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ANO LXIV, - JARAGUA DO SUL
Capllal Sul Americana cio

Chapéu

ICM: Jaraguá do Sul foi C) sexto

arrecadador do Estado em 82
.

Segundo informações exclusivas ao "Correio
do Povo", fornecidas pelo Dr. Ney Vianna de Al
buquerque, da 5.a Inspetoria Regional de Tributos

Es!aduais, com sede em -Jolnvllle, ontem pela ma

nha, foram arrecadados em Santa Catarina em

1982, pelos 199 municípios, Cr$ 86.252.597.853,41
em Imposto sobre Circulação de Mercadorias-ICM.

O município de Jaraguá do Sul foi o sexto

maior arrecadador com Cr$ 3.952.544.657 07 com

índice: de participação' no Est�do de 4,58 p�r �ento,
,ou seja, do total do ICM, 4,58 por 'cento foi arreca
dado em Jaraguá. A quinta colocação, que o muni

cípio tinha até 81, ficou com Orlclúma, mas a dl
ferença qUe separa as colocações dos dois muni

cípios é de' Cr$ 648.6133.643, 05, çorrespondente a

pouco mais de um mês da arrecadação jaraguaen-
se, que em jan�iro último atingiu Cr$ .

580.532.972,58.
'

Os onze maiores arrecadadores de ICM e as

respectivas participações no total global do reco

lhido ao tesouro estadual são estes: Joinville -

Cr$ 1'3.983.950.206,68 (16:2%),. Blumenau -,Cr$
12,766.638.753,736,36 (14,8%), Florianópolis -
Cr$ 6.954.485.621,26 (8,06%) 'Lages - Cr$ .

4.642.704.979,54 (5,38%) Criciúma - Cr$ .

4.601.238.300,12 (5,3%), Jaraguá do Sul, - Cr$
.

3.952.544.657,07 (4,58%), Chapecó - Cr$ .

3.017�062.066,91 (3,49%), Itajaí - Clt .

2.843.805.939,73 (3,29%), Tubarão - Cr$ ..•...
2.605.420.373,16 (3,02%), Brusque - Cr$ .... :.
2.053.231.323�4 (2,38%) e São Bento do Sul -

Cr$ 2.051.234.733,20 (2,37,%). '

Os dez munlcfpios melhores colocados são

responsáveis por 66,57%1 de todo o ICM arre'cada

do'noo�stado, enquanto 0$;,189 restantes, por. ' .. ,

34,433(,'.
.\
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Comércio
.

não terá \expediente

na quarta-feira, pela manhã

De comum acordo, o-s

associados do Clube de
Diretores Lojfstas decidi
ram esta semana que o

comércio manterá sua s

portas fechadas na manhã
de quarta-feira de cinzas,
dia 16, possibilitando des- ,

ta forma que seus funclo-
'nários possam participar
na noite anterior, das úl
timas comemorações das
follas carnavalescas. O
'comércio de Jaraguá do
Sul há vários anos rnan,

têm apenas meio expe
diente na quarta·feira de
cinzas, reabrindo somente
à tarde, muito embora con-

, denado por alguns comer

ciantes.

balconistas, recepctonís
tas, etc), ou seja, para can

didatos que queiram in

gressar no comércio e es

tejam ociosos.
Segundo Siqueira, tal

curs.o praticamente ellmí
naria o processo de sele
ção de pessoal. e teria a

chancela do Clube de Di
retores Lojistas. Seria mi
nistrado em 40 horas, in
clusive com trabalho ex

terno 'de observação,' em
duas turmas de 50 partici
pantes. A 'ficha individual
de' cada participante, fica
ria em poder do CDL, on- ,

de as empresas associa
das teriam, oportunidade
de requisitar aqueles can

didatos de melhor aprovei
tamento e que melhor se

adaptem dentro do ramo

específiCO oferecido.
Ficou deCidido no en

contro, convite para. Q
prefeito e vice de Jaraguá
do Sul, para que partici
pem em oportunidade pró
xima, de reunião do

.

Clu
be. ,!

CURSO
J

O professor Siqueira,
na reunião-almoço"(lo COL,
quárta-feira, explanou o

curso que pretende desen
volver' em Jaraguá do Sul,
preparando mão - de - obra

�specializada para atendi
m�nto ao públieo (caixas,

,- SANTA CATARINA SE�ANA DE 12 a 1� DE FEVEREIRO DE 1983

Prefeito quer reescalonar' a divida de
--------.�----�--��������

Sec.retaria da Saúde, mas

este ano foram ampliados
os recursos para atendei"
a um universo maior de
pacientes' necessitados.
Para se' beneficiar a

.

comunidade deve procurar

.estabéleclmentos baricários,
sociedades recreativas e

outros sujeitos a slvârâ, de
verão se dirigir à Delagacia
Re(!lonal de 'PoHcla, anexa,
ao pr6dio do Fórum

�De-
.

aembargador t' João Thomaz

Jaraguá e diz que desemprego preocupa
. Manoel. Rosa, . OUA �implesmente "Manequinha", 21

prego".
fllhos de dOIS matrtmontoe, dos quais doze vivos é uma

Ao assumir a municipa- das figuras mais elrnpátlcas populares e folcló;icas da

lidade 'dispunha de 407 cidade, conhecido pelo seu boi de mamão pelo carnaval

funcionários, dos quais 16 e pelos 'shows" que dá com garrafas � vidros onde

foram demitidos, "não por �s�ndo técni_?as próprias consegue sair ileso, s�m um

motivos meramente polítl- umco arranhão,
.

'cos, mas porque realmen- _ S,eu trabalho, seu esforço para preservar a tradi-

te havia excesso". A maior çao, e pouco reconhecido, pois decididamente "santo

dificuldade da administra": da casa não faz milagres". Mas o nosso objetivo é ou

ção pública munlclpal, nes- troo Manequinha, relembrando com saudades dos prl
te início de gestão, e o

meiros carnavais de rua em Jaráguá do Sul, aflerna que

assédio de pessoas que aqueles eram melhores, apesar de tudo, "tínhamos pou

buscam colocação, às de- cos Instrumentos, mas hoje, há maior apoio financeiro,

zenas, provando que exts- embora que ainda em pequena proporção". Ele foi o

te o fantasma do desem- criador da Escola de Samba "Bloco da Catarina" que

. preqo em Jaraguá do Sul, fez suc_esso outrora, cuja sede era no Bosque da Saú- .

,o que é preocupante. de (salao), onde atualmente localiza-se a Famac na rua

O Chefe do Executivo Cei. Procópio Gomes de Oliveira, de propriedade do
Municipal comentou que

Sr. José Müller, pai adotivo do Sr.. Jngo Müller (Greuel).
muitos chegam a implorar .

Esta escola de samba, segundo Manequinha, foi

emprego,. alegando tê-lo criada em 1938, sendo a primeira integrada por mula

apoiado nas eleições, "to- tos c: claros a sambar nas ruas da então tncíplente Ja

davia, não é possível aten- raqua, Era formada por cerca de 120 integrantes sendo

der a todos, eles terão de f�ndadores ainda vivos Manoel Rosa, Dário Inácio Va

compreender a nossa' si-
. lêncla, Maria Ananias Rosa, Verônica Marcos da Silva

tuação, pais não podemos Agripina Bebiano Rosa, Matilde Marcelino 'Eugênio Na:
demitir todos os atuais zãrío e Maria Avancir Luiz�

,

funcionários e contratar O "Bloco da. Catàrina" era comandado por "Mane

outros, sob pena de pro- qUinha e seus Curr:lpilas", que sambavam ao som da

vocarmos urna grande con, "Marcha da Catarina", famosa na época e que este ano

vulsão social". será relembrada 'para os 'saudosistas: Eu.. fíz com Cata

rin.a, um bloco �a China! Vendi meu bangalô,'que her
del do meu avo! O Catarina ô Catarina, se eu moro

nele é porque você chamô... Alguém ainda se 'lembra?
Essa escola é o xodó do "velho" ManC?el Rasa, que

conta que por vários anos o "Bloco da Catarina" saiu

às ruas, lavando ,ã(egria e entrefénthreãto áté que éntão""
surgiu a 'Escala de Samba "Estrela D'Alva", que herdou
o nqme de um conjunto musical que 'havia anos atrás.
Atualmente chama-se "Jaraguá", em homenagem a ci

dade onde "nasci, cresci, vivo até. hoje e onde quero
morrer", confessa. '

A "Estrela D'Alva", mesmo com dificuldades, des
filou nos seis últimos anos, levando o carnaval da terra

aos jaraguaerises, que, Infelizmente, talvez pelas suas
próprias características e falta de tradição, não lhe dá

a atenção devida. "Antigamente, conta Manequtnha, 'não
tíínhamos tantos instrumentos como hoje, havia maiores

dificuldades, mas imperava a colaboração, era mais gos
toso". Ele lamenta/não estar em centros maiores, onde

poderia desenvolver o seu potencial em maior intensi

dade, mas confessa-se por demais "apegado" a Jara

guá e não deseja largar aquilo que criou e que está

dentro do seu sangue.
A Escola de Samba "Jaraguái" nome pela qual foi

batizada este ano, sairá sambando na passarela da Ma�
que constltul-ee em novidade.

rechal Deodoro, hoje à noite (sábado) e na terça-feira a
.

O produto desta festa será.

partir das 20 horas. Sairá só. A "Unidos da Brasílià", empregado na conclusão do

sempre melhor abonada com recursos oficiais (do rnu-
�difício Cristo Rei, cujos dóis

nicípio) não desfilará este ano, pols.: segundo seu pre-'
pa)/imentos' servírão para,

.

o

. sidente, Leocádio Osmar Rodrigues (Fio), "se eu não
.

Centro' de Pastorai; local onde

sair com algo apresentável, bem feito, prefiro não des- serão' mlnll!trados ·.o� cursos

filar"..
de primeira eucaristi�, de 'crJs-

, Mas acompanhando a "Jaraguá", é quase certa a ma, .de batisiiio, de preparação'
presença de alguns blocos, formados por Jovens, prlncl-

'

ao casamento, bem Gomo ,paÍ'�

• palmente; que também sambarão na Marechal, dando OS demais movimento� da paró.

um aspecto festivo ,ao tríduo momesco em Jaraguá do quia que atualmente, se ressen

Sul. As maiores folias ficarão reservadas aos salões, .

tem de um local especrfico �n_

ql:Je iniciaram ontem suas programações carnavalescas. de possam ser realizados. O

Edifrcio� em fase 9�, constru-
ção, te.rá fundida ainda

"
uma

laje e em seguida a co!qcação
do. tel�a�o" . par� (lt,!1l1 futuro,
dependendo das condições fi

nanceiras, ser lev.antado o
.

quarto e último paviment9, de

acoroo' com o projeto. '

PRIllrbADES

dentre' outros, foram comercia

lizados;, rendendo, líquido, em

torno de Cr$ 190 mil, dos quais
, Cr$ 30 mil destinados 'ao pronav

. e o valor restante foi aplicado na VIGARI()I.COOPERADOR

Implantação da infra-estrutura Assumiu no último sábado,

para alunos do Senai, Já foram as, funções de Vigârio-Coope-.

adqUiridos fogão industrial, ta- rador da Paróquia São Sebas-

Iheres, pratos, 'panelões; enfim, �ão, o Padre Sflvio Salgado,
todos os equipamentos neces'; que velo transferido da Paró-

sárlos para a merenda, que se_· qula de Oxford�. em São Bento

rá 'servida aos senai_anos, a . do Sul. .onde foi ,o primeiro Vi-

partir deste ano. 9âr:lo. Padre Silvio dividirá

C�RSOS NÇ)TURNOS com os Padres João e Maurr-

O Centro de Treinamento do 'cio, 'o atendimento às 'comuni-

Senal, tem abertas até' o dia dades do centro, da' periferia
19, inscrições para os' cursós e do interior. ,

noturnos dê desenho, mêcAnieo, .

ajustador mecArilcô, t totnélro Anteriormente, o Padre AI-

mecânico, eletricista 'Instâlador berto ,Luiz Hubber,' agora traba-

mecAnico
; de ;manút�uÇãc)

.

,de '

Ihando �em ,Formiga,·Minas Ge

máqul�as de costUra ·lndustriaI.
.

.

rals,' . atendia essenolalmente
'O testtr seletivo será também . as' capltlas interioranas, aaefs

.

no dia 19, às 19· hc:mis;' 'é�' 1 tênéla" que dora\lant� será

tando jHnscrlto:&- ,!,sls de cem. prestada, pelos padres Já el

. candidatos 'par,a 8S:'sessenta, V$- • t$tci8" atráV6s. de tlma divisão

�a8 dlepqnrvel.. . I de ..,eg16es que cada qual aro--:

As aulas comeÇllm no dI. 21. art.' I (
/

.

,. �: '''''.' I
'r�

--��----����������--����

Q. prefeito Durval Vasel,.
remeteu à Câmara de Ve

readores, para análise e

aprovação, projeto - de • lei
que isenta de juros e cor

reção monetária os' contri
buintes que estiverem em

débito com a Fazenda Mu

nicipal! dentro do prazo
de 90 dias a contar da pu
blicação da' lei. Eles pa
garão apenas 10 prtnolpal.
A informação é do próprio
prefeito, que acrescentou

que os carnês d� if8pos"
tos poderão ser retirados
a partir da próxima sema

na, na Prefeitura, e. cuja
primeira parcela vence no

dia 28 próximo. .

'E segundo decreto mu- .

nícípal, na terça-feira à
.

tarde e quarta-feira no pe
ríodo matinal, não haverá
expediente, é ponto facuJ
tativo.

..,_

DIVI�AS li DEMISSO:,j
.

Em coletiva à imprensa,
o prefeito jaraguaense sa

lientou que,' segundo a·

administração anterior; �
dívida da municipalidade
seria de Cr$ 70 milhões,
contudo. já ·atingiu_a Cr$
133.655.652,91, isso o que
está contabilizado "fora
as' outras notas que estão

aparecendo agora, 11 a o
contablllzadas, que eleva
o total a mais de Cr$ 1140
milhões". Do total da dí
vida, Cr$ 101.662.956,30 é
credora a Oesbe, empresa
que está implantando o

asfalto na cldade, Cr$ .,"

21.682.884,00 para a Ce
lese, "das mil luminárias
que o PDS implantou na

cidade durante a campa
nha política, valor este -já
pago. De outras dívidas, a
Prefeitura tem ainda 'Cr$
10.309.812;61" .

-

Atualmente. as prlorlda,
des.maiores. da ,I)l.UJlwi.Wl
lidade estão concentradas
no setor de obras públicas
como conservação ,de es?
tradas, abertura de valas
e macadamização. A Pre
feitura acertou com a

OESBE, um adicional ao

contrato anteriormente ce.

lebrado, no valor de Cr$
5 milhões e 700 mi], para
solucionar o problema da
curva da rua Presidente
Epltáclo Pessoa, que dá

acesso ao viaduto. que ne.

cessita de regularização,
tais como escavação, dre,
nagem nas rochas e gale
ria para o escoamento das
águas pluviais.
lnfórmou Vasel que irá

consultar a EBTU, em

Brasílta, pará um reestudo
do convênio assinado com

o, Município, que prevê a

liberação de recursos para
'obras de asfaltamento do
acesso a Schroeder, rua
João Januário Ayroso e

Ilha da Figueira. ,� que o

convênio prevê obras nas

três frentes ao mesmo

tempo e diante' disso, a

Prefeitura vai procurar a

EBTU e propor a reali'za

ção de uma obra cada vez,
dado os altos investimen
tos que são necessár:ios

para a implantação, asfál
·tica.

Diante dessa situação
o alcaide determinou o le:
vantamento da capacidade
de endividamento, da Pre':
feitura, pois pretende re

escalonar o pagamento da
dívida, renegociando com

os credores.
"

No tocante a demls
sões, estas momentanea
mente pararam, disse Va
seI. Anteriormente, 42

funcionários, por livre von.
,

tade, demitiram-se' e com
a posse do's novos admi
nistradores, 16 foram de
mitidos, "pois havia exces

so de pessoal e' a Prefei
tura não é cabide de em-

Saúde amplia benefícios aos carentes'

•

DI' avlsl: reno,v.çl� dos Ilvarás até odia 28

O' secretário da Saúde,
.

Vanildo José Oselame con
firmou esta semana que
Santa Cata,rina vai investir

,e�te ano recursos dá or
dem de cerca de 134 mi
,Ihõe� de cruzeiros para a'

aquisição de medicamen
tos junto a Central de Me
dicamentos, para atênâi
mento da p,opulação ca

rente, e pacientes do fun
rural. Esse procedimento
já t-em sido àdotado,pela

A Delegacia Regional de .

Policia de 'Jaraguá do' Sul,
vinculada a Secretatla de '

Segurança e Informações.
através do setor de Jogos e

dlversÕes� armas a rim"l- 2. - Os alvarás não rjm�

ções.avisa que: ", vad,os até aquela Jata" se-

",;.. r�?" ,"
.

'-:; "

,

.

'.. l', . rio' acrescidos de 50% de

, , ',1:f �(,O','prazo;!PlIra ,rene-', "multa., s9bre o valor ; aas
,

vação' "dcúlivMá:,de ttutorlza- :'\ ,taxas.
'

.

.

'

ção'-'t1i'l1iiiriâ n�' dlâ "28 de
'

3. -:- ()s proprietáriOS de
"

fevereiro próximo vlndou- :bares, ianchonetesi Itotéls,
pensões, postos de gasolina,

a unidade sanitária de sua

localidade ou o 'próprio
In.amps· ,que, após verifi
car as condições do -pa
ciente, o encaminhará pa
ra r,eceber o benefícjo.

Marcondes de Mattos', onde
'

receberão, esclarecimentos

4. - Informa que os ser

viços de propagandas fixos
,

ou volantes serão' fiscaliza
dos, 'pois para funclonamen
'to dependem de autorização
prévia: ','
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Manequlnha: OS carnavais de antigamente
eram melhores, apesar de tudo

Sebastlio

Comunidade cat611cI

realiza festa do

padroeiro 510

\
t

f1'bd8s as celebrações relig';'
osas flcarãó.à cargo do- Padre
'61'" ;/ ,.. ./

.
'

D'lómslo� 'ftlêIfhJ;h1� '//

da Barra do,Rio Cerro, que
atualmente desempenha sua

missão pastoral em Joinville.

As missas festivas serão nes,

te sábado às 19 horas e no

domingo às 7, 9 e· 1.9 horas..

A coordenação geral está a

cargo do sr. Sílvio Ewald, o

coordenador da cozinha é o

sr. Aguinaldo Spézia, do chur
rasco o sr, Adalbertó Bertoli,

,

da bebida o sr. José Hermello
Marchi e cada modalidade dá

jogos ,terá. um coordenador es

pecífico. Não faltará, na

festa, o.strudel, cerca de 350,

Senai dá verba ao 'Pronav e

implanta a mer1enda escolar
-

A Associação dos Servido-

res do Senai de Jaraguá do

Sul, através do presldene, Sr.

Gelso Vasel, entregou na' ma

nhã de quinta-feira ao Núcleo
de ,Voluittá�ias de Jaraguá do

.Stil do·Programa· �aclonal do

V�luntariado, da Legião Brasi

leira de Assistência, um che

que no valor dá Cr$ 30 mil,
oriundo de duas campanhas re

alizadas !'Im outubro e nóvem

bro do ano assado,
.'

com
'

8

partiCipação da Prefeitura'. M.... ·'

nicipal, que· oonslstll,l no' 'reco

.Ihimento de objetos, roupas,

calçados e artigos de cozinha.

A recepção as campanhas' foi
excelente.

, ..,
'

.

,An�erlorrnente, 'a Assocí;.

ação dqs Servldbres' 'do Sena;
,

havia ê,(lfregue ao Pronav, .

e

norm�'� quantidade de: ro[;pâ$,
calçadds, brinquedos, fogÕes,
�amas e cadelras-' récoihfdàs
durante a campanha, enquanto
os . objetos, tais com.o vidros,

-:V""':o,:-"'�-",�������-,!,:",�-��--�.����-�
.....�-�..:..............��-��.;,;;....;...-;,; ..;,;,;,;.;.;.;� 'iPSSOS, fe�, Iate, alu!"fnio,'

A Informação 6 do titular
do órgão, Dr. Adhem,ar, Grub..
ba.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



• o vice-prefelto de Jaraguá do Sul, em dia.
Décio' Raul Plazera, em razão da Cai- • A prevenção de acidentes, de tra-

xá Econômica Federal ter indeferido sua balho é 2!:_eocupação constante das

?m-,soltcltaçân, retornou na quarja+etra às presas, que inclusive reallzam trema:
suas funções junto a agência local, on- mentos, seminários e mantem perma

de é funcionário. Décio, que iria coor- nentemente em atividades as ,C�mis
denar, como vice-prefeito, duas comís-; sões Internas de Prevenção de Actden-

,

sões bastante distintas - turismo e tes as CIPAs. Segundo a Fundacentro,

agropecuária - .não obteve da CE,F o em' sua publicação de dezembro/82, el!'
deferimento, de seu pedido em perma- 1981 aconteceram no Brasil. dentre ac�
necer vinculado a, ela, recebendo os/ dent� típico, doença profissional, e a�l
vencimentos e demais vantagens nor- dente de trajeto, 1.270.465, dos quais

malmente, mas, trabalhando na Prefel:
"

274.271 nos três Estados do Sul. SAant�
tura e recebendo somente a verba de Catarina felizmente, dentre os tres e

representação, a exemplo do prefeito o que m'enor número teve. 53.708, sen

Durval Vasel, com relação ao Banco do do 51.243 acidentes típico, 186 doenças

Brasil .Piazera voltou à Caixa, todavia, profissionais e 2.279 acldentes de tr�
poderá dar expediente na Prefeitura, jeto, isto referente a 1981. Esses nu

provavelmente das 16 às 18 horas. E meros são alarmantes" que colocam o

segundo o próprio irá tentar novaroen- Brasil, país do futebol e do carnaval,

te um acerto junt� a direção geral da como "campeão de acidentes", título

CEF, para definir a situação.
.

este que não org�ha a ninguém, pelo
• A saída do vice-prefeito da Prefel: contrário.

tura certamente será baetanté sentida, • Mais de 18 mil alunos de -Jaraquá,
principalmente porque o trabalho que Corupá,'Schrgeder, Guaramirim e Mas

desenvolveria frente as Comissões de saranduba voltam às aulas segunda-fei
Turismo e Agropecuária ficará prejudl- ra, dia 21, pertencentes as redes esta

cado, obrigando .o Sr. Prefeito a encon- dual, municipal e particular de ensino.

trar outra forma para suPl* a lacuna Ano passado, de' acordo com o Setor
deixada, considerando a importância de Informações Educacionais da Divisão

dessas Comissões no contexto da no- Executiva de Inspeção Geral da 19.a

va administração. UCRE, estavam matriculados 17.081
• A Prefeitura Municipal de Jaraguá

.

alunos .dos quais 1.641 em Corupá,
do Sul iniciou segunda-feira, a dtstr+ 2.417 em Guaramirim, 10.186, em Ja

buição dos carnês do Imposto Predial e raguá do Sul, 1.901 em Massaranduba

Territorial Urbano (IPTU), aos contribui- e 936 em Schroeder. O Colégio São

tes, que terão prazo até o dia 28 de fe- Lus é o que detêm o maior contíngente
verelro para quitar a primeira parcela, estudantil, seguido pelo "Abdon Batis

sem acréscimos. No total, são 10.030 ta" da rede estadual.

carnês que estão 'sendo distribuídos e � Ao contrário do que outro jornal
que renderão aos cofres municipais, cer- da cidade divulgou dias atrás, o Calen

ca de Cr$ 128 milhões. O recolhimento dárlo Cultural do Estado, elaborado pe

poderá ser feito nas agências bancá- lo Conselho Estadual de Culturà de San

rias ou na teseurarla da Prefeitura, serr ta Catarina, insere eventos que serão

do que as demais parcelas vencem, res- realizados em Jaraguá do Sul e região,
pectivamente, em 31 de maio, '30 de durante este ano. Em Massaranduba, no
agosto e 30 de novembro. mês de maio, consta a Festa Cultural da
• Desde janeiro, cada vereador, em Comunidade Evangélica e, em Jaraguá

Jaraguá do Sul, passou a' perceber, co- do Sul, no mês de agosto, Festival do
mo vencimento mensal Cr$ 97.992,00, Folclore, com apresentação de grupo
correspondente a quinze por cento do folclóricos dos alunos de 1.° e 2.° graus,
que ganha um deputado estadual e que para estimular vivências ou experimen
é, sem dúvida, muito bom para esses tos significativos da cultura do povo.
tempos bicudos. A Câmara se reúne or� Para o mês de outubro está previsto o

dinariamente seis vezes por mês. A re- Festival de Corais, à cargo da 19.a

muneração mínima de um vereador ca- UCR'E.
tarinense é de Cr$ 20.490,00 mensais. • O movimento nos principais 'hotéis
• A Escola de Samba "Jaraguá", co- de Jaraguá do Sul, neste início de ano,

mandada pelo Manequinha, a única que. está sendo conslderado bom pelos ho
desfllou na Marechal Deodoro durante telelros, um pouco superior a media ve

o carnaval (sábado. e terça-feira). rece- rificada no ano passado. O Itajara (duas
beu da municipalidade uma verba no estrelas) e o Nelo, são os maiores a

valor de Cr$ 60 mil. Como "agradeci- 'os melhores da cidade, com 65 e 83

mento", puxando os sambistas, uma
.

apartamentos, respectivamente,' qUe a

baita f'aixa com os' dizeres: "Escola de tendem em maior número viajantes de

S�m�a Protegidos do Vasel". Qualé Ma- empresas, registraram poucos hóspedes
necar. da classe turística, o qUe aliás é uma
• Um grupo de agricllltores de Rio constante, haja vista que o município

Cerro II, que se utilizam de um pontí- não tem ainda vocação para o turismo,
Ihão na Tifa Aurora, írnedlações da Ser- muito embora tenha potencial para ser
raria Schroeder, que quebrou há mais explorado. Quanto a lotação desses ho
de duas semanas por não suportar- o . téls, raras vezes acontece completa, so
peso excessivo de um caminhão que mente em épocas de convenções ou em

por alt transitava, procurou o vereador acontecimentos de maior importância.
Heinz Bartel, manifestando interesse • O assunto repetidoras de TV's,
de, eles próprios, construírem o citado sempre foi' polêmico em Jaraguá do
pontilhão, prontificando-se inclusive a Sul. O prefeito Durval Vasel, ciente da
doar_o �adeirame e os pregos. A infor- 'questão, criou a Comissão Municipal de
maçao e do próprio edil. TV, presidida pelo vice-prefeito Décio
• O pr�blema da falta da.empreqos Piazera e integrada ainda pelos Srs. Ro

em -Jaraquá do Sul é preocupante. Pro- lando Jahnke e Orlando Bernardino da
va diSSO é o elevado número de pessoas Silva, comissão essa que terá a Incurrr
qUe procuram o departamento de pes- bência de examinar todos os problemassoai da Prefeitura, as dezenas diaria- de captação do som e imagem das re
.mente, preenchendo fichas na esperan- petidoras, bem como, da .conservação
?a de o�ter uma colocação, praticamente do acesso .ao Morro, da Antena, entre
Impos�lvel diante do regime de austeri- outros. A iniciativa é das mais louvádade Imposto pelo novo alcaide, que veis. Detalhe: os integrantes da Comis-
procura conter despesas. E a propósi- -

M
..

I d TV
_ -

to, à título de sugeslão, seria interes- '�:30s. untClpa e ,nao sao remune-

.

sante a administração municipal definir • Outra medida do Chefe do Execu-

�he v�_z as demissões, se é que a.lnda
averao h' . tivo foi a reativação do Posto Telefôni'"

, aja ylst� que a insegurança co NR' d
.

entre os atuais funcionários é muito
' em ereu amos, '0.0 e eXiste uma

grande e vem refletindo sobremane'l-
cabina própria e, além disso, foi ativa

ra no d' do um "orelhão", ou telefon,e público,
• Dren Imento de

_
cada qual.

.

e Corupá: 1}. A Prefel'tura Mun'l-
também em Nereu, anexo a alfaiataria

c I do Sr. Osni Schiochet:Ipa está retificando o Morro dos Sue-
'

sen�ach, que liga a rua' Francisco Mees
• A Supervisoria Municipal de En-

��m � estrada �io Novo e em conse-

1 sino de Corupá, está comunicando que

qdUêncla, o trânsito está s�ndo desvia-
as matrículas' para os alunos que irão

o para a �ua Roberto Seidel. 2). A Te-
frequentar este ano a Escols. Isolada

l!en�lc�l'oatraves de empreiteira contratada
Ano Bom, em fase filial do construção,

u s ' constituída de uma sala de aula e de
dos 150

emana passada à instalação mais dependências estarão abertas
sidenc' j"0vos terminaisltelefônicos re· nos dias 21, 22, 23', 24 e 25 de feve
aguard���s e3 cpmerciai�, �e há muito reiro. O início das aulas está marcado
dor Harold� ,�o� PDS I�d�cou o verea- para o dia 1.° de março, uma vez que a

no e da-Bd'
para Llder do Gove. Prefeitura está concluindo as obras,

o PMOB e:���h:una ?âmara, enquanto construídas às suas. expensas.
Carlos Dieter Wer

o Jove� eng�nheiro
'

• O Grupo Folclórico "Bumba Meu
Bancada 4) Já

ner, para Llder da Boi", deverá se apresentar proximamen
toila a �ob�rtur:edenc�n�� em Corupá, te na Praça do Expedicionário (rodoviá

t�s, que o Governo ;�I,�::�� de espor- ,ria). O Grupo, que iniciou atividades
v nio com a Prefeltu _

o, em con- em 15.11.1945, com· trê$ bichos, hoje
do no Município. 5,)a estao constrUin- tem 36, dentre bois, cavalos-marinhos,
novos administradore� OrgUlhosos, os bernúncia, cabritos, onças, corvo, mari
mentam que enquanto corupae!:'ses co- cotas, macacos, satanás, entre outros,
ceira da, maioria dos

a sltua?,ao finan- todos, confecionados pelo "velho" Ma
nosa, Corupá acha-se municfplos é pe-

II Floel Rosa, que num trabalho artesanal
vilegiada com todos

em situação pri- faz t�mbém os instrumentos do boi-de-, os compromissos mama0.
'

tema já vem sent;!o�.,
�_'. '.'_

. :ti';;1 <s; '

'\} liá �Jnui.t@s a�J>s
.

,'��erri';' g��.- ",�g��'à;,:,sy:je�����'"
fi' 'trãssE) aa , Hada s()luça@, :. :

'

"

lii:me�t�'�ãó estamos mais so-"
,

zinhos na inglória campanha

pela criação de um Arquivo

Público Municipal, através, do

. qual ficasse [esguarqada a nos,

sa memória. Apenas. urna

diferença existe entre a nos

sa luta e a da vizinha Joinville

que, ao que se sabe já existe,

mas que mãos ociosas também

relegam ao seu desapareci
mento e no qual figuram valiosos

papéiS da história de Jaraguá,
enquanto que aqui persevera
mos pela regulamentação de

uma lei que já existe há mais

de dois lustros, tempo em que,

por falta. de providência da

ativação do arquivo, perderam
se importantíssimos' documen
tos que a posteridade', ha
verá de cobrar dos homens

públiCOS cá da terra, que à

sua época, negligenciaram pro

positadamente tão necessária e

patriótica ação, fazendo ouvi

dos moucos, e' permitindo que

papéis que só interessam à

coletividade passassem às

mãos de particulares, hoje es

palhados dentro e fóra do mu

nicíplo. Dada a oportuna ma

nifestação d�s confrades de
"A Notfcia", edição de 6 ,da
corrente, e sem ter em vista

constranger a' atual adminis
tração local, pedimos licença
pela incorporação do Editorial
à presente nota, que em muito

enriquecerá a nossa disposição
de ver, afinal, instalado em

'nosso meio, ainda que tardia
mente, o Arquivo Público Mu

nicipal de Jaraguá do Sul, I e

posltório das nossas origens.

O jornalista C I á u d i o
Abramo, nosso confrade,
assinou artigo na edição
da "Folha de São Paulo",
informando que uma emis
sora de televisão france-
.aa havia' entrevistado fa
náticos e ex-naztsse ido
miciliados em cidades da
América do Sul e em um

, pequeno lugarejo do Esta
do de l?anta Catarina e

que os nazistas e, slrnpa
tlzantes falam alemão e

português e ainda bebem
cerveja da antártica, reve

lando o grupo certa unida
de étnica e homogeiÍlida
de de costumes teutõnr
coso Segundo ainda a re

portagem da TV diz que
várias lecalidades do Va
Ie do Itajaí, inclusive no

Norte catarinense pode-
I> riam alojar ex-combaten
tes nazistas, inclusive sim
patizantes dó nazttasclsrno
e que as cidades de Rio
do Sul, Presidente Getúlio,
São Bento do Sul. Jaraguá
do Sul, Joinville e Blume
nau, são os locais on�e a

predominância da coloniza
ção alemã está mais acen

tuada. Alguns ex-comba
tentes do exérCito' do III
Reich, inclusive, residem
nesta (em que cidade?), e

admitem que lutaram con-
'

tra as 'forças aliadas na

II Grande GlIerra Mundial.
Quando da formação do
Partido Nazista Alemão,
aqui em· Santa Catarina,
vários movimentos a favor
da agremiação ,e com a

filialidade de' apoiar as

idéias de Adolf Hitler co-
, ,

meça.ram a aparecer no

Vale e no Alto Vale do
ltajaf. Os nazistaS viaja
vam através de trens que
ligavam as: principais ci
dades da região, reuniam
se na cidade, de. Rio do
Sul, onde traçavam planos
e comícios. Alguns ex-na"
ristas foram sepultados
com o uniforme da orga
nização no territorio cata
rinense.
Depois do encontro com

os jornalistas franceses, o
grupo brasileiro conSide
rou o trabalho como nãó
importante nem sério a

parentemente. Assim mes"
mo, o correspondente em
Paris do periódico �cio
nal, lamentou que o Bra
sil aparecesse na reporta
gem daquela forma', e, se

guramente também desin
formado, pede: "acho que
tão zeloso na perseguição
de ideologias estranhas,-

',fO<Ãr:qUiy6; como fica? -:--

Passàd� • a eleição, empossados
os eleitos, feitas as primeiras
reuniões, ao que tudo indica o

momentoso caso' do Arquivo
Histórico Municipal de Joinvil-'

le parece relegado a segundo
plano, pelo menos até a próxi
ma eleição. Então sim, cer

tamente a Câmara reivindicará
nova comissão- especial, a .e

xemplo do que está fazendo com

o caso das enchentes, onde a

liás, como no caso do Arquive,
a administração municipal e o

PMDB há dez anos no

.governo nada fez até

aqui' para realmente encontrar

uma solução.

pre inúteis e estéreis dlscus

sões, todos os milhares de

documentos, mapas, fotografias
e coleções de jornais continu

am sofrendo o desgaste do

tempo, vítimas que são da u

midade, do bolor e de todos os

tipos de traças.

Estas comissões especiais
são patrocinadas apenas para
revelar vaidades e promover
"entendidos", pois na verdade

solução alguma, até aqui, em

quase todos os casos, chega
ram as respectivas comissões,
Antes de 15 de Novembro, o

:

Arquivo "interessou" a muitos
candidatos, mas eleitos e em�
passados, o caso continua a

desafiar a sensibilidade de

dirigentes potíttcos e adminis
tradores. Enquanto Isto, o

precioso e único acervo da
quela instituição contínua a

podrecendo em caixas de pe

pelã� na
o
sala onde existe al

bergado rio prédio da Blblloté
cá Pública, desde a sua cria

ção, na administração Harald

Karmann, em 1972.

o acervo do Arquivo Hlstó:
rico é de inestimável valor e

enquanto se prolongam es sem-

"Na verdade, aqueles docu
mentos estão em rápido pro
cesso de decomposição e é

lastimável que a comunidade
assista a este desperdíclo, a

esta silenciosa mas inexorável

.
destruição de sua memoria

histórica, enquanto se discute
detalhes a propósito de um

projeto de sede própria há

muito tempo engavetado na

prefeitura, cuja construção a

liás será' demorada, mesmo a

obra sendo iniciada hoje. O

caso do Arquivo exige solução'
rápida, mesmo que provisória,
como a imperiosa urgência em

se 'transferir o acervo para um

imóvel aluqado, onde a recu

peração dos mesmos possa ser

o mais rapidamente lnlciada .

Enquanto isto, porém, esta,

mos' a assistir o retorno das

famigeradas, incompetentes e

supérfluas "comissões espe
ciais", onde se discute o sexo

dos anjos, decide-se o destino
do mundo, mas não se chega
jamais a uma solução primária
a respeito de assunto que

justificou a sua criação. Se

as enchentes de Joinville fo

rem resolvidas pela nova co

rmssao requerida na Câmara,
é de se perguntar aos seus

idealizadores, porque, não re-

Neo-Nazlstas em Jaraguá do Sul?
o governo brasileiro deve
ria mandar verificar se no

meio desses catarlnenses
tranqüllos e 'bonachões
não está escondida algu
ma fera foragida do na

zlsrno.. Durante SI reporta
gem, 'um dos repórteres
pensou em entrevistar um
jornalista brasileiro, que
não é identificado e que
menciona a organização
Tradição, Farnílla e Pro
priedade como algo muito

parecldo com os nazistas.

,Curioso é notar como

esses alegres moços fran
ceses gostam de mexer

em que o restante do
mundo faz questão de es

quecer. Mais curioso é a

facilidade como nomeiam
cidades, corri a nessa, e.
com o maior caradurismo
e desplante vomitam de
núncias de fátos ocorridos
ao tempo em que nem ha
viam nascido.

Não temos proeuração
. para defender ninguém,
mas a insólita afronta aos

.

nossos costumes merece

resposta. .

Os descendentes de ale
mães, os teuto-brasileiros
e os italianos, os ítalo-bra
sileiros. .não podem ser

t a x a dos indiscriminada
mente de nazistas ou fas
cistas. Nem os. japoneses,
os nísseis, que vivem em

nosso meio..
Nesta terra muitos or

gulham-se de falar duas ou

mais línguas, o que muitos
franceses não podem por
que não sabem. 'Sendo co

mo é de origem germâni
ca, não de coronização di
riga como muitos querem,
mas originária de outras
fórmas de migração, é
justo que os descendentes
continuem os hábitos de
seus antepassados. Ale
mães desembarcaram. no

Brasil em 1500, com Ca
bral. No livro ,"25 Anos de
Seminário Católico de São
Leopoldo 1913", a primei
ra frase da referida obra
tem o' seguinte teor: "O
nosso agradecimento� mui
to especial e profundo à
população rural, especial
mente à de origem alemã
e italiana, que nos ofere
ceu durante esses longos
anos, além dos donativos,
o que de mais precioso
possl,líam, os seus filhos".
Então tá preéiso tomar

muito cuidado quando to-

cam em assuntos que não
sãe slquer questionados
em nossa cidade e evaca
lham com uma importante
região do nos s o país,
q·uando luta por se 'afirmar
turísticamente.

Aqui todos vivem como

irmãos, independentemen
te de raça ou religião. Se
os descendentes de ale
mães' e italianos, periódi
camente marcham pelas
ruas da cidade, para ho-'
menagear o rel e a rainha
do tiro e do bolão, portan
do vistosos uniformes e

cobertos de medalhas que
vão até às costas de tan
tas conquistadas, nada
mais fazem do que conser

var. a sua tradição. Por a
caso os alegres meninos
franceses gostariam de
ver uma festa de tiro, pu
xado por uma escola de
samba? Samba aqui tam
bém se cultiva, mas no seu

devido tempo e lugar.
O ilustre dr. Bento Mu

nhoz da Rocha, quando go
vernador do Paraná, refe
rindo�se à língua e aos'

costumes dos brasileiros
de etnia germânica, "lem
brou-lhes que fariam bem
em conservar e praticar
tão caras tradições, visto
que, sendo fiéis .aos seus

princípios de vida, certa
mente seriam bons' braSi
leiros, mesmo porque, ten
dQ renegado suas próprias·
tradições, seri@m capazes'
também de renegar sua
nova Pátria. E não é de
renegados ; que o Brasil
necessita":
Alemães natos moram

em 'nossa cidade� se são
ou não nazistas, nunca nos

ocorreu perguntar, porque
convivem conosco e nada
tem feito' de mal ou nock.

IvO à nossa sociedade nos

últimos 40' anos. Neo-na
zistas ou neo·fascistas, se '

existem em nosso meio,
tiveram muito bom com

portamento nos últimos 35
anos que aqui vivemos,
porque nunca se viu ou

ouviu a prática de proseli
tismo. Como, por exemplo,
o que se pratica ainda ho
je nos EE.UU.

.

O povo deste município
é dado ao trabalho, que
dorme e levanta cedo,
constr6e o terceiro par
que industrial diversifica
do de Santa Catarina e é

5.a cidade mais (lesen-

" .��.�:t�l��f�t
que,�rião' construiram,
ii s�de do Arquivo Histórico?',
Não, voltaremos ao, surrado e

desqastado 'processo da reuníão
dos "sábios", convocados a

penas para satisfazer os ca

prichos deste ou daquele polítí
co. Um dia, aliás, registre
se, o próprio Arquivo Munici

pal, se mais documentos não

tiver para guardar, poderá e

moldurar em quadros, os re

cortes desta longa e inexpli
cável omissão da comunidade

,

na, preservação de sua própria
memória histórica".

Já que estamos a lamentar

a iminente perda de valioso

repositório histórico, devemos

lembrar aos nossos leitores que

estamos umbilicalmente liga-
.
dos ao Arquivo Histórico

'

de

Joinville, onde se encontra li

coleção completa do �Correio

do Povo", desde 1919 até a

morte de seu colecionador Ja

cob, Andersen, havido por preço
de banana e está fadado ao seu

desaparecimento. Quem sa

be' as autoridades locais e da

Cidades dos Prlncipes entrem

em entendimento sobre a co

leção que nos pertence, de

fáto, doando, emprestando ou

constituindo-nos. à nlvel de

administração municipal como

depositários fiéis daqueles jor
nais que contam a história da

'

, gente jaraguaense, E, quem sabe
J inaugurando com todo vigor li)

nosso Arquivo Histórico Munjo.
cipal.

E. v, S. 2/83.

volvida' do Estado, pratica
política - partidária, alter
nando·se no' poder o PDS
e o PMDB, enfim, pratica
a democracia com todos
os defeitos, como são" por
e x e m p I o praticados na

.França, onde o socialismo
de Mitterand não sabe sair
.da enrascada em que se

meteu, com as desculpas
ao povo francês por even
tuais ofensas ao país da
grande civilização latina.

Descendentes de ale
mães e italianos aqui es

tão construíndo uma gran-
,

de terra. Querem ver? His
toriador: Augusto Sylvio
Prodõhl; Conwnicação: Ar
tur Müller, fundador deste
semanário

. e Schmõckel,
atual diretor; Homens Pú
blicos: Vasel, Strebe, May
er, Bauer. Grubba, Winter,
SchuJz, Bartel, Oechsler,
Siebert, Menel, Zonta, Ro
sá; Empresários: Baumer,
Behling, Kohlbach, Hufe
nuessler, Albus

_

T r -8=:RP'
Behrens, Bretz){e, Brei
thaupt, Sonnenholil, Ories
sen, Mahnke H a s s e,

Schuster, Gumz,
-

Donini,
Marcatto, Conti e'-Geffert;
Profissionais: B los f e I d"
Buerger, W'o I f, Eggert,
Eichstaedt, Engelmann,
Fallgatter, Fiedler, Giese,
Hegele, Dal-Ri e Destefa-

, ni; Integrantes da Força
Expedicionária 'Brasileira
- FEB: Hertel Emmen
doerfer, Pis k e, Jacob{,
Hornburg e Schneider. en
tre muitos outros;

Conv�nhamos, foi uma

coisa de maiol1 mau gosto
abordar semelhante assun

to, sem'apresentar provâs.
Como estamos na sema

na do carnaval, é possivel
que um desses franceses,
em meio a uma bebedeira,
tenham visto um. neo-na
zistá fantasiado nos 'bailes
do Baependi, Juventus ou

Beira-Rio.
.

O que achamos difícil é
a nàssa juventude cultuâ'r
o que só está' na cabeça
dos alegres franceses "que,
imitando De Gaulle acham

- _. " -

'que· nao somos serios.
Melhor, teriam feito se

aqui viessem, vendo como

são as coisas 'Ievando cói
sas sérias que temos às
pampas, para mostrar aos
seus patríciOS.
Não é denegrindo os ou

tros que os alegres fran
ceses haverão de alcançar"·
a alcunha de sérios.
Eugênio'Victor Schmõckel

02/83.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Proclamas de Casamento
.

. Âur�a 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
",asar:

Edital n.o 13.003 de 02-02-1983.
WILMAR RABOCH E ADELINA FRANZ
NER - Ele, brasileiro, soltelrovauxlllar
de vendas, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Estrada Blu
menau, neste distrito, fi!J:.!o, de Christia
no Alberto Raboch e de Irma Günther
Raboch. - Ela brasileira, solteira, se

cretária, natural, dé -Jaraquá do Sul, do
miciliadâ e residente na Rua Padre Aloi
sio Boeing, nesta cidade, filha de Lau
ro Franzner e d� Honoria Tecilla Franz-

low. - Ela, brasileira, solteira, auxiliar
de escritôrío, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Angelu
Rubini, nesta cidade, filha de Jacob De
retti e de Lidia Schiochet Derettl,

ner.

Edital n.o 13.008 de 07-02-1983. Cópia
recebida do cartório de Pomerode, SC.
ELMAR DELLMANN E ROSELI KOHLS
Ele, brasllelro, solteiro, tecelão, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi
dente em Rio Cêrro II, neste distrito, fi
lho de Ervin Dallmann e de Anida Tiegs

.

Dallmann. - Ela, brasileira, solteira; in
dustriária, natural de POJ'l1erode, neste
Estado, domiciliada em Pomerode, nes
.te Estado, filha de Reinhold Kohls e de .

Renata Kohl.s.

J

'Edital n',O 13.004 de 03-02-1983.
ALENCAR CUNHA E MARIA CARDOSO
Ele, brasileiro, solteiro, operario, natu
ral de São Mateus, Espirito Santo, do
miciliado e residente em Ilha da Fi
gueira, neste distrito, filho de José
Cunha e de Laura Caetano Cunha. -
Ela, brasllelra, solteira, do lar, natural
de São Mateus, Esplrlto Santo, domici
liada e residente em Ilha da Figueira;
neste distrito, filha de Manoel Cardoso'
e de Dursulina Cardoso.

Edital n.o 13.009 'de 07-02-1983
NELSON KLEIN E BRIGUITA PROCH
NOW - Ele, brasileiro, solteiro, opera
rio, natural de Antonio Carlos, neste

Estado, domiciliado e residente em

Guaramirim neste Estado, filho de Anto
nio Alberto Klein e deTereza Decker
Klein. - Ela, brasileira, solteira, ope
raria, natural de Taió, neste Estado do
miciliada e residente na Rua Padre Al
berto Jacoes nesta cidade filha cW Her
bert Prochnow e de lrmqard "roChnow.

Edital n.o 13.010 de 08-02-1983.
VALDIR. LUIZ KLEIN E MARIA EDENA
SCHEWINSKY - Ele, brasileiro, soltel
ro, comerciante, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na Rua Ir
mão Leandro, nesta cidade, filho de
João Klein, e de Felicita .

Frelberqer
Klein, - Ela, brasileira, solteira, auxi
liar de contabllldade, natural de Jaraguá
do Sul domiciliada e residente na Rua'
Roberto Zie�nn, nesta cidade, filha de
Daniel SchevVThsky e de Irmgard Grimm
Schewinsky.

Edital n.o 13.005 de 04-02-1983.
RAFAEL SCHULZE E MARLENE DA
SILVA - Ele, brasileiro, solteiro, ope
rario, natural de Joinville, neste Esta
do, domiciliado e residente na Rua

Golas, nesta cidade, filho de Rodolfo
Schulze e de Adelia Schulze. - Ela,
brasileira, solteira, -do lar, natural de
Itajaí, neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Goias, nesta cidade, fI
lha de João Elias da Silva e de Adenita
Miranda.

.

Edital n." 13.006 de 04-02-1983.
ILDO LAUBE E ALZIRA ZILZ - Ele bra
sileiro, solteiro, operarlo, . natural de
Schroeder, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Araquari, nesta cida
de, filho de Herbert Laube e de Guerta
Ida Strelow Laube. - 'Ela, brasileira,
solteira, cr.onometrista, n a t u r a I de
Schroeder, neste Estado, domiciliada e

residente em Schroeder, neste Estado,
filha de Hugo Zilz e de Amanda Zilz.

Edital .0.0 13.011 de 08-02-1983.
LUIS SPEZIA E ROSANGELA FATIMA
KLUCK - Ele, brasllelro, solteiro, ope.
rario, natural de Luís Alves, neste Es
tado, domiciliado e residente em Vila
Nova, neste distrito, filho de Ambrosio
Spezia, e de Aquilina Spezia. - Ela,
brasileira, solteira, operaria, natural de
Pouso Redondo, neste Estado domlcllla-
'da e residente em Barra do Rio Cêrro,
neste distrito, filha de Afonso Kluck e

de Araci Sardo Kluck,

Edital n:o 13.007 de' 07-02-1983.
GEONOR GI.ELOW E LIZf:TE APARECI
DA DERETTI - Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e residente' na
Rua. Angelo R.ubini, nesta cidade, filho
de Heinz Gielow e de Lonl Manske Gie-

,

E para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o Presente Editai, que será publlca�
do pela trnprensa e em cartÓrio, onde será afixado
durante 15 dias.

CORREIO INFORMATIVO
CARTAZ DO CINE JARAGUA - A par
tir deste sábado e até quinta-feira, no

Cine Jaraguá, em todos os horários de
exibição, "Aeroporto 1980 - o Concor
de", com Alain Delon, Susan Blakely,
Robert Wagner e Sylvia 'Kristel. Censu-
ra: 14 anos.

.

TURISMO NO EXTERIOR - Os turis
tas brasileiros que viajarem pará o ex

terior .a partir de março já poderão re
ceber em mãos Os 2 mil dólares a que
têm direito pelo câmbio oficial, e que
continuarão acrescidos dos 25 por cen
to do imposto sobre operações finan
ceiras - IOF: Ao invés de realizar a re
messa de' 1.900 dólares para a primei
ra etapa da viagem no exterior, como

aqora, o turista receberá este valor em
"travellers cheques" e os 100 dólares
restantes em espécie.
BANCO DO BRASIL REDUZ TAXAS.

.-

0- Banco do Brasil, desde a semana

passada, reduziu as suas taxas para
descontos de duplicatas, descontos de
promissórias, de comissões de perma
nência e para custeio e investimento da
indústria e comércio. Os descontos de
duplicatas que em dezembro tiveram
suas taxas estabelecidas em 79,5% ao

ano foram reduzidas para 72%. As pro
missórias, que até sexta-feira tinham
uma taxa de 85,5% ao ano baixaram
para78%. As operações de 180 dias so

freram uma redução de dois pontos
percentuais. Já os juros para o cheque
ouro foram estabelecidos em 6% ao

mês e 'da comissão de permanência em

9,6% ao mês.
'BANCOS-SÓ REABREM QUARTA-FEIRA
- Segundo o Banco Central, não have
rá expediente noe. dias 14 e 15 próxi
mos, segunda e terça-feira de carnaval.
As agências bancárias fecharam ontem,
dia 11 e só reabrirão na Quarta-Feira
de Oizas, dia 16, após ao meio-dia,
.quando darão expediente ao público,
durante no mínimo três horas. Os depó
sitos em cheques, efetuados' quinta-fei
ra e ontem, só serão liberados a partir
de quarta-feira, dia 16.

.

CRESCIMENTO DEMOGRAFICO - A

queda de aproximadamente 30% no ní
v de fecundidade da população brasi
le nos últlrnas 20 anos (cerca de 6,3
filhos por mulher nos' anos 60 para uma

média de 4,2 filhos em 80) não impedirá
o crescimento demográfico do país, pelo
menos -nos próximos anos. Mesmo que
o nível de fecundidade chegasse imedia
tamente ao patamar da simples "repo
sição" (cada geração de pais gerando
origem a apenas dois filhos), o que é.
uma hipótese remota, a população bra- .

sileira continuaria a crescer pelo me

nos mais 70 anos, só atingindo o estado

MERCADO EDITORAL BRASILEIRO' -

Segundo o Sindicato Nacional dos Edi
tores de Livros (SNEL), foram publica
dos em 1980� 13;267 títulos e ....••.

242.912.611 exemplares, o que repre- ,'---------
sentou uma tiragem média de 18.310
exemplares/título. O maior segmento
em número de títulos foi literatura, com
3.968! seguido pelos livros didáticos e

técnicos, com 2.654. Quanto ao nú-
. mero de exemplares, os li,vYO's didáti
cos e técnicos I i/d e r a r a m com

95.�58.137, seguidos de obras gerais,
com 54.443.031 e literatura, com

34.491.232. Dos 13. 267 títulos edi
tados, 67,4% (8.936) eram nacionais
e 32,5% (4.318) traduzidos. Os títu-.
los lançados em primeira edição che-

�

garam a 46,1% (6.115), enquanto as

reimpressões chegaram a 29,1%
(3.857) e as reedições, 17,7% (2.346).
Os canais de distribuição mais utiliza
dos foram as distribuidoras (45,59% do
total de exemplares e as livrarias
(20,12%). Em relação à distribuição
geográfica das vendas, o Estado de
São Paulo consumiu 31,36% do total
produzido' (cerca de 75.891 exemplares)
enquanto o Estado do Rio de Janeiro
consumiu 19,55% (cerca de 47.311
exemplares), Esses números todos
referem-se a cerca de 230 editoras que
produzem livros para um número esti
mado em 1 % da população brasileira,
isto é, a pequena parcela que tem
condições econômicas e culturais pa
ra ler.

estaclonárlo Jor.�olta do àno 2050, com
no mínimo 66 milhões de cidadãos a

mais do que em 1980, ou seja, 185 mi
lhões de habitantes.

INSCRiÇÕES NO SESI - No Centro
de Atividades do Sesi, que iniciou as
suas atividades normais no dia t.o de

. fevereiro, encontram-se abertas as ins
crições para os Cursos Populares (cro
chê,' tricô, pintura em tecido...) e para
os Clubes de Mães e Grupos de Jovens
até o dia 25 de fevereiro próxímo,
IR: ENTREGA D'OS COMPROVANTES
- A Receita Federal alerta às fontes
pagadoras - pessoas físicas ou jurí
dicas - que pagaram ou creditaram
rendimentos a pessoas físicas no ano

de 19821 com ou sem retenção na fon
te, que o prazo para entrega aos bene
ficiários do comprovante de rendimen
tos pagos,· encerra-se no dia 23/2, es

tando aqueles que assim não o fizerem
sujeitos a multas que variam de Cr$
4 mil a Cr$ 35 mil, por documento não
fornecldo,

Kohlbach - .8 IUDIIIDatar - PotlD[ia 1111 Limite

Aulas de Piano
I:

Icléia F. Dellagiustina
Professora

Rua Walter Janssen, 96

F'ones para recado: 72-1282

e 72-1257 - Jaraguá do Sul

-.se.

Mundos Diferentes
A Revista Scala, edlção Luso

Brasileira da República Federal

da Alemanha, do mês de no

vembro/82, traz um interessan

te artigo, assinalando o cente,

nárlo de Karl Valentin, sob o

título Homem de Visão. "Du

rante toda sua vida foi um ho

mem pobre e magricela, um

tipo esqulslto, que provocava
chacotas na sociedade- de Mu

nique, lá pelas décadas de 20

e de 30. Só depois de sua.

morte se descobriu a subtileza

de seus trocadilhos a filosofia

desse tipo popular. Karl Valen_

tin desenvolveu novas dimen

sÕes dá linguagem, pols ele

era um homem de visão. Hoje,
os habitantes de Munique o

trazem em seu coração e lhe

dedicam, ao ensejo de seu 1.0

centenário de nascimento, uma

grande exposição no Museu

Municipal (Münchner stedtmu,
seum), com filmes em vídeo e

gravações, antigos registros
de discos e documentos de

sua vida, fotografias e uma co

leção que, por exemplo.. apre
senta "uma escultura de neve

degelada" - da qual, natural
mente, só pode ser vista uma

poça d'água, O desenhista e

pintor Michael Mathias Préchtl,
uma personalidade excêntrica

da Fraricõnia, .rico de Idéias' o
riginais e de grande virtuosi

dade de técnica, enfeitou o

sempre grande Valentln com

uma coroa de pétalas de poe
sia, ao cão Bobsi, em seu co

lo, deu asas de Pégaso e deixa
Valentin observar:

IIAno de ter

ra e de ehachorro". Sempre
essas comemorações tolas de

100 anos.

Irml Maria Josefina

Stulzer

- Terminou, aos 19-01.1983,
sua jornada neste mundo a

nmã-de.cartdede, Maria Jo
sefina Stulzer, da Congrega
ção Franciscana

..Mlssloná.

rias de Maria Auxiliadora".
. �

I
- Nascida aos 04 de Janei
ro de 1.902, em Rio do
Serro e criada em Jaraguá.
partiu no ano de 1.923 de

Canolnhas, onde. então' resi
diam seus pais, BenJa"'llm
Stulzer e Hermlnla Satler,
ao Rio G�ande do Sul. li
transcorreu toda sua vida de

religiosa, excluldos quatro
anos em Canolnhas. na sua

função de professora no

Colégio do Sagrado Coração
de Jesus e outros tantos 0(1l

.

Chapecó.

- Toda sua vIda foi dedl�
cada ao' ensino. Em Getúlio

Vargas (RS) nos IlItlmos me..
ses de vida teve o prazei'
de receber ii visita dum seü

. aluno que ,

..
acabava de ven

cer nas mais recentes elel.

ções para prefeiló do munL
clplo.

I
- Aposentando-se do ma.

glstérlo passou a culdar,-com
multo zelo. e caprichada"
mente, dá Blbllotéca do Co.
léglo e simultaneamente da
"CrOnica- da CeA.

I
- Passou sua vIda no vr;'
tuoso exemplo de reIJgloaa
e professora em Três Arrof
os, Gaurama, Erechlm, Se..
verlano de Almeida e Getd-
110

.

Vargas, no 'Estado
.
dô

RIo Grande do Sul, li em

Chapec6 e Canolnhas (S.e:,
onde resIdem 08 remln",
centea da famrlll Stufzerl
Satler.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.Bra, Tereza Wolf RaiJ
Sra. Lourdes Belleti Pedrl,
Sr. Mário Vitório Passweiler
Clênio Veiga
Lauro de Souza
Abílio Herculano André
Mário Nunes

,

Dia 16 de fevereiro '

Sr. Guilherme Schmldt Jji..
nior

sr. Aírton Fernando Ramos
Sra. Erica Henschel Fagun-

des
'

SI. Henrique,Funke
'Sr. Luiz Beneti, em Corqp�
Isaura Uner

, Alursio' Ga'rcia da Silva
Vftor Sado
Júlia Soos

i

Elenir M. C. Ràwletsch
Dia 17 de fevei'e6õ '

anos, nesta
,

Sra. Elfrlda Karger Nicollnl" Arthu� C, G. Erdmann, 72

em Curitiba
'

I anos, RIO da Luz I

Sr. Donato Friedel, em Três
Dia 02 de fevereiro

.

Rios do Norte- Paulo Gumz, 68 anos, Ribel-

S rão das Pedras
ra. Dirce Funke, em São

, Paulo Dia 03 de fevereiro,

Arlete' Mirtes Küchen- '

. José Leithold, 78 an�s, nes- '

,

'�l _ta , �

.hANIVÉRS�RIANTES '

,
'

Fazem anos ho�: 12
Sr. Guilherme H ... Emmendo_

erfer '

Sr. Germano Relnke, em

Massaranduba
"

Sr. Osmar. Hornburg'
'Sr. João Farlnhuk;' etn Cur!- '

tiba
Sr. Miguel Da'rtagmann Buch-

mann

Waldemar José de, Oliveira
Luiz Bolomlnl
Ivone Venera

Ivanlldo Manske
Fazem anos domingo
Sra. Justlna Bertoli, em Ne..

reu Ramos
Sr. 'Ricardo Gumz
Sra. Erica Horst Gonçalves
Sr. Henrique Geffert
Sr. Fernando Blosfeld
Sra. Emllia Hilbert r{itzmann,

em Jolnvllle
Ewerson Henke, em Curitiba
Sra. Hllda Balilde
Sra. Sibila, !=mmelldoerfer
Sr. Ademir Fodl

Irene Rosá
Roseli Harmel
Janete Terezinha Pe"'�
Sr. t;ugênio Pereira
Marcos Krause Júnior

Dia 1'4 de fevereiro

Tamara Regina. filha de Iva-
nir (Elizabete) Lombardi
Sr. Marcos IKrause
Marli Urbanskl
Cristina Mannes

Dia �5 de fevereiro
Sr. Heinz Blo,sfelci
Sra. Sílvia Thomsen,

Blumenau
Sr. Artur Vasel

Sra.
becker
Alcides krenke
Orlando, Steln
Jurema Maria Beber

Dia 18 de fevereiro
Sra. 'Rosemary Volgt
JOrgen �eorg Rermimn; _

Corupá
'

'''''''''
Anderson �outlnho MQllei',

.

RoselJ Helena, espos,. de J$:Irseo U. Tales, no Plaür
'

,l
José César Bernardes

'

'

,

João Fodl,
'

, I,

'. Arlindo TOwe, em Jara -_.zlnho ' gq",.

.

Margallse Tôwe, em ;;ara -

zlhno' 90S-
, '-n

Simone Crlstlne kraüse ",'
'

Sra. Jurema, esposa do SRemaclo Fischer, ex-govemad��de �otary, em Florianópolis.
Aos aniversariantes, votosde felicidades da eqüf�' li �' :-

,
Jornal. .

" ''"I'' � �

DIRETORA
,

,

, 'r
,O Hospital e Mat "':_

'

dade S- J
ernt

_
' ao. oSé, de JaragUáUU' Sut; tem' nova direto�

,::teh Ak Irmã Letícfa Scha-
e , da 'ordem ,'da ',Di-vln& ProVidência '

,

ocupar pOr seis ' 'atia p 0 S

direção gettíl d
Os a

Santa Isabel, ,od HOSPI�I
d
,e Blume-nau, elxou aquete"dÔmlo

' noSo

"dê ti
e aqUI dedica-se aIncas flftH16'ft 'Aríli MansOêtà ,:; ': Ir-

do ""Si J'
. �1�tf.Jta

• '

().! 08'6'", 'cmdê;�r.�aneeéu também POr,tI_1
'

anos, está'agora em;'t�menau, 110 "Santa Isàb1Wi
C�ldando do 'depârtamen:to fln�ncelr(). À 'irmã=l'l:.etlela, '

nossas, boas-vln-

'EDIS .CONfR'ATERNI;AM. oAVANAJKAISER
SE .

','" ",," A .cbIÚntasenàYiafOf���: '

"Os Wreadores:. das ' cUlllpnmeo o '

,

DIa, 20.1......1-' , ,b�ada�do PMDB e do Oayana Kaiser, 'filha
' do

,.",.. ,........... P de .J....àguá do Sul, a- casal amigo Valdir (Leo-
Túlio" filho de Marconi' (Alai", ,��' ,

a) K'al'ser qUe no dia
,

'

�8' a pi'JJm9ita,�essio or- nora "

de)'"Simões
'dili4rla dá atual 'Ieglslatu- 14,' próxima segunda-fei-

Dia' 24 d. ,Janeiro'
ra', se,guoda-feira, pro,m• .o- ra completa o seu primei-

, Anderso,n, f,lIh,o de' I;;uiz (Ma- •
. h O papal Vald,'r,

vetam uma confraterniza. ro anm ,o.
'

rlza] Ferreira
ção na Churrascaria Oava-' é funelonárto da' Moretti,

Dia 25 de -janeiro
Ilnho ,Branco,

,-

tendo � Jordan e ostenta largo ser-
Jancisleide, 'filha -de Jorue " - d

.'

f
...' ,

frente ó presiderjte Jose riso e satís açao e orgu-(Maria) Pereira "IhGilberto Menel. o.
Dia ,27 de janeiro

;:�r:;��·JO.'_(Ro'� . Genle
. &.lnlormaçÕes.

Lothar, filho de Manfreclo (I

rene) Ehlert
,Fabiana, filha de Antônio

(Terezinha) Saldanha

Ricardo, filho de Valdemar

(Teresinha) Rodrigues
Dia 29 de janeiro
Daniela, filha de Alclr (Ma-

em
Jackson,

(Irene) [)alcanale
Nélson, filho de Nélson (Je,

(Ara-

CO'LJÉGI'OS MARISTAS
lrrnão Frederico Unter·

berger, o competente
.

di
retor do Colégio São Luís,
anda assoberbado de tra
balho nestas férias. 'J: que
participou e está' partici
pando de várlos cursos,
um dos quais realizado
em nossa cidade de se

gunda à quarta-feira, para
Professores daquele edu
candário, com a participa
ção de diretores de vá
'rios Colégios Maristas do
Estado.

I MADOL, ABRE EM BREV�'
A Madol, empresa liga

da ao comércio, cuja ma�'
triz localiza-se em Guara
puava, Paraná, inaugura
dentro dos próximos dias
a sua filial em Jaraguá
-do Sul (loja de móveis e

eletrodomésticos), no E
dimcio Mazurechen, na

Marechal Deodoro. re ou

tro grande grupo empresa
rial 'que,acredita no po
tencial jar:aguaense, a e

xemplo da Hermes Ma
cedo, Prosdócimo, 'Koe
rlch, Stein, sem contar
os da "casa".

LlONS CENTRO:

MAIORIDADE

Oi Lions Clube Centro,
completou dla 10, qelnta-:
feira, sua maioridade. São
21 anos de serviço desin
teressado à comunidade
'jaraguaense, auxiliando-a
sobremaneira, como por
exemplo, na fundação da
APAE, do Corpo de Bom·
beiras Voluntários" insta
lação da primeira repeti
dora de TV-da cidade, ar

borização, dentre dezenas
de 'Outras camp,an'W&.,'1 que ,

somente engrandecem o

clube de serviço. Nenhu
l'(Ia comemoração especi·
ai houve, apenas no pró
ximo dia 17, no jantar fes
tivo dos leões e domado- ,

ras, a data será reveren

ciada. O Lions Centro é
presidido atualmente pelo
casal IIson (Amazilda da
Costa Bastos.

o clube azzurra ,,reali
zou ontem à noite, com

sucesso, "o seu bai le 'de
carnaval para os associa
dos, que gozaram de' fran
quia na entrada. Màs,
na terça-feira, dia 15, a

- O ColégiO São Luís, partir das 15 horas, será a

apresentará um novo vtsu- vez da garotada que irá'
ai em seu logotipo, este sambar sob a batuta de

.ano, estilizado, confecclo- dez integrantes 'da Banda
nado por um estudante de Veneno da Escola de Sam-
Ourltlba, Vai emplacar. ba Padre M�guel, do Rio

,

"
de Janeiro. A exemplo

,

dos 'adultos, não será 'co-

brado ingresso também,
todavia, é_necessária a��-, A abertura aconteceu
presentaçao da carteír+. ontem, no Baependi, para
nha. assocfados. Neste sábado,

dia 12, no Juventus, baile
com concurso "melhor
bloco de fantasia", com,

prêmios de Cr$ 50 mil pa
ra o 1.°1 Cr$ 30 mil para
o 2.° e Cr$ 20 mil para o

3.o,colocado, além de tro

féus, cuja escolha dar-se
á através de um corpo de'
jurados. Domingo, dla
131 tarde carnavalesca, 15
horas,' no Botafogo. 'Se
gunda-feira, grito de car

naval, na Sociedade Atira
dores Massaranduba Oen.
trai s, na terça-feita en

cerramento, no Juventus,
çom

.

seis horas de 'dura
ção, iniciando às 20 ho
ras.

_:_. Hotary Olub de Jara
guá do Sul pretende, para

. muito em breve, ativar
'novamente o Rotaract e

.lnteraet, visando, a partl-:
clpaçãe da Juventude.

- Oonfirrnado. O .prefel
to de Schroeder, Aldo Pas
sold, municipalista de
primeira .qrandeza, é o
novo'presidente da Amva
li, eleito unanimemente.

- Lojas Koerlch, estâ
pensando em abrir filial
em Guaramirim. Por en

quanto está somente' no

papel e pode emplacar.

---:,' Na Meneqottl Veículos
tem veículos novos ou u

sados, financiados, que
são uma barbada. Dê uma

chegada e comprove. Vale
a pena!

'

- Presidente Francisco
Hef'óerf.:> Schork, da As-
'sociação Comercial e l.n
'dustrlal de G'uaramirim,
convidando a coluna para'
a primeira reunião do ano

da ACIG, dia 25 próximo,
da Vima. Gratos pela lem
brança.

'
'

- Troca idade dia 19
próximo, o bem sucedido
homem de neqóclos e ago
ra vereador, Errai Kretzer.
Antecipadamente, os nos

sos cumprimentos.

SAEPENDI: .

,

ASSEMBLEIA DIA 31
f

o 'C. A. Baependi, in
formou o presidente Ha
roldo Ristow; marcou pa
ra o dia 31 de março, a

eleição da nova diretoria
pára o próximo biênio. Ha- '

roido não aceita a reelei
ção e para o seu lugar,
dóis candidatos figuram
em potencial .- Rainer
Alfredo Wiele e Renato
Trapp. IÉ possível que des
ta dobradinha saia o pre
sidente e o vice do glori-
aso azurra,

MARCATTO
, HOM,ENAGEADO
�""

O Centro de Atividades
do Sesi de Jaraguá do
Sul,- prestou, quarta-feira
à noite, significativa ho
menagem ao Sr. Durval
Marcatto, em' sua residên
cia na praia de' Piçarras,
inclusive ,com a participa
ção da Bandinha Filho do
Trabalhador, em comemo

ração ao seu aniversário.
O Sr. Durval é presidente
da Comissão de Obras do
novo Supermercado do Se
si, industrial, presidente
do Sindicato das Indús
trias do Vestuário e 2.° vi
ce-presidente da FIESC. ,A
homenagem foi boladã pe
lo amigo Frassetto, que
diz ter feito justiça a uma

pessoa que tanto serviÇO
desinteressado tem pres
tado à comunidade. Felici,
dades Sr. Durval, você
merece!

I O Carnaval nos' (lu:bes
e Sociedades daRegião

A coluna - que procu
ra sempre fornecer a me

Ihor informação _;.. abre
espaço pará divulgação da
programação carnavalesca
'dos principais clubes e

sociedades da região, ini
ciada ontem já. A opção"
porém, fica por conta de
cada qual.

rop SOM E
",OS CAVEIRAS"

ria) Oonzattí

Dia 31 de janeiro
Elton, filho de Ivo (Mar1!!)

Mohr
.

. Daniela filha de Curt (Edel-,
,

.traud) Dorn

,
bia 02 de fevereiro

Douglas, filho' de Orlando

(Delzira) Kanzler
Vanessa, filha de, Antônio

(Célia) Dal-Ri

Andersen ,filho de Arno (Isa-
bel) Voigt ,

Patrícia, filha de Otávio (Ro

salí) Zumach
Dia 03' de, fevereiro

. Priscila,' filha' de Eno (Isolde)
Borchardt

filli6 de Cláudio

nir) Farias

Jackson, filho de José

cí) Fagundes
Dia 04 de fevereiro

Jovam, filho de Jair

Marcos,
Dia 06 de fevereiro

Jaqulel, filha de João (Apo
lônla) da Silva

, Dia 07 de fevereiro

Cleidemara, filha de Agenor
(Maria) da Silva ,

Samuel, filho de Nélson (Eu-
. \

, gênia) Conceição

(Rosa)

,CASAMENTOS' NESTE
SABADO

- Lançada há dois me

ses no Rio e São Paulo,
a Brahm� Ligth, verdadei
ra atração no mercado

. consumidor, de, bebidas,
está cheganqo a Jaraguá
do Sul .. E com ela, o refri
gerante 'Kita Cola, co,nfor
me anúncio na página ao

lado.

- Será encerrada ama

nhã, dia 13, nO' pavilhão
da Citur em Balneário
Camboriú,' a III Super Fei- ,

ra de Verão ,_ Feirio 83.
Está fazendo o maior suo

,cesso.

CQPX -,CQPX CQPX
Coluna quinzenal do PX Clube de Ja

raguá do Sul. Reconhecido de utilida
de' Púbica Lei Municipal 793/80, de
02.09.80. Reconhecido pelo Dentel-

, Departamento Nacional ele T�lecomu
nicações - Portaria n. o 2.791 de
06. 11 .80. QAP-CANAL 5 AM. Cor

respondência: Cx. Postal 303.89250-

Jaraguá do Sul-SC.

ANO 1 N.O 10

1. - PX, O BODE EXPIATÓRIO DA RAPIOINTER_
FER!:=NCIA '(por PX5B-2650 - Valéria - 2a. parte). Se

gundo a Diretoria Regional do Dentel/RJ, as principais cau_

sas das radiointerferências e suas responsabi,lidades são
as seguintes: RESPONSABILIDADE DOS RADIOPERADO'
RES: 1 - Emissão de 'freqüências harmônicas nas transr"

. missões em 10 ,metros (radioama�or) e 11 metros (PX);
2 � Uso de potência de sarda superior à permitida; 3-
Técnicas inadequadas nas instalações de sistemas irradP"
antes (antenas, cabos, conexões, ajustes, etc ... ). RES
PONSABiliDADE DA COMUNIDADE E; DO TELESPECTA
DOR: 1 - Devido a báixa intensidade de campo dos si

nais de TV e FM (provocada pela distância da antena trans

ml.ssora, obstáculos naturais e artificiais, tais como monta_
nhas é prédiOS), os telespectadores na'afã de melhorarem
a qualidade de recepção instalam "Boosters" (amp,lificado"
res), geralmente· de "faixa larga'� entre, a, antena, e o re

ceptor causando o "efeito de captura", ou seja, introduzido '

no receptor sinais interfElrentes junto os sinàis desejàdos;
.2 - Antenas e linhas paralelas (fio de deSCida) em mau

estado de conservação; 3 - Circuitos de entrada do e'"

quipamento desajustados; 4 - Repetidor�s instaladas
sem obedecer às normas e Padrões técnicos do Dentei e

sem manlltenção adequada� (continua no' próximo' nÚmero).
.2. - Após contatos mantidos, podemos informar que

dentro em breve será. r.e.ativada o Canal 9 (emergência), o

qual funcionará junto a Rádio Patrulha local.
3. - DOrante a modulação, 'pelas suas expressões

e assuntos tràtado&, você t�ansmite uma, imag�m de sr
mesmo. .' Vamos tornaI" esta imagem a mais positiva pos
slvel? .

Gert '

M�K SO'M E BANDINHA
LIRA

'. I
REVEEX INTERNACIONAL

" Segunda-feira última,
I em Jaraguá do Sul, '

a

Industrial Luiz Ltda, ,com

sede em Curitiba, distri
bUidora dos pródútos, ve-:
terinários .Reveex 'Inter
nacional SIA, .�

:'pNm"1oveu
um 'debate, ,s�gllido de.um,
jantár, na Chur,rascaJ:'ia. Es-, " ,

peto de Ouro com os No flagrante, aspecto, da 150hmidade de, posse dos ,eleitos"
médicos vétet.inários ,da ,e,m Jaraguá do Sul, dia 1.°

região· Norte, focalizaAdó
Os problemas av.footaS:L e� , >TRO'CAM IDADE
suínOs da attlal,idade. ,Os', ; l

',�rabalh'os foram co.ndl:Jzi-' ",
� Da coluna, os cumpri

dos pelo dr. Carmelo Ga�, mentes pela idade. nova 3
mero Zapata, licenciado : Sra. Erica Horst Gonçal
em

'

medicina veterinária I ves, Sr. Henrique Geffert,
pela Faculdade de Sara-' empresários e bolonista
gosa ('Espanha) e diretor- do Az de Ouro, Sr. Fernan
técnico da Reveex Inter- do B'losfeld, ácadê'mico da
nacional. O encontro foi Faculdade (de Engenharia
bastante prestigiado. 'de Alimentos (RS), por ora

"tU I \ <passando as férias; com a
-",O, .,JOSé'· TEM; NOVA PARQUE DE DIVERS6ES esposa, em Jaraguá que

�á em' funcionàmento trooam idade dia 13; dia
em �araguá do Sul, na rua :�5, o Sr. Heins Blosfeld e,

Domingos da Nova, de- a Sra. :rereza.Wolf Rau;
fronte a Herme Macedo, dia 16, 'Sra: "Erica Hens
� ,

Parque de Diversõ'es chel Fagundes, "que' aguar
�anorama", 'onde á àtra" 'da á ch'ega'da',d8"cegonha

ç�o principal é O :tobogã. �pela',lterGe'ira vez e,' dia
DI'(ertlment() 'pa�á a' mo· fl1'8;,;a ,Sra"c>.:Jllrema Xavier
çada,' já que a quaresma ii Fis�her,' : presiQente da
vem chegando a as pro-, ':Associaçãó� das:,Sras. de
moÇões' sociais se' as- . Rotarianos 'da'Grande Flo
casseram'. '

I 'rianópO'lis, 'esposa do' Sr.
nRemac1(j Fischer,' ex-go·

APROVADA EM', _.

I
vernador de Rotary, . Dis-

EDUCAÇAO" trito 465. ,;.

: Cumpr:lmentos, à Pro-
" . ,'.

'fessora Ivete 'l:.omli>ardi, ,--,,,,!,i-'---.....----

,qu� empresta sua' cola-, 'rroeot!t idade dia 10, a
'boração para a 198. \U-' 'Sra.:Maria'Aparecida Fras
'CA�,,: pela' ,saà , af)r'Qv8ção "sett0, esposa.do ,Sr. Ade

�o testlbular _da' Facutda- "már- Latin" FraS'setto, Co
e \te _Edutaçao, da, As-, ('ordenador',do Se�i, a quem

,�oclaçao .C.atàrinen,se de f' efusivamente ,cumprimeri-nslno (JoinviJ.Ie). ' tamos.·

FALECIMENTOS

Dia 1.° de fevereiro
Isolde Hornburg, Konell, 46

I

, I

Na nossa aqenda bran-
.

ca deste sábado, o enlace
matrimonial, na Igreja Ma
triz São Sebastião, às 17
horas, dos casáts Sérgio'
'Alves e 'Maria de Lourdes
Hilbert e de·' Mário Stry
calki e Martlna J3ach-'
mann. Às 18h na Barra
do Rio Cerro,

,

contraem
núpcias os jovens Egon
Ronivald Darem e· 'Elizia
Nazário. À ambos, nos nos

sos cumprlmentos,

I �GUARÓANDO .

APRO'VAÇAO,
A Associação de Ad

, vogados de Ja.raguá do Sul
enviou documentação a

,
Ordem dos Advo'gados do
Brasil/Santa Catarina, ex

,pondo o interesse em im
plantar, aqui, uma Sub
secção da OAB. Os cau
sídicos estão agora aguar
dando o parecer, segundo
informações do. presiden
te transitório da Subsec-
6ão, Dr. HumbertO' Pradi,·
que, também pr,eside a

Associação, ,entidade' que
'reúne vinte e cinco 'pro-.

.

fissioliais da área.

JMC: ADOLAR· PODE
.

PRESIDIR
Com a saída de José

Roberto (Nêgo) Fructuoso
da presidência QO Jara
guá Motor Clube, a dire
toria está a procura de um

candidato que preencha' o
'cargo vago. Um dos ne

,

mes cotados é o do' ·des-
portista ,Adolar Moretti,

.

que recebeu esta semana,
'Oficialmente, convite. para
ocupar a presidêncià' do
JMC e prometeu analisar
com carinho. É quase cer
to que aceite.

73/51' PX5-B-0650

j

Horácio Schopping, do
Mak Som, abriu ontem a

programação do carnaval
83, no Doering, . Neste sá
bado, no .Doering e no

domingo, no, mesmo local,
das 17 às 24 horas, dose
dupla - Bandinha Lira da
Aurora e. Mak Som. Ama
nhã também, soarê no Vi
tória (Ilha, da Figueira).
Segunda-feira, "0 Doering,
Bandinha Lira e Mak Som,
a partir das 22 horas e no

encerramento, terça-feira,
das 20 às 2 horas (dia 16),
no Doering, com Mak Som
e Bandinha Aurora. Terça
também, na Sociedade Vi�
tÓria, baile, começandO' às
20 horas.

,

BRÜ-

REPERCUSSAo.
Causou ampla reper

cussão a nota divulgada
cá na coluna, semana pas.
sada, dando conta de que
o empresário Giovani de
Lima' entrou na parada a
fim de obter a concessão
do ca.nal. de rádio FM,
a ser instalado em Jara
guá do Sul.· A "fera"
é por demai.s ,conhecida
ria praça, e os grupos· pre

.

tendentes, três ou' quatro,
parece-nOs, estão com a

"Pl!lga atrás da orelha."

GUARAMIRIM
DERTHAL

À Efect�s Som progra�
.

mau as folias de mômo na

SOCiedade Catarinense
(Brüderthal), em Guarami
rim. Durante três dias

domingo, segunda e
,

terça-feira - grito de car

'Ilaval,
.

começando às 16,
,

21 e 20 horas, respectiva
mente. -

CORUPÁ - SOCo ATIRA.
, DORES

Na Sociedade Atirado
res de Corupá, a .Sweeter
SomI promove neste sá·
bado a abertura dó carna

val, às 22 horas, mesmo
.horário de inícid das pro�
'moções de' domingo, se

gunda e terça�feira. Du-
rante as noitadas, hàv�rá
prêmios p�ra. as melhor�s
fantasias e sorteio de ..50
camisetas. Domingd e

terça-feira, às 15 horas,
carnaval infantil, com sor

teio de 12 càmisetas.

'BEIRA RIO ..._ BAILE FMI
, ,

No Beira Rio Clube de
,Campo, segunda-feira, "'dia
14, para' sócios e n�o �só
cios, o "Baile do FMI",
com agitação da Banda

. Veneno, do Rio de Janeiro,
formada por bateristas da·
Esco.la de Samba Padre
Migue,l. Cr$ 30 mil será
dividido para o' "bloco
.mais animado", e pl;lra· 'o
"o bloco melhor carácteri
za�o", q,ue serão escolhi
dos por uma comissão jul
gadora itinerante, .que so

mente será conhecida na

hora anúncio dos resulta
dos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Arweg realiza Torneio

de futebol Sui�o
BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE

, .

c ó a ra
• .,;1..."

,
'ASSEMBUIA GERAL ORDINÁRIA

Com a flnalldade de con

graçar todos os colabora
dores das empresas do
Grupo Weg a Associação
Recrativa Weg (Arweg),'
inicia na tarde deste sába
do, uni torneio interno de
futebol suíço, do qual par
ticipam trinta e três equi
pes .de vários, departarnen.
tos das empresas do ,gru
po.

O sistema, .sequndo o

diretor executivo .Valdlr
Bruch, é eliminatória dire
ta, estando determinadas
as seguintes partidas pa
ra hoje: 14h30 - Monta
gem "B" x PCP Obras e

Fábrica II; 15h30 - Meta"
lúrgico II x Inspeção II"
Usinagem "C'" x Weg
Acionamentos "C"; 16h30
...... Embalagem x Bobina
gem II e Ferramentaria
"A" x Projetos Elétricos.

Duas Palavras Que Significam Temor E Tristeza Edital de Convocação.
Por José Castilho Pinto

..

, Pelo presente editaI são convocados todos os' dlre
tores e associados do BqTAFOGO FUTEBOL CLUBE da
Barra do Rio Cerro, para estarem presentes em sua sede
social no dia 20 de março de 1983, às 9,30 horas em prl-

'\meira' convocação, ou em segunda convecação às 10 horas
para deliberarem sobre a seguinte. '

"

O tema alcoólatras e toxicômanos, de que nas
vamos ocupar hoje a pedido de uma pessoa amiga,
conquanto já tenha sido questionado por pslcólo
gos, pslqulatras, sociólogos etc, continua sendo
matéria polêmica e Como tal de abordàgem meio

difícil, mas vamos em frente pois somos daqueles
que ainda acreditam que é do diálogo e do debate
sadios que surgem as idéias e as soluções mais
acertadas.
", ,�lJI

E ao iniciarmos o abordamento desse discuti
do assunto cumpre esclarecer qus o alcoólatra,
também alcunhado de bêbado e pau d'agua, nada
mais é do que uma vítima da doença conhecida
como alcoolismo, assim como o toxicômano, taxa
o de maconheiro e puxador de fumo, não passa
de um dependente, de um infeliz prisioneiro, das
drogas. I

l
Estes viciados, ou melhor dizendo, enfermos,

estão presentes em todos os países do mundo, já
que o mal que os ataca não escolhe 'cllma ou ra

ça, cor ou sexo, idade ou credo religioso, filiação
política, posses financeiras ou grau de escolarida
de.

ESTRELLA ELEGEU' NOVA DIRETORIA - De con
formidade com a convocação publicada neste jornal, a

Sociedade Sport Club Estrella, de Nereu Ramos, elegeu
domingo, dia 6, a nova diretoria, para o período 83/84, I
O presidente de honra é Eugênio Morett'i, presidente Re
nato Remathê, vice-presidente Paulo Ademir Florlanl,
1.0 secretário Lauri Deodoro Demathê, 2.° secretário

Wigando Wilson Wiltusching, 1.° tesoureiro Mário Bres

san, 2.° tesoureiro - Osmar Silveira, mensageiro Ma
rina Schuster, diretor soelal Sirilo Voelz, vice-diretor so
clal Ivo Gregório Fodi, diretor esportivo Arno Zimmer
mann, 1.o'vice-diretor esportivo Lídia Schiochet, 2.° vice
diretor esportivo Gilmar Heitor Gadottl; diretor de pa
trimônio Lourival Tlssl e vice-diretor de patrimônio Os
valdo Bolduan. -Oonselho Fiscal: Dante Menel, Gustavo
Mathedi e Márlo Zanella. Suplentes: Fábio Valentini,
José Mathedi e Germano Bastos.

'

ORDEM DO 'DIA

1) Relatório de atividades e prestação de contas;
2) Eleição da nova diretoria e Conselho fiscal
3) Assuntos, drversos

08S,: somente terão direito � voto os associados quites
com a tesouraria, ou que o façam uma hO·3 antes do
inicio da assembléia.

NORBERTO ,'I. GIELOW
Presidente

PAULO FLO·RIANI � O PRESIDENTE - Tão logo
eleita a diretoria; onde a maioria dos diretores perma
neceram em seus cargos, assim como o presidente e

vice, que sé reelegeram, o vice presidente Paulo Ademir
Florlanl recebeu a presidência de Renato Demathê, por
um período de noventa dias, conforme ficou condiciona
do entre ambos, que se revezarão na direção do clube
estrelado. A primeira meta da diretoria, que será ataca

da no final de fevereiro ou início de março, éa amplia
ção da sede social, com a construção de um novo bar,
portaria e secretarlaeque servirá também para sala de
reuniões. Já o departamento de futebol terá autonomia,
isto é, a diretoria determinará uma verba "xis" para o

desenvolvimento dê suas atividades, durante o ano. Se
gundo informações, é pensamento da nova diretoria, va
lorizar a "prata da casa", isto é, atletas Iocals, exigên
cia de grande parte dos associados, que acreditam no

potencial, dos atletas 'de Nereu � adjacênclas, '

I
BAEPENDI GO'LEIA A JARAGUÁ FABRIL -Na

festa de entrega das faixas de campeã à Associação
Recreativa -Jaraquá Fabril, sábado à tarde, no Estádio
Max Wilhelm, o Clube Atlético B��pendi goleou a'cam

peã da 2.a Divisão da Liga Jaraguaense de Futebol, da
temporada passada, pelo escore de 4 tentos a 1. A au

sência sentida foi a dos dirigentes da Liga.

TORNEIO DE BOLÃO ENT�UBES - Está sen

do esboçada em Jaraguá do Sul !'?realização de um tor

neio de bolão entre clubes filiados às sociedades es

portivas e recreativas, na bola grande (23cm). Já hou-.
veram contactos preliminares e do torneio participarão
clubes de -Jaraquá, Schroeder e Corupá. Oportunamen
te, um representante de cada clube será convocado pa- .

ra participar de uma reunião, para organizar O' regula·
mente, o calendário de jogO's dentre outros detalhes.

Grêmio Esportivo, Juventus
TORNEIO, DE PESCA

, EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBL!�IA GERAL ORDINÁRIA
No dia 20 vindouro, I à

Arweg irá promover um

'Torneio de Pesca, em lo
cai ainda a ser determina
do, dependendo do núme
'ro de inscritos, que terão
prazo até este sábado ,pa
ra confirmar participação.

Evidenciada esta condição de que- são eles
uns pobres adoentados perder tempo seria, sem

antes submetê-los ao devido tratamento médico,
exigir que' deixassem de ingerir álcool ou de to

mar picadas, assim como de nada adlantarla pedir
ao epiléptico que parasse de ter ataques, Pela
mesma razão injusto e até vexatório seria consi

derar os alcoólatras e toxicômanos como lndlvl
duas sem-vergonhas, despersonalizados, falhos de
brio e de força de vontade.

Pelo' presente, vimos convocar o Conselho
Deliberativo do GR�MIO ESPORTIVO JUVENTUS,
para participar da Assembléia G�ral Ordinária, a

realizar-se no dia 28, de fevereiro de 1983, às 20
horas, em sua sede social, no Jaraguá Esquerdo,
nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte

Brasil tem planos'

para, sediar a

ORDEM DO DIA

1. - Aprovação das contas do exercício findo;
2. � Eleição da nova Diretoria; e

3. - Assuntos gerais de interesse do Clube.
Jaraguá do Sul, 08 de fevereiro de 1983

,Loreno Antônio MarcaHo
Presidente do Conselho Deliberativo

Mas infelizmente assim não é, pois as pes
soas em sua maioria quase absoluta olham os al
coólatras e toxicômanos como elementos despre
zfvets que precisam' ficar, afastados da comuni

dade, segregados dessa mesma sociedade que prt
melro os prostituem, viciam, esmo lambam para
depois atirá-los impiedosamente nas sargetas.

"

Alcoólatras' e toxicômanos. Duas palavras que
significam temor e tr!steza porque lembram um

vício, e mais do qus isto, urna doença, um mal
que depois dQ___câncer, do infarto e do lnsulto cere

bral forma entre os grandes flagelos que atacam a

humanidade contemporânea.

II

Copa de 86

O ministro Delfln Netto,
do Planejamento, recebeu
terça-feira do presidente,
da Confederação Brasilei
ra de Futebol, documento
onde a CBF apresenta Um

estudo das condições
econômicas para o Brasil
sediar a próxima Copa do
Mundo,_

'

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
VIEIRENSE

ASSEMB[J�IA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Sr. Oscar Werner, presidente do Conselho
: Dellberatlvo da "SOCIEDADE ESPO,RTIVA E RE�
CREATIVA VIEIRENSE", no uso das atribuições
,que lhe confere os Estatutos Sociais, convoca a

través deste, Edital, todos os assoctados quites
com a Tesouraria, para a Assembléia Geral,Ordi
nária a realizar-se em sua sede social sita na Rua
Dona Matilde, 1277, no' dia 26 de 'fevereiro de
1983, às 20 horas, em 1.a convocação e meia hora

após com qualquer número de associados preserr'
tes, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia:

.

1�O) � Prestação de contas do exercício de 1982
e aprovação das mesmas pelo Conselho
Fiscal.

'

2.°) � Eleição do Conselho Deliberativo. '

3.°) - Eleição da Diretoria e "Conselho Fiscal.
4.'0) - Assuntos diversos de Interessa da socle-

,dade. _

Jaraguá do Sul (Se), 08 de fevereiro de 1983.
'

,

'

Oscar Werner
Presidente do Oons. Deliberativo

Jaraguá do Sul, 08/02/83. , Ao, sair da audiência,
Giulite Ooutlnho explicou
qu eo Ministro do Plane

jament oanalisará o docu

mento e, posteriormente,'
o enviará a out�os setores
governamentais.

ELEI'ÇÃO, NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FU
TEBOL - Na primeira quinzena de março, acontecerá a

eleição da diretoria da Federação Catarinense de Fute

bol, onde duas chapas figuram, a oficial, cujo candidato
a presldêncla é Pedro Lopes, atual integrante da "cor
te efecefeana" e que conta com o apoio de Giulite Cou
tinho, presidente da CBF e outra, encabeçada pelo
advogado Harry Egon Krleqer, candidato da oposição.
Essa briga pelos votos' promete muito, sendo que de

Jaraguá do Sul são dais votos, da Liga Jaraguaense de
Futebol e do ,Grêmio Esportivo' Juventus. Aqui, pelo
visto, Pedro Lopes não vai ganhar votos, poi's votar no

Pedro significa OI contlnuísrno desse lamentável mar

de lama que é a FCF. !Krieger vai sair na frente, pelo
menos em Jaraguá.

COMEM'ORAÇAO INAUGURAL EM RIO DA LUZ .

A partir das 1'4h30' deste sábado, no Estádio Eurico
, Duwe, em Rio da Luz l, o Grêmio Esportivo Cruz de
Malta realiza uma série de partidas, que marcarão a

inauguração das melhorias i n t II' o d u z i das naquele
estádio. Participarão Vitória, G u a r a n i, 'R � o Cer
ro, Grêmio Garíbaldi, XV de Novembro Fluminense,
Botafogo e Cruz de Malta, que, farão o jogo de encerra

mento" já no período da noite. Para as equipes vence

dotas, caberão troféus.

ESPORTES DO SESI,- O Conselho Desportivo Se

siano, do Centro de Atividades do Sesi de Jaraguá do

Sul, estará reunido qulnta-felra próxima, dia 17, às 15

horas, para eleição do Conselho para o ano' de 1983 e

elaboração e, aprovação do Calendádio Desportivo Se
elanc/Bê. Todas as empresas estão sendo convocadas,
haja vista que assuntos importantes serão abordados,
dentre eles, a realização da 2.a OLISEJA-Olimpíada Se
siana Jaraguaense.

FUTEB'OL: LIGA ,ESCOLHE DIRIGENTES - Será
neste mês de fevereiro, em data ainda não de todo de

finida, a assembléia da Liga Jaraquaense e Futebol que
elegerá a nova diretoria da entidade. Valdir Strlcker e

Oscar Milbratz são nomes pautados para a presidência,
mas, para o cronista, não causará surpresa alguma se

o nome a ser efetivado for o de Valdir Stricker e se, na

diretoria, figurar' o nome. do atual presidente Mário Vitó,
rio Rassweiler, como tesoureiro. O 'mandato da direto
ria atual termina dia 28.

TAÇA LIBERTADORES DAS AM'�RICAS - A Con

federação Sulamericana de Futebol determinou para mar

ço o Infclo da Taça "Libertadores das Américas", da

qual participarão Flamengo e Grêmio, representantes do'
futebol brasileiro, qUE! integram o 'Grupo II, ao lado dos
times bolivianos do Bolivar e, do Blooming. A abertura
deste grupo será no dia 4 de março, entre Grêmio e Fla

mengo, no Olímpico" em Porto Alegre. Os demais jogos
deste Grupo são os seguintes: 13/3, Bolívar x Bloornlnq:
21/3, Blooming x Grêmio; 25/3, Bolívar x Grêmio; 05/4,
Bloomlnq x Flamengo; 08/4, Bolívar x Flamengo; 15/4,
Blooming x Bolívar; 22/4, F_lamengo x Blooming; 26/4,
Grêmio x Bebomlnq; 31/5, GrêmiO x Bolivar; 03/6, Fla

mengo x Bolívar e, 06/6, Flamengo x Grêmio.

CHURRASCARIA

OREX O presidente da CBF

explicou que no documen

to entregue a Delfin Netto,
consta que no período da

Copa do Mund'o haverá a

, circulação de cerca de 150

milhões de dólares com' a

vinda estimada de 55 mil

turistas de todas as par

tes do mundo.

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

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

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

Ot NOVO' CHEVETTE• .I

A grande atração desta
LANZNASTER - o SEU RELOJOEIRO

temporada
que tudo lhe faz para servir bem.

Fica na Mal. Deodoro, 364.

flORICULTURA ,PRINCIPE
-----,----,--,-----------

,

Flores, coroas, cactos e decorações em geral

Rua Reinoldo, Rau, 144 - Jaraguá do Sul .: SC.

O F E R E C I NrE N T O:

Em I e á'H o,e ri' e r C o m érc i a de. Veículas' llda�
Fonaa; 72-(J()QO, 72-Q969; 72-0655

A moda certa em roupas e calçados é com a

Cinderela, onde estão as melhores opções para
cada estação.

'

CINDERELA I AC'APULCOParque Residencial,

Veste bem. A moda certa, na Gumercindo e na

Getúlio Vargas.
A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MARCATT,O: LTDA, possue vários

planos de financiamento para você adquirir o seu lote do Parque Residen

cial Acapulco na bela Piçarras, e a, 700 metros da praia.'
'

Comercial Floriani Em p r e e n d im e n tos I mobil, fá fi i os
\ :,

'Mar,catto" ,Ltda.
RêVenda � assistência técnica SHARP

DISMAC :...... OLIVÉTTI e relógios ROD BEL. Oom
'pra e venda de máquinas usadas. Oficina de má
quinas, de escritório e acessórios em geral.
Rua VeÍÍâncio da Sirva Porto,331 - Fone 72-1492

.Jaraguá dO Sul-SC. '

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136 ...._ Jaraguâ do Sul.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Viação Canannho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo

comoção, colocando à disposição modernrsslmos
"õntbue, com pessoal especializado, pOSSibilitando
uma viagem tranqOlla, rápida e s�gura.

Programe beml Programe CANARINHO -

o transporte carinhoso. .

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Reloloarla 'Aveniaa
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias e as mals finas su

gestões da REL()JOARIA AVENrDA. Marechal e

Getúlio Vargas.

Jaraguá Ltda.Funilaria
< .'.�1I

- -�-;�
Calhas para toldas as finalidades. Fa98-nos

uma visita. Estamos em condlç6es de atend"los
eficientemente.

.

1 '. t
'

..

(·:--:"'(�'T
Rua FelipQ Schmldt, 279 - Fone 72-0448 ...:.

Jaraguá do Sul-SO.

ç;:-;'J

Terraplenagem Vargas'
Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

Consulte nossos serviços.

. Tubos Santa Helena
Tubos de concreto para suas obras

Rua Joinville, 1.016 - Fone 72-1101�

'.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda,

VEíCULOS USADOS
;. lCorcer II L - Branco •••••• •.• • • • • • • •.• •.• • • •.• 1980

Corcel II L :- Branco 1979
Corcel II - Branco •••••••••••.••••••••.••••• 1979
Corcel II - Bege •.••.••••••• ". • • • • • • • • • • • 1979

r Belina II - Bege '.... •.•• 1978
., Corcel· ·G'T - Verde •••••••••• n "....... 1977

Corcel Luxo - Branco •.• • • .. 1975
'- Brastlia - Branca 1979
Variant II - Bege ; � • • • .. • • • • • • .. • . . . 1978

vO:�$ Sedan 1300 - Bege •••.••••• :........ 1980

�o s Sedan 1300 L - Azul •••••••••••••••• 1979
. assat TS - Cinza ••• ' ••••••.•••.• :.. •.• ••••• •• 1981

�assat LS - Amarelo...... •••••••••••••• 1979

d�ala -, Verde Meto
,......... 1982

Ch
evette Hatch - Bege 1980

h
evette - Branco ••••..•.••••••.. . .. 1979·C evette SL - Bege ..... :................ 1977

, �-7 ...5 - Verde •.••.••.•.••• ;............ 19.77
: 'F

..

·1100QO - Alc09L- Laranja �................ 1981.
..

"
.
° Diesel - Marrom '<,

1982·'Ddd .

:' F0400eO D-400 - -Ve� .. . 1976
- .

- Vermelha 1975.

HONDA .TURUNA _
...•.••••••..••••..••.

F-4QQO _ Vermelh .

Azul 1981

1=-100 I
a .••.•• � .•••.•••• '. .. • . . .. 1978

.
- A cool - Azul Met. 1983

.

',:.' CARROS'
.

USADOS REVISADOS.
.

l COM GARANnA DE 3.000 KM
.

.

Venha tomar um cafezinho conosco
. sem comproml_.
Fone: 12-tm - 71-1_Av. Marechal· Deodoro � 'onceca, 158

CONFIRA A HISTÓRIÁ, ...
Bario � Itapocu

HÁ 38 ANOS
I

___ Emílio da Silva, Agente. Municipa� de Esta:
tística publicava o seguinte aVISo pela !":,prensa.
"Levo ao conheclmento dos s!s. Industriais de�te
município, já registrados ou nao, que .este Servl,?o
está procedendo a entrega dos boletins de regis
tro, que é obrigatório, para qualq.uer enge.n�o de

açúcar, melado, doce de frutas, farinha de arpim o�
mandioca garapeira, sorveteria mesmo que fabri

quem somente para us.o próprio. E�se S�rviço
abrange também os alfaiates, costureiras, tintura
rias e tantos outros que trabalham sem pagar im
postos ou lic�nç�s; as ofi�i�as mecâ.nic�s,. ser
ralheiros, relojoelros, eletricistas, radlo-técnlcos,
consertos de instrumentos musicais, guarda-chu
vas, ateliers dentários, fotógrafos, etc". O Mestre
Silva mandava dizer que aqueles que" se esquiva
rem ao registro ou prestarem informações falsas'.',
estariam sujeitos a multas variáveis de Cr$ 200,00
a Cr$ 20.000,00.

---...- A Indústria de Madeiras Janssen S.A. pu
bycava o Relatório, a demonstração do Ativo e

Passivo, Lucros & Perdas e o Parecer do Conselho
Fiscal, referente ao ano social encerrado em 31.
de outubro de 1944. A Diretoria qUe assinava: Car
los Leopoldo Mey - Diretor Presidente; G. Rodolfo
Fischer, Diretor Gerente e Leopoldo Janssen, Dl
retor Técnico. O contador que assinava o balanço
era o sr. Antonio Veiga. O Conselho Fiscal era
composto de Dionísio de Assis Perreira, Luiz
Gomes e Alfonso Buhr.

--- A Delegacia da Ordem Política e Social aca
bava de suspender a proibição existente para a

reallzação de bailes públicos.· Os salões devida
mente vistoriados poderiam requerer licença para
a realização de bailes, onde não podiam ter in
gresso "menores e nem pessoas dadas aos exces

sos de bebidas alcoólicas, bem como os que se

dão ao vicio de entorpecentes".

... HÁ 30 AN'OS

--- O Rotary Club de Jaraguá do Sul 'acabava
de tomar uma iniciativa interessantíssima para o

nosso município. Pretendia o clube patrocinar u�
exposição industrial, por ocaslâo da inaugu�IIJ
da linha de energia elétrica Florianópolis-Jaraguá,
quando deviam-se reunir em nossa cidade os com

ponentes da Reunião Econômi�a ocorrida em 1950,
para assistir o áto inaugural de tão importante obra
do Governador Irineu Bornhausen, A exposição em

causa ficaria aberta durante oito dias, no prédio
. de firma Jordan, na Marechal, onde hoje se acha
instalada a firma Prosdócimo S.A

--- NO' dia 2 de fevereiro de 1953, em Corupá,
realizava-se ·a solenidade de lnauquração da nova
ala do Seminário' Sagrado Coração de Jesus. Con
tando com a presença de padres e seminaristas, .

ainda compareciam o sr, Ney Franco, Presidente
da Câmara, representante do Prefeito Artur Müller,
Pe. AlbertoPíazera, representante do Padre Pro
vincial da 'Ordem· do Sagrado Coração de Jesus,
os deputados dr. Luz de Souza e Waldemar Grubba
e o construtor Albano 'Kanzler. Pe. Alberto Piazera
dizia palavras de saudação e louvor, Pe. Schmitt,
agradecia em nome do corpo de professores e o
Pe. José procedia a bênção da nova ala que era,
em seguida, franqueada à visitação pública. O cus

to era estlmado em 1 milhão de cruzeiros e a

obra concluída em um ano, a equtpe de pedreiros
cheftadas pela competência do construtor Albano
Kanzler, sob a esclarecida orientação do incansá
vel Padre Antonio Echelrneyer; o querido Padre An
tonio ainda hoje servindo como vigário da Igreja
Nossa Senhora do Rosário, do perímetro urbano
de Nereu Ramos, no munloípto de daraquá do Sul.

,

'" HÁ 20 ANOS

--- O prefeito de Dois Córregos, SP, sr, Anto
nio Gonçalves da Cunha, baixava decreto, segun
do o qual "a todos Os que vierem à Prefeitura se

queixar do preço _da g�olina, óleo, carne, feijão,
arroz etc. deve-se-Ihes responder que bateram na

porta' errada, que procurem o dono da 204, das
COAPs.i-dos IAPs e outras mentiras que andam por
aí". Ainda -sequndo o decreto do prefeito, que já
se tornou célebre por atitudes similares, a todos
os que· o procurarem para reclamar do custo de
vida deverão ser entregues ."sete metros de cipó,
e o conselho de que escolham uma árvore, amar

ram nela o ·cipÓ e se enforquem, viajando desta
banda para outra, que dizem ser melhor". O .pre-·
feito .afirmava que não se responsabiliza pelo con

selho, esclarecendo que oferece o cipó, porque o

preço ·da corda anda pela hora da morte.

-_.... As· chuvas caiam sobre Jaraguá· causandO'
enormes pre)ufzos. .Garlbaldl e. R·io da Luz, so

friam os maiores danos causados em propriedades,
pontes e estradas. A Prefeitura cancelavà o anda
riento das obras para atender a emergência.

. .

Indústrias Reuni"a� ,Jara�uá·�. �,
"

COMPAL· _' CÓncentrados para· AII:ntos
-_

J

I
O Dr. Carlos Moacyr de Faria Souto, ex-Prefeito

de Itaocara-RJ, hoje residindo em Petrópolis volta com

mais um despacho da época do segundo semestre de
,

197.6, 'época em que, aqui em -Jaraquá do Sul, a cidade
.

e o município comemorava o seu Centenário de funda:
. ção, Em edição anterior lembrávamos de que seu avo
era o Presidente da Província de Santa Catarina, cargo
em que teve ocasião de examinar problemas oriundos
do então insipiente município em criação, que óra era

anexado à Paraty e depois à Joinville e, de permeio
para formar um novo município com a freguezia de
Barra Velha, com o nome de Glória. Foi naguele entre-

. vero em que as paixões chegavam ao auge na ânsia de
receber no Sertão do Itapocu uma area de grande valor
para o futuro que o Vovô do dr. Carlinhos teve que dar
a sua penada, dispondo sobre a matéria. Assim, conta
a história porque lá não estivemos para testemunhar,
"as terras que constituiam na época o município de
Jaraguá do Sul, faziam parte, em 1"870, do patrlmônlo
da família do Conde D'Eu. Estavam sujeitas à jurisdi
ção da Comarca de São Francisco do Sul, como inte
grante do município de Paraty (hoje Araquarl), quando
em 1883 o sr. Teodoro Moacyr de Faria Souto (volta
mos a repetlro'�avô do dr. Carlos Moacyr de Faria Sou
to), então Presidente da Provlcla de Sta. Catarina, resol
veu desmembrar as terras de Jaraguá, incorporando-as
às de Joinville". Era justamente afase final de um perío
do que acabaria, graças à força de Joinville, por anexar
àquele município, pela Lei. n.? 998, de 17 de abril de
1883. D-izem as más línguas qus era pelo dedo de
Bruestlein, o procurador, aplicando um golpe polítlco
contra Jourdan.
Eis o despacho do dr. Carlinhos:
"Co.�,trátP erudito. Deve prever os dias de chuv?, de
tempestade, de ·garoa e de sol. Deve prever o dia do
aniversário do trabalhador ou do casamento da filha do
patrão. Po"r falar em casamento, o contráto mais falho
que há é o do casório. Por isso. _há tanto desquite. O
desquite, em 80% dos casos, provem de interpretações
do que foi ajustado ... verbálmente (sic) ou. nem foi. As
sim, um dia, vou criar uma Agência de Contrátos de
Casamento. Na dita, comparecerão os noivos e ficará
tudo esclarecido em "contráto erudito". Hora de dormir,
hora de acordar, de roncar, ou de não roncar. Hora do
banho, do passeio. Sobre a vida soclal, sobre trabalho
ou não da mulher. Sobre número de filhos, sua educa
ção. Sobre amizade, festas só ou acompanhado, etc ...
etc ... Assim, no curso da vida conjugal, ao invés de
uma rusga ou" discussão, ia-se tirar a dúvida do con

tráto. O contrato seria tão minucioso que teria, inclu
sive, um Indlce-dlclonárlo». (faz falta na Bíblia). Mui
ta separação seria evitada. Norma geral, o homem cum

pre o que escreve, não o -que fala. O meu mais íntimo
amigo sempre diz que o que promete verbalmente, po
de voltar atrás. Diz ele: A palavra não é minha? Se é,
faço dela o que quízer, Dou ou tiro. Não sou obrigado
a ser sempre Flamengo -ou ARENA... Posso mudar.'.. "

Entre a seca e a inundação
O noticiário deste início de ano, no Brasil, tem sldo

particularmente fértil em ocorrências catástróficas .Iigadas. às
forças da natureza. concomttantemente, ti pals enfrenta dols :

problemas antagônicos: o prosseguimento da seca cíclica do Nor,
deste, iniciada em 1:978, e o excesso' de chuvas; seguido de
inundações, ·em praticamente todo o resto de seu território. .

Este período do ano corresponde à estação chuvosa
em largas porções do nosso território. Mas este ano as chu-

.

vas estão excedendo os lndlces usuais, fenômeno que estaria
sendo causado não pelo lago de Itaipú, conforme supersticiosa
mente afirmam alguns palpiteiros em assuntos meteorológicos
mas, basicamente, por uma alteração qualquer ocorrida lá pelas
bandas da Bolívia, que estaria exercendo um efeito indutor sobre
a duração .e a intensidade das chuvas.

Se o recrudescimento das chuvas foi inesperado, ou

tro tanto não se pode dlzer das secas. Há alguns anos atrás,
baseados em análises estatísticas, pesquisadores do INPE (Ins
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais) previam a ocorrência
de uma seca de cinco anos, a iniciar-se em 1979. Muito ocu

pados com as atividades políticas de varejo, o governo federal
e os governos da.Região não deram ouvidos à advertência e a

seca, uma vez'mais, apanhou o Nordeste despreparado. Aqora,
no Ceará, a estiagem já sitia a cidade de Fortaleza, tendo _fato inédito na história das secas - convertido numa de
pressão de solo estorricado a lagoa de Messejana, que José de
Alencar cantou nas páginas de Iracema.

No caso especffico das secas, a Ciência tem uma

contribuíção importante a dar para a resolução do . problema,
COl)1o lembrava há pouco o deputado federal Diogo Nomura,
(PDS-SP), à mesma época em que previu a estiagem cíclica, o

INPE, através dos seus cientistas, elaborou um projeto para
fazer com que chova no Nordeste. Isso seria conseguido ace

'Jerando-se, através de tecnologia já perfeitamente difinida,
.

a

evaporação da água do mar nas costas dos Estados nordestinos.
A água evaporada geraria nuvens que, tangidas pelo vento, pro
vocariam precipitações no interior. Para desenvolver esse pro
grama, o governo não gastaria mais. do que uma fração dos de
sembolsos que vêm fazendo para manter em funcionamento as

chamadas frentes de trabalho,· que em nada•. concorrem
.

para
mudar os elementos essenciais da questão.

À vista da crescente gravidade da seca, que ameaça
transformar o

. Nordeste num vasto deserto, este é o. momento
azado para retirar o projeto do INPE dos ··arquivos e colócá-Io em

execução. (Plana) •

Os 'Clecs' do . Eno Wanke
Reflexões Marotllihas

:'�

-1-
- •• Segredo bíblico: se tiràrmos· todo o oxigênio de uma bomba
de água teremos uma bomba de hidrogênio.

.

- 2-
_. Depois da chuva, as florestas realizam, no chão vermelho,
regatas de formigas, à vela. Velas verdes. As regatas ,a remo

ficam por conta das centopéias nervosas.
-3- '

- •• Quando uma loja anuncia .que .está liquidando, não significa,
necessariamente, que tenha contratado capangas para realizar
serviços especiais de eliminação de desafetos.

-4-
- •• .:. fácil dlstinguJr um turista de um ser hOrmal. O turista
tem sempre Jeito de turl�ta.

--- 5 .. ..;_.
.

......•• As Pétalas quando caem, são beiJos de gratidão e ,hom"Q�� _;
..

gem que a· roseira deposita na mãe-terra.
.

. .. .

..
' ,

,

"�o .. .:...;.. 6 _, .,. .;..."
, ... ,

Há pensámentos. solenes, ·enormes, granftlêos, que nos

na cabeça, insuportáveis. ,quase. Prometo não clecá-Ios

Deuulado-prelideate
anunlia triatão di

"aslembléia itinerante"
A intenção de criar uma

"essembléia itinerante" para
ouvir as reivindicações das

microrregiões do Estad9 foi
revelada pelo novo

. presi
dente do Legislativo, depu,
tado Júlio César, do PDS,
durante entrevista ao Clube
dos Repórteres Políticos,
semana passada, em Floria

nópolis.

A proposta do parlarnen,
tar suscitou uma série de

perguntas dos repórteres,
interessados em saber co

mo funcionará essa interio

rlzação parlamentar. Se-
·

gundo Júlio César, "a idéia

agora está tomando corpo.
É apenas um embrião, mas
pela sua importância, não

temos dúvidas de que as

lideranças dos partidos com

representação na casa ado

tarão -uma postura positiva
para levá-Ia adiante".

Explicou que a intenção
é reunir OS 7 deputados que

compõem a mesa, mais as

lideranças dos partidos e,

naturalmente, os parlamen,
tares representantes das

microrregiões que ser!í0 vl,

sltadas. Todo esse grupo,

para efeito de economia de

combustível, seria transpor
tado de ônibus, acompanha,
do de jornalistas credencla,
dos. A eles se juntariam
também os prefeitos, que

explicariam aos parlamen
tares a situação de 'Seus

municípios, fazendo no lo,
. cal as reivindicações.

O princípio desse traba,

lho, na opinião de Júlio Cé

sar, obedece de forma in

versa ao antigo enunciado,
que agora a ntvel parlamen,
tar passa a ser o seguinte:
"Se Maomé não vai a mon

tanha esta vai a Maomé".
A montanha, no caso repre,
sentada pela Assembléia

Legislativa, frisou, precisa-
·

rá ser deslocada constan

temente, "pois com o anda,
mento de nossa atividade

,

novos prefeitos também
· gostárão de participar das
discussões e, em conse,

qüência, das decisões que
futuramente serão apresen
tadas-:.]

O novo presidente da
Assembléia explicou aos

repórteres que essa idéia

começou a ser amadureclda
em função de um certo dls,

tanciamento - motivado

por uma série de fatores -

entre o parlamento e as

forças populares. Para

ele isso em parte ocorreu

diante da perda das prerro,
gativas do parlamento com

I
o conseqüente fortalecimen-
to do executivo.

•

Mas acentuou que a as,

sembléia itinerante preten,
de, acima de tudo,· conhe
cer "in loco" os problemas
que afetam as microrregi_
ões de Santa Catarina. "O

objetivo é promover um

canal de comunicação direto
com os nossos. prefeitos,
através do diálogo franco
e aberto, do levantamento
das reivindicações de cada

municrplo. E se o parla�
mento re(ine representan
tes do povo nada melhor do

,que conviver com ele. É o
que eu chamo dê abertura
democrática" •

•
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