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Família procura recursos
para cirurgia do filho portador'

.

de má tormação congênita
Aloísio Sell, de 1 ano e 8 meses não é .

um

garoto como outro de sua idade. Ele nasceu com
uma má formação na espilha dorsal (segundo a

mãe, "nasceu com um buraco nas costas"), que e

impede de andar, pois não sente as pernas, tam
pouco sentar-se, sem apoio. E não bastasse isso,
-ofre de complicações urológicas que tendem a

agravar-se, caso não seja logo submetido a uma

cirurgia, em Cu�itiba.
O pequeno Aloísio é filho do casal Nilton e

Zilda Hafemann. Sell, residentes na Barra do Rio'
Cerro, na rua Pastor Albert Schneider (proximida
des da Igreja Evangélica). O pai é operário de
uma das indústrias de Jaraguá do Sul e ganha Cr$
40 mil para o sustento da família, formada ainda
por outro filho, normal, segundo a mãe, que afasta
a possibilidade de consanqülnldade- entre o casal.

,A família, desesperada, está a procura de re
cursos que possibilitem a realização de uma ci
rurqla, que tem custo de Cr$ 200 mil, afora os de
mais medicamentos e despesas de internação e
tratamento. O INAMPS custeia pequena parte das
despesas.

.

A Sra. Zilda disse a reportágem que tem prQGU
rado em vão ajuda para a operação, que será rea- ,

llzada em Curitiba pelo Dr. Sidney Breviglieri, uro
logista que diagnosticou Aloísio como portador de.

nfecção urinária crônica e bexiga neurogênica, (

além de complicações na uretra posterior. Ela pen-
.

sou até mesmo em procurar e César Souza, apre
sentador do "Boa Tarde Santa Catarina" da TV

. ,

Barriga Verde, "para ver se ele consegue alguma
coisa para nós, pcísaqul está difícil".

'

O drama da família Sell, em razão das precá
rias condições de saúde de Aloísio poderá ser
rnjJ1Qrad9· É que esta semana, por nossa sugestão,
foi aberta em nome de. Zílda Hafemann Sell, uma
conta banc_..ária no BESC, de n.? 14666-5, na qual'
poderão ser depositadas quaisquer quantias em di
nheiro e, nesse particular, apelamos ao espírito
cristão do jaraguâense e muito especialmente das.
autoridades, 'clubes de serviços e entidades de
amparo e assistência, no sentido de que colabo
rem' nesta campanha, para devolver ao pequeno
Aloísio Sell o mesmo sorriso que os outros' me
ninos têm.

/

Autoridade médica .alerta sobre os cuidados
para evitar a desldrataçlo

Com o verão em toda a sua intensidade e dias de sol
causticante que estão ocorrendo, aumenta a posslblllda
de de incidência das chamadas "doenças de verão". A
mais constante. e que pode provocar a morte, principal
mente em crianças, é a desidratação, o que obriga os
pais a terem cuidados redobrados nesta época.

O Médico-Chefe do Centro de Saúde de Jaraguá
do Sul, Dr. Luiz Martins Gonçalves, em contacto com.
o "Correio do Povo", alertou sobre os cuidados para

,
. evitar a desidratação. Embora até o íníclo da semana'
nenhum caso de maior gravidade tivesse sido registra-

. do, já que há maior incidência de gastroenterite, a au
toridade médica diz ser necessárias algumas observa
ções, como roupas leves e frescas, de preferência te
ctdo de algodão, oferecer líquido em abundância - chá
ou água filtrada e fervida, alimentos leves, legumes e
frutas bem lavados antes das refeições, deixar a crian
ça em locais arrejados, ferver o leite de 3 a 5 minutos,
dar de dois a três banhos dlárlos, entre outros CUida
dos mais, além de muita higiene.

A diárrei-ª e vômitos intensos, se a criança os ti
ver, pode ser início da desidratação, cujos principais
sintomas são: irritabilidade, sede intensa ou moderada,
lábios secos com diminuição ou ausência de lágrimas
e saliva, molera (fontanela) afundada, olhos encovados,
diminuição do número de vezes que a criança urina e

pele seca com diminuição da elasticidade.
Detectados esses sintomas, diz o Dr. Luiz, a crlan

ça deverá ser imediatamente levada ao médico, para o
devído tratamento. "Todo o cuidado é pouco, é melhor
prevenir do que remediar", concluiu. I

CENTRO DE SAODE'

O Centro, de Saúde de Jaraguá do Sul, cuja amplia
ção foi inaugurada no 'início de novembro pelo secretá
rio Vanüdo José Oselame, conta com vários profissio
nais atuandona área'médica, odontológica, enfermaqem
e 'serviços auxiliares; As novas' dependências estão
sendo ativàdas de fori:na gradativa, a medida que os ma

teriais vêm chegando e são instalados.
lncluslve nos próximos dias,' o aparelho de abreu

grafia deverá ser reatívado, uma vez que a Celesc já
instalou, no pátio do Centro' de Saúde, um transforma
dor, necessário para a operaclonaltzação do aparelho. O
Dr. Luiz. Martins Gonçalves, Chefe do Centro de Saúde.
acredita que dentro de um mês a um mês e meio, tudo
esteja em plenas condições de serem utlllzados,

SEMANA DE 15 a 21· DE JANEIRO DE 1983

investiga "taxistas"

compra. de .

carro

Polícia Federal

que fraudaram a

a álcool. Na região são 16�

Exames vestibulares começam "Idomingo no Colégio São Luís
Um total de 17.251 candidatos se inscreveram

para o Vestibular Unificado da Associação Oatarl
nense das Fundações Educacionais, cujas provas
'serão realizadas simultaneamente em 18 cidades
catarinenses, sedes de Fundações. Essas provas
começam domingo, dia 16, de Comunicação e Ex

»reseãc: dia 17, Ciências I (Física e Matemática);
dia 1.8, Estudos Spciais (História, Geografia e
OSPB) e, dia 19, Ciências II (Química e Biologia).

O local de reallzação das provas dQ_s 456 can

didatos inscritos na Fundação Educacional Regio
nal Jaraquaense, se!:ã o ,Colégio São Luís. O can

didato deverá estar no local das provas às 7 ho
ras, munido do seu Cartão Confirmação de Inseri
�ão e da carteira de Idéntidade original, além de
arreta azulou premo

'

Se porventura ..- segundo fonte da F'ERJ -
algum candldgto não tenha retirado a Etiqueta de

.

' �onfirmação, poderá fazê-lo no dia, antes da prl
relra prova, no 0016gl0 São Lufs" pois, sem ela,
não hoverá condições de serem realizadas nenhu-
ma das provas.

. .

A exemplo do que vem ocorrendo em

São Paulo e na Bahia, onde centenas
de pessoas que não são motoristas de
táxi conseguiram falsificar documentos
e adquirir carros á álcool pelo preço de
custo baseadas no decreto lel 1844, de
15 de Junho de 82, o mesmo está ocor

rendo em Santa Catarina. A Delegacia
Fazendária da Polícia Federal, baseada
em Florianópolis, atendendo diversas

· denúncias de sindicat.0s e dos próprios
motoristas de táxr, está investigando a

venda de 658 veículos, sendo que mais
da metade dos compradores exercem

outras atividades e não a de motoris
tas profissionais.
Somente ria Capital as agências da

Caixa Econômica financiaram 164 veí
culos. Por outro fado, sabe-se que polí
ticos, prefeitos, médicos éaté mesmo

alguns presidentes de sindicatos adqui
riram ilegalmente os veículos, pagando
cerca de Cr$ 850 mil, preço inferior ao

do mercado, onde um Ford Corcel 11 ou

um Del Rey custa o-s 3 milhões e 200
mil.'

' .

_
A informação é do delegado J der, da'

Delegacia Fazendária da Polícia .J. -ve"'"
Para ele, essas pessoas sone ram o

ICM ao Estado e o IPI à Faz nda Na
cional. A respeito disso, informou que
todos os veículos adqulrldos ilegalmen
te serão apreendidos e seus proprietá
rios, além de enquadrados por crime de

estelionato e falsificação de documen
-tos, serão obrigados a pagar imposto
com juros e correção monetária, uma ,

multa correspondente ao IPI. Acrescen
tou o delegado que as_ revendedoras ou

concessíonártas também pagarão uma

multa ao Ministérió da Fazenda, após fi
car apurada a extensão da fraude.

E, diante das inúmeras denúncias, os
motoristas de táxi, agora são obrigados
a entregar toda a documentação para a

compra do veículo a álcool à perícia
técnica da Polícia Federal, que faz um

exame minucioso -. Conforme o tiwtar da
Delegacia .Fazendárla da PF, até agora
não foram descobertos os responsáveis
pela falsificação dos documentos neces

sários à compra dos veículos: "Os fal
sificadores tanto podem ser do sindi
cato dos motoristas de táxi, como des
pachantes, funcionários de Prefeituras
':l até mesmo as próprias pessoas lnte
ressadas que podem vender o veículo
comprado por um baixo preço e obter
um grande"lucro", finalizou.
Dentre os 658 veculos a álcool finan

ciados para taxistas de Santa Catarina,
acham-se 11 de Jaraguá do Sul, 4 de
Guaramirim e 1 de Oorupá, cujas com

pras serão investigadas pela Polícia Fe
dera!', que verificará se os adquirentes
desempenham realmente a profissão,
dentro do que prevê' a lei 1844, de 15
de junho de 1982.

Jaraguá do SuJ tem mais de dez mil veículos

automotores registrados
o município de Jaraguá do '

. Sul, na correlaçãp vetcuto/habl
tante, deve situar-se. entre a

queles. de :maior média no país,
isto se considerado existir

10.283 veículos automotores

emplacados e reqlstrados, para
uma população estimada em

60 mil, habitantes, muito, embo
ra, em 1980, a Fundação IBGE'

·

tenha recenseado 49 mil, ou

pouco menos. Mas, outras

estatísticas, como o número de

eleitores, superior a 30 mi],
confirmam a estimativa.

Foram. expedidos também,
de acordo com o relatório,
1.146 atestados, sendo 624 de

conduta, 185 de residência, 10

de vida, 320 de pobreza e 7

atestados de arrimo.

I
O Serviço de Jogos e Diver

sões totalizou 1.149: 323 al-

I varás diversos, 549 licenças
diárias e 277 auto de vistoria

I policial.
F o r a m expedidas

2.848 correspondências.

Comércio vai lpatrocinar
campanha para atrair turistas

a Jaraguá-:_do Sul
O chamamento de turistas a

Jaraguá do Sul para uma visi

ta aos prtnclpals pontos de a

tração, se bem que poucos,
também para compras junto as

lojas e postos de vendas de
fábricas que vendem malhas
em quilo, é tido como uma

"bandeira" do' Clube de Direto

res Lojistas, que sempre de
fendeu a idéia, todavia, esbar
rava na falta de apoio e ou

tros entraves que não permi
tiram a sua concretização.

Houve um movimento e há
anos atrás implantou-se um pai
nel na BR-101', conclamando pa
ra uma visita ii Jaraguá do
Sul. Agora; um novo passo
está sendo dado. No encon

tro mensal de quarta-feira dos

empresários do comércio, di

reteres da Efeito Produções e

Propaganda Ltda e da TV San
ta Catarina, expuseram plano
que consiste em convidar os

turistas que estiverem em Joln
ville e nas praias onde as íma-'
gens da emissora chegam, pa
ra virem a nossa cidade, vlsl-

na região uma visita a Jaraguá,
com posslbllldade de retorno

no mesmo dia, dada a proximi
dade e mesmo porque, a estru

tura hoteleira não comportaria
.

um grande afluxo de turis
tas.

tar os pontos turfsticos e,

principalmente, efetuarem com

pras junto ao, comércio.

. O plano, a princípio, foi bem
.

aceito, inclusive algumas em

presas se predipuseram a par
ticipar financeiramente, . uma

vez que o custo de produção e

. veiculação aproxima-se aos Cr$
700 mil. Elas irão se cotizar,
para que, de fato, se consolide
as pretenções.

PESQUISA

Mas vamos 80 que interessa.

Segundo relatório divulgado es-
· ta semana à imprensa, pela
19a. Delegacia, Regional de

Polícia, acusou-se, em 1982, a

existência de 10.283 veículos
em Jaraguá do Sul, numa mé

dia de 1 veículo para cada 5,8

pessoas, dentre eles, 4.985 au-

'tomõvets particuláres, 43 auto

móveis de aluguel, 2.402 ca

mionetas e utilitários, 956 ca

minhões e carretas, 1.855 mo

tocicletas' e similares, além de
42 ônibus e micro-ônibus.

No ano passado, a 'Delegacia
Regional, que abrange além de

Jaraguá, Schroeder, Oorupá
Massaranduba e Guaramirim,
expediu 5.827 carteiras de ha

bilitação (motorista:), das quais
2.690 revalidadas e 3.137 no

vas.

'

No mesmo perlodo fo

ram feitas 3.!;i77 novas cartei-,
ras de identidade e 457 �egun
das vias.

O Senilço de Armas e Muni

ções da Delegacia Regional re

'glstrou 160 armas de caça, 58

armas de defesa pessoal, ex

pediu 201 licenças para com

pra de armas, 332 para compra

de munições, 4 pará porte de

arma de caça, 28 para porte de
.
arma de defesa pessoal e 5

transferências e ou doação de
armas, totalizando 788 ..

A Secretaria Executiva do

CDL, irá realizar uma enquete
junto as associadas, sobre .a

conveniência ou não de aber
tura das. lojas durante o perto
do pré-natalino, até as 20 e

21 horas. É que os horários
chegam a confundir a

.

opinião
pública, e, em razão disso, pen
sa-se em unlflçá-los .

Também foI lançada a idéia
da realização de cursos para
formação de mão-de-obra es

pecializada para o .comérclo, on-
Seria grava(lo um VT e vei-' .de seriam dados .os princfplos

culado' na TV Santa Catarina, básicos de atendimento lojista
durante os meses de janeiro e e relações, humanas. Isto, para

fevereiro, no decorrer da pro- . aqueles que, no futuro. qulzes
gramação da emissora, POSSi-,'

sem se candidatar a trabalhar: no
. bilitando ao turista que- estiver comércio local.

Governador eleito virá quarta-feira
para encontro com lideranças.

microrregionais
O governador eleito de San

ta Catarina, Esperidião Amin

Helou Filho, acompanhado pelo
seu vice, Victor Fontana, e pela
esposa Ângela Amin estará quar

ta-feira, dia 19, em Jaraguá do

Sul, oportunidade em que parti
cipará do I Encontro Microrregi-
-onal, com a participação das li

deranças do Partido Democrático

Social - prefeitos, deputa
dos, vereadores, membros dos
diretórios e demais correligio
ná�iós - quando serão de

batidos os resultados do. último

pleito, bem como, sugestões
administrativas para O' próximo
período de Governo, de inte

resse dos. municípios do Vale' do

Itapocu.

Na ocasião também serão

apresentadas as dlretrízes da
nova administração' estadual.
O I Encontro. Microrregional
será realizado no Clube AtlétI
co Baependí, com Infclo marea

do para as 9 horas da ma

nhã.
I

.
;

O PDS de Jaraguá do Sul,
entregará á- Esperidião Um do

cumento, baseado em informa

ções de correligionários, sobre
os prlnclpals motivos que leva

ram o �rtido a derrota em no- -

vembro e o que se pretende
fazer doravante para recuperar

Esperidião virá dia 19 'a JS o governo municipal em 1988�

Apesar da crise o quadro de
admissões apresenta

. índice positivo'
Muito embora as crises setoriais tenham in

fluído sobremaneira no desempenho econômico de
muitas empresas de Jaraguá do Sul, em 1982, em
razão da retração do mercado nacional e interna

clonai, provocando demissões, estas não chegaram
a superar as admissões havidas, se bem que a ofer
ta de empregos tenha diminuído bastante, se com

parada com anos anteriores. Pelo menos é o que
se constata durante os primeiros onze meses do
ano (janelro a novembro), período em que aconte
ceram 6.466 admissões para 6.094 desligamentos,
com índice posltlvo de 372, que deverá ser marr
tido com as informações de dezembro, que serão
conhecidas neste dia 15, último prazo para entre-:'

ga ao Posto Regional do Trabalho, da relação dos'
admitidos e desligados do mês anteríor,

Nos meses de abril, outubro e novembro, o

número de empregados desligados das empresas
ruperou aos admitidos. 'Em' janeiro, aconteceram

. 715 admissões para 632 desllqamentos, em feve
reiro 780 admissões para 632 desligamentos, em
março 670 para 584, em abril 589 para 790, em

maio 570 para 548 desligamentos, em junho 594
para A78, em julho,413 para 383, em, agosto 644
admissões para 572 desligamentos, em setembro
619 para 534, em outubro 424 para 446 e em no

vembro 448 admissões para 495 desligamentos.
CARTÉIRAS DE TRABALHO'
Durante o ano passado, foram. expedidas em

Jaraguá do Sul, 1.916 carteiras de trabalho, gran
de parte delas para menores de idade, segu:ndo o

responsável pelo setor. Em janeiro' foram feitas
396 novas carteiras, em fevereiro 185, em março
191, em abril 139, em maio 148 ,em junho 115, em
julho .123, em ago.sto 136, em setembro 154, em

outubro 104, em novembro 92 e em dezembro 133.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Malmente locaIizadà no Eclificio
Carlos SPézIa, na' rua JoiO PlcoSlI 110,
a Biblioteca.' Públi.. Municipal "Rui

Barbósa", 6rgão vinculado à Prefaltura

Municipal de Jaraguá cio Sul, qua atual
mente deve. �n�r'em torno de 9 �iI
voluma.. ...:...-'número aproximado, .

ais

qua a funél0n6t1à éncarr�ada alega n60
ter o controle exato da quantidade,. e,
di...... P.a8Sage�<menor do 'lua mui
tas bibflbt�cas particulares - teve um

movimento �ito fraco no ano passado,
em<.se tratando de ser,. única pública
do . municipio. Em 1982 houveram so

mente 2.339 consultas e empréstimos
de 1.400 livros, o qu� dá um total de
3.739, . além de 103 inscrições e fre

qüência de 3.901 28ssoas, para uma po
pulação estudantil de 10 mU alunos.

.

�.... ,.....;,:.J.

._

* Em contrapartida; a '�Rui Barbo
sa" recebeu, em doação, 2.175 livros,

se�undo relat6r,0, �e� que no mês d�
dezembro, aCÓntecerám 52 _ emprésti
mos,' � consultas, nenhuma inscrição e

freqüência de
.

70 pess�as. O assunto
Biblioteca,' assim "'como o. Museu e Ar'

quivo PúbliCo dê Jaraguá' do Sul (cuja
iái que os criou come�1'a 12 anos em

agosto, mas ainda não regulamentada)
tem

I

sido uma bandeira do "Correio dq
Povt:r',

,

que já emitiú muita opinião a-
·

cerca;lIô descasó das sucessi,,�s admi·

nistrações'municipais, que pecaram em

não cumpri-la, em det�imento da nossa

memória cultural. O que se espera da

próxíma administração é que cumpra a

lei, votada e aprovada pela Cãmara.

Apoio, certamente, não lhe sera negado.
i

_ ._

I
I

.,; A repo�agem de capa deste jor-
nal, na edição passada,.contando ó dra
ma da família Sell, residente na Barra
do Rio Cerro, cujo filho, o Aloisio, de 1

ano e 8 meses,' sofre de uma série de

90mplicações, neCessitando de d,elicado'
tratamente e cirurgia em Curitiba, me

receu por parte do apresentador do
· "Boa Tarde .Santa Catarina", César Sou
za, da TV Barriga Verde, consideraÇÕes,
quando no ar, leu para todo o Estado a

!Datéria, que alcançou ampla reper�,!s'
são. O apresentador inclusive prometeu
colaborar e em Jaraguá do Sul, a conta
n�o 14666-5, no BESC, em nome da mãe
do 'garoto, Zilda Hafemann Sell, está a�

berta a espera do apeio da comunidade.
jaraguaense. Como se'vê o CP mostrou
novamente a' sua força.

._-

-.

_._

* E .

o leitor continua: "ReclamandO

com o carteiro, este di�: "na tua casa
, .

It ""você mora a
tem cachorro 50 o.. •

"

"
•

mais de 20 metros da rua...
, .� mais �a

série de .sculpas i�vendicas e In ·

ventadas na hora". MUitas vez�s a cor

respondência é colocada em caixas pos

tais de outras pessoas. Rec!l!.�nêJo,
espondem: "porquê você nao aluga
�ma caixa pdstal?". ótimo, �am�s,
e, quando já se vai. �i.ra� .

o �I�elr�
para pa�ar Ó �Iugu-:I, �mo!mal!' nao te

mos caixas dlspomvels ... " Da para e�
tender? Q que faço? .Assalto o cartel
ro?". Em .resumo; apesar de toda a

"gràna" que entra na Agência, paga na

bdca do cofre, estamos mesmo muito

mal servidos. Ou não?

__ e

* Em convênio com o Centro. de
Apoio à Pequena e Média Empresa
CEAGlSC, a Associação Comercial e

os Sindicatos Patronais de Jaragoá do
Su.l, reali�arão vários cursos no decor
rer dà ano. De 16 a 18...de março, "Cus'
tos", pelo Professor Valdemiro Hach LO

pes; de 20 a 22 de julho, "ICM�Princí-
.

pios Fundamentais e Aspectos Práti·

cos", pelo Dr. Nélson Amâncio Madale
na; de 14 a 16 de setembro, "Contabili
dade' Ger�ncial", ministrado pelo Prof.
Alci'- Teixeira, e, de 5 a 7 de dezembro,
"Organização. de Ar:quivos", pela Profa.
Maria Martins da' Silva.

' .

--._

* A Associação, Assistencial par�
Idosos "Lar das Flores" está mobilizan
do a comunidade no sentido de que adi'
ra a campanha para fórmação do seu

quadro associativo permanente. Das
1.500 propostas encaminhadas pela As
sociação, apenas 200, àproximadamen
te, retornararq,' o que, convenhamos, é
baixo, em se tratando de contribuição
parà uma instituiçãó voltada a tão nobre
causa social, qual seja, a construção de
um ancianato em Jaraguá do Su!, na

rua Domingos da Nova, onde já foi co
locadà a tubulação e, feito parte do afere

roo Nô local da obra estão sendo colo'
cados parte dos cem mil tijolos doádos
para a construção. Quanto as. propostas
de sócios,. cujo valor mínimo é de Cr$
500,QO, as mesmas pdder.�o ser solicita
ias e entregues junto .

a
. Persianas

Emmendoerfer, com o Sr. Gerold. Meiar,
oli, nQ Banco do Brasil, com o Sr. Ro
berto Donath.

--._-

* No dia 17 passado, segunda·feira,
ti ,PMDB .de _Jarapuá do Sul reuniu os

deputi;ldos federal e estadual eleitos,
prefeito e vice, vereadores e lJIembros
da comissão executiva, para tratar aso.

suntos relacionados ao' entrosamerito
_entre ambos no plano municipal, a par'
tir dó dlia 1.0 de fevereiro. Dentre oU

tros temas de interesse, observou-se
.

que nos projetos de maior interesse da
comunidade, não apenas a edilidade irá
apreciar e opinar, mas ·também a co

missão executiva do partido, para que 3

decisão não ..!Seja unilateral e que haja
trdea de idéias dentro do proposto pelo
programa do PMDB.

--._-

* No próximo dia 25, terÇa-feira, os

I peemedebistas se reúnem novamen,te

para definir os detalhes finais e rela
cionados com a posse dos eleitos, que
acóntecerá nó dia 1.°. A condução dos
trabalhos legislativos �berá ao sr.'

Atayde Machado, o Dadi, como o mais
idoso da futu�a Câmara; na posse, até
que-a nóva mesa seja escolhida cujo
presidente, ainda in�finido, deverá ser
José Gilbert6 Menel ou Alvaro Rosá.
Menel, em razão dos constantes deslo
camentos. à serviço da 'empresà, não é
certo, poderá ceder a presidência para
Álvaro Rosá ou mesmo outro. Na reu

"iAd do dia 25, tudo. será resolvido.

-_._

o ex.govefhador do E;tado
de Santa Catarina, Dr. AntO-

'. nio Carlos Konder Reis, na

quatldade de membro do Con

selho de Administração do Gru

po' Weg, proferiu palestra du-

rante a 18a. Convenção Na-

cional dos Representantes e

Vendedores WEG, encerrada

no dia 13, 'sexta-feira' passa
da.

O tema do' discurso, dirigido
aos membros da direção geral
do Grupo, diretorias. operacio
nais e convencionais presentes
foi "O papel da empresa.
brasllelra na atual conjuntura".
Konder Reis discorreu particu
larmente sobre a importância
social da empresa no mundo

"

atual, estabelecendo
'

r; parãrne
tros entre o que ele mesmo

define como "livre iniciativa"
e

.. Iniciativa livre".

Na segunda parte de "sua

exposição, propôs caminhos e

estratégias a curto e médio

prazo, baseadas em .copiosas
informações sobre a realidade
social, econômica e politica
brasileira,

o ciclo de palestras e reuni-

ões de trabalho relativos à
. 18a. CONWEG, foi aberto pelo
diretor-presidente ,das_ empre
sas do Grupo WEG, Sr. Eggon
João da Silva, no dia 10 de ja·
neiro.

Docentes de to grau nlo habilitados terlo
curso de aperfeiçoamento

Tendo por finalidade aper

feiçoar professores não habili

tados, atuantes no ensino de
1 .

o grau, visando garantir i
humanização' do ensino, a u

nidade e a continuidade das
atividades curriculares no 1. o

grau, a .Associação Catarinense

das Fundações Educacionais irá

promover e a Fundação Educa
cional Regional Jaraguaensel
19a, Unidade de Coordenação
Regional irão executar, em Ja
raguá do Sul, o curso "Apsr
feiçoamento em Metodologia do
Ensino do 1, o Grau".

Oitenta e três professores
não habilitados das redes < ofi

ciai, municipal e particular de'
ensino da mlcrorreqiâo estão

inscritos e participarão, de 27

de janeiro a 12 de fevereiro
'no' referido curso, tendo por

local a Ferj . Neste período
serão executadas a 1 a. e 2a.

etapas,
.

enquanto a 3a. etapa
será desenvolvida durante o

ano letivo, como forma de a

companhamento.
·A clientela do curso, segun

do fonte da 19a. UCRE são os

professores de 2a. a 4a. série,
não habilitados e os de 5.8 e 8.8

série, não habilitados nas dls
cipli!1as �atemática, !fngua �r

. tuguesa, iniciação à ciências . e

programas de saúde. A coor

denação pedagógica do mesmo

será da Chefe da Diade, Profa.
Brasrlia Gastaldl Beltramlnlt
sendo mlnlstrantes os profes
sores Gilson Rateke, Osmar

Pedrelli, Aristides da Veiga
Coutinho, Leonir Pessate Alves,
Dirce Maria Tafner Leoni e

Evelina S. Rueckert.

Definido o calendãrl" escolar de 83

I
PROITESTOS

I
I

* Neste mesmo prOgrama da TV
Barriga Verde, dia 14,01, o produto,.a
presentador Rômulo Coelho, quando eR:
trevistava a Sra. Hilda Terezinha Silva,
de Guaramirim, que contava seu drama
-em não mais suportar seu marido, 8:1-
cQólatra inveterado e valentão, disse
que o mesmo achava-se em SchroéCler,
um ubairrozinho'" dê Guaramirim. Ora,
todos sabernd,s que Schroeder,' há 18
anOs, é um municipio emancipado polí
tica e administrativamente, próspero
por sinal, e não pode receber a pecha
de "bairrozinho". Essas gafes são co

muns, mas não seria nada demais qua
.se cOnsultasse o mapa de Santa Cata
rina -e verificasse a sua· localização.
Aqui na redação, por exemplo, temos'
recebido correspondências cujo destíno *

.

Desde ontem, dia 21 e até o dia
é "Jaraguá do Sul-RS", entre outras 23, a Comissão Executiva Regional e a

"preciosidades", vindas até mesmo de Fundação Pedrosa Horta - órgão 'que

I org.
anismOs

OfiCiais.. _

I,'
.

assessora o PMDB para assuntos polí-
ticos, S&iais e econômicos - está rea

lizando em Florianópolis, o I Seminá..io
. ,

. de
. Prefeitos do PMDB, no qual estão

'" O presidente da Câmara, José AI: participando a maioria dos verea��sbertd IKlitzke, permaneceu durante um eleitos de Jaraguá do Sul, prefeito; vice,
mês à testa do - Executivo Municipal. deputado e outros integrantesda' execu
D.... obras, pelo menos, marcaram a tiva municipal.
sua breve administração: calçamento a -- • --

paralelepípedos das ruas Josef Fontana
e Carlos Hafermann, onde residem o
próprio! e o deputado Octacílio Ramos.
Coincidência?

A 'Unidade Operacional de

Ens.ino da Secretat� nica

ção, divulgou esta seMl Ia o

calendário escolar para �ste
ano, que (lerá obedecido em to

dos os estabelecimentos da re

de estadual de ensino.

Confo�me O· calendário apro
vado, a duração mínima do ano

letivo para o 1. o e 2. o grau é
fixada em 180. dias, As dire·

ções das escolas, sob a coor

denação das Ucres devem pia.

nejar .0 ano letivo em seus' es

tabelecimentos com 90 dias e·

fetivos no primeiro e 90 dias
no segundo semestre,

O imo letivo vai começar no

dia 21 de fevereIro, com o en

cerramento.do primeiro semes

tre ocorrendo no dia 16 de ju
lho, infcio das férias escola
res para .os alunos. O segundo
semestre começará dia 1.° de

agosto, encerrando-se -no dia 16

de dezembro, com o término do
ano letivo.

o futebol perde Garrlncha, a

"alegria do povo··
O futebol brasileiro .e mun

dial perderam quinta.feira, uma

<:I.e suas maiores legendas, o

mago da camisa sete", Garrin

cha, bicampeão mundial nela

seleção brasileira em '1956

(Suécia) e 1962 (Chile) e es

trela máxima do Botafogo ca

rioca, em seus áureos tempos.
Ele faleceu aos 49 anos. dei-

. infância.

Manoel Francisco dos San·

tos, o "Mané Garrincha" das

perrias tortas e dribles descon·
certantes que invariavplmente
deixava seus marcadores para
traz, agora é uma página vira

da na história do rico futebol

brasileiro, detentor de três. tí·
xando esposa é 12 filhos, na tulos mundiais, dois dos glJais
Casa de Saúde Drl. Eiras. no. o próprio ajudou a conquista�.
Aio, sendo sepultado nas pri- Aqui em Jaraguá do Sul, seus

meiras horas da tarde de on- admiradores, notadamHnte os

tem, sexta-feira, no cemitél'io botafoguenses, comen.tam o

de lrihaomirim, .próximo ao mu- desaparecimento deste que foi

nicfpio de Pau Grande, onde um dos maiores, senão o maior

nasceu e viveu parte de sua jogador do mundo.

ÁUREA,MÜLLER GRUBBA

TAB.ELlÃ DESIGNADA E OFICIAL' DO REGISlTRO DE

ÁUREA MÜLLER 'GRUBBA - TABELIÃ DESIGNADA

.

,'" A. Agência dos Correios em Jara�
guá do Sul, e,tá um caso de Polícia, onde são constantes a .entrega de corres

pondê�cias ·tardias (tàmbé,m nosso jornal, qu� recebe as justas reclamaçõesdos aSSinantes e as injustas (e sempre.. me�mas) desculpas dds "home" dos

�Orr_eios�, além de em càixas postais
· helas,

_

Isto é, trocadas, como ocorre
c�m �Ulta freqüência. A propósito, umleitor. � nós. enviou correspàndênchl,por Sinal It!_UltO original, que retrata fiel- .'

mente o que vem. acontecendo, a'qual - E quanto ao secretariado da nova ad�
�:���reve�s p�rte dela: "Flávio. Os I ministração, será anunciado na ,próxima
do' jor� nao est o fazendo a entrega I semana, contudo, comentários indiçam
não

. ai em m�u. endereço e também que é certa a presença do professor Bal-
.

cias �ras especl�s de

correspondên-j duíno. Raulino, Ivo Kdnell, Dr. Fogaça,
lá r�la=blde!1'a e que S! a gente vai Dr. Aristides Panstein, dentre outros, é

r, IZem qUe nao podem en- claro.
.

Pelo presente edital de citàção pedimos aos senho
res abaixo relacionadós que compareçam em nosso Cartó
rio para tratarem de assu�tos de seus interesses: ALCINO

BOEDER _:_ Rua Pastor Alberto Schneider, 1325 - NESTA
- ALCIDES P. DE OLIVEIRA - Rua Preso Epitácio Pes-

, :
"soa; 2388"� NESTÁ ...:.. ÉMILlO VERBINEN - Rodovia SC
301 KM 7,5 � GUARAMIFiIM - ERNESTO FELIPE BLtJNK
...:.. Rua Duque de Caxias, 216 - CORUPÁ ....:.. FITEMA SIA
IND. TE>qTiL - Rua 11 de Novembro, 405 - MASSARAN-

IDUBA - HARRY LEHN - Rip Cerro II � NESTA - IND.
COM. IMPL. AGRIC. FRANKOWIAK I;.TDA - Rua Um,·
sln, o - NESTA - JUVENAL CLAUDINO DE LIMA --'- Rua ..

dos Escoteiros, 223 - NESTA - MALHAS BAHAMAS BLU.

MENAU LTDA - CX. Postal 229 - NESTA - OSVALDO
DEMARCHI" - Rua Pastor Aiberto Schneider, s/n. o

NESTA __,._ PEDRO BATI�A - Rua Francisco de Paula, 360
- NESTA - PRADINE COM. VEICULOS LTOA - Rua

Walter Marquardt, s/n. o - NESTA - PEDRO"BELMIRO DE

AMORIM. - Rua Joinville, s/o.o - NESTA - SERGIO,
RANK - Rua fl1ijucas" s/n. o - NESTA - WILMAR STEN

GER - Estrada Garibaldi Km 18 -'- NESTA - WAGNER

fPRANSPORTES E COM. LTOA - Rodovia SC 301 Km 10
- GUARAMiRIM -.

EDITAL

Findou o Ano Nacional do idoso, decrelado pel.o.�x"
F· i d Presidente da República. Uma imcia-

mo. Sr. Igue reo,. .

tiva muto bem escolhda por todos os brasllei�os.
Agora, no entanto, Sllrge uma indagaçao: O que

Jaraguá do Sul proporcionou aos seus idosos?

Efetuando uma rápida retrospectiva, constatou-se

I
.

. considera ter sido o Ano Naeiol)al do Idoso
que a ma orla

. f
.

i d �omântica De real muíto pouco. OI rea-
uma mera p a a .' .

" . "

.Ilzado. Isto para !l,ão �fi,r,IT)�r que nada
.•

foi feito
".Suc:<

deram-se apenas alguns discursos e rauruoes, "os q�alS"nao
h . surtir efeito. O próprio gqverno castigou os
c egaram a .

'.'

o
.

91' O· duzl d d"velhlnhce" através do Decreto n .. 1 ,re uzm o e

3% a 5% a aposentadoria devida, vis.a�do a compensar

QS� substa'nclais 'desfalques,
.

ocorridos e descobertos no

INPS,' .

Em última análise, contudo, nem tudo aqut em. Jara-

guâ do Sul pode ser avallado so�' este pris�a negati�o.
Possivelmente, a agravante de maior proporçao �enha �Id�

<

a carência de comunicação e propaganda próPrtas�. prm�l
palrnente quando se tráto,� de. concentrar tOd_a a �tenç�o
às eleiçÕes' de 15 de novembro de 1982. Fehzment�, nao

obstante tanta poHtic'a,' existiram grupos nesta cidade que

ainda tiverám em mente o mandamento divino:

"Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolon-

guem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te

concede" .

, Além dos abnegados préstimos das Damas de Oarl-.

dade e da Ordem Auxiliadora, formou-se o Clube de Idosos,

em decorrência da louvável iniciativa do Núcleo de Volun

tárias do PRONAV/LBA, que-orqanlzou encontros e festi

nhas para integrar os idosos à vida social desta comunl

dade.
Contando ainda com a ""gente de boa vontade", foi

fundada igualmente" a "ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA

IDOSOS "LAR DA FLORES", nos dias atuais considerada

de utilidade pública, declarada pelo Municlpio e Estado.

É mister aprender- a arte de envelhecer, antes de

alcançar a velhice, para
J não cair nos vlcios, conhecidos

como: rabugice, lmpllcãncla, tagarelice, estupidez, avare

za" e correlatos,
-A razão de ainda não. ter sido iniciada a construção pro

priamente dita do "LAR DAS FLORES" prende-se ao fato
,

de ter sido processada uma demorada e apurada pesquisa,
.

: para descobrir "onde" e "como" deve ser edificado um lar

para idosos.

Verdad�s fundamentais a respeito da velhice são

notórias:

A velhice, mais cedo ou mais tarde, acompanhará
-

cada um.

A velhice não é considerada doença.
A velhice é apenas uma fase da nossa existência,

.... 'a qual, após tantos anos de labuta e sofrimen-
.

tos, deveria ser vivida de maneira feliz e ale

gre.

O sábio rei Salomão escreveu no Antigo Testamento:

"Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocida-
.

de, antes que se aproximem os maus dias em que dirás:

"Não tenho neles contentamento". "
.

Os fundadores da ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PA·

RA IbOSOS "LAR DAS FLORES" adotaram a filosofia mo

derna: A construção do LAR DAS FLORES precisa ser evi<

dentemÉmte um lugar apra1;ível. Para tanto, há a necessi·

dade da mesma estar 10caHzada em local adequado e o me

lhor desta cidade, para Q.ue nossos "velhinhos" possam

I movimentar-se sozinho§ o_ maior espaço de tempo e mais

facilmente ser visitados, apresentando um ambiente alegre,
saudável e convidativo.

As doações iniciais dos fundadores permitiram ano

gariar e escriturar um imóvel de aprecisável valor, sito'

entre as ruas.Domingos da NoVa e Lui·z Kienen. 100.000

tijolos de um só doador encontram-se à disposição .

Foi elaborado um plano piloto; para construir as ha

bitações em dive(so.s módulos, separados por jardins. Ha

vendo interesse, as mesmas poderão ser adquiridas ante

cipadamente, deixando-as à disposição até os respectivos
donos desfrutá-Ias, contribuindo desta forma para facilitar

financeiramente a compra de imóveis ao LAR DAS FLORES,
caso apresentarem·se oportunidades para negociações ou

permutas.
Em suma, cooperar com este plano depende agora

de cada jaraguaense. A união faz a força. Todos !Jerão
bem aceitos, não havendo discriminação racial, politica ou

,religiosa.
Para associar-se, escolha a sua mensalidade, conso

ante 'suas possibilidades. Mediante os esforços unidos,
Jaraguá do Sul poderá concretizar seu próprio LAR DOS

IDOSOS e faciJ«ar o acesso ao mesmo, visto ·que nas ci-

Idades próximas, que já possuem seu lar, a obtenção de·

vaga torna-se cada vez mais difícil. -

Jaraguaense, caso você ainda não tenha viabilizado
sua inscrição na. ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA 100-.

SOS "LAR DAS FLORES", tome agora a sua decisão. In

formações poderão ser obtidas com o conselheiro da Asso-.,
ciação, Sr, Gerold Meier, no escritório da firma Persianas
José Emmendoerfer, na esquina central de Jaraguá do Sul,
.em frente ao Banco do Brasil S.A. e RelOjoaria Hertel,'-oü
através do fone 72-0247.
EWALD HEINZ �OSS - (idoso zelando pata não caducar)·

ESTADO DE'SANTA' CAlFARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÃ QO SUL

COMUNICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de' Jaraguá do Sul, tendo em

vista o término d€) manqato ,dQ ªtual Prefeito ,Municipal,
comunica a todos os contribuintes que, em função dos le
vantamentos

.

de bens materiais a serem transmitidos ao pró.
ximo mandatário, a muniCipalidade, no período de 24 a 31
de janeiro, adotará o seguinte expediente:

.

a -, Atendimentos aos cOAtribuintes serão feitas
apenas pelo Setor de Tributação e Tesouraria;

b - O atendimento do Chefe do Exeçutivo aos

contribuintes não ocorrerá no decorrer do período, restrin
gindo-se somente aos funcionários e servidores;

,c - Os demais Departamentos ou Setores da ad
ministração municipal terão apenas expediente interno;

d - Os serviços urbanos não terão suas atividades
interrompidas.

.

Jaraguá do Sul, 20 de janeiro de 1983.
SIGOLF SCHÜNKE - Prefeito Municipal

em exercício

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Promover a participação
do 'Estado de Santa Cata
rina, na tradicional Festa

- dos Estados que se reali
za anualmente em Brasília
e, dar condições para orla

ção de uma sede para a

Casa do Estado, de Santa

ocorrido dia 10 de janeiro, às ,5h30 e baixada a

I
Catarina através da aqulsl-

sepultura no Cemitério Municipal de Jaraguá do
'

ção de um terreno ou alue,

Sul, na mesma data.
,

_ ���l de um local apropria-

Agradecimentos especiais são dirigidos ao Pastor,

lngo Piske, bem como aos parentes, amigos, vizi- Estas são algumas das
nho. e conhecidos, enfim, também àqueles que en- metas da nova diretoria da
.vlaram flores, coroas' e telegramas e acompanha- Casa do Estado de Santa
ram o féretro até o Campo Santo. E convidam pa- Catarina, eleita para o cor-

ra o cl,lltq em intenção de sua alma, que será cele- rente ano. A entidade foi
brado dia 23 de janeiro, às 8 horas, na Igreja Evan- fundada no dia 15 de se-

gélica Luterana, centro. tembro de 1981, com o ob

jetivo de promover a inte

gração dos catarinenses
radicados em, Brasília e

promover a divulgação de
,

Santa Catarina na Capital
Federal, principalmente
em seus aspectos sociais,
culturais, econômicos e

turísticos.

t e aradecil'entoDia

Sigolf Schünke e Família, Renato Schünke e Famí
lia, 'Guilherme Emmendoerfer e Famma, cumprem
'o doloroso dever de comunicar o falecimento de
sua querida mie, sogra e av6,

Sra. Maria Ana' Verch Schünke

Jaraguá do Sul, janeiro de 1983

AS FAMILlAS ENLUTADAS

-

'Proclamas de Casamenlo
Áurea Müller Grubba, Oficiai do Registro CI

vil do '1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que
compareceram em cartório, exibindo os documen
tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar:
Edital n.? 12.971 de 05-01-1�83. �

ANDR� MOACIR VOLPI E INELDE MARIA ZANGHELlNI -

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natural de Luis

Alves. neste Estado, domiciliado e residente na Rua Alfre

do Mann, nesta cidade, filho de I;uganio Volpi e de Natalia

Stringari Volpi.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Rio dos Ce

dros, neste Estado, âomlciliada e residente na Rua Alfredo
Mann, nesta cidade, filha de Onesio Zanghelini e de Romilda

,

Zanghelini.
Edital h.o 12.972 de 05:01-1983.

MANFRIQO DERETTI E MAFALDA ENGELMANN -

Ele. brasílelro.: solteiro, operário, natural de Massaran

duba, neste' Estado, domiciliado e residente em Nereu Ra

mos, neste distrito, filho de João Derettí e de Angelinã
Deretti.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e. residente em Três Rios do Norte" neste

distrito, filha de Edmundo Engelmann e de Adele Kohls

Engelm-ann.
Editai n,? 12.973 de 06-01-1983.

VILMAR LUIZ STEIN E EDITE BORTOLOTll'I
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na Rua Amazonas, nesta�cidade,
filho de Alvino Stein e de Terezinha Pedrotti Stein.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de JaraglJá
do Sul, domiciliada e residente em Jaraguá-Esquerdo, neste

distritó, filha .de Egidio Bortolotti e de Olandina Tomio

Bortolotti .

Edital n.o 12.974 de 06-01-1983.
'

,

S�RGIO ALVES E MARIA' DI; LOURDES HILBERT _

Ele, brasileiro, solteiro, almoxarlfe, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Victor Rosenberg,
nesta cidade, filho de Afonso Salvador Alves e de Ivone

Romualdo Alves.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Maripá, Pa-

raná, domiciliada e residente ,em Jaraguá-Esquerdo, neste

I distrito, filha de José Hilbert e de Laurita Hilbert.

.

Edital n.o 12.975 de 06-01-1983,

ARISTO DO AMARAL E CLARA MIODUIr�1 _

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Guaramirim,
. neste Estado, domiciliado e residente em Vila Rau, neste

distrito, filho de Francisco do Amaral e de Sebastiana do

Amaral.
,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Rio dos Ce

dros, neste Estado, domiciliada e residente em Vila Rau,
neste distrito, filha de José Mio�utzki e de Mariana Mio

dutzkl,
Edital n.? 12.976 de 07-01-1983.
EGILMAR PEDRI E TERESA NAHS -

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Walter

Marquardt, nesta cidade" filho de Alfredo Pedri e de Alvina

Norile Pedri.
'

Ela, brasileira, solteira, servente, natural de Pouso' Re

dondo, neste Estado, domiciliada e residente em Barra do

Rio Cêrro,· neste distrito, filha de José Nahs' e de Cecilia
Nahs.
Edital n.? 12.977 de 07-01-1983.

GETULIO FIAMONCINI E HELENA BASSANI _

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Rodeio,
"

neste Estado, domiciliado e residente na Rua Bollvia, nesta

cidade, filho de Alberto Fiamoncini e de Agnese Fiamoncini.

Ela, brasileira, solteira, Industriária, natural de Guara

mirim, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Bolívia,
nesta cidade, filha de Alberto Bassani e de Luzia Hllleshelm
Bassani. ,

Edital n.o 12.978 de 07-01-1983.

EGON RONrVALD DAREM E ELIZIA NAZARIO _

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Marari-Tan

gará, neste Estado. domiciliado e residente na Rua João

Franzner, nesta cidade, filho de Rodolfo Darem e de, Ida

Darem.· ,

Ela, brãsileir�, solteira, servente, natural de 'Ivalpprã.
Paraná, domiciliada e residente em Jaraguá-Esquerdo, neste
distrito, filha .de Jair Manoel Nazárlo e de Rita Sartorato

Nazárlo.

E para que cheg\le ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital, que será publica
do pela Imprensa e em cartório, onde será afixado

durante 15 dias.

Jaraguaense preside
a (asa de Santa
Catarina, em Brasilla

Após a eleição, que foi
realizada no Clube do Con

gresso, ficou aSiim.defi
nlda a nova diretoria da
Casa do Estado de'Santa
Catarina: Presidente, Má

rio Tomelin; Vice-Pre�den
te, Benedito' Carraro; Pri
meiro Secretário, Geraldo
Vieira; Segundo Secretá
rio.' Maria Elisa Berendt;
Primeiro Tesoureiro, Getú
lia Ferreti; Segundo Te

soureiro, Aniceto Weber e

como membros do Conse
lho Fiscal: Antenor Naspo
lini, Abelardo Gomes Fi

lho e Sérgio Gargioni.

Segundo o presidente,
eleito, Mário Tomelin, que
é natural de Jaraguá do
Sul, para 83 ainda está

programado a criação de
um sistema de suporte fi
nanceiro para a entidade,
através da exploração de
atividades comerciais com ,\-,

produtos típicos do Esta
do e a solicitação de cola
boração .aos deputados e

Governo do 'Estado. Outra
das metas .- explicou To
melin -- será a programa'

,

ção de maior intercâmbio,
entre a Casa de Santa Ca
tarina e o Governo do Es- .

tado através de mostras

artísticas de pintores e

escultores catarlnenses.

Mário Tomelin disse
ainda, que a nova direto
ria da Casa do Estado de
Santa Catarina;

,

pretende
tornar tradicional no Pla

nalto Central as comem?
rações do dia de Santa Ca

tarina - 25 de novembro
- quandó será realizada
uma festa com danças,
músicas, comidas, bebidas
e trajes típicos dos colo
nizadores catarinenses (a-
mães, italianos e açorla- .

nos) para os barrigas-ver
des radicados no Distrito

, Federal.

Cóm um' jaraguaense o

cupando o cargo maior

dentro da Casa de Santa
Catarina, abre um grande
canal para divulgação dos
"made in, Jaraguá do Sul"

na Capital da República,
não só entre os catarinen
ses lá radicados; mas so

bretudo para os próprios
brasilienses e -ºrasileiros
de todos os rincões que lá

trabalham e residem. Po

der-se-Ia, por aí, iniciar um
grande processo de divul
gação da nossa Jaraguá
do Sul, poderosa economi
mente; mas, pouco conhe
cida, esta é que é a ver

dade, aproveitando os

meios de divulgação con

centrados em Brasília ou

mesmo participando das
promoções da Casa do Es.
tado de Santa .Catarina.

O conterrâneo Tomelin,
certamente, não negará o

seu apoio para o projeto.
Alguém se habilita?

I JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Edital de Notificação
o DOUTOR JOS� ,TEMrSTOCLES DE MACEDO NETO, JUIZ

SUBST.TUTO NO EXERcrCIO DO CARGO DE JUIZ DE DI

REITO DA COMARC� DE JARAGUA DO SUL, ESTADO DE

SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC .. _
- _ -

FAZ SABER a todos quantos o presente editaI
virem ou dele conhecimento tiverem e Interessar possa, que
por parte de INDÚSTRIA QE ARTEF�TOS DE BORRACHA
�WO.LF"' LlM.TADA, através seu bastante procurador, advo
gado dr. Osmar Dutra, foi- requerida' uma ,NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL, cuja petição vai a seguir transcrita: _ �EXMO.
SR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO
StlL. INDÚSjTlUA DE ARTEFATOS DE BORRACHA
"WOLF" LIMITADA, firma estabelecida na Rua Henrique
Piazera, 194, na sede desta comarca, por seu advogado no

finar assinado, militante neste foro e devidamente quali
ficado no instrumento que junta (doe. 1), com o .devldo
respeito e acatamento vem à presença de V. Exa. para �x
por e requerer a V � Exa., o seguinte: _ 1. A requerente
é credora da firma METALÚRGICA INDUSTRIAL HENIPE
�TDA., estabeleclda na Rua Amazonas, 179, nesta cidade,
das seguIntes promissórias: _ 1. (30.01.1983) - Cr$
600.000,00 _

_ 2. (28-02-1983) _ Cr$ 636.000,00. - 3.

(30.03.1983) _ Cr$ 672.000,00. - 4. (30-04-1983) - Cr$
708.000,00. - 5. (30.05.1983) _ Cr$ 744.000,00. - 6.
(30-06-1983) - Cr$ 780.000,00. - 7. (3Q--'()7-1983) - Cr$
816.000,00. - 8. (30-08-1983) Cr$ 852.000,00. '_ 9.
(30.09.1983) _ Cr$ 888.000,00. _ 10. (30.10.1983) -

Cr$ 924.000,00. _ 11. (30.11.1983) _ Cr$ 960.000,00.
12. (30.12.1983) _ Cr$ 996.000,00 _ 13. (30.01.1984) -
Cr$ 1.032.000,00. 14 _ (30.02.1984) _ Cr$ 1.068.000,00.
15. (30.03.1984) - crs 1.104.000,00__ 16. (30.04.1984)
Cr$ 1.140.000,00. _ Veja-se does. 2 a 17. - Referidas
promissórias, que totalizam Cr$ 13.912.000,00, encontram-

,

se avalizadas por HEINZ E. RAEDER e por MARIA TARCILA
SA,..TOS PAULINO RAEDER, pessoas físicas, residentes
e domiciliadas na Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 50,
ap. 15, nesta cidade, representando referidas pessoas, mais
de 95% 'do capital social da empresa. _ Veja-se doc. 18.
3. Diz o artigo 867, do Código de Processo Civil, o seguin
te: "Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade,
prover a conservação e ressalva de seus direitos ou mani
festar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por
escrito Q seu protesto, em petição dirlqlda. ao juiz, e reque
rer que do mesmo se intime a quem de direito. " 4. O artigo
870 por sua vez, dispõe: _ "Fàr-ae-ã a intimação por- edl.
tais: _ I-se o protesto for para conhecimento do público
em geral, nos casos previstos em lei, ou quando a publiCi
dade seja essencial para que o protesto atinja seus fins•.
�5. Para mais justificar a proposição desta medida, anota
se que os notificados acabaram de sofrer uma execução no

valor de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros),
como é comprovado pela inclusa cópia da iniciai. Veja-se
doe. 19. _ 6. Por outro lado anota-se que existe, como

patrlmonlo da fIrma, em expectativa de dIreIto. duas glebas ele
terras; uma, com área de 255,00 m2, adquirida do Senhor Gil.
berto Nasato e sua mulher, sitos na RUa Amazonas nesta
cldade, registro n .

° 25 _ 192, do Registro Imobillátlo da

l� outra com a área de 40,10 m2, adquirida de Conrado
l�sen'e sua mulher, sitos na Rua Hetmlllo Manoel Cardo- '

o, também nesta cidade, registro n. ° 38.542, do Registro
Imobiliário da Comarca, ambos as compras pendentes da
lavratura do respectivo instrumento e posterior registro. 7.
Estas glebas. que são contrguas, contem o prédio onde
funciona a empresa notiflcanda, aquisições já devidamente
quitadas. 8. Isto posto, com fundamento nas rezões expos
tas e com alicerce na disposição legáI retro transcrita pede
sejam notificados: a - 8 firma METALÚRGICA INDUS,

.,

TRIAL HENIPE LTDA., na pessoa do seu sócio gerente que
a representa legalmente; b _ a HEINZ EDGAR RAEDER e'

.

sua mulher MARIA TARCILA SANTOS RAEDER, nos res-

pectivos endereços; c _ GILBERTO NASATO 'e sua MU-,
LHER e CONRADO HANSEN .e sua MULHER, nos respecti,
vos endereços, os tres primeiros, para se' abstenham de
vender ou onerar de qualquer forma o patrimônio da so

ciedade e particulares; a exigirem dos vendedores das
glebas acima mencionadas, as repectivas escrituras; os

dois últimos para que não outorguem a terceiros as escri,
turas apontadas acima, senão à firma Metahlrglca Industrial
Henlpe Ltda., sob pena de serem anuladas quaisquer tran

sações, porque consideradas de má fé; d _ por editais,
na Imprensa oficiaI e privada, a terceiros, para que se abs
tenham de firmar compromissos que objetivem operações
de compra e venda, ou de qualquer forma venham a par
ticipar de atos de _!)cultação ou oneração de quaisquer
bens da empresa acima mencionada ou de seus sócios coo

brigados e aleguem a condição de terceiro de boa fé. 9.
Realizadas as notificações e publicados os editais, pagas
as custas, requer-se sejam os autos entregues à requeren
te para os devidos fins. Dá-se à presente o Valor de Cr$
13.912.000,00 para os efeitos fiscais. PEDE DEFERIMEN
TO. Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de 1983. (a) pp. Osmar
Dutra Advogado. "DESPACHO EXARADO NA INICIAL: _"

R. H . R . e A _ Notifique-se, na forma requerida. Aos
11-01-83. (a) José Temlstocles de Macedo Neto. Juiz Subs
tituto, em exercíelo. "E para que chegue ào conhecimento
de, todos e ninguem alegué Ignorância, foi expedido o pre
sente editai que será afixado no' lugar de costume, no Fo
rum, e publicado na forma da lei. - Dado e passado nesta

Cidade de Jaraguá do Sul, aos onze dias do mes de Janeiro
do ano de mil novecentos e oitenta e tres, _ Eu. Jurema
Wulf, Escrivão designado, no Impedimento ccastonal do
titular, o subscrevi. - __

José Temlstocles de Macedo Neto

Juiz Substituto, em exere.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA
TABELIÃ DESIGNADA E' OFICIAL DO REGISTRO DE PRO-
TESTOS; E D I ;- A L

Pelo presente edital .de citação pedimos aos se-
"

nhores abaixo relacionados que compareçam em nosso Car
tório para tratarem de assuntos de seus interesses: AGRO
BAZA PROOS. AGROPEC. E REPRES. LTOA - Rua Rei
noldo Rau, 520 - NESTA - AMERICO P. f. DE OLIVEIRA
- Ribeirão G,ande do Norte - 'NESTA - ALCIDE:S PAS
COAi..INl DE OLIVEIRA - Rua Preso Epltácj) Pessoa, 238
- NESTA - ANORBERTO KOPP _ RUi Rio Cerro II -

NE.SiA - CIRENEU S. SANCHES _ AV. MA;_ Deodoro,
208 - NESTA -- GUILHERME VOLTOLINI - Ilha da Fi-

gueira AlC Bar Atilio Peters _ NESTA - HARRI MAR

QUARDT _ Rio da Luz I - NESTA _ INGO KOEMLER -

Itapocuzlnho _ NESTA - IROTIDES RAYMUNDO DA SIL
VA _ Rua Dr. Siqueira, 333 _ GUARAMIRIM - JOÃO
FERRAZ NETO _ Rua Angelo Rubini, s/n.v - NESrA -

JOÃO UNO MA,,"NI _ Rua Ardulno Pradl, s/n. ° - NES
TA - JOSE AI1TUR CORREA _ Estrada Bananal do Sul -

GUARAMIRIM - LUCIO DOS SANjrOS - SCHROEDER -

MARIO RICHERDT - Rua Estrada Nova, s/n. ° _:_ NEStT.A
_ MARIO JUNKES '_ NESTA _ OLAVIO LENFERS - Rua

JolnvilJe, 294 _ NESTA � RUDOLFO GUILHERME FISCHER
- Rua Itapocu - CORUPÁ _ ROSANE BETT KLEIN -

Rua Walter Marquardt, 599 - NESTA - SILVINO LESSMANN
� Rua Walter Jansen, 30 _ NESTA -.

.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA - TABELlA DESIGNADA.

NOVO'S PREÇOS
Desde o. dia 1.° de [anelro, os novos preços

, deste jornal, reajustados em razão das contantes

majorações de preços para a sua confecção, pas
saram a ser Os seguintes: Assinatura anual para
J�raguá do Sul - Cr$ 3.000,00. Assinatura anual
para outras cldades - Cr$ 3.500,00. Exemplar da
semana - Cr$ 60,00. Exemplar atrasado -- Cr$
70,00.

'

O jornalista Mark E. Petersen é também Elder

e apóstolo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos

dos Oltimos Dias.

CHURRASCARIA

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

Av. Getúlio Vargas, 847 - Fone 72-1456
Jaraguá do Sul-SC.

BAR E RESTAURANTE H. MOLLER DE EGON

SCHROEDER

Rua Bertlia Weege, 2.800 - Barra do Rio Cerro

Venha bater um papo agradável' com os amigos.
tomando e aprectando os aperitivos à moda da
casa. Traga também a sua famflla.

Relógios, crlstata, violões e artigos finos para pre
sentes, em todas as ocasiões é com o

LANZNASTER '- O SEU RELOJOEIRO

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

FLORICULTURA PRINCIPE

Flores, coroas. cactos e decor� em geral

Rua Relnoldo Rau, 144 - Jaragu6 do Sul - SC.

A moda certa em roupas e calçados é com a

Cinderela, onde estio as melhores opções para
cada estação. '

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na Marechal e na

Getúlio Vargas...

RATINHO SPORT
Calções, melas, tênis e demais artigos esportivos pelos

melhores preços da praça é com a "Ratinho Sport" - & 10-

la esportiva da cidade.
Fica alr na Galeria bom Francisco - Loja 3.

Comercial Floriani
Revenda e assistência técnica SHARP -

DISMAC - OLlVETTI e relógios ROD BEL. Com
pra e venda de máquinas, usadas. Oficina de má
quinas' de escritório e acessórios em geral.
Rua Venâncio da Silva Porto,331 - Fone 72-1492

Jaragu6 do Sul-5C.

ORGANIZAÇAO CONTÀSIL�
-�---':-::-:'A:-C=O=C;MERCIAL" SIC LTDA===_, I

Contabilidade, recursos fiscais e adminls
.
tratlvos, serviços de marcas e patentes, legisla
ção trabalhista e previdência social, seguros e

serviços aéreos VARIG.

I'
Rua Cei. Procópio Gomes, 290 - Fone

72-0091 - Jaragu6 do Sul-5C.

IDR. FRIEDEL SCHACHT

Advogado e Auditor

, Escritório Jurfdlco na Av. Mal. DeodQro, 413

Fone 72-0244 - Jaraguá do Sul - se.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Fazo.m anos hoje: 15
Sra. Zélia, esposa do �r. Pe

dro Rengel
Sra. Maria Madalena Weiller

Roeder, em Garlbaldl
Sra. Gertrudes Braatz, em

Jolnville
.

Sr. Leopoldo da Costa

'Rosa K. Vieira
Sra. Maria Plermann Cristo

folinl
Fazem anos domingo
Sr. Darci Buc�mann
Jaquellne, filha de Antônio

(Nair) Quadros
Srta. Marlizê Martha Krause

Edgar Schneider Júnior
Dia 17 de Janeiro
Sra. Amazilda da Costa Bas-

tos

Sr. Waldir Araújo
Sr. Eduardo E .. Mann
Sra. MaFia de Lourdes Rengel

Bruch
Srta. Regina da Si.lva

Dia 18 de Janeiro
Sr, João Carros Stein
Sra. Amanda Baumann, em

Joinville
. Dia 19 de janeiro

Sra. Laurita Weiller Hilbert,
em Garibaldi
Sr. Guilherme Schmidt
Sra. Erna Braatz

Sr. Freimund Lippinski
Lucíana, filha, de Ademir (Dal-

va) Tarnbosl
Hélcio Chiodini
Warderson, filho de Waldemar

Maximiliãno (Magda da Silva)
Rau
Dia 20 de janeiro
Sra.' Terezinha Müller Ers

ching
Sra. Klara Henschel
Gilda, filha do Sr. Amandos

Klein
Sra. Dolores, esposa do Sr.

Curt Birkner
Sra. Clotilde) I. Gonçalves
Sra. Solange dos Santos

Mahnke, em Santos·SP.
Sr. José Eraldo Villasboas

Dia ·21 de janeiro
Sr. Edson Warhaftig, em Cu

ritiba
Sra. Ursula Enkê
Sr. Gerhard Braatz, em Join

ville
Arno Lipplnski
"Aos aniversariantes, os cum

primentos desta folha".

QRA. ROSANGELA LENZI
Colou grau em Farmácia,

pela Universidade Federal
de Santa Catarina, no dia
14 passado, o n tem, a
Srta. Rosânqela Margari
da Lenzi, filha do casal'
muito relacionado em Ja
raguá do Sul, Dúlcio (Te
rezlnha) Lenzi. A Ora. Ro
sângela, votos de felicida
des da coluna e da equipe
deste jornal.

ESCOLA DE SAMBA
JARAGUÁ

O carnaval de rua de Ja
raguá do Sul� embora in
cipiente, deverá dar colo-

.

rido todo especial durante
� tríduo momesmo, embo
ra a comemoração maior
aconteça sempre nos sa-

.

Iões. da região. Pelo me
nos é o que promete a E�
cola de Samba Jaraguá(ex"Estrela D' Alva), do
�estre Manequinha, queJá iniciou os ensaios se

mana_passada para parti
cipaçao no carnaval de
rua, juntamente com o
seu grupo folclórico.

VIEIRENSE NEGOCIA
ANTIGA SEDE
A Sociedade Esportiva e

Rec�eativa Vieirense;' con
cretizou no final de de
zembro, a venda de sua
antiga sede, localizada às
margens da SC-301. O vaIo_rda venda - Cr$ 5 miIhoas - será aplicado nasobras. de construção do
segundo pavimento de SUli
�ova sede social, já iniciadas por sinal. A diretoria do Vieirense, que en.
trega as antigas dependên- .

clas aos novos proprietá-
,

rios no dia 7 de.fever.eiro,·está P!o�ramando um baile pUbl_'cô de despedidapara o dia 5. Mais tarde a.- coluna conta detalhes da
. transação.

.

Com a aprovação e in

clusão de 15 novos sócios,
o quadro

.

associativo do
Clube Atlético Baependi
passou a ser integrado por
1.219 associados, número

que tende a elevar-se em

raz�o das grandes opções
de lazer que o clube ofe
rece, no campo social e

.

.

. d - esportivo. Atualmente o
Os aftccíonadoe o es

tít lo patrimonial custá à
porte da .bola pesada, ele- I. ut C $ 75 mil ou e'm-

dl 31 B' R' VIS a, r , .

gera0 la
. ,no eira 10

10 pagamentos de Cr$ 10
Clube de Campo, o novo

mil mai 5 pagamentos de
presidente da Liga Jara-

Cr$ 15 �il. É possível que
g_uaens� de Fute�ol de Sa-

I
em . março aconteça um

lao. Alclone de Slmas, pre- novo aumento de preços.sidente atual, que recla-
.

ma a falta_ de. àpoio. n� PADRE NICOLAU
.

su� �estao, fol taxativo. Quem vai assumir o vi
vai deixar que os clubes

cariato da Paróquia São
afiliados e.scolham �m no-

Judas Tadeu, der.1�ã0-Ycaume e e.leJam tambem. os lo, é o Padre NicQiãtil.'u1eh-
novos dlretor�s da �ntlda� ler, que nos últimos dh��ode, da qua.1 �ao mais pre

anos exerceu a missão de
i.

tende presidir, pelo menos
Mestre de Noviços, prln

por enquanto. pai formador dos novos re-

JARAGU'1ó MOTOR C-LU'BE ligiosos da Congregação
IM dos Dehonianos (Sagrado

Coração de Jesus), em Ja�
raguá do Sul. Ao Padre Ni
colau, que Deus o proteja
em sua nova comunidade
de trabalho.

.'

FUTEBOL DE SALAO·

Dia 22,de dezembro
,

Rafael, filho de Jaime (Lorl
ta) Metzger
Dia 24' de dezembro
Silvana, filha de Segismundo .

(Iria) Gandolfi
Marcos, filho de Dorival (Te

rezinha) Kanzler
Dia 28 de agosto
Leandro, filho de Osmar (Ao

sângela) Herzog
Ola 30 de dezembro
Leandro, filho de José (Ivo-

D. MARIA SCHONKE

A' coluna associa-se as

manifestações de pesar,

pelo passamento, segunda.
feira, da Sra. Maria �na
Verch Schünke, prog��lto
ra do prefeito munrclpal
Sigolf Schünke, que retor

nou das férias e ret�ma o

poder na segunºa-felra. O

desenlace e o sepultamen
to aconteceram segunda
feira, dia 10.ne) Moretti

Dia 1.0 de janeiro
Lucimere, filha de Ingo (Lour

des). Schuster
. Vagner, filho de Sérgio (Iará)

Negherbon
Fábio; filho de Flávio ·(Elmi.

ra) Machado
Dia 04 de janeiro
Gílson, filho de Getúlio (Nei

va) Vidal
Màrilête:

. .

filhã de Joaquim
(Rufina) Oss-Emer
Dia 05 de janeiro
Anthony, filho de Valdir (Már

cia) Tomelin
Dia 06' de janeiro
Fábio. fi1ho de Antônio (Dag

mar) Zanon

Dia 07 de janeiro
Priscila, .filha de Gilmar (lzo

lete) Pinter

Kátia, filha de Walmor (Arle
te) Theilacker
Dia 08 de janeiro
Cristiane,. filha de Reinoldo

(Iria) WOlter
-

Aline, filha de Irineu (Maria)
Heck

B!NÇAO MATRIMONIAL

Recebem neste sábado,
com os nossos antecipa
dos cumprimentos, a bên
ção matrimonial na Igreja
Evangélica Luterana, cen

tro, Ingo Hansen e Elfrie
da Rusch às 16h30, Silvi
no Võlz e Lauricema Soa
res às 17h e, às 18h, Laér
cio Rath e' Eliani Nésia
Pommerening. Também às
17h30 celebram suas Bo

das de Prata, com ofício
de gratidão, o casal Affon
so e Edeltraud Linder Gol
tz.

A alegre rapaziada do Ja

ragu'á Motor Clube, que
ano passado deu mostras
de organização e partici
pação, se reúne dia. 25
próximo, para traçar as

metas a serem cumpridas
este ano. Nêgo Fructuoso
e sua' equipe prometem
muito, desde que a recí
proca seja verdadeira, co
mo o foi em 82. E neste
domingo, após muita fes
ta e curtição no natal e

ano novo, os pilotos dis
putam na praia das Pal
meiras, em Piçarras, um

"pega", no qual têm pre
sença garantida os pilotos
cá da terrlnha,

, ,

Dia 09 de janeiro
Rone, ftlho de Alceu (Oecllla)

Sklarski
'

Dia 10 de janei�
Cristiane, filha de Bruno (Lu

zia) Kitzberger
Dia 11 de jàneiro
Juliano, filho de Cilo (Ivone

te) Junckes
Dia 13 de janeiro
Marcos, filho _de Valdemiro

(Alissa) Elert

FALECIMENTOS

Dia 23 de dezembro
Beatriz. Buhr Ayroso, 40 anos,

nesta

Dia 25 de dezembro
�orma Schmidt Reimer, 45

anos, nesta

Leonido Bellarmino, 53 anos,
nesta

Hilda Wendt Butzke, 69. anos,
Rib. das Pratas
Arthanasto Severino da Silva. .

83 anos, nesta
Dia 27 de dezembro
Terezinha Jucelen Zariuzzo,

12 anos, Três Rios do Sul
Dia 28 de dezembro
Evaristo.Aldrovandi, 66 anos,

Rib. Molha
Dia 29 de dezembro
Assis Ramão Pinheiro, 22 a

nos, nesta

Dia 30 de dezembro
Luiz Volani, 81 anos, Estrada

Itapocuzinho
Dia 31 de dezembro
Paulo Btiettgen, 20 horas, Rio

da Luz I
Dia 06 de 'aneiro
Andréia Patrícia da Silva, 6

6 meses, nesta
Dia 07 de Janeiro
Alexo Spézia, 80 anos, nes

ta

Alexandre Soares, 2 anos,
nesta

Dia 08 de janeif!O
Jacob de Souza, 85 anos, nes

ta

Dia 12 de janeiro
Alcides Timóteo Rocha, 54

anos, nesta

O amigo Carlos Azeve
do, diretor social do Bei
ra Riô, anunciando a rea
lização, dia 14 de feverei
ro, do primeiro grande bai
le de carnaval do clube,
para sócios e não sócios.
A animação estará confia
da a verdadeiros profissio
nais, a Banda da Escola
de Samba "Padre Miguel"',
do Rio de Janeiro, vence
dora do carnaval carioca
em 1981. A diretoria do

. Beira' Rio está estudando
inclusive a realização de
um concurso de fantasias
carnavalescas.

CARNAVAL NO BEIRA
RIO

HOMENAGEM AOS
ELEITOS

'

A Federação das Indús
trias do Estado' de Santa
Catarina-FIESC, está orga
nizando um almoço em ho
menagem ao governador
eleito Esperidião Amin, a ,

seu vice Victor Fontana e
ao senador Jorge Bornhau
sen. Será dia 25 próximo,
às 12 horas, na Churrasca
ria Atalib", (CapitaJ), seno
do que a lista de adesão
se encontra na Associação
Comercial e Industrial de
Jaraguâ do Sul:

.

GRAMKOW ASSUME

O Major-Aviador Heinz
Gramkow, filtro do Sr. Er
win Gramkow.· hOje .resi
dindo em São Bento do
Sul, tomou posse ontem,
sexta-feira, às 9' horas, co
mo Comandante ê.fa BARF
Base Aérea. do Recife,
substituindo ao M a j o r
Aviador Hugo B. Macedo.
� Santa Catarina, uma
vez mais, marcando pre
sençá. Parabéns!

Quarta-feira, dia 19, em
Jaraquá do Sul, o futu

ORA. HELOISA CRISTINA ro governador Esperidião
SCHNEID'ER I .Arnln, participa com lide
- Depola de um período ranças de seu partido, no
de greve dos professores Baependi, do I' Encontro
da U��C, os formandos Microrregional. Junto com

d�s vanos Departamentos, ele vem o vice-governador
afinal, puderam marcar as . eleito Victor Fontana e
datas de suas formaturas, sua esposa, a eflclêntíssl
riscando �'!l-algu.ns casos ma Ângela Amin, que te
as d�tas. ja prevlst_a� nos ve participação decisiva
convites, quando nao can- na campanha eleitoral quecelavam pa�� do progra- conduziu Esperidião para

. ma, como, alias aconteceu o Palácio Cruz. e Sousa,
com o grupo de formandos a partir de março.
de Agronomia, que cance-

lou o seu baile de forma-
tura anteriormente prevls- ,�IMPORTANTE SABER
to para as 23-horas do dia
17 de dezembro de 1982,
no Clube 12 de Agosto.
Assim é que, às 20 ho

ras do último dia 8 do

cor-Irente, teve lugar a cerimô
nia de formatura dos en

genheiros agrônomos
82/2, nos amplos salões
do Hotel Maria do Mar,
na Estrada Geral Saco
Grande, na Capital do Es
tado, antecedido de Mis
sa, às 10 horas na Cate
ral Metropolitana.
Dentre Os formandos a

notamos a engenharia a

grônoma Heloísa Cristina
Schneider, filha do sr. AI
fons Schneider e Valmira
Schneider que com mais
37 colegas receberam o

seI:! diploma, habilitando
os a exercer a sua nobili-

. tante profissão do prover
os alimentos indispensá
veis à manutenção da es

pécie humana. Muito apro
priado o Pensamento de
Horácio M: de Carvalho -
"Tão famintos estavam os

homens na fila por um pe
daço de pão que o trigal
gemia na pressa da matu

ração". Cumprimentos à
Helofsa pelo alcance do
laurel, extensivo aos seus

estimados pais.

CASAMENTOS NA
MATRIZ
A coluna registra, com

satisfação' e cumpriment�
os noivos que, neste sa

bado subirão ao altar da

Igrej� Matriz São Seba�
tião, para o enlace matri

monial: Oclaudio Jacques
e Nilma de Mello às 10h,
Mário Francisco Hack e

Odete Bassani, Luiz, Sil
vestre Torres e. Elita Põtt,
Alfredo Ziehlsdorff e Emí
lia Michalak às 17 horas,
José João da Cunha e Ir
ma da Silva às 18h e, às

20h, Péricles Zanluca e Rú
bai Regina Wulf. E às

18h30, na Capela Nossa
Senhora das Graças (Bar
ra do Rio Cerro), Evaldo
Eggert e Maria Wroblews
kl.

MAIS AS$'OCIADOS

JUVENTUS ESCOLHE
.

DIA 28/2

Está marcada para o

dia 28 de fevereiro, a elei

ção da nova diretoria do
Grêmio Esportivo Juven

tus, que será escolhida
em assembléia. Para a

presidência, vários nomes

despontam, como de Oláu-'
dio Olinger Vieira e Alfre
do Reeck, este participan
do da diretoria há vários
anos, atualmente vice-pre
sidente do departamento
social. Tem, o Juventus,
muitos planos pela frente,
um deles, a ampliação da
sede s o c i a I em mais'
190 m2, aproximadamente,
cujo projeto já está con

cluído ..Esta ampliação, pe
lo que a coluna tomou co

nhecimento, acompanhará
o hall de entrada na largu
ra e tomará todo o com

primento das, atuais de-'
.

pendências. Sem dúvidas;
um plano arrojado da di
retoria em expandir o es

paço físico e que merece

o nosso apoio. Aliás,' o
apolo de todos os stmpa
tlzantes da causa juventí
na.

o (-

CASAL IKLEIN
Recebendo cumprimen

tos pelo 21.° aniversário
de casamento, o querido e

simpático casal da socie
dade guaramirense, Osmar
(Leonora) Klein, que divi
dem auas atividades co

merciais entre ,Guaramí
rim e Jaraguá, onde têm
lojas.

BANDINHA AURORA
A gloriosa Bandinha Au

rora, de Rio Cerro II, pro
move neste sábado, no Ju
ventus, um baile público, a
partir das 22 horas. Como
novidade, as cem primei
tas damas não pagarão in
gresso, o que não deixa
de ser um bom incentivo,
não é mesmo?

ENCONTRO
MICRORREGIO·NAL

A Madol irá instalar
uma filial em -Jaraquá- do
Sul, na Marechal Deodoro,
ao lado do Bar e Lancho
nete' Ideal,' do amigo Krü
gero O prédio está em fa
se final de acabamento, e

muito bonito, por sinal. *
Dent.re de poucos dias po
derá surgir no vídeo, pela
TV Santa Catarina, um co

merclat sobre Jaraguá do
Sul, chamando os turistas

.

que se encóntram em San
ta Catarina, a visitarem
nossa cidade e adquirirem
os produtos oferecidos pe
lo comércio local. O CDL,
.com apoio de algumas em

pesas, está col�borando *
O catarinense Roberto
'Konder Bornhausen, presi
dente do grupo Unibanco,.
Irmão de Jorge, foi ,eleito
segunda-feira, presidente'
da Federação Brasileira
de Bancos. * O Governa
dor do Estado aprovou con

vênio assinado entre a Se
cretaria de Segurança e

Informações e a Prefeitu
�a de Jaraguá do Sul, vi
sando a realização de poli
ciamento ostensivo na ci
dade, através de guarnição
da rádio-patrulha da polícia
militar.

CORREIO INFORMATIVO

-

COMUNIDADE EVANG�LlCA - Os cultos deste final

de-semana são os' seguintes: hoje, sábado, às 19h, na

Igreja do centro e às 20h, em Rio Molha e Santa Luzia.

Domingo, às 8h, em Jaraguá, às 9h30 em Três Rios. �o
Norte e João Pessoa e às 19h, novamente na Igreja
central. No domingo, após o culto, ac�nte�erá a Ass�m
bléia Geral Ordinária da filial de Três RIOS do Norte.

2). As obras da Escola Particular Jaraguá e Jardim de
Infância Pestalozzi estão na concretagem do alícerce: em
contrapartida, conforme este jornal antecipou na edi

ção anterior, o relógio da torre da Igreja que no�eia
as horas para os jaraguaenses, entrara em. funciona
mento ainda no decorrer de janeiro. 3). De 3 a 7 de
fevereiro no Lar Vila Elsa, em São Bento do Sul, será
realizado' um retiro para moças de 12 a 15 anos. As i,�
teressadas podem informar e inscrever-se na secretaria

da Comunidade.

CURSO ESPECIAL NA· ETT - A Escola Técnica Tupy,
de Joinville mantém as inscrições abertas ao Curso

Técnico Especial até 30 de janeiro para as habilit_ações
em Mecânica e Metalurgia. O curso tem duração de
dois anos, exlqlndo-se dos candidatos que tenham cur

sado o 2.° grau ou que cursem, em 1983, paralelamen
te à 3.a série do 2.° grau em outro colégiO .. O curso é
noturno e o currículo é constituído de disciplina de for

mação especial. O teste de classificação será no dia
31 de janeiro. Há um total de 80 vagas.

TÁXI A ALCOOL-FINANCIAMEN'JOS,_ A Caixa Econô
mica Federal decidiu adotar critérios mais rigorosos na

. seleção de candidatos a financiamento de táxi a álcool
para impedir que ocorrapt fraudes, desvirtuando os ob

jetivos do convênio firmado em otubro do ano passado
com sindicatos dos motoristas de táxi. Nos quatro me

ses de vigência do convênio, foram financiados em todo
.

o país contratos no valor de Cr$ 13 bilhões 878 mi

lhões. No início da semana passada, a polícia Federal
Caixa Econômica e Receita Federal conseguiram apu
rar, em lnvestlqações preliminares, que milhares de

pessoas tinham se beneficiado do convênio, exclusivo
para os motoristas de tãxl, que dá direito à isenção de

imposto em 40% do valor total do veículo.

COLETIVOS AUMENTAM - Daqui h.á menos de um,

mês, ou mais precisamente no dia 10 de fevereiro, as

tarifas de. ônibus que perfazem os trajetos urbanos e

interdistritais, em Jaraguá do Sul, sofrerão um novo rea

juste, -concedldo no início de dezembro, através de de
creto do Executivo Municipal. No dia 10 do mês passa-

, do, os ônibus Circulares, cujo bilhete de passagem cus

tava ,Cr$ 30,00 passou para Cr$ 40,00 e agora, em feve
reiro, vai para Cr$ 50,00 aumentando, em dois meses

apenas, 70%, aproximadamente. Apesar desses aumen

tos, não se ouviu, na Câmara de Vereadores, nenhum co

mentário dos "legítimos defensores do povo".

SCAR - ESCOLA DÊ MOSICA - Para os cursos de
oíano violão, flauta-transversa, saxofone, trompete, ela
�inet�, flauta-doce, acordeon e teoria musical, a Escola
de Música da Sociedade de Cultura Artística de Jara

guá do Sul, abrirá matrículas nos dias 1.°, 2 e 3 de fe
vereiro. Os dois primeiros dias serão reservados para
os alunos que já estudam na Escola e o terceiro dia,

para os alunos novos. As mesmas serão feitas na pró
pria Escola de Música, na rua Cei. Emílio Carlos Jour

dan, 115 (ao lado do cinema), nos horários: 9 às 12h, 15
às 18h e das 19h30 às 21 horas.

.

FRATERNIDADE SIM - VIOL!NCIA NAO - É este o

tema/lema da 20.a .Oarnpanha da Fraternidade em pre
paràção à Páscoa do Senhor Jesus, quando todos são
convidados a intensificar em suas comunidades o traba
lho de Evanqellzação durante o período quaresmal. Pe
ríodo este propício para o nosso crescer na vida nova

que a Ressurreição de Jesus Cristo cada ano nOS anun

cia. O tema da CF para 1983, "Fraternidade Sim - Vio
lência Não", foi escolhido através de uma ampla consul
ta e reflete o sofrimento e a angústia de nossa geração
que vê o mundo tornar-se cada 'vez mais perverso, onde
a violência destrói a amizade entre os homens. A Cam

panha da Fraternldade-83 será uma resposta ao. Santo
Padre João Paulo II que, através do Sínodo, convocará
toda a fgreja e os homens de boa vontade para "Recon
ciliação e Penltêncla" para esperan�a de um mundo de
perdão e paz.

I

Kohlbach - . O iupermotor
MENSAGENS DE BOAS FESTAS

Mesmo passadas as festividades de natal e. ano novo,

temos recebido várias mensagens. votos pelos quais agradece
mos e retribufmos à: Rosemary. Muniz Moreira Fabrin - de

Fpolis, Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Tábula Veiculos
de Comunicação SIC Ltda - de S. Paulo, 19.a UCRE, Valério
Mat6s SIC de Auditoria, Marco Antônio e Sra. - de Blumenau,
Padre Alvino Bortolini - de Porto Alegre, Lauro Caldas Lopes
- de Caxias do Sul (RS), Irmã Ellsabeth - de Lages, Funda

ção Educacional Regional Jaraguaense, Arno Siementkowski e

Famfllil, Irene Pedri Günther - de Londrina, Sybilla e ,rene

Heft - de P. Alegre, Osmar Duarte e Famflia - de Join

ville, Cláudio Arildo Stulzer - de Londrina, Lüiz de Souza e

Paula - do Rio de Janeiro, Lauro e Clotilde Bustamante -

.

de Fpolis, Comercial Jaraguá Ltda, Gumz Irmãos S. A. - 'Ind,
Com. e Agric., Irmão Alcfdlo João Schmldt - de S. Bento
do Sul, Cresó e Odette de Jesus Tavar�s - de Tubarão, Gert
W. Meyer e Famflia, Banco do Estado- de Santa Catarina, Luiz
Alberto de Cerqueira Cintra

.

- de Fpolls, Jornal ·0 Estado",
Paulo Martins Filho e Famflia, laércio Pedro da Luz e Família,
Hernani e Fámflla - Fpolis, Deputado Epitáclo Bittencourt (a
tuai governador do Estado), Srlvio Serafln da Luz - de . Fpolis,
Egenolf Theilacker - Artista Pintor. de Timbó, G. Ródolfo Fis
cher e Famfliares, Altevlr Antônió Fogaça Júnior e. Famflia,
Cláudio Emflio Guasco e Famflia, Rudi, Gilda, Elda e Eny - de
P. AI�gre e Ora. ZlIá Rodrigues Leite � de Itaperuna (que esteve
em Jaraguá do Sul, visitando nosso Diretor, no último final-de
semana).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EstadO' de Santa Catarina ;>,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI N° 900/83

. Altera redação do item III e Parágrafo Único do Artigo
107, da Lei h.o 344, de 30 de março de 1972.

JOS� ALBERTO 'K-LITZKE, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, em exercício, Estãdo. de Santa Catarina, no uso e exercício de
suasatribuições.'

.

. .

Faz saber a todos os hahltantes deste Municipi.o que a Câ-
mara de' Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.0 - O item III e Parágrafo Único do Artigo 107, da Lei
n.? 344, de 30 de março de 1972, passarão a ter a seguinte redação:

"Art. 107
.' -

I .

II .

III - voluntariamente, após trinta e cinco. anos de
serviço e, trinta anos, para 'Os professores de efetivo exercício em funções
de magistério.

Parágrafo Único - No. caso do item III deste artigo, o prazo
é de trinta anos para as mulheres e, vinte e cinco anos, para as professo-
ras de efetivo exercício em funções de magistério".

.

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

'PALÁCIO DA 'PREFEITURA MUNICIPAL DE' JARAGUA DO
SUL, aos 10 dias do mês de janeiro de 1983.

JO'SÉ ALBERTO, KLlT�Ke
Prefeito Municipal em exercício

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de
Expediente, Educação e Assistência Social, aos 10 dias do mês de janei
ro de 1983.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora •

Estado, de Santa Ca�rina
PREFEITURA MU�ICJPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI/ N.o , 899/83

Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a doar mate
riais a .entldades sediadas neste Mu.nicípio.

JOS� ALBERTO KLITZKE, Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, em 'exercício, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas

funções.
'

'-

Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câ
mara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fiéa O' Chefe do Executivo Municipal autorizado a
doar à Assoclação Assistencial para Idosos "LAR DAS FLORES", Escola
Particular Jaraguá e ao Jardim de Infância PESTALOZZI, materíals per
tencentes à Prefeitura Municipal, tais como: sanitários, elétricos e outros
congêneres, para uso exclusivo das entidades beneficiadas:

,
,

Art. 2.0 - Esta Lei entrará-em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as dtsposlções em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO
SUL, aos 10 dias do mês de janeiro de _1983.

JOSÉ ALBERTO' KLlnKE
Prefeito Municipal em exercício

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de
Expediente, Educação e Asslstêncla Social, aos 10 dias do mês de janeiro
de 1983.

ASTRIT J(. SCHMAUCH
Diretora

A EMPREENDIMENTOS 'IMOBILlARIOS MARCATTO LTDA.,
lança a vend8' lotes do PARQUE ·RESIDENCIAL ACAPULCO, na Praia de

, Piçarras com as oondlções que vóci já conhece de oU� lan.çamentos.
�_ Infraestrutura éxecutadá (água, luz, esgoto pluvial, meio-fio e'
_ .. ,macad8mizaç"ão). '

'

t- ". ,

. Vários planos de fioanéiamento '

.," "".

Lotes prontos, parã construir 8,a 700 metros da·prai&
Garantia dO séu investinientõ.

'

.

Empréendime:ntos" líri"obiJiárJos
:"��',�� :

.
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Mal.�Deodoro, 1.179 - Fone 72�1136 � Jaraguá do Sul
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...;,;:.. JUíZO DE DIREITO "DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL -
"

EDITAL DE CITAÇA.O

O DOUTOR HAMILTON1pUNI0 ALVES, JUIZ DE DIREITO DA 1.a VARA
DA

-

COMARCA DE JARAGUA DO SUL, ESTADO DE SANTA 'CATARI
NA, NA FORMA DA LEr, ETC ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação,
com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele conhecimento tiverem e

interessar possa, que por parte de .RUDOLFO BEHLlNG e HILDA K. BEH
LING, brasileiros, casados, ele lndustrlal, ela do lar,' residentes e domi
ciliados à Rua São José n:o 164. nesta cidade e Comarca, através de seu
bastante procurador, advogado dr. Reinoldo Murara, foi requerida a ação
de USUCAPIÃO N.o 8.818, para aquisição do seguinte imóvel: - Um
terreno ur.bano _sem benfeitorias, situado no lado ímpar da Rua n." 8 -
João Januário Ayroso, fundos, no bairro Jaraguá Esquerdo nesta cidade,
com a .área de 2.060,23 ms2., fazendo frente em 4 linhas com terras dos
requerentes Rudolfo Behling e" sua mulher, a primeira com 41,50 ms, a

segunda com 38,00ms., a terceira com 44,PO ms e a quarta com 30,50 ms.,
travessão dos fundos com 150,00 ms. na margem esquerda do Rio Jara-'
guá, estremando no lado direito com 14,00 ms. com terras de ElÓi Emmen
doerfer e sua mulher e pelo lado esquerdo com 15,8Ó ms com de Vva. Ma
ria Schtodt. DESPACHO DE FLS. 9 e verso: I - Citem-se os confrontan
tes certos por mandado e os interessados incertos e ausentes por edital,
com o prazo de 30 dias, marcando-se a audiência de [ustíflcação de pos
se para o dia 07/04/83, às 0,9:30 horas, correndo da sentença que justifi
car a posse o prazo paracontestar a ação. II - Oficie-se à Fazenda Públi
ca federal, estadual 'e municipal para' os fins de lei.. III - Ciente o MP.
IV - lt-se, (as) Hamílton Plínio Alves _;, Juiz de Direto; JS. 25/8/82. -
E, para "Que chegue ao conhecimentos de todos os interessados ausentes,
incertos e desconhecidos, foi expedido o presente edital, que será publi
cado na forma da lei e afixado no local de costume, no átrio do Forum, cor
rendo o prazo de 15 dias, para contestarem, querendo, a contar da intima
ção da sentença que justificar a posse, sob pena de, serem tidos como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores. Dado e passado nesta Cida
de de Jaraguá o Sul aos dois dias do mês de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta � dois, - Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi,

HAMiLTON PLlNIO ALVES,

JUiz de Direito

Comarca de Jaragu6 do Sul.
EDITAL DA LISTA GERAL DOS JURADOS.

O DOUTOR S!:RGIO LUIZ ROSA DE
BEM, JUIZ DE' DIREITO DA VARA
CRIMINAL, DESTA CIDADE g CO
MARCA DE JARAGUA DO SUL. DO

�....-;;:";!:STADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMA DA LEI, ETC ...

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

LEI N.o 886/82
Co.ncede isenção de taxas aos benefclárlos do ConvêniO
de Adesão do Programa de Casas Econômicas.
SIGOF SCHÜNKE, PrefeltoMunlclpal de Jaraguá do Sul.

Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a

Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
,

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Executivo Municipal autori
zado a conceder isenção de taxa aos beneficiários do Convênio de Adesão
do Programa de Casas Econômicas, celebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Jaraguá do Sul e a Caixa Econômica Federal no dia 20 de outubro
de-1982 e autõrizado pela LerMunicipal N.o 873/82 de 04 de ol:Jtlibro de
1982. '

'

Art. 2.0 - Esta I,.ei entrará em vigor na data de" suá"
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAR-AGUÁ "

DO SUL, aos 30 dias do mês de novembro de 1982.
-

SIGOLF SCHON'KE '

Prefeito Municipal, em exercício
A presente Lei foi registrada e publicada nesta Direto

ria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 30 âias
__
dó mês de

novembro de 1982.
ASTRIT K..SCHM'AUCH '.:.:,,:. ':.;.... ,' ;I,'!-Diretcra v.

� � ,
'

__
'

,
t

FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem, ou dele conhecimento tiverem,
que na forma do Parágrafo único, dos artigos
439 e 440, do Código de Processo Penal, que
procedida a revisão dos jurados da Comarca,
o mesmo recaiu nas seguintes pessoas (RESI
DENTES NA SEDE): IRIA I. SOTLER, Profes
sora. GERALDINA ROVER, Professora, MARIA
LUNELLI, Professora, LUZIA P. LORENZOTTI,
Professora, TEREZINHA JTRENTINI, Professora,
LIGIA MARIA EMMENDOERFER, Professora,
O S V A L O O SATjl'LER, Professor. LAURO
STOINSKI, Professor, EUGENIO PRESTINI, Pro
fessor•• HONORIO DEMARCHI, Professor, BEA
TRIZ E. ,PIAZERA, Professora, OLGA PIAZERA
MAYCHER. Professora, ALOISIO GUESSER,
Professor, MARIA B. R. REYSOU, Professo
ra, DIRCE M. T. LEONI, Professora, 10RVA
ZANOl]TI, Professora, VE;NICIO PACKER, Pro
fessor, DULCE RAU, Professora, DALMA C.
BERTOLl, Professora; MARIZA REIS GUMZ,

, Professora, WALDEMAR SCHULZ, ,INGO SELL,
Professor, MARIA A. S. C A R M I L O.
Professor, AOEMAR BARTEL, Bancário, ADE
MIR J. BEI1TOLl, Bancário, ARNUINO FIS
CHER, Bancário, CARLOS R. VIDAL,. Bancário,
CLÉCIO O, BASTOS, Bancário, DURVAL VA
SEL, Bancário, HENY O. BUSCHE. Bancário,
HÉLIO RENGEL, Bancário, IRIO MOSER, Ban
cário, JAIME C. PISETTA, Bancário, JOÃO
PEDRO COSELlO, Bancário. JOÃO BENZ, Ban-
cário, JOSÉ F. CRUZ, Bancário, JOSÉ G. DE
OLIVEIRA, Bancário, JOSÉ O. PAPP, Bancário,

_ MANOEL DE. SOUZA, Bancário. IRINEU, PA-
SOLO, Professora, MARY A. Z. CORRE:A, Ban
cária, NILSON BENKENDORF, Bancário, AN
TONIO H. MORIfllTI, Bancário, ERMINIO ROZ
ZA, Bancário, ARY M. DA SILVA, Bancá
rio, TIBERIO ROZZA, Bancário, JOSÉ F. ME
DEIROS, Bancário, GILBERTO P. SOLOMON,
Bancário, VILSON A. NEY, Bancário, ANGELO
PIAZERA, Fotoqráfo. ALDO PRADA, Comerci
ante, ALlBEAT EWALD, Contador, GERHARD
ROEDER, Industrial, IRIO EWALD, Comercian
te" JULIO ,MAFFEZZOLLI, Funcionário 'Federal,
JOÃO LUCio DA COSTA. Comerciante. JOÃO
Jb�É, EÍEIIrQLI, Comerciante, DARCI BUCH
M,4;NN, Téc: Contab., OSMAR GUMZ, Runcio
nário,) NILTON: MAIOCHI, Téc. Oontab., LUIZ
LAI\.IZNA�ER, Relojoeiro, DÉCIO MANGARDA.
Industriário, JOSÉ A, KLlTZKE, Professor.
,EVILÁSIO VARGAS, Contador, IRIA PETRY,

Aux. Escrit., ELlO FELLER, Funclonárto- CAR
LOS A. GONÇALVES, Comerciante, PAL'LO'
MARINELLI, Professor Raulino, Professor, VAL
TER VOGEL, Professor, ANTONIO J. GONÇAL
VES, Professor. LEONICE T. D. DE SOUZÀ,
Professora, WALNEIDE W. RIBEIRO, Professo
ra, I.LKA M. SCHIMDT, Professora, MARIA J.
GONÇALVES, Professora, MARLlSA F. BR!EL
MANN, Prfoessora, ANA B. BUCHMANN. Pro
fessora, ADEMAR BUEGER, Professor, ARLIN
DO I. VOLPATO, Professor, ADALBERTO BOR
{110LlNI, Professor, ANÉLlA I. FELlPI, Profes
sora, EUNICE KLlTZKE, Professora, EMiLlA K.
VICENTE, Professora, CARLA SCHREINER. Pro
fessora, LEODETE M. P. LIMA, Professora,
RUTH ROESEL, Professora, IRMA DEMARCHI,
Professora, ELVIRA DA COSTA MALHEIRO.
Professora, ROLAND JAHNKE, Contador, ADE
JAIR S. BALSANELLI, Func. Público, . CLAU
DIO WINTER, Fun'c. Público, CLAUDIO BLOS
FELD, Func. Público, ADOLAR GILBERTO PI
COLU, Economiário - C. E. F. , ASTRIT
K. SCHMAUCH, 'Func , Pública, SONIA J. KIT
KOWSKI, Func. Público, RENATO JOSÉ BOR;
{rOLlNI, Fune. Público, TIRSO GREGÓRIO
1i17HELlNG, Func. Público, ALFONSO NAGEL,
Func. Público, ILÁRIO KRÜGER. Func. Públi
co, OSMAR GUINTER, Func , Público, ARIEL
ARNO PIZZOLATTI, Func. Público, PAULO DE
MO, GereQte Industrial, ALDO MAUL, Profes
sor, ROGÉRIO LAURO TOMASELLI,' Escriturá
rio, GILSON RATKE, Professor, ADOLFO M,.
DE ASSIS, Escriturário, IRIS BARG PIAZERA,
Diretora' - 19.a UCRE, IVO VARGAS, Indus
trial,

,

ARNALDO HANSEN. Industrial, IVETE
LOMBARDI, PÉRICLES ROMERO _ZANLUCA,
Despachante, ,ROBER,TO :JONp'TH, 'Bancário,
ADEMAR ,MENEGOTTI, Contador, ALFREDO
GUENTER, Dentista, MARLO DE SOUZA, Bio.
químico, IVO KAUFFMANN, Dentista, MARLlSE.
D. MARQUARDT., Dentista, GUIDO GASCH O,
Dentista,. A presente publicação, na forma do
paragráfo único do artigo .439, do Código de
Processo Penal é difinitiva, com recurso den
tro de vinte (20) dias para a Instância Superior,
sem efeito suspensivo. E, para que chegue,
ou melhor, e, para que chegue ao conhecimen
to de todos e ninguém possa alegar ignorân-

� ela. expediu-se o presente edital que será a
,

fixado no átrio do Edifício do Forum no local
de costume e publicado pela Imprensa Oficial
do Estado, no Jornal "A Gazeta" e Correio do
Povo: Nada mais. D'ado e passado' nesta ci
dade e Comarca de Jaraguá do Sul, do Estado
de Santa Catarina no Cartório do Crime, aos

.
vinte e quatro (24) dias do mês de, novembro
de 1.982 (um- mil e novecentos e oltenta-e
dois)." Eu, (BRUNO WINTER). Escrivão do
Cdme-:;a'datlloqrafel e subscrevi.

Sérgio LUIz Rosa de Bem
" .Juíz.de Direito da Segunda Vara. -

·0:' NOVO CHEVETTE.
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Loteria ,Esportiva 'faÍ,;
o balan<o de 1982

Premiando 521. 33T aposta
dores que fIzeram 13 pontos, a

-

Loteria Esportiva registrol,J um

significativo recorde de ganha-
, dores em 1982. Isto representa
um aumento de 401,09 por cen

to, comparado com os gan,ha
dores de 1981 - apenas
104.039 - numa demonstração
evidente de que está se tor

nando cada vez mais vIável 'I a
realização do acalentado sonho
dos milhões.

Mas este não foi o unico re

corde, estabelecido pela Loteriá

EsportIVa em 82. A arrecada

ção também cresceu em 58,42

pôr cento e o montante dos

prêmlos apresentou a majora
ção de 6� .44 por cento.

Por outro lado, pela primeira
vez na história da Loteria Es

portiva, clubes e federações
de futebol participaram direta

mente das arrecadações" re

cebendo, de cada teste o per
centuai de 5,2 por cento; o que

representou um auxilio de

3.208.335,275,00 ;

O futebol ainda foi beneft-:

ciado com dois testes especi
ais, o 589 para o Campeonato
Brasileiro de Futebol,' de

577.370.184,30, e 'o 590, des

tinado à S..eleção Brasileira q!Je

disputou a Copa do Mundo. de

537.554.456.53. Também o

Comitê Ollmpico Brasileiro re

cebeu a renda líquida de um

teste, o 597, que proporcionou
a sorna de Cr$ 398.050.004,23.

Nos 51 testes realizados em

1982. a Loteria Esportiva arre

cadou a soma de 70 bilhões,
344 milhões, 132 mil, 430 cru

zeiros, com a venda de ....

493.638,324 cartões e média

de aposta de Cr${ 142,50 por

cartão. Em 1981, a arrecada-

ção foi de Cr$ .,., .. , .

44.403. 883,860,00 com .

573.499.403 cartões e média

de. crs 77,43.

Em 82 o recorde de arreca

dação ficou com o teste 613,
de 28 e 29 de agosto com

1.872,313.635,00 e o de car

tões Com o 585 de 13 a 14 de

fevereiro, com 13.813.960.

Para os' fundos e programas

sociais, responsáveis pela cons
trução de novas escolas, hos

pitais, creches, maternidades,
etc. des)inados, 21 bilhões, 018

milbões, 049 mil 324 cruzeiros,

além da renda líqulda de um

teste, 613, com 705.862-.240,39,

para a Cruz Vermelha Brasilei-_

ra.

Os 521,337, apostadores que

alcançaram os ,13 pontos em

1982 receberam o total de prê-
mio líquldo de ::.
22.581.079.40Q,00, ficando reti

do na fonte para o desconto do

Imposto de Renda ... , .. , ...

,

9 :073.665.963,48.

O maior rateio registrou-se
no teste 602, da Copa do Mun-

.do reali;ado n�' pe�lodo' de 13

a"18 de jünho, como 'valor. de

1�8.516-.329,00 para apenas 4

apostadores com" 13 pontos,
um . da cidade e Santa Luzia,'
Minas Gerais; outro de Morro

Grande, São pãulo; o terceiro
de Dial1)anll.na, Sao pa4!P, e ..

o

q�ar1O uma 'muiher, da "éiilâd�
de Salvador.

". � ....

Ainda do total. arrecadado!
'pã'ga ai éórrilssão dos revende-

dores, num total de .

6.330.971.918,70, e destinada
.-' �.

I' t ;, �, �
�

•
....

, às' despesas .operaclonaís a

'soma de 5.913.983.753,05..

". '. ,
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. . Fundàdo em 10 dit maio de 19�5
.

CGcMF N.o 84.438.581/0001-84

EUGINIO VICTOR aCHIIOCKEL

JOIMIlata Prof. DRT.aC n.,o 721 e Diretor ele Empresa'
tIorMIf.... DRT..aC n·o 20. MHIbro efetivo do Instituto HIst6-

... e _""fIco de ..... catarI...

Colaboradores '

FI6vIo Joa6 Brugnago, Yvonne Alice $chm6ckel .Gonçalves.
Jaime Blank, Prof_Paulo Morettl. allvelra Jdnlor, Rudolf Hlrach
feId. Joa6 Cutllho PInto,· Dr. Joa6 Alberto eerbosa.

...... AdmInIatr.glo e PubIIcIcI8cI8:
Ala Proc6plo GOmei de Ollv.... n.0 280-

Caixa Postal 19 - Fone 72.0091
89250 - "'arago6 do SUl - se.

CompoeIçIo, Impr....o • CIrcuI89Io:
Socleclacle Gréflca Avenida Ltda_ - Jaragu' do Sul - se.

Aa�lnatura anual: Jaragu! do. Sul e região. Cri 3.000.00
Outras cidades ,.................. Cri 3. 500,tlO

.

N.Cimero atrasado ;..... Cri· 70,00
Exemplar avulso .......•.............. Cri 60,00

.... )oI'IIaI alo _ ...,...._ por ................. e nem

.......... iI.
O -Correio • Povo· • ueocledo a ADJORIISe e ABRAJORI.

Viação Canannho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" pteocupa-ae com a sua lo

.

comoçAo, colocando à dlsposlçAo modemlsalmos
Onlbus, com pessoal espeCializado, possibilitando
uma viagem tranqOlla, rápida � segura.

.

Programe beml Programe CANARINHO -
° . transporte carinhoso.

.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA
I'

IRelojoana Avenida
ETEFINIZI; os BONS MOMINTOS

Presenteie com j61as .

e
.

as mais finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal �8

Getúlio Vargas.

Funilaria Jaragaã Ltda.
Caihas .,.... tc6s .. ·flnaUd8cIea. F�

uma vl.lta. Estamos em concllç6ea de etencfI.loS
eficientemente.

.

I

Rua Felipe Schmldt, 279 ..... Fone 72-0448 -

Jaraguá do. Sul-8C.
.

,.

r------------------------------

Construtora Seria . Lida.
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E

COMeRCIO DE MATERIAL
-

DE CONSTRUÇAO.

Rua João Plcolll, 94 - Edlf. Carlos Spézla
. Telefone: 72-0214

-JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

-'--'-'-1
Corcel II Hobby-Alcool- Prata Met �'L1981 .

g���:: :: ST Alco�� -; Prata Met. ,................... 1981

Corcel II LDO _ B�an��"'"'''''''''''''''''''''''' 1981

Belina II L _ Vermelho M····························
1980

Corcel II L - Vermelho M
.. ···· .. · .. · .... · .. · .. ··.. � ��g

.

g���:: :: �60�mB::���g· '.'.:::::::::::::::.:: ,: : : : : :: 1979

Corcel II _ B
.' , . . . . . . . . . . . . . . .. 1978

Belina Luxo _ ��e ; <O • • • • •• 1978

Passat TS _ Ci
ge : '.' . .. . . . . . . . . . . . .. 1977

VW 1300 _ B
nza

. . . .. .. .. .. 1981

Branco
' ,._.'.

.

1964
rasilia - Be e

.

Kombi Cabine gupi� :.:_' Eir'
". . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1979

Fiat 147 L _ Amarelo
anca " 1982

Opala L - Verde Met
1978

Chevette SL _ Br
..

'" . . .. 1982

F-tOO Alcool - M:���'�i'b�g'e""""""""";"" 11998821Honda Turuna - Azul
.

I Corcel II Hobb _ B'
OFERTÁ' ÉspÉêiÁ':

� 1981

IPassat LS _ Jerd ege '. . . . . .. '1980
Brasilia _ Bege

e '

.. ','; .. 1980'.
.......... , '........... 1979

f:"raPlenagem ·Vargas
Tubos em concreto para todos os fins

E

Tubos Santa Helena
Serviços de 'retroesca de'

.

.

.

.
va Ira a trato�s de esteira

Rua "oinvilla, 1.016 _ Fone 72-1101 •.

CONFIRA A HISTÓRIA\ ...
Bario �e Itapocu

\ '

HÁ 38 ANOS

___ Arthur Breithàupt e Erna �reithaupt e João
Marcatto e Cristina Marcatto, participavam à soo

ciedade local do noivado de seus filhos Jutta e
-

Dorv.al, ocorrido no dia 23 de dezembro de 1�44:
O Presidente Vargas acabava de praticar

mais um áto de generosidade que, seçundo a Im

prensa, exprimia seu caráter de bondade. A' me
nina Albery, filhinha de 4 anos do sr. Francisco de
Medeiros, enqulla um carroço de fruta que se aH
gou 'nos bronqutos. O pai, residente" em Manaus,
Estado do Amazonas, onde não havia recursos pa
ra sua localização e extração, telegrafou ao presi
dente Getúllo, pedindo auxílio. O Presidente man

dou que um avião trouxesse a pequena para o Rio,
.onde chegava e iniciava o tratamento solicitado.

--- A imprensa local - "Correio do' Povo" -
avisava aos seus prezados assinantes e anuncian
tes que a administração do "Correio do Povo" pas
sava a ser 'feita pela A COMERCIAL LTOA., ..

com

escritório anexo à Ooletoría Federal, e onde pode-
. riam ser pag!_s as assinaturas e tratados quaisquer
assuntos comerciàis referentes à folha. A séde era

na Av, Getúlio Vargas; n.? 350, telefone 39, Caixa
Postal, 1�9, a assinatura anua] custava Cr$ 25,00,
o diretor responsável era o sr. Artur Müller, o re

dator era o sr. Mário Tavares da Cunha Mello e os

diretores comerciais os srs. Waldemar Grubba e

Leopoldo Reiner. Para quem não sabe, o n,? 350
da Av. Gétúlio Vargas é o local onde se situava até
bem pouco a Sociedade Gráfica Avenida, setor in-
dustrial.

'

HA 30 ANOS'

"""--.--0 Rotary Club de Jaraguá do Sul, manifes
tava os seus agradecimentos a todas as firmas e

pessoas desta cidade, que de qualquer forma con

tribuiram com donativos,' para o NATAL DAS
CRIANÇAS PÇBRES de Jaraguá do Sul, - graças
a cujo apoio, foi possivel dlstrfbutr dia 23 de de
zembro de 1952, pacotes a cerca de 21.0 crianças
efetivamente necessitadas. Assjnavarn o agradeci'
mento o p�esidente --:-=- Mário Tavares da C�
e o secretario - Oswaldo Heusi.. �,

. . �L

--- O, Polícia de Jaragu,á acabava de lavrar um
tento, prendendo um perigoso' ladrão-arrombador.
Segundo a nota, estàva uni cidadão na pensão de
mulheres, conhecida por Pensão da Vera, bancan
do o valentão, quando o soldado do destacamento

.
de Mafra, Alfredo Marcos, que estava' de passa
gem por Jaraguá, lá compareceu e procedeu a prl
são do mesmo, apreendendo uma pistola Mauser
em poder do turbulento indivíduo. Apresentado ao

Delegado Lourenço Gresslnqer, então à testa da
Delegacia, este lhe passou uma revista, encontran
do um canivete, no qual havia a inscrição do nome

.

Dr. Rogerio Zattar. Comunicando-se com São Chi
co, soube que 8 residência do médico havia sido
arrombada no -dlá .31 de dezembro de 1952 e rou

badas todas as [ólas do casal. Dadas as buscas e

feitas as sindicâncias, foram apreendidas parte das
jóias já vendidas às alegres mulheres da pensão
acima referida. O ladrão declarbu chamar-se Ama
rilo Castefi de Mirada, trazia em sua mala um mo

lho de chaves, limas e' outros' instrumentos, era
natural de Florianópolis, tinha 49 anos e foi enjau·
lado na Delegacia de São Francisco do Sul.

.,. HÁ 20 ANOS

Um, anúncio, comercial perguntava:' "QUAL
É O LIMITE?" Mil laranjinhas é o limite fodas as

2.as, A.as e 6.as feiras, das 9 �s 10 horas da ma

nhã, pela sua Rádio Jaraguá". Era mais uma atra

ção do programa de João Jocias e' Horst Steill,
num gentil patrocínio das Bebidas Max Wilhe�m
S/A.

O Capítão' de Mar e Guerra Paulo Boreli
era exonerado da direção dO' Departamento de Fis
calizacão da COFAP por ter pedido ao Presidente
Max Rego Monteiro para contratar o levantamento
que vinha fazendo no IRGA - Instituto Rio Gran·
dense do Arroz, onde existiam evidências de frau
de. Quando já constatavam o desvio de mais de
20 mil sacos d� arroz, o Presidente telegrafou pe
dindo a sustaçao da diligênci�. O fiscal cumpriu
a ordem, mas anotou na ficha: "Fiscalizacão sus-

pensa por ordem direta da Presidência."
>

.

HÁ 10 ANOS

As chuvas deste 1983 p r o v O C a r a m

enormes danos em nos 5 o E s t ado. Ma�' há
to anos verificava-se idêntico fenomeno metereo

lógico, pr_pvocaildo enchentes em todo Vale do
Itapocu, inclusive em Jaraguá do Sul. Mas onde

. as enchentes' causaram grandes prejuizos foi em

Corupá, com desmoronamentos, -destruição de pon
tes e estradas, com as revoltas águas entrando em

casas comerciais, oficinas e' resid�ncias.
.

.

I!

. ·I��ú�tria�· ��unitta� Jara�uá �. A.
e

(OMPAL - (oncentrados para . Alimentos

Silveira Juni<»r.

Não quero fazer concorrência ao- meu preclaro con
frade Abelardo Souza, que tem sido na palavra escrita
o pintor da nossa Capital, assim como Debret e Rugeli
das o foram do 'Rio de Janeiro; através da tinta e do
pincel; mas não resisto à tentação de relembrar' os
verões da minha juventude aqui em Florianópolis.

'.
.

I Hov! milhões de
i Ilcoolatras

II' Existe hoíe no Brasil apro
xImadamente 9 milhões de el

c6alatras sdu!�O.s - mão·dp-
obra' ativa '-, '0 que significa
que O. alcooltsmo deve ter pro- '

vocado uma' redução r,l PrO.
duto Interno Brutl) (PIB) da
ordem de Cr$ 1 trilhão 454 bl
Ihões (9,6 blíhões de dólares),
ou seja, 5,4% do PIB. Estes da.
dO.s foram apresentados na a-

·
bertura do 3;:1 Encontro Nacio·

l1al de Alcooltsmo, em Curl1i�
ba (1982).

Para a gente pobre que não tinha dinheiro para os

poucos ônibus que faziam o percurso das praias mais
distantes sobrava ó consolo da Praia do Müller para o

pessoal da cidade, e da Ponta do Leal para a gente dp
Continente. Coqueiros, Itaguaçu e Abrão eram' apenas

. pequenos núcleos habitacionais, onde' não se. costuma'
va praticar o banho de mar.

Levantamentos felros em

três capitais, levandO.-§e em

conta os atendlmentos médicos,

A Praia do MOllerl muito arborizada, ficava no atual.
Indlçaram os seguintes fndir.es

aterro Baía Norte, no Início da Avenida Rubens de Ar-
.

de alcoollstas na populaçao:

ruda Ramos . .: possível que numa bonita tarde de do-
11,5% em,' POt"to Alegre '19%

.

d
-

lá
em Natal e 22% em Salvador .

mingo e verao estlvessem quatro ou cinco pessoas (dãdos do Dr. José Bertolo-
do mesmo sexo. Se houvesse gente de sexo diferente,
estaria em pequenos grupos separados; Não era costu-

to).

me a promiscuidade de hoje quando homens-e rnulhé- pava em São Paulo (Estado), O.

res mostram as suas Intimidades mal cobertas a todo' Em 1977, o alcoolismo ocu-

mundo. '

- primeiro. lugar com 50,3% da

população internada, segundo
dados da Divisão NaclO.nal da
Saúde. Em 1981, de julho a de�
zembro, esta. cifra -atingiu
71,72% ou seja, dos 5.870 casos

'de internaçõesnos 74 hospitais
psiquiátricos conveniados .com o

Inanmps/SP, 4.210 foram por
elcoollsmo. E, em 1982, de la
nelro a agosto, das 7.183 inter"

nações, 5.595 eram de alcóola
tras (77,89%).

Em igual perlodo - primeiro
semestre de .1982 -.' a Funda,
ção Hospitalar do Distrito Fe

deral (que abrange o Hospital
de Base e o Hospital de Pronto
Atendimento Psiquiátrico) en- "

caminhou as quatro clrnlcas con
veniadas com o Inamps em

Brasllia 1 ;442 pacientes" .

dos
quais 351 eram aleõotatras
(24%). No Rio de Janelro, no

ano de 1981, das 90.027 lnterna
ções psiquiátricas, 58.517 fo
ram por alcoolismo, ou �eja;
cerca de 65%,. Em 1982, o' I"
namps calcula que, das 45.047'
internações. 31.532 foram por
alcoolismo· (aproxímadarnente
70%).

Para O. lnarnps. os custos de
tratamento' atingem cifras e

normes: as diárias pagas aos

hospitais conveniados' variam

•
de Cr$ 978 a Cr$ 1 mil 628 (dlvl
didas em quatro cateqortas..de-

, Pa�� ir à Lagoa' ou a Canasvi�ira só em pequenl- pendendo das ínstalacões). Só

que. A gente se cotizava, e alugava um ônibus que pas- no. Estado. de São '.' Paulo,
sava O dia, inteiro na praia, aguardando a volta. Éramos calculando-se uma média 'de 800

os farofeiros daquele tempo. Levávamos a comida e a pacientes por mês, em 1982 o

bebida. Até porque o que não se 'levasse não se encon- .r Inamps já teria gasto' Cr$ 39

trava à venda, nas pouquíssimas casas de comércio des- _

milhões mensais ou aproxima-
ses lugares muito pouco frequentados. damente Cr$ 277 milhões nos

• sete primeiros meses, apenas
com tratamento de alcóola.

tras.

O Documento da Divisão Na

cional de Saúde Mental (publi
cado no Jornal O Estado de

São Paulo, no dia 02/05/82)
afirma que O' álcool mata no

'

Brasil .10% a mais que a hepa
tite; 5,7% a mais que o cancer;

4,5% a mais que a leucemia;
2% mais que as doenças cardi�

acas;' 3,4% a mais que a doença
de Chagas; 1,4% a mais 'que as'

doenças pulmonares e 1.7% . a

mais que' a meningite meningo-

•

•

Isso era pelos anos de ,1935. Onde hoje é a aveni
da que contorna a baía norte havia uns fundos de casi
nhas modestas, com o mar: batendo nos quintais. En'
tão a gente se esgueirava ali por baixo dacabecetra da
Ponte Hercíllo Luz, Ia contornando o çostão, abrigàva
se num bonlto bosque que havia por ali e, depois de se

certificar de que não havia ninguém 'pelas imediações,
ficava em calção de. banhO (de Reça Inteiriça, que co-.

bria inclusive o peito e as. costae) e se metia na água.
•

.: possível que lá pelo fim da tarde aparecessem
outros máis afoitos vindos do lado norte e se agrupas
sem na orla do bosque. Mas nunca haveria mais de
'quatro ou cinco pessoas em trajes de banho. � verdade.

que se houvesse moças de maiO, não haveria de faltar
alguns garotos de º-Ihos compridos a

. esploná-las. Era
a. curfosidade pelO InUSitado.

•

E havia também a Ponta do Leal, um pouco rnals
frequentada que a Praia do Müller, por ser de mais
fácil acesso. Eu gostava muito da Ponta do Leal, por
que lá o Teodoreto Ligocki tinha uma casa e a gente·
podia se trocar mais facilmente.

.

•

Mas eu me lembro muito bem que a gente empre
endia grandes viagens a pé, rumo a essas duas praias,
na esperança de encontrar uma moça meio' desprotegi
da e isso,. tanto quanto me lembro" nunca me ocorreu.

Se se via urna ou outra a distância, era no ambiente de,
famílla, 'com um roupão cobrindo o corpo. As moças só .

ficavam em trajes de banho no momento exato de se

meterem dentro .da água.

cócica.
MALES DA BEBIDA

De- E3alneário Camboriú nem se fala�a. Lá hav'ia ape'
nas algumas casas de pescadores e rigorosamente nin°

guém tomando banho de mar. 'E notem que isso no fim
da dácada de trinta, quando me mudei para ItajaL

'

•

Pod�-se dizer que o movimento das praias catari-,
nenses, iniCiado' timidamente pelos teuto' alemães do
Vale do Itajaí, decaiu a .zero nos' anos da <;3uerra e rei·
niciou, ai com certa força, a partir de 1945.

•

Aliás, durante os anos da Guerra, os alemães fo-
.

ra� pura e Simplesmente proibidos de frequentar as

praias, porque o nosso xenofobismo via em cada ale
mão um perigoso espião e em cada canoa, o periscópio
de um submarino do chamado Eixo. .'

• Além de causar prejuízo nos

Em ltajaí se cllegou ao ridículo de procuJar por no!-
rendimentos do Produto Inter·

tes inteiras supostos alemães que teriam desembarca-.
no Bruto (PIB) do País, o al

do em Cabeçudas, de possantes submarinos para espio-

.

coolismo' deteriora as condi-'
narem as noSsas poderosas organizações' militares. ções financeiras familiares.

Segundo dados da Associa-
· ção Brasileira de Estudos do
Alcool' E1 do Alcoolismo, os gas

.

tos Com bebidas alcóolicas, ·er.1
valores atuais totalizaram' cer
ca de Cr$ 650 bilhões (4,3

· bilhões de dólares) em 1980. A

distribUição destes gastos pela
população, dá. uma despesa
mensal de Cr$ 4'56 per capita.
Estes gastos são maiores que o

orçamento do Estado de São

Paulo. em 1981. e que o 'orça-
. mento' federal, no mesmo ano,

para saúde e saneamento. no

âmbito familiar as bebidas al
cóolicas competem com Itens

como. alimentação., transporte e

moradia. E- muitas vezes :�ca·
bam ganhando.

'Estudos clínicos sobre'
'

as
.

.Consequências do alcoolismo
vêm . demonstrando. que a ex-·

pectatiya de vida do alcoolista é

reduzida em nove a 12 .anos, em,

média.

..

,Mas aquele hábito que o alemão e o. teuto br�silei'
ro ti.nh.a de tomar banho de mar: foi transferido para o

brasileiro que, hoje, é talvez o povo mais praieiro dO'
mundo. E também o mais bem despido nas práias.

•

.

"

Ainda bem, Rorque os moços e as moças que de
mO'ntravam tanto pudor no seu' comportamento em pú
blico .não eram assim tão bem comportados qua�do se

encontravam às escondidas. Pelo contrário. Eram mui
to mais incontinentes do que a juventude de agora, que
canta muito, se rebola muito, mas dá pouca consequên
cia ao seu parente adormecido erotismo.

FAiÇA UMA ASSINATURA DO

"CORREIO DO POVO"

. Cr$ 3.000,00. UM JORNAL SéRIO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




