
HOQlelagens a Demarchi emocionam
As homenagens póstumas a Augusto Demarchi, (foto) e conseqüerr

tes momentos de emoção, maracaram o 89 Rodeio Crioulo de Jaraguá
o do Sul, realizado de 18 a 20 de agosto.

o

O nome elo "patrão eterno"
foi lembrado durante competições e na míssa 00 campeíra- Um dos

piquetes do erG leva s'eu nome. o O evento em si, se revestiu de

pleno sucesso- O público atingiu as expectativas. Mais de 20

mil pessoos estiveram
o

na sede campestre e nos bailes promovidos
_ na S. E· R. Vieirense- Página 16

CUlemorações
el Rio da Luz
o G. E. Cruz de Mal

ta comemora neste dia
27" de agosto seus 28 a

nos de furidaç'ã6.' � Um
Iestíval esportivo (que co

meça no sábado com

disputa de times da di
visão Sêníor. se estende
no domingo com' equi-

o

pes ela regiao, culmi
nando com Um quadran
gula'r .envolvendo clubes
da 1 \L Divisão de Amado
H�s da Liga Jaraguaense
de futebol) marca

.
a

passagem da data- O time
de Rio da Luz tem planos
concretos de 'am-pIÍaÍ"
seu patrimônio.

Lançada. a 1 �

Schützenfest
,A maís alemã das

festas de Jaraguá do Sul,
a Schützenfest, foi lan
çada oficialmente na noi
te de sexta-tetra (25), no
Parque Agropecuário Mi
nistro João Cleõphas.

.

onde vai 'ser realizada
die 13 a 22 de outubro.
Banda típica, candídatäs a

rainha dä festa. reis do
UIO das 20 sociedades
envolvidas, chope, e

uma disputa de tiro en

tre jornalistas, foram as

atrações da noite. Pelo

lançamento a Schützen
fest está iadada ao, su
cesso- Página 5

Com Uma vasta pro'
gramacão esportiva, , cul
t.ural, ,cívica e revivendo
as tradíções.j., Guarami-
rim comemora os seus
40 anos de emancipação
política e adminístrativa,
de 26 a 28 de agosto.
No setor esportivo desta
ca-se a decisão do 19

Campeonato Municipal
de Futebol Varzeano. e

entre as tradições o bri-
o lho fica por conta do

encerramento: da 1 \I Schüt
zenvereinefest. Até 4
cxemnlares de garças
Guari foram consegui
GaS pela admímstração
municipal. Pág!na 4
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EXPOSITORES E MOVIMENTAÇÃO

Guaramirim:' 40
an'o's de êlitos

PMOB :nia vai- -négOc'iar- .:

c�rgö$ ,com I a
.' oPosição'

-

A bancada do PMDB na Câmará de Vereá-
o

dores de Jaraguá do Sul vai se valer, maís uma
vez, de sua superioridada numérica, e não
vai negociar cargos com a oposição na Comis
são Geral Organízante, que redigirá a lei or

,_gâniéâ do município.' OS,peemedebístas ficarão

;
"

,com os car.gos de 'presidente,' de relator gera� ,

c

Ei terão maís doig membros na comissão que e '

., -

de sete pessoas. PDS e PFL terão três membros
oe serão minoria. A posição foi tornada em

uma reunião dá bancada, na quarta-feira (23) �

será levada ao presidente do' partido,' o prefei
to Ivo Konell, para a dtcísão final .

O PRN _ Partido da'Reconstrução. Nacional',
por outro lado, está articulado na região de

II Jaraguá do Sul.' Só falta o município de Coru

pá "Collorír": para que hajam centros de apoio
organizado à candidatura do éx-governador dê

I Alagoas. no Vale do Itapocu- O PT jaraguaen-
se se mobiliza, por seu turno, e envia comitiva

; para participar da visita! de seu candidato a

presidente a Joínvílle- Dois ônibus foram 10'
. tados para participar de uma "carreata".

,1 Página 3

Farj·.-·reajusta -IDensaUdad.es
A Ferj reajustou suas mensalídades em

213,47%, nos últimos três meses . O aumento, es

tabelecido pelo Conselho Curador com' base

nos custos de manutenção da entidade, foi

questionado pelos estudantes de Admmístração
e Pedagögía em assembléia geral extraordiná
ria, no último día 24, com presença de

- 65%
dos acadêmicos. Nesta reunião, decidiu-se que
apesar do protesto, seria pago a parcela de agas'
to - devido ao vencimento rio dia 25 - e

os outros meses esperariam pela: definição des

te' assunto. "Não questionamos admínístre

ção nem sistema ele ensino, mas a forma e

o embasamento desta decisão", disse o presi
dente do diretório acadêmico, Renato Burg,
que reclama falta de representação estudantil na

quela reunião do Conselho. Os elunos pediram
autorização para estudarem os balancetes
dos últimos dois anos a fim de comprovarem
os valores de referência para o aumento-

, ,\.':,

s.s.c. Paraná
é, o ca'mpeão
Sênilr di It

O Sabor que
. Você mais Gosta I

".��-:.

Página 15

VALE A PENA VER
SALAO BUHR YOLTÀRA À SCAR

DIAS 6, 7, 8, 9, 15 e 16 de SETEMBRO.

----�--���----------�--------�---'----------------------------�-------
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Não as drogas
.

A "Semana 'Antitóxi
co", "que ocorre de' 21 a

29 de· agosto. "Dia Nacio
nal de Combate ao Fu-·
",'

..

mo, e promovida pela
Comissão Regional de
Prevenção ao Uso Inde
vido d� Dw'gas (19� Ucre)
.e patrocinada 'pela pre
íeítura de Jaragué do
Sul. Como parté da
programação desta cam

panha, ocorre· a dístrí-
.

buíção de adesivos, cus
teados 'pela . Marisol
além de Ireses de adver:
têncía impressas nas

embalagens 'dos Super
mercados SESI.

Também' um folheto,
patrocínado pela Jara
guá . Fabril, sob o título
"Mãe Não Fume Duran
te a Gravidez", alerta as

mulheres dos IriScos e

sequelas que as crtan-:
cas podem sofrer quando
a mãe não deixa de
fumar durante o perío
do de 'gestecão. A "Se
niana .Antítóxíco" en
cerra com o 29 Con
curso de Frases e Dese
nhos Contra o Fumo,
realizado a nível nacio
nal, que devem ser

entregueg . até o dia 30

de,agosto.

Gente
CORREI,O DO .'POVO

Informações
.

'.

A :Metalúrgica CSM JJtdal de Jaragu4 do
Sul, está lançando suas formas para galpão pré
moldado: de "eoncreto, com vão de até 25 me

tros, durante ,a ,Feirá Nacional da Indústria da
Construção, que se realiza de 26 de agosto a

�'de setembro, no Pavilhão de Exposição do

Parque Anhembí, na capital paulista. Este

projeto, desenvolvido 'pela empresa jaraguaen
se, é o úIiico no país.

O .

diretor superíntendents . da CSlM, Renato
Raboch, acrescentou quê apresentará mais duas
novidades, Uma delas é a máquina pare fazer
blocos de concreto, capaz de produzir 5 mil
unidades por día, o que significa uma capaci
dade cinco. vezes maior do. que as usuais. O
outro lançamento é 9 místurador forçado ho

rízontal, .

COlIl capacidade para 500 litros.' A-
"Iém disso,

_

estará expondo a linha. completa
CSM para a construção civil •

Parabéns Yvonne

Yvonne Alice Schmöc-

kel Gonçalves, aqui
.,.

da casa, completa ani-

. versärío no dia 31 de

.agosto. Felicidades,
.

*** Udo e Margit Wagnê�r estiveram em São'

IPaulo, durante a Feira .de Livros Escolares. Com
ISSO a Graíípel, em breve, terá .novídades, E' .'.
esperar e conferir.

p X C I-N �:'·";8··.7:. .
. '�.'. ,.!

"'.

*,�* Neste domingo (27), Valdemar e Marlli ·Za
nottí (Zanotti Elásticos) �evam a . pia batísme!
sua filha Nayne- Renato e .Martíu Fischer,'

.

'e
.

Louríval e Lorlta Karsten são os padrinhos-

�
':'** A gatinha Rita de Céssia Benetta completa.
um ano de vida neste sábado (26). Os país-Ivo .

e Elisabeth- e os avós- E'waldo e Érica Horst
.

e Arno e Cilly Benetta+- transbordando; de fe-
licidades. Não é para .

menos .. ,

.

.

.:·1
.

Em promoção ds Ello's Som e Confecções
Lux, domingo (27), a partir de 17 horas, soírée,
com muitos sucessos musicais e brindes. "Elas"
concorrem a jóias e outros presentes. Para a

rapaziada promoção na cerveja: só NCz$ 1,00.

Para casais
O Grêmio Esportivo Pinheiro promove maís

.

um baile de casais. será na Saciedade Vitória,
na Ilha da Figueira, dia dois de setembro, com

animação 'do conjunto Transaméríca. Haverá
sorteio de brindes.

que a vida lhe seja

cada vez melhor.

, Efelro Elelrônica JaraguaenSe
DE AFONSO BARBI NETO

. -Assistêncía especializada em consertos
de Aparelhos Eletrodomésticos de todas
as marcas.

AUfORIZADA C C E
Assistência Técnica em Aparelhos de Som
e TV .

com garantia
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n" 280.
- Jaraguá. do Sul - Santa Catarina

Jóias, relõgíos, pulseiras, anéis, allanças,
prataría, artigos em ouro e tudo o maís para

presentes na

C®iíißoso
,

L...;;...t.,;' L.... _

A R.OUPA INFANTIL

',!,

O' enla.ce de. Célia e Roué:ria'
Célia Regina (Victor e Célia Emmenctörfer) e Rogério Luís '. (Holan-.'.

'

do e Felomena Gonçalves), ela de Itajaí, ele jereguaense. se casam no .

próximo dia i\>, às 18l;l30min, na igreja matriz .São Sebastião, em' Jara"' :',
-

��� ,
..

São padrinhos do noivo: Victor e Maria Júlia Emmendörff'er: Or

lando e Leila Gonçalves; Altair e Marli. Píeper: Alíomar e Marina
Bertholdi: GetQlio e Rostneide Gonçalves e José e Maria Schmitz .

.

.

Os padrinhos da noiva: Adolfo e Maria Ligia da Costal Carlos
e Maria Cristina Wagner: Juvêncio e Marta Me_ngarda; . Yolando e

Lurdes'Maria Vechi: Airton Tenàrolo e Viviane Marinho; Nazareno

e Rosane Alves.
.

.

Só para elas
Ihna, um sucesso

o grupo tolclõrtco
Ihna, de Erlangen, Ate
manha, que se apre
sentou em Jaraguâ do
Sul no último dia 20, a

gradou em cheío.. Per-
feito, maravilhoso, O

ginásio de esportes do

Parque Malwee ficou
completamente 'lotado
e o públíco não cansou

ele aplaudtr o programa
apresentado.

� .

Loja
Mamãe Coruja
A melhor opção em artigos Infanto-juvenís e

bebé para a estação outono-inverno.

R. Rio'Branco 168 - Fone 72-0695 - Jaraguá do Sul.

A,Venida Getúlio Vargas. 97 _ Jar;aguá"dd.' Sul�':,:
{:".:;/'
�.. -;,;

.

Relojoaria Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n? 9

,---------------------_.--�-----------�

UMA J9I�,.: NINGUEM ESQUJ3CE
rÓ. .. ,

r

PRESENTE!':

JÖIAS, RELÖGIOS, ÖCULOS DE SOL
E PRESENTES:

....
-

.

, ..

.._....'··iIIi·'·,.IÍI�_"......-- ... ...----r_--.......-......., .. '/.�...R.u.a_M.a.r.e.ch•.il.l_F.I'O•.r.ia.n.o_n•.
o

...2.9_-.F.o.ll.e_7.2.-1.9_1.1.,J

Novo exemplo

A indústria Malwee
Malhas dá maís um
exemplo de seu ínte
resse

'.

pelo bem estar
da comunidade. Na se'

gunda-feira (28), 19 ho- .

ras, o superintendente Ida empresa, Wander

Weege
.

faz a doação
de NCz$ 100 .mil ao

. Hospital e Maternída
de Jaraguä, A entre-

. ga do chequs será no

restaurante do Parque
Malwee. Pena que a

cidade tenha apenas

l
um Wandet ...

..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. PMDI'--nll""lIl11d-:etrgu.:· à opo.siçi"U8··-".,'y-,PRI já' lei; comissões: em::'4:f
redação da -"Iei�:' orgâlic:a do 1ß11Ii'c,ípilr�f:�'�: o" hlunitiPios�"'-Só 'faUa' -C'oruP.á, ','.,

,

.

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

As informações foram !idade do PMDB vai ser

prestadas pelo líder . da aplicada � " 'nà :éóinissão
bancada e representante gera;" disse Balduino,
do poder executivo .mu-

.

sintetizando o
'

que ficou
nicipal na Câmara de Ve- delineado eiltre os ve

readores, Balduíno Rau- readores peernedebistas.
líno. Pelo que foi discu-
tido nesse encontro. dei
xou a entender o líder
peemedebísta, dificilmen
te algum cargo de
relevância será -entregue
aos partidos de oposi
ção (PDS e PFL)-

;'i",

"Eles pöd,�m , indicar
os três membros"pare- a

comissão que é .de sete.
Não teria sentido ocu-'
parmos todos os cargos,
mas ä. nossa maioria" 'de-:
ve ser Jevada em consí
deração.

.

A proporciona-

A posição adotada
pelos líderes do PDS e

PFL exigindo .participa
ção nos trabalhos da
Câmara Organizante, tor
nadas públicas, é que
estão pesando na, deci
são

" adi·''; vereadores do
PMD'B.

.'

"É q�a'se uma

imposição e com isso o

pessoal. não concordou"
ponderou Raulino, a

firmando que a posição
final, contudo, nãQ .está
tomada ainda-

.
O PMDB tem maioria e não tem' o que

negociar. Cederá três dos, sete cargos Ela Comis
são Geral da Câmara Organizante à' oposição
por uma questão de .democracta, Os cargos . d2 :

presidente,
.

relator geral e a maioria de mem
bros será d,à .:bançada situacionistg. durents .

os

trabalhos d�:,.;eláporaç.ß.o da,'Lei OÍgâni�a :' do
município, que começa a. ser redigida em bre
ve- A' questão est�·· pratícamente fechada nes-
t ,:,s termos, e dependá, apenas :,d6 :. aval. do presi
dente do Partido, Ivo Konell,' que reassume na

segunda-feira (28) .,0 -cargo de prefeito..Posição
nesse sentido foi .tomada na segunda reunião da
bancada do PMDB ne Cêrnara d�' Yere-ªÇlor�s,
na quarta-feira que passou (2:)'), antes da sessão
ordinária. Para contemporizar há quem venÜ:"
1,=, entre os peemedebístas, a possíbilidade de
dar à oposição o cargo de presidente, mas es

sa é uma opção remota.
e' .�

Zonta: fizemos nossa parte

. No mesmo encontro
alguém chegou a sugerir
a possibilidade de con-

ceder aos partidos de
oposição o cargo 'oe
presidente da comissão
geral. Nada ficou de
finido. "Vamos aguardar
o retorno do prefeito Ivo
Koriell para tomar posi
ção definitiva a respeito
do' assunto" acrescen
tou o líder. O vereador
Luís Zonta, líder do PDS,
prefere não, comentar a

situação, afirmando a-

penas qUe "fizemos a

nOSE'a parte". "Quere-
mos participar. Aguar-
damos a manífestacão do
PMDB" concluiu.'

Clinico Veterinária
SCHWElTZER

Dr; WALDEMAR SCHWElTZER
Clínica de pequenos' e grändes animais, drúrgias, vacinações

raio x, internamentos, boutíque.
Rua Joínvílle. nQ 1.178 (em Irente+ao Supermercado Breíthaupt],

Fone 72-3268 - Jaragué do Sul' -;" Santa Catarina
.

)

Alergia·
..

Clinica· .

Dr.Antonío"Schrnidt
Furmado pela Escola de Pós·graduação da PUC Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma· Bronquite· Rinite ' Espir�0J-.:---C0ceiras nos olhos, nariz, ouvidos
e garganta· Tosse - Resfriados constante,· Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas· urticárias· inchações· coceiras· picadas de ;nsetos .

feridas na boca,

Alergia a'alimentos· medicamentos· ao sol e ao frio.

Erupções dive,·sas.
Preparo de vacinas· Testes Alérgicos,

Rua 7 de Setembro, 525- Fone (0473) 225475
Blumenau· SC

"

'.' _. w.J,'
-<

-

-

·0 PRN -_ Partido da
"Reconstrução Nacional -
já está . completamente
articulado em Jaraguá do
Sul, e' resta apenas Co
rupá "Collorír" para que
toda a região . tenha nú
cleos de apoio organi
zados a candidatura de
Fernando Collor de Mel
lo. A mobilização, como
se esperav-a, partiu . do
vereador José Ramos' de
Carvalho, e 'em Schroe
der houve surpresa.
Gregório Tíetz, qua es

tava prestes a formar o

PL.,... Partido Liberal - na

quela cidade, e o . pre
sidente da Comissão
Diretora Municipal' Pro
visória do PRN.

'Josê Gess�r, Alaví
Lunelli. Curt Hackbarth
e Gerson Jahn são os .

membros da. comissão
Cm Schroeder. Em Gua
ramírím à. liderança do
PRN está com o empresá
rio lngo Wagner, e os

PT de Jarag·uá lota 2 ônibus
O presidente do Diretório Municipal do

Partido dos Trabalhadores, Luiz . Hírsch en,
informou que os coordenadores do Comitê
Frente' Brasil Popular pretendem lotar dois
ônibus, que sairão da Vila Rau às 15h do
dia 26, rumo a Joínville, onde o presídenr
ciável Luís InáCio da Silva cumpre diversos

compromissos. A chegada do candidato da
Frente Brasil Popular (PT, PSB e PC do ..B) es-

tá prevista para às' 9h30min, saindo do aero

porto para o Centro em "carreata", passandox>
pelas ruas centrais.

-

Lula deve fazer uma coletiva COloU a"",�ín�>i
prensa' às 15h e um comício,. às 1-7h,' na 'Pra

ça da Bandeira, onde é esperada a concentração ,

de aproximadamente 4 mil pessoas. À :r:0ite, o

deputado federal do pT participa do Bailão na

Sociedade Vera Cruz, que inicia às 22h.

membros são: .José Car
los . Silva Júnior} Renato
César Dias, JOão' Val;:"

. demiro Dalprä e Adilson
Araújo. Em Massaran-
duba Adérico Gírardl.
preside e os membros- são:
Orlando Derettí, . Antônic
Inácio D.eretti, . "R4\1l
Ziehlsdorí. Vital.

-

Spézia
e José Roberto Maba:

José
. Ramos de Car

valho preside' à comís
são . de Jaráguâ 'do. Sul.
Os membros são Adílo
Kanchen, Venilton
Cláudio da Silva 'e', Teré
za Augusta Emmendöer-'

. fero A .sede do partido,
será na rua Reinaldo Rau
e deve sar . inaugurada
.nesta semana. Ramos vt-
.

ajou na sexta-feita' (25) -

para Florianópolis
. -

pará"
tratar OS últimos deta
lhes da fundação do par-:
tido na região com o de:
putado Heitor SCbé, presi
dente estadual do PRN.

SÁVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO' BARRETO DE AZEVEDO

ADVOGADOS
DIreito Civil - Criml�ar - Comercial
- Trabalhista - Esportivo -

� , \ .

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 97 -, Sala
Fone 72-0188 'Jaraguá do Sul - SC

Ferro Velho Marechal
DE ENGELMANN & CIA. LJBA.

Comercio de veíçulos u�àdo�_
. Peças para veículos .

Compramos automöveís aCide�tados
·i�\.,.t .

Rua Conrad Riegel, 162 - Fone 72-0874

Jaraguá ·do Sul SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Tres ,d:iasc de' lestas .r�am a's, 40·
, -

, .", .�:.� ,- '"

al�aJ de emu'cipaç'ia' da GUI'raßllrißl'
\," . '�f o!.:,"·. .

Desde que o então ra' o Bá:íle· da- Cormmída- questão, o certo é que
governador dê, Santa de, onde se apresentam a cidade ganhou este

Catarina, José Boabaid. as bandas Tureck (São noms de Guaramírím em

sancionou a L�i 295, que Bento do Sul ) e Cava" 1944, quando foi ele"
transferiu a sede do linho Branco (Blumeneu]; vada à categoria de

Município em Màssararr além do lançamento, o- Vila � deixou' de "ser
duba para Guaramirim, ficial do hino dã' cidade. ,o distrito de Bananal,
na data de 28 de agos-. No encerramento, em integrante do município
to dê 1949, já se passa- 28 de agosto, os "lcaros de Joinville- Já Bananal
ram 4@ anos- Para co- do Vale" fazem um foi a primeira denomina"
memorar este aníversá- show de' pâra-quedísmo ção qUe recebeu, devido

río, a Prefeitura e o e ocorre a decisão de -to- éI uma touceíra de bana" ,

povo guaramirense pre- das as' competições espor- na cultivada por índí-
pararam uma programação tivas- genas, que, naquela. _ é-
com três dias de festas. NOME poca tinham sua taba na

A abertura das festí- O significado do no- tifa São Francisco de
'vidades se realiza às 14h me da cidada de Guara- Paula, hoje Jaraguá do,
do día 26, no Complexo

'

mirim, de origem ind;ígena Sul.

Esportivo Municipal. tem várias exposições a· Apesar das dúvidas
Mais tarde ocorre iam- presentadas por histo- quanto a origem do nome

bém o d-9sfilé das So- riadores. "Pequena gar- do município, a versão
cidades de Tiro ca- ca vermelha" é' uma qUe maís convence a popu
tarinense, Comercial, Di- delas, pois às marg'?ns' Iacão é, a defuma espéci
ana e Ouro Verde -, dos rios que formam a me do? ave. a garça
que disputam a 1 \l Schüt- Bacia do Itapocu existe guará. Através de con-

,21envereino?fes.t a ipartrr uma espécie de pássaro tatos do deputado fede
das 15h. Além das com estas caracteristr ral Luis Henrique da
competições esportivas caso "Cuaré" pode s=r Silveira, (PMDB), segun
durante a tarde, está pre- traduzido �omo ave, gar" do o vice-prefeito Fran
visto ainda um culto ça, cão. lobo, peiXe do cisco Schork, a cidade
ecumênico às 19h e o mar e ainda é considera- foi presenteada com

Bajle dos 'Atiradores,' do uma, variação de dois casais dessa ave,
com apresentação de um "ebíra" (árvore). "Mi- que já estão na região
grupo felclóríco e a en- rim" quer dizer peque- e se tornam atrações
trega dos prêmios aos no. Assim, as outras durante os festejos de
melhores do tiro ao alvo, versões apresentadas aniversário. A doação
no final da noite, traduzem como "cãozinho" foi feita' pelo Museu

. As comemorações ou "árvore".
.

'

Emílio Goldi, de Belém do
c o n t Ln u a m n o Embora ainda não es- Pará que tem especrmes
dia 27, com destaque pa- teia explicada, esta de Guará em cativeiro.

ESTADO DE' SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
"O' Povo Participando e Decidindo"

PARAB'ENS GUARAMIRIM PELOS

40 'ANOS DE. PROGRESSO,

FRUTO DO TRABALHO ÁRDUO E

PARTICIPATIVO DE TODO O TEU POVO.

Admínístração.

Antônio Carlos Zimmermann

HerbertFrancisco Schork

cresceu bestente, mas' ainda

é jovem e tem um grande íuturo-.

"

Nós queremos ajudai' a· construir

�ste Iuturo, que será _ brilhante ..

Irtefatos d:a�

',p'assé::
&iliitl.

l11l,l·
Rua 28� de Agoste, n9 8
GUAR-AMlIUM ;_.. SC' _.

Parabén.s Guaramírím,

por suas 350.400· horas

de emancipação política

e admínístratíva

Rua 28 de Agosto, 1.728"
GUARAMIRIM - SC -

Wagner, JrllspDrtes� e: CDléral' ttia�
Matriz: BR-280 Km 55 Fone: 73-0163, PUlais: São Paulo
SP " Fone: (011) 92-9845 - 291�4511, Campinas: Fone:
(0192) 2&018 € 31-1144; Marilíe: Fone: (0144) 33"4923;;
.Ioinville: Fõne: (0474) 26-1480; Blumenau: Föné: (0473)
22"0799 e 22-6025.

, .
.

/ '

@,

.

I
------------ �__w---�----������--�����-------------------------�__�------�__� -w ,t.

1-2-3-4-5-,6-7-8 ...

19 - 20 - 21 - 22 - 23 .' ..
'

.

�W - 38 - 39 - 40 .

Parece muito, mas, na verdade
é bem pouco tempo para uma cidade

chegar ao nível de desenvolvimento
alcançado. por Guaramirim.

Parabéns pelo sucesso.

A única coisa que a gente

leva e jamais entrega é

Guaramirim, quo? ca-rregamos

em nossos corações,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Lalçada oliciaillente a lesta IRais'
alelli de, Jaraguá:, 1 = Schützenlesl

Foi lançada oficialmente na noite de 25

. de agosto a 1:(1 Schützentest-íesta
.

do tiro pro
moção que passa -a fazer parte do calendário
.turístíco de Jaragué do Sul. O lançamento foi
no Parque Agropecuário Ministro. João Cleo

phas, onde a' festa se desenvolverá entre os

días 13 e 22 de outubro. A promoção e organi
zação' é·· da Associação das Sociedades' de

Caça e Tiro de Jaraguá do Sul, que reúne 20

entidades nesse evento. A prefeitura munícf
paI, através de sua Assessoría de ClJ-ltura, Es

porte e Turismo, apoia integralmente Os traba
lhos. .

Para o lançamento oficial foram convi
dados todos os . órgãos de imprensa que atuam
em Janlguá/do Sul, autoridades e empresários.

O ato se deu no pavt
lhão "Arthur Müller", já
que o nOva pavilhão de

'exposições do Parque A

gropecuário está rece

bendo
.

o piso defin�\ivo.
A festa do tiro será nes

se novo prédio construí
do 'pela prefeitura e que
abrigou no mês passado
a 3� Feíra da Malha. Du

rante o lançamento, os

clubes de tiro envolvi
dos na promoção se ' fi
zeram presentes com

seus reis :2 melhores a

tiradores ..

À Comissão Organi
zadora Central apresen
tou também as' candida
tas ao' título de rainha
da 1 ª' Schützenfest, que

será conhecida no dia
14 de . outubro, um sába
do, no 'segundo baile
da' festa, que ocorrerá,

. a exemplo dos demais, no
novo pavilhão do "A
gropecuário". Da mes

ma forma foram apresen
tadas as armas que serão
utilizadas durante as

competições entre os

atiradores das 20· socie
dades Jaraguaenses e que
apontará o .reí do tiro
da 1 \I Schützenfest. Essa

. competição também, será
deserivolvída no "João
Cleophas.

Para abrigar esse e

vento, a prefeitura está
começando a construção
de um estende de tiro
COm dimensões oficiais

Balduino preside a eCO

e que poderá ser uti
lizado em outras dispu
tas oficiais, inclusive
(Cm Jogos Abertos. Ne�se
mesmo estande, haverá
também espaço para que
or turistas participem
da festa como atiradores,
A cada dia serão premia-

. dos os três melhores,
sendo o que somar maís
pontos, o ré -do día. Ban
da típica alemã, chope e

alegorias da tradição
germânica completaram o

lançamento oficial .- da
festa. Está nos planos
da Comissão Organiza"
dora promover outro
lançamento, desta vez

em Curitiba.
.

Schützeßvereine, instituições
.A "1 \l Schützenverei

riefest" que integra o

Progra�a de Aniversário
de 40 anos ríe Guarami

rim, se realiza a partir
(as 15h do dia 26 deste

. mês, na Sociedade Co-

ü�ercial.' A competição
1 eune as sociedades
Ouro Vedre. Comercia't,
Catarinense e Diana, sen

(o que a entrega da pre
míação ocorre durante o

Laile deste evento, com

inicio às 22h, no Parque
de Exposições Manoel
Perfeito de Aguiar, A
feEta terá a animação do

.. con�unto musical "Cla-
rins de P�ata".

"Schützenvereine", tra

duz',do do alemão segnifi
ca Sociedades de Ati
radores e são instituições
múito antigas, introduzi
claE ,m Santa Catarina
através da ImIgração,
tE:ndo um papel impor
tant2 na vida social, cul
tura: e' recreativa dos

imigrantes. Com o pa&-

sar do tempo, P'p:rillzd'
ram-se e sobreviveram até
.:JE dias atuais, mtezran
(:(,-se à Históna Catdri
nense,

Originá� ias na Idade
Mé:dia como organiza
ções de autodefesa. es

tas corporações existiam
lia Alemanha, Flandres,
r,-a:ses baixos, Norte da
f i anca, Saxônia, Turin
c-ia, Suíça e Tirol. O prín
c.pal ob ie tivo era treinar'
reu:; elementos no ma

nejo di'ls armas, cultivan
do o s:-ntiménto pátrio, a

camaradagem e a recrea

ção, In�cialmente usavam

'E,(Cteirns. pacsandç> a utili-
zar posleriormente·, ar-

rr,as de fogo.

Muitil<; c],-'ta:; corpo
rações tinpam

�

caratn
mi.:itar, havf"ndo, por e

xemplo, no Tirol, forras
que se opUE',eram a Na
"'018- n BonapRrte· Na, A
kmanha Medii�val, os

atiradores defendiam-se

seculares
c entra os abusos aos se
nhores feudais e do Po·
c' er Real, protegendo aín
ei ii suas cidades e co·

mércío, .combatendo sa-'
queadores e írrvasores
Quando não haviam com

bates, os participantes
organizavam competições
c'c tiro, surgindo posten
orrnente a promoção de
festes.

Os- Garotos da Rua lostral I
LP "'Hão basta dizer não

"

No ano seguite. umä
fita com a música "Sabe .

o Que Acontece Comigo"
foi distribuída nas FMs
locais". alcançando gran
de sucesso em todo o

Estado. Em 1985, gravam
· pela gravadora ACIT o

compacto "Programe" e

participam do Pestival.
MPG, que reuniu 40' mil
pessoas no Parque Mari

nh� do Brasil, na capital
gaúcha. A partir deste
evento, ,ª ACIT lança o

dísco "Rock Garagem",
onde o grupo' colabora
com a composião "Leva
ram Ele".

Já em 1986, tornam-Se
conhecidos nacíonalmen
te através do rock "Tô
de Saco Cheio",' do ''ip
"Rock. Grande do' Sul".
Contratados pe.a RCA,

· lançam seu primeiro
elepê - "Garotos da

·

Rua". O segundo, "Dr.
em Rock'nRoll", surgiu
em '1987 e teve incluida a
canção 'Eu já Sei' como
tema da novela Mandala .

Ago'ra a banda está na

estrada mostrando o

"Não Basta Dizer. NEO".

Festival de-� folclore reume

eotudantes, de 16 unidades
A '19ª' Uiüdade de coordenação Regional

promove nos dias 29 e 30 de agosto o VIII Fes
tival do Folclore, com início às 19h30min na

terça-feira e às 14h, na quínta, o evento será
realizado no Ginásio de Esportes Arthur Mül
ler e está inserido no planejamento -das en

tidades de ensino e globalizando à proposta cur

ricular. O objetivo é de valo-rizar as raízes his
tórico-culturais das comunidades e estirnu
laro conhecimento sobre o Folclore Brasí.eíro.

Este Iestival terá a participação d-= 16 Uni
dades Escola-res, apresentando diversos temas:

. CE Abdon Batista (frevo ), CE Julius Karsten

(quadrilha), CE Prof.' Heleodoro Borges (dança
<u�b,0), CE Prof, José D. Magalhães (dança ger'
malllca�, CE Roland H. Dornbusch (quadrilha),
CIP. Mario Krutzsch (memórias brasileiras), EB
Alvino Tribess (frevo), EB João Románo Moreira
(dança alemã), CE Terezá Ramos (tarant 31a),
EM Rodalpha Dornbusch' (la raSpa - mexica
na), Centro Educacional Evangélico (germâ:iü
c�), EM Alberto Bauer (chjmarrita), EM Am u
Towe Nagel (dança cigana), Colégio Divina Pro'
vidência (O Tec':!lão), APAE (Seu Mané)' e E�l
Renato Pradi (barreado).

. .

Isto fez com que es
tas corporações perd-es
scm suas características
f'U2�Teiras. Esta tradição
c1" fE'sta do tiro foi trá
zida para Santa Catarina
p � los imigrantes a'l'emã
es, adaptando-se ao meio
ambifmte. Estas informa
((';es estão contidas no li
"ro "Os Clubes de Caç� . ' .,.--------�-----------""
E' Tiro na Região de Blu-
]]1 (,pau", escrito pela pro
fessora Sueli Maria Van
zuitá Petry, responsável
p�,10 Arquivo Histórico
(Ia Fundação Casa Dr
BJumenau.

f-

O Caesar's Club a-

presentou, no último
dia 25, mais uma ótima
atração: o grupo de rock
"Cis Garotos' dia' Rua'''.;
que mostrou, . além. das
músicas contidas no seu

trabalho maís recente, o

LP "Não Basta Diz�-=r
Não", as primeiras cOIlY

posições da banda. Com
um repertório' repleto de
'rhythm'a blues", rock'n'
roll" e um pouco de rit
mos africanos, este tra
balho foi produzido no

ano passado.
Para chegar a :-=ste

terceiro elepê, o grupo
trabalhou muito. Surgin
do. erri 1983, quando Be
beco e Edinho encontl,"a ..

vam-se para tocar rock
no Bar Rocket 88, em

Porto A1,=gre, "Os Garo
tos da Rua" não demorou
para chegar a sua forme
cão atual. Foram convi
dados' Ricardo Cordeiro
(sax), Geraldo. Freitas
(baíxoj e .Justíno Vascon
celos 'guitarra) compon
do a banda que passou
a se apresentar em clubes
da capital e interior do
Rio Grande do Sul.

Funil,�!ja,)araguá Ltda.

Caibas e Aquecedor Solar

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-044õ
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"'Relações Sindicais", o tema do 18�
Encallra de' Empresários de Jaraguá
.

Ä diretoria dá Asso-
ciação Comercial e In-
dustriet de Jaraguá do
Sul (Acíjs), detectando
a preocupação da classe
e in p .r e s a r i a I da
cidade· a

.

respeito de
"relações sindicais:', con
tratou 'o palestraute Wil-_
son Muniz para fàlin so
bre o tema, .duranta o

189. Encontro de Empre
sérios Jaraguaenses- Ö
evento' ocorre a partír
das' 19 horas do. dia 30
deste mês, no Clubs A
tlético Baiependb Os or

gônizadores esperam, pelo
ínteresss que desperta o

assunto, a presenca d3 a-

proximadamente 200 par-
ticipantes.

'

O palestrante Wil-

son Muniz possui, um ex

tenso e respeitado curo'

rículo- Atuou como asse

sor trabalhista da Fiat,
gerente de "relações in

dustriaís da Skol, con

sultor técnico. da Master'
e negociador junto ao

Síndicato dos Metalúrgi
cos, no Rio de Jan-eiro.
Além disso. . fez cursos

de extensão "HaY
Sistem" (cargos e salários)
- na Itália e na França.
Também presta serviços
para 'a Petrobrás' Asso
ciacão Nacional de Jor-
nais, fábrica' de ônibus

.

Marcopolo, Eberie, E!'e
trosul e Instituto Brasí
leiro· do Petrólio, entre
outros.

Sen,ai
de

necessita
•

mais espaço
O Conselho Técníco

Consultivo
.

du Senaí
está reivindicando, Ja,
o segundo

-

piso do pré
dio' qUe está sendo cons

truído junto ao Centro
de Treinamento de

Juraguá do Sul'. A posí
cão foi tomada no últí
mo dia 16, durante a reu-

nião 'do Conselho, for
mada .

por representan
tes dos orgãos classistas'
do meio índustrial da ci
dade. O pedido formula
do faz parta de um o

Iício que está sendo' re

metido para o diretor
Regional do' Senai em

Santa Catarina, Célio
Goulart. Ao mesmo tem-
',po é reivindicado o curso

técnico especial de se-

gurança do trabalho.

Para cada vaga' que
. o Senai possui disponí
"'21 existem de oito a

, dez pessoas ínteressa
das. Com hase nessa si

tuação e5tá sendo reivirr
•

clicada neva ampliação
'no Centro de Treina
'monto de Jaraguá do
�S'UL Atualmente está em

obras e atrasadas, um

:prédio de um pavimento, .

.com 1·:�OO metros quadra
; dos. que vai abrigar cur
;
sos. '_ de . Ierramentaria,

: coníécção �. eletro-eletrô
,nic�.· O Conselho Técni
co. ·Cónsultivo quer já- o

.iniclo das obras do se gun
'do. pavimento para aten
'doer a.demanda das índus

: trias
"

da' região-

Ump_ pesquisa recente
constatou que o mercado

j local tem necessidade de
; 35 técnicos em seguran,

ca
. do trabalho. 'Em ne-

,
'

mhum centro do Srnaí
nei' Estado é oferecido
,�SSe curso, e Jaraguá do
'benefício.

Icijs aprova' projeto de praça
O projeto para revitalização da praça Ân

gelo Píazeíra, na frente da prefeitura, propos-.
to p<:;{a Secretaria do : Planejamento GO municí
pio, recebeu aprovação, e elogios, de empresá
rios da cidade durante a reunião semanal da
Associação Comercial 'e Industríal de Jaraguá
do S\11, no.día 21. Nos próximos dias a munici
palidade recebe ofício confirmando essa apro
vação, o que deye ocorrer também com outros
segmentos representativos da comunidade co-

. mo o CDL-Clube de Diretores Lojistas -

e Cá
mara de Vereadores, que também já receberam
cópias do projeto para avaliação. A Secreta
ria do Planejamento aguarda esse tipo de maní
festação para dar início as obras qua mudarão
completàmente a aparência daquela. praça, tor
nando-á moderna, agradável e .perfeito ponto
para atividades cívícas . e culturais. Consultar
comunidade antes de realizar obras tem sido
uma constante naquela pasta do governo mu

nicipal.

José Alberto Barbosa
DEFESAS ClVEIS E CRIMINAIS

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua JOão Marcatto n.? 13 - 2.9 andar

sala 204 - telefone: 72-1869

Jaraguá do Sul SC

"araquial-
CASAMENTOS,

26.08.89 - José Paulo Espíndola e Eulanda Gust
mann - 11 :00 horas na Matríz-, Josué T. :Wro·
blewski e Tânia Regina Ab.elino �. 17:00' horas
nç M()ilha., Sérgio Luiz Wollan e Silvia Sansen
- 18:00 horas Matríz-, - Guida Ríncaweskí. e.

Marli Forlin - 20:15 horas, nç Molha.
'

MISSAS
Sábado - 19:00 horas: Matriz, São. Francisco;
18:00 horas São Luiz Gonzaga, São João; 19:{)0
horas .

São Judas Tadeu" São José; 16:00 horas
Santa. Cruz; 19:00 horas São Pedro; 14:'00 ho
ras Missa das Crianças (Matriz)
Domingo: '7:00, '9:00 e 19:00 horas Matriz, 8:00
horas 'São Judas Tadeu e N. Sre, de Fátima;
9:30 horas N. Sra. Rainha da Paz "

N. Sra. Apa
recida, Santa Luzia; 16:00 horas N. Sra. Perpé-
tuo Socorro.

'

"Dia do Catequista"
Dia de reflexão, revisão fortalecimento, estudo,
encontro, celebração e compromisso.
Ser catequista é ser

.

profeta na comunidad ..

Catequista é o anuncíador das maravilhas de
Deus; denunciador de tudo que machuca o'

homem e gerador de COmunidade.
Ser catequista. nasce da visão, vocação � ser

viço na Igreja.
E o catequista é portador de uma mensagem.
Mensagem não é só doutrina. Ba é vida. E esta
Mensagem deve ser' transmitida ao homem do
nosso tempo com suas angustias e esperanças .

.É preciso ql nós, mesmos assimilemos constante
mente essa Mensagem a fim de que a nossa vida, a·'

través do testemunho, se torne, ela mesma u

ma Mensagem do Pai para os outros.

QU�Jemos lembrar aqui todos 03' nossos cate

quistas, que nos ajudam na busca de Deus e

são os primeiros a arregaçar as mangas na hora
do serviço.
Prá vocês catequistas, nossa gratidão e

nossa prece!

(_/;;HO \.' '.'
.

,

YrAçi\o CÁNARrNHO LTOA.

Programe bem as suas víagens de férias e

rccreacão. A "Canarlnho" coloca à sua dis

posição Os modernos e contortäveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco,

Av. Mal. ,Deodoro, �87 _
Fone 72-1422

Verdureira / da ,- Raquel
COMt:RCIO DE FRUTAS �E VERDURAS,

SEMPRE FRESCAS E VERDES, PÃO CASEIRO
E CUCAS. AMPLO ESTACIONAMENTO.

Rua CeI. Procópio
Jaraguá

Gomes de
. Oliveira .. 1.160

do Sul SC

72-3764,'

liMElIlIRIER rfícUlI'
Jaraguá do Sul
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.

Carlls dl-Mlsel; I•.•11IIIa.1I voltadl A hlst6ria",,··
,� o' COlégIo foram 'referenciais d� unia, ,busca
)qu� '€u

-

vísualízavä, tomo antroP61og� enrus"
tido. 'Ainda: cursando a escola fui trabalhar no

• f ••
" ,-

Banco Nacional (o do Guarda-Chuva). Em 83
resolvi conhecer o nordeste -e sua cultura - o

outro Brasjl, Quem me "convenceu' foi o

Prof: MigueÍ Nenevê qUe estava na Paraíba, de-

"pois de lecionar português, inglês - tudo - no
,

Cal. S. Luís e lá se encontrava pare fazer .mes-
'

trado de Literatura Anglo"Ameiiêaha. Para mim
aquilo era um <prato cheío.. Acabei no Colé-

CP: - Quem é Você atínal. Chega de .'gio Pio X, em' João :Pessoa ,áté -Jáneíro/Bd. 'Em '.

,�anslnho e já é notado na cidade1 Campina Grande fiz Um retiro na Congregação
CH: ::..__ Nem tanto assim, "seo" Eug,êIi.�O; .Maríste- 'Fui encaminhado à Fortaleza para o

Já estou aqui há algum tempo- '�eu nome e _Juvenäto e .acabeí d�S'cobtindo que não era

Carlos César Hoffmann. filho de Inácio e de Ro- esse o caminho que, procurava. , Trabalhe! no
sa Nunes Maci�l, o pai natural de Br�sque' (os Bradesco. que me trensíeríu para Aracajú-
pais dele 'Vieram de São Pedro,?e Al,c,antara) e Sergipe. Descobri' ali que a cultura do nordestí-
mamãe da re,gião de Lages, de engem esp�nhola. no está, em 'função da produção cultural para
Nasci em 14.11·61. em .Curítiba, em razao. de sobreviver. Industríálíze-se no artesanato, que
uma doença de minha mãe. Sabia "que IÍl�U no- tem 'que ser bom na música e no teatro" explo-
me já fora·., pésqul�ado ant�s.' �e eu nasc.er? rando- natureza, as praias, para vender ' aos

Meu pai gostava muito demusica, espe�lal" turistas. Em função disso é que f�cq desassistido
mente as' de Karl Kramer, ,dai o Carlos e. Cesa:, '0 interior; a não ser quando o governo decide
'embora muito presunçoso por parte de meu pai, criar projetos políticos. Em 1985 voltei à'
adivinha à história romena.

.

E assim aconteceut .Jareguá: em' junho fui trabalhar ria Secretaria
CP: _: Teils trmãos! ,; Municipal d� Cultura, até dezembro. Fiz ves

CH: - Tenho. O Jorge, a Jane e Sandra
; tibular para filosofia na U,FSC, onde cursei me

moram aqui e a Tânia, .em Campo Mau"! tade do curso, com estágios na museu da Uni"
rão"(PR). - '. ' ..

'

.,

. .versídade. observando projetos na área da'
CP: -::- De onde víeram os teus.antepassados? Cultura-: Em '87 voltéí novamente para a Secre-
CH: ""-'-, Os pais são, brasileiros. Papa! foi tana de 'Cultura de Jaraguá e transíerí meu

semínarísta, tipógrafo, comerciante e Iazen- curso para Ciências' Socíaís na FURB, subsídí-
deiro- Os avós moravam ein Brusque, O� bí- ado pela Prefeitura. Na seçretària municipal de-
savós eram naturais .do norte da Al'emanha. :s�nvolvi, enré outros: O 19 e 29 Festival

'

Es"
ele era sápateiro e' emigrou, por questões tudantil de Teatro, qO 19 grau, obser�andó pelos
'sociais da época. Aindá vou pesquisar .

a- teatrólogos de Blumenau, que os consideraram
quele passado. de nivel espetacular e· o Mu�u da PrefeitUra
CP: - Como fOI de estt�dos? '"Ernil1o da- Silva". Devo, cohclui'r meu curso Em

CH: -:- Poderia dizer que foi agitado, sem" 90. PartiCipo de um projeto aprovado pela
. pre em búsca de' algo mais. O primário e FURB, na área da� àntrologia, que estou desen"

ginásio ifiz numa escola públiç:a do bailTo. do Por" .. volvendo e,m, Jaragúá.
tão Curitiba· . Lembro da Professora Elsa Fa"' CP: - Que atividades désenvolve atualmen-.

vr�tto, mulher 'enérgica que batia na mão.' Ti- te?
rei muitas nções, de perseverança ,e d� aplica" . CH: - Desd,� 1:988 trabalho eom fo1c:öre:
ção nos estudos. Aos 12 anos fu,i morar

-

come Crupo Nascente de. Tradição Germftnfca: Cen-
meu tio 'em. Càseavél, ,Papai tinha' fazenda em 1ro

.

Ê'ducacional Evangélico, Escolas de Rio
Capanema e a mamãe ficou em C!lritiba, com (Cerro e de Rio da Lu� (Salão Barg), envolveri"
os outros filhos, perto de parentes. Trabalhei na ,do 130 pessoas,' jovens e criànças. Trabalho
panificado'ra do tio e me juntei ,ao Grupo Tea"

.'no Museu da Malwée, prQjeto db finado Wolf-
tial Independente "Gralha Azul", até .1918, com, 'gang Weege 'e, qu,= tein fi contHll.1id-ade do sr.

apresentações "na regi,ão, -por amor à' arte, 'Wander Weege, resgate dos doadores, do acer..

alcançando 'as Ii:ncursões ,ate Rolândia· Voltei
va, bem como sUa história e Um projeto

.

de
,à Curitiba para refazer 'os estudos. Trabalhei 'educação, onde, os alunos, �través do museu
nà Ag' Bamerip.dus da Mal. Deodoro· Ainda em tentam entender" o vaiar dos objetos expostos.
78 fui à: Lages e fiz teatro por 2 anos no Grupo- na sociedade contemporânea.. ' O museu me
do SESC, enquanto trabalhava .como balconista tem propici.ado tempo para desenvolver os

e cobrador ,da Relojoaria TIC-TAC, de' José projetos acima mencionados. Pelo tempo de tra"
Delavedova, gente' boa. Em' 1980, se nãó me 'balho consiôero-me um museólogo e fôldorista.
engano, realizavam"se em' - Jaraguá os Jogos CP: - A politica -uie atraef.
Abertos de SC. . Numa casual visita a amigos CH: --::- Não posso negar que' tenho interes-
de Corupá, acabei assistin_do parte desses jogos. :S� pe:a política, COI'ltudo, aindª nã� pensei dis-,
Gostei elo lugar, demais. "Seu:" Iidgar, lageano" ]Jlutar uma eleição.

.

que realizava construçõ€s na região , me. l'in- CP: - Religião?
duziu" a ficar pôr aqui. PraHca.rp.ente ,a minha CH: . ..",.. Católica Apostólica . Romana. Ori:
vida começava em Jarag-l.lá. VO:l'::!l à Lages: '<gmáriam,ente. meus bisav6s .gr-dm luteranos e

sÓ pra �me despedir. Passei a morar na- Ep. Pes- mo Brasil aderiram a,o catolicism:o, porque no
soa, defronte do KQhlbacb, com uma família bai" 1ugar 'São Pedro de Alcântara não havia igreja
ana· Com trabälho na Kohlbach por<3 meses, ;eva�gélica e eles tinham o hábito de fn�qü�ntar
ingress2i na Colégio S. Luís,. no Curso Cienti· �uma i{!reJa.
fico. Lá me aconteceu um 'Cft!lO 'interessante' CP: - Pratic� esportes
que· mnito nle lembrotl a Prof. 'Elsa- a que me CH: - Ocupo�me com leitura, tênis de
r�feri aCÍl�la. A Prof. Ligia, Emmendoerfer, era 'mesa, xadrez e música. - A últiiria paixão é
professora' de história e deixei de apresentar um Andreas VoHenweidei,' da Alemanha, com �Ua
.trabalho, por falta de tempo, e fOi gtaças a atitu- harpa; ,

de enétgica da ilustre mestra que eu consegui CP: - Vida Sa.daU
uma co1ocaçã'0 NO S· Luís, que é quando tonsê-- CH: ._::. As atividades qué exerço, os estu"
,gui estudar �té mEados de, 83. A Prof. Lígia dos em Blumenau � o tràba�ho com grupos me

� LU��--a.""""""""""""""""".m..â'

-Pai assim' qúe �ntr�i em contate' com o ,�n�
trev.istad6. E que na empresa exístem outros

portando o mesmo nome. Lemb�o a? Carlos do

Museu de um '''xará'' que também e Hoffmann,

de Curitiba"PR, irmão de Arthur e, filho� .de
Julius, com loja na Praça da" Ordem e Iäbríca

na 13 de Maio. 'Carlos não Os conhece, mas Ja

topou com outros do �e�íssimo designativo.
Enquanto ouvimos uma, musica suave, lasco, a

"primeira pergunta:

/

fmpedem outtos ��tevänei'
'os, ',Mas gost�.:.� db!� que
estou fazendo..' � ":: :". , :, "

€-P:�"_"-Projetos futu
ros?
CH;: :,.:t� '- Fazer

mestrâdo em flhtrbpolo
gía, çQm<;f' .tíl>NtjYÖ:íIIiéd,i�
ato; '29' "-'-" "CofiSeguir� res"
getar â História' da Jara."

, guä e �'Ç -:Construlr uma
casa ao pé da montanha
de Ceríbaldí, na . divisa

';_om" Rio - des C;e&:rQ�.
E o máximo.

Macedo assume a

direção da ,SEE
o proíessor 'Pedro,

Tadeu Fel'reiFa' Macedo,
41 anos íoí nomeado dire
tor geral da Secretaria de
Estado' da Educação, car

go vago cOm a exonera-
ção do professor wu-
son Schmidt, que assu-
miu a Subsecretaria de
Organização e Moderni<
zação Admínistratíva 'da
Seplan- A pupli�él.t;ã:o no

Diário Oficiai,' ::, dó' 'Estádo
será ne,sta c,semana, com
a posse de �ace�o aCQn"
tecendà 'em segnida.

Pedro Macedo respon-
.

de pela Divisão de apoio
ao Estudante ,(Divae),
setor 'encarregado' pela
ássistência :ao aluno 'ca"
Tente, como merenda es

colar, 'trânsporte ' estalar,
bolsas de, trabalho e de
(éptudo; material escolar
etc· .. É' suplente de vere�
ador . (PMDB) de Pa-:hoça
e professar licenciado
em Pedagogia:· Exerceu
essa· profissão em Tim"
bó, -Biguaçu� Paulo Lopes,
São José e Águas Mor'
nas· Atualmente Pedro
Macedo está lotadó no

Colégio Silveira d:e mat"'
"tos. Município de 'Santo
Amaro da Imperatriz.

A indicação do novo

diretor"geral teve' o res"

paldo do secretário da
E'ducação, professor Ja"
sé Tafner,· qU2 pretende
!lgora implementar novo·

-ritmo de trabalho no s·efor'
educaçionaJ da rede púh:i-
ca estadual, valorizal1do a

atuação do educador na
sala de aula· Pedro Ma:
cedo diz qu 2 colocará
em ação os projetos em
andamento e

� previstos
pela Secretaria, "dentro
da linha administrativa
traçada pelo secretário
e'

.

pela filosofia prOrm"
mátíca do cadérnO de
ações' 'do Partido ql'e
-está: no governo."Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DEUTSCH DAMIT DIE ERéRBTE MUTTERSPRA
HCE NICHT IN VERGESSENHE,lT GERÁET JiI'

.

� - - - Dm REDAKTION
•

DAS ERKENNEN

Ein Wandetbursch mit dem Stab in det Hand
kommt wieder heim aus dem fremden Land. Sein
ist bestaeubt, sein Antlitz verbrannt: va wem Haar
wird der Bursch wohl zuerst erkanntr

.

. .,

So, tritt: er ins'Staedchen durchs ,alte Ta;; " am

Schlagbaum lehnt [ust. der Zoellner davor- ,Der
Zoellner, der war ihm ein lieber Freund; oft
hatte, der Becher die 'beíden vereint- Doch·si-�h!
Freund Zollmann erkennt ihn nicht; zu' sehr hat
die Sonn' ihm verbrannt das Gesicht.

Und weiter wandert nach kurzem Gruss der
Bursche und scbuetteít. den, Staub vom Fuss- Da
schaut aus dem: Fenster .seín Schaetzel fromm: :

"Du bluehende Jungfrau, viel schoenen 'WililL
kómm l" - ,Doch sieh! auch das Maégdlein "er
.kennt ibn nicht.. die Sonn' hat zu sehr ihm ver

'brazUlt -des G�sicht.
.

I

, 'Und weiter geht' er die Strass' entlang; ein Tra
i-::nleiij, ibm haengt an der braunnsn Wand'. Da
wankt von dem Kirchensteig 'sein 'Muetterchen
her. ,"Gott gruess Euchi!" so spricht' er und
sonst nichts mehr- Doei sieh! - _:"P-das Muet-
.terchen voll Lust: "Mein Sohn!" - und sinkt
- an dez Burs chen Brust. Wie sehr auch die
Sonne, sein Antlitz verbrannt, das Mutteraug".

.

hat ihn doch g-1'eiGh erkannt. -,
,

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

roupas simples e automáticas,' geladeiras, ferros
elétricos, aspiradores de pó" ventiladores e

fornos, entre outros. .

.

Postos autcrízados: 'Walter Mueller, Dako : e
. Geral.

RUa CeI. Procópio Gomes 145 - Fone 72-2571 -

defronte a Tottal.

Relojoaria AVENIDA
As mals finas sugestões para presentes, '

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e astígos de prataria estão na

RJLOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas'

Presidente " do
'CI'E ,eIDQs�ado:

. . E'm sessão plenária do
ÚltimQ día 20, tomou pos
se o novo' presidente do'
Conselho Estadual

.,_

de
Educação, proíessor Jor
ge de Souza Coelho,' jun
tamenta cOJIl o vice, pro
íessor Kuno Paulo Rodhen
e o' secretério geral, pro
íessor Almírindo "Bran-
'eher. cuja gestão vai de
1989 a i991. '"

"

Ao se referir sobre
as primeiras medidas
a serem tomadas pela no

va gestão
.

do Conselho,
o professor Jarge Coelho
aíírma que "inicialmente
9 Conselho Estadual de·
I:.'ducação 'd�verá fazer
uma avaliação criterio
sa da Legislação da Edu
c8.ção víngents no' E'sta
do" buscando adequá'lla
à soa reálídade''.

Quanto â Secretaria
de

�.

Estaçlo da Educação
(SEI:.'), o novo presidente
do Conselho Estadual de
I.:ducàção afirma, que pre-,.
tende "estabelecer . um

clima .fiermõrríco" com

este Orgão. Diz, ainda,'
que o Conselho não po-:

-:

de ficar de tora das dis
cussões da lei, de Diretrí-
zes e Bases da Educação.
(LP!})·

Dentm das, .preocu
pações de Coelho, es·
tá

, também.' o fato de
"em p2ena véspera do
ano' 2.000J muitas escolas
possuem somente o giz"
e também a constatação
da merenda escolar
ser ainda "o maior atra
tivo à clientela, escolar".
Com relaeão. às escolas
particulares e fundacio- '

naís, Coelho diz "não
entender a prática de uma
escola democrática, ex

cluíndo-se a escola . par
tícular", Considera isto
,"um ato preconceituo-
so".

Para nós, seguro não é só garantia de. riscos

Segu'ra ·é

Prestação de Serviços
"�,: Consulte r.- nos

\

� Seguros 'A. <Garcia Psicoterapia individual, psicoterapíg de grupo,
I" 'psicodiagnóstico. ' Psicoterapia femíliar.

Rua Expedtclonârlo Gumercindo da Silva 'fi<? 90; í.'?' andar, sala 2

Fone- 12'1'88 - Jaiagu:� do _SuL� 'Sc�-
__., > -,r. --R: .. , .....-., .. -�� ..

'
•. r •.�,

"

'.(

. 'INFÖRMATIVO ROTARIO
.

.•.I. O Qua!ro-Meia-
.-

",,� CIDCa. .

...

:.{

"Desfru� Rotary""

REPRESENTAÇÃO DISTRITAL DE ,ROTARACl
CLUBS

T�nia Regina Andrade manda dizer que a.'

FESTA COWNTRY que contou com a partici
pação dos

�

Rotaract Clubs de JOINVILLE, PLO--'"
RIANÓPor.IS·DESTERRO e JARAGUA DO SUL,
dentro da reunião dístrttal do Rotaract C1ub de
Guaramirím, afcencou sucesso. OS· companhei
ros de GUARAMIRIM receberam muito bem a '

todos os visitantes, e de uma maneira ou' de
outra sempre deram a atenção devida a cada
um dos presentes. Tânia' agradecs pelo com

panheírísmo e apresenta os parabéns.

CONCERTO DE PIANO

VISITA 00 GOVERNAI>OR MIRANDA AO RC
llPOUS ·TRINDADE .

A visita do Gov- Manoel Miranda ao Trindade
fOL condignamente assinalado no Paula Ramos
E'spo,rte Clube, ':!m� 'reunião presidida pelo
camp· Altair Acorde. Além da interessante

Imensagem dia Governador do: Distrito 465,
as presenças dos ex-Governadores Trilha, Fis·
cher e Genovêncio Mattos, a- admissão de um no-

vo companheiro e a declaração de sócios hono

räríos dos camp. Gonovêncio 'Mattos, do RC

Florianópolis e Alfred Heilmann. do RC Ploríanõ
polis-Leste. C> Rotaract prestigiou a reunião com

a apresentação de um- excelente trabalhö de
Ana' Paula. '

,

'

"

.
,

Ex-bolenista, arquiteto e pianista ArMAR CE"
SAR SANTINHO que vive em Barcelona-Espanha,
.apresentêr-se-ã no Teatro de Alvaro Carvalho" às
21 :00 horas do día 4 de setembro de 1989. A a

presentação terá caráter beneficente em prol
do 'MOVIMENTO "PORTA ABER!l!A". Ê pro"
moção do Rotary Club Florianópolis-Trindade e
apoio dá Fundação Catarinense de Cultura. Aos
amantes 'da boa música um evento imperdível.

ROTARY CLUB FPOUS-ESTREI:TO

Em 'homenagem, ao "Dia do Papai" o clube
presidido por Adolfo Hochleítner aconteceu

.

na "Casa da, Amizade, com bonita programa
ção. Muito apreciada.

(COMISSÃO DE: RELAÇOES PÚBUCAS' DO

'DISTRITO 465. ANO 1989'90)

• •

,.Jono
I'nstituto de Psicologia.
ATÉNDIl\fENTO À ÇRIANÇA�,

ADOLESCENTES E ADULTOS

,

Travessa Anita Garibaldí n.<? rOl; /lateral dá 'E- il
.

pit�riQ pessOä, telefoIie� 7�.-2Q��;.ß, 72-0252.,.:.-::_,:. ;
-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'.... HÁ 70 ANOS

CONFIRJ\ A HISTÓRIA.'.. BarílcJ Jle' Itapocu
.

Em 1919, a taxa escolar rendía
muitos protestos e a expulsão do

proíessor Ricardo Jürgens de Anna'

burgo. era muito com�t�d?. Mas
também em Bananal e circunvízínhances
a situação 'não estava melhdr·· O'

delegado informava que havia .sedi
ção dos colonos, incitando uma agres
são ·à Superíntendêncía Municipal,
mencíonando Guilherme. Jahn e, Er

misto Doubrawa. que exigiam en

tre muitas outras coisas "0 ensino

alemão; suspensão da .taxa escolar
e alistamento de- eleitores em ale-.
mão. Guilhenrie Jahn apesar de in

timado 3, vezes não compareceu, dízen-
( do para a' autondade polícial de

Bananal que não atendia.a intimação
de autoridades negras. - Ernesto
Doubrawa que .também não aten

dia a intimação comparecia com

um filho de Gui-Iherme Jahn, de no

me- Affonso, em . companhia do dr

Plácido Gomes, que assistia todos
os depoimentos. Dizia o delegado
ter tomado c,on'hecirllento .de numero-'
sos colonos fortemente armados
em Joínvílle, que 'estavam pacíficos
e tinha deixado suas - armas a uma

dístäncíe
.

de l' Km. - Para, evitar gra
ves consequências . e como não . preci
savam tirar da cadeia, Jahn e Dou
brewa, porque não 'estavam presos
:e como as armas estavam no Salão
Baumer _:_ dizia o delegado' - "não

mandeí .maís intimar a Jahn, deixan
do ao alvitre e 'eritério 40 Exmo.
Snr. Dr. Chefe de Polícia".
. �. HA 40 ANOS

,_;.. . Em 1949, os bancários' homena
geavam o sr. Pedro Bina Martins que
deixava .a cidade. Além dos funcioná
rios dos bancos locais compareci
am Q dep. Artur Müller o Preí

Waldemar Grubba, o dr. Luiz de

Souza, Pr-es. da Cêmara. Ney Franco;
escrivão .do Juizo ß E:ugênio, Schmõc
kel. diretor de·A Comercial' Ltda. -
Emanoél Machado e o dr. Luiz de
Souza homenageavam e Bina Martins

agradecia. Além dos
.
citados toma

vam ainda' parte no jantar o sr. Dar

cy Luz, Arnaldo Schultz, Rodolfo .pe
reira, Ernesto Silva, Clécio Espezim,
todos com as esposas, e srtas. Te
rezinha Roeder, DBJrila BuhT,'

.

Onda

Nagel e aÍnda Oli'. srs. fleinz Barg,
OUo Mey, João Budal da Silva, AI

�o Prada, Eggon João da Silva, Os

mar Duarte, Arthur Zimmermann,

Edgar Piazera, Manoel Amaral, Wer

ner (Horst e Sergio Franco·
- Um anúncio na' imprensa apare

"cia' de forma. singular, visto q1.!le· a,
família tradicional residia no municí
pio: "QUARTO � cOM pENSÃO em

casa, de família, entraâa independen
t2 e perto do cEintro, procura rapaz
solteiro. Melhor cOql garagem. Favor

q.irigir-sp a VICTOR RADUENZ".
.

. " HÁ 30 ANOS
-

. Em 1959, a empresa' Jo,eo
Wiest & Cia Lida. comeJIlqrava - em

16 de ágosto o lO«?
.

ANIVERSARIO
DE FUNDAÇÃO. :'COIIl;' séde, a Rua

-

. -. ., -. � .

mAGUA rxJSC(í�6 DE j\<X)SM'X (ffDE S!l'EMB,RO'DE nIet.
7
C aR,"'. f _O-'·.-D'�p �p a. V·p '.' ·'.��'I·:;:'z " XI·.:tJ.. �Ji�·

...... __ .,.

·'r ;. 1;" 't ',I 0, '!.
•

:-.
-

:; _==S�
ADVO-G" .·DA '�A JIlst� de .... aeale Dlo pode Dear 16 na A\ldaderr..

.

. .' n. _

. (1) PIlAdo s6 '. Import..te � o seu tempo, f�1 bem. eBlpreg�do.

Dra. Aurilene M. Buzzi
.

'
. .'

-

•. 'Questões de tétta:s' - 'addentes de' transito •

inventários . cobranças .e ,advocaçlit em geral.
.:Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711.

AS MELHORES OpÇOES PARA PRESENTEAR
ESTAO NA

Lanznaster
J6ias, semi. jÓlas e ré16�ios com o carlnh<; da

LANZNASTER,z
Mareç_ha1- Deodoro, 391- Fone '12·1267, em Jarag:uá

Fale _ Ingl�s
'eID 24 horos

Esta- é sua. oportunidade agora no Brasil.
The Wllzard oi. Conversation

II< Método exclusivo desenvolvido nos U. S. A

para. 'quem .' tem urgência em fatar inglês.
'" Ensino individual ou em grupo para empresas
ou . particulares.

'" Método prático, eficiente e revfiluciónário:
. Aprendizado .' �arantido·.

INFPRMAÇÖES
Gladls Schmidt POifo -,

RU,a Exped. Antonio Carlos Ferreira 68

Fone 72-0527

(i.) a 3 ä ,.) tI') :1.1',,]-
Fundação: 10 de MaiO de 1919

.
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ASSOCIAÚO A ADJORIjSC E ABRAJQRI

Os' artigos assinados não refletein a opinião
do semanário. As cartas devem ser legtvejs
com assinatura" noine, endereço. telefone e nl}

da ct�d. de Identidade., ,A publicação depende
do critério da redação, que se reservà o direito
dé resumi':-Ias e a mà�érla não publicada .não .,e-

_

rá devolvida•.

Exped. Antonio Carlos Ferreira, 103,
a passagem dos dois lustros' reconhe:

· da, méritos ao velho João, de saudosa,
memöna- A 'imprensa dlvulgava em

primeira página. .' .

Não é d� hoje a ameaça de deí:
xar pagar dividas assumidas gublica
mente. Um dos jorIl._ais de Níteröt

, Inserta () seguinte anúncio, reprodu',
zid_? na imprensa [araguaense,' pelo
seu ineditismo: "AVISO A P�ÇA -

José Roberto- Bittencourt. brasileiro.,
comunicava a quem ínteressar pos
sa que em viste da atual desvalori
zação da moeda, retração de crédito,
alta exagerada do custo de vida, n:
solveu suspender todo .e qualquer 'pa
gamento de dívidas até .a normalize
ção do custo de vída".:
- Uma corrida altista provocava. i

o desassossego da população, a caro

ne. e a banha dasapareciern do mer-.
cado- PrOvidências tomadas, no entanto" !
surtiam �femero efeito; o Ieíjão eSCQn- ,

dido devido � ganância dos açàli1bar-:
cadores era descoberto, provocando
a baixa, do: produto qus de 50 cru

zeíros o .quílo, estava sendo vendido
a,39 e até por menos..

' .r » ' HÁ, 20 ANOS
- Em 1969, ilustre autoridade Ma

rista visitavam Jaraguá do Sul, duran
.te três dias. - Tratava-se do Rev. lr
mão Gonçalves Xavier, pD. Assis
tente Geral de C0ngregação Marista
no Brasil, Portugal e suas colônias,
tendo proferido brilhante \

palestra,
.'

subordinada .ao tema "LAR�ESCOLA"
- "MESTRE-ALUNO-PAI", O

.

Prof.
Paulo Maretti escrevia extenso ,arJigo'
no "maís antigo", destacando

.

a;

personalídàds de ilustre visitante-
- :Mário Tavares lançava um li

vro, sob o sugestivo título POR

.ES--I.SE MUNDO DÊ' DEUS, um rliário de

vi�ge� quando. de sua recente pere
grmaçao pela . Europa, em companhia .

de sua esposa D· Diva, sua irmã He'
loisa Tavares Cals de -Oliveira e de
seu cunhado, Almirante George Cals
de Oliveira.
'..

' HÁ 10 ANOS
- Em 1919, o petróleo no navio

"Brasília" era descarregado' no termí
nal de São Francisco do Sul, CO!ll
a -falta de 13 mil ton'=ladas e a in'

formação vazou para à imprensa, com

,caracteristícas' de ,escândalo t=. pergun
tado -ao Presidente da Petrobrás, Shi'

2eaki Ueki. sobre a' pos$ibilidade. do
,comanda,nte ter vendido no camihho,
ele, ressalvou: '-'Eu não estou dizendo
isso". Mas lamentou q:u� a imprerisa
não queri,a entender o qUe Ocorreu,

c:om O· petróleo e afirm9u que o su-

. miço estava sendo apuradó por. uma
comissão de inquérito interna.' Se
resposta� houve, não tomamos conhe-

·

cimento·
O ministro do trabalho· Murilo

M_!lcedo admitia que reajuste semes'
trais para quem ganhasse até ::>'0 sa

lários
_ poderia sofrer modificações .

Era :outra mudança na economia após
a queda de Mário Henrique Simon
sen, que já ha�via aprovado a idéia.

· Oride �stallloS hOj�?
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Preleitura e.studa ,'*1110·· para·· a .

, illlldautaçãd de '._rghláis a BR-280'
,... .'� .' "'.....

",", '_ -;

,

'.

- _. ! .. -, •

-.,
�

I

l-

I
tos estão s�ndö'mentidcs;
com esse objetivo" com .o

IPPUC-1nshtuto de Pe��
quisa e Planejamento 'de'

. Curltíba-;" .,considerado
,

um dQs melhores do .Í>·aís
rpara o íornecímento '_'de"
subsídios para elaboraeão
dos projetos 'e estabeleci-:
mento de critérios e pará
metros , norteadores de

}ocal'iza'ção;' ímplantação
ii funcíoriàmento.

A �JSeplan�Sec.í"etarl� ,.�,xplica Qsmar Günther.
de Plarre.jaifiento-,', _ da,
'prefeitura ge Jarag:uá� do..

'

As .rues. qUe serão 'es

Sul vem desenvolvendo tendidas, ao longo' da ro

levantamentol)t:','�;,ItO!pog"r�á,:,' .. dO,vi�, caso, .os sstudos
ficas par.a � implãntp_r;;QUéil$: ,

'conficrmem
.. es,sa pQssi,bili'

ruas marginais, a. B_R>-280: __

dade, 'são" ,·"a' Carlos
- O objetivo é:'g_a!fan,tiÚ�·; Hardt" e, -_-"J06.0 Wi�st
seguran,ça dos- l'!lP;rad�!,es_', Júníor". "t;s�as ruas ,são
dos (bairros E!itui,l.d6s ao 'importantes, haja visto a

longo da rodovia. ,As- te:t;ldêricià certa de crescí-.
informações toram preso' mento e ocupação 'urbana
tadas pelo secretärio 'de" daquela região- A ím
planejamento, engenher plantação desSa$ , vias
ro Osmar Günther, que na faIxa de domínio da Segundo ainda o se

ao mesmo tempo reve- BR-280, é de alto' ínteres-. cretário Osmar Günther,
lau a reafízação de estu- � se, para .o Ínunicípio-, 'em "dentro da idéia de me-:

dós e pesquisas para de- função dos. custos de de- lhorar- Instrumentar 0

.fínícão de· projetos. pa- sapropriação, além do poder pÚblico para
c uma

droniz?-dos para creches, _ aspecto segurànça e me- ação mais eficaz' e índe
escolas, postes de sàúde lhór', ordenamento 'e dis-

,

péndents ne área da fisca-
l? centros sociais. cíplínamento

-

do ti:áfego, calízação, visando .cum

'separando-s,� o trânsito primerite ao disposto na-
,i ,6 trecho da ,BR-280 de passagem do urbano legislação ambíental e

qUe está, 'sendo topogra- local" comentou o secre- c de parcelamento do solo,
,

fado pera
'

. prefeitura tário .de Planejamento..:_, foram adquiridos um

é no perímetro urbado do clínõmetro alemão e um

município em direçãp', a ' ,PadrQ�izand9 altímetro suíço, . que
Corupá: O serviço esf.�l custaram mais de mil' e
sendo desenvolvido a- - Com intenção � de' cem cnizados ROVO:;;; Es-
tendim'ento solicitação do �conoII)ia, funciona-lidãde. ses ,apaü�lhos selivem pa
Í)NER�Departàmenfo Nà- '-e ra,cionälidade, ·:por ra determinação e fé-rifi
cional de Estradas de oulro lado, aSeplan, caçãci: de , alt1tudBs e, de:
Rodagem.' "N ass a ,'vem realizando estudos c1ividadeR de -terrenos".
intenção é garantir' segu- e pesquisas para defini
ränça dos moradores da- ção.' de' projetos padroni-"'.
quelesL bairro;' disfribuin- zados para Creches, eSCa
da e coletandó o tráfego las, postos de salÚd:� e

pOr essas vial' marginais" centrös sociais. Conta-
.

'Irlelalos ',de'
. São 'J,o,sé

L'

C,ißlenlo
tl'da.,

Casas ;,. pré-lpoldadas em concreto.

Paredes
'

externas em tijolo,_
baixo

,

relêvo·

I: Campo'Cidade

'Baixo custo'e' rapidez na möntagem.
Garçmtia �total.

"'",--
Condiçõel)

"

de . .pa'gameRto

Rua Itapocuzinho, 203 - Járaouá do Sul - SC _:_
.

-

-

-

�

a 200m dÓ trêvo de äcesso à Schroeder
- , . '''-!'

Barão do Rio Branca, sala" , .

FONE: 72.2607

,

�HONDAI Menegotti Motos I�
,-

.
_; -?o,;

'�
,

'--�'.

;.
.� , .. ,.<

�) •

C'ONTÓ

Do.lundo . do poça
,osé· C�tllhº' P1n�

Durante a minha juventude, _

edolescêncís
e mesmo com,. adulto, nunca experímenteí bebi' ,

.das. alcoólícas, Mais tarde . um. pouco, aos- 31
anos, ' deprímídç aQ ,extremo C()ID um triste'
íníortüníó que .me. aconteceu, comecei a �omar

.rno princípio come> bebedor sQCial e depois com

"exagero;
_

.

e .hoja estóu certo de que foi ' essa

desventura' qUe me levou ao elcoolísmo.
Mas afinal, que 'acontecimento tão grave _.

foi esse qJle fez você partir para o -aftool, teria "

ele, acontecido mesmo ou é uma desculpaj Ade- ."

.maís, afirmam' aíguns sociólogos que o alcoolis
mo é ' próprio,maís dos: incultos, empobrecido, <

enjeitados sociais, mas você não' é nada disso

pois além de possuir sólida cultura é social e

financeiramente bem sucedido.
"

A coisa não .é bem assim, '� .vou� exemplífí
car isso 'com estes quatro nomes mundialmente
famósos: - Ernest Hemínguav, / escritor notável
é 'laureado; ,'Hermann GQerbõ}l',;�:" fig!l!Q.; de vulto
no governo da Alemaflha�:jlázista;. �lizabethe
Taylor e Bertha 'Betty) Ford ambas norte-amen
canas, todos de WIr modo géral .personegens
cultos, multimilionários, da alta sociedade e, al-

, coôlatras-
'

Os exemplos que você acaba d� dar sa-:

tísfazem mas 'só em parte. visto que
" faltou,-

mencionar Q funesto 'episódio que o infelícítou
a' tal ponto que enveredou para b alcoolismo,
nunca ouvindo, os reclamos de parentes e ami-,

gas qué desejavam o seU b�m, nesS'e erro per
sistindo por déçadas e décadas com' isso' au

mentando de muito a �ua infelicidade �� a dos
outros·
"

Você tem. razão quando 'fala das dezenas, e

-,,"', ."dezenas: de, anos que permàneci -tomando bebi-
_

da� alcoólicas e dessa, forma me tomando caôa
vez mais infeliz, pois que vivendo agoniado, a-

torm�ntado por.� preocupações, sombrias: num'
verdadeiro terra-a-terra' sem fim. Tudo con
seqüência, em sua... maior, parte,. da'

_ depressão,' e
sofr-iinento enormes que tinham tomâd'à conta

� de mim. .

' c

'

,

_."
r_

Mais do que, razão e, sim '0 dever de ami:
'

go sincero, é -0- que me levã a' 'pedir e:,çp:lca-
,ções sobre uin fato que você nãO esclareceu, di
reito para quem, �omo eu, sempre pwcurou'
protegê-lo. Está lemhrado dos conselhos
que' lh.e :dei no sentido de' fazer um tratamento,
anti�alcoÓlico e frequêntar Os A. A? Das vez'es

que .o levei em caSg qu&ndó estavà ,�mbriagado?
.' Com efeito não ;elucidei bem

-

o caso do in

fortlinio que Ílle càcbnteceu e Isso por não gostar
"

de lembrar essa tragédia que me sangrou " de-'
mais {) c:;oração, é qUe julgo a résponsável pelo
meu alcOolismo, prob1ema trágico e que VEm
tornando a minha vida um caos insondável' e 'fa

:tendo de mim uma critura derrotarJ3, dori'Ta, de
sesperada, sentidá" e tevoltadà.

Ora, qtianto inCofOFmismo,' désespero, dor e'

revolta ",com _essa derrota que .áfinal val dar ihi
cio à sua reaçã,o e ser o prímeiro passo de uma

'

camínhada que 'levará você" à uma vitória radio-
. sa, pois GIue tirando-o do rundo' do Poço aonde

càiu, triunf.o qúe' centenas, milhares, Ihilhões
de infelizes al.coolistas não, alcançaram' lhaS'

que, como_ você, ainda alcançà.liãö um dia.

"

�,
!

, P·oslo de Vendas' Mareatlo
,

'

Chapéus, bonés, viseiras, camisas, sborts.'.
bermudas e cordas.

Em frente à fábriça, - Amplo' estacionamento,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas
:MARGOT AnEUA GRUBBA LEHMANN, Oficial

do Reglstro Clvll do 19 Dlitrlto da Comarca de Jara

(Zuá do Sul, Estado de 'Santa Catarina, Brasil, faz saber
que compareceram em Cartório �xibindo os decumen
tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar, os �guintes:

'

Edital 16.784 de 15.08.89
,Celso Luiz Bagattolt 'e

Marcia Vogel
<

Ble, brasileiro. solteiro,

operario, natural de

Schroeder, neste 'Estado,
domiciliado ,-= residente
Estiada Itepocuzínho.
neste distrito, filho, de
,Ftederico Bagattoli e

Maria Katcharowskí Ba

gattoli .__,

. Ela, brasileira, solteira,
vendedora. natural de Ja

raguá do Sul, domiciliada
c residente na Rua S�
nador Schroeder, em

Guaramirim, neste Esta
do, filha de 'Egon Vogel
e Olanda Vog'�l !-

Edital 16.785 de 15.08.89
Paulo Mlchalack e Ange·
lUa Mardneide Bortoltní
Ele, brasileiro,' solteíro,

operário, natural de Be

nedito Novo; R?ste Esta
do, domícllíado e resí

<lente em E'strada Gari

haldi, nest= distrito, filho'
de Boleslau Michala.ck
(> Helena Michalark
Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Ja

raguá' do Sul. domicilia
da e residente na Rua
Francisco Stiß�hen 260,
em Barra do Rio Cêrro,
neste distríto, filha d�
AlUno Mario Bortolini e

Auridia TecEla Bortoli
ni -

.

Edital 16.786 de 15.08.89
Leonardo Roos Junior e

Maria . Aparecida Stepha'
ni'

Ele, B�asileiro. solteiro,
mecanico. natural de

10invi1l�, neste Estado,
domiciliado e residente.
na Rua Max Eugênio Re-.
berto Ziemann 385, nes

ta cidade, filho de LEonar-'

do Roas e Anita Roos -

Ela, brasileira.'· solteira,
öo I/ar, natural de Jara-'

,

.

guá do Sul. domicili.ada·
.
e f-csidente na Rua Max

Eugênio Roberto Zipmann,

385, nesta cidade filpa de
Hilario Stephani @ Lean

tina Chiodini Stephani-

Edital 16.787� de 15,J)8.89 l

GeraJdo José da Silva e

Rita Balker
Ele, brasileiro, solteiro,

operária, natura:' de Paz,

Gllarapuava, Paraná, do
mfciliado e residente na

Rua Antonio Bernardo

Schmidt, em 'Ilha da

Figueira, neste distrito,
filho de Jeronimo da

, -Silva e Dejanira Ferrei
ra -

Ela; brasileira, solteira,
costureira, natural de

Apíúna, .neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua Antonio Bernado
Schmídt, em Ilha da

Figueira, neste distrito,
filha de Amarílio Balker
e Cecília Pereira dos
Santos -

Edital 1�.788 de 15.0B.89
Valdemtr da Silva e

Neide Vaz de Oliveira

Ele, brasileiro, solteiro.

artesão, natural de Iara'
guá do Sul, :c:bmicil:�ado
e residente na Rua Con-

. córdia, 66, em Barra do
Rio Cêrro, neste dístrrto,
filho de Antonio Atana
eío da Silva e Maria
Lencí da Silva -

Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de u�

ruburetama. Ceará, domi-
ciliada e residente na

Rua Concórdia. 66, em

Barra do Rio Cêrro, nes

te distrito, filha de Raí
mundo Moreira de Oli
veira e Julia Vaz de 0-
Iiveire -

Edital 16.789 de 15.08.89'
G�rsOn MUller e Dorilda
de Oliveira
Ble, brasileiro, solteiro,

industriário, natural de

Jaraguá do· Sul', domici
liado e residente em Ri

beirão Grande da Luz,
n e s t e distrito filho,
de Alfredo Müller e Mil
da Manske MülTe( --:-

'

Ela, brasileira, solteira.
do lar, natu.ral de José

Boiteux, Ibirama. neste
Estado, domiciliada ';' re-

sidente 'em Ribeirão
Grande da Luz. neste
distrito, filha de JOa-
quim Subtil de Oliveira e

Júlia de Ol'iveira -

Edital' 16.790 de 15.08.89
Uomar Inacio -;,e, Odete

Spezi�· �

'�.�,

Ele. btasileiro, solte-iro,

mecânico, flé;ltural de
Luis Alves. neste Esta
do, dômiciliadà f'

- resi'
dente ria Rua j030 .Pla·
ninscheck, nesta ("ida
a'e, filho' de Osvaldo Ína
cio e Josefa Inacio -

Ela, brasileitàl solteira,
do :ar natural de, Rio do
Oeste, neste Elltado, do'

DO POVU'

de Casamentos
n

mícíliada e residente
na Rua Planínscheck, nes
ta cidade, filha de Mar
celino José Spezia e Ana
dir Spezia-

Edital 16.791 de 16.08.89
Darcísío Guinter e' Mi·
riam Terezínha \KrauSe
Ele, brasileiro, solteiro,

.

índustrtérlo, natural de
Guarernírím; neste Estado,
domiciliado é residente',
na Rua Elsa Maínet, 68,
em Joinvillé, nesta Esta
do, filho �de Júlio Guin
ter e Maria Leocádia
Orzechoskí GuÚlter -

·
Ela, brasileira, solteira,
índustríäria.. natural de

.Iaraguä do Stil, domícílí
cda e residente em, Ri
beirão Melha,· n;:ste dis

trito, filha de Amo
Krause e Anastacia Frei'
berget Krause-

Edital 16.792 de 16.08;89
NiHon Lehmkuhl e Sel
ma Osínskí
Ele, brasileiro, solteiro,

pintor, natural de' Lau

r.entíno, neste Estado,
domícilíado e resídente
na Rua Bolívia, nesta
cidade, filho de Antonio
Gennano Lehmkuhl' e Ma
ria Zila Lehmkühl -

Ela, brasileira, solteira,
operária, na:tural kle Rio

Negrinho, neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua Bolívia. nesta
cidade, filha de Armando
Osínski e Ana eleves
Osinski ....;...

I':dHal 16.793 de 16.08.89
Joac1r Antonio Martim e

· RoSlliete Maria Pedrotti

Ele, brasileiro. solteiro,
bombeiro·: :nf!ltural de

Joinvi11e, neste Estado,
(iomiciliRdo e residEm"
te na Rua Júlio Tissi,
1.263, em Nereu Ramos,
nesfe di�trito fEho de
Antonio Ppdro' Martim
e Maria· Martim -

"

Ela, br.asileir-a. solteira,
operária, natural âe Ja'

raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua_ Júlio

· Tissi, 1.263, äm Nereu

Ramos, nesh�. distrito,
filha ,cle Ovidio' PedIGt·
ti e Maria Elisabeta Pe
drot'ti - -

Edital 16:794 de 16.08.89
Dorlando Köpp e lvete
Köpp
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Ja'

raguá do Sul' domiciliado
p- residente ein Rio têrro
II: neste distrito, filho de
Hilberto Köpp e R,aulina
Boeder Köop -

Ela, bra�ileira, soltehrai

Edital 16.801 de 21.08.89
_
EdSon Lineo Petter e 'Su'
eli Reichow
Ele, "brasileiro, solteiro,
operário natural de Ma

ripa, Pàlotina, Paraná,
domiciliado e residentoe
em Rio da. Luz I, neste

distrito, filho de Lauro
-

Gab�i =1 Petter e Almelin'
da Petter-
Ela, brasÜeira, solteira,
do l'ar, natural de Mari

pá, Palotina, Paraná, do
miciliada e residente em

Rio da Luz I, neste distri·
to, filha de Guida Rei
chow e . Ilfrida D=lling
Reichow '"'-

Edital 16.798. de 17.03.89 E para que chegue ao

Có'pla recehida do .,c.artó· conhecimento de todos,
rio> ae MaSSllràll(h,\ba, mandel passar o presente
neste Estado -. ;.:':i\-� Edital, que será publicado
Volmari Antonio brehme� ,pela Imprensa e em Car

e .iu'dlte·Gustzakt,
"

'tório, onde será afixndo

Ele, brasileiro, solteirQ, dura�te 15 dias.

industriá!iô; Il.atural 'de

operária, natural de.
Jaragué do Sul, domicili
ada e residente em Rio
Cêrre II, neste distrito, '

filha .de Lauro Köpp e

Erica Laube Köpp -

Edital 16.795 de 16.08.89
Macír Correia e Marlene
Bruch
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ja-
ragtiá do S u 1> do-
micilado e residente
na Rua Bertha Weege, 36,
em Barra do Rio Cêrro,
neste distrito, filho de
Tobias Correia 'e Santina
Rosa' Correia -

Ela, brasíleíra, solteira,
do lar, natural de Jara-"
guá do Sul, domicihada
e 1 esidente na Rua Bertha

Weege, 36, em Barra do
Rio Cêrro. nesta distrito,
filha de Eno Bruch ·e EI
cida Grossklags Bruch -

Edital 16.796 de 17.08.89'
Laurí Meneghellí e . Ma·
rlleusa Mazzi
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Jo

sé Boiteux, Ibírema.: nes
te . Estado domiciliado e

residente em Rio Cêrro
I, neste distrito, ' filho
de Vaiério Menegh 211i
e Duke Maria Md
neghellí -
Ela, brásHeira,' solteira,
do lar, natural de Rio

. do Sul, neste Estado, do
miciliada e residente em
Rio Cêrro I, neste dis
trito, filha de Adelino
Mazzi e Vitória Mazzi_-

Edital 16.797 de 17.08.89·

C{)pia recebida do cartó'
rio de Guaramirim, neste
Estado -

Chrislov'ão Jung Filho Ei

Clara REgina Grim
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de
Guaramitim, neste Bsta-
'do, domiciliado '= resi

öente em Tibagi, .
Gua

rmmnm, neste Estado"
filho de ChfistOv,ão Jung
e Cecília Schmidt Jung -
Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Rio
Preto

.

do Sul. Mafra nes

te iEstado,. domiciliada e

residente na Rua Eugê
nio Piaz,·· 237, €rn Vila,
Nova, nesta cidade, filha
de André Crim e Enedini'\
de Paula Grim -

Críssíuma, Rio Grande do
Sul, . domiciliado é. resí
dente nesta cidade, filho
da Albino Leopoldo Dreh
mer e Lyria Drehmer -

Ela, "brasileira, .solteíra.
índustríätía, natural' 'dê
Barra Velha, nesta Esta"
do domiciliada e resíden
te em Massaranduba.
neste Estado, filha de
Paulo Gustzaki e Maria
Inadír Gustzaki -

Edital 16.799 de 11·08.89
Paulino Arent e Sônia
Regina Amortm

.

Ele, brasileiro, solteiro,

operário, nq.tural·· de .

Warta, Londrina, Paraná,
domiciliado e residente
na Rua Pedra Branca,
em Barra do Rio Cêrro,
neste distrito, filho de
Ladíslao Arent e Maria
Filomena'Arent -

-

Ela, brasileira, solteira,
operária, nat�ral de São
Pracísco do Sul," 'nes"te
Estado,. domiciliada e Te-

,

sidente em 'Ribeirão
Grande da Luz, neste
distrito, filha de Josias
Amorim e Maria de
Lourdes Amorim -

Edital 16.800 de 18.08.89
Valdecir Vícentín e Cleu
níce Maria da Sílva
Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de

Jaraguá do Sul, domícilí
ado e residente na Rua
Piçarras, 117" nesta' cida
doe, filho de Amélío Ví
centin e Victoria Vicerr
tin -

Ela, brasileira, solteira.
do lar, natural de Barra
Velha, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua Pastor L0fentz Hans,
344,

�

ein Guaranürim,
neste Estado; filha de A
dalto Adolfo da Si:va e

Margarida Rosa da Silva_
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Calun:a . Evangélica
CULTOS: Neste sábado, às' 19:00h, na Vila Len

zi.� -João Pessoa: nestg domingo, às 8:00h no

Centro e Santa Luzia: às 9:30h; no centro, na

Vila Nova/e na Rua Joinville.
BODAS DE' PRATA: Recebem a bênção. pelos
seus 25 anos de casamento,

.

neste dia 27, às
10:30h

"

na I.greja de Três Rios do Norte, Rudi
Meier e Elvira Dallmann Meier.
LEMA DA SEMANA;' "Bendize, ó minha alma,
Senhor,

.

� não te esqueça' d::, nem um SÓ de seus

benefícios". Salmo 103,2,
.

MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA
Dia 27 - Não perguntes () que faria Jesus no

meu lugar, e sim o 'que Ele fez antes de mim

(I J9ão 2,6)
Dia 28 - Sossegar e, orar também é serviço.
(I Tessalonícensse 4,11)
Dia 29 - Se não puderes maís trabalhar, com
as mãos , podes no entanto

-

cruzá-las para a

oração. (Lucas 2,36-37) ..

Dia 30 - A alegria na vinda do Senhor, dá
à fé novos impulsos, que ajudam a, transpor as

pequeninas coisas 'do dia-a-dia.. (1 João 2,28)
Dia :)'1';_'Descance no poder de Deus, e você
está livre de todo esforço -próprío e de seus fra
cassos. (Neemias 6,9-11-13)
Dia 01 SETEMBRO - Não pecar quer dizer" crer

�e obelecer (t João .'1.,5-7)
"

Dia 02 - Pédin perdão e ouvir a palavra "te
perdôo" gera vida; porém o silencíar" em rela
ção a outro produz a morte.' (I João 3,14)�

II
II Moda lnfanto·juvenll para realçar a

'elegância de seus' filhos. Um carinho
especial para CI seu bom gosto.

Na Marechal Deodoro, 819 _ Jaraguá .�C) Sul:'" sc.

,1'ubos Santa Helena Ltda.

Tubos de PCV [eletrodutos], Tubos de Concreto.
Tubos de PolietUeno. (mangúeira preta).

Fábricii.: Rua Jolnv1l1e, 1016 _ Fone ]2·1101

EscritórIo: Rua CeI. Procópío Gomes. 99
'

F{'ue n-0066 _ Jaraguä do Sul _ SC

.Ortopedia ,

e, Traumatologia'
DR. MARCOS' F. SUBTIL

Urgências __ consultas __ ortopedia infan.
til e adulto. Membro titular da Soc. Brasilei.
ra 'de .Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 Fone 72.2218

I

W-alfer Luiz Ribeiro
' -

,"_-,'iJlà
.

Aleno.te 'JteUauiustina Barbasa
.

�;�

A DV o G A DOS
_

.'

Rua João Marcatto n'? 13, 2'? andar, -- salá 206.,
Edifício. Domingos Chiodini. Informa seu' n()vo
.telefone aos clientes e amigos: ..

12-3956 .. ,

\

-Cobras & L,agartas (Ferdlnande Plsk�)
Demorou mas finalmente o sr.

Leonel Brízcla botou as manguínhas
de Iora- Isto é botou seu grupo de
baderneiros a agredir fiskamenté ou

tros candidatos à Presídêncía da Re
pública. Aconteceu em Niterói e em

Florianópolis, como a televisão mOS
trou amplamente'. A Revista VEJA
qualificou mais esse. episódio prata
gonízado pelo €x-Gov,ernador do Rio,
camp "incapacidade congênita de acei
tar uma disputa democrática" e ao

próprio . com a mentalídads de "Quem
está -contra ele, está' errado por defi
nição, não tem. direito de concorrer
e precisa ser, excluído .da disputa".
Finalizando a' Carta .

ao Leitor, da edi
ção do dia 16.08.89., diz VEJA: "Seu
Interesse (de Brizola] é, exclusívamen
te, agredir' de todas as formas quem
quer que pareça ameaçar-lhe maís na

pesquisa do momento.' Isso e íascís-
mo ... ",

x ..... x--:-----x-x
Mais contundente foi Cl jorna

lista Sebastião Nery (Tribuna da
Imprensa de 15.08.89, transcrito
na Folha de SP do dia 19 últímó):" ....
nada

'

aconteceu por .acaso- Trata-se
.

d� mais uma prova: de que ó "pro
jeto pdlh�co" >.de Brízola é Jascis
ta, seus "métodos são' fascistas, sua

candidatura é "íascísta" e o PDT
( ... ) vai se tornando, cada dia maís,
um "partido fascista", um agrupa
mento político totalitário, fanatizado,

. paranõrco, marginal, lúpen, mercené
rio, a serviço apenas dos ínteres
ses pessoais, 'das negociatas, da
.crrupção, do enriquecimento ilícito
e da escadalosa "caixinha" . deposita
da por Brízola em suas contas de
Montívidéo e NOva Yórk ... "

Vale lembrar que Sebastião
.

Ne
ry foi. um dos que ruais defenderam
� articularam a volta de Brizola . ,'ao
B r a s i 1, para' fundar' um

novo partido, de oposição aú Fegi-
me militar, e para lutar pela im
'plantação do "socialismo democrá
tico".

Agora, desolado, Nery desaba
'fa: "L:ogo (no

"

início do governo.
Brízola .

no Rio de Janeiro), .pôs a

sua , verdadeira cará d�'fora e se,

revelou o maíioso corrupto, qUe é,
fazendo acordo poHticó e finan·
ceiro Com o cri-me orgçl.llizado
(cocaina, f'erro velho, Ouro fundi-
do, prostituição, jogo, do bicho),
cobrando comissõ�s, escandalosas

da construção dös Cieps; compran
do sítio bilionärio em Petrópolis
e novas íazenda, no Uruguai" �

x-x--,;....---x-x

Como diz o antigo ditado:
tem telhado de vidro, não

pedras no telhado .doe outros".
é que Brizola leu ...

Quem'
jogue

se

x ---, x - - --- -.
- - x - x_

E'stá confirmado: No dia 7 de

setembro, dois Pracinhas, da FEB
desfilarão com' uniformes Msados . na

campanha na Itália. Será uma atra

ção a maís para o público [aragua
ense- A propósito, este ano o destile
será, na G-etúlio Vargas e não

.

na

Marechal Deodoro.
A mudança não agradou, pois

é mera, troca de
-

seis por meia
dúzia. O calçamento a paralelepí-.
pedes é uma p�sta ruim para
desfílar, . .dada a írregularídade

,

das pedras: Não dá prá entender

que tendo lesÍ)a maravilha que
é a nova pista da' � Reinaldo Rau,
se optou pela G· Vargas. Então
qÜe o desflla perrnanecesse . na

Mal. Deodoro, onde cabe !imito
mais gente. E'nfim! .. ",
_x-x------x�x

A poluição sonora continua
na ordem do dia- ,A Redação' rece
beu cópias ds dois expedientes en

viados pelo presidente do. COM.oEMA
� Conselho Municipal de Defesa,
do Meio Ambiente, sr. Osmar 'Gün
ther ao Secretário de Admínistra;
cão e Finanças da PMJs e ao Coor
dsnador da Comissão Municipal
de Trânsito, focalizando o problema
da propaganda sonora nas ruas, .da
cidade. Ao Secretário, das Pínan
cas.. o COMDEMA encarece à· ne
cessidade do cumprimento de ,vá
rios artigos do. Código de Posturas,
que disciplina esse tipo de div\11-

.

gação comercial, e sugere que os carros.
que não têm licença sejam retíre

dos das ruas � que as demals li

cenças. não sejam renovadas. A
CMT o COMDEMA solicita qus nie

diante entendimento com. a 'PM, os

policiais que devem controlar o

trânsito no centro, passsmja cola
borar no sentido de .coibir 05 abu

sos tntolerãveís dos prop'rietários
dos caHOS de som. que estão aí,
'a inférnizar a vida dos contribu·
intes.

Vamos aguardar
mentos.

os

" VARIG "Fone: 72·'0363

. FURGÓE$ .CARGA SECA;, cISOTSRMICOS. FRIGÓRlFICOS
._ . E CARRETAS DE 1, 2-e 3 Et.'�os

.

Jaraguá Es_querd� Rua Dr. �co �'Fermi; 113 - Fone' 72-1077
.- .:- ....

:". .

__"'ÍIIIIII!IIi'.

"
.
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eletrificação.Ril ferá ruralDefenda o sêb patrtíll6ÍilCf cóbtHí sll:d8fros, pre
venindo-se. Estamos as suas orélensf

terá seis quilômetros cí,�
_ extensão e beneficiará
uma importante região de
cultura de banana. Mar- _

cos Deíreitas destacou

. a mobilízação dos morá'

dores e da prefeitura em

t01 no do .objetivo que
e&tá sendo alcançado.

Disse ainda o execu

tivo da estatal de ener:

gia elétrica catarinense,

que, em Jaraguá do Sul,
conforme acordo feito
com a prefeitura' no

mesmo día, cerca de
100�luminárias serão ins"

taladas em diversas ruas,
ampliando a . rede de

.

iluminação pública no

munictpio- sobro as no

vas luminárias ímplerr
tadas na avenida Mare
chal Deodoro, garantiu
que os testes realizados
comprovam a eficiêicia e

economia de energia, com
as Iêmpadan dí! 250'

watts, a vapor de sódio.
Melhoramentos

Essas lâmpadas, in"

formou, conforme as me

dições realizadas forne

cem mais luminosidade do

que as que foram subs'-

títuldas, que eram de
'400 Watts. a vapor de

mercúrio. Paulatinamen
te serão instaladas novas

luminárias nessa via, as"

sim' como em outras do

centro da cidade, confor
me acordos Com a prefeí-

-

tura- Destacou ainda que
a rua d� acesse ao Par:
que l\{íÚwe� receberá .lles
próximos días iluminação
pública, desde a ponte
até a entrada principal.
Em setembro, acrescen
tou, a rede de dístrtbui
ção nos bairros Vila La

lau, Bela Vista, e Ilha da
Figueira considerados

pontos críticos :;m' horá
rios d� píco - ser.� melho
rada. . Dez novos

. trans
formadores serão ínsta'a
dos a um custo total de
NCz$ 116 mil.

A localidada- d.e:- Rio
dos- Correiass- no- iute-·
ríor de Corupá, será
servida de eletrifica
ção rural graças a um

convênio firmado entre
a prefeitura daquele mu

nicípio, a Cel'esc·e um

grupo de moradores be
neficlados. As três par
tes ratearão as despesas
de implantação do

-

!?'-?r
viço. As informações
foram prestadas pelo di
retor adjunto regional da
Celesc, Marcos, Defrei-

tas que esteve no dia
22 em .: Jaraguá do Sul
fazendo visita mensal de
rotina, à Agência de Dis

tríbuição da empresa.
O diretor adjunto re

gional da Celesc não

quis comentar os valores
da implantação do.serviço
Esclareceu, no entanto, ql
a empresa vai arcar com

50% dos custos enquanto
prefeitura e moradores de
Rio des Correias, dívi
dem a outra metade. em

parte iguais. A rede

ComérCio e recarga de extintores em geral _

Rua Joínvilla n.C} 2.116 - Fone 12'-1826

Jaraguä. do SulISC.

IITERIMOVEIS
(Iterudlária de, .

Iluveis Lida.

VENDE: CASA EM AI.VENARIA, rua Padroe
Mírandínha, 150m2, terreno 360m2. EM' ALVE'
NARIA na rua Gaspar (perto Posto Mime) com

270m2, terreno 583,OOm2. CASA MISTA, R. Fre
derico Barg (px. Maris€>l cl 100m2, terreno 286m2.
EM ALVENARIA _ R. Max Schmídt (px. Weg I) cl
198m2, terreno 570m2. CASA MISTA, rua Gua·
ramírím (Vila Nova) com 146m2, .terreno 7:>5m2.
CASA- MADEIRA- rua Paraíba (px. Salão União)
com 100m2, terreno 416m2, EM GUARAMIRIM,
ALVENA:RIA, -fundos da ARG, - como 180m2,
terreno 280m2. EM. ALYENARIA rua Leopoldo
Jensen 448, de 80m2, terreno 414m2. TERRENO
rua Alfredo Krause com 423,SOm2. TERRENO
lateral Mal. Deodoro com 450m2: EM GUARA
MIRIM ALUGAMOS SALA NA R· 28 DE AGOSTO.

R. João Píccolí, 10-•• fone 12-2117 - Jaraguá do Sul
_ eRBeI 6.3-J.

.1 casa mista 140m2. Jardim S. Luiz terreno -600
m2.. 1 casa 150m2 tat. da Proc. Gomes.. l casa
alvenaria 204m2, sito Ilha da Figueira px. grupo.
. 1 casa alvena-ria 200m2, terreno 450m2 Instal.

completa. de um bar, em Guaramírím, Estr. Gua
miraga.. 1 ponto cornI. de Farmãcta "Hermes", es

toque. .1 casa- alvenaria 130)112,_ terreno 427m2,
R. Martha Winter.. 1 casa alvenaria 1001112,' GN.

ÂA �������aFO���!�7�
EN�ETEC R. Exp'. Antonio C. Perreíra, n? tia

TERRENOS: r\a Epit. Pessoa cl 3.060m2, 57.000$$
(cotação no paralelo). Terreno 700m�, px. Mó
veis Pradí, Jguá"Esquerdo _ 20.000 (consultar o

proprietário). Terreno R. Ida Bride R .Ioínvílle
frente Salão Lider com 499m2 pronto para cons

truir. 12.000. Terreno px. A Serraria Vasel 25.0QO.
CASAS: Casa de Praia em Itajuba, 2, pisos - 220
m2 75.000,00. Casa alv, nova na Procópio GO"
mes, NCz$ 75.000,00, -�- Casa alvenaria com

311m2 em terreno 1.000m2, Aee:ta-se carro ou

imóvel como parte do pgto. 160.000,00 (assumir
saldo devedor). - Cobertura no

: Centro 184m2,
160.000,00 SFH na CEF mais ou menos 50.000.00.
Casa de Madeira Vila Lenzí NCz$ 15.000,00.
Casa alvo nOVa Vila Nova 146m2, NCz$ 84.000,00.
SITIO Nó Rio Molha 135.000,00m2 com 2 casas
de alvenaria, 1 casa de madeira e Galpão para
animais, Tanques de Peixe, Lindo lugar 130.000,OO�
ALUGA-SE SALAS Para escritório R. Bernardo
Grubba 199. px, Lanch Três Pínheíros, 300,00 .

Empreen.dime·ntos Imobiliários
Ma·r.clilo Lida. CRECI

_

093

Av. Mal. Deodoro, 1.179,/. Fone 72-11:)'6 Jaraguá
do Sul - SC. ..J ,.._ 'L _�

RELAÇÃO DOS IM.ÚVEIS A VENDA
Terreno esquina 68WOm2 R. Lourenço Kanzler
NCz$ 18.000. Terreno Ami. Paula I NCz$ 9.500,00
Lotes Ana Paula II a Partir de NCz$ 7.200,00.,
Lotes no Loteamento Rodrígua, (Vila Rau) A
partir de NCz$ 9.750,00 Terrenos Ana Paula I
Lote n? 4 978,9@m2 (Jgná'Esquerdo) NCz$ 13.000.
Lote n<? 5· 726,24m2. (Jguá-Esqr.) NCz$ 10.000,00
Lote n9 6 481,18m2 (Jguá-Esqr.) NCz$ 12.000,00
Lote nl? 14 NCz$ 8,600,00- Lote n? 7 431,32 m2,
Lote n? 8 460,39m2, Lote Íll? 9 460,39m2 e Lote
nl? 15 a partir de NCz$ 8·500,00 CASAS: casa
mista px. Cal. Cristina Marcatfo Nz$ 50;000,00.,
Casa alvo 190m2 Bairro Jardim São Luiz NCz$
80.000,00., Casa alvo 114,<üOm2 R. João Doubrawa
a 500m ponte Abdon Batista, NCz$ 70.000,00.,
Terreno 823,90m2, Casa alv." ótimo pl Com. Lot.
Ana Paula (Jguá esquerdo NCz$ 45.000,00).

CORREIO DO POVO
Assinaturas

e

Publícídades _

Fone: 72-0091
.........................._.

EI setenibro eslá de valia!
< '.' Você não pOde - perder

A oomêdía que mexeu cem a cidade.

Nos. dla,s 6, '1, 8, 1), H) e 15, 16 de setembro
às -26:30 horas no anfiteatro da Scar. _

Ingressos numerados à venda em Mé·ri Decorações'
e na secretaria da SC,ar.

\

. Salão Buhr,
Apoio cultural

mm
.�� - .">,_.--
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Aniversários

23 de Agosto'
Sr. Norberto Hafermann

(Fpolís]: Sr. Álvaro Stín
gen (Cambé); Sra. Frída
Bauer; Líno Gadottí: Sr.
Rudolfo Hufenuessler;
Charles Müller; Sra. Ve
ra Marcatto; Luiz Anto-

.

nio Rosa e Juliana Moser,

24 � lAgosto
Sra. Elízabeth Gressín

ger; Sr. Herbert Bürger:
Sr. Wiegand Reeder: Sr;
Evaldo Zíemann: Ruben
VoU; sra. Eliane Schmitt
de Bem, esposa do Sr.
Sérgio Luiz (Curitiba);
Roberra Paloma Ribeiro;
Sr. Vergílío Demarchi:
Sr. Egon Meldola; Sr.
'Valdemar Maximiliano;
Dírlena Mara Medeiros.

25" de Agosto
.

Sra. Josefina Satler Pic

coli; Lorena' Alperstaedt:
Sra- Milda Schütze; Mar
cineí Töwe: Waltraud
Luerds; Bruno Olska; Te
rezínha B· Vailatti: Ma

nuela, filha de Dr. �a
noel Henrique (Vera)
Karan (Curitiba); Sra. 0-,
dila Pavanello Brugnago, ..

esposa de Flávio José
Brugnago; Sra- Sara Fruet;
Elenice Garcia Schwartz:
Srta. Sueli Hubner (Sch-
roeder).

26 de Agosto,
Sra. Ollvia. esposa do

sr- Bonifácio Petri; Ivete
V. Hommerdíng (Curití
ba]: Sra. Clementina Z.

Abelíno: Sr. Gustavo Al

perstaedt: .Arnildo Car

los filho de Antonio (Ma
ria' Ana) Mann Pereira;
sr. José Carlos Cerent:

'(Astorga); Sr. Herbette
Fischer; Sra· Reintraut

Lepinski; Leoni E· Nar

loch; Ralph Schommartz;
Sra- T'eonila Dunker;
Sra. Maria T'�resa Ru-

bini.

27 de ,Agosto
Sra Ruth K. Henn; Sr.

Alber'to Sbarde!;atti; Sra·

LenY Maria Silva dos

Reis (Corupá); Sr. Wil

SOn Baggenstoss; .Mirian
Bauer; .,. :AgoStinho .' da

Silva 'Duarte; Sr· Ivo

Ristau (Schroeder); Aline
L::tícia Fröehner (Scroe
der); Patrícia Daniella,
filha de Eduardo Luiz

(Beatrice D.) Bhel'ing Go�,
mes

28 de Agosto
Sra. Emma' Bl�icJi; Sra..

Norma Lange ..Krogel
(Schroeder); Rudi Kon�ll;
Moacir Gualberto; Sra.

Teonila. Romàni
.. !

. .

e nêlscirnênlos
29 :de Agosto -

Carlos Günther Heínz
ler: Sr. Heins Zumer: Sr·
Haroldo Wolski; Ade
mar Osvaldo Borges; Srta

Margaret Denise Schmidt;
Sr. Leomar Adolfo Leier;
Walter Luerders: Soraya,
filha de Aríovaldo (Ellen
Silvia) Hansen; Rui Barg;
Sr. Amauri Krause; Sr.
Arno Schmitz; Sr. Cláudio
Germano Herbst

. 30 de Agosto
Sre- Maria Stein; Sr.

Otto Pawlonsk]. (Gaspar);
Sr -, Angelo Scheuer; Ivo
Menestrini: João Oechs
ler, Gabriel e Fabíola Sens,
filhos de Moacir e Alba
nv Sens; Jeanny Apareci
da Kazmierski; Dalmír
José Rubini; Sra. Ivone
Stange; WHson Eduardo,
filho de Wilson (Rubia)
Rébelo

31 de Agosto
Sra. Yvonne Alice.

Schmöckel Gonçalves; Sr.
Tarcísío Satter; Sr. Siegmar
Ehlert: sr. José Bäumle.
Sr. Lauro Ademir Borte
lini: Sra. Hilda Hensche1
Brummer (S. Paulo); Sr.
Rudi Neí dos Santos; Sr.
Bernardo. Fodi; E'miliano
Eugênio Rossio;

.

Marcio
L.'Olskâ; Décio Raul Pia
zera: Al'ison, filho de
Edson (Inês Dalmann)
Müller

01' de Setembro
Srta. Diana, filha· de

Alvin (Hella,) Fuck Seidel
(Corupá]: Sr- Fernando
Fischer; José Luís Girardi;
Roland Schünke; Maríse
Kreiss: Evelá,sio Eugênio
Rossio; Hilbert Manske:
Fabíana Rafaela, filha Dr.
Ariel Arno (Luciene] Piz
zolatti (Jville)

NASCIMENTOS

23 de Julho
Janice, filha de ROvi-'

no (Geni) Peter
26 de Julho
Denis, fill,n de Antc'ni0

(Amélia) Tori,zoni
28 de 'Julho
-Ricardo, filho de Dori

'lIal (Iracema). Gruf7ma;
cher; Gabr'iela, filha de
Dallton (Arüta) Boni Rü.bini

29 '�d; Juiho'
Rafaeí. Jilho'� "de 'Gentil':.

(Dalva) Tobias •

30' de Julho
Kanna, filha de Gil

mar (Natalia) Wal:z;; An
dreza, filha de José (Ce
cilia] da Silva

31 de Julho
Cristina filha de Sebas'

tíão (Maria} - Corrêa;
Douglas, fitbo·· de Mar
cos' (Nair) d:� o.Fana

o 1 de Agosto
Bruna, , filha de Nelson

(Gertrudesj- Martins: Car
lise, filha de Evaldo (As
ta) Lindemann

02 de Agosto
Adilson filho de Nel

son (Rosimarl : Fop.üç a'
Julio Cezar, filho de Jo
ão (Arlete) Almeida

03 de "Agosto
Marco filho de Aristi-

, -

des (Magali) Garcia

04 de - Agosto
.

Maíke, filha de Wolf
gang (Jairis) Schumann;
Everton. filho . de Neri

(Maria) Keller; Letícia,
.

filha de Irineu (Marísa)
Gesser;" Adailton, filho
de . Odílson (Elvira) Zil
ze; Ana, Paula, filha de
Nilvo (Maria) Henrich-'
sen: Patrick, filh"o de

Sérgio [Valneide). Correa

05 de Agosto
Vanderléía, filha de

Arnaldo (Iria) Hopple; Mi
chele, filha de Valdecír
(Sandra) .Fernandes: Dai

any, filha d:: Adelar (E
del) Largura;

06
.

de Agosto
Daniele filha de Luis

Carlos (Arlete) Sbarde
latte;

07 de Agosto
Camila, filha de Anto

nio (Marlene). Somer; E�
laine,. filha

'

de !vanor
(Rita) Berri

08 (Ie Agosto
Alirre, filha de Reinalclo

. (Rosane) Toledo; João,
filho' de Joãozinho (Alzi
ra) Depiné; W�lson, filho,
de' WaldOmiro (Valcir)'
Wendorf-
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,,:'

,
�e�:�os ,:;�f.5�f0�. t:qi�::;;,;'; .

"
'

'_' ,
,�

...:_ Rua cél. 'YrÖc'óplo "Gomes de Oliveira, n9 290.,
.
- FoIle: l.�·O�lJt,_· _JaragulÍ. do ,.Sut�.:=-:: SC':""'""': -:o '

.-. -.- .......__ .- .,,_.'..
.Ó,

; -.,.
.

� .. -. �. "" ,.

. Cantam louvores
Oram diariamente
Parecem favores
D que fazem' continuidade

Fazem para se dizer:
"Com qua prazer
Est� jovem trabalha"
Não vêem dentro a falha

Não conhecem o coração
'De seu irmão
Tão grand� vazio
Tão cheio de fastio

Não levam a' sério
O TEU império

;

São . só casca
.

Ah! se sair uma lasca.
Talvez se lascar
O Senhor possa entrar
'E a estes fazer
Em muito crescer

Se a casca cair
E o coração se abrir
Ao irmão irão ajudar
Por aprender O verdadeiro

-

I

AMAR!

spézia &,: eia. Lida ..
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com' profissionais altamente especializados:
Rua Jo.ão Januério Ayroso, 772 - Jaraguá Es�

.'

II

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

L a,' n ç a m e 11 tos da Sem a n a

Fuga à meia noite - aventura

- Walker :-- aventura

- U 2 - Rattle and hum - Musical

.

- A. Face oculta _

- western

à panaca
_!' comédia

Encontro no ,texas - Romance..

Erik - aventura

O sequestro da década pötcial
-- A última caçada - western

- Quo vaciis - drama

- Missão cdbra .:...- ,gtlerra'
-;;-c A última, tentação ,clt:� cristo - drama

OPPU'S Videomanl'a sem Pir'ataria
.� , . .,..

'iiií/I FOTO'
'.

I! ��riR ,Av�Mal. Deodoro, 252

,PIAt-t:1\ "Fone 72'()261
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,Parani faz a, festa, aDI 'Ril fi Luz e' \�. �

leva troléu de· callpeão senior de 89 .

A Sociedade Sport Club
Paraná conquistou o Cam
peonato Citadino da Di
visão Sêníor. ao derrotar
o Cruz de Malta, em de
cisão por' pênaltís, rio úl
timo día -19, no Rio da
Luz.

.

O período regula
mentar terminou empata
do em 2 a 2, 'am Paraná
abrindo o märador atra-.
vés de Manoel,' aos 22
minutos iniciais-

'

Mas
o .cruz-maltíno Nílton
igualou o placar aos 21

.

da segunda etapa e aos

36 Mole amplia para-:
a equípe da casa. Quando
faltava apenas um mi
nuto para encerrar a

partida e o título parecia
estar assegurado..

'

Calí
empata novamente. para o

Cruz de Malta· '.
Como a, prorrogação

concluiu empatada' em
zero a zero, o campeonato
foi decidido nos penaltis,

com os jogadores do Cruz
de Malta chutando duas
bolas na trave, 'ficando o

placar 'em 4 a 3. ASSe
Paraná jogou com João
Leocádio, Sebastíão Cae
tano, Ildomar, Alírio,
Jerri, Odaír, Ivo (Dal
mann), Mole, Gudo (Mo
acir), ManoeJ -e Sarna
pin, sob a orientação téc
nica de Almir Elorianl.
Já o Cruz de Malta," 'trei
nado por Kurt Rahn, a

tuou com Renato; Cidio,
Milton, Ivo Konell (Mar
reco),

-

Bugrínhö, Alírio,
Suca. Heinz, Laurí (Coli),
Lenzí e Arno. O árbitro
da partida foi Simão B.
Marcelino, auxiliado por
José Edival Pinto e Val
mor Quest.
SEGUNDA DIVISÃO
Já o Campeonato da

Segunda Divisão de A
madores teve outra ro

dada no último día 20,

, ,

com os seguintes resul-,
tados: . João; Pessoa 4 X
1 Floresta, Pinheiros zé
ro X 4 Paraná, Aliança
1 x 1 Asa Branca e Gua
rani 3 X 5 São Luiz. De
pois desta partidas, Para
ná, São 'Luiz e João Pes-'
soa estão em primeiro
lugar, com quatro pontos,
seguidos pelo Asa .Bràn
ca, tom três e Alíença.
com apenas um ponto: Pi
nheiros,' Amizade, Guara- .

,

ní e Floresta ainda não
marcal'am pontos e

-

ocu

pam a última colocação.
Quanto, ao Torneio

de Aspírantes, disputado
nas preliminares e seguín
do o mesmo calendãrío
da Segunda Dívisão. -de
Amadores, teve João
Pessoa 6 x 2 ' Floresta,
Pinheiros l. x �ero Para
ná, Aliança 1 x 1 Asa'
Branca e Guarani 2: x
1 São Luiz.

, ,Começa
-

em' Joinville u estadual de bulãu
Representando a regiao de Jara

guá do Sul, s. E· R· Vieirense, C. A.

Baependi e Sociedade Vitória de

.Schroeder, participam dias 25, 26
-

é
27 da maior competição de bolão

bola grande já realizado em Santa
� Catarina. Trata-se do '6� Campeona
.to "Estadual da categoria que está'

> sendo .dísputado enio Joinville, com a

.partícípação de 28 equipes de todo 'o

Estado. > ....

•

,
O cerimonial de abertura ocorreu

'na quinta-feira (24), nó ginásio de Es
. portes Abel Schulz, com desfile das
: delegações e diversas" atrações. Na

primeira, fase
.

da competição, uma

'promo'ção da Liga Joinvil:ense ' de
'Bocha' e Bolão, OS clubes estão di-

vididos' em sete grupos de quatro.
Continental'

.

de Agrolândiar 'e Ar-
, \

'

mada, de Rio do Sul, são, respectí
vamente, ampeão e vice do ano �p�s
sado-

Por outro lado', no 19 Campeona
to de Bolão RBS Tv-Lulímer Embala"
géns; à equipa "A" do Vieíresse con':
tínua na

:

liderança após a nona

e décima rodadas, Os resultados'
são esses: Víeírense "A" 1.386 x

1.377 Vitória; Vieirenss "BT! 1.337 x

1.341 Caxias; Baependí 1370 x 1·337
Vieirense "C"; Vitória 1.393 x 1.347

Vieírense ;'C"; Vieirense "D" 1.341
x 1.35:) caxia'S e Guarani 1·410 x

1.388 Alvorada. Classificação: 19
Vieirense "A" 16 pontos;"" 2;. Ba�
pendi 14; 39 Vitória 12; 4'9 Alvorada

8; 59 Vielrense "C", "D", Hansa

Humboldt, Guarani .e 'Caxias 6; lO<?

Vi.eirense. ,"B" zero.

�'

'\�{?:' :,

genie Bassa
/

,

Dr. Luiz Fe'rnando Gon'çalves
,

-Especialista pela A. M. B.
GINECOLOGIA - OBStETRIClA

ginecologia endócrina e Ihfertilidade
Atende Unimed-

-

Av. Getúlio Vargas', 49 � Sala 105 - Fone 72-3763
.

�

Jarâguá do Sul - SC . '.

8icicross: . Malwee ainda líder
,- -Oito troféus de campeão: oito dé segundâ
colocação e dez de terceiro lugar, além Qé
premiação para outros 14 pilotos que chegaram
entre os seis primeiros colocados e manuten
ção da liderança do campeonato. Esta foi, em

síntese, a partícípação da equípe 'Malwee de
Bicícross, na quinta stapa do campeonato esta'
dual da modalidade, dísputano no día 19, em
Rio dó Sul. A próxima etapa estadual será em -

Tlmbõ, dia 23 de setembro.
Joice Moretti, Crístíana Ferreira, Fabiàná

Hackbart. Marcia Tardowskí Paola Hackbart;:
Valmir Garcia, Charles Günther, e Paulo An-'
drade, foram Os pilotos' da Malw�e que vence·

'

ram as sua,s categorias em RiQ do Sul" Diego
Brandenburg, que corre tomo avulso, e fam-.
bém é, d,� Jaraguã do Sul, conquistou o ptiniei-
ro lugar na categoria . juveníl "D". Além',
dessa etapa em Tímbô, restam maís duas pa-

.

ra a conclusão do campenato.

Corticeira e Amizade fazem,
jou'o 'decisivo em G'uaramifiim ,-'
Corticeira e Amizáde ceíro lugar.

decidem, na segunda- O campeonato pro
.íeíra (28), o 1<? Campeo- movido pela munícípalí-
.nato Municipal de Fute- dade começou: com 16
bol Varzeano de Guara- clubes e segundo o se-

'mirim, promoção da Se- cretärio Nilson Bylaardt.
-CÍ'etaria de Esporte, a realização foi coroada-
Cultura' ,e Turismo do de sucesso: Já está de-
município, e que tem, tinido que o troféu dís-
feito 'Antônio Carlos cíplína será entregue
em disputa o troféu pre- para a equipa Juventu
Zimmermann" No prí- de. O artilheiro é' Os
meíro jogo da decisão valdo Oeschler Júnior
foi registrado empate em' (Amizade) e o goleiro
Um gol e só a vitória menos vazado é Gíovane
interessa aos dois clubes. Venturiní (Comercial).

'

Pipoca, e Luís foram Além de futebol var-
as marcadores dos gols zeano a prefeitura' _ de
do empate no último Cuaràmírím 'programou
jogo ei:itr;� Cortíceíra . e competições de voleibol,
Amizade. A partida 'está futebol de salão, judô
marcada par., as 15 horas (fase regional reunindo
no

.

esfádio' municipal. cerca de 180 atletas de
.Ralf Manke, de J araguá Guaramirim, Joinville,
do Sul, vai apitar· o Jaraguá, São Bento do
jogo que promete ema Sul �2 Sa� Francisco' do ,

ções. Na pleliminàr Sul), entre outras ativi
V=teranos e Polisolda/. dades para marcar .• seu
KraisclÍ disputam 'o ter- aniversário. O grupo

"IearaS' do Vale", de
Blumenau fará demons
tração de pára-quedismo
antes da partida decisi-

, va da fut;::bol varzeano'.
, .

VENDE-SE

Uma càsa de material
-no centro de Corupá.
Tratar na Rua 15 de

, Novembro ou pelo,
- fone: - 75-1136" com

.E.rnildo.

Copfeé:ções Sueli Lida
ARTIGOS.

'i
"

_ J
'

DE FABRICAÇÃO PROPRIA,
,

'.

PREÇOS 'Dr CUSTO..A

Postos de -'Vêndas ,na l\'Iarechàl' Deodoro, L085 � na

Rua Reinôldo 'Rau, :530 Jaraguá do Sul SC

.. ; "" ""
",'"

,'_'
,

do', r Sesi,
Agora em instalações ampliadas e com Labo
ratório de Análises Clínicas anexo, para

. melhor atendimento.
,"",'

A:V.' Mal. De�do}� 507 (defrtmte o Corégio
S�Q �uís) -:-'- Fone 72-(1561.

r
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BOlsäs """" Ó verêsdor
Luiz Zonta, líder da
bancada do PDS na

'

Câmara Municipal de
Jaraguá do Sul, decla
rou que 'entrará na

Prefeitura nom um

pedido' de informações.
Ele quer saber como

e pera quem 'estão sen

do cedidas ás bolsas
de estudo- Quando
questionado sobre o

motivo desta solici
tação, respondeu ape
nas que era um direito
seu. É isso aí, verea

dor. Devemos fazer
uso de nossos direitos.

l'Afilando" .._ A visita
do candidato à presí
dêncíä da RepúbliCa pe
lo Partido Liberal,' Gui
lherme Afif Domingos,
a Jaraguá do Sul foi
um verdadeiro "carna
val"; conforme havia
previsto o presidente
do diretório municipal
do PL, Osmar :Martins.
Apoio popular na cídä
de ele já conseguiu
uma boa fati�. Res�
saber se os- empresa
rios jaraguaénses tam
bém· irao "efífar",
pais esse tem. sido o

nome de preferência
da clesse. empresarial
em alguns estados bra
sileiros.

o 8Q Ro'aêio
-

Crioulo ' Sul �,,'Cor�pá durante- os
de' Jaraguá do Sul se três días.

.

.constítuíu em pleno suo
.

-

cesso de público, orgam-:
zação e atrações. A opio.

níêo é da Comissão � Cen-
Os '�ervid0res -muníclpaís. -de Jaràgií�'

r

do ,J iraI �ÖrganizadoÍ'aç;" ao:
Sul, que têm, récebído .seus reaJuStes" acima "L avaliar 'nessa 'semana, P:dos índices -estípulados pelo' Góv�rnol;'Pederali -

� evento: realizado" nos díesdeverão ganhar maís um aumento" desta vez
-

'

18, 19· 'e 20 dêste' mês.
de 20%, a vigorar a partir--de lÇ, de setembro. Contorme. a previsão,
A informação foi do secretário dê .Adrrüntstta- maís � de 20 mil pessoas
cão e Finanças; Anterior Galvan, Desde' o� inicio participaram das atíví-
ido ano o índicê acúmulado de reajuste para..

-

dades na sede campestreos mu�icipári9:S ,_; que estãg. �om" um piSo:. de e. nos dois. bailes realí-
NCz$ 3t)6,QO -- ' foi de 278%,' enquanto 'que zados '

na Sociedade
a inflaçao Iícou em 254%. Já 9 prefeito lvo'· Víeírense,
Konen,'

. que reassumírla no "último día 24,
trensferíu a data da pOSSé para 28 de agosto.

o PrOjeto ReSolução, que institui o Regimento
Interno da Câmara Municipal Organízanta de
Jaraguá do Sul, proposto pelo vereador Ade
mar Winter, estipula que as emendas popula
res, para serem apreciádas, devem estar aco�
panhadas de assinaturas de mil eleitores. Ja
'na Constituinte Estadual é exig�do três mil as

sinaturas que. devem ser reunidas, no mínimo,
em . dez cidad�s, o que dá uma média de 300

pessoas por município. Este é quase Q nÚIll�ro
de votos recebido pelo vereador jaraguaense
menos votado - 450 cédulas. Assim, é mais
fácil participar da .constitUinte Estadual. Mil
eleitores não é um tanto exagerado, -vereador
Wint'er?

.

(

*-*-* A' prefeitura jaraguaense está firmando
convênio com o DNER para :construir dois tre
vos na BR-280, um deles lia entrada da ponte
Abdon Batista e outro na- saída da rua Roland
Dornbusch. A Câmara de v'ereadores aprova.
*-*.* A vereadora' Mahlze Marquardt propôs a

desapropriação, de faixas de terrenos para que
'o Hospital São José tenha duas ,ruas de a�es-

.

so, pais a atual -com duas mãos - está difi
cultando o trabalho das ambulâncias.,
*-*�* A Rádio Jaf�gUâ,' :äesde o último dia 25,
está transmitindo de suas' novas instalações, na

. .

o
,., ....

rua Max WiHlelm_ No ano do seu 41· anl-

versário, a emi�'fura paSSa a operar em pr�
dia próprio,' aftlplo e modernO.

r

CAPB SASSB'
E.-gia Com gosto de�.

,"

VAR IGo Aquecedor que faltava em sua casa,
.

'

,

.

'

f'esidêllcia, clube, edificio., piscina etc.
Solar - Elétrico - ,Gás

6',3
PIRMANN COM. REPR.ES.' LTDA .

'72 •03
"

.

Rua --- Maria Ubelina da Silva, 10
Vila Lenzi Fone ,,:

72-2335
_-

.

-

. t!! -,'-----.....--.....--�ií-----,

"Estamos' atin-gin{lo
um nível muito alto em
termos de organização.
A cada ano vamos aper-
feiçoando o rodeio que'
já é reconhecido em di
versos estados c do país"
disse 'Jucélib:

'.

, Planins
check, da Comissão -Gen
tral Organízadora. Maís
de 130' CTG's - Centros de
.Tradições Gaúchas - parti
ciparam, " repreSentando·

.

os estados do Rio Gran
de do Sul, Santa Catari
na, Paraná e São Paulo.
Do Estado, todas as re

giões, praücamente,
estiveram representadas.

teso

Augusto Demarchi,·
falecido no ano passac;J_q, ". :::

Elog19s e . conforme o . eonvíte "

í
Os aperfeiçoamentos "patrão eterno" do CTG

.

"detenninäà(i)s" . pela; Co-, Laço lar?gll..a,�n.$éi;' fp.i � ,

J\
. missão. Organ-izadpta em jnterisa-me:nt� �!�mbrq�o. e -

relação a cancha -e espa- �. homeaegeado. Durante ,

ços reservadas para ·pe-
'. competições troféus ,fo

destr,es e cavaleiros, deu ram dísputades em sua

maíoraeguraça, e. mere- memôría. Na missa cam
ceu elogios de ambos os peíra. rezada 'pelo pedre
lados. As disputas' de . João Heidemann, Ioí ga- '.

laço, "gineteadas e outras da uma -volta :-n:a canehe.; '"
mOdalidadés, 'e á

.

pre- em sua ,homen�g�m''jn:um:." "

míação ! oferecída 'tarn- ato que emocíonou a� ter �i:::
bém foram altamente e- dos.
logiadas peios vísítan-

Não ,há estatística o

ficial ou números concre

tos, mas
. seguramente o

rodeio crioulo de Jara
guá do Sul está entre
Os melhores .e de .maío
res emplítudes do Brasil.
Trailers. 'barracas .

e o

públic()' jaraguaense, lo
taram as dependências
da sede campestre na BR-
280, entTe Jaraguá_ do

Vende .' se �.

Lote, na Praia Gran
de, a 350m da praia.'
Tratar no Bar do Vô;
COHAB n9 60, - com

Leco·

I" � --

.l. -

[�J

AUREA ,Mü:LLER GRUBBA," -TaQeliã e ,Qfí�i,él'l oe
Títulos da, Coma-rca de Jaraguá :dQ,Sul. E�tado� de
Santa Catarina, na fo,rma d:a Lei, etc.,

' "' ,

. �
-

� ". .

,

. Faz saber. a. tOdos ,quanto �st� .

edital \r_!r�,
,

que., se aeham neste . Cartório
.

p�ra protestö . os

titulas .contra:

BAR E MERCEARIA IRMÃO EFFTING LTDA -

EstradaRua 'Luiz PicoUi, Nova ,_ NESTA -

:.. -.>c

Rua ou Furtado -.._ NESTA __..

._

E
"

como OB dítos devedores não foram e.n-, f
contrados ou se recusaram a aceitar a- devida, '

t: J

intim&çio,"fjlz por íntermédío do- presente edit�,,-:
para que ,os mesmos compareçam neste :Cartó�Q _ " .:

na Rua, Artur Müller, 78, no prazo da LeI, _ a, b}D . _ r:
de liquidªr o seu débito, ou então dar razão por;��
que não, o f�z, sob a pena d,e serem os referidos

,

pro�estqdos na forma da Lei, etc.

IH I Jaraguá dQ Sulf 24 de agosto de 1989�

AOREA MULLER GRUBBA .Tabeliã e OfiCial de
Protesto de. Títulos.

_ TERMOPLAC AQUECEDOR
, •. -�� I '-�'!."li-

"

H .. e II a '- Cl e a�ç Õ e s
CONFECÇÕES EM TECIDOS

Infantil e Gestante

PRONTA ENTREGA

Rua Joinville 2.089 _' Fóne 72-1157
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