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,JuveRlus ".voltará ao futebol.
,. '-

'profissiolal" após '-,se'te anos
.'

A díretona e o

Conselho '�Dellbertívo
do' "Grêmío Esportivo
Juventus 'decidiram,
no último dia 17, que
o culbé deverá re-

" tornar à prática' do
futebol' profissional,

,

, depois de sete anos
de afastamento. O

presidente da agremia
ção," Augustínho Xlin
'koski, 'disse que o pró
xímo passo é' ,conse-

· guír recursos para or

ganízar e mariter uma
·

'conlissâo . "técÍlica .' e
.,

'

.;'um- bom
.

time,
.

forma-
. do por um grupo
entra . 18, e 20 joga
dores

O Departamento de
.

Futebol do Júventus
se reunirá' .às 19h do

próximo dia 24 para
organizar' um crono

grama com orçamen-
· ta, objetivando em-

· ,baE'a r propostas de pa
. trocinio e ajuda que
deverão ser solicitadas
às

. em.presa 'e Prefei

tura de Jaraguá do

Sul'..

Outro problema
que o Juventus pre
cisará resolver para
começar

'.

a disputar . o

Campeonato da Se-

gunda Divisão de
. Profissionais de San
ta Catärína é a con

clusão das obras do
seu campo, onde já
foram investidos cer

ca de NCz$ 40 mil.
O' Clube necessita de
maís NCz$ 61 rnil.para
construir a cobertu:
ra das arquíbanca
das.

A única díficul'
dade, neste caso, está
sendo de conseguir
verbas para pagar a

.

estrutura.
.

metálica,
pois as telhas a pre
feitura jaraguaense já
cedeu . Resolvida a

questão da cobertura,
Marcatto Indústria de

Chapéus Ltda e· admí
nistração municipal
construirão toda ii es

trutura dI" "alojamen
tos, vestiários e refei
tório sob as arquiban
cadas.

Decisão eDl Grupo alemão: faz
Rio, da luz. show imperdivel

. G. E. Cruz de Malta e

S. S. C. Paraná' decidem
no estâdio Eurico nuwe,
em Rio da Luz, neste sá-,
bado (19), o Campeona
to da Divisão Sênior. da

Liga Jaraguaense de Fute,

bo,h Os dois c.ubes '
che

gam à partida finÇll.em
. condições de igualdade ..
Se não houver vencedores
no tempo

: reszulamentar.
terá prorrogação é" pena
lidades. se neeessérto. A

Rádio Jaraguá transmite
ao' vivo- Pág.lIia 15

.

,
.

Um espetáculo
perdível. Assim
sendo considerada

im
está

a

apresentação que '0 gru
po folclórico' alemão
Ihna, d s Herlangen, faz

domingo (20), no.ginásio
de esportes do Parque
Malwe.e, com Ingresso
livre ao público. O COR"

junto cativa o público
com ânimo actobaci-a�
arte, precisão,

.

naturelf
dade e trates riquíssimos
em detalhes- A apresen
tacão é única em Jara

guÍí do Sul' Página 4
.
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Constitui.ote municipal: OP'Q;I",I_ '

não abre lião do cargo ...=:....âW,

Definidos os

salários 'd,os .
Vinte mil vão ao oitavo' Rodeio

1

COAlerCI-a'r-I''05 v.inte mil pessoas devem -passar pelos portões
. do C. _T. G., Laço Jaraguaense entre 18 e 20 deste

.

mês (sexta a domingo), durante o 89 Rodeio Cri-
oulo de Jaragu á do Sul,

I Mais de 130 CTGls con
firmaram presenças e a ' organização'. prevê a me

lhor
. realização. desde o .inicio da promoção. Bailes

com dois
.

conjuntos, atrações musicais e folclóricas
na sede campestre,' inovações e melhoramentos na

cancha: de competições e prêmios .valíosos e em

espécie, são as novidades da oitava edíção do Ro
deio Crioulo de Jarag.uá do Sul, o prtmetro a ser

realízado sem a presença de seu ídealízador: Augus
to Demarchí. Homenagens- ao !'patrão" ialelCido
serão prestadas com' disputa de troféus em sua

memória. Não será CObrado ingresso a sede cam

pestre na rodovia . BR·280, entre Jaraguá do Sul e

Corupá, onde as atrações são concentradas, exceção
dos dois bailes que estão programados, novamen
te, para a Sociedade Vírírense, com os conjuntos
Caretos do Sul 'e Os Nativos, de São Miguel do Oes

te: 0,;- bailes. só' terminam' quando o día amanhece,
garante a Comissão Organízadora Central. Página 16

As bancadas de opo
sição' ao PMDB na Câma
ra -de Vereadores não
abrem mão e querem o

cargo de relator geral
da Comissão Organízan
te Geral que vai elabo
rar a Lei Orgânica do
mumctpio. A disputa
po- esse. cargo, que tam
bém Interesse à banca
da peemedebísta come

çou na semana que está
terminando.: Pelo Pro

jeto de' Resolução àpre�
sentado Adernar Winter
será o presidente. PDS e

PFL até concordam, mas

querem o segundo cargo
maís ímportante. O "jo
go político" teve' início.

Patrões e empregados
do setor 'Comerciário de

Jaraguä do Sul 2 região
chegaram ao acordo na

Convenção Coletiva que
vinham negociando des
de o mês passado. A par
tir de 19 de ag<;>sto a ca

tegoria receberá um

aumento real de 10% e

a variação do índice de
Preços ao Consumidor
IPC - do período de

duração do- último acor

elo. Os salérios pas
sam a ser corrigidos men

salmente'com base no

IPC do mês imediata
mente anterior. O sa:á-
rio normativo (piso) dos
comerciários ficou esta
belecido em Néz$ 30000 .

que também será reajus
tado mensalmente e

rflc.pbprá. atnda aHIDe nto
real de 3% ao mês. Ou
tros beneffcio« socai«

foram conquistados. pá·
e'in1l 5

Adernar Winter quer ser presidente da Comissão

O vereador Almiro An- no. O Partido Liberal,
tunes Farias Filho, o Pe- por outro' lado,' realiza
ca, continua no PMDB e Uma manifestação públi
não

.

ofícialízou sua des-. ca e almoço de adesão à
filiação como admitiu ,.

candidatura Afif Domín•

que ocorreria o lidar da .gos."Página 3
bancada,' Balduíno Raulí-.

,Procura • soe

Ima galega
desimped.�

,

o Sabor que
Você mais Gosta

Página 4
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Dr. Paulo José
Rosa de Bem

Com9:i,:�llt�g�,�t� da tur

ma �SJ)_1lfti�S"'d� Souza,
do Curso de Graduação em

Odontología "�1: qf.fo�f,
forma-se, nest�f..4atàl1J�'Wfla
Capital do EStado; o

"

jovem' pauio �J���';,j��osa
Bem, filho' 'do effstinto

, 'I <',

casal Peuhnö JOãjiê<:- de '

Bem e Lacyr Rosa d'ê'.ßem,
residentes nesta, cidade.
Durante muitos semes
tres o hoje círurgíão den
tista compertllhava das
víagsns entre o' Vale do
Itapocu Com a Capital do
Estado' com nosso diretor;
A Cerimônia Religiosa
realizar-se-á na 'Capela
do Colégio .Cetarínese. a

Colação de Grau no

Auditório da FIESC - em
Itacorubí e o Baile 'de
Formatura, no Clube 12
ds Agosto. Cumprimen
tos desta folha ao novo

dentista 'da cidade.

-,

O Laborsad - La
boratório de Análíses
Clínicas' - será inau

gurada no próximo
mês, em Guaramírim,
devendo fiéar sob a

direção do médico Cle
ber Ivan Saade- 'Ele
será instaldo na rua

João Butschardt, no

Centro Comercial Pau
lo Donini. Sucesso ao

empreendimento e pa-,
rabéns à cidade, que

, ganha maís esse servi
ço·

Gente
D O" ,P10"V-.'lJ" "";d_:::- P x G I-N,,:Í{, ,OJ,

. . ": \ �.: : �;

Inform.ações&
-

--,

Iformatura dos ,Behli'ng

Beno Edson e César Behlíng, (foto) filhos do
estimado casar jaraguaense -Bruno (Isolda Lenz)
Behling, � concluem neste segundo semestre os cur
sos em que se matricularam.
Beno Edson Behlíng colará grau no Curso de Gra
duação 'em Odontologie da UFSC, em cerimônia
leligiosa que se realizará às 9 horas na Capela do
Colégio Catarinerrse; cola grau às 19 hs, no Audi
tório da FIESC ;_ Ttecorubi-r- e participa do Baile
de Formatura, às 23:30 hs. no Clube 12 de Agosto.
O novo cirurgião dentista deverá estabelecer-se
nesta cidade-

César Behling, integra os Formandos do Primeiro
Semestre de 1989 dó Curso de Ciências" de Computa
ção da Universidade Federal de santa atarina e as

_ solenidades de formatura constam dé cerimônia Ie

Iígíosa, às 10 hs. do, dia 2 de setembroríe í989, na

Capela do Colégio Catarinenss e a colocação
de grau' se verificará no mesmo día, às 19:aO hs.
no Auditório da FIESC - Itacorubi, na Capital do
Estado. Pela excelente ap:kação no curso, possi
velmente será aproveitado na área da computação,
em Florianópolis.
.... Aos [ovens Beno Edson e César. assim como a03

distintos pais. a coluna apresenta os: cumprimentos
a todos e muito sucesso nas profissões escolhidas. . r

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

presentes na

Reloiaaria aveni'da
Marechal Deodoro '443 e Getúlio Vargas n9 9

II

C<:l1'1n!)oso ·r .

A ROUPA INFANTIL

A'! 'Segunda- Mat�äaã'c I

da Sociedade, Tradiciona
lista de Gaúchos e Cata-

, rtnensss r: deve' acontecer
,. J <n0 . día> 20 d�ste mês, D&

Com uma míssa praça em frente à pre-
de .ação de graça, neste . feitura ge la,rag'!lá do
sábado (19); na igFeJá � SüI," devendö"', contar
matriz São Sebastião, com a presença do Jamo-tem início a "Semana so ga�tetro de gáita pon-do excepcional", pro- 'to, Jucemar Ferreira,' pp_'gramação da Apae. A pularmente ' consecídoabertura solene será se- ,€0mO Borghettí . catarí-
gunda-íeíra (21). No nense. Neste dia, será Iß.-dia seguite está pro- vrada uma 'ata de p�_gramada lima rua de f'

-' ..,-

lazer. Na quarta-feira
icípaçäo, com ,obj?tiv,o
de dar continuidade ao

(2:)) acontece um pas- movimento de
-

ga�Ch0Sseio a Santur. No catarinenses, iniciado emdia 25 será desenvolvi- março' deste' '�no. Os or-
da a 3ª' Gincana Infer- ganizadores informaratn
na seguida de almo-

q�e, e�
-

caso de chuwa,
ço de confraternização os interessados

'

devementre alunos e íuncío-
se dirigir às dependênnários- elas do Parque Malwse.
A "Primeira Matêad�"
ocorreu dia 1.3 último.

Semana do
Excepciona'l

Loja."
Mamãe

Para a sexta-feira'
(25) as - Apaes de Ja
raguá do Sul e Guara-
mirim,

'

também, '

se

confratemizam e às
20 horas o Dr: Alaor
Brenner ministra pa
lestra com o tema "Re-.
lacíonamento bío-psí-
quico-social do, ser

humano' voltado ao

deficiente", que é aber
ta ao, público. O en

cerramento está defi
nido pare o, sábado(26)
com uma .feijoada no

no G E. Juventus'
Com cartões custando
NCz$ 15,00.

. "

�Coruja
A melhor opção em artigos infanto-juvenis e

bebê para a estação outono-tnverno.

R. Rio Branco 168 - Fone 72-0695 - Jarag1:lá do Sul.

UMA<.. JÓIA NINGUEM ESQUECE'

, PRESENTI'!'., ,-

-!ÖIAS, RELÖGIOS, ÓCULOS DE SOL
) E�;R�$.EN1Eg.!:}:< _ :?:�"'_c,,�,i �Avenida Getúlio Vargas. 97 _ Jaraguá do,1'S�líl �:

Rua Marechal ,'�m;{)Iiano:' ,n.? 29 -. Fone 12-1911.

Mateadi'

FERIAS

Depois de participar
do 79 Congresso Brasilei
ro de Hanseníase, no Rio
de Janeiro, o médico
JúliQ César Jahnkt via-

. jou com a esposa e a

filha para 'Belo Horizon
te, onde foram passar as
férias e rever famíliares

AVALIAÇÃO

Um jantar de confra
ternização, com queijos
e vinhos, foi oferecido
pela artista, plástica Etna

- Günther ,E..'mm:endq/�,rfer,
em séu atelier, no dia
8 càes,te mês- O oqj,�tivo
foi avaliar, sua �J()posi
ção individual, ocorrido
na SCAR, em julho.

Conte ,outra

"

'.
O �enador Luís Vi

,

anna FIlho" vai apre-
sentar um projeto que.
se aprovado. fará com

que o Presidente ,da

'R�púb]ica, no. exterior,
SO possa se pronun
ciar em português. '.A
idéia é proteger , não
paenae o ,por,tuguês '

ço-
, mo, também, as lín
guas. Pano' rápido!

A odontóloga Crístí
ne Persch Hêrzog come

'lttl<Jl'OU rseu- aniversário, no
último dia 16 de agosto.
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PDS 'e:-'=Pn�---quereilí -cargo de relalor
'. ,"

.

.

geral da "cons-lil·uinle muiicipal
ff

Os Partidos de oPO"
sição na Câmara de Ve
readores de Jaraguá do
Sul querem 9 segundo
cargo maís importante
da Câmara Municipal

- Organizant�1 que vai ela"
borar a lei orgânica do
município. A presidência,
já definiu o 'PMDB, fica

.

com Adernar Winter,
que é o presidente da
casa. Luiz Zonta (PDS)
José Gilberto Menel
(PFL) "são os candidatos.

. à condição de relator ge-
ral da "constituinte mu

niéipal" como vem sendo
chamada' a lei orgânica,
que será - redigida .

até o

fim do ano.
.

As discussões' a res

peito desse cargo come"

çaram na semana passada
e se intensificaram nos

últimos dias. Os líderes
de bancada sentiram _ que
existe um projeto para
qUe o PMDB fique com

os dois cargos mais im"

portantes da Câmara
Municipal Organtzan-
te-presidente e relator
ge-ral. Iniciaram, c/1sso, as
negociações. Menel e

Zonta estão dispostos
a lutar pelo segundo car

go. .
Como nas votações

dessa lei são necessãrios.
2/3 no votos) do plr ná-

�enel quer o.car�o

río, a sítuàção terá que\

passar a negociar com os

adversários políticos.
Produzido

.

pelo se-

€retário admínístratívo da
Câmara de Jaraguá ' do

. Sul
.

e por MI1!'ian Spen
gI'er, auxiliar admínístra
tivo da Perj-Pundação E"
ducacíonal

.

Regional Ja

raguaenss um Projeto
de Resolução, que dís

põe sobre o regimento
interno para . elaboração
da lei orgânica do muní
cipio, foi apresenta"
do pelo presidente da
Câmara, Adernar Win
ter, para servir de ba-

se para discussões e dê
início ao process:o de

definição das "regras do

jogo". A apresentação
desse trabalho. se deu

na sexta-feíra. (11) e foi
entregue apenas aos lídê
res de bancada. No dia
14, segunda-feíra,

-

cada
vereador recebeu urna
cõpía, Na sexta-feíra (18)
ocorreu a primeira reu

niao pera se debater o

assunto El alinhavar a"

cordos.
Povo Partícípa
O projeto define as

normas para a redação
da leí orgânica e da

'.

participação dos verea

dores e da comunidade no

processo. Aponta ainda
prazos maneiras, vota
ções,

.

avaliações, díscus
sões, e funções da Câma-
ra Organlzante. . A vota

ção! conforme calendá
rio dessa proposta da
presidência, em lprimeiro
turno, ocorrerá em' 15
de novembro. O artigo
25 trata "da emenda po
pular": Emendas, quan".
tas forem necessárias, po
dem ser apresentadas,
desde que subscrita por.
mil ou mais, eleitores,
org�niz:ados por; .no mí
nimo. duas entidades as"

socíatívas legalmente
construídas no mumci

pio- Cada assinatura -devs
ter o nome legível do
cidadão, endereço e Se"

cão eleitoral onde vota.

<ffHONDAI Menegotti Motos I�

� .

.:

RONDA
Asas da libertIa:ie.

i
I
'

Ruá 7 de Setemb,(J, 5.20- Fone (0473) 22 5475
Blumenilu SC

---------

,

. .

�

PO va ,_x «.1 N X
5 , mJ'

m"H

Peca não se desfilia do
PMDB garanle o c.arlório
Até o

-

final da. tarde permanece RO PMDB.
.
de quínta-feíra (11), o ve- Ele, no entanto, não par
reador Almíro Antunes tícípou de uma reunião
Fárias" Filho, -

o Peca, da bancada com a díre
. (PMDB), não havia ofícíalí- ção "da Executiva Muni"
zado seu desligamento cípal do Partido na se-
do partido político pelo gunda-íeíra (14)'.
quaj foi eleito pela segun- O encontro entre po-
da vez, O fato foi comu- Iítícos peemedebista

'

nicado pelo Cartório E" serviu para que -a banca"
leítoral do Fórum local,. da de vereadores vol
onde o pedido de desfi- tasse a ter a unidade
Ilação tem que, opriga" que se registrou no prí-

.

tóriamente, passar pa- meiro semestre desse a-

ra ser oficialiZado.· no, quando votou em

Almíro Antunes Fa- bloco nas questões que
rias Filho não. está lhe ínteressavam, aproo
participando das ses- vando .0 que interessava
sões da Câmara de Ve" ao PMDB e a preíeítu
readores de Jaraguä do .

ra e vetando matérias
Sul- Através' de requeri- da oposicao. A reunião
mento solicitou lic snca se deu após o apoio dado
para tratamento de saú- por Heinz Theílacker .a ,

de, e não se manifestou pu- indicações da oposição
blícaments. Com isso que foram aprovadas.

Pl faz "carnaval�' no Centro
O Partido Liberal-Pl, Bombeiros Voluntários de

com objetivo
.

de divul- Jaraguä do Suls na rua

gar as propostas de Epitácio Pessoa. As
seu candidato a presí- crianças receberão mate
dente da república, Gui-

-

rial 'escolar e guloseimas.
lherme Afif Domingos, As mulheres seräo brin-
e para ampliar seu qua- dadas com flores, � os

dro de filiados, reali- homens ganharão ma-

za neste sábado (19), à nifestos e programas do
partir das 9 horas, uma PL

mamrestacäo popular no "Vai ser Um cama"

Centro de Jaraguá do val", resumiu. Osmar
Sul. Aó meio-dia, con- Martins, acrescentando
tinuando a programação, que até um "Papai Noe,"

-

está marcado um almoço: estará presente à maní
,. de

.

adesão a candidatura Iestação na manhã deste
liberal.

.

sábado- 'Para O' almoço,
As informações fo" unia churrascada nas

ram transmitídas pela:' dependências da Comun.-
jornalista e executivo: dads Evangél1ica; tarn

empresarial Osmar Mar- 'bém no centro da cidade,
tins, líder do Partido :são esperadas muitas a

Liberal em Jaraguá do :desões. O cartão cmta
Sul e regiB.o, Segundo ele NCz$ -12.00 e mais de
manifestação ocorre nas :200 pessoas confirmaram
imediações do Corpo de participação.

Ir�ela,tos de' Cißlento
v":.�":'J ��..t) I , , > ". '

-

�=; São José lida.
Casas pré"moldadas em

Paredes -i?xternas em '11)010,
baixo relêvo"

Cidade Praia Campo
Baixo custb e rapidez na montagem.

Gàrantia total.
{

CondiçÇ>es;
I

_

de pélgamentQ

Rua Itapoéuzinho, 203 - �aragl'J.á do Sul - SC -

a 200m do trevo de acesso à. Schroeder
� ""."''' MM ..,
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Grupo lolcl6rico Ihla, di Ilemalha,
laz apresentação. _nica ein Jaragui
o conceituado grupo

alemão de danças folcló
ricas

.

"IHNA" de Erlan-

gen se apresenta lia dia
20 deste mês em Jaraguá
do Sul, às 19 horas, no

,Ginásio de Esportes dó
Parque Malwee. Este
espetéculo conta com o

apoio da Malwes Malhas
Ltda-, Centro Eô.ucacio
nal Bvangélico e dos gru
pos folclóricos Nascent€!
de Tradições Germânicas
e Germânico do C. E'. E.

e Familiaras''.

o "IHNA" mostra
em sua apresentação o

folclore de todos os re

cantos alemães, COIh espe
cíah destaque para a tra

díção Pomeráníce . Ori

ginários desta _ região,
todos os trajetos dos

dançarinos são ricos em

cores e de grande valor
variando entre 500

e 1.000 marcos -, sendo· se

Arte em
A Ação Social de

.

Jaragtiá do, SuL. Creche
Constância Píazera e

diretores das galerias
Açu-Açu ,e Lascaux con

vidam para Q IV Leilão
de Arte de Jaraguá do
Sul, com obras exclusivas
- pinturas, desenhos,
esculturas, gravuras e ce

râmicas- O evento está
marcado para às 20h30
mín do dia 25 deste mês,
na Sociedade Cultura Ar

tística, tendo como lei
loeiros oficiais ArthurCars
tens e Sérgio Cherem
Schneider.

As obras estarão ex-

que cada integrante deve

adquirir no mínimo um

conjunto próprio. Os
bordados, porém, são Ieí
tos pelos participantes do '

grupo.

Criado em 1972, é

dirigida, por Eike Haenel,
responsável pela coreo

grafia e dil'eção artísti
ca" sendo que já recebeu
vários prêmios culturais
por suas adaptaçoes e

reconstrução de antigas
danças alemãs. Todos os

dançarinos são amadores
e ensaiam duas vezes

por semana..os premo
tores da apresentação
estão de posse de recor

des de jornais alemães
e europeus que destacam
o virtuosismo do grupo
folclôrico.

ELoGIOS
•

Em Helmstedt, onde

apresentou. o "Ihna"

leilão, na
postas ao: público

'

na

SCAR, 'nos dias 24 - das
10 às' 21 horas - e 25,
das 10 às 18 horas. No
totaj são obras de 95 ar

tístas plásticos convida
dos. De Jaraguä do Sul

partícípam Danilo Dias
Paiva, Denize Zimmer
mann da Silva, Ema
Günther Emmendoerfer,'
Janíce H. Breithaupt, Ma
rina Luerders, Maríza
Kaufmann, Mármara Ro
sa Gonçalves, Maria L;;
cir Bona, Marli Peixoto.
Marílu Krause e Vera
Triches.

I

I:

C a S '1 r

RUA SÃO PAULO, 114 (Pr6x. a antigaC�s)
�' JARAGUÁ DO SUL - SC

recebeu intensos e elo- _
qüentes elogios. Um dos
'ar:tigos jornalístico, diz q/
"o conjunto 'cativa o. pú
blico com êmmo. acroba

cia, arte, grande pre
cisão, e sobretudo, com

uma naturalídade trans
bordade. As admiráveis
condições dos dançarinos
foram mostradas: fizerám
duas apresentações se

guidas, com uma peque
na pausa para descan
so, e voltaram sem de
'monstrar qualquer can
saço".

Outro jornal alemão
afirma que' "foram duas
horas de melhor entrete
nimento, aplausos vibran
tes, rostos sorridentes.
Com o espetäculo o pú
blico se empolga e par
ticipa ativamente". ,

eine Jaraguá
programação

Sábado (19)
20 horas: Do sussuro ao

grito (14 anos)
22 horas: Taras de um

puro sangue (18 anos)

Domingo' (20)
20 horas: Do sussurro ao

grito (14 anos)
22 horas: / Taras de um

puro sangue (18 anos)

Segunda-teíra (21)
20 horas: Do sussurro, ao

grito (14 anos)

Terça-feira' (22)
20,horas: Do sussurro ao

grito (14 anos)
22 horas: Taras de um

puro sangue (18 anos)

Quarta-feira (23)
20 horas: Do sussurro ao

grito (14 anos)
.

22 horas: Taras de um

puro sangue (18 anos)

Quinta-feira �24)
20 horas: Do sussurro ao

grito (14 anos)

Quem não foi,
perdeu- De goleada.
Como perdeu também
2 apresentações im
perdíveis ocorrídas
há pouco, :r1O antigo
Bar do Érico. . Essas
na área da música
Instrumental brasileira
de cunho jazzístico.
Instrumentistas de pri
meíra, dos melhores
do País, e catarinenses.
Estou falando do
Grupo de Risco, e do
tecladista . Kaw Régís,
Tem acontecido coi
sa boa por aí- Ah ... ,
ia me esquecendo 'do
"Salão Buhrir• Um elo
giável trabalho de res

gate e reconstituição
da memória histórica
e cultura] de Jaraguá,
pelo Grupo de Tea
tro da' SCAR.

-. Parabéns SeBr!
Osmar GÜnther '"

*0 autor é engenheiro civil, secretário muni
cipal de pla,lieJamento e presidente do Comde
ma-Conselho Municipal \d'e DefeSa do Meio
Ambiente-,

OTIMA OPORTUNIDADE
Vende-se Completa Instalação de OFI
CINA DE BICICLE'JA, com co;mpr.eS"
sor de ar, torno, esfoque de Peças,
etc .••

Não, é pela passa
gem de nenhum . ani
versário, não. Embo
ra presente tenha ha
vido. Um valioso pre
sente dado à Jaraguá,
que poucos tiveram
a graça de receber.
Só quem se dispôs a

ír na SCAR, ali na

Rua Amazonas. Quem
lá foi efetivamente re-

/ cebeu tim belo presen
te, na forma de 3 im
pecáveis recitais. Seja
em frio (Ângela Muner,
Giácomo Bartol'o,ni e

Henrique Pinto) no
día 11/08, em solo (Or
lando Fraga) no día
12;08 ou' em duo (Ân
gela Mun�r e Gíácomo
Bartcloníj no dia 13/08,
estes mestres e concer

tistas do maís brasi
leiro

.

dos Instrumentos
harmônícos proporcío
naram à Jaraguá mo

mentos de alta cultura
artístíco-musícal, moS
trando um repertório
dos maís ecléticos na

área erudita.

Com virtuosismo,
sensibílídade, integra'
ção e verve interpre
tativa, passearam
por um amplo' e ve

ríedo campo' da pro
dução víolonístíca,
indo· do regional ao
universal, do antigo
ao moderno. Foram in
terpretadag peças do
chorinho de 'Ernesto
Nezareth ao tango
revolucionário ,e pro
gressivo do argentino
Astor Piazzola, do im
pressíonísmo francês
de Maurice Ravel à
geniaridade do cubano
Léo Brower, de Vivaldi
à avançada proposta
estético-musical do
brasileiro Marlog No-

INFORMAÇOES
cOm Raquel.·

FONE: .. .....; -12-0091.

-"J�i 'i'�:

Preço de .ocasião.

bre, sem deixar de la
do nem mesmo .as ra
dicais experiências so

noras da vanguarda,
eles trouxeram à Ja
raguá arte e informa'
cão musical da me
lhor qualidade.·O pou
co público, e Q peque
no, íntímísta e acon-.

chegante auditório da
SCAR, dispensando

'

até o emprego de mí
crofones, foram fatores
preponderantes pará
que se pudesse propa
gar a energia que
fluía dos IíJns�rumen
tos. Queni foi saiu
de alma lavada, com
certeza

Gerald� Müller � tuncíonãrío p'Ü1l1ít�
Residente ein Rio da Luz. I. I· j
Quer arrumar uma mulher. :com lãa.id
entre 25 anos a 35 ano�r _que s�jfr
galega. (;"" I

Recados, na redação dQ Correi� ilg
Povo.

Acorda, Jaraguãl
Nem só de engrena- .

gern -e vil metal vive
o homem.

Parabéns. SCAR!
Estamos na luta, a

guardando a próxima.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CaDlerciArios terie aUDlenta· real de
10 plr cenlo e piso de Icz$ 300,00 .,

Foi assinada na s'e- aumento real de 10%, salá-
mana que passou a ,con- no normatívo d� NCz$
venção coletiva do se- 300,00, reajustado men

tor comerciário de
.

.Jara- salmente COIJl base no

guá do Sul e municípios IPC-Indic� de Preços ao

da região. A exceção de Consumidor do mês ante

um paragréío de uma rior, entre outros benefícios.
das cláusulas o acordá Entre os avanços
já estava fechado há qua- conquistados pellOs· tra
se dez días, e as duas Ihadores nessa negocia
partes acabaram, . com ção, segundo Junkes, po
a supressão desse '

para- de-se destacar a nove

gráfo. chegando ao CQ- fórmula de cálculos de
mum acordo- Os co- férias e 139 salário para
mercíãríos, com isso, te- os funcionários comís-

rão aumento r�ali de sionistas. O cálculo a-

10% e outros' benefícios gora é com base nos

sociais. seis' últimos, meses, e

As informações fo- não nos 12 meses ante-

ram prestadas pelo pre- riores como era feito

sídente do Síndicato dos até então. Explicou aín

Comerciários, Iríneu da o sindicalista que QS

Junkes. Revelou que com funcionários que se de

a assinatura da conven- mitírem e que tiverem

ção coletiva, a catego- seis, ou maís. meses de

ria terá reposição salã- tempo de serviço ree:

ríal de 100 por. cento berão férias proporcío-
do IPC do período (a- nais '

gosto de . 88 a julho 89), O paragrãío su-

Segurança será avaliada
Depois de ouvir mais

'uma YSz as reividicações
do delegado regional A-

'demar Grubba, e de ter
lído através da impfen- .

sa estadual Os recla
mos de líderes comunitá
rios e segmentos da
sociedade jaraguaense,
o superintendente da
Polícia Civil"

_

Abelardo
Bado, pretende se reu

nir com' a Associação
Comercial e Indústrial de
Jaraguá do Sul,' Clube
de Diretores Lojistas e

autoridades do município
para encontrar fórmulas
para solucionar a falta
de segurança' da cidade-

A informação partiu
. do .dalegado regional A-

demar Grubba, que já '

iniciou contatos com

Acijs, CDL, prefeitura e

demals autoridades do

município para marcar

uma data para a visita

do superintendente, da

Policia Civil catarinense.
"0' superintendente s�
dispôs a vir a Jaragua

�
do Sul ,e discutir a situa

ção os empresários e

líderes da
- comunidade.

Resta apenas a marca

ção dà data para q�,e �s
se 'encontro ocorra dIS

se o delegado Grubba,
que já iniciou os conta-

,las nest� sentido. "

.'

'A questãod� segurança foi
analisada' recentemente em

Jaraguá do Sul por empre
sários, comerciantes e

autQridade� apÓS uma sé-

rie ,de arrombamentos
que foram regtstrados
na cidade no mês passa
do. Em seis dias oito
estabelecimentos comer

ciais foram arrombados
no centro, gerando as

preocupações, oe a convo

cação de um trabalho

conjunto entre as polí
cias Civil e Militar.

Bicicletas Recuperadas

Por outro lado a De

legacia de
.

Polícia da
Comarca tem em seu po
der 15 bicicletas que fo'
ram recuperadas. São

produtos de furtos e que
estão a disposição cie
seus proprietários. São
as seguintes: ,Caloi 10,

azul, chasí 55398; Mo
nark 10, cínza,: G746836;
Monark, verde, feminina,'
B-190949; Monark, íemí

nina, vermelha, 5980628;
Monark Brisa, amarela,
526651; Monark de corri
da, azul, sem número; Mo
nark feminina veFde, n9
193127; Monark ,. femini
na, preta A-515221; Mo:
nark, í-eminina, verme

lha, 8204150; Monark, ge
lo, sem número; Monark

alaranjada, sem nÚmero.
Existem autras quatro
danificadas. Sieo iPJioprie
tário ,tiver perdido a

nota d�.",:�?,p'p�a, deve le
var dt:as' ,té'sl_êmunhas e

assinar termOs de -

res'

ponsabiiidâde; e terá sua

btcicleta d:!' vOlta.

prímído, e que "os pa
trões queriam em vigór,
afirmava que se algum
comércíérío , fosse à

-

justi-
ça �m função da rever

são salarial (4% sobre sa

lários de� agosto]. ares·

ponsabilidade seria do
sindicato e não dos pa
trõ�., Na opinião de di

rígentes sindicais [essa

questão é de ínteresse do
sindicato e dos

.

traba
lhadores e não teria mo

tivo de estar na
,

con

venção, o que consegui
ram-

"Plantonistas" , a

soluçãl deGrubba
Acionar os médi-

cos-plantonistas do pron
to-socorro do Hospital
e Maternidade São José
.à noite oe nos finais de
samana para realizar . os

serviços de .necrópsía em

vítimas de acidentes de
trânsito. Essa é, na

opíníãe do delegado Re
gional de polícia, Ade
mar Grubba, a solução
mais concreta para aca

bar com demora na li

beração de corpos, como

ocorreu no sábado passa
do (12), quando um ca

dáver ,ficou por cerca

de 12 horas no necroté
rio- até que fosse labera-'
do para a família. O

médico legista da polícia
é Francisco Vieira Ro

drigues, que nem 'sem
pre é localizado quando
necessário à noite e nos

finais de semana. Com
isso famílias passsm por
constrangimentos. . Uma
reunião com o secretário
municipal de .saúde. Ama
ra Ximenes, está sendo
articulada,

CORREIO I)() POVO
Assinaturas

e

Publicidades
Fone: 72-0001

DrJ' PD V-.D '

,
'

,

CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA

)- ul\fARECHAL RONDON'"

EDITA;L DE ,CONVOCAÇÃO
O Clube de Tiro, Caça e Pesca "Marech�l Roo'
doí" com sede e foro nesta cidade, CONVOCA,
os se�s �a�sociados para a assembléia geral ex
traordínäría a realizar-se-à no dia 22 de agosto
corrent�, com inici? às 20:00 (vinte) horas, nas

cl,ependencias �a Câmara Municipal, sita. à Rua
Exp. Gumercindo da Silva 161, nesta cidade.
par� deliberarem sobre a seguinte:

' .

ORDEM DO DIA

1 - Admissão de Novos Sócios.
2 - Aquisição de Imóvel.
S' - Festa do Tiro.
4 - Assuntos Diversos.

Jaraguä do Sul 15 de agosto de 1989·

ROL4ND GERlVJANO LEOPOLDO' J'ANSSEN
, Presidente

SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA
'4V1TÚRIA"
Baírro Ilha da Figueira - JARAGUA DO SUL

A Sociedade Recreativa � Desportiva '�Vítória",
com sede no Bairro Ilha da Figueira, Município
de Jaraguã do Sul sc, convida todos os sócios
patrímoníaís para reunir,em-se· em Assembléia
Geral, Bxtraordínãnag a realizar-Se no día 29
de agosto de 1989, na sede social, em primeira
convocação com presença de 75% por cento
dos sócios proprietários às 19,3Ö· h. e em segun
da convocação com presença de qualquer núme
ro de sócios próprietârios às 20:00 h. para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I
_

1. Alteração e consolidação do Estatuto So
cial.

'

..

2. Outros assuntos de interesse da sociedade.

Jaragué do Sul, 16 de agosto de 1989.

Edla Schwarz Krutzsch,
Presidente

Orl.�ont."I Comercial"S/C Lld'a.
CRC - SC NI} 0048

- Escritas fiscais e contábeis
- Registros de firmas
- Contratos
....,.. Seguros
-.- Xerox
� Rua Cel- Procópio Gomés de Oliveira, nl} 290
- Fone: 72·0091 - Jaraguá do Sul - SC

H e I ga Creações

-

,õES EM TEClDOS
iii 'e Ge�ante·

PRONTA ENTREGA
'�i ",

Rua J.inville 2.089 - Fone 72-1157

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sindicato dos :M�talúr
glcos, diante disso assí
namos um acordo que
concede 35% de reposi:"
ção salarial para o mês

'

de julho, 'condicionado
a 'uma reposição de
30% em agosto.

Embora a nova po-
'

lítica salarial apro,và
da pelo Congresso
acumuts 'até agosto u

ma reposição de 101%
e os metalúrgicos' já te-'

nham conseguido 185%
até agosto, "isso não
recupera o poder de
compra dos trabalhado
res, segundo a Direto
ria, do Sindicato,

Todos nos sabe
!IlQS que diante· da
inflação que ,e�tá, aí
� da hiperinflaçã.o que'
se espera para os pró-'
xímos meses, isto é

pouco. No entanto, te-:
mos que mobilizar mais
a categoria para conse

guirmos uma reposi
ção que recupere Q.
nosso poder de com

pra que está defasado
há muito tempo, fina
lizou Busana-

'Feri quer verilicar 'va'rlação, lIensal
dos preços' e iuduslriais que,slilnall
A Fundação Educacional Regional

Jaraguaense-Fer]- .e 'um gruP9 de eeono

mistas da, cidade 'estão articulando um

tnstítuto local, para pesquisar a varia-,
cão dos .preços de cerca" de 500 itens,

.mensalmente, a exemplo -do que faz a'
Furj-Iundaçâo E(lucacional da Região
de Joinville-!: qUe forneceria, inclusi
ve" conhecimentos para a, implantação
do-serviço.. Ó custo é de 2.900 13TN's
,(NCz$ 6 mil) Para a instalação e 500
BTN's para manutenção, O valer maí
er, pretendem oa idealizadores, seriam
fornecido pelas indústrias através da

Associação Comercial" e o restants pe
la prefeitura. Os empresários, ao que
tudo indica, não se ínteressam ,pelo
ínvestímento, e questionam a útilídade

,

desse serviço.
O assunto foi levantado na reuni-

.ão semanal da Associação Comercial e

Industríal de Jaraguá do Sul, na segun
da-feira (14), e depois de algumas dis

cussões, decidiu-se deixar o assunto pa-
� ra ser deliberado na próxima 'reuntão,
dia 21. A dúvida dos empresários é

quanto a utilidade
'

do índice qUe será
apresentado mensalmente. Ponderam

,

que, de uma forma' ou de outra, �O
'obrigados a se servirem de índices

divulgados a nível nacional para efei
tos legais. Temem, ainda que, os núme
ros revelados sirvam para especulação,
principalmente no comércio, o que ao

contrário de benefícios, Iraría ,. prejuí
zos aos trabalhadores, Para comple
tar representantes de empresas revela
ram que já fazem esse tipo de pes
quisa - todos os meses e que podm pas
sar a fornecer a Acijs, "se for o .caso

Reconhecem que o trabalho que realí

za� não tem a abrangência' do que
está sendo propostc-ôüü íntes-mas, é

,possível se ter uma noção da variação
dos preços mês a mês.

: Plano' Diretor
Com o final do recesso perlernen

ter da Câmara de Vereadores e o íní
,cio das discussões' a respeito da elabo
ração' do plano Diretor de Jaraguá do
Sul, os empresários-na mesma reunião
decidiram formular um ofício à pre
feitura, sugerindo a contratação . 'de
uma equípe de profíssionais espécíalí
zados .para a realização de .estudos na

cidade com o fim de redigir uma. nova
.preposta de Plano Diretor. esquecendo
a que está redigida, e que já deveria
ter sido votada no ano passado. Suge-
.rem. inclusive, a contratação da equípe
do prefeito de Cuntíba. Jaime Lerner,
que tem, reputação internacional. Ás
questões de vias de escoamento, .das
rodovias que passam pela região .

e

a determínacão de zonas tndustrlaís,
a princípio, são Os pontos que maís

preocupam os índustríeís jeraguaenses.

Weg adquire lundição ein Iraquari
. Com o objetivo de suprir a sua

demanda de fundidos, a Weg acaba
de adquirir da Usina Metalúrgica Joín

ville a fundição instalada no municí

pio de Arequart. bairro !tinga, Km 6

da
'

rodova SC-280, que líga Joinvil

le a São Francisco do Sul. Esta nova

unidade, ii terceira fundição em opera
ção na Weg, já está produzindo, 'as

tampas dos motores elétricos.
A Fundíço III da Weg dista 37

quilômetros da sede em Jaraguá
: do

Sul. E'stá implantada em terreno de

,

10'mil metros quadrados, sendo dois
mil em área construída. Gera cerca

de 60 empregos diretos ,= 25 indire
tos. Tem capacidade de fundir 200 to',
neladas/mês, em dois turnos de trabe
lho. O sistema de fusão tem dois
fornos cubilô é a moldagem é' feita
em areia verde.

A Weg conta, em jaraguâ do
Sul, com outras duas fundições, em

seus dois parques fabris; onde S30
fundidas prícípalmente as carcaças,
"tampas e, outras peças dos motores

_----------------------� elétricos,
<

em três turnos,

atingindo um-volume ',de
aprQximadamente '700
mil peçÇl.s por mês, num

total de _ 2.500
-

toneladas
de ferro, para atender a

produção mensal em mé
dia de 180 �il motores.

MarechalFerro ' Velho
DE ENGELMANN, & 'CI� . .LTDA.

"

Metalúrgicos fecham acardó
e ganham mais 35-/. em julhl'
o - Síndícatö dos

"métalúrgícoe de Jara
guá do Sul assinou a

cordo com o Sindica"
to patronal qUe garan-
'te uma reposição ,sala
ríaí de 35% para o mês
de julho e :)'0% para o

mês. de agosto,

Em assembléia rea

lizada dia 09 de julho,
a categoria havia au

torizado Q Sindicato
da . .classe a' não, as

sinar 9 acordo que
concedia 35% de re

posição para .negocier
um um índice maior.
Realizada nove assem

bléia dia 22" as opíní
ões .sobrs o assunto se

dívídíram, havendo
inclusive aqueles que
viam ,a possibilidade
dqs patrões diminuj
rem a proposta inicial
de 35% de reposição,
em represália ao Sindr .

cato pela não assinatu
ra do' acordo,

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

..

Av. Mal. Deodoro 507 (defronte o' Colégio
São Luís) - Fone n-Q56L

liAnossa maior pre
" ocupação é .nêo preju
dicar', toda a categoria,
comentou 'Luiz Carlos

,
Susana, presidente do

r.

Farmácia do· 'Sesi

Paz, Amor e; Rock
l:.'stas erain as, palavras de 400 mil jovens hippies'
legítimos), que se reuniaJ;ll naquele agosto de
69 para fazer o maior aconteci,mento da confra
cultura de todos. -0.$ tempos: a pação Woods
tock, c9mo foi batizado o festfval. Ao som de
somideuses, como Jilllg Hendrix e

'

Janis Joplin
e The Who para o espanto do mundo eles cri-'

,

aram um mon1ento,único de fraternidade. To:
dos acreditavam que só do amor e, do rock-and
röll conseguiriam mudar O planeta azul.

Venlia e entre neste mundo 'de Amor � Rock
,

"Comprando a edição da CAPRICHQ deste mês;'
que você encontra na GRAFIPEL.

Comércio de veículos usados

Peças para veículos
Compramos auto�óvels acidentados

. - -r'

Rua Conrad Riegel,' 162 - Fone 72-0874 Para anunciar ou fazer

Jaràguâ do Sul SC assinatura, bàsta ligar pa-

, .. ...._�IIl!!II-----------IIIIIII!..-à ra o n-0091. Estamos as
orde,ns,;,

, FURGÖES CARGA SECA, �OTaRMIéoS, FRIGORlPICoS
E CAI$ETAS DÊ I, 2 e 3 EtloS .,

'C'DR,R,., ElO' 'DO, P,O','O',':72'-O',0"8,',·1'Jaraauá,Esquerdo Ru, Dr. _�r!co, Fenn�" 113 - Fone 12-1071 .

,-----------------�---------------------�-'-�..'�'�--------'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.
D,s 'Irês', texlos mais "'antigos

«,"

do Pai Nosso

""0 _ ... _,.,

as simlFICÇ,AoF O·}
Nandl

•

...
,�

para casa, sém poder imagr�a,r: a tem'

pestade q{ se armava centra lele alhures.
Domingo cedo, Epaminondas _

foi.
à Igreja assístír à missa das dez
Padre Eustáquio mal 9 cumprimentou
e dona Érnerenciana sequer olhou
para 9 lado dele. Iniciada a missa,
Epaminondas quase caiu do

-

banco

quando o padre começou a s�ssão de

"conscientização". Com seu vozei
rão encheu a Igreja de reprimendas
'à conduta do infeliz padeiro:
- Este verme, VlUVO há menos,

de Um mês teve a coragem de cos

purcar o bom nome desta paróquia e

enquanto O; corpo de nossa amada
Amanda mal esfriou meteu-sã com

aquelas mulheres perdidas, naquele
antro de depravação.

Epaminondas quis reagir, mas

Emerencíana foi mais rápida e líquí-
dou a questão: ,

� Temos testemunhas qus viram
seu carro parado a noite' toda na ga
ragem daquela Chica' não sei o que ...

No bar, durante o tradicional a

peritivo, Epaminondas' fez saber aos
amigos que essa, aquela megera lhe

pagaria muito caro.
,

- Mas o que podes fazer? Ela do

mina o padre. O padre domina a paró
quía. Logo?

Mas no domingo seguinte, en--

quanto Emerencia'na se preparava
para ir à Igreja, o que fazia, todos os

dias, ouviu um alarido no rua. Foi
ver .o que era, Abriu a porta da íren
te, e viu: ali mesmo, bem diante do

portão de sua casa, estava estäcíona
do o Ford de Epaminondas, pingando
humidade do sereno, comprovando
que o carro pássara a, noite toda ali.,

Emerencíana colocou as duas
mãos no peito, emitiu um grito eS

tridente e devagarinho foi escorregan
do -parede abaixo, até estatelar-ss de

comprido no chão. No outro lado da

rua" quase toda a populaç�o da ci

dade, assistiu a cena em silencio.

Naquele domingo não houve
missas. O velório de Emerencía foi
concorrido e o enterro, na manhã:
de segunda-feira, idem.

É! As aparências enganam. Eme
renciana que o aiga.

Bmereneíana Assunção era uma

dessas pessoas que se entregam a

Deus de corpo e alma e só vêm lima

razão de existir: o respeito irrestrito
aos preceitos da Igreja, da moral e
dos bens costumes; Nunca se casara

porque ainda muito jovem se apaixo
nara por um colega de escola, mas os

pais foram centra o casamento. Prus
de ficar casta, mas que cobraria da

trada, jurou a si mesma que haveria

sociedade que repudiara seu grande
amor, um' preço elevado.

'

Aliada ao padra Eustáquio, vi
gário da pequena paróquia, Emeren
ciana passou a fiscalizar os procedi
mentos dos paroquianos. Qualquer
deslíse era relatado minuciosamente
ao, vigário que, na missa dos domin
gos tratava de recriminar os pecado
res, citando-os nominalmente e rela
tando em pormenores que haviam fei
to. De forma que a breve trecho ins

talou-se na pequena cidade uma es-

I
pécie de terror-pânico, com todo mun

do tremendo de medo de ser enqua-
drado pelos dois inquisidores.

Aconteceu que certo dia, dona
Amanda, mulher do padeiro, morreu
O viúvo, desconsolado, resolveu ti
rar umas férias, que nunca as tivera
em sua já longa vida. Arrumou as ma

las,' botou-as no assento trazeíro de
Um velho Ford,' a viajou dois dias até
longínqua cidade onde moravam dois
irmãos seus. Lá consolado pelos ma

nos, pelas cunhadas e pelos sobri

nhos, seo Epaminondas recuperou-se
.rapídamente, e quinze dias depois

,

estava' pronto a enfrentar sózínho o

seu infortúnio. Encetou a viagem de

volta.
Mas estava escrito que ele teria

um encontro com o destino. Faltando
menos de três quilômetros para ehe
gar em casa, Ö velho e cansado Iorde
co pifou e não houve jeito de fazê
lo andar novamente. Ajudado por
motoristas de caminhão, a conselho
deste, Epaminondas resolveu deixar
o carro na garagem do bordel da
Chica Pimenta, ali. perto. Na manhã

seguinte um sábado, voltou ao lo
cal com um amigo seu, mecamco,

que deu um jeito no Ford, e voltou

Lucas ti, 1-4
Um día, num certo lu-
,gar, estava Jesus a re
zar- Terminada a ora'

ção. disse-lhe um de
seus discípulos: "Senhor,
ensina-me a rezar, como

também João ensinou a

seus discípulos".
Disse-lhes Ele então:

1. Pai
2. santificado seja o

VOSSq nome;
3. Venha o vosso reino;
4. Dai-nos hoje o nosso

. pão necessano ao

nosso sustentei;
5. Perdoai-nos os nos-

sos pecados pois _
3.

também nós perdo
amos àqueles e que
nos ofenderam,

6· e não nos deixes cair 4.

'em tentação.

día nos dái hoje'
5. perdoai-nos as nossas

ofensas como nós per
doamos aos que nos
ofenderam,

6. e 'não nos deixeis cair
em tentação, mas li
vrai-nos do mal.

Didaqué V I I I, 2

Também não rezeis como
os hipócritas, mas como

o Senhor mandou
seu Evangp.lho·
1. Nosso Pai no Cf-U,
2. que teu nome' seja

santificado,
que teu reino venha,
que tua vontade se-

já feita na terra co

mo no céu-
Dá-nos hoje o pão ne

cessário
5, perdoa ã nossa ofensa

,

assim como nós perdo-
amos dOS que nos

tem ofendido,
6. e não nos deixeis cair

em tentação, mas li
vrai-nos do mal, pO"!l.s

.

teu é o poder e a. gló-
pelos séculos.

NOTAS: Os textos subli
nhados são os acréscimos
maiores e' progressívos
Os três textos são autên
ticos, sendo Lucas e Ma
teus dois Evangelistas -e

Didaqué é um Catecismo
dos Primeiros Cristãos,
escrito por autor desco
nhecido no 1� século.

no

Mateus 5, 7-13
Nas vossas orações, não

. multíplíqueís as pala-
vras, como fazem os

pagãos que julgam que
serão ouvidos à força de

palavras. Não Os ímí
tei's, porque vosso

' Pai
, sabe o que vos é neces

sário, antes que v6s' lho
peçais.
Eis como deveis rezar:

1· Pai nosso, que estais
no céu,

2. santificado seja vosso

nome;
3, Venha a nós o vosso

reino, seja feita a

vossa vontade assim
na torra como no

céu.
4, O pão nosso de cada

Frei Simão Laginski ofm
Fonte: "Informação" Rio
Negro-Mafra, n9 35.

Relojoaria AVENIDA
As maís finas sugestões para presentes,

Jól�, relógios, violões, troféus,"
medalhas e artigos de prataría estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio VargasAssisto Téc. de Hilário Pauli'
Consertos dê fOgão à gás, máquinas de lavar

roupas símplese automáticas, geladeiras, ferros
elétricos, aspiradores de pó, ventiladores e_
fornos, entre outros. l\
'Postos autorizados: Walter Mueller, Dako e

GeJ'!i1.
, RUa CeI. Procópio, Ç,pmes 145 - Fone 72-2571 -

'defronte à" Tettat,v

Posto de Vendas· Marcatto
Chapéus, bonés, viseiras, camisas, shorts,

bermudas e' cordas.
-

.

Emfrente à fábricà, An:Jí�.�;.estac1on�mEmt().·,
. .��'. .

�

- -� - - - - - - -
- --

:Clíriica -Véterlnária
SCHWElTZER

Dr. WAiÍ>EMAR�:�ÍlWEITZER .Ó,« ,

Clínica de pequenos e grandes ànimais, círúrgías, vacinações,'
, _ "i. raio x. internamentos. boutíque- .

"

Rua Joínvílle,' n� 1.178 (em'ftente:;.� Supermercado Breltbaupt) "o

, . -:Fone 72�3l68 - Jaraguá 'dó' -Sul, - Santa Catarina '

;..:
--.--..�

�;,�","

�W/F
CANARINHO

VIAÇÃUCANA-RINH0 LH>A.
.

P;ograme bem as suas v..iâgelÍ:t�dfe'��ri�s e .

recreaç&o.'
,

A; "'Canarlnbo" eoloca ,à sua dis
posíeão OI moden;l9S_,ei.confortáv�is 'ônibus da sua

,

frota. v�"conv,ersar ,.�o:g.osço. "

'

Av .•. Mal. ,Deõdbro..� 987 ._' Fone 72,,1422
, �, _,t, ••.••

. ,

.. � �...
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INFORMATIVO ROTARIO

EckeDeutsche« »

LEITWORT: WIR SCHR�IBEN EIN WENING IN
DEUTSCH DAMIT DIE ERERBTE MUTTERSPRA- 1
He� NICHT IN VERGESSENHBIT :qÊRÀET!" \.

/ - ...- - Dm REDAKTION

.

.

Rotary"
'19 T0ltNEIO GIJO REGIONAL
Jaraguã do Sul sediou nos días 11/12
'presença dos clubes de f.araguá do
Massarandub�, Joinvi1le-Col��, Joínvills
e Rio Negrinho, que transcorreu em

.

200 inscrições.
Um jantar de 100 talheres marcou o. encerramento' com a proclamação dos
vencedores, no Clube Atlético. Baependí, quando se deu a apresentação

'

_,
do Grupo Folclórico Germânico, do CEB , (Centro Educacional
Evangélico) muito aplaudido, seguido de animado batle.

A PONTUAÇÃO
Jaraguá 90 Sul COm 99 pontos;' 29 lugar Cidade dos PrínCipes com
57 pontos; 3Ç lugar Rio Negrinho com 53 pontos e 49 lug<rr -Corupä
com 53 pontos.

.

I

o 19 Torneio GiJo Regional Com a
Sul (anfitrião), Corupã, Guaramírím,
Cidade dos Príncipes, Campo Alegre
clima da maior cordialidade, somando

DER .BESTE EMPFEHLUNGSBRIEF
. Auf das Ausschreiben eines Kaufmanns in einer

Zeitung, durch welches ein Laufbursche gesucht
wurde, meldeten sich fuenfzig Knaben. Der
Kaufmann waehlte sehr rasch einen von ihnen
und verabschiedete die anderen. "Ich moechte
wohl wissen," sagte ein Freund, 'warum du

gerade diesen Knaben, der doch keinen �inzigen
Empfehlungsbrief hatte, 'bevorzugtest?"
- - - _:_ "Du irrst," leutete die Antwort; "die
ser Knabe hat viele Empfehlungen. E'r putzte
seine Fuese ab, ehe er ins Zimmer trat und
machte die Tuer zu; er ist daher sorgfaeltíg.
Er' gab �hne Besinnen seinen Stuhl jenem al-·
ten, lahmen Manne, W<;lS seine Herzensguete
und Aufmerksamkeit zeigt, Er nahm seine
Muetze ab, ehe er hereinkam; und .antwortete
auf me.ine Fragen 'schnell' und sicher: er ist
also hoeílich und hat gute Sítten. Er hob das
Buch auf, welches ich absichtlich Sluf den 'Boden

pelet hatee, waehrend alle uebrígen es zur

seítí stíessen oder darneben strolperten- Er

wartete . ruhig und draengte sich
nicht heran, - - ein gutes Zeugnis fuer seín
anstaendíges Benehmen. Ich bemerkte ferner,
dass sein Rock gut ausgenueerstet "lind seine Ha
ende und sein Gesicht rein waren.
Nennst du dies alles keinen Bmpfehlugsbriefi -
Ich gebe mehr darauf, was ich von einem Mens
chen weíss nachdem ich ihn zehn Minuten

lag gesehe� babe, als auf das. was. in ��ho.en
klingenden Empfehlungsbriefen geschneben
steht." "

Áus. (ler "Magdeburgischen Ze1tu�grr.

)

VENCEDORES PAS MODALIDADES
'ii . -li. "

,i1. I

Feminino Clube
19 lugar Corupä
29 lugar Rio Negrinho
19 lugar Rio Negrinho
29 lugar Massaranduba
1<J lugar .Cídade dos Príncipes
29 lugar . Corupá
19 lugar .Joinvílle-Cclon .

29 lugar Jaraguä do Sul
19 lugar Jaraguã do Sul .

29 lugar Guaramírim
19 lugar, Cidade tios Príncipes
29 lugar jaraguá do Sul
19 lugar Corupá
29 lugar Cidade dos 'Príncipes

Masculina
29 lugar - Rio Negr-inho
29 lugar ' Jvi1le-Colon

29 lugar Gueramírtm
29 lugar Jaraguá do Sul
29 lugar Guaramirim
'2'9 lugar Jvtlle-Colon

GlJO!90

Mo�étlidade Masculino Clube'
CANECO 19 lugar Rio Negrinho

29 lugar Jaraguá do Sul
CANASTRA 19 lugar Jaragliá .do Sul

29 lugar Corupá
BOLÃO 23" 19 lugar Massaranduba

I
29 lugar Cid. Prinçipes

BOLÃO 16" 19 lugar Cid. Príncipes
29 lugar Jguá do Sul

VOLEI 19 lugar
.

Jaraguá do Sul
29 lugar Corupá

T:f:NIS MESA 19 lugar MassaraI).çluba
29 lugar Jaraguã do Sul

DOMINO 19 lugar Campo Alegre
29 lugar Jaraguä do Sul

Modalidade sõ.
19 lugar. JVllle-C910n

19 lugar Rio Negrínho
SINUCA
TRUCO
FUTEBOL,
SALÃO 19 lugar Jaraguá do Sul
BOCHA 19 lugar Jvílle-Colon
XADREZ 19 lugar Cid. Príncipes
TENIS CAMPO 19 lugar Jaraguá do Sul

J '

sp·ézia . & Cil. ·Lld.a,.
SERRARIA E SERyIÇQS DE �TOR

.

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados�.
Rua João Januário Ayroso, 772 - Jal'agua J�s
querdo - Fone.72-0300 - Jar_pguá do Sul � SC.

21,1 TORNEIO

O Conselho arbitral escolheu a cidade de Rio Negrinho
1990, o. 29 Torneio Gijo Regional.

para sediar, em

FOLCLÓRICO GERMÂNICOGRUPO

Menção especial aos alunes do Centro Educacional Evangélico e ao
. pro

Iessor.
.

que apresentou danças oriundas do Tirol, do Sul da

Alemanha, danças originárias da hoje Rumênía ,e das cidades de

Sothmar e Stuttgart, longamente aplaudidas e elogiadas.
(DA COMISSÂO DE RELAÇÕES PÚBLICAS DO DISTRITG 465,' ANO

1989/90)

SAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

'ADVOGA·DOS
Direito CI�il - Criminal - Comercial

- Trabalhísta - Esportivo -

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 - Sala
Fone 72-0188 - Jaraguä do Sul - SC Fone:72 ..0363",VARI·G ."

Novo telefone:

72-3154

. E••IIlI"ERVEICHi•
. Jaf.4guá do Stil
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ADVOG DA
Dra. Aurilene M. ,ßuzzi

QUestões dê terras ., acld.tes ,.de 4dDslto
-lnv:e,ll,�r18#!1 ., ®.Ip'�as .e .�dV'O,Cap,.. ·tml .�eJ:al.

.-Rua .Reínoldo Rau, 00 - sala 4 . ,Fo�, ln,,21fl1.

AS MELHORES OpçOES P�RA-PR�SÉNTEAR
ESTÃO NA

Lanznaster
fólras, semí- jóias e rel,óglos COm O' carinho da

í, A. N ,Z NAS T E R
. Mar�cm.l beod.�r�, 391 - Fone 72-126'1, em Jaragluá

Fale Inglês
em 24 horas·

Esta é sua oportunidade agora no Br�il.
The Wilz�ml, oi Conversatton
* Método exclusivo desenvolvido nos U. S. A
para quem tem urgência em falar inglês.

� Ensino individual ou em grupo para empresas
ou particulares. .

* Método prático, eficiente e revolucionário.
Aprendizado garantido.

. 'INFORMAÇÖES
Glad!s Schmid,t Po,ffo
Rua Bxped, Antonio Carlos' Ferreira 68
Fone 72-0527,

CURSOS DE FÉRIAS
,

Se você tem pressa de aprender inglês, a
.

Wil:zard .oferecerá intensivo durante o mês
de JllihO, de 03 a 28.01,' Desconto especial de
20%, vagas limitadas.

[iI) 9a � 't) tIl)�llf,ll
Fundação: "10 d� Maio ae 1919

CGC 84.436.591/0001-34
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

Jorn. Prof. DRT·SC n.Q 729 e' Dir. Empresa
Jornalística n:Q 20. Membro Efetivo do lnst.
Histórico e Geográfico de ,Sc. Redator Jorge Luiz
Cardoso pedroso - DRT/RS n.9 6009. Reporter
YVQnne A. S. Gonçalves, - ORT/SC R.9 21,9.

R�daçã«). Administração e Publicidade: Rua
Cei. Procépio Gomes de' Oliveira n5' 290
€aixa -Postal 19 - Telefone (0473) 72-0091 -

8�.250 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.
Impresso nas oflcinás da Organlzaçio Contábil

liA Comercial" S/C Ltda.

Número avulso NCz$ 0,80

Nú�ero atrasado NCz$ 1,00
Assinatura semestral (local) NCz$ 15,00
Assinatura anual (local) NCz$ 20,00
.Ä'ssinatura anu�l outras cidades .. NCz$ 25,00

Representantes credenciados: Bruvê Vek. Co

municação (f'polis), Tábula Veíc. 'Comunicação
(S. Pal,llo), Prapal Pr_op. Representações (P. A-

legre) .

'

ASSOCIADO A AD.JORI/SC E ABRAJORI

Os artigos' assinados não réfletem a opinião
do. semanário. 'As cartas devem ser ,legivêls
com ass-'natufa, nome, endereço, ·telefone E' nl}

da Céd. de Identidade. � A publicação depende
do critério d'a redação, que se reseJlv,éI,.co, dtreito
de resumi-las e a matéria não publicá'Cfâ nãe r,;e

l'á devolvida.

"A Históda dé D� ..� qlp pode' /flear 16 Da" :.amla,cw,'.
O Passad� �(» � tmpc;rt�·_ o 'ftO falpo foJ �m' eÍn.preg8do.

Bar� de Itap'oç,!1
....... ,."..�

ij�.r "r�p"artí,s:,ãQ Pmetli-ähté a;presên;,
tação da carteira profissional. Preau,
rava-se valorizar o -economísta.
� -Ihaugurava-s�' em Jaragué do

Sul, à Âv, Getuho Vargas, 668, o

Escritório local.· da ACARESC
Associação de -Crédíte e Assístêncía
'Rural do 'Estado de Santa Cetarína.
Para tão im�oftant� accntecíraento

.

n4 vida' ��(,j)nômi� �e JgrGl2uá, o

Gov. He-l'i'bertt.> 'M'\lelae ila.di()gt;�a·
va ao dr. M\l,i�l:lo ßjti�to de Azeve
<to, 1i�r:�ador e l-í.d.�r qp. banaadi. da
lIDN nó iJi.e2islatiV"Q Munic·i,pa1, pera
representar o governo .em tão transcen
d�nta.l Íilüçiati-v� governamental de de·
senvolvímeato rural ainda hoje, em, �ti
v'irdade! Usa·v-am da palavra o Eng. EH
-{()orx.ê.a" Chefe .do EscritQrio, Pref.
MWl4dpal 'Sr. Waldemar Brubba.

.

dr.
<Glauco Olinger, E. V. Schmöckel, pe'
Ja Assocíação �u.ral e o dr. l\iIurill0
àzevedg, representando o Governà·
«íor do Estado.

lIA -70 ANOS
,.' M

'. ,

Em 19'19, notícíava-ss 'que- a

Bélgica receberia como indenização
de guerra, da Alemanha, a soma de
2 bííhões de francos.

-

-- O nosso Governo envíava à
Londres 150-.000 esterlinos por inter
médio de SeUs banqueíros na Europa ..
Para quet ,

1

.

- E'm Joínvílle os colonos 'Se re
'be"lavam· contra o

.

SJlpertrttenÇl�te
JMunicipcíl e� o caso foi -parar 'na 'PO'
lícia. çgm relaçãc ao l�vante des
.estrangei:t:Í;>s • .._: çiizia'se - e eom

-

relação a nossa integridade (de 'polí
cíaís) .e ß. expulsão de um professor
da p'scola Municipal de AJmaburgo,
por não ensinar alemão ng sua escola,
o delegado apresentou º seguinte re�a··
tório: '"D'O presente inquéritp. está a'

. verígtrado que os i:nd��iduos Albertp'
We'�er, Antonío Vo'lq.manl'l, 'Ewal"jo'
Boíduan, Carlos Voss: Cal'l'fi>S' stef�
fens,

-

Carlos Lenzner e outres,
.'

clep�Í$.
de falarem com, o Superi.ntendente,
retornaram e íntímeram o proféssor .... HA 20 ANos
fechar a escola, pondo este fora cem, _..:.. Em 1969, 'º

.

Uon$ tançave-se
-.

à I
tudo que lhe pertencia, cuja escola :sQlúçãQ de um tmportante

.

serviço de
está- fechada até hoje . "500 colonos· iínstalação da repetidora do Canal 4
achavam-se em .JQinville, pereorren-: ld.� TV entre nós, º empreenõímento
do as ruas em pretesto centre ª' taxa, cenvolvia levaatemento de dinheiro
escolar, colonos que até então sem-: -como colaboração do povo para pos-
pre tinham-se .mentído osdeíros. [sib�lit{lr esse tãQ 'd_e�ejado lazer e,

. (embora a díretoría. gestão' '6'8/69
• .. HÁ 40 ANOS ;f1zesse uma prestacao de contas, hou-
- Em 1949, a Rádio Jaràguâ com,

.ve q-uern lançasse dúvitlas da
Q patrocín10. da Pref. Mun,icipal, llisu:r;a nQ tr.ato de.ssa re.a1i.zaç:ão. Pau·

�::!f!' :O:BO�asa B��i�::d0, M:� Ho Mor�tti, Íla coluna O QUB VAI

JQinville, realiZ9va :Um concurso de,
mELO LIONS em artigo de uma série
Ide trê.s, respondia aos ql:le indaga"

, beleza para eleg,er a Rainha do Muni"
warn "O QUE' ESTAO FA:lENDO COM

cipio de Jaraguá do Sul. :Na sede, -

(O NOSSO DINHEIRO?", e coloca'
dQ Baependí, depois de 2 meses de:

'va à disposição de quantos ql:lis€s'du.ração, re'!-miam'se Q dr. Luiz. de,
;;sem verificar sua procedência e legitiSouza, Preso da Câ,mara Municipal, dr,;

Príamo ferreIra dQ Àmara'l, Promotor' miidade.

Público, Seme Mattaf e \Viliy Sonne-'
.- Octacilio Pedro Ramos, prefei-

nhohl e da apúraçã.o resultou eleita. r� ; municipal 'em exercício recebia co-

:-mmlÍcação do dr· Paul'O Konder .Bor"
a srta. Helena Prad'a, a Rainha do,

rlilhauS.en, diretOr de Crédito Geral dO
Município, com 29.600 votos, segl1i·

TBanoß do Brasil, Setor Sul, comunican"
da da la. PrincesQ:, Ilse Roeder. c;:an-'

('do haver aumentado cis ·limi<te!l opera'didata por Rio Cerro e LE�ni: Silva,.
! ctoI;taís da Agência de Ja.fã>gu.á, dê·

2a. Princesa, candidata pelo d�istri-'
to de Corupá. Cl�ssUicavam'se do· ;�sàfogando empresários da região.
49 ao 109 lugares as seguintes candi·' i. •.••. HÁ 10 ANOS
datas; Evanira Pereira, Watl'y Wolf" ._ Bm 1'979,' o Delegado' Distrital
Martha

. Mey, Elfriede Koppmann, Li'- �'del'Regi:ão �-Qtte, sr Udo Wagner, da

ly Ha rnack, Carmem Zimmermann e' ! Federação' dI:) Comércio �ojista do
Anita Voigt._ A coroação a€oniecia, ;-E'stado de Santa rCatarina, convidava
no Baependí. homenageando·se, na.., os cedelistas �palT.a o 19 ENCONTRO
ocasi!ão o dr. José Boabai.d, piFes:�": lOJISTA NORTE CAJI'ARINENSE, a

dente 'dã Assembléia e Govemado]"c in-' . se realizar no d�a 18 de .,agosto, na

terino, dr. José do Patrocínio Gallotti,. . Sociedade Guarani (Oxford), em São
Juiz da 2a. Vara de Florianópolis, dto .

Bento do Sul, reunindö os Diretores
João �arcondes de Mattos, Juiz de- : Lojistas de São Bento, Jóinvi-!'le, Ja�

Direito da Comarca,' Pr@.f. Walde-' : ragu:á, ·Rio Negrinho e Mafra.,
mar Grubba, dr. Priarno FerreiI:a do· - Jaime Blank, nG NOTICIARIO
Amaral e Silva, Promotor P!�,l�co,. � 'ES1"ORTIVO, elo CP, anunc:ava a càm·

Dep. Artur Mül'ler" Werner S�al'lge,. . panha' do ferro e do cimento,' do

diretor da Rád10 Jaraguá d.r. Walde·' .

Baependí,' pró construção de �ua
miro Mazurechen,' Mario Tavares',· : piscina olímpi.ca. Informava, tambem,
dr. Luiz de SO\J.za, Ney Frâncö" Po" � qu� o Juve.ntus no. campeonat�. e.st�
tiguar,a leal e dr. Arquimedes Dan·tas., ,. ãual, ��pois de uma

. grande
'. vltó,na

. •. HA 30 ANOS. , � fr'-'�� . ao lntemacional'por 3lt-L da-
- Em 1959,'0 deputado. Eilid:$ Açlai-' - v;' '�verdadeiro vexame em, Brus-

me' aprés�ntava pro.jeto de teL' ,à Câ-' 'qu -:; onere er� derr()tado�p0r ,4��. As

.ma:ra. faclllfáIido à'O- ec(;m�)Jn1,�a � pro:' ,

" sj,ó!L,'mé�Jllo, an'lda rest�và �um �fu.o de

fissional' "ped.ir. v'istà:$ de q�a.�uer· .. ejpetä.pc;a ·para o Ju.vê�hlS na f.�ca·
processos de ��\lS' cliefit�S''', em, �úal:- .':_.

-

-

- ',- ',. '""5.'WãE.,_
�"'iIIiIIIIi__.w_..."'·IiI·.·_;••JjIi".1IiI!'fi![i!.§iiiíTiiII.•.iliiPli!l:..-S�' •.;...--.....ii!!l....-�..., ��._�"'iIIiíí_...,
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Flashes da: Cidade - XXXVII
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"

o educador Antônio Paula Slbwillel E. v. SCHMÖ.ÇKEL
g p'r!m�lrQ coatatc ciii:eto CQm Q Tºut
nho,. assim chamado, pelos, ,. seus fá
miliares, deu-se

i i

num " ',' .§ncoIitrQ·' 'd'�
gaúchos aqui radicados. através réu

JliãQ descontraída "numa das churras

gueira� do Parque Malwe�, convoca

da por Raul Hexsel. nc ano passado.
Naquela ocesíão, no, meio, d� tantos,

i

e

são, quase 1400, Q� qu� hojs mtegrem
o,

i

processo produtivo do, p'arClue in"

du�rtal jaraguaense, �cQntrQ um

bombachudo. devidamente pílchado,
segundo o, v�tuáriQ regíonal .gaúchQ,
Era com ele qu§ queria falar � eç�ba"
mQS acertando, Um encontro que
só acontece agora,

Vou até a Comunidade Evan"

gélíca Luterena de Jaraguá, na sala

do, diretor da escola na Rua 30 - Es

téría Lenzi Friedrich, 'onde pontual'
mente às 9:30 hs. cQmeçamQs �sta en-

trevísta- .

-CP: PrC!fessor, a palavra i está COJll

o senhor., Conte-nos i um pouco de sua

v�da·
APS: Meu nome é Antönío Paulo,

, SchWingel, natural de Venäncío Aires

(RS), nascido, a0S· 21.06,.1956, filho, de

Eduardo,' Frederico, Schwingel e de

Deo,I�nda Conceíção scnwíngel, Os

pais' d�dicavain-se ao, cultivo, do, arrez

irrigado" mas três cheias seguidas fi"
i

zeram"nQS abandQnar a agricultura,
venderäin a propriedade e hQje o, papai
trab,alha· em Taquari, numa indústria

qUe se' dedica à extração, de �ani�<? �e
acácia. Os avós maternQs ,� paternQs Ja saQ

i

brasileirQs mas QS bisavós vieram juntQs
em uma 1e�a de imigrantes, em '1828 Qriun"

i

dus da região, do, Hunsrück-Alemanha, ,es-
i

tabelecendQ"se' na
i IQcalidade de LQm"'

ba Grande;
i

em NQVQ Hamburgo,· Meu

bisavô paterno, era artesão.
ép: Foi fácll freqUentar escola, estu'

dar e se graduar
.

"APS: Não, hQuve prQblemas maiQres.

CQmecei 'o, primá,riQ p()r uma escQI�
rural de Venâncio, Aires e de Taquan,

i unde guardo, lembranças da minha

alfabetizadQra, prQfessQra Teres.a FIo,"

res. O· ginásio, f[z em IVQti"RSl na

EscQla NQrmal Evangélica até. o, �9
ano do, 29 grau, de 1911·17. i

Em SaQ

LeQPQldQ ingressei ' ,no, CU�SQ , s�pe
riQr deCatequese e EsudQS TecnQIQglCQS
e silIlultaIll�ameste frequentava, a Fac.,

de Educaç:ã() Física, da' FEEyAL� .Fe"
.deraçãQ de EstabelecimentQs d� EnSlI�Q
SuperiQr em NQVQ Hamburgo,· Que�a
um Curso, humanística cum preparaç�Q

. teQlógica
i ligada ao, lECLB. - Igreja

Eva,ngélica de CQQfissãQ.�uterana nu i

Brasil ...... q'\le me habllttava a uma

atuação, �m vários' campos, tra�alhQs
CQm, jQvens, idQ'SQs, escQlas" hQJe .ex-

tinto" funciQnando,' contudo, numa QU- APS: De cQncretQ tenhQ. a expansão,

tra sistemática. .
_ 'do, Centro, E'ducaciQnal Evangélico,

CP: Começoll· assim a SUjl profi���?, CQm a inclusão, do, 29 grau, o c_ientíficQ
'. APS: CQncluíd0s QS curSQS, llllC:el. qUe vai p�eparar o, aluno. para o, . ves'

, atividades de prQfessQr de educaçaQ . tibular. Acalento, ó sonho'_d�criação de

-física, de ensino, religiQSQ e de � teatr� . uma Fundação, qu� envQlverá tQdas

� ila c.idade de I ju� (RS), Qnde trabalhel -as atividades cuníplem�ntäres da es-

cinco, anQs· ,
.

i cQla: música, fQldQre germânicQ" tea"

','. ,CP: E C0l1l0 acabou vindo para- Jara' trQ, canto, cQral,. uma urquestra CQm

, gui do _Sul? . 30 alu·nQs, etc. . Já temQS 119 alUllQS

AP�: PQr uma ca�tl;�li:dade. .

O
i

9r. Iri: aprendendo, um instrumento,. P�r .falta
..

:ne:u J>asQld, ", pres.t'?'l<nd? a �lIeç�� adI (ie espaço" alugamus, o, prédio, do,: sr.

ministrativa< do, �entro EduCélC1Qna Gert Breithaupt, Qnde ',desetiyqlv.E:!ffi'OS
i .. , "wangélico1 da ,ç,ó�uni,dade E-van�éliciil, i

o- prQjeto de músiGÇi �, flauta;' vlàlirto,
lQcal razia uma cQnsulta ao, pastQr. sät, trompete, trQmbo,ne, etc·":'" Vai

Tito, 'Livig Lerxnªn, �ntãQ DiretQr
-

da' dar tudo, certo,·

ColégiQ Bom Jes�, de Joínvílle. A"
cabei no tQI dos p're:tendél'lt�s e o,

primeiro contato 'se
',

deu 'no día 7-' "de
.

setêmbro de 1986. Desnecessário dizer
que tive uma impressão, maravilhosa
da

i

cidade, .
eu qUe provinha de uma re-

,giãQ onde prepondera a terra roxa,
me apaíxoneí pela limpeza da cidade e

pelo verde dQS morros que a círcudám.
Nó. dia 19 de dezembro já residia em
Jaraguä, onde me sínto realizado, pro-
,fissiQnalmente, cumprindó uma função,
muito importante na comunídáds

i'

e

nutro o, desejo, de vir â ser útil
i

ao,
i �eu próprio desenvolvb;nentQ.· ,

CP;O RIQ Grande do Sul e
i ä região

do Taquarl tem prodUZido graudes pO'
Iítícos, como mostra a História do
Brasll. Sente'se atraído pela .attvída-
.ue politica?

,
APs: Desde QS tempos de escola fui

presidente de Diretório, Academíco.
Não tenho militância em política par-

.

tidária; contudo não, se descarta a

poseíbílídade de uma contríbuíção na

gestão política.
..

,

.

çp: Como prQfessor de educação ä

siça como vai de esportes?
'. APS:. Hoje, as minhas funções me
limitam atividades de eSPQrte.

i

Já dei

razpável cQntribuiçãQ, cómQ campeão
gaúcho ·nQs anos de 1918�79, em atle"
tismQ. ,

'

CP: :e, casado?
.

i'

APS: SQU nQivo de Tânia Marcia
pedrQtti·
CP; Tem. vida soclaH ..

APS: Apesar do, regular espaço, de

tempo, de permanência em Jaraguá do,

Sul, tennQ participado, de bailes em

clubes ,SQciais da
i

cidade., <:;öm o, re

cente mQvimentQ àe
. cQnterrâneos a

qui na PérQla do, Vale do ItapQcu, faço,
parte da nQvel entid�de sQcial jaragua--,
ense, c:Qnhecida CQmö Centro, de Tra

dições Gaúch() Catarinense.
CP: Fez o Serviço Mmtar�
APS: Não,· Fui dispensado, pelo, exces

so, do, cQntingente.
CP:O sr. fidou que é professor de tea-

trQ. Tem participação local? .

APS: TenhQ.- Trabalho, CQm o, Grupo,
�,Teatral SCAR há 2 anQs. Já dfrigi e

mQntei uma peça infantil em 81.. Em

88 encenamus
i

QUEM CASA, QUER

CASA, de Martins' Pena, nà SCAR e

Qutros locais. Dei, assistência' ao, gru'

po, da SCAR, hoje CQm 13 pessQas, na

mQntagem do, SALÃO BOHR - 50 a

nQS após. Para o ano que vem cQnti

nuaremQS desenvQlvendQ prQjetQs de

teatro, ligado, à SCAR·
i

CP: Quais os seus projetos para o fu"

turo�

.
,

Cailla
'T

, dI Idasa
Beivildique seus direitos

��ral�enté ê .0, idQSQ
A
que mals ·lida cOI9

i

pro
blemas IlgadQs a Prevídêncía Social, Os já apo;
sentados há anos, tiveram reduzidas as suas

aposentadorias, em virtude do, reajustamento,
pur baixo" a tal ponto que aposentados CQm
base em salárioj, mínimos não, chegava� maís
sobreviver CQm o, que ganhavam.

Diante da situação criada e das ações impe
tradas- centre a previdência, no sentido, de rea

ver a diferença das aposentadoríag desatualí
sadas, que' a Justiça reconheceu procedente:
mandando, pagar, � fírmou-ss o, entendimento,

_d� que é devida a atualização, desde que
que õ' ínteressado inicie -ação -nesse sentido.··

.Advogedos sspecíallzados, mesmo em nQSSU meio,
tem conseguido obrigar a Previdência' Social a

refazer QS cäículos e pagar diferenças de anos

passados. Em Jaraguá do, Sul até existe! Uma
Associação, dQS Aposentados qUe se preocupa
CQm esse problema, facilitando, o, encamínhamen- .

to, de reclamações que visam repör a aposenta-
.

doría drasticamente reduzido, PQr artítícíos
i

aplicados na época,
Diversos aposentados receberam nesta mês im"

portáncías atrassadas, i contando-se entre eles
o, nQSSQ diretQr, que há três anQs encaminhQu
reclamação, e que, embQira não, tenha side:> to,"
talmenfe atualizada, CQmQ s� previra, ajudQu a

refurçar o, Qrça�entQ de quem, após I tantQs
anQS de trabalho, e cQntribuições, fazem jús ao,

recQnhecimentu de apQsentadQ, embQra nem

seinpre decentemente.
,Mas vale a pena. ße você �stiver entre QS

que ainda não, pediram a atualização, dQS va
IQres de apQsentadQrias já recebidas não, perca
tempo,. PrQCure amanhã quem lhe passá fazer
valer o, ,seu direito,· VQcê tem!

"

�--------------�--------�
SOCIEDADE ESPOR'I'IVA E RECREATIVA
VIEIRENSE

.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
I,

O Presidente do, CQnselhQ Deliberativo, da SQcie"
dade ESPQrtiva e Recr. Vieirense, no, uso, de suas

i

atribuições qu� lhe cQnferé o, Estatuto" CQnVQca

para a Assembléia Geral ExtraQrdinária, a rea"

lizar-se nu dia 19 de AgQstQ de 1989 às 15:00hs.
em primeira cQnvucaçãQ CQm á. maiQria dQS só"
ciQS CQm direito, a VQtQ e em segunda CQnVQ"

cação, às 16:00hs� CQm qualquer número, de, SÓ"
cia;s, na sua sede sQcial, localizado, na Rua

, DQna Matilde, 1271, para deliberarem sobre a

seguinte
ORDEM pO, DIA

1. Apresentação, do, anteprQjeto' do, nQ,\,Q Es-
tatuto, SQcial;

.

2. Discussão, e ApiQvál.çãu do, .novQ Estatuto,
SQcial.

3. Assuntos Gerais. t ..

Jaraguá do, Sul, 08 de Agosto, de 1989·
, Altevir Antonio Fogaç'a Junior

- presidente _;

Funilaria Jaraguá '�t�a.
I,

I,

, : 1 !
.�

I.: ..

CaIbas e Aquecédor Solar',
. .:':.

Rua Felipe Schmidt, 2'79 - Fone· 72':0448
.: �,. ;' . ·T

•
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Rotary Club' inicia ealRpanha e' quer
,cadastra,r 2.500' doadores, de· c,6rneas
,A "Campanha de

Doação de' Córneas",
promovida pelo Rotary ,

Club de Jeraguä do Sul,
em

-

apoio ao Banco de
Olhos de Joinville, foi
aberta na· noite, do
último día 14, po:' salão
nobre do Sindicato dos
Trabalhadores' da Indús
toa do Vestuário. O
coordenador desta pro-
"moçêo. :Mªrlo de Souza,
informou qUe a meta é
de conseguir 2.500 car

teirinhas de
'

doadores,
"mas a esperaça . é que
este número seja bem su'

períor".
Presentes na ceri

mônia de: abertura, o se

.oretârlo .munlcipal da

Saúde, 'Amaro Xímenes.
representando a prefei
tura jaraguaense e colo
cando a estrutura do

,

ór

gão que dirige, à dispo
sição da campanha, além
de diretores da entidade

,

}oihvilense: a presidente
Abgail Baschung, o dire
tor Newton Salemo e o

více-díretor João Alfredo
Dietrich, Os dois últimos
também' médicos

.

oftal-
mologistas.

.

O objetivo da "Cam
panha de Doação de Cór
neas" é íncentívar a

adesão de maís doadores.
Abgaíl Baschung disse que
o Banco de Olhos cadas
tra em média seis doado
res por día- Embora não

possa precisar, ela acre
dita que o número de
necessitados "seja bastan-
te expressívo, devido a

grands quantidade de
.acidentes oculÇlres' regis
trados a todo ' o momen

to". A presidente expli
cou qua existem mui-'
tas fichas mas são pou
cas as doações efetivas
porque muitas 'vezes os

famíliares des volun
tários não permitem" a

Seplan aguard'ando a,s manifestações
Resta os segmentos n�mez:to. esc�lonado, ilu

organizados se mani-, rmnaçao mais 'eficiente
festarem para que a mu- 'com holofotes térreos e

rticipalidade de inicio .ae luminárias aéreas, pavi
projeto de- revitali�açã? mentação em petí-pavê
da praça Angelo PIa�eI- a três cores (branca,
ra, . em frente à prefeltu- preta e morrom), seguín
ra- A proposta foi envia� ,do desenhos estilizados
da a Associa'ção Comer- sugerindo a vocação in

cial e Industrial de Jara-
.

dustrial 'local, A �raves� Corupá já -contacom
guá do Sul-Acijs-, Clube sa 'será, transíormada maís 50% -na oferta -de
de' Diretores Lo�ist�s num

.

"mini-calçadão", energia elétrica, 0 que
CDL ...,..,. e ABA - ASSOçIa"·. com? axphcam O!? técní-

garanta maior qualidade
-

, ção -de Engenheiros e -A:- coso
e .conííabilídade no síste-

quitetos-, para conhecl- Estará integrado ao 1 ma de dístrtbuíção. A
c mento e mani:festações" projeto o prédio da pre- 'informação é da Ce�esc
,o que está sendo aguar- feitura: deixando o local Centrais Elétricas ',- de .

dó. ' próprio para eventos d- Santa Catarína-, que. a-

O projeto atinge uma' vicos e culturais, sem cíonou
:

ria s�xta-feira
. área total' de 1.41 LOO haver necessidade, de (18" a ampliação, . < da,

mettos quadradOS, send? interdição da' rua Ouíntí subestação daquele muni-
1.175,10, da praça em SI, no Bocaíúva, como ocor- cípio, uma obra reívíndi-
maís 235,90, da travessa 're hoje: Serão presar- cada há anos.

'

,: em frente ao prédio
' da, ,vadas as árvores signifi'

prefeitura, que será Ie- cativas, hem como o re

chada ao tráfego. , O pla- cipiente enterrado COn

nó da Secre,ta,ria de pla� tendo documentação hís

nejamento, segundo o ti- tôrica, depositadas quan
tular da pasta, Osmar do do centenário do mu

Günther. prevê que a pra- l1lCIplO. A herma do,

ça terá acesso '�e_:n fundador da cidade será
qUãlquer direção ho',e 5-0 deslocada e ganhará
apenas quatro

-

no�os � mais destaqUe e n�torie-
maiores bancos, a'ardl" dade.

extração das _córnea;s.

Sugestão
Durante o evento/

foi apresentado um eu-

díovísual, explicando a

função da córnea e as

diversas moléstias que
causam a cegueira e po
dem ser curadas atrávês
de um transplante.
Também foram' íomecí-
das informações sobre
o desenvolvimento' desta
promoção do Rotarv.
Marlen de. So.uza reve-
lou que foram envia
das 2:;0 c:orrespondên-'
cias para entidades e

empresas: de 'Jaraguã 'do
Su, sugerindo

-

a 'divulga
ção do evento entre seus
empregados; fixando fai
xas e cartazes em suas
dependências, 'além' de

publicações de matert
ais. em ,séus' íníormatí
vos internos. Elé acres
centou que' muitas em

presas já se 'prontttíca
rám em eoleborar-

Celese, alDplia a
»: oferta em

. Corupá
'

O ata ínaugural acor-
reu às 18 horas na rua

Dr, Jorge l:;acerda, em

frente ao número 305,

Al�m das autoridades
mUDlClpais estiveram

presentes políticos e

administradores de nível
estadual.

Confecçõ�s
-

Sueli Lida,
A.RTIGOS DE . FABRICAÇÃO PROPRIA,

A PREÇOS Dr CUSTO.
M1'%:-:

•

�""
Po�tos de' Vendas na 'Marechal Deodoro, 1.085 e na

Rua Reinoldo 'Raü. 530 .:_ Jaraguá do Sul SC

Moda Infanto'juvenll para real�r a.

elegäncta de seus fU�os·. Um cárlnho
especial para o seu, bom gosto.

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de PCV (eietrodutos), Tubos de Concreto.
Tubos de Polletíleno (mangueira preta).

FÁbric&: Rua Jotnvllle, 1016 _ Fone 72·1101
Escritório: Rua CeI.'ProcópiQ Gomes, 99

'F�9.e 72·0066 _ Jaraguá do Sul _ sc

Verdureira da - Raquel
COMSRCIO DE FRUTAS-E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E yERDES, PÄO CASEIRO
E 'C�CAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Rua ca. Procópio
Jaraguá

Gomes de
do Sul,

Oliveira, 1.1160
SC

'jano
Instituto de" Psicolo.gi'8

,

,
.

, ATENDlMENTO A CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTOS

Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo,
'psicodiagnóstico, Psicoterapia familiar.

Travessa Anita Garibaldi n-? 101, lateral da 'E,

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

�Dr., Luiz' ,Fernando Gtlnç,alves
,

' Especialista pela A. M, B.
GINECOLOGIA - OBSTETRICIA

ginecologia endôcrína e Infertllídade
Atende Unímed

'

Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala ,lOS - Föne 72-376:)'
Jaraguá do Sul - SC

�----...---------------------------------

Jo'sé Alberto Barbosa
, " � - DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS

."
1 -ADVOCACIA EM GERAL -:

'"",, R,ua Jo'ão Marcatto n'<;' 13 -:- 25' andar
.

sala 204 - telefone: 72-1869

" �11 "Jaraguá do Sul - SC
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OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

Lançamentos da- Semana

o preço da líberdada - drema
,

'- Os caçadores do avião de ouro -avento
- O cavaleiro solitário - Western
- De volta às aulas - comédia

Isthar - aventura

Agnes de Deus � Drama
Sem saída - aventura

Apache branco - Western
- Os heróis são eternos - aventura
- Bruce Lee - a lenda - aventura
- B maís três lançamentos da National Geo-

grafic:
Os exploradores

- Os segredos do: Titanic
- Afriica: vida selvagem

TRAT,A.R: OPPU'S-VIDEOMANIA SEM

PIRATARIA

'Walter 'Luiz Ribeiro
:: Alexandre Dellauiustina Barbosa

ADVOGADOS
Rua João Marcatto n? 13, 29 andar - sala 206,
Edifício Domingos Chiodíní. Informa seu novo
teletöne aos .clíentes e amigos: 12-3956.

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia infan.
til e adulto. Membro titular da Soe. Brasíleí,
ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.5'72 _ Fone' 12.2218

genIe nossa

Cobras « Lagarios (Ferdlnande Plsk�)
A pior coisa num regíma de liberda

de de imprensa é o [omalísmo parcial
q/ não se arma de suas prerrogativas e
de seu poder de influêncía para reali
zar um trabalho verdadeiramente co

munitário, levando a opinião pública
a informação correta, toda, integral,
sem omitir fatos, pessoas -e;of.l seg-
'mentes da sociedade envolvidos no

assunto focalizado.

Outro jornal de circulação local,
referindo-se à próxima ampliação (lo
prédio do Correio, fez questão de sa

lientar que já em 1987 certo deputa
do. teve -aprovado na Al requerimen
to seu em que pedia essa obra. Soler
temente, nas entrelínhas, o confrade
'deixou claro que Cl ampliação vai sair
finalmente graçvi ao tal requerimento
Tivesse ido (1 Associação Comercial

teria' constatado o que toda comunida
de sabe ha anos: o dossíê das solici

tações feitas pela entidade não
,

só
conta com perto de uma centena de

folhas .como vai atingindo os dez anos

de idade, desde quando a primeira
reivídícação foi (feita. CDL, Sindicar

I
tos, Clubes de Serviço, o Prefeito

.
Vasel. deputaaos. féd.erais

solicitados a

colaborar, engajaram-se nessa luta

qUe é da comunidade e nessas condi

ções deve prosseguir.

Não qUe o requerimento do depu
tado não seja útil. Ao contrário, posto
que o engajamento da classe política
no assunto é esperada há muitos a-

'nos. O que se condena é esse tipo de

exaltação dos "trabalhadores de úl
tima' hora", com exclusão dos que

. se preocuparam, reivindicaram, pro
testaram, reclamaram ao longo dasses

anos todos como mostra o citado dos

siê da ACIJS. Individualizar mérí
, tos, é um desservíco a Jaraguá do Sul
e' destímula a todos quantos têm tra

balhado DESINTERESSADAMENTE
pela, construção aqui das obras públi
cas a que Jaraguá do Sul tem direito.

Diante da omissão, não será ne

nhuma surpresa se quando o novo pré
dio for inaugurado, entre palmas e

hossanas será também descerrada a

indefectivel placa de bronze, perpe
tuando honras e louvores ao Deputa
do, ou ao Prepeito ou, 'quem ,

sabe,
até ao "Dr, Coragem". Afina}, são

todos farinha 'do mesmo saco.

,"

Crimes
'. Arnoldo Alexandre

O Paraná
'

realizou,
recentemente, o lÇ Sim
pósio Estadual de Direito
Ambiental, numa promo
ção da Secretaria do
Interior e da Surehma -

Superintendência de Re
cursos Hídricos e Meio
Ambiente. Quando está
em discussão o Direito
Ambiental o nosso'" 7p'én
sarnento se volta para o

crime ecológico perpetra
do no Linguado,

Dentre as muitas' co

locações do referido Sim

pósio, destacamos o pa-

recer do assessor jurídi-' firma ele, é pouco co

co da Surehma, dr. Luiz nhecída pelos premo
Bernardo Dias Costa, lerrr teres � e pouco aplica
brando qUe

U
o Ministé- da!

. rlo Público da União e

des Estados é quem tem
a legiUm1�de para pro
pôr ação 'de responSélbi·'
lidade civil e criminal
por' danos cansados ao

meio ambíente". O mes

mo assessor aponta ain
da que "a lei que dá es

se poder ao Ministério
Público é a de n.C? 6.938,
de 31 de agosto de 1.981",
que,' por ser recente, a-

Não estranhem o início da debanda
da de Vereadores." Nossa bola de
cristal nos revelou qUe' eles andaram
conversando com os eleitor:es e fica
ram sabendo: se ficar no partido
(PMPB e PFL na mira) não conte
maís com nosso voto. ".E.� pour cause".

x ----x-,--'-x

.Nosso comentário da semana pas
sada acerca do infernal barulho

'

da
publicidade sonora montada em car-

.

ros �' camionetas, gerou quatro
'

su-
gestoes: 1 . .o Prefeito deveria conve
car os donos dos carros e dar-lhes
Um última tum: "ou reduzem o volu
me �os decíbéís permitidos na 'lei, su

portávsjs pelos ouvidos humanos, ou
casso-lhes a licença de tuncíonemen
to"; 2. O próprio comércio deveria
condicionar o contrato de publícída
de ao compromisso da part� dos do
n�s_je carros .de não molestar <> pú
bhco cOIIl excesso de volume nas
caixas de som; 3. Os .consumídores
deveriam boicotar lojas, salões de
baile, efc, que colaboram com esse
.fípo de poluição, e 4. Os moradores

I·'das ruas mais atingidas pela' poluição
deveriam cotizar-se, alugar um carro

d'e.sses, identificar os poluidores e ins
talar o carro alugado defronta às
suas residências e fazê-los funcionar
a todo volume até às dez da noite.

'

Não vai dar: '1. O Prefeito não
fará isso, 'embora seja sua atríbui
ção, Estamos num ano eleitoral e o
PMDB fará das tripas coração para
que não perca um único voto. Lo
go? . .. 2, . O comércio quer é faturar .

Logo, quanto maís barulho, melhor.
Os moradores que se danem; 3. Mui
ta gente respeita a "leí do Gerson",
isto é, ouvindo o anúncio de que
a loja tal concede descontos de' 30, 40'
e até 50%, largam tudo e vão correndo
para aproveitar. E nem mesmo o

recado da, Lilían Wite Fíbe, no Jornal
Nacional, de que preço pago C()IID
desconto é, na verdade, o preço real
da mercadoria oferecida, fará

.

essas

pessoas mudares de idéia. 4. Seria
descer ao nível desses írresponsáveís
que desrespeitam o sossêgo público.
Sem já falar nos vizinhos deles que,
afinal de contas, nada têm a ver com

isso, né?

ecológicos

E querem maior de-
gradação ambiental do

que o provocado pelo
entulho do Linguado,
que mutilou a Nature
za? Está na hora do

.

Ministério PÚblico' catarí
nense se manífestar 'em
def-esa da Ecologia. A
berto: o 'Linguado, a Natu
reza sorri

-. agradecida
reza sorri agradecida. E

à homem também.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

Proclamas
Edital 16.769 de 08.08.89
Jaime Francener e Mar�
lone Fonse� Ferreira
Ele, brasileiro, solteiro,
representante

"

comercial,
natural de Massarandu
ba, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Campo Alegre, em' Ilha
da Figueira, neste distri
to, filho de Adelíno
Francener e .Anestacía
Prancensr ,_

E-la, brasileira, solteíra,
proíessora, 'natural de

Santiago, . RiQ Grande do
Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Pastor Lo
rens Hans, 25, em Gua
raminm, neste Estado(
filha de Placido da Fon-

,

seca Ferreira e Maria da
Fonseca Ferr�ira -

Editéll 16.770 de 09.08.89
Carlos Raim�r Schoemn
ger ,e, Edione lA�aredda
Dematte
Ele, brasíleíro, solteiro,
assístenta técnico, natu
ral de Ituporanga, neste
Estado, domiciliado � re

sidente na Rua 15 de
Novembro, 117, em Blu·

menau, nests listado, ,fi
lho 'd'? Evaldo Aron

Schoeninger e lvqne
Schuhmacher Schoenín-

ger -

lila, brasileira, solteira,
programadora de compu
tador, natural de Jaraguá
do Sui, domiciliada e re

sidente na Rua Epitácio
Pessoa, 1.150, nesta cida

de, filha' de tino Alvar.o
Dematte e, Rita' Zang!?-eli
ni Dematte to;-

Baital 16.771 de 09.08.89
Cópia, recebida do cartó
rio de Guaramtrim, neste
Estado

\ Edson dos SantOs e Rena
ta Salvador da Silva'
Ele, brasileirq,

.

solteiro,
.

industriáí'io, naturai de
.

Curitiba, Paraná, domici
liado e residente na

Rua Agostinho Val:ent1m
dö Rqsário, 171� �m

Guaramiiim, neste Estado

filho de
.'

Lídia José dos
Santos é Renilda Batista

dos Santos ,'�

Ma brasileira solteira,
'ind�striária: �atural de

Rio, dos Cedros, neste

Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Bernardi
na Bitencourt Müller,

143, nesta cidade, fi

iha de Sebastião Salvador
da Silva e Clara Salvador

..

da Silva -
Edital 16.772 de 09.08.89

Cláudio Roberto BOl,l,à e

'Ellsabete Eiert·
Ele, brasileirÓ, solteiro,
escriturárJoL_D!'l.tur,al de

Jaraguã do Sul, domicilf-

de Casamentos
MARGOT ADEUA GRUBBA LEHMANN, Oficiai

do. Registro, Civil do 19 DlItrltQ da Comarca de $.àl'(l·,
guã do Sul; Estado de Santa CatarlDa, Brasll, faz sll�i ,

. que' compareceram ein CartórlQ �xibbido es documen�
lOS exigidos �ela lei, a fim d� se habllltareJp Pára
casar, os seguintes:

,

ado e residente n.a Rua
Procópio Gomes de Oli
veira, 584, nesta cidade,
filho de Daroldí

.

Bona e

Marlene Freygang Bona �

Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, na
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
na RUa João Bertolí, 338,
nesta cidade, filha de WH
ly li'lert e Paula Bonath
Eiert �

EdUal 16·773 de 09.08.89
Heins Berlanda e Eleono·
ra Schubert
Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Co
rupá, neste Estado, domi
-ciliado e residente em Es
trada Garibaldi, neste

distrito, filho de 'Hílerío
Berlanda e' Maria '-Ber
·landa -

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Corupá,
rieste Estado, domici
liada e residente em Es
trada Garibaldi, rieste
distrito, filha de Ervino
Schubert e Adela Kan

nenberg -
Edita.l 16.774 ae 10.08.89
Airton Artur Mueller e

Roslléla Chtodím
Ele, brasileiro, solteiro,
,ourives, natural de Tim
bô, neste Estado, domi
ciliado e residente na

Rua Olívio Domingos
Brugnago; 6:)'11 n�sta ci

dade, filho de Val(re
do Muellet e Aurêa Mu-
'eller �

,

E,lá, brasileira, solteira,
balconista, natural d'='

'

Jaraguá do' Sul, domici
liáda e residente na Rua

Olív.io Domingos Brugna
go, 631, nesta cidade, fi-
'lha dê Adolfo -Çhiodini
e Ladir Maria da Cunha
Chiodini -

Edital 16·775 de 11.08.89
Jnarez Danilo Milan e

Satete Reichow
Ele, brasileiro, -solteiro,
metalúrgico, natural de
Ibarama, Sobradinho, Rio
Grande do Sul, domicili
a.do' e res:dente em Rio da
Luz J, neste distrito, fi
iho de Danilo Milan e

Leonida de Aguiar Mi-

,lan -

Ela,', brasileira, solt2ir�
costureira, . .natural de

Maripá, Palatina, Para
ná, dOII\iciliada e, resi
dente em Rib da Luz l.
neste distrito, filha de�
Guido "ß�.�'S.how e ntrida

DeIling\;<R.'&h±noW

Edital 16.776 de 11.08.89
Wanderlei Eger e veí
cída Draeger
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Pe
trolândia, neste Bstado,
domiciliado e residente
na Rua Ana Karsten,
210, nesta cidade, filho
de Paulo Eger e Ida De
freYn Eger --
Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural. de Ja
raguä 1<10 Sul, domfeíha
da e residente na Rua
Julio Tavares da Cunha
Mello, 89, nesta cidade,
filha de Walter Draeger
,'e Alzira Kreutzfeld Drae
:ger "'"'"

_Edital 16.777 de 11.08.89
Moacir Vieira da Silva e

Nercy Barbom Canovas
Ele, brasileiro, solteiro,
operador de máquina, na

tural de Floriano, Ma
rínga, Paraná, domicili
-ado e residente na

Rua, 401, n? 99� em Jara
guá-Esquerdo, neste dis
trito, filho de loão Viei
ra da Silva e Catarina
Victor da Silva t-
.Ela, 'brasileira, solteira.
do lar, natural de flores
ta, Paraná, domic�liada
'9 residente em Jardim
:São Luís, em Jaraguá-Es
querdo, neste, distrito, fi
lha de André Canovas e

Neúza Barboza Cano-

em J�Ja·guá-Esquerdo, nss
t� distrito, filho de Har
ry Klein

_
e Elza' Neves,

Ferreira ......

E.1a, brasileira, solteira;
professora, natural d�
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua
Pastor Albert Schneider,
238, 'em Barra do Rio
Cêrro, nesta distrito, fi
lha d� 'Alfonso Erdmann
e Norma SeU Erdmann .:.:_

Edital 16.780 de 11.08.89
Elemar Vieira

.,

e Mel1ta
Hobbel

'

Jarägtif d� 'Sul, 40mict
liado e i'esi{i{�hte na RUà
Henríqüa SpengLer, 30,
nesta cídädê, filho dê
Umberto Renato Rubifii €i
Maria Beletí Rubíní ;......:

E'là, bräsíleírê, _
solteírà.

índustríátta, natural dê
de Laurentínö, nestê É:s�
tado, dÓlhl'eiliàdä. ê' .resí'
dente na Ruà Carloä
May, 'nesta cidade, fiÍha
de Luiz Boní e Maria Ba
ni -

E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandeí passar 'o presente
Editai, que será publicado
pela ímprénsa e em Car
tório, onde seiá afbado
durante 15 dias.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
raguá do Su1:, domiciliado
e resident� na Rua Anto
nio Carlos Ferreira, 1.676,
nesta cidade, filho de
Nestor Rosa Vieira EI

Bernardíng Machado Vi
eira _-.,.

Ela, brasileira, solteira,
• operária, natural de
Schroeder, neste EStado
domiciliada e, résident�
na Rua Antonio Carlos.
Ferreira, 1 ;676, nesta ci
dade, filha de Conrado
Hobbel e Eronica Bor
chardt Hobbel -
Edital 16.781 de 14.08.89
Elemar Scheuer e Jod
mar Rasa Duarte
Ele, brasíleíro, solteiro
metalúrgico, natural de Ja:
raguá do Sul, domicilia-
do .

e f9s1dente na Rua
Bertha .Weege, 1.402,
nesta cidade, filho de
Joãosinho' ScheMer e A
nita Schu9ster Scheuer �

Ela,' brasileira, solteira,
digitadora, natural de
Itapocu, neste Estado
domiciliada e resident�
!la Rua Waldomiro Jo
sé Bauer, 2.8�2, ltinga,
Jöinville, nest= Estado"
filha de Manoel TheodQ-'
miro. Duarte e Rosa Iná-
cia Duarte -

'

Edital 16.782 de 14-.08.89
S�rgio Corrêa e Elis Re
giha Dallabona
Ele, brasileiro, solteiro,
cQmerciário, natural de
'JoinvilJe, neste Estado,
domiciliado e residente
na Rl.!a :Marechal Cast,=lo
Branco, em Schroeder,
neste Estado, filho de
Bento Placida Corrêa e

Celipá Corrêa �

Ela, brasileira, solt,;ira,
operáriél', !natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada
e resident�' em Santa
Luzia, ..J:leste distrito fi

Edital 16.779 de 11:(18.89 lha de Carmelo Dallabo-
Herbert Kreis' 'e lsaria na e Walida Pr'estini Dal-
'Erdmann . labona -

,

'

'Ele, brasilei,ro, soUeiro, Edital 16·783 de 14.08.89

·operário, mltural de Cu- Dalton Luis Rubl�t e

ritiba, Paraná, domicilia-" Anilta Boni
. .'�iJ,'

,do e residente, na Rua Ele, brasileiro," ",�olteiro,
Francisco Hruschka, 428, comerciário, natural de

ANIVERSARIANTES
19 de Agosto
Luiz Paulo Marschall;

Sr. Engelherto Freíber
ger; Bräulío Jung� (Joín
vílle), sra. Maria Cací
la Wunderlrch Dutra
(Blumenau) ; Genésio Pans
tein; Sra. Melânía, espo
sa de Sr. Otto Kuchen
becker; Pedro, filho do
Dr. Fernando e Yara
Spríngmann: .Sr. Adalber
to Krause; Sra. .Odete
Papp Lazarís: Maria Te�

,

rezinha Stoínski: Márc:.o
.Kluge: Luiz Rodolfo r; Te.
passé; Guido Schmauch;
Adernar Schwartz e Ev:;;"
raldo Bachmann

. .,

20 de Agosto
Sr. Ervino Grankow

(S. Bento do Sul); Sra..

Benta Mascaren� de Olj
veira (Curitiba); Sra. Le
nir, espOsa do Sr. Ma,ur,o
Koch; Salildra, ,Müller;
Lauro Vegini; Isma-r_ An-'
tonio Schwartz Júnior·;
Sra.- Solange ,Ricanlo
(Os,asco S. p.), Marcilene
Katchuce Bolduan e Sra,.
Amélia Silva,' esposa do
Sr- Achilles Santps Sil-
va.

"-

2t d.e Agosto
toniJda Friedel; Orieta

Raquel Vieira; Sr. Arno
Henschel;-.sr. Al�do Lrew,s;
Sra. L li C é I i a M·
PedTi Krause; Sra. NEüla
Maria, esposa do Sr. Luj·z
Beleti; Ingo Greuel; Zé
lia, filha de Bruno (Jani
ce) Breithaupt; João o

rivaldo ,Bona; , Araei

Stein; Sra. Angelina
-

Pe

reira; Sra. Ana Lúcia
Marcatto; Sra. Gísela Ers

ching Müller, esposa do
Sr. Osni Müller.
22 de _Agosto
Sra. Maria Madalena

esposa do Sr. Antonio
Sehmitt; Sr. Joel Paulo
Pereira; Sr. Alfredo Vo

gel; Sr: Nilton PetÍY;
Sra· Alzina Winter
Jean Férrlando Enge1mann
Schmitt; José Stoinski;
(Jville) ;

.

Elias ---Ramthum;
Sr. \t\Tal,demar Behling_

vas -

Edital 16·778 de 11 •.,0.89
Erdo tub: Macha�o e

Marlnez W�se
Be, brasileiro, solt�iro,
'operador de máquina,
natural de Boa Vista,
Joinville, neste 'E�tàdo,
,domiciliado e resid'"mte
na Rua Antonio ,Bei':Qar
do Schmidt, em Ilh,a da

Figueira, neste di�hito,
filho de -Elias Machadb
e" Salvelina Iic�rdina Luiz
Maéhado �

'Ela, brasileir9-f solt,;ira,
operária, natural de

VUa Pérola Independen
te, Palatina, p�raná,
domiciliada e residente R.
Bernardo Schmidt, em Ilha
da Figueira, neste dis�rito,
filha de Am,:vino Woese
'e Beatriz Woese -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Defendà o seu patrlmOlllo contra slnlltr08,.pre-
venindo-se. Estamos as suas ordensl

.Ext í n b r és
Comércio e recarga de extíntores em geral

. Rua Joínvílla n.9 2.176 - Fone 72-1826

Jaraguá do Sul/Se.

VENpE: CASA EM . ALVENARFA, rua Padre
Mírandínha, 150m2, terreno 360m2. ,EM ALVE- ,

NARIA na rua Gaspar (perto Posto Mime) com

270m2, terreno 583,00m2. CASA MISTA, R., Fre
derico Barg (px..Marisol cl 100m2, terreno 286m2.
EM ALVENARIA R. Max Schmidt (px.Weg 1') c]
198m2, terreno 570m2. CASA MISTA, rua Gua
remtrím (V�la Nova) com 146m2, terreno 7;)'5m2.
CASA MADEIRA rua Paraíba (px. Salão União)
com 100m2, terreno 416m2, EM GUARAMIlUM,
ALVENARIA, fundos da ARG, como 180m2,
terreno 280m2. EM ALVENARIA rua Leopoldo
Jansen 448, de 80m2, terreno 414m2. TERRENO
rua Alfredo Krause com 423,5Om2. TERRENO
lateral. Mal. Deodoro com 450m2. EM, GUARA
MIRIM ALUGAMOS SALA NA R 28 DE AGOSTO.

'

Empreendimentos' 'Im'obiliários,
Marcatlo, Ltda. CRECI Q93

"

Av. Mal. Deodoro. 1.179 - Fone 72-U:;'6 Jeraguä
do Sul - SC.

'
,

RQAÇÄO DOS IMOVEIS A VENDA (

Terreno esquina com 682,40m2 - R· Lourenço
Kanzler NCz$ 18.000,00 Terreno Ana' Paula 1
NCz$ 9.000,00. Lotes Ana Paula II a partir 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 1 "(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$ 8.5()0,00, 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.
............................................

I _

P a·r t-'q u i 8 ['-
NOSSA MENSAGEM

, Celebremos Maria,
.

Nossa
Mãe ,

Amigos. a esperaça dos
cristãos está na afirma
ção. "Jesus ressuscitou
dos mortos!"
El,e é o prímeíro homem
ressuscitado e, por isso,
já contém em si a espe
raça da ressurreição de

.. todos os que o seguem,
dandö continuidade à sua

ação. Jesus Igualmente
vence o mal e a morte.

Deus deseja salvar o

homem inteiro, transíor
mando seu ser, a fim de
que a' humanidade se
torne conforme à ima

gem de seu Filho Jesus
ressuscitado. Deste mo

do a salvação não é

apenas "da alma", mas

do corpo inteiro.
Celebrando a festa da
Assunção (elévação}. de
N. Senhora .ao céu por
obra de seu Filho Jesus

Cristo, a comunídade '

cristã é convidada' a con

templar esse projeto de

CASAMENTOS

19.08 - Ein Nereu Ramos
Izalmír Reítz

-

e Marizete
Trentíní - às 17:00 hs.
,19.08 - Na Matriz Am-
brósio Urbanski e :Janet�
Córrea Urbanski lo- -às
11:00 hs.

'IITERIMOIEIS'
Intermediária ,de.
Imóveis Ltda.

Deus que atinge a totali
dade de: sua criação, as

sumindo também a palte
da matéria da vida e da

.

hístôría.
-

Maria está no céu.
de corpo e' alma. Louve
mos. ao Senhor I Alegra
mo-nos com Maria, Nos
sa .Mãel

MISSAS

Sábado - 19:00 horas:
Matriz, SãQ Fràcísco:
18:00h. São Luiz Gonza

ga; 19:30h. S. Judas Ta
deu, 17:30 "h. Rio Molha,
18:00 h. Santo Estevão e

20:00 h. S·S. Trindade.
Domingo, - 7:00, 9:00 e

19:00 horas: Matriz, 8:00
h. São Judas Tadeu, 9:30
h. Rio Molha, N. Sra.

Aparecida, São Cristóvão,
,11:00 h. N· Sra, do Cara

vággio e 10:00h. COHAB

PM, paua salário

de HczS 820,00
Salário, mimmo, de

NCz$ 820,00, assistência .

médica odontológica, far
damento, alímentação, a

lojamento e possibilida
des de ascenção na cer

reira, Esses são os be

neIícios oferecidos pe
la Policia Militar para ,

o

recrutamento de soldados.
Inscrições ao Curso de

Formação 'estão abertas
na sede do 19 Pelotão na

PM, em Jaraguá do Sul.
Exige-se altura mínima de

1 i 65m, em dia com ser- ,

v.co militar, idade entr=
18 a 25 anos, boa conduta
civil' e militar e, 19 grau
completo- Os aprovados
no curso serão, aprovei
té\dos na região ds Ja

raguá do Sul.

R. J8&0 P!ceoU, l(}", - fone 72-2111- Jaraeui'do Sul
_ CRBeI 6",3-Ji �

.

� 1 casa mista COm 140m2 no Jardim São Luiz
Com 600m2. � 1 casa com 150m2, lateral' da
Procópio Gomes de Oliveira. - 1 casa alvenaria
COm 204m2, sito à' Ilha .da Figueira próximo ao

grupo. - 1 casa alvenaria com 200m2, terreno
com 450m2 e Instalações completa de um bar' em
Guaramirím, estrada Guamiranga. - 1 ponto co-

mercial de farmácia "hermes", estoque.

r

fllt� setembro eslá de volta !
"!Yocê não pl'e, .erder

Salão Buhr'r

4. �����!�!i�FO���!�7�
ENßETEC R. Exp. Antoníe C. Ferreira, n9 68

TERRENOS: ]\'a Epit- Pessoa 'c! 3.060m2, 57.000$$,
(cotação no paralelo} Terreno' 700m2, px, Mó
veis Pradí, Jguá-Esquerdo 20.000 (consultar o

proprietário). T�rreno R. Ida Bride R· .Ioínville
frente .Salão Lider 'com 499m2 pronto pará cons:

truir. 12.000. Terreno'px. A Serraria Vasel 25.000.
CASAS: Casa de Praia em Itajuba, 2 pisos � 220
m2. 75.000,00'. - Casa de àlvenaría Nova á

Procópio Gomes 1!30:boO,OO (assumir acabamento
interno para terminar). � Casa alvenaria com

311m2 em terreno t.000m2, Aceita-Se carro- ou
'

ymóvel como parte do pgt,o. 160.000,00 (assumir
saldo devedor). - Cobertura, no Centro 184m2,
160.000,00 SFH na CEF maís ou menos 50.000,00.
Casa Madeira Vila Lenzí. NCz$ 15.000;00
SITIO No Rio, Molha 135.000,00m2 com 2 casas

de alvenaria, 1 casa d� madeíra e Galpão para
animais, Tanques de Peixe, Lindo lugar 130.000,00.
ALUGA-SE SALAS Para escritório R. Bernardo"
Grubba 199. px, Lanch- Três Pinheiros, 300,00 .

A comédia que mexeu' com, a cidade.
'r-.

.

Nos dIas 6; 7, 8, 9. ,lO e 15', 16 de setembro
às :aO!30 horas no anfiteatro da Scar.

Ingte�söS, numerados à venda em Mérl Decorações
e na. secretaria .da sear.

"

Apolo' cultural
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1Hí,IHia;-., -VIO.das é a ca.ei --das Seliores: decisão- em Rio da luz
•

, _�.' � ,"
- .�

. :-
-

•
I. •

,:i:tlli,s naQl,es ",da �,1=:11Iißllliad,a'Marisol, ,
'"

•

f. ,', . _,

2 a 2, numa dísputä has".'
tante tumultuada. tau"

sando ;
a expulsão dê

Néía (Paraná) €! Ivanír
"

(C'TUZ' de Malta). Já no

domingo, dia 1:)', iniciou. o'
.Carapeonato da Segunda'
Divisão de Amadores, qUe
reúne' nove clubes.

Nos .resultados dessa
rodada, o ,Pinhekes per
deu pata o' Sã€F Luiz -por '

3 ai,' João Pessoa- venceu
o Amizade p@r.;2: :�a:,l;

,

o ,

'Paraná detrotou-í:(\)',A1ia:rrça :.

,por:2? a ,'zero 'e.o Guara
ni levou

:

3 a 1 do Asa
Branca- ,A próxima, ro-.

dada día 20 prevê: João
Pessoa X: Florésta, Pinheí-.
J'os'X Paraná�.t'Äti.anç,a X
AsaBranca ({GUarani X
'São' Luiz: .

o campeonato cita-
díno dà -dívisão Sêníor
encerra no sábado" día
19, quando ocorre a se

gunq,a .pestída da decio
são, entr€! o Cruz de
Malta, que recebe o

Paranä em seu estádio,
no .Rio da Luz. O vence

dor deste encontre, é
o campeão deste torneio
promovido 'pela Liga Ja'
raguaense de Putebol. Em
€aSO de igualdade no

placar haverá uma pror
rogação que, persístín
do empatada, o regula'
mente .prevê a cobrança
de penalidades máximas.

A prnneíra partida
desta decisão, realizada
no último dia 12, resul
tou em um empate de

A -entrega dös' .prêmi
esda 1� Olímar - Olim'
píeda Interna Marísol ,

ocorre a .partír das ,19
horasr.do día '1:9 .deste
mês) :na Recraatíva .da
Marisol. A classificação
gerall -epresentou, pelo
masculino, Diretoria' de
Vendae ;em' 'primeiro lu

gan,,' Com' fj� pontos.. ,i, 3
Mf5' em' segundoi' ,

ICOin

5li� " Beneííeiamento.
-

; em
terceíre, com 50, ,e Dire
toria' Admínístratívo - Fi·

nanceíro-ua quaste colo'

caeãe, com. 39, pontos.
Tª,mbérn, no feminino, Di'
retorra- de .Vendas. .ficou
COjl'ii'.p prímeíro .Iugar,
com ; 63 pontes. seguido
€1", 3·:;M8,"'C0m.:,.;53, pireto-

acídente que provocou
fratura, em um jogo de
futebol SUíço. O· acídente
aconteceu com Gilmar
Pínter, numa disputa
1l0rIIl'a1 de bola.

Os organizadores in'

formaram ainda que os

melhores atletas em: ca-

da 'modalidade serão '

convidados,' a representar
a, Marisoi na Olâmpíeda
$esiana, que deverá íní
cíar em 9 de - 'setem·bTO.
A organização da' 2� on
mar inicia já no próximo
día 26, com uma reunião
às 10 horas, na Recreatí
ve da Marisol.

ria Admínistratívo Finan'
cetro, com 44 e Direto
ria- de Planejamento, com
43 pontos- \

;DuraRte um mês foram
disputedas 454 jog'os.,
dístribuídos em 16 'mo

dalidades, informou o

coordenador da Olimpie
da, o professor Rogério
Garcia. Ele acrescentou
que o evento átingiu
seus objetivos, promoven
do a integração, amíza
de,

, respeito, valorização
do ' funcionário, aperfeí
coamento físico' e técní
do' funcionário, aperfeiçoa'
mento físico e téçníco entre
os partícípantes. Durante
todas as 'provas disputa'
das ocorreu apenas' um

Viei,rel'u '�A"
. ,._�

ai.n�a":é liderfBiEjêràss:�, ,Mal'wee ;nl�j" frente
. - .

,.

ÁUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã e OficiaL de
'I'ítulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de
Santa Catarina, na forma da LeL, etc -,

. Faz saber a todos, quanto este edital .... virem
que se acham. neste Cartório

_ pars protesto OS
títulos contra:

. . ,

A sétima e oitava
rodadas do I Campeonato
de Bolão RBS TV - Luli
mar Embalagens, realiza'
das nos últimes días
8, 9, 10 e 11, apresenta
iam resultados que dei
xaram a seguinte classifi

cação: em prímeíro.
Vieirense A, com 14 pon'
tos, e Baependi 12, Vitó·
ria,10; Alvorada8; ,Viei
renSe D, Hansa Humboldt,
ViEürense C. 6, Guarani,
4; Caxias com dois e

Vieirense B, zero.

t:stá marcàda para
este sãbado (19), a quín
ta stapa' dó',Campeonato
Catarínense de Bícícross.

qlJ.é �el'á disputada em

Río, do Sul, a partir 13h30

min.� A. prova marcará
, a, in�ugl,lraçij.o de maís
uma pista "dessa modali
da,de ',em Santa C:Çl.tarina.
A'�equipe Malwee de Ja·
r�uâ do 'Sul, ,lidera' a

competição. "

,

A quarta ,etapa, foi

dísputada no sábado pas
sado (12} em Lages, �

a equípe jaraguaense cons

quístou 26 dos 60 troo

féus que estavam em

'disputa. Dos 29 pilotos
que foram ,ao planalto
catarinense, - represen
tando a equipe Malwee,
segundo o téénico Ado'
'lar Moretti, 22 conse'

guiram chegar
.

"

entre
os três 'finalistas ém cada
uma das várias, categorias.'

MECANIC'A ISÁBEL' LTDA - Felipe Schmídt ..:..

CORUPÃ - ·COM.. DE ENXOVAIS' J P LTDA -

NESTA - EMÍUÄ ALEXI _ Rua' Jolnv11le.
s/nf/., -_ NESTA - lOSE JAIR VIEIRA - Rua
joão. Pereira Uma, 260:- NESTA ._ MONTA·
G'EM CONCRETAR LTDA - Rua JOSé Teodoro
Ribeiro, 2.922 - NESTA - OSMAR PORA.TH -

Rua Blumenau, 620 NESTA.
�, $ãà Luís "vis'a:', -,� falcoR gOleia
- a :OUmaca/8'g em Schraeder

No dia 8, Vieirense B
1.315 X 1·345 Baependi;
Vieirense A 1.375 X 1.288
Caxias e Vitória 1.348 X
1·368 Guarani. No dia
seguinte. Baependi 1.367
X 1.351 Alvorada· Já 'em

10 deste mês, Vieirense C
1.371 X 1·321 Hansa
Humboldt, enquanto que
no dia 11" Hg.nsa Hum'
boldt 1.316 X 1.289 Viei'
rense B; Guarani 1.401 X
1.422 Vieirense A; Al·
voràda 1.378 X 1·314
Vieirellse Doe' Caxias
1.397 X 1.34� _Vieirense C;
e,Vieir,ense C, Com l?eis, ,)

Er como os ditos devedores não foram en
contrados ou se recusaram a aC,eitar a devida
intimação, faz por intermédio do presente edital.
para que os mesmos compareçam neste Cartório
na.Rua Artur Müller. 78. no. prazo da Lei. a fim

de.liquidar o seu débito. ou então dar y;azão por'
que não o faz, sob a pena ele ser�m os referidos
protêstados na forma da Lei, etc.

r: Como preparativos' - Taça Jubileu de Pra'

.para as disputas da OH'
...
ta Cidade de Schroeder

):llaót"Olímpiada Marista -- teve a' realização de

çatarinense a equipe de sua primeira rodada no

futebol de salão do Colé· último, dia 12, apresen'
tgio São, LUÍ'i?, pat!:ocina' -tando os seguintes resul
'da peta Daloel'is, estará tados: Duàs Mamas 1

,se' apresentando lleste X 7 Falcon,; Rancho Bom
:'sábado ·(19�. em SãO, Ben' 2 X 1 Coremaco; Cruzei'
lo do Sul, e no próximQ ro 2 X '·0 Veteranos; Ali
'clia 27, os times' de volei' ança 1 X 1 GalpõeS Em'
:bol. handebol e ftItebol me;,Verde Vale 1 X 5

de salão, estarão jogan', Juventus e 'Os" Imigran'
do em Curitiba- tes 5 X O ,Os Cometas.

A Ol.imaca será dis' As partidas foram dispu'
putada de 6 a 9 de ou· tadas ,na ,Escola Estadual
tubro em Jaraguá do Sul Luiz Delfino.

,Se envolverá alunos ma

rtstas de Criciúma, Cha"

p.ecó, Joaçaba, _Cé:}çat:ior,
São Bento do Sul, ,Curi'
tIba � Jaraguá do Sul. s;;·

rão disputadas as mo'

dalidades de futebol de
�al,ão, basquete, vo_leibol
e handebol. Como prepa'

Olima'

IH /laraguá do Sul, 11 de ago$to de 1989.

AUREA MULLER GRUl3flA _Tabel·jã e Olir;ial de
Protesto de Títulos.

Para,
.

nós, 'seguro Ião é só .garantia de r;scos

Seguro' é'

,�,estação- . de Serviços
Consulte, - ,.l'�

Seguros' I" "::Uircla-

Na próxima rQ.dada
qUe se' realiza em

. f 9
dpste mês, no

\

Colégio Ês·
tq_dual Miguel Ceuto" o C:r;u·
zeiro en:fr:entà Galpões
Emme, Ranclio Bom

joga contra Falcon, All·,

an'ça disputa com Juven',
tus, Duas Mamas X Co'

'

remacd;t"-'�es> Irnlígtantes
X Veteranos, ficando a

Última partida 'do, dia en'

tre Vetcle'Vale � Os
:'

:Cometas.

"

r9tiyos para eSSa
ca

.

intercâinbi,o
os, ,colégios ,está sendo

,

-i'eéllizado.
O.��mpeonato muni'

cipal de�tehol de sa',ão

entre.

Rua Expedjci()n�rio Gumercindo da 'Silva, n9 90, 1.9 anda�i sala 2'

�one, 72'188 � Jaraguá do Sul � SC ..;:.:_.
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Anmerkungen,

� .

- -'

J:-) Lei argâl�I':� " jago- du�, ;':'
-.

I � .J -.

, A partir" desta' semana é que, ef�tiv;a�e:Q.j:e;:
vamos começar a descobrir quem são os ver-.

dadeíros polítícos+- na acepção da" palavra-r
entre os 15 vereadores da Câmara de Jaraguá
do Sul- O PMDB passou seis meses se valendo
de sua maíerla simples - 9 contra 6 - e vai

precisar"de muito jogo de cintura pára
-

conse-

guir os
"

2/3 ..",...dez votos _:_ do plenário para
" áprõvar os: aSsunt-os de seu Interesse, Está
,começailao �á. �e!aboração da lei orgânica 'do

. ' .:m.tPio. N-á definição das "regras" já deu
_ pa'rç. s�jltir que'": será "jogo duro".

-. ,..:..:.-.�...... .

Rep.oslção - O Sin
dicato dos

' Trabalha
dores nas Indústrias
da Construção Civil
e do Móbilíárío estão
acionando màis de _170
empresas da região
reivindicando resí
duos do "Plano, Bres
ser", à URP de feve
reiro' (26,9�%J, e adi
cionais de insalubrida
de e perículosâdade
'que

'

algumas empresas
não pagam. Vão na

brisa do sucesso dos
comerciâríos que ga
nharam maís de 90 a

ções parecidas e -que
aguardam decisão do
Tribunal Regional do
Trabalho..

.-... Os advogados, Paulo Sérgio Arrabaça e

Job Gonsalves Filho agilizam organização de
Um sindicato de fúncionários púbUcos munici

pais, a nível regional. Tem gari ganhando só
20% de insalubridade. Lei diz qUe é' 40%.
•.•-. O vereador Heinz Theilacklei-, definitiva-

,

mente. não assume a con!iição de 19 secretário
da Câmara de Jaraguá do Sul. Almiro Antunes
Farias Filho. Peca,e que é titular ,está licepciado
e o expediente é !;ido pelos funcionários� da
casa; Pode?
•.•-. Ficou mais uma vez, comprovado. Sist3'
ma viário de Jaraguá do Sul é limitado. Bas'
,tou impedir o trânsito na passagem de ,nível da
Marechal Deodoro para que o caos imperasse

nas ruas centrais. Assunto para0 Plano ,.Dire·
tor apontar a solução.

_ .....

; ---VAClNA-çÀO' ._
'O "SecretáriÓ:'� niunici
pal' d� Saúdê.' 'Ã�a:ro
Xímenes, 'infbrftÍöü que
foram' vecínädas: no

último sábado, durante-
a campanha contra
a paralísta ínfantí],
13.903 crianças, <em-

todo o Vale" do Itapo
cu, representando
104.90% da meta pre
tendida. O maior nú
mero ,de doses aplica
das foi' registrado 'em

Jaraguá do Sul (8.455)
E) o menor em Schroe'
der,' que teve, 607 me

nores vacinados-

"Cara de pau" - O eX'deputado Girardi, de
Blumenau, quando presidente do BESCOR/BESC
CLUBE. criou um caso "federa!." e terminou
melancolicamente com a

�

denlÍncia cQmprovada:
por A Noticia, que o pôs na rua. O "bom" , es'
cudeiro foi acolhido pelo gov�rnadoI:, - que
colocou' ,pesada pedra, para açobertar ava11ços.
Agora, ele abandona a nau 'peemedebista '

e

cai nos braços do PRN. O Collor qile se cuide
com o; ad�sista, que vai lhe roubar muitos vo

tos nesta santa e Bela Catarina. Como Pedro
Ivo é homem de cobrar fidelidade. deve exi
gir a reposição das 'verbas desviada!?

,. .

-"_'

,�, _

CAPí:SAasB
Energia'com'gosto de -cáfé.'

r
,

'lxiicta1iYã::i:i'e a é-idt Jé.si'à.)••r�
8� Rldeie Crillll de Jaralol lo ßi,{

passados ós tfaiísetih:t�s
camlnhavam entre cav��
IPi e' "ca,:vaJeir.o.s. . OS,'� a'

IÜlilais - -e, seus cOnQutd
res ganharam é&Pä�o
reservado, (\) que _ g�;ra,h
te segursnçe, Prtrici'p!,H"
mente para criatíç�· Não
será cobrado, ifiRrésS'o.
para acesso a sede cam-
pestre., ,.

NQ concurso d�, i,l�çÇl
'individu�l" que -'I}", d�t�
r�ul'l.ir eerca.; de. i1Ç)() .t:�ih�
pétidót:es,.o p)"imet.f:6 �eltl·
cado receberã Um' tele
visor a' cores, of�reCido
por Lojas F�eÚa" e

Empreiteira de Mão·�e
obra' Pinheiro. ,�equipe
de � melhor laço. - .rec,ehetá
uma novilhä e' há prejn-i
ação em dinheiro pi,1'a ás
provas ,de .rlnetéàd�$;-'

Cerca, de 20 mil pes
soas devem participar
rieste final-:de -semana
(tB a 2Q�· do ,8? Rodeio
Crioulo de Jaragué do
Stil, promoção do C. T. G:
Laço Jaraguaense, em sua
sede campestre" na BR-280
entre . Jaraguá 'do Sul e

Corupá ,e nos dois bailes
tradici-onalistas progra
mados para a S. E. R·' Ví
eírense, A previsão é de
Augusto' Demarchí Filho
o Ninho, um dos organi
zadores do evento,

Até- a manhã de sex

ta-feira BO Centros de
Tradições Gaúchas já

Dialouo's
MEU SEQUESTRO

MEU RESGATE'
Vou andando 'despre

ocupada pela. estrada da
vida. "em meio ao b-urbu
rinho da descontentes e

seus opostos, de "deslí
gados" e preocupados ...
'Opa! um esbarrão em

algum solitário. Continuo
até a esquina do SABER
PROPRIO. .. sou agarrada
e levada. Quando deí
por mim � ERA UM SE·
QUESTRO! Era o famoso
sequestrador VIDA FÁ
CIL e seus comparsas
EG9�SMO. AVAREZA,
NARCISISTA,

Haveria -·algún 1'es-

gate? Sim, mas o preço
era inácreditávell - Mi
nha vida p<!la de' algum
voluntárió que ocupe '

meu lugar num
..

combate'
com eles e depois morra

em meu lugar. Quem fa'
ria tal coisa? Ninguém me

teria. tal amor... Após
â noite da incerteza ra1-
ou o sol da esperança,
dissiparam'se as nuvens

enganosas e vi a porta
da cela abrir'se. Quem
faria àquela trocá? Por

.quê?_
,

'

Olhei' e O vi e El� me

disse: Porque eU busco
�

,

salvo- o que está perdi'
do. .. e porque Deus a'

mau vöcê a tal ponto
que deu seu Único fDhö,

, ,para qUe não pereça, mas

tenha a vida eterna.
(Lucas 19:10, João 3:16)

haviam confornfe a Co
nnsseo Orga�nizadora,
conürmedo . " parJ�dpaçªo,
no 4 89 c. :&Qdeip ::CriQUlk;!
de Jaraguä do Sul. As
inovações nesta. ano -, 'fi
cam por .conta de, (lois
bailes na Sociedade Víeí
rense - sexta e sábado
que começem às 22
horas e vão até o' dia
clarear, anímados ) por
dois conjuntos: Os Ga
rotos .do Sul e Os Na
tivos. - de São Míguel do
Oe�te(SC). "

Na sede campestre do
C. T. G. Laço Jaragua
ense as instalações fo
ram melhoradas. O des
taque. nesse aspecto, se

gundo Ninho s ; foi em re

Ilação as imediações
.

da
cancha, onde em anos

Professores
A 191]. UCRE, realizou apeJ;fêiçö.ame�tQ .

c profis
nos días 14 e 15 no C. E· síonal para el�yas:ão do
"Abdon Batista". a 31]. nível .da qualídade dê
etapa de Encontros e Ensino, o " Bncontro

.

a

Cursos de: Alfabetização presentou.' muitos, . asp�t
pl professores de 19 grau tos positivos." pelo ,ni�eJ
e Propostas e Alternatí- dê qualificação prô�issjo
vas do Ensino de 19 nal dos decentes éónto:
grau além de Encontros Nestor Scheíbe - äiõíb- ,

das séries subsequentes, go rEALC ...:...., COh�ótdi�,
Pré-Escolar 'e demals dís- Henrique Joao )�reü'k-
ciplinas.' mann (Cíêncías. Matemá:,

Com a partícípacêo tíca) e Arlindo de Souza
d� 388 professores -dá re'

-' (Ciências SocIais) ambos
gião e COm o objetivo do da FURB - Biuménàu.

COLUNA EVANG:ÉllCA
CULTOS: Neste s-ábado, às' 17:00h, ila RUa
Guanabara; neste domingo, às 8:00h. em Três
Rios do Norte," às 8:30h, na Ilha' da Figueira .e.
às 9:30h, no Centro.
CHURRASCADA: A diretoria da Paróquia A

póstolo TÚtgo' convida' para o 'churrasco que
se rerl lizará este sábado. após o culto f�slivo'

,
das 17:00h, na futura sed:,e da-·Paróquia,. à RU.9

,

Roh�rtô Zi�mßnn. l'
'

•

- ',' • - -, - ,

";,<'.
BENÇÃO MATRIMONIAL: R�cebem- a bênção

_ matrimonial no dia 19, nest� sábado. na Igre
ja de Três Rios do Norte, às 16:00h. Agenot
Behling e Lai'r Müller' e, na Igreja de João Pes'

soa, às 18:00h, Ben'2dito Dalvino Alves e

Marciana Harmel Al:ves"a. às "19:00h, Ectelber
,to Fritzke e Angelina Lange.
ENCONTRO DE IDOSOS: Neste dia' 23, às
15:00h, no Centro, reúnem-se os idosos do
Grupo {'Raio de Sol".
LEMA DA. SEMANA: "Cristo diz: O que fi:z;es
tes 'a um destes meus pequeninos irmãos. a mim
o fizestes." Mateus.25,40.

"'TERMurLAC AQUECEDOR
Vende'se Um terr;:!no

o Aquecedérc q\ilet,s faltava em sua casa,
li residência, clube, edifício, piscina etc.
li Solar - ElétritO -'- ,Gás

com 10,OOOm2, na Ilha da

Figuei.ra. local próprio

PI�MANN COM. REPRES. LTDA

Rua - Maria Ubelina da Silva. 70 _

,

Vila Lenzi Fone, 72-2335

fone: 12-0363 C0� �on
". ....,,,,.
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