
CIFfETOR
·.G_O VICTOR Sc!HflOl:fCEL

o SEMANARIO MAIS AtmGO DI
SANTA CATARINA

Fundado em 10 elemaio cle1111

1

8

1

.1

I

..8PORTE PAGO

DR/Se
ISR-58-161/81

capllal SuI.Americana dó
- Chap6u

ANo LXIV
- dARAGUA.DO SUL SANTA CATARINA -

Schroeqer e Massaranduba: ex-prefeitos vencem

e retornam ào. comando dO$ seus municípios
, I

quanto Jorge Bornhausen 1.610 e Pedro'
Ivo Campos 627. Para deputado federal,

, Pedro Oolln recebeu 1.156 votos, Luiz

Henrique 679, Nélson Morro �67; Ar
tenir Werner 68, Sadi Marinho 39 e Wil
son Kleinübing 29. OctacíliO Pedra Ra

mos, para deputado estadual, recebeu
1.020

.

votos, Roland Dornbusch 579,
Otalr Becke.r 235 e Osni Plske 147.

Dos mumclpios perten
centes a 60.a Zona Eleito

ral, t�das as prefe'tturas
,foram conquistadas pelo
Partido Democrático So
cial. O último município a

ter os votos escrutinados,
de suas 33 urnas, foi Gua
ramirim,

.

onde, graças a

ätuação direta d9 atual pre
eito Salim José Dequêch,
foi eleito prefeito para o

rtlandato 83/89, o atual vi
ce-prefeito, José Prefeito
d(l Aguiar, que venceu três
adversárias, por uma di
ferença de apenas 35 su

frágiOS, um grande equilí
brio de forças, onde o ven

�dor ,obteve a eleição, ·na
l,tltima urna escrutinada..

José Prefeito de Aguiar, .

COnseguiu 3.126 votos,
Contra 1 .843 dados a An
tÔniO' Carlos Zimmermann
e 1.248 a AlvarinO da Sil
va. Na sublegenda, .

o

PMDB somou 3.091 sufrá
giqs. O candidato do Par
tido' dos iTrabalhadoresf
Jaime de Amorim, somou

as votos apenas. Guarami
rim foi o único município
a miàrorregjão, onde três
artidos disputaram estas
leições.

�

Houve grande comemo

ação, após a divl:llgação
os. resultados, pelos par-'
Idâl:ios de José Prefeito
e Aguiar, que tem como

ICe Victor Kleine, nessa

itória suada, mas de gran
e Significado.

'._

..

Para'a Câmai"à deVêrea�
'dores, ,houve gran�e reno

Vação, principalmente no

P[)S� onde nenhum dós/a'

tuais veradores que con- Partido dos Trabalhadores

correram a r.eeleição log�a- (PT) - Evaldo Otto (9 vo�

ran'l êxito. Do PMDB, dois tOf?), Fraac'sco José Pires

se reelegeram. Foram elei- Ribeiro (3), Leonir Bo.rgo
tos, os. seguintes cidadãos: nha (4) e ·Nélson Guerino
PDS - 'Mário. Sérgio Pei- Moser (23). Os candidatos

xer (425 votos), ·Ademir do PT conseguiram somen

Izidoro .(409), ,Esmeraldo te 38 votos.

Chiodini (400), R o meu' SALIM E PADRE

Butschardt (333),. Valdir MAtHIAS
,Vick (265); pelo PMDB - Corre comentários em

Valeriano Devigilli (5�1 vo- Guaramkim, qUe se dizem

tos), João Vick (516), Ar- r.eais, de que, no sábaclo e

'min Bylaardt (421) e An�- dOn;ilngo, formaram-se de
'lio Nicocel.1i (328 votos). .fronte o paço municipal,

Não se elegeram: PDS verdadeiras filas, maiores
- Amaditl· Deretti (140), que as do PIS e INPS e

Célio Ireno de Souza (11), onde o prefeito Salim Jo

Cláudio José Spézia (68), .sé Dequêch auxjJjava aque
Donaldo Antônio Otto (69), les que se comprometiam

Egol'I Brotzki (65), Elmo a votar no PDS nas elei

Bublitz (209),. Eugênio ções acontecidas segunda
Emílio Fröhlich (41�, Fre- feira. Com velas acesas

derico Günther (148), Ingo diante, da fotografia do Pa

Wagner (218), Mauro Antc)- dre Mathias-, juravam com

nio Reinert (214), Doriv'al promisso e fidelidade par
Lemke (260) e Valério An-. tidária. Resultado: o PDS.
tônio Araújo. (109 votos). (leia-se Salim) venceu as

Do PMOB ...- Antônio Va- eleições, embora com pe
cil' Stringari (218), Hßitor quena marg�m de 35 va

Antônio- da Silva (296), Is- tos.'

mário Freitag (149);
-

Or- É novo caso para
lando Satler (320) e Paulo ser inserido no folclore

Safanelli (21'9 \votos). Do político brasileiro.

MELCHERT E WEBER IRAO GOVERNAR éORUPÀNOS�P-R-Ó-X�IM-O-S
,

SEIS AN'OS
-------

Com grandé margem de votos, o candidato,pedessista Al

bano Melchert,' atual vereador, que tem como integrante de sua

chapa o ex-prefeito Oto Ernesto Web�r,. venceu as eleições para

o cargo de prefeito municipal de Corupá por uma diferença de 75'1

votos sobre o seu adversário, Gervásio Zanghelini. A votaçãó de

Albano foi de 2.776 sufrágios e a de Zanghelini 2.Q19.'
.

Para o governo do Estado, Esperidlão Amim -recebeu 2. 750

e Jaison Barreto 2.029, levando o 'Candidato governista vantagem
de 721 votos. ° ex-governador Jorge Bornhausen teve ,2.769 su

frágios e Pedro Ivo Campos 1.997, diferença áe 772. Já os dois

candidatos de Jarag!Já do Sul para a AssElmbléia Legislativa tive-'
ram esta vótação: Oct'acílio Pedro Ramos 2.080 votos e Rolartd
Dornbusch 1 .58:3� diféte�i;:a de 497 prõ,Octacílio: "

'

..

'

.

° término da apuração.aconteceu por volta :das' � 6, horas

',de. ônte'm. .'
.

"

i \ .

SEMANA DE 20 a 26 DE NOVEMBRO DE w.�
,

PDS perde, el J S, _ rreleit ra e a IDI,ioria na Câlara' de V,ereadorls
FOi concluída quinta-fel

ra à noite, dia 18, a apu
ção de uma das mais con

. corridas eleições realiza
.

das no munlclplo de Jara-

guá do Sul, oÃde o Parti
.do Democrático Sodal, de
sustentação ao govern �

foi, derrotado pelo Partido
do Movimento, Democráti
co Brasileiro, perdendo,

.

além da prefeitura, a

maioria na câmara .de ve

readores. '

Para o carqo de prefei
to municipal, dos 30.633
eleitores distribuídos no

município, dos quais .' ••

27.995 votaram, um' total
de 25.961 deposltaram
seus votos para os três
candídatos ao' executivo

, jaraguaense,
.

havendo, em

contrapartida, 1.698 votos

em branco e 336,anulados.
Eugênio Strebe, candidato
do PDS, individualmente
foi o que recebeu maior

votação, 12.139 sufráqlos,
enquanto Durval Vasel e

Regiirialdo
.

Schiochet, do
PMDB receberam 9.802, e
4.020 'votos, respectiva
mente. Na sorna das suble

gendas, o PMOB, obteve
13..822 sufrágtos, suplan
tando m 1.683 os votos

dades ao- PDß. Assim, Dur
val- Vasel; que' tem como
vice Décio

'

Haul Piazera,

por ser o mais votado -do
PMDB, será a partir' de
�;o de fevereiro de 1983,
e por um período de seis

anos, o, novo pr:efeito mu-,

nicipal de Jaraguá do Sul.

Já no primeiro dia de apuração da

6O.a Zona 'E ítoral, localizada 'em Gua

ramirim, os municípios de Schroeder e

Massaranduba conheceram seus novos

dirigentes" eleitos pelo voto do povo.

São os ex-prefeitos Aldo Romeo Pasold

e Zeferino Kukllnskl, que venteram .fol

;gadamente, ao oontrário de José Prefei-

10 de Aguiar, eleito prefeito de Guara-

mirim, por pequena margem de sufrá-

giOs. . .

_

MASSARANDUBA

Na 60.a Zona Eleitoral, hiiviam 16.699 O ex-prefeito e exator estadual de

eleitores distribuídos, votaram 15.13�, Massaranduba, Zeferino Kuklinski, ocu-

não votaram 1.493,' com abstenção de pará a partir de 1.° de fevereiro do pró-
8,267% Em Guaramirim, de 7.628 erei- ximo ano, O' cargo de Dávio Leu. É que

tores, votaram 6.786, deixaram de votar por uma diferença de 796 votos, foi eleí-

751, Indlce de abstenção de 9,8%. Mas- . to prefeito para os próximos seis anos,

sa'randuba, 6.577 eleitores distribuídos, derrotando dois candidatos do PMDB.

dos quals votaram ·5.994, não votaram Zeferino obteve 3.215 sufrágios; con-

.592, abstenção de 9%; Schroeder,' 2.494 tra 2.419 da sublegenda do PMDB, dos

eleitores, 2.355 votaram, 150 não vota- . quais 1.457 de Mário Sasse e 962 de Ivo

am e a abstenção foi de 6%. Bramorski.

Os· trabalhos, 'nesta Zona Eleitoral, de O Partido Democrático Social tarn-

apuração, transcorreram dê maneira bém fez maioria na Câmara 'de Verea-

pacífica, conduzida pelo Dr. José Temís- dores, 5 a 4, garantindo a Zeferino Ku-

tocles de Macedo Neto. Schroeder, que klinski uma administração tranquila. Fo-

ltem 12 urnas, foi o primeiro município ram eleitos, pelo PDS, Ademir Sprung
äter seus votos apurados, onde o can- (457 votos), Paullno Iwamoto (416L Ar-

tdato
Aldo Romeo Pasold, que tem co- thur Kennecke (345), Carmelino Dol-

o vice Adernar Piske, do PDS, obteve, san (307) e Olávio Deretti (262 votos);

}1,625 sufrágios, centra 604 dados para pelo PMDB, Donato Petri (395 votos),
LVerno Jurk, da PMDB, vencendo com Aristides Tassi (272), Ehrfried Sasse

uma diferença de 1.021 yoto�ara pre- (247) e Glicério Bogo (210 votos). .

eito, houve 82 votos em branco
.

e 44 Não conseguiram a votação necessá-_
anulados. ria para ocupar uma das cadeiras, os:

A vereança, para as sete cadeiras, fo- .' seguintes: do PDS - ntônlo Melchio-

m eleitos -Ademrr Fi�t29j.:.yotO$), .
�ettQ_ (59), Arnoldo Fa h (222), E1írio

arrnelo Pasquali (266), 'Gregório Alols Uller' (171), 'Irene N. Schmitz (93), lrl-

ietz (208), Nivaldo Lombardi (195) e neu Stringari (219),' João Francisco ve:

Paulo Schewinski (174), todos do PDS, gini (225), José Santos Marcelino (259),
além de Vendoltn Salamon (2�7) e Ver-', Pedro Cisz (84) e Raul Zlehlsdorff (176
ner Prust (171-), do PMOB. Nao se ele- votos); do PMOB - Adolfo Feder (74),
geram; Curt Hackbarth (118), Mário Za- Araldo .Draeger (126), Erich Heidecke

�ella (144),' . Paulo Jahn (44), "Rubens (68), 'Erico Alfredo, Rl:Jtsatz (57), Gené-

Fiedler (124) e Werner Adolfo Walz (61 .

sio Gobbi (43), Geraldo Betti (101), Her-
votos), ambos do PDS, é ainda Elpídio ta Techentin (178), Mauri Ranghetti
Franzen (6) 'e Engelbert Jl!lrk (167 votos), (174), SilvériO Galczinski (197) e Victor

do PMDB.' '. Plácido, Miche,luzzi (209 votos). Os can-

Esperidião Amin recebeu.1 :598 votos didatos do PDS obtiveram 3.293 sufrá�
em Schroeder e Jaison Barreto 633, en- gios e oS- do, PMDB,. 2.3,51. :

/
.

Aguiar eleito prefeito de Guaramirim· por 35' votos

t- a vitória de ,Salim
'----. --�

,
'\

Para a vereança, houve PlMDB - Egon Schroeder nhausen consegulu 11.811

,26.596 sufrágios, computa- (145'), I.eopoldo Jose Brück votos e Pedro Ivo FigueJ
dos os dados para os dois (279), Zenildo Furlanetto l redo 13.572, vencendo

partidos. Pl. legenda do (439), Almiro Antunes Fa- Pedro Ivo oom 1.761 votos

PDS teve 12.697 e a do rias Filho (574), João Era'l- na frente.
-

PMDB 13.899,' portanto, do Müller (277), Haul Val- Os deputados federais
.

com diferença' pró-PMDE$, dir Rodrigues (298), Gus- que receberam maior �
de

.

1.202 votos.. Houve, 'tavo Mathedi (548), Celso tação são estes: Artenir
também 945 votos em Luiz Nagel (4� Aldo de Werner (1.940), . Epitácio
branco e 454 nulos, para o Souza (435), ,",i0 Tecllla Bittencourt (110), Enio An

legislativo. I (481), Arnaldo H ans endrade Branco (310), Nél-

(137), Valmor Vieira (191), son Morro (1.290) e Pedro

O PDS que, tein ampla Rubens Man$1 da Silva Oolln (6.726); Luiz Henri-

maioria na Câmara de Ve- (210), Helnz Thellacker l. que da Silveira (11.588),
readorés, atualmente, 10 (545), Fredemar Rüncos. Renato de Mello Vianna

a 3, na próxima ·Iegislatu- (499) e Mário Antônio Pla-
. (895) . e Di,rceu C�rneiro

ra, a partir de fevereiro de nlncheck (465: votos). Do (19). Para a Assembléia Le- ,

83 somará 6 vereadores PDS - Alfredo Cardoso gislativa, Roland Dornbus

co�tra 7 do PMDB. Foram (3719), Eliseo Ubiratan Ta- ch recebeu 11.575 votos e

eleitos 'e que passarão a jes (;331), Valeriano Zan- Octaclllo Pedro' Ramos

compor a nova Câmara de ghelini (588), Antônio Jo- 9.332 votos.

Vereadores de Jaraguá do sé Gonçalves (5t1), Ivo EM GUARAMIRIM

Sul, oa.sequintes cidadãos, Baehr (4617), \Älidc> Pava- Esperidião Amin rece

sufragados pelo voto popu- nello (.721), Guido Francis- beu em Guaràrnlrlm nas

lar: do PMDB .,....,. Adernar co Schmitt (578), José Ai- eleições do dla 15, 3.154

Braz Winter (1.596 votos), berto Klitzke ,(716), Valdir 'votos, contra 3.065 'dados
Alvaro Rosá (1.216), Lauro Bruch (360), Ruy Dor.val ao candldato da. oposição,
Slebert (1.134), José GiI� Lesemann (316), .Otávlo Jaison 'Barreto. Para o Se

berto Menel, (1.123, L�fs Nicocelli (246), O or i val . nado.. Jorge Bornhausen
Alberto Oeschsler (990), <Lanqe (203), Leocádlo Os- fez 3.126 aPedro Ivo Cam-

.

Orival Vegini (943) e Ma- mar Rodrigues (499), Lau- pos, 3.067. Nélson Morro

rlno Verdl Lenzl (864}; do FO Vegini (621), Nilto Jo- foi o deputado federal
PDS;_ Luiz Zonta (1.165 sé Campos (672). mais votado do PDS em

votos), Errul Kretzer (998), OUTROS CARGOS Guaramirim. com 2.329 SU-

Alido Krutzsch (873), Ar- Para o governo do Es- fráqlos, Luís Henrique da
noldo Schulzr(855}, Atayde tado, o deputado federal' Silveira, .do PMDB, rece

Maohado ·(791) e Heinz Esperidião ,AmIn Helou Fi- beu 2.834. Para a Assem

Bartel (769). Alvaro Rosá lho, recebeu em Jaraguá bléla Legislatíva, Nagib·
e José GHberto-.Menel".do -do -Sul 12:18g; sufrágios' e Zattarl' do -POS, gaflhou
PMDB, Amolde Schulz e. o senador Jaison Barreto 2.416 votos, enquanto Ro

Heinz Bartel, são remanes- 13,884, com diferença pró- fand Dornbusch com 1.692

bentes da atual compost- Jaison de /
1.695, votos. Pa- sufrágios e Celso Perei-

ção do legislàtivo loca); ra o Senado Federal, o ex- ra' ,com 1.10:11, foram os

, Candidatos que não obti- governador Jorge Bor- mais votadbs do PMDB.

veram uma das 'vagas na

Câml;lra de Vereadores: do.

"O 'apolo da 'Juv�ntude e a organiza�lo
do nosso partido contribuíram

para a vitória"

O candidato vitorioso .nas eleições do dia 15,

Durval Vasel, atribiu a conquista da Prefeitura MI:J

niçipal' de Jaraguá do Sul prinCipalmente pelo a

poio obtido da juventude; aliada a excelente orga

nização do seu partido que, no seu en!e,nder, con
tribuiram para o fortalecimento da sua candidatu

ra e a de Schiochet junto as bases ��itorais, tan-
. to no interior como na periferia e Ob centro. Ele

destacou também O' trabalho dos vinte e três can

didatos a vereador e da comissão executiva do

partido.
'

.
"O meu governo será dß diálogo, voltado aos

problemas dá massa, eom trabalho efetiva tanto

nos bairroS como no interior e no centro, e', de ci

ma para baixo", acrescentou Du,rvaL O novo pre

feito de Jaragl,Já do Sul declal'lou qUinta-feira,
quando várias urnas ainda não haviam sido escru

tinadas, mas já com vitória garantida, que na even

tualidade de Jaison Barreto perder as elejções

para o Governo do Estado (era a tendência na

quela oportunidade), procuraria manter um -diálo

go aberto, franco e cordial com o novo governador,
Esperidião Amin, buscando o apoio necessário pa
ra a continuidade dos trabalhos administrativos.
"Caso contrário ...- continuou -, como o Municí

pio tem uma receita considerável, com a auto-su

ficiência financeira da Prefeitura, procuraremOS a-

" tender as aspirações prioritárias da comunidade
jaragu;:lense. TentLo certeza de que melhor da que

já foifeito, nQs vamos fazer".
.

,

Já o. vice-prefeito eleito, Décio Raul Piazera,
disse que a confiança do eleitor será correspon
dida e que crê no apeio dO. Governo do Estado
(Andn, se eleito), mesmo Jaraguá do ,Sul tendo um

governo de oposição. :
O candidato derrotado pela soma das suble

gendas, Eugênio Strebe, aceiteu o resl:Jltado ad
verso com tranquilidade; "pois is,so é próprio do

re'gime demoGrático".'Para' Strel:le, um dos fatores

que contribuiram para_a derrota do PDS em Jara

guá do Sul, foi' a organização do PMOB. "

.

A APAE
,

DE, JARAGUA DO SUL'
ESPEI=iA A" SUA. .

COLA�oaÀ.ç.Äo )'

3.213

•

Nosso Diretor, tão logo sOl:lbe do resultado fi-

nal, das, urnas de Jaraguá do Sul! envio ou pre
feito eleito, sr. Durval Vasel, ,telex do seguinte
teor: "Para Durval Vasel - As urnas falaram mais
alto. O ele.itór, dentro do critério de sublegenda
escolheu o mel.hor. Jaraguá saberá reconhecer o

trabalho de um prefeito dinâmico, espeCialmente
no que tange ao respeito às leis votadas pelo legis
lativo que, como ex-vereador, ex-vice prefeito e ex-'
prefeito em exercício temos notado certos pe
riodos executivos consideraram-nas letra morta.

I
Este procedimento deverá ser o primeiro passo á Iverdadeira 'a�ertura democrática, de respeito aos

órgãos constituídos, sem o que· nada poderá ser

realizado' em benefício da cOmunidade. Come ho
mem voltado aos interesses nossa comunidade,
ouvindo hoje cedo gravação seu pronunciamento
no Pavilh�o Artu_r Müller, nos congratulamos com

o Amigo, aO' qual apr:esenta�arabéns e felicida
des.

EUgênio Victor Schmöckel - ViGe-Presidente
Bescor.

Cumpri, entos' ao n�vo P"efeito

de ,Jaraguá do Sul

CUMPRIMENTOS AO CANDIDATO'
EUG�NI,O STREBE

,

,
Quando as urnas se fecham,' demonstrando

o r�sultado de um pleito popular eminentemente

democrático,. daqueles de que fala o Presidente
João Figueiredo, não podíamos deixar de registrar
nossos cumprimentos ao candidato do PDS, sr.,
Eugênio St(.ebe, pela maneira com que se houve,
recebendo a consagradora votação de 12.139 su

frágios, contra s�us leais concor-rentes do PMDB,
sr. Durval VaseI,..que recebeu 9.802 votos, seguI
do da sublegenda de Reginaldo Schíochet, que re

cebeu 4.020 sufrágios, perfazendo ambas um to-

tal de 13.822, com uma, diferença de 1.683 votos.

EugêniO Strebe, com todo o r�speito que, se
deva votar ao mesmo, foi o w:;§feito do nosso Cen
tenário - o ano 100' de fundação. de nossa comu

nidade -, autor dia organização do programa festi
vo do centE!nário de outro município do Sul do Es

tado' e assessor do prefeito Victor Bauer. nos últi

mos seis anos de slla admlnistraçãQ. Deveria ter

sido poupado do sacrifício de seu honr,ado nome.

.

Razões superiores decidiram a sua·paI!lcl�ção •

ry1esmo' derrotadQ, cumf)rimos o de�er d�' cú�prj�
rnentá-lo por tão" bela performal}ée•.. ,' x�;-,' .

:;":,f "

�,�;
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�ORREIO DO PoVO - "aragu6 do Sul-�C

,Fazem ands ho. 'Dia �O de outubró
Sra, Olga Hansehel Mahnke Damlene, ,

filha de Antônio
Sra. Olga, esPosa do Sr. AI" (Maria) da Paixão

, varo Stinghen, em éambé-PR. Dia 01 de novembro
Sr. Marcos Spe"!gler, em Cu- Rodrigo; filho de Lorena (Te-

ritiba resinha) Uttpadel
" Sra. Otilia Zápella Alpersta7 ': Jädkson, filho de João (Va-
'sdt, em Itapoctizlnho IIsia) OrzehoyJski
Sra. Maria Alba

_

Stinghen Dia 05 de novembro
Fazem anos domingo Cleide, filha de Ingobert (Oar-
s-. Alfredo Horst mellta) Bihr
Sr. Alfredo Baeumle

'

Dia 08 de novembro
�ra .. Ivone MascaJ:'enhas Sckl- Rogério, filho de Rudi (lzaoel)

ba, em Ourltlba Schumann
João Maria de Godól Flávia, filha de Flávio (Jane:
Sra. Priscilla 1V!0nain,'Silva te) Ignácio

Moura� em Curitiba Dia 09 de novembro
Dia 22 de novembro Liliane, filha de Valdemar
Sra. Cecilia, esposa do Sr. (Ruth) Oestrelch

Alva� Karsten
.

I
Eduardo, filho de' / Robson

Sr. Camilo Andreatta
. (Brigit) Zim

S'ra. Alaíde Alzira, esposa do

I Carolina, filha de Adílson
Sr. Alfredo Langer,. ' �Noelci) �izott
Sra. Esmeralda Schmitz Vegi- I Fernanda, filha de Zacarias

ni (Solange) Vial
Sra.. Arrnlnd Küster, em Rio Patrick, f)lho de Otávio (Ire-

cerro II ne) Kr.uegeti
Sra. Ceollri� Meurer Mann- Dia 10 de novembro

rich, em Atalanta
Sra. Cellna Winter Bartt;ll, em

Ponta Porã-MT.
Orlando Panstein

Dia 23 de novembro
.

Sra. Zulmira Ooutlnho Milller
Regina de Fátima Morbls

.

Sra. Odila Piermann Souza
Dia 24 de novembro
Sra. Carolina, esposa do Sr.

Engelberto Freiberger .

,

Sr. Herbert Schneider, em

Aio do Sul
.

Sra. Selma Brohils, em Joln
villa
Dia 25 de ...",.....
Sra. Hermfnla, esposa do Sr.

Santos tomaselll
Catarina Scheuer
Alessandro Alcides ,Gonzaga
Sra. Catarina W. Kitzbergin
Sra .. Catarina Holler dos San-

'fös
,
Alessandra Cristina dos San

tos
Dia 28 de novembro

, Sr. Osmar Duarte, em Join-
:vllle _)

.

Sra. Bertà Lessmann
Maria Irina Tomelin
Sr. Geraldo' Wemlilghaus
Professor Holando Marcelino

,Gonçalves

PENSA0 AOS

,EXCEPCIONAIS
Corri prazo de 90 dias

para se� regulamentada, a
lei �ue, instituiU a pensão
para os ßxcepcionais defi
'tivamente Incapazes para
o trabalho teye sua iospi
,ração na ação social do
Governo. no 'plano especí
fico da proteção e assrs
tência à família, especial
mente àqueles ,que têm
sob 'sua responsabilidade
a guarda e educação de
excepciónais. Segundo o
governador Henrique Cór-
,dava, a ,medida servirá,
l'não temos dúvida, p�ra
pelQt"menos 8_menizar a l3i
tuação ,das famílias de
pequena renda, que têm o

encargo de criar, educar e,
sobretudo, próteger aque
las criaturas que, por moti
vos físicos ou mentais, se
encontram em situação
de inferioridade" _ Em seu

artigo 1.°, a Lei institui
uma pensão mensal, no
valor de 50% ,do salário
mínimo "regional, devida

. aos excepcionais definiti
vamente incapazes para o,
travalho, cujO's' pais, tuto
res pu curadores, respon
sáveis pela sua criação,
educação e pr.ateção, 'resi
dam no Estado e 'äufiram
renda inferior a cloi's salá
rios mínimos regionais; O
novo dispositivO' legál es
tabelece ainda, que 0- va
IOF' da pensão será rea

justado automaticamelilte,
, sempre que fo'r alterado o
sarário�minimo 'regional.
Finalmente, a Lei determi
na- qUE! as despesas decor
rentes' 'de' �ua execução
correrão à conta de dota
ções orçamentárias pró
prias, Essa tnedlda do Go-

"., ,�" verno, do
.

Estado vem me

Ji': recendo aplausos de. todos·,
'iJi.,'.:�s setores ,da sociedade.

,; ·'càtarili'ense.

Anícia, filha de Anibal (Ma
ria) Gracioli
-Dia 11 de novembro

Gizelll, filha de Avelino (Ze
naide) Duarte

Paulo, filho' de �osé (Marlí)
Bisoni
Dia 12 de novembro
Andresa, filha de' Nélson

(Flo'risbéla) Mohr
Luís, filho de Valdir (Paulina)

Tomio
Dia 13 de novembro
Cristiano, filho de Volrad IÄII

geliilà) Specht
Thiago. filho de José (Janete.)

Gar�ia
,

Carin, filha de Rudi (Verôni
ca) Grassmann

Irineia, fil�a de Osnildo (h'ia)
tiornburg

.

Dia 14 de, novembro
Silnei, filho de Luizinho (Inps)

Odorizzi
Cristiane, filha de Luiz (Lídia)

Kienen
Dia 1'8 de novembro
Fábio, filho de Otávio (Teresi

ta) Furlan

Deise; filha de Gilbt;lrto (Olin
dà) Rosa

FALECIMENTOS

Dia 07 de novembro
Justina Wessier, 75 anos,

.

Santa Luzia
Dia 10 de novembro
Valdir Henrique Schweitzer�

14 anGS, nesta
Dia 11 de novembro,'
Evanezio da Cunha, 49 anos,

de Araquari
.
Alexandro Serenini, 2 anos,

Jataguá Esquerdo
Dia 12 de novembro
Ermínia Demarchi Bogo, 81

anos, nesta

Bertholdo' Hefter., 91 anos,
Estrada Itapocuzinho
Dia 16 de novembro
Germano �chmelzer, 81 anGS,

Estrada Itapocuzinho

BAILE NO VIEIRENSE
Neste sábado, dia 20, a

Sociedade Esportiva e Re'
creativa Vieirense promo
ve o baile de "rei" e "rai
nha" do bolão, no ano de
1982: A concentração dos
sócios será às 14 horas,
defronte a sede antiga,
nas margens da SC-301,
para a busca do "rei" AI-
'fonso Gartz e da "rainha'"
Gatti Búbl.itz e, à rloite,
baile social exclusivarrien
te para sócios é cõnvida
dos, a partir das 22 horas,
com- a Banrlinha 'Re,àl, de
Pomerode.
VICTOR MEIRELES
Dando continuidade

.

à
program�ção de comemo

raçõ'es do Sesquicentená
rio

.

de ,Victor Meireles, a

Pundação Catarinense de
Cultura procedeu no dia iI,O
último, o ',lançamento, ·no
Museu de Arte de Santa
Catarina, do livfio "Victor

. Meireles d� Lima -18931
1903". A obra contém tra
balhos que falam de toda
a vida e obra do pintor ca"
tarinense e foi editada nas
Edições Pinakotheka, Rio
de JalJeiro;'*nl!ma tiragem
de três ,mil 'exemplares.

, <

MOTOCROSS E

'ICIÇßO� ". 'c.

A pragtamaçãb'
-

deste
linal-de-semana é a� última
etapa do Campeonato Ca
tarinense .de Motocross,
com provas extra de velo
cidade � a última etapa do
Campeonato -Jaraquaense
de Bicicross, no Centro
EsportiVO Social e Tutístl- ,

co "Getúlio Barreto da Sil
va", em disputa dos tro
fêus BreithauptlCesaca.
No Ein,Ç!trra�e�t.o do Oarn
peon_ de Blclcross, do
mingo à tarde, está pre
vista élPresentação espe
cial da eguipe de bicicross
da Monark, de São Paulo.
Os amigos do Jaraguá Mo
tor Clube estão prepararr
do com carinho ess�s pro
gramações esportivas.

CUMPRIMENTOS
CIRCULANDO

,

Quem recebe os cumpri
mentos de seus f.aliJili I ia-,
res, neste : sábado, é a

Sra. Olga Henschel Mahn
ke, esposa do Sr. Bruno
Mahnke e progenitora de
D. Brunhilde Schmöckel ..
E no dia 26, troca idade,
o Sr; Geraldo Wernin
ghaus, diretor do Grupo
Weg e um dos fundadores
da maior empresa de Ja
raguá do Sul.

INDICE DE ECONor.1lA

Um total de 17,251 can
didatos se inscreveram
para o vestibular da Aca
fe do próximo ano, no Es
tado. O curso de Econo
mia aa· FurjlJaraguá do
Sul teve inscritos 162 can

didatos, com índice de
2,70 candidato vaga e, a
lém' disso', 77 escolheram
'este, como segunda opção.
Como se denota, não se
rá nada fácil para os calou
ro�_ Nà Ferj, fO'ram inscri
tos 456 candidatos.

REDISTRITAMENTO DE

LlONSlSC

E'm ,reunião acontecida
na Africa do" Sul, recente
mente, a diretoria da As
sociação Internacional de
Lions

..Clube aprovou uma

reivindicação antiga dos
clubes catarinense, que
era o seu redistritamento,
xemanejando os Clubes
existentes dentro dos Pis
tritos L-10 e L-23, cril:�ndo
o tercefro distrito L-28. Os
três distritos terão sua
área definida, ficando o L-
10 na região Norte do Es
tado é Litoral, o distritO'
L":23 no Oeste e o novo

distritp L-28 na região do
Litoral do Estado. O novo

distrito será implantado a

parti,r de iulho de 1983.

CONSTAUÇAO DO
ANCIANATO

Está .em pleno andamen
to a campanha da Assocta
ção Assistencial para ido
sos "Lar das Flores", que
,objetiva formar o grupO de
associados, para ob,tenção
de reçursos que serão des-'
tinados a construção de
um ancianato em Jaraguá
do Sul, cuja cobrança terá
início em janeiro, através
de um carnê de distribuh
ção, para liquidação ne·
Banco do Brasil.

-

Corres
pondências estão sendo
enviadas e contactos man
tidos para que se conso
lide a finalidade, proposta.

CORAL DA SCAR DIA 26
Está acertada pa,ra o dia

26 próximo, a partir das
20 horas, noeine Jaraguá,
a apresntação do Coral da
Sociedade de Cultura Ar
tística, do Coral Infantil do
Col�gio São Luís e do Co
rai da Escola Básica José

r

Duarte Magalhães, que é
dirigidó par Agostinho Bor
ba. A entrada será fran
queada ao público, sendo
a promoção da pr9Priá
SCAR, que a 'Cada final-de
ano. pro.gràma a apresen-'

I tação do seu Coral.

BAZAR BENEFICENTE
Anote em sua agenda:

nos dias 10 e f1 de de
zembro, as-damas rotárlas
de Jaraguá do Sol irão pro
mover o "Bazar da Amiza
de", de caráter beneficen
te, destinado 'aos velhi
nhos e crianças carentes J

do município. O local será
na Reinaldo Rau, imedia
ções Ho S�permercado
Brelthaupt, onde estarão à

.

venda enfeites e doces de
natal e ar,tigos de costura,
bordados, pinturas, entre
outros.
'FORMANDOS EM J!. M. C.
Aconteceu ontem, 110

Restam'ante Itajara, o III
Encontro dos Forrnandos
em Educação Moral e Cí-

'

vica da Fundação Educa
cional ,Regiolilal Jaraguaen
se, que a cada ano é rea

lizada, com .0 tntuito de a

proximar aquelesecoleaas
de faculdade que por lon
gos arios juntos estuda
ram. 'Além do jantar, mut-'
tas piadas e uma descon
tração total. Valeu pessoal!

'CASÓRIOS NA AGENDA
São os seguirítes os ca

samentos que a Igreja -Ca
tólica acolhe neste sába
do: Matriz - 17 horas -
Valdemar Raulino e Irene

.. Meurer,' Odinir
_ Fusi e.

Valci Fátima ,Ferraz, Joel
Pedro da Silva e Edir Gon
zattl, Gilberto Zimmer
mann e 6ernadete Hasch
ler, e Mário Francener e
Maria Dolores Piccinhii; às
18 horas ,- Valmor Vegi
ni e Herondina Pereira e,
,às 20h, Luís' Fernando Me-/
dei ras e Jaísa Wiest. �a
Barra' do Rio Cerro, às
17h30, Luiz Antônio de Mi
randa e Maria Helena Fa
biano e, às 18h, Sílvio
Bollauf e Lourdes ecilla.
Aos jovens casats, os, nos
sos parabéns.

CURSO PREPARATóRIO
De 22 de novembro a 3

de dezembro, das 15 às
19h30" na recepção do
Colégio Divina ProVidên
cia, poderão ser feitas
inscrições para o Curso
Ideal, preparatório para os

vestibulares e supletivos.
O curso vai de 6 de de
zembro a 11 de janeiro,
também no "Divina". O
Curso Ideal está sob ori
entação e material didáti-

, co do Curso Ei Colégio Po
sitiva de CuÍ"itiba_

DIA DE AÇAO DE
GRAÇAS
A Rede Brasileira de Rá

dio e Televisão transmiti
rá quinta-feira, dia 25 de
novembrol às 12 horas, di
retamente da Cidade de
Deus, Osasco, as comemo
rações do Dia Nacional de
Ação de Graças, numa ini
ciativa das emissoras de
rádio e televisão do "país
e da Fundação Bradesco.

LlONS CIDADE
INDUSTRIAL
'O Lions 'Clube Cidade
Industrial, em outra de
suas campanhas de cará
ter humanitário, através
de uma comissão encar

regada para tal, irá recons"
truir a casa de Dona Sei-

, ma Bolduan, sinistrada se
manas atrás_ O clube irá

,

solicitar também 'a colabo
ração da 'comunidade ja
raguaense. rO Cidade ·In
dustrial, Juntamente com
outros clubes do Distrito
L-10, no dia 27 próximo,
tomará parte, em Joinville,
da 2.a Reunião do Conse-
lho Distrital.

.

V,ERA MÁRCIA E
FERNANDO .,
As 19h30, na Igreja Nos

sa Senhora de Fátima, a

cerimônia religiosa dos
jovens Vera Márcia, filha
de Elias (Vera) Mansur,
da sociedade de Rio Gran-

, de ,e Fernando, filho de
'Heinz (Sylvia) Blosfela; de
Jaraguá do Sul. Aos nu

bentes, al:! nossas felicita� .

ções.

LANCHE EM·
GUARAMIRIM

A. Sra.,'Tereía 'Camargo
Inchauste .s e c e b e u nê
quarta-ferra,' na qualidade
de nova int�gran�e <lo gru
po, em sua residência em

Guaramirim, ,as amigas
para' um lanche.
ORQUIDEAS
Aberta qumta-fetra, ,es

tá t ndo muito sucesso a
XVI ExpOSiÇão de prquf�
deas e Plantas Ornarnen
tals, da Associação Ooru
paense de Amadores de
Orquídeas, em' realização•

no Salão Paroquial (Ie Co-.
rupá, O término será ama
nhãtendo como patton'o o

Dr. 'Sílv.io Lennért e Espo
sa. A ACAO,' por ocasião
da abertura, homenageou _

'o Sr_ Germano Büttgen e
a Sra. Elze Gabler, pelo
trabalho realizado em prol
da música no município.
ENLACE WIESTI,

'

MEDEIROS
Acontece às 2Qh15 des

te sábado, na Matriz São
Sebastião, o enlace matrl
rnonlalde Jaísa Wiest com
o jovem Luiz �ernando
MeQ,eiros, em Jiconteci
menta que, irá reunir altas
expressões .da,sociedade
local. -Jaísa. é filha de Jat-
-ro (Mariza Gárcla) Wiest e
Luiz FerÍ1ando, de João
(lrae! Coelho) Medeiros.
Serão padrinhos do jovem
casalas Srs. Hugo Alves

_I(LindO}l1ar) Garcia: Aírson
(Oalva) Garcia, Hamilton
(Marly) ,Garcia, Jamiro -------.-.....------------...,;;
(Maura) Wi_est, Paulo Ce
zario Pereira e Srta. Ma
rilise Wiest, Alfeu (Edília)
Garêia, Adernar (Virgínia)
de Oliveira Furtado, Luiz
(Isaide) Bonamin,_ Alfred
(Cecília) Riechei, Adalbe..,..
to Medeiros e Srta. Vera
Garcia WielIe, o� Carlos
Medeiros e Srta. Sima
netti Victorino, Benedito
Gonçalves e Srta. Suz!, Dr_
Marh.iz Mazepa e Srta.
Egipcia, José Natal de Me
deiros e Srta_ Lucimar. A
recepção será [10 Olube
.Atlético· Baependi.
NO ROTARY
O rotariano Bruno Brei

thaupt, ex-presidente do
clube

.
e atual . presidente

da Associação Comercial e·
Industrial de Jaraguá do
Sul, terça-feira, no Rotary
Ch!Jb, fez uma pal,estra so

bre o surgimento e funcio
namento da entidade, en

quaflto Walde�ar Behling"
relatou sua r�G&1nte. via
,gern ao, Velho t.7Iundo.
NIVER DA CIBELLY .

Será neste domingo, a

comemoração do quinto a

niversárie da graciosa Ci
belly, filha do casal amigo
Dr. Aristides, (Marlene)
Panstein. ,

CURSOS PARA EMPRE
SAS T,�XTEI$: A Divisão
de Formação Profissional
da Contêxtil' publicou e

distribuiu spa programa
ção. de cursos para 1933,
destinados a empresas
têxteis, de confecções e

afins. As empresas inte
ressadas poderão solicitar
cópias pelos telefones·
(011) 263.9876 e 864.5920
ou pelo telex (011) 32723
TXTL BR.

UI Hqel.
Ao longo cIô lago
do lago sem nome

existe um homem,
que salJe amar.

Se veste de azul
se despe e se tranca
se dá com ternura

desenha poemas
pinta etlculturas
escreve quadros ,

sua mania ti o mar

seu desejo à praia
seu sonho o luar.

I
Ana Janete Pedri'

19?" -",Ja",",. '9 8"' (S�)

I

. , �

Rua João .Picolli, ,8 ':"'""�lI5:di:f�i� lelcßlU "��$alä
.

. F.one: 72-1555..�", ,�_._
,

89250-Jaraguá do Sul ' ,_ Santa C,atarin

AS��BI.JéIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL D.E, CONVOCAQAO
-.

.

'. , .. ,'.: ." . .._.

.

O presidente do ;Sindicato dos Emprega�os l1.P.Oomérclo de Jaraguá: do Sul, no uso das suas atr
buições, convoca os assocíados quites e em com
�,ljções ,de votar. p,ar� 'partJ�iparem da Assembléi
Geral Extraordinária, a ser relizada no dia 25 d
N,ovembro de 1,�82, às 19,OQ hOJflS, na sede social
a flrn.de delibe�are� sobre a seguinte ORDEM O
DIA:

1) Leitura, discussão , ..e aprovação da Previsão
Orçamentária para o Exercício de 1983.

" Não haweedo númerô �egai de a�sociados pre
sentes para instalação da Assembléia, à hora aci
ma mencionada, a mesma reällzar-se-á às 20,OO,ho'

, ras' do mesmo dia e no 'mesmo laçai' com ,quais
quer número de esseclados presentes.

Jar�uá do Sul, 17 d�_ Novembro de 1982.

IRIN·EU JUNKES
Presidente -

,

Baby beef. plcanha, peixes e camarões. Música
. ambiente - ar condicionado.

Av. G�túllo Vargas, 847 - Fone 72-1456
Jaraguá do sul-se.

BAR E RESTAURANTE H. MULLER DE EGON

SCHROEDER

Rua Bertha Weege, 2.800 - Barra do Rio

.

Em 15 de novembro, Egon Schroeder' ,

(Schroedinha), candidato a vereador pelo PMDB,
n.o 5601, espera o voto consciente dos seu� amigos.

.
.

Relógios, cristais, violões e artigos finos para pre-.
sentef:!, ,em todas as oéasiões é com o

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

\,flIe tudo lhe, faz para servir bem.
Fica na Mal. Deodoro, 364.

FLORICULTURA PRfNCIPE
----�

I'·

Flores, coroas,· cactos e decorações em geral
Rua Relnoldo Rau, 144,- Jaraguá. do Sul - SC.

A moda certa em roupas e calçados é com a

�nderela, onde estão as melhores' opções
cada .estação.

,

, C I N D E _R E L A

Veste bem. 'A moda certa, na Marechal e na

Getúlio Vargas.

,RATINHO' S�ORT�--

Calções, 'melas, tênis e demais artigos esportivos pelos

melhores preços da praça é, com a
..Ratinho Sport" - a lo

ja espórtiva da cidade.
Fica air- na Galeria Dom Fránclsco - Loja 3.

INDOSTRIA
'

MECANICA ' REECK

Carretas para transportar motos; barc'Qs.' utensílios ,e

gates para qualquer tipo de· veículo. Ofiéina de automóveis.

R,ua Reinoldo Rau,,85,..... Fone 72�06'24 -- junto ii Pepsi-Cola.
.,';'

.

j'
_"

",:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMANA DE 20 a 26 DE NOVEMBRO DE 1982 PátP,na,,

CORREIO DO POVO - Jaraeu' do Sul-SC

Praclalas,' de easalBalo'
Aurea Müller Grubba, Oficiai do Registro, CI

vU do 1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa -Catarina, Brasil. Faz saber' que
compareceram em cartório, exibindo ,os doeumen-
tas exigidos 'pela lel, a fim de se habilitarem para

'

casar:
. ,

Edital n.o, 12.873 de 11-11-1982.
ADEMIR CUNHA E LORI TIMM - Ele, brasileiro, '

solteiro, operário, natural de ,(3uaramirlm,· neste :

Estado, domiciliado e residente em Guaramirim,
neste Estado, filho de Braz Amandio da Cunha' e
de Massimina da Silva Cunha. - Ela, brasileira,
solteira, operária, natural de São Carlos, neste
Estado, domiciliada e' residente na Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira, nesta cidade filha de
Armando Tlmm e de Florinda Ohaves Tlrnm.

Edital n.o 12.874 de 11-11-1982.
JOÃO SCHMITZ E ,IRENE HILBERT - Ele, brasi
leiro, solteiro, servente, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado e residente na Ruà Ro
berto Ziemann, nesta cidade, fllho de Estanislau '

Schmitz e de Maria ,Vieira Schmitz. - Ela, brasl
leira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente na Rua Luiz Gonzaga
Ayroso" nesta cidade, filha de José Hilbert e de

, Laurita Weiler Hilbert. '

Edital n.o 12.877 de 12-11'-1982.
ALC.IR PRADI' E TANIA MARIA DE SOUZA - Ele,
brasileiro, solteiro, industrial, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e 'residente na Rua João Ja
nuário Ayroso, nesta cidade, filho de Renato Pradi
e de Bernardina Leoni Pradi. - Ela, brasileira, sol-

'

tetra, industriária, natural de �araguá do Sul, do
miciliada e residente na Rúa Walter' Marquardt,
nesta cidade, filha de Amaro João de Souza e de
Marta Vasel de, Souza., ,

Edital n.o 12.875 de 11-11-1982.
MIGUÉL OSMAIR ALVES FERNANDES E CARMEN
NEITZEL - Ele, brasileiro, solteiro, operário, na- ,

'

tural de Monte Castelo, neste Estado', domiciliado
e residente na Rua Joinville nesta- cidade filho
',José Alves Fernandes e de Maria do' Ama;a!. -
Ela, brasileira, solteira, lndustrlárla, natural de Ja
raquá do Sul, domiciliada e residente na Rua Frte
drich Wilhelm Sonnhenhol, nesta cidade, filha de
Walter Neitzel, e de Herta Engelmann Neitzel.

Edital n.o 12.876 de 11-11-1982.
ADOLFO GRONFELD E EMILIA DE LIMA - Ele,
brasileiro, solteiro, eletrlclsta, natural de Rio do
Sul, neste Estado, domiciliado e residente em Ri
beirão Grande do Norte, neste dlstrtto, filho de Er
víno Grünfeld e de Elsa Grünfeld. - Ela brasileira,
solteira" do lar, natural de Frederico Westhaien, Rio
Grande do Sul, domiciliada e residente em Ribei
rão 'Grande dó' Norte, neste distrito, ,filha de Ge
rardlna Poncío de Lima. '

'

,

'

Edital n.O, 12.878 de 12-11�1982.
, ,

ADENOR KRETZ�CHMER E JORACI GONÇÀLVES
DA LUZ - Ele, brasllelro, solteiro, .operárlo, na
tural de Guaramlrím, neste Estado, domiciliado e

.resldente em Ribeirão Molha, neste distrito, filho
de Afonso Kretzschmer e de Laura Kreiss Kretzs-
chmer. - Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Cedro, Alto,- neste Estado', domiciliada e resi
dente em Ribeirão Molha; neste distrito, filha de
Leonardo Gonçalves da Luz e de Maria Gonçal-
oves da Luz.

Edital n.o 12.879 de 12:-11-1982. .

MARIO DE ASSUMPÇAO E ILCA PRUST � Ele,
brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá
do Sul, domi,ciliado e residente na Rua 247, nesta
cidade, filho de Reinaldo Thomas de Assumpção
e de Anna Maria 'Bertha de Assumpção .

.- Ela, bra-
, sile'ira, solteira, auxi,liar de dentista, natural de
Jaraguá dO- Sul, domicilüida e residente r1ta Rua
247, nesta cidede, filha de Alex Friedrich Hermann
Prust e de Paulina Verbinnen Prust.

.

Edital n.o 12.880 de 12-11-1982.
POUBIO 'ANDY RADTKE E MARCIA REGINA LEI
TE BASTOS - ele, brasileiro, solteit:.o, bancário,
natural de Jaraguá do Sul; domiciliado e residente
na Rua Rudolfo Hufenuessler, nesta cidade, filho
,de Antonio Joãó Radtke e de Iranda Sanson Radtke.

'" - Ela, brasileira, solteira, do iar, natliJral de Ca
pinzal, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Victor Rosenberg, nesta cidade, filhade Milton
Leite Bastos e de Agueda Leite Bastqs.

Edital n.o 1�.881 de 12-11-1982.
NORBERTO VOIGT E ELCINIRA RANTHUN � Ele,
brasileiro, solteiro, auxiliar almoxarife, natural de
Schroeder, neste Estado, ,domiciliado e residente
em Schroeder, 'neste Estado, filho de Egon Voigt '

e de Hildegard Fr.itzke Voigt. -"Ela, brasileira, sol
teira, industriária"natúral de Jaraguá do Sul, domi
Ciliada e residente em Itapocuzinho, neste distri
to, filha de 'Edgard Ramthun e de Edela Görll'
Ramthun.

'

Edital n.o 12.882 12-11-1982.
, HARIWALD WALTER OBENAUS E MARINA BRI
DAROLl - Ele, brasileiro, solteiro, Industriário,
natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliado
e residente em Schroeder, neste Estado, filho de

3 João Ernesto Obenaus e de Irene Hertha Rohwe
der Obenaus. - Ela; brasileira, solt�lra, industriá
ria, natur.al de Jaraguá do Sul" domiciliada e re"

sidente em Estrada Itapocuzlnho, neste distr.lto,
fi I,ha de Helclo Brldaroll e de Ana Ivete Paterno
Bridaroll.

'
. '

Edital n.o 12.88� de 16-11-1982.
.

LUIZ FERNANDO MENEL E JANETJ: DIAS - Ele,
brasileiro, solteiro, mecânico, naturai de Jàraguá
do Sul, domiciliado.e residente em Joinville; ,nes-

" te Estado, filho de Claudio Meriel e de Hilda' Flo-
�.> > ,

_''-... 0_. __
.'

.'

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

, rtant 'Menel. - Ela, brasileira, solteira do lar ria
turál de Jaraguá do Sul, domiciliada � resid�nte
em Nereu Ramos, neste distr.tto, :filha de MaQoel'
Dias e de Cecilia,Morettl Dl'as.

-Edltal n.o 12.884 de 16-11-1982.
, IVO AURI KARGER E IVONETE DA MAIA ....... Ele,
brasileiro, solteiro, Industrlário, natural de Vila'
�bire�âma-Girua, RIo Grande do Sul, domiciliado e

'

residente em Jaraguá-esquerdo, neste distrito, fi
lho de LindolphoKarger e de Rosalina Helma Kar
ger. -- Ela, brasileira, solteira, costureira, natural
de Pirabeiraba, neste Estado, domiciliada e resi
dente em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, filha
de José Lucinda Maia e de Maria da Maia.

I=dital n.o 12.885 de 1&11-1982.
STANISLAU STRYHALSKI E LEODEl'E PESSArE
_:_ Ele, brasileiro, solteiro, -tornetro, natural de
Benedito �ovo, neste Estado, domiciliado e re

sidente em Três Rio do Sul, neste distrito, filho
'

, de Bernardo Stryhalski e de Alv"na '.Stryhalski. -
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório" na-

'

tural de. Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
Rua -Jolnvllle nesta cidade, filha dé Geraldo Pessa-
te e de lnez Pedri Pessate.

'

.
'

Edital n.o 12.886 de 16-11-1982.
OSCAR LUIZ DIAS E MtRIAM TEREZINHA MAR
CARINI -- Ele, brasileiro, solteiro, representante;

,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

.

,

na flua Epitacio Pessoa, neste distrito, filho de
João Dias' e de Fedélia Maria Lucilda Lenzi Dias.'
-- Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residen
te na Rua Bernardo Grubba, nesta cidade, filha,
de Dante Marcarlrrl e de Emrna Marcarini. '

Edital ri.o 12.887 de 16-11-1982.
OSNIR GONÇALVES E HELENA NEDIR SCOZ -
Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural êle
Jaraguá 'do Sul, domiciliado e' residente na 'Rua
Antonio carlos Ferreira, nesta 'cidade, filho de Jo
sé ,Gonçalves Filho e de Maria Tlcllla Gonçalves.
-- Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e residente na Rua An
tonio Carlos Ferreira, nesta cidade, filha de Ter
clllo Scoz e de Rita Scoz.

Edital n.? 12.888 de '1'6-11-1982.
RENATO KONELL E MARIA ARLETE MOKWA
Ele, brasileiro, solteiro, enfermeiro, natural de Po
merode, neste Estado, domiciliado e residente' em
Barra do Ria Cêrro neste distrito, filhó de Rudi
Konell e de Hilda Buttenberg Konel!. ......... Ela, bra-'
sileira, solteira, operaria, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e 'residente em Barra do Rio Oêr
ro, neste distrito, filha de Pedro Mokwa e de Tecla
Gióvanella Mokwa.

Edital .0.° 12.889 de 16-11-1982. "

PERICLES 'ROMERO LENZI ZANLUCA E RUBIA
REGIt:JA WULF - 'Ele, brasileiro, solteiro, despa
chante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e
residente na Rua, Epitácio Pessoa, nesta cidade,
filho de Ivo Nereu Zanluca e de Zanida Antonia
Lenzi Zanluca. -' Ela, brasileira, solteira, bancá
riß, natural de Guararnirim,. neste Estado, domici-
'Iiada e residente em Guaramirim, neste Estado,
filha de Norberto Henrique Wulf e de Regina Lem-
ke Wulf., ,

"

Edital n.? 12.900 de 17-11-1982. ,

Cópia recebida do Cartório de Guararnlrlrn, neste
Estado. '

JOSÉ HORACIO ROSA E DIRCE LAGO ......:. Ele,
brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Guarami
rim, neste Estado, domiciliado e residente em Gua
rarnlrlm, neste Estado, filho de Francisco Firmo
Rosa e de Luzia Josefa Soares Ro!?a. - Ela, bra
sileira� solteira,' industriária, natUral de Massaràn
duba, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua ,Joãq Carlos Stein, nesta cidade, filha de João
Lago e de Maria ,Raffaeli Lago.'
Edital n!O 12.901 de 17-11-1982. '

ALCIDES JOÃO PAVANELLO 'E TERESINHA PIA
NEZZER ---: Ele, brasileiro,' solteiro, iridustriário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
'em Itapocuzinho, neste distrito, filho de Luiz Pa
vanello e de Matilde Zapella Pavanello. -:- Ela,
brasileira, solteira, industriária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e residente em Itapocuzi
nho, neste distrito, filha de Vito Pianezzer e de
Maria Campregher Pianezzer.

,
Edital n.o 12.902 de 17-11-1982.
SÉRGIO ROBERTO RADUNI E ,'CACILDA CHIQUE
LEIRO - Ele, brasileirO, solteiro" marceneiro;-ena
tural de Joinville, neste Estado, domiciliado e re

sidente em Joinville, neste Estado filho de Os
waldo Radun e de Gisela Radun. � Ela, brasilei
ra, solteira, industriária, natural de Dona Emma,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua ,Gui
lherme Kopmann, nesta cid�de, filha' de Gili Chi�

I qyeleiro e de Ol'ga Diedrlch.
'

Edital' n.o 12.903 de 17-11-1982. '

JOSÉ CARLOS ANTUNES SOUZA E TANIA TE
RESA ßERNARDI .- Ele, brasileiro, solteiro, ope
rario, natural de Bocaina do Sul, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua,Rio Branco, nesta ci
dad.e, fil�o de Ivo Macedo de SOljza e de Clara'An
tU!1es de Souza. - Ela, brasileira"solteira, indus
triária, natural, de Schroeder, neste Estado domi-

, ciliada e residente eln Estrada Itapocuzinho', neste
distrito, filha de Dlonlzlo Bernardi e de Almida
Bernardi.

"

Edital n.o 12.904 de 17-11-1982.'
'

OSNILDO LUIZ BATISTA E MARLENE RUDA -

ele, 'brasileil'ó, solteiro, escriturário, natural de
São Francisco do Sul, neste Estado, domiciliado e '

. residente na Rua Cabo Harrl Hadlich, nesta ,cidade,
filho de Manoel Luiz Batista e de Matilde Miranda
Batista. -, Ela, brasileira, solteira, auxiliar de es'

critório, natural de São Bento do Sul, neste Estã
do, filha de Estanislau Ruda e de'Cristina Ruda.

Escritório Jurrdlco na Av. Mal. Deodoro, 413

Fone 72-()244,'- jaraguá do Sul - SC.
.

COMUNIDADE EVANGI!L;� I I
CA: Este 21 de novembro ;::===='================
é o último domingo do a-

I I'
'

no eclesiástico. Haverá
cultos às 8 horas, em Ja- DR. ALTEVIR ANTONIO FOGAÇA JONIOR

,

raguá do Sul com confir
mação e celebração da
Ceia ,do Senhor e, tam-'
bém, em Santa Luzia; às
Wh, na Ilha da Figueira e,
às 19 I horas, culto tnfer
mal, na igreja do centro..

.

2) O Grupo da Ordem Au
xllladora de Sein h o r as

Evangélicas-O A S 'E, das
5as. feiras, promoverá no

dia 27, a partir das 14
haras, um bazar benefi
cente no salão da comu-

.

nidade do centro. 3) As
matrículas no Jar�im �de
Infância Pestalozzi deve
räó .ser efetuadas nos se

guintes dias e maneiras:
a) dia 23.11.82, matrícula
dos atuais alunos e seus

irmãos; b) dia 01;12:82,
matrícula dos Irmãos dos
alunos da Escola -Jaraquä:
c) dias 06 e 07.12.82, -m�;
trfculas dos demais ínte
ressados. Elas poderão ser

feitas na secretaria do Jar
'dtrn de Infância Pestalozzi,
das 8 às 11h30 e das "

13h30 às 17 horas. 4)
Numá promoção da -Juven
tude Evangélica n.o âmbi
to da 2,.a Região Eclesiás
tica, será realizado rieste
.domlnqo, dia 21, o 11.°
Festival de Música e Can
to (FEMUCA), ein Jaraguá
do $:ul, reunindo grupos de
jovens dos distritos ecle-
'siásti'cos' de Jaraguá, Joln
vllle, Sul 'do, Paraná, Blu
menau e Alto Vale do Ita
jaí. Estes jovens, através
da música e do canto, de-
'sejam testemunhar a sua

fé cristã, o louvor e a a

doraçãr, a Deus. A progra
mação terá início às 9 ho
ras, com culto,

,[01110 JnfOlilIlID ',. ,

CARTAZ CINEMATOGRA.
FICO: No Clne ,Jaraguá, a
partir deste sábado, até
terça-feira, "Q Último Tu
barão", censura 14 anos.
E quarta e quintaieira, o

filme "Feliz Aniversário
para Mim". IE este mês,
ainda, de '27 a 30, "A Fo
me do Sexo" e dia 28,' às
14h, "C i n d e f e I o Trapa-

, Ihão";
.

COMUNIDADE CATóLICA:

Está à 'dlsposlção das fa
míliás o rnanuàl da nove

na do natalpara este ano. '

Todas' as famílias da COe

munldade estão convida
dasa se reunirem para, em
grupos, celebrarem a no-

, vena em preparação a um
natal cristão. Urge recris
tianizar a festa' do natal.
o' natal, segundo o Padre,
João, deve fazer os cris
tãos se lembrarem do nas

cimento' de Cristo, o Salva
dor CIo mundo. O tem.a da

'

novena é a família.,
'

2)
As datas da pri)meira co

munhão estão marcadas
para os seguintes dias: 28
de novembr.o na Matriz São
,Sebastião e Comunidade
São Francisco de Assis e,
dia 5 de dezembro, nas

comunidades São Judas
Tadeu e' Sã-o Luiz Gonza
ga. 3) No dia 3 de de
zembro &erão crismados'

os candidàtos adultos, pre- .

parados no segundo se

mestre. que são em torno

de 50. O 'horário da cele

bração da crisma será às

1,9 horas, na Matriz. 4)
A Paróquia está reinician

do os trabalhos' no Edifí
cio Cristo-Rei. Será feita

mais uma laje e a cober

tura, além da divisão das
salas para servir para o

, Centro de Pastoral, onde

se dará a catequese de t.a

comunhão, crisma, movi

mentos, reuniõ,es e cur

sos.

KOHlBUH,- U,SuPQrmotor
. '. � ,

'lridicador Profissional
ADVO,GADOS

-----

DR. FRIEDEL SCHACHT

AdVogado e Auditor

Advogado

Especial,idade em cobranças, desquites e divórcios
Rua Domingos da Nova, 1 02 � Fone 72-0498 <,

JaragJ,lá do Sul - SC.

DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

Advqgado

Central especializada em cobrança empresarial e

particular, cobrança judicia! e inventário.
Rua Domingos da' Nova, 283 - Fone 72-0004

, Jaragu6 do Sul � SC.

CONTkBILIDADE
"

-----

IORGANIZAC;AO CONtABIL
"A COMERCIAL" SIC LTD-A----

/

Contabilidade, recursos fiscais e adminis
trativos, serviços de marcas e patentes, legisla
ção trabalhista e, prevldêncía soclal, seguros e

serviços aéreos VARIG_
/

Rua Cei. Procópio Gomes, 290

72-0091 - Jaragu' do Sul-SC.

Fone

Comunicado
ESCRITóRIO CONTltBIL GARCIA

comunica que está atendendo em suas novas Instalações,

1_
00 Ru••'''0 do Rio ."oro. s/o" -' d.I<oote do SAMAE.

I
ESCRITóRIO TECNICONTABIL DE JANUARIO

STINGMEN
,

,

Escrita fiscal e ,?ontabilldade em. gerál
Rua Clemente Baratto, 81 Fone 72-0531

Jaraguá 'do SuI-SC.

Auto ,Mecinlca ' Avenida

Mecânica - Tomo - Retíficas de Motores -

,

Eletricidade e Manuten�io Geral

Direção' de: Egon Henschel

Av. Getúlio Vargas" 755 - Fone 72-0115

, JaraQl:Já do Sul-SC.

DR. OSLIM MALINA

Cirurgia Vascu!ar - Angiologia

Cirurgia de varizes - esclerose de microvarizes
-, distúrbios das gorduras do sang,..e - hiperten"
sao arterial - impotênCia sexual masculina por
insuficiência arterial - tromboses arteriais, v&

nosas ,e embolias - cirurgia das obstruções arte
riais no, pescoç9, no abdome e nos membros. FisIo
terapia ,vascular. Labqratório de fluxo vascular.

.

Consultório: Rua Guilherme Weege n.o 22 1.° an
dar, Sala 17, (Esquina com 'Av. Mal Deodoro)' o:
Fone 72-1524. Horário: das' 8h30, às 12 horas.

..

, Co'mercial Flori,ani
,

Revenda e assistência tácnlca autorizada
SHARP, revendedor DIsmac' e ,conserto de máqUi
nas de escritório em gerai.' (Temos ryláqulnas de
escrever e somar usadas para venda) •
�:,

Rua� ,Vén'Ànclo da Snva Porto, 331,. - Fone: "
,

72-149,4 """:",,,Jaraguá do SukSC. :
?1.:<,t �,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[(.) a-iI @ (., tI')�.lq.]
Fundado em 10 de maio de 1818
CGCMF N.o 84.438.581/0001-34

EUGINIO VICTOR SCHMOéKEL

Jornalista Prof� DRT-SC n,o 729 e Diretor de ElÍ1presa
.lomaIfsUca DRT-SC n·o 20. Membro efetivo do InsUtuto HIateS
rico e Geogr6f1co de SIUI" cMarlßL

.

Colaboradores
Fl6vlo José Brugnago, Yvonne' Alice SchmOckel Gonçalves
�alme Blank; Prof. Paulo Morettl, Silveira Janlor, Rudolf Hirsch:
feld, Joaé Castilho Pinto. Dr. Joaé Albertó Barbosa. .

RecI8çIo. Admlnlstraçlo • Publicidade:,
Rua Procópio Gomes de Oliveira n.o 290.

--- Caixa Posta' 19 - Fone 72-0091
89250 - Jaragué do Sul - sc.

Composi"', Imprealo • Clrculaçlo:
Sociedade Grêflca Avenida Ltda•.• Jaragué do Sul - sc.

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ 2.000_00

Outras cidades Cr$ 2 _ 500:00
�úmero atrasado " 'Cr$

-

50,00

....
emplar avulso : ..

• .. .. • • • • • • • • • • . . . . Cr$ 40,00

�..;:..."� por ............ e nem

.

O ·0011'8'0 do Povo" • IIIOC'. a ADJORI1SC e ABRAJORI_

Viação Canannho
TRANSPORTE URBANO

INTERURBANO,. EXcliRSO!S.
!- "Canarinho" preocupa-se com a su� lo-·

comoçaó, colocando à disposição modemlsslmos'
öntbus.. com pessoal espeCializado, possibilitando

,-uma viagem tranqüila, rápida e segura.
Programe beml Programe CANARINHO -

o· transporte carinhoso.
.

JARAGUÁ- DO SUL SANTA CATARINA

ETERNIZE OS BONS MOMENTOS,

Presenteie com Jóias e as mals flnas su-

I
gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal �

•

GeWIlo Vargaa. .

. I
'araguãFunilaria Ltda.

, Calhas pa... tddàs a. finalidade.. Fava-nos
u'!'8 visita. Estamo. em concllç6es de atendl-Ios
eficientemente. .

.

Rua Felipe Schmldt, 279 _' Fone 72-0448 _

Jaraguá do Sul-SC. -

'

'

.
.

Construtora Seria - Ltda�
CONSTRUÇAO cmL, ENGENHARIA E

COMeRCIO DE MATERIAL .

DE CONSTRUÇAO.

Rua Joio Picalll, 94 � Edlf. Carlos Sp6zla
Telefone: _72-0214

JARAGUA DO SUL $TA. CATARINA

�orage LS - Verde Met. 1982

e Rey - Azul Met. •..•....••...••••............. 1982

� 100:» (DIESEL) - Vermelho c/Branco , . .. 1981
,

orce " L - Branco . 1981

gorceln L -:- Vermo Vers. Met :.::::::::: 1980

orca

I
II I:-DO - Bege Met. 1979

�rcel " L - Bege Met : .. '

'" 1979

Co::1 :: t=�ul •••
-

, . . . .. .. .. . . .. 1978

Che
.

ege " . . . . • .. .. .. . .. 1978

O rette L - Prata .. '........................... .... 1978

ppa a
L

Verde Met. .
' ; .' . .. 1979

passat S - Bege .. "... .. .. .. . .. .. .. . .. 1979

Passa� :::
- Vermelho . 1981

V: 1300 -=- Verde ,.: :.. 1980

Volks 1300 _ :zul :......................
1980

'Iks
age .•.•.•..••..............•..•.... 1976

. �Olk 1300 - Bege .•.•••••...•�.................. 1975

I F� 1901300Lara�ermelho . � . ; : ','

.1974'1F
nJa ..........••....•......... 1,978

• 100 - Azul •••••••.•••••••••••••... '.'

_.
. . 1978

I
,

. Terraplenagem. Var�as
Tubos em concreto para todos os fins

E

Tobos Santa Helena
Serviços de retroescavacktira e tratores de esteira

Rua Joinvill�, .1.016. - Fone 72-1101.

CONFIRA A HISTÔRI ...

'Barão de Itapocu
, ,

HA 38 ANOS

,Considerações
.

sobre, Velhos

----- Era o ano de 1944 que corria e por forç�
dos acontecimentós da época, era nomeada a Co
missão da Liga de Defesa Nacional neste municí

pio, �
-

saber: Tte. Leonidas C. Herbster, dr, Ary
Pereira Oliveira, dr. Príamo do Amaral e Silva, dr..

Arquimedes Dantas, Artur Müller, Mário Tavares
da Cunha Mello, 'Emílio da Silva, Luiz Gomes, Wal
demar Luz, Carlos Tosini e Eugênio Marchetti. A

escolha não podia deixar de ser a melhor pará o

quadro social da segunda guerra mundial. Notem

que alguns já não mals vivem, mas mesmo ainda
em vida, muitas vezes estiveram em campos opos
tos e por vezes fortemente unldos por tnteresses

que a- polrtica do momento exigia. Então é inte-
,

ressante constatar rios dias de hoje, candidatos

já vitoriosos das eleições de 15 de novembro de

1982, se referirem' dtas antes do pleito de que

e�istiam descontentes no PDS, segundo informa

eao num jornal local. Cremos que quem afirmou

o� . clas�jfjcou de descontentes não sábia ,0_ que

I
dlzla. Nao estavam descontentes, essa a verdade.'

Apenas não concordavam com o quadro de conduta
da campanha. Afinal, democracia é assim mes-

mo...
.

--- O dla 10 de novembro, desde 193-'7, entrava
para o rol das grandes datas na Nação. E dlzla a

imprensa da época: "Veio ele por termo às dls-
_ senções e antagonismos que partidos mal orienta
dos procuravam semear entre nös".
--- O sr, Heinrich Kopmann, exímio artista do

p�ncel, r�alizava no mês de dezembro uma exposi-,
çao de pinturas de sua autoria. Muitas obras hoje
enfeitam luxuosas. residências de Jaraguá do Sul,
alcançando grande valor as obras do artista [ara
quaense já falecido.

... HA 30 ANOS

. PoJítica não é privilégio dos homens de ho-

je. Aliás, não se fazem mais políticos como anti

gamente. Até os oradores dos comícios deixaram

��ito � desejar. Mas em 1952, há 30' anos, os po
lítlcos mconformados baixavam o páu no prefeito
Artur Müller, descrendo de sua capacidade admt
nistrativa. Mas davam.se mal. Respondia o prefei
to aos que o desafiavam: "O calçamento não será
feito! E a construção continúa seu ritmo normal.
A lei do calçamento é inconstitucional! E o MM.o

Juiz de Direito da Comarca - acaba de exarar lu
minosa sentença firmando a constitucionalidade
dessa lei. A Estrada Corupá-S. Bento não virá nun
ca! E a estrada est,á sendo construída. O Posto de
Saúde é conversa fiada! E o Posto está alí já de

pé (hoje é. a Exatorla Estadual). As vacas adqulrl
das pela Prefeitura é tapeação! Mas as vacas vie

ram. As vacas são tuberculosas e não dão leitel
Vieram os atestados de sanidade e" as .vacas re-

. feitas da viagem, já dão 10 litros de leite diaria

me�te. Mas não é só. Veio o Posto Agro-Pecuário
(hoje o Parque Agm-PeclUirio Ministro João Cleo

phas). Vieram as pontes, as escolas. Veio, afinal.
em menos de 2 anos o que estava previsto para
ser feito em 5.

-

O candidato repubUcano Dwight Eisenho
wer conquistava a presidência da 'Republica- dos
Estados Unidos, sobre o seu adversário Steven

son, uma vida República dos·Estados Unidos so

bre o seu adversário Steven�on, uma vitória e�ma- .

gadora que interrompeu _a liderança que o Demo-

crata retinha ha vinte anos.
.

.

-

.. -. Dois cidadãos entravam 'na redação do se

manário "A Verdade" e dando tiros p'ara amendron
tar os operários, procederam' ao empastetamento
do jornal.

.

Silveira Júnior

·

Não estou muito seguro, mas creio que. este é o

ANO DO IDOSO. Se não for, desculpem. A minha hls

tória tem � mesma atualídede. Esses anos de idosos,

de ecologia, de deficientes físicos têm grande utllldade.
na medida ein que concentram o interesse público so

bre problemas especlflcos. Mas creio que o enfoque
· que está sendo dado ao idoso deve ser reavaliado.

-,*-
Tenho observado que há um propósito piedoso de

.

transformar os velhos. 'da comunidade numa espéc.ie de
macacos de jardim zoológico, todos reunidos em um

m_esmo lugar, onde, aos domingos, os moços.e parentes
· vao levar banana e jogar pipoca, menos por amor,· do

que pela necessidade de aliviar tensões e complexos
de culpa. '

.

-,*-
·

Falo como velho e sei que não há nada rnals depri-
mente para uma pessoa Idosa do que éenflnä-la entre

· velhos, onde todos Juntos vão falar sobre reumatismo,

sobre como era bom o tempo de antigamente.
. . - * -

.

Eu creio que o que o velho quer é disputar o seu ,

lugar indiscriminado, tendo contato com moços, madu

ro� e velhos e não ganhar um lugar dellmltado, onde SÓ
existem velhos como ele.

,

- '* -
Falo por mim que evito o contato: com os velhos

que assumem a sua ancianidade. ,E quando .dlqo isso

quero ser muito bem entendido. Na minha vivência diá
ria trato indistintamente com velhos e moços, mas gà
rantidamente não tenho nenhum prazer em desfiar con
versas sobre velharias, nem falar sobre achaques. Pelo,
contrário. Se me atace a gota, saio mancando, mas evi-

to ficar na cama.

.

'- ,

.'- '* -,
.

_

T�nho profundo desapreço por certas caridades que
sao feitas aos velhos, quando uma equipe de televisão

ou de jornal vai aos seus asilos e até às suas casas e

lá insiste em registrar ângulos que expõem a devasta

ção causada pelos anos. Um cinegrafista de televisão
foi registrar a vida num asilo e não se cansou de foto

grafar velhos escleresados; agarrados uns aos outros

numa dança que mais parecia uma luta entre fantasmas.

E sa procurava um ancião para entrevistá-lo haveria de

expor as suas gengivas órfãs de dentes e a pele enru

gada como o. dorso de um dinossauro.

'<It.

.... '*-
A piedade que se pode ter com os idosos é deixá-

los no seu arnblente natural, com os seus hábitos dls

eretos e não dizer ao mundo: "Vejam que desgraça é

ficar velho".
. -*-

A grande piedade seria deixar que o velho convi-

vesse na intimidade da sua família, tratado como uma

criatura humana e não como um estorvo. -.

.

- * -
_ A grande piedade dos mais jovens para com os

velhos é conviver com eles, sem nenhuma afetação de
benemerência. Falar com o velho como quem fala eõm
uma pessoa comum e não com o vovozinho ou com õ ve

Ihin�o boa praça; .Crelo que o velho não quer dtscrlrnl
naçao. Ele quer Simplesmente viver e conviver com ve·

Iho�1 com rnoçoe, com moças, no mesmo espaço e não

numa área delimitada como um jardim z6010gico para
velhos.

.

-,*-
·

_ Não há maior piedade da família do que permitir
que o velho morra na sua casa, depois de uma vida em

comum e sem preconceitos.
.

.

- '* - .

.

É muito triste envelhecer' quando .' se sente que es-

tamos sendo discriminados, quando. escolhem as con�
versas em que podemos participar; as comidas que po
demos comer e as. que devamos evitar; não especifica'
mente pot estarmos doentes, mas simplesmente por
sermos vel.hos..·

.

·

� '* --

Graças a Deus tenho uma família que me incenti�

va a manter a minha Juventude espiritual, tratando-me
como se eu fOSse um jovem. embora me respeitando
.:;omo se eu fosse O próprio Matusalem.

._ ,*-
Prefiro morrer mals cedo, mas quero continuar com

o direito de falar sobre música e cin'ema, sobre flores.
e festas,

-

sobre vlaqens e crianças, sobre mulheres e

poesia. No dia em que tiver prazer em falar sobre reu

matismo, sobre as excelências do.s tempos antigos -e

sobre e�sa coisa aborrecldfssima que é o custo de vida, -

n�sse dia já terei dobrado d cabo da. Boa Esperança,
nao no caminho das fndlas, mas no rumo do cemitério.

,CARTA DE UM DROGADO

Luiz Feracine

A dramática carta que pas-
.

samos a transcrever na ín

tegra. foi 'escrita por um

viciado em drogas, instan

tes antes de se suicidar. O

texto foi dado ao público
,pela polfcía de -Placença
(Itália>, no mês passado.
Seu autor, João Metti, de

apenas' 29 anos, consciente

da insensatez do seu gesto,
pretendia, no entanto, dei

xar um alerta pungente para
as novas gerações que, co

mo ele, estão se enveredando
pelo descaminho da auto

destruição.
.

Vale apena ler
esta mensagem dolorosa.

.

"Dar uma resposta para

aquilo que estou fazendo é

quase impossível.
Eu mesmo estou perple .

xo. Sempre afirmei que
no dla em estivesse convie.

I
to de me ter tornado

verme,
.

um .escrevo, um in

válido, alguém incapàz. da

pensar, de lograr a viver
.

sem
_ dependência dos ou-

tros, eu desistiria

mundo e iria buscar

melhor no além.
Não acredito na morte a

não ser aquela física.

porque na outra vida, que,

dado seja tal como !magino,
terei uma existência muito

tranquila e serená.
A heroína destruiu a mi

nha vida, a minha família, o

meu amor e agora, começa

á corroer também a minha

alma. Perdi tudo na, vida

porque não tive a força, a

coragem, á vontade de re- \

slstlr ao mal que me estava

arrastando para o inferno do

qual não sou capaz de sair.

Se, no além, existJr inferno,'
isto já não me apavora.

Sem querer apresentar
desculpas, admito minha fra

quesa de espírito, já que

estou renunciando travar

nova luta contra a droga.
Aliás. Inútil porque sairia

vencido de IiIOVO.

E;is a razão porque fria

mente e até: egoisticamen
te, embora consciente de

meus atos, decidi pôr termo
à esta existênoia terrena.

.

A' bem dizer já morri

'desde O· dia em que um a

migo meu, pela primeira
vez, me injetou o veneno e

eu apertei - a seringa. No

princípio; tudo beml Depois.
com o decorrer do tempo,

percebi' que tinha embarca
do- em uma canoa furada.

Mas Já era tarde. Não

sabia como pular fora. Não

sabia até o dia em que es

tava certo de não poder de

jeito nenhum.
Sei que pertubei a vida

de tanta gente que estimo

e que me aina. Entre estes,

meu pai que ámo como ja
mais pensei querer tão bem .

Meu irmão e sl!la'
.

famllia,

aos quais, m�smo' sem te

lo demonstrado, sou afei

çoadíssimo. Minha esposa,

que pata mim slgnificol!! a

descoberta de ,um mundo

que eu não pensava existir:·.
o amor. Infelizmente tudo

Isso foi arruinado pela he··

rorna.
Também minha fé: a po

litica e a religiosa, fé na

vida. Tudo des_,moronou.
Portanto, da vida daque,

.
Ie homem que fui nada m�is

I restou, ou quase nada. .So
. brou slrri uma carcaça de

,

carne que logo mals' a ter

ra val comer. Só espero que
não seja, tarde demais e

qUe nIo se desfaça também

o meu esprrito. Espero que

seja tempo para salvá-lo.
-

Que Deus me ajude e me

.perdoel.
'A, ponta d�quela agulha

da leva só à três lugares:!
cárcere, manlcOmio, cemi

tério. Na, cadela nunca en-

'trei, nem sequer no mani
cOmlo: Sob"ra Q cemitério.

Por Isso, resolvi dizer basta.
. Vou estacionar' por aqui,
pondo fim a esta longa e

dolorosa, agonia.

.,. HA 20 ANOS

Importante reunião realizava-se em Join- Iville, onde o deputado federal Lauro Carneiro de

LoyO'I� �nformava ter -levado a calamitosa situação
energetlca do nosso Estado à Câmara Federal, on-

. de encontrou éco junto de seus pares e em de
corrência do que veio de criar-se uma éomissão
�e Parlamen�a�es� 'Técnicos.dos ServiÇOS Especia
lizados do MlnJsteno das Mmas � Energia e memo,

bros do Banco do Desenvolvimento Eeonomico. Ho

je temos_ conhecimento do grande serviço presta
do pelo deputado já falecido, pois,. em todos os

quadrantes do municfpio temos -energia abundante'
,para trabalhar.

HA 10 ANOS
--- Segundo pesquisa'do nosso querido Frei
Aurélio Stulzer, atltor do recente livro A GUERRA
DOS FANATICOS {1912-1916) A Contribuição dos
Franciscanos, em 14 de novembro de 1876 (fazem
106 anos), o Coronél Emrllo· Carlos Jourdan pedia
ordens para entrega oficiai dos autos, tombamen-
to e planta das terras medidas.'

.
.

colégiO -Divina ProvidênCia
, PARE, PENSE" LEIA E OPTEI

O Colégiq "Divina Providência" para o ano

de 1983 promete muitas inOvações, a saber as se

guintes.
* no turno MATUTINO funcionará o 1.0 NÚ

CLEO COMUM - 2.° Grau e ainda o 2.° PEDAGÓ
GICO.- 2.° Grau, implantado no horário matutino

em vista da, necessidade e intenções da comuni

dade, além das séries já existentes (1.& a 8.8) e

Jardim de Infância.
. -

.e * no NOTURNO continuam o Curso·Supleti-
vo de 1.° Grau (ginásio em 2 anos) o Núcleo Co
mum, Habilitação Básica em' Química, curso este

que proporciona ao' estudante Jaraguaense melhor
base e maiores probabilidades de enfrentar os

cursos de grau superior (Faculdades) e ainda a 8.a
SÉRIE REGULAR 1.° Grau.

·

*, Esp�rando
- contar com a- presença e espf

rito progressista da classe estudantil, propomo-nos
,a _mel.hor servir a elite tovem no que tange o fator
crescimento da Educaçao. .

CONTA�OS COM A SU!, COLABORAÇÃO!
.

Obs.: Maiores. informações sobre os cursos

deste Estabelecimento pelo telefone ·72-0779.

A to�os meu amor. Adeus!

(JÓão Mettj).

Inuustrias �ellnil1as . Jara�llá �. A•.
•

COMPAl - (oncentrados para Allmentos-

,FaÇa urna Assinatura do "Correid do Povo".
Por Cr$ -2.000,00, voCê recebe durante um ano- e

ainda terá direito a receber uma cautela 'da promd-
'

ção, cujo primeiro sorteio será no dia 27. é assina,"'
eganhar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. , 'Página ,5 c,

SEM�,DE,2C).a 28 DE NOVEMBRO'DE 1982 'DO 'PoVO - .r--íu6 do sul-se

Partici,. deste show
deprêmios que

.

O seu jornaloferece

Nunca foi tão fácil,
-,

,
,basta que você
taçaparta do " "

,

röl das pessoas
mais bem informadas
dacidade,
sendo umassinante
do jomat ,

e concorrer a um destes'
mara:lfilfióSö'S'prêni'ios"

,_.

2 Fiat, O Km, a âlcool
1 Televisor colorido Philips, 20 pol.
1 Moto Yamaha RX l25cc, O Km
1 Televisor P&B Philips, 2Q pol,
1 Refrigerador Consul12 pés'
1 Lavadora de Roupas Brastemp

I'
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, Marc,atto
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L td 8.
Mal. ,Deodoro, 1.179 � Fone 72-1136

lu "'!.

H'í
P

Bolsas de Esludo

II andares de C1JTlforto
no primeiro hotel '

qudro estrelai
.

do reste de Santa Catarim.
.........

No HotelBertat;, o espaço foi
p/onejado para qUe a c� do seu

apartamento abra portas de conforto e

saiisf�ão em talö o hotel
Si? 68 apartamentos de /uxo,
32 apártamentos stanóard 5 suítes
executitXJ é mais uma suíte nupcial
Tm os apartamentos possuem ar

,

,rontliéionado, calefação, som ambiente
em 2 Ctl1IIlis, geladeira e fi) a cores.

,A&n do telefone pam tXJci� a '

quo/quer,/wa. �os de padrrn
inIemocionol
All Getúlio ValNGS, 2205

'Fone (q497) 2�-1444(PA13X)
Telex (Ó492) 289 - Chapecó ",SCI'

I

• j- •

'Telebrás comemora 10 anos

i:n'tegrando o, pais' pelas

Em' cumprimento ao Pia
no de Governo que reser

va ao setor eaucacional a

condição de "prioridade HÓje, o Plano de Telefonià Rural elaborado' pela (Telesc' já
das prioridades'� e que dispõe de ,151 centrai� instaladas em pequeno núclegs. O atendi

prevê em seu item III o mento de propriedades isoladas e vilas agrícolas é realizado atra

aperfeiçoamento dos pro- vés do Programa de Atendimento por Cabos Rurais, onde já exis-

. gramas de assistência ao tem em funciónamentp mais de 350 Postos de Serviços.

escolar, notadamente os o atendimento telefônico conta hoje com 194 centrais ur

referentes à coneessão de baRas, possibili<l:�ndo a instalação de 205.615 telefones. O catari

bolsas, ao atendimento nense tem ao seu alcance um,dos mais modernos e atualizados

médico-odontológico e à sistema de telefonia em uso 1'10 país. ,Serviço como o Código�
merenda escolar, a'Secre- - Discagem Direta a Cobrar - criado pela Telesc já está sen

taria da Educação, através do utilizado por outras empresas do, Sistema Telebrás, como é o

da Unidade Operacional de caso da Telepar .

Apoio e Assistência ao

'Estudante está liberando Mas o bom atendimento aos seus usuários não ficou res-

recursos financeiros na
trito somente aos equipamentos. Recentemente a Telesc criou

d d C $ uma série de medidas, conhecidas como Medidas da Simpatia, _

or em e r .... [ ... '" '

52.863.252,00, p'rovenien- Assim, a Empresa passou a prestar um atenc!imento' mais perso-

, tes do orçamento do Esta� nalizado aps sel:ls clientes.
..

,

'

>

do, beneficiando 1399 alu- O Lembrete Automático, que funciona através de um micro
nos de 1.° e 2.0 graus, em computador, passou a avisar aos assinantes em segundo venci-

33 estabelecimentos de mento o prazo limite para o pagamento da conta telefônica.) O

ensino da rede particular. corte unilateral foi outra importante medida adotada 'pela T,elesc
,No corrente exercício,', que nos casos, de falta de pagamento passou a cortar O telefone

a Secretaria da, Educação somente para o caso de realização de chamàdas e nunca par;:l o

já liberou recursos na OI'-
.

"

dem de Cr$ 55.969.029,00,
recehimento.

,

beneficiando 1544 bolsis- Enfim, não somente Santa Catarina que hoje dispõe de úm

tas novos. Dos estabeleci- importante sistema de Telecomunicações. Mas tode o par�, em
mßntos de ensino integrá- 10 anos, viu transformar-se o cenário 'do atendimento telefônico.

dos ao Programa de Bol- Uma situação muito além da visão futurlllt� de Granharn .Bell, que
sas de Estudo, onze não nO distante ano de 1878 ousou a imaginar "que um dia haveria

tiveram a segunda semes- fios ligando instalações' de centrais em diferentes cidades, _e que

tralidade aprovada p'elo as pessoas em qualquer_ parte do país, poderiam se comunicar a'

Conselho Estadual de Edu- viva vOlí". Se ele pudesse ver os dias de hoje, Iilrov�velmente se

cação, o que impossibili- assustaria.
' i

tOM, até a presente data,
a liberação das bolsas de
estudo aos alunos novos.

No primeiro semestre

foram liberados recursos

da ordem de, Cr$ ..••..•
189.204;'636,00, benefician
do com ,bolsa� de renova

ção 4824, alu�o�. Éssa li-

'CCimü-nicaçóes: "

Desde o tempo dó lmpério, quando no Rio de Janeiro foi
, inaugurado o Serviço Nacional de Telégrafos e a Rede 'de Comu
nicações Telegráficas, qúe o Brasil entrou na era das tTelecomuni-
cações.'

'

/ ,Porém, um' século se passou até que na década de 60, o

'país realmente despertou para a Importância das Telecomuni

cáções.
A partir daí, delineou-se uma série de metas a serem atin

gidas. Em 1962 foi cHado. o Código Brasileiro: de Telecomunica

ções. Três anos depois, era criada a ,Embratei, o que permitiu
viabilizar em tempo relativamente curto as ligações entre as' ca

pitais, utilizando um eficiente sistema' de micro-Ondas.

Em 1967" foi impl�ntàdo o Ministério das Comunicações,
que passou, a adrnlnlstrar os serviços de telecomunicações e de

serviços postais em tod� o país. E no fim de 69, o, Brasil
passou a contar com a comunicação vta satélite, com a inaugura
ção do complexo de Tanguá, localizado no Rio de Janeiro .

Implantada as ligações das capitais brasileiras' em 1972

por meio do Sistema de Lon�a Distância da' Embratel, o pals
passou a pr-eocupar-se com, a interiorizaçãp das telecomuni- '

cações.
Nessa época, o'Brasil possuía 1.000 pequenas Empresas

telefônicas, cada uma delas com tecnologias diferentes e ultra
passadas, disonante do moderno sistema da Embratel, oferecido
nas ligações lnterurbanas. Passou-se então a, perseguir, a cata

Ilzação dessas empresas sob a orientação de um comando único,
capaz de planejar, coordenar e executar as etapas dessa interiori

zação.
Assim, a e9 de novembro de 1972 era criada a' Telebrás,

Empresa holding das Telecomunicações Bràslleira.
'

Para realizar os trabalhos objetos de sua criação a Tele

brás constituiu' um conjunto "de Empresas Concessfonária� de

Serviços Públicos de Telecomunicações, ein todo o território
nacional:'

','

,

Em 10 anos, o brasileiro, viu o número de aparelhos ins-

talados 'crescer de 2A' milhões para 8,4 milhões em 1981, de-
vendo superar os 9 milhões ainda no 'fim desse ano., "

Em decojrêhcla déssé: �umento, tarhbém �vol�iu o ncimer�
de chamadas Interurbanes de'124 milhões para 1 bilhão em 1981,

. • , r. I"U - ,

enquanto as ligações para o· interior superam hoje a casa .dos 6'

milhões.
' ,

-..
" ,I "�

" •

•

'

"
' "I

•

,

Em 1972, o Brasil possuía 55%1 doa ,munieíp.io$ muda�
Hoje, 'graças aos 'esforço� de lnterlorlzação, ,todos os munlclplos
brasileiros já, contam com os serviços de tel�fQn.ia., '

,Ma� não foram somente esses os. 'importantes passee das '

lelecomunichções no país Paralelamente passou-se a desenvol
ver uma série de outros projetos, como a informática, que e à u

nião do "computador' ao telefone, surgindo assim o vídeo-texto e'

outros importantes serviços.
' ,

Um bom exemplo da combinação computador/telefone! é

oferecida aqui mesmo em Santa Catarina, onde' a Telesc criou

em pionelrlsmo internaciopal 'um sistema de . ,J;)espertador Auto

rnätlco ... que, ,dispe,llsa tetalrnente o -auxfllo da felefonista 'nesse

serviço. Assim, o próprio cliente digita no disco do telefone o

horárto .que deseja ser despertado Que lembràdti� de âl\;JiJÍll :.cÓm
promisso . ,A, lnformação é recebida e armazenada na memória

de ,um mlcro-computador, que no horário marcado, faz soar o te-
lefone na casa do cltente, '

' .

Pgr, sinal, Santa Catarina é um excelente exemplo 'do que
se evoluiu, em termos _de telecomunlcações.« De' um' Estado por"
tador de um sistema' telefônico desatuallzado e subdimensionado,
o catarlnenae viu em menos de 10 anos o surgimento de uma

das mais completàs e modernas infra-estrutUra de atendimento"
utilizando-se de equipamentos de qualidade e eonfiabilidade.

Em· fins de 1978, a Telesc passava a atender todos os

municrpios catarinenses com serviço de telefonia' e no ,ano se

guinte, os interligava ao Sistema Nacional de Discagem Direta a

Distância.

ConGluída esta primeii'a etapa, passou-se' a perseguir novas
, metas. ,Pode o próprio catarinense expor seus novos anseios em

termos de telecomunicações. Nascia assim a telefania rural em

Santa. Catarina.

contram freqüentan'C!lo ,_
O

2.° Grau em 90 estabeleci
mentos da rede' particular
de 'ensino e 332 álunos de '

. ,1.0, GràiJ (excedentes da
rede pública)' em seis es�
fàbeleCimentos.

beração faz parte do Pro

grama de Bolsas de Estu
do da Seeretaria r,:ue, nes
fe êxércícl0, aplfcatá Cr$
350.000,000,00 'em favor
de aproximadamente 8.000
alunos carent�s de. recur:
sàs "fin�nceiros �ue s,e e'n-

C81ula
'

I

Rolária de Ecologia
ROTARY CLUB DE dARAGUA DO SUJ." ,'"

O Dr José Alberto Barbosa, Promotor, de Ju�

uca da 1:a Vara da Comarca .de Jaraguá d� Sul,

defendeu no XXIII Encontro Estadual do Mml��é- ,

rio Públ,ico Catarinense (3Q/09 a 3/10) a tese, �,
MINISTÉRIO PÚBLICO E O DIREITO AMBIE�TAL ,

na qual sustentou que com o advento da Lei 6.938,

de 31 de agosto de 1981, o Ministério Público d�
União e dos Estados passou a ter uma nov� fun

ção, caracterizada como sendo uma C?u�ad,o�la d_!>
Meio Ambiente, ou seja, assumiu o Mlms�erlo ,ru"
blico o caráter de "protetor do meio ambiente, • �
que o art. 14 'dessa lei atribui ao Minis_tério Pubh�
co o dever de "ação civil de reparaçao de dano

ao meio ambiente e a terceiros prejudicados". A

partir de então, sustenta o Dr. José Alberto Bar

bosa
'

passou a existir esse caráter de Curadoria

Ambientai, na qual não se podia c_!>g!tar an!es,
quando a função do Ministério Publico na area

era mais voltado aos danos ecológicos. Verdade

que na fiscalização 'dos loteamentos, por exemplo"
sustenta o autor, já havia esse dever de zela� pela ,

conservação ambiental e cuidados amblentate ne

cessários à segurança humana na área loteada.'

A tese foi aprovada por unanimidade e os eor�
venclonals, membros do Ministério Público, enr

matam-se com a nova atnbutção dada à classe.,
4 .,

No Estado do Parana a Coordenadoria Geral

dos Grupos de 'Estudos do Ministério, Público, sob

coordenação do Dr. Adilson Amaro AI�e.s, 0'0. P��
motor de Justiça da Capital, está aglh�ando� d.llI
gências para que o projeto da nova Lei Orgamca
do Ministério Público do Estado do Paraná, iocl,ua
entre as atrlbulções.do Ministério Público, tamb��
a Curadoria do Meio, Ambiente, tendo sido redigi
da emenda ao projeto, por incumbência deferid�
àquela Coordenadoria- pelo Exmo. Sr. Procurador,
'- Geral da Justiça. '

,
.

Animado pelos resultados do EncóotrQ de Fio

rianópólis, o Dr. Edson Vidal Pinto, 0'0. Promotor , :

de Justiça paranaense. escreveu artigo intit�,I�d�,
"Proteção à vida", divulgado em coluna [ornalistl-.
ca. mantida pelo Ministério Público do, Esta�o do

Paraná, em cujo arti.go enaltece a Cur�dorla �,
Meio Ambiente como nova e nobre funçao do MI

nistério Público e, a necessidade de o� Promoto·,
res de .Justlçase empenharem na causa de defesa

ambiental, inclusive intervindo' nos projetos _ que:
impliquem em assuntos ambientais, pugnande pe-

la defesa eC'él6gica, posicionando-se em laudos pe

riciais,' fazendo vistorias e promovendo interdição'
de estabelecimentos que .prejudlquern a' natureza- '

•

Pelos rumos que os fatos tomaram,! ao -que

parece pór todo país logo o Ministério PÚbli�' da
unläoe dos ,Estados,..... vasta rede humana e Jurr.,.,
dica _: estará unida em defesa do' meio ambtente;

, de modo sistemático; E a Coluna Betárla de Ecoto�l.'

gia sente-se orgulhosa de haver dado; sua' firme

contrlbulçâo para tudo isto. ,,',-', "" '
, -,

.. .:»

Novas medid'8s em benefício, do
magistério' catarinense

'O secretário da' Educa-
, ção, Paulo Gouvêa' da

Costa, esclareqeu as' me�
didas anunciadas pelo go
vernador Henrique Córdo- .

'va, em Blumenau, e que

apresentam novos e impor
tantes benefícios ao' ma

gistério catal'\inense.,' Lem

brou, na oportunidade, que
o governador Henrique
Córdova formalizou a ex

tensão do benefício da a

posentadpria aos 25, e 30

anos, já concedida aos pro
fessores, aos, especialistas
em 'assuntos educacionais,
atendendo 'a uma reivindi
cação que os especialistas
vinham fazendO' à Secre

taria da 'Edwcação através
da Associação dos Orien

tadores
' Educacionais 'e

da Associação dos Super
visores 'Educacionais, de
Santa Catarina.

Segundo o Secrétário da
Educação,' "Havia dúvidas

quanto à int,erpretação da
emenda c.onstitucional que
criou esta aposentadoria
especial, pois sua, p�imei�
ra interp'retação entendida
que ela era apli'cada ape
nas �o professor que esta

va em sala. de aula, o que
determinou, inclusive, ori

entação nesse sentido pa-
'ra a análise das solicita
ções de aposentadoria".

,

No entendimento do go
vernador Henrique Córdo
va, no entanto, deverá ser

mais amplo este benefício,

fato qu� determinou o aco�'
Ihimento da'exposição de
motivos apre.sentada pela
Secretar.ia da Educação,
no sentido da ampliação
da aposentadoria aos 25 e

30 anos, respectivaménte,
também para' os orienta

dores educacionais, os su

pervisores educacionais' e
os administradores esco

lares, ,categorias que for
mam o grupo especialista
do Estatuto do Magistério.

Paulo IGouvêa da Costa
lembrou, que o governa
dor Henrique Córdova, ao

formalizar mais esta medi
da, entendeu que '''todos
,os' servidores públicos
que são r.eg'idos pelo Es

tatuto do Magistério, tanto
'o grupo docente como gru

po especialista, tanto, o

professor, como es orien

tadores, supervisores e ad
min'istradores, fazem júi a
este benefício da aposen-.
fadoria espeCial, pois to

dos por definição do pró
prio Estatuto do tJlagisté
rio, são educadores".

Depois de ressaltar a

participação do ex-gover
nador Jorge' Bornhausen
na cdecisão do Governador
do Estado, o Secretárip da
Educação afi,rmou que já
estão' sendo realizadas, as
medidas que possibilitarão
a regulamentação e a ir.ne
diata execução, dos bene
fícios pelas secretarias ,d�
Educáção e Administração.

-'

VENDE-SE URGENTE
'Vende-se terreno· de 1.5�Om2, edificado com

uma casa 'de alvenaria, em área construída de

202rg2, toda acarpetada�· 5, quartos (1 ��te). to�all'"
mente mobiliàda, cQm valTlilnda, sala" COR. co�inh�,
2 banheiros e depend.�clas de empreg�da. 'G�..�

gern e lavanderia, seml�acabadas.· VendemOS urgen
te por motivo de mudança. Tratar na rua José

, Emmc:lndoerfer",1.309 ou pelo Fone 72,-0129. ,',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



As anotações de
1. ,_ Passaram-se as eleições, os re

sultados estão ainda' sendo conhecldos
no Estado, trazendo alegria pará uns e
tristeza para outros. Na quarta-feira, à
noite, a meio do buliçoso clima de ex
pectativa peles resultados das urnas, do
município de Jaraguá do Sul, no Giná
sio de Esportes Artur Muller, um pe-

,

emedebista con:vlcto, diante dos resul
tados altamente positivos para o seu

partido, .em todos os níveis, de forma
surpreendente, aqui, onde sempre cole
cíenou derrotas em eleições anteriores,
comentava que o PDS fez uma campa
nha fria e mesmo com o apoio da má
quina administrativa não conseguiu su-

'plantar o PMDB, que esteve bem es
truturado e com apoio popular. Desta
cou também que a conduta administra- .

I
tiva e política de Victor Bauer, a esco
lha errada de Enno Janssen a vlce-pre,

feito, além de outros fatores adversos,
contrlbulram para a vitória do> partido.

" '

2. - À propósito, o PMD'B deu mos-
tras de sua organização, no dla das elel- ,

ções, onde, agindo rápido, colocou a ca- .

da boca-de-urna, grande número de par
tidários e físcals- (tinha fiscal que nem
eleitor era) que dlstrlbulam cédulas e

além disso, funcionou perfeitamente o

sistema' de transporte de eleitores. Co
meçou aí a derrota do PDS. Não se

pode negar que houve a prática da com
pra de voto, pressão psicológica e até
mesmo ameaças, o que em nada contri
bui para a democracia, que deseja e

quer' o voto consciente do cidadão. Mas,
os números não mentem e os resulta-
dos estão' aí. '

"

3. - O Rotary Club de Jaraqué do
Sul, está comunicando que no dia 21
'de novembro, domingo, a partir das 8
horas, efetuará a inscrição das crianças
para a partlclpação no Natal da Criança
Pobre, promovido pelo trigésimo ano
consecutivo, tenão porIocal o pavllhäo
de festas da Paróquia São Sebastião. A
Comissão do Botary Club, solicita a
presença dos país, que deverão vir mu
nidos das respectivas certidões' de nas
cimento dos filhos, de 1 ano completo
até 10' anos. E somente aceitará ins
crtção de filhos de pais comprovada- '

mente carentes, reservando-se o direi
to" de cancelar posterlormente a inscri
ção que l1ão atender' tal requisito.
, 4. - Até' o dia ,15 de dezembro, se
gundo as previsões, deverão estar con
cluídas as obras de restauração e pin
tura da torre da igreja evangélica, lute
rana. O custo deverá girar em torno de
Cr$ 2,5 milhões, segundo o coordenador
da comissão de reformas, Sr. Edmun
do Wille. As obras foram iniciadas em
princípios de agosto, em' razão da. es
trutura dos últimos sete metros da tor-,

re que est�va prejudiCada 'pela açao do
, tempo e dos, cuplns. O madeirame foi
substituído por uma estrutura metálica,
mais prática, possibilitando da mesma
forma, maior segurança.

5. - 'Será desenvolvida neste sába
do, dia 20, a segunda etapa da campa
nha da Associação ,dos Servidores do
Sanai-Centro de Treinamento de Jara
guá do Sul e Prefeitura Municipal, que
consiste no recolhimento de agasalhos
em geralt' c,alçados, papéis; plásticos,
latas, os�os, sucata de ferro; cobre, alu
mínio, entre outros. Seis caminhões da
municipalidade passarão pelas ruas não'
visitadas na .primeira etapa para reco
lher os objetos, que serão çlestinados a
assistência social da prefeitura e im
plantação da' infra-estrutura da merenda
escolar para os alunos do Senai, em
83. A campanl:1a foi desâobrada em
duas etapas, tendo em vista que' na"
primeira, não foi ultrapassado um ter-
ço do estabelecido.

,

6. - Foi de 13,53% o índice de abs
tenção no Estado, entre os 2.116.979
eleitores inscritos, 'dos qU;'iis votaram
1.830.45l. E ainda a propósito dás elei
ções, u!11 candidato pedessista derrota
do, lamentava o, na sua opinião, agou
r�nto ano de 1982,: "perdemos a Copa

, do Mundo, o Flamengo eliminado da Li
bértadores e o nosso partido derrotado
nas urnas".
,. \

7. - No (iltlmo dia 12, no _§ienal, em
torno de quatrocentas pessoas ligadas
as áreas de segurança' e treinamento
das empresas, presenciaram, no Senai,
a Exposição de Materiais Didáticos de
Primeiros Socorros, montada pela
IMCORPS-Importação, Comércio e In
dústria de Materiais Didáticos Ltda, que
através de seus expositores, fez de
monstrações. do uso dos materiais e
equlpamentós.

8. - Ern continuidade ao Projeto Ja·
raguá II,' de 16 a 19, foi ministrado o
módulo "Planejamento Organlzàclonal",
pelo, Prof. Paulo dos Reis, ex-diretor do

, ,Cê"tro de Treinamento do Senai, de ,Ja-

Flávio :Jos'é---
)

raQl!lá do Sul. Nos, dlas '23 e '24j' um no

vo'�módulo, "Manutenção lndastrtal",
,pelo Eng.o. Luís Augusto da Costa, da
Eletromotores Weg'. ,

9. - O comando da Bose Aérea de.
Florianópolis abre neste (fia 20; Insçrl
ções para o quadro de graduados da ae
ronáutica" do. Corpo Feminino da Aero-Ináutica, para as especialidades de sar

gento .e cabo. As candidatas deverão
ter entre 18 e 24 anos, sendo que para
sargento a candidata deverá ter' o '2.0

, grau ou estar cursando o último ano e,

para cabo, deverá possuir o 1.0 grau ou

.estar cursando a última série. Em am
bos os casos, as tntereseadàs têm que
ser solteiras.

10. - Através de programa coordena
do pela.Unidade Operacional de Apoio
e Assistência ao Estudante" da Secreta
ria da Educação, estão sendo liberados
recursos na ordem de Cr$ 1,0.850 mil,
pelo Centro Nacional, de Educação Es
pecial do MEC. 'Esses recursos desti
narrrse ao pagamento de bolsas de es

tudo para excepcionais, atlnqlndo 34 es

colas de educação especial localizadas
em 33 municípios do Estado,' mantidas
'pelas APAEs. Ainda através da mesma

unidade, está distribüindo 500 mil ca

dernos com a capa "Nossa Identidade"
e 200 mil cadernos com a capa "Go"
vernadores de Santa Oatarlna"; Essa
dlstrlbulçäo faz parte do programa de
atendimento com material escolar a a

lunos carentes de recursos financeiros
que freqüentam as escolas de 1.0 grau
da rede pública.

11. '- Entre 1970 e 1981 a frota rnun

dial de autoveículos cresceu de 235 pa
ra 400 milhões de unidades, com um

aumento médio anual de 5%. Se ava

liarmos o preço' de cada veículo. em
circul�o em 6.800 dólares, o capital
investido representa a gigantesca soma

de 2.600 bilhões de dólares. Hoje, mais
de um bilhão de pessoas no mundo in
teiro depende, direta ou indiretamente,
do automóvel.

j

" Màis de 'seiscentos:' eleitores 'Jus,tlflcaram'
suas faltas' 'nas urnas �m"-"-J�asuá dO Sul

12. - Outros dados interessantes:
Apesar de ainda deter a maior fatia 'do
bolo, a América do Norte vem perdendo
terreno. Em 1970 rodavam nos Estados
Unidos e Canadá 50% de toda a frota
mundial, centra 45% nos dlas de hoje.
Enquanto isso, a Europa Ocidental tem
uma participação da 30� e o Japao s�
mente agora chegou aos 9,8% de parti
cipação. A "América Latina, Asia, Africa
e Austrália reuntdas são responsáveis
por apenas 15% dos veículos de .clr
culação no mundo. Nesse último grupo,
o destaqúe fica para a América do Sul,
qUe detêm 7,8%, 'ou seja, mais da me,
tade do total de veículos que rodam n,os
países em desenvolvimento.

. Seiscentos e vinte e nove.

Este é o nürnere de eleitores
que deixaram de comparecer
às suas secções eleitorais de
olilgem e Justificaram suas fal
tas' Ju�to a Agência de Jara
guá do Sul da Empresa Bràsl,
leira de Correios e Telégraf.os,
que no dia: 15, segunda feira,
permaneceu aberta das 8 às
17 horas, sem Interrupção, A

informação é de fonte da agên.
ela local, adiantando que em,

,Nereu Ramos 13 eleitores jus-'
tificaram a' ausência, enquanto
que, em Massaranduba foram
34, em Corupá 57, em Guarami
rim 85 e em Schroeder 26, '

totaltzando 844, eleitores que
deixaram de votar, justifican
do' a falta.

, ocerracextravío durante a re

messa dos mílhares de aero

gramas as zonas eleitorais.
Cemo 'o voto, no Brasil., é 0-,

brigatórlo,' se faz necessário
que todos os eleltorea em

tränstto justifiquem suas fal
tas 'nas urnas através dos
correios, caso contrário, os

faltosos
.

ficam sujeitos a penas
previstas no código eleitoral
brasileiro, cemo multas de até
três salários mlnlmes ,

13. ,_ Termina a 30 de setembro cor
rente o p'razo para que os débitos de
contribuições previdenciárias e das ar
'recadadas para outras entidades e fun
dos, até a competência de 1982, sejam
recolhidós de uma só vez, com dispensa.

de multa automática e dos juros de mo
ra. ÓS contribuintes que efetuarem o
recolhimento. em �ezembro, até 0., dia
30, serão beneficiados com apenas cin
qüenta por cento desses acr�scimos. 'Ä
medida de incentivo à arrecadação de,

contribuições ,previdenciárias conta do
Decreto-Lei n.o 1966, assinado pelo Pre
sidente Figueiredo em 1.0 de 1J0vembro
e que estabelece ainda: as 9ívidas, ajui
zadas terão seus pagamentos autoriza
dOB, com os benefícios advocatícios ca-
bíveiS.

'

14. - A Associação Brasileira dos
Jornais do Interior-Abràjori, efetuou le"
vantamento com base em cadastro jun
to a 457 jornais associados, da tiragem
e periodictdade dos jornáis interioranos.
Os 457 jornais, juntos, têm uma tiragem
de 2.446.923 exemplares, s,ende) deste
total 100 diários com 875.350 exempl�
res, 13' trisemanárias com '7�.800, 47
bisemanários com 216.200 exemplares,249 semaná,rios com tiragem de �77.240
(nestes, incluído o "Correio do Povo",
órgãO aSSOCiado), ,34 quinzenais com
',720.733 números e 9 mensários, com
23.800 exemplares. Dos 26 jornai,s do
interior associados a Abrajorl, de Santa
Catarina, a tiragem é de 79.900 exem
plares, dos quais 5 diários. com 19.800,
19 semanários com 55.100, 1 quinzenal
com 2.000 e 1 mensal com 3.000 exem
plares. O nosso Estado, dentr� os 19
Estados que contam com Jornais, asso
ciados a Abrajori, coloca-se na sétima
posição quanto a tiragem. Estes núme
ros atestam a força dos jornais do in
terior { que atuam diretamente na� comu
nidades,' que participam, defendem· e,
na "malaria das vezes, não encontrarT!
respaldo financeiro' necessários parâ
custear a sua manutenção e circu,laçãó.

. o aerograma não vale como
'

voto, apenas justifiéava.

�OLfCIA TRANQUILA

Nenhuma ocorrência, de mai
or gravidade, ocorreu em Jara

guá do Sul nos dias que an

tecederam e precederam as. elei
ções, segundo a pollcla, Embora
a temperatura política estivesse
elevada, apenas trabalhos de ro

tina houveram, numa prova' de
que partidários do PDS e do
PMOB colocàram ã disputa e-

,

leitoral acima da razão.

Para tanto, adquiriram ae-
,

rcgramas na EBCT, preenche
ram os dados sollcttadoa, con

tidos no títulõ eleitoral e re

ceberam um canhoto do docu
mento, que servirá de compro
vante de sua justificativa, caso

Motociclismo e bicicross no Motódromo
"(jetúlio Barreto da Silva"

No domingo, às 10 horas,

provas de ciclomotor; às 1 th,
125 Standard; às 12h, Força
Livre Velocidade; 14h, 125
Cross (pelo campeonato); à$
15h, finais do campeonato de,
bicicross e às 16h, 250 Cross"
pelo campeonato também. No
.encerramento 'do certame' de
"bicicross, na única pista oficial
de Santa Catarirta, estará pre
sente uma equlpe da Monark,
de São Paulo, além da equipe
da Astei, de Florianópolis e

de uma equipe de São Bento do
Sul.

Será neste domingo, no Mo·
tódromo r-: "Getúlio Barreto da
Silva" - Centro Esportivo
Social e Turtstlco, as provas
finais do Campeonato Catari
nense de Motocross e do Cam

peonato
-

Jaraguaense de Bici

cross, correspondentes a oita
Va 'e quinta etapas, Neste sá
bado, às 14 horas, início das
eliminatórias do certame de
bicicross e treinamento para
provas de cross e yeleclda
de.

Valter[ RéSls é O novo prefeito de
Barra Velha

O professor Valter Francisco Souza; 798 votos e Laércio Jo
Régls 'é o prefeito de Barra sé Espíndola, 677 votos, num
Velha, município integrante da,' total de 2.366 votos. Para o'
microrregião do Vale do ttano- gover.no do Estado� o candida
cu, onde as apurações foram to do PDS, Esperidião Amim,·
concluídas ria quarta-feira, O conseguiu somar 2.968 votos,
PDS concorrendo com dois enquanto para o Senado, Jorge
candidatos derrotou os três Bornhausen obteve 2.929 . vo
candidatos que disputavam pe- tos. Pelo PMOB, Jaison Bar-
,lo PMOB' 'com uma hirga van- reto recebeu 2.211 votos e

fagem. O candidato vitorioso, Pedro Ivo Campos, obteve
,

Valtet Francisco Régis, que fez \ ,2.287.
sozinho a votação obtida pelos

'

Além da prefeitura, o' PDS
três oposicionistas um total de tem també� na Câmara de Ve-
2.226 votos. Seu companheiro readores, 6 a 3. Foram eleitos
José Brugnago somou 836 vo- pelo PDS José Acácio DeImo
tos, o que deu um total de nego, ao. ;Joio Patrfclo, Mar-
3.062 votos para o PDS. Iene da Costa Reinert, Valdir

Tavares, Valter Marino Zimmer
mann e Osmar Ramos. ,DO'O PMDB com seus três cano

didatos, f�z a seguinte votação:
'Sizefroy do Bonfim Delmonego,
891 votos; Vilmar Pedro de

PMOB:
Alzerino

Jaime Batista Lenzl,
Bernardes e Valcelir

.

Dtomar Moraes.

,Iuvenlus e Bâependi' à 'Iarde
o turno da Primeir.o'na

Seleto e Juventus e Baependi
x Botafogo.

A decisão do primeiro turno
do Campeonàto Regional da 1. a

DivIsão de Amadores da ' Liga
Jaraguaense de Futebol acon

tece'rá às 16 horas' deste sá
bado, no Estádio João Marcat-,
to, entre Juventus e Baependi.
Tal decisão havia sido adiada
em várias oportunidades, mas'
agora, faltando apenas uma

rodàda para concluir-se o re

turno, �á necessidade. de ser

conhecido o, campeão do pri
meiro turno.

SEGUNDO.NA

.Associação Recreativa 'Ja
ragúá Fabril 1 x 1 Associação
Recreativa Weg foI o resultado
da segunda rodadà do Campeo
nato da Segunda Divisão de
Amadores; realizada dia 13

passadö, o mesmo placar da
rodada anterior. Agora, a Ja

raguá Fabril tem 2 pontos, A
var e Arweg 1 pónto somente.

Amanhã, dia 21, jogarão Arweg
x Avar.

, Assim, a última rodada sai
rá somente no dia 28, entre

o f40VO CHEVETTE.
A' grande atração desta

..

Pre$ldente 'figueiredo
.

ao' 'Colreio do Povo'
I'

'

Do Presidente da Rep�blica Federativa
Brasil, João Batista 'de Oliyeira Figuei'red
"Correio do Povo" recebeu .a seguinte mensage.

"Brasília 10 de novembro de 1982 - Ao d
gir-me a ess

'

jornal e aos seuslettoree, às vés
ras de eleições livres e democráticas, como p
meti quero expressar minha certeza de que
tam�s construindo uma democracia liberal e, pl
ralista. Nesta' jornada, Ei valorosa imprensa do 1
terlor de nosso País 'desempenhá um relevante p
pel. Em reiteradas oportunidades, reafirmei es
crença.: Sua atuação responsável e equilibra
fortalece o meu projeto de abertura política e r

vigora os elevados princípios do municipalism
Os jornais do interior constituem expressões v
vas da comunidade a que_ servem, na maioria d
vezes 'com sacrifícios. Tenho plena convicção qU

.

os leitores desse jornal saberão, 'nestas eleiçõe
entender o" desafio a que rne propus, consagrand
nas urnas aqueles que me ajudarão a consolidar
meu projeto polítiCO e do PDS: o de fazer dest
País uma democracia.

João Figueiredo - Preslden�e da República".

AUREA MOLLER GRUBBA -

, TABELlA DESIGNADA E OFICIAL DE PROTESTO
DE TITULOS.

EDITAL
Pelo presente edital de citação pedimos ao

senhores abaixo relacionados que compareçam em
nosso Cartório pára tratarem de assuntos de seu
nteresses: ADEMAR STINGHEN - AI C Oornércl
Helga Ulrich � NESTA - ADEMIR LOPES - Ru
Dona Antonia, 927 - NESTA - ANTONIO PEREI
RA - Rua Henrique Marquardt, 334 ,........ NESTA:
- EDANIR DALPIAZ - Rua Rio de Janeiro, 94
I'IJESTA - J'OAO LEONI- RUa.,Robérto Ziemann,
813 - NESTA - OSMAR FLORENCIO - AIC C.
rnerclo Luiz Carlos Vasel, - NESTA - ALVINO
CANI ,........ Rodovia SC 301 km 5 - NESTA. - CIRI·
NEU S� SANCHES ......,. Av. Mal. Deodoro, 209 -
,NESTA - DOMING'OS LOPES - Rua �oão Pla
nlnscheck, ,- NESTA DURVAL RODRIBUES
Rua Waldemiro Mazureehen 33 - , NESTA -
ERICA LEITHO,LD - Av. Getulio Vargas, 452
NESTA ,_ GERA'_'DO JOSE BRAGA - Rua Joi
ville, 1674 - NESTA - GUILOW E CIA LTDA
Rua Rio da Luz - NESTA - JORN EBNEST KAR
- Rua CeI. Proc, Gomes de Oliveira, 717 - NE�
TA - JOSE CO'RREA - Rua Agua Verde, 321
NESTA - LEQNORA FREY REISER - Centro
NESTA - LEOPOLDO STEIRLEIN - Av. Mal. Deo
doro, 744 - NESTA - ORLANDO ARTHUR STAhi
ROSKJ - Rua Benjamin Constant, sI n - NEST
- SILVINO CANI - Rodovia SC 301 km 5 - NES
.TA. IMOBILIARIA 3ARAGUA LTDA - Av. Mal. Deo-
doro, 1092 - -Nesta - FITEMA SIA ,_ RU,a 11 de

I
Novembro, 405 - MASSARANDUBA - JORG

, SOUZA MENDES - NESTA· - ROLAND BEH·
RENDT - Rua Antonio Zimmermann, 304 - Nesta.
AUREA MÜLLER GRUB'BA Tabeliã Designada.

Agradecimenta
gradecer aos amáveis elei
tores oS 511 sufrágios rEr'
cebidos, 'porque acredita�
ram na honestidade e se:

riedade de seús propósi·
tos de servir a comunida
de. Isso foi gratificante..
O eventual insucesso

não servirá de motivo pa'
ra deixar de servir ao pró·
ximo, porque a formação
cristã não se pode mistu
rar com a política.

_ Sem ódios ou ressenti-
, mentos, continuarei a ser

, ANTONIO JOS': GON-
o "Tonho" •I" ÇALVES, candidato à

ve-,
'

'

reador pelo PDS cumpre ,o Jaraguá ,do Sul,
indeclinável dever de a- Novembro de 1982

•

Fal�ceu O Juiz de Direito
Marcírio Finger _-,--_

Faleceu na' madrugada ras, na Capital do Esta�o,
de ontem sexta-feira em, o Dr. Marcírio Cardoso FIIl"
Florianópolis e foi baixa-' ger, Jwiz de Direito titU·

do a sepultúra 'às 14 ho- -lar da Comarca de Orleães.
J

nQ Sul do Estado. O .or.

Marcírio, por algum ,tem· ,

'po, foi Juiz Substituto' das
Comarc�s de Jaraguá do
Sul, Guaramirim e Pome"
rode, pertencentes a 7.�
Circunscrição' Judiciária.
Foi ele também que s8

interessou multo 'pelo prO'"
blema da barragem do
DNOS no Rio Itapocu, nO

município der GuaramirJm,
defendendo a constrúção
de rampa e escadaria pa·
ra a subida dos, peixes
junto as n�scentes, par�
a. desova. A obra agora' JiI
está contratada, em, vias
de seflnlciadá.
À famma judiciária ca",

tarhiense, as condolências
do "Correio do Povo", pe
lá perda desse grande ma-'
·gistrado;

". "

, ').. ,

temporada

Em me n dn e rler' 'Comé.reio de· 'Ye,ieulns, lida.
O F E R E c • ., E NTO:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




