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ORÇAMENTO SERÁ DE Cr$ � BILHOES 800 MILHOES
O orçamento do município' de Jaraguá do Sul, para

1984, que se encontra na Câmara de Vereadores, para'
análise e discussão, será de Cr$ 2 bilhões e 800 'milhões
de cruzeiros, estimando a receita e fixando as despésas
do exercício. A divisão .: de obras fi a que consumir�
maior parte do orçamento, conforme a previsão.

Por outro lado, o orçamento do Samae foi fixado
em Cr$ 250 milhões e o da FERJ, ein Cr$ 116milhões.

Becker pede tombamento.
'da Serra 'do Mar

nicípios de, Campo Alegre,'
com os municípios de Ga
ruva, Joinville e Jaraguá do
Sul". Salientou ainda que
os. rios a que. se referia são
os que correm diretamen
te da Serra do Mar· para o

oceano, entre eles o Cuba- .

tão, Itapocu, Rio do Júlio,
Piraí, além de outros.
Otair encareceu a várias

entidades para que envldem
esforços/ no sentido de ser
efetivado o tombamento,
imediato da zona referida
da Serra do Mar. As enti
dades que citou são o I BDF,
FATMA, Secretaria da Re
construção; bem como to

das as entidades de presar
vação da nàfureza .

Secretários mantêm
contactos em Jaraguá.

Os professores presentes
. questionaram o Secretário
sobre assuntos Vários de in
teresse da educação,' possi
bilitando Uma troca de

. 'idéias altamente
.

proveito- .

sa: Nesse mesmo encontro
usaram da palavra o secre

tário da- Administração Pau
lo Gouvêa da Costa e o pre
sidente do Ipesc, Nílson
José Boeing, sobre aspectos
relativos às suas pastas, es
clarecendo aos presentes a

cerca das atividades que de
senvolvem.

Na mesma data os 'secre

tários reunlrem-se com es

responsáveis pelos. órgãos
estaduais que atuam nai mi

crorregião e, também, man

tiveram contactos com as

lideranças políticas de Ja

raguá do Sul. O secretário
da Administração encon
trou-se também com empre
sérios do municfpio.

o secretário da Educa
ção, Moacir Gervásio Tho
mazi, acompanhado do seu

assessor especial, João A-, ,

derson Flores, visitaram Ja

raguá do Sul no dia 6 pas
sado; quando também aqui.
esteve o secretário da Ad
mlnlstreção, Paulo Gouvêa
da Costa. Uma intensa pro
gramação foi cumprida,
iniciada com visita às ins
talações e reunião com a di-

.

reção e chefias da 19." Ucre;
reunlêo no Centro Empresa
rial com diretores, super
visores escolares e funcio-.
nários da Ucre, quando foi
tratado sobre o plano esta
dual de educação, estatuto
do magistério, cargos co

missionados, pessoal, des
burocratização, recupera
ção de prédios escolares,
mensagem pelo dia do pro
fessor e visita ' ao depósito
da merenda escolar.

Empresários 'receptivos
,

a cobrança do asfalto
Iniciando a série de de

bates com fados es segmen
tos da comunidade, o pre
feito Durval Vasel e o secre
tário de Administração e

F!nanças, Ivo Konell, parti
ciparam esta semana de en

Contro com 'a classe empre
sarial, expondo á necessida
de da' municipalidade vir· a
cobrar as obras de asfalta
mento já executadas na ad

�inistração anterior, como

Imperativo de justiça àque
les que. em anos anteriores

.

contribuiram para com o

pagamento do benefício da
pavimentação a paralelepí

.

Pedos e mesmo 'pera dar
.

condições do Poder Executl
vo. dar continuidade ao as

!altamento das ruas já pro
letadas e outras futuras.,
Embora reconhecendo

.

que "politicamente' seré
ruim", Vasel disse que a,

ÇOprança retroativa tem
-

em

basamento legal, amparada'
.

pel� Constit.uição, desde
q�� cobrada no valor ori'gi-'
l'Ial da obra, O valer seria.

�:�;,

pago em até 60 meses, se

gundo o que se prevê.
Existem pouca niais de

56 mil m2 de ruas asfalta
das em Jaraguá do Sul, que
perfazem um custo oriqinal
de Cr.$ 381.500 mil, cujo
valor seria rateado em três
fontes, as partes confron
tantes dos imóveis e a Pre
feitura. .Sequndo cálculos a

média a ser cobrada, por
metro quadrado de asfalto,
dos contribuintes, será de
Cr$ 2.500,00, através de
um carnê, dentro de vários

planos e do prezo-Ilmlte
para a quitação, c�m os de
vidos acréscimos, conforme
c número de prestações.
/ Houveram discussões em.

torno do assunto, mas os

empresários presentes fo
ram unânimes em aprovar
a .cobrença, após absorve
rem os argumentos e as ex

plicações do Prefeito e do
Secretário, quanto a cobran
ça das obras de as-faltamen
to já execcu_tac;las, a partir
do próximo ano",

O deputado Otair Becker

lembrou dia 6/10 um pro
nunciamento que fizera na'
Assembléia dia 14 de julho,
solicitanc;:Jo ao IBDF o tom

bamento da Serra do Mar
a fim de evitar os desmeta
mentos verificados. Reme-
morando o seu pronuncia-
mento de julho, disse ter
destacado

.

que "a região
que está a exigir -maior vi

gilância é a escarpa da Ser-
'. ra do Mar, no Norte do Es

tado, enqlobando pequena
parte do Planalto e das en

costas, da vertente do Ã
tlântico que se debruça so-

- bre a baixada. Isto, em lima
faixa, que tem como linha

. central, as divisas dos mu-

Ipesc instala postos
de atendimento

Partindo da meta preco
n izada pelo \Jovernador Es

peridião Amin, que consiste:
na valorização do pequeno,
o lnstltuto . de Previdência
do Estado- de Santa Catarl

na, lançou o Programa de

lnterlorização do lpesc, fa�
to este ocorrido nos dias 6

e 7 passados. A microrre

giãQ do Vale do Itapocu foi
.

a. primeira beneficiada com;
a instalação de postos de a:
tendimento em todos os

municípios que' a integram,
ficando; desta maneira, có
bertos des benefícios previ
denciários mais diretos, to-'

.

dos os associados e depen
dentes do Instituto.

Esta lnlclativa-velo trazer:

a assistência médica mais
perto do associado, pois
com os credenciamentos
dos médicos e odontóloqos

nos municípios, os bendi
ciári.os não mais precisarão
se locomover a Jaraguá do
Sul, onde eram atendidos.
através da. Agência Regio-'
nal.
Com os mUnlClplOS

. de
Schroeder e Corupá, foram
assinados convênios entre o

Ipesc e as Prefeituras, as

quais colocaram à dlsposl•.
ção uma sala mobillada e

um servidor. para a, exe

cução dos serviços 'de. aten
dimento aos essoclados, en

quanto que em Massarandu
ba e Barre Velha, foram
credenciados os Supervise
res Locais de Educação. Os
credenciados são: Schroe
der � Adolar Volles, Mas

Sl-randuba Cermellno
Do.lz�n, Corupá - Antônio
Carlos Blunk e Bar'ra Velha
- errando Melo�

'Prefeito
explica pa
ralização
o Chefe do Executivo Mu

.nlcipal de Jaraguá do Sul
reuniu-se terça-feira à noite
com a comunidade de João
Pessoa, pare explicar o por
que da paralização das o

bras de asfaltamento até a

divisa 'de Schroeder, previs-
. ta para o final 'do mês. O
Prefeito disse que foi dar
satisfação pela medida to
mada a contragosto, em ra

zão dos elevados custos, in
tegraImente bancados pela
municipalidade jaraguaense.
E�e acrescentou que somen
te nos dois quilômetros de
asfalto já implantados mais·
as obras de infra-estrutura,
já foram gastos Cr$ f73.660
mil, mals Cr$ 15 milhões à
pagar; do mês de setembro.
Para a conclusão da obra,
a preços de hoje, seriam
necessários mais Cr$ 350
milhões, "o que não será
possível, a não ser que ha
ja colaboração do Governo
do Estado". I

Vasel revelou ainda que
na érea agrícola, tenciona
atender aos produtores com
a patrulha agrícola mecanl
zada, que a princípio aten
deria com dois mlcrotrato
res pera a aração, isto àque
les que não possuem maqui-
nários. Os, agricultores irão
pagar o óleo consumido e o

operador.

Destacou também proje
tei remetido à Câmara de
Vereadores, concedendo a

FEI_<J Cr$ 7,5 milhões, � tí
tulo de subvenção. Lembrou

.
Ó alcaide que o orçamento:
da Fyndação pára 83 � de
Cr$ 9 milhões, mas afora
este valor, em outra 'opor- )

tunidade, a Prefeitura lé
havia repassado e-s 6 mio'
Ihões é agora os CrS 7,5
milhões completarão as sub
venções deste ano. O orça
mento -da FERJ, "para 84,'
será de Cr$ 25 milhões, is�
to é, o montante, destinado,
pela

-

Prefeitura à entidade,
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Em linguagem parlamen
tlr seriam nobre. Nebre a-

'migO', celega, vereador e

cGrreleglon'rle. Heje,.. um é
CGmendadGr. OutrO', BarãO'.
O BarãO' de Itapocu e O' Co
mendadGr de Cerupá. Ami
gos

.

'e responsáveis. leais e

francGs, nO' logO' da demo
crada. NãO' imperta o. p...
sadO'. Ou Importa?

CGbra O' CemendadGr do
,BarãO' a faltá de inenção. de
seus feitos ne passadO'. Pas-

'

,.dG at�ante. 5ózlnhe tra
balhGu mais CJue, todos es

vereadGres juntes. Cembati
vO', teve acaleradas -

inter.
venções' nGS

.

trabalhos legls
lativGs, CGm proposições e

prGjetGs que movimentaram
todas as Cemissões, fazen
dO' suar a camisa es verea
dGres mais aCGmod':dos.

PGrque nada aparece he-.
je ,nas pesquisas?
Terrivel indagaçãO' que se

� responde pela quase resp0s
ta dO' pr6prie CGmendader,
quandO' cJjz que era opOsi-
9.0'. Ser eposiçãe é fogo,
lim. E acab'. nO' esqueci
mentO', GOmo. 'aCGnteceu com

'0.,: nGbre Cemendader.
,SendO' a nessa matéria
prima extrafda de "Cerreie
dO' PGVG" e, só dele, nem

sempre aparece O' fruto. de ,

seu' trabalhO'. Ainda 'bem
que na época se' publicavam .

as atas da Cimara, muito.
atrasadas, é verdáde, resu

midas nas mais. das VU8$ e,
por algum interesse emitin
dO' aSPectGs de valor para a

hist6rla. Hoje nem issO' ie
faz mais e nem sempre se é
recebido. bem, para mexer
nos arquivos dO' legislative.

PGr issO', aparece O' Co
mendadGr dando a brenca

,

no. BarãO', pela suà a",sincta
e ,esquecimentO' "Quem éSt'
vivo. e já tem �Iguma idade'
sabe que nãO' é assim. Já
descançando. das agruras de
m6nus póblice, cen'tl�iía a

terça� a, espada por sua C�
rupa. Da discriminaçãO' no.
passado., quandO' o.posição,
Construiu a situaçãO' do pre
Sente, dirigindO' com firme
Za seu partidO', q_ue centinua
na adt:ninistraçãe municipal,
POrque aprendeu as lições dO'
passadO'. '

,

.PeIG fatO' dJ ser .epGsição.fo.I esquecidO' pela situaçãO'de entãO'. Até certe' modo.
CGmpreensive esse tratamen
tO', pr6pria dGS polítlces.
O que nãO" se compreende, nGbre CemendadGr, é O'

cO'mportamento. dO' seu partido em nGSSG meiO'.
'

Durante muitGs, ano.s no.

soyernG, a sede de poder
�rIGU grupelhos que se fe
charam em crrcule e reina..

"'m e reliram absQ)utGs,
1dh1ltlnde, 'inclusive a conti

,
n"lção. indefinida CGmo. uma

As incompreensões de todos'os tempos
Çapitania Hereditária de re

gime feudal de D. ,JoãO' III.
'or 18 anes,nãG heuve

renevaçãe. Alguns núnca

mudara,m de posiçãO', atro

fiando O' processO' sucessó-,
rio.. 'Outros descançavàm
entre um, e Gutro' intervalO"
·eleitGral para 'retGrnar. R.e-,
novar? N�quinhas;..,

'

QÚando. alguém, se atrevia,
a dar um palpité' ,para dizer
que estavam nO' caminhe er

radO', simplesmente, nãO' e
ram euvldos. Eram cGngela-

,

des, ,discriminados, dester
rados, .xeéradGs, eem .ado
çãe da sanção., eeenêmlea
'comO' meiO' de �rsuasãG"
mandandO' O' governaelGr dar
um "ca'. boca�' para intimi
darI chegandO' certa vez,
sem consulta prévia prGpGr

a venda deste semanário e,
alguns pediram até O' seu

fechamentO', pela negaçãO';
de publicidade de que ele'
vive.

IssO' tudO' em rGda de a

'migGs e cGl."relegienáriGs.
Imagine se fôssemGs a epo·
sição:

,"
.'

, '

Aliás', issO' nunca nos "Inti
mideu. DO' esquecimento emr

que 'fGmGs"cGnfi'nadGs, eres
.

eemes em vontade dê I'utar.
JamaiS- nGS atreverramGs

_

admi'tir que um foi. dester·l
râdG, "para nãO' ficir lnee
modandG aqui'T.
Também não. é de nOssa

auteria a ,frase que bem
mestra as intenções des que
entregaram a rapadura: er

rar é humano, mas persistir
no erre é sublime". (?)

Aqui se usou as definiçõeS
quadradäs de alguri. man·

dantes, fazendo. as câbeças
de amigGS qUê fulano eu ci
clane eraM "ruins de urna",
para jU,s,tific�.. su� pr6.prla
pGbreza 'mental.

'

",

-

Se no. passado se idiscri�
minav_' o. partido. e ii oposl�
çãe., hGje", �" disc:rim,h,l.a� ,
verdade' na ',o.posiçio,.

.

mas

delltre dó partidO', e, que é
e fGllastimável.

,

Destroçado. .reito.ralmen
te, eJffr.�ntamGs as diVi$Ões
internas.' O sislJle .� ,.ntre ,

.

irmãGs da, mesma farda. Faz
8 mes.. que' ninguérti mals'
se encentra. 05 bGtecos sãO' '

loeais de reunião.. O Diretó.
riO' 'está às mGscas. 'Cada um

,

,

procura O' seu gr:upo. 'i! brio
ga de fGlce ,110' .scu'ro'.; Um

''o

i

, .
.

"

.
- ;

O.............u....tlmdl....,.

'.SESC -li"
,

-'

.', ."

salve-u q�em puder...
.

�ölrio. , que enfréntarã� o.
eleiterado. abandGnado. nas

pr6ximas eleições?
A 'teimGsia dGS grup-Gs,'

pela mariia.de nãO' querer
'dar O' braç.G a tereer, tern..
as coisas mai� difíc�is.

_ e prefundamente preo
,cupa"t. O' "branee" que dá,
".a cabeça de certos figu-

.

ràes, que querem mudar o
destin�,;�a 'história, pela, o
mi�io �GS que lhes fazem
somb,a.

'

Ontém CGmG heje, sempre
fGLasslm.

PGrca misérial '

Q F.I'''!G JGse, , �nice, pl..
beu nessa . CGnversa de no

breza, vai nos ajudar a es

eelher as,melheres .passa
gens da atuaçãO' de CQn1en
dader, na eamara ,MunicI
pal, "qu!lndG tGpaflmGs _cem
uma ata.,
Enqua,n,te Isse devemos

cGntinuar o tra'balhe patri6-
tice; deixandO' para 0'5 cães
a missãO' .:de, ladrar, ttnquan
to.' a caraVana. passa, firme
nO' seu desiderate.
Atél mesmO' 5Gb {l ameaça

de um novO' ,"cala boea" go·
vernament�r.

Um abraço, dO'
BARAO DE ITAPOCU

���--�--------�--------.------��------------------------�,"_.------�---------

s. 'luís sedia
'.�'" ,', ('

,

,reunlao
o Sinç!icato dO$< 'Estebele4

éimentos de E'nsino do Esta",
do de Santa Catarina, com a

finalidade de' integràr os

vários segmE!htqs dá escola,
.

partlCU:la.f e'iltre I si e 'entr04
,

,sar-se com a's. demàis redes
do sistema, estadual � mu

nicipal para a educé!ção de
S-àntá'Catarina, vai realizar
no próximo dia 20, em Ja
raguá do .Sul, às 14h, um

importante encontro. Segun- '

do o'Jrmão�Fredericb,' pre
tende-se formar na m.icror
'região um núcleo do
SEÉESC, que envolveria o

próprio Colégio São Luís,
mais o Diyina Providência, _

Escola Jar�guá, Seminário
de CQrupá, F._ERJ e outros
da rede pa�ticular·.

VENDE-SE

I, -A SERRARIA ALDRO
VANO. :l.,TDA., está colo-

,

çand� à venda: uma _ro
da d'água, em b9as con
diçõe$i um drnamGi uma.
rGdá dentada própria pa
ra 'Serraria, alambique de
éana GU eng�nhó de fari-
'/nha., Trlltar 'na própria
Serraria, n, lateral �a rua

, ..JGão' Franzn.", em,'. RIO'
·'MGlha,., '

'

.> I
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REGIONAL �QICA

Toma posse dia 19, às
20h30, no Itajara, a nova

, diretoria da' AssociaçãO! Re
gional Médica de Jaraguá
do Sul, com a presença de;
'associados, aUtoridades �
imprensa. !'Ia presidência
foi eleito o dr. Antônio Cân
dido Carneiro, da Cunha, vi
ce-presidente dr. José Alí.
bio Machado, 1.° secretário
dr. Pedro C. Nishimori, 2.°
secr. dr. Paulo Roberto Sch
roeder, 1.° tesoureiro dr.
Walter' Batista Falcone e 2.°
tes.' dr. José

-

Constânclé de
Albuquerque.
FESTA EM NEREU
A comunidade de Nereu

Ramos promove hoje e a

manhã, a festa em louvor
da padroeira Nossa Sra. do
Rósário. Fica ao lado do
Centro Shalon e do progra�
ma, além de missas às 19 e,
9 horas, completo serviçO'
de bar e restaurante entre
outros divertimentos. � uma
boa opção para o final-de
semana.

BAÂ.E DO CHAP�U

Em regozijo aos 60 anos:
de

_ fundação da empresa
Marcatto, o Grêmio Recrea
tivo e Cultural MarcattQ
realiza neste dia 15, no Ju
ventus, o 8.0 Baile do Cha
péu, de caráter' fechado,
com o MusicaISa. Mensa
gem. A coluna agradece o
convite e parabeniza a di.
retorla pelo importante a.

contecímento.

MIRTES INAUGURA

A Mirtes Confecções, ex

pandindo suas atividades,
inaugurou quinta-feira a sua

loja na Mar:echal Deodoro,
defronte a Caixa Econ6mica,
cOm venda de artigos' em
Jingerie ti moda jovem. Bo
la branca aos amigos da
Mirtes e sucesso.

CASÖR10S NA AGENDA

,

Casam-se hoje, na Igreja
Matriz, os jovens: 16h
I;gon H��rique Kars�en à
Maria d'é Lourdes Bizoni;. '

às" 17h - José August<) e

Nair Apolô_nia Selinger,�Ata-,

níbio Manerich e Leonlce de
Paive, José Lino de Avila e
Marta Aparecida da 'Luz,
João Augusto Baze e -Marli
Lazzaris, Nilton Luiz Macha ...

do e Dorita Hackbarth: e

às 18 horas, Vilmar Ernmen
doerferiMara Lúcia Borba.
Fel icidades!

choperia do Nélson, ao lado
da Ponte Abdon Batista, na

BR-301. Tá uma beleza. Con
fira! i/Amanhã, diia 16,
em São Bento, Maranatha
aberta. Milhares de joven.s
marcarão presença.
DA COMUN. EVANG�LICA
A Comunidade de Três

Rios do Norte realiza neste
,

- final-de-semana, a sua festa
anual, eem churrasco, mar

-reco, amplo serviço de bar
e cozinha, jogos e, música
ao vivo. /i No dia 22, á
partir das 17 horas, a comu

nidade do centro' inaugura
rá a sua nova churrasqueira;
e como novidade, haverá
carne da brasa. Anote na

sua agenda. /r No dia 20

próximo, um novo encontro
de idosos, marcado, para às
14h30, no salão éomunal.

, Esses encontros são men

sais. 1/ Neste 83, comemo
ra-se os 500 anos - de nasci-

,-niérifO de Martin Luther e

para marcar o acontecimen-
,to hiverá em Blumenau,
dia 30, no Galegão e na

Proeb, um _ "Dia da Igreja",
quando, será debatida a te
mática "As 95 teses de Lu
ther e nosso testemunho d�
.heje". Vai co,meçár às 9h
e, info,rmações poderão,' se�
o,btidas com 05 pastores ou

na secretaria.

EGON EHMKE
MANDA NOT rc lAS

! Nosso' querido compa
nheiro de tantas e gloriosas
jornadas ria imprensa cete-

, rinense, especialmente a ja
raguaense, Egon Ehmke, há
muitos anos radicado no

Rio de Janelro, recentemen
te voltou, "para um 'casa
mento noTabajara, em Blu-

,

menau, em março, antes da '

enchente maior" (sic) e co-

EGGON ANIVERSARIA,
• � I.

Troca idade na �róxima,
segunda-feirai o emprésário
Eggon João da Silva, que
certamenfê receberá muitos
'cump�imento$ pelo 'natalí
cio, dos familiares. amigos"
aos quais

-

antecipadamente
juntamos os nossos. '

DA APAE

A APAE local está agra
decendo a Marisol, ao seu

diretor-presidente Pedro Do
nini, pela doação de um

tear artesanal 'destinado ci
confecção de malhas, Ipar�
o desenvolvimento de trabe
lhos pelos excepcionais, que
no dià, 13 visitaram o zoo

lógiCo de Pomerode, graças
a cessão gratuita de um ôni
bus pela Canarinho. A pro
pósito da entidade, de 5 a. 9
pessado, 10 professores e 3
téCnicas participaram de. um
curso de especailização em

São Paulo.

FESTA DA UVA, ',t

De Caxias do Sul, do no,s�
so leitor Lauro Caldas Lo
pes, recebemos prospectos
da XVI Festa Nacional da
Uva e X Feira Agro-Indus..

trial, que serão' realizadas
de 17/02 a 11/03 de 1984.
Divulgando com- tanta ant�
cedência, não, há

'

dúvidas
do sucesso que será, arGança
do.

DES INDEXAÓÀS

O casal Hans� é - Carfa
em sua residêhcfa; uiri grupo
seleto de casais amigos" pa ..

ra um jantar. I/No dia
22,,0 filho do casal Italo,
Cássio troca ic!ade e no' dia
24,: o amigo 'Nutzi. Para
béns! i/ ,Ontem, dia ,14, o.
casallrineu e Nilda Stahe
ling, recebeu, na' sua - bela .'

vivenda, para um l.jantar,
casais de suas relações. /1
'Já funcionando a pizzaria e

mo as visitas nessas circuns
tâncias sempre demoradas,
para por em dia as- coisas
familiares, não posslbllite
ram uma esticada à Jaraguá
do Sul. De voltá a Cidad�
Maravilhosa, ele manda al
guns recortes do IIJorna I do
Brasil", preocupado com as

travessuras do deputado-ca
cique Mário Juruna e supere
que "alqurne' metérfà pode
rá ser transcrita pará o nos-_
sö Correio 'd'o Po,vo' que- dl-'
ga-se, está muito bom, com
assuntos variados e belíssi
ma impressão, embora

-

seu

tamanho tenha sido reduzi- -

do". t bom ouvir e ler a

apreciação que fazem nos-

"sos antigos companheiros
de trabalho ao "mais anti
go", que sabemos não são
para enfeitar o alter de
ninguém, porque revelam-a
franqueza do cronista e re

pórter que Santa Catarina
perdeu para a cidade que
foi a Capital do Estado' lu
sitano, tornando-se assim o

centro do Império Portu
guês. Volte a escrever, con

tando coisas da boa terra

carloca, como bom' catarió
ca ou cariocata. Catarlóca?
,Cariocata? Sim, companhei
ro, assim são, co-nhecidos os

que dividem a vivência, en
tre os dois Estados, como já
aconteceu com a nossa

pranteada Lausimar Laus. t
ceterinense que vive no Rio
de Janeiro-' ou carioca que
voltá à fonte, Santa Catari
na.

E VIVA A BUROCRACIA!

Arlete Natividad� Perfeito,
deS,portlsta' e bàncáriet- mui
to conhecido: na decada de
qua ren ta- no nerte 'e nerdes
te do ,Estado, e àtual gradua
do funcio,nário da �esco,r,
na IIhacap, no dia 13 de se-

MIRTES, ',�',
,

-' C.onfeccoes
-

,
-

.

Tudo em Lingerie e Moda Jov_em, inaug'urou quin
ta-feira, dia 13, loja na Marechal Deodoro, n.a 183 -
defronte a Caixa Econômica.

Tudo a preçO! de fábrica. Fones 72�� 844 (fábdca
e posto de vendas) e 72-1820 (lOja da Marechal).

OUTUBRO COM PREÇOS ESPECI�IS É- NA SUELI,
ACONFECçois SUELI festeja outubro com promoções incríveis e preços especiais para marcar O mês

dé!s crianças,' '_ ,

Descontos sensacionais. Facilidades nunca vistas.
,

Venha conferir e adquira saias, blusas, slaks, shorts, camisas, biquinis, vestidinnos, jardineiras', cak_
,ças para meninos, enxoval para bebês; vestidos para ge:;tantes, vestidosp/a mamãe entre óutros artigQs da Moda.

Confecções. SQ�Ii Ltda.
Na M.arechal Deodoro 1.085 e na Reinoldo Rau 530,' fls endereços da boa,compra.

,��.:

tembro/83, foi surpreendi.
do em seu local de trabal'ho
com um aviso do corr,eio
da 'Praça XV, ' informando
que tinha, .Igo, à' ,sua diSpo
sição e que a liberação,: se
daria com o pagamento no

guichê do, valor de Cr$ 60.
_ Em lá chegandoi c:heio de
curiosidade para saber de,
que s� trataria, pois, nada
co,nstava têr - pedido Cómo

remeSSa pestal, soube -que
deveria pl'gar diferença de

selagem de carta, tendO co

roo destinatário' seu nome e

�ndereçô. Como a carta sim
ples, levara �eJos, c!e ap'n.s
30 pratas, a viágem da mis
siva no trajeto, da Felipa 'à

Figueira a' surpreendeu com

nova taxação, e, pimba, foi o
solitário env�lope' fI'agrado
pela vigilância "postal que,
entre o remetente: ,preferiu
ficar

'

com o, destinatário
para ressarcir-se do selo, coo'
lado a menes,

Feito, o recothimento na

tesouraria, recebeu, então,
uma carta d'o Sindicato 'des
Securitários, que foi aberto
e revelou o, seu conteúdo, a

cortesia sindicalista cumpri
mentando em atencioso, car
tão, o associado Arlete, pelo
seu natalício oéorrido dia
8. Né,envelope, sobre o se

Io de 30 cruzeiros, o, carim
bo postal' de 9 e outro ca

rimbo do eerrele, no verso,
datado, de 13, que se -presu
me tenFia sido a diata da co

locação da carta 'na caixa
postal.

'

Do pito�sCo, episódio, que
ocasio,no,u -'antas pernadas,
ficou apenas a certeza de_
q"e de gregC? não fo,i o p....
sente, mas a felicitação.
Desco!:,fia-se de que está fal.
tando um Beltrão, na buro
crática administração d.
EBCT...

'

NA BI�UOTECA
A petizada que teve uma

_semana cheia, cuja data
maior foi comemorada nO

dia 12; assistiu terça-feira,
na Biblioteca Municipal fil
me sobre os "Três Patetas",
em duas sessões, lota,ndo as

suas dependências. A biblio
tecária, -a sempre atenciosa
Dirce, disse que mensalmen
te haverá sessões de filines
infantís para! o deleite da

garotada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO PAgina 5,.,.raguá do Sul - Semana de 15:a 21 de outubro/1983

. ,((Vamos ficar,vamostrabalhar,- .

.

vamos lutar,vamos tocar prafrente!'
Dia do Fico, versão

1983. Por amor ao Seu
chão, sagrado pelo suor
do trabalho, o catarinense
desafiou o revés.

.

O prejuízo será'
recuperado por novas e
boas safras.

-

.

Graças à coragem e ao

trabalho do homem
catarinense. E com a

ajuda dos programas de
distribuição de sementes
e dos créditos de
emergência. _

Vamos' ficar, vamos
trabalhar, vamos lutar,
Vamos tocar pra frente .

.<

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 15
. ) Sra. Tereza Stinghen

, Leonor Tomaselll
Sr. Adolfo Bartei, em

ltepocuz.nho
Dinaldo José Darem'

,

.

Luciana Emrlia Pavanello
Sr. Francisco Engler Sbi.o

Aniversari,,,, domingo
.' Maria Schiochet

Sra. Alrona, esposa de
:

'Walter Bartel

Dia 17 de outubro
Sr, 'haldeburg Hinsching
Sra. Adele B. Hermann,
em Corupá
Sr .. Alfonso Nagel
Srta. Veneranda Rlnca-
veski

.

.

Sra. Emma, esposa de .

Reinoldo Bartel
.

Sra. Zétia Maria Dagostin,
Meiler em Florianópolis

Dia 18 cle outubro ,.

Sra. Pa.ula Rub,ini
Sr. Edna Bruhns Vemuth,
em Jlle.
Romi Elisabet Schneider
Sr. Leopoldo Karsten
Sr. Lourival Stein

.
Sr. Arno Blank \

'Sra. Ilena, esposa de
,

.

Ernaldo Barftel
Valdir Luís Holler

Dia 20 de é)utubro
.Sra. Rosália Airoso
Sr. Edgar Juarez Schmitt
Walmor MantIes

.

Sra. Hilda Fodi Liesem-
berg

.

Herbert Alperstaedt,. em ,

I tapocuzinho '.

Sra. Elisaoetn, esposa de
.

José Steilein Neto
.

Carlos Plsetta, em

Massaranduba
Mônica Karam, em Curi
tiba

Dia 21 de oU.tubro
Sra. Lrgia de Freitas Pe
reira, em Florianópolis
Elisabeth Bruner, em .Be
Ia Vista do Pa I'a(so-PR.
Sra. Hedwig, esposa de
Alvino Modro ..'
Ermenson, filho de Os-·
mar (Celina) Bartei, em

Ponta Pqrã-MT.
André Luiz, filho de Mau
ro e Priscila Silva' Mou�a
Luciaoo . José Winter

"Aos aniversariantes,
nossos par,abéns!." i

LEIA, ASSINE,
DIVULGUE E ANUNtlE no

Correio do
Povo

Ligue para 72-0091 ou na

Rua Cei. Proe. Gomes, 290,
, of.

NASCIMENTOS

.bi� 22';de setembro
,

VANESSA
filha dé Isreel {Leonlr)

'_

da S.ilva·
, .

Dia 28 de setembro
SABRINA
'filha de lido (Irad) For-
"migari i»

Dia 02 de outubro
. ;, JEAN'. CARLOS

�

'filho de .Jairo (Marilene)
Correa

I?ia 03'd. outubro
FABIANE
filha de Wilmar (Lia)

.

Fischer
.

ELluTON '

filho de Décio (Úrsula)
Mengarda

'Dia 04 cle outubro
MAICON uns
Hlho de Valdir (Araer)
Kopsch
ELTON DIONE
filho de Lauro (Maria)
Lourenço .

ANTONELLA BOGO "

filha de Roberto (Denise)
D'Aquino .

SUELEN,
filha de lIário (Jandira)

'"

Freyrer
ADrLlO PEREIRA
filho de Bruno (Mafaldà)
Pommerining
DANIELA
filha de Marcos (Isolde)

,

Drews.·

Dia 06 de outubro
VANESSA PATRfCIA
.fllha de Gnm�r .(Inês) ,

Frhüstück
CASSIA"FÄBIANE
filha de Ademir (Rosely)
Krüger'

.

oiá 08 de outubro
MARCOS ROBERTO
filho de Ignácio (Atma)

: Braier
'

't POLlA'NA MAIOCHI
filha de 'Antônio (Rosa
na) Pires

FALECIMENTOS·

Proclamas de Casa'mento,
Áurea Müller Grubba, Ofici�1 do Registra Civil' dO

1.' Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilit.arem para casar, os seguintes:
Edital 13.384 de 05.10.1983

.
. ." \

JOHNAS RALPH BEHLING e

LEILA MARIA FRANCISCO
Ele, brasileiro, solteiro.

. comerciário, natural de Ja'
raguá do Sul, domiciliado e

residente na Avenida Mare- �

chal Deodoro, nesta cidade,
fill.lo de Wigando Behling e

de Gertrudes Kienen Beh
ling. Ela, brasileira, solteira,
professora, nascida em Jo
invllle, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Antonlo Carlos Ferreira, n/
cidade, filha de José Tuffy
Francisco e de Rita Cabral
Francisco.

Edital 13.385 de 05.10.1983'
" .

.

PAULO HENRIQUE SEVIG·
�ANI e ELIZA MARGARETTE
FlORIANI

'

Ele, brasileiro, solteiro,
cperário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Nereu Ramos,
neste distrito, filho de João
Sevignani e de Graciosa Mi:
nel Sevignani. Ela, bra'silei
ra, solteira, operária, nat.
de Jguá. do Sul, domicil. e
residente em Nereu Ramos,,'
neste distrito, filha de Eudo
sio Florlanl. e de Ignez Ce
catti Flcrlan].
Edital 13.386 d� 05.10.19�3.
OSVINEICHEN BERG e

LOURDES BERTOLOTTI
Ele, brasileiro,' solteiro;

operário, natural de Vitor
Meirelles - Ibirama, neste

Estado, domiciliado e resi�
dente na Rua Professor An
tonio Ayroso, nesta cidade,
filho de Artur Eichenberg e

de Elsa Eichenberg. Ela, bra
sil!,!ira, sorteira, ,comerciária,
natural de Itaquá - Vidal
Ramos, neste Estado, domi ...
ciliada e residente na Rua
Maria Ubeli.na da Silva, nes
ta cidade, filha de José Ber·

. tolotti e de Maria Laçola.
Bertolotti.

Edital 13.387 de 06.10.1983
Cópia recébida do cartório
de Romerode, neste Estado.
IRIO JOÃO JONER e

'ROSELI PUNQUIELI
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciante, natural de Má-
.

rechal Cândido Rondon, Pa
raná, domiciliado e residen
te na Rua José Emmendoer
fer, nesta cidade, filho de
Alipio Joner e de Helga Jo
ner. Ela, brasijeira, solteira,
doméstica, natufâl de Taió,
neste Estadô, domicit'iäGla e;
residente em Pom'erode, nl.
Estado, filha de Rudolfo

"DEUS FÄI-OU!"
";/

.
��

Em nossa louca ambição de' conquistar o êxito e al

cançar benefícios materíais, esquecemos' as coisas essen

-ciais. Esquecemo...nos das palavras .sirnples de Deus, e a

maneira de O adorarmos se torna· tãO' confusa,. tão com-
> plexa, que Deus se torna uni estranho' em nosso cora-

ção e consciência. -i •

I .' Não obstante, Deus está tãÇ> .pröxlmo, tao perto de

nós, que podemos ouvir a VolDi.vina, se,ntir a DivinA
Presença e compreender a ,M'erite Divina, a cada .hora
do dia. •

'

"

"

, � '.
-"

'Imagine um campo de mar-gari.das, num vale tran·

quilo, u'1l imenso céu· azul, o .soJ'brilhando alegremente(
os pássaros saltando de ramo em ramo; nada mais se-

não beleza ,e'm�jestade. .'
,

Colha uma flor e perceba a harmonia da sua for-
. ma'� .a graça do seu formato, a simetria' de: ,suas pétalàS
coloridas, o processo do seu desabrochamento a sim

plicidadei da sua anatbmia. I
E Deus falou,' através da

margaricta! Deus revela, el1) uma' linguagem clara; a sa

bedoria infinita da Sua men.te" a superioridade dos Se�s
prtncípio�_ ,e Leis. .,

. ,'.

. �us, falou, como s6 Deus pode falar.

.,

Deus espera até que possa falar: tonosco, e se nes-

ta vida r':lão Lhe dermos oportunidade para uma entre
vista, tempo virá em que pelas tristezas, penas.e Iiçpes
do pa�adb, noss� alma sentir.á, nosso, coração compre-'
enderá, nossa mente ouvir.á, ql,J.e 'Peus falou, finalmen-
te, ,como de um Pai para um filho.

.

Punquiell e de Nair Punqule
li.

, ',.'
Edital 13.388 de 07.10.19à3,·
OLDAIR DAL·RI e ELIANE
TERESINHA 'ROPELATO

'

'i Ele, brasileiro, 's'bli�iro,
comerciário, natural dei Ja
raguá do' Sul, do'mkrtiado e

residente na, Rua �ngelo
Schiochet, nesta cldade, fl
lho de Egiodio Dal-Ri e de
Anezia Bortollnl Dal-Rl.
Ela, brasileira, soltelre, �co�
merciária, natural de Jara
gyá do; Sul, domidli,ada e

residente ne Rua jÓão Pla
nlnscheck, nesta' tidadê, fi.
lha de Alfredo Ropelato e �de
Lindacyr dos Santos Rope
lato..
Edital 13.389 de fO-10.198� ,

OSMAR MENDONÇA e

TEREZINHA REISER
Ele, brasileiro, solteiro,

representante, natural dei Ja
raguá do Sul, domiciliado e

residente na Rüa Carlos'Ha
fermann, nesta cidade, filho
de Nascimento Manoel Men
donça e de Claudina Zim
mermann Mendonça. Ela,
brasileira, solteira, bancá
ria, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente
na Rua Rio de Janeiro, nes

ta cldede, filha de Antonio
Reiser e de Gisela Wasch

Dia 29-09.83
Joãó Paulo da Silva, mês,
Di. 01-10083
Emma Wendorf Neitzel
Karsten,' 89 anos

Dia 03·1()..83
os ,Sebastião João de

.

B.orba, '

, 63 anos,

Di. 05·10.83

Euclides. dos 'Santos, 43 a.-'-

Dia 07-10-83
Carolina Murallo Deflagnelo,
82 anos

Pia O.-J()"83
André Gradisky, 59 anos

Dil oa.l�b
. Guilh�rm� Kupas; 76 'anos

P'sI'n. 4

Reiser,
Edita113.390 de 10.10. í983'
ADEMIR ANTUNES e ISABEL
VERGINIA CORRtA
.. Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Santa

.: Rosa de Lima, 'neste Estado,
domiciliado e residente em

Ilha da Figueira, neste. dis
-trlto, filho de José Justino
,Antunes e .de Cecília Kul
kamp Antunes.. Ela, brasi-
leire, solteira, do lar, natu
ral de Guaramirim, neste

Estado, domiciliada e resl-
· dente na Rua Antonio Sch
mitz, ,nesta cidade, filha de

qlegário Corrêa e de �ergi
nie Florinda Gonçalves.
Eäital: 13.391 de 10.10.1983

.

JOS� JAIR FRANZNER e

'ERONDINA JUNCKES
; Ele, bresilelro, solteiro,

· indus't"ria'I, natural de Jara
.

guá do 'Sul, domiciliado e

residente na Rua João Janué
rto Airoso, nesta cidade, fi-

· lho de Urbano Franzner e de
Alminda Pradi Franzner.
Ela, brasileira, solteira, au·

· xiliar de
.

escritório, natural
·

de Guaramlrim, neste Esta
dó, domlelllada-e residente
na Rua 'Rio Branco,

_

nesta

cidade', .. filha de B,rtoldo
Junckes e de' Ere'na Alice Pe-

· -rélra Junckes.
' ,

. E ·para que éhegue ao co

nheclmento de todos; man·

dei passar o presente Edi·
tel, que será publicado pela
lmprénsa' el em Cartório, on'

·

de será' afixado durante 15
dias.

. .

___
o

• ------------
.

,

Extraído da Revista "O Rosac;ruz", publicação da Ordeni'
Rosaçruz,- AMQRC - Cx; P. 30·7 - 80000-Curitiba-PR .

�P---------�----�--�--��_.. Q�--ec-.-,�·�
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CARTAZ DO CINEMA
"porky's 2 - O Dia' Seguinte" é o filme em cartaz

a partir das 20h15 deste sábado e até quinta-feira, dia
20, Neste 'domingo, às 14h, em rnatinê, "Os Saltimban
cos Trapal�õ,:s".

I'
,

"

I '
"
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�

VENDO RESID�NCIA

Recém-construída, a 3 minutos de a pé da Weg ,II, com
130m2 de área. Sala de estar, jantar, 3 quartos e suíte,

,

,,2 BWC, padrão superior. Preço Cr$, 11 milhões. Tratar
ne Rua Epitécio Pessoa, 532 ---' Fone 72-1433 -:- com En-

'

genheIro Marconi.

GUARAMIRIM: OR:(:AMENTO SERA
"

DE Cr$ 580 MI,LHÕES
O orçamento da Prefeitura Municipal de Guaramirim,

para 1984, que já se encontra na Câmara de Vereadores

para análise, discussão e votação, será de Cr$ 580 milh.ões,
fixando 'a receita e estimando a despesa, enquanto o orça
mento plurianual de investimentos para os períodos 84, 85
e 86,'é da ordem de Cr$ 29�.248.000,OO. A informação é
elo prefeito José de Aguiar, que revelou a distribuição do

orçamento por setoreS: Câmara Municipal Cr$ 21 milhões,
Gabinete do Prefeito e Vice Cr$ 24 milhões, Divisão de

Administração Cr$ 94.709 mil, Divisão da Fazenda, C�$
45.530 mil Divisão de Educação e Saúde Cr$ 94.300 mil,
'Divisão de'Obras e Serviços Urbanos Cr$ 23.600 mil, Divi
são de Estradas de Rodagem Cr$ 225.300 mil', Divisão de

Agricultura Cr$ 5.156.308,00 e Fundo de Reserva Orçamen-
, tária Cr$ 46.413.692,00. .

,

Aguiar acrescentou que na terça-feira, acompanhado do
engenheiro da municipalidade,' esteve na Capital do E�tado, ,

no Tribunal de Justiça, ultimando detalhes para assmatu

�a de convênio destinado a constru,ção do Fórum da Co�
marca de Guaramirim. A assinatura dar-se-á dentro des

.

próximos dias, quando o Desemb.
.

Francisco May Fi

lho, Presidente do TJ; virei a vizinha cidade.
Na quinta-feira, dia 13, uma representante da Secre

taria da saúde esteve em Guaramirim, para inspecionar o
local onde funcionará o' mini-posto de saúde, na localida�
de de São Pedro de Alcântara-Guamira'nga. O local foi a�

provado e muito em breve.será assinado convê'nio, oficia-
lizando assim o' funcionamento.

,

Da Câmara de Vereadores, a informação de que os e

dís ,Mário Sérgio Peixer e ,Ademk Izidoro, irão participar,
de 20 a 25 de novembro, em Fortaleza, Ceará, do Con
gresso Nacional de Vereadores. O legislativo guaramirenser
recepcionou na semana passada e nesta, vereadores de Ara

quari e Massaranduba, para jogos de futebol' de salão e,

seguidamente, jantar na Ener�, 'onde co�parec�ram ta.m
bém prefeitos e vice destas Cidades. O objeto e a maior,

integração ,<dos Poderes Legislativo do Norte de» Est�do.

z .. _._. .'.
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'as da Maior
nte do Século
pelo Governo Estadual, aconte

II manhã (1/10), em.Rio/do Sul, o
as famílias Ferreira de Araújo e

ficaram conhecidãs em todo o

sião das enchentes de julho. Ocor-
'linda com a situação cala,mitosa de
em Santa Catarina, atingidas pelas

. Ferreira de Araújo, residente no'

, em São Paulo, resolveu partici
ha da solidariedade, preparando um

pas' e aliínen,tos e enviado'para Rio
o por Giàcomini que teve Sua tasa

pletamente destruídos. Acompanha
,2 netos e 1 sobrinho, D. Dair, na
e residente em São Paulo chegou

s, sendo homenageada pelo GoYe)'
omica, seguindo na manhã seguin
Sul, onde foi recebida na entrada, '

família Giacomini. No novo local'
'cou que pretende "ajeitar bem este
.. do Governador, para depois con

visitar, o que para nós' será uma

. Às 12 horas as duas fammas fo- FORMADO GRUPO DE CONTROLE MENTAL
as cem almoço" pela Secretaria

Föi concluído no dia 1 ;0,

I
conhecimento dos estadosto Social', tendo á família Araú,- I' d lêncíFlorianópolis e depois à 'São Paulo,

o curso de controle. menta proçresstvos e consci ncra

ministrado pelo psicanalista dentro de sí mesmo, o eu-famílía já se prepara para ajudar cl fn ico Isaias Nazari. As -- to-induzir o estado alfa e a,o sofrido nordeste. p�ssoas treinadas em con� utilizá-lo nO controle do
-x-'-

trole mental praticam a' vi- 'comportamento.r do Prefeito Municipal', João Gon- sualização, a imaginaçãot e o Esse grupo, que utiliza ó:omunica que já chegou a primeira' pensamento num nível pro- 'método Silva Mind Control,�a Secretaria de Reconstrução d. fundo de consciênCia, até fundado pelo texano de Lo-
. O valor é de 8 milhões e 55 mil

que aprendem a funciónar redo, José Silva, reuniu-sedé$tino é ainda ignorado, pois pa- normalmente. Podemos a. quinta-feria à noite e quin-Prefeito José Klempous, de Canoi-
prender a controlar, cons- zenalmente Irá reunir seusaguardar; instruções de Konder Reis.
cieritemen'te, ,nossa ;conduta componentes, que são: A-morosidade na liberação de recur- mediante a 'auto-programa- dalzira P. ,de Azevedo, AI-vai ficar mais feià d.o que está, .

dOI" A tõ' Cção, quando o cérebro end- tali' e Ivelra, n nlo .esses valores não podem, ser con-
te ondas--ãlfa. Um tal auto- de Magalhães, Euclair Pe-como paliativos para os muitos pro. controle é a éhave para a reira, L. HinschIng, Gerfredados pelo g�verno municipal. exploração do nosso ilimi., Enderle" Hipócrates Fernan-

-x-
tado potencial humana.,A 'des, Idilson Marcos Dalprá,tdeempo ainda os desportistas e fute- meditação dinâmica, o pri- Janete S. ChiodIni, Janiceterão que enfrentar inconveni- I L d J'meiro guia para a progra- M. Ga van, ean ro OSQ

acesso ao Estádio ,Otímpico, de mação aHa, vai fornecer es- ,Brogin, Mário Célio Cotin,
� qu� levará cerCa de um .ano pa- ta chave. ,Marisa Piazera, Rodivana" 19ação d,a Vila Kurtz COnt o cen-

Em Jaraguá do Sul está ,Köhntopp,' Rosângela, Leal"ponte", destruída na enchente de f d K
'

sendo formado o prImeird Grubba, Sieg rIe _reutz-Uma estreita ponte com passagem
grl,Jpo de controle mental, feld,' Yolanda - Wilheirnpedestres, com 'base em concreto. O

• 'Z'd Cecl'I'laI' , ,

que objetiva· e�ecut�r as r1essfto e enal e
.lea. Mas Os moradores da Vila Kurtz M S Ico

.

'

,práticas êlpren�idas no re-
,

. at er.nstrução de uma 110va ponte, ��---';'':''_------------------��----''''''�--IIIIÍ--�-:-'''''''----�'m de veículos; mesmo que sua ..
'

, ,"
',.

'

.

.

e mais, ,com o que "a Prefeitura
�Iderando ser �stá a medida mais
Ineente.

.

-x-,
de Navegantes participou ' de ,re_u

�as obras de 'reorientação do Rio'
Ivando, prevenir pareialmente efei-
Usad�s pelas cheias de julho. Pre�-
aU�ncla de recursos para suprir

6e tmediatas, ainda foi palco cen

I
$ de .S�corro (Aeroporto de Nave
he el,uglu gastos adicionais que só
,ressarcidos. "Como bahleário queIII", ., ,

, Os preJulzos causados no Alto

:am duplamente: pelo rio Itajaí e

recadação dos que aqui tem casas

tontin • .ua ... a mesma Isto e reahzan-

seci�ehto de águ�, sem �Iquer co
, umldores navegantinos A semana.,vSY' •

•

"rIQS
.

da Casan ficaram sem o
. rr 3 dla� seguidos. Ainda �m
, :Fol,ha temo$ o nosso motorzinho

�� ,Plixar água, se não ... Será que ,
' : ,,' :

, ..
'

, ,ENTE de julho? , � ""''''_
..

IIIiiI__"iII_'',_�_-.._.__IIIiiI",_'''' --''''II!IÍII..--_''''__''''III!i!II-''''''''_...�

O Centro dé Atividades
do Sesi fez entrega ontem,
às 14 horas, dos 'diplomes
e medalhas de Operário
Padrão das empresas dOS)'

Srs, Veno Flohr, da Car
roçarias Argl e Antônio
Nicollno ,campos Rossi,
das Ind,ústdàs: Reunidas
Jarabuá, cabendo ao sr.

Adolfo, Juliano' ZImmer
man' o diploma de Operá
rio Padrão Municipal e o

medalhão de Honra' ao
Mérito. O Concurso Ope
rário Padrão, à nível de
Estado, contou com éi par
ticipação de 22 municípios
com um total de 36.322 o

perários concorrendo.

Operário
Padrão e

curso

CURSO
Em convênio com a Ce

lesc, I) Sesi promoverá nos
dias 27 e 28/10, o curso

Medição em Alta e Baixa
Tensão, totalmente gra
tuita, destinado a todos os

eletricistas industriais ou

autônomos que trabalham
com entradas de energia
industrial, comerciais e re..

sidenciais. ' O horário do
curso sera. das 19h30 às
22 horas, sendo o mInis
trante õ Eng., Mário Tolen
tini de Souza, da Celesc.
I nscrições até o dia 24, no
Sesi ou na Célesc.

EntrenoMonza4portas poraqui.
Ellel�lerler Clllércil
de Velcu,lls LN••

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR APENAS
Cr$ 31·200,00 POR M�S.

'

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
,

JARAGUÁ ESQUERDO.
'

EMPREENDIMENTOS IMOBIL ,jARIOS
MARCATTO LTOA.

ÇRtECI-093 - 11.' REGIÃO

Mal.-Deodoro,'1.179 � Fone 7.2-1136

Jardim São Luiz

H\,
"

�---,------�------------------�--�----

-E�I�es����T�����Od�Q�!!T�;IoE���!�!�A:n. "_",,,' -r»: __',', EDITAL". ,',,'

segunda�feIra, o esporte a.., quanto Errol Kretzer desta- '-:, :;AUREA,:MQÇLER :GR\)�BA,.Ié\biiIJt'P�l!jgnâdâ '�\,No.'
rnador mereceu considere- CO!) â perforrnance de Sílvio"

v .,

tas 'i{'Oficiãrâe 'Prótéstos' dé TTtÜlos' c dã-'C'úniar'ta:'de"Ja
bões de vereadores. O edil 'Roberto Ewald, nos JQgos' .raguá do Sul, Estado de Santa Catarina; na forma da
Álvaro Rosá, registrou o tér- Panamericanos de Ciclismo

.

lei, etc:..
-,

.

-.

"

,',' r ,

'

mino do Campeonato ,Va·r- Júnior, disputados na Vene- Fai:�saber a todos quantos este editar virem que
zeano; perabenlzando-se

:

i:uela, "onde obteve duas se acham neste Cartório para protestos de títulos contra:
com os organizadores é per- ,medalhas de prata para o ALÓOÚNÔ GÔNZAGA-/ Rúa 266, 'n.o' 173� aai�rQ Agua''ticIpantes, atletas e dirlçen- Brasil, pare Santa Catari- Verde, nesta. ADALTO OSSOWSKI; A/C Nanete; nesta.
tes, em especial as equipes na e para Jaraguá do Sul, o 'BERTOlDO DAREM, �ua Onélia Horst, ao lado n.O '416,finalistas, e agradeceu o a- que para nós é motivo de nesta. CARLITO MANOEL DA' COSTA Estrada Rio Cerro
polo da imprensa, ')sem a justificad0 otgulho". II, nlsta. CONSTÃNTINO F. 'MART'NELLI, ,

Estradla Rio
qual o certarne não teria al- O Poder Legislativo aco- Novo, 's/n, Corupá. DANIEL FONSECA, �u" Jose- Fonta-
ca.nçado tanto sucesso". lheu projeto-de-le! do Exe- ria, s/n, nesta, GR�G,Ó,RIO KAZMIRESKI, Braço do Nor-
Também Luís Alberto Oe- cutivo, que concede subven-', te, s/n, nesta. IVONE ROMUALDO, Rua Victor Rosem-

chsler congratulou-se com o ção à FERJ, no valer' de Cr$ bê,rg, 40, nesta. IMOBllIARIA E ESTALAGEM BM Ltda.�trabalho de Raul Rodriques 7,5 milhões, para fazer fren-; Rua. João PicolU, 104, nesta .. JORGE GILBERTO WEIN�
e com a garni e raça das e· t: as _despesâs de rnanuten- I FURTER,

.

Rua ,,�5 de Julho., s./rí; ne�ta. OLIBIO PISKI, R.,
.qulpes participantes." Já o çao. E aprovou em segunda Rancho Borri, sln, nesta; RUBENS NORBERTO WULF"
vereador Arnoldo Schulz, re- discussão, projeto que de- A/C Besc S.A.,: nesta. ROBERTO RISTOW, Estrad'a Rio
forçando Os ,encômios, diri- norruna de Santília Pures Cerro I Km 09 ne.stat.,ROLFRID JANINGt fundo Sueco,.
giú cumprimentos ao ,Cruz Rengel a rua 315, lateral da Massar�nduba.'

,
". ,

"
.

de Malta" que no domingo rua José Theodoro Ribeiro,
tornou-se campeão do Tor- na Ilha da Figueíra. E' como os ditos devedores não foram encontrados

e.ou ;e re6lfsa'ram, � �ceitif� á devida intimação, faz por
{ritermédiQ _dc{r)rêi�nt�, ê<;litá!. para que Os mesmos com�
pareçam "neste Cartórló,.' na 'Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fII11 .de [iqvldar o sev, débito ou então
razão por que não o fai, sob pena de serem 'os referi· '

,

dos.füulos protestados na forma da Iei, etc.
.

ns/ Jaraguá do Sul, 13 de outubro de. 1983.
"

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeli_ã pesignada de Notas e Oficial de Protesfos
,de Títulos da ,Cqmarca de J�raguá do Sul.

----
.

-,,";.;'1. ._), • I ;.� .

------------------------

Eletro O'iesel Jarag,uá' 'ltda.
'

-i· ",,'

POSTO DE SERVtÇO BOSCH
,

.

Agora em Jaraguá' do Sul serviços em

bombas ;njetol:as e bicos injetores.

Rua Joinville: n.O 2.799 - defronte a Weg II

Jaraguá do Sul', - SC::,

I

1
I

eMJARAGUA DO SUL, TODA LINHA DE PRODUTOS

Oxfor,dTe'ka, e
, ,

.....111111!11..._11111!-�, ..
�- _. __ .? '-

. .:,

,Conheç� toda ,.linha çle prodl,ltos. '

OXFORD.
"

Louça em f.i,allça pura e a tlQva

'linha grês. .

80ns produtos, para Q;lar e

pani. p:resentear.
Verifique os preços. ,

OXFORD - qUálidàde em louça a

,_,,' '

'. preçOs .de fábrica.

Agora, compra-se toda a linha
de 'produtos TÉI<A, em Jaraguá

,

do Sul, a preços de fábrica. '

, iEKA - qualidade em felpudos,
-cama 'e mesa.

V." a pena conhecer à
variedade de 'produtos.
V<tcê vai se surpreender com

os"preços ..

'reka .Oxford-

POSTO DE VENDAS EM JARAGUA JX> 'SUL, [)EFrÚ:>NTf: A MARfsOL.
•

'. :.' _

,_
J, ".' o".� •

:
.

•
'..

�
•

,_. .'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



/

Jaraguá do Sul � Semana de 15 a 21 de outubro/19á3 . CORREIO DO POVO

Cio a i13") tI.)�'lt"l
Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
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Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
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Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

�I

V6ículoi a álcool

Del-Rey GL - branco ." ... "" 1982
Corcel" L - verde met. .":,,, 1981
Volks/Parati - -clnza ,:.."."" 198..3
Volks/1300 L - branco .. , , , ,"" 1981
Volks/1300 L - branco ........ 1980

Veículos a gasolina

Corcel I t L - prata met.. , , . , , ., 1982
Corcel II - beqe .; 1981·
Corcel " LDO - branco .. ,.,... 1979
'Corcel " - branco 1978
Selina II: - verde 1978
Volks/Gol L - vermelho 1980
Passat LS - amarelo ,... 1979
Srasilia - amarela ,:., .. , .. , .. 1979
Volks/1300 - branco 1982
Volks/1300 - azul ,., .. , 1976
Opala 4 p. Comod, - beqe .. , . .. 1976
'Caravan Comodoro - beqe ..... 1980
Chevette Hatch - beqe ,........ 1980
Chevette Hetch - verde , •. i , •• , 1980

. Chevette SL - marron , ,. 1979
Chevette - beqe , .. ,.....

1979
Chevette - azul ., ,., 1974

. Volks/Kombi ., .. " ,., J979
Tovota - azut ; ,., .. , 1967
F-100 S/Série - marron c/beqe .. 19,81

.

Veículos em bromocão:
Dodqe Polara - beqe .... '., ... 1977
Corcel " ST - branco .. "..... 1979

MO�ETTI, JORDAN & CIA. LTDA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telef�nes: 72-1777 e 72-1995

VIAÇAO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando' à disposição modernfssimos Ônibus, com

pessoal especializado, possibilitando uma viagem
tranquila, rápida e segura.

Programe beml Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

(�ONFIRA A HISTÓRIAuo

!" HÁ 38 ANOS

- Pelo Editál n.· 1.906 corriam es :

proclamos • casamento de Victor 'er
nardes Emmendoener, -fllhe de J:ac®
(Marta Peiler) Emmendoerfer e Célia Cel�'
ta Lenzi, fUha de Armándo (Armelina)
Lenzi, através de c6pia recebida dOi Ofiéiál
do Registro Civil de Arroxeir., neste Es
tado.

. Barão de Itapocu
'

desapropriava terrenos, .tudo 'no "bé-bé
bé"; como se._costuma dixer".

- O C.A. B�ependi -tornava-se cam

peão de .1953, éom os seguintes nÔmaros
·de seu espetacular desempenho: 10 jogos,
10 vitórias, 20 pontos ganhos e O pontos
perdidos, 30 gois pr6 e 11 contra - sal
do, 19. - Vice-Cal11peão o D. Pedro II; 2.°
vice-campeão Acaraí; 3;°, lugar, Seleto; 4.°

lugar, Faixa �ul e 5.á lugár, EstreUa. Ci-
. rineu cl 10 gol!.i., Taranto, Tião e Olinger,
cada um cl 9 gols; Velho, Francinha, Bra
morski e Borbinha, cl 6 gois; Turfbio e

Silvinha, cIS gois; Etti, Fischer, Arthurxi
nho e Duarte, cl 4 gols; Nilo, Hor4_vio,
Canário, Lourenço, Jorge, Reinke, Getúlio,
Nique, Daniel e Valério, cl 3 gols; Ameri�
cano, Hafermann, Oswaldinho, Vasco, Ti
ãozinho, Nutzi, Desmundo e França, cl 2
gols e Adolfo, Hermes, Amandus, Cardoso,
Athanázio, Perú,' Waldir, Munga, Martl
nhe, Bagé, Bia, Be,:,ôr, Januário e Jaime,
cl 1 goi.

.

;-, .'
.;. HÃ.20 ANOS

- Na, tarde de 13 de outubro realixa-
.
va-se o caslunei1to da srta. Juta Breithaupt,
filha de Artur Breithaupt e dona Paula Er
na Breithaupt com' o sr. Dorval Marcatto,
jovem industrial e filho de João Marcatto'
e dona Cristina Marcatto. O ato civiJI era,
testemunhado, por part" da noiva, pelo ca

sai Artur Breithaupt e Sra. e, por parte
do noivo, pelo sr. Seme Mattar e Sra. -
A cerimônht religiosa teve como padrinhos,
por parte da noiva, o sr. Werner Wiese e

Sra. e,'por pilrte do noivo, o sr. João Mar-
catto is Sra.

.

- O caldeirão politico fervia a 100
graus e o diz-que-diz-que levantava dúvi-

, das sobre as eleições previstas para, come
ços de dezembro. Foi quando o Comàn
dante da

.

Região, em Curitiba, telegrafou
para o Comandante do 111/20.· R.I., sedia-_
do em Itajaf, ein forma de .circular: "Afim
desfazer boatos tendenciosos em torno
questão eleitoral, em neme Exmo. Snr.
Ministro Guerra, podeis afirmar que elei
ções gerais serão realizadas dois Dezem
bro pr6xlmo, afastada qualquer possibIlI
dade convocação c-onstituinte. Gen. Ary
Pires - Cmt. 5a. R.M." Quem sobreviveu
essa data sabe q�e deu Dutra.

'
.

... HÁ 20 ANOS

- A polftica ainda 'estava na ordem
do dia e .o editorialista do jornal loca' re
clamavá o pagamento de dívidas de outros .:
Referia-se aos assuntos. da prefeitura' lo-·
cal. Querem ver? - "Esta. semana a Pre
feitura efetuou o pagamento de mais um

credor de uma gestão anterior. Trata-se do
sr. Otto Moeller, cujo terreno fora desa-.
propriado, mas não pago, no �no dé 1943,
pelo então prefeito Leonidas Cabral Herbs
ter, para construção da Avenida Getúlio
Vargas. Nas mesmas condições estava o

sr. Willy Sonnenhohl, também já' pago na

atual administração. Da gestão do sr. Wal.
demar Gru�ba, também desapropriados �
não pagos, a atual administração

_
já pa

gou os terrenos da Escola dôs Vieiras, de
Pedra Branca e dOi Cemitério Mu!"icipal.
Vemos dai, como nos tempos passados'se

;_ Hans Gerhard Mayer era suplente.
de vereador que,'-assumindo um dia a. ve

reariça, no impedimento do titular, apre
sentou 'projeto de lei de auxílio a Irmgard,
moça anormal de '28 anos e 21 às custas

do casal Walter Stein, de 3 Rios, contem
plados por minguada parcela de herança.
A justificativa de "Nutzi" era acolhida,
a1ante da documentação fotográfica. Mas
como túdo caminhava em função da polí
tica, o projeto também enveredou pela
estrad� da politlcalha. Mayer depois não
màis assumiu a cadei,ra para dar um em

purrão na Comissão encarregada da . sindi
cância e seus esforçQs foram $abotados.
Meses se passàram e ninguém se mexia.
João Lúcio, Uder, uma vez reclamou a

inércia da Comissão. Novo silêncio .

- Schmöckel. reélamou, o descaso dos verea

dores mal intehcionados. Houve muita dis
cussão, palavr6rio e novo, vazio. A Comis
são ia à casa de Irmgard numa 4a. e ne

5a. feira ela morria, sem ter podido rece

ber um auxílio. Deus levou Irmgard, dei
xando consciências. pesadas ne plenário

.

da Câmara.

... HÁ 10 ANOS'

- Falava-se de ensino superior, que
.

era contestado por certos segmentos. Sil
veira Júnior, tomando conhecimento de
nossa luta, términava umä longa carta:

. -"E .não -acreditem,nQs que dizem que"Ja
raguá não pode ter' uma filc�ldad.e, onde
já se viu cidade pequena

. com facul4ade,
�,.tc.�' ..,_ Comecem e �epQis o neg6cio.fun-
cionará. Um abraço do - Siblei ra 'Júnlor".

SERViÇOS CONTÁBEI.S? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AeREOS VARIG?;

, <. ..•
�.'

•

Se o seu problema é este a solu�ão é esta:

Organização Contá�il ,.lIA, Comercial" Ltda..
Rua CeI. Proc6pio Gomes, 290''''':'' Telefone 12.0091. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OutubroiS3
"Olha aqui Juruna, se você volta a se exceder na Tribu

na ou em declarações à imprensa, quem vai tomar a inicia
tiva de pedir a cassação de seu mandato sou eu". Essa ad
vertência, em tom irritado, foi feita, pelo Deputado Flávio
Marcílio, presidente da Câmara, ao Deputado Mário Juruna
(PDT-RJ). A reação do presidente da Câmara, conforme ele
confirmou, foi provocada pelo fato de o Deputado Mário
Juruna, à tarde, ap6s a censura que recebeu da mesa, ha
ver declarado, em entrevista coletiva, "que o povo sabe
que tem ministro ladrão". O sr. Flávio Marcílio,tomou co-

nhecimento das declarações do, Deputado Mário Juruna por
•

....; ....;__..... --; volta das 19 horas e' mandou um assessor chamá-lo ao

seu gabinete.

Num despacho de sete linhas datilografadas, o Presi
, dente João' Figueiredo demitiu seu' secretário particulàr,
Heitor ,Aquino Ferreira, que ocupava C, cargo desde março
de 1974, quando chegou ao Palácio do Planalto, nomeado
pelo então Presidente Ernesto Geisel, a quem também ser

viu. _ "Não,sei a que atribuir a minha demissão. Só sei
que eu não pedi" - disse Aquino, às 20 horas, no gabine
te do porta voz do Palácio, Carlos Átila, onde assistiu a

notícia de sua demissão, pela telêvisão. Ele deixou o pal'á
cio, às 21,10 hs., sob ir:tício de chuva, afirmando que já ti
nha recebido vários convites para emprego. "Olhem, eu te

----.....---------------...;...---. nho dois braços", afirmou, mostrando os punhos.
-*_

Um catarinense há muito radicado em Minas Gerais es- ,

tá no r61 das pessoas que serão agraciadas com a Medalha
Alferes Tiradentes, em Belo Horizonte. Hon6rio Tomelin,
advogado e administrador, natural de Jaraguá do Sul, será
homenageado pelos serviços prestados no campo educacio
nal, como criador e atual diretor do Complexo UNA, que
mantém não s6 em Minas, mas em Cidades como São Pau
lo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba, várias faculdades
e outras unidades de ensino voltadas ao aperfeiçoamento
de profissionais nos setores de assessorle, pesquisa e trei
namento. N.R. _ !: filhote da Escola Técnica de Comércio
São Luís, cá da terra, dos Irmãos Maristas, Primeira Tur
ma, de 1957, que levava o lema "Triunfa pela Ccnstâncla"
e teve .como paraninfo o nosso Diretor.

-*_

"O País não tem até agora uma. política demográfica,
definida e eficiente por falta de interesse real dos governan
tes. Nãó há norm�s regulando a maJéria, não há informa..

ções precisas e não há ninguém que assuma a 'responnbili-

Rua Pastor Ferdinand Schluepzen, n." 295 - Fone 72-0755
.

Jaraguá do Sut - SC.
�

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
RECARGASí E CONSERTOS EM GERAL.

Vei"ifiq'ue nOssos serviços, e o nosso atendimento.

Arno' Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

10 ANOS DE EXPERI!NCIA ' NO RAMO
.

Ele!ricista em geral, manutenção industrial,
montagem de painéis, eonsertos de caldeira à óleo,
caldeiras a lenha e serviços ele encanador.

'

Rua Fritz Bartet, 610 • Fone 72-1429 - hragu' do Sul

r
Afonso Piazera Neto

- Engenheiro Clvil'-

PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL

.

Av. Getúlio Vargas, 158
1.0 Andar - Fone: 72�0186

89250-Jaraguá do. Sul
Santa Catarina

AGOM EM JARAQUA
Clínica Dr. Jorge Luís
Camargo Inchauste

- CIRURGIA GERAL
- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI-

NO GROSSO)
_ GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, na' Av. Mal. Deo
dero da Fonseca n.O 1 .086, aO lado Gla loja La Ca

,-sita - Fone 72�,1907.

( VÃ_I. J�EB( CRUZEIRO)
,Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

VarigfCruzeiro cara a região da Grande Jaraguá do
Sul, é com a Organizaçâo Contábil liA Comercial" SiC
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fane
72-0091 -, anexa a redação deste jornal.

Relógios, cristais, violões e artigos finos parca
presentes, em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTER
o SEU RELOJOE'RO

.

. ..... ; ":"

que tudo lhe fa� para seffir bem.
Fica na Mar."ha' PêôtlorO, 364

Dos Jornais do ,Estado
dade. o assunto fica muito

. frouxo,". Essa é a conclusão I
que chegou, pessoalmente. Q
presidente da CPI do Senado
que trata dessa questão, no mo.
mento em que acaba de encer.
rar�se a fase de te>mada de de.
poimentos. Aaora, o rel'ator.
Senador. Almir Pinto (PDS-CE),
começa a preparar o relatório
que apresentar� dlia 29 de MV.

_*_

_*_

Um caso raro na medicina
está causando surpresa entre
os médicos qaúchos: ferido à
bala .numa brlqa no interior de
São Borja, Jari' Sutil das Dores
ficou com um projétil calibre
22 alojado em seu coração du·
rante mais de oito horas, sem
que o trauma, em momento al
qurn, tenha lhe causado mal
estar ou risco de vida. O fato
mais inusitado é que quando
a bala penetrou no coração
não provocou nenhum tipo de
sanqramento. Somente 6 horas
depois é que teve uma pequena
queda de pressão, quando, em

neva radloqrafla, o médico
constatou oue o projétil conti-

.

nuava no mesmo luqar, sem

ter transpassedo a cavidade
ventricular, "simplesmente sol·
ta dentro do coração", Duran
te a madrugada, foi realizada a

clrurqia que retirou o projétil
que deslocou-se e foi se alojar
um pouco acima do [oelbo,
Ele foi empurrado, secundo o

médico, através da artéria fe
mural.

_*_

Os jornais de Berna, na Su�
ça, não têm poupado críticas à
política econômica brasileira •

à decisão do aoverno de a�
tadmpOsições do FMI. Um -
textos mais duros é 4e autorI•
de Wilson Renaanelli, que�J:
Crianças esqueléticas e abam;
nadas' em hospitais. Fam!h..
inteiras disputandO' com0podurubus-um pouco de comida re

. nos lixões de BrasUia e Rio. A
fome reina no País e mata ctn"

tena_s de brasileiros. Seaund�.Organização Mundial de Sau
Ie o Fundo da ONU para a n-

.

fincia, li cada 20 mi",utos mor·
re uma criança no Brasil" vl�'
ma direta ou indireta da fome .

J.UJ�O DE DIREITO DA la. VARA CIVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE P�ÇA (Emresumo, art. 687 do CPC)

O DOUTOR HAMILTON PLINIO ALVES, JUIZ DE DIREITO DA la. VARA CIVEL Dh
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA
LEI, ETC ...

FAZ SABER o seoulnte: Venda em la. Praça: Die 10 de Outubro de 1983�
às 10 horas. Venda em 2a. Praça: Dia 24 de Outubro de ,1983, às 10 horas. Na
1 a. praça o lance rnfnimo será o da avaliação. Na 2a. praça é o de quem mais der
e maior lance oferecer. Local da praça: .As portas do Edifkio do Forum desta Co
marca. Processo de Execução n.O 7.744. Exequente: FRANCISCO PAULO KAESE
MODEL. Executado: JOÃO DE LIMA. Imóvel à ser praceado e demais benfeitori.ds:·Um terreno urbano, localizado nesta cidade, â rua 196 _ sem denominação e
forma retenquler, com benfeitorias, com, a átea total de 50.QOO m2, fazendo freryte
.em 250, metros com terras de Leopoldo Karsten, travessão dos fundos, tambem
com 250 m. com terras de Claudino Martins, extremando de um lado com 200md,com terras de Adão Mabba e pelo outro lado, em 200m, com terras de Arnol °
Schmitt. O terreno acima dista 525m até a esquina com a rua Walter Marquardt
é está reolstredo sob n.O 20.479, do I..ivro n." 3-1, Matricula n.O 370, de proprieda
de do ExecUtado, avaliado em Cr$ 5.000.000,00; 432 pés de pinus -ellotis, com a

idade de 13 a 14 anos, avaliados em Cr$ 548.000,00; 3) 212 pés de eucallPtos'lc/iC::ade de 13 a 14 anos, avaliados em Cr$ 318.000,00; 4) 1 transformador de a ta
tensão, de ,75 KWA, desativadó, 'Com 10 ou mels anos de uso, avaliado em' Cr$
,90.000.01.°0; 5) Uma construção de alvenaria. que ebrlqa o transformador, avaliad20em Cr� 100:.000,00: 6) Uma construção de elvenarla, com mais ou menos 16 m �
que' servia como depósito de material explosivo, bastante velha, avaliada em Cr�
200.000,00; n Uma construção de alvenerla. que servia anteriormente como cas�
de controle das máquinas, bastante pequena, avaliada em Cr$ 50.000,00: 8) Um pr
lar de cimento armado e ferro, onde acha m-se instalados o britador e rebritador
e seus pertences, avaliado em Cr$ 200.000,00. Nos autos consta haver pendente
um aqravo de instrumento, no Eqréqio Tribunal de Justiça do Estado. Se porventura
o Sr. Oficial de Justiça, não encontrar o executado JOÃO DE LIMA e sua espçsa,
ficam o.s mesmos desde já intimados das catas da praça ê teer dest.e,edital ele cita0:
cão, parSt -os dtMdE'>s fins de direito. Dado e passado nl cidade dI'} Jquá do Sul, a�s
nove diSfs do mês �!losto do ano 1ge.3. Eu Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi-

HAMILTON PLINIO ALVES _ Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá vice-campeã do Troféu
Governador de Atletismo

, .,�, -� .

Atletas das. principais ci

dades do Estado participa"
ram sábado e domingo do
Troféu Governador do Esta
do de Atletismo, disputado

.

na pista do Centro de Des-

'portos da Universidade. Fe..

.,rerar de Santa Catarina. Ja
ragvá do Sul. novamente
marcou presença, com as e..

quípes do C.A. Baependi/
Divisão'Municipal de Espor
tes/Adote Kóhlbach,

.

cujo
desempenho foi dos melho
res, -ao ponto da equipe fe
minina ter se . tornado vlce-:
campeã e a masculina ficou
na quarta colocação.
As equipes jaraguaenses

conseguiram, 21 medalhas,
das quals 4 de ouro, 11 de
prall! e 6 de bronze, al�
de um troféu de vice-cem-

tpeã feminino, Um troféu
campeão do decatlo e um

troféu campeã do heptatlo.
Estes resultados deixou o

técnico José Augusto Caglio
ni deveras satisfeito e entu
siasmado, com destaque pa
ra o trabalho de Waldir Gie
se, Cornélia Holzinger e Do-
ris Maria Ronchi.

.

Os resultados individuais
foram estes: Wàldir Glese
- 1.0 lugar no decatlo (10
�rovas); Rodrigo Leigue Gu
tierrez - 2.° lugar no lan
çamento dlsco e 4.° no lan
çamento dardo;·' Wilson
Dr!l9r - 4.<> lugar no sal
to distância e 7.° nos 100m
rasos; Jaime Dall'aglustina
._ 5.° nos SOOm rasos e 5.0

IA
nos 1.S00m rasos; Cornélia

w Holzinger - 1.0 lugar nos
100m c/barreiras e nos 400
rn c! barreiras e 2.° no re

vezamento 4xl00 e 4x400m;

Dóris Maria Ronchi - 1 .0

lugar no heptatlo (7.pro
vas); Clarice Kuhn - 2.0
lugar no salto altura e nos

revezamentos 4x100,e 4x400
m e 3.° no sálto distância;
Raquel do Nascimento-
2.° Ivgar no revezamento
4xl00' e 4x400 e 3.° lugar
nos 400m; Rosimé....i do Nas
cimento - 2:° no revezo

4x400m e 3.° nos 100m ra

sos; Rosita do Nascimento
- 3.0 lugar nos 1.500m ra

sos e 4.° nos SOOm rasos;
Valéria Vieira da Rosa -
2.° lugar no revezo 4xl00m e

.

4." nos 3.000m, rasos; Rosân
,gela Aparecida. LaDaris --
3.0 no arremesso .de peso e

4.° no lançamento disco.
No feminino, a campeã'

, foi a CMS Florian6polis, Sf3-

guida pelo Baependi, Schlös
ser, Tupy e lEE; no masculi
no, CME Florian6polis, lEE

Tupy, Baependi, Schlösser,
.

JEC, Chapecó, Universitário
e CME Criciúma.

O atletismo jaraguaense,
segundo Caqllonl, volta às

pistas dias 22 e 23, quando
em Joinville, na AA Tuf'lY,
toma parte no Campeonato
Estadual de Atletismo Meno
res - até 16 anos. Vai com
petir a equlpe feminina e. 2,
atletas no masculino.

E neste domingo, dia '16,
no Parque Malwee, promo
ção da DIFID da 19a. Ucre,
provas de"cross-cêuntry",
que consiste em corridas
transpondo obstáculos na
turais, nas categorias mirlm
'infanto�juvenil, juveni] e a

dulto. Para o local, sairão
ônibus circulares defronte
a estação ferrov. às S e S,30.

PELADAO PROSSEGUE. ESTADUÁL TAMBÉM
'.

O Campeonato Aberto de Futebolde Salão - Pelàdão,
� Divisão�Municipal de Esp�rtes/Liga Jaragu.aense de Fut�-I de Salao, teve rodadas dias S/9 e 12, válidas pelas seis

�h?,ves. No sábado e domingo, pelas Chaves' "A", "B" e
,e

, Zenta A 2x3 Cyrus, Internacional 3x2 Rio Molha, Ajax4x2 América, Generais Lee Ox2 Serraria Aldrovandi, Colora
-do_ 2x2 Rádio/Gazeta, Vila Nova 4x2 Barnabés, Gumz Ir

�aos OxO Met. Zanoni, Fininvest 4x2 Coml. Jaraguá, Senai
x2 Arsepum, Gráf. Avenida 2x3' Conf. Neuza, Metralhas

�X2 Cruzeiro e Wjest 5x2 Coneza. Os' resultados da roda
a de 4a. feira divulgaremos na próxima edição.

O Peladão tem jogos neste dia IS, a partir das 14h,

�o Agropecuário e que serão estes: Arsepllm x Gráf.' Aveni
· �, Metralhas x Senai, Wiest x Conf. Neuza, Coneza x Cru
,zel./:o, CYrlJS x Internacional, Ajax x Zonta "A"; Generais
Le.e, x Rio Molha e Serraria Aldrovandi x AmériCà; no do
rrlln90, 8h, Rádio/Gazeta x Vila Nova, Gumz I rmãos x Colo
rado; Fininvest x Barnabés é ComI. Jaraguá x Met. Zanoni.
'. ESTADUAL DE FS

'

_

' '

·

Válido pela-Chave ",B" - Norte, o Campeonato Esta�
dual de Futebol de Salão tem jogos decisivos neste sábado
e 99mingo, em Joinville. Hoje à noite, jogarão Guarani x

�I"tes. (juveni�), �uarani � Besc e_ Tig�e x Br�itha,upt� n?ulto, jilmanha, Tigre x Mlrtes, Guarani x Breithaupt e TI�
· @i'e x Besc. E- para complementar a r.odada, defrontar-se
ao dia 22, Besc x Breithaupt, em Jaraguá do Sul.

Santa Luzia come

boi. É campeão,
Terminou domingo, dia

9, o I Campeonato Munici
pal Varzean6 de Futebol,

, da Prefeitura/Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte
e Turismo/Divisão Municipal
de Esportes, no Estádio Max
Wilhelm,' que recebeu um

público superior a duas mil
pessoas. Foi a verdadeira
festa do esporte-rei.' O pú
blico presente viu,' na pre
liminar, em disputa do ter

ceiro lugar, o Figueirense
derrotar o Bangu" 3 a O,
gols de Mário (2) e Chicão
e na finalfsslma; o Santa
Luzia faturar o Rio Molha,
1 a O, gol de Tonho, na de
cisão do título, 'em partida
cujo nfvel técnico não agra
dou e· nem chegou a entu

siasmar, .e- não ser em espo-.
rádicas vezes,

"

O Santa Luzla sagrou-se
campeão invicto, perdendo
um ponto somente durante
todo o certame. -E além do

título, tem igualmente .o go
leiro menos vazado, o Euzé

bio, com 4 gols, e o, artilhei-

o

ro, o Amarildo, com 16gols.
Como prêmio, além do tro
féu de primeiro lugar; rece
beu um boi, oferta da Pre
feitura, cabendo ao ségundo
colocado, o Rio Molha, um

troféu,e um porco. O'Figuei
rense e o §angu, terceiro e

quarto colocados, re.ceberão
também troféus, da mesma
formaque o Eusébio e Ama
rildo, o goleiro e o artilhei
ro do Varzeano, oferecidos
pelos jornais "Correio do
Povo" e "Gazeta de Jara-
guá". .

O troféu disciplina' vai
para a equipe do Pinheiros,
que juntamente com outras
cinco - inclusive o pr6prio
figueirense e Santa Luzia

,

- não teve nenhuma ex

pulsão de jogadorês. Um
dos critérios foi por -'ser a
�nica equipe que "roubou"
ponto do Santa Luzia.

A entrega da premiação
dar-se-á proximamente, em

Santa Luzia para o 1.0 e 4.°
lugares e no Rio Molha .pa
ra o �o e 3.° lugares, res

pectivamente.

Cruz de Malta é campeão.
.

Com méritos.
Em partida assistida por

mais de mil pessoas que se

acotovelaram nas laterais
do Estádio Eurico Duwe, a

conteceu domingo a tão es

-perada decisão do Torneio
"Má rto Vi tório Rasswel ler" r
da Liga' Jaraguaense, de Fu
tebol, com a esperada vitó
ria do Cruz de Malta, 2 a I,
diante do Cruzeiro de Mas"
seranduba, ap6s

.

o empate
do domingo' anterior, a 1

gol. O público participou
intensamente, proporcionan
do uma errecedaçêo de Cr$
330 mil e viu' o Cruz de
Malta conquistar o título,
com gol,s de C61i e Milton,

,

marcados no -primeiro tem"

po. Gegê, do Cruzeiro, des-

contou.
O Cruz de Maltà, do pre

sidente Ademar Frederico
Duwe, jogou e venceu com

Renato; Waldir,' Celso, Sí
dio (Rudlbérto ) e Cláudio;
Ivanir, Ademir ,. (Curt ) e

Manéca; C61i, Milton (Né
co) e Milton. Os cruzmalti
nos, ao eplto final do árbi
tro, fizeram uma grande e

merecida festa, com volta
olímpica e tudo.
Entre os luv�nís, o certa

me foi decidido sábado à
tarde, quando em Itapocuzi
nho, o Botafoqo venceu o

João Pessoa por 1 a O, ar
rebatando o título; tão dure
mente disputado. O gol foi
marcado por lúra,

Vieirense e
. , ,

Baependi em
Pomerode
A S'-E,.R. Vieirense e o

C.A. Baependi, partici
pam neste sábado e do
mingo, do torneio inau
gurai das novas canchas
(quatro pistas)' do Clu
be' Pornerode Cultura],
Recreativo e Esportivo,
na modalidade dElI boião,
bola pequena. Ö Vielren
-se está na Chave "A",
ao lado do Vasto Verde
(Blumenao ), 'Pinguins
(Indaial) e GI6ria (Join
ville) e o Beependi na

., .Chave "B"í . juntamente
com .o Guairacás, (Tim
bó), Tupy. (Joinville) e .

Caça é Tiro (Blumenau):

TERMINA O VOLIBOL, PRIMEIRA FASE

A fase classificat6ria do
Torneio Extra-Oficial de Vo

.

libol termina amanhã, dia
16. Pelo naipe masculino,

. quinta-feira, dia 6, os 'resul
tados mostraram

-

a vitç,ria
do Grema, 2 'a O, 'sobre a

AABB, Arw-eg 2.x1 Engevale
,

e· CME Corupá 2xl Armal
wee e, no dia 8, sábado; Ar
weg 2xO CME, Engevale 2xO
Gráfica Avenida, Beira Rio
2xO Ind. Reunidas, AGV 2xO

Centroweg e Jaraguá Fabril
Ox2 Kikaska. No domingO.�
di,a 9, pelo naipe_ feminino,
Kikaska Ox2 .Beira· Rio, Ja-

raguá Fabril Ox2 Arweg e

Armalwee 2xO Clube das
Doze.

'

O torneio tem esta.tarde,
na AABB, a última, rodada
da fase de classificação,
que vai reunir, a contar das
14 horas, !i3eil"8 RIO x Cen
troweg, AGV x Jaraguá Fa
bril,. tnd. Reunrdas x Ki-kas,t
ka, Arweg x Armalwee,'Gre
ma x CME Corupá. e AABB

.

x Gráfica Avenida. E em

MftS$é;lrandllba, amanhã, Ja

raguá Fabril' x Colibri, Ar�
rr.\ijlwee X Arweg, AABB �
Seira Rio e Ki-kaska x AGV.

As competições come

çam às Sh30 deste sába
do e serão encerradas no

domingo.

o liseja abre
dia 28, no
'Max Wilhelm'
Trinta e uma empresas.

Este o número oficial de
participantes da 2a. Olim
píada Sesiana Jaraqueense,

. que será aberta no dia 2S de
outubro, às 20h, no Baepen
di, com o desfile das dele
gações. Participarão da OLl
SEJA a Max Wilhelm, Argi,
Celesc, Cerealista Urbano,
H. Rlstow, Conf. Dalila,
Conf. Nícolodelll, Construto
ra Seria, Corpo de Bombei
ros, palmar, Weg, Mannes,
Frigumz, Fril, Gráfica Ave
nida, Hornburg Carroçarias,
Ewald, Weege, Leitzke, Ind.
,Reunidas, Jarita, Jaraguá Fa
bril, Marcatto, Marisol, Me
cânica Jaraguá,' AAenegotti,
João Wiest, Lombardi, Te
lesc, Cyrus e Viação Canari
nho.

Estas empresas disputa-'
rão as 21-modalidades da

Olimpíada, sendo atletismo
com maior número de re

presentarües, 27 e tênis de
mesa .feminino e tênis de

campo com o menor núme-
ro, quatro liomente.' Canas
tra e General terá também

. ,27 equipes, vindo em segu'i
da domin6 e futebol de' Sé;l
Ião, com 22, seguidas da
bocha com 18 representam
tes de empresas jara9uae�-
ses.
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COMERCIAL FLORJANI
REVENDA E ASSIStlNCIA TeCNICA aulórizada de

cale. SHARP e DISMAC para Jara9u' do Sul •-regtio. '

Temos toda linha de máquinas de escrever

OLiVETTI, manual e elétricas.
Grande quantidade de 'máquinas USADAS: OLlVen'l

e REMIN.GTOM com 06 meses de Garantia.
Oficina de máquinas de escritório em geral, e

..Relógios de, Ponto Rod Bel.
, ACESSÖRIOS EM GERAL.

Ruà Venâncio d. SUVI P�rto, 331 - JlnII,9ui do ,Sei-SC.

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas
sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.' ,

Marech.1 e Gehllio Vargas

FUNIlARIA JÀRAGUÁ LTDA.

,I

,

Calhas para todas as finalidades.'
Faça-nos uma visita.. Estam9s em

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Sehmídt, 179 - Telefone: 72-0�

TERRAPLENAGEM VARGAS

Betreescavadeiras e-Tratores de Esteira
"

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
.

TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016 T.lefone: 72.1101

,-----�-----------.:',----. '-e.

A moda certa em, roupas e ealçadös é com ia'
CINDERELA, onde estão as melhores opeõea

para cada estação.
CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na
Gumercindo e na Getúlio Vargas..

. DESPACHANTE VICTOR

,

Emplacamentos -. Transferências - Negativas,
'Seguro. Obrigatório - Carteira de Motorista e

.

Carteira'de Identidade.

Av. Mal. Deod01"9, 557
(iunto a firma Emmend"rfer)

T".fones: 72-0060, '12-0327 e -72-0655

_.

--.---.;0

- .
. .

.

�

-

\ -,..-.' ..; -
.,

-,

.0 novoMonza 2 portas é o próprio reflexodo bom gosto, do-charme e dotalento-de uma
, . tecnolõqla avançada "

"
.,'

"

..
Por isso ele tem tudo para agradâr: muíto.confosto, espaço,inteligente, estil5

aerodinâmico a serviço do desempenoIfu e daéconomia, e-ötímas surpresas, •quando você tiver o seu. Pois, é impossível deixar de admirar um Monza. .3_;.. ..:.�-
, Venha conquístar'c seu Monza 2 portas, , .

'

Marcade.....

Entre poreste Concessionário.
EMMENDÖRFER

Comércio de Veiculos Ltda.
AV: MAL. DEODORO DA FONSECA, N.o 557 - Fones: 72-0655; 72-0060 e 72·0969

.

JARAGUÁ DO SUL';'" STA. CATARINA'
'

üuem tem Honda. agora tem um Clube,
o CLUBE HONDA 6 o novo lançamento da HONDA. ,Nele você, só tem vanta

gens: v9cê é sempre um cliei)te 'preferencial, tem benefícios no concessio(lário e

participa de todas as promoções especiui! organizadas pelo. CLUBE HONDA, como

convênios com hotéis e campings, concursos, etc.
.

E mais: ganha grátis a ,assinatu ra da: "REVISTA DO, CLUBE HONDA". Tu
do o que você tem a fazer é vestir a cami seta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vi
sita para maiores informações.

i

Revendedor Autorizado

,HONDA
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* O polêmico projeto-de-le! do Executivo que au

toriza permuta de um imóvel da municipalidade na rua

Joinville, por outro da firma Breithaupt. na rua Tiju
cas, rejeitado em primeira votação com voto de verea

dor do PMDB e aprovado em segunda discussão com 9
votos favoráveis, continua rendendo' comentários. 0-
projeto foi aprovado com votos do PDS, pois O PMDB

t�m 8 vereadores. O Presidente. do Legislativ8, Menel,
disse que votou a favor do projeto, implicando então
que·a aprovação não se deu por causa de dois votos
do PDS,' conforme este jornal chegou .

a noticiar. "Vo
tei a favor e pedi a um vereador da oposição que. tam
bém assim o fizesse", comentou. Está aí, portanto il

explicação.
'

*. Esboça-se um movimento -- e que já teria o

apoio do Chefe do Executivo - no sentido � que seja
construído um mausoléu-monumento, em homenagem
aos pracinhas jaraguaenses da FEB. Esse mauso".. ""
ria construído no novo cemitério municipal

.

em Três
Rios do Norte, num altiplano, onde os ex-p:acinhas se
riam sepultados e transladados os restos mortàis, se as

fam!lias �ssim o .'!e�jarem. São p!anos q_ue merecem'

apOIO, polS permitira que as geraçoes futuras reveren
ciem aqueles que lutaram bravamente nos campos mi-
nados da Itália, na 2a.' Guerra Mundial.

.

.

* O Partido 'dos Trabalhadores de Guaramirirn
• •

.
I

que muitos Juram teve o dedo do Salim para a sua

formação e manutenção (?) elegeu domingo, com a

presença de dezenas de convendlonals, o novo diretório.
Como presidente foi eleito Jaime de Amorim, vice Eyal·
do Otto, secretário Nela Depin e tesoureiro Gilma'r Mar.
carini.

A� Anotações de Flávio José 'Correio do Povo' entrevista membro
dos Alcoólicos Anônimos

,

o alcoolismo é um pro
blema secular e que atinge
considerável parcela da so

ciedade, e tem registrado
índices assustadores con

forme recente pesquisa re

velada em congresso reell
zado na capital caterinerrse
'A questão é complexa e

muitas são as causas que
têm levado o indlvíduo ao

vfclo, que àqui não nos ca.
be analisar. Esta semana,
porém, a. reportaçem do
.,

mals antigo" entrevistou
um membro dos Alcoólicos
Anônimos (AA), organiza.
ção formada por ex-alcoöla
tras e ou alcoólatras em re

cuperação e que em Jara
guá do Sul está formada há

-

alguns anos - o Grupo Se
renidade. Obviamente que o

nome. do entrevistado é
mantido no anonimato, mas'
a temática ebordada é mui
to importante. Ei.la:

Correio do Povo - O QUE
SAO ALCOÓLICOS' ANONI.
MOS?

* A Secretar�a de Segurança Pública entregou es
ta 'semana as polícias civil e militar, 129 novos' veí
culos, da marca Fi�t, com o prop6sito de melhorar a

qualidade dos serviços efetuados pelo ·aparel,ho poficial'
do Estado. Esses veículos serão distribuídos às delega
cias regionais e a Jaraguá do Sul foram destinados d'ois
��

.

.

* Cerca de 20'0 jovens dirigentes da Juventude'
Democrática Catarinense - JDC, de todas . as r�iões
do Estado reúnem-se em Xanxerê, no próximo dia 22,
para discutirem uma nova proposta de ação. Segundo
o presidente da JOC e Secretário de Desenvolvimento

.

Social, João Raimundo Colombo, O plano visa sobretu
do a mobilização do movimento, através de um traba
lho de treinamento de lideranças e maior' integração
e abrangerá todas as mlcrorreqlões. Posteriormente a

proposta será discutida nos 199 municípios do Estado.
* O governo �atarin.ense está dando prosseguimen

'to em sistema de convênio com as prefeituras e outraS'
instituições. dos municípios interessados, às atividades
de cooperação técniéa e financeirá, destinadas ao Pro
grama Estadual de Educação Pré-Escol'ar.IOs mais recen

tes convênios aprovados'pelo governador, . v.o possibi
litar meios financeiros para o desenvolvimento do pro
jet.o em vários mun!cfpios, d�ntre eles Corupá, Massa
randuba e Pomero�e.

* Câmaras frias para guardar defuntos de um a

mais dias. Pode parecer piada mas tem um cidadão em

Jaraguá do Sul que tem planos para instalar uma fá
brica desse tipo e que já começa, a colocar em ação,
muito embora, creio, não vá encontrar muita guarida.

-

* Já estão no Agropecuário, três reprodutores ado
. quiridos pela municipalidad�, das- raças jersey, holan
desa e flack, para cobertura das vacas. O valor 'da co

bertura,' por animal, foi es.tipulada em Cr$ 500,00. Por
outro. lado, já foi contratado um elemento qUe será o

responsável pelo funcionamento do horto-florestál, no

pr6prio Agropecuári9, aos
- fundos do Pavilhão Artur.

Müller. Com o apoio técnico da Acar..c, a princípio
serão plantadas diversas essindas nativas e numa eta-'

pa posterior, para. horta e pomar. .'
* Neste sábado, na rua Artur Müller, uma nova

edição da Feira de Arte e Artesanato. Se chover, será
transferida para o pavilhão de fe�tas da Matriz.

Membro do M - Alcoó
licos Anônimos, conhecidos
peta sigla "AA", é uma ir
mandade mundial de ho
mens e mulheres alcoóla
tras, contando etualmente
com mais de um milhão de
membros, que· comparti.
lharn suas experiências, for
ças e esperanças, á fim de
resolverem seu problema
comum e ajudarem outras
pessoas a se recuperarem
do alcoolismo. Não está li
gada a nenhuma seita ou

religião, a nenhum movi
mento político, a nenhuma,
organização ou instituição ..
Para atuar o 'I,AA" se orga
niza em grupos, totalmente
eutônornos uns dos outros

Aqui em Jaraguá funciona
o Grupo Serenidade com

reuniões às terças e quino
tas-feires à noite, com iní
cio às 20 horas. Ö Grupo
está localizado na rua Gu
mercindo da Silva 370 (ao
lado da Creche). Quem es

tiver lnteressedo, desde já
está convidado a compare
cer no local onde será rece

bido com toda a' compreen
são, presteza e cordialida
de, ou então, se preferir, po
derá -escrever para a Caixa,
Postal 300, nesta cidade.

CP - QUEM PARTICIPA
DAS REUNIOES DOS "M"? '

AA - Não divulgamos
nomes de pessoas, pois sem

pre mantemos o anonima
to, porém, de um modo ge
raI, podemos dizer que pes
soa's de todo;;. os níveis �o-

, ciais frequentam n�$sas rev-
.-

��--......-_-------!, niões' relacionand<rsE! de

igual para igual', pois o .el
coolismo não escolhe posi
ção social, dinheiro, cor, se�

xo, religião ou qualquer ou
tra condiçêo para prender'
alguém em suas garras. Gos
taria de seltenrar que não é
necessário ser membro do
AA para participar das reu
niões. Qualqver pessoa, ho
mem 01,1 mulher, que tenha
problemas com o alcoolis
mo e deseja resolvê-lo é sin
ceramente benvindo ei fica
remos contentes com a pré
sença.

CP - QUANTO CUSTA A
MENSALlQADE DOS "AA"?
'M - O AA não cobra

taxas, mensalidades, jóia
ou fixa qualquer contribui
ção. Nossas despesas de ma

nutenção são cobertas por
doações voluntárias dos
membros que dispõe do su

ficiente para isto fazer.
-

CP - O GRU.PO SERENI.
DADE SENTE ALGUMA DI
FICULDADE EM REALIZAR O
SEU TRABALHO?

AA - De maneira geral,
não. O relacionamento en
tre os membros é excelente,
Nossa maior dificuldade re

side na conscientização das
pessoas sobre o problema
do alcoolismo. Faz-se neces
sário que as pessoas sejam
informadas, tomem uma po
sição a. respeito. Apelamos
aqui para que as lideranças
comunitárias de nossa ci�
dade, autoridades, médicos,!'
padres, pastores e os ve(�
culos de comunicação da
messe, nos auxiliem a es�
clarecer as pessoas sobre. o
alcoolismo, suas consequên
eias, e a possível "saída"
para o caso. O elccölatra,
a pessoa que se tornou im
potente diante da bebida,
não é um caso perdido, um
irrecuperável. �asta dizer
que Cerca áe �O% dos alcoö
.Iatras que entram em con-

I

tacto
.

conosco se recupe
ram, e, se permanecem fre"'
quentando nossas reuniões,
este índice sobe significati
vamente. Nós, de Alcoéllcos

.

Anônimos, encaramos o al
coolismo como uma doen
ça, uma alergia até, póls
uma vez que ingerimos o 1.0

g9'e, somos incapazes de
nos controlar e, por causa

disso, sempre afirmamos:
"evite o primeiro gole!".

CP - O AA �. CONTRA O
ÁLCOOL?
M - De maneira algu

ma. Não somos nenhuma
liga anti-alcoólica; ou com

batemos donos de bares,
destilarias ou coisa se,me-

.

Ihante. Compreendemos que

·

certas pessoas podem beber
sem que percam o controle
e se prejudiquem ffsica,
mental e socialmente, o que
não .acontece conosco, pois,
ao primeiro gole, já
perdernos o controle sobr
nós mesmos. . Frequente,
mos, se desejarmos, nor·

malmente, bares, festas, ce

memorações, jantares,' el
moços de negócios, mas pre
ferimos não beber, não to
mar aquele primeiro gole,
pois a sobriedade para nós
é vital. Não nos alienamos
da sociedade por termos
deixado de - beber, partici·
pamos dela, agora sóbrios
e com mais consciência do

que estamos fazendo.'
CP - ALGUMA OUTRA

CONSIDERAÇAO?
.. AA - Sim. Gostaria de
tornar claro, que os "AA"
não são nenhuma prisão,
instituição correcional, obrí
gação, ou algo semelhante:
Somos uma irmandade,
uma fraternidade, onde os

membros entre sf trocam

experiências e 'se auxiliam
mutuamente, e também pro
curamos .. levar 'a outros que

. I· .

de nós necessitem, um pou-
Co da nossa experiêncla. To
do membro, porém, man·

tém a sua liberdade, a sua

privacidade, o seu direito
de escolha. Não obrigamoS
ninguém a nada, Faz:�mos
um convite: se você, ou el

gum membro de sua famí�
lia, seu amigo, seu colega,

· de trabaiho tem problema
de alcoolismo, procure-410S,
pois, afinal, SE VOC� QUER
BEBER O PROBLEMA É SEU.

·

SE VOC� QUER .PARAR D�
BEBER, O PROBLf;MA r:.

NOSSO!'�.

CONCURSO BB: ESPERADO
NOVO RECORDE
RIO (AEd) - Mais d. UII1

milhão e 400 mil pessoal
partic,iparam do. último COJ1'

curso reafizado pelo Banco
do Brasil, ano passado, e'
.previsão para o pr6ximt
concurso é de que será ati�
gido novo recorde de inSCI'1'

ções, sobretudo em virtude
do álto índice de desemp,!
go que atinge o mercado ""
trabarho.

Para a inscrição, o, ba"co
exige a,penas o certifi.:ado
.de 1.° grau e 'o comprovaI!'
te de que o candidato Oll

candidata tenha idade entre
18 e 36 anos. Os inscri•
5-iiO submetidos a uma "..
va única, englobando _!:
tões de matemática, P"':'",

guês,' cont�bilidade ger.I'
fécf'licas comerciais e b""

c'ri-as.
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