ivoi Koríell a
Instalar pelos menos; duas vezes .por
por semana a sua mesa de trabalho
numa das calçadas da Reínoldo Rau?
Senhor Prefeito: o' barulho infernal

,de escapamentos abertos e, prin
cipalmente, dos maldítos carros que
veiculam propaganda comercial, tá
absolutamente demais. Talvez, se V.
.Ex" se chegasse um pouquínho , ao

povo, sentiria o drama de sua cidade
como nós, os indefesos contribuintes.
Bom governo não: é SÓ o que aplicar
bem o dinheiro arrecadado em obras
necesärías. A saúde é um bem funda
mental da criatura humana. E essa

barulheira infernal não faz bem ne

nhum a ninguém.-

Vagas m,ß,çaspara
Com präâca dê .escritórlo. Interessa�as compa
recer na GRAFIPEL, ao lado da'Preteítura.

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
vrelRENSE

EDITAL DÉ' CONVOCAÇÃO

O �residente do Conseího Delíberatívo da Socie

dade E'sportiva e Recr. Víeírense, no uso de suas

atribuições que l}ie confere o Esta:t�t?,. convoca
pare a Assembléia Geral Extraordma!Ia, a rea

lizar-se no dia 19 de Agosto de 1989 a� 15:00h�.
em primeira convocação com a maiona dos so�
cios com direito a voto e em seg�nda conv?_
'cação às 16:00hs. cam qualquer numero de so

ciOS; na sua sede social, localizado na Rua

Dona Matilde, 1277, para deliberarem, sobre a

seguinte
ORDEM D:O DIA

t
.

t do novo Es-1. Apresentação do an epro)e o

tatuto SÓé:ial;
2. Discussão e Aprovação do novo Estatuto

Social.
3. Assuntos Gerais.

, Jaraguá do ,Sul, 08 de Agosto de 1989·
,

Altevlr Antonio Fogaça Junior
_ Presidente -- "J·'C .��.

�""'�'� - -,�....,:�

'�HONDA #. Menegotti Mo «)s I�

WE'i
"o-..;

,

i

·fHONDA ,., Menegot i Motos I�'CORREIO ',OB POVO·' 72-0011
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"I'nla r DI e P a r a q" u' i a I -

Defenda o seu patrtmõaío contra smt.trôs, pre-
venindo-se. Estamõs as suas ºrdt!nSl NOSSA MENSAGEM: do..: ,e .encontram espaço

"SecÍe
.

meus Comunicado- pera um bom desenvol
res", Neste segundo do- .vímento, geralmente to

mingo do Mês Vocacío-: dos conseguem . discer-
nal celebramos o dia dos nír qual a vontade de
Pai�' e., portanto, 'o Dia Deus para suas vidas e

da Famílía. "A RamUia, corajosamente respondem
é sementeira, de Voca- Sim, abraçando todas as

ções". Numa Família que conseqüências deste sim,
vive 'autenticamente a todos ocupam. e desempe
fé' cristã, 'em palavras e nham Uma missão, seja co

em atos concretos, todos mo Leigo, através domatrí
geralmente

'

assumem mönío e, do Trabalho, pro
conscientemente sua Vo- curando penetrar todas
cação na Igreja,· porque as realidades temporais
os princípios básicos fo- do Espírito Evangélico;
ram lançados' desde ce- seja como religioso, ser-

. víndo a Deus . ,nOs irmãos
. por: meio de uma 'Cón
gregação R:elig,�osa; seja
como Sacerdote, agindo
na Pessoa de Cristo para
levar Deus ao mundo e o

mundo a Deus.
Portanto a Família não
pode deixar de exercer

, seu papel fundamental
de ajudar seus membros
.a descobrir sua Vocação
especíííca. . A semente
da Vocação tem que ser

lançada pela Família.
MISSAS: Sábado às' 19h
Matriz, São Francisco: 18
horas S· Luiz Gonzaga,
19 horas: São Judas Ta,
deu, Santa Luzia; 17:::'0
horas: N. Sra. de Fátima
e 14:00 horas: Missa das
Crianças. Domingo - 7h
9:00 e 19:00 horas: Ma
triz, 9:30 horas." São Ju
das Tadeu, Santa Cruz,
São João; 9:30 horas: São
Pedro, São 'José, N. Sra.
de Perpétuo Socorro,
S. Paulo Apóstolo (Man
so) - Crisma e 18:QOhs:
São Benedito.·
CASAMENTOs ,',

Dia 11/08., Na Matriz às
,18:00hs., Arnoldo Nilz e
Izalta M� rrancener Pots.
Dia 12108.,' Na Matriz às
10:00hs., Getulio Stadních

'---- IIIiIIII �...
-' Junior ,e Lucia H. Castilho;
às 16: 15h Aldiomir Castro
Cerli Gonçalves Brandão;
às 18:00h Jaímír Márcio
Niemann e Paula Joaníja
Leoni;

.

e Carlos Cesar
Mírandj, e Rasa Leoníte
Leoni-

Na BaOla iiS! 17:00hs,.
Arnaldo Birr"e Marili de
Souza; às 17:30h., Osnil
do da Silva e Katia Sirlei
Heiden; às 18:00hs., João
Jacomoliskí e Eleane
Reimer.

Em Nereu Ramos às
1-7:00hs., Clavton Bóires
e Sandra Margarete
Preíberger-

E X I i n b r ás"

ComérCio e recarga de extintores em geral

Rua Joínville n.? 2.176 - Fone 72-1826
,

Jaraguä do Sul/SC.

INTERIMOIEIS
Intermediária de
Imóveis

-

Ltda.

VEND,E: CASA EM ALVENARIA, rua Padre
Mirandinha,

.

150m2, terreno 360m2. EM ALVE�
NARIA na rua Gaspar (perto Posto Mime) com

270m2, terreno 583,00m2. CASA MISTA, R. Fre-
. deríco Barg (px, Marisol cl 100m2, terreno 286m2.
EM ALVENARIA

.

R. Max Schmídt (px. W.eg I) cl
198m2, terr-eno 570m2. CASA MISTA, rua Gua
ramitim (Vila Nova) com 146m2, terreno 7:)'5m2.
CASA MADEIRA rua Paraíba (px. Salão União)
com 100m2, terreno 416m2, EM GUARAMIRJM,
ALVENARIA, 'fundos da ARG, como 180m2,
terreno 280m2. EM ALVENARIA rua Leopoldo
Jansen 448, de 80m2, terreno 414in2. TERRENO
rua Alfredo Krause com 423,50m2. TERRENO
lateral Mal. Deodoro com 450m2. EM GUARA
MIRJM ALUGAMOS SALA NA R 28 DE AGOSTO.

R. Jalo Piccoll, 1(}4 - (Olle 72-2U'l- Jaraguil do Sul
_ CRBeI 543-J!
- 1 casa de alvenaria com 350m2, terreno com

520m2 Rua Eusébio Depoy. - 1 casa 'Cle alvenaria
com- 190m2, terreno Com 595m2 Rua Adélia Fis
cher. _; r casa 'mista com 140m2, terreno com
600m2 Jardim São Luiz. - 1 casa com 150m2,
terreno com 520m2 Rua Eusébio Depov 157. -

1 casa com 170m2, Rua Barêo do Rio Branco.
522. - 1 casa com 150m2, lateral da Proc. Gomes
de Oliveira.

.

A ����!i�PO��!!�7�
ENGÉTEC

.

R. Exp. Antonio C. Ferreira, nl} 68.

\J

Empreendimentos Imobiliários
Mlrcatlo Lida. CRECI 093

Av. Mal. Deodoro. 1.179 - Fone 72-11:;'6 Jaraguá
do Sul - SC.

, RELAÇÄO DOS IMÖVEIS A VENDA
VENDE: CASA NOVA, 146m2, Vila Nova.
,CASA EM ITAJUBA, alvenaria, 2 pisos, 220m2.

.

CASA ALVENARIA px. Weg I 170,OOm2.
CASA MISTA rua Piçarras. CASA ALVENARIA
com 311m2, terreno 1.0oom2, no Jaraguá Es

querdo. CASA
.
ALVENARIA lateral Proc, Go'

meso COBERTURA NO CENTRO com 184,m2.
TERRENO RUA ACARAi com 2 CASAs MISTAs
e ARR� DE 1.20àm2., TERRENO Bernardo Dorn
busch com 1.360m2._ TERRßNO na Epitácio Pes

soa com 3:060m2. TERRENO na rua Curt Va

sel. 'TERRENÓ de 700m2, próx. Móveis Pradí.

TROCA-SE teleíone de Joinvílle por outro de
. Cuaremírím- ALUGA-SE salas comerciais para
escritório rua Bernardo Grubba 199·

Terreno esquina com 682,40m2 - R Lourenço
Kanzler NCz$ 18.000,00 Terreno Ana Paula I
NCz$ 9.0QO,00. Lotes Ana Paula II a

-

partír de
NCz$ 7;200,00. Terreno Jardim da Barra Lot. 70

,

Aceita carro em troca NCz$ 13.000,00. Lotes no

Loteamento Júlio Rodrigues - Vila
....

Rau NCz$
9.750,00. Terrenos Lot', Ana Paula I (Jaraguá-
esquerdo) NCz$ 13.000,00, Lote 5 (726,24m2)
NCz$ 10.000,00, Lote 6 (481,18m2) NCz$ 12.000,00
Lote 7 (431,�'2m2) NCz$ 8.500,00, Lote 8 (460,39m2)
NCz$ 8.500,00, Lote 9 (460,39m2) NCz$ 8.500,00,
Lote 14 e 15 NCz$ 8.500,00., Terreno Comercial
com (823,90m2); casa de alvenaria ótimo para

.

comércio Lot- Ana Paula I (Jguá Esquerdo)
NCz$ 45.000,00.

·VA-RIG
�'-�.. - '�-'�

72 ..0363
, \

, l�

- Saiu d resultado do�'Concurso ESCORT 1.8 promovido pe1a MORETTI- JORDAN.
:,. :,;.;:". ,

.

.. ...! •

.
' ,', .... t

O Ganhador foi o Sr. 'fÉo GElRHARDT MEIER, que
/'

. '-

recebeu sua "TV COLORIDA 20" das mãos de

[["'11 Moretti, JaPaulo César Morettí e Valdir Kai�:;l'.

Av. l\4al. Deodoro" n? 158 - Fones 12-1777, 7�-1�9S-.. Ja.ra'gu' do Sul- sc-«\ .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



portivo Floresta; Grêmio
'Esportivo Pinheiros; so
cíedade ß'sportiva Ei Re
creatíva Amizade

"-

(Gua-
ramírím): Sociedade Es
portiva, e Recreativa A
líança; Sociedade. Espor
tíva Asa Branca; Soci
edade Esportiva João Pés- .

soa e São Luís Futebol
Clube, Os jogos entre
os "Aspírantss" tem iní
cio previsto, para às 14
horas e Os jogos princi
pais começam 'às 16 ho
ras, sempre' aos

.

domin
gos, a não ser em casos
de comum-acordo entre
dois clubes e com consen
timento da Liga Jara
guaense de Futebol.

Escala _

A escala de árbitros,
-anuncíada na quarta-feira
pela Liga, e a ordem
das partidas da primeira
rodada são as seguintes:
Pinheiros X· São Luís,
arbítragem de Tibério
Stuí, que' s�iá auxiliado
por Virgílio Blasskí e

Silvestre Junkes. Valnecí
Omar Zocatellí representa'
rá a Liga jara-guaense de
Futebol. JoãO Pessoa x

Amizade. se enfrentam
com arbítragem de Simão
Benício Marcelino, e .'ban
deiras de Egon Erdman e

Valmor Ouost. O repre
sentante será Arnaldo
Pinter.

Sociedade Paraná x

Aliança,
.

jogam com co

mando de Juarez 'Carva
lho, auxiliado pOr

r

Beli
zái:io

.

Zamorskí e Pedro
Za'niorski. Representação
da Liga a cargo d� Se
bastião Cunha. Comple
tando a primeira rod.ada
jogam Guarani e

.

Asa
Branca, com iapHo de
Olívio Mathias, e. ban
dêirinhas de Jíllio . Matu
chaki e Carli Wulf. AdU
s:on Kruger represerttç.
a Liga Jaraguaense de
Futebol. Folga na primet
ra rodada o G. E. FIci
resta

J.ÄIÄlIiiiii.lJ_UÄ....
•

_DO'....SIlllUIlliL_,..12..
"

..ÄilllililD'_.DE..
·
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'

.......r._. .pC..· a.ritllii.,iliirR-.·'IIÍi·'ilitI_O.':.;·iii.. D_··'_U.'..p..·

..O_rv....."_-::�_,.........'..I:.'·_a_I_N_Äl_·_U
EHaltl1 na qui.ta·feira. Jade delilir' CIIPeDnalo da Seo••da Divisá. di
retarll .. dOL� JuYeltus ,II·, urllissionalj:slIG Aladores tem início"n,esse dominoo'

o .día 17 de agosto,
ssguremente, vai entrar

para a .hístóría ;gl9riosa do
Grêmio 'Esportivo Juverr
tus-. f NeS'Se dia -a: -díreto
ria e o Conselhe ' DéU
beratívo vão - acatar, oU

não, a preposta do pre-
sídente do clube. Au- .

gustínho Klinkóski, que
é um dos incentivado-

-

res ao retorno da· práti
ca do futebol profissio
nal. O 'projeto prevê
Inscrição da equipe. no

ano que vem, no Campe
onato da Segunda Divi
são de Profissionais.

"Estam�s convocan-

do os companheiros de

diretoria e do COI,lselho
Deliberativo para uma

troca de idéias, e' se

for desejo de todos que
se proceda a um proje
to, ,tocaremos o assun

to em frente "disse o

presidente do G. E. ru-

ventus, ao confirmar a

informação, E.le lembrou
ainda que há maís de
cinco ano Q "Moleque
traveso" está afastado
das disputas profíssíonaís
de Santa Catarina.

Caso receba O a-

val da diretoría e do
Conselho Deliberativo,
o . próximo passo a ser to·
mado será a convocação
de. vários segmentos da
sociedade, indústria, e

comercio, para viabili
zar a sustentação finan
ceira do time para dis
putar a 2\\ Divisão de

Profissionais do Estado.
Também será lançada
campanha pará a ímplen
'tação de cobertura da

. árquíbàncada pré-mol-
dada.

.

Conforme o presi
dente do Juventus Augus
tinhõ" Klínkoskí. a pre-
ços .de hoje esse empre-

Uivisão Sênior inicia fase· final
S. s. C. Paraná e G..

E. Cruz de Malta come

çam hoje a fase final do

Campeonato da Divisão
seníor de i.989, se en

írentando no Ei�tádio do

. Paraná a partir das 15h-

30min. O regulamento
prevê dois jogos, e quem
somar maior' número de

pontos- melhor de três
será declarado campeão.
A segunda partida des

sa fase final será disputa
da no próximo sábado,
dia 19,' no estádio .do
Cruz de Malta, em Rio

da Luz, quando será en

tregue o troféu' ao ven

cedor.
A Liga jaraguaense

de" Futebol, através de

seu Departamento de Ár
bitros escalou para di

rigir a partida o expe
riente Alberto Taranto,
auxiliado. 'nas laterais

por Valmor Quost e Ec

gon Erdmann.' A parti
da, . acreditam os diri

gentes, deverá atrair um
bom público e as 2 equi
pes apresentarão um jo
go de boa qualidade.
O jogo decisivo, sábado
que vem, será transmt:
tido ao-, vivo pela equi
pe de esportes da Rádio
Jaraguá, segundo infor

mações prestadas pelo
coordenador de espprtes
da

'

emissora, Celso Luís

Nagel, no decorrer desta
semana.

�F·
.

CANARINHO' .

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.

Programe bem "as suas viagens de férias e

recreação. A "CaDarinbo" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota: Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro. 987 _
Fone' 72-t422-

Orlapedia .

e TraumafllloDi�a
DR. MÁRCOS F. SUBTIL '. '

endímento anda na ca

sa dos 60 mil. Sob essa

arquibancada, graças ao

apoio da Prefeitura muni
cipal de Jaraguá do Sul,
foi implantada toda a

estrutura necessária pa
ra o retorno do clube
/
as disputa do futebol pro
fissional,

Na comunidade,
.

de
forma geral, a resposta
a indagação sobre o re-·

torno do mumcipio ao

futebol profíssíonal, tem
sido altamente :posi.ti:va:
Desds o afestameàto
do Juventus do. campeo
nato catarínense de pro-

. fissionais, tem· sido co-

mum se verificar
.

cente
nas de veículos e pesso
as se deslocando ao

"Emestão" para
-

acompa
nhar os jogos do Jeín
ville Esporte Clube.

'Vieirense . "A"
na. liderança·,
A equípe "A" da

S. E . R. Vieirense [i
dera com 10 pontos ga
nhos, o 19 Campeonäto
de Bolão RBS TV/Luli
mar Embalagens, após as

disputas da 5\\ e 6\\ ro

dadas, disputadas. na

semana passada. Os re

sultados foram ,esses: Vi
eírense "A" 1.402 x

1,345 Vieirense "B";
Baependi 1.379 x 1.327
Gliarani; Vitória (SH)
1.409 x 1.:;'82 Vieirense
"D"; Vieirense "C'; 1.365
x 1.361 'Vieirense "D";
Vieiíense "D" 1.350. x
1.322 Hansa Humboldt
(CO); Alv�rada 1.376 x

WO Vieirense "C"· Gua
rani (CO) 1.396 � 1.379
Vieirense "B" e Caxias
1.372 x 1.:>94' BaepenCli.
Em 2f} lugar-esfão Vitó
ria e BaepeRdí com 8;
4f} Alvorada' e Vieiren
se "D" com 6; 69 Hansa
Humboldt, G\larani e Vi
eirense ".c" eQm 4; 99
Caxias 2 e em 11()<'> Viei
rense "B'" que não ven-,

ceu ainda

Com a participação de
nove equipes começa
neste domingo o Cam
peonato da Segunda Di
visão de Amadores. e

Aspírentes, da Liga Jara
guaense de futebol. Con
forme o regulamento a

provado pelos clubes. em

arbitral no día 20 de
julho, a primeira fase da

· compeüção prevê que
todos os inscritos se en-

frentam, nas duas ca-
tegorias, no sistema de
rodízio. Ö que somar
maior número de pontos,
segundo o regulamento,
será- declarado campeão
da fase e terá garantida
sua' partícipação no Cam-

·

peonato da Primeira Di-
..

visão de 1.990. O últí-
mo colocado estará, auto
maticamente, desclassifi
cado. A competição pros-'
segue com oito clubes.

A segunda fase, con

forme o artigo 42 do re

gulamento, será em sís
tema -de- ida e volta, eli
mínatórío, Os quatro ehr
bes classificados passam
para a terceira fase que
será: disputada em cruza- _

mente olímpico-eliminató
rio em dois jogos, A
quarfa e última etapa do

· campeonato prevê que
os dois ,clubes classifi
cados' na fase anterior.
fazem, dois jogos, nu

ma decisão -de melhor dê
três pontos. O parágra
fo único do artigo 46 de
termina que em caso . de
igualclade entre os dois ao

final- -do segundo jogo,
os critérios de desem
pate, pela ordem, serão
esseS: número de vitó
rias; maior número de

pontos em cORfronto
direto, saldo de . gols,

·

gois pró, gols contra
e se. .persisti-r a igual·
dade: sorteio público.

" Participam da com

petição as seguintes
equipes: Sociedade Sport
Club Paraná; Grêmio E's-

ENcE)lRAMENT9 DA OLIl"IAR NO DIA
.

19

EstA �arcado para o

próximo sábado, dia 19,
o cerimonial de encerra
mento da 1\\, OliImi.r-Olim'
piada �nterna Marisol,

disputada' pOr mais de
1.500 colaboradores . da
empresa, qUe completa
25 anos de fundaç:ão em

89. O evento está marcado
para às '19h30min e será
desenvolvido na sede so

ciál da Sociedade' Espor
tiva e Recreativa ]\{-.ari
sol. A Olimar reuniu
durante mais' mês' os·

funcionários das nove

unidades Fabris da Ma
risol, qUe- disputaram 16
modalidadás esportivas,

I

Tubos .Santal Helena
. .._:.

.

. ".';

Ltda ..
,;'

Tubos de PC" (elettodutos), Tubos' dê Concreto.
. Tubos de" Polietllenp (manguelrà preta).
Fábtic&: Rua Join:vlll�, 1016 _ Fone 72-1101
Escritório: Rua CeI. Proc6.plo Gomes, 99

. .

F.f\ue 72-0066
�. Jarjlguá do Sui _ SC

.

Urgências _ consultas' _ ortQPé�ia,. in�a�_
til e adulfo-, Membro' titular da SOc. Brasilel.

ra de Ortopedia e Tra-umatologia.

Av'. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



fÂ>fiiIterkungen?
Não � vacinar é crilé

\.. .- �'.......... l�'''' _: - 1...., •• ' #

_'.,: ->-;,. J '�.' �,��- r ,;... .,.\.L)
. ; .No Vale do Itapoçu ,a eXPJeéta�tv:ª ',<!as a��:: �
torídades da área de saúde é vacinai, 'atê o

.

." 'finàl deste s�bado,. maís _de 13 mil ,c.:dãnçãs
menores de cinco anos, centra a poliomielite.
,E'�' 1;989, fim!Í do século XX, deixar de vaci
nar, de graça, é crime. Portanto, todos ,àos
P�QStClS, .para d#jnitiv.amente erradicarmos .. esse
terrível, mel do Brasil. :éin Jaraguã do Sul· a

� , meta, é� de se', yecinar 8 ..660 crianças e a cam

,péimha se. desenvoíve. apenas no día 12.:; Em
Corupä,

,

cujo objetivo é imunizar 985· cnan
ças, Os .servíços _ já começaram no meio da
semana. Em -Schroeder 'os vacinadores esperam
.vacínar -627 menores, e' o trabalho' começou
no día 11. Em Messaranduba a campanha tem
que vacinar 1.523 crianças. . Gueramírím que
tevE'i o maior indice de cobertura vacínal em
junho, com 1520,4, da meta, .deve repetir, esta
dosa e para isso iniciqu a' vacinaçãe na

quínta-feíra,
'

BARBAS DE MOLHO

o ,ex.-depütado,,' e ex

presidente da Codesc,
Murilo Canto nOß últi
mos tempos só tem eIV
trado em "trias". Depois

, de autorizar "auditorias"
na Bescor, Besc Clube e
de '.pas�ar porJ alto' pela
Assebee-par,a incrimi
minar funcionários - hoje
deve 'estar POiIldo as

barbas de molho,' 'pois a

justiça Vem rechaçando
suas determinações, jun
to com Q ex�deputado
Jair Girardi e Flávio de

Oliveira, de triste me

mória. Agora vai instalar
o QG do Ulysses. Pode?
ClatQlI1

Pr�mio Nobel

Frei Aurélio ' stul
zet, autor do 1Q Livro
do Jaraguá; escre
veu recentem�nte ,no

"mais antigo" a sua

vivência com D. Páu
lo ,Evaristo o Cardeal
Ams.' Ets que, agora,.
o presidente da As�
sembléia Constituin
te Estadual AluísiQ ,

P-iazza, acolhendo in

dicação inicial' do es

critor Adolfo Peres

EsquiveI acaba de en

caminhar' requerimen
to 'ao pr,esidente

' dâ

:Associação Iiltetnaêi"'
rial, apoianQQ a Sua in

dicaçãó ao Prêmio No-'
bel da Paz.I

i
I,

,LIXO A-TOMICO

O '

deputado Paulo
Roberto Bauer apresen
tou emenda à Constitui
ção ""Estadual, a ser pro
mulgada em' breve, proi
bindo a "instalação de usi
nas nucleares � depósi
tos de li:lÇ:o' Çltômic(), eil'l

, Santa Catarina. Embora
-pareÇa contraditória' ao'

desenvolvimento tecno-
lógico, em casös ,assim
considerados, deixa ao

encargo do povo o direi
tö de decidir' sobre a

conveniência. 'da in\;tala
ção ou não do equipa
mento. E 'o povo no

governo.

FragUidade

O PMDB de . Jaraguá
do Sul deu sinaiS' de fra
gilidade na sesSão' da
última - segWlda-feira.
Bastou a ausência de um

membro (Peca)' e a dissi
dência de Heinz Theilàc
ker para a oposição "dei
,tar e rolar". ,A unida
de tegist;fada no primel
ro semestre' perçleu-se
,no -tempo e o :que 'se viu
fot um fe�tiva� de' abs

tenções e Ci adesão ' de
'Theilac�er. . O--Partido
dEwe estar preQcupado"
pais se perde em vota
ções qUe preCisa de
maioria s'imples ; imagine

" na ' , CQnfecçã;o ,dá,_Lei Or
gânica;

�

'em:,: 'que �ão,
necessários 21'3 do pie
nári� para' a'pl'o�ar o que
lhe 'interessa.

, "

CAI'.·SASS.
�\� fJlergmaID gosto 'de café.�

:. láwe.acha 1I".'lír.·1 -.

deve lDelhoràr o visual �

Jaraguá "do SuL, pr:�-
'

cisa melhorar muito' seu

ViSual,; ,se " tornar maís
agradável,,"

'

em'·: termos
urbanístícos : -para

.

os
turistas e ter - atrações;
liA cidadé é ôca, precí
samos fazer algo para
mudar' isso, afirma o

deputado
.

estadual e vi'
ce-prefeito Adernar -Duwe,
que nesta semana, na

condição de prefeito' em

exercício visitou
.

muni
cípi9s, ': que ,;' consídera

" exemplos: em conserva
ção "de . jarQj_ns,' ruas
'e 'praças, públicas. A
tiracolo levou ,.ps secreta
rios de Obras e Viação e

de Serviços Públicos. .

A'
_ opíníão 40 pre

feito em exercício, foi

II!ani"fe�tad�.:pa.rá �
.. jti�ti-

ficar a, viagem .qüe f�z
nesta s€m�na em COm-

panhía , .dos . enge?h�iro?
Afonso Piazeira Neto e

Aristides Panstein à cida
des como Pomerode,
Indaial. BluIl;lenau e Tim'
bÓ. Cónfessa o deputa'
do estadual que nessas

cidades, efetivamente, têm
recordacões de fatos que

Dalielil�,":,;;�:,
, il,veste : 'v: ,�',_;,

'

'viu na Alemanha e�l?aíze� "

"Kanang',I "
europeus, que se preo-
cupam com , a , .rnenuten- -' - .

-c

"

_

ção.ide .seus bens públi-' :.'__ �·I5alcêIi8 �tá,Patro,·
, coso �' , '

, tinando,
,

desde a últüria
-'" , ,quiIita-feira( a-abertura

Entende o prefeíto em � O encerraingnto, além
exercício que são nos pe- de ,QU�M, chám.._:

'

da
quenos detalhes que os novela Kananga do Ja
vi:sitantes' .classíãcem. o pão; -da Rêdé Manchete.
município que cÖnheceIP,. ,Para �- iei:eIite�· de mar
:'P� exemplo, 'em' cada '�eting da '-empresa ja.ií.rvore plantada, nas, ruas, táguaerise,

"

'Madete
'

Ba
deveria haver uma: série ·1;lm_g�fiel,' �,eSt� ínves
,d�' fí@r� -f�í-m.�o' ,c�n; timentõ, térá"um retorno
feiros bem 'feitas, como g�rªntido c 'Para., seus pro
se n���: em algl:tmas 'ci:" dutos, pois- a' "emissora
�ades que visitamos" dís- possuí um públlco elí
sé" Dy:�e. ',' Para is�o, des- .tízado, c," correspondendo
taca, é necessária uma Com ,- 'os' artigos que
par-ticipaç�o comunitária ,produz'""c.dest'inädös à clas
efetiva. ·Pensa o' depu' §e .A-'. I'NãQ' .querémos
tado, _ ínclusíve, ,eu sug:e,- quantídade..> mas qualí
rir ao: prefeito Ivo Ko- dade".' ,justificou Baum
flieU uma campanha' :pu- ,gartel",

'

__

' ';,' 'e
btícítária em torno ,des-
se assunto." ., ..

E favorávet, áinda,
'a elaberacão'de uma- lel
'que ',abrigl:1e os 'p.rop.rie
tários de terrÉmos' cen

fráis a' màntê-Ios limpos
e com calçadas. Se não
O· fizerem, a prefeitura
reáliza �a obra e - enviª
a conta .átravés do IPnJ.

) ,Ie ,

C,entro' Educácional EvangéliCO e.$tá
cOlDemlrando :82 ânos' de' fundação

A ge:rente,- de merke
"ting 'não qut's' 'revelar o

'Valor- 'énvolvidõ nesta
iranS'açaô, mag:'"está con

viCta: de' qú.e 'fe� um
bom négócio: - No inic:o,
<lo mê"s; ela':oe' a super
.ylsQra de veridas da
DalceIÍs;

-, -

Dulce' . Ahce
,Bßrtpli' ,esÍivera� ,

. no

.RiQ de Janeitõ,o�:'"
-

,-
,

'

nvi-
·te da,T\( Barqg' rde,
,de PloriànpPo11�, iada
,à Rede MãncQete:f;' pa ra
conheceréni a' ctdàde ce'

nggráfiça " da novela
Kanánga do Japão e .as
instàlaçõés . da M!'lnchete
carioca.

'os professores respon-
sáveis ......;.. Maria do' Car
mo, Âlladir, Ivaristö,
Gilberto e Muriló.

'

o Centro Educacio
nal Evangélico comemo
ra 12 a 17 deste mês
82 anos de, fundação. Pa
ra isso, desenvolve uina
intensa progiamáçãö, on

de destacam-se uma ho

menagem aos pais; gin
cana . para pais e mhos;
Yiagens para Corupá e

São Francisco. do Sul;
teatro; apresentação de

,orquestra. grupo folcló
rico e, coral; vários cul
tos;, rua do 'lazer e o II

Festival da. Pél.ndorga.
O II. Festival da Pan

dorga, se realiza no dia
.12, nas dependências do
Clube Atlético Baependi.
As ,equ,ipes, que" qevem
ter no'máximo cinco com

ponentes, taznbém podem
se ,inscreverem�no local,
,entre 14 e 14h�úwrI!: c9:�

Também_ 'pará, justi-
Cada equipe, fOlrma- ficar'o investime,nto feito

da somente por alunos ti'a Rede Manchete, Ma.r
do CEE, deverá ter ,um lete Baumgartel destacou
pai responsável pelo- gru- que "resolvemos apo&tar
po e deve participar com na novela como: fez a

apenas uma pipa, As Manchete. É tim:-ttaba
pandorgas serão confec- lho";:�ag-nlfico.' "Na:, visi
danadas no local da com- ta que fiZemos .aö� IQcai
petição, entre 14h30min e de Ji.l�àgens /�caIl1J'ös i�-
15h30min. Os "Vencedo- , 'pressionadas ,çom os CUl-

res na modaliâacÍe dados e a técnica' empre-
"pipa mais criativa", gada ·na produção".

'

"pipa maior" e "p'ipa
'

menor" receberão prêmios
simb<l>licos· Os organi
zadores observam que a

a premiação será ape
nas para aqueles que con-

, seguirem empinlir dentro
dQ tempo determinado.

TERDPliê IQUREDaR'
O Aquecedor que faltava em sua casa,

residência, clube, edifício, Plscma etc.

Solar ,- Elétrico - Gás

PIRMANN COM.' REPRES. LTDA

'Rua - Maria Ubelina da Silva, 70
Vila Lenzi - Fone, 72-2335

No comercial que
passou a ser exibido cam

regular_idade a partir de

quinta;l,eira, s'egundo Ia

gerentê de inarketing
da Dalcelis, é v�iculada

-

a camisa' polo. carr.o�che
fe das vendas da empre
sa, qHe tem planos p_ara
faturar US$ 12,4 milhoes.
e investir US$ 1 milMo.
até o fim deste ano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




