
Malwee, a campeã de SC
vai ao brasileiro de bicicross .
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Têxteis têm mercado garantido _

,

Mercado externo
continua sendo
uma ótima opção

-

.

As' exportações das indústrias de Jara-
guá do Sul tiveram um incremento de 24%
nos nove meses de 89, se comparadas as ven

das deste ano com o faturado no ano anterior,
O mercado externo é um bom negócio e in
dústrias têxteis, com a Marisol por exemplo,
tem pedidos já feitos até fevereiro de 90.
Os maiores negócios do mês, mais uma vez,
foram de motores elétricos.
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1� Schützenfest
espera visitá de
70 mil pessoas
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Em 60 dias Piçarras estàra' C;1

pronta para o verão 89/90·

--o

Em 60 dias quando, oficialmen
te, começar a temporada de verão,
o balneário de Piçarras vai ser uma
surpresa agradável para quem visitá
lo. As notícias veiculadas até aqui

dão conta que a praia foi destruída
pela ação do mar. Em parte é verda
de, mas são apenas 500 metros dos
7 quilômetros de orla que Piçarras
dispõe. E para recuperar os danos

a comunidade, através da Associa
ção Comercial e Industrial, se mobi
lizou e está financiando a construção
de molhes.

Página 5

A praia de sete' quiMme.tros loi danificada em cerca âe 500 metros, e a populofão se mobilizou
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o Poder da Comunicação
Este editorial nasce a comum de nossas atividades, genas e partiu para a publí

propósito da publicação, nes- já que os governos pretendem cação de um cantinho alemão
te semanário, de um trabalho derrubar as fronteiras políti- ,- a Deutsche Ecke - para
redigido em inglês, pela aluna cas para dar lugar a uma in- que não se 'perca definitiva-' ,

da WizaiCd S.K., na semana tercomunícação inter,nacio-' mente a língua herdada de
.

passada - Talking about my nal. nossos antepassados. -Eis que,
country - . Quem leu o traba- Poroutro lado, as empre- agora, surge-o fnglês que com
lho, por que entende um pou- sas que exportam para outros pl!:!ta·a idéia, ligan�o o útil ao
co de inglês, deve ter gostado países precisam de funcio..J)á#' �radável.
a beça de encontrar num jor- rios que falem ouyas Unguas,

.

,Os que viajam pela ama
nal do interior um meio prä- especialm�nte��lemã' e a in- zônia e fazem os passeios pelo
tico de exercitar outras lín- glesa, esta.uma espécie de lín- famoso rio, ficam encantados
guas que são-de inestimável - gua internaeional. ,E é alenta- com aquela garota, cabeça
valor no eomato com pessõâs- dor saber que em nossa cidade chata, vestida de caubói, a
de outras naçionalidades.' já temos condíções de apren- proferir em várias línguas as

.

Situado .que estamos no der, sem deslocamentos para informações sobre a região.
" Sulamericano, temos tido inú- outros centros,

-

dessas duas Peregrino Júnior, autor de
'meras oportunidades de ter línguas, ou três, incluindo a Mata Submersa e Outras
contatos com paraguaios, espanhol, no próprio local da Histórias da Amazônia, re-,
uruguaios, argentinos � chile-

'

residência ou trabalho, enri- fere-se ao interprete: "Era
nos que aqui passam meses de quecendo o seu poder de co- um gosto vê-lo falar inglês
lazer, visitando cidades e rea- municação, ao mesmo tempo com os ingleses, espanhol com
lizando compras. O poderpü- que possibilita um razoável OS espanhóis, francês com os

blico já acordou para a neces- aumento em forma de retrí- franceses. Era a língua de
sidade de incluir no currãculo buição salarial. bordo" .

escolar primário a língua es- Há mais tempo este se- Fazemos votos que este
panhola para atender a de- manário vem acompanhando projeto dê certo entre nós, que
manda desse Idíoma no uso o problema de idiomas alíení- vai beneficiar a todos.

"

Ca'rias(

I
j Uma homenagem ao

__

"septuagenáriojornal' que
remoçou e voltou "legal"

número sem igual
E não podemos
duvidar
De que todos,
muitos, se vão

'agradar
E garantidamente,
todos vamos
cooperar
sempre esse nosso

"primor" assinar
Com parabéns e

admiração,
Alfonso

'

Bühr/Jaraguá do Sul

Melhorou mesmo,
tanto, de assombrar
E ainda mais veio
nos alegrar
O nome "Correio",
se aumentou

Enquanto o "do _

povo" se minguou
Decerto é que os

assinantes
Apenas são os de
antes

!1a� creio que ii linda
Vlsao atual '

Aumentará em

ISENÇÃO PARA TÁXIS
a vida média útil de 4 anos, É um

des�aste flagrante. E este desgas
te, e bom que se diga, não é nada
bom para o proprietário nem para
o usuário, em última análise, para
toda a comunidade que precisa do
serviço.

A Câmara tem já tramita�do
projetos que teremos de discutir
e aperfeiçoar, se for o caso, e votã-
los logo.

'

E presciso também que os Es
tados dêem sua cota de-participa
çã, isentandoo ICMs da transação
de compra dos veículos de passa
geiros que servem como táxis.. Não
podemos apenar quem, indivi
dualmente, com seu trabalho, ser
ve a toda a sociedade que necessita
deste importante servrço.

cobrado pelo -governo federal. O
imposto está, �m torno, hoje, de
30%. E o mnumo que o governo
pode fazer para QS profissionais do
setor, já sacrificados no seu dia-
a-dia.

'

Stélio Dias *

A Câmara dos Deputados
tem de estar mais atenta às gran
des aspirações de todos os seg
mentos da sociedade. Muitos são
os reclamos. Muitas são as exigên
cias .. Muitas são as necessidades.
Mas prioridades têm de ser levan

t�das para que- pelo !Denos estas
nao eaiam no esquecimento e no

vazio. Não -sou daqueles que
acham que tudo no Parlamento é
necessário e prioritário.

Agora mesmo', os taxistas de
todo o Brasil batem à porta da
Câmara e pedem urgência e priori
dade no tratamento de medidas
(),ue atingem a sua categoria profis
sional. Terminou, no dia 31 de ju
lho, o efeito da lei que beneficia
osmotoristas de táxis que circulam
por todo este País. Os efeitos des
sa lei que concede inseção do IP_I

O carro, para esses profissio
nais, é um instrumento de traba
lho. Ao mesmo, tempo que para
a sociedade é um serviço público.
Quando o governo concede a inse
ção está atento ao serviço público
que ele representa. Não propria
mente a um benefício a uma deter
minada categoria. Nem esta cate

goria � privilegiada por recebe� <:Js
benefícios dessa leí. O beneffcio
dado ao motorista que tem e con

segue com seu trabalho a compra
de um automóvel é benefício dado
a toda a comunidade.

Nota da redação

Esta página está aberta a carta.s de leitores, que devem
ter no máximo 30 linhas de 70 toques cada. Devem, ainda,
atender as exigências con.tldas no expediente deste sema
nário.

* Stélio Dias é deputadofederalpelo
A frota, de carros de táxi" "PFL-ES. e colaborador da Agência

atualmente, no Brasil. está .com Planalto.,
-
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Raeder, o único de Jaraguá
que participou de Encontro·
o vereador Heinz Edgar

Raeder (PMDB) foi o único re

presentante do legislativo munici
pal de Jaraguá do Sul a participar
ao 16 Encontro de Vereadores de
Santa Catarina, realizado entre os

dias 28 e 30 de setembro, em Cha

pecó, e que entre óutros pontos
de discusoes analizou as diretrizes
básics da lei ��g.ânica dos municí- •
pios e a possibilidade de se esten
der os benefícios previdenciários
aos membros do législativo. Mais
de 1.200 vereadores do Estado es

tiveram representados ao encon

tro, promovido pela união dos Ve
readores de Santa Catarina
(UVESC) e que teve a convoca

ção feita pela Associação de Ve
readores do Vale do Itapocu
(AVEVI).

.

Decepcionado com a atitude
dos 14 colegas da Câmara Muni
cipal o vereador Heinz Raeder

ocup'0u a tribuna da casa, sessão
da ultima segunda-feira, para criti
car a "ausência do terceiro poder
municipal no encontro". E come

çaram as justificativas dos demais
vereadores, deixando claras as di
vergências existentes entre a atual
diretoria da- Avevi, que foi eleita
em março deste ano, sem contar
com a presença de nenhum repre
sentante de Jaraguá do Sul. "Não
participo e não contribuo com a

Avevi, temos que elaborar a nossa
lei orgânica sem a presença dela",
manifestou, e se defendeu, o ve

readorGilbertoMenell (PFL), en
quanto o vereador Almiro Antu
nes Farias Filho completava:
"Nós, inclusive, já temos o nosso

Wa/demar Vieira

Vereadores peemedebistas ocupou a tribuna e demonstroudecepção

regimento interno concluído. Du
vido que outras câmaras tenham
feito o mesmo".

O fato é que nem mesmo uma

representação de cada Partido foi
convocada para participar do en

contro em Chapecó, critica Rae
der, que relata o cronograma dos
trabalhos de elaboração da Lei or
gânica de Jaraguá do Sul: "No dia
11 deste mês iniciamos trabalhos;
dia 13 elege-se e instala-se, a co

missão geral. Em 17 de novembro
pretendemos ler em plenário o

projeto da lei e, em 30 de novem
bro, o relatordará seu parecer so-

Finados: Konell toma decisão
.

o prefeito Ivo Konell vai
anunciar nesta sexta-feira (06/10)',
o que decidiu em relação ao feria
do de 2 de novembro, dia de fina
dos. Na entrevista coletiva que
concede as terças-feiras, informou
que tinha encontro marcado com

representantes das igrejas, e que
era o que faltava para que tomasse
uma posição definitiva,

Konen está entre dois pontos
conflitantes. Os padres e pastores
querem a manutenção do feriado
em seu dia original, 2 de novem

bro, uma quinta-feira. As indús
trias se posicionaram favoráveis a

antecipação para a segunda-feira
- como determiná a lei�, fazen-

do feriado no dia 30 de outubro.
As grandes empresas, contudo,
resolveram fazer pesquisas entre
os seus empregados antes de se

poscíonarem définitivamente. .

Nesta semana na Associação
Comercial e Indústrial foi comen
tado um fato que pode amenizar
a situação do prefeito Ivo Konen.
O Banco Central está determinan
do feriado bancário para o dia 2,
o que forçaria as empresas a tam
bém agir nesse sentido. Se isso se

confirmar haverá a paralisação na

quinta-feira, com trabalho na sex

ta e sábado em determinadas in
dústrias da cidade.

bre as emendas, bara, no dia 15
de dezembro, começarem as vota

ções". A primeira lei orgânica do
município deverá estar concluída
em 60 dias.

Celestino Depine.
E, enquanto se atribuem
nomes a diversos
logradouros, os vereadores
vão aprovando a colocação de
luminárias em outras ruas, e
de lombadas nos principais
pomos de fluxo de veículos
na cidade, como é o caso de
duas lombadas em frente ao

Bar Ouro Verde, próximo a

Alalwee,segundoindkação
196/89. Aproveitando a

deixa, o vereador Almiro
Antunes Farias Filho,
relatou na sessão os acidentes
ocorrido no mês de setembro
na cidade. O total chegou a

57, aumentando três ém

relação a agosto. Mas,
apenas dois foram com

vítimas e somente uma delas
morreu comparando com

agosto, a situaçãofoimelhor,
já que houve 10 acidentes
com vítimas naquele mês,
com uma morte.
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Vereadores dão nome

a 11 ruas da cidade

II

II

Formado pela Escola de Pós-graduação da PUC Rio de Janeiro'
.

. CRIANÇAS E ADULTOS
Tratamento de Asma - Bronquite - Rinite - Espirros - Coceiras
nos olhos� nariz, ouvidos e garganta - Tosse _. Resfriados constantes
- Sinusite alérgica.

.

Alergia da pele: Eczemas - urticárias - inchações - coceiras
picadas de insetos - feridas na boca.
Alergia a alimentos - medicamentos - ao sol e ao frio.

'

Erupções diversas.
.

�

. Preparo de vacinas - Testes alérgicos. .

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

'NOVO
MOTOR

'"1 _8 ,.

Marechal Deodoro,
158

Fone: 72-1777

Por 12 votos favoráveis uma

abstenção e um voto em

branco, á câmara de
vereadores de Jaraguá do Sul
aprovou na sessão do dia 2
de outubro, em votação
secreta, projetos da lei .

atribuindo denominações a
11 vias públicas da cidade.

Assim o jaraguanese já pode
chamar de rua Egon Koch a

via n� 285. De Alberto
Bortolini, a 330 de rua Osni
Antônio Pradi, a rua 481,
Benoldo Bruns é a nova

denominação da via 499. A
563passa a chamar-seEgídio
Busarello., a 601, de rua
Manoel Francisco da Costa.,
A 627 de Angelo Tancon., a
699 de rua Augusto
Demarchi., a 667, de rua
Dona Emma Sasse., a 696,
se chama Irmão Leão
Magno:., enquanto a via 697
denomino-se agora de irmão

•

TEST DRIVE DEl-REY 90

Com novomotor 1.8 e novo câmbio de 5 veloci
dades. Venha sentir a emoção de· dirigir o Del
Rey 1.8 nf Moretti, Jotdan e concorra a um
videocass�fJte Philco-Hitachi PVC 4.000

Moretti, Jordan & Cia. Ltda. ·1
I

Jaraguá do Sul, de 06 a 12/10/89 3
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Atacado e varejo

Aweg recebeu, no último dia 22 de setembro, o
troféu "Amigo da Escola Técnica F,deralde Santa

Catarina", instituído em comemoração dos 80 anos
de criação do EnsinD Técnico Industrial no Srasil e
pela data de aniversário desta entidade catarinense.
Além da Weg, representada pelo diretor de controle
do Grupo, Alidor Lueders, mais 24 empresas foram
homenageadas na sede da Escola, em Florianópolis,
entre elas a Consul, a Artex, a Hering, a Porto Selo,
a Eletrosul, a Souza Cruz e a Inebrasa.

.

. A empresa Jaraguaense Da/ce/is
HInd. Com. de Malhas, está
participando no período de 20 à 23
de setembro no Clube Paula Ramos
elttF/orillnópo/is-SC. da I FE_IRA
SURF INDEXBRASIL VERAO 90.
Em meio a'etiquetas famosas, a
DA.LCELIS marca presença,
alcançando posição de destaque
merecidamente, no meio do surf,
Vale ressaltar que a empresa apoiou
o Campeonato Mundúú de Surf
Hang Loose Pro Contesto

Mais
62 empresas de todo o

País, somente neste ano,
reveram�ões do CETIL __:_

Rede Nacional de Informática -

com matriz em Blumenau e filiais
em 14 cidades brasileiras.
Comemorando o seu 20'? ano de
atividades, o CETIL hoje é o
maior birô de informática do
País. O CETlL teve nos últimos
meses, ações subscritas por
empresas de porte, entre as quais·
se destacam o Banco do Brasil e
o Banco do Nordeste, e em Santa
Catarina, Cremer, Karsten, Weg
e Frahm Eletrônica.

Secretários estaduais de Planejamento e da Indús
tria e Comércio, prefeitos e vereadores da micror

região do Vale do Itapocu realizam um encontro neste
dia 6 de outubro, em Jaraguá do Sul, para apresen
tação e lançamento do Programa de Desenvolvimento
Sócio-econômico. Lançado pelo Governo do Estado
de Santa Catarina, o programa terá agora a integração
da Associação dosMunicípios do Vare do Itapocu (AM
VALI); que também pretende orientar e estimular os
investidores privados, através da comunidade catari
nense, para a incorporação da tecnologia, da organi
zação e da dissemmação de informações. Por esse
motivo a AMVALI decidiu, inclusive, transferir a sua
Assembléia Geral Ordinária - a principio mflrcada
para o dia 6, no municlpio "de Guaramirim -, para
o próximo. dia 20 de outubro. .

I

II
I

Indústrias de Jaraguá-do
Sul aumentam exportações

-

De janeiro a setembro
deste ano o movimento das ex
portações das indústrias de Ja

raguá do Sul teve um incre
mento da ordem de 24%, regis
trado pela Carteira do Comér
cio Exterior (Cacex) do Banco
do Brasil, no município, em re

lação ao mesmo período do
ano passado.: Isto significa na

prática que o volume de expor
tações chegou a US$ 3,4 mi
lhões. Em. relação ao mês de

agosto deste ano, as exporta
ções tiveram um acréscimo de
10%, principalmente de ven

das de motores elétricos, maté
rias-primas para as indústrias
alimentícias e produtos têxteis.
O acumulado nos primeiros
nove meses do ano já chega
a US$ 28,2 milhões. Em con

trapartida, as importações al
cançaram a cifra de US$ 1,5
milhão com um acumulado de

quase US$ 6milhões, de janei
ro a setembro de 89.

E o mercado exterior pa
rece promissor. NaMarisol, in
dústria do vestuário, por exem-

. pio, toda produção têxtil dis
ponível para as exportações
6% do total, já esta compro
metida até fevereiro do próxi
mo ano, conforme o chefe da
área de exportação da empre
sa, Ilário Bartel. "Somos obri

gados a 'rejeitar <?s pedidos de
embarque até o final de março
de 1990" , 'lamenta Bartel, que
destina parte da produção de
370 toneladas de malhas ao

mês a países da Europa e Esta
dos Unidos. A intensa procura
"é natural nesta época do ano, .

quando exatamente está come
çando a temporada de verão
na Europa e Estados Unidos" ,

explica Bartel, que ainda espe
ramaior incremento nos meses
de outubro e novembro.

Indiferente á isso, a indús
tria de Malhas Malwee S/A
continua atendendo em menor
escala de produção aomercado
chileno, embora já tenha sérios
interesses de ingressar no mer-

À Marisol produz 370 toneladas de malha pór mês e tem boas vendas

de 10% ao mercado externo".
O tato é que a insegurança de
uma política econômica eficaz,
a nível de governo federal, tem
afastado os empresários do se

tor de qual9uer risco no inves
timento, ate porque as taxas do
dólar são, hoje em diamenores
do que a inflação, que chega
a 50% ao mês. Negócios com

exterior, só mesmo com paga
mentos a curto prazo, o que
é difícil.

cado Europeu e Americano a

partir de 1990, segundo con
fessa o chefe de vendas da em
presa, Mário Borchardt, que
também é responsável pela
criação do futuro departamen
to de assuntos de exportação.
Ele conta que o objetivo da

empresa, atualmente, é apenas
modernizar ao máximo o seu

parque industrial, "para que
seja possível reservar uma fatia

Zonta inaugura em Rio'

Negro a sua 10� loja
Adécima loja da rede Zonta

Materiais de Construção, foi inau
gurada no dia 22 de setembro, na
cidade de Rio Negro, divisa de Pa
raná e Santa Catarina, para aten
dimento inclusive dos clientes de
Mafra (SC). Localizada na Rua
Saturino Olinto, 1945, a caçula da
Zonta abrange as áreas de acaba
mento, ferragens e serviços bási
cos da construção. A rede de lojas
iniciou suas atividades çm 1976,

em Jaraguá do Sul onde já dispoê
de duas lojas e hojejá se estende
as cidades de Corupá, Pomerode,
São Francisco do Sul, Gaspar,
Timbó, São Bento do Sul e "Rio
Negrinho. "A idéia é de expan
dirmos ainda mais as nossas ativi
dades, assim que surgirem novos
mercados", afirma o diretor Sér
gio Rubens Zonta, que é, também
vice presidente do clube de Dire
tores Lojistas de Jaraguá do Sul.

TT • nr.TT, �"
:\GARRA DA �Ov.1\ DECADA
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Cada molhe de pedra está custando em tomo de NC1J$ 27 mil, e são pagos através de doações

Piçarras unida na restauração
da praia atingida pela erosão

Sérgio Homrich mar, que já derruboumuros, con
sumiu aterros e rompeu o calça
mento da rua. Antes mesmo .que
a natureza comprometesse o "tu
rismo da beleza" em Piçarras, a

própria população, através da As
sociação Comercial e Industrial de
Piçarras, reagiu de forma volun
tária.

Em pouco tempo o cenário
da praia será alterado. O projeto
total prevê a construção de 38 es

pigões, montados com colchão re
no e gabiões, que invadem mar

adentro como muros de concreto,
numa extensão de 30 metros,

Dentro de 60 dias, na aber
tura oficial da temporada de ve

rão, deverá estar concluída a pri
meira etapa do projeto de recons
trução definitiva dos quase 500

metr5>s de praia danificad� pela
erosao, em Piçarras; a 78 quilôme
tros de Jaraguá do Sul. Quatro
mergulhadores e três ajudantes
trabalham desde o último dia 18
de setembro para tentar conter a
destruição causada pelas águas do

Uma reconstrução que
depende dos moradores
Cada molhe construído na ma que o balneário esteja compro

Praia de Piçarras está custando na- metido, até porque ela ocorreu em
da menos do que 6.450 BTNs - apenas 500metros, espalhados en
ou quase NCz$ 27mil-, gue são "tre sete quilômetros de praia". E
arrecadados através de doações. aproveita para criticar o sensacio
dos moradores, muitos deles com nalismo com que alguns setores da

.

residência fixa em Jaraguá do Sul. imprensa vem tratando o assunto,
Motivado com o sucesso consegui- "prejudicando ao invés de aju
do até aqui, o presidente da Asso- dar". O presidente da ACIP afir
ciação Comercial e Industrial de ma que a campanha de construção
Piçarras, Victor Zimmermann, dos espigões em Piçarras foi inicia
apela para que "os proprietários tiva da Associação, mas enfatiza
dosmunicípios de Corupá, Guara- principalmente à "colaboração es

mirim, Jaraguá do Sul e de todo pontânea da Marcatto, Indústria
o Vale do Itapocu façam uma re- de Chapéus que colocou um cami
messa imediata de dinheiro atra- nhão à disposição para o transpor
vés da conta ACIP/SOS� ou ainda te de 120 toneladas de pedras".
"pelo Banco do Brasil (Conta
64.511-7, agência 1498-2), BESC Mas a campanha da ACIP preten
(003120-8, agência 192) e Bame- de atingir a todos os moradores-
rindus (09373-22, agência 14�)". de Jar!lg!lá .do Sul, gue dispõem

Zimmermann faz questao de de residências em Piçarras. Afi
ressaltar que a erosão ocorrida na

. nal, "cada um tem a sua parcela
Praia nãosignifica "de forma algu- de contribuição a dar", firiáliza.

Jf}rag'l�,9P $.u/, de 06 a 12/10/89

J •

"com a função de nivelar nova
mente a praia, provocando o asso

reamento necessário para a recu-
r

peração", explica o mergulhador
Rogério Pedro da Silva, encarre
gado da obra e funcionário da'
Drag-Sub - Dragagens·e Serviços
Subaquáticos Ltda -, empresa
contratada pela Prefeitura para a

execução dos serviços. Nesta pri
meira etapa os operários vão con

cluir apenas cinco dos molhes que
servirao de quebra-mar. E talvez
ainda .c0!l,siga!D defender �s árvo
res que Ja deixam suas raizes ex

postas à maresia.

"Esta foto é do tempo em
que Miami tinha os mes

mos problemas que a

nossa Piçarras. A solu
ção dos espigões foi su

plantada pelo aterro que
está ficando pronto ago
re".

CORREIO__
-=:» c» -=- c»" C>

Um dos moradores
mais antigos de Piçarras
caminha hoje pelo calça
mento parcialmente des
truído pela erosão, tra
zendo consigo um cartão

postal que recebeu de um
amigo morador de Miami,
nos Estados Unidos, su
gerindo a construção de
molhes para salvar a

Praia. Aos 59 anos, Joa

quim Ladislau Pires, nas
cido e criado em Piçarras,
faz questão de mostrar o
cartão e a beleza de Mia
mi, com o seguinte texto:

Victor: Danos em s6 500 metros

Miami, Est(ldos Un_disQ_:
Exemplo a ser seguido

"Todo mundo tá com
fé nesses espigões", tor
ce seu Pires/ que guarda
também fotos da praia,
em 1982, quando as árvo
res ainda não estavam

ameaçadas pela erosão.
Mas ele ainda lembra que
"toda vida houve mar

manso e mar grosso" e

que as águas ficam vk»
lentas "quando venta les
te ou sudoeste". Pires re
corda que por volta de
1986 foi construído um

muro para proteção das
ca$as e sacadas que esta
vam sendo aos poucos
invadidos pelas ondas.
Mas a provável solução
acabou sendo problema.

Ao encontrar obstáculos,
omar bravio çavou e der
rubou omuro, que até ho
je permanece caldo sobre
a areia da praia.

Cada proprietário de imôvel de Piçarras tem sua parcela de contribuição a dar, diz Zimmermann
..." •... \�.. ,j�,Página"''''S'
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COM. DE MAo. E FERRAMENTAS LTDA.

MÁQUINAS
OPERATRIZES

&
FERRAMENTAS

Fone (0473) 72-2877

* Jairzinho e a

Patrulha do Barulho
se apresentam em li

Jaraguá do Sul no
próxImo dia 14. Será
no ginásio de
esportes do Beira Rio
C-Iube de Campo. '

Ingressos

antec�ados na
secre aria do clube.
* O Lions Club Cidade
Industrial ultimando
os preparativos para o
Concurso "Bqneca
Viva de 89". E a 11�
versão da promoção

'

�ue tem fins '

lantrópicos e
,

mobiliza, mais uma
vez, a comunidade·
jaraguaense: Será dia
11,as 15horas noC.A.
Baependi; com desfile
d� modà (Dalcelis),
café, briiJdes, entre
outras atrações. .

* O Senai promove o
curso "Programador
de Risco e Corte",
entre os dias 10 e 25
de outubro, das 13 às
17h30min. São 50

'

horas/aula, que têm
por objetivo o
aperfeiçoamento dos
profissIonais da área.
Inscriçõe� no Senai e
informações pelo fone
72-0722. São 18 vagas
disponíveis.

KADRI
Plma�...

-;;;;;;

Zimmermann", CE "General Rondon", EB "Ma
Bornhausen"; EB "São José", EB "Luiz Delfino'
1� Grau Anna Towe Nagel, EM 1�

_
Grau Cristina

e Centro Educacional Evangélica, dos municípios
do Sul, 'Guaramirim, Corupâ, Massaranduba es
O evento conta com a participação do Coral Infa
da SCAR.

Com o objetivo de valorizar a música e o canto, dando-l,hesoportunidade de ocupar espaços, a 19'! Unidade de

Coordenação Regional de Educação promove no dia 20 de
outubro, às 15 horas, na Recreativa da MARISOL, o VI,
FESTIVAL DO CANTO ESCOLAR. Participam deste
evento, 14 Unidades Escolares: EB "Euclides da Cunha",
EB "Lilia AyrosoOechsler", ER "Prof Giardini L. Lenzi",
EB "Prof. Valdete I.P. Zindars", CE "Pref Lauro

Gente& Informa

Odiretor presidente' executivo da Weg, Décio da Silva, recebeu
recentemente das mãos de seu pai Eggon da Silva (presidente

do Conselho Administrativo do Grupo) o diploma em homenagem
aos seus 10 anos de trabalho na empresa, completados em janeiro
deste ano,

'

Ogovernador do Rotary, Distrito 465, M
Miranda, visitou Taraguá do Sul na últi

(03/10), e foi recebido com todas as' honras.
de jantar festivo no restaurante do Hotel Itaj
idéias e experiências com.companheiros da"
esposa, Ruth, à tarde, no mesmo dia, foi ree
pela Casa da Amizade, na residência dá Sra.
Ewald. Os dois encontros foram memoráveis
estreitaram os laços entre as pessoas.,

Abela Maria A. Alves completou 17 anos

,

dia 27 de setembro. Em festa familiar r
somente o parentes em sua residência, no m

Schroeder.

Um grupo de turistas jaraguaenses esteve

algumas capitais nordestinas - Maceió,
e Fortaleza - em uma viagem que durou de
de setembro. AristüJes e Marlene Panstein,
Barreto e Valda da Silvá, Lino e Tereza Ba
e Rosane Vaillatti, Eduardo e Valtrude Pum
(Blumenaut, Dilva Ianke, Odete de Assis Pe
Mannes, Romilda Ayroso (Guaramirim) Ne
Cordeiro integravam o alegre grupo que se e

as belezas naturais do nordeste.

Enlace Maria de Fátima � 'Edilson

Para alegria de familiares e segui
mentos da sociedade curitibana, reali
za-se nesta data o enlace matrimonial
da jovem Mário de Fátima, filha ben

quista .de Rubens Ribeiro de Campos
e Maria Hygino de Campos com o jo
vem Edilson, filho de Ewaldo Bernardo
Schmöckel (lo memorian) e Edil Guer
ra Schmöckel, em cerimônia religiosa
a ter lugar às dezoito e trinta horas,
na Igreja Nossa Senhora das Mercês,
à Av. Manoel Ribas, 966. O ato terá

; como padrinhos, por parte da noiva,
de Vera Lúcia Hygino de Campos e

Celso Hygino de Campos, R<:>bertoHy
gme de Campos e Isaura RIvera, Ivo
nete Mattoso e Sidemar Piccinato Ro
sieleide Santos e Oslin Buzzi e Ademir
Novak e sra .• e por parte do noivo

Ewaldo Bernardo Schniöckel Jr. e Elai
ne Schmöckel, Dalton Schneckenber
ger e sra. Mariane, Norberto Guima
rães Auffinger e sra., Edson Wahrhaf
tig e esposa Jussara e Mauro Bandeira
da Rosa e esposa Sônia. '

Após a cerimônia os convidados
serão recepcionados nos amplos salões
da Sociedade Urea, à Rua Alberto Fo
lloni, 420, em Curitiba-PRo

Este semanário sente-se honrado
em cumprimentar os distintos noivos
e respectivos pais, em razão, também,
de ser o noivo sobrinho de nosso dire
tor, acompanhado dos votos de muitas
felicidades neste novo estágio de cami
nhar a dois, elevados pelo amor, o su-

, premo ideal da felicidade.

CRÍTICOS
Além de passear pela capital do R'

do Norte, Osmar Vaillatti e Aristides P,
atuaram com jurados no III Festival de
de Natal, no Centro de Convenções na

Ponta Negra. E que eles chegaram
sessão de um dos filmes e o porteiro n'
deixá-los entrar. Sempensarduas vezes,
que eram críticos convidados de Santa
e cQnseguiram .que todos do grupo en
pagar na sessão.

A ROUPA INFANrrlL

.<
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"Qillidade baléelis··4lecllllbecida e 1."IIIS . idilizado para a
';

". prelliada .por ellpresa inlerlacional vllta ao profissionalislo
-'A Dalcelís. \IInâústria _ativ.idades.
e Comércio . de Malhas i

.

Ltda, indústria g�nUi:na-: No setor de indústria
mente catarínense, que' e confecção de malhas,
Ja começa a se expan- os produtos da Dalcelís
dir pelos demaís Estado.s foram os rescolhidos
Brasileiros, . recebe o. nesta ano. pela sua

Prêmio. Qualidade. Bra- qualidade,
.

produtíví-
síl 89,.. que será o.'uto.rga·-. �a��, :. eftc;:iência. .

na .

do. pela Intematíonál prestação de serVIÇo.S.
Exporte's Service, em

.

Jnícíendo suas, atíví-

uma cerimônia solene, dad.es em 19 de agosto
Com a pr�'sença;--' dé :aê 1979; 'na ·:cid.ád�" de

autorídades - , governe- "Jiaraguá do. Sul, a' Dal
mentais e díplomätícas, celís .fundada por Célio e

em São. Paulo. no São. Dakva Crístóvêo. hoje
Paulo. Hilton Hotels no possuí, uma estrutura

. dia 07 de Outubro de 1989 .:' ' que . possíbílíta seu

A International r t!xPÖ] crescimento te:cno.lógi-
te's Service tem por
objetivo premiar () es-

torço de indústrias,' co

mércio. e serviços. A-
.

pós ter feito. um levan-
'

tamento. de o.pihião. PÚ"
blica através da impren�
sa, pesquisas de merca

do. e co.leta de' dado.s
po.r uma equipe especiali-'
zada, fo.ram selecio.nadas
empresas que se desta
caram em seUs setores de

Face a_ gránds aceita-
ção. de seus produtos no

mercado consurnídor. a

empreSa preo.cuppu-s.e
com a evo.lução. e co.me

çpu a traçar
. o.bjetivos

na co.nquista de uma fa

tia maior detite .
tão.

co.biçado. mercado..
Ho.je a empresÇl. poss�i

11 lqjas, sendo. 10 em

Callna Evangélica
CULTOS: Neste sábado; �s .19h, em Rio. Mo.lha e

Jo.ão. Pessoa; neste domingo.; 'às· 8.00h, no. Centro.,
em Nereu Ramos e em Santa Luzia; às 9:30h em

Ril;>ei.rão.. Grande do. No.rte, nq Centro :e na Rua

Jo.inviUe.
ENCONTRO DE IDOSOS;' Neste domingo., dia OS,
às ·15:00h, reúnem"Se o.s idQso.s na Ilha da Figueira.
B�NÇÄOS MAfRIMONIAJS: Recebem a· bênção. ma
trimo.nial no dia 07, n�ste sábado., na Igreja do.

Centro., às' 18;OOh, Edso.n Jamel Hertel e Simo.ne
Sueli 'iB'eck e, às 19;ÖOh,! Nelson Ko.nnel e Mariney
Suely Uler·

_

LEMA DA SEMANA: "Crio.u Deus, po.is,· o. ho.mem
à sua imagem, à imagem de Deus o criou." Gênesis
1,27..

'

. ""'-. __ ' ,_.'....,

,MENSAGEM E LEITURA DIÁRIA:
DIA 09 - Deus, muitas vezes só deixa. enxergar o.

próximo. passo., porque essa, é a melhô,r manei.

,ra de aprendera o.rar. (NÚmeros 9, 1S-20)
DI.Ä. '10 - ff,er' fé significa: caminhar no. e�çuro. o.nde
nada se vê, para a frente � simplesmente co.nfiar
em Deus. (Isaías 50,10)
DIA 11. - ,A linguagem mais co.mpre�nsível é a

minha. vida.. (II Co.ríntio.s 3,3)
DIA 12 - Esteja' sempre �e no.vo uns minuto.s
a sós co.m Deus. Isto. so.lucio.nará as muitas questões
e aliviará muito.s so.frimento.s. (Gênesis 24,12)
DIA 13 - Cad.a "não." para a vida é um sinal de

que eu não." creio 'que. iDeu� tem
.
tudo. em sua

mão.. (Deuteronômio. 31, :'6-8)
DIA 14 - J.esl:ls"e�ige' obediência apesar de toda a

"expefiência". (Lucas 5, 4-5)
DIA 15 - L'm cada obedíênci.aabrimos ao Espírito.
Santa a porta. Cada desobediência, impede sua

o.bra em 'nós. (1 Co.r1Iitio.s 3,16)

Santa Catarina, nas: .ci,"
dades d� Jeraguä do.
Sul (2), Blumenau- .Joín
vtlle, Balneário. Cambo
riú (2), Barra Velha, Pi

cerres, Criciúma.� Cha
pecó, e uma noParáná,
cidade de Londrina.

.

E,
projetos 'e obras já sendo
executadas de maís uma'

loja em Maringá no" ,Pa-
.

raná, e outras em Tra-
mandai e Capão da

.

Çan,o.,iIi no>Rio Grande
do Sul. :Essas três lojas
deverão. ser inil!ugura
das no mês de novembro

pröxímo.

Todo �e trabalho. e

esforço de seus funda
dores foi reconhecido
por uma organízação W'
temacíonal que anualr
mente esco.lpe .as empre
sas de maior: destaque
para premiá-las co.m o.

Prêmio. Qualidade Brasil,

representado. pela esta
tueta "Vitória AlJada",
símbolo. de Qualidade In

ternacional.

AGRADECIMENTO

CONVITE. 'PARA

CULTO

Os familiares da que
rida e sempre lem-
brada ERNA ERMI·
NIA CZERNIEW1CZ
agradecem publicamen�

· te ao.., Dr. Jo.ão. Biro.n
· pelo. tratamento, espe
cial que sempre dispen
sou a extinta e co.n-·

vida parentes, ami

go.s e pessoas de suas

· relações, para o. culto

a ser celebrado no. dia
8 de o.utubro., as 9
horas, na Igre�a
Evangélica Luterana-
Centro.

CHEQUES

EXTRAVIADOS

EUGENIO 'TRAPP E:/
.

OU EMMA TRAPP
comunicam o extra
vio. do talão. de che
ques de n� 030001 a

030020 do Banco Itaú
S. A. - Ag, de Jara-

.

guá do Sul,

lapella relembra fase áurea
,o zelador e ecôno.mo do. G. E. Juverttus, Silvino.

Zapella, dividiu SUa vida com o. clube deSde 1973�
E viveu os tempos áureo.s do. ponta Ro.quinhq, do.
go.leirq Zecão., do. lateral Paranaguá,' do. zagueiro.
central e padr� Adolfo e do centroavante e .ex-pr:e
feito.; de Jaraguá do. Sul, Durval Vasel. Mas, tam
bém sentiu na pele a decadência: "Tinh.a épo.cas
qUe a renda não. dava nem para pagar a arbitragem",
reco.rda, "tem gente daqui que preferia ir ver o.

JoinV'ille, do. que entrar no. estádio.. do. Juventus".
Zapella fica mesmo. indigna.do quando. co.menta·

que "é uma vergo.nh'a o terceiro. parque industrial
de Santa Catarina ainda não' ter u.ma . equipe de
futebo.l à altura", lembra do. time de .Brusque
"com uma equ�pe muito baa" 1-, e critica: "Isso. é cQi
sa da po.litica, que acabou o futebo.l em

.

iJar.aguá,
.

e acabo.u tudo". Ganhando um salário de apenas
NCz$ .183,00, co.mo apo.sentado, "velho." ZapeUa
não. tem dúvidas de que o. crescimento. do. Juventus

dePende de dinheiro - "quem manda é iSSo.",
.

és
frega o.s dedo.s ".- e de que. antes de tudo., "é neces

sário apresentar algo. ao. llQvo. asso.ciado.".
.� .' ,ft".

E

Q sorteío de um Che
vette, no próxímo día 20,
marca a arrancada final:
,para a reestruturação
do

.

Grêmi9; Esportívc
-Juventus, que vive uma

f�� .de . completa reíor
mulação, em seu EStádio.
JQão'Marcatto, com .

as

obras de constmção .'
de

vesttärícs, ampliação das
arquibancadas; levanta- '

mento e drenagem . do. ,

campo, e uma ädéía n
xa; a volta à Segunda Di
visão de Proüssíonaís da
Federação. Catarinense de
Futebol, a partir

.

de
1990. Além de rifas, q
clube 'pretende iniciar
em breve uma nova

campanha pera a Iiliação
de söcíos. "Estamos vol
tando. não. para sermos
sacos de pancadas, mas

co.nhecer a co.mpetiição.
e antes de tudo. trabalhar
cô)n DS pés no. chão.",
garantiu o. atual direto.r
da Divis,ão.

.

Municipal de
Espo.rtes e to.rcedo.r anti-
go. d� JuV'entus, Raul,
Valdir Ro.drigues.

,E a década de 90 pro
rLlete muito.. A co.meçar
pelo. Estádio. João. Mar
catto., que até o final
do., ano. deverá estar con

cluído., "com tqdo.s o.s

requisitos mínimo.s exi
gido.s pela Co.nfedera
ção. Brasileira de Fute
bo.l", assegura Ro.drigues,

. "o. prÓprio. sistema de
iluminação. será. refo.rma"

de", Paralelo a tudo _

isso, o Departamento. ,d�
Futebol do. Juventus já
está formando as suas

equipes de juniores, Ju·
venís e veteranos, em

bera esteja contendo
com o. trabalho volun

tárip dos diretores e de
muitQs torcedores: "Ouan
do se passa a ser díri:
gente de clube, Cl gellte
acaba tirando. dinheiro. do
bolso".

.

brinca Raul,
que foi até více-presí-.
dente e presidente ínterí
no, nas gestões de 85 a

8S.

História ...... Criado no dia
1<'> de maio de 1966, o.

Grêmäo Esportivo Ju-
ventus j á entrou na dé
cada de 70 com muitos
títulos, entr,e eles o. de

penta-campeão. da 1 '"

Divisão., disputando. cam

peo.nato.s pela Liga Ja

raguaense de Futebo.l. A

partir :de 1974,' cómeçam
os título.s reJ:!Ílo.nais: cam

peão. do. To.rneio. liA No.
tíciâ'� e 'tft-campeão. da

Taça dos Município.s,
,(o.,mpetições que abran
g'eram clubes de São.
Francisco. a Mafra.

EIn 1975, após a co.n

quista - invicta - da

Taça Go.vernado.r. do. Es
tado., o. Juventus· adqui
.riu o. di'Teito. de subir
à 1'" 'oivisão. de Pro.fissio.

nais, o.nde permaneceu
até 19ß1.

JARAGUÁ DO SUL (Sçy,' ,,'E 06 A 12-10-1989 I
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Ind icador Profissional
II EMERG'ÊN,CIA

.

Pronto Socorro 72-1977·

Bombeiro ••..... 1.93

,II"

.i,I',

I

Drogaría
"

Cato . 72'0636

Hosp. Mät. Jguá 72-1300'

Polícia . o· o .. o o o,, 190

Rádio Jaraguã .72�0159

,

1:-

I

Org. Contábil
"A CJomerciaf'

S/C Ltda.·�
• Escritas., . fiscais e

contábeis

• Registros de, firmas

• Contratos

• Seg.urOs.

• Xerox

• Rua CeI. Procópio
Gomes de Olíveíra,
nl! 290

J • Fone: 72-0091, -

• Jaraguá do Sul- SC·

II

I ..

Farmácia
II do

Sesi
II

.

Agora em instalações
ampliadas e com . La-
boratório de Análi-
ses Clinicas anexo,
para melhor atendi
mento-

Av. "Mal. Deodoro
507

(defronte o Colé�io
São Luís)

Fone: 72-0561

'PAGINA 6B

Travessa Anita Ganbaldí n-? 101, lateral da E- Av. Marechal Deodoro daPonseca, 91 - Sala 1

pitácio Pessoa, tetefones 72-2093 e 72-0252." ....,,�,.... ,· Fone 72-0188 - Járaguá do Stll' -"" sc

.. ,. ... _._ ...
. __ , ... _ .. _._.___

JARAGUA DO SUL (SÇ), DE 06 A 12-10-19'9

. Dr� Waller -Yázq,ue,z' 'i:lavera ',�
CIRURGIÃO .. DENTISTA .

.

..

'

'Dr. - ,Eduardo Vázquez Clavera' 1

,

CÍRURGIÃO DENTISTA

, CONSUL1'óRIO:.
Av. Mal. Deodcro da Fons.eca, 97
Edifcio. Diener. - Sala 03 - Jaraguá do' Sul.

. fone;. (04:73) 72�2754. - Santa Catarina
, -
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Walter Luiz Bibe'ira I:"
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. Alexandre ,oellagiustina Barbosa
h. . •

'ADVOGADOS
Rua João Mai'catto n? 13, 29 andar - salá 206,
Edifício Domingos Chiodini. Informa seu novo
téleíone aos" clientes e amigos: 72-3956.

II

li

Centro de ß.dontopediatria
. e Ortodontia

Rua

c>
Lutz Fernando. Medeiros. _ ...

,Odontopadlatria
JoSé A.' s, Neto

Ortodop,Ua
Crícíúma, 131, Fonoe 72-2161
Jaraguá do Sul - SC -

Dr. Luiz Fernan,do Gonçalves
Especialista pela A. M. Bo

- GINECOLOGIA - OBSJ'ETRICIA -

ginecologia endócrina e infertilidade
Atende Unímed

Av. Getúlio Vargas, 49 - Sala 105 - Fone 72-3763
Jaraguá do Sul - SC

jono
Instituto' 'de PsiCOlogia
ATENDI,MENTO À CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E ADULTos

Psicoterapia individual, psicoterapia de grupo,
'

psicodiagnóstico. Psicoterapia familiar.

LABORAl'ÚRIO DE MICROBIOLOGIA
E ANAUSES CllNICAS

'FleDling
Rua�' Reinoldo: Rau, 576

Fone: :72·275.5 ";

Jaraguä do Sul - se -

, .

I. JDsé ,11'berto ,8arbosa
- DEFESAS' CIVEIS E CRIMINAIS -

-ADVOCACIA EM GERAL -

Rua JO.iro Marcatto n.? 13 - 2.9 andar
sala 204 - telefon.e: 12-1869

Jaraguá do Sul - SC

ADVOGADA!
'

Dra. Aurilene M. Buzzi
Questões de terras« addêntes de 'translto •

Inventários • <;obranç� e advocacia em geral.
.Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711.

Ortopedia e Traumatologia
DR. MARCOS F. StJBTIL

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

Av�'Marechal Deodor0.1.572 _ -Foné, 72.2218

SAVIO, MURILO PJAZE�J.\:. DE., AZEVEDO

MURULO BARRETO DE AZEVEDO

LELh .. IQYOGßDOS
- Direito Civil - CrbDinilI --- ComerciaI -

- Trabalhista - Esportivo -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



__-------------------CORREIO DO ·PovuO--��--------__----__

DIA111"jOiIDêMWuaM':
Moda Infanto·juv�nll para r�I!.'8l .•
elegAnola . de �seus· fllhQS. Um. carb;Ih�

espectai para o seu bom gosto. '

NaMarechal Deodoro. 819 _ laraguã do Sul .... SC.

I)
I'

I'

ComérCIO' t! 'recarga, de extintores ein' geral
.

Rua Joínvílle n5' 2.116 - Fone 72-1826
Jaraguá do Sul/SC.

Defenda o seu patrlmônlo contra slDlstros, pre-
venindo-se. Estàmos as suas Qrd.1

Ex í.í n b r ás

Chalé
IMOBILlÃRlAE

__ REPRESENTAÇOES LTDA.
Rua Reínoldo Rau 61' - Fones 12-1390 e 72-1500

VENDE; CASA .MoVENARIA C/210m2-R. Gas

par, 25o-Terreno 583m2; CASA ALVENARIA
.

C/160m2-R. Aguínaldo da Silva, sn-Terreno
,.

450m2 CASA ALVENARIA c/ 120m2-R. Albeno "

Kanzler (fundo) lOs-Terrenó 450m2; APARTA-
MENTO CENTRALc/85m2 e garagem-Edito Jguá.,;
Apto. coberto 400m2, 2 garagens, Bdif- Jaragué.
GALPÃO INDUSTRIAL cl 768m2-R. Francisco
Hruschka, 276--;-�g�á. Esquerdo-Terreno 1.350-.
m2; GALPÃO INDUSTRIAL cl 450m2-R. 25 de

Julho, 22O-Terr.eno 1.529m2; GALPÃO INDUS·
TRIAL ri! 21m2-Lat. BR�28O-N. Ramos-Ter
reno 1.500m2; TERRENO cl 30Om2-Lat. R. Al·
bano Kanzler, TERRENO com 400m2-Lat. R. 25

de Julho; T)<�RRENO/MATO cl 910.000m2-Rio
Molha. ,�,

Empreendimentos Imobiliár�os
Mareatlo Ltda. CRECI 093

Av Mal. Deodoro, 1.119 - Fone 12-11::''6 Jaraguá.
," '\

do Sul, - SC.
TERRENOS: Terreno esquina com 682,00m2, R.

Lourenço Kanzler NCz$ 28.500,00. Ana Paula I
NCz$ - 15.000,00. Ana Paula II a partir de NCz$
9.500,00. Loteamento O día - Jguá esquerdo
NCz$' 12.000,00. Rio Molha 16 x 20 perto da Gru
ta NC�$ 3.500,00. Loteamento Rodrigues (Vila
Rau) a partir de NCz$ 10.000,00. CASAS: Casa
Alv. com 114.00m2 R· João Doubrawa (R. Calça
da) NCz$ 80.000,00 Casa Alv. Rua Adolfo Zier
mann perto da Escola Alberto Bauer R Calçada

'��Cz$ 45.000,00. Casa Alv- íl.oteamento Pinheí

ros) 120.00m2 NCz$ 60.000,00. Casa Alv- Lo�ea'
mento Ana paula I NCzO 30.000,00. GALP,AO:
Terreno 1.110,OOm2 e galpão em construção na

Rua João Januãrio Ayroso (Jguá esquerdo). NCz-$
90.000,00. TERRENO AGRlCOLA· Areà de

5:).OO�,OOm2 próprio pa!a agricultura ,}q,Vltí.;ln?ú�
tría. area toda plana, situado 110 �UlllÇlPl?r, de

Schroeder NCz$ 10.000,00. i'J!>;;;,�,,..-";J

PÁG·INA 6C.

,
s

.. ,
"

ONDE ESTA - A BELEZAt
"Os feios que me per-

. doem, mas beleza' é íun- .

damental.' ,

"
... Os (as) , candidatos

(as) devem ter boa apa-:
rêncía."
Estas e tantas outras : a

firmações pressionam di'
árjamente muitas pesso
as, quê têm em suas
mentes répetindö cons-
tantemente frásêS' COmO
estas! Tenho qUê ter
beleza: .:é preciso chamar

atenção pela
-

oeleza; S6
quem tem beleza con

segue tudo ...
Talvez seja esta uma
das maiores formas de
tortura que se possa
impor às pessoas: le
vando-as a um vai-vem
constante entre acade-
mias de cultura física,
institutos de embeleza
mento, consultórios de
cortéção plástica... sem

tempo para maís nadá.
Tddds, .. sem sombra de

Funilaria Jaraguá Ltda.

Calhas e Aquecedor Solar

Rua Fellpe Schmldt, 279 • Fone '12..0448

IITERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.

•

'.' .: R. Jeio Piccoli, 10-4 - fon� 12-2111· Jarl:2uá do Sul
'y _ CRBCI 643-J, .

• I vcasa de alvo cl 200m2, terreno cl 450m2 e

instalações completa de 1 bar em Guaramírím,
estrada Guamiranga. ·1 casa de alvo c/ 100m2,
em Guaranririm:. • 1 casa' cl 110m2 px. à CSM
- px- ao Baependí. • 1 galpão cl ::''60m2, terre
no com 360m2 na Rua Crícíuma. • 1 terreno
com 450m2; na Rua Lourenço Kanzler. • 1
terreno com 550m2, px, à Arte Laje, com plan
ta e tundamerite.

dúvida, se detêm dian_t�
do belo ..� aspiramo&1
até por. um mundo . lin-
do, 'até· ai nada de
maís: mas o qUe é bo
mto para mim o é para
você? Pergunte a quem
está a seu lado para o�
pínar sobre alguém, é
possível que J;J.ã(o con-
cordem em todos os

aspectos d�qú�la beleza,
pois tudo d�pende Q,O
gosto próprio. E os ve
lhos como

.

ficam? São
r:ch��sâdos pela .apa-
rencía ... Salomão, .no

entanto, o' maior de
todos os sábios havidos
diz qUe a beleza deles
está na- sua velhice (P-v
20:29). COm isto pode-se:
dizer que a beleza não
está na aperêncíat :é
claro que [sím, JJ:!Sus
referíu-sa a ela como se
pulcros [Mt 23:21), mos
trando que o masis im
portante é o ínteríor.
l'�mbém disse ele que
nos mesmos distribuimos
o aparecimento da belé
za através de nossos

. sonhos (Mt 6:22.23).
Não há o qus subsista
se estiver ligado a ma

téria, a aparência, ao

físíeo. O profeta Isaías
há 2.500 anos já advertia
o povo sobre " a necessí
dade de se observar a

beleza interior l.igada a
BELEZA EM ESSENCIA
que é

.

Deus (Ir 16:29)
pois ele compara a nos
sa parte material com
as plantas: O homem
é como a erva, a glória
dele como a flor da
erva. A erva morre e

as flores murcham ...
a erva seca e a flor
murcha, mas a Palavra
do Ndsso Deus dura
para sempre. Isaías
40:6 a 8)
1� Igreja Batista de Ja

raguá do Sul Rua Emillo
Stein, 120

Á ����!!i�ro���!�7�
EN�ETEC R. Exp. Antonio C. Ferreira. nC} ea

CASAS: Em Alv· Nova com 311,OOm2 e:m Terre
, no de . í .000,00m2 com 2 suítes, 2 quartos, 3 salas,
cozinha, lavanderia,

.

salão de festas, churras-

queira, garagem para 4 carros, píscína, portão
·

eletrônico. Situada no Jaraguá esquerdo.
·

CASA em Alv. frente para Mar, praia de Piçar
ras, (px. praia das Palmeiras) COm 220,00m2'
COBERTURA no centro com 228,OOm2 (prédio
com 2 elevadores), suíte 3 quartos, 3 salas, 3
banheiros; cozinha.· Iavanderta, churrasqueira
privativa, garagem. CASA em Alv. com :)
3 quartos,

.

sala, copa, cozinha, banheiro, laverr
dería, garagem, terreno Com 450,OOm2 situada à

Rua Maria Ubelina da Silva, 258 - V. 'Lenzi,
CASA em Alv. com 1 quartos, sala, copa, -cozi, .

nha. banheiro, lavanderia; garagem em terreno
com 2.250,OOm2, com árvores frutiferag situagp.
no Rio Molha. CASA mista com 3 quartos,.;-�
Ia, cozinha, banheiro, Iavadería, garagem; ter-

·

reno cl 450m2, sito R- Campo Alegre...

JARAGUÁ DO SUL(sçh DE 06·A ll·,10-1989.
- .

'"LI�,-.:· __ :,·

CORREIO DO· povo
Assinaturas

e

Publl�dades
Fone: 72-0091

'VARI·G
'·72,·0363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Proclamas _de,' Casamentos :�����ar�=t:::::E
!;. :

"

''''-: "'.
.." ('. . ••.•.• '"., '" ."' • '

, .....ado e residente -na·:' Rua. 'na:',· Rua'
'

Jos� I

.. EInmen-·
MARGOT ADEUA GRUBBA LÉHMANN, OfÍCl�I'\ Ümgard 'Badhihari�.· Re6h�- José ;. "Emmehdi>�trfér,

.

dôérfer, 1.828: nestà cída-

dQ R�glstro CiVil do Ie} DlitrltQ da Comarca de Jara-' Ela, bfaslleira,'. solteira, 1:.051, a�to. 105, nesta. de, filho de Güíomar Le-

gu' do Sul, Estado de Santa, Càtarlna, Brasil, fai saber costureira, natural de CIdade, filho de Severino mes dos Santos -

que compareceram �In Car-tõrlQ �xiblndo os documen- Schroeder, neste Estado, Damasceno e GHka Ka- lila, brasileira, solteira,

t� �xi_g.lflºs �éla le1, a fi� .d� se hablUtarem para domicífíeda 'e'õ' residente nítz Damesceno r-« doméstica, natural de'

casar, os sel{uintes:
..

em Estrada Dua Mamas, Elà,
'.

brasileira, solteità,
•

Itaquera, São Paulo, . Ca" -

Edital 16.855 de 26.09.89 em Estrada Garibaldl, em Schroeder, neste Es" represeatants comercial,' pital, domícílíada e resí-

GiQ F�bián� Voltolinl e neste distrito, filho d� tado, Hlha de' Alvaro naturat de Jaraguä do' dente em Itaquera, São

Ivonéte Reiter EdSon de Medei�os' Fur" Behlíng e Santína
.

Pretti Sul, domiciliada e resi-. Paulo, Capital, filha de

Ele" brasdeíro, solteiro, tado e Hilda Gracioli da Behling -
dente na Rua José Em" lMaridozino Paes € Ma"

comprador, natural
. de Silva - EditaI 16.862 de 2'1.09.89 mendöfer, 1·051. apto. ria Pontes Paes -

Jeraguã do Sul, domi- E.lJa, brasileira, solteira, Inacío Sevignani e Del- 105, nesta cidade, fillha Edital 16.869 de 29.09.8.9

ciliado
.

e
. residente' na do lar,' natural de l\Ja" [antra ; Rodrigues U$bôa de Ivo Wílberstedt e' Sé..gio KU:mekowskl

.

e

RÚ:a Mâita Ubelina da l1ipá"Palotina-Paran( ''-do' Ele, brasileiro,' solteiro, Avelino' Campígotto Ismerí Zabel

Silva, nesta cidade,
.'

fi· míciliado e residente em operário, naturas de WHbers-t�t· - .' ( '. Ele, braseleíro/» solteiro,

lho de Faustino Volto' Estrada Garíbaldi, neste Jaraguá do Sul, domící- motorista, natural de

Iíní' e 'udia Nagel Volto- distrito, filha de Ewal" líado e residente na Rua
Edital 16.866 de 28.09.89 Jaraguä do Sul, domíci

liní - do Gatscher e Ana Lei" Luis Sartí, em Nereu
/Mario Claúdle TomazelÚ liado e residente. na

�1a; brasileira, solteira, tholdt Gatscher - Ramos, neste distníto fi
e Valéria BehUng Rua Domingos Rosa, em

operária, natural de Edital 16.859 (Je 26.09.89., lho. ríe Joãó Sevignaní e
Ele, brasrleiro,' solteiro, nha da Figueira, neste

Blumenau, neste Estado, JOão. Naz-are�o Gorges Graciosa Minel Sevígna-
operário, natural de Gua- distrito, filho de Antonio

domiciliada e residente e Vílma. _ Tereziúha· da 'Íli � '. ramírím, neste Estado, Klimekowski e Irma KU"

na Rua· Maria Ubelína Costa Ela, brasileira, solteira,
domicHiado e residente mekowskí=+,

da Silva, nesta cidade, Ele, brasrleíro; solteiro, do lar, natural de Sãb
na Rua Getúlio Vargas, Ela, brasileira .solteíra,

filha -de
'

Gerhard Reiter operador, de máquina, CristÓvão do Sul'- . Curítí-
487, nesta Cidade fiilho' dO. lar, 'natural de Parai..

e Hlldegard Reiter - natural de Guaramírím, banos, neste Estitdo, do"
àe Claúdío Tomazellí e so, do Norte, Paraná, do"

Edital 16.856 de 26.09.89 neste Estado, domiciliado mícílíada e residente na
Amélia TomazeUi - miciliada e residente ria

. Moacir Junks e Marina e residente na Rua Ma'. Ru,a Rio Branco, nesta cí-
E1a, brasileíra. solteira, Rua Domingos Rosa, em

Segundo thias Ruvsam, 90, em dade, filha de Antonio operária, natural de Ja" Ilha da Figueira,' neste

Ele, brasileiro," solteiro, Ilha da Figueira, neste ALves Lísböa e Maria Ro- raguã do Sul,' d.omici!lÚii· I€listrito,- ,filha Qe Ricardo

comerciário, natural de distrito, filho de JQãp drigues Lisbôa -

da é residente em Três zabel e Mania Thomaz -

J()inville, neste Estado, Gorges e MauTina Pe- Edital 16.863 de 27.09.89
Rios do Norte, neste dis" Edital 16.870 'de 02.10.89

domiciliado' e r,esidente troni'lha J-unkes Gorges - Joberto 'Euclides e Mar. trrito',' filha de VaÍenti" Cópia recebida do càrtó'

na Rua Antonio Ber- éla,
I

brasileira, solteira, ela Sirlene .Martim
no Behling' e 'Elzira: rio de Corupá, neste· Es"

nardo Schmidt, 430, nes" operária,' naturab de Ele, bra,srIeiro, solteiro,
Kneub'ühler Behling -

.

tado

to. cidade, filho de Os" Papanduva, neste Estado, operador.'" <;Ie A�áq:ui.na, �:itaII16A·86'1 de 28.09�89 "Oswaldo Hack.barth·, e

valdo Junks e Ana Ma" domiciliada e residen" natural äe Tres Barras,
arce o tne Fel'reira. e lourdes Schimanski:

ria Junks - te na Av.. Marech.al neste Estado, dOl1iicilia"
Monica EU

.

Waokerhage 'Be, brasileiro, sOlteiro

Ela, < brasileira, solteira, Deodoro, 819, nesta ci- do' ß resldente na Rua
Ele, brasileiro, softeiro natuFal de Corupá,. nes�

. comerciária, .
natural de dade, filha de, Si:ziinando João Plailinscheck, 603,

laboratorista, natural d� Estado, domici-liado e reM

Corupá, neste EStado, do" da Costa e Bénvinda de nesta ddade, filho
.

-

de
Joínville, neste Estado sidente na Rua Francis"

miciliada e residente na Paula Costa :_. Joaquim Euclides e Tere"
.

domicil1ado e resident�· co Tott, 1'41, nesta cida·

Rua Antonio Bernardo Edital 16.860' dé 2'1.09.89' :llinha' Welke Euclides'_
na Rua B�rtha Weege, de, filho de Ricardo

Schmidt, nesta cidade, Êdevilson Anisio de Lima . Hia, bràsileira, soIÚü�a, 128, nesta cidade, filho Hackbart e Hilda Hack"

filha de Antônio Segunr' E Katia Solange Porath secretátia, natural de Ja-
de Sídnei Ferreira - barth -

do Filho e Nadir Ferrei" Ele, brasileiro, solteiro, raguá do Sul, domicihada
Ela, brasileira, solteira, Ela, brasileira, solteira,

ra Segundo - , bancário, natu'ral de Co" e resident�" ,na RUa João dperária, natural de Ja" natural de Corupá, nes"

,Edital 16.857 de 26.09.89 TUpá, néste Estado, do' �laninscheck, 603,
.

nesta
raguá do Sul,' domicilia" te ;'Estado, 'domiciliada" e

Decio Paulo Dalpiaz e' micHiado e residente na Cidade, filha
.

de Luiz
d,a e residente na Rua residente em Estrada cá"

Jucemara Ines Stinghen 'Rua Nereu Ramos, 288. Martim e Adair Martim.- �ertha \Veege, 128, nes" minho do Morro, em

Ele, brasileiro, ,solteiro, em Corupá, neste Estado, Edltal 16.864 de 2'1.09.89
ta cidade, filha de Omi Corupá, neste Estado, fi"

laboratorista, natural de ,filho de Anisio Aludio de Alldo -Viergutz e Floren" Wackerhage e EI.i Konell lha de Mariano Schi"

Pouso Redondo, neste Lima e Zezina Gallizi de tina largas
' Wackerhage � manski e Pelagia SChi"

Estadia, filho de' Luiz de Lima - Ele, brasileiro, solteiro,
. F:dttal 16.868 de 29.09.89 manski -

,;

Dalpiaz e Maria Apare" f11a,. brasileíra, . solteira, lavrador, natural' de Cópia recebida do caro
.

E para que chegue ao

tida Dalpiaz, domicilia" balconista" natural de Jaraguá do Sul, domic:"
tório de ltaquera, São conhecimento de- t(idos,

do e residente na' Rua Jaraguá do Sul. domicili" liado e ,residente
.

em
Paulo"Capital mandei passar o presente

Jos� Menegotti, . i64, ada e residente na Rua RiQi da Lu,z II, neste dis-
Jos� Fernando Lemes dos Edital, que ser' publicado

nesta cidade - Bahia, 43, 'nesta cidade, trito, filho de Ervlino
Santos e Viviane Pontes pela imprensa e em Car

Ela, brasileira, solteira, filha de Harri Porath. e Viergutz e E�na Kopsch
Paes 'tório, onde será afixado

.bancária, natural de Ja" Verônica Wienen Pb" Viergutz _
Ele, brasileiro,' solteiro, 'durante 15 dias_.

ragu� do sul, dOmicilia"f rath - Ela, brasileira, solteira, PAINEL MAGICO DISNEY
da: ,e residente na. Rua Edital 16.861 de .2'1.09.89 costu.reira,. natural. de A partir do dia 04.10.89 dent.ro de tOdo Ter"

Ermínio Mafra Cardoso, Cópia recebida. do c·ar- Campo. Alegre, .
neste ritório Naciona1 estará acontecendo o grande

203 nesta cidade, filha ,tório de SchrQeder,' neste Estado, domiciliada e
.

P'
.'

de' Os\Va1do Stfnghen Estado residente em Pedras
concurso ainel Magico - Disne'Y. Para . partido

'.
.'. �

par basta camprar as Revistas' Disney q·.ue vem.
e Maria Alba Beleti Stin° Adilirla Paulino Rech e Brancas, na Barra do acompanhada de um selo com os personagens
ohen-. Lourdes BehUng Rio Cêrro" neste distrHo, D' N
&

.

lsneY. ãö perca maIs' seu tempo, entJ.1e
Edital 16.858 (Ie 26.09.89 Ele, brasileiro, solteiro, filha de .J.oão, largas e tI'nes a ma,gia e COlneCe ogo a partiCipar . desta
Reinaldo Medeiros. Fur· lavrador, / natural de Ja"

.

Clementina largas - � Ih A

tado e AniéJia o4tsclier raguá dó Suli, dbmicm.a" .Edital 16.865 de' 2'1.09.89
promoçao, mi 'ares de. premies esp,eram por

, .i
você�,

Ele, bras:ile,itC:?t,}/Sol�eiro, do e resiaente na Rua Ricardo ,Kanitz . Dam�s" E
f -'ii'

.

não esqueça que é na GRAFIPEL· qUe 'Você
operáriO, natüf1lif'!llei·,:·Re" 601, em João ,Pessoa, cena e Lindalva Wilb,ers" encontra a porta aberta para este mundo má"
gistro, São Paulo, (110" neste distrito, filho de tedt. \ ., ..' gico.
milciLiado e' ;resiident'e Açie'lin:o Patlla ,Rech, e :Ele, brasi.'leiroj solteir.o, !_-"- i._ ., > • ••.•.

•

PÁGINA'6D'" JARAGUÁ DO SUL (S'Ç), DE 06 A 12-.1'0-1989
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Bianca Oliveira Ólto

Será neste sábado dia
7, o tão esperado
baile de debutantes

tio C.A. Baependl. A
,

movimentação nesse
sentido, no entanto, vai se
desenrolando com um
clima de elegância,

-<

confraternização e
amizade. No jJia 29/09, as
patronesses Ceeilia KoÍlell
e Astéria Vargas,

.

receberam suas'lindas

Vrjana Bartel Maitê Chiodini Claucia Rabock

afilhadas debutantesfaraum elegante coquete , que
se realIzou na aprazível
residência do casailldo e
Astéria Vargas.

Além das
meninas-moças e suas
mães, foram convidados a
comissão organizadora e
diretoria do Baepe_ndi, ,

imprensa e, convidados
espeçiais. O coquetel
terminou com sorteio,de

jóias, flores e foi servido
buffet, pelo Restaurante
Itajara. Ceeília e Astéria
mereeem parabéns pelo
bom gosto da recepção.

No dia 30/09 as 21
horas, foi a vez do C.A.
Baependi ofereeer um
jantar às patronesses,
debutantes e seus pares,
convidados e imprensa. O
presidente Alldor Lueders
e su« esposa Denise. e o

eterno diretor social Arno
Henschel e sua esposa
Traudi, fizeram a
tradicional entrega da
lembrança do clube as

J?Btronesses e debutantes.
Após o jantar as
debutantes se divertiram '

na boate do clube.

A coluna parabeniza a
direção do clube pela
realização e convite.

Também qestaque na "Noite
Alemã" o promotor público de
Guaramirim, VictorEmmendoerfer
Júnior e sua esposa, a graciosa
e charmosa Júlia Gonçalves
Emmendoerfer

A coluna destáca hóje a graça, beleza e

sobretudo a efICiência, de Romi Adriana
Poffo, que juntamente com sua mãe, Gladis,
comanda a Wizard Con�ersation - onde
você aprende falar inglês em 24 horas. O
desafio, agor«, para as duas, é a Convenção
Regional- WizariJ, _que Jaraguá do Sul sedia
para professores do sistema de todo o Sul do
País. Se depender apenas de Romi e Gladis,
o sucesso da Convenção já está assegurado.

--
'

CJ(!:;geJ -_

- li '

"Sua medida na malha"
Av. Mal. Deodoro.
1082 Fone 72-2997 I

':1
naerente geral da
V8mpresa Statomat
de Curitiba, Sr Irineu.
Bueger, aniversariou.
em 2 de outubro. Ele,
casado com Rosane

.

l;Ieatriz Schmöchel
Buerger, retornou, no
último dia 29 de
setembro, da Europa, .

onde esteve durante
duas semanas
visitando vários
países, a negócios. '

I,
I,

II
O médic,o-veterinário Willdemar I.

I:
Schweltzer e Fátima, ela secretária da 'II
presidência do Grupo Weg; presenças

.

bonitas na "Noite Alemã"

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

m,is para presentes na

Relojoaria
Avenida

Marechal Deodoro 443 e

Getúlio Vargas n� 9,

Kua Relooldo.Rau, 632
72-1599

Loja

Mamãe Coruja
I,

A melhor opção em

artigos infanto-juvenis,
bebê e gestante.

Rua Barão do Rio
Branco,168

II Fone 72-1788 - Jaraguá
do sul-se.

I,

Uma jóia ninguém
esquece

SeifoJc:t
Jóias, relógios,
óculos de sol e
presentes.

Rua Marechal Floriano
n: 29 - Fone 72-1911.

Drogaria e Farmácia Catarinense SIAl
11-'Av. Mal. Deodoro, 855
e 72-0827 - Jaraguá do Sul-Se -

'

nde das 8 às 21h de segunda a sexta
sábados das 8 às 16h

Filial 2 - Rua Preso Epitácio Pessoa, 111
Fone: 72 ..0636 - Jaraguá do Sul-Se
Atende 24h, inclusive sábados, domingos é
feriados.

* Melhor atendimento.
* Maior sortimento de medicamentos.
* Maior variedade de perfumarias e cosméticos, e

também uma especialista para orientá-la em sua linha
de beleza.

.

Páli�
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Erna Czerniewicz mulher
de personalidade forle

Cobras & Lagartos
FERDINANDO P1SKE

E. V. SchmöckelBANCOS - E o

horário dos bancos. Muda
ou não muda! Movimento
nesse sentido foi encetado
ainda no governo Vase I e a

partir de outubro (88) o ho
rário de funcionamento se

ria ampliado até 16,00 ho
ras. Nada mudou, no entan
to: Ninguém falou mais no

assunto. Como está, tá
bom? Agora as coisas serão
bem mais difíceis, pois se

gundo o gerente de impor
tante agência local, o BC só
está autorizando ampliação
de horário em cidades com

mais de 250 mil habitantes.
Nas demais cidades, o que
se pode conseguir é altera
ção do horário. Por exem

plo: os bancos abririam às
onze e fechariam às quatro.
O gerente frizou que assim
os funcionários chegariam
ao trabalho já almoçados e

ficariam durante todo o ho
rário de atendimento ao pú
blico. Alguém se habilita?

nhamos alguns volumes de
"Seleções", tiramos a poei
ra de trinta e tantos anos,
e vejamos só o que encon

tramos: .

dade de um nosocômio e doou as

terras do. morro para nele se cons
truir.' Nunca se falou desse gesto.
de desprendimento. Mesmo. quan
do. se precisou de mais um espaço.
de cerca de 1000m2 para localizar
o. transformador, já no tempo de
seu filho. Ernesto. Leopoldo, que
próximo. tinha uma empresa de
compensados de madeira. Sem
qualquer alarde a área foi cedida
e cremos que a memória pública
reservou pouco espaço. de agrade
cimento. ao. homem que, agora,
chega ao. fim de .sua descendência
comum, com a morte de Erna
Czerniewicz.

pliando negócios com Joinville e

São. Bento. do. Sul deixou de regis
trar o. lado. comunitärio que ele
imprimia ao. lugar mais desenvol
vido daqueles tempos. Apesar düs
episódios da revolução federalista
de 1893 que lhe valeu algum pre
juízo, depois recuperado. e dos
movimentos políticos querendo.
anexar a colônia à Joinvílle, Para
ty ou para formar um novo muni
cípio. com Barra Velha, com o. no

me de Glória, ele preferiu com o.

seu grupo. a autonomia, eqüidis
tante de qualquer composição,
confiando no sucesso. da emprei
tada. Ele não. foi um bandeirante,
daqueles do. fim-de-século, que or
ganizavam expedições armadas
para desbravar os sertões, quem
sabe paracativar o. gentio, ou des
cobrir minas. Ele veio. pra ficar
e desenvolver o. lugar. Preocupou
se com a cultura dos moradores,
conforme se vê do. 2? exemplar do.
"Jaraguä-Bote", o. informe sobre
teatro. e divertimentos no Hotel
August ou a corrida de canoas so

bre o. Rio. Itapocu, com buffet flu
tuante, montado. na balsa e anima
da pela "Capela Langer" ou o.

Sympfrônio , futuro. marido. de
Emma Bertha Matilde Krüger
Rosa, recentemente falecida aos

101 anos.

Muito. se falou sobre o. Hos
pital Jaraguä, o. movimento dos
choferes que arrecadaram recur

sos com festas no morro, visando.
a sua construção. Um hospital, di
zia-se para servir a comunidade,
onde evangélicos e católicos deve- .

riam ter partícipação e muitas pes
soas = ,ligaram aos müvll�n�üs
e aosmumeros problemas que am
da hüje cüntinuam desafiando. a

süciedade na sua manutenção..
Tempüs depüis, a Cümunidade
Evangélica "cümprüu" o. Hüspital
e üs católicüs construiram o. atual
Hüspital São. Jüsé.

1>üucüs, püuquíssimüs, cü
nhecem cümü nasceu a idéia de
um hospital, muito. necessário. pa
ra uma cületividade que se desen
vülvia.

Püis, é chegada a hüra de re

pür a verdade düs fatüs cümü isso.
tudo. acünteceu. Czerniewicz, che
fe do. clã, cümpreendeu a necessi-

Na noite de 30 de setembro.
último, às 21h50min, na residência
de Leonides Schadeck e sua espo
sa Jutta Czerniewicz Schadeck.
deu-se o. desenlance de Ema Her
mínia Czerniewicz, aos 98 anos,
4 meses e 24 dias e o. seu sepulta
mento. verificou-se às 1:6 hs., do
dia 1? de outubro, para o. Cemi
tério Municipal com deposição do.
corpo no jazigo da família e pala
vras de conforto espiritual do. Pas:
tor Guenther Rückert. A extinta
deixa sobrinhas e sobrinhos.

A morte de Ema Czernie
wicz, assim conhecida pelos mora
dores do. atual bairro, onde viveu
toda a sua existência, põe fim ao.

clã dos Czerniewicz, de Francisco.
Ernesto. Jorge Czerniewicz e sua

esposa Helena Emília Schulz, que
geraram 5 filhos: Erna, Emília,
Jorge, Helena e Ernesto. Tendo.
nascido. em Berlim, com exceção.
do. sobrenome, devem ter os no

mes nacionalizados pelos tempos
difíceis da época e certamente te
ria se chamado. Franz Ernst
Georg, embora sempre fosse co

nhecido como Georg, assim ano

tado pelo. mestre Emílio. da Silva,
em-seu 2? Livro de Jaraguá, págs.
222/224, o. que em nada alterou
o. comportamento da família qu.e
hospedou em seu sobrado as mais

ilustres personalldades que visita
vam a então. incifiente colônia de
Jaraguá. A atua Rua 14 é nomi
nada de Jorge Czerniewicz, mas

já se chamou de Abdon Baptista
e primitivamente de Itapocu-Han
sa, quando. comprou de Victor
Rosenberg o. estabelecimento.:
que transformou e ampliou. De
seu escritório. saiu o. primeiro. jüt;
nal escrito. a mão. - o. JARAGUA
BOTE, em língua alemã, editado.
pelo. seu guarda-livrüs Hugo. Sch
neider.

Püssuía uma enürme área de
terra na margem esquerda do. Ita
pocu, ele mesmo. explürandü a tra
vessia do. volumüssü rio. com uma

balsa, ligando. as duas margens e

permitindo. a passagem para Blu
menau, via Rio. da Luz.

Mas a história, embüra gene
rosa cüm seus feitüs de comercian
te e industrial, estendendo. e am-

LÁ.COMO CÁ-
O Prefeito de Nova Iorque
mandou projeto à Câmara
de Vereadores de lá pedin
do autorização para impor
tar uma gôndola de Veneza

para ser colocada num lago
que estava sendo concluido
numa das grandes praças da
cidade. Na hora da discus
são, um dos nobres edis -

que é como os cavalheiros
se autodenominam - pediu
um aparte do líder do go
verno.

- Estou plenamente
de acordo com o projeto
que V. Ex: defende com

tanta convicção. No entan
to, se me permite eu gosta
ria de apresentar uma

emenda. Porque ao invés de
uma, não autorizamos logo
a importação de um casal de

gôndolas e deixamos a natu
reza fazer o seu trabaho, até
termos o lagt) todo povoado
de gôndolas?... ,

Felizmente o. büsque e a lagoa
serão. objeto da consideração do.
poder público, a construção de um
centro. onde o. teatro, a cultura,
convenções e outros encontros so
ciais continuarão o. sonho de Jorge
Czerniewicz, a lagoa servindo. de
lazer aos que procurarem aquele
local em busca de paz e de sombra
pata seus devaneios,

Erna Czerniewicz foi a teste
munha muda de todos esses acon

tecimentos. Elamesma, na década
de 20, foi candidata ao. título. máxi
mo. da beleza jaraguaense. Um
concurso de "Miss' Jaraguä" pa
trocinado. pelo. "Correio do. Povo"
pôs em polvorosa a cidade, celeiro
(Je mullieres de grande beleza, e

dele participaram Marfiza Fan
eher, Hildegard Grubba, Katti
Nagel, AnitaMay, Ilonka Fischer,
Ema Czerniewicz e Irmgard Wee

ge. Do. grupo. saiu vitoriosa a pri
meira, pür apertada vantagem que
foi "Miss Jaraguá" e, pelo. fato. de
ser distrito. de Joinville, acabou
sendo. "Mis� Jüinville" e disputüu
o. título. catarinense em Flürianó
pülis.

Em vida tivemüs váriüs cün

tatüs com D. Ema, senhüra muito.
lida e de grande-cultura, püdia
manter hüras de agradável pales
tra, fürnecendü dadüs de um tem

po. que füi lüngü e acümpanhüu
tüdü o. desenvülvimentü, sem se

preüc1;lpar com destaqu�s que ela
podena desfrutar na sücledade.

Uma mulher de persünalida
des. Que Deus a tenlla em büm

lugar!

DAl.CELL'IS -

Um leitor atento nos cha
mou a atenção para nossa

colocação sobre críticas fei
tas à Dalcelli's por uma bió
loga de Gaspar que não gos
tou das plaquinhas que fir
ma jaraguaénse prega em

árvores 'ao 10ngQ de rodo
vias o que, segundo ela, é
uma "grave agressão à natu-.
reza". O leitor entendeu
que a nota ficou meio ambí
gua. Voltamos, pois ao as

sunto para dizer que a biólo- .

ga acusou mas não provou
nada. Quantas árvores mor
reram por causa das plaqui
nhas da Dalcelli's? Afinal,
que mal um simples prego
pode fazer a uma árvore.
Daí nossa conclusão: há eco
logistas e ecologistas.

-.-.-

Não é parecidíssimo
com "filme semelhante"
que passa pela?

SOVINICE - Os
irlandeses são amplamente
conhecidos como mão-de
boneca. Vai daí, um deles,
tomando conhecimento, em
outubro, de que a partir de
dezembro o governo de lá
iria majorar as tarifas pos
tais, tratou de comprar os

cart.ões de Natal que sempre
enviava aos amigos e paren
tes , endereçou-os e escre

veu em cada envelope: "Só
abra na véspera do Natal".
Depois se vangloriou com
os amigos pelas libras eco

nomizadas..

CIDADAO HO
NORARIO - Dentre

empresários e pessoas de
destaque na sociedade de
Schroeder , na segunda-feira
ta.mbém o Veterano da FEB
Augusto Müller, recebeu o
título de cidadão honorário
daquela progressista comu

nióade, um gesto que cati
vou os velhinhos da FEB,
colegas de Augusto, ele que
é o único Veterano em Sch
roeder, ainda vivo.

I
I

11

, MUI AMIGO - Ou
tro irlandês, não menos sO
vina, estava· nas últimas.
Mandou chamar seu moto

rista, que o servirá durante
mais de quarel1ta anos com

lealdade e dedicação, e dis-
se-lhe:

.

- Vou iniciar uma lon
ga e penosa viagem e nesta
liora extrema quero agrade
cer-lhe os serviços_p.restados
e desejar-lhe feliclôades.

.

O fiel servidor não dei
xou por menos:

- Obrigado, patrão.
Ainda bem que essa sua via
gem vai ser somen.te em des
cida, né?... ".

-.-.-

E como a propaganda
política acaba, fracamente,
com a paciência de qualquer
cristão, vamos entrar por
um desvio à procura de as

suntos mais amenos. Apa-

Tudo para seu escritório, inclusive suprimentos para
� ,computadores .

I�
f

Ruã Venâncio da Silva Porto, 353, fones: 72-1492 e 72-3868·

Jaraguá do Sul, de .06 a 1.2110/.8.9
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Schützenfest: 70 mil
pessoas são esperadas

13 a 22 de Outubro/89

"DEUTSCHE ECKE"
LEITWORT: "WIR SCHREIBEN EIN WENIG IN
DEUTSC, DAMIT DIE ERERBTE MUITERSPRA
CHE NICHT IN VERGESSENHEITGERAET!"

_

Die Redaktion
Alfons beklagt sich:
- "Ich weiss nich, was die Leute immer mit dem Gari
May harn - nu hab ich schon fuffz'sch Seiden Geläsen
und finde es ierberhaubd nich spannend".
--'- "Was liesde denn von ihm?"
- "Das Gabidal".
- "Awer das IS doch von Gari Marx!"
- Ach 'so, deswechen is occh gar geen Indianer vorge-
gomm". ,

alvo - trazida da Alemanha pelos
imigrantes europeus que coloniza
ram todo o Vale do Itajaí. Du
rante 10 dias os visitantes poderão
conhecer e participar desta tradi
ção milenar, bastando para tanto

alugar as armas que serão coloca
das à disposição e divertir-se ten
tando atingir o alvo e somar o

maior número de pontos possível
que poderão levá-lo a ser coroado
o Rei ou a Rainha do Tiro.

Tradicionalmente, a Festa da
Rainha e do Rei do Tiro acontece
no âmbito dos clubes sociais onde
o rei e a rainha são escolhidos atra
vés de competições de tiro. E uma

forma democrática, pois não é o

mais bonito que é efeito e sim o

de melhor desempenho nas moda
lidades de tiro ou o que tenha rece
bido mais votos nas competições.
As competições acontecem sem

pre aos sábados à tarde, regadas
com muito chopp e café colonial
acompanhado por uma variedade
de bolos e cucas.

SANTA CATARINA

PARTICIPE

o presidente da Associação
das SOCiedades de Caça e Tiro do
Vale do Itapocu, Gilniar Horn
burg, disse que mais de 20 clubes
já estão inscritos na 1� Schützen
fest, a se realizar de 13 a 22 deste
mês, no Parque de Exposições do r

Agropecuário, em Jaraguá do Sul.
A Comissão Central Orgamzado
ra, formada por Balduino Rauli
no, Leonel Pradi Floriani, Deva
nir Dana, Márcio Marcatto e o

próprio Gilmar, espera que ap��
. ximadamente 70 mil pessoas visi-

tem a cidade durante esta festa.

Ein Radfahrer fährt eine Frau an und entschuldigt sich:
"Sie haben aber Glück gehabt, normalerweise fahre ich
einen Ommibus!"

An iversariante
Gilmar Hornburg está otimista

mente falta estrutura na cidade pa
ra abrigar seus visitantes em gran
de número, mas esperamos que
isto se resolva logo", comentou
otimista. A Schützenfest é promo
vida pela Associação das Socieda
des de Caça e Tiro do Vale do
Itapocu, com o apoio da Prefei
tura de Jaraguá do Sul, através da
Secretaria de Esporte, Cultura e

Turismo. '

A Schützenfest vai reviver
uma das mais antigas tradições
germânicas - a prática do tiro ao

10/0utubro
Sra. Asta esposa do sr. José Watz

ko; Rose Marie Teixeira (Joinville);
Edit Schmidt; sra. Luíza esposa do sr.
Vitõrio Bortolini (Lapa); sr. Noberto
Kreutzfeld; Alírio Ruediger; Sandro
Marcelo. Kanzler; Flávio Mehler; sra.
Maria Gonçalves Chiodini.
11 /Outubro

'

,

Sr. Lindolfo Schmidt; sra, Margit
Horst Andersen (Curitiba-Pk); sra.
Maria Esposa do sr Martin Renn;
Marly Bartel; sra. Irene Stulzer; Edil
son David Totinelli; Guilherme Wac
kerhagen; sra. Carolina Rosa Luchet
ta Brugnago; sra. Helena Schmitz
Brugnago; Ana Carolina Beyer do
Nascimento (Cascavel-Pk).
12/0utubro

Sr. Hilberto Kaiser; sr. Walter
Strebe; Valber Mascarenhas (SP); sra.
Frida esposa do sr. Airton Staroski;
Marcelo-Luiz Rozza; Felix A. Henn;
Alexandra Simon; sra. Maria Lisete
Schmitz Herbst.

06/0utubro
Fidelis Ponticelli; sr. Adalberto Sie
fert; Dalva Maria Rubini.
07/0utubro
Sr. Bertoldo Neitzel; sr. Mário Bur
chardt; sr. Bruno Behling; sra. Lúcia
Marquardt Pommerining; sr. Ernesto
Torinelli; Maria Clélia Chiodini Da
rem.

"A maioria deles deverá ser de
paranaenses além de catarinenses
....:...., pois'a divulgação foi concen
trada mais a nível de Santa Cata
rina e Paraná", adiantou Horn-
burg.

'

Outra atração da Schützen
fest, como não poderia deixar de

) ser, é a deliciosa comida típica ale
mã, com destaque para o marreco
recheado, acompanhado de repo
lho roxo. Bailes diärios, animados
pelas bandinhas e pela alegria con
tagiante dos grupos folclõricos e

passeios turísticos, farão a alegria
de quem visitar a cidade.

.

. Mesmo assim, o presidente
daAssociação acredita que podem
comparecer turistas de outros es

tados como Rio Grande do Sul e
São Paulo. Ele disse-que não hou
ve interesse em fazer uma divul
gação mais ampla por,que "infeliz-

08/0utubro
Sra. Frida, esposa sr. Oswaldo Thiem;
sra. Irene Ziêrnann; sr. Udo Ra
wietsch; sr. Danilo Balsaneli; Eliane
Cristina Gomes; sr. César Moacyr Sil
va; Christian Francisco Bruch.
Og/Outubro

Sra. YolandaMorbis Engelmann;
sr. Elmo Lemke; Wilma Gerent (As
torga-PR); Anderson Dorval, filho de
Hermes Dorval (Doris) Fuck Ra
duenz; Adelino Volkmann; sr. Joel
Dias Figueira (Fpölis); sr. Carlos Mo
reira (Joinville); sr. Ingebung Mar
quardt Hasse.

Projeto "Educação no
Museu" já é realidade

funcionamento, dos
Engenhos de
Cana-de-açúcar -
construido em 1950 - e de
Farinha de mandioca - de
1940 - as crianças
receberam duas tarefas.

Reunidos em duplas, elas .

responderam a duas
perguntas fJ,ue destacaram "a
importância dos engenhos
para os imigrantes que
chegaram a Jaraguá do Sul
e a relação direta entre a

pessoa de Emilio Carlos
Jourdan com oatualprocesso
de industrialização do
município". E surgiram
colocações curiosas, como a
das alunas Melissa
Gasparetto e Carolina
Fonseca, que

.

compreenderam que "Emilio
Jourdan programou uma
cidade industrial", Além das '

perguntas, todos desenharam
suas impressões sobre os

engenhos, que ficarão
expostas até o dÚl 20 deste
mês, no Museu Parque
Malwee.

As crianças da 3� série do
Centro Educacional
Evangélico conseguiram
aliar a teoria da história de
Jaraguâ do Sul à prática do
verdadeiro conhecimento.
Entre os dÚls 27 e 29 de
setembro, 81 pequenos
alunos da Disciplina de
Integração Social foram
contemplados para constatar
na realidade o que estudaram
na teoria, atrás do banco
escolar, durante visita feita
ao "Museu Parque
Malwee" _ A idéÚl pattiu do
próprio Setor de Cultura
Popular do Museu, através
do projeto "Edu'cação em

Museu"', que visa
"conscientizara comunidade
sobre ii imporllincÚl do
patrim6nio histórico para o

conhecimento", segundo o

professor-coordenador
Carlos Cesar Hoffmann, que
reforça: "Um povo que não

,

preserva seu passado,
dificilmente preservará o seu

futuro".
Após conhecerem
detolluulamente o

Barão do Rio Brànco, sala 4
FONE: 72.2607

VARIG
gente nossa72-0363

...

HON':l:'A
Asosda 1.iberr! !de,

� Pilote sempre e 'lado,

�HOl,VDA. .

•

f ,.;', ," , .,

. --• • I ; .
"

'
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"A História de nossa gente não pode ficar só na sau

dade"
O passado s9 é importante se o seu tempo foi bem
empregado'

Barão de Itapocu

.•. HÁ 70 ANOS.

- Ern' 1919, o Padre dr.
Gercino de Oliveira, superin
tendente MuniciaI de Joínville
voltava de Florianópolis onde
esteve conferenciando com '0
Gov. Hercílio Pedro da Luz.
.COm o dr. Gercino veio até
o Morro do Serro (alto da Ser
ra) o dr. Adolpho Konder,
secr. Viação e Obras Públicas
para ver a Estrada Blumenau
Jaraguá, acompanhado ainda
do dr. Heraclito Carneiro Ri
beiro, Juiz de Direito, CeI.
Francisco Gomes de Oliveira
e os Conselheiros Mario Lóbo
e dr. Humberto Gusmão. Fis
calizavam-se obras do Estado.I

I

I
I,

...HÁ40ANOS
- Em 1949, eram exami

nadas as finanças públicas de
Santa Catarina e o governo di

vulgava a relação das 109 Cole
tonas por onde entrava a arre

cadação de tributos, impostos
e taxas. Jaraguá do Sulque ain
da contava com a distrito de
Corupá estava em 17� lugar
com Cr$ 2.861.460,00, estando
na frente Joinville , Blumenau,
Florianópolis, São Francisco
do Sul, Itajaí, Joaçaba, Rio do
Sul, Brusque, Lages, Concór
dia, Chapecó, Caçador, Mafra,
Laguna, Videira e Canoinhas.

- O Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura
da 8� Região, compreendendo
RioGrande do Sul e Santa éa
tarina, divulgava edital, tor
nando público que CONDE
MIR DA COSTA, requerera
uma licença a título precário,

.

para o exercício profissional de
AGRIMENSOR no Município
de Jaraguá do Sul, de acordo
com os termos da lei. Profis
sionais tinham o prazo de 30
dias para se pronunciarem a

respeito.

... HÁ30 ANOS

- Em 1959, Haroldo Ris
tow, como presidente e Octa
cílio P. Ramos, secretário geral
divulgavam edital de Concor
rência Pública para a explora
çao de bar e restaurante da se

de social do Clube Atlético
Baependí, situado à Rua Dr.
Abdon Batista (fundos), nesta
cidade de laraguá do Sul. Este
fundos é a atual Rua 83, nomi
nada de Seme Mattar que leva
à Gráfica Avenida.

- O Baependí divulgava
o resultado do Concurse de
Bonecas Vivas, integradas por
Rosana Terezinha lahnke, 5
anos; Taísa Pereira, 3; Maria
Lúcia Emmendoerfer, 2; Yvo-

ne Alice Schrnückel, 5; Rosane
Beatriz Schmückel, 2; Marise
Liane Marschall, 3; Nancy So
lange Zimmermann, 5; Neide
Jane Zimmermann, 4; Tânia
Hardt Lopes, 7; Sônia Mahfud,
4; Marília Hafermann, 4; Ma
rian Mahnke, 3; Marisa Piaze
ra, 4; Jaralir Raitini, 2; Adal
gisa Terezinha Silva, 1 ano e

5 meses;Juçara Ramos, 5; Ya
ra Rudolf, 4; e Sônia Sohn, 2.
Na ]� apuração, venciam Ma
rian Mahnke, Rosane Terezi
nha Jahnke, Nancy Solange
Zimmermann e Sônia Sohn.

... HÁ20 ANOS

- Em 1969, a ARENA

elegia os membros da Execu
tiva Estadual. De Jaraguá se

guiam para a Capital o pref.
em exercício Octacílio P. Ra
mos, o ex-deputado Mário Ta
vares da Cunhâ Mello, o preso
da Câmara, ver.Hans Gerhard
Mayer e o vereador ejornalista
Eugênio Victor Schmückel.

- O Grêmio das Orquí
deas promovia o baile das de
butantes/69, com as patrones
ses Diva Tavares da Cunha
Mello, Norma Ewald e Sylvia
BIosfeld e a comparências das
"misses" de Joinville, Timbó,
Tubarão, Blumenau e a Miss
Jaraguá, srta. Margot Radünz.
Eram apresentadas as seguin
tes memnas-moças: Kátia Mar
ques, Rosane Terezinha Jahn
ke, Nancy Solange Zimmer
mann, Lilian Gunz, Yvonne
Alice Schmöckel, Juçara Ra
mos, Tessa Baratto, Márcia
Maria Zimmermann, Maria Li
zete Schmitz, Rosângela do
Amaral e Silva e Renate Mar
quardt. Foi o maior aconteci
mento social do ano.

...HÁ 10 ANOS

- Em 1979, a WEG com

pletava 18 anos e alterava a di
retoria: CONS. DE ADMI
NISTRAÇÂO � Eggon João
da Silva, Werner Ricardo

.,.Voigt, Eugênio José da Silva,
Geraldo Werninghaus, José
Lifschits, Marcos Henrique
Buechler e Antônio Carlos
Konder Reis. DlRETORIA
Eggon João da Silva, GerdEd
gar Baumer, Geraldo Wernin
ghaus, Vicente Donini, Reiner
Modro, Henrique Reis Ber
gan, Douglas Conrado Stange,
Euclides Emmendoerfer, Ali
dor Lueders e Moacyr Sens.

- A Rádio JDraguá com

pletava 31 anos,�rando com

l kw de potência e alcançava
vasto terntório barriga verde.
A ZYl-764 recebia muitas
mensagens de congratulação.

J_aragu� ,do .Sul, de 06 a 12/10/89

CORREIO_�
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Por que.morrem os peixes
no Rio dos Vagalumes

Osmar Gunther ,

Enquanto há pouco um

jornal da região noticiava a

mortandade de peixes no Rio
da Luz por produtos químicos,
o dirigente de uma empresa lo
cal afirmava que não havia
morte química, pois a empresa
não despejava produtos qu�i
cos, somente carga orgamca,
que não causa tal efeito e até
serve de alimentos aos peixes.

Ledo e duplo equívoco, do jor
nal e do dirigente, que publica
dos, mais desinformam e con

fundem do que instruem e es

clarecem a leiga população. A
única certeza foi a damorte dos
aludidos animais aquáticos hi
pertônicos no rio dantes ilumi
nado pelos vagalumes, origem
do nome Rio da Luz. Ocorreu
em março, junho e agora em

setembro. O panorama no lo
cal não é dos mais convidati
vos, odor nauseabundo no ar,
urubus nos telhados das casas

á espreita de presas putrefatas
e uma repelente crosta gordu
rosa boiando nas águas do cor
po receptor.

As inferências nos levam
a crer que não houve morte

química. E que despejo orgâ
nico mata sim. Além do mais,
se tivesse havido morte quími
ca, os peixes coletados iriam
apresentai dilaceração visce
ral, não estariam boquiaber
tos, à cata de ar para viver. O
oxigênio é essencial para a vida
animal e vegetal. A presença
de matéria orgânica em cursos

d'água eleva o teor da BDO
(Demanda Bioquímica de Oxi- .

gênio), que é a quantidade, ex
pressa em mg/I, de oxigênio
necessária para que os .mi
croorganismos (zooplâncton)
existentes na água possam oxi
dar bioquimicamente a carga
orgânica, a20 'C. Com isso, po
de-se exaurir o OD (Oxigênio
Dissolvido) na água, e em con

seqüência, a vida aquática.
Ocorrência tais são comuns a

partir de despejos de indústrias
alimentícias, frigoríficos e de
esgotos sanitários, sem trata
mento prévio. Causas outras

podem haver, som a ação de
detergentes (seus fosfatos eu

troficam rios), p�aguicidas,
fertilizantes, pH âcido, tempe
ratura, etc ... , no entanto, no

Relojoaria AVENIDA
As maís finas sugestões para presentes.

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

RELOJOAB1A AVENmDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

{/jJJjfH�'fA"'\O ,Ú"R""" I in.'

Programe bem as suas viagens ele férias e •

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _
Fone 72-1422

I'

Poslo de Vendas· M'arcatto
Chapéus, bonés, viseiras, camisas,- shorts.

bermudas e cordas.

Em frente a fábrica; - Amplo estacionamento.

caso dó ecossistema lógico do
Rio da Luz todos os indícios
nos levam a crer em poluição
por intermédio de resíduos or
gânicos biodegradäveis, bio
química, portarito.

CONFIRAA
HISTÓRIA ...

Talvez o dirigente se es- .

.

queceu de um fator fundamen
tal ao "alimentar" os coitados
peixinhos com seus despejos
orgânicos, o de que eles tam
bém precisam de ar para viver.
Sem ar e com a barriga cheia
não dá, é morte certa!

Mas, o que fazer para o

fato não se repetir? Simples,
executar reatores onde neles
venha a ocorrer a decomposi
ção que hoje ocorre no rio ,

com msuflamento artificial de
oxigênio. uma estação de de
puração biológica. Investir na
qualidade de VIda ambiental do
jaraguaense, a exemplo do que
estão fazendo importantes in-·
dústrias locais.

A comunidade se chocou
com o que viu, pois tal faceta
do "progresso" não lhe era fa
miliar, além dos limites de uma
tela de TV.

�QO�O
t-<b��Q eO

���«:,�
LJe conformidtule com o ar

tigo4821etra "I" dJJCLT, convi
damos o Sr. A.RIWO GERENT,
portador dJJ Carteira de Trabalho
e Previdência Social nt 82784 e

dJJ série 00012 a comparecer em
nosso Departamento Pessoal no .

prazo de '12 horas, a partir destll
dJJta para reassumir a função,
sob pena de ficar caracterizado
oABANDONODE EMPREGO.

Jaraguá dJJ Sul, 26 de se

tembro de 1989.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
BREITHAUPT S.A

. (Jaraguá do Sul)
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ta 3 x 1 Continental e Rio
da Luz 1 x 1 Comercial. A
próxima rodada será neste
sábado (07110), no estádio
do Seleto. A rodada come

ça às 14h30min: Rio da Luz
.

x Ponte Preta e em seguida
Comercial x Continental.

________________� �E�sp-n-e----�E$�---�Ç!��EJº,---

Equipe de Jaraguá � Sul confirmou seufavoritismo nas duas últimas etapas de 1.989, no Oeste

Equipe Malwee de bicicross
conquista o título estadual
Ao conquistar 18 primeiros �� etapa a equipe jaraguaense rl!

lugares, 17 segundas colocações e tlfICOU seu fâvóritismó: OItO PrI-
14 de terceiras posições nas duas . meiros lugares, dez segundo e sete

. últimas etapas da temporada de terceiras posições, levantando otí-
89, nos dias 30 de setembro e 1? tulo estadual da temporada.
de outubro, a equipe Malwee de Joice Moreti, Cristiane Fer
Bicicross conq_uistou o título esta- reira, Fabiana Hackbarta, Márcia
dual por eqUIpes, fez dez cam- Tardowski, Salete Moretti, Mar
peões estaduais e conseguiu classi- Ion Mathedi, Fábio Ferreira,
ficar 29 dos 60 pilotos que vão Charles Günther, Paulo César

compor a seleção catarinense que Andrade eValmirGarcia, daMal
disputa nos dias 7 e 8, em Campo wee,. se tornaram campeões esta
Bom (RS), o Campeonato Brasi- duais em suas categorias. Diego
leiro da modalidade. Jones Brandenburg, também de

A 7�etapadoestadualfoirea- Jaraguä do Sul, e .que nã� tem
lizada no sábado (30/09), em Cha- equipe {avulso), fOI campeao da
pecó e a Malwee, de Jaraguä do categona JuvenIl C.
Sul, conquistou 10 primeiros luga- "O título foi merecido pelo
res, sete de segundo e sete de ter- esforço que os pilotos fizeram du
ceiro. No domingo, dia 1? de outu- rante os treinamentos e provas. A
bro, em Herval Velho, na 8� e últi- conquista também só foi possível

Colégios Maristas disputam
a Olimaca em. Jaraguá do Sul

Equipe de voleibol do "São Luís": Irmão Dêlcio, Simone, Man1ill, Sibele,
Angela, Melissa, Fabiana, professor Jean, Fernanda, Ierusa; Tamara,
Tatiana e Morgana

.

Com a recepção das delega- putadas as modalidades de bas
ções de seis cidades, das 8 às 14 quetebol, handebol, voleibol, nos
horas de sexta-feira (6/10) tem iní- dois naipes, e ainda futebol de sa

. cio da Olimaca - Olimpíada Ma- Ião, tênis da mesa e xadrez,
rista Catarinense - e Jaraguá do A programação com compe
Sul, que reunirá cerca de 300 estu- tições, santa missa e premiação
dantes de estabelecimentos de dos vencedores se estende até às

.Çhapecó, Caçador, Criciiima, Cu- 19h30min de domingo (8/10). A
ntiba, Joaçaba, São Bento do Sul Olimaca faz parte das comemo
e da cidade sede. rações do bicentenário do nasci-

O con�resso técnico estámar- mento do padre Champagnat,
cado para as 16 horas e o cerimo- fundador da organização Marista.
nial de abertura para às 19h3Omin O evento tem o objetivo de forta
no ginásio de esportes do Colégio lecer a amizade entre os alunos
São Luís. As competições come- dos estados do Paraná e Santa Ca
çam uma hora depois. Serão dis- tarina.

J.,r;aguárdo Sul, de 06 a 12/10/89
,"t r .1 t

graças ao apoio incondicional que
nos foi dado pelaMalwee, que não
mediu esforços para que a equipe
tivesse suporte e condições para
teinar e disputar todas as etapas

. do campeonato. Nosso trabalho,
agora, está voltado para campeo
nato brasileiro, que é de um nível
técnico muito bom e de onde espe
ramos bons resultados" disse o

treinador da equipe, Adolar Mo
retti.

No campeonato brasileiro,
no Rio Grande do Sul- para on
de a equipe viajou na 4 - a Mal
wee participa com os seguintes pi
lotos: Joice Morétti, Cristiane
Ferreira, Alessandra Bruns, Fa
biana Hackbatth,·Márcia Simone
Tardowski, Salete Moretti, Terri
mal' Gianezini, Paola Glaci Hack
barth; Díeter Mayer, Ale�ander
Aldrovandi, Eugênio Tecilla, Fá
bio Ferreira, MarlonMathedi, Ri
cardo Souza, Charles Günter, Ro
berto Bühr, Marcel Maia, Marcos
Gonçalves, Jackes dos Santos,
Paulo Andrade, Antônio Dantas,
Carlos dos Passos, Marcos Alves,
Cristiano Gonçalves, Malmir Gar
cia, Jean Leal, Marcos Gonçalves
e Alan Camargo.

Falcon é
líder em
Schroeder

O Campeonato Municipal de
Futebol de Salão, troféu Jubileu
de Prata, promoção da CME de

. Schroeder tem rodada sábado (7/
10): Verde Vale x Rancho Bom;
DuasMamas x Cruzeiro; Corema
co x Juventus; Galpões Emme x

Os Cometas; Falcon x Veteranos
e Aliança x Os Imigrantes. Falcon,
com 13 pontos é o líder da compe
tição. A CME também dá prosse
guimento, porém no domingo, ao
Campeonato Municipal do Tiro
ao Alvo. Será a quinta rodada, na
S.E.R. Schroeder III, envolvendo
além dessa sociedade, os outros
quatro clubes da cidade; Rancho
Bom, Rio Camarada, Caça e Tiro.
Braçinho e Bandeirantes.

Bola. na trave II

A S.E. João Pessoa é-cada vez mais lider do Cam
peonato da Segunda .Divisão de Amadores da

Liga Jaraguaense de Futebol. Na oitava rodada, de
senvolvida no dia 1� de outubro venceu o Pinheiros
por 3 x O, garantindo a manutenção da liderança. Os
demais resultaClos da roela, que segundo a Liga não
apresentou anormalidades, foram os seguintes: Para
na 2 x O São Luis; Floresta O x 3 Guarani, Amizade
3 x 1 Aliança. Folgou o Asa Branca. A Classificação
é a seguinte: 1� JOào Pessoa 13; � Amizade 12; 3'! Pa
raná 11; 4� Asa Branca 9; 5� Aliança 6; 6� São Luis
e Guarani 5; 8: Floresta e Pinheiros 2. Próxima rodada,
dia 8110: Floresta x Asa Branca; Amizade x São Luis;
João· Pessoa x Guarani e Pinheiros x Aliança. Fora
o Paraná. Entre 0$ Aspirantes, na 8: rodada os resulta
dos foram: Paraná O x 1 São Luís; Floresta 2 x 2 Guara
ni; Amizade 1 x O Aliança e João Pessoa 2 x O Pinhei
ros.

Está programada para es

te sábado (07/10) a 8'! ro
dada do "Peladão" de Fu
tebol de Salão, promoção
da Liga Jaraguaense de Fu
tebol de Salão e DME. Os
jogos serão no ginásio Ar
thur Müller a partir das 14
horas: Sermen x Nova es
perança, Nacional x Figuei
rão; Milium x Asa Negra;
Oficina Mecânica Müller x
Santa Luzia; Transportes x
Disapel; Posto Mime x Po
liciais; Veneza x Unidos da
Ilha e Estofados Estrela x

Cruzeiro.

Comercial e Ponte Preta
são os primeiros coloca

dos na classificação geral
do Campeonato da Tercei
ra Divisão de Amadores da
Liga Jaraguaense de Fute
bol, apÓs aprimeira rodada .

do segundo turno, que teve
esses resultados: Ponte Pre-

07� Campeonato Munici
pal de Futebol- Varzea

no de Iaraguâ do Sul, em

suaprimeira rodada da fase
semi-final apresentou esses

números: Vila Lenzi 1 x O
Arsepum; Goiás O x 2 Rio
Molha pela chave rosa. Na

I
chave branca: Internacio
nal O x O Estrada Nova e

Figueirense 2 x O Cohab. A
próxima rodada, será do
mingo, dia 8, se não cho
ver, no Juventus: Interna
cional x Olaria e Figueiren
se x Estrada Nova pelama
nhã e à tarde: Goiás xArse
pum e Vila Lenzi e Santa
Luzia.

Casas pré-moldadas em concreto
Paredes externas em tijolo, baixo

re/êvo.

Cidade.- Praia - Campo
Baixo custo e rapidez na montagem.
Garantia total .
Otimas condições de pagamento.

Realize seu

sonho âe possuir
. sua casa própria.

ARTEFATOS DE CIMENTO
. .

SÃOJOSÉ
Rua Horécio Rubini, sln:
Barra, do Rio Cerro
Ioraguâ do Sul-SC
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Anmerkungen
Após a -reunião semanal da Acijs ;;;_; Associação

Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul _. na segun
da-feira (02/10); empresários ficaram a se questionar:,'
o qlie leva dois secretários do governador Pedro Ivo
CampCjls vir a Jar!lg,uá do Sul. em um mesm� dia_?
As vIsItas ocorreraQ nil sexta-feITa (06/10), e oml�téflo

, foi Io_go esclarecido. E que neste dia' cQmeça, oficial
mente, a Oktoberfest, em Blumenau. Após os contatos
em Jaraguá do, Sul, não rest, dúvida, as comitivas
darão ums, "esticada" a Blumenau.

'

"Candidato à Presidên
cia da República deve, ser
sensível frente ao sofrimen
to humano, saber enfrentar
as' forças que o produzem e

empenhar-se na moraliza
ção das instituições públi
cas'Lafirma o paster presi
Gente da IECLB, Gottfried
Brakemeier, .em carta pas
toral às comunidades, com
c<?P'i<l: aos presidenciáveis.
Fiéis devem pesar o voto,
olhando a vontade de Deus.

x-x-x-

Já viram como andam
. assanhados alguns presiden
ciáveis -de partidos, vamos
di��r, dos que ainda não al
cançaram a senha para o se

gundo turno? Dá pra sentir
(Je que lado sopra o dinheiro
num programa gratuíto.
Além do negócio rentável,
tem gente que não gostou
da cor do cavalo branco do
Caiado:' é da cor de burro
quando foge. Virge!

x-x-x-

A previdência social
continua não 'liberando pa
gamentos aos hospitais. E
mais: exige o pagamento de
juFOS e correção monetária

, dás entidàdes que não reco
lhem em dia os encargos de
seus empregados, maspaga
sempre com atraso todos os

serviços, sern qualquer
atualizaçãe, agravando ain
dä- mais a crise hospitalar.
,�9r que essa contradição?

x-x-x-
. Esquisita a manifestá-

,ção dos funcionários fiscais
quando condenaram um

dispositivo ao Ato das Dis
posições Transitórias da
Constituição Estadual. O
artigo dá aos empresários o
direito de pagar débitos re-

"Durante muito tempo
guardei a orelha daquele sa

fado em uma caixa de fósfo
ro, que carregava comigo",
revelou. Mas, temendouma
,represália, fugiu daquele

Até hoje, Manoel não município através do mato
sabe explicar direito porque e durante vários dias ali
foi embora de Curitibanos mentou-se com frutas e raí
.sem dizer nada a ninguém. zesnativas. Depoisdemuito
Um día, depois de ajudar perambular entre terras pa-
com o carregamento de um ranaenses e oatarinenses,
caminhão de mudanças, pe- resolveu fixar-se em Guara
diu uma carona aomotorista mirim, na localidade de Ti
e simplesmente sumiu, dei- baji, onde, recentemente,
xando os filhos e o seu em- reencontrou os filhos. Ago-:
prego de caldereiro-em uma ra Manoel, com 88 anos e

No entanto este encontro serraria. "Mulherengo, be- tataravô, está morando com
não foi por acaso. A pesar de berrão e metidoa valente", - Adolfo, na Vila Lenzi, em
Manoel ter se fixado em Tibaji segundo informou o profes- Jaraguá do Sul. Abandonou
há cerca de 30 anos e Adolfo sor, "Maneeão" começou a a pinga e Só pensa em tomar
residir há nove em Jaraguá do viajar por cidades de Santa sol,dormir e brincar com os

Sul, quem descobriu o paradei- Catarina e do Paraná� por bisnetos, que o chamam de
ro do pai foi Carlos, através exemplo, Cascavel e Para- "vô Maneca". Feliz por re
deum comunicado na emissora naguá (nesta última, adqui- tomar .ã família, ele ainda
de rádio de Curitibanos. O res- riu um barco e se transfor- pretende rever-a maioria.de
ponsävel direto por esta' rea- mou em pescador). Esteve seus' 18 filhos. Para isso,pro:ximação foi o professorAr- divi d P

.

An ld
.

d d Inoldo. Guesser, atendendo a .até. na rvisa o' araguai. o o esta aju an o a 0-

um pedido do amigo "�ane- "Cheguei na metade da calizá-Ios com objetivo de
cão' .. que vívia de-biscate !! ponte, mas-não me deixa- reunir a todos numa grande
artesanato de CIpÓS., "Eu e mi- ram atravessar porque eu festa em local ainda a ser
nha família estamos cuidando hão tinha documentos", re- determinado.
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gistrados até 28-02-1989,
eliminando a multa dos dé
bitos, e recolhendo o tributo
com incidência de juros e

correção monetária. Onde
eles viram anistia? '

x-x-x-

Coincidência ou não, o
fato é que a co_nfluência das
Ge�úlio Vargas, Proc. Go
mes, Mal. Floriano e Mal.
Deodoro da Fonseca está de
visual novo. E pra melhor.
Há pouco esta coluna levan
tava a necessidade de uma

sinalização disciplinadora
do estacionamento no lado
dos dois ·estabelecimentos '

banearios. Agora, ninguém"
mais pode alegar ignorân
cia. Nota dez!

ço

x-x-x

Quem leu, leu. Quem
não leu, dançou. Domingo
passado, no matutino joín
vilense, Luiz Henrique des
cobriu Jaraguá. Disse o que
já sabemos há 25 .anos.. Foi
duro chegar até aqui. De
pois do desastroso lança
meato a governador" dá
uma de desinformado. Só
porque vai ter eleições em

'1990? Devia batalhar pela
de 1989. Ou já à abando
nou? Pobre Ulysses!

x-x-x-

Governo do Estado
distribuindo convites para
inauguração da Escola Iso
lada Estrada Garibaldi, em
Jaraguã do Sul, no dia 6/10,
às 11 horas. O .convite vem'
assinado pelo governador
Pedro Ivo, pelo secretário
.da educação José Tafner e

pela.diretora da 19� Ucre,
Leonir Alves. Nen:huma das
autoridades - governador
e secretário - confirmaram
presenças.

CAI'*SA'88B
A ESSÊNCIADAPUREZA'

'_

"

,.' Ja,aguá do Sul de 06 a 1,21",,0119
.-."'_ �"""':7..-.>�,. �, •..".l., _ �_.. "".� �, "'-'-.

r .- :;;:_' \ '

, /

Flávio Uefa
e

'Adolfo(E) e Arnoldo(D) relembrando as aventuras de Manoel(C) e felizes pelo reencontro
,

,

Metalúrgico reencontrá

seupai depois de,j9a!los
- A gente já não tinha

mais esperança-e até mandava
rezar missa e acendia vela pra
alma dele, pensando que ele
tavamorto - explicou Adolfo.
Quando ele e o irmão, Carlos
Manoel, acompanhados de um
cunhado, chegaram em uma

casinha, na localidade de Tiba
ji, Quaramirim,' Manoel Mar
celino - mais conhecido nos

arredores por "Manecão"
olhou para' aqueles homens,
mas não reconheceu seus fi
lhos. AfinaI, na época em que

-

Manoel-deixou a família, na ci
dade de Curitibanos, o caçula
Adolfo (hoje é avô e tem 44
anos) tinha pouco mais de cin
co anos de idade e os outros
seis filhos que moravam com

o pai e a madrasta ainda eram

adolescentes. Mas logo que os

estranhos se identificaram "o
velho ficou nervoso e teve uma

tremedeira", contou Adolfo.

deste velho desde que ele apa- ,

receu em Guaramirim e ele
nunca tinha falado em filhos",
lembrou. Mas há pouco tem

po, quando esteve doente e

quase morreu, Manoel disse
que linha vontade de ver os fi
lhos, porém não sabia onde
elesestavam. Para satisfazer o
amigo, Arnoldo procurou a

Ação Social de Guaramirim,
que entrou em contato com

Curitibanos, conseguindo en-

contrar a família dele.

cordöu. Ele contou que um

dos momentos mais.perigo
sos desta sua aventura ocor
reu em Lebon Regis. Ma
noel bebia com um conhe
eido-num bar da cidade. De
repente, os dois se desente
deram e durante a briga
"Manecão" decepou a ore-

lha do outro.

A Partida

Em seguida, a emoção tomou
conta dos três, que choraram

de felicidade.
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