
COBUPA NA \ "BUNDESGARTENSCHAU STUTTGART 1977"

A exposição de flores e plantas
ornamentais da Bundesgartenschau
Stuttgart 1977, que se realiza pela 25a•
vez em StuHgart, na Alemanha Ociden
tal, patrocinada pelo governo dà RFA,
é sem dúvida a mais importante mos

tra floral que se realiza naquele país,
e em toda a Europa.

Inaugurada em 29 de abril p.p.,
será encerrada em 23 do corrente,
funcionando em várias etapas. Assim,
por exemplo, a Exposição de Orquí
deas e Bromélias esta programada
para sei' inaugurada em 14.10.77, ten
do sido reservado um espaço espe
cialmente para exposição êlas referi
das espécies de origem brasileira.

Convidado pelos organizadores
do certame, o ORQUIDEARIO CATA
RINENSE (de Alvim SéideO, de toru
pá, aceitou o convite e já está prepa
rando um "lote de aproximadamente
100 (cem) plantas altamente selecio
nadas, inclus'ive espécies novas des
cobertas por Alvim Seidel, algumas
com o nome de "seldelii" ou "seidelia
na" determinadas em sua homena
gem, jamais vistas na Europa.

Espera-se, portanto, um resultado
satisfatório, na distribuição das Me,;,
dalhas e Diplomas, assunto sobre o

qual tornaremos a nos referir apôs o

encerramento da referida' Exposição.

PORTE PAGO - Jaraguá do Sul

DIA 24, ELEI'ÇAO DA NOVA DIRETO-RIA DA
ASSO,CIAÇAO COMER,CIAL

JARAGUÁ DO SUL - De acordo
com a decisão tomada pelo Conselho
Deliberativo na reunião de segunda
feira, a Associação Comercial e In
dustrial desta' cidade estará reunida

,

no dia 24 do corrente, por ocasião da

realização da Assembléia Geral Ordi-
-

nária anual para proceder a eleição da
Diretoria da Associação, tendo em

vista que' o mandato da atual expira
/na segunda quinzena de outubro. Pe
lo que se sabe, a maioria dos mem
bros da atual diretoria deverão ser re

conduzidos aos postos para mais um

período, principalmente o presidente

Waldir Octávio Rubini que vem tendo
destacada atuação frente aós destinos
do órgão classista.,

EXPORTAÇõES EM SETEMBRO

As exportações jaraguaenses" ve
rificadas no mês, d,e setembro, con
forme estatísticas da ACIJS foram' fei
tas através de dezesseis Certificàdos
de Origem destinados ia Guatemala,
Inglaterra, Estados Unidos, Bolívia, lí
bano, Venezuela, Chile e Paraguai, no

valor de CrS 3.987.872,18.
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FALEMOS
Está fora de dúvida de que a chamada

indústri,a sem chaminé está nas indagações
,

de todos os catarinenses. Estad9 Ele varia

da colonização, -eom uma orla marítima das

mais belas e um planalto de variad� con

formação, tem tudo para atrair pessoas de

outras regióes.
,

,.
Mas para que essa átração ....seja efeti

va é preciso que a cidadé ou a região ofe

reça,/algo digno de ser visto ou vivido.

Ninguém se ab�la de uma cidade, digamos
em estilo modérno, "para visitar outra cida�
de que igualmente é moderna.

O turismo já mereceu muito debate.

Chegou-se até trazer de outros Estados

maiores conhecedores do turismo indígen�:
Muito se falou dos que participaram "do V

Congresso Brasileiro de
:

Agentes de Via

I gern,
do apoio que o governo tem dado

aos interessados desde 1966, do interesse
voltado para o crescimento da atividade

turística, mas que não foi aproveitada pe
la maioria dos ',empresários por pura falta

de informação.

Na verdade falta muita coisa pafa se

poder, falar no verdadeiro sentido do turis
mo. Somos verdadeiras ilhas, com uma

cidade não se Identificando com a região
ou a cidade a seu lado. Da Capital do Es

tado, muitos mapas nem, assinalam cida

des como a nossa. Os hotéis por ventura

mencionados daiam de hã 15 ou 20 anos.

Cidades vizinhas oferecem uma legiSlação
para quem constrói casas de estilo. Mas

DE TUR_ISMO
pecam com o pessoal e�pregado em seus

caprichados restaurantes. Loiras vestidas à

caráter infe1izmente não conhecem uma

palavra" de alemão. Alg�ns garçons não

sabem nem explicar o cardápio típico. Ein

nosso meio o esforço de alguns' empresá
rios transformou o lIajara -'fênis Clube em

hotel de boa ctualid�de. Já estivemos no

kruegerhaus e o Varandão, na Getúlio Var

gas, dá uma id�ia do que se pode fazer pa
ra que a cidade pareça diferente.

Segundo os entendidos nã,o basta um

movimento isolaöo para solúcionar a "pro
blemática". Observa-se que cinco são os

setores" mais importantes que sustentam o

turismo brasileiro: a hotelaria, os transpor
tes, os agentes de viagem, os restaurantes,'
a imprensa e o governo. Cada cidade pre
cisa exaltar, o que.é seu. A natureza' jara
guaense, cômo de resto ,o Vàle de;» ltapocu

\ -c
.

,

e seus morros, outeiros Ou colinas e seus

variados matizes de verde já antecipam a

moldura d!;! quadro que se pode formar.

,Basta que Ci povo e neste povo se in_clui
todo o homem responsável pela sua cida

de, crie à imagem por um esforço perma
nente e em conjunto dentro da comunida

de. Não basta apenas 'um Centro de Infor-

mações Turísticas. De nada vale a boa

vontade de uma funcionária que atende

muito bem, mas que. não tem o material

para completar o interesse do turista pelas
coisas singulares da çidade. Um secretário
=-de turismo'. ouviu de empresários recente

ljIente reunidos a denúncia de que não es-

, tavam tendo qualquer apoio, nem, mesmo a

isenção dos impostos sobre serviço e foi

ele que rebateu a denúncia, para afirmar

que são os próprios empresários que não

se organizam para isso, lembrando que 'no

recente Congresso Brasileiro, em ,Curitiba,
uma vizinha cidade q�e tem uma Se"cretaria

de Cultura Ésporte e Turismo não

compareceu com um único representante.
O turista, o grande esquecido de todos

os debates sobre turismo, devia ser me

lhor encarado. Ele é que dá .nativo para
acionar a gigantescá roda da indústria sem

chaminé. Conta-se que o turista, deixa nos

hotéis um índice de gasto que gira em tor

no de 18 a 21%, ficando o restante do seu

dinheiro para o transporte e o comércio.

Conclue-se que todos participam do

dinheiro que .0 forasteiro deixa na cidade

visitada.. E como todos participam do bo

lo, todos também deveriam se preocupár
com o problema. Não adi�nta postos de

vendas nas indÖstrias, se o turista não tem

,bom transperte ou um hotel onde possa
deitar os seus ossos após um dia de pas
seios e compras. Também o' restâuranie é

fundamental que deve oferecer variedade
de pratos e preços que' não podem bei

rar .a exploração. Na cidade deve haver
entretenimento onde um bem elaborado

calendário de "acontecimentos" é a boa

pedida;
A estação da primavera já está fazen

do voltar o verde nas- árvores e os jardins
cobrem-se de flores multicoloridas. Com

uma estrada asfaltada que liga com os bal

neários próximos, uma esticada entre ' �

praia e a nossa cidade, no período da tar

de, poderia estimular um f1uxô turístico.
A questão está apenas em começar. E

com coragem. É preciso se �nvestir p�ra
depois colher. E ninguém espere ,cIue ape
nas ° gov�rno deve carregar todo o pesó
da infraestrutura. Muito bem 'Iembrou o A

gente da Embratur que ninguém deve espe
rar' por milagres, pois que turismo não cál

do céu. Todos devem participar do proje
to e levar o assunto a sério, com muito

capricho.
Talvez fosse uma boa pedida uma

reünlão

da hotelaria

,

dos transportes,
dos agenteS de viagem,

dos restaurantes,
da Imprensa

e o governo, local.

Muita coisa boa pOderia resultar
/ des�

se encontro, onde não deveriam faltar os

donos das fábricas e os'. gerentes das ca

sas comerciais. Uma bem organizada cam

panha publicitária, com fárta e colorida li

teratura turística, nos principais balneários

catarinenses, certamente surpreenderá, a

comunidade de Jaraguá do Sul.

Em última análise tentar não custa

nada.

Vamos criar mals uma indústria: a In

dústria sem chaf1liné.
EVI SIN,SVAL - 10/77.

Acaresc mostra

produção

Jaraguá segundo
JARAGUÁ DO SUL - O téc

nico Dejair Pereira, responsá
vel pelo Projeto de Gat!lo Lei-

, teiro da Acaresc local, tez

completo levantamento da pro
dução leiteira de Jaraguá do
Sul demonstrado através de
.quadro comparativo" da produ
ção de janeiro de 1976 a a

gosto de 1977, cujá produção
coloca-nos como o segundo
município produtor de leite
"in-natura" no Estado de San-
ta Catarina.

cres-cimento da

leiteira

produtor estadual

Consoante as informações
que obtivemos está havendo
um considerável aumento na

produção tanto é que em 1976,
a mesma foi de 3 milhões,
417 mil e 57 litros, enquanto
que de janeiro ' a agosto de
1977 já atingiu 3 milhões, 636
mil e 402 litros, portanto su

perior ao ano anterior e ainda
com quatro meses para findar
o ano.:Ressalte-se que isto es

tá ocorrendo devido a uma

maior adoção
.

da tecnologia

pelos produtores e um melhor
preço oferecido pelo produto,
ocasionando porisso grand�
äespertamento por parte dos
criadores, que vêm assim re

compensados, seus esforços.

Comparação
Um apanhado geral da pro

dução leiteira em Jaraguá do
Sul, de janeiro a agosto de
76/77 está da seguinte forma
descrita:

,'\

'.

Mês Ano F.ornecedores Prod.llitros jaraguaense na produção do
Janeíro 1976 1.833 491.739 leite; que poderia perguntar

1977 1.747 498.446 por que há falta do produto no

Fevereiro 1976 1.795 457.90.1 mercado, se somos o segundo
1977 1.723 45U05 produtor estadual? O fato r� "<,

Março 1976 1.787 451.647
sume-se por não possuirmos
uma indústria laticinista que1977 1.719 459.89� lndustrlalíze o leite e reven-Abril 1976 1.732 388.934

, da-o ao consumo; existindo so-1977 1.628 395.500 .mente um fabricante de choco-Maio 1976 1.729 385.926 leite e o restante, empresas1977 1.593 423.251 de outras cidades recolhem,Junho 1976 1.714 389.035
1977 1.594 437.501

não havendo Lo devido retorno,

Julho 1976 1.652 409.798 já industrializado ao consu-

mo, face a grande demanda
1977 1.669 473.001

em outras 'regiões.Agosto 1976 1.668 442;077
1977 1.677 497.699

Vale destacar aqui que esta
produção refere-se apenas ao
produto entregue às indústrias,
não estando computado o pro
duto consumido e industriali
zado pela famllia, bem como
os vendidos diretamente ao

consumidor que é feito em

larga escala. Os números aci
ma bem dizem o. trabalho que
a Acaresc vem prestando aos

agricultores e pecuaristas, � posslvel que o que esta
.dando-lhes ensinamentos, ne�' mos divulgando sirva de esti
cessários ê aprimoramento das mulo à algum emgresárioi inte
técnicas de um melhor apro- "ressedo em industriaUzar o

veltamento das pastagens, que ·'Ieite aqui mesmo em Jaraguá,
é fator preponderante na pro- havendo aI sim em abundância
dução leiteira, bem como dos o líqulde, .suprindo o. merCa
cuidados a serem dlspeneados do consumidor da regIão. O
ao rebanho quadro é tentador, algUém ar-

Talvez aó· leitor paire algu- risca?..
.

ma dúvida quanto a cotocação

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Nataliciantes da semana

FAZEM ANOS HOJE:

.sr, Bruno Wolf, sra. Frida, esposa do sr.

Oswaldo Thien; sra. Irene Ziemann.

FAZEM ANOS AMANHA:
Sra. Volanda Morbis Engelmann, em Join

ville; sr. Elmo Lemke, srta. Wilma Gerent, em

Astroga-PR; o garoto Andersan Dorval, filho

de Hermes Dorval e Doris Fuck Raduenz.
DIA 10 DE OUTUBRO
Sr. Manoel F. da Costa, em Itapocuzinho;

sra. Asta, esposa do sr. José Watzko; Rose

Mari Teixeira" em Joinville; srta. Edit Sch

midt, em Itapocuzinho; sra. Luiza, esposa do

sr. Vitória Bortolini, na Lapa-Pr; sr. Norberto

Kreutzfeld, o jovem Alfrio Ruediger, sr. Wal

.demar Malheiro - popular Lula; Luzia Ran

ghetti, nesta; Nair Maria Ranghetti, nesta.
DIA 11 DE OUTUBRO
Sr. Lindolfo Schmidt, em Itapocuzinho;

sra, Margit Horst Andersen, em Curitiba-Pr;
sra. Maria, esposa ao sr. Martim Henn, em

Jaraguazinho; srta. Marly, filha do sr. Adolfo

Bartei, em Itapocuzinho; Vva. sra. Irene Stul

zer.

DIA 12 DE OUTUBRO
Sr. Hilberto Keiser

DIA 13 DE OUTUBRO
Sra. Maria, esposa do sr. Albano Stin

ghen, em Piçarras; sra. Regina, esposa do

vereador sr. Eugênio Gascho, em Jaragua
zinho; sr. Sílvio Paulo Prodoehl, em Joinvil

Je; Rosângela Fátima Ferrazza.

DIA 14 DE OUTUBRO
Sra. Hildegard Albus Baratto, sra. Anita

Voigt, o jovem Clóvis Marcelino Gonçalves.
"Aos aniversariantes, os cumprimentos

do "CP".

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial do

Registro Civil do 1°. Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.
Edital nr. 9.990 de 28.9.1977
Ronaldo Hermes Zehnder e
Maria lAna Klein

E e, brasileiro, solteiro, balconista,
natural de Corupá, neste Estado, do
miciliado e residente à Rua Francisco
Domingos Medeiros, nesta cidade, fi
lho de Rolf Anton Zehnder e Maria
Zehrider. Ela, brasileira, solteira, ser

vente, natural de Videira" neste E!?ta
do, domiciliada e residente em Vila
Lenzl, neste distrito, filha de Salomão
Kleim e Maria Schowinski Kleim.
Edital nr. 9.991 de 28.9.1977
Amilton BlunK e Miriam Ma-
ria Pereira

Ele, brasileiro, solteiro, operano,
natural de Jaraguá do Sul, domlclüa-:
do e residente em Tres Rios do Sul,
neste distrito, filho de lngo Blunk e

Matilde Sebold Blunk. Ela, braslleira,
solteira, do lar, natural de Itoupava,
neste Estado, domiciliada e residente
à Rua Victor Rosenberg, nesta cidade,
filha de Augusto Alfredo Pereira e Te
resinha Fagundes Pereira.
Edital nr. 9.9,92 de 29.9.1977
Nelso Uecker' e Arlete Konen

Ele, brasllelro, solteiro, lavrador,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do e, residente em Estrada Garibaldi,
neste dlstrtto, filho de Emilio Uecker e

Friede. Venske Uecker. Ela, brasllelra,
sottelra, industriárla, natural de Jara;.
guá do Sul, domiciliada e residente em

Jguá. Esquerdo, neste distrito, filha de
Alvino Konell e Atida Hanemann Ko
nell .

!

Edital nr. 9.993 de 30.9.1977
Sebastião Ricardo da Cruz e

Donzila Evangelista .

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de Rio dos Cedros, neste Esta

do, domiciliado e residente em Santa

Luzia, neste distrito, filho de Antonio
Ricardo da Cruz e Joaquina Pereira
dos Santos. Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Rio dos Cedros, neste

Estado, domiciliada e residente em

Santa, Luzia, neste distrito, filha de
Leonardo Evangelista e Rosa Gonçal
ves da Luz.
Edital nr. 9.994 de 30.9.1977
Inácio Kath e Maria Tere
zinha Manieski

Ele, brasileiro,' solteiro, operano,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente à Rua

-

Joinvílle, nesta

cidade, filha de Walfrido Kath e Laura

Jungton Kath. Ela, brasileira, solteira,
industriária, natural de Rio do Oes

te, neste Estado, domiciliada e residen
te à Rua Joinville, nesta cidade, filha
de Nicolau Manieski e Araci Manies
ki.
Edital nr. 9.995 de 3.10.1977
Hilário Fossile e Dol'ores Siewert

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente em Tres Rios do Norte,
neste distrito, filho de José Fossile e

Elsa Fossile. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jaraguá do Sul, do

miciliada e residente em Tres Rios do

Norte, neste distrito, filha de Hugo
Siewert e Lidia Schwarz Siewert.
'Edital nr. 9.996 de 03.10.1977
Cópia recebida do oficial de
Guaramirim, neste EstaCio.
Hilário Daniel Wenk e

Marli Carmen Socreppa
Ele, brasileiro] solteiro, contador,

natural de Massaranduba, neste Esta

do, domiciliado e residente à Rua He
ri Doubrawa, nesta 'cidade, filho de
Kasimiro Wenk e Maria Wenk. Ela,
brasileira, solteira, professora, natu
ral de Guaramirim, neste Estado, do
miciliada e residente em Guaramirim,
neste Estado, filha de Leo Eugenio
Socreppa e Tereza Marangoni So

creppa.
Edital nr. 9.997., de 4.10.1'977
Romeu Kanzler e Inês Matluas

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro,
natural de Joinville, neste Estado, do
miciliado e residente em Joinville,
neste Estado, filho de Willy Kanzler e

Olga Klitzke Kanzler. Ela, brasileira,
industriária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Rio da Luz

II, neste distrito, filha de Mário Ma
thias e Erna Lernke Mathias.
Edital de 5.10.1977 nO. 9.998
Cópia recebida Cio oficial de Canoi
nhas, neste Estado:
Herberto Duwe •
lolanda de Paula e Silva

Ele, brasileiro, viúvo, oPêr'ãrio,
natural de Jaraguá CIo Sul, domicilia
do e residente nesta cidade, filho de
Alfredo Duwe e Rosa Priebe Duwe.
Ela, brasileira, solteira, do far, natural
de Lageadinho - Säo Mateus do Sul,
Paraná, domiciliada e residente em

Canoinhas, neste 'Estaao, filha de 0-
ziél de Paula e Silva e Juditfl dos San
tos de Lima e Silva.

, E para que chegue ao conhecimen
to de todos mandei passar o presente
editai que será publiéado pela imprens'
e em cart6rio onde será afixado duran
te 15 dias. Se alguém souber de algum
Impedimento acuse-o para os fins· le

gais.
AUREA MOLLER GRUBBA

OfIciaif'"_--

Vende-se
Uma casa em Jaraguá do Sul,

.

à rua Presidente I Epitácio Pessoa,
, !

497'. Tratar com a.sre. Odila B. Pie

cione, oq pelo telefone 23.40.27,

Curitiba � Paraná.

Bodas Tardias do D'iretor e Esposa
O clichê fixa e instante da chega

, da da dele.sação do Az de Ouro à Flo
rianópolis, no dia 20 de agosto de
1977.

'

O retrato falado da boda de pra-

ta, transcorrida no dia 16 de setembro
de 1'975 e s6 comemorada' no corren

te ane, deu entre outras as estrofes

que se seguem:

Ficou decidido, então, que seria no Restaurante Lecal
Na linda lagoa que chamam de Nossa Senhora da Conceição/
Na Capital do Estado Catarinense, na Ilha, na Meca/
Dos encontros amigos e das trocas de gestos e afeição.

--000--
A boda de prata só se faz uma vez. .. que é no caminho da idal
Por isso que, quando se pode, deve estravazar sem desdourol
Se o homem da alfange, o caveira, não atrapalhar a nossa vidal
Esperamos, eu e a mulher, o o mais jovem possível, destejar as

BODAS DE OURO

Enlace Kretzer Borges - Luz
A sociedade da grande Florianópolis co

lhe no dia de hoje a satisfação de assistir
o casamento de dois de seus diletos filhos,
As 20,30 horas na Capela do Colégio Catari
nense a jovem professora Berenice Kretzer

Borges, filha dileta de Walter e Zenir Kretzer

Borges dirá o "sim" ao jovem Dário Luz, com

petente Chefe do Departamento de Seguros
da Besc SIA. - Corretora de Seguros e Admi
nlstardora de Bens, filho de Álvaro e Inah Luz,
selando com a benção da Santa Madre Igreja
um acalentado sonho dl'l amor.

A cerimônia será assistida pelos pais e

demais familiares, convidados, assim como

pelas testemunhas, por parte da noiva que
no civil terá o prestigiamento social de Luiz
Carlos (Cleia Marcia) Espindola, sr. Alberto
Kretzer da Silva e sra. Ernestina Isabel Phi

llppl, Laerte (Regina Ester Koerich) Andrade,
Rubens (Cinira Vaz) Becker, Roberto (Ruth)
Duarte Silva e Milton (Terezlnha Coelho) Duar
te Silva e, no religioso o sr. Rene Assis (Wan
da Menes) Borges, Luiz Alberto (Rosiris Frei

tas) Borges, Waldir Assis (Ester Fener) Kret-
\

Escreve
Dr. Luiz de Souza - Rio de Janeiro - Nos

so fraterno "Dokta" Luiz de tão gloriosas jor
nadas na Pérola do Vale, onde foi advogado
dos mais competentes, jornalista e diretor de

zer, Adelino (Zurita Kretzer) Souza, Arnoldo

(Maria Osiris Koerich) Souza e Alvaro (Iara
Borges) Fernandes.

Por parte do noivo, no civil, será para..

ninfado pelo sr. Alvaro (Maria Helena Meira)
Luz Filho, Paulo Roberto (Edla Luz) Gouveia

Motta, Rubio (Maria ,do Rosário Kretzer) Luz,
Orlando Nicolich (Maria de Lourdes) Chaplin,
Guilherme Nicolich (lIka) Chaplin e Claudio
Sanford Lins e srta. Angela Maria Borges e,
no religioso, o sr. Silvio (Albertina Maria Re

gis) de Souza, Amauri Antonio (Aurea For

beci) da Silva, Walter Kretzer Borges e srta.

Rosangela Freitas, Elvert de Oliveira e srta.

Maria de Lourdes Chaplin, Rui (Catia Regina)
Duarte e Celestino Gredilha (Dareirene Cha

plin) de Araujo.
Os ,convidadqs, após a cerimônia religio-

'

\
'<,

sa, serão recebidos nos salões de festas do
Lira Tenis Clube.

"Correio do povo'), apresenta aos feli-

zes nubentes e distintos pais, os votos de

muitas felicidades.

o Leitor
"Os Clubes "Faixa Azul" e "Vasto Ver

de" (não seria Água Verde?), se não me fa
lha a memória (sim, já lá se vão mais de 20

anos!), foram duas entidades futebollstlcas
jornal, e vereador em toda a sua hierarquia, que tiveram o Mótlnha como Fundador ou

além de Deputado Estadual, Secretário de Es- como Líder dedlcadísslmo.
tado da Segurança Pública e Procurador de "A rapaziada da época, coroas de hoje,
Santa Catarina no Rio de Janeiro casado com podem atestar a garra' com que ele mexeu no

uma filha de Jaraguá do Sul e filhos jaragua- futebol de Jaraguá, ao tempo.
enses, nunca esqueceu o "Vale do Itapocu". - "O Pedrinho Luz (Dr. Hercilio Pedro da
Quando leu a edição do dia 17 de setembro Luz Filho) e o Prlamo (Dr. Priamo Ferreira
de 1977, ele sentiu o chamamento daqueles do Amaral), o primeiro era advogado e jorna-
que um dia beberam a água do rio Itapocu. lista, o segundo Promotor Público, foram, se

Sentou na mesa de trabalho na rua Min. Vi- não me engano (tenho sempre que fazer esta
veiros de Castro, em Copacabana, e sapecou ressalva, pols jã passei dos 60!), duas criatu-
a beleza de certa que reproduzimos integral- ras de projeção e que multo colaboraram com

mente abaixo.' a atividade esportiva do saudoso Mótinha.
"Meu caro Schmoeckel , "Schmoeckel, registra sempre, com a

"Li, hoje (30-09-77), no nosso "Correio felicidade com que fizeste o necrológio do·
do Povo", edição de 17.9.77, o que

\
escreves- Mótinha, todos os fatos que enobrecem as

te sobre a morte, ocorrida aos 28.8.1977, do pessoas que deram de si em prol de Jaraguá
Mótinha (Tarcicio de Oliveira Motta será sem- e das suas coisas.
pre, para mim, o Mótinha!).

"Realmente ele era portador de muitas �'''Você, tanto quanto os que aí vivem (e
-vtrtudes -sendb que, dentre .elas, sempre. foi.,. viverarnl) e trabalham ,(e trabalharam!) fazem
-difícir apontar se ii modéstia era' maior que' a 'e escrevem a 'história- de Jaraguá do Sul.
lealdade aos amigos.

_ . I "Aceita, pols, os meus cumprimentos pe-
"Fiquei emocionado com a leitura do ne- lo bellsslrno necrológio e, também os meus

crológico que redigiste e no qual eram exalta- agradecimentos pela honra de citar, o meu

dos os méritos pessoais do Mótinha. modesto nome como um dos velhos compa-
"Permito-me, Isento de qualquer inten- nheiros do saudoso Companheiro Mótinha.

ção menos digna, lembrar uma faceta espe- "Um grande e fraternal abraço do
cial do Mótinha: Ele também gostava de um

futebólsinhol Luiz de Souza".

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Comunidade Slu Judas Jadeu
\

prepara-se para a grande festa

,

Blunk Homenageia M-ário Krutzsch
Corupá - O vereador Ernesto Felipe

Blunk, Líder do Governo na Câmara de' Ve

readores de Corupá e um dos mais atuan

tes da atual legislatura, homenageou ha se

mana passada a memória do vereador Mário

Krutzsch, Presidente da Câmara de Vereado
res de Jaraçuá do Sul, com o seguinte pro
nunciamento:

bate da honra e do dever.
Nunca acovardou-se ante o perigo, nun

ca cedeu as injunções do medo, nunca ter

giverou com o dever, nunca duvidou da jus
tiça. Foi um íder magnânimo e

'

compreen
sivo. Exigiu mais de si do que dos outros.
Eis porque te seguramos, eis porque, acatä
vamos o teu conselho.

Grande para nós foi tua perda, um líder

que desaparece, quando mals precisávamos
de sua presença.

.

.

Quem 90m as tuas qualidades de líder

para te substituir?

Permaneceremos, porém, fiéis à tua

memória e teus exemplos, nossa luta pela
região haverá de continuar.

Um vácuo imenso nos invade a alma, e

nossa inteligência recusa-se a acreditár riõ
inevitável. Mas tal é a condição humana: vi
ver, lutar e' morrer. Mas não merecias uma

morte tão trágica, deixando teus entes que
ridos, teu município desfalcado de um sol
dado no auge da luta.

Peço a DEUS que lhe dê o merecido

repouso eterno.

\

Sebastião", iniciando Ja no proxnne
sábado, dia 15 de outubro, com baile
no Pavilhão Artur Müller, no Agrope
cuário, ao som da Banda do. Canecão
de Ouro, da cidade de Mafra, com iní';'
cio às 21h30min; dias 19, 20 e 21, ha
verá Tríduo Preparatérlo, iniciando 4a.
feira, com missa às crianças às 16 ho
ras; quinta-feira, missa da juventude
às 20 horas- e sexta-feira, missa dos
casais em igual horário.

JARAGUA DO SUL - A Comunida
de São Judas. TadelJ estará promoven-.
do de 15 a 23 do corrente, a grande
'festa popular em honra ao padroeiro,
cuja' renda reverterá em prol da cons

trução da Paróquia São Judas Tadeu,
a segunda de Jaràguá do Sul. Para

tanto, extenso programa foi elaborado.

pela Comissão O'rganizadora, tendo
como coordenador geral o padre Ele
mar Scheid, Vigário da Paróquia '�São

HOMENAGEM A MÁRIO KRUTZSCH

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;

Ainda chocado com o trágico aconte

cimento do último fim de semana, não po
deria deixar de nesta Sessão de nosso Le

gislativo prestar uma homenagem póstuma
ao colegá vereador Mário Krutzsch.

Em nome do Executivo Municipal do

.qual sou seu representante e em meu nome

pessoal, associo-me a tristeza que envolve

Jaraguá do' Sul e região. Vimos tombar um

lutador, Mário Krutzsch caiu no aceso da lu

ta, quando começávamos a conviver de sua

liderança. Pois ao iniciarmos as nossas reu

niões conjuntas' de Vereadores apenas ti

vemos duas oportunidades em participar
com sua presença. Levas, contigo entretan

to nobre companheiro a certeza de haver

lutado com denôdo e com altivez, o com-

li

Vereador Ernesto Felipe Blunk

LIder do Governo Municipal

Corupá, 27.9.77
I'

sedio-u reunião
da ABAPEjSC

Jaraguá
ordinária

Nesta colina será erigida a segunda Paróquia de Jaraguá do Sul _
São Jud�s Tadeu.

No sábado, diá 22, às 16 horas
está marcado a abertura da festa ex

terna com funcionamento de todos os
setores e barracasr às 18 horas ii Ban
dinha do sesi "Filho do Trabalhador",
-dando realce todo especial as festivi
dades, fará uma retreta no local, para
às 20. horas haver celebração da San
ta Missa cantada pelo povo e com o to
que do Hino Nacional Brasileiro, na

v hora da consagração, pela Bandinha
do Sesi, seguindo-se, ,ap6s, a festa,
que se alongará noite afora.

O clímax das festividades será no

domingo, dia 23, ocasião em que se
rão celebradas três Santas Missas, às
6h30min, 8 e 9 horas, sendo que esta
última será cantada pelo coral "Santa
Cecília" da Paróquia "São Sebastião".
A festa se extenderá por todo o dia,
até a noite; no sábado e no domingo,
dias maiores das festividades, não, ha
verá missas na Igreja Matriz - somente
no local da festa. Todos, in'dependente
de cor ou credo religioso estão convi
dados a prestigiar a festa de São Ju
das Tadeu.

Jaraguá do Sul - A Associa- realizada em Vitória no Espírito a 17 de novembro vindouro, do

ção dos Administradores de Santo, de 25 a 28 de agosto; qual constam os seguintes te

Pessoal de Jaraguá do Sul - Comunicação do reconheci- masr Produtividade, novo de

AAPJS foi a anfitriã na noite mento oficial da filiação da safio ao Administrador de Pes

de te.rça-feira, dia 27.09, da ABAPE/SC à ABAPE/Nacio- soaI, Avaliação dos resultados

reunião ordinária da Associa- nal; Organização do Seminá- nacionais da Lei 6.297, Bem

ção Brasileira de Administra- rle sobre a operacionalidade estar social na empresa e Psi
ção de Pessoal, Seccional de da Lei 6.297 a ser realizado cologia na área de Recursos

Santa Catarina -, ABAPE/SC, em Jaraguá do Sul, possível- Humanos; Plano de Pesquisa
ocasião em que estiveram pre- mente dia 14 deste mês (ainda Periódica de Recursos Huma

sentes Diretoria, Conselho não confirmada) ocasião em nos, a ser programado e exe

Consultivo, Conselho Delibe ra- que teremos em nosso meio a cutado pela ABAPE/SC; Plano

tivo, Delegações das Associa- presença de Donald Ullich, de criação de novas Associa

ções de Administradores de da Comissão Especial do Mi- ções da Administradores de

Pessoal das cidades de Join- nistério do Trabalho; Relatório Pessoal em Florianópolis, no

ville, Blumenau, Brusque, Ja- das atividades da ABAPE/SC; Sul e Oeste catarinense e, As-

raguá do Sul, Lages e Técni- Apresentação pelos técnicos suntos diversos de ordem in-

cos da FUCAT - Fundação da FUCAT do Programa de ternaí Estes, em súmula, foram

Catarinense do Trabalho. Desenvolvimento dos Gerentes os assuntos prioritários trata-

Segundo nos informou o de Relações Industriais atra- dos nessa reunläe bimensal

Professor João Beckhauser, da vés de Seminários; Encontro da ABAPE de Santa Catarina,

Marisol, Presidente da AAPJS, em Brusque e Blumenaú para tendo a AAPJS como \� orsa-

assuntos dos mais diversifi- tratar de Incentivos à Alimen- nizadora. A reunião foi culrnl-

cados estiveram em pauta, tação do Trabalhador; VIIIO. nada com uma cascudada no

destacando-se o relatório da Congresso Nacional de Adml- Restaurante da Represa, em

1a. Convenção Capixaba de nlstração de Pessoal a rsall- Guaramirim.

Administração de Pessoal, zar-sa em Porto Alegre, de 13

Notícias de Oorupá
Cm·upA. 28 de setembro de 197'1

-

,

- de' Ernesto Fellpe Blnnk.

para "Correio do Povo"

Câmara Municipal merece destaque pelo de�en
volvimento tecnológico e eco-

Na sessão de terça-feira, o nômico que a cltada Indústria
Vereador. I;rnesto. Felipe - oferece ao Município, Estado
Blunk, sollcltou envio de uma e Pars.

moção de pesar à Câmara

Municipal de JS pela perda de Semana da Sa6de
seu presidente, .

ver. Mário
.

Foi iniciada domingo, dla
Krutzsch, um líder e amigo 25, a Semaria da, Saúôe. Foi
dos Vereadores da região.

Conselho Municipal
do Melo Ambiente

O Executivo Municipal en-

viou ao . Legislativo Projeto de
Lei que cria a COMDEMA -

Conselho Municipal de Defesa

do Meio Ambiente. O referido

projeto deu entrada na Câma
ra Municipal no dia 27 e foi

encaminhado à Comissão de

Legislação e Justiça para dar

parecer.

aberta uma exposição nas de

pendências da Comunidade Guaramirim
Baile das,

o

77
prepara-se
Debutantes

para
de

Na mesma sessão, o referi
do edil congratulou-se com a

Metalúrgica Triângulo pelo
lançàmento de um maquiná
rio para indústna madeireira
e que não era fabricaão ainda
no Brasil.

Evangélica, mostrando traba-

lhos realizados pela Acaresc,
Lions Clube e Posto de Saú�
de. Durante a Semâna� foram

visitadas diversas localidades
O acontecimento do interior do Município.

Jaraguá do Sul - O vizinho e pro
gressista município de Guaramirim, a

exemplo de anos anteriores, viverá no

próximo sábado, dia 15 de outubro, a

alegria e a magnitude ae mais um Bai
le das Debutantes.

As patronesses, senhoras Amália

Meyer Dequech e Mary Manke .Jahn

já estão expedindo convite para a nol-

tada festiva, patrocinada \peJo Rotary
Club de Guaramlrim e Prefeitura Mu
nicipal. O, local do acontecimento será
a Sociedade,Atiradores Diana, tendo
seu início marcado para às 22. horas,
em traje social. A música será do Gru
po "Os Magnatas", de BJumenau e, as

reservas de mesas podem ser feitas na

Lojas Klein, ou, através do fone 48.

Sem comunicação não hã divulgação. Comunique-se,
assim voeê �stará divulgando sua cidade.) "Correio do Povo" _

Fone 72-0091 - Avenida Marechal

Deodoro, 122/130 - ex. Postal, 19 - Jaraguá do Sul-SC
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A Besta Está Solta
Assassinatos Os Mais Brutais Continuam Ocorrendo

por José Castilho PintoTransferido de Joaçaba, por
força de meu cargo de funcionário
público federal, cheguei em Jaraguá
do Sul aos 14 'de abril de 1949, há
mais de 28 anos, portanto, daí a ra

zão porque ,Já me cons.idero pa.rte
integrante e mesmo um filho adotivo
desta terra.

Ouando- cheguei a cidade era

pequena, de pouco movimento, com
uns 3.500 habitantes que pareciam
formar uma família só, pois todos se

conheciam, se davam, cultivavam
uma amizade recíproca e sincera.

Depois Jaraguá foi crescendo e

hoje está, aí com 20.000 habitantes
permanentes e outros 3.000 flutuan
tes, edifícios imponentes; grande
movimento de veículos e pedestres,
um comércio e indústria poderosos
e com profissionais habilitados em

todos os ramos de atividade.

ocorreram e diante deles fico a me

ditar' como seria bom viver-se num
mundo oride não houvesse ódio e in

justiças, hipocrisia e. injúrias, fome e

miséria, as doenças e as guerras;
onde só existisse amizade e respei
to, sinceridade e fartura, a saúde e

segurança, a. paz e o amor. Mas de

pois de assim pensar passo a me

considerar um visionário, pois che

go a conclusão infeliz de que difi
cilmente o homem conseguirá criar
um mundo assim, o mundo que ima

ginei cheio de verdade e de justiça,
de lindezas, de paz, de amor e bom
viver.

Antes de finalizar quero lembrar
às cabeças pensantes de Jaraguá,
aos que tem o poder nas mãos, às
nossas autoridades, enfim, para que
revigorem os pedidos e providências
no sentldo de Jaraguá ser dotada
sem demora de um maior contingen
te de elementos e de viaturas potl
ciais, inclusive uma Rádlc-Patrulha,
para melhor policiar a cldade e pre
venir, na medida do possível, os cri
mes como esses que estou a men

cionar.
Finalizando, para os índios gua

ranis brutalmente chàcinados, e a

pobre mulher que
-

desapareceu no

domingo vítima de um crime passlo
nal, o meu adeus. E para você, Má
rio Krutzsch, as saudades de seus

familiares e dos amigos, com a cer

teza de que seu desaparecimento é
somente material porque em espíri
to continuará vivendo junto de todos

Isto é sinal de que Jaraguá pro
grediu bastante, mas os fatos dolo
rosos que enlutaram a cidade nes

tes últimos 25 dias, primeiro com o

massacre de 3 índios guaranis, de
pois a imolação do vereador Mário
Krutzsch, e no domingo passado o

crime passional com o assassinato
de uma mulher indefesa, podem dar
a impressão, aos menos avisados, de
que o progresso de Jaraguá foi,mais
material do que cultural e espiritual.
Mas não é bem assim, pois releva no

tar e isto para a preservação do bom
nome de Jaraguá e de seu povo pa
cato, que os chacinadores dos ín
dios, o imolador do sr. Mário
Krutzsch e o assassino da mulher
não são jaraguaenses.

Mas sejam os criminosos de on- nós.
de forem, o certo é que os crimes Jaraguá do Sul, 03.10.77

Pereira no Ataque, King Kong na Deíesa
De repente, no Brasil, ceram os gols e a ·graça GIlberto Costa

decidiu-se que es' joga- do jogo. Foi
.

então que que são muito eficientes
dores de defesa devem a- começou a nova moda. no ataque. Mas, em tro
tacar. Antigamente,. ao Primeiro era um dos Iate- ca, abrem enormes bu

pessoal da defesa, cabia rais que se arriscava a ir racos na defesa.
defender. O zagueiro jo- ao ataque, depois os dois. Há menos de um ano

gava lá atrás e- se chama- . Agora, além deles, tarn- da Copa, ê 110ra de se

va "beque de espera". bém
,
os zagueiros de á- pensar seriamente no as

Era grande e forte e só ia rea. Toda a defesa ata- sunto. Se vamos ter, na

ao ataque na hora do es- ca. E, em compensação, defesa, bons ponteiros
canteio, para tentar o gol os atacantes defendem. como são Nelinho e Ma
de cabeça. Depois veio a Os pontas recuaram, os rinho, e bons pontas-de
fase das retrancas e fer- meias recuaram, e já se lança como Pereira e E
rolhos: aos dois beques vê até centro-avante dan- dinho, será preciso con

somaram-se mals : dois e do bico na área. tar com uma forte com

a soma virou "linha de Até aí tudo bem. Já se pensação defensiva na

zaga". Do velho e ofen- viu, em 1974, que um time meia cancha. Isso signifi
sivo 1-2-3-5 passamos pa- polivalente, como o da ca que se terá de plantar,
ra o retrancado 1-4-3-3, Holanda, funciona. O, pro- ali na entrada da área,
que acabou no retranca- blema é que os nossos. alguém como Caçapava,
dissimo 1-4�4-2' qOando' Cléfensores-atacántes

.

vão 'o King Kong dos Pam
recuaram tambem o pon- e ficam. Atacam bem e pas. Porque a verdade,
ta-esquerda. não defenClem. Luiz Pe- sem trocadilho, é que

Com o entupimento d� reir.ai'e Marinho, por e- polivalência não se ensi-
zona defensiva' desapare!- xemplo, demonsttaram na a macaco velho. Apla.

Escritório de Advocacia
«DR. ALTAiR LAZZARIS»VITORIO
Senhor empresário.

.

Qualquer que seja o seu ramo de negócios,
conte sempre com os serviços
do ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

"DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS", que disp6e de um departamento
de cobranças mensais executadas por uma equipe especializada •

•
J

A partir ,de agora, chame 72-0004
e deixe em mãos éxperlentes /

a sua cobrança mensal na praça.

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA "DR. VITORIO ALTAIR LAZZARIS".
qua Domingos da Nova, 283 - Jaraguâ do Sul.

I

S I N E-S.C: Grande a Procura
de Empregos em Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - o último boletim
do SINE/SC que circulou na quarta-

.

feira nos principais diários do Estado
traz a oferta e procura de recursos

humanos disponíveis em várias regiões
de Santa Catarina. O núcleo de Join
ville,' que engloba as cidades de Ara

quari, Barra Velha, Campo Alegre, Co
rupá, Garuva, Guaramirim, Jaraguá
do Sul, Joinville (sede), Massarandu
ba, Rio Negrinho, São Bento do Sul,
São Francisco do Sul e Schroeder, é
um dos que mais possuem procura
de empregos. Em levàntamento que
efetuamos com base no Boletim 48,

havia 149 ofertas de procura, sendo
que destas 49 solicitam emprego em

nossa cidade. Outro ponto que mere

ceu nossa atenção é que a maioria
dos que querem empregar-se junto à
nossas indústrias são serventes e au

xlllares de escritórios e a maioria pes
soas da faixa etária inferior a 30 anos.
O Programa Estadual de Empregos da
Fundação Catarinense do Trabalho,
órgão da Secretaria da Administração
e Trabalho, mantém escritório em Ja
raguá do Sul à Av. Getulio Vargas,
97, defronte ao Banco Nacional.

Atencão Senhores
•

Contribuintes
Com a nomeação do Fiscal de Rendas Municipais através

da Portaria nO. 37Í77, e a fim de evitar passiveis dissabores aos Contri
buintes do Alvará de Licença e Localjzação e do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza, vem a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, so
licitar a todas as Empresas Industriais, Comerciais ou Prestadoras de
Serviços, bem como aos Profissionais Liberais, que legalizem a s�a si
tuação perante a Fazenda Municipal com a maior brevidade passivei.

Jaraguá do Sul, 03 de outubro de 1977

VICTO,R BAUER
Prefeito Municipal

Venha
O Novo

Dirigir
Chevette,

Irm!os Emmendõrfer S.A. Com. e Imp.
Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-0969

72-0769
72-0060

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

foi feito para você

Para refletir: 'Antes de notar uma pedrinha, no

olho do próximo, verifique se não há um para

lelepípedo no seu',
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Estado de Santa Catarina

:Prefeitura ·muniaipal de ·!laraguá do Sul
DECRETO N°. 449/77 tubro de 1977. revo.gadas as dlsposlções em contrário.

Palácio. da Prefeitura Municipal de Jaraguá do. Sul, aos 30
dias do. mês de setembro. de 1977.Nomeia o Diretor da Fundação Educacionpl

Regional Jaraguaense.
VICTOR BAUER, Prefeito. Municipal de Jaraguá do. Sul, Es

tado. de Santa Catarina, usando. das atribuições que lhe conferem o. item
XXIX do. Artigo nO. 70, da Lei Co.mplementar nO. 5, de 26 de novembro de
1975 e, cem fundamento. no. ftem II do. Artigo. 70. da Lei Municipal nO.
439/73, de 31 de agosto de 1973,

DECRETA:
Artigo. 1°. - Fica nomeado o. Professor Dr. Padre ELEMAR

SCHEID, para exercer o. cargo. de DIRETOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIO
NAL REGIONAL JARAGUAENSE.

.
. Artigo. 2°. - Este Decreto. entrará em vigo.r no dia 1-0. de ou-

tubro. de 1977, revo.gadas as dispo.sições em contrário.
Palácio. da Prefeitura Municipal de Jaraguá do. Sul, aos 30

dias do. mês de setembro. de 1977.

VICTM BAUER
Prefeito. Municipal

O presente Decreto. to i registrado. -e publicado. nesta Dire
teria de Expediente, Educação. e Assistência So.cial, aos 30 dias do. mês
de setembro. de 1977.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Dirêto.ra

\

DECRETO N°. 453/77

VICTOR BAUER, Prefeito. Municipal de Jaraguá do. Sul, Es
tado. de Santa Catarina, usando. das atribuições quê lhe confere o. Item'
XXIX do. Artigo. 70, da Lei Co.mplementar n", 5, de 26 de novembro de
1975 e, cem fundamento. no § 20. do. artigo. 70. da Lei n", 439/73, de 31 de
agosto de 1973, comblnado cem o. artigo. 9°., letra "A" da lei nO. 471/73,
de 31 de dezembro. de 1973,

Artigo. 1°. - Fica nomeado o. Dr. ALiDOR UlEDERS, pára
representar a Associação Cornerclal e Industrial no Conselho Curador

. da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENsE.

VICTOR BAUER
Prefeito. Municipal

O presente Decreto. to i registrado e publicado. nesta Dire
teria de Expediente, Educação. e Assistência So.cial, aos 30 dias do. mês
de setembro. de 1977.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Direto.ra

) '"r,"
-

: '

Artigo. 2°. - O mandato. será de deis anos, na forma do. § 10.
do artigo. 9°. da Lei nO. 471/73, de 31.12.73.

-

Artigo. 3°. - Este Decreto. entrará em vigo.r no dia 10. de ou
tubro. de 1977, revo.gadas as dispo.sições em co.ntrário..'

Palácio. da Prefeitura Municipal de Jaraguá do. Sul, aos 30
dias do. mês de setembro. de 1977.

DECRETO N°. 450/77
v-

I

VICTOR BAUER, Prefeito. Municipal de Jaraguá do. Sul, Es
tado. de Santa Catarina, usando. das atribuições que lhe' confere o. ítem
XXIX do. Artigo. 70, da Lei Co.mplementar nO. 5, de 26 de novembro de
1975 e, cem fundamento. no § 2°. do. Artigo. nO. 7. da Lei n°. 439/13 de 31
de aqosto de 1973, combinado cem o. artigo. 90., letra "a" da Lei nO.....
471/73 de 31 de dezembro de 1973,

DECRETA:
Artigo. 1°. - Fica nomeado o. senher JOSÉ CARLOS f\JEVES,

para representar o. Municfpio. no Oonselho Outader da FUNDAÇÃO EDU
CACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE.

Artigo. 2°. - O mandato. será de deis anos, na forma do. §
1°. do. Artigo. 9°, da Lei n°. 471/73, de 31.12.73.

Artigo. 3°. - Este Decreto. entrará em vigo.r no dia 1°. de ou

tubro. de 1977, revoqadas as dlsposlções em contrárlo .

.

Palácio. da Prefeitura Municipal de Jaraguá do. Sul, aoe 30
dlas do. mês de setembro. de 1977. VICTOR BAUER, Prefeito. l'V1unicipal de Jaraguá do. Sul,' Es

tado. de Santa Catarina, usando. das atribuições que lhe confere o. ítem
XXIX do. Artigo. 70, da Lei Co.mplementar nO. 5, de 26 de novembro de 1975
e, cem fundamento no § 2°. do. artigo. qo. da Lei nO. 439/73, de 31 de a

gesto. de 1973, combinado cem o. artigo. 90., letra "a" da [ei nO. 471/73,
de 31 de dezembro. de 1973,' ;

VICTOR BAUER
Prefeito. Municipal

O presente Decreto. to i registrado. e publicado. nesta Dire
teria de Expediente, Educação. e Assistência So.cial, aos 30 dias do. mês
de setembro. de 1977.

.'

ASTRl'f K. SCHMAUCH
Direto.ra

DECRETO N°. 4"54/77

VICiOR BAUER
Prefeito. Municipal

O presente Decreto. fo i registrado. e publicado. nesta Dire
teria de Expediente, Educação. e Assistência Soclal, aos 30 dias do. mês
de setembro. de 1�77.

ASTRIT K. SCHMAUCH DECRETA:
Artigo. 1°. - Fica nomeado o. Vereador JOSÉ ALBERTO

KLiTZKE, para representar a Câmara de Vereadores do. Município. de Ja
raguá do. Sul no Conselho Curador da FUNDAÇÃO EDUCACrONA[ RE
GIONAL JARAGUAENSE.

Artigo. 2°. - O mandato. será de deis anos, na forma do. §
1°. do. artigo. 9°. da Lei n°. 471/73, de 31.12;73.

Artigo. 3°. - Este Decreto. entrará em vigo.r no dia 1°. de ou
tubro. de 1977, revo.gadas as dlsposlções em contrárlo .

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do. Sul, aos 30
dias do. mês de setembro. de 1977.

Direto.ra

DECRETO N°. 451/77\

VICTOR BAUER, Prefeito. Municipal de Jaraguá do. Sul, Es
tado. de Santa Catarina, usando. das atribuições que lhe confere o. ítem
XXIX do. Artigo. 70, da Lei Co.mplementar n", 5, de 26 de novembro de 1975
e, cem fundamento. no § 20. do. Artigo. nO. 7, da Lei n°. 439/73, de 31 de
agosto de 1973, comblnado cem o. Artigo. 9°., letra "a" da [ei nO. 41l/73,
de 31 de dezembro de 1973,

.

,

DECRETA:
I Artigo. 1°. - Fica nomeado o. Padre ELEMAR SCHEID, para

representar a Comunidade Católica no Conselho Curador da FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL REGIONAL JARA6UAENSE.

Artigo. 2°� :. O mandato. será de deis anos, na forma do. § 1°.
do. Artigo. 9°. da Lei n°. 471/7�, de 31.12.73.

Artigo. 3°. - Este Decreto. entrará em vlqor- no dia 1°. de ou

tubro. de 1977, revoqadas as dlspcstções em contrário .

Palácio. da Prefeltura Ml!nicipal de Jaraguá do. Sul, aos 30
dias do. mês de setembro. de 19�7.'

VICTOR BAUER

PrefeitQ Municipal
O presente Decreto. to i registrado. e publicado. nesta Dlre

teria de Expediente, Educação. e Assistência So.cial, aos 30 dias do. mês
de setembro. de 1977.

.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Direto.ra

DECRETO N°. 455/77

VICTOR BAUER
,

Prefeito. Municipal
O presente Decreto. to i reqlstrado -e- publicado. nesta Dire

teria de Expediente, Educação. e Assistência So.cial, aos 30 dias do. mês
de setembro. de 1977.

VICTOR BAUER, Prefeito. Municipal de Jaraguá dó Sul, Es
tado. de Santa Catarina, usando. das atribuições que r'he' confere o. ftem
XXIX do. Artigo. 70, da Lei Co.mplementar nO. 5, de 26 de novembro

.

de
1975 e, cem tundarnento no § 2°. do. artigo. 70. da Lei n°. 43.9/77, de 31 de
agosto. de 1973, combinado cem o. artigo. 90., letra "a" d� LE�i n". 471/73,
de 31 de dezembro de 1973,

-

-AS.TRIT K. SCHMAUCH
Diretora

DECRETA:
Artigo. 1°. - Fica nomeado o. senhor WALDIR ßERNDT, pa

ra representar es Clubes de Serviço. no CONSELHO CURADOR DA FUN-
DAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE.

.

.

Artiqo 2°. - O mandato. será de deis anos, na forma do. § 10.
do. artigo. 9°. da Lei nO. 471/73, de 31.12.73.

Artigo. 3°. - Este Decreto. entrará em vigo.r no dia 1°. de ou-

tubro de 1977, revo.gádas as dispo.sições em contrário.
.'

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul, aos 30
dias do. mês de setembro. de 1977 ..

DECRETO N0. 452/77

VICTOR BAUER, Prefeito. Municipal de Jaraguá do. Sul, Es
tado. de Santa Catarina, usando. das/atribuições que lhe confere o. ítem
XXIX do. Artigo. 70, da Lei Co.mplementar nO. 5, de 26 de novembro de
1975 e, cem nmdamento no § 2°.. do. artigo. 7°. da Lei nO. 439/73, de 3"1 de

aqosto de 1973, cornblnado cem o. artigo. 9°., letra "a" da 'Lei n". 41t/73,
de 31 de dezembro. de 1973,

DECRETA:
.' Artigo. 1°. -: Fica nomeado o. Pastor IEGBERTO SCHWANZ,
para representar a Oornunldade Evangélica Luterana no Oonselho Cura
der da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE.

_ Artigo. 20. - O mandato. será de deis ano.s, na fo.rma do. § jO.
do. artigo 9°. da Ler nO. 471/73, de 31.12.73.

_

Artige 30. - Este Decreto. entrará em vigo.r no. dia 1°. de o.u-

VICTOR' BAUER
. '. Prefeito Municipal,

.

O presente Decreto. to i registrado. e putiltcado nesta Dire-
.

teria de Expediénte, Educaç.ão. e Assistência $o.cial, ao.s 30 di.as do. mês
de setembro. de 1"977.-

.
,.

.

.

ASTFlIT K. SCHMAUCH
. Diretora
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'Posto de Observação
\

Quando Janeiro Vier
Já foi dito que ° lançamento de Maga

lhães Pinto à Presidência da República é "uma

piada". Mas, se anedota era na origem, a

candidatura, com /0 tempo, acabou virando

coisa séria. Hoje, não se pode tratar do tema

"sucessão" -sem levar em conta este dado - a

presença do senador mineiro no páreo.

otimismo de Magalhães convidando jornalistas
para um café da manhã em 1979 no Palácio

do Planalto é apenas uma pose para a im

prensa, Mas, por outro lado, ninguém mais se

amsea a dizer que a sua campanha presiden
cial é uma "piada". Neste momento, ela é,
sem dúvida, uma peça Imponante, ponderá
vel, do jogo sucessório.

Da dúzia e meia de candidatos lançados Parece que, quando janeiro vier, MP terá

a esmo existe hoje, para valer, três candida- conseguido, no mínimo, um polpudo ptêmio de

tos militares e Magalhães Pinto. Claro que até consolação. Se o quiser, poderá ser Governa

janeiro muita água passar� sob a ponte que dor ou até vice-Presidente. E já não se pode
liga as pretensões dos candidatos e do ear- sequer considerar uma grande surpresa se

go de Presidente. E é claro, também, que o ele conseguir mais do que isso.
,

-000-

Em questão o apoio äs pequenas e médias empresas
Finalmente cessaram não ultrapaese os 4,8 ml- junto de medidas, que,

no dia 24 de . agasto os Ihões e o seu capital a pela sua importância so

boatos que corriam nos Cr$ 1 milhão; 20.) A re- cial devem dinamizar sua

meios empresariais so- dução do IR 'de 3% pára parttclpaçäo na econo

bre o "pacote" de medi- 1,5% para empresas do mia. Porém, no mesmo

das a ser introduzido pe- mesmo porte; 3°.) Isen- dia apressaram-se diver

lo governo para auxiliar çäo do pagamento do IR sos représentantes das

as pequenas e médias para empr�sas cujas re- lideranças empresariais
empresas brasileiras. O ceitas brutas não ultra- a criticar a "fragilidade"
pacote veio à luz. passem -Cr$ 150.000,00; e "superficiaIiClade" das

Das. conclusões conti- 4°.) Inclusão do Banco do medidas, numa clara de
das nos relatórios apre- Brasil na Resolução 388 monstração de frustra
sentados pelos dois gru- do Banco Central que de- ção, sendo prontamente
pos de trabalho incumbi- termina a obrigatorieda- repreendidos pelo minis
dos do diagnóstico do se- de da concessão ,de em- tro chefe da Secretaria
tor resultaram as seguin- préstimos às pequenas e de Planejamento da Pre
tes soluções: 1°.) A per- médias empresas no mon sidência.
missão para declaração tante de 12% dos depó- Só' o tempo poderá

.

do Imposto de Renda sitos it vista. mostrar quem está com

com base no lucro pre-, Serão, a grosso modo, a razão.

sumido, desde que 'a re- 650.000 as' empresas be-
ceita bruta da empresa neficiadas, com o eon- rs, Passarelli, da APLA)

,

-000-

Cinema Nacional na Televisão
sa a uma indagação: Por que não se aprovei
tar mais a literatura nacional: Alencar, Ma

cedo, Machado, Setúbal, Veríssimo? O filme

Iracema cuja realização vai começar em bre

ve certamente sertf coroado de êxito, pois o

povo tem prazer em reviver as cenas de um

romance na sala de espetáculos, para compa

rar, recordar, enfim, dar aos personaçens uma

.

face, uma imagem. Foi neste peculiar gosto
do público que se baseou David, O'Selznick

pará levar às telas grandes romances como
. Rebeca, ... E o Vento levou, etc.

TELEVISAO

Claudio de CJcco
A reapresentação do filme de Oswaldo

Massaine Independência ou Morte, n.B tarde
do dia 7 de setembro, nos proporcionou o en

sejo de rever uma das mais bem cuidadas

produções do cinema nacional -que tem me

recido no exterícr uma acolhida somente re

servada às super-produções dos melhores

tempos de Hollywood. Terminado .o filme fica

se meditando sobre o riquíssimo veio que,
tanto para o cinema cerno para a televisão, é

a nossa História.

Sabemos que os filmes históricos não PQ
dem contar com a vantagem do "suspense" e

que, na marona dos casos, exigem gastos
consideráveis de produção, mas também não

a.,e pode esquecer que pelfculas do nível de

Independência ou Morte são sucessos de bi

lheteria, no Paí� e no estrangeiro.
E desta consideração facilmente se

o ideal seria .que, aos poucos, o cinema

nacional se impusesse também à televisão,
com a produção de, filmes de uma hora de

duração ou de novelas compactas, tipo "Caso

Especial", para podermos dispensar os "en

latados" que tão caro custam às nossas di

visas, e que muitas vezes são de baixa: qua
lidade artística e técnica.

(O autor é professor,
pas- Comunicação e Arte).
---000-

pós-gracfuaCio em

Pt �r()Jl}�§nto de
G�rn�atS e IESJ1}atçoIDlatves .

I
. P. G. Cosia que este mundo de verdade consegue des

pertar.
Entre fins de agosto e início de setem

bro foi desenvolvido o programa de lança
mento das naves voyager. Essas espaçonaves
norte-americanas partiram para uma viagem de

2 bilhões e 250 milhões de quilômetros, le

vando a bordo câmaras de televisão e máqui
nas fotográficas. A Voyager-I val contornar o

planeta Júpiter em dezembro de 1978, e dois

anos depois estará na órbita
,
de Saturno, f.iI

mando e tirando milhares de fotografias des

ses planetas. Depois, as naves sequirao via

gem para diante, para fora do sistema solar,
numa jornada de 12 anos, à procura de um

hipotético mundo onde vivem seres inteli

gentes.

o Homem é um ser fascinado por aquilo
que não compreende e que não alcança. E es

sa sua atração pelo Incompreensível tem pro
duzido, entre outras coisas, uma sérle de fil

m,es que exploram o irreal e o fantástico.
Muitos dos cinemas brasileiros estão e

xibindo King Kong, a estória dramática do
imenso gorila apaixonado por uma loira. E já
se anuncia o retorno, refilmado, de outro clás

sico da aventura Incrlvel: Super-Homem, que.
vem al incrementado com todas as mais mo

dernas técnicas de filmagem e com um
,"

ator
do nível de Marlon Brando, que faz o papel
do pai que despacha o super-bebê de Kryp
ton para a Terra, para salvá-lo da catástrofe

que ameaça seu planeta de origem. Antes ti

vemos Tubarão, ExorcIsta,'Rollerball e tantas

outras lncuraões . no reino da fantasia.
Curiosamente, ao mesmo tempo que o

homem vai ao cinema para viver algumas ho
ras fora da sua própria realidade, no universo
do Improvável e do imaginário, a vida real a

presenta fatos tão maravilhosos como os mais
elaboradamente imaginadOS pela ficção cien
tífica. E, no entanto, é escassa a curiosidade

Isso. é real, concreto, é a extraordinária

criação do próprio ser humano, esse ser es

tranho e curioso que talvez dedique um bo

cejo de tédio à notrcla, num canto de página
do jornal, sobre as naves que a humanidade
lançou universo afora, e que depois vai ao

cinema maravilhar-se com os tubarões e os

gorilões.

Prêmio Jer6nimo Coelhu
A Assembléia Legisla- Em nome dos laureá-

tiva de Santa Catarina, dos falou o jornalista An
realizou no dia 29 de se- tonio Kowalski Sobrinho,
lembro de 1977, sessão seguido da' palavra do

especial de entrega dos dep. Antonio Plchettl e,

prêmios aos vencedores finalmente o jornalista
do Jerônimo Coelho de Carlos Castello Branco,
Jornalismo, nas pessoas atual presidente do Sind i
dos jornalistas Antonio cato dos Jornalistas pro
Kowalski . Sobrinho e Bo- fissionais do Distrito Fe
nifácio Bertoldi (10. lu- deral, dizendo à certa al

gar), Elaine Borges (20. tura que "quando a im

lugar) e Moacir Pereira prensa brasileira luta, ho

(30. lugar), com troféus je, pela supressão dos

entregues pelo Secretá- instrumentos de exceção,
rio Salomão Ribas Filho, pela plena liberdade de

representando o Gover- imprensa, pela Unlversi
nador, Jornalista Carlos dade livre, pelo sindica
Castello Branco e Dep. to livre, pela igreja livre,
Octacílio Pedro Ramos, não está lutando pelo
respectivamente. MDB mas por uma causa

I doFesta
o Governo do Territó

rio Federal de Roraima,
no extremo nortedo Bra
sil, através de sua Secre
taria de Economia, Aqrl
cultura e Colonização,
estará promovendo nos

dias 21, 22 e 23 de outu
bro próximo, a I FESTA
SETENTRIONAL 'DO AR
ROZ - I FESEA.

A finalidade da festa, é

promover o aumento. da

produção e da produti
vidade da cultura do ar

roz no Território e, a sa

fra 77/78. O coordena
dor aa I FESEA, Melqui
zedeque M. Firmino está
convidando a todos para
assistir a festa. Nós do
sul do Brasil, região on-

de Jornalismo
naclonal". ,

- ':As críticas - pros
segue - ao comportamen
to de oposicionistas a .a
eventuais erros da Oposi
ção, são tão correntes na

Imprensa quanto as criti
cas' à possível timidez da
malorta da ARENA,' na

participação de uma luta
na qual entra com o co

medimento devido à sua

fidelidade a um movimen
to, cuja persistência de
propósitos continua a

crer" .

A platéia 'era, formada
por jornalistas, autorida-'
des e deputados que in
tegram as duas banca
das.

Arroz Roraimaem
de :o cultivo do arroz

.

é
feito em larga escala, de
vemos prestigiar nossos

irmãos rizicultores do
"chapéu do Brasil", onde
inclusive poderíamos a

prender ou ensinar no

vas técnicas de cultivo do
arroz. Está lançado o

convite.

fUSGA
MODELO 77,
MODELO 78,
MODELO 79,
MODELO 80,
MODELO 81,
MODELO 82,
MODELO 83,
MODELO 84,
MODELO 85,
MODELO 86•••

S.A. [«4
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 930 - JARAGUA DO SUL - SC

Meoegotti Veículos
REVENDEDOR AUTORIZADO VOLKSWAGEN

5a. Delegacia de Serviço Militar

Jaraguá do Sul - SC
JOVEM BRASILEIRO

De 14 ã 22 anos

Bê um passo'para o futuro, ingressando nas fileiras da Aeronáutica.
Informações: Na Junta Militar

I
/
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maselli; João Pessoa x Arena Jovem; União

Juvenil Cristo x Botafogo; Grêmio Munao Jo

vem x Unidos da Pe�ada; Os Dragões x San

ta Cruz e Fluminense x Os Fuzileiros:
-00-

CAMPEONATO DA LCD: TAMBÉM
NAO SAIU 1a. RODADA

CORUPA - Os jogos da primeira rodada

do Campeonato da Primeira Divisão da Liga
Corupaense de Desportos foram transferidos

para o dia 2 de novembro face as fortes chu

vas que se abateram sobre Corupá e São

Bento do Sul, locais dos encontros entre D.

Pedro II x Iplranga e São Bento x Bandei
rantes. A rodada transferida será desdobra

da dia 2 de novembro (Finados) na semana

intermediária entre o término do primeiro e

início do segundo turno. Assim, amanhã, dia

9, será cumprida a rodada de número dois

acontecendo em Rio Negrinho o cot. entre

Ipiranga x Bandeirantes e, em São Bento do

Sul, no Bairro de Serra Alta, o Esporte Clube

São Bento recepcionará o Continental de Rio

Negrinho, folgando, nesta rodada, o D. Pe

dro II de Corupá.
-00-

EM FASE FINAL OS TORNEIOS

DO SESI

JARAGUA DO SUL - Está chegando ao

epílogo o Campeonato Sesiano de Futebol de

,Salão troféu "Industrial Vicente Donini" e o

Torneio de Voleibol Feminino Sesiano Troféu

Industrial "José Carlos Neves" promoção do

Serviço de Recreação e Esportes do Sesi,
agência de Jaraguá do Sul.

Domingo passado teve infcio as finais do

Campeonato de Fut-Sal com os encontros en

tre Argl 2x9 Marcatto e Cyrus 1x1 Emmen

doerfer. No melo destes jogos, houve a pri
meira atuação das atletas participantes do

Torneio de Voleibol, ocasião em que a equi
pe' da Marquardt venceu a Marisol por 2x1.

Amanhã
A penúltima rodada da finalíssima do

Campeonato de Fut-Sal marca com inIcio às

8h15min os encontros entre 10. Chave B

(Marcatto) x 10• Chave C (Cyrus) e 10. Cha

ve O (Emmendoerfer) x 10. Chave A (Argi).
Pelo Torneio de Voleibol .a Arweg enfrerifará
o perdedor do jogo 1, no caso a Marisol.

-

TORNEIO "PRESIDENTE
MARIO KRUTZSCH"

JARAGUA DO SUL - O Vereador Reginal
,

do Schiochet sugeriu a realização de um Tor
.

neio de Futebol de Salão entre os Vereadores

das Câmaras que participam das reuniões

conjuntas, 'na sessão de segunda-feira, pro

ponde) que o' mesmo denominar-se Torneio

"Presidente Mário'. Krutzsch", onde 'seria co

brada uma módica entrada, sendo que a ren

da reverteria em favor da famllia do extinto

ex-presidente do legislativo loeal, O vereador

José A. Klitzke sugestionou que a Comissão

de Educação emitisse parecer sobre o caso,
em se tratando de uma promoção esportiva
envolvendo os edIs.

O FIM DA CARREIRA DE PELÉ

22 e títulosEsportes
. ) FLAVIO JOSÉ

RETURNO DA PRIMEIRONA
SERA AMANHA CEDO

JARAGUA 00 SUL - O returno do Cam

peonato da Primeira Divisão de Amadores da

Liga Jaraguaense de Desportos, após parall-,
zação de duas semanas, será reiniciado na

manhã de domingo com os jogos entre iuvenis
e titulares.

Os encontros serlo realizados a partir
das 8h30min com os jogos Baependl x _Estrêl

la, no Estádio Max Wilhelm e Botafogo x Se

leto na Barra do Rio Cerro. Segundo nos in

formou o presidente .da lJD .Mário Vitório

Rassweiler, os jogos entre as equipes juvenis
iniciarão às 8h30min e, entre titulares às 10

horas, face ao jogo interestadual entre Ju

ventus e Atlético Paranaense.

Juvenil do Baependi Campeio
Jogando domingo passado pela manhã

no Estádio Max Wilhelm, em campo em pre
caríssimo estado, devido as fortes chuvas que
se abateram na região, o juvenil do Clube

Atlético Baependi venceu ao juvenil do Seleto

Esporte Clube, de Guaramlrim pelo escore de

1 tento a O, sagrando-se campeão do primei
ro turno, na' categoria.

-00-

CHUVAS IMPEDEM REALlZAÇAO
DE JUVENTUS x ATLÉTICO

JARAGUA DO SUL - As torrenciais chu-

vas que cairam sobre nossa cidade no último

final de semana, Impediu a realização do en

contro interestadual entre Grêmio Esportivo
Juventus e Clube Atlético Paranaense, de

Cu�ltiba, que seria realizado na tarde de do

mingo. Face a Isso, o jogo foi transferido pa
ra a tarde de amanhã (se o tempo permitir)
a partir das 15 horas da tarde com a mesma

programação e promoção do domingo ante

rlor, no setor esportivo. O torcedor que adqui
riu ingresso antecipadamente pode tranquila
mente assistir na tarde de amanhã Juventus x

Misto do Atiético Paranaense, estando, ainda,

apto a concorrer aos prêmios em
-

1:Iinheiro

oferecidos pela diretoria juventina, a ser .sor

teado no intervalo do primeiro ao segundo
_ tempo. Portanto amannã, no Estádio João

Marcatto Juveritus x Atlético Paranaense.
---00-

4a. RODADA DO TAFUSS

TAMBÉM CANGELADA
SCHROEDER - A_ rodada de número qua

tro do Primeiro Torneio Aberto de Futebol de

Salão de Schroeder_ que deveria ser realiza

da na tarde de sábado (01.10) foi transferida

para a tarde/noite de hoje, nas canchas do

Grêmio Esportivo Jarlta, em' Itapacuzlnho -

devido ao mau tempo reinante e por as can

chas serem ao ar livre. Assim teremos a par
tir das 17 horas de hoje IrmAos Alegres x To-

de glóriasanos
East Rutherfod, Nova Jersei - As crian

ças ofereceram-lhe flores brancas, o público
o aplaudiu por vários minutos, seu pai o abra

çou emocionado: o rei do futebol, Pelé, abdi
cava do seu trono, em favor dos mais jovens.

Mais tarde, ao recordar o momento, Pe
lé disse com voz calma: "hoje morri um

pouco".
Ne intervalo da partida de despedida, en

tre o Cosmos de Nova Iorque e o Santos, Pe

lé subiu na plataforma erguida no centro do
estádio dos. Gigantes sob uma cerrada chuva

cujos pingos certamente lavaram-lhe do rös
to os sinais das lágrimas que vertera pouco
antes.

A poucos passos de distância, a sua es

querda, encontrava-se seu pai, Dondinho, que
se viu - obrigado a renunciar a suas ambições
futebolfsticas por ter de trabalhar muito para
sustentar a famma pobre e numerosa, na ci
dade de Três Corações, Estado de Minas Ge
rais.

Pelé tirou a camiseta verde do Cosmos

que vestiu durante três anos e a entregou a

seu pai, enquanto 75.616 espectadores aplau
diram com dewnwal.

Era sua despedida 'do esporte que prati
cou por 22 anos e que elevou a culminâncias
de

.

perfeição insuperãveis. A multidão tam

bém se despedia de um fdolo e por isso tudo
fazia para expressar seu carinho.

O campeão dos pesos-pesados Muham
mad Ali (ex-casslus Clay) encontrava-se perto
quando Pelé dirigiu-se aos espectadores, pou-

co antes do inIcio da partida: "Como na minha

opinião o amor é o mais importante que po
demos conseguir na vida, repitam comigo três
vezes - amor, amor, amor".

Aos 42 minutos do primeiro tempo, Pelé
marcou com um tiro livre de 30 metros o gol
número 1.281 de sua carreira de 1.356 encon

tros.

Na temporada norte-americana de futebol

que se encerrou semanas atrás Pelé deu ao

Cosmos o campeonato da liga.
Na segunda metade da partida, ele vestiu

o uniforme do Santos - equipe na qual iniciou
sua carreira e pela qual jogou 1.114 vézes,
anotando 1.090 gois.

Na equipe brasileira não conseguiu fazer

gol, mas isso não afetou muito os torcedores
entre os quais estavam o filho do presidente
norte-americano, Jett· Carter, o ex-secretário
de Estado Henry Kissinger e o cantor inglês
de Rock Mick Jaggei'.

Ainda que em ocasiões anteriores Pelé
, [

tenha anunciado sua retirada e voltado atrás,
esta parece a definitiva.

"O pior momento da - vida é quando al

guém encerra sua carreira" - disse depois.
"Mas é maravilhoso poder conolul-la quando
se quer. Alguns jogadores querem parar e não

podem por falta de dInheiro".

Após a grandiosa demonstração de ca

rinho receblda Pelé '

deixa à juventude do
mundo um legado de Insuperável distinção
e elevado esplrlto esportivo.

'[
i

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

Ofertäo de Carros Usados
Maverick cupê 6 cl. . o •••••••••• :' Marrom o ••• o o o • o ••••••

Maverick cupê 4 eil. . .... o •••••• o. Marrom o ••••• o ••••• o ••

Chevette o •• � o • o o o o o o • o •••• o ••••• Verde o ••••••• o o ••• o •

Corcel GT o ••••••• o ••••••• " Verde o o ••••••• o •••••••

Corcel Sedan o o • o • o o • o •• o •••• Verde o ••• :•• o • o •••

Chevette o •• o •••• o • o •••••••• o •• o. Azul o o • o ••••

VW 1300 o •• o. 0 •••••• 0 ••••••••

-

Bege 0 ••••••• o. o o o o ••• o.

VW 1500 o ••••••• o o ••• o o •• Azul o o •••• o o • o ••••• o ••

Pick-Up F-75 4x2 . o o o •••••••• o ••• Verde o •••• o •••••• :
Pick-Up F-75 4x2 .0'0 o ••••• o • o ••• o Marrom o •• o ••••• o •••• o ••

1975
1976
1974
1975
1975
1975
1975
1973
1976
1975

Adquira o seu veiculo novo ou usado em

MORETTI JORDAN & CIA. LTOA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158 - fone 72-0672
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Considerações sobre o Vocábulo Jaraguá
- (XVIII)-

JOSÉ ALBERTO BARBOSA
(Aos corpos docente e discente da Fundação Educacional Regional

Jaraguaense - FERJ; ao Rotary Club de Jaraguá do Sul" nos seus 25 anos).
Graças a esse mecanismo as. espículas e

com elas as sementes penetram no solo e não

pod'em retroceder, porquanto a base das espí
culas tem pelos curtos e rígidos que impedem
o retrocesso". E di<!: mais: "O jaraguã é muito

resistente ao fogo e ao pisoteio e tosa do

gado. Não morre com as geadas curtas e tem

peraturas não multo baixas. Resiste relativa

mente bem às secas". E quanto à utilização,
nos ensina: l'Conquanto sua principal utilidade
seja formar pastagens permanentes, presta
s� bem para ser cortado e ienado ou ensila

do. Para feno o Jaraguai deverai ser cortado

quando atingir, no mãxlmo 60 a 70 em de al

tura, pois mais velho, darai mais rendimento,
porém, a qualidade do feno não será tão boa,
ficando o capim fibroso e mais pobre em e

lementos nutritivos e de menor coeficiente de

digestibilidade. Geralmente dai 4 a 5 cortes

por ano com o rendimento total de 90.000 a

120.000 kg de forragem verde por hectare. O

rendimento em feno é de um terço destas

quantidades. O rendimento em sementes re

guia, em uma colheita por ano, 200 ,kg por
ha. A semente pexi 14 kg. o hec
tolitro". E acrescenta: "O jaragúá crescendo
livremente forma toucelras, porém, pastado
repetidamente forma um . denso gramado, a-

lastrando-se horizontalmente. Os animais de

vem ser soltos quando o jaraguá atinge 40 a

50 cm, no mãxlmo, a fim de aproveitarem
bem". E quanto à reprodução ,ensina-nos:
"Multiplica-se' facllmenté por mudas e por se

mentes, sendo este 6ltimo o método geral
mente adotado".

Algumas referências, dissemos, trazem-

nos o caplm-Jaragui como do gênero Andro

pogon. Assim é que o Dicionário Contempo
râneo da Língua Portuguesa o dá como An

dropogon rufus, Kunth. O Dicionário Ilustrado

da Língua Portuguesa o menciona Andropo
gon rufus. O Pequeno Dicionário Brasileiro da

Língua Portuguesa reza: "Jaraguá, s.m. (Bras.)
Planta das Gramíneas (Andropogon rufus

Kunth.), também chamada provis6rio; (GOiás)
campo onde medra essa planta". Sucede que
o Prof. Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira

é o organizador desse diclonárlo� Na edição
de 1974 ainda vem o vocãbulo jaraguá como o

conteúdo acima; entretanto, referido e reno

mado dicionarista lançou o Novo Dicionário
Aurélio e ali o beletrista já faz consignar o ja
raguá com o nome que nos referem Roberto

M. Klein e Jorge Ramos de Otero, ou seja,
como' Hyparrhenla rufa; hai, assim, uma atua

lização.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇAO
Jaraguá do Sul, aos 29 do mês de abril de 1977.

Dr. José Alberto Barbosa - Promotor Público

I

'/

da Primeira
COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Edital

I:

8 Segunda Praça

/

J.J. Mauricio d'Avila
Juiz de Direito

Documentos
I.

Extraviados

Assassino
elemento

Jaraguá do Sul - o
indivíduo Valdemar Nu

nes, que na madrugada
do dia 25.09 assassinou
brutalmente o Presiden
te da Câmara desta ci
dade, sr. Mário Krutzsch,
é elemento de alta peri
culosidade, inclusive
com passagens em dele
gacias do interior do Es
tado. Este fato foi cons

tatado ocasionalmente a

través de um recorte do
Jornal de Santa Catari
na, edição de 07 e 08 de
dezembro de f975, 'à pá
gina 10 onde o crápula
figurava na 'foto junta
mente com mais dois
marginais, presos em

flagrante pela polícia de
Joaçaba, em um hotel
daquela cidade.

Naquela ocasiao, Nu
nes (vulgo serrano) ti
nha 23 anos de idade,
natural de Canoinhas
SC, sendo flagrado num

hotel junfamente com

Jorge Endo (24 anos), de
Registro-SP e João Ri
beiro (28 anos) natural

de Mário Krutzsch
altamente

de Pato Branco-PR, a

cusados de vários furtos
em Campos Novos, Xan
xerê e Jaborá. Junto aos

larápios foi encontrado,
também, a erva maldita
(maconha), um talonário
de cheques com três
cheques e possuiam,
ainda, um Volkswagen.
Em Campos Novos e

Xanxerê roubaram rou

pas, tecidos entre outros
objetos de valor. Em Ja
borá, entraram no inte
rior de um ônibus da
"Reunidas", estourando
uma pasta, retirando de
seu interior a quantia de
3 mil e 915 cruzeiros.

Como se nota, o as

sassino do Presidente da
Câmara e realmente um

indivíduo perigoso e,
embora preso e detido
na Deleqacla local,

.

con

tinua a fornecer' segun
do alguns, declarações
mentirosas de que era

"amigo" do extinto Pre
sidente M. Krutzsch, in
clusive ajudando-o na

campanha 'eleitoral, per-

,

e
•

perigoso
suadindo as autoridades
que estão instaurando o

competente inquérito pa
ra averiguação da verda
deira versão do assassi
nato. A promotoria pú
blica está mantendo con

tactos através da DP,
com as Delegacias onde
o assassinato teve pas
sagem, juntando, no pro
cesso todas as informa
ções acerca do crápula
que, quer nos parecer
procura todos os meios
para safar-se da rigoro
sa pena que o espera.
Nossa cidade está com

a imagem de cidade pa
cata denegrida com os'

bárbaros crimes que es

tão acontecendo (rnals
um assassinato aomingo
passado) e pratiéados
por "estrangeiros" vindo
à estas paragens. Não
somos xenófobos mas

felizmente os filhos da
cidade fundada por Emí
lio Carlos Jourdan são
civilizados, não investem
tirando a vida de pes
soas inocentes e de bem
como vem ocorrendo.

Prestigie o que é seu!

CORREIO DO POVO, o genuinamente jaraguaense está há 58

anos difundindo o que é nosso.

JurZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

IEdllitali dc Primeira JP>raca
.

J.J. Mauricio a'Avila
Juiz de Direito

Escritório

M E R c

Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: Proces
so: Execução n. 6118. Exeqüente: Inst. e Com. de Mat. Elet. EWA Uda.
Executado: Justíno Stolf. Bens a serem praceados: 1°.) Um terreno situa
do no-Bairro Brasilia, na Rua n. 59 - Irmão Leandro, nesta cidade, fazen
do frente na referida rua com 16 rns., fundos com terras de Valeriane Zan
ghelini .corn a mesma metragem, extremando em ambos os lados com ter
ras de Valeriano Zanghelini, onde num lado mede 14,80 ms., e no outro
lado 24 ms., contendo a área total de 310,40 mS2., devídamente registra
do no Registro de Imóveis desta Comarca, sob n. 37.800 no livro n. 3-S,
avaliado em Cr$ 30.000,00. 2°.) Uma casa residencial, construída de ma

deira, tipo meia água, edificada sobre o terreno descrito pelo ítem 10.,
,

avaliado em Cr$ 5.000,00. Total: Cr$ 35.000,00. DEPóSITO: Com o próprio
executado. PRIMEIRA PRAÇA: No dia 20 de outubro de 1'.977, às 14,00 ho
ras. SEGUNDA PRAÇA: No dia 31 de outubro de 1.977, às 14,00 horas,
caso os bens penhorados não forem arrematados na primeira praça pelo
valor da avaliação ou preço superior. LOCAL: Edifício do Forum da Co
marca de Jaraguá do Sul. Nos autos não consta haver contra referidos
bens qualquer ônus e nem recurso pendente de julgamento. Dado e pas
sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 20 dias do mês de setembro de
1977. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi -.

. J.J. Mauricio d'Avila
1\

Juiz de Direito �� l'\

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JA.RAGUA DO SUL

EDITAL DE LEILÃO

Venda em 10• leilão: dia 12 de outubro de 1977, às 15,30
horas. Venda em 2°. leilão: dia 24 de outubro de 1977, às 15,30 horas.
Local: Edifício do Forum da Comarca de Jaraguá do Sujo Processo: de
Execução n. 6066. Exeqüente: Móveis Pradi, Executada: Erica R. Horst.
Bem a ser leiloado: 1°.) Uma máquina de fazer trico, marca ELGIN, n.

800, cor azul. Valor da avaliação: Cr$ 3.000,00. Jaraguá do Sul, 20 de se

tembro de 1977. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

CEREALISTA LAFFIN LTDA., declara que foram extraviados
todos OS documentos do veículo Pick-Up F-100, ano 1973, placas MS 0840,
de propriedade da empresa. Tendo requerido segunda via, tornam-se os

originais sem efeito.
Massaranduba, 23 de setembro de 1977.

Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: Pro
cesso: EXECüÇÃO N°. 5.154. Exeqüente: Sul Brasileiro, Crédito, Finan
ciamento e Investimentos SIA. Executada: OLIVIA LOMBARDI SCHIO
CHET< Imóvel a ser praceado: 1°.) Um terreno, situado nesta ciClade à A
venida Getúlio Vargas, 26, com a área de 1.609 rnsz., fazendo frente com
36 ms., na dita Avenida, fundos, comts ms., e mterras de Bernardo Meyer
& Cia., limitando-se de um lado com 66,63 ms., em terras da Igreja Evan
gélica Lutherana, devidamente registrada sob n. 9.775; do livro 3-D, às
fls. 288, avaliado em Cr$ 965.400,00. 2°.) - Diversas construções ligadas
entre sí, formando um só todo, utilizadas para residencia, e 'outras depen
dencias que dão renda de alugueres, construídas de alvenaria, parte as-

sobrada e parte terrea, avaliadas em Cr$ 300.000,00. Total: Cr$ .

1.265.400,00. DEPóSITO: Com a própria executada. PRIMEIRÃ PRAÇA:
Dia 20 de outubro p.V., às 9,30 horas. SEGUNDA PRAÇA: No dia 31 ae ou

tubro p.V., às 9,30 horas, caso osbens penhorados não forem arremata
dos na primeira praça pelo valor da avaliação ou preço superior. LOCAL:
Edifício do Forum. Nos autos não consta haver contra referidos bens qual
quer ônus nem recurso pendente de julgamento. Dado e passado nesta
cidade de Jaraquá do Sul, aos 20 dias do mês de setembro do ano de mil
novecentos e setenta e sete. Eu, (a) Adolpho Mahfué:l, Escrivão, o subs
crevi.

ADVOCACIA - CONTABILIDADE - SEGUROS
ANTONIO JOSÉ GONÇALVES

Bel. em Administração de Empresas
YVONNE ALICE SCHMOECKEL GONÇALVES

Téncica em Contabilidade CRC/SC 7 638

CPF 093090.989-53
Rua 2 (Mal. Deodoro) 122/130

Fone 72-0091 - ex. Postal, 19

Jaragué. do Sul Santa Catarina

Recursos fiscais e administrativos : Contabllldllde
Serviço de marcas e patentes - fotoc6plas de

Legislação trabalhista' e INPS - Seguros em geral
Serviços aéreos VARIG.

DESDE 1944 À SERViÇO DO PROGRESSO DE JARAGUA DO SUL

I A LA co
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I Encontro de Empresários
está . sendo bem .recebido

Jaraguá do Sul � O I
Encontro de Empresários
jaraguaenses que será
realizado no dia 31 do

corrente, às 20 horas, no
auditório 'da Associação
Comercial e Industrial
está encontrando grande
motivação e manifesta

ção de apoio por parte
dos capitões de indús
tria desta cídade.

O tema a ser discutido
será Sistema Financeiro

. Nacional, oportunidade

em que participárão ati
vamente todos os ge-,
rentes de bancos de J,'�
raguá do Sul e da Ca'xa
Econômica Federal, con
soante informou o sr.

Waldir Berndt, coorde
nador da palestra que
será proferida sobre o

tema em epigrafe.

Com a participação
dos gerentes de organi
zações bancárias no En

contro, abre aos empre-

sanes, mormente as pe

qp�Q�s" e médJa•• empre
sas de nossa cidade, ex
celente oportunidade pa
ra se inteirarem dos de
talhes sobre todas as li
nhas e faixas de crédito
que a rede bancária ofe
rece à indústria, comér
cio e empresas de pres
tação de seiviçõs; diri
mindo, assim, dúvidas e

colhendo informações
que� porventura os em

presários tiverem.

'Verea�ore§ ][�ntzlke e JatIDl§§CIDl
jp)atrtnCIlIPlaumn �e §emnilllárno

Jaraguá do Sul - Os e

dís José Alberto Klitzke,
líder do governo e Enno

Janssen, 1°. Secretário,
ambos . da ARENA, são
sem dúvidas, os que mais

participam de aprimora
mento extra-Cãmara, es

tiveram dias 6 e 7 (ante-

ontem e ontem) em Flo
rianópolis, participando
do Seminário Internacio
nal de Administração Mu
nicipal, realizado no Tea
tro Alvaro de Carvalho.
Durante estes dóis dias,
os edís jaraguaenses es

tiveram vivamente empe-

nhados nos temas do
Seminário,' patrocinado
pela Associação Brasilei
ra de Municípios - ABM.
em convênio com órgão
do gênero da Repúbllca
Federal Alemã (Alema
nha Ocidental).

Bodas'de Prata
WIEGAND (ASTA KUCHE NBECKER) RaEß��

No ela 6 de setembro de 1977 Antonio Rabello, residentes atual-
transcorreu a boda de prata do "dlstín- mente em Ribeirão Preto, Estado de
to casal Wiegand (Asta Kuchenbecker) São Paulo e o filho Rubens.
Roeder, integran.tes da melhor socle- Este semanário," embora tardia-
dade local. mente, apresenta ao distinto casal de

O transcurso dos 25 anos de fe- nossa melhor sociedade, os cumpri
liz consörclo foi comemorado em ta- mentos pela efeméride é os votos de
mília, a ele tendo comparecído a sua novos e venturosos anos de feliz con-
filha Rúbia, casada com o sr. Vilson sórcio.

'

ROTARY CLUBS ATUANTES
Os Rotary Clubs Florianópolis,

Estreito, Leste e Noroeste, desenvol
vem atuante atividade rotária, assina
lando com muito acerto datas de gran
de significado para a comunidade.
Entre as muitas assinalações temos a

destacar a compreensão mundial, dia
da imprensa, aia do barbeiro, dia da

árvore e semana do idoso, com con

vidados representativos e palestras
de alto gabarito .

Quem deve estar gostando disso
e o Governador Dino Gorini, que se

acha empenhado na missão de manter
o seu Distrito dentro 'aos padrões de
elevado' nfvel rotário.

Laura e Stoessel viajam
No correr desta semana fomos

surpreendidos . com um caprichado
cartão postal que custou 80 pesos e

é originário de Buenos Aires "Sede
Central dei Mundial de Futbol 1978".
Felizes da vida dona Laura e o dr.
stoesset Garcia de Freitas, nossos a

migos que residem em Itaperuna, no

Estado do Rio de Janeiro, estão dan-

\

\

/

Atenção I

'Senhores Comerciantes
de BJumenau, Jaraguá do Sul
eTubarão: recebam /

o Cheque Salário Besc,
.

.

Quem o recebe.
recebe
dinheiro

'vivo.
A partir de agora, em

seu estabelecimento
comerciai vão aparecer
muitos cl ientes querendo pagar suas compras, contas e prestações com o

Cheque Salário Besc. Esta é a modalidade que ÇlS maiores empresas de Santa
Catarina estão adotando para o pagamento mensal de seus empregados e

funcionários. 'O Cheque Salário Besc diferencia-se dos demais, por trazer
preenchido por computador: o valor, nome do favorecido e a empresa onde
trabalha. O valor varia de Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00, Além disso, o que é
muito importante, é assinado pelo Besc através
de Chancela Mecânica (gara-ntia de sua validade)
No ato do recebimento basta apenas colher o
endosso do favorecido. OChequeSalário Besc

já foi lançadocomgrandesucessoemJoinvilie.
Agora também está sendo lançado em sua

cidade Quem recebe o Cheque Salário Besc, recebe €linheiro VIVO

'XIBESC·
"

.

0:-. Banco do.êstado de Santa C�tarina S.A'.
o BANCO DAGENTE

, 111111111'111' ENCURTANDO DISTÄNCIAS

do uma esticada turfstica ao vizinho
país e enviam muitos "saludos" de Ia
Plaza de los Dos Congresos.

Pessoalmente adoramos a genti
leza da lembrança aos seus amigos
catarlnenses, que fazem votos de que.
tenham realmente uma excelente "tur
née" pela Argentina.

flta�o d8 Santi Cltllinl

Prefeitura Municipal de JS

LEI N0. 678/77

Eleva o Salário-Família dos dependentes
dos Funçionários Públicos Municipais e dá

-

'outras providêncais.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercí
cio de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni

cípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 10.) - O 'salário-família atribuído aos depen
,dentes dos Fun��onários Públicos Municipais, ob

jeto do Artigo nO. 178 da Lei Municipal nO. 344/72,
de 30 de março de 1972, será pago por dependente
na base de 5% (cinco por cento) do salário-mínimo
local, arredondado este para o múltiplo de cruzei
ros seguinte à fração, para ef.eito de cálculo, con

forme Art. 12 do Decreto nO. '53.153, de 10 de de-
zembro de 1963.

'

Parágrafo único - Sempre que houver altera

ção do salário mínimo, o salário-famrtia . será rea

justado, obedecido o cálculo estabelecido. no Arti

go 1°.

Art. 20.) - As despesas decorrentes com 'a ele

vação do salárlo-famllla a que alude o Artigo 1°.,
correrão por conta da dotação própria do Orça
mento.

Art. 30.) - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 04 de
outubro de 1977.

A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expeaiente, Educação e Assistência
Social, aos '04 dias do mês de outubro de 1977.

Astrit K� Schmauch
Diretora

\

Victor Baue,
Prefeito Municipal
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Victor Bauer
Conselho

membros
da FERJ

donomeia
Curador

JARAGUA DO SOL - 'O prefeito
Victor Bauer, desta ciCIade, assinou
decretos, municipais nomeando o Dire
tor e demais membros do Conselho
Curador da Fundação Educaciõnal
Regional Jaraguaense - FERJ, 6rgão
superior que mantém a F.aculdade de
Estudos Sociais. Para Di,retor continua
o Professor Doutor Padre Elemar
Scheid e para o Conselho Curador os

seguintes elementos: José Carlos Ne

ves, representándo o Municfpio; Pa
dre Elemar Scheid, representando a

Comunidade Cat6lica; Pastor Egberto
Schwanz, ,representando a Comunida-

de Evangélica; Dr. �lidpr Lueders, re

presentante da Associação Comercial
e Industrial de JS; Vereador e Líder
do Governo José Alberto '(litzke, re

presentante da Câmara de Vereadores
e, Waldir Berndt, representando os

Clubes de Serviços éle Jaraguá do Sul.

Os Decretos da nomeaãço este
Jornal faz publicar na presente edição
de número 2.958, conforme os leito
rés podem constatar, em páginas in
ternas. O mandato de cada membro ê
de dois anos.

Notinhas
O Senador da República Otair Be- do Sul, a seleção da categoria da vi

cker vem trabalhando ativamente no zinha cidade de Joinvine; amanhã,
sentido da instalação em Jaraguá do nosso selecionado estarã na Capital
Sul de uma Junta de Conciliação e Jul- jogando contra o selecionado de lá,
gamento. Para que isso se concretize, às 8h30min. O prõxlme compromisso
o ilustre Senador enviou recentemen- preparatório será dia 12/10 em Indaial
te ofício ao Presidente do Tribunal Re- e dia 14 em Blumenau, às 19h30min.

gional do Trabalho da 9a• Região,' com ..XXX-
sede em Cur-itiba, através do qual so- A Associação Comercial e Indus-
licitou empenho daquela autoridade trial desta cidade estará promovendo
no sentido de que seja atendida a rei- 'dias 13, 14 e 15 do corrente, a reallza
vindicação da classe empresarial e' ção de um "Curso de Estatrsticas A
das entidades sindicais e de 'empre- , plicada", consideranêfo o inestimável
gados de nossa cidade. valor da estatrstica dentro de uma em-

-XXX- \ presa. O ministrante será o Professor
O Selecionado de Bolão da Co- Luiz César Reis Salvador, autoridade

missão Municipal de Esportes, coman- no assunto. O curso terá carga horá-
dada pelo desportista Arno Henschel, ria de 14 horas assim dlstrlbufdas: dia
está se preparando ativamente com 13 - das 16 às 18 e das 19 às 22 horas
vistas aos Jogos Abertos de Santa Ca- (5 horas); dia 14 em igual horário e

tarina, este ano de 22 a 29 de outubro, número de horas e, dia 15, das.B às
na Capital do Estado. Para um melhor 12 horas, com ,4 horas de curso, com

aperfeiçoamento de suas técnicas, os preendendo Introdução; Séries Esta
bolonistas da "Bola t6" já competiram tístlcas, Representação Tabular e Grá
com' diversas equipes de cidades vi- fica; Distribuições de Freqüências; A
zinhas. como prova disto, o selecio- plicações de Estatrsticas e Métodos
nado jaraguaense enfrentarä hole, é1 de Previsão.
partir das 14 horas, aqui em Jaraguá

MAttlO TAVARES
DA CUNHA MELLO '

Tabelião d,� Notas e

Protestos de Titulos

Alfredo Ersching - neste

Aldo Bugmann - Corupá
Antonio Tambosl - nesta

•

Braz A. Souza - Guaramirim
Edith Bruch Com em Geral - Massaranduba
Eclite Cansl - nesta

"-

Haroldo Krlsanski - Massaranduba
Horácio Antonio Braun - nesta
Madeireira Santo Antonio Ltda - Mas-

EDITAL
Pelo presente edital de citação,

pedimos aos senhores abalxo re

lacionados, que compareçam em

nosso cartório para tratarem de as

suntos de seus interesses:
Adalberto Klu!;le - nesta

saranduba
Victor Bramorskl - Massaranduba

Valéria T. da Motta Resende
Oficial Maior

,

COMARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA

Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o seguinte: Proces
so: Execução n. 6106. Exeqüente: Ivo Nereu Zanluca. Executado: Diet
mar Müller. Bens a serem praceados: Um terreno, situado na Praia Alegre,
municfpio de Penha (SC), com a área de 168 ms2, fazendo as seguintes
confrontações: Frente com uma Rua projetada, já aberta, com 14 ms.,
fundos com terras de José Aristeu de Ol'iveira, com a mesma metragem,
extremando em ambos os lados com terras de José Aristeu de Oliveira,
onde mede 12 ms., devidamente registrado sob n. 4.407, fls. 279 do Car
tório do Registro de Imóveis da Comarca de Itajar, do Dr. Aldo M. de Al

meida, lançado no livro n. 2 e lançado nos livros n. 4 e 5, em fO.t2.76.
Tendo pleno conhecimento de sua localização, avalio o presente terreno

em 25.000,00. 20.) - Uma casa residencial, construída de alvenaria e ma

deira, com a área de 140 ms2., edificada sobre o terreno descrito pelo item

1°., avaliado em Cr$ 45.000,00. Total da avaliação: e-s 70.000,00. DEPó
SITO: com o próprio executado. PRIME'IRA PRAÇA: No dia 20 de outubro
de 1977, às 10,30 horas. SEGUNDA PRAÇA: No dia 31 de outubro de 1977,
às 10,30 horas, caso os bens penhorados não forem, arrematados na pri
meira praça pelo valor 'da avaliação ou preço superior. LOCAl: Edifício
do Forum da Comarca de Jaraguá do Sul. Nos autos não consta haver
contra referidos bens qualquer ônus e nem recurso pendente de [ulqa
mento, Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 20 dias do
mês de setembro' de 1977. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, Ó subscrevi.

J.J. Mauricio d'Avila
Juiz de Direito

COMARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRIMEIRA �E SEGUNDA PRAÇA

Em resumo (art. 6137 do CPC), faz saber o seguinte: Proces
so: Execução n. '6086. Exeqüente Finivest S/A. Credo Fin. e Inv. Executa
dos: Feliciano Venturi; Ewaldo A. Petry e Ivo Belegante. Bens a serem

praceados: 1°.) - Um terreno, situado nesta cidade, com a área de 1.327,
50ms2., edificado com uma casa construída de alvenaria para residência,
fazendo frente, com a Rua José Teodoro Ribieo, digo, Ribeiro, onde mede

21,30 ms., fundos com terras de Nicolai Jagelski, extremando de um lado
com terras de quem ded ireito sem metragem e de outro lado com a Rua

Marajó, onde mede 66;,50 ms., devidamente registrado sob n. 40.216, fls.
109, do livro 3-U, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca. Valor
da avaliação: Cr$ 250.000,00. Depósito: Com o próprló executado. PRI

MEIRA PRAÇA: No dia 20 de outubro p.v., às 9;00 horas. SEGUNDA PRA

ÇA: No dia 31 de outubro de 19,77, às 9,00 horas, caso os bens penhora
dos não forem arrematados na primeira praça pelo valor da avaliação ou

preço superior. LOCAL: Edifício do Forum da Comarca de Jaraguá do

Sul. Nos autos não consta haver contra referidos bens qualquer ônus e

nem recurso pen-dente de julgamento. Dado e passado nesta cidade de

Jaraguá do Sul, aos 20 dias do mês de setembro de 1977. Eu, (a) Adol
pho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

J.J. Mauricio d'Avila
Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LEILÃO

Venda em 10. leilão: dia 12 de outubro de 1977, às 14,30
horas. Venda em 2°. leilão: dia 24 de outubro de 1977 às 14,30 horas. Lo
cai: Edifício do Forum da Comarca de Jaraguá do Sul. Processo: Exe

cução n. 5397. Exeqüente: Emma P. Wille. Executado: Manoel N. Silva.
Bens a serem leiloados: Um televisor, marca Colorado RO, de 24 poleqa
das, em funcionamento; Uma blclcleta, marca Monark, cor vermefha. Va
lor da avaliação: Cr$ 1.600,00. Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1977.

Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

II J.J. MauriciO d'Avila
Juiz de Direito

Jguá do Sul ganha moderno supermercado
AS ORGANIZAçõES BR'EITHAUPT, EM FASE DE GRANDE EXPANSÃO, INAUGURARAM EM DATA
DE 06.10.77, o SEU NOVO E, MODERNO SUPERMERCADO. LOCALIZADO A RUA,REINOLDO RAU,
660, O ESTABELECIENTO POSSUI UMA AREA CONSTRUIDA DE 1.160 METROS áUADRADOS COM
AMPLO ESTACIONAMENTO E ESTANDO ÃSSIM DISTRIBUIDOS OS SEU VARIOSDEPARTAMENTOS:

OS ATOS INAUGURAIS FORAM PRESTIGIADOS POR VARIAS CENTENAS DE CLIENTES, FORNECE-

IDORES E AMIGOS, QUE TIVERAM OPORTUNIDADE DE CONHECER DE PERTO AS MODERNfSSIMAS I,'IN$TALAÇõES DO MAIS NOVO SUPERMERCADO BREITHAUPT, A CERTEZA DE CONTINUAR VEN
DENDO O máximo pelo minima. - CONHEÇA VOCi: TAMBÉM, GARANTIMOS QUE VAI GOSTAR.

AÇOUGUE /

I

- CONGELADOS

PADARIA

LACTICfNlOS

CONFEITARIA

LANCHONETE

DEMAIS ARTIGOS
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