
"ADa Raio e Zé Trovão"

é atração em Corupá
.

Tada a equipe de produção, direÇão e interpre
taçjo da !lovela da' Rede Manchete decidiu "adotar" o
municfpio de Corupá como local de concentração e da
realização do maior número de cenas, até pela boa re

ceptividade conseguida através da prefeitura. O diretor
Jaime Monjardim, além Glos atores Ingra Liberato (Ana

. Raio) e Almir Sater (Zé Trovão) .:.. .,a foto, ao lado do
prefeita Ernesto Felipe Blunk ,.. começam a veicular a
região norte do estado na novela a partir do dia 23
(quarta-feira).
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5�tF�ira da Malha

Jaragw1 do Sul, de 20 a 26 de-julho de 1991. e-s 70,00
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Jaragua ·do Sul. em festa
er e .' ,

.,..,

-vrve Intensa.programaçao
Os 115 anos de fundação

do municfpio estão sendo come-

, :�:::spr��::!�::";,a�!91��: .

os gostos. No setor cultural, 'foi
aberto ontem o Museu Municipall�
:. como p'rimeira etapa do projeto

: Casa do Colonizador, localizado na

rua JOinville, atual centro de infor
mações turlsticas. Mas as atIvida
des culturais são muitas: às 20 ho!
ras· de hoje (20) acontece a "La
prima notte italiana di Jaraguá do

. Sul", no Parque Agropecuário,
: com apresentação do cantor gaú-
cho Valdir AnzoUn, a partir das 16
horas do dia 22 os jaraguaenses
POderão conhecer a exposição fo-

, tográfica "Vida e Arte do Xingú",
'

, de Philippe Arruda, no salão do
I. Sesi - exposição aberta até <) dia
.• 28. Além.da continuação do proje-
-,
to noites culturais, desta vez na

• Barra do Rio Cerro, dia 24, está
pre�isto show do cantor Sergio

, Reis, às 17 horas do dia 25, no.
, Agropecuário. Para encer�ar ás
,festividades, o �'Show Anchieta

,

'

Canto, e Dança, de Porto Alegre,
apresenta-se às 20h3Omm dos dias

e 29 e 30 - renda 'reverte à Rede Fe
ninlna deCombate ao Câncer.

Começam a

ehegaras
caravanas:

de turistas
Em� ainda nãO ·tenha reCe

bido grande público, a 51! Feira da
Malha novamente se fortalece como
evento de comercialização do produ-
10

.
mals, famoso produzido em 'Jara

guá do Sul. Nos primeiros quatro
dias de feira, a comissão organizado
ra do Rotary já havia dlwlgado um

faturamento superior a· Cr$ 45 mI
lhões. O setor do vestuário jara
guaense emprega atualmente 15 mli
pesSoas, que produzem nada menes
de 1,6 milhão de quilos de malhas,
mensalmente.
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,

104 anos,de imigração Bucovina
-

\
Realizou-se de 6 a 14 de e Neyde Abdalla, que organi- tes a esse salutar movimento

julho de 1991 a li! SEMANA zaram um excelente programa 'que visa resgatar a história
BUCOVINA DÉ RIO NE- comemorativo. dessa 'imigração que 'correu o

GRO/MAFRA, envolvendo as mundo para encontrar uma

cidades vizinhaspara recordar Este semanário, a convi- lWva, e padfica Pátria, cujos
uma epopéia que começou em te do escritor José 'Castilho descendentes honram seus an-

Moo, na Baviera, no Sul da Pinto (Dd Terra e do COsTnoS), tepassados como padres e frei-
Alemanha, de onde emigraram convidado especial como filho ras, professores, médicos, en-

para a Boêmia, no Boehmer- da terra, teve oportunidade de genheiros, agrônomos, em-

wald, em fins do século 18 e, participar do .I'! HALUSCH- presârios, jornalistas, músicos,
em 1838/40, para a BUCOVI- KIFEST (baile e festa popular), construtores, advogados e em

NA, hoje Romênia, onde fim- Exp, Fotográfica e de Objetos outras dignificantes,profissões,
daram a vila de BUCHE- Antigos, no Salão Paroquial "6 assim como na atividade polki-
NHAlN ou' POIANAMICULI, de Agosto", palestras, música, c"a: 2 prefeitos, vereadores e 1(-
em romeno. Em 1887 e 1888 trajes tipicos e danças, tra- derespartidários.

'

'emigraram para o Brasil, dições e estórias' Bucovinas,
'

através de duas levas imigrató- mostra de culinária Bucovina;
rias vindas pelos navios "0- tocante solenidade no Cemité-
hio" e "Berlim", saindo do rio de Rio Negro "Gratidão
porto alemão de Bremen. aos Antepassados", procissão

e missa em Ação de Graças. O,
encerramento deu-se pelo co

ral "LlEB HEIMATLAND,
ADEl"

Para assinalar' tão im

portante acontecimento foi
constituida uma Comissão Or

ganizadora, "composta de

Ayrton Gonçalves Celestino,
Fernando Reitmeyer, Ida

Schelbauer, Ivanilde Kühl Fer
nandes, Mariza Schuster Bueno

Descendentes das mais

variadas cidades de Santa Ca
tarina e Paraná como de ou

tros estados fizeram-se presen-

Ao ensejo dos 115 anos

da fundação de Jaraguá do

Sul, desejamos cumprimentar
aos organizadores desta co

memoração, porque a história

jaraguaense também registra a

presença bucovina no processo
de sua colonização. No próxi
mo' ano deverá sair do prelo o

livro dos Bucovinos, a ser es

crito pelo descendente,
AYRTON GONÇALVES CE
LESTINO.

II ' �

/
O segredo de permanecer sempre jovem

Palavras de Sokolsky e MacArthur-
Quem de nós não ambi- mo a nos;'--Cé-:- tão veihos co- assalta-nos e sucumbimos

ciona permanecer sempre jo'- 'mo o desânimo. Seremos jo- sob ja auto-gestação prejudi-
vem? Para os sessenta poder Wns, enquanto formos recep- cial. Façamos entrar e trían-
dançar alegremente, aos se- tivos ao que é belo, bom e rar' em, nosso subconsciente a
tenta continuar interessado grande, receptfveis à mensa- possibilidade de viver, de ví-
em tu'do o que diz respeito à gem da natureza, do homem; ,ver cem anos. Não nes dete-"
vida e manter-se lúcido aos do infinito. nhamos nas doenças dos nos-
oitenta? Afinal, porque não?

I

Se algum dia o nosso 00- sos 6rgãos... mas habitua-
'Os anos são artifícios do ea- ração for merdído pelo pes- mo-nos à ter confiança em
lendário. Mas quando o Espí- simismo ou corroído pelo eí- nossas forÇas físicas e íntelee-
rito é jovem, os anos não se nismo, que DEUS tenha píe- tuais, na memõría, na aptidão
apagam no esquecimento. E dade de nossa alma de velho. para a conversa e trabalho.
se o Espírito for sempre jo- As forças da alma bem utílí- Barremos o caminho aos ioi-
vem, poderemes aos oitenta zadas podem prestar-nos re- migos da felicidade por meio
anos cantar uma canção juve- levantes serviços para o pro- de boas sugestões. E apren-
níl como a que cantávamos longamente} da vida e da ju- demos à sorrtr para encontrar
aos vinte, embora 'aos oitenta ventude. E a sugestão mal na vida aquele ângulo de ale-
tenha significado bem maior. aplicada que a encurta. Che- grla, que toda dor contém.
Não se envelhece por se ter vi- gando à certa idade Intexica-: O SENHOR nos-fala na

vido certo número de anos, me-nos com' a idéia .de um
,
Bíblia: - A tris�eza �az apres-

mas por se. ter desertado do
f fim pr6ximo, perderemos a fé sar a morte e tira o vigor, a

ideal. Os a...os enrngam a pe- em nossas forças e estas aban- melancolia do coração faz do-
le, renunciar ao ideal enruga donam-nos. bI'ar a cerviz (cabeça). O espi- .

a alma. Somos tão, novos, co- Então, a velhice precoce rito alegre torna a idade flo-
rida, o espírito triste seca os

,ossos <P;rovérbio'17, Vers. 22)
- Alegna tàz bem à saúde, es
tar sempre triste é �orrer aos
poucos. Em nenhuma parte
podere,nos encontrar pensa
mentos' mais fortes e eficazes
para renovar,o espírito e con- _

'

servar-se sempre jo"em" do
que no EVANGELHO.

CRISTO nos dá a dou-
- trina do AMOR, que é dou
trina de alegria, de otimismo,
de perene juventude, de con

fiança, de perdão, de BOA
NOVA. Vivamos o Evangelho
para termos uma moral sadia,
um temperamimto otimista,
uma natureza confiante e nós
estarémos garantindo uma

longevidade feliz. .

Jaraguá do Sul - SC,
Julho de 1991. Enviadf) por
Gerda A.aga.ta Neitzel
Graetzmacher_
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"A História de nossa gerzte não pode ficar só na ,

'saudade"
O Passado SÓ é importante se o seu tempofoi bem,

empregado
Barão de Itapocu ,

Confira a históri,a,
/ �•• HÁ 50ANOS

. -,.Em 1941, era inaugurada na pr'6spera Vila de Hansa;
2'! distrito de Jaraguâ, a "Farmácia Avenida", situada à'Rua
HercOio Luz, 'dirigida pelo competente farmacêuüco Pedro A
Almeida. "

.

- ODIP informava que 'o Conselho Nacional do Petróleo
fazia uma adv�rtência aos consumidores: as companhias impor':
ta_doras de denvados de petróleo avisam que as previsões de na
VIOS

-

tanques nos próximos meses não seriam suficientes para,
atender a demanda, havendo uma redução até agora de 30% e
aconselhava que se fizessem reduções TIOs seus gastos habituais.
Era a guerra influindo na nossa economia que dependia total-
mente do combustfvel do exterior.

.

-

- Era fundada na Estrada Itapocuzinho; no It! distrito de '

Jaraguá, uma sociedade que passava a denominar-se SOCIE,
DADE ESCOLAR "PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS", fun
dada em 02-01-1922, propugnando pela educação de seus as
sociados. Do terreno que a sociedade possuia eram reservados
5milmetros quadradospara serem doados à Mitra Episcopal de
Joinville para patrimõnio fia igreja católica. Assinava a direto
ria: David Moreira, presidente; Alberto Stenger, secretário e
Oscar Goltz.tesoureiro. ,

\

••• HÁ 4(}ANOS'
- Em 1951, oprefeito ArturMüller se reunia no ga

binete com as altas autoridades do municfpio e da comarca, do
sr. Artur Breithaupt; presidente da Associação Comercial e In
dustrial 'e,o dr. Aguinaldo , de Souza, presidente 'dá As
sociação Rural de.Jaraguâ, ficando deliberado que, por ocasião
da visita do governador lrineu Bornhausen, realizar-se-ia uma

Reunião Econômica do Norte Catarinense, assim considerados
os f!'"Tli<:'fios de São Francisc_o do Sul, Araquari, Jõinville,
Guàramirim; Jaraguá do Sul, Sao Bento do Sul, Campo Alegre,
Mafra, ltaiópolis e Canoinhas. Presentes deveriõm também-estar
prefeitos, presidentes ou representantes das Câmaras de Verea
dores, Associações Comerciais e Industriais, AssociaçõesRurais

, e' representantes da ZOTU) na Assembléia Legislativa do Estado.
Na ocasião seriam debatidos os seguintes temários: 1 - Energia
Elétrica; 2 - Transportes; 3:- Fomento Agro-Pecuário; 4 - Im
postos e Evasão dasRendas; e 5 - Proteção ao comércio legal.
No último dia a população e aprefeitura ofereceriam aos visitan- .

tes um banquete no Clube'Atlético Baependi. Era folego para
metro e meio, mas dava um destaque à Jaraguâ que nunca mais
se apagou, Todo Mundo usando '!petulS a cabeça •..

••• HÁ20ANOS
- Em 1971, o prefeito Hans Gerhard Mayer sancionava

uma série de leis: as de n'! 305 e 306, dispunha sobre denomi
nações de ruas do pertmetro urbano; n'! 307, reconhecia de ud
� pública o Grêmio 'Esportivo Juventus; n'! 308, instituipre
ceitos para contrataçãode pessoalem regime pessoal; nt! 309,
que alterava o Código de PosturasMunicipais; n'! 310, que dava
nova redação ao art. I'!, da Lei n<! 98/64 e n'l 311, que elevava
padrões do quadro do magistério municipal.

,

'

- O deputado federal Pedro Colin sugeria o litoral de S�
F.rancisc� para insf!l�r uma refinaria que a PETROBRÁS que"
na localizada na região Paraná - Santa Catarina. Sabe-se que,
ni}o obstante os esforços desenvolvidospelos catarinenses, espe-

'

cialmente pelo nordeste catarinense, a refinaria acabou em

Campo Largo e ficamos. apenas com o terminal petrollfero TUJ

praia da Enseada.
••• HÁl.OANOS

- Em 1981, o Vale do Itapocu dizia "presente" à "Mara
tona Ctvica 82", realizada pela coordenadoria Estadual de Mo
ral e Ctvica; que contou com a participação de 80 alunas de 1�
e 2'! graus, realizando provas, em caráter eliminatório, a rdvel
municipal e estadual, versando sobre "Stmbolos Nacionais" e

"A realidade sócio-cultural brasileira. O Vale doItapocu, de
abrangência da 19'! UCRE pa,rticipavam as professoras Maria
de Lourdes Trentini e Vanete Steij CaTv�lho e os alunos:Marga
rida Bem e Eliane Marion Feller, de Jaraguá do Sul;Daniele
Alina Staats e Gerson Patricio SilveÍ!t;l, por Guaramirim; Ivo'
Walz Ilzimirz Kanzler, por Schroeder,1Janete de 4guiar e Giane
'lJitgmann, por Corupá e Isolette Giova1íella e Bemodete Uber,

, porMassaranduba�
,- A WEG assumia o controle acionário da ECEMIC, den,

tro de seu programa de e:fpansão para o biênio 81182, situada
,

em Blumenau. Criava-se a WEGIECEMIC TRANSFORMA
DORES S.A., á mais noVa do grupo WEG, produzindo trans·

formadores trifásicos e monofáticos com capacidade inicial de' 5
a 1.500 KVA e auto-transformadores até 750 KVA, localizada
,no bairro de Itoupava Central, com a área de 4 mil ;nz. A Súpe
rintenáência cabia a Armin Henrique Lueff e diretores de ope-
ração Moacyr Luiz Bogo _e Ilmár Schmitz.

I

,
. ,

"

INDÚSTRIAS REUNIDAS
JêRAGUÁ LTOA.

Jaraguá do Sul. de 20 ti 26/07/91.'
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PÓLOS DA PETROBRÁS

Deputados formam frente

para reívíndícar direito
Os deputados estaduais

catarinenses estão se mobili
zando para reverter uma

análise feita pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística, com relação aos

futuros ganhos de royalties
que Santa Catarina teria, ca
so o'Polo Tubarão de extra

ção de petr6leo pela Petro
brás fosse considerado como

integrante do mar territorial
do Estado, e não pertencente
ao Paraná. Esta definição
pelo mGE provocou reação
junto aos setores políticos e

empresariais, sendo criada
na Assembléia Legislativa a

chamada Comissão Parla
mentar Temporãria .Externa,
presidida pelo deputado
Gennano Vieira, tendo como
relator o deputado Udo

Wagner.
"Assunto de funda

mental importância que exi
ge da classe política uma

mobilização na defesa do di
reito do estado de Santa
Catarina", opina o deputado

Udo Wàgner (PDS), criti
cando o' levantamento reali
zado pelo mGE .;, conlufdo
no ano passado-v, até porque
o Poço de Tubarão começa a

produzir em outubro. Para
1995, a direção da Petrobrás
estima que este Poço poderá
estar produzindo 40 mil bar
ris diários de petróleo. A
Comissão suprapartidária foi
criada no dia 2 e é formada
por nove deputados: além de
Germano Vieira e Udo

Wagner, compõem a Comís
são'os parlamentares Vilson
Santin, Luiz Basso, Luiz
Susin Marini, Gervásio Ma
ciel, Ivan Ranzolin, Antônio
Ceron e Celso Bonatelli.

Este grupo, através do rela
tor Udo Wagner, precisa
apresentar seu relatório
dentro de 90 dias. "Os po
ços ficam na altura de São
Francisco e Itapoá, região
norte catarinense, invadiram
o nosso território", reforça
Udo.

Deputado UdoWagner
éorelator

.Construção das' bases de apoio
GDàramirim - A Petrobrás

confirmou nesta semana o início da

produção de derivados de Petröleo

para o mês, de outubro, nos poços de

Tu�o, B,sirela do Mar e Coral -

dentro da �lêmica área entre os esta

dos do ParaM e Santa Catarina, Isso
significa também que a estatal come-'
ça simultaneakente a construção do
oleoduto Santa;catarinalParaná, Ii
pndo os dois estados em 117 quilô
metros de extensão subterrânea, tendo
Como bases de recepção de combustí
velos municípios de Guaramirim,
ltajafe Biguaçu.

O poliduto deve 'absorver 36
milhões 'de litros de combustível

DnI. V.1*Ia G.'1ognl
DnI. SolangeCutllho
FlSIOfEFlAUPEUTAS

r

(gasolina, ãlcool e cSleo diesel), dia
riamente, e será construído com fi
nanciamento do Banco Mundial -

56% dos recursos necessários. A pre
visãO <lã Petrobrás é de concluir todas
estas obras no prazo de dois anos,

quando Guaramiriin terá Um definiti
vo reforço na sua ârrecadação, tra
zendo como conseqüência indmeros
beneffcios à comunidade, conforme

destaca o prefeito Antôl!io Carlos
Zimmermann, um dos maiores in

centivadores para que a empresa es
tataI adquirisse o tenenC?_JE.IÓximo
à' lociilidadC Íle Corticeira),onde será

erguida' a base administrativa de

li
I

apoio, na Região Norte do Estado.

A Petrobrás espera investir
US$ 17 milhões em exploração, refi
no, produção e construção de termi

nais, entre os anos de 1991 e 1995,
sendo que 72% destes investimentos
serão feitos nas áreas de exploração e

produção. Para este ano, as metas são
de investir US$ 2 milhões dentro do

Programa, dentro da capacidade de

produzir até 1;5 milhão de barris diá
rios - atualmente o volume é de 700
mil barris/dia, A perfuração do Poço
Tubarão será feita a 721 metros da
I.Amina d'água, com técnica sofistica
da.

,

FUNILARIA
JARAGtJÁ LTDA.

Calhas e Aq1U!�edorSolar,
R. Felipe s'clrn#dt. 279 - FOM: '

72-0448

Jcir4gll4 doSal-SC

destos resultados obtidos
pelo presidente Collor,
em seu primeiro ano de

governo, a despeito dos
potentes meios de que se

utilizou, são evidências
muito fortes para sefêm
ignoradas - frisa o parla-
mentar.

'

Wedekin' critica' o

Governo de Collor
"Há caminhos e

caminhos para chegar-se
ao desenvolvimento, e a

recessão e o desemprego
correspondem ao que, se

guramente, não leva ao

crescimento nem produz
quaisquer efeitos positi
vos", declarou, da tribu

na, o senador Nelson We-
,

dekin (PDT/SC), confes
sando-se temeroso com o

que possa acontecer à

frágil economia brasileira,
urna vez que, segundo
ele, o Governo Collor re
solver enveredar pelo ca

minho da doutrina liberal

que "não passa de urn

quadro ultrapassado que
se busca plagiar e que
muitas vezes traz resulta
do diverso do esperado".

I
,_ A impressão que

nos fica é a de que esta
mos' embarcando numa
nau sem rumo. Os mo-

Para Nelson Wed�
kin, o atual governo, "ao
manter invertida a equa
ção do desenvolvimento,
seduzido pela onda libe
ralizante travestida de

neoliberalismo, que já
causou estragos a outros

países", sepulta, ou pelo
menos posterga, as espe
ranças daqueles que o le
varam ao Palácio'do Pla- '

nalto e que, por lamentä-
.vel ironia, constituem a

grande massa de desvali
dos e os mais vulneráveis
a opções como essas" ,

Santa Catarina é destaque
no suplemento -do 'Estadão'

"Santa e Bela Catarina =Um
Estado de Graça", é assunto de desta
que em caderno especial que "O Es
tado de São Paulo" divulgou na t1lti
ma terça-feira, abordando o modelo
catarinense de desenvolvime�to. O

suplemento com 12 páginas e em co

res mostra ainda a pujança .do parque
industrial do Estado, onde :Toinville se

destaca como terceiro pcSlo mais im

portante do Sul do País, perdendo
apenas paraCuritiba e Porto Alegre,

Numa iniciativa da "Central
de Comunicações", com apoio do

governo do Estado, de várias prefei
turas e da iniciativa privada, ressalta
ainda o potencial turístico doEstado e
,as excelentes .condíções que apresenta

para novos investimentos, Com tira
gem de 400 mil exemplares e incluido
também na edição de terça-feira, o
suplemento "Santa e Bela catarina
Um Estado de Graça" Será uma porta
aberta para um melhor intercâmbio
entre omercado estadual e nacional.

/:.. publicação apresenta dados
atuais do IBGE que colocam Santa

. catarina entre as economias mais
saudáveis do País, com um cresci
mento em abril de 28,1%, superíor
aos índices de Minas Gerais, Rio de

JaÍieiro, Paraná e Rio Grande do Sul.
Colaboraram na sua realização es jor
nalistas Felipe Soares, Mário Xavier e
Rodolfo Decker, com edição de Or
lando Maretti.

.FARMAcIA DO SESI
Amplas instalações e com La
boratório de Análises Clínicas
anexo, para melhor atendi
mento. Av. Mtd. Deodoro,501
(defronte o Colégio São LuIs-

Fone'72-0561

•

n

er;
.

,

• jaraguá
clínica de fisioterapia

Orá. Ste.. Fanaclnl
PSICOLOGA

DnI. SoIange-PlIZlni
FONOAUDIOI..OGIA

A..W....Merquardt, 358 próximo
ela Clfnlca Santa CecßIa.

Fone:72-.

Fa COM A MORE"I

Jaraguá do Sul. de 20 a 26/07/91.

Morettm, Jordan & Cia. Ltda.

PdgilUl3
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Atacado e varejo
A todos os contri

buintes que estão dispos
tos a ficar em paz com o

"leão", aivai um recado
importaifte: o dia 22 (se
gunda-feira) I o prazo fi
nal para a entrega da de
cloração de rendimentos
junto- à Receita Federal.
O maisfundamental nisso

.

tudo I que os contribuin
tes se informem sobre
cano reduzir' o débito
com o leão, conhecendo
os direitos a nfvel de de
duções.

.-.-.-.-.-.-.-.-.- . ._.-.�

E o Governo Fede
ral se prepara para lan
çar novas regras para os

reajustes salariais, prin
cipalmeme baseado na li-

. vre negociação. Ati o

infcio de agosto deve ser
encaminhado ao Con
gressoNacio"m oprojeto
deLei neste sentido.

.-.-.-.•-.-.-.- .-.-.-.-.-

Enquanto isso- o de
putado catarinenseNeusa
de Conto deve apresentar
projeto de Lei no inicio
de agosto, promovendo e

regulamentando um "ca-

dastramento nacional das
terras ociosas e dos agri
cultores sem terras do
Pats' . A princfpio opar
lamentar propõe cadas
tramento a serfeito junto
às PrefeiturasMUnicipais,
em conjunto com a Ema
ter, através de recursos

do Governo Federal. Pe
la sua proposta devem
ser formados Conselhos
Municipais de Reforma
Agrária, composto por
representantes dos diver
sos setores da sociedade.

.-.-.- .-.-.-'.-.- .-.-.-.-

A TELESC está lan
çando em todo o Estado'
um novo sistema deArre
cadação de Valores,
através da Conta a La
zer. Ao invls das siglas
das localidades, os usuâ
rios agora receberão um

doew,aento com os nomes

escritos por extenso, e

taml:Jém as iT(ormações
sobre as classes das
chamadas obedecerão
cõdigos. Tudo isso para
simplificar o serviço. No
entanto, a Telesc solicita
a atualização dos enâere
ços, com urgincia.

5ª Feira da Malha repete o

sucesso dos anos anteriores

CORREIO-,.._.
I[> C>. -=- C> " C>

Rua Reino/doRau,632·
Fone: 72-1599

Jaragul do Sul - Embora "Agropecuário". i '*:i�Ctamb6m, aO m�mo tempo CiIII
não seja sucesso de pdblícc neste ano Aberta solenemente na noite que os box de vendas de alimeiltoa
- até pela escassa divulgação a oível do dia 12, a S! Feira da Malha conta mant&omesmo atendimento rápido
estadual, nacional emesmo regioDal- com 40 expositores· e· uma das mais. dos anos anteriores.

.

a se. Feira da Malba alcança nesIa' eficientesestrutnradeorganizaçioaté .

Tnristas de todo.o País cbe.;·
edição novamente grande sncesso . hoje apresentada na promoção doRo- gam a Jaraguá do Sul, vindos de Por.
econômico. A Comissão CentraI Or- tary Clube, que destina cinco por eea- .to Alegre e interior do RS, Curitiba.
ganizadora do evento havia registrado to do faturamento ao chamado Niltal várias cidades do Pamná; além 'de
um movimento de vendas superior da C� Pobre. Uma empresa de muita gente oriunda do interior de
aos Cr$ 4S milhões até a manhã de segurança é�vel pela área in- Salita Catarina. Tudo Isso para va-.

quinta-feira, o que demonstra que os tema do' parque e do pavilbiO, ea- 8ssist4" à cÍiatividade das vitrina,'
visitantes estio chegando efetivamen- quanto a Polícia Militar se encarrega estandes, neste ano, � toda a respalda.
te para adquirirem ai maIbas oomer- da organização do trânsito na área ex- ) da qualidade dos produtós fabrica'"
cializadas a preços de fábrica até o diil tema das imediações do Parqiie.- -6 em :Jaraguá do Sul, conaiderada a Ca.
28 deste mês, nô Parque de Even1Ós serviço de limpeza trabalha com e�- pital Nacional da Malba.

Malwee doa ambulância
ao Hospital Jaraguá
O diretor-presidente daMalwee Malhas, empred.

rio Wandét Weege, novamente concretizou a doação de
um importante auxílio ao setor de saáde do município,
quando no dia 16 entregou ao diretor administrativo do·
Hospital e Maternidade Iaraguá, Hilário DaImann, llIIII
ambu14ncia - adquirida em Emmendõrfer Comércio de
Veículos Ltda.

.

Metaliin expôs no Banco do Brasil
Jaragd do S .1-At6o dia S destemes aMeta

Iim - Inchistria deMáqJJinas Ltda -cxpils DO hall de en
trada do Banco do Brasil toda a _ Iinba de produtos i

"Grasssia". A exposição integra ama pnmoção dos

proprios funcionários do Baneq, que decidiram convi
dar às empresas para'quemostrem aopdblico aqualida
de dos produtos de Jaraguá do SUl. Com 19 anos de

existência, a Metalim já se mo8ba_ empresa scSlida,
alé pelo aumento sigDificalivo no n4mero de colabora
dores - de 18 iniciais, para qnaae 100 funcionários
atualmente.

O mercado paracolocaçio dos produtos fabtica
dos pela Metalim está bas1anlD deIiguaI. "Mantemos,
boas vendas no setor de máqUinas Capeciais, enquanto'
sentimOs dificuldades na COI1IlIUÇio civi.l, jardjDagem e

de máquinas agrícolas; somente o setôr de Elettomésti
comantém-::c es1ável", avalia o diretor \propriet4rl.o'
Guido Mundstock, que dirige a empresa acompanhado
da mulher e também diretora-propriI:1Itria, Lori Splitter
M,undstock. /

. -

Mesmo diante deSsas dificuldades, os diretores
da Metalim estiO ooiJseguindo "cre.:er no me�o
CQ11l produtos de alto padrão de qnalidade e confiabili-

dade". As me1ÍlS constantes alo 08 inves�s cm tec-·

nologia e a 'valorização do quadro de pes$OaI, elevando
o emprego à categoria de um colaborador eparceiro".
Dividida em cinco�tores específicos, aMetaliDi fabri�·
ca desde m4quinas de cortar grama, .betoneiras, tritura-'
dores para rações, eStufas, redutores de velocidade, 816'
moto-fricção para máquinas de costura e lavadoras de·
roupas.·

..

PARABÉNS JARAGUÁ DO SUL

Associação dos Municípios do Vale do Itapocu AMVALI

São 115 anos oe história que guardas com muito orgulho e dedicaçao, são 115 anos de progresso marcados na história .para sempre, e hoje ostentas-o honroso lugar de 3!!
parque industrial diversificado, capital da malha e outros titulas nacionais. . .�

Saudamos também o Motorista e o Colono Que tem uma grande parcela de contribuição no desenvolvimento desta terra.

Ant6nlo,CarIos ZImennam
PNIIdent.

CARROCARIAS H.C··
,

.
..

HORNBURG Ind.Carroçarias Blindadas. Ltda.,

CARPrOÇARIA$BLINDADAS - FRIGORfFICAS -lsortRM/CAS - rREILLER'S COMERCIAIS - ESoUADR/AS - �TAS

AV. MAL. DEODO�O DA FONSECA, 1.479 - fONE: (0473) 72-2511 � TELEX 475.056-
. FAX 72-2130 - JARAGUÁ DO SUUSC. .'

P4gina� JaraP4 do slÍl. de 20 a 26/07191.
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Rede de Combate 8Q Câncer

empossa sua .nova diretoria
Jaraguã 40 Sul - A� '"',.

luntárias da Rede Feminina de Com

bate ao Câncer empossaram na tarde

do dia 16 Nilcéia Salete Jark como

nova presidente da entidade, em subs

tituição à Rosane Vailatti. E Nilcéia

já intensifica o ·trabalho junto a

órgãos estaduais e entidades interna-'
cionais para a aquisição de um apare
lho "Mamógrafo", capaz de realizar

a radiografia dos seios (m3J1!3s), co
mo complemento extremamente va

lioso ao exame clinico para detec

faÇão do câncer de mama - mímcro
•

que vemcrescendo de forma acentua
da nos últimos tempos, na microrre

gião.
Até o mome-nto a RFCC n'�li-

zou duas pesquisas de preços, junto à

Philips e à' Siemens,
.

em Curitiba,
constatando que a aquisição do equi
pamento vai exigir apoio da comuni
dade e governo estadual. Durante vi
sita a Jaraguã do Sul (no evento re

gional do PDS), o vice-governador
Antônio Carlos Konder Reis recebeu
ped ido da Rede para auxílio na com

pra dn Mamógrafo. Os valores va

riam de Cr$ 29,8 milhões (Philips) e

crS 37,4 milhões (Siemens), este úl
timo lançado há três meses.

Mas a direção da RFCC atua
também em outra frente. NiIcéia já
manteve contato com a entidade
alemã' "Lateinamerika-Zentrum",

,

Distrito L-IOdo Liens

Clube empossa direção
O governador do Distrito

L-lO do Lions Clube empossa du
rante todo o dia de hoje (20) todos
os leões e domadoras dos 49 clu
bes de Lions que compõem o Dis-

.

\ trito. A$ atividades fazem parte da
, I! Reunião do Conselho Distrital,
iniciando às 10 horas; quando
abrem as inscrições ao jantar de

corifratemizaçã0Áno Clube Atlé
tico Baependi, s 14 horas está

prevista a abertura da Reunião,
seguida de uma palestra com o vi

ce-presidente do Conselho Nacio
nal dos Governadores, José Had
dad. Pouco antes do jantar festivo,
às 20 horas, nó Clube Atlético
Baependi, acontece um coquetel,
com 'sorteio de brindes, oferecido
pelo Lions Clube' de Jaraguá do
S�

,

"É uma honra ser'leão e

servir" é � lema da gestão do go-
.

vemador do, Distrito L-lO, Osmar
José Vailatti, que preside 'a I!
Reunião Distrital, e empossa seus

companheiros hoje, no Baependi.
Com quase 20 anos de Lions, Os
mar Vailatti já passou 'por todas as
funções diretivas do Distrito antes

dese candidatar ao Governo. Ele·
•

Governador Osmar VaDatti e

domadora Rosane

tomou posse juntamente com a

domadora Rosane Vailatti, na lo
calidade de Brisbane, Austrália,
dia 21 de junho,

,

AGRADECIMENTO
A famflia enlutada de

.

. ROSA BL'OEDORN HANSEN
agradece aos vizinhos, diretores e funcionários da
INDÚSTRIA REUNIDAS JARAGUÁ LTDA., HOSPITAL E
MATERNIDADE SÃO JOSÉ, MALWEE MALHAS LTDA.,
parentes e amigos pea solidariedade prestada quando
do seu falecimento ocorrido dia 10.07.91.

através de Curitiba, devendo respon
der a um extenso questionário, nos
próximos dias, se habilítando, assim,
a receber'o auxflío: "Para esta entida
de devemos pedir ou omamógrafo ou
o consultório novo para exames",
conta Nilcéia. Paralelo a tudo isso, a
RFCC vem atendendo com eficiência
costumeira aos visitantes à Feira da
Malha que desejarem fazer um lanche
caseiro da melhor qualidade. Toda a

renda do show musical Anchieta -

Canto e Dança.-, de Porto Alegre,
também será revertida em benefício
da Rede. Os shows custam Cr$
300,OO.para uma noite e 'Cr$ 500,00
por duas apresentações - às 20h3Omin .

dos dias 29 e 30, no ArthurMüller,

AMVALI tenta

reabrir o PACÁM
Jaraguã do Sul - A

diretoria da Associação dos

Municípios do Vale do Ita
pocu decidiu convidar o se

cretário de Técnologia,
Energia e Meio Ambiente,
Rogério Kracik Rosa, para
participar da assembléia da
entidade, que aconteceu on

tem (dia 19), no Clube Atlé-
.

tico Baependi, em Jaraguä .

do Sul. E o motivo foi sim
ples: embora já

.

tenha sido
tudo definido, até o momen-

, to ainda não foi reaberto o

Posto.Avançado de Controle
Ambiental (PACAM) da
FATMA, no município,
comprometendo o Programa
de Proteção e Recuperação
da Bacia Hidrográfica do
Rio Itapocu, apoiado inclu
sive pelos empresários da
microrregião.

No dia 2 de julho, a

AMVALI enviou ofício so

licitando a celebração de um
convênio com o governo do
estado, que posssibilite a

reabertura do Pacam: "não
s6 em razão do projeto com

42 empresas, que pratica
mente parou, mas o fato é

que não há como protelar" ,
diz o teor da carta, que não

.

foi respondida, novamente,
no dia 8, o secretário deve
ter recebido novo ofício, sõ
que desta vez, solicitando
sua presença à assembléia da

. Amvali, para que tudo ficas- ,

se 'solucionado, "senão os

pr6prios prefeitos tomarão'
as decisões sobre o assun

to" , afírmou o secretário
I' executivo da Amvali Bal

duino Raulino.

í�
SANT'ANA DIET

'I'"menter sua boa fonna: com todas as qualidades do leite, chegou Sãnt'Ana Diet! iotalmente
esterilizldu. desnatado, tem durabilidade de atê 6 meses, mesmo fora da geladeira. Voc�

encontrl Slnt'Ana Dilit e", práti�1 galTafa de 1Iitro,.como os melhores.similares"europeus ...
t.lteSinfAnl Diet: Garante a qualidade sem IS dispensáveis gordurinhasl ,

.

ià,agu4 doSul, de 20 a 26/07/91 .•

CORREIO-
I[>9 FI" c:> '" c::»

MATUTANDO
_____________ EgOD L. Jagnow-

,

Preservando nossa

história, preservamos
nossa liberdade.

A escravidão e' a pessoas, é fazer com que

dominação no mundo, na estes percam sua identi

verdade, não foram aba- dade histôrica e cultural,
lidas. E talvez não seja Não sabendo de onde vie

exagero afirmar qUI[! ho- ram, os valores que tra

je, proporcionalmente, zem consigo, I_ muito 14-
haja mais "livres" es- di impor-lhes novos va

cravos e mais "patses" lores e determ.lnar:'lhes

colônias, comparado ao caminhes.
século passado. E, embo- Por isso, I tão im

ra o pelourinho tenha $Í- portante para nJs jara
do banido das praças, a guaenses preservar nossa

escravidão, à qualmuitos história e nossa cultura.
estão submetidos, é mais Reabrir o Museu

cruel e dolorosa que Municipizl Emtlio da. Sil

aquela � usava o chi- va, criar a Casa do Co-
.

cote camp castigo. lonizador, . implantar o

,O que ocorreu foi Arquivo Histôrico de Ja

apenas a' mudança do raguä
.

do SUl e restaurar

modo' de escravizar e de a Casa Rux e investir, na

dominar. Adotou-se-uma pesquisa e preservação
forma mais sutil, mais de nossa histõria � muito.
imperceptfvel e, por isso, mais que se deixar levar
muito mais eficaz. por um sentimento nos-

Ou alguém acha tälgico e saudosista, é

que. as velhas oligar- mais que guardar, reme
quias, os '�senhores de xer e expor velharias, �

engenho" abdicariam preservai' a
.
nossa

gratuitamente à domina- identidade e nossa li

ção e às vantagens à qual berdmk.
estavam acostumados? Sabendo quem so-

. A história do 'Brasil, mosço que temos, de on

por exemplo, tão lirica- de viemos,� sabe

mente contada i, na ver- remos para onde quere

dade, a hilstória das ma- mos ir. Não precisamos
nobras e /golpes pratica- de alguém que nos "indi
dos pelas 'fligarquias que" o caminho, nem

dominantes cpara manse- deixaremos que nos im

rem a dominação e as re- ponham o fuga da servi-

galias.
.

dão.
E quanto à domina- E ao comemorar-

ção colonialista? Esta mos. os 115 anos de nossa

também continua. Os histôria, queremos para
patses ricos exercem sua benizar àqueles que, no

dominação sobre os pat- passado 'e no presente, se
ses pobres, principal- empenharam em preser

mente, através das pres- var a mesma, ao poder
sões 'econômicas. Quase .pâblico municipal que

.

nada acontece nos patses vem valorizando nossa

pobres, que. os patses ri- cultura e história, valori
cos não queiram. 'zando assim nossa liber-

E um dos métodos dade. E'conclamar o po
mais . utilizados h{Jje em va faraguaense a . conti
dia, para impor a domi- 'nuaT' a zelai' pela sua

nação sobre os povos e hist6ria e liberdade.

Pdgina5
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MILIONÁRIO BRASILEIRO FÉRIAS
o baile de férias no

.

Clube Atlético Baependi
certamente será o aeonze- ,

cimento da temporada, no .

dia 27 deste mês. com' a
participação de nove can

didatas inscritas para a

Garota Estudantil 91, já
confirmadas. O evento terá
animação do Grupo Jeito
Natural de Curitiba e os

ingressos já estão a. dispo
Sição na secretaria do clu
be, Neste ano o locutor
oficiai do evento será Wal
denir Freiberger, o Tutti .

da Rádio Jaraguá. A Rai
nha Estudantil do ano pas
sado Regina Pedrotti es

tará passando a faixa para
a sua sucessora e também
fazendo parte da comissão
julgadorã que estará esco

lhendo a' representante es

tudantil deste ano,

RETORNO

O J?4.ulista Antônio
Emitrio de Moraes é o ca
ra mais nico do Brasil com
1 milhão de dólares. Na
segunda posição ficaram
brigando os magnatas Ro
berto Marinho, da Rede
Globo e Sebastião Camar
go da Construtora Camar

go Correa. Antônio Ermt
rio faz parte agora da lista -

de milionários da Revista
Forbs americana. Nas úl
timas eleições a presidên
cia. da república, o em

presário foi altamente dis

putado pelos mais diversos
partidos. Atualmente /' ele
investe seu tempo e dinhei
ro na Votoranüm. Bem que
o Brasil precisaria de um

padrinho rico e famosos,.
vocês não concordamr

ALTAFREQUtNCIA
.

. by'ChicoRodrigues .

Cezar Silva voltp., fl :

agitar. O Caes(Q"'� .çtúf{
reabriu suas P07!àS pàra ·

dar um incremento nas so

fridas noitesjaraguaenses,
A volta do empresário de- .

ve-se entre' outras coisas, .

aos milhares de pedidos de ..
amigos que já não aguen-

'

tavam mais o tédio. A nova

boate tem praticamente as

mesmas dimensões da an

tiga Caesar's ClUb da,
Mal. Floriano, nos anos!
8IJ. Ambiente aconchegan
te, 'boa música e ótimo'
atendimento. o som. da
nová Caesor's Club é co

mandado pelo discotecâ-:
rio, empresário e double .

de músico, Paulico aúxi
liadopelo Sérginho.

, CROSS

Vai acontecer no prôxi
mo dia 25, .

quinta-feira, o 1�
Jeep Country com safda na

Walter Marqumdt; O evento

ocorre em comemoração aos

115 anos do munic(pio e a

promoção t do Jeep Clube de
Jaraguâ do Sul. Vale a pena
conferir.

e

�Nesse dia dos pais, você nã<? tem escolba..
._

Márcio Rasveiler das Malhas Weiler é realmente um

homem de sucesso, porque acredita no trabalho e aposta na

·pr6dução. Seus produtos atravessam o Brasil e os pedidos
não param dechegar. Ele mesmo afirmo. "Nós fabricamos
a malha que. o pobre usa para sair e o rico para dormir" e

,

A Malhps Weiler não atende excursões,mas mantém repre
sementes nosmais diversos estados braSileiros..

.

P4gi1lll.6

SUCESSO

MISTÉRIO

Uma müsica deixou
muita gente encucada na se

mana passada. Todos ouviam
a trilha de abertura 'da novela
Sorriso do Lagarto � se per
guntavam: De quem é? Qual
seu nome? E a resposta nãO
vinha. As emissoras de rádio
recebiam milhares de telefo
nemas e as .gravadoras já não

aguentavam mais,. até que
surgiu uma cabeça legal que
foi a luta e descobriu tudo a

respeito da 'liruio.r balada, que
obrigou os diretores da Som
Livre a abrir um espaço no

seu LP de músicas nacionais,
'somente para inclui-la no re- .

pertôrio. A música misteriosa;

chama-se "MERCY STRE

jI" e foi gravada por PE-'
TER GABRIEL para o LP
"So" em 1986 que contém
ainda, o grande hit daquela
época "SLEDJHAMER".

RETORNO

A minha visita aoRio

Grande 'do Sul M seTfW!')
passadafoi muito agitada,
pois tive a oportunidodf.de
conhecer o trabalho de
mais três 'Bandas prestes a

.

estourar no mercadO na

cional. iJiues Maker, Apo
calipse e Bandida lotaram
a casa noturna "FO
RUM" com capacidade
para duasmilpessoas. Foi

uma noite. alucinante
_

em

pleno ifJ.veniÍJ gdúcho que

"teve um desfile. chocante'
das mais belas gatas de

Caxias do Sul. Quase tudo
certo para uma turnê das

. bandas à Santa Catarina

que incluiria.' Floripa,
Blumenau e Joinville..

Cristiane Regina
.

Pedrotti,
Rainha

Es�dantil 90/91.

,ou , do Botícärio.

QUADRINHOS

, ,

Acontece de 06 a 29 de setembro em Santo
André, São Paulo, a 2! Exposição Nacional' de
Hist6rias em Quadrinho. Destina-se a reunir tra
balhOs reprêSentativos de hist6rias de todo o país.

. A exposição é para trabalhos inécliios com no má
ximo quatro páginas e deverão sermontadas em
papel cartão de 35tm'x 25cm sem moldura, een- .

t�ndo no verso: nome do autor,'endereço comple- "

to, ,Rg e Cíe, Os trabalhos vencedores serão expóS-
'

tos no salão de exposição do Centro Cívico da ci
dade. Interessados em maiores informações po
derão escrever para a Secretaria de Educação de
Santo André. Praça 42 Centenário nl! 2, centro,
CEP 09015, Santo André' São Paulo, Fonê (011)
449-.000e

.

Elalne CrI",naWltkosky Sandra Borchardt .

Ouvocêdá
.

Porqueum desses presentes combina com 0, seu pai, reflete ° seu estilo com umperfumepróprio
Venha até a lOja'�Bci�!:=��!:��-:�?!��:�presente pro seupai . 11,,"11

..I. :.

/

I do�ticário, OU dá , ou

• Joragud -doSM', de 20 ii 26107191.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_----'HISTÓRIALOCAL-----

.A Questão de Jaraguá
Revendo velhas' coleções,

do "Correio do Povo", ao tempo

em que Honorato Tomelin era o

diretor. proprietário, encontram
,Se registrados acontecimentos',
'vividos hâ muito. É justamente
por isso que valem ser renova-

das aos j)lhos dos nossos leito-
I '.

res, porque, escntos hâ 50 anos

ou mais de nosso tempo, e ser-'
,

,
vem de subsfdio para as pesqui
sas em torno do que somos, de

onie viemos e para onde Wl1J1OS.
t posstvel que nem tudo que se

escreveu, contado por pessoas
dIJ época e transcritos em jor
nais, sejam a expressão da ver

dade, mas eles réjIetem a opinião
, dos que estiveram maisprôximos ,

di como' tudo aconteceu, comum
, .mundo de interesses cercando

" todos os passas dos primeiros
desbtavadores.

O repeteco daquilo que se
,

escreveu nas edições do ano de

1941, especialmente a de nf!

• 1.096 deve contribuirmuitopara
,

os estudiosos de nossa histôria
Iôcal.

, Como se trata de matéria
,'um tanto extensa" vamos públi

, cõ-la em partes: "É sem contes

; taçõoo grande lato escandoloso
, dIJ, nossa histôria, em que apeti

l,;' tes de mando se fizeram sentir; e
:,} interesses subalternos acharam

,
praça, através de insinuações e

" mentiras que culminaram nas

.

cenas de vandalismo de que foi
teatro a "Colônia" quando se

quebraram a machado e a mar
telo o maquinário do primeiro
'engenho instalado por Emilio
Jourdan. Em 1876, data da fun
.dação da "Colõnia",« o grande
sonho que o desbravador' teve à
sombra do "Jaraguâ" � começa- ..

ram a surgir os entraves, e a

obra patriôtica que sefazia aqui,
no seio da,mata virgem, s6'antes
visitada' de passagem pelos
aventureiros de Cabeza de Vaca.
A mais séria desinreligêncú:l foi
com a Companhia Haburguesa
de Colonização, - espécie depo
vo que -dos confins da Europa,
estendia sobre MS os seus pode
rosos tentáculos"

'

A Companhia queria
apossar-se de terras que já, ha
viam sido contratadas a Jourdan
e cujos trabalhos de colonização
se achavam em andamento desde

08._ primôrdios daquele ano, E

tanto isto é verdade que, em

1877, o governador Taunay vi
sitando a "Colõnio", elogiou o

trabalho em boa hora iniciada

pol' Jourdan" .
,

"Mas a ação dos inimigos,
ocultos acompanhava a marcha
da "C!,lônia�', distànte embora
do cenário verde onde a cora

gem e a constãncia de um Ho

mem, pareciam desafiar OS e/e-'
mentos contrârios à sua gloriosa

evidência construtiva. Ó' (#cio
que, então, a ele dirigiu a muni
cipalidade de Pariify;-contbn um
estimulo e lança um vaticfnio. '

Até que em 1883;Jourdfln
resolveu pedir ao, governo a re

vogação do, decreto de 17 de

abril, que mandava anexar j'g
raguâ à Jóinville, em petição que,
levou 237 assinaturas. de pessoas
que queriam a jurisdição de Pa

raty, Ao tempo a politicager_n
lançavã:mão de todos os meios

para conseguir os seus fins: A
luta entre Joinville e o Paraty te-.
ve, assim, e é facil pensar, os

seus episôdios ctnicos e grotes
cos, 'estabelecendo aqui uma

'dualidade de mando absurda
'e inconveniente.

Isto levou'o Governo a

pensar em criar um novo muni-.
clpio constitufdo de Barra Velha

e'jaraguá.
Teve lugar um plebiscito.

Os abaixo assinados encheram
as malas do correio para a Ca

pital. Mas não concordavam com

o novo municfpio, outros pro
testavam para. 'joinvüle, ainda
outrospara Paraty.

Por}im. v�1TCeu o màis
forte. A �2lde julho de 1898,loi
f,!ita a 'anexação de 'iaraguá a
Joinville, sob cuja tutela esteve

atémarçode 1934".
, -, Fritz VOll Jaragru1

� ,

.A todos que inspirados no terna "Grandeza pelo
Trabalho" contribuiram para o desenvolvments qa comuni
dade jaraguaense, vencendo lutas e desafios nessa lonqa
data e brilhante trajetória de t15 anos, expressamos nossa: '

profunda admiração e prestamos nossa homenagem.
Parabéns Jaraguá do Sul!

\.. >_.

.

CARROÇARIAS •

JAf.iAGlIAIJI)<-"11 C,

r I

AVANTE JARAGUÁ'
NO TRANSCURSO DE SEUS 115 ANOS DE FUNDAÇÃO, A DUAS RODAS se orgulha em fazer parte do incremento desta progressiva cidade, bem
como parabeniza O BRAVO HOMEM DO CAMPO que semeia-nossas ríquezas e se congratula com o DESBRAVADOR DE NOSSAS, ESTRADAS que

, transporta nossaprodução.'

1Ji[1,• .t._-sJ.� _

INDÚSTRIAS R,EUNIDAS JARAG,U1t LTDA.

,
'

Esta foto teria sido feita em '1926 e mostra a antlgarua Abdon Batista, hoje
Mal. Deodoro, uma vista tirada dQ edlffclo assobradado de Alfredo Klug.
Por Aue? Por qUe já existia a Igreja Santa Emßla, no alto da ,co"na, eJll estilo
primitivo, por que, já existia a escola paroquial e por que Já existia a casa

paróqulal, que servia de retiro dos padres residentes em Sta; Catatll'la.
Com .rarísslmas exceções (o pr4dlo na entrada da Galeria Dom Francisco e
a Padaria A. Klug, na esquina da Mal. Deodoro a praça Angelo Plazera, mo
dificadas) a, demais construç6es nllo existem mais.

Data de 1936 esta foto que mostra a Av. Mal. Deodoro, tirada da torre da

Igreja Evangllca Luterana, Inaugurada em I1MIIo de 1�35, 'coroando um ab

negado do pastor, de.pols praese. Ferdlnand SclllOnzen. Segundo Eugê
nio Jos' da Silva .., porque 'ainda a nova prefeitura havia sido construrda,
só Inaugurada em 1941. Na Igreja havia sido modificada a. nave e a torre,
pelas miios hábeis do, recentemente falecido construtor Albano Kanzler. A

escola i8ínb4m estavamodlfi!:ada. Vê-se no fundo a casa pa�qulal.

I'

II II

o momento é' de festas!
Uma eldade. se faz de ho
mens,' iqéias e coragem: Ja
raguá dó Sul fez•••se fa�.
Numa dinâmica, que en

volve a tudo e a todos.

N�s orgulhamos de ser parte
II .dessa engrenagem.

li
II

I'

m Curtume Arnoldo Schmltt �tdl .
"JARAGuA"

\

,"J.tl1'aguá doSul, de 10 � 26/07/91.
�;

�; ,
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JARAGUÁ DO SUL .-

.

"115 ANOS
,

Um abraço ce quem há 18

.
está fazendo

/ parte do teu progresso!
PERFLEX

,...J PER'FLEX·,
'_ PERFLEX_

_----- ES.......PE.......CIA__L- -�COR,REIO_'�
I(:> <> .-<>." c:»

,

"

NA'TRILHA DO PROGRESSO -

Salve Jaraguá do Sul, gue há 115 anos avança rumo ao futuro, impulsionada
por seu povo bravo '8 generoso. Produzindo e transportando riquezas, eles fazem do

_
seu trabalho a certeza de um ,Brasil sempre melhor.
Saudações ao Colono e 'ao Motorista.

'

,

, Jeep CLUB' �a��.9uá do S'ul
, , .

"

Jaiaguá ao'Sul merece o recônhecimen

to de lodos os ratarínenses e brasileiros, pela
pujança de sua ndústna 'e, 'de' seu comérciol

,

,

E nós estamos ao seu lado para colaborar nês-
,Í, ,

,

\.
"

_."
"

"

,
' te ceservolvrnentn

\ Parabéns pelos teus 115 ànos!
, «!

BRADESCO
, T."

\ ,

\'
,

. JARAGUÁ DO SUL! - II

..�..� � �..�
' I:

II, •

'Juntos, construimos esta que ,ê 'uma das

mais bela-s cidades de Santa Catarna.
.

- it I' I'
,

Neste 25 de Julho paramos,' para hornena-.

\ \-

gear àqueles que contreuram para o seu cesen-
,

yo'tvimento, entre os qaals, o Motorista e o Ho-
mem do Campo., '

.

E�ta é a,mensagem de ' ,

II

ii

P

II
II

, II
II

II
� ��.-. --

,

II CAHITE EMPREENDrMENTÓ� IMOBILIÁ�IOS LTDA.
\. \

�

,

CARMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
. {

.

\
,;

.

\,1 .

'/

.·PARABÉNS·'.
,

" JARAGUÁ ','

,

,

DO SUL!
\

Receba o

nosso ábr�ço.

, ,-

PROGRESSO A GENTE CONQUISTA
Jaraguá do Sul, 115 anos

lIe trabalho
I.

.

e prosperidade.'
É bom viver e trabalhar aqui.

.SPÉZIA,
&'

"',eIA lTOA.
"

H. João Januário Ayroso, 772 � ,

Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul - sc

/

l

'JARAGUÁ 115 ANOS
. ,

. Isto que é energia.
. Homenagem do '

•

GRUPO 'VARGAS,'
'.

• Terraplenagem Vargás Lida. '

• Comercial Jaraguá Lida.
'

.

• Tubos ,Santa Helena Uda.
.Imobiliária Santa Maria Lida.

\

FABRICANT-E:. -" ': "

...um MEJAUM!adústria de Máquinas LIda.

Esse nome você já conhece!

19 ANOS, FABRICANDO PRODUTOS -DE QUAll DADE

,P4gi1Ul8
,

.

-""'- ':---'-- �� - ...;,.___
..

- '_0 __ �..,..- __,
......;..._._.'... --, ___

-

---'_'
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,
'

.,

São José 'dos
.

Pinhais' ';

TRJB:UljA DE SÃO
JOSÉ -

_

Completou _dia
18-06-91 o seu 34� anode
éxistência o vibrante trisse
manârio TRIBUNA DE SÃO
JOSÉ, de São José dos Pi
nhais - PR, Desde 1957 ele
serve a sociedade sõojoeen
se, é· o órgão oficial'dos
municlpios de Soo José dos
Pinhais e, Agudos, do Sul, fi
liado à Associação Brasilei
ra de Jornais do Interior -

AßRAJORI, e circula as ter

ças, quuuas e aos sábados
,

em toda a Reg;,ão Metropo
litana 4e Curitiba. A edição
n'! 1.603 comemora festiva
mente o aconteeimemo 'e,

.

em S1.«lS páginas as mensa-

. gens bem retratam o quanto
é dInâmico, com umà linha
editorial sóbria que lhe va-

'

leu o respeito e a admi-
'

ração. O recebimento cons

tante desse 6rgão, de im

prensa nos faz lembrar que
temos

.

ligações históricas
com o Paraná, desde os

tempos que se escondem nas

dobras da poeira. Lembra-

I'
.

, ti
f , II

, üuerernos neste dia saudar,' todas, as
-

.

.

forças vivas deste grande município, que Ia-
:1

- .

zem de, Jaraguá do Sul, um, dos melhores
,

I -' ,

para se viver. .,

-

A INDUMAK se parabeA�a com toda a
1\

comunidade, que; unida sabe vencer os desa-
fios de um progresso constante.

. \

II

,
"- I'

Parabéns Jaraguá do SuL' ,

.
'

,
\

,

,

Av.�� •
_

-

I Ind. 'de Mdqulnas Kfels Uda.
'. [ -

"�o'

'C'ORREIO-
�C> F-C>" C>

o trabalho da sua-

.pente e a' criatividade
do empresadado fazem,
cada dia mais a nossa

Jâraguá.
Congrâtul,ações à

. todos pelos 11.5 anos'
. de fundação.

"

------- LIGAÇÕES MISTÓRICAS--......,__-

. mos ao ensejo dos 115 anos
, TRIBUNA, especialmeme

da fundação de Jaraguá, Dirsélia Ponestke -Drom

que foi em 1878 'que nosso bowski e Rene Miranda.:
fundador EmrLio, Jourdan Hoje a'BR-280 (S. Bento
comprou entre Piraquara e' Corupá) -retoma a ligação
Quatro Barras 11 juntas de daquele antigo roteiro.
bois de serviço e três novi-

.

lhas para procriação' na O_MEU/OR PREFEI
Colônia Jaraguâ, que pas- TO MUNICIPAL' -. Cabe
savam por São José via destacar nesta coluna o que
Fragosos, Rio Novo e dos consta de uma das edições

,

Correaspara atingir Ó lugar. do jomal acima a infor
que, em: 1 fJ97 passaria a ser mação de uma reunião de "

Hansa-Humboldt, hoje Co- homens ligados à politica;
rupá, seguindo ein frente empresariado, cultura e

pelo RibeirãÓ Cavalo e Ilha jomalismo, no Country
das Monos até o Estabele- Club de Curitiba; presentes
.cimemo jARAGUÁ, pelas 7QO personälidades, o pre-
mãos firmes de Francisco feito de São José - dos Pi- ,

Thomaz de Goes e Salvador nhais"';', MOACIR, PIOVE-
------__.._;"-------.....................;.;...__._...;._,-.;.._-

Alves de Siqueira. O cami- SAN recebeu o trofêu 'Wo
nho de Antonio Ferreira menagem ao Sucesso", co
serviu durante muitos anos mo o melhorprefeito do ano
depassagem entre o litoral - wn bronze do escultor
e o altiplano, transportando "Becherone", vindo do st11-

mercadorias do Sertão do dio de Milão, na Itália, pa-
. Itapocu e" o negócio, em. ( ra participar 'desta festtvi«
1[$99, .de Johann Gottlieb

'

dade com W1J. grupo de em

Stein,com suafilial adminjs-' presários.
.

italianos.
.

Pa..
trada por Leo Eschweiler. .rabéns ao MEU/OR PRE
Parabéns à brava' eq,�ipe da FErrODOANO!

, �CA�ROÇARIAS·He,I "

HC>,RNBURG Ind.Carroçarias 'alindadas Uda.
,

'

Parat»ns
Jaraguá do Sul,
pelos 115 anos
de PrtÇIsperidade•.

UDO WAGNER
DepUtado ElltadUIIl-

JRABALHO E _PROGRE$§O, '

Nós (acreditamos que esta é. a

mane.ira maís nobre de gerar riquezás.'
Hoje saudamos a Iodos es filhos desta'
terra, pelos ,115 ano� de fundação de·,

, "JBraguá do Sul. '

,

Parabéns!'

elalan
.. ""-

,

\

'TÄSCHNER � 00. TÊXTIL LIDA.
\

Jaraguá do Sul -- sc -

"

"JARAGUA DO,' S._·U'L' 1 ,15, rANOS'., , ,

o maior talento de Jaraguá dó Sul é Justamente º _
.,

.

.seupovo. E é para ele que vai a nossa homenàgem.
A razão do progresso desta comunidade.

ri ,Jaraguá do Sul, de 20 a 26/07/91 ..
L

.

VIAÇÃO
CANARINHO lTDA.

o
•

•

\

Pdgiu9
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Felcidades d pvem Ta
.1IÜl Henn, que antversariou no
dia 1� de folho. Desejo de que
esta data se repita por muitos
anos na suo'vida; cheia de bele
zas! -

VARIG forma
co-pilotos

II

Grupo Sylker com
a agenda lotadaKADRI li

Puraemoçao
§J§J§J§J§1§J

o GrupoArtfstfco
"SyTker" estâ com todo o
pique, digno tk pessoas
esforçadas e competen
tes, que conseguem.su
cesso mesmo diante de
tantas dificuldades. Com
agenda lotada, a equipe,
formada pelo, mdgico
SyTker e-Parmer (são 20
riúmeros tk 'magias), pa
lhacinhos. panterinhas,'sapequin70s, dubladoras
âe 9ualidade, alhn da
dupla sertaneja Charlie e

Roger, Se apresenta hoje
(20); no Parque deEven- .

tos Agropecuârio, a par
tir das 14 horas. Ainda
como intt!grante daspro
gramações da Semana de
Jaragriá, o grupo SyTker
realiza show juntamente
com a equipe do Pa/1rQço
Bozzo, do SBT, no dia
25. E, para o dta 18 de
agosto, ja estli,o confir
maâas apresentaÇões na
Festa Nacional do Vinho,
em Videira. O Grupo
ArtfsticoSyOcer éfortnado
pelo mdgico . SyTker
(Jac6), as dubkuloras
lÇelly, Tajane, Mayara e

ScJ,alàiner além de pa
lhacinhos panterinhas e

sapequin'J,d; e da dupla
Charlie e .Roger••,

.........-.-.-.-.-.-.-.-

A diretora deste pmal,
Yvo� Gonçalves; serä uma das
integraiJtes do corpo de'prados
durante o concurso Rainha dos
Estudantes (matlria ao lado),
Yvonne se confessa lisonjeada

. pelo convitefeíto pelo presidente
do Baependi, Rainer Wiele e seu
diretor social, AmoHenschel:

ANIVERSExpectativa ao Concurso I

/ Em solenidade realizada no Sa

'tõo Nobre da F-,uu:lQção Ruben Berta,
em Porto Alegre, a Varig acaba de

formar mais duas turmas de 27 co

pilotos. O ato contou com a presença
, do presidente. da empresa, Rubel
Thomas, Patrono das turmas, do vi

ce-presidente técnico, Eng� Carlos

Willy Engels, do diretor de opera
ções, Cmte, Nelson Riete do diretor

regional, Simão Guilhem Guilhem,
além (Jo Cmte, Enio D�imer., .pa
rani1ifo. O presidenteRubelT�
usou da palavra, falando da impor
tância do momento, tecendo conside
rações sobre' o futuro 'da aviação co

mercial brtisileira e' a importtincia do
. tksempenho dos jovens fonirandos na

brilhante carreira. O orador da tur

ma foi o aluno Cleto Freire JF.,
,

Para ingressar na EVAER o

candidato passa POr. um processo tk

seleção, 'incluindo exames tiWricos,
oral tk inglês, psicotestes, exame tk
v60 e�s�dicos.

O ,curso de formação tk co-pi
lotos. tem a duração de 12 meses, 'on
de o aluno passà pelas fases da teo- '

'

ria, v60 bdsico, intennediário e

;n,ançado. O candidato precisa ter li
cença de piloto comercial rio DA_C,
habilitação técnica para v60 IFR do
DAC, certificado tk capacidade frsi
ca, segundo. grau completo, ser bra
sileiro e ter ido4e máxima.'

..
de 29

anos.':.

\'MarSchall) Schulze, Bicar
e amiguinhos-para come

Recreativa Hamen (Serti-

, 20 deJulho .

.

Uva S, Tavares da Cunha Mello, Te.
rezinha R. Lumker, AmoJunge,Rudolfo Kei
ser, Julio CezarMorbis, AJvaiil Gomes, Alzeni
dos Santos, Wigando Pscheidt; Maria de
LourdesFuge/;

- .'

21 de'julho
Mdrio MüDer, Udia Beyer, Gerta W.

Lawin, Adernar L. Frassetto, GUido Franke,
Edgar E_ggert, AndréF.Prtllii;
•

ZZ de jul'u'-
Gilmaf E. Lietz, ·Maria Magdalena

Freiberger, Alfredo Neãze� EmiJene A. Krau-
se;: ,

.

. .
.

23 de jlllho .

Yolanda W. Dtiessen; MarlyM. Silva,
Margit M.-Odebrecht, Rev. Pastor Eakberto
'Schwanz, Rev, Pastor Hermann Waidner,/s
mar A. Schwartz, . Bdson Duarte Angeliila
Scluritz, Kelly C. B'randenburg, Viviane M.
Pietruza" JuIiima Tomeän;

.
.&4 de jrdho·

.

Laurita . Nagel, Iolanda Anacleto
Gertkl Tõ�, Cun Kuchembecker, Anadir v:
CaetQTI!J, Carim E. Pietruza, Gilmar 'C; PIa-
ninschek;

.

,

25 dvlllho
-

.

A6c.e--F. Dipold S. Francisco, Oswaltkl
a. Reimer, Suenon M. Pint!'1 Rafaela G. Pie.
p,er, Carlos A. Gorf!es,/1IgriaN. 'Rengel. Cris
tina Schroede'r, DvceHenn, Anacletto Rozza,
Bertha V.Eggert;

.

26dejulho
Carlos M. Chiodini, Valdemiro Ano

cieltO, Olga Machado, Eraldo Doubrawa,
Karin Hufenuessler, Apita .Picc06, Liziano
Stavir f"aóiane Vegin� Aida B. Mascarenhas,
Patrfcia R. de Simas.

. Totkls asfe6cidades e continuidade no
sucesso dos neçódos ao amigoRaulDriessen,äiretor indusm'al tklMalwee-Malhas, Que ani
versariq,no dia 14 tkjullui. Parabéns!

-. "Rainha' dos Estudantes"
.......... :"' ......-.- ..... -

Vista-se bem Nesta edição
comemorativa aos

115 anos de Jaraguá
do Sul publicamos o

ültimo grupo de can

didatas ao tüulo de
Rainha, dos Estudan
tes, evento que acon

tece no Clube Atléti-
.

co Baependi, dia 27,
durante o chamado
"Baile de Férias",
com animação do
conjunto '.'Jeito Na
tlp"al' , , de Curitiba
(PR). Até o momento

já estão. eleitas. as
�

. candidatas represen
tantes dos colégios
Holanda Marcelino
Gonçalves' (Elaine

, Cristina Witkosky),'
Roland Harold Dor
nbusch (Sandra Mi
chele Borchardi) e do '

Colégio Abdon Batis
ta (Tanini Rafaeta
Lima).

SER Vieirense, On
tem (sexta) à noite a .

nova e badalada-boa- I

te "Ceasar's Club"
- Emflió Carlos Jor
dan - sediou o con

curso de rainha do
Colégio Divina Pro
vidência, onde desfi-

. laram .

nove candida
tas. Abaixo, apresen

.

tomos as fotos de seis
. gatas e, na pr.Pxima
edição, publicaremos
a foto da rainJul deste
Çolégio. (Fotos L. C.
Chave$).

Outro grande baile acon
tece no dia 20 (hoje) d noite, na
SER Amizade, a parnr das 22
"horas, com animação do Con
junto Musical "Colu.mbia". A
prdnwção estâ senda feita para
"abraçar" um imenso púb6co.
Participe- de mais estapromoção
socioI daÂmiz(lde.-

A GERAÇÃO
DAMALHA

'.

Compre tudo cl 1
'entrada +3" x
s/acréscimo

Aproveite, é �mente
no mês de julho

no

It

-

.. -.- .-.-.-.-.-.- .-:.-

r
- E a Sociedade Sport.
-Ciub, Paranâ realiza hoje (20) e
amanhd, com infcio ãs 14 horas,
a. sua Festa Junina e um Festival
esportivo, com muito pinhão,
quentlJo, e completo serviço de
bar e cozinha. QuodriJhas e um

gTQ!lde bingo, com soneios de
prbnios - inclusive animais -

corrrpletam a extensa progra
mação, a cargo do diretorsocial
da Parand, amigo Paulo Floria
m.

Doze candkla
tas, disputam o t(fulo
de Rai",ha do Collgio
Profes�or Heleodoro
Borges, höje (20), na

ModaSempre
Getúlio Vargas, 55

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

Soneto":' JOsÉCAsTILHO PINTO
Jd viramalgomais sublime que oamar,
Sentimento capazde tudo anular
Até amdgua, a solidiio, angústia o tldio
Chegando àopontirtk tudomudar,

Tdo eleVado que se toma umfervor'
Como se uma· infinda esperança,

'

Passe o tempo, ac07lleça o que acontear
Fica como uma perene lembrança.

m juntos o aniversário.
ja a data no dia 20 de

anto o filho GluHano
data no dia 18. Muftlls
desejO desta coluna aos
,dois.

.

.... -.- .... -.-.-.-.-.... - ....

Muitas fe6cidades emuitos anos de vi
da aq garotlioRicardo Schulze, q_ue c01J1P.leta
seus 10 anos amanhd (dia 21):Filha de Nel- Vestindo Ge�ações

"

"

"

a:Cabocla
RBS-TV

Postos de Ventlas
Av. Mal. Deodoro,

1.085

Aintkl mais se for um amor infkimado.
Enorme, capaz de 1e tomar abra:kMúJ
Pr6priomesmo de algubn apaixonodo ,

'.
,

VARIG·>(-.:� CRUZEIRO
• • •ANUNCIAR

CONTINUA
SENDO

OMElHOR'
, NEGÓCIO
FONE: 72 -0363

II

Amor, ,amor, queptilavramdgiea e bela,
Que vem doftuú:Jo do eu e coma tutela

'

De quem estd amando e se]ulga amado.
II RuaReinoldoRau,
I:

.

530
I,

, Fone: 72-3311
RIO.-SULJl.':-'.�1f'�ti�,

.

*******************
. Av. Marechal Deodoro,

122, 22 andar
FON:;:: (0473) 72-0091

- TELEX 475 055

.
.

NOTA DO A'trroR - Como se diz vulgarmente, o amor I cego, o
amor remÓve montanhas, I capaz tk tudo. Com efeito, o amorpode
chegar a sublimidade, mas tambim pode tkscer ao fimdo do fundo .

como ja temos Visto. Apesar de tudo, nunca devemos descrer dele. .

Jaraguá doSrd, 05/07/91
José Castilho I'intoBerrladete Alves Tatiana Safane.1

CORPO PERFEITO
Dr: João Edmar Galvanln - CRMSC - 5339

EMAG�ECIMENTO
MESOTERAPIA - Tratanento especlalzaclo
para Celulle, gordurà Iocallzadll·

. a/c 'de M.J.M.
ESTÉTICA, CAPILAR, FACIAL E CoRPORAL
Rua Exp. Antonio Carlos Ferren, n� 295
Fone: 72-2301 - J!II'aguá do Sul- SC.

.

'.- ,

�" BORDACHIC

I

'ESTETICISTAJóias, relóglo8, Instrumentos musicals
e os mals lindos presentes

vOCê el"!Contra em

. LANZNASTER.

. I

Massagem Manual
Massagem'Eletrônica
Forno Bier
Isométrica WURDFS,E DARIA

Crioterapia e Termote
Gesso-S

Pipolo - Facial - Ca
Limpeza de Pele - Produtos da N

R.Bernardo Dornbuch, 1578-:- Fundos.

Mal Fiedler Filho
Veículos com pl�a final 7
PalaDie.t. 410 IPVA

'Cota Única até 31107191
At_.�DlöS a d••lcßlo

Rua Dolniogos R. da Nova, 316
'tBL';f� 7J-1417"; W-SC'

AVIAMENTOS. fIOS PI áOROADOS E COSTURA IINQUSTRIAL
BWSAS D� LA,MALHAS,GOLAS,

"

BABEIROS E APLICAÇtiES.
_DADOS EM OERAL.

TROFéus - ARTIGOS ESPORTIVOS'
ACADEMIA DE MUSCULAÇAo .

(de segunda 6 domingo)
RuaGel Emllo C. Jourdan, 62

(pIóxlmo ao Ci....) - Fone: 72-3583
.. \.

o seu rel9Joelro

Av. Mal.� 391- Fone: 72-1_IIR. BERNARDODORNBUSH. 12.0 f,72·1551·

V,IAÇÃO
CAN·ARINHO·

Há 20 anos transportando .

os artttlces do n�so progresso.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 987,- FONE 72-1422A ROU'PA ,INFANTIL

I '. i· I \ •

"0

P6gillllIO "
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',' ,incansável ,luta pelo prog�sso, '
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'

__________
' eSPECIAL

" ,

.'
doseama

.

.

,

�

.

'.
\, '

,
. uma'CIdade,

-

v

, I' .1
'

,

. poucO unporq,

"

.
. '.'. asualdade

.

,
'

" '

\ ,

POBUMA 1'ßLJI01l QUALuwm DlJ VIDA IM JAIlAGUA DO SUL
,:. '.

!

.
'

,
,

"PARABENIZAMOS JARAGuA
'

,

,

DO SUL PELA PASSAGEM
,

DE,SEUS'115 ANOS DE

'PÀOGRESSO" "PARABÉNS
,

. .
"-

MOTORISTAS•. PARABÉNS;, ,

'COLONOS." ,

,

r:
, i

,

'Parabéns ·JARAGUÁ DO SUL"
/

,

, J,'
,

" .. . pelos seus 115 anos' de .

I \'

'I. 'I I.

,

•••
---

, ,��...,-
" .--,-

-

"

nutrimental

\ ' ,
'-.

'§"'","�.
,

Yestindo Gerações!

, \

··.··.•Dalmar
( , A MODA ÉM MALHA

.

) ,

, "COMEMORA'" 'jUNTO' COM
•

jI "...
'

"

,

'JI
.' VOCE�' OS 115 A,NOS. DO

, ,

, MUNICIPIO, DE·
• I �. ,

, , � ,

I JARA'GUA ',DO SUL.
-'

.

\

�. .'

P4gu.a12 ,

JGTfIglI4 doSill. de 20 II 26/Uli91;
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Formar opiniões, em busca da ver-

dade.
,

Compromisso vivido a cada dia, por
respeäo aos lettores do Vaie do Itapocu.
Parabéns jaraguaenses pelas 115 anos

de tuadaçäo.
'

CORREIO
11><> ',-c>,,, C>

,

,

" •

I
�

Trabalho, esforço e dedicação
são ingre�ientes utilizados para o de- ,

senvolvimento de um munic(pio.
Parabéns Jaraguá do Sul�

r

Obrigado Colonol

Motorista, '0 nosso reconhe-

cimento.
" ,

r . ,

\
-

r �./

. ,
,

.

.

I -

j

::I� -

I '

JARAGUÁ,DO SUL -1,15 ANOS

,

.

Prestamos ,a nossa hom�agem

ao todos as qU,e contribuiram

para O seu desenvolvimento.

"�'JOSI,·
.

/ 'CONFECÇÕES
'

'
"

."
_

Uda, ® '

J'OSI -Confecç'Oes Ltda.
Rua Jolnvlllll, 2050 - Fone (0473) 72-15-74

Jaraguâ .do Sul - 'Santa Catarina
I ')

ACHEGADA
,

'

,
Soneto 0228

Na selvagem visão da terra virgem, brava,
Pelas lutas sem conta em 'que os borés, no espaço,
Pucham vagas de sons, em vibração de clava, -
Os homens de Jourdan. à provaos nervos de aço

Chegaram certo dia... Ardia o sol, Rolava
Para o 'río a floresta; os montes .; curva e traço -

Eram guardas reais no panorama que arfava
N'um tropel de emoções mais fortes que o cansaço!

, I

Vão já descarregando as canoas, sem pressa...
'

'No rancho, ao vir da noite, a carga se amontôa. ..
O fogo, ...:. é prenuncio, - a ceia - uma promessa.

Refletem-se à flor d'ägua os recortes sombrios
Do "Jaraguá", no vale, onde a terra é tão boa

Que se entrega, feliz, aberta en_!re dois rios....

_ JOAO CRESPO
'

\
\,,-

l'

Na grafia original, o Coletor Federal e Redator do "Correio do Povo", escrevia na coluna

"CORREIO SOCIAL, lia última pág., na edição n2 1097, de sábado, J8 de ouWbro de
I 1941, o soneto acima, de exaltação à Jaraguá e ao seu fundador "

,

\

1 '15 anos de �ção, participação, .:

trabalho e. conquistas.,Parabéns Jaraguá

Rua Max Wilhelm,433 -

J

,Fone: 72-1564 ,Jaraguá do Sul-'SC
, / .

...-
.

,
'

Nossa cidade
'merece uma fes�
ta de baJ.anQa,r'o
coretc ��&DIVera4m ,.,

-

� I �W. Façauma festa de aooidar
�

08 v1z1nhos.
Mostre o quanto você gO$1'&

-

de nossa oidade.
'

,

'I
'

� F&Ç8t também, um' favor: dê,
'

f:J .J
.'

,J
,

.

& ela OB {I&l'IIbéDs do llaIII:o

J li r.Q'J C doi BANCODOBRASIL

'\ _"

� " "
'lo.

BOM DIA, JARAJjUÁ DO SUL!

�arabéns pelos teus 115 anos de,extraordinário progresso. '

Estamos orgulhOSos por poder participar deste con�tante
'

LABORATÓRIO COLORIDO PRÓfRIO

desenvolvimento. "

LOSSFOTO L TDA.
\

,

Av. Marechal Deodoro, 302

LO·SS
,-Fane: 72-0181;é 72!.3508 -

,

, 89.250 - JARAGUA DO SUL - SC

TR�OIÇÃO E QUALIDADE DESDE 1933
/

"," Jaragu4 doS"I. de 20 a 26/07/91. P4gina13
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_____---- ----,';..."_ESPECIAL, "CORREIO,�'
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CASA COMERCIAL

COM ORGULHO
Unímo-nos às manifestações comemorativas ao aniversário'

desta cidad�, externando, nossos cumprimentos' e a afirmação, de
,

pertencer com orgulho a esta terra.
'

,

Parabéns Jaraguá do Sul, pelos teus 115 anos dá pro-
. .

-

\
.

gresso.

Nos orgulhamos de pertencer a esta conumldade -or- ,

deira que faz 00 trabalho e da vàlórização humana sua prin-
'

,cipal razão de existir...
'

Parabéns Jaraguá do Sul.

OE' WALDEMAR 'RAU & OlA LTDA. Marmoraria, GRANISUL . Ltda.

RuaCarlos Blánck, 48 � Fone: (0473) 72-1100
, • Jaraguá do Sul- SC.ROa Erwino MenegoHl, 1.950 - Fone: 72-0894 - Jar�guá do Sul- SC

'

nossa cidade

/'

•

\ '

I,

, ,
,

.

t

1 '

o melhor presente que a nossa cidade poderia ganhar no seu

anive!s�rio ela já ganhou; o trabalho e o amor da n�ssa gente . .o ítaú,
",

'

sempre presente,na vida da cid/ade. aproveita esta data querida para dar

os' parabéns por mais este ano de vida e desejar ui!1, grande futuro.
, ,

o Ita(l está onde você precisa.

"
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO' SUL 115 ANOS DE
'

LUTAS E ·VI�ÓRIAS.
, Parabéns, povo jaraguaense.
ORG.ANIZAÇÃO CONtÁBIL

,

. A CO,..ERCIAL S/C LTDA.
AV.,Mal•.Deodoro, ,112 - 20 andar - sala 3
'Fone: 7,2-0363 - Jaraguá do Sul - SC

�--..------------------------------�II

5ª FE RA DA

, O GRANDE BARATO DA MODA ESTÁ NO
PAVILHÃO DE EVE,NTOS DE JARAGUÁ DO SUL.

VEt,lHA�PROVEI'AR OS PREÇOS DE .

, FABRICA DA 5: FEIRA DA MALHA.
Até o dia 28 de julho, você terá a

grande oportunidade de comprar as a

últimas criações em malha por preços
super reduzidos, de fábrica mesmo.

Uma variedade de cores, padrões e

.

' modelos.
Diariamente no Pavilhão Municipal de ,

Eventos de Jaragua do Sul.
, 1

, ,'I

DE 12 A 28/JULHO/91 JARAGUÁ DO SUL • SC

• ROfARY CLua II EXPOSITORES E

� PREFEITURAMUNICIML.
,

JARAGUÁ
DOSUL_

II

JARAGUÁ DO SUL
- CIDADE FELIZ

Homenageamos o teu povo obreiro:
• Colonos e Motoristas, que la
vram a terra e transportam teus pro
dutos diversificados;
• Teus fundadores e teus 'pionei- ,

res, que, abrindo as primeiras tri-
.

. I

lhas, plantaram o futuroi .

-

• A cada pessoa que' vive nesta
terra: pela garra, pela participação,
através do trabalho, no crescimento
comum.

. Parabéns pelo teu povo e pelos
115 anos.

-

��� "

CÂMARA
MUNICIPAL
DE.
VEREADORES
DEJARAGUÁ
DOSUL

Heins
Edgar

Raeder
Presidente

ANOS
,

'

I

, '

VERDADEIRA,MENTE POLO DE PROGRESSO. ( ,

JaragU4 do Sul, de 20 a 26/07/91. P6.gina15
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As relações com o dia 25. de julho
o dia 25 -de julho e a

fundação de Ja�aguá do Sul
estão, intimamente interliga
dos. Por isso, pelo menos

uma vez no ano, o pensa
mento, mesmo dos mais

.

"arraigados do modemis-
, mo", quedam-se para o

passado. É que reconhecem
'

quê sem o passado não seria
.posstvel o presente e muito
menos o futuro. Entre nós
está. presente esse' reconhe
cimento quando abrimos as

»pâginas .deste semanário e

vemos com que respeito e

acatamento os integrantes
do PROJETO ·2010 já co-,

meçam a reciclar os concei
tos levantados há menos de

:li seis meses. É salutar esse

reconhecimento de que' tudo
é "mextvel", contrapondo
se ao que classificou o mi
nistro do trabalho, Citando
'a infeliz paiavraião] "i
mex(vel" , como que que
rendo mudar as posições do
estático e do dinliniico.

Os 115 anos ;"os con
.

vidam para reflexões sobre
as peripécias do desbrava
dor - o engenheiro Emâio

Carlos Jourdan. o belga na-

turalizado. brasileiro, do seu

sogro 7' o francês Charles

Coffier que das cortes da
, culta França acreditou no

Sertão do -Itapocu., saindo
da Ilha Jourdan (esta perto
da ponte Walter

'

Brei

thaupt), subindo a,barran
ca, -em tom estrangeirado
sentenciou: "Rapazes, aqui
eu quero fundar uma grande
usina de açücar. Esta terra

será de grande futuro'para
oBrasi!".

,

EnÍTam em'questão a

imigração e a colonização.
As migrações- humanas
constituem fenômeno per
manente e universal. Re
giões se caracterizam c..omo
centros de dispersão huma
na. São terras de emigração
e as marcadas pela con

vergência de migrações hu
manas, são terras de imi

gração. A América é uma

dessas regiões, é um conti
nente - de imigração para o

qual, desde tempos pré-
"históricos se têm dirigido
numerosos contingentes de

imigrantes. Historiadores

afirmam que' a América- não
possui população autóctone

PARABÉNS p

JARAGUÁ DQ SaL
,

Saudamos efusi
vamente a comunida
de jaraguaénse quan
do da comemoração
do seu 1152. aniv�rsá-

.

rio de fundação�
Aproveitamós a

oportuni�de para
prestar também a nos
sa homenagem ao 110-
torista e ao Colono
neste 25 de Julho.

DURVAL
V A S-E L

.' Deputado Estadual (PMDB)

e que seu povoamento sefez anos atrás, e outros c,hega
de contingentes imigratõ- ram mais tarde, hâquatro
rios, procedentes sobretudo centos ou trezentos anos, e

da Ásia, nos tempos pré-co- outros estão chegando ain

lombianos, e da Europa e da.
"

da África, após o descobri- silo histórias de imi-

mento, Por isso fica eviden- gração e colonização .. pro

,te que, na América, todos duto de um longo processo
são imigrantes. ,

de organizaÇão de 1WVas so-
/

A diferença está. .em - ciedades que apresentam li- •

que alguns chegaram mais nhàs essenciais comuns,

cedo, hâ trinta ou vinte mil embora a distância no tem-

, po e' na motivação, 171(lS

quase sempre tendo c017lt')
agente motor a . ordem
econômica ou religiosa.

Jaraguá do Sul come•. ·

mora os 115 anos dessa vi..
brante história de imigração
e colonização, lembradoj. ..

apenas como intróito, di
uma indagaçãomaior.

UM VÔO PARA O FU"FURO

Eles sonharam com este futuro, que hoje se de
. senha tão clara. E no seu sonho, estávamos nós, seus
descendentes: Honremos aqueles homens e mulheres
que deram seu sangue e suorpelofuturo desta terra,

Foi um vOO, e hoje· nós já estamos colhendo os

frutos. '. ' ,

'
'

,

, Parabhu Jaragud do Sul, pelos teus 115
anos de ftuuk.rçiio_

'
, ,

Sub-Aglncia .

de
'

Jaraguá do Sul

• •

VÂAI'G tX� .i.·CRUZEIR.tJ

Ao heróico produtor rtJral, o nosso
,-COLONO, ,e ao ifilcansável· MOTORISTA.
o nosso respeito ,e anossahomenaçern
'. pela passaçem do DIA DO, COtO'NO E

'

DIA DO MOTORISTA ./

'SaudaçãO do Gov_erno do município de

MASSARANDUBA,

. Jelraguá,em tupi-guarani, .

.

.
. .

não querclizercafé saborosoOU balas gostosas.
•

v Mas bem que·poderia. c

Parabéns Jaraçuá do Sul. Que em bom português significa terra.do desenvolvimento, terra daqualidade, terra da Sasse.
� .

1 J' •

jaraguá (da tupi-guarani) yarae senhor, guá=campo, terra da senhor. café e balas SASSE

Página.16 .Jar�guá do Sul. de 20 a 2�/07191.
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Proclamas deCasamentos
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN,

OfICiai do Registro Civil do F Distrito da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasilfaz sa
ber que compareceram em Cartõrio exibindo os docu
mentos exigidospela lei, a fim de habüitarem para casar:

EDrrAL NV 17.811 de 08-07-1991

Cópia recebida do cartório de São Bento do Sul,
neste Estado
• MIGUEL GREIN e SOLEIDE DE �ATIMA
MANSKE

Ele, brasileiro, solteiro, cobrador, natural de
Nova Cultura » Papanduva, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua das Flores, em São Bento do Sul, neste
Estado, 'filho de Carlos Grein e Tereza Grein.

Ela, brasileira, solteria, do lar, natural de Jara
!Wá do Sul, domiciliada e residente na Rua Chile, 205,
nesta cidade, filha de Norberto' Manske e Therezinha
Arl Manske,

EDrrAL NV 17.812 de OS-07-1991
Cópia recebida do cart6r1o de Papanduva, neste Es
tado
• DILMAR LUIZ TISSI e MARLENE GEUNSK/

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente nesta cidade,
filho de Renato Tissi e Liberata Maria Ropelato Tissi.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de
Papanduva, neste Estado, domiciliada e residente nesta

cidade, filha de Rufino Gelinski eLidia Kosteski Ge
Iinski.

EDITAL NV 17.813 de 08-07-1991
• NELSONBAST e LIDIA VOGEL

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Ja
raguã do Sul, domiciliado e residente na Rua Afonso
Bartel, 394, nesta cidade, filho de Alfredo Bast e Gisela
Borchárd Bast.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente em Estrada Itapo
cusinho, neste distrito, filha de Conrado Vogel.e EI
drauth Clara Vogel.

EDrrAL NV 17.814 de 08..()7-1991
• LOURIVAL LUZ DASILVA eMAR/ZADE FÁ
TIMA NARClZO

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de
Joinville, neste Estado, domiciliado e residente em Es
trada Garibaldi, neste distrito, filho de Olavo Luz da
Silva e Thereza Silveira da Silva.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Mafra, neste Estado, domiciliada e residente em Estrada
Garibaldi, neste distrito, filha de Helio João Narcizo e

Marli Marlene Narcizo.

EDrrAL NV17.815 de 08..()7-1991
• MÁRCIO CORREIA eMARLETEBRUCH

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Bertha
Weege, 36, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filho
de Tobias Correia e Santina Rosa Correia. '

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Bertha

,

Weege, 36, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filha
de Eno Bruch e Elcida Grossklags Bruch.

EDITAL NV'17.816 de OS-07-1991
Cópia recebida do cartório de Guaramirfm, neste
Estado
• JOÃO CARLOS CIRINO DOS SANTOS e MA
RIA DE FATIMA VEDY

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Re
I18scenÇa, Paraná, domiciliado e residente em Guara
mirim, neste Estado, filho de Nagibe Cirino dos Santos
eNair Lima dos Santos. '

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Vitorino, Paraná, domiciliada e residente na Rua An
gelo Piazara, 37, nesta cidade, filha de Adão Santos,
Vedy e Amalia Borba Vedy.

EDrrAL NV17.817 de 09-0N,991
• GILBERTO JAIR WOYCIKIEVICZ e NEIDE
APARECIDA FRAGOSO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de
Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na Rua São
Pedro do Ivaí, 311, São losé dos Pinhais, Paraná, filho
de Antonio Woycikievicz e Anna Javoroski Woycikie-
vícz,

'

Ela, brasileira, solteira, comerciária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua João
Janyário Ayroso, 33, em Jaraguã-Esquerdo, neste dis
trito, filha de Nelson Machado Fragoso e Amafalda
Tomaselli Fragoso.

EDrrAL NI! 17.818 de 09-07-1991
• ADILSON UTPADEL e MARLISEBuTZKE

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Gustavo
Gumz, em Rio Cêrro II, neste distrito, filho de Silvino
Utpadel e Regina Kopsch Utpadel.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio da Luz
II, neste distrito, filha de Rudolfo Butzke e Elfrieda
Klitske Butzke.

-

EDITAL NV17.819,de 0�7-1991
• ADEMAR KRAUSE e ARUSE LAUBE

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jara
gúá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Gari
baldi, neste distrito, filho de Ingoberto Krause e Asta
NienowKrause.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente em
Ribeirão Grande da Luz, neste distrito, filha de Arno
Laube e AraciGeisler Laube.

EDITAL Ni 17.820 de 09-07-1991
• LEOBERTOMOTTA e ROSANE ZANELLA

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural, de
Boiteuxburgo - Maj6r Gercino, neste Estado, domici
liado e residente na Rua Paraíba, 91, em Vila Lenzi,
nesta cidade, filho de Ivo Motta e Iolanda Konéski
Motta.

Ela, brasileira, solteira, cabeleireira, natural de
Pouso Novo, Rio Grande do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Paraíba, 91, em Vila Lenzi, nesta cidade,
filha de Albino Zanella e Teresinha Maria Zanella.

-

EDrrAL Ni 17.821 de 11-07-1991
• EDMAR PORATH e ROSANIENa

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de
I Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em TresRios do

Norte.l neste distrito, filho de Edegar Porath e Ildemar
Penz Porath,

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente naRua Roberto
Ziemann, 3.284, nesta cidade, filha de Mario Enke e

Noralda Lafin Enke,

EDITAL NV17.822 de 12-07-1991
• MARCOS OUVIO PLOSZAI I! MARIA DA
COSTA

,

Ele, brasileiro, solteiro, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em Estrada Nova, neste
distrito, filho deOlivio PIO!IZ8i e DaisrMiriam Ploszai.

,

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Luís
Alves, neste Estado, domiciliada e residente em Estrada
Nova, neste distrito, filha de Luiz da Costa e Josefa
Henke da Costa.

EDITAL NV17.823 de 12-07-1991
• PEDRO FARIAS GOMES e MARIA APARECI
DAGARCIA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Morretes, Paraná, domiciliado e residente na Rua Do
mingos Rosa, em Ilha da Figueira, neste distrito, filho
deJoioMarcelino Gomes eAna Maria Farias.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Barra
Velha, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Domingos Rosa, em Ilha da Figueira, neste distrito, fi
lha de Paulino Garcia e MariaMachado.

EDrrAL NI! 17.824 de 15-07-1991
• KONRAD HAHN e MI1tACISOLANGE RIBEI
RO

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor,natural de
Vila Nova � Toledo, Paraná, domiciliado e residente na
Rua João Sanson, 82, nesta cidade, filho de Erich Wal
ter Hahn e Herta Keim Hahn.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua José
Theodoro Ribeiro, 3.007, nesta cidade, filha de José
Ribeiro e Reinilda SchmitzRibeiro.

E para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar opresenteEdital, que serápub6cadopela
imprensa e em Cartório, onde será 'afixado durante 15
diàs.

Furgões simples, isotérmicos, plásticos, frigoi(ficos,
trailes e carretas de I, 2 e 3 eixos.

Equipamento de refrigeraçâo e 3'2 eixo (truck).
I, Rua Dr. Enrico Fermi, n2 113 -

Fone: (0473) 72-1077
Telex: 474537 - FAX (0473) 72-1843

Expositores,
manequins, biombos,
prateleiras, cabides,
provadores, balcão,
todos novíssimos e

prontos parà monta
gem de loja.,

Tratar pelo fone:
72-3n2.

•

" JAf.<AGlIA IH) '-.' II S'

Conhecida do Acre ao RS

Jaraguá do Sul. de 20 a 26/07/91.

CORREIO___
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Informativo Paroquial
CASAMENTOS:
20/07 - 16BO - Matriz - CLAUS JÚUO tHLERT e MARIA VALC/R
SOUZA DOSANJOS
2Q/07 - 18hOO - Matriz - ARlLDO ULLER eROSANA CAETANO
20107 - 17hOO - Barra - ioséANTONIOMAJOLO eSUEUPATERNO
20/07 - 18hOO - Barra » FABRICIODELLAG/US7}NA BARBOSA eADE
LlTA M.BORTOUNI
20/07 - 20BO - Barra - EDILSON JOst sptZJA e CLAUDIA REGINA
KLEIN
20/07 - 17BO - São João - ADILSONMARTINS eMAJORJE CLEDIANE
DEARAÚJO
MISSAS - SMIADO
19hOO - Matriz; 18hOO - São Luiz Gonzaga; 19BO - São Judas Tadeu;
19hOOSão Francisco;
DOMINGO:
07hOO - Matriz; O9hOO - Matriz; 19hOO • Matriz; 08hOO - São Judas Ta-

,

deu; 09BO - N. Sra. Aparecida; 09BO - Silo Cristovão; OBhOO - N. Sra.
do Caravâgio; 09BO - SiloR6que.

NOSSA MENSAGEM
"Irmãos, para nossa reflexão desta semana, Jesus nosprevine con

tra os maus governantes, que não se ocupam do povo, nem sepreocupam
com o bem comum, pelo contrârio, sõ se imeressam depromovera simes-
mas.

'

Uma famllia sem pai, uma comunidade sempastar ou umpovo sem
governantessão imagem de tristeza e do abandono e da derrota.

De outro lado, não existe nada mais trdgico do que um pai, um
pastor ou um dirigente polbico que abusam de seuspoderes e vivem ator
memandoos corpos e dominando as consciências daspessoas indefesas.

t dessas comunidades, desses grupos e dessespovos, vftimas da in
conpetênda, dosabusas e domau governo que Cristo eSld compena, tl ele
entregaremos nossas vidas para que as conduza pelos caminhos da liber
dade, da verdade e do amor."

" Curtume Arnoldo Schmltt Ltda.
"JAR4GUA"

Fone: DDD (0473) 72�70

Coluna �vangélica
CULTOS: Neste domingo às 8:00horas em Três

Rios doNorte; às 9:30 horas no Centro, na 11M da Fi

gueira, na Sede Par. Ap. Tiago e às 19:00 horas Culto

Informal no Centro.
LEMA DA SEMANA: "Andai como filhos da

luz; ofruto da luz consiste em toda a bondade, e justiça
e verdade." Efésios 5:8b-9

MENSAGEM E LErrURA DIÁRIA:
Dia - 21 - A oração i a principal atividade do

cristão. Mateus21:21,22
22 - Não podemos fazer maior obra, nem melhor

culto solene do que louvar aDeus. Salmo 9:1-11 ,

23 - Dar tudo, para ganhar tudo. I Tessalonissen-
se5:23 ,

24 - É a pedrinha,no "calçado", que faz mancar
operegrino, Josué 7:11-26 ,

25 - Mesmo se não perguntares por Jesus - Ele

pergunta po,r ti. Lucas 2:46
, 26 -,E -imposstvel que alguém olhe o sol sem que
seu semblante se ilumine. Eclesiaste 8:1,3

27 - Todo pecado que eu não Submeto aos pés e

ao sangue de Cristo, experimenta a ressurreição além
túmulo e morte. I João1:7,9

r� PERFLEX Persianas Hortzonlalu Vertlcala

"pERFLEX BOII p&8IIhelro· Dlvlalo SantDnad.
Toldol - Acrflcoe • Cen:aa • Ee(Jl8drt..

,PERFLEX EmAI'-'l1n1O
,

18 Anos A Serviço da Comunidade

Rua JoinvUle, 1839 - FODe: (0473) 72-0995 e 72-3320

JARAGQÁ DO SUL-SANTA CATARINA

Pdgi1Ul17
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Juízo DE DIREITO DA 1� VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - EDITAL DE INTIMAÇÃO
o DOUTOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA, JUIZ DE

DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ ElO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER a todos os interessados quantos o presente
edital ele intimação virem ou dele conhecimento tiverem e inte

ressar possa, com. o prazo de 15 dlas, que nos autos da CON

CORDATA PREVENTIVA N2 10.992, requerida por JANE BIS

COITOS LTDA., foi prolatada a setença do teor seguinte:/HAJA
visto o pagamento da 2ª parcela, efetuado conforme despachos
anteriores, e o requerimento formulado, deterrniao seja publi
cado o edital com o prazo de dez (10) dias, por duas vezes na

Imprensa Oficial e por uma vez na Imprensa local ..SENTEN

çA DE FLS. 164 verso; - Vistos, etc... Autos nQ 10.992/87.

JANE BISCOITOS LTDA. requereu Concordata Preventiva nos

termos do Decreto Lei 7.661/45. O pedido foi deferido e atual

mente o fefto enconra-se devidamente processado. Realmen
te, elaborou-se o requerimento segundo o art. 155 da Lei de

Quebras; publicou-se o respectivo Edita� o prazo a que se re

fere o § 1.2 do artigo aAtecedente acha-se encerrado se� qual-

quer impugnação. Face ao exposto e ao que mais dös autos

consta, julgo por sentença cumprida a concordata, para que
surta os jurfdicos e legais efeftos, declarando extintas as res

ponsabilidades do devedor. Custas Exlege. P.R.I. por edital e

também efetue-se o que determlaá o § 52 do mesmo artigo.
Transitada em julgado e pagas as custas finais, arquive-se. Ja
raquá do Sul, 11/AbriV1991. Ass. Carlos Alberto da liIocha -

Juiz de Direito da 1ª Vara. ENCERRAMENTO. - Em virtude

do que foi expedido o presente edjta], pelo qual ficam intimados

todos os interessados para, querendo, apelarem da sentença
supra, no prazo de 15 dias, contados da publicação. E para

que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente
edftal, que será publicado na forma da Lei e afixado no átrio do

Forum. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos
onze dias do mês de abril do ano de 1991. Eu, Escrivã Desig
nada, o subscrevi.

CARLOS ALBERTO DA ROCHA

Juiz de Di'eilo

Imobiliária Jardim
Jaraguá Ltda.

Rua Reinoldô Rau, 585 - 89250 - JARA
GUÁ DO SUL - SANTA CATARiNA'
FONE: '(0473) 72-0768 -:- CRECI S72-J

VENDE

TERRENO cf78Orrf, R. WalterMarquardt.
TERRENO clõ()()nl, prâx, Pte Maria Grubba,
TERRENO cf42Orrf, Ilha da Figueira.
TERRENO c15()()n1, centro.
TERRENO c115x35rn. Vila Baependi.
TERRENO cI464ni, R. Joinville-frenteplasfa,lto..
TERRENO cll8x37,5Om, lat, R. Joinville.
TERRENO cI15x6f!m" JaraguâEsquerdo.
TERRENO c13J81h1r,R. Joinville - Guaramirim.
TERRENO cl7.13cmr, Vila-Nova.
TERRENO c/45oni, Barra do Rio Cerra.
CASA DEALVENARlA cll20rr1, Ti/aPôivora,
CASADEALVENARIA cl12Otri, JaragudEsquerdo.
CASADEALVENARlAcll6Oni, VilaNova. .

,O\SADEALVEN!tRIA c117omz, V. Nova =p/financiada,
CASA DEALVENARlA cl2()()n1, em Schroeder,
C4SADEALVENARIA c125Orrf, terreno cf 14()()n1.
CASA MISTA .c1l27ni, R. R, Ziemann,ifrente pl asfalto,
30, Ponto Comercial.
SALA cl40,OOrrt, centro.

.

APARTAMENTO cf2()()n1-centro. .

APARTAMENTO cIl27,8oni, Edif. Sf! Terezinha - cen

tro.
APARTAMENTO cf1olJMl- centro.
APARTAMENTO cll05ni - centro.
APAR,TAMENTO c180,()()nI- centro.
AeARTAMENTO cf70,()()nI- centro.
SITIO cl508.00ni, Ilha da Figueira a 7km do centro.
CHACARA cI88.000,OOrrI, Rio Cerro a 12 kmdo centro.

- TEMOSOUTROS IMÓVEIS - .

VISITEM-NOS
. III -------,----

"AGORA TAMBÉMPLACASEPAINÉIs"
FONE: 72-0768

.

Compra - Venda - l.oteamento e Administraçao de [moveis
CGCMF: 786595440001-92 - Creci 852-1
Av ..Mal. Deodoro. 141 - Fone: 72-2010

VENDE:
- Terreno com 720,OOor, com 02 casas no loteamento Ana Paula I.

,

- Terreno com 10.000,OOm", na SR 280.
- Terreno em Nereu Ramos.
-,Terreno com 9.000,00 de frente a entrada do Rodeio Crlolo.
- 01 chácara com 240.000,OOm2, na Gruta'Funda.
- 02 lotes no loteamento São Luiz.
- Chácara com 25.000,OOm2, em Co rupá,
-Chácára com 105.000,OOor, em Nereu Ramos. .

,

- Terreno com 574,OOm2, na rua Jacob GeSSer, atrb do Tijolão de
Materiais de .Construção.. .'
- Casa com �20,OOm2, na rua Ernesto Lessmann.
- Uma casa com 02' terrenos em Schroeder com 15,00 x 30,OOm.
- Casa no loteamento Itapocuzlnho
ALUGA:
- Salas comerciais na rua Sernado Dornbusch;
_ Apartamentos novos na Av. Mal. Deodoro aa Fonseca, de frente as

Pernambucanas.
_ Salas comerciais e Kitinetes no prédio da MP ,. na Marechal•.
_ 01 sala comercial na rua Preso Epitâclo Pessoa, n9733
- 01 sala comercial com divisórias no prédio do Unibanco.
_ Casas residenciais em diferentes pontos da cidade.

Página18

I'N1iERIMÓVEIS
Intermed·iária·de
Imóveis Ltda.

CORREIO____
�<> ��".C>

'EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBÀ, Tabeliã e Oficial
de Tttulos da Comarca de-Jaraguâ do Sul,Estado
de Santa Catarina. naforma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se acham neste Cartório para Protesto os Tl
tulos contra:
MBAuto PeçasLtda - Rua:Des. Trindade, 226 ""

NESTA
ORLANDODEPIN-NESTA
RODlMA EQUIP ROI) LTDA -R: BR-IOJ Km
200-NESTA
SIDNEIE GARCIA - NESTA

E, como os ditos devedores não foram en

contrados ou 'se recusaram a aceitar a devida in
timação, fazpor Í1Ite1mLdio do presente edital, pá
ra que os'mesmos compareçam neste Cartório na .

Rua: Arthur Müller ncz 78, no prazo da Lei; a fim
de liquidar o seu débito. ou então dar razão I?or-

.

que não o faz. sob a pena de serem os referidos
protestados naforma da Lei, etc.

JaraguádoSul, lô de julho de 1991.

ÁUREAMÜlLER GRtJBBA - Tabeliã e Oficial
de Protesto_de Tftulos

.! E��en�!�C� Tecnologia da

EN�ETEC COhstruçfo Ltda
COBrU""": Imobili'ri.:
C4Iculo Estrutural Compra. Venda. Avaliaçâo
Projetos Civis Locação-e Intermediação
Execução _ de Imóveis

Rua Cel; Pr0c6pio Gomes de Oliveira, nf! 285 - Fone:
72-2679 .......... do Sul, - sc - CREA 2a&4 - CRECI 934-.1

VEIIDE: .

ca.. de ."'....

e;
- Rua Joio PI.nlschek, ni 877

ca.. de.1wen8IiII - Rua José Emmencl6erfer
Ca.. de IIIY..... + 3-quartoal- Vlis Nova •

Ca.. ÖII a�rIII (1"_ cn.07Om'.- CentJO - Rua Anita G.rlllll.
d .

Ca.. de ."'.... (1'_ c/1.404m"l-Ru. Weiter Marquardt '

C•• de ."'enarII- JMAGUA ESQ�RDCi) - LOT. SAO LUIS
casa de ."'..,.. lSuAe + 1-qu..w) Pr6x•• Recre.tlva MAFISOL
Ca.. demadeh -llua AngelO Rubin I
cas. demadelra-T_cItlOOm"- fr6x•• Cont. LONI-MARca.. demadeh - T_ cn.038m - CAMPO ALEGRE - FRAGO·
SOS

.
.

Sobradode iIIv_rIII- .. PRAIA DE ITAJUBA - SC.
�ti. - Eil. Jorwel.,.(Su1e + 2-qIl8I1OS) - Centro
APtR. - EIL 1IIr11i6 - l,'2-quartos) - cantJO

,

Apli. - Eil. 0I1Dd1nl- tpi6x. ao HoapH.1 Silo Jos') - eantro
Lóte na Rua .... EmIIiend&lrfer Q$ 4.000.000,00
Lotes .. 'lila

de�Terranocom3.5110 -Rua Epltdclo Pessoa·
Terreno_ 43 - Lot. Plcolll - Vila flau ,

Te"anos com !100m" - Ru. Bala - Pr6x. i polrcl. MIlitar
Terreno_ 414.40m" ...... um lridlo em obr.) - RUA JOINVa..LE
Terrano com 2..a581n2 -(Pr6x. wEG II) - Rua Jolnvllle .

Tel1'8fÍO com ..100m" - (pr6x. WEG lO - FU. Jolnville
SftloaDl_ '.

AL'UGA:
KHlnetes - EIL lIaIqu8nII - cantro
ca.. na Vila Rau - ....
C... (2-quartoa) -Jantgu6 Esquerdo - Pr6x. MSvels Praell
Ce.. de .twnana l,'2-quartoa, 2-BWC), Pr6x. CoI6gJo Horlando Gon'
çalves.

.

Sala Tamt. eo-clal - GIIIerI. EcL PlcoUI - 38m" - Ru. MaL DIO·
doro

.

Sal.. ComercIaI. T_ - 100tn" - Ru. Joio PlcoIll (entre Reinai·
!!o Rau e Av. MaL DaocIIIIv)

R. Joio Piccoli, 104 - Fone
72-2117
Jaral.uá do Sul -= SC -
CAEQ0914-J
VENDE-SE

CASA DEALVE"'ARIA- com 230m2,
ferrmo cem 580m2 - Rua Antonio Ke
cball-lIha da Figueira
TERRENO - Com IO.600m2 - Rua
�aM�. ,

COBERTURA - Ed. Florença - n!; 606
.

2
- com 234,OOm ,

APARTAMENTO - Ed. Barão do Rio
Branco, 353 - apo 201- coml44,00m2•
Estes e �utros bons negócios para você,
ronsulte-nos�

.faraguá doSui. de 2.0 a 26107191,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_----------------ESPORTE

JuveIitus traz mais quatro
jogadores, buscando apoio
Jang.á 110 Sul - A chegada

de quatro novas contratações para re
forçar o plantei do Grêmio Esportivo
Juventus nesta Taça Governador do

Estado, na tarde do dia 16, alterou a

movimentação no Estádio João Mar
carto. No final de semana, a direção
do clube confirmou a contratação dos

jogadores Dias, a chegada do pon,ta
Gerson, e dos goleiros Neto e Fischer.

, Tudo isso para garantirmelhor esttu
mra a equipe, que empatou domingo
com o Brusque, em 2 x 2, após estar
vêncendo nas duas circunstâncias - o

dltimo gol de empate dó Brusque foi
convertido por Angioletti, aos 45 mi-
Dutos da etapa final.

'

O goleiro Neto, 25 arios, foi
contratado junto ao Votoporanguense

no interior de São Paulo, iniciando os
treinamentos já na tarde daquele dia,
Permanecendo no clube até o dia 31
de- dezembro. Junto com Neto chegou
a Jaraguã do Sul, após longas nego
ciações, o ponto esquerda Gerson,
'que ainda tinha vinculação com o fu
tebol suiço.

Para a meia cancha, a direção
do tricolor jaraguaense confirmou a

vinda de Dias, também-com 25 anos,

que estava atuando no Bragantino até
o ano passado, com passe vinculado
ao Figueirense - ele fica no Juventus
até' o final desta temporada. Ex
Marcflio Dias e 'ex-Goiuerê (PR), o
goleiro Fischer está treinando desde o
dia .15. no João Marcatto, como fase
de testes por 10 dias, devendo perma-

A

----------KARATE---------

Competição integra
Semana de Jaragúá

Jaragu4 do Sul"':' Equi- infantil, juvenil e adulto (mascu-
'

pes de Santa Catarina, Paraná e lino efeminino),
Rio de Janeiro participam hoje O II Troféu Jaraguã de
idia 20) do II Troféu Jaraguâ de Karatê tem o patrodnio dasMa-
Karatê, uma promoção da Asso- lhas Màlwee, da Prefeitura Mu-
dação de Artes Marciais e Cul- nicipal, das Lojas Dic-Sil e Re-
tura Ftsica (rua Alagoas,Ilha da ring, além da Federação Catari-
figueira). As competições acon- nense de Karatê. O apoio é do
tecem no ginásio de esportesAr- Jornal Correio do Povo nas

,
thur Müller e o próprio organi- seus 72 anos de informação. A
zador do evento, prdfessor Iva- Associação de Artes Marciais e

'

nildo Souza Pinto, acredita que Cultura. Ftsica está premiando
pelo menos 12 equipes devam 'aos vencedores da categoria
participar, nas categorias mirim,' adulto com troféu e um Kimono.

.Sofarl
CAÇA - PESCA - CAMPING - NÁUTICA

AV. MAL, DEODORO, 583
tEL.72-1389

'

JARAGUÁ DO SUL - SC

TUBOS SANTA
HE'LENA LTDÄ.
Divisão de concretQ (tubos e artefatos de

'"

concretd). �

R. Joinville, I.QI6 - Fone: 72-1101
Divisão de Plásticos (tubos de PVC - eletrodutosl'

linha esgoto - tubos de PolietilencJlmangueira
preta).

R.Bernar,do Dornbusch, 858 - Fons: 72-3025
Escritório Geral

R. Cei. Proé6pio Gomes, 99 - Fone: 72..(J(J66

Jardgiul doS"l, de 20 a 26/07/91.
/

necer no clube caso seja aprovado pe
lo treinador Nazareno da Silva.

, O diretor de futebol do Juven
tas, .Angelo Margute, considerou'o
empate diante' do Brusque, como re
sultado de duas falhas do goleiroGer
son, embora ressalte que a equipe jo
gou desfalcada de cinco de seus prin
cipais jogadores. Angelo avalia como

,uito positiva as estréias dosjogado
res Biguaçu (meia) e .do lateral Paulo
Cesar.

'

,

A direção do Juventus conse-

guiu a transferência do jogo frente ao
Hercílio Luz, para a quinta-feira, no
Estádio Anibal Costa - a princípio, a
partida aconteceria às I5h30min, de
quarta em Tubarão.

-SíNTESES-
. Jangu' do Sul-A Secreta

ria de Educação promove às 8 horas
do dia 22 (segunda-feira) o cerimo
nial de abertura dos III Jogos Escola
res Municipais (JEM), no ginásio de
Esportes ArthurMüller.

-.-.-.-.-.- .-. -.- .-.-

A seleção catarinense de Vo
leibol Infanto-Juvenil Feminino dis
puta de 22 a 28 deste mês, na cidade
de São Ludgero, o Campeonato Bra
sileiro da categoria, Detalhe: o pro
fessor Jean Cario Léutprecht, chefe
da DME, é o auxiliar técnico da se

leção, que conta com a força' da joga
dorajaraguaeÍlse Tatiana.

-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-

IX. CAMPEONATO MU
NICIPAL VARZ�ÁNO
Neste domingo (21) chega a

• seu final o IX campeonato municipal
varzeano, uma promoção da Prefeitu
ra Municipal de Jaraguã do Sul (SE
CET), que será realizado no campo
do Grêmio Esportivo Juventus.

,

- Às 1411$, decisão do 32lugar
entre Vii. F6f. li: Vii. Lensí,

- Às I6hs a final entre Vit6-
. ri. li: Santa LUzia.

CORREIO-----
Il> <> IP" C»" c:»

-
.. -.-.-.-.-.-.- .-.-.-

AMISTOSOS BASQUE-
,

TEBOL
No final de semana nossa se

leção de basquéte Goguinhos), e,
adulta enfrentou as equipes de Tu
barão.

Resultados no adulto = JS 52
x 51 Tubarão e JS 81 x 84 Tubarão

Na categoria basquete,-jogui
nhos hou:ve o seguinte' resultado:,
JS 29 x 25 Tubarão e JS 58 x 59 Tu
barão.

-.- .-.. -.-.-.-."t.-.-.-

VOLEI FEMININO
DALMARMALHAS

A equipe de volei Dalmar Ma
lhas, voltou a jogar no final de sema
na contra a equipe Unisul da cidade,
de Tubarão, ganhando, no sábado, a
equipe de Tubarão por 3 sets contra I
da equipe Da1mar Maihas. Já no do-

. mingo (14), o resultado foi o�!Win
te: DalmarMalhas 2 e Unisul 1.

Esporte em R�vista
----�--------Jaime Blank -

Falta de segurança adia rodada
Os/::!:IaMa/vice eAmiztu/: Alvorada e João Pessoa, vtilidospela

primeira r. do quadrangtdar� da liJ divisão e da categoria deju
niores da UF, que estavam marcados parq o domingo (14), não foram
realizadospor absolutafalta de segurança. Osárbitros escalados, sentindo
a ausência do policiaminto, suspe1uJeramosjogos, numaprovidência cor
reta. O presidente da Ligá Jardguaense de Futebol, RalfManke alega que
soücitou polidamento preventivo, atravês do offcioM. 057/91, com a devi
da antecedência ao comandante daPolfciaMilitar, de acordo com a "Mia
ujieia!' distribuída' para nós, da imprensa. Não I a primeira vez que este

fato se verifica e isso demonstrá uma vezmais, que alalta de conumicação
pode comprometer todoUm trabalho, pormelhor que ele seja. Osmais á/e'"
tados com tudo isso são os clubes, que querem saber; quem vai.arcar éóm

/

ospr�jufzos causados.
' �, "

'Seleção da Liga
A seleção jaraguaense convocada pelo tlenico Rubens Carvalho

(Rubão), que I foimaila somente por jogatl(}res dos clubes que disputam o
certame da 1� ilivisão de armadores daUJ)..,joga amistosamente na noite
'de quarta-feira (24). A adversária I a seleçoo Varze(Zna. O infcio do jogo
'estámarcado pará as 19 horas comopreliininarde Juventus eAraran'gri4,
M estádio "JoãoMarcano". UI1lQ boa razãopara o torcedor irmais cedo
aocampo.

Municipal Varzeano
l{esteldotr1ißgo teremos as finaisdo IXC�qnatoMUnicipalVar

zeano, As 14 horas, a decisão àii3e e� lugareTlfre'VilaFôfa e Vi/â Lensi e
às 16 horas, a granile final, entre o VllÓria' e oSanta Luzia, Ambas aspar
tidas estão marcadas pará o estádio "Eurico Duwe", do G.E. Cruz de
Malta, quepor certo deve abrigár um grandepl1blico.

Voleibol
Preparando-se par,a os jogos regipnais, 11!'1 C�riú, a equipe

adulta de VOIeI, patrocinada pelaDalmar,MalJuzs, JOgou amistosamenteM
l1Itinw jirK# de semana em TUbarão, frente a UniiuJ. No sâbadofoiderro
tada por 3 a 1 e M domingo venceupor2 à 1. Jâa equipéfeminina infan
to, que tem o patrocfnúj da MalhasDarpe, venceu a Kilance por 2 a '() em
jogo vd/ido pela Copa Malwee. Este resultado deu-lhe a primeira colo
cação e a ckiSsijicaçao entre� quatrofinalistas da competição.

Raid da Neve
'

o Jeep (:_lub deJaraguâ do Sul, presididopelo amig_oRufinoSchulz,
, participa neste final de semana, em.São Joaquim; do "Raidda Neve"

':Dez
}l!eps lá estarão, i!'iervindo na competiçäo que I de dmbito 1ItfCÜJnal. �
prova I de regularidade, numpercurso de 85km, toda desenvolvida em tn

Oras. Como parte dos festejos 'dos 115 anos deJara�doSul, o Jeep Club
realiza a partir das 1j horas dopr6xirrw dia 25, o 'IJeepCross", sopara
associados, O local escolhido fOI o terreno do Sr.AlfonsoFranzner, na rua
WalterMarquardt. Opl1blico está convidado aprestigiar, '

Júlio Rodrigues
, A AssembMià Geral Extraordinária do dia 13 de iulho, elegeu aM-

va diretoria do Clube de Canoagem Kentucky;para o öilnio 91/93. O jo
� desportista Julio Roberto Rodrigues que vem realizando excelente tra
balhoM .comando .deste,clube, 01lfleporSinallmuito .llem asse_ssoraflo, foi
reconduzido a presilMnclO. Ao JI1/io e seus companheiros de drretona, iJe
sejamos sucesso total.

, ,

Torneio de Bolão
Nos dias 26, 27 e 28 de julhQ, a S.E-.R. Vieirense promove em suas

canchas, o X Torneio de BoliiiJ '�Cidade de Jaragud" - bola 16. Ayro
moÇão tambbn faz parte de programação dos 115 anos de fundaçoo ,do
17IlIlIicfpio.

'

,

'SPÉZIA & elA. LTOA.
Serrària e Serviços de Trator '

Madeira$ para constn:Jção e serviços de
trator com, profissionais especializados.

R. João J. Ayfoso, 772 - Jaraguá
,

�Esquerdo
Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul-

.

SC
'

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

DMEIMALHAS DARPE
A equipe 'de volei feminino

infanto DMEIM!l1has Darpe, voltou a

vencer na Copa Malwee, desta vez

por 2 a O, a equipe da Kilance, obten
do o 12 lugar na chave. E já está entre;
• quatromelboreà da competiçlo.
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' ANOTAÇÕES

, .

A SCAR estä inte- wingel comandou uma

grada, 'às comemorações série de atividades na es
pelos 115 anos de funda- cola, do dia 15 ao dia

_

ção de Jaraguâ do Sul, '18, integrando todas as
com previsão para as 20 'sé�s. As- perspectivasde
horas 'de: hoje (20) do 8'1 abertura do curso a Ti(vel
Encontro de Corais, na de_2'2 grau são bastante
SER Marisöi. Na segun-

.

grandes no CEE. Esta»
da-feira acontece na pro- mos torcendo para que
-pria sede da entidádé a isso efetivamente ocorra.
abertura da exposição de

\. -.-.':'.- ...>.-.-.,:".-, /
Artes Plâsticas em por- , Prossegue � o dia
celana e tela, feitas pelas 23 o Cursá sobre Rela-
,alunas, devendo perma- ções HUmanaspromovido,

necer aberta, à visitação. pela Agência de Forma
pública até o dia 28. A çâo do SENAC, em Jara-

�

Orquestra de Cordas da guá do Sul, direcionado a'
SCAR tam/:Jhn se apre- .ctiefes, supervisores e.

senta às 20 horas do dia pessoas cuja função éxi-
24

'

(quarta-feira), ,� jam' tratamento interpes
Igreja Católica da barra ,soai.
do Rio Cerro e, nb mes- -.-.-.-.- ....-.-.-.-'

mo dia, acontece a apre:' \ Até o dia 22 (se-
sensação do Grupo Fol- "gunda-fetra} pôdem ser

clórico Morgenstrahl. às entregues as fichas de
24 horas, no Pavilhão A inscrições no Centro de
do Parque dé Eventos Treinamento do SENAl,

, Agropecuário. em Jaraguä do Sul, para
-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ',lo ingresso nos cursos,
Além deprestigiar-o ,operacionais 'noturnos:

desfile ctvico na manhã Torneiro Mecânico 1"
do dia 25 '':" 'data de fun- Eletricista' Instalodor I e

dação de Jaraguä do Sul' II, Deseriho Técnico Me
- a 'SCAR realiza a It! cânico 'e Nivelamento

,

Noite da Bossa Nova, às, Ocupacional, são os CUT
\, 20h3Omin do dia ..26. A <sos oferecidos, com limite
Orquestra ,de Cordas de 14 vagas.

'

volta a se apresentar às _._._:_._._._._._._
20 horas do dia 27,' no A' comissão orgdni-
O!ifiteatro da Sociedade. .zadora do II, Acampa
As-15 horas do dia 28 mento Folclórico Alemão
acontece

I

ainda a apre- faz valer df!st!: valoroso
sêntação do Teatro Juve- meio de comunicação_pa
nil da SCAR, com a apre- ,ra, agràdecer a toda a

sentaçiio da peça Angéü.. imprensa ,no processo de
ca,

,

no Par'qutJ Agrope- divulgação dO II Acam
cuário. 'pamento Folclórico, bem

-.-.-.-.-.-,.-.-.-.- 'cgmo ao, SUPf!rmercado
Com o objetiyo de 'Breit1u:iupt, ,pela sua

integrar os alunos 'e mar-' pronta colaboração no
"

car 0$ 84 anos do Centra, que. diz respeito ao lan
Educacionál Evangélico ehe oferecido aos nossos

,o dir;etor Antônio Schr visitantes.

COM. E REPRES. de MA'T. de CONSTRUÇÃO
,

'

Madeiras, tijolos, tages pré-moldados, cimento, cal,
pOrtas, janelas,fechoduras,forros, tudo da melhor

quolidode e com-pronta entrega

Rua Be17lQTdo Do1nb�ch, �/nl!, próximO da Marisol.
Em cada cliente, um novo amigo.,

CORREIO --......_..
...,.� "c::.»"q

SERAliançacomanda noRi'
. , .

'Cerro II a Festa 'do CoIOD()-,"
,

Jaraguã do Sul - A
Sociedade Esportiva e Re
creativa Aliança

_

- e� Rio
Cerro II - promove desde
ontem (19) até domingo a 7�'
Festa do Colono (Kolonís
tenfest), em comemoração
aos 167-anos da ümdgração
alemã no Brasil. O evento
abriu .ontem à noite, com

jantar típico alemão, seguido
de apresentação" do grupo

. folclórico da Escolâ João
Moreira. A partir das .22 ho
ras acontece o baile com a

OrquestraOs Vilanenses.

As festiéidades reini
ciam .äs 13 horas de hoje
(sábado) com disputa de Rei
e' Rainha da Festa, e ani
mação do "12 de Maio.Mu
sic". Carros' aleg6ricos do-

: vem partiepar do' desfíle a

partir das 14h30min. 'em

.bomenagem à Aliança, Após
I
nova apresentação,do Oiupo

. Folelõrico João Moreira (In
fantíl), Entrega de- faixas 'e
medalhas, jantar típico mar

cam a noite, complementada
com o baile sob aniinaçáo do
Bavaria Band Show.

vOCÊ VIU O GUIUERME?
GUILHERME
CARAMES
TIBURTIUS,

DISTRIBUIDORA,DE PARAFUSOS,EWALD LTDA."
Parafúsos -, Porcas - Arruelas

'

Rua Bernardo oOrnbusch,' 1.136 VIa Bael*ndi
FONE: (0473) 72-0.136

8 anos (aparenta
.

mais), oaselos e

.

olhos castanhos,
i,35m de altur.a,
filho de Ewaldo

"

Oscar Tiburtius e,
Arlete cerames.
Desapareceu da
'frente de sua

casa em Curitiba,
dia 17.06.91,
levando junto uma

bicicleta Calói
Cross, aro 20, de
cor preta� com
pedais, selim e

guidão brancos.
Trajava camisêta
com listras largas
em azul e branco,
bermuda' amarela
(tipo surfista), e:
sandália de dedo.

Para a manhã,
"domingo está previsto o
J,einício das.festivídades ,CÓq
animação do-Conjunto l2,de
Maio Music, até às 17 l,l0l'al,

\.. I

'Saltos de paraquedistas ,_

"Ícaros ao Vale" ':-: aconfe.
cem a partir .das 15 horas e,
para completar a exte$
programação proporçió_
pelo SER Aliança, está ,�
cado um Soireé, com,"
mação da Banda Lira Al4

-

Ia. O encerramento está pie.
mto' para as 22 horas. '

Fes�s' de ·Julho
,

,Julho ê Iambêm mês de fesla em SantaC.
tarina. Oeirlre os prinCipais -eventes desla�..
a ...IH.... em Balneãrlo Camboriú (de 12",
2&V8). 'verdadeiro espelácúlo das nações, cOm
desfile do folclore, da música e da gastronomia de
16 pa{ses: Brasil, Urugljal. Paraguai, Perú, Argen.Iina, Itália, Alemanha, Austrla, Holanda, Por.tullai.
EsIados Unidos, espanHa, Bélgica, Mundo Árabe,,!bAnia e IugosláVia.

'

•
, No mU,niclplo de luiz Alves, situado na foi

do Vale do ltajar, a 120 Km de Florlan6polis, '1ICOfto
Ieee a .•• Festa Nacional lia Cachaça e a .. '
,Festa da Banana(de 12 a 14107), ,QndeiOSlIPftdadores da popular "caminha" teria ai opor:tunfdii.,',
de de provar a excelente aguardente .fabrlcada,ria'
regiio. além das mals 'famosas marcas do pars, 'Ißio

'

c:luindo a pillga !le banana e a cachaça envelheclde
em barril de carvalho.

'
'

,

'JoinvIlle,x ao norte do Estado, promove de
12 a 2(lJ07. a quinta edição do tradicional FeatJqf
de� que reOnemais de 4 mil bailarinos; crf.
licoS e personalidades do mundo da dança de todO'
o Brasil e exterior. ' ,'-

Ern' Jaraguá do Sul, acoOtece a 5' 'F_lia
'da llalba (da 12 a 28107), com exposição e venda
de artigos fabricados nas mals de 120 malharias do
municlpip.'

No alto Vale di) Itajar, a colOnla IIaUana de '

Rio do Oeste' revive suas tradições na 51 F....
Eslad.al da Polenta, de 19 a 22/07:Além des
dIlnÇas folcl6ricas, da mOsica e do ,bom vinho, exf.
.... "poIenleiros' preparam em lachos imell80l

, :::- gigantesca JX)lenla pesando mais de mil qu�

, Flórian6po'lIs ,lamllém realiza 811a lesla g...
'

1ronIII@:a de origem açoriana, anile o prato prlnc:lo
pai é a _tainha pescada em grandes lances de ar·
rastAo,' durante os meses de Iria. A'Festa da T.�
.... acontece da 25 a 28/07 na Barra dà Lagoa.
maior colônia de pescadores da Ilha. •

'

Em'São José, munlclplo próximo da Capi
tal. outra atraçãõ é a 2' FEINeQ - Feira Indu..
lriaI e eo.ercial" onde o vi�tante terã a oporlll-

'

,

-

'*lade de conhecer e adquirir os excelentes produ-
, tos da indOslria catarlnense e divertir-se com ai

,

IOOmeras atraçOes da feira.
'

OCalendário de t;:ventos da SanIur registra
aindaa" I'estaltallana. de 14 a25107, nóJ1Mlo
rtipio de Agua Doce e a .111 FECÖL - i=asta Elo

, tad." da Colbel,ta. em Agrolándia.

"

,ESCOLHA
,SEU�.·

··4LMOÇO:
"
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