
Prova de canoagem
no rio Itapocu

Neste domingo a partir das 9 horas, com
saída de Corupâ; acontece a 6ª Competição de
Caiaques, Canoas e Bateiras. A prova é de
longa distância e termina por volta das !:

. Ilh30min. , sob a ponte Abdon Batist,a, em Ja-. Iraguá do Sul. As categorias participantes são <

turismo, turismo especial, canoas para duplas �
e Wave. É esperado um grande número de "

competidores.
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Deputado diz que a Fatma
reativará o Pacam em JS
o Pacam (Posto Avançado de dor Kleinübingpedindo a reabertura do Rio Itapocu que conta com a adesão

Controle Ambiental) parece que final- órgão em Jaraguâ do Sul. A reativação. das maiores empresas poluidoras da

mente será reativado pela Fundação de será possivel com o remanejamento de região que se comprometeram a insta

Amparo à Tecnologia e ao Meio Am- dois funcionários da Fatma para esta' lar sistemas de 'tratamento de efluentes
biellte (Fatma). A infonnação foi cidade. O retorno do Pacam garante a químicos, estações estas que permitirão
tmnsmitida pela assessoria do deputa- continuidade do bom trabalho desen- uma grande redução da contaminação
do Durval Vasel (PTB), autor de dilas volvido no Programa de Recuperação do ar e dos rios após a eonclusão do

;lIdicaçóes encaminhadas ao govema- Ambiental da Bacia Hidrográfica do programa. Página 05

"Tododia é dia deíndio"
Como diz a música: "Todo dia

é dia de Índio". E também de negro
de branco, e de amarelo. Esta opinião
deveria refletir o comportamento da
maioria da populaçiio brasileira. Afi
nai, porquê U11l dia especial? Se ne

nhuma raça, em essência, é diference
da outra. Em Jaraguá do Sul, o dia
do Índio teve um caráter 11m pouco

diferenciado e foi comemorado de
maneira a melhor valorizar esta raça.

Desde o dia 8 de abrilos Indios foram
lembrados como nunca 110 cidade.
Eles mereceram reconhecimento es

pecial por parte .

do Museu Parque
Malwee que. patrocinou-lhes acam

pamento e estadia. Nos nove dias que
se fizeram presentes na cidade os ín

dios Xokleng; da reserva de José Boi

teux, mostraram eles próprios sua

histária aos brancos jaraguaenses,
III/ma atitude que parece inédita a ni
vcl de estado .

.

A civilização chegou ao nível do índio dar autógrafos.

Projeto de Vasel
isenta deficientes
e idosos de taxas

Se for sancionado pelo governador
do Estado, Vilson K1einübing, um projeto·
cio deputado estadual Durval Vasel, em

pouco tempo pessoas idosas e portadoras
de defiriênc:ias físiras ·n!io ·pagarão. mais
taxas para a obtenção de documentos nas

repartições estaduais. O projeto já foi
aprovado na Assembléia Legislativa e be
neficiará milhares de catarinenses. P6gi
na03

Ruas da cidade

têm novos CEPs
o sistema de endereçamento postai geren

ciado pela Empresa Brasileira de Correios e Tele
grafos 'está sendo alterado em todo o País. A mu

dança já chegou a Jaraguá do Sul, conforme in
forma o chefe da agência João Carlos Magalhães.
Agora cada rua tem 11m CEP próprio, composto
por oito dígitos. Os novos números já constam de
11m novo Guia Postal que está sendo comerciali
zado 110 agência do Correio. A empresa informa
ainda a instalação de 200 novas Cai\:as Postais,
das quais 180 estãolivres para locação. Página
05

--------- Página 06-- A menina índia mostra a graça da raça.
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·Editorial
AIDS, uma preocupação que cresce

Em mead�s da década de oiten

Ia, quando as noticias sobre a Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida - AIDS -

principiavam a ganhar espaços nos meios

de comunicação de massa, as matérias

contemplavam; sobretudo, muitas inda

gações e algumas versões a respeito da

origem do vtrus. À época, o número de

aidéticos já era expressivo.
Passados alguns anos, às véspe

ras do presente década, embora a curio
sid4!!_e sobre" advento do HIVpersistis
se, os noticiários versavan� principal
mente, a respeito do terrivel poder letal
da doença, sobre pesquisas e grupos äe
risco. O número de contaminados;
então, ganhm,a proporções impressionan
tes.

Hoje, conhecidos com detalhes
todos as formas de transmissão da en

fennidade, a imprensa abre grandes
manchetes e generosos espaços paro pro
var que todos fazemospà"e de grupos de
risco e que, no mundo inteiro, o número

.

de ponadores do virus é rigorosamente'
catastrofico.

Aindo na semana passada; em

bora há muito venha acomJ16(lhando o

ritmo alucinante do crescimento da

doença, fiquei inais uma vez a/armoiJo
com aji17TllJfões oriundas da Organi
lOÇão Mundial da Saúde publicados em

seu úldmo boletim:

Segundo li OMS, cerca de 12 mi
lhões âe pessoas já foram· contagiados
deSde que o vírus principiou a se espa-

/har pelo mundo. E que "provavetmente,
será a principal cousa de morte, prema
tura em muitos paises ocidentais, super
lotará hospitais e postos de atendimento

na América Latina, tevarâ à orfandade
io milhões de crianças na África e se

propagarápor todo aÁsia".
A nivel· nacional, há três anos,

Santa Catarina ocupava o, 14f1lugar em

casosde incidência da enfennidade. Ho

je, com um crescimento anual.de. 100%,
O Estado ocupq a nona posição.

.

Foi, pois, .sobre este quadro
sombrio que constitui umo comissão que
estudou .0 problema e apontou, entre ou

tras, quaff-o altemativas de trabalhopara
reduzir os Indices de incidência e melho

rar o atendimentq aos enfennos:
1 - criar comissões muJ#cipais de

combate à AIDS, encatregadas de de
sensolver trabalhos junto à comunidade;

2 - ampliar o número de leitos

'hospitalares e incrementar a quanddade
de ambulatários em diversas regiões do

Estado;
3 - aumentar o 1IIÍlIIero deprofis

s�onais para atendimento aos doentes e

portadores do virus. Serão mais médicos,
enfenneiitJs, psic6l0g0s, dendstas e auxi
liares para o tratamento dos aomamina
dos;

4 - elaborar, eom todo a urgên
cia, campanha de esclarecimento sobre a

progressão da doença e formas de evitar

ocontágio.
Assim com suporte de recurso.s

oriundos do Ministério da Saúde, ini
ciamos a veiculação de uma campanha
que, além de ensinar de maneira clara e

objetiva como evitar a propagação. e con

taminação, mostra lJ,ue, agora, qualquer
pessoa ; adulta ou criança, está sujeita à
AIDS.

A inte1J.çâo maior da campanha
é a prevenção. Fazer com que, mais do

que nunca, todos tenhamos -toto! cons

ciência de que a cautela, a.precaução a

prevenção, repito, é, rigorosamente, ii

única forma de mimmizar a doença e

diminuir seu impacto na sociedade.
A campanha está presente no

rodio, nos jamais e M telel'Ísão. Tenha a

sensação, porém de que este encarte é de

superior importância.
Primeiro, porque chega àqueles

que, por saberem ler, podem melhor a

plicar aos que não sabem como evitar a

moléstia. Segundo, porque cuida de eer

tos detalhes que, nos outros meios de

comunicação, seria praticamente' im

possivel. Terce;ItJ, porque tem vida longa,
servindoparafuturos esclarecimentos.

Esperando que as medidos cita

das lJavUão de an-ifecer o crescimento,
da. enfennidade em ten'Ít6rio catarinense,
deixo a mensagem final: LEVEA PRE

VENÇÃO Â sÉRIo. NINGUÉM
ESTÀ UYRE DAA/M.

João GhiZZß Filho
Secretário da Saúde do Estado

de Santa Catarina

REMINISC�NCIAS

JOSÉ BONIFÁCIO.
, ONTEM-

PROFI; ESTHÉRIA,
HOJE

A foto 80 lado nos rol cedida pela
Comunidade IÇv. Luterana. É a atual Rua.
30, do �ntro da cidacle, que teria sido um

� caminho, depois homenl!&l!Ou José B0-
nifácio e, nnalmente, lembra com sauda·
de a Pro" EstMrIa Le�1 FrIedrIch, edu·

. cadora que atuou na Escola JIIl'IIp6.
O ntratlsta juramentado· da épo

ca colocou a sua lIIIIdüaa onde hoje é a

Rua Prelo Ep. Pessoa e a ""a desenlb�a
a atual Getúlio Vargas, desde 1910 �o
nhedda como AVENIDA DA INDE

PENDtNCIA, lembrando tanto a Ind�
pendência do BrasU como a luta Pela
emancipação política do entAo 2' dlsttlto
do Município de Jolnville.

O movimento da t!pooa já devia
MI' arande, pols os sulcos das rodas 'na

temi bmta, nos Induzem a Isso.
.

,

A data da roto deve ser de 191�,
pol., conrorme a seta aponta para a es

querda, onde se deSC!obn a constmção da .'

lareja Santa EmOia, cuja cobertura se

restejou nesse 8110.

O lado esquerdo desta via públl
ta pertence 1\ Comunidade Evangilita
l.uterana, que ntebeu um lote doado P9I'
Domingos Rodrigues da Nova, protura
dor da nrma heher ... Cla., que compra
ra a parte nmaneSC!ente de Jourdlll!' .Nos
lundos a primeira tasa paroquial" a .es

rola Inaugurada, em 19417; servindo d, es

coia e Ignja aos domingos eIerIados.
-

Começaram, então, as· cons

�S:. 1910, a nova eSC!ola-lgnja e o

aumento em 1924, nstaarando-se o pri
cIIo da· Escola J......uä, descobrindo-se
debaixo de pinturas antlpl o nome de
"PrIncesa. Isabel", de.relato do prof. An
,onlo ... SchwingeL Em 1928, concluiu-se
a nova. tllsa paroquial e, em 1935, inau

gurou-se a .lgreja, que. sohu
.

mO\lm
caç6es e nstallJ'llÇÓfl. Foi constmído de
pois o Salio da Comunidade; na década
50. Em 1973 a Comunidade comprou de
Emesto Mayer o pridio para casa pasto
ral, lllcorporando-se ao complexo e, em

1976, toi construido o edmelo da Comu

nidade, na esquina com a Getulio Vargas
e; nnalmente constnllu-se o tão sonhado
Ceniro �ucatlonal Evangélico.

No lado direito, na esquina a ca

sa onde estavam estabelecidos José Pe

ten, ·Relnoldo Rau, a ondna die KohIba
ch, onde morou C1éslo M. Espezlm, tom

prado por Gullh. Neltzel e pertence ao dr.
Vicente .l:aropnso, boje a Mercearia de

Sidney Vicente. Aó lado desta tasa, onde

está a Escola de Múslca,�era a proprie
dade de AchIlIes e Apes Bnlthaupt e

ainda pertence à ramOia. Em seguida, a

tasa de enulmel da foto é da EmOio

Stein, onde era a Coletoria Estadual

(José Gays), hoje ocupdo pOr edmcação
da Marchltex. Nas terras de Jordan de

JolnviUe, e E. Wunderlich, hoje ,stá a 'Je.

, sidincla do empnsárlo Vicente Donln!.
Vem em seguida a propriedalle dos Stry·
fhalskl (casal assasslnaclo por um baiano

para roubar), vendido por Ana JacotiIlnl
Strychalskl para ReJas Dornbusch A1ve5
e onde. é a residência da Vva. "ary�Koc�
dona CJarlce e nlbos. A tllsa· que se vê
nos fundos é a tasa de Augusta Femallo'

eles, conhecida como "portuguêsa", ollde
o dr. luiz de Souza, tinha ceÁ8 vez o seu

consultório, esquina que teve como donos
Joana Donath, Lauro Donath e hojé' a
aUea é ocupada peor um prédio que abri.

ga, em baixo as Lujas DALMAR ,e os pl
ios superions divididos em apart8men·

.

tos.
.

O· Pastor Ferdlnand Schlünzen,
depois Praeses, loi o I" pastor da Comu
nidade, tendo antes atendido a Comuni
dade de Bmdertal, em 1901, e sempre
considerou o I""al doajlo por Domingos
Rodrlpes da Nova Jr.,· como excelente,.
pols, ItcaV8 multo próximo da travessia
do rio Itapocu, onde atualmente eslá a

Ponte Abelon Batista.
Fritz ..... J......... - 04/92
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"A História de nossa gente não pode ficarsó na saudade" .

O Passado só é importante se o seu tempo foi bem empregado
___--_----- Barão de Itapocu_

Confira a Histõria
llÁ50ANOS

-- Em 1942, o Juiz da Comarca, dr. Tiago Ribeiro Pontes,
publicava edital de juri, convocando os seguintes jurados para a

211 sessão do Tribunal de Juri, previsto para 5 de maio de 1942:
Vitor Nagel, Martim Stahl, Luiz Kienen, Bruno Mahnke, Victor
Gaulke, Adolfo Emmendoetfer; Emesto Czemiewicz, Silvino
Piazera; Ricardo Tavares, Ernesto Lessmann, Leopoldo Glubba,
Carlos Iantsch, Oscar Nagel, Paulo Sohn, Wemer Buhr, Amoldo

Krueger; Amoldo L. Schmitt, João Karger, Felipe Brandes, Gui
lhenne Weége e Augusto Maas.

-- Aniversariavam no mês de abril: dia 7, d. Elsa H: Albus,
esposa do sr. Carlos Albus, propnetário do Hotel Becker, lia Rua
Cei. Emüio Jourdan e dia 12, o sr. Alberto Dutra, Agente dos

'

Correios e Telégrafos de Jaraguá, operoso e eficiente, a mais tra

balhosa agencia do Estado, atendendo, recebendo e distribuindo

para o sul e o norte, as malas vindas pelos trens e ônibus que
chegavam de manhã e à noite.

'

l1Á40ANOS .

-- Em 1952, o Baependi no campo à Rua Abâon Batista,
antiga Itapocu-Hansa, depois Rua Bruestlein e hoje Georg
Czemiewicz, jogava contra o Floresta, de Joinville e havia preli
minar às 13:30 horas.

-- O Tte.Cel. Trogilio Antonio de Melo, delegado dó
DOPS - Delegacia da Ordem Politica e Social, proibia o trânsito
de armas de caça, sem licenciamento.

-- Pela Lei nf} 13, de 16-04-52, a Cãmara autorizava o pre]:
Anur Müller a aquisição de terras em Ribeirão Jararaca, destina
do à consmsção do novo prédio escolar DUQUE DE CAXIAS.

HÁ30ANOS
-- Em 1962, era eleito 'no

. CA.Baependl o novo Conselho
Deliberativo para o penado de 1962-1964: Preso Eugênio Victor
Schmõckel, secr: Werner Horst. Conselheiros: Arnaldo Ouo
Schulz, Getulio B. da Silva, Ewald Boss, Heinz Blosfeld, Osôno
José Schreiner, Loreno Marcatto, Gemarde Artur MarquarrJt,
Guido F. Fischer, Eugênio José da Silva, Haroldo Ristow, Heinz
Mahnke, Lourinor Seiftert, Fidelis Wolf, Walter Carlos Henel,
Werner Horst, Haroldo Giese, Rolando Janhke, Murillo Barreto.
de Azevedo. Suplentes: Adolpho Mahfud, Dieirich Hufenuessler,
Marlo de Sousa, AntonioZimmermann e Henrique Mohr. A Di
retoria Executiva: (penodo 196Z-1963) - Preso Honra Alfredo
Krause, Preso Octacflio P. Ramos e vice Egon Sasse.

Conselho Fiscal: Affonso Buhr, 'Ouo Hiendlmayer; Wal
demiro Schmltz, Pedro Rengel e Alexandre Haake.

lIÁ20ANOS
.

-- Em 1972, era inaugurada a ponte pênsil $obre o rio Ita
pocu, ligando a Rua Miguel Salai com a Ney Franco, recebendo
a denominação de Alfredo J.Emmendoeifer, recentemente fateei
da, mas que 18ra, no passado, um dos dimores do semanário
CORREIO DO POVO, com 96 ms. de comprimento e 1;50 de
largura, ainda- hoje em uso, constnúda "a administração Mayer�
Schmöckel.

-
.

-- Um temporal devastava o' interiorjaraguaense, deixando
um saldo desolador em Rio Cenv, Rio da Luz e parte em Nereu
Ramos, calculado em 100 milhões de clUzeiros.

-- A Sociedade Atiradores Progresso elegia {lova diretoria:
Preso de Honra Geraldo Wemillghaus. PresidelJle Anur Rode e .

Vice Haroldo Wolski.
-- O prefeito Eugênio Stl'ébe publicava edital de Con

correncia Pública para cOm:essãó e exploração de diversos servi
ços n(J MERCADO MUNICIPAL.

--Sancionava as Leis 340 e 341, recebendo por doação
áreas de telTClS paro abertura de viás públieas, 110 cidade e no Ja
mguá Esqueirlo. Começava o crescimento da cidade com a ,.ápi�
da indushiaUzação.

iIA10ANOS
-- Em 1982, era ano de eleições e a região não fechava

COIII os candidatos, tanto que Guaramirim, .apoiava Nagib Zat
tarpára dep. estadual e Nelson Monvpara federal, enquanto que
Jaraguá sala com Octacflio Pedro Ramos e Pedro Colin. Assim
mesmo, Salim Dequech participava de um jantar Intimo na re

sidência da famllia Grnbba, em Jaraguá do Sul. Os convidados
eraln recebidos pela sra. Edelmira MorilZ Grnbba e pelos filhos
Luiz Antonio e César, e o convidado especial eta o deputado
Victer Fcntana, candidato à vice-governador do Esiado, na cha

pa de Esperir:lião Amin· He/ou Filho; presentes pessoas de desta

que da sociedade jaraguaense. A "sobremesa" não podia ser era.
de assUlltos de nàtureza polItico, que foi bastante discutida, com

Fontatia e Amin recebendo rasgados elogios pela mobilização do
eleitorado que vilfham fazendo. E a história matJda dizer que es

tavam certos"pois deu Esperidião ,e Victor Fontana na cabeça;
Que tillo Po/(tico; heini!

,
'

Apoio

I'

INDÚSTRIAS REUNIDAS
JARAGUÁ lTOA.

.

Jaraguá do Sul, 25 de abril a lQde maio de 1992
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Filósofo holandês
profere palestra

o filósofo qolandês energia infinita que está den
Robert Happé estará em Ja- tro de você. Amar qualquer
raguá do Sul, no període de pessoa sem depender dela é
28 a 31 de maio para proferir certificar-se que esta energia
uma palestra sobre a "Ex-

_

está em movimento. Isto é

pansão da Consciência". Ja- perceptível. Quando você
nete Marcatto, uma das parti- ama verdadeiramente, isto
cipantes, está reunindo um será seu, porque é você. A

grupo de pessoas interessadas chave é querer amar, sem 'se
e afirma que Happé "tem agi- importar se ninguém quer lhe
tado corações e mentes pelo amar".
mundo afora".

"O objetivo dele é falar
do amor e da vida às pes
soas", diz Janete Marcatto,
que já participou de outros

encontros com o filósofo
Happé, Dos seus ensinamen
tos, ela extraiu algumas reve

lações. Sobre a energia do
amor, diz que o "ser humano
tem sete faixas de energia. A
faixa central é o raio do
amor",

Robert Happé anima as

pessoas a vibrarem Ra

freqüência do amor e ensina:
"Amar você mesmo é aquela

o filósofo adverte: "A
mor é uma coisa que você

pode perder. Aquele amor

que você uma hora ama, ou

tra hora não ama, não é

amor, é emoção tridimensio
nal. Amor você sente sempre.
É· contínuo. É dar para rece

ber. Isto é uma lei universal.
Tudo que acontece com você
foi você quem' criou. O amor
não teme nada, porque ele
sabe que tudo o resto é
ilusão. A gente é muito mais
do que um corpo. Deste mo

do, só você pode se libertar".

OFlLÓSOFO
ROBERT HAPPÉ
Robert- Happé nasceu

em Amsterdam, Holanda, on

de estudou Filosofia e nos
anos 60 conviveu com reli
giões orientais milenares,
como o Budismo e o Taois
mo. Durante 14 anos vagueou
pelo Tibet, Camboja, índia,
Taiwan e Líbano.

De volta à Europa, es

tudou comparativamente o

pensamento ocidental, com o

objetivo de fundir a filosofia
oriental num . amplo ensina
mento. Nos últimos anos tem
difundido suas idéias em paí
ses como França, Inglaterra,
Suécia, Austrália, Itália e

Brasil, onde esteve por 'várias
vezes, proferindo palestras
em universidades e para gru
pos interessados no autoco
nhecimento e 'desenvolvimen
to de seus potenciais.

Maiores informações:.
tels.72-1456 e 72-1141.

Não tem papas na língua
Diz Verdades Que Muitos Evitam Dizer

- --r'orJOSÉ CASTItBO PINTO

quantidade que não se sil. E com efeito, _

é um

teuz confiança em mais comportamento peculiar à
ninguém e já se está a inâivtduos que a par de
pensar que isso provém de uma formação familiar
uma fàlha na educação defeituosa, receberam um
caseira, algum desleixo no ensino escolar precário
tocante ao ensino escolar dado ao desleixo acima
e tudo agravado, ainda, citado e que, tudo somado,
por um instinto mau.' resultou num amontoado

O que Luiz Carlos de pessoas tão ignorantes,
Prates falou no sábado, analfabetonas e perversas
dia 18/04, no jornal do a ponto de

_ afligirem e

almoço da referida TV' matarem inocentes bovi
canal-Lê; sobre a 'jarra- nos por ocasião da tal
do-boi" e os "farristas" é "farra-do-boi", que nada
uma verdade evidente, is-: mais é do que uma selva
to é, que tal procedimento geria que deve ser proibi
é próprio de indigentes da a partir deste ano, face
mentais, de boçais e in- a Conferência Ambien
sensiveis . e, ainda, que te-Ecologia ECO-92, no

vem desgastando o nome Rio de Janeiro.
do estado de Sta. Catari- Jaraguá do Sul, 20/04/92
na e por tabela o do Era- José Castilho Pinto

Não é de hoje que
venho assistindo quase
que diariamente os co

mentários de Luiz Carlos
Prates no RBS-TV canal
12, . de Florianópolis, já

,

que isto vem desde quan
do ele fazia análises es

portivas na mencionada
televisora. E sabem os lei
tores o motivo desta assi
duidade em assistt-lo? É
porque esse homem não
tem papas na língua, e diz
verdades que muitos in
divíduos metidos a colari-,
nhudos, a sabichões e lí
deres evitam dizer. É Luiz
Carlos Prates uma ilha de
verdades cercada, separa
da por um mar de menti
ras,

.

corrupção, de ladroa

cens e malvadezas em tal

CORREIO
., C> FI" c:::» "O

PM ativa posto em

Nereu Ramos
O distante bairro de Nereu
Ramos foi beneficiado com

um Posto da Polícia Militar.

da PM de Nereu R
aconteceu na semana p
com a participação de tn
bros do 8.11 Batalhão de
panhia da Polícia Militar,
diado em Joinville. A ati
do posto foi possível graçaaconvênio com a Prefe
Municipal.que cedeu as i

.

lações.

A unidade garantirá maior
segurança naquele bairro que
estava bastante, desguarneci
do em virtude da distância
para com o centro da cidade.
A instalação oficial do posto

Falecimento

KAETHE PUSCHKEIT RUDOLF

Falereu às 10h40min dia 17 do mês em tlirso a veneranda sn. :
KAETHE PUSCRKEIT RUDOLF, no Hospital Jaraguá, aos 90 allOl
e dias de idade.

.

A extinta era rasada tom o retentemente falerido João Batista
Rudolf que, pela sua atuação aqui em Jaraguá do Sul, meréc:eu destao
que deste semanário, na roluna. FLASR.ES DA CIDADE ng 41, ediçAo
ng 3.559, pág. 9, sob o título JOAO BATIsrA, UM MUNDO ABERTO·
SEM FRONTEIRA, de (Uja entrevista ela pariiripou ativamente, tOn

.torrendo para que nenhum detalhe fosse esquerido do seu marido.
Kaethe era alemã de llIlStimento e no seu dorumento de iden

tidade de estrangeira rom permanênda dermitiva no país que ela es

rolheu para viver, dá romo sendo da Alemanha Oridental, fato que
deixou de ser importante potque"depois de muitos anos, a Alemanha
- sua Pátria de nBSClimento - ao longo. desses anos todos voltou •

unifirar-se. Certamelite ela teria gostado .do movimento que derrubot
o ehamádo ...uro da vergonlaa, separando fanu1ias que sempre estio
veram unidas,

Ela fazia parte de um impmiante Kafl'eekraenzrhen - KAFFEE
MOKKA, KLUB .,. fundado em 1992 e numa foto ela aparete junto
rollt Stephania BaUotk, Ida S. Breithaupt, Ema Breithaupt, Maria,
M. Grobba, Elsa W'dhelm, RennrieHe AnderSen, Anna Müller, EmiIie

'qumz, Irma M. Riendlmeyer, R. Moser, Eisa M. Rertel, Eliane Caro
dôso Fiedler, Rilda Grobba, Cerilia Nagel, Frau Pusrhkeit, Bertha
Gefl'ert e Frau Neumüller, eIà a última a falerer (2g LIVRO UE JA.
RAGUÁ - Uill Capítulo da Povoação do Vale do Itapocu, pág. 296, de
EmRio da Silva). Deve-se a esse grupo e a ,segunda leva de sótias I

conferção da Bandeira. de fAIxo, da SOCIEDADE ATIRADORES,
"JARAGUÁ" (hoje o Clube Atlétiro Baependf) com bordados ii mio.
de rriação artístira inimaginável, pano que forma uma face da ban-,
deira do atual dube e usado em desrdes ofidais e de grande pompa
da entidàde. .'

A ela Jaraguá do Sul deve muito de ,desprendimento e devo
tação romunitária. Este semanário apresenta ãos familiares os sen·

timentos de pesar.

Agradecimento e convite para culto

A família enlutada da saudosa e sempre lembrada,

Sra. Geni H. Zastrow
vem por intermédio deste semanário comu·

nlcarn seu falecimento ocorrido no dia t2·de abril
de 1992. A extinta deixa enlutados dois filhos e 11
netos.

A' família enlutada agradece a todos, amigos,
parentes e conhecidos que a acompanharam. até a

última morada e prestaram apoio aos parentes.
Por outro lado, a famíija convida para o cul·

to em memória da falecida que será realizado no

dia 26 de abril, na Igreja Evangélica do Centro.

TUBOS SANTA
HELENA LTDA.

li

SPÉZIA 8( elA. LTDA.
Serraria e Serviços de Trator

M::deiras para construção e serviços de
trator com profissionais especializados.

R. João J. Ayroso. 772 - Jaraguá'
Esquerdo

Fone: 72 -0300 - Jaraguá do Sul
SC

Divisão de concreto (túbos e' artefatos de
concreto).

R. Jbinvifle, 1.016 - Fone: 72-1101
DIVIsão de Plásticos (tubos äe PVC.., eietrodutos/

Imha esçoto - tatos de polietileno/mangueira
preta).

R.Bernardo Dornbusch, 858 - Fone: 72-3025 .

Escritório Geral
R. Cei. Procópio Gomes, 99 - Fone: 72:.()()66

II
!I
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FUNILARIA
JARAGUÁ LTOA.

Calluu e Aq,,<çedor Solar.
R. Felipe Scltmidt. 279"'- Fone:

72-0448

JlJTagll4 doS..I-SC
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EBCT instala. novas caixas

postals e altera os CEPs
Jaragoá do Sul - A postais. O investimento é al-

Empresa Brasileira de Cor- tamente compensador para
reios e Telégrafos instalou empresas que precisem de
200 novas caixas postais, em agilização. no recebimento de

Jaraguá do Sul, aumentando
. correspondências e malotes.

o n6mero existente de 440 -

.

para 640. A informação é do O chefe da agência local
chefe da agência, João Carlos da EB,CT anunciou ainda que
Jungles Magalhães, que sa- já está implantado em Jara

lienta atender a uma antiga guä do Sul o novo sistema ,de
reivindicação da comunidade. código de endereçamento

Porém, apesar dos postal. Agora cada rua tem

constantes pleitos, apenas 20 um CEP' próprio com oito dí

destas novas Caixas Postais gitos. A mudança no sistema

foram alugadas até agora. A teve o objetivo de facilitar o

locação de uma. er tem um
-

trabalho de manipulação das
custo mensal de Cr$ correspondências eadequar o

83.160,00, reajustáveis con- processo a um padrão ip
forme elevação das tarifas formatizado que está sendo

implantado em todo o País.
Para divulgar e identifi

car os novos códigos, a EBCT
está lançando um novo guia
postal que já entrou em fase,
de manipulação. Os interes
sados ,podem adquirir este
Guia Postal diretamente na

agência do Correio. A identi
ficação correta dos CEPS

permitirá a chegada mais rá

pida do objeto' ao destinatário
e facilitará o trabalho dos car

teiros. O antigo CEP único
(89.250)" porém, ainda está
sendo utilizado normalmente,
pois o conhecimento dos no

vos números deve chegar de
forma gradativa à população.

Posto de Controle Ambiental
será reatívado pela Fatma

o PACAM (Posto
Avançado de Controle Am

biental) será reativado em Ja
raguá do Sul nos próximos
dias, com remanejamento de
dois funcionários da Fatma
para atender à este órgão de
orientação _e fiscalização am
biental. A medida permitirá Q
incremento da política pre
servacionista na micro-região
do Vale do Itapocu, que vem

recebendo apoio irrestrito das
áreas empresariais que parti
cipam dos projetos de preser
vação ambiental através da
adoção de meios antipoluido-

res.

A informação foi forne
cida ao deputado Durval Va..

seI (autor de du� indica�s
ao governador Vilson Kleinü
bing), através de ofício do se

cretário-adjunto da Casa Ci
vil, Nilson'Nandi, no qual o

parlamentar é· informado que
o chefe do Executivo deter
minou a destinação dos fun
cionários da Fatma para. o

PACAM jàraguaense.
,

Também ontem, outra

indicação do deputado Durval

Vasel teve como destino o

p,esi�e�te da Telesc, ��nd�'
atendimento de reivindi
cações de Jaraguá do Sul:.a
extensão da rede de teleforua

, pára' .

a localidade de 'Três
Rios do' Sul, sem ônus para os

usuários de telefones que ad
quiriram linhas naquela re

gião. ; O parlamentar afirmou
que acredita num possível
atendimento "haja visto que é
de suma importância para o

desenvolvimento
. daquele

bairro uma resposta positiva
à reivindicação pOT parte da
direção da Tefesc".

,ICMS

Postos cadastrados para
troca de notas fiscais

, Jaraguá do Sul - Á
Exatoria da Receita Federal
está iníormando a relação
dos postos de, troca da cam

panha "Sua nota vale uma

nota" desenvolvida pela Se
cretaria Estadual da Fazen
da com o objetivo de incre
mentar a arrecadação 'do
ICMS no Estado.

Em Jaraguá do Sul os

postos cadastrados para a

troca de notas fiscais por
cupons'que concorrem a vä
rios prêmios são estes:

APAE, Sociedade Cultura
Artística, Pré-Escolar e Jar

dim de Infância João Wag
ner.Ação social, Associação
Brasileira de Rotarianos,

CIP, Escola Básica Heliodo
ro Borges, Ana Nagel, Al
berto Bauer, Guilherme
Hanemann, Santo Estevam,
Renato Pradi e Professor
Ayroso Oeschler, colégios
estaduais Roland Dorbuns
chn Júlio Karstern, José
Duarte, Valdete Piazeira
Zimdars e Escola Elza Fer-.
raz.

li

E
• •

ETRODOIESTI,CO,S

I'

Muito estranho

Por inúmeras vezes o prefeito e vice-prefeito de Ja
raguä do Sul têm procurado seus "arqui-inimigos" para
conversas particulares. Assim foi com o ex-prefeito Vic
tor Bauer, que chegou a ser procurado em sua casa de
praia, no balneário de Barra Velha. Da mesma forma
com o empresário Wander Weege que recebeu inúmeros
telefonemas do prefeito e-até visitas pessoais em sua em

presa, a Malwee Malhas. Por que será?

Seminário atualiza
jornalistas

Jaraguá do Sul - Neste
fmal de semana, o Sindicato
dos Jornalistas Profissionais
de Santa Catarina, juntamen..

, te com a Federação Nacional
dos Jornalistas e a Universi
dade Federal de Santa Cata
rina promovem, ne auditório
dó Sindicato dos Trabalhado
res nas Indústrias do Vestuá
rio; um' seminário de atuali
zação para profissionais de
imprensa.

O seminário' é destina-

do a todos que.trabalham na

área,' diplomados,?l! não.
O 'número de participantes
previsto é de 30 a 35 pessoas.

Professores universitários e

jornalistas, que dirigem o sin
dicato

-

estadual da categoria
serão palestrantes de temas
atuais e interessantes sobre a

atualidade dos meios de co

municação. Participantes com

70% de frequência receberão
certificados.

SUAATENÇÁOA
.t»
(W A DUNA ATI?U� está lan-

rn IltIII ' çan.
do sua)déia de lDvest.lmento no .

UUIIIM progresso de Jaraguä do Sul..Nota-
,

"

. mos ser comum os consumidores
Atelier buscarem fora da Cidade .(até a con

-

. ,., .

'

tragosto), produtos que dispomos na

Indústria e Comércio local. Isto ocorre, à nosso ver, por
que há falta de divulgação do produto pretendido no exa

to momento da necessidade do ÇONSUMIDOR.
ASOI;UÇAO . .

Temos o imenso prazer de CONVIDAR SUA
EM�RESA (Indústria, Comércio e Serviços Gerais) à in
tegrar 01° "GUIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS" da Cidade de Jaraguä do Sul. O Nosso
primemo Guia de Compras, lazer e Diversãdvai divulgar
o que temos de melhor à oferecer ao Povo Jaraguaense e .

Visitantes em Geral.
.

'OCONTEÚDO
Fora a impressão, O 1° GUIA DA INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E SERVIÇOS será totalmente montado e,

elaborado em Nosso Departamento de Criações Artísti
caso As Empresas e os Produtos, Serviços, etc., estarão

,

distribuidos em ordem alfabética e numerados para fácil
localização em um. mapa _n� centro do GUIA. OS espa-
ços estão reservados da segumte forma: .

400 empresas: 100 .,
- Indústrias' dos mais diversos produ

tos
. 50 - Restaurantes, Hotéis e locais de Di-

versão e Lazer:
-'

.'
30 - Esp:itórios, Consultórios e Agências
de Serviços em Geral.
220 - Casas Comerciais dos mais variades
produtos.

' '

Com o total de 200 (duzentas) páginas, será de cer

teza, o manual'de consultas. do consumidor jaraguaense,
Não fique fora _DELE. SEU PRODUTO DEVE SER
CONHECIDO E PROCURADO. Entre em contato
com a DUNA ATELIER � mais breve (K>ssíveI. ligue
para 72-2133 com Sr. Damel e teremos unenso prazer,
em lhe esclarecer as dúvidas.

II

Jaraguá do Sul, 25 de-abril a 1Q de maio de 1992

Fogões, refrigeradores, freezers, aspiradores,
televisores. Toda linha Arno e Faet,
Os únicos em Jaraguä trabalhando

exclusivamente com eletrodomésticos. Venham
conferir nossos preços

Rua Marec�at Deodoro, 601- Fone: 72-2689 -

Jaraguá do Sul.
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Todo dia é dia de índio, de
negro, de brancoe de amarelo

Texto: Silvia Giese

Diz a bíblia que Deus
fez o homem a sua imagem e

semelhança. Não especifica o

livro .sagrado se Deus era

branco, negro, índio ou ama

relo. Sugere que era um ser

superior \ e como tal em

essência teria um pouco de
todas as raças. Afinal não é o

exterior que importa, mas sim
a alma. Deus vê além da cor

da pele, vê o interior das pes
soas. E neste caso não há di
ferenciação de raças, há bons
e maus em todas elas.

O
.

Dia do Índio, come

morado em 19 de abril,
porém, serve para estimular a

reflexão. Para lembrar que
ainda existe muito preconcei
to racial. A começar pela
própria fixação de data pró
pria para o índio. Afinal, se

todos somos iguais porque
não há um Dia do Branco. O

preconceito se reflete nas

menores coisas, nos mais ín-:
fimos gestos e ações. Na ver

dade, todo dia é dia de índio,
de negro, de branco, de ama

relo ...

Jaraguá valoriza o índio
Em Jaraguá do Sul o

Dia do índio começou a ser

lembrado antecipadamente,
mais precisamente a partir do
dia 08, quando chegaram à
cidade 32 índios, provenientes
da reserva de José Boiteux.
Uma peculiaridade destaca e

.. enobrece passagem dos indí
genas por aqui: A história de
les deixou de ser contada pe-

.

los brancos para ser mostrada
por eles próprios, por meio
de representações teatrais
que mostraram a etapa da
pacificação da tribo, que ini
ciou 1914 obtida pelos esfor
ços do pacificador Eduardo
de Lima e Silva, que conse-

.

guiu o primeiro contato amis
toso com a tribo.

.

O outro lado da história
Quando contada pelos

próprios índios a história
chega a contar até mesmo al
gumas faces normalmente es

condidas pelos livros, O chefe
Vêi-Tschä Vanhakí Téiê, por
exemplo, conta um aspecto
interessante da história da
pacificação. Diz ele que
Eduardo de Lima e Silva era

um menor de 16 (quando ini
ciou contato com os índios)
que recebeu a atribuição de
pacificá-los como uma espé
cie de castigo pelo seu mau

comportamento na sociedade.
Eduardo teria assassinado al
guém e o governo lhe repas
sou esta responsabilidade
porque ninguém ousava bus
car contato com os índios, até
então bastante agressivos.
Durante anos, Eduardo dc
Lima e Silva seguiu índios
Xokleng desde a divisa com

Curitiba, passando com Join-
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Xoklengs representando o primeiro contato amistoso com o homem
branco

Os índios posam ao lado do empresário Wander Weege; o anti trião

índias mostram a força e beleza de seus traços

ville, São Francisco do Sul,
Jaraguá do Sul, Blumenau e

outras cidades até conseguir
primeiro contato amistoso.
Durante todo o percurso era

acompanhado por "homens .

do governo" e para se apro
ximar dos "vermelhos" ofere
cia-lhes comida, artefatos e
outros artigos que deixava em

encruzilhadas próximas as al
deias, como uma oferenda e

demonstração de "boas in
tenções".

Os Xoklengs hoje
Hoje os xoklengs da re

gião estão restritos a 800 hec
tares de reserva no município
de José Boiteux (antiga Ibi
rama). As circunstâncias os

levaram a se adaptar aos cos

tumes dos brancos. Eles vão a

escolas comuns, têm um rela
tivo conforto em suas casas

de madeira (não mais ocas),
vestem roupas comuns e até
vão à igrejas tradicionais, co

rno a Católica e a Assembléia
dc Deus, como informa o

chefe da tribo .

Na língua deles Deus é

Anglane. Mas a tradução di
versa não significa discondân
cia da filosofia religiosa tradi
cional. "Deus é um só, para
todos, não tem diferença", dize
O chefe Vêi-Tschá.

A reserva abriga cerca

de 1300 índios que não vivem
mais em comunidade, como

nos primórdios. "Agora é ca

da um por sí, como os bran
cos. Vivemos em famílias que
plantam para comer, ou bus
cam o sustento de outra ma

neira", assina o chefe.
Diante dös fatos fica a

. reflexão: a cultura dos índios
brasileiros está morrendo ou

evoluindo?
A vinda dos índios à Ja

raguá foi iniciativa do Museu
Parque Malwee. E a estadia e

manutenção deles na cidade
rêve total patrocínio do em

presário Wander Weege, da
Malwee Malhas, que os aco
Iheu por nove dias.

o "pajé"
da tribo
Xokleng
durante

EDITAL
Nos. termos da legislação em vigor, ficam

convocados por este edital, todos os eleltores .

filiados ao Partido Trabalhista Brasileiro •

PTB, neste município, para a CONVENÇÃO
MUNICIPAL que será realizada no dia 10 de,
maio de 1992, com início às 9 (nove) horas e

encerramento às 17 (dezessete) horas, tendo
por local a Sociedade de Desportos ACARAI,
com a seguinte

.

.

ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e secreto, do

Diretório Municipal, que será constituído de
quinze (15) Membros e de sete (7) Suplentes;

b) Eldção, por voto direto e secreto, de
um (1) Delegado e respectivo Suplente à Con·
venção Regional;

c) Eleição, pelo voto direto e secreto, da
Comissão Executiva e seus Suplentes, pelo Dí-
retório Eleito.

. . .

Jaraguä do Sul, 22 de Abril de 1.992
JOSE BENEDITO DE CAMPOS

Presidente da Comissão Provisória

Jaraguá do Sul, 25 de abril a 1Q de maio de 1992
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Nanete investe na qualidade
com importação de maquinário

da Nanete na Barra do Rio cerro, para onde se transferirá a matriz da empresa.

, Método matemático
(computadorizados) da Sena e
Loto. Enviar vale postal de Cr$
10.000,00 para: Luiz Antônio F.

Coutinho. Rua Brigadeiro
Souto, 383 - Parnamirim

(RN). Cep 59.160.

A Nanete Malhas Ltda. está im
ptando moderno maquinário que

'f'bilitará
o pré-encolhimento da

,

o

o ha, vendida em rolo e confecção
empresa. Com a ativação do sis

..a; a Nanete se configurará como

'tua das poucas indústrias do vestuä
d.o catarinense a oferecer mais esta
vantagem para os clientes do ramo.

'� A informação é do diretor-pré
áidente da Nanete Malhas Ltda., José
Gilberto Menel. Ele anuncia também
que até meados de fevereiro ou março
!lo próximo ano, a Nanete terá suas

�talações centralizadas onde hoje se
SItua a filial da empresa, tio bairro
Barra do Rio Cerro. No local já estão
em andamento as obras de construção
��. um novo prédio que abrigará a fá-

o brica matriz e o centro administrativo
,da "Nanete". -.

r A diversificação de marcas é ou
tra novidade desta empresa jara
,guaense, Além da própria. etiquetaNanele, a empresa já comercíaliza
tainbém as marcas Tchafcr e Hangnel,
com boa receptividade destes produ
t� 9ue preservam a qualidade do selo
onglnal.

Vendodo
de
;;
de
'0· TIBÉRIO

AUTOMÓVEIS

compra- vende troca
RUA BERNARDO DORNBUSCH.S/N

FONE: (0473) 72·0759

JARAGUA- DO SUL - SC

Reduzir Tributos

o ramo do vestuário de certa
forma escapou do ata9ue feroz da re

cessão, conforme analisa José Gilber
'to Menel. Na opinião deste empresário,
o setor do vestuário foi um dos menos

atingidos pelo quadro negro da atual
conjuntura econômica nacional, pelo
menos em comparação ao setor me-

,

tal-mecânico que amarga sérias difi
culdades em todo o País.

Mesmo assim a situação não é
das melhores. O consumo só tem con

seguido absorver cerca de 70% da
produção. A lucratividade também
diminui bastante. "Tivemos que redu
zir a margem de lucro para competir e

adentrar no mercado", observa Menel.
"O caminho é esse. Temos que nos

sacrificar, povo e empresariado, pois
os dados mostram que a inflação está
baixando lentamente. Isto é bom para
o País", assinala o empresário. Apesar
disso, uma das grandes dificuldades do
empresariado nacional "é a excessiva
carga tributária imposta pelo governo,
que deveria rever esta posição", como

aconselha Gilberto Menel.

A Indústria de Môveis Weber oferece a

seus clientes uma sensacional promoção de
Páscoa:

Moveis estoCados com sete módulos
por apenas Cr$ 125.000,00.

A Promoção vai até este sábado, dia 18,
na rua Antônio Zimme......ann, 63 • Guarami
rim. Fone 73-0077.

APROVEITEM!

Novas admissões

Nem todo o aparato recessivo do
momento conseguiu impedir o cresci
mento operacional da Nanete Malhas,
que, sobrepujando a crise, admitiu
neste ano 40 novos funcionários, au

mentando o número de empregados
para 260.

Tecido é o forte .

A comercialização de tecido da
malha em rolo é o forte da Nanete.
Este mercado responde atualmente
por algo em torno de 70% das vendas
da empresa. O resto corresponde à
confecção própria de roupas em ma

lhas. A produção dos artigos é prati
camente autônoma, com exceção.de
corantes e fio de algodão que são
aquisições externas. Os produtos Na
nete são vendidos do RIO de Janeiro
ao Rio Grande do Sul com grande
aceitação, em virtude, principalmente,
da qualidade da malha mercerizada,

\

Diminuir a poluição
Reduzir a poluição é outro obje-
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.' José Menel dirige a "Nanete"

tivo da empresa, que está investindo
alta soma financeira na construção de
uma estação de tratamento de efluen
tes químicos que deve estar concluída
e ativada até .o final deste ano. Se�ndo Gilberto Menel, as obras civis já
estão acabadas, restando a aquisição
de equipamentos necessärios e a reali
zação de testes de eficiência do siste
ma, que deve reduzir a poluição em

maisde80%.

Promoção de
Páscoa - Móveis Weber

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CALCAOOS

Bodas de OuroBruna
Schmöckel
Zuchowski

ESCALA MUSICAL

Aulas de
ÓRGÃO - VIOLÃO -

SAXe'
CLARINETA

Mário e Otília

E. Nicollini
Av. Mal. Deodoro, 319

Fone: 72-3985
I,

Nasceu em Curitiba
PR, às 10:50Ils. de 02-04-92,
a pequerrucho BRUNA
SCIIMOCKEL ZU-
CHOWSKI, com 47 cm. e 3

quilbs de peso, filha ED-
MUNDO (ELAINE
SCHMÖCKEL) ZU-
ClIOWSKI NETO, lia cto«:
ca Moiséis Paciomik.

O nascimento agradou
enormemente as familias
Zuchowski e Schmôckei, es

pecialmente a v6 materna

Edil Guerra Schmõckel, viú
va de Ewaldo Bernardo
Schmõckel, dos av6s pater
nos Neiva Maria dos Santos
e Edmundo' Zuchowski Fi
lho e mais 2 bisavôs.

"Correio do Povo"
sente-se honrado em cum

primentar a Bruna, seus pais,
av6s a bisavôs pelo feliz
evento.

Fato marcante acontece hoje
quando o distinto casal MÁRIo NI
COLLINI e OTfLlA ERSCHING NI
COLLINI comparecem à missa solene de
suas Bodas de Ouro, às 20:30hs. na Igreja
N.S. das Graças - Barra do Rio Cerro.

Apôs a solenidade religiosa os

convidados serão recepcionados nos am

plos salões do Clube Atlético Baependi.
Para nôs do "Correio do Povo"

constitui grande alegria registrar mais
lima etapa do Mário e da Otília, que ca

minham juntos estes últimos 50 anos, já
cobriram de neve os cabelos, mas seus

esp/ritos estão vivos e cheios de juventude.
Bem escolheram Mateus

19,5-4 quando diz: "O hamem deixará
pai e mãe .e se unirá à sua mulher, e

serão os dois uma sô carne. Portanto, o

que DEUS uniu o hamem não separe!"
Não sô souberam viver nosprecei

tos da SANTA MADRE IGREJA como

também se conduzem ainda haje como

11m casal perfeito, tomando-se credores
dIZ admiração de toda a comunidade que
lhes acolhe e aplaude.

OTfLIA é a mestra dedicada e

perseverante que educou seguidas ge
rações na senda da retidão e amalgamou
o caráter de seus alunos. Ainda hoje de
dica-se às obras sociais e de benemerên
cia da cidade.

MÁRIo continua o mais completo
profissional da prótese dentária e seu fra
co é a política. Ao acaso recorremos ao

ano de 1952, no dia 16 de janeiro. Lá en

contramos uma homenagem à Mário Ni
collini, na ed. 1.674, de 06-01-52, do
"Correio do Povo" (Artur Miiller era o di
retor), como destacado elemento da ban-

Rua Domingos da Nova, n2 377 Fds

No último dia 22 aniversariou, Rogério Krawulskí. Seus familia
res desejam felicidades através da coluna. iversariantes

da Semana
Guia de Compras

A Empresa Duna Atêlier está

lançando o "Guia da Indústria,
Comércio e Serviço de Jaraguâ do

Sill': que vai divulgar o qlle há de
melhor na cidade para o público con

sumidor, englobando opções de lazer,

comércio, indústria e sm'iç
rol. O Guia terá 200 JJÓ.
quais a "Duna Atêlier"pre
car 400 empresas. Mai"
mações pelo telefone 72-2
Daniel.

Aniversário
Dia 25/4 - Andréas

trmöCkel Bllerger, Ivr-nilde
ge, Aldo Kanzler, Lourenço

ISSO:Horácio XO\!ier e Danielle

bli.rg.
bis 26/4 - Márcio

auro Marcatto, Waldemar Ro

Valdir Conti; Ralf Reimer,
Wew, Erwin Erdmann,

. Behnke, Alberto Petet;
· 1. Soares, Iria Cielusinski

.

gon� Helena Zenke, Li-
Acenira Tavares e Daniel

11.

Dia 27/4 - Fidélis

'. iIlf, Cristina sanso« Conêâ,
'. Volkmann, Alberto Bauer

·

CecUia PacheidJ, Edite

·
hJer e Teresa T. Cunha.

Dia 28/4 - Otl/ia Nico

�WaIJy Tomaselli; Alencar R.

, Dulcinéia Reiner, em

�lis, Ricardo Wendorf,
·

Wwio Baggenstoss, Neri
em São Luis (MA),

Picolli e Lisandro Bel-
in.

Dia 29/4 - Rodolfo
Wally Roncrn, Erich Sch
Oldaia Vieira, em Joinvil-

Linus Zimmermann, Arthur

ann, Rose Marquardt Me
, lrineu Boss Junior, Dietrich

Ijfenllessler, Rita de Cássio'
Renilda Mehler, Norberto

Emmendoerfer, Roselane
Verlssimo, em Santos

'), Cristiane Huffenuessler e

do Valle Pereira.

Dia 30/4 - Margreth
, em União da Vit6ria

�� Carlos Borebers e Nilo

CALÇADOS PARA
TODA A FAMfLiA

Av. Mal Deodoro, 183
Fone: 72-3585

A GERAÇÃO
DAMALHA

Sucesso no Amizade
Foi um grande sucesso o

baile de Páscoa da Sociedade Re
creativa Amizade 110 último sába
do. Segundo informações ele fre
quentadores, mais de 1.500 pes-

soas lotaram o salão.
zação do baile, como

das melhores. Alliman
calmente a noitada teve
o conjunto Soçayte, de m

cada udenista da Câmara Municipal, de

cuja Mesa era o ]!l secretário.
O distinto casal jubilar talvez não

se lembre mais desse detalhe que marcou

a sua união. Na edição nlll.119, do mais

antigo semanário de Santa Catarina, na
contracapa, o diretor e proprietário do
"Correio do Povo': sr. Honorato Tome
lin, publicava o Edital do Registro Civil,
local, sob nll 1322, de 17-02-1942, pro
clamando que desejavam casar-se peran
te as leis do palt MARIONICOLLlNl,fi
lho de Eugênio.Nicoflini e Maria Menel e

OTfLlA ERSCHING, filha de José Ers-

ching e Catarina Ruysam.
.

Este fim de nota é a razão maior

para comemorar o que está escrito no

início desta proclamação festiva à socie
dade jaraguaense. Felicidades!

CIRINEU - 04/92.

Façasúa
reserva de

passagem,
Hotel e

transladoe
curta

intensamente
suas férias.

Dê o que hâ
de melhorpara
seus animais

Tecla
Rahn
Braun CLíNICA

VETERINÁRIA
A Jóto mostra o instaste em que

sua filha, parentes e convidados canta
vam o "parabéns pra você...

"

para a

sra. TECLA RAHN BRAUN, no Salão
da Comunidade Evangélica de Jaraguâ
- centro, no dia 12p.p.-

A homenageada completava
naquela data 90 anos de idade e era

saudada com cânticos e danças pelos
inúmeros presentes e onde se oferecia
lauto cafê da tarde.

TECLA RAHN BR'JdUN é viúva
de Hugo Braun, com quem teve 3 filhos:
Ruth; Heinz e Asta, já falecida. Seil es

paso durante muitos anos foi motorista
da Autoviação Catarinense e chofer de
táxi e, nesta qualidade participou de
uma sociedade conhecida por SOCIE
DADE CHAUFFERS DE JARAGUÁ,
fundada em 1926 e que se dedicou em

prol da ,constntção do HOSPITAL JA
RAGUA.

TECLA RAHN BRAUN nasceu

emJ2-04-1902, em Arapongas, mun. âe
Ináaial, filha do Professor Albert Rahn
e Bertba Konell Rahn. Seus pais muda
ram-se em maio de 1903 para Rio Cer
ro lI, no então Distrito de Jaraguá, tra
zendo 7 filhos, 5 do sexo masclllino e 2
do sexo feminino. A comunidade do
Rio Cerro foi buscar a família, ein car

roças, parque precisavam urgentemente
de 11m professor. S6 deu tempo de ar

n/mar as coisas epanir...
TECLA era a mais velha das

moças e por isso ajudam milito a sua

mãe,
.

o que fez ela faltar m'fit� vezes

na escola, assim mesmo era uma das
melhores da classe.

Depois de Confirmada ajudou
nos trabalhos da lavoura. Aos 18 anos

aprendeu as artes da costura e tomou
se lima DORF-SCHNEIDERIN.

Em 11-09-1925 casou-se e veio
morar em Jaraguâ, onde ainda hoje re

side na rua 31. .

,

VIDA
Era sempre devotada à sua reli

gião, que aprendera com seu saudoso .

pai. E por ser temente a DEUS ela atri
bui a sua proteção a Ele, nos casos que
passamos a relatar no seu tempo de jo
vem: quando da mudança de Arapon
gas para Rio Cerro, a roda da carroça
bateu numa enormepedra e mãe e filha
cairam entre os cavalos e estes não se

moveram, de forma a que pudessem ser

retirados, sem que algo lhes aconteces
se. Aos 4 anos,

.

em uma viagem para a

casa dos av6s, em Pomerode, os pais
colocaram Tecla num cavalo e, este se

assustando com os cachorros do vizi
nho, saiu em 10llca disparada, com Te
cla pe1ldllrada de cabeça para baixo,
sem se moem/cor. Finalmente, aos 5
anos caiu de uma ponte pênsil, nllma

enche1lfe, dentro do rio com 2 metros de
profllndidade e conseguiu agarrar-se
em 11m capim e assim conseglliu se sal
var. Cois_as da vida!...

A sra. TECLA RAHN BRAUN
os votos de, renovados ános de vida.

Pró-Imagem
Foi lançada em Ia

roguá do Sul uma nova

opção para interessados
em artes e criações gráfi
cas: o Pro-Imagem Estú
dio Gráfico Ltda, de pro
priedade dos competentes
jovens Mário César Poffo
e Solano S. de Souza, que
atuam com extrema habi
lidade.

.

O Pró-Imagem
Estúdio Gráfico Ltda está
localizado à lua Hany
Iladlich, 73Z

Na foto da direita
para a esquerda Solano
S. de Souza e Mário Cé

sarPoffo.

Atendimento cltnico, cirúrgico,
internamento, raio X; vacinas,
hospedagem, petshop, banho,

tosa, carinho e proteção.
Rua Luiz Kienen, U� (ao lado PInk .

and Rlue)
Fone (recados) 7l-0391 e 7l-Í430

Midieos Veterinários
AneUse B. Lehmann

CRMV2-1125

Maurício Lehmann
CRMV21126

Bettina Gosch
CRMV2 -1389

Flashes dos 40 anos do Rotary local
VARIG:
72-0091

A foto mostra '1m instante da reunião festiva do ROt
CLUB DE IARAGUA DO SUL, de 17-03-92, 110 Restaurante

.

IARA, nesta cidade. A mesa se compunha de sete pessoas, de
lado Luiz Nicolodelli, Waldemiro Mazureehen. E. V. Schm;
do RC de Ptonanõpotis-Leste e esposa Brunhilde Mahnke. Do
/,.0 lado da mesa encontravam-se a enfermeira e os rotasi
Afonso Buhr e Pidelis WolfCORREIO
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OMELHOR
NEGÓCIO

FONE: 72-0363

Dia· 1f1/5 - Bertoldo
ann, Hilário Alfonso

·

� em Schroeder, Wilma
em Joinville, Hüda

ann, Gilberto Luiz Klein,
Baller, Névia Maria Mo

.

Eckenberger, em Cllritiba
� WI/ly Porath, Ricardo Oli

: SchiOChet, em Joinville e Ma
Elizabete Pereira.

Aniversaria hoje (25) ii gati
nha Heloísa Nort, completan
do três aninhos. Ela recepcio
nará amiguinhos hoje à tarde
com uma tremenda festinha
em sua residência. (foto).

Entre os atos solenes da reunião, constou a homenagem
cinco fundadores ainda vivos, nas pessoas de DR. WALDE
MAZURECllEN, AFONSO BUlfR, DIETRICH HUFEN
LER, DORVAL E LORENO ANTONIO MARCA TTO, que
bemm, caela um, uma placa de prata comemorativa.

P,EDRAS -

U_ARAGUA
CLíNICA VETERINÁRI�

SCHWElTZER
/��/(��TI'e!!iflL Bolsa
deTelefones
COMPRA-VENDE-ALUGA

GINWOLOGlA - Oß8CCBccrueIA
Pl\EVBNt:ÁO D,O CÂNeER

.

Dr. Waldemar Schweitzer
C[(nica de pequerws e grandes aromais.

cirurgias. vacin.açés, raio x. internamentos e

boutiq1,U!. R. joinville, 1_178 (emfrente ao

Sup_ Breithaupt) - Fone: 72-3268

Jaraguá do Sul - SC

Dra DBNISB MÜLLERCf: OLM08
Pedras para pisos - pisciDa - granitos e

revestimentos de paredes .em. geral.

RuaJoinville, 4.133 - Fone (0473) 72-0869

J4TagU4f do Sul - SC

Rua Walter Breitlumpt, 92 (defronte ao

Beira Rio Clube de Campo)
.

Fone (0473) 72-2598
Jaragud do Sul- SC

Pedidos
Tel/Fax

0473/72-0589

INTER-CLINICAS
Rua João Pico/li, 247 - Fone 7�-3755·

Jaragu� do Sul- SC
Rua Reinoldo Rau,632

Fone: 72·1599
Boa
Sortee

JARDIM BALNEÁRIO
ALBATROZ

BALNEÁRIO JARDIM
DOS TAMBORETES

RESTAURANTE GREDAL
o que há de melhor em restaurante, aberto ao públiCO de

à domingo com almoco e jantar, servindo o mais delicioso
assado, petiscos, aperitivos e a cerveja mais gelada da

Não deixe de prestigiar este delicioso recanto, convide seus

gos e vá se divertir, esta é a verdadeira opcäo em lazer.
Localizado a rua joinville, pró�imo ao parque 'fabril Dalmar�

segunda
marreco
cidade.o seu chão na Praia Grande, em 3

pagamentos de Cr$ 200.000,00 com

escritura e registro'imobiliário imediato.

Informações na Praça da Prefeitura
33 - la andar - Fone: (0473) 72-3266

Compre seu chão na Praia Grande,
próximo a Cabana do Ervino, mas antes vá

conhecê-lo.
PLANODEFÉ

18prestações de Cr$ 78.000,00 com
correção pré-fIXada de apenas 10% ao mês.

-

ami -
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SÉRG10LUIS
DA CUNHA, 30,

, promotor de eventos,
comanda' a boate
Marrakech e a dan
ceteria Efektus (Bo-

, tafogo), Suas im
pressões:

"A noite é uma

ilusão. Mas todas as

pessoas necessitam
de ilusões. Ilusão' é
tomar um sorvete, é
assistir a um filme
no cinema, ir ao fu
'tebol.... "

"Nossa meta é
tentar divertir, dis
trair, transmitindo

felicidade àspessoas.
Que a noite sirva pa
ra esquecer os pro
blemas acumulados,
funcione como des

carga da semana

quepassou.
" .

"Começou 'co
mo ganha pão em
1973: Eu fazia ilu

minação e sonori
zação para festas"
em Curitiba. Em 83,
iniciei com o Diana,
em Guaramirim.
Pouco depois, peguei
'o Botafogo. Na épo
ca, dormia apenas 2
ou 3 horaspor dia. "

"Eu paguei 350
mil dólarespela boa-.
te como ela era. In
vesti 5'00 mil dólares
na primeira reforma,
mais 100 mil na se

gunda. Com os in
vestimentos em re

penôtio, o custo to

tal chegá- por volta
de um milhão e du
zentos mil dólares. "

"Ainda vou
realizar meu sonho.
Um complexo de la
zer com mini-shops,
restaurante, lancho
netes gostosas, café,
cinema, pistas para
shows e para dançar..
Um local onde o la-

Juventude que faz e acontece!

Serginho (ladeado por companheiros de trabalho):
ilusões necessárias.

.

Kelly Cristiane Brandenburg
atualmente cursa Comércio

Exterior ein Curitiba. Juventude que
sabe muito bem o que quer!

zer seja para várias:
faixas etárias, desde
o neto até o avô'�

"O jaraguaense"
é caseiro. Já foi
mais. Houve mudan.

ças em dois sentidos.
Antigamente, ti
nhamos menos pes·
soas que curtiam a

noite, sá que fa•

ziam isso com maior
intensidade. Hoje
temos público maior,
em número, mas que',
não curte tanto. "

.

"Os jovens, por
volta dos 20 anos,'
casam. Dal se "en
tocam '� se distan-

.

ciam das novas ge·
rações. Antigamente
os pais levavam OS'�
filhos ao baile.
Quem é o 'pai ou

mãe que traz o fi·
lho(a) à boate? No :

Brasil existe certa

discriminação quan-
I

to I,à mistura de ge·
rações em ambientes
noturnos. Na »u:
manha, por exemplo,

.

isso não ocorre. A
presença dos pais'.
dos jovens no amo ,

biente funciona, por
exemplo, como bar
reira anti-drogas.

"

.� galera ma

lhava o pau na se

leção musical. Mas

quando eu tocava o

llariê da Xuxa, a pis
ta lotava. "

t� música len
ta está cada vez mau
distante da casa no

turna. Não há mais
aquela emoção de
dançar juntinh�
gostoso. As pessoas
estão se· tornando !

menos emotivas,
mais frias."

"Uma música
que sempre me mar

cou? Rock'n roll lul
laby."

ALTA,
FREQÜÊNCIA
______---...-Por Ati-

Para ver o rei

o show "Coração", com Roberto Carlos, foi o

atração que mobilizou as atenções da sexta-feira, 24.
Para quem gosta de "tantas emoções...

"

. Farra-do-boi

A tradicional festa de origem açoriana sempre
volta às manchetes por ocasião da Semana Santa.
Motivo de teses, videos, exposições de fotos e telas, é
assunto dos mais polêmicos. E preciso entender a

[arra como manijestaçäo folclôtica autêntica na cul-
.

tura catarinense. A critica banal que é feita pela im
prensa aos farristas, sem fundamemação nenhuma
de caráter antropológico, simplesmente evidenciando
a violência contra os animais, não revela o amplo
contexto social e' histórico que deu sustentação à
perpetuação da [arm-do-boi. Como se os únicos
atingidos pelo monstro da violência que hoje supor
tamos fossem apenas os bovinos... "

•MESAS TÉRMICAS
• POLIMERIZADEIRAS

·MISTURADORES DE PASTAS

• BARCAS PARA TINTURARIA

.
• SECAQORES DE MALHAS.
• SISTEMAS DE EXAUSTÃO .

• PEÇAS ESPECIAIS E CALHAS

Fones: 72-0265 e 72-3468
Fax - Ramal 13

• JARAGUÁ DO SUL· sc

. .

geide lIossa

Jaraguá do Sul

Rua Mal. Deodoro, 28

fone: (0473) 72-0346 /72-0866

Organização Contábil A Comercial SIC Ltda
CRC-SC 0048

Faça sua Declaração d'e Imposto de Renda conosco F�ne:72-323:6 ..

"48 anos de .experlêncía em Contabilidade"
I
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'iI) Imobiliária

II�
, 'MENEGOT'Flltda.

MenegolJi \ (0473) 72 - 0031
lil1

Menegolli

•

11117200031
MenegoUi

Imobiliária
MENEGOT'JI Uda.

(0,473) 72 - 0131
,IMOBILlÁRI� MENEGOTTI - Edifício Men'elJotti - sala 107 -12 andar - AV.MaL Imobiliária Menegotti Ltda IMOBILIÁRIA MENEGOTl'l - Edifício Menegotti - sala '107-12 andar - Av.MaL

Deodoro da Fonseca -CRECI n2 5501- fone 72·0031 JUCESC N!!, 4220050742 CR ECI N� 550 J Deodoro da Fonseca -CRE'CI ;'25501- fone 72·0031

"

li TERRENOS
_,

LOCAL
, ,

Rua nll Área m2 Valor

ESTRADA NOVA 266 514,00 \",Q ."'.""".""",l1li

AMIZADE 679, 1.043,40 Cr$ 35._._,00

·AGUA VERDE 758 300,00 Cr$ 14.Il00.,,,,,,,l1li

AGUA VERDE 758 300,00 Cr$10._._,00

Ii1GUEIR.+ ' 114 375,00 Cr$ 10.600.00;00

VlIANOVA 119 2.024,00 Cr$ 92._._,00

JARAGUÁ99 560 345,00 Cr$ 3.500._,00
'

ÁGUAVERDE 371 511,00 , Cr$19._.000,00'

,�MlZADE 679 602;85 Cr$ 16._._,00

�

CASAS DE ALVENARIA
�

lOCAL Rua n2 Área m2 II Valor

VILARAU 595 200,00 Cr$ 36._,00.

AMIZADE 098 130,00 Cr$45._._,00

SAOUJIZ 209 140,00 Cr$ 35._._,00

VIIAtENZI 391 451,00 Cr$ 80._._,00

BR280 200,00 ; Cr$ 75._._,00

CENTENARIO 291, 100,00 Cr$ 30._.�,OO
SÃOLUIZ 209 140,00 Cr$ 35._._,00

ÁGUA VERDE 212
" II 115,00 Cr$ 25._._,00

'

• iJARAMIRIM 350,00 Cr$ 55._._,00

FINANCIAMOS!

Temos Lotea
mento próprio, e

com plano de pa
gamento em até 50
meses.

O seu carro va

Ie como entrada.
Venha fazer a

sua proposta.

Ir
Imobiliária Mei1ego,t�i,o ,seu espaço a sua conquista.Imobiliária Menegotti,o seu espaço a sua conquista.

I'

',1'

I

,C'O N TAPAGAR SUA

u z; MD E L D I A

'VAI DE S'ER

�QUELA
,

GINÃ 'S T I C �.
I'

II

VENCIM ENTOS DISPONivEIS PARA OpÇÃO

RAZÃo

01
02
03,
04
05
06
07
08
09
10
11
12

, 13
14
iS
18

,

I'

,

li

II
II
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MARGOT ADÉLIÀ GRUBBA

LEHMANN, Oficial do Registro Ci
vil do 11 Distrito da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Gata
rina, Brasil, faz saber que compare
ceram em Cartório exibindo os do
cumentos exigidos pela lei,'a fim de
se habilitarem para casar, os se

guintes:

Proclamas de Casamentos

...

EDITAL Nt 18.240 de 13-04-1992
MAURICIO Luis SALOMON e

CIÀ.UDIA BIER

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na rua Bertha We
ege, 378, em Barra do Rio Cêrro,
nesta cidade, ralho de MarceUo Sa
lomon e Teodora Furlani Salomon.
Ela, brasileira, solteira, operária,

,natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na rua Bertha We

ege, 2.537, em Barra do Rio Cêrro,
"

nestã cidade, ralha de Ingvaldo Bier
e Leonilda Albert Bier.
EDITAL Nt 111.241 de 1304.M�l992
MARCOS ANTONIO FERRAZ7Ã
e SANDRA REGINA MAFFEZ
ZOU

Ele, brasileiro, solteiro, industriário,
natural de Jaraguá ., Sul, domici
lia!Io e residente na rua Francisco

Vegini, 180, nesta cidade, filho de
Mauri Ferrazza e' Ivone Kanzler
Ferrazza.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
escritório, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua,
Procópio Gomes, 172, nesta cidade,
filha de Ademir Maffezzoli e Neusa
Maria Maffezzoli.
EDITAL Nt 111.242 de 14-04-1992
cÉSAR. AUGUSTO BAYER e

NORMA ZENIRA PETRI
Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife,
natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua José Theo
doro Ribeiro, em Ilha da Figuelra,
nesta cidade, filho de Adalberto Ba·

yer e Maria Teresin"" de Campos
Bayer•

Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul, domki
liada e residente na Rua José Theo
doro Ribeiro, em Ilha da li"JgUeira,
nesta cidade, filha de João Alfonso

,

Petri e Maria lAlzia Petri.
EDITAL NII8.243 de 14-04-1992
MAURlCIO BARATI'O e M.U
GITEIIMKE
Ele, brasileiro,' solteiro, t_�
mecânko, natural de Corupá," neste

Est8clo, domiciliado e residente na

rua Antonio Estanislau Ayroso, 121,
nesta eidade, filho de João Baratto e

Gertrudes Baratto.
Ela" brasileira, solteira, professora,
natural de Pomerode, neste Estado,
cIomkillada e residente na rua Tufie

Mahfud, 62, nesta cidade, filha de
Levinos Ehmke e Marlene Maria
Stahl Ehmke.

EDITAL NI 18.l44 de 14..Qf-1992
Cópia recebida do cartório de' Gua

l'IlIIliÄm, neste Estado.
JOSÉ' CAlRU ZEFERINO e SI
MONEARAÚJO
Ele, brasihiro, solteko, represen
tante eomercial, natural de Boa, Vis
ta Aparecida, Paraná, domiciliado e

residente na rua Rodolfo Tepasse,
em �aramirim, neste Estado, ralho
de João Medeiros Zeferino e Leny
Vedi Zeferino.

Eta, brasileira, solteira, deseiahista,
natural de Sie Francisco do Sul,
neste Estado, domicilÚtd.a e residen
te nesta cidade, filha de" Dagoberto
Madel Araújo e Nelita Maria Perei

radeAraúJo.
EDfi'AL NI 111.245 de 14-04-1992
ROGÉRIO SCIIMI'IT e VERA
REGINA DREWS
Ele, brasileiro, solteiro, recepcionis-,
ta, natural de Jaragu4 do Sul, domi
ciliado e residente na Rua Cabo

Harry Hadlich, SO, nesta eidade, fi
lho de JoSi Antonio Sehmitt e Flo
rentina Maria Sehmilt.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar

administrativa, natural de Jaraguá
do Sul," domiciliada e residente na

Rua Frederico Barr. 140, em Vila

Baependl, nesta cidade, filha de'
Norberto Drews e Gisela Oesehler
D'rews.'

EDITAL NI 18.246 de 14-04-1992
CARLOS ALBERTO SCHAPPO e

DULCE MARCllJOLU
Ele, brasileiro, solteiro, laboratoris

ta, natUral de Biguaçu, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua AI�
lOBSt 38, em Ilha da Figueira, nesta

tidade, filho de Pedro SChappo e

Maria Elya G4ilsleichter Sehappo.
Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de"Tai6, neste Estado, domi
ciliadá e residente na Rua Irmão
Leandro, 357, em Vila Lenzi, nesta

cÍdade, filha de AnI�ino Marchioill
e Irene Marchiolli.

EDITAL Nll11.247 de 15-04-1992
GUIOO EICHENBERGER e RITA
DE CÁSSIA GESSER "

'SOCIEDADE ESPORTIVA
E RECREATIVA VIEIRENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
OS Presidentes da Sociedade e do Con

selho Deliberativo da Sociedad,' Esportiva e

R�reativa Vieirense; no uso" de suas' atri
buçóe5 que lhe confere o Estatuto, CONVO
CA para a Assembl�ia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 27 de abril ,de 1992 às
19:00 hs, em primeirá convocação com a

maioria dos sócios com direito a voto e em

segunda convOCação às 20:00 hs com qual
'quer' número de sócios, na sua sede social,
localizada na rua ,Dona Matilde, 1.277 nesta,
para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA,
1. PrestaÇão de co.ntQ.s da atual Diretoria.
2. E-Ieição do Novo Conselho Deliberativo.
3. Eleição do ,Novo Conselho Fiscal.
4. Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul, 14 de abril de 1992'
Antonio Bems

Presidente'da Sociedade
Altevir Antonib Fogaça Júniot;"

Presidente do Conselho Deliberativo

,;

ÁUREA M01.LER GRUBBA, Tabeliã e
,

Oficial de Tltulos da Co,,!arca de laraguá dl?
Sul, Estado de Santa Calanna, nalo�a da LeI,
etc.

'

,

Faz saber a todos quanto este e,dital vi�m

que se acham neste cartório para Protestos os TI-
tulos'contra:

_

'

Metalúrgica 'Rico Ind. Com. ,Ltda. R. Erich
Sprong, s/ng - nesta;

"

Marcellus Ind. Com. de Malhas Ltda. R. 602; ng
151 - nesta; "

"

Terplan Terraplanagem Ltda - nesta;
, Ind. Com. de Rep. de Malhás R.D. Ltda - nesta;

AlIa Maria Mazato Esc. Mun. R. Mal. Deodoro,
313 - nesta.'

E, como os ditos devedOrr!s não foram
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida
intimaçllo, faz por intennédio do presente t;_ditaJ,
para que os mesmos compan!çam" neste Cart�rio
na Rua: Arthur Müller, 78, no prazo da LeI, a

fim de liquidar o seu débito, ou então dar razã?
porque não o faz, sob a pena de serem os refen-
dos protestados na fonna da Lei, etc. 'II

lQluguá dO,Sul, 15 de abril de 1992'
AUREA MOLLER GRUBBA - Tabeliã e

Oficial de Protesto de T(tulo$.

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de GUaramirim, neste Esta

do, domiciliado e residente na Rua

Alberto Santos Dumont, 509, em Vi

la Lalau, nesta eidade, filho de Wal
lredo Eichenberger eLidia Vasel Ei

chenberger.,
Ela, brasileira, sOlteira, costureira,
natural de ,Sehroeder, neste Estado,
domiciliada e residente em Estradà
Sehroeder I, em Sehroeder, neste

Estado, filha de Bernardo Gesser e

Gertrudes, Mayer Gesser.

EDITAL NI 18.248 de 15-04-1992
FRANCISCO DE ASSIS PADILIIA
FILHO e LUZIA KIENEN
Ele, 'brasileiro, solteiro, auxiliar de

escritório, natural de Sie Joaquim,
neste Estado, domiciliado e residen
te na Rua Bernardo Dornbusch,

, 1.239, nesta cidade, filho de Franc,is
ee de Assis Padilha e Maria Temi
nha log Padilha.
Ela, brasileira, solteira,' educadora,
natural. Guaramirim, neste Esta

do, domiciliada e resideltte na Rua

JJem�rdo Dornbusch, 1.239, nesta

cidade, ralha de' Martins Kienen e

Clara Juncas Kienen.
EDITAL NI 111.249 de 15-04-1992
OSMAR STRAUß • IRENE'
LENNEIn'
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Estrada Gari

baidi, nesta cidade, ralho de Andreas
Straub e MatiÍde Steindl Straub.
Ela, "brasileira, solteira, do lar, na

tural de Jaiaguá do Sul, domidliada
e residente em Estrada GaribaIdi,
nesta cidade, ralha de Alfredo
Lennert e Maria Leithold Lennert.

, EDITAL NI 18.2S0 de 15-04-1992
MOISÉS LEMOS e MAlUA

SUELYMOSER
Ele, brasileiro, solte1ro, operador de

máquina, natural de ItlQaí, neste Es

tado,"domkiliado • residente na Rua

EmiIio Stein, 222, Itesta ridade, filho
de Esequiel Adolfo Lemos, � Natali·
na Delfino Lemos.
Ela, brasileira, soíteira,' seC!retária,
natural de Massaranduba, neste Es

tado, domi.cliliadia e residente na Rua
'EmßiO Stein, 222, nestà cidade, ralha
de Valdir José Moser e Vdma UDer (

Moser.

E para que chegue ao conhe.
cimento de todos, mandei passar o

presente Edital, que será poblicado
pela imprensa e em Cartório, onde
será arlXado durante 15 dias.
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CASAS
Casa 'São- Luiz Gonzaga Alvenaria 110m2 ••••••

25.000.000,00' _

Casa Rua Max Doering Alvenaria 150m2 ••••••

30.000.000,00
"

casa Guaramirim TerrenC) 1.500m2 Mista .' ••••

j9.000.000,00
Casa (ponto, Comercial) Jloberto Zie�ann,
250m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0$," 87.000.000,
Casa Rua Dona "Matilde (Vila Baepen
llOm1Cr$ 37.000.000,00

APAKl'AMENTOS
Ediflcio Argos 130m2• • • • • • • • •• 0$ 56.000.000

,J Ediflcio Mal"l\i6 85m2• • • • • • • • •• 0-$ 38.000.000,00
I Ediflcio Atenas 278m2 • • • • • • • • • • • 0$ •••••••

I LOTESmRRENOS/CBÁCARAS
I Lote Vila Rau 816m2(esqUiD� •••• 0-$ 10.000.000

I Lote São Luiz Gonzaga 420m ...... 0$ 7.000.000
I Lote Praia Piçari'as, 324m2 • • • • • • • 0-$ 3.000.000

I Terreno Rua Epitác:eO Pe�soa 1.780m2 •••••••• OS
60.000.000,00
Terreno Rua Venâncio da Silva Porto 1.700m2 ••• OS
60.000.000,00
Terreno Lot4!8mento DalJnar 420m2 (V. Amizade)
6.000.000,00
Terreno Vila Lalau 900m2••• ; •••

Terreno Roberto Ziemann 1.000ml. 0-$ 39.000.000
Terreno 'Rua Procópio G. 4.000m2/casa 220m2 •• OS
150.000.000,00
Terreno Rua Domingos da Nova 971m2• • • • • • • OS
227.000:000,00 ,

'

Terreno Rua Angelo Rubini 1.519m2 esquina. • • OS
"209;000.000,00

"

Terreno Rua" Roberto Ziemann 1.345m2 esquina. OS
52.000.000,00

2
'

Terreno Rua João J. Ayroso 1.093m êsquina•••• OS
56.000.000,00
Tértelio Loteamento Amizade 450m2• 0-$ 7.500.000,00
Terreno Rua Marina Frutuoso 1.960m2• • • • • • • Q$

,

75.000.000,00
Terreno Estrada Iu.a da Figueira 13.832,00m2 • • • OS
31.000.000,00 .

Terrenos Rua José StuQer Prox.: Baependi/Cada. 0$
20.000.000,00
Chácara Bairro Amizade 39.136m2• 0$ 89.800.000,00"

LOfES nNANCIADOS
Loteamento Liodoro Rodrigues Vila Rau •••••• 0$
8.000.000,00
Loteamento'Ana Paula II Jai'aguá Esquerdo. • • • 0$
8.600.000,00 '

Loteamento G'ovanl �nI Bairro São Luiz. • 0$
10.900.000,00 ,

'

Loteamento S. Cristovão n Bairro Amizade •• � • 0$
8.600.000,00
LoteaQlento Acapulco Praia 'de PiÇarras. • • • • • • 0$'
3.300.000,00II

CONDOMfNIO FECHADO
Condomínio das Azaléias 630.JD2. •• 0-$ 32.900.000,00
Condomínio das Azaléias 778m2 ••• 0-$ 31.800.000,00
Condomínio das Azaléias 930m2• •• 0"$ 35.500.000,00
CondomíÓio das Azaléias 974m2• �. 0-$ 35.500.000;00
Condomínio das Azaléias 1.018mZ•• 0$ 35.500.000�
Preços Válidos até 15/04/92

I
I
I
I
I

L� -:- _,..
"

�_�
.

�_--

CORREIO
b <» -- c:::» " c;»,

Faça�ua,:
assinatura
por telefone
72-3363

"

Jaraguá do Sul, 25 de abril a IQ de maio de ltfi
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- Terreae 1.800,00m frente com Met. Erwino

Menegotti
- Terreno com 495,OOm2 Lot. Utpedl
- Três Lotes em Nereu Ramos cl área de
4S0,OOm2 cada

c

- Terreno com 380,OOm2 em Três Rios do Sul
- Chácara com 50.000,OOm� em Guaramirim cl
150 metros de frente com asfalto

com - Chácara em Nereu Ramos
145.000,OOmZ cl casa de 160 metros.

LOCAÇÕES

IM_OilliiilB_ILliiooiiÁRIIIiioiiiIIA......S CORREIO__-----------------------
� C> FI- C>" c::»

VENDAS

LOCAÇÕES

VENDAS
_ Casa de Alvenaria cl 154;OOm2 na Rua Ger

mano Marquardt próximo a Marisol
- Casa Mista cl 01 apto. Rua João Grubba -

pr6xima a WEG II.
- Casa Mista Rua Campo Alegre - pró:xhilo In-

dumak CC

c
c

c

... Casa de alvenaria cl 8O,OOm2 cl terreno de
, 450,00m2 Rua Domingos da Rosa

c Terreno próximo à Faculdade
lO.OOO,OOm2

- Apto. na Av. GetúHo VarpI, 49 e/.Ol-dormltllrlos
- Apto. na Av. GetúHo VarpI, 49 elO3 dormitórios
- Apto. na Av. MaL Deodoro, 364, e/02 dorm. + elependinda ele
emprepda, lnterfone, portão eletronleo, pragem
- casa de alvenaria no Loteamento MarinÍl da Silva, eil �1t6-
rios
- Kltlnete na Rua EUzabetb Vieira, pr6x. Poito MamJHa e/4 pe-
�

c

2
- Apto. EIl. lllJ'llllU' e/01, dormitórios e garagem 'j
- Apto. EIl. JIIJ'IIIIUá e/43 dormitórios + dep. ele emprepda e.p. c�
raaem �
- casa de Alvenaria Rua lOH Emmendoerfer,421-4 dorm. 02 &WC
sala el!zlnba
- Casa Mista na Rua lOH Theodoro Ribeiro n' 2647 • Ilha da Fi
pira
- Telefones Re.iclendail e Comerdail

com

ALUGA-SE
c APARTAMENTOS EDntCio JARAGUÁ _ ,2qtos.

SALA COMEltCIAL EDmcro CmODINI 40inZ -

4lI andar

VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA
EM CONSTRUÇÁQ
tom 250m2 + 54m2

PRONto, TE�NO
COM 350m2 • Rua

Thomaz Francisco de
Coes, nl 4015.

Vl!NDK-SB
CASA �IST", • .,_ IOO,.z

c....._, 461.... Rua U.......

Vl!NDK-SB
CASA DEALVENARIA SI ..

ACABAMENtO· ...Will"
....._, 308'" • Rua AJrndo

Man..

VENDE-SE
CASA DE ALVENARIA

CI llOm2, terreno
420m2 Rua Bel\iamin
Stein, nl 52 • SAo Luiz

Gonzaga.
"PARTE

FINANCIADA"

VENDE-SE
W,I.A, APARTAMENTO, E TERRE�O:. Loja com

ZOOmZ, Apto. 170ml e terreno c/4S6m situado RB Av.

,
Manchai Deodoro da Fonseca. Ant. Kukenhau,!

Vl!NDK-SB
TERRENO .,_ IO....,.z R..

..... MuI....

Jaraguá do Sul, 25 de abril a lQ de maio de 1992
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Os campeonatos
.da Liga Jaraguaense

Jaragoá do Sul - De- I

is de um final de semana

�1I1 futeb@l,
,

em virtude .do
feriado da Pascoa, o p�bhco
esportivo terá oportunidade
de acompanhar, nos dias, de

boje e amanhã, aos diversos

'08os marcados. pelos cam

natos organizados pela
, Jaraguaense de Futebol.

O campeonato da ti,Divisão
e Aspirantes, em sua sétima
odada, registra estes jogos:
oje (25) - João Pessoa x

Rio Molha (no João Lúcio) e

Aliança x Pinheiros (no Bota

fogo), Amanhã (26) - Caxias
x Cruz de Malta (no Botafo

go), Alvorada x Juventus (no
Alvorada) e Guarani x ami
zade (O(> Eurico Duwe),

Pelo campeonaté de se

niors, a tabela marca os se

guintes jogos: Hoje (25) -

Tibério Automóveis x Arweg
(no Internacional), Amanhã
(26) - Guarani" x Cruz de
Malta (no Rio da Luz II) e

Rio Molha x Santo Antônio
(no Rio Molha).

Tendo por local o está
dio do Seleto E.C., será reali
zada 'néste domingo (26), a

terceira rodada do turno do
campeonato guaramisense.
Às 8h30min jogam Caixa
D'Água x Palmeira e 'as lOh
Rebas x Cruzeiro, fazem' o

jogo de fundo da rodada. O
campeonato de Sehroeder
somente terá rodada no pró-
ximo dia 3 de maio.

'

Liga Corupaense tem novo,presidente
Coropá - o desportista

Q Glatz, foi eleito na noite '

o dia 14 de abril, o novo

esidente da Liga Corupaen-
de Futebol. Eín assembléia
ral convocada pelo inter-.
ntor Arno Valle, tendo �r

a sede da Liga, inicial
ente foi feita a prestação de
ntas da diretoria anterior,

provada de forma unânime.

seguida" obedecendo a

,
dem do dia, passou-se para
eleição da nova diretoria,

que regerá os destinos da
LCF nos próximos quatro
anos. O nome de Arno Glatz
que vinha bastante cotado pa-

'

ra exercer o cargo, foi con

firmado.

O novo presidente,
'

prometeu muito esforço e

dedicação no cumprimento
do seu mandato,' além' do
mais, tem como meta princi
pal, a realização do campeo
nato da 21 divisão ainda este
ano, e já confirmou, que farä

reuniões todas as segundas
feiras. Glatz teve também ga-'
rantido apoio da prefeitura,
municipal, através do prefeito
Ernesto Felipe Blunk, presen
te ao acontecimento, Presti
giaram ainda a eleição e pos
se do novo presidente, o vi
ce-presidente da FCF e pre
sidente da Liga Joinvilense de
Futebol, Nilton de Borba, o,

presidente da Liga Jara
guaense _ de Futebol, ' Ralf

'Manke, além de outras auto-
ridades de município.

Rio- Itapocué palco' ,d� cempetíçâo
Jaragoá doSul - O rio

poeu é palco neste domin
(26), da 61 Competição de
iaques, ,'Canoas e Bateiras..

prova é de longa distância e
em sua largada marcada pa

'as 9 horas, em Coropá, nas

�gorias lfurismo (4 m) e
smo Especial '(4,5 m), e

,
Nereu Ramos; na catego
CanaélS para duplas (re
de madeira ou caiaques)

Wave (3 m), com chegada

dos primeiros, competidores
prevista' para às llh30min,
sob a ponte Abdon Batista,
em Jaraguá do Sul.

.

A promoção do evento
é do Clube de Canoagem
Kentucky ,e da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul,
com o patrocínio de Darpe
Malhas e <> apoio da Prefeitu
ra Municipal de Corupá, Me
talúrgica Henipe, Lojas' Safa
ri, Corpo de Bombeiros, PX
Clube, Polícia Militar e Zo.

natto Canoas Racing, estando
a supervisão a cargo da, Con
federação Brasileira de- Ca
noagem,

Os promotores aguar
.

dam a participação de um

"número bastante' grande de
"competidores de diversas Ci
dades do sul do país, a exem

pIo dos anos anteriores. Os
melhores canoistas receberão
troféus, medalhas· e até prê
mios em. dinheiro.

Palestra lidera camp'eonato de MS
Massaranduba - Fal

,

do apen� uma rodada pa
.

o lérminé da prim,eira fase,
equipe do Palestrà� Itália H

a o campeonato municipal
�tebôl de campo no mu

PIO de Massarànduba, es-
do com a Sl1a clllssificação
glirada para ö quadrangu

r fmal. o, .mesmo aconte€e
III O PàImeirinhas e' oBotu

��vendo a qU(II'ta vaga ser

dlda ,na última "rodada
��e as equipes do Guarani �
aucaAzul. .

A sexta radilda do re-

turno apresentou os seguintes
resultados: Cachoeir.a O x 1
Pa'Iestra Itália, Palmeirinhas 1
x 1 Buttlca e Guarani 1 x 1
Glória. A classificação das
equipes ante� da última roda
da é esta: 12 Palestra Itália 16

pontos, Palmeirinhas. e Butu
ca '5, Glória e Faixa 11, Gua
rani 10 e'Cachoeira 2.

Neste domingo (26)
,

acontece a última rodada do
returno deste campeonato,
que é promovido pelos pró
prios dirigentes das equipes
participantes e tem o apoio

da Prefeitura Municipal de
Massaranduba. São estes os

jogos: Butuca x Guarani, Pa
lestra Itália x Palmeirinhas e

Faixa Azul x Cachoeirinha.
As equipes do Glória e do
Cachoeira 'estão definitiva
mente afastados da briga por
uma das vagas para a fase se

guinte da cempetição. Vaie
destacaJçque Jango (Palmei
rinhas) 'e Paulista (Butuca),
com 9 gols são Os artilheiros,
enquanto Natal (Pales�ra),
com H gols sofridos, é o go
leíro menos vazado do cam

peonato..

Esporte' em Revista
-_-- ,Jaime BlaDk-

Machado:

"o salvador da pátria"
o Iuventus voltou a cometer contra a Caçadorense, no domingo,

os mesmos erros cometidos na maioria dos jogos realizados no estádio
João Marcätto, durante o primeiro turno. Não fosse o pé salvador do es

treante Mac!iildo, qlle até poúco tempo era jogador amador (jogou pelo
Grêmio Garibaldi em �l), o tricolor teria amargado 11m resultado até
certo ponto negatioo, pelo fato de jogar em casa e principalmenteporque
a Caçadorense vem mal das pernas nesta Copa Sc. É bem verdade que
a equipe ficou com dez jogadores -ainda no primeiro' tempo, em virtude

t!a expulsão (infantil) de Teco. Mas não se pode admitir, qlle em cinco

jogos qlle o tricolor fez no João Marcatto, em quatro levou o gol em me

nos de dez minutos de jogo, fazendo com que a equipe CO"a, depois, de

sesperadamente em busca' de um melhor resultado. Devemos admitir

também, que não faltou vontade em reverter o marcador que era desfa
vorável. O plàcar,de 2 a 1, para o Juventus ao final das contaspremiou
a garra dos seus jogadores, que superaram a técnica não 'demonstrada

elJl momento algum do jogo. O fato é que a diretoria juventina precisa
';rgentemente contratar de quatro a cinco reforços, porque a continuar
dessa maneira, não se classifica para as finais da Copa Sc. Outro deta

lhe que nos vem chamando a atenção, ,é o excessivo número de cartões

amarelos e de expulsões, o que demonstra a intranquilidade dos atletas
dentro das quatro 'linhas do, campo, e que classifica o !uventus como

uma das,equipes mais indisciplinadas da competição.

TORNEIODE
DUeLAS

já estãO classificados para o quodnmgu
tar. A qUlll1a equipe deve sair do tomeio

de rrpescagem que inicia dia 27 (segun
do-frira). Anotem os jogos: Brasil x Por

tug((1, �ino x Holanda eAlemanhax

Itália.
A Sociedode Espol1iva e Recrea·

tiva Vieirense realiza neste finai ,de se

fI1!lIUr (25 e 26) em suas pistas totalmente

refonnuJadiJs, o ,p Torneio de Duplas de
Boliío "Bola 16"; denominado de Troféu
,Transitário Darpe Malhas. Dez equipes,
de' diversas cidades catarinenses po11ici-

O ,imuio,Adilson está infonnan

pam da competiçãO, que começa hoje. A do que o Colégio SãO LuIs, de nossa ct

equipe do Vasto Veme, de Blumenau, fai dade, está jogando amistosamente no dia

a campeã do último tof!leio, lY!li/izado hoje, no cidode de Curitiba, contra o

em 91. Colégio Santa Maria. SãO seis equipei,
que ,intervirão nas l7IOdaJidodeS de fute
bol de salão, l!asquete e voleibol.

sÁoLufs

A.A.
BREITHAUPT FUTSAL

Acontece no ptWdmp dia 1· de Começt;l no próximo asa iS de

�io, �agrado aô P'O�/hador, a maio o campeonato citadino de jUlebol
mau�:m da nov� e 1!ellSs_lmD sede do de salão. A competiçãO que lorganizado
AssOC/Ofao �/V� ,Bm:�t, qU!! pela Liga Jaraguaense de FuJebol de
.Ie!" .no s",: pn:si�a o di�o qes- Salão" presidido por Raimar Roduenz,

, por11sta _Si�� !,ewerdt (Zige). � pro- ter6 a paiticipaçãO, neste ano de apenas
gramaçao !"!.f!1a as 9 .horas, seguind!J-.se seis equipes. A rodado de a� mar

d� compettçoes �vas ,durante � o
ca osjogós: Despachante cuox Butuca e

dia. A con.strllÇao l todo em estilo en- lJ1Y!tZIce x /JIY!jthaupt folgando.xaimeJ e se localiZIJ 'as margens do"
'

BR-28D, paTa quem se 'dirige a Corupá. BASQUETEParabéns.

BAEPENDI

,Iniciou ontem (24) 'e encerra no

domingo (26) a segunda fase do Cam

peonato -Estadual Infanto Juvenil de

BaSquete. Além da equipe DMEjSão
Lpl$jKohlbach, de Jàraguá do Sul; pai1i
cipam ainda o lpiranga, de Blu1nenoU; a.

A,tf.B.B., de Florian6palis e a Unisul, de
Tubatão. O local dos jogos, é o ginásio
de espol1es ''Al1hur-MiiI�er''.

Terminou na semana que pai
sou" a primeira fase do tomeio de futebol
slliço do Clube Atlético Baependi. ,As
equipes da França, Ul'Jlguai e Espanha

DESPACHANifE
"VICTOR

ellO
Emplacamentos, transferências, negativas,

seguro obrigatório e taxas.

RuaJorge Lacerda, 169 - Fone: 72-2779

SANTA MARTA
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTOA.

PRGJETOS, CONSTRU,ÇÃO,DECORAÇÃO,VENDAS DE TERRENOS, CASAS E APARTAMENTOS ruo ReinoldoRou, 541-Fone:72 3282
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____........ GERAL

Um fato que cha

mou a atenção nesta

Páscoa. foi a grande
quantidade de ovos de
chocolate que sobraram
nas prateleiras dos su

permercados em todo o

Brasil. Em alguns casos,
a venda atingiu apenas
quarenta porcento. Por
outro lado, a grande es

trela tem sido a alterna
tiva: produtos mais ba
ratos, chocolate caseiro e

produtos domésticos.
Dois podem ser os

fatores que contribuiram
para isso: primeiro, o

consumidor, finalmente,
descobriu que certos

produtos têm preços ab
surdos e começa a re

jeitá-los ou, segundo, o

consumidor está exausto
e precisa ater-se ao estri
tamente necessário.

Pessoalmente, diria

que a exaustão do bolso
do consumidor brasileiro
o está ensinando a dizer
"não" a produtos com
preços absurdos e o está
levando a buscar alter
nativas, talvez há muito

esquecidas, que estejam
ao alcance de sua cam

baleante situação
econômica.

Seja como for, o

categ6rico "não" para
aquilo que era tão
-atraente aos olhos e o

paladar, mas proibitivo
para o bolso, está mos

trando que novas regras
entre produtor, comer

ciante e consumidorpre
cisam ser estabelecidas.
É preciso que a indústria
e o comércio adotem
novas regras no seu rela
cionamento com o con

sumidor se 'não quiserem
tomar a economia brasi
leira inviável e, assim,

MATUTANDO
_____________ Egon L. J�gnow-

o "não" do consumidor
decretar sua pr6pria
[atência.

E preciso que, o

mais breve possível, uma

nova ordem econômica

seja estabelecida. Não
serão, porém, decretos e

leis que alterarão a

mesma. Mas um ajuste
entre as partes. Ajuste
este forçado pelo con

sumidor que deve exigir
preço justo e qualidade,
rejeitando todo o produ
to que não se enquadrar.

Aliás, exigir preço
justo e,qualidade nos

produtos é a única arma

que o consumidor tem

para defender seu bolso
há muito "furado ': Pre

ço justo e qualidade é ii.
única altemativa que a

indústria e o comércio
tem para safar-se da cri
se e da falência.

É'difícil, porém, co

locar na cabeça de al

guns que investir na qua
lidade e reduzir a mar

gem de lucro é a saída.
(S6 para exemplificar,
nos pafses desenvolvidos
a margem de lucro si
tua-se na faixa dos dez

parcento, enquanto que
no Brasil situava-se na

faixa dos quarenta, uma
das mais altas do mun

do. Com uma margem
de lucro dessas não há
economia que aguente
muito tempo}. Mas
quem não atender para
estes dois (tens, corre o

risco de amanhã poder
fechar as portas, pois os

mesmos, hoje, já não
são uma alternativa,
porém, uma exigência da ..
economia brasileira. E
quem quiser continuar
no mercado, terá que
adotá-las.

Acampamento Folclóric
no final de semana

Jaraguä do Sul - Foi aberta
ontem a 3a edição do Acampamento
Folclórico em Jaraguá do Sul. O
evento promete agitar II cidade neste .

fim de semana com muito folclore,
música, dança e desfiles, tudo isso
respeitando-se as mais típicas tra

dições alemãs.
O III Acampamento Folclóri

co, denominado de Parque Malwee,'
deve 'reunir de 35 a 40 grupos folcló
ricos oriundos de várias Cidades' do
Sul do Brasil. Quase 900 bailarinos

integram estes grupos que se apre
sentam em vários locais da cidade e

região, ao ar livre e, e em clubes.
,

. A idéia de se reunir diversos
grupos folclóricos .num acontecimen
to deste gênero surgiu em Jaraguá
do Sul em 1990 por meio de um gru
po de tradicionalistas que queriam
estimular o resgate da cultura alemã,
especialmente da dança e da música.

De lá para cá o evento bati
zado de "Acampamento Folclórico"
tem crescido em programação e par
ticipação. E neste ano traz uma série
de novidades, entre elas o "Lanter

nauszug"(desfile das lanternas) que
acontece hoje (25) às 2Oh45min e

promete iluminar várias ruas cen

trais da cidade (ver programação
abaixo). .

A programação na íntegra é a

seguinte:
Dia 24/04 - Sexta-feira
• Recepção dos Grupos a partir das
16hs
• 22 hs ;... I Baile Folclórico aberto à .

comunidade
Local: Parque de Eventos Agrope-
cuário.

'

Música: Baväria Musical Band
Dia 25/04 - Sábado
, Recepção dos Grupos até as 12 hs
• 9:30hs - Voleibol (misto)
12 às 13:45hs: Almoço e preparativos
para abertura oficial
14:45hs - Lanche oferecido aos gru
pos

. folclóricos pela Breithaupt e

Indústria Reunidas
.

o Promotor de Justiça
Aristeu Xenofontes Lenzi, da
22 Vara desta Comarca, vol
tou a denunciar proprietários
de loteamentos clandestinos.
Na semana passada, foi a vez

de Américo Paulo Fernandes
Oliveira.

No último dia treze,
denunciou Ilete Kruger Mel
chioretto e o Advogado Mar
Ion João Coelho, este último,
proprietário da Casa Nova

Imobiliária, Construtora e In

corporadora Ltda, desta' cida
de.

Xenofontes Lenzi, numa

tima ação em defesa do
sumidor, vem alertando
compradores para que só
tuem a aquisição de I

após certificarem-se de q
loteamento está aprovadÓ
Prefeitura- e registrado
Cartório Imobiliário.

O Promotor irá aj
•

uma ação civil pública em.

fesa dos consumidores
dos por imobiliária desta

dade, faltando.' para t

apenas a coleta de alguns
cumentos.

Venha até o Breithaupt e
confira porque somos o Nºl em matéria de economia.

Venha.conferir!

MATERIAL DE CONS1RUÇÃO ELETRODOMÉSTICOS

LOC.ALI�"'�W8I!
__TA; 24-2*3/04102,

15:45hs - Saída dos grupos às co

munidades para apresentações si
multâneas
Obs.: Esta atividade será distribuída
na recepção dos grupos.
Locais das Apresentações: Rua Pe.

Aloysio Boing - Barra do Rio Cerro
- frente à Prefeitura Municipal
- Schroeder (ginásio de Esportes)
- Corupá (Ginásio de Esportes)
Horários: 16:30hs
19:15hs.,.. Jantar oferecido aos gru
pos fole. pela Ind. Reunidas
20:45hs - Eanternauszug (Desfile
das Lanternas)
Local: Início da Reinoldo Rau, pas
sando pela rua João Marcatto encer

rando na Marechal Deodoro em
frente à Igreja Matriz.

Estas loteadoras infringi
ram a Lei n2 6766, ele
19/12/79, que dispõe sobre o

parcelamento do solo urbano,
lei essa, bastante desrespeita
da em Jaraguá do Sul, que,
com o crescimento urbano
acentuado, vê crescer os lo
teamentos irregulares; cujos
lotes são vendidos sem que o

loteamento esteja aprovado
pela Prefeitura Municipal e

registrado no Cartório do
Registro de Imóveis.

,O Promotor Aristeu

JARAGUA DO SUL - GUARAMIRIM - JOINVILLE - SÃO BENTO DO SUL - MAFRA

PNEUS

Promotor denuncia outro
loteamentos- clandestino

MÓVEIS FERRAGENS

• Apresentação de todos os

(integração) ,danças: Stempolb
Kukukspolka
21:4�hs -' Baile de Integraçio
Grupos Folclóricos.
Dia 26/04 - Domingo
• 7:30hs - Alvorada

• 8:45hs - Culto - Local:
de Esportes
9: 15hs - Atividades de lazer

• Fisherspekee (fisgada ao P
local: Lagoa principal do
Malwee
• 12:30hs - Almoço ofereéido
grupos foíclöricos pela Maiwee
• 13:30hs - entrega de ce

.

aos grupos folclóricos e reunilo
seus respectivos coordenadores.
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