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Xll,a Convençao de Diretores Lojistas
aponta COL 'de Jaraguá,
o ,mais, ativo do Estado

Jaraguá do Sul - O Clu-'
'

be de Diretores '_ojistas
de Jaraguá d� Sul, con
quistou brilhantemente o

título de maior expressão
do Lojismo catarinense.
ao ser eleito o mals ativo
do Estado no período
compreendido entre ju
nho-77 e maío-ra,

A supracitada Indica

ção foi efetuada pela Fe

deração dos Diretores
Lojistas, com sede em

Florianõpolis, na pessoa
do seu presidente, sr. Je
sé Dias, que transmitiu
esta auspiciosa notícia

por ocàsião do baile de
encerramento da Xlla.

Convenção Estad�al de
Diretores Lojistas reali
zada 'em Joinville, ne p-_e
ríodo de 24 a �7 de maio.

PRESIDENTE UDO

WAGNER EUFóRICO'
A nossa reportaqem em

contato mantido com o

atual Presidente do Clu
be, sr. Udo Wagner ,(foto),
nos transmiti� toda a SUtil

euforia com relação � es-

te feito, pois a um mês do
término de seu mandato,
este troféu conquistado
vem cercar de êxito a

gestão da atual diretoria
e demonstra a pujança
do lojiemo jaraguaense.
Disse ainda Udo Wagner,
que esta conquista se re

veste de grande impor
tância, pols existem no

Estado 46 CDL, e dentre
os quals vários sediados

JARAGUA DO SUL - SABADO, 03 DE JUNHO DE 1978 - N�o 2.989

em cidades de malor por
te. Lembrou-nos ainda o

Presidente do CDL local,
que dentre todos os clu

bes lojistas do Estado,
ele é o mais jovem dos
Presidentes.

CDL DEDICA
VITóRIA
,O CDL quer dedicar

esta vit6rla aos seus as

sociados, aos colabora-

dores dos associados

que têm se feito presen
-tes nas promoções, a im

prensa escrita e falada
de nossa cidade, que têm

divulgado o trabalho do

Clube, aos industriais,
que direta ou indireta
mente não tem medido

esforços em colaborar,
enfim a todos que vêm
trabalhando pela causa

lojista jaraguaense, pois
é ponto pacifico, que não
é possivel viver Isolado.

rnosau
O' CDL recebeu como

troféu um maravilhoso

quadro, do renomado ar

tista joinvilense Antônio

Mir, realmente uma belís
sima obra de arte. Certa

mente este troféu fortale
cerá ainda mais a classe,
proporcionando um es

forço redobrado de todos

os associados.

Correio do Povo, juna
tando-se a tão brilhante

feito, parabeniza-se com

a diretoria e associados
do CDL local.

Um pedido pela liberação da caça de borbuletas em SC

Aeus 'promoverá curso
Considerando que o curso "CAPACITAÇÃO INTE

GRADA PARÀ-O DESENVOLVIMENTO' DE HOMENS
DE LIDERANÇA", obteve amplo sucesso quando foi

- ministrado a cerca de dois anos, no auditório d,a As�

sociação, a ACIJS tem interesse em trazer novamente

a Jaraguá 'do Sul e Prof. W. Petersen, técnico e espe
cialista na matéria.

A Associação solicita' aos prezados ,
associados

que se manifestem à respeito para que, uma vez for
mada uma turma de pelo menos 15 (quinze) candida

tos, possam ace�ar a data do curso, com o citado pro
fissional. '

A liberação da caça da

borboleta em Santa Ca

tarina, como fonte de

subsistência a colonos e

agricultores, por safra, e'
com um teto estabeleci-
.do por famílias, foi so-

'

licitada ao presidente
substituto do Instituto

Brasileiro de Desenvolvi,
,

mento Florestal - IS'DF -,

Joaquim Uriarte - qU9
veio' a Florianópo!Js para

- estudar uma solução tam-

recebeu
FINEP

financiamento
e ,BRDE.

VlfG
, I

No dia 31 de maio,
quarta-feira última, a

WEG Eletromotores
Weg S.A., recebeu o

sr. Wílson Nogueira
,

Rodrigues, Diretor da
FINEP - Financiadora
de Estudos e Proje
tos, 6rgão afeto à Se
cretaria de Planeja
mento da Presidência
da Re.,úbllca e o sr,
Ary Canguçu de Mes-

, quita, I)ir�tor do B�n
co Regional de De
senvolvimento do Ex-

tremo Su., aeompa
nhados de seus as·

sesscres.'
O principal objetivo

da visita se prendeu à
assinatura de contra
to que a Eletromoto
res Weg S.A. firmou
com aquele 6rgão fi

nanceiro, visando o

desenvolvimento tec

nol6glco de proces
sos e produtos, den
tro do ,PRO·EMPRE -

Programa de Desen
volvimento Tecnol6gl-

-

co da Empresa Nacio
nal.

O almoço 'oferecido
naquela oportunida
de, teve como

I
local,

as dependências do,
Hotel e Restaurante
Itajara, às 12 horas,
ocasião 'em que' os
Ilustres visitantes

prestaram relevantes

informaçõe�_ sobre as

vantagens que se ofe�
recem às indústrias�
atrav�s daquele orga
nismo.

bém para a industrializa

ção deste inseto, cuja
captura está proibida
desde 1967.

O pedido foi feito atra

vés de memorial da Asso

ciação dos Muntcíplos do
Vàle do Itajar e é endos

sado, pela Associação
Brasileira dos Lepidópte
ras - Abral �, Josef Bacs

falusi, que declarou que
a proibição da caça del-'
xou de dar aos agriculto
res um' total de 3,5 bi
lhões de cruzeiros, com a

venda de borboletas.

A argumentação da

AMAVI e da' ABRAL é de

que a captura, feita so

mente em lavouras de ci

cio curto e anual, não

causa problema ecológi
co, e també� que a apli-
cação de inseticidas na

lavoura é a principal pro
vocàdora da elevada mor..

tandad'e ,de borboletas. E

complementa o documen
to que "se a captura -não

for feita, deixa a Nação
de receber aproximada
mente CrS 50.000.000,00
com a exportação de bor

boletas", já que' elas fa

talmente serão mortas

pelo inseticida.

Expectativa
descobre

I
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Um clima de expectativa e muito

otimismo tomou conta da cidade de Uru

bici, em conseqüência dos primeiros re

sultados da sondagem que a Geo-Mine

ração, empresa especializada em pes
quisas geológicas, realiza em duas á
reas do rnunlclplo, em busca de carvão,
cujos primeiros vesUgios já começam a

aparecer.
AS SONDAGENS

Contratada pelo Departamento Na
cional de Pesquisas Minerais, a Geo

Mineração Iniciou os seus trabalhos em

Urubici há 20 dias, realizando perfura
ções nas localidades de Esquina, à mar

gem do rio Canoas e no bairro Baiano,
Estes locais foram preferidos, com

base em prospecções realizadas, há al-

Eduardo ' S.
Presidência

Em virtude da sua indicação como candidato
ao cargo de Governador do Estado, o sr. Jorge
Konder Bornhausen transmitiu, às 11 horas do
dia 24 de maio último, o cargo de, presidente da

Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Santa Calarina (CODESC) ao sr. Eduardo Santos

Lins, que exercia a presidência da Besc-Finan
eelra. O ato contou com a presença do vice-go
vernador Marcos Henrique Buechler, represen
!ando o governador Konder Reis; do deputado
Henrique Córdova, candidato a vice-Governador
e prefeilos municipais, Secretários de Estado,
rlepulados estàduais e dirigentes de empresas

ligadas ao Sistema Financeiro Estadual.
O sr. Jorge Konder Bornhausen, ao trans

mitir o cargo a Eduardo Santos Lins, fez um

histórico da criação e implantação da Codesc,
,

�ess'altando ter sido "um instrumento muito criti

coado na Assembléia Legislativa, tendo que pas
sar por decurso de prazo, porém hoje reconhe

cido como acertada a medida tomada pelo go
vernador Antônio Carlos Konder Reis e que deve

'er continuidade, porque a Codesc é agora uma

companhia com CrS 680 milhões de capital e dl- ,

rige todo o Sistema Financeiro Estadual, permi
tindo, através do reinvestimento do lucro, em

ações, auferido pelas empresas que compõem o

conglomerado" •

Jorge Bornhausen salientou a alegria de

poder ter cumprido com o dever e entregar a

presidência da Codesc ao homem "honrado e'

capaz que é o �o sr. Eduardo Santos Lins, na

certeza de que haverá de conduzir com gran
deza a sua direção".

'

,

O novo presidente' da Codesc, ao diséursar,
frisou que "a Companhia cumpriu plenamente a

missão que lhe imag,inou 10 sr. Govern�dor"
ressaltando que até março de 1975 as empresas
financeiras do Estado apllcavam na 'economia

catarinense a Importância de Cr$ 2.187 mllh6es

e, em março de 1978, já aplicavam Cr$ 10.232

milhões.
Dessa cifra - destacou - o Besc I!dera

as, operações de créditos, aplicando Cr$ 4.265

"ilhões; o BRDE CrS 3.353 bllh6es; o Badesc

Cr$ 1.060 bilhões; a Caixa Econômica Estadual

guns anos, por via aérea, com emprego
de eletro-sondas e, mals recentemente,
há quatro anos, em vistas dos resulta

dos obtidos com as perfurações realiza

das na área, sondando a possfvel exis
tência de petróleo.

A sondagem está sendo realizada

pelo método convencional, coihendo
amostras ciHndricas do sub-solo, com

5,8 cm de diâmetro e que, posterlorrnen
te, são enviadas a Iaboratórlos geológI
cos, para análise e estudo de viabilida
de de exploração a nível comercial da

jazida.
Este mesmo método já foi emprega

do em diversas áreas do país, pelo Geo,·
Mineração, inclusive na Amazônia, com
.excelentas resultados.

Lins assumiu
da CODESC

CrS 912.999 milhões e a Besc Financeira Cr$
730.316 milhões.

Mas a Codesc, prosseguiu, não se fortale

ceu só com esses números. Ela, principalmente,
criou no Sistema Financeiro Estadual a mistica
do nome Besc, como uma organização de cré
dito genuinaménte catarinense, forte, ágil e efi
caz.

Dirigindo-se ao sr. Jorge Konder Bomhau
sen enfatizou que "ele agora está nos deixando

para ajudar o nosso partido, Arena, a ganhar as

eleições, de 15 de novembro. Depois, a 15 de

março de 1979, assumirá o Governo do Estado.
E ressaltou: "Vai tranquilo, Jorge, porque nós

fodos, � equipe que formaste no Sistema Finan

ceiro, suará a camisa para que tua administra

ção -ne�Besc e Codesc não sofra solução de
contínuldaãe" •

,Ao Governador Konder Reis o novo presi
dente da Codesc consignou o seu "muito' obrl

gado por mais esta prova de confiança que de

positou neste seu velho amigo", dizendo ainda

que "agora que vamos nos encaminhando para
o fim do seu Governo, do qual tive a honra de

fazer parte, acho oportuno lembrar que deste

tempo levarei somente boas recordações e uma

lição aprendida: a de que
'

o verdadeiro sabor

do poder só se encontra na consciência do de

ver cumprido, porque o exemplo de dedicação,
trabalho e zelo pela causa política, qu� o sr.

Governador nos deu a cada dia e pelas noites
edentro ao lorigo do seu profícuo Governo, fi-

-

cará marcado, para sempre, na história política
catarinense".

Por último Jalou o vice-governador Marcos
,

Henrique Buechler, e em nome do Governador
manifestou os agradecimentos do governo e do

povo catarinense pela grande tarefa que reall-'
zou a frente da Codesc o sr. Jorge Ko_nder Bor
nhausen"...E acrescentou: "as tristezas, entre

tanto, sempre são compensadas pela alegria de
ver o valoroso companheiro guindado a mais
alta magistratura do Estado e a certeza "de que
lôgrará sucesso na administração pública cata

nnense, em contlnuldade a administração do

governador Antônio Carlos Konder Reis". .... . ...

'",

"-

'MORTE CRIMINOSA
(Detalhes na pág. 8)

S 'A L I III O I
"Nã0 .serei candidato
Assembléia

Z:
a

legislativa",

(D�talhes na pá�. 8)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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22.05.78 Arlete;' filha de Arno (Elvira Maass)
Fischer

24.05.78 Andréia, filha de Ubaldo (Edeltru
des) Cassold

25.05.78 Marcelo, filho de Harri (Valquíria)
Schroeder

25 :05.78 Gérson Denis, tllho de Mauro (Ma-
, � ':

.

rmáf Gonçalves
'

, .1
_-

,
"

26. O�. 78 . R.evenildo, :filho: de Ináclô '(Marj�);t
Terezinha) Kath- .,. ,-

'

26,05.78, Wander=lei José, filho de Tarclsio
, ".

José .(Irac�ma .Planlnscheck) Les-
, t"

cowici
J I,. '

-"".

27.05.18 ' Lindomar Alí_rio, I filho de Lírlo. (Ire- '

�� Lourdes L�sc,h,i�ski) Laga
27.05.78 Anderson Karlo, filho de Adílson

(Norma Weiss) Dias
27.05.78 Waldemiro, filho de Avelino (Iso

lete) .
Mokwa .

27.05.78 Deisy, filha de Varcio (Marlene),
Soares I,

28.05.78 Kátia Ellane., filha de Luiz Carlos
. _ .. _ _ (Val1ir Rocha) de Souza
28.�OS. 78 'iV1arêiõ Jose,'fil!io de Valdir (Elva Outro ângulo do jantar dançante encenando as

-

.' Séabu:r;tSb�ardelatti autoridades presentes. Prefeito Victor Bauer e
29.05.78·\:JFy,anc.:in,e, ftiJh:a de Carlos Roberto, .Sra.; .Deputado. OctacíIio Ramos e Sra. e, tam-

(Maria da Gr�ça) 'Vidal bém a presença do Pe. Elema'r Scheid, Vigário29.05.78 Vaí'mir:
....

filhõ'Jde' Rudolfo (úrsula) da Paróquia.
Wackerhag� !

Aniversariantes da Semana
Fez anos dia 31/05· .

Alzira Lemke
Fazem anos hoje dia 03/06

Sr. Luiz Carlos Rubini
A jovem Rosé Mary Lange
Sr. Aliberto Ewald
Éduar:da Moreira, em Itapocuzinho
Sra. Ingeruth Mahnke Baratto
Sr. Gflson Gonzaga dos Santos,. '

func. de "A Comerciai", encarregado
do departamento pessoal

Fazem anos amanhã dia '04/06
A jovem Arlete Haman, em Blumenau
Sra. Hilda Piazera Karan, em Curitiba-PR
Sra. Waltraud Harbs Zemke
Sr. Amandio Klein

Fazem anos dia' 05/06
Sra. Carla' Haake- Mayer
Sr. Inácio -Tomaseltí
Sr. Mário Rau
Maria Leocardia Schmitt
Sra. Dilva Janke
Sra. 'Lili Harmach Bartz -e »

Sra. Dolores -Sehrnitz Tanko
A garota Cláudia Spricigo
.sra. Edite Catto.ni Petri � '.

O jovem Euclides Roberto Stueber, nesta
Fazem anos dla 06/0& '.., '1

Sra. Adélia Wolf WeiHer. "
'

.

Sra. Iris Modroch Menegottl
-

Sra. Vva: "Ema Kreutzfeld,
em Jaraguazinho
O garoto João Cláudio Braga Junior,
em Florianópolis "

O j,óv.ery\, Jvan \9é�9r F.E!tlga.t!�t' ':"_",J 3
Faz anos dia 07/06

'

Sra. Vva. Maria Mascarenhas l
Fazem anos dia 08/06

Sr... Dr . Jreneu-Peters. 'emcCuritiba-PR
Sr. Francisco Fischer' ,

NeJly Lulza Schmitt
Bernardo Atperstaedt, em Itapocuzinho
Sr. Waldemiro Loewin

Fazem anos. dia, 09/06 e-. .

Sr . Osmar Oscar Nagel
Iracema Meier

-, ,

Leopoldo Malheiro Júnior
Invaldo Lemke, em Rio da Luz
Sr. Antônio Ângelo Fortunato

".Sra, Marta, esposa �g� GJardini Lenzi
...,,�Maria Satleç" ..... _\ "-. _� "'_�_.

Sra. Alice, esposa do sr. Ewaristo Monteiro,
Sra. Vvá._ Alice Pfcolli"

.." ....

.

.. r
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Aos aniversariantes da semana, os cum

primentos da coluna.
:::::::::::::::::::::::::::::-.----_.":':'.:":-:.-::":."::::.:...._-_-_":.::.::::-:.------------------------- .. --

NASCIMENroS --DA ,SEMANA _-j ,.
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'Re,dis'íro
Aurea l\{tníer Grubba, Oflclã}-do Registro Civll do

. �10. Distrito da Comarca de JaraguA do Sul, �sta�do ?e_
Santa Catarina, Brasil.

'

, .•
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Editai nr. 10.292 de 29.05.1978
Jalmir Hardt e Roseli Wischral

Ele, brasileiro, solteiro� auxiliar de escri
tório, natural de- ,Presidente Nereu, neste Es
tado, d?miciliado e resibel)te na Rua Gaspar,
nesta clda.de" fjlhO"--de I�êne'u Hardt e Aldanete
Kreisch Hardt. ,Ela, brasileira solteira costu-

• reira, natural de Jaragu-á �o'Sul, do�ieiliada
e;resi.dente na Rua.Corupá" nesta cidade filha

t
de Roland Wischral e Marina Bolomiril� Wis-
chral. ,1

i Edital nr. 10.293 de 31.0'5.1978
Wilson 0811agnolo e Alíria Maria de Carvalho

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural
de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Venâncio da Silva Porto,
nesta cidade, filho de Lindo Dallagnolo e Car
melétl®aHagnol:o lEIFl, ifi>iasilejra, solteira, cos

tureira, natural � Sombr:io, �;peste Estado, do-

'
.. , ... � .

n.ll. \ WALMOR E OSMARINA
-.,,"1"""" ACO·NTECEM " 'I

til 1;-. (

Quem esteve 'ausente durante' toda a

semana que passou.r fol '0 amigo Guido
, . Mundstock, Diretor Administrativo e Finan-
,

ceiro de Moretti, Jordan e Cia. Uda., que
deslocou-se oe nossa urbe até São paulo, ,

onde participou, '[unto ao' Institutó Ford de
Marketing; de um curso de especializa
ção, dentro dos padrões da Ford, trazendo
com isso novas técnicas para a revenda
de nossa cidade.

-x-

Muito festejado o ániversário do Jef
ferson no último dia 30 de maio. Ele co

memorou, seus cinco aninhos ao lado dos
papais José Amaro e Doraci Zeferino. Jo
sé Amaro (Zézlnho), nosso particular ami
go, linotipista-tía Soco Gráfica Avenida de
nossa urbe.

-x-

Na sexta-feira dia 26 de maio o Lions
Clube Cidade Industrial, promoveu o jan
tar dançante onde estiveram presentes os

casais ligados aos Lions, autoridades e

outras personalidades presentes. Após o

jantar fol efetuado desfile de modas ê ani
mado baile com a participação da Bandi-
nha Aurora.

'

-x-

Hoje, logo mais a noite, na residência
da amiga Ora. Nidia Helnlck, será realiza
do coquetel (rnlstlco), onde será aprecia
do suculento churrasco acompanhado' de
chopp. Motivo da magna festa são os anl-:
versariantes da alta ala jovem de nossa ci
ty. A presença certa do Wilhelm, a quem
agradeço convite, da Nice, da Nidia que
será a anfltriã, do Dr, Cesar, da Professo
ra Lurdes, do Nego, Frutuoso, do Fafa'u e,
inclusive, de amigos de 'Ourltlba e 'de Flo
-rianópolis.·O Beto Breithaupt não se fará

.

presente devido ao acidente sofrido neste
fim de semana.

Destacamos para o amigo leitor'ctose dos casais
, que fazem parte do Lions, onde aparece 'o Pre
sidente da APAE sr. Vitório Lazzaris e Senhora.

y -

No último dia 1.° o Hotary de Guarami
rim esteve reunido no Restaurante da repre
sa para jantar festivo, onde se fizeram presen
tes quase todos os associados.

" IN
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CELSO LUIZ NAGEL
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No dia 16 de maio último o simpático casal Wal
mor Gomes (Osmarina) Soares, residentes na Av.
Rubens de Arruda Ramos, na Baia Norte, na Capital
do Estado, comemorou os seus 25 anos de feliz con

sórcio, convidàndo para o evento familiares e ami

gos. A 'recepção deu-se no salão de festas do Edifí
cio' Belvedere, realizando-se, na 'ocasião, missa alu
siva, rezada por Frei Junípero Beier. A foto fixa um

instante da boda de prata. Cumprimentos desta co-

luna. . .

Se o seu problema é beber
::O problema é seu

.. .

"Se o' seu problema é parar de beber
O problema é nosso.

PROCURE-NOS:
Grupo Serenidade de A.A.
Rua Exped. Gumercindo da Silva, 370
(eo ladó da Creche) .. Jguá do Sul-SC

., J

-x-

Presença destacada no jantar dançante promo
vido pelo Lions, a nossa ala jovem, onde apa
recem os amigos Wilhelm Guido Borowicz, Sa
Iy Neitzel, Tafcísio Nascimento, Enete Sasse e

-

Toni Wolf.
_-

-x--
" ..
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Moda jovem atualizada e as últimas Inovidad_e.s.. pata o inverno você en-
,

contra em LOJAS KLEIN. Cobertores,
japonas, blusas e blusões. Calçados
para adultos, jovens e crianças. Toa
lhas, cortinas, roupas feitas e tapetes.
Comprando em LOJAS KLEIN quem
ganha é você! LOJAS KLEIN e KLEIN
MAGAZINE, um colorido de novidades
quentinhas para este inverno. LOJAS
KLEIN, o centro da moda, na 28 (Ie
Agostot em Guaramirim - Sç.

INSTitUTO DE BELEZA CHERRY - O
mais moderno recanto da beleza femi
nina aqui em nossa cidade-As damas
de reguinte de nossa sociedade já es

colheram os serviços das profissionais
do Instituto Cherry, e você? Seja você
também dona de-sua beleza; presença
marcante em nossos acontecimentos
"vips". Consultá o Instituto de Bele-i
za Cherry - Centro de Informações
Turísticas, sala 3, na Getúlio Vargas

..
�. .

III Moda para EI,.E e para ELA é com a

CINDERELA. Com os preços mais
, baixos da praça e com crediário pró
, prió, COMERCIAL DE, CALÇADOS
, CINDERELA LTDA.; lhe oferece calça
., dos, confecções, bolsas, malas, arma-
I � rlnhos, meias, cintos, brinquedos, bl
I jouterias, linhas, recos, botões e flo
I res artificiais (enfeites). CINDERELA,
I fazendo a moda de cädaestaçãõ-para
I você que vai casar, o mais belo pre
I sente. E não se esqueça, CINDERELA
, lhe aquece neste inverno! Av. Getúlio
" Vargas, 198 - nesta.

oberin Seidel
.

,

t' ',.,:..f ,

,
Corupá viveu a 19 de maio, p.p. um dia

bastante significativo para a sua história, pois
fazia'100 anos que nascia Roberto Seidel, pai

.;" dã"Alvim 'Seld'el, 'avô' do Drl Donato Seid�1 e bi
savô de seu -filho Roberto, agora com dois anos

'de idade;� Quand_o Roberto Seidel chegou a co

rupá em 1902, que então se chamava Hansa-,�
,� Humbolt;'éstabeleceu·se no mesmo local onde
hoje' existI! o mun�ialmente conhecido Orqui-

. deário Catarinense, de Alvim Seidel. Pará c�e.
gar àquela localidade, havia apenas, na época,
uma picada" po" !1�0 Jie .ç�n,,!!cia, ,stradas .,à
quela área. Em 1906 iniciou Roberto Seidel (Se-
niOr). uma Ipequena.flori�ultu!'8-;:"que mals' iarcie,
com a colaboração de s,eus filhos Leopoido '�á
falecido) e Alvim, Iria tornar·se um estabeleci-

',o��r.�o-"WC,.�plíi�· ,�IP 1.��5\ ,.tt • ��rmia 19.1, desmetn
brada passando a original a ser dirigida por
Alvim Seidel, especjallzando·se na exportaçÍio

.. •

de plantas, orna"!eptaisJ principalmente prq�i_
'- "dál:eas' e bromellaceas, mas também de semen

tes destas espécies, flores secas e aln�a �m
1977 'efetuou expbrtações p'ara 47 'Pafsl!� 'dffe

.

rentes. Apos ,Iong�os; anos de persistente ,traba-
#. (fIôsJe 'teaßzaçãcf ,de' exaustfJ«! '1«!agel's) infren.'
, tan� não raras vezes graves perigos. nas suas

. ,�,"çaça.das de plantas", salvando-as da destrui-

"CUNVITE - Cunvidemo vois mecê e sua
famia prá festejá o Aniversário do SENAI de
Jdraguá do Sul; cum uma grande Festança.
Junina. Vai tê arrasta' pé e casório do Pinto
Carner:o e Ata Martelo. Vai tê muito comes e ...

muitos bébes. Dia 10.06.78. Hora: 18 horas.
Lecal; SENAI - Centro de Treinamento de Ja
raguá do Sul - Rua Isidoro Pedri, 263 (ao la
do do Marquardt)".

-,'

ção pelo desmatamento criminoso que se ve

rffica em toda parte, conseguiú Alvim Seidel
levar avante a obra Iniciada por seu pai, cons-

- -tituindo uma coleção de-orquídeas 'e bromélias
que os botânicos consideram como sendo o

mals completo estabelecimento comercial em

to'do o mundo, oferecendo à venda em torno
de 2.4�0 espécies diferentes� Inclusive 49 por
'ele descobertas e muitas das quais levam o no

,me "seidelil, seldeliana, etc... Roberto Seidel
faleceu em 195-7, quancio' Corupá ainda era dis.
trito de Jaraguá do Sul, oportunidade em que a

Câmara Ml;lniclDal de Jaraguá, �provou por una-
I I

�
Je.� � �"'" � t' 1"._.\ Jr. "

n m dade, projeto ao então vereador, '0 saudo.
so José Pasqualini, dando o nome de Rua Ro
berte .S"ldel, à princ;lppJ, B,1,!a d� Cor�pâ, �nl!m.l\l .....

extensão de mals de 2 km, ..,.

- \. • •

" •

� •
, r\., 1\, r' •

'

Esta nossa recoraaçãô é um'prelto de saJ-l:'" .

tdade e, gralldão a. este destemlclo desbrava
dor, homem' de

-

bém
- que': não te'v� �1'm190S,

_
�

que deixou profundas e _!mportantes raízes na
sua descendência. (O nome de Roberto Seidel

• '1amais será -esquecido- pela ·clência da botânica, '

pols existe registrada na Internallonal Regis
lratlon Uathorlty, em Londres, o híbrido Laello.
cattleya' Roberto Seidel, que permanecerá para
sempre).

LANÇAMENTOS DE I INVERNO - em

Confecções Sueli, que está de portas
abertas com as melhores sugestões
para este inverno. Moda, beleza equa-
,i'ctéfcte acillla cte1ud'o, ocê encontra
;rno posto de, vendas de Conf�cções

,.f " Sueli. VesJido,s e slaks para gestantes;" ,_

camisàs 'e camisolas. Vestidos' para
< _4l�IlJ:t.oras e crianças, jardineiras, ba-

,>
' �.,tás e�blusas, além de grande vé!rieda- ..

. ;' de de.:;Bijouterias. Confecçõe� Sueli,
,

, na. Mal.'"Deodoro, em. frente � praça
? 'I �.f.peul Ha'ii'ris - nesta. "r

, ,r,

� i .3

li', H":'·.I\i' ,UA ol',,,.i. no e c l
miciliada e resi(:lente na Rua �Ib�rto Santos
Dumont, n'esta cidade, filha de Neri de CÇlrya
lho e· Benta -Joaquina de Carval,�o. (

.' I
,E para que chegue ao conheclmen,to de todos

.mandel passar o i1resente edital!que! erA publ1caáo pe·'
1à. ln'ipre.líà� ,àJ ,ênC c�it6rl� ônde:\s��l: afixatfo ,lftú'ra;it,,"
16 dias. Se alguém souber de algum impedimento, a-

. .

cuse-o para os tins legata.

Aurea MUller Grubba
Oficial

.1 1�-1, ( ,i;:' A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.... Os Despachos
R O TA R I A Voltamos nesta sema-

na com mais dois despa
chos do dr. Carlos Moa

cyr de Faria Souto, ex-

COLUNA
o QUE SIGNIFICA A ROPA DENTADA

No Distintivo Rotário cada detalhe tem um

simbolismo próprio. '

Os 24 dentes significam as 24 horas do dia,
indicando a cada rotariano que deve viver Rotary,
.em ação e pensamento, todas as horas do dia.

Os seis raios representam as qualidades es

senciais do rotariano:
"

,

1 . Quanto à Família: Ser bom chefe de fa-
mflia em todos os sentidos.

2. Quanto à Ação: Dar perfeito tumprimen-
"

to aos deveres de cidadão.
3. Quanto à Amizade: Cultivar o companhei

rismo, capacidade de fazer e manter aml
gos.

4. Quanto à Profissão: Segl,.lir a ética pro
fissional e agir dentro dos princfpios de

serviços fomentados pelo Rctary:
5. Quanto'à Religião: Respeitar as normas e

os princfpios religiosos.'
''6. Quanto à Instituição: 'Manter a perfeita in

tegração no movimento rotário, coope
rando nos serviços das comissões e in
teressando-se pela instrução rotárla,

A cor ouro diz da nobreza e legitimidade dos •

propöslto que animam o Rotary, enquanto o azul
lembra o firmamento, indicando a universalidade e

a elevação dos mesmos propösttos,

Do, ,Meu Arquivo para, Você
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EM JARAGUA

UM NOVO CENÁRIO QUE SURGE

------.) PrQf. Paulo Moretti
Acredito ser já ,tempo de render homenagem
.' /

aqueles que" arquitetos e engenheiros, construto-
res e operwios, estão criando um novo cenário

para nossa cidade;' na floração de prédios que sur

gem, cujo gabarito uniforme de quatro pisos apre
senta uma propõrcionalidade de linhas. '

A sobriedade' dessas linhas, simples no seu

interior e exterior, reflete a preocupação de não
, levantar gigantes de concreto que, espalhados
àqui e ali, representariam um cenário que, se não

chega a enfear, parece ser um desafio à propor ..

cionalidade mantida até aqui.
Na.•noção exata das dimensões está ausenta

o absurdo acentuado, o ilógico declarado, o bom
,

senso espezinhado, constituindo-se as obras um

atestado de equilíbrio entre os -,homens que edifi

cam e os prédios que surgem.
São linhas arquitetônicas projetadas em tedos

.os sentidos, são compartimentos amoldados a to

dos os estilos, são planos estudados em todos os

seus ângulos, são paredes levantadas em, todos os

desvãos, são cores distribuídas para todos os gos
tos, são dimensões repartidas para todos os de

sejos, são realizações que marcam a construção
civil em nossa centenária Jaraguá.

,

,Os, llrojeto� vão, �os poucos, mu!liplicando-s�,
,

oferecendo novas opções para morada, escritó
rios, gabi�etes, salas, lolae. e bancos. São cria

ções que traduzem 'o talento criativo de engenhei
rose arquitetos da Terra, desta geraç�o ,m�ça que
acaba de deixar a 'universidade p,ara ilÍt�grar-se à
vida e ao pr�gresso jaraguaenses.

Com isso; o setor imobiliá�io, em Jaraguá, pas-,

.

sa a diversificar-se, lamentande-se apenas, qua
certos preços não sejam compatíveis com a bolsa
popular. Não que haja exageros; havendo, isso
'sim, um certo receio quanto ª compromlsses rea

justáveis a ser assumidos e que .podem contribu,r

para o desequilíbrio do ereamente familiar.
De qualquer forma e malgr�do este aspecto,

a construção civil está definitivamente lncorpera
da ao progresso de Jaraguá e, isto é motivo de sa,-

tisfação para todos nós.
'

,prefeito de Itaoçara�R,t
Os despachos do dr. car
linhos são multo aprecla-:
dos peios

'

nossos lelto-

,TRAUM' VOM

) do
res, motivos porque eles

-
'

aparecem semanalmente
em nosso jornal.

TOD
Jetzt geht es zum Gericht".

,
. , r». Prefeito

Ich sass beim Abendmahle,
Beim Bier und Wurst und Brot,
Da ploetzüch stand im Saale

Gespenstergleich der Tod.

Mit unhoerbarem Tritte,
So nahte' er sich mir,
Und, mehr Befehl als Bitte,
Winkt er mich hin zur Tuer.

./

Ich rief: "Ach, wart ein Weilcl1en",
Doch er hub herrisch an:

"Ich lass nlcht mit mir tellsehen.
Die Zeit ist abgetan.

Dein, Leben ist. verflossen,
.

Nun zier dich laenger nicht,
Du hast es gut genossen�

/

Ich musste mich erheben,
Er stieg vor mir hinab.

Ade, du schoenes Leben,
ich spuere schon das Grab.

Doch auf den letzten Stiegen
Da sah ich nur noch rot,'

. Auf Brechen oder Biegen
Warf ich mich auf den Tod.

Als polternd das Skel'ette
Am Boden war zerkracht,
Bin ich in meinem Bette

Aus meinem Traum erwacht.

a,o

Rudolf Hirscbfeld, São Paulo

•

V I VO
\

-----) Paulo Silva' Meira

fazem música por iniciativa própria vem

aumentando cada vez mais. Segundo .a

Confederação Nacional dos Produtores

de Instrumentos MU,sicais, em quase
metade das residências do país alguém
toca flauta, violino ou piano.

As quinhentas escolas de música
mal chegam para todos os que desejam
aprender, de modo que professores
particulares estão encontrando pers

pectivas financeiras muito promissoras.

Os concertos em residências par
ticulares estão silenciando os modernís

simos aparelhos eletrônicos de som. E

as atividades musicais são promovidas
nas escolas, desde o Jardim de infân

cia.

Este é um sintoma que revela a ten

dência para o retorno a uma clvlllzação
mais orgânica e menos técnica, mais

condizente, portanto. com a natureza

humana e suas autênticàs apetênclas,
(ABIM)

- Carioca
Nairobi: - Com seus

hotéis de 'luxo, rnoder-
dois cruzeiros. Às por
tas de Nairóbi fica o Ia- '

moso Parque Nacional,

.
onde há leões, girafas,
htpopótamos e muitos

,outros' animais selva

gens, em perfeita tlber
dade e no seu ambienta

natural, podendo, ser
vistos é admirados do'

clals ,e _ comerciais e

'avenidas arborlzadas, a

capital do Quênia é, tal
vez, a mais bonita clda- '

de da Africa, é l:Il!l.a
grande capital na Afri-_
ca Selvagem (1 a 7.XI.

197 (G).' Nascida há 73'
anos; situa-se a 160, km

no sul da linha do Equa
dor" em altitude acima'
de ,1.800 m, o que lhe

garante agradável cll-:
ma tropical. A 'unidade
monetáriá do Quênia é
-' ,

.

o Keni Shillínq.] dividi Safari é uma palavra
do em cem, ,centavos" . do dialeto Swahill, que
custando cada' shiling , significa viagem. Qual-

amanhecer ao. anolte
cer. O Ooléqlo .Unlver

'�itário, o primeiro esta

belecimento de ensino
,

superior no país tem um
belo _conjunto de pré
dios.

nos ediflclos residen-

-

- José Rainha _,

quer passeio fóra dos

limites da cidade deno

mina-se SAFARI. Entre'

os pontos de maior atra

ção estão o Vale Gréat
I=litt (qrande fenda) com
seus vulcões extintos; a
cidade de Nakuru, no

planalto central do Quê

nía..a 160 km de Nalro

bi, com seu r_efúgio de

pássaros, no lago Na,'
kuru: as Montanhas

Ngong, do lado oeste

da capital, à margem do

Ritt Valley, na fronteira

.da região da tribo dos
Masai, com vistas mag- ,

rilflcas.

Em seguida mals dois

despachos:
Wald,ir Xavier - Pede

que sejam construídas
duas instalações sanltá- _

rias públicas em Laran

jais. Uma para cada- se

xo, afirma. Defiro. Enten
di perfeitamente.

(

Fosse
na Inglaterra e Waldir
Xavier teria' que ser mais

expllclto, dada a legisla-
'

ção que já existe naque
le pals. Ao Senhor Secre
tário de Obras para as

providências. Duas Insta
lações: "for men, for va»,

'

rnen". Existem momentos'
em que a separação traz

a união.

Sr. Tesoureiro - Pede

autorização para pagar a

luz do campo de futebol.

Pague-se. .Putebol às

claras. .Nada escondido,

Se todos os atos do ho-
....

mem pudessem ser pra-
ticadas à luz dos refleto

res, q mundo seriá me-:

Ihor. O ladrão não rouba

ria, o assassino não ma
taria. Quem gosta de o

cultar-se, tem, cedo oU

tarde, razão 'para se o

cultar. Por isto foi notá
vel aquele romano que
fez com que sua casa,

fosse construída de ma

neira que, de fóra, se vis
se tudo quanto dentro

dela se fazia ...

Músi-c,a
Um dos campos em que a ciência

mais se desenvolveu neste século foi,
certamente, o da reprodução sonora.

f Desde o velho rádio e a pioneira vi
trola de corda manual, passando pelos
toca-discos, gravadores, rádios transis

torizados, "cassettes", "stereos" e fre

qüência modulada, tudo parecia levar à ,

conclusão de que para ouvir boa músi
ca bastaria apertar um botão.

As
do

Botinadas
Palhinha

/

Os apreciadores não necessitariam
mais aprender a tocar instrumentos pa
ra satisfazer seu bom gosto. As reuniões

musicais; onde várias pessoas se r�u,
niam para tocar em conjunto, e que era

uma das delícias das reuniões sociais

de nossos antepassados, pareciam de
fínitivamente sepultadas e esquecidas.

Entretanto, uma notícla surpreen
dente nos chega. E exatamente da Ale
manha Ocidental, onde a técnica de re

produção sonora atingiu altísslmo grau
de perfeição.

Naquele país, o número dos que

------) Gilberto Costa

, De vez em quando eu sou tentado a pensar

que este jogo chamado "futebol" não � coisa sé

ria. Acontece cada uma que nem doido entende,

Há pouco, por exemplo, o "caso Palhinha". '

, O craque mineiro, como todo o mundo sabe,
'foi comprado por uma pilha de pacotes de 1 mi

lhão de cruzeiros. Seis ou sete "bi", nem me lem

bro, dos quais Sua Senhoria o Grande Jogador
embolsou 15 por cento, fora luvas, salários, prê
mios, sabe lá o que mais. Pois bem, Palhinha, a

"

certa altura decidiu que sua família "não se adap
tou" ao clima de São Paulo e que, portanto, preci
sava ir embora.'

Pode parecer incrível mas é isto mesmo: um

cabra cujos chutes custaram meia dúzia de mi

lhões resolve, sem mais, que o clima não lhe ser

ve e que ele vai voltar para casa.

E o clube como fica? Este, coitado, fica às

voltas com úm jogador "desmotivado", catando

um negócio qualquer para despachá-lo adiante. E

se sai um novo negócio outra vez o Granqe Cra

que leva sua bolada de dinheiro.

Eu não morro de amores pela lei do passe,

por esta forma como se transaeiona gente no mun- ,,-"'>

do do futebol. Mas uma coisa parece estar caindo \....;,J

de evidente: o bem se respeita um compromisso
'ou bem a coisa toda vira bagunça e cada um joga
quando quiser e no time que bem entender. O que
não dá para aceitar é que exista o compromisso e

que ele seja tratado a botinadas. Mesmo que se-

jam belas botinadas, como devem ser as de um,

craque como Palhinha. (APLA).
.Crönlca

R E C' O R.D A R
Corações novos, cheios de energia
dentro do peito alegre a palpitar.
Sentindo com amor e simpatia
apai�onado anelo a se infiltrar.

,Agora tudo é doce fantasia

que nos faz o passado recordar.
E com muita sàudade e. alegria
passamos longo tempo a relembra!'; ..

Castelos lentamente construídos.

Época de saudosas ilusões.
E' depois pelo tempo dest�uídos,
brutalmente ferindo corações.
Deixando penetrar os sons doridos
que afagaram as nossas ,emoções:

Profa.: Alaíde Sardá Amorim
(B'iguaçú - 5n8.

����������������������������������������������������������������������������
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II Imobiliária Lenzi Uda. I Praia de Picarras II
II g

• . 'U

II L O T E A M E N TOS tOO Co te arnetito "Omar"
U

II I eM' II
II I 5 lotes - Brinde a partir de c-s 1.000,00 II
II AV. MARECHAL DEODORO, 197 083 II

, II I Procure-nos e nós, faremos o seu programa de II
II I� U
II -89250 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina M3 ," pagamento. U'
II

_

' ,
, .," II

�=��������=�������=���������=����������������=����������������=����=�=�����=

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CO'RREIO DO POVO SABADO, 03 DE JUNHO DE 1978

.-,Posseitr'os· iniciam
abandono, das'

,

.. terras 'na, 'região
Oeste,

r PAGINA" �4

destina
rCr$ 100 milhões para

trabalhadores ociosos em SC '

sempregados em decor

rência da seca - 150 mil.

Para estes serão gastos
, .

e-s 500 milhões. Os Cr$
100 milhões restan�es se
rão dispen,didos com os

50 mil trabalhadores o:
ciosos de Santa Catarina.
, ;

Governo
50 mil

( 4' ,L UMÀS
&

OUTRAS,

Vamos Refrescar a Cuca'"
, Piadas de b�bados

Um bêbado cai desmaiado no hospital, ao ver

seu pai que havia sido operado. É então chamado

os. enfermeiros, que tentam fazê-lo voltar a si,
cheirando álcool ..O vidro de álcool está exatamen

te sob seu nariz. E ele então diz, despertando do

desmalo:
,....... Mais prabelxo, por favor! Mais pra beixo!

,

-x-

-, Depois' de beber várias maioneses, Lodo
vioo consegue-atravessar a rua. Um guarda de

trânsito, que estava, nas imediações, observou
com que dificuldade conseguiu chegar até o carro,
e depois a dificuldade com que procurava locali

zar, com a chave, o buraco da fechadura na por
ta. Mais cerno gozação, o guarda aproximou-se.

- Quem aluda? perguntou com ar de mofa.
- Se o .senhor quiser... ,

- disse Lodovlco, en-
tregando-lhe a chave.

O, guarda abriu ,a, porta, ajudou 'Lodovlco <.I

entrar no carro, fechou a porta e ficou observan
do. Lodovico procurava desesperadamente enfiar
a chave no contacto: O guarda pensou em tirar um
novo sarro. -

,�, - Quer uma nova ajuda?
.

- É,seu guarda/se'n'ão fo,r, muita lncômodo.,
O guarda enfiou: a 'chave no contacto e 'deu a

partida.
- E ágora, está tudo bem? perguntou o guar·

da .. , "

, '

'. '

- Si.m .seu guarda, mutto «brigado. -

,

Mas antes que lodovico desse a partlda, o

gu�rda pensou em dar- a última gozadinha, nele:
- O Senhor acha que está em condições de

ir de carro?
" '

Lodovico retrucou, ,fixando os olhos no guar-
da:
- E o senhor acha que estou em condições

de Ir a pé.
Autor 50 Carbonis

G.G.S.

Cerca de
.

300 possei
ros que formam 70 famí
lias e residem em terras

de 1 mil 500 Indlos cai
,gangueses e ,100 guara-
nis da reserva indigena
de "Ohapecó", no rnuni

cfpio de Xanxerê, a 650
km desta capital, estão
abandonando calmamen
te a área, com medo das
violentas reações que os

fndios possam tomar a

qualquer momento, rnotl
vados pelo movimento o

corrido em
.

Nonoal (dis
tante 65 km de Xanxerê)
e em Rio dis 'Cobras, rio
Paraná.

têhcla dos índlos da re
serva Caigangue, prome
teu 'que até julho não ha

verá mais uma famflia de .

posseiros nos 15 mil hec
tares de propriedade in

dfgena. Um de seus as

sistentes revelou que o

abandono dos posseiros
é calmo" sem nenhuma

pressão tanto dos lndtoa
oomo do governo ou Fu

nai. As famflias, a maioria
constitufdas de "bóias.
frias" que trabalham pa
ra grandes organizações
agrfcolas ,e agro-indus
triais, estão se dirigindo:)
para o Mato Grosso do

Sul. Cerca de 30% delas

estão voltando para o

Rio Grande do Sul, de
onde vieram "nos

'

Ultimos'
anos.

BRASILlA - O Governo
vai gastar Cr$ 600 mi

lhões, entre junho e se

tembro, num programa
para dar trabalho aos 200

mil. flagelados pela seca

nos Estados de Santa
Catarina e Paranä, O mi

nistro do Interior, Sr,
'Rangel Reis, disse que a
idéia, é ocupar os traba-

.

Ihadores em' obras públi
cas, a exemplo do que
ocorreu há alguns anos,

quando houve seca no

Nordest,e.
� Nesse programa em-

BRDE cresceu

�,

DOCUMENTO EXTRAVIADO

Diz a sra. ELIZABETH PAULINE BERTEL, ale
mã, viU'(a, residente e domiciliada à Rua 15 de No
vembro, nr. 295, na cidade de Corupá; estado de
Santa Oãtárlná,' quetendo extraviado a sua Car
teira de Identidade nr. RG-2'597502, K nr. 540223,
emitida pela Polida Estrangeira, �em Florianópolls,
neste Estado, tendo requerido a 2a. via, tornando
se a original sem efeito.

Jaraguá dó S'ul, 23' de maio de 1�78.

O bispo diocesano de
,

.

Chapecó, D. José Gomes,
que cheflaurn projeto co

munitário visando princi
palmente a

. a\1to-_subsis-

Os financiamentos con

tratados pelo Banco He

gional do Extremo' Sul'

(BRDE) nos primeiros
quatro meses do ano, so

maram Cr$ 889 milhões

100 mil" representando
um crescimento da or

dern de 37,8 por cento

em relação a igual perle
do do ano passado, DO

Lernbo escuta impassível
música sobre "bóia-fria II

Ao homem do campo e da cida-

de grande
Que muito se espande o orgulho fértil

Também vou pedir carinhosamente
Senhor Presidente da nossa Nação
Olhai os roceiros irmãos brasileiros

E os bóias-frias do nosso sertão

De madrugada eles fazem comida

prá ganhar a vida vão de caminhão

São os bóias-frias humildes soldados

que lutam calados prá ganhar o pão
Não tem sol nem chuva, semana se-

mana

Eles cortam cana e apanham café

Sempre a proteção em suas viagens
É a uma imagem que pedem com fé

Já muitos desastres tem acontecido
Por este perigo pedimos clemência
Muitos motoristas infelizes na sorte-

As vezes a morte vem pela lmprudêncla
Pro homem do campo peço a toda a

hora

São Paulo - O presidente da Arena
" paulista, sr. Cláudio Lembo, ouviu, im

passivei, uma canção insistentemente

aplaudida por cerca de 15 mil pessoas,
cuja letra pede ao Presidente da Repú
blica uma solução para o problema dos

"bóias-frias". A música', foi seleclonada
entre as finalistas de um festival de can

ções sertanejas, promovido pela rádio

Record.
O autor da letra é desconhecido

para o grande público, e da sua inscri

-ção consta apenas "Cidimar". Ao ser

cantada por -dols sertanistas de Bauru,
provocou reações e aplausos da pla
téia. O dirigente arenista era convidado

especial para entregar um dos troféus
aos vencedores do festival. O sr. Cláu
dio Lembo é autor da sugestão já en

caminhada a Brasflia propondo a cria-
_, ção de um fundo de garantia para os

"bóias frias".

Através do rádio lhe digo bom dia
A todas as famíllas do' nosso imenso

Pra nossa senhora suá proteção
Olhai os roceiros, Irmãos brasileiros
E os bóias-frias do nosso sertão.Bras]!

Venda em 1a. praça: diaf
ê

'de maio p.v., às 10,00'
horas. Venda em 2a. praça: dia 07 de junho p.v., às
10 horas. Bens.a serem praceados: 1 terreno urba-

-

no, situado à avo Getulio Vargas, nesta cidade, com
a área- total de 1.950 m2, fazendo frente· com a av.
Getulio Vargas. com 36 'ms, tundes .eom 30 ins.
com a Rede Ferroviária Federal S.A., .extremando
de um lado com 7,3 ms. com terras de Bernardo
Grubba S.A. .lnd, e,Com. e de outro lado com 57
ms. com terras, de Cãrlos Hardt. O referido .terre
no é de propriedade' de Anna Fontana, brasileira.
viúva, CPF. 004.357.679/68, conforme .Reqlstro no Os frá.nceses comemorarão, durante Paulo Silva Meira
Cartório de Registro,de Imóveis, .desta Comarca, todo esteano, um grande aconteclrnen- .

sob nO. 33.564, às fls. 267, do livro 3-C, avaliado em to de sua.hlstórla. Um episódio tão fa- Roland foi o que mais batalhou.Cr$ 436.750,00; 2°.) Uma casa residencial de fino
deu orlei b' 'I'

...

Qesfe�l·u'_golp.es tremo,mdos oontra osacabamento, em 'perfeito estado de conservação, moso que eu orlg�_m ª, uma-. e tl:!S!m3 "
"" -

edificada sobre o terreno descritO no item 10, e legenda. �Ie ocor�eu no ano d.e 778, ou,_ infi�is,com sua célebre espada, "Durar:-
, que está registrada' sob nO. 847, da avo Getulio seja, há � .200 ah_?s atrás. 'dai". Sentindo-se mortalmente ferido, o
Varga.s, avaliada·em-Cr$ 40Q.000.00; 3°.) Um anexo

'

destemi·do
. .coj;de.vqJtQu s_ua 'f�G� p�raresidencial, construrdo de alvenaria, ,coberto com. '. '.

"
, ... ,.' , "

,

f' d Ihtelhas de barro, párte assobradada que serve como f'" ,,!', ro.,�rata�se da batalha travada en�re a .�sp�D�a, a Im ,e que� seus o os ��e
garagem de veículo e apartamento residencial,'�' ";çato!lcos ,

e maometanos na �rçpt�lr�, .. "f�c��?��m, olhando as te�r.as C�>nqUlS'
com uma área constrtiida de aproximadamente 100

• � �

eFltre a Espan!1a e a França e que pas- 1adas com o preço de sua Vida•.
m2, em per�eitc estado ·de conservaçã_?, avaliádó' ?

'"

's-ã'rià, pará a História com o n.ome <;Ie. Seg,undo a ��Chanson de Ro.land",

��ri;,r���:��9.pO��e4:·�0��ha�0�t�;�iir� g:rt:IVJ;, ,Rónces�áties. 'Nela ,pereceu a flor da' no momento de sua morte, desceram do

lage de concret'o armado.;'inacàbada,'·· que forma cavalaria francesa, os Doze P�res da. céu os ArcanJos São Miguel e'São Ra..

,

dois conjuntos de' apartamento," com uma área França, cujo expoente máximo era '), lael que ,conduziram
_

a alma de Roland
,construfda de apl'Ox·imadamente 150 m2., avaliada Conde Roland, sobrinho estimadrssimo ,ao Parafso celeste.
em Cr$ 250,0'00,00'. Total da avaliação Cr$ de Carlö's'Magno e seu mars valente' O imperador Carlos Magno chorou1 .1 ß8. 750,00. - RI-686. Pelo Instrumento Particular

"'margamente a perda do dev,otado so�datado de 1,6.09.76, com força de' escritura públi- guerreiro.. � Q

ca, Anna Fontana, brasileira, viuva, CPF' . . . . . . . . . brinho, e toda a França com ele.
004.357.679/68, industriária, domiciliada a avo Ge- A bátàlha foi imortalizada em ver. Este é o episódio épico que os
tulio Vargas, nO. 847, nesia cidade, hipotecou o sos musicados 'na ."Chanson de Ro- franceses �omemorarão no decorrerimóvel objeto da presente matrIcula 'aQ Banco Bra-

'

,."

é
.

deste an'o'. No, própr"lo local o'nde a ba-sileiro de Descontos S.A., com sede na Cidade de land", o mais famoso poema piCO me-

Deus, municfpio e Comarca de Osasco, Estado de dieva:t. A "Canção de Roland'" narra a tàlha se travou, haverá uma luta simu-
São Paulo, inscrito no ,CGCMF nO. 60.746.948. Lo- traição praticada- por Ganelon,)nfame lada, reproduzindo os lances do herofs-
cal: Ediffcio do Forum,desta Comarca de Jaraguá francês qu.e, movido pela inveja que nu- mo p�atícados por Roland e pelos outr03do Sul. Execução -Ar. 6:219. Exequente: União de . ,

Bancos Brasileiros S.A. Executados: Tribrasil Uda, tria �m relação a ,Roland, vendeu-se Pares de França. E na abadia de Rpn-
e Anna Fontána e, Marcos de' Souza Filho. Jaraguá aos muç,ulmanos do rei Marcrtio: Com,. cesvalles, edifi'cada naquele lugar, sed
do Sul' ,aos 10 dias do mês de março do ano de estes\ GaneloA planejou uma embosca, 'inaugúrado um ",useu comémorativo
1978: Eu, Adblpho, Mahfud, Escrivão, ,o, subscre:' j da aós doze Pares de França, na gar- do (200.0 aniversário da célebre bata-,

vi. J.J. Maurfcio d'Avila - Juiz de Direito.. ganta m�ntanhosa de Roncesvalles. Iha. _ (ABIM).
, �"

'

JUIZO DE' DIRI;I1:0 DA COMARCA

DI; JARAGUA ,DO SUL

EDITAL DE PRAÇA
.1

,e

A LETRA

�Ch8nson de Roland'

pregaremos o pessoal em
obras públicas, como

construção de estrada�,
abertura de poços, lim

pezas de terrenos, tudo

de uma maneira a não

retirar o homem do seu

habitat.

O ministro acredifa

que a partir de setembro
'

volte a haver "ínúito tra
balho no cal]lpd,�pois' as"
chuvas já voltáram" e

-

al
o problema estará 'resol
vida. O Pataná é' o .Esta�

do que tem'hoje in�is de-

Nesta semana, o sr.

Ra�gel Reis irá à'região
atingida pela seca para

acompanhar as provldên
cias iniciais do programa

I que será acionado com a

" participação" dos 'gover-
.

nos dos dois Estado.

37 ,8ft/O esta ano estados do Sulnos
Paraná, Santa Catarina e

Rio Grandê do Sul.

Deste montante, cerca
de Cr$ 563 milhões 40'0

mil correspondern'as apli
cações realizadas na in

dústria, ,Cr$ 229 milhões

900 mil no comércio e

serviços e Cr$ 105 mi

lhões 700 mil na agrope
cuária. A previsão para
os próximos meses 'é de

aumento ainda mais sig
nificativo; segundo os

técnicos do Banco Re

gional, através de recur

sos de Cr$ 2 bilhões 500
.

milhões obtidos junto ao

BNDE, acrescido de re

passes do Finame e Fi·

nep.

nas linhas destinadas a

consolidação de investi
mentos realizados. No fi

nal de abril, encontra

vam-se na fase de centra..

tação nas agências do

BRDE em Curitiba, Flo

rianópolis e Porto Ale

gr�, financiamentos que
totalizavam o valor de

Cr$ 912 milhões 40'0 mil,
e, em fase de análise, o

total era de Cr$ 3 bllhões
300 milhões.
As operações já reall

zadas, somadas com as

em fase de contratação
e análise, somam cerca

de Cr$ 5 bilhões 100 mi

lhões. Este valor repre
senta 67 por cento das

metas programadas pelo
BRDE para 1978, que

prevê fina'lPiamentos de

c.r$ 7 bilhões 600 milhões

na Região Sul.

Vem crescendo sensi
velmente a demanda por
novos recursos junto ao

BRDE" principalmente

Desapropriação. e

correção Monetária
------) Osvaldo Alvare-z

. /

Como sabemos, o fundamento da desapro-
priação é tríplice: utilidade pública, necessidade

públicà ou '.interesse social.

A legislação concernente à matéria fala que,
decorrido prazo superior a um' ano, a partir da
avaliação, o juiz ou o Tribunal, antes da decisão

final, determinará a -correção monetária do valo!'

apurado.
A Constituição Federal diz qu.e todos

.;
são

iguais peranté a lei, no que tange também à pro
priedade, devend_o hav�r a .préyra' e-justa indeni-

-

zação.
, Solucionando o problema, surgiu a correção

monetária, no dizer de Cretella Júnior, "um ter-
�

.,
-

� .....

mostato da indenização, ajustando-se à realidade
mediante um novó processo de compensação da
mora do poder público. expropriante".

. Nã� �er:ia jurí�ico e moral que uma pessoa
perdesse, o imóvel e recebesse um vàlor iniquo,
dois ou frês anos, após.

,

,

O !ill! da exp.r�p.!'iação é_pos�!bllitar ao ex

P!opriado a�quirir ��� il!'�vel, ,�It1_ 911tr9, J.ocal, em
lugar daq9�le çJesap'rop�i.��o. _ _, ..

Por isst;), o preço deve ser correto. '

" •
, 1 "; ,.

,

No entanto, quantas vezes. calculada a inde-
nização, o .expr�priat'l�e ,I�!i!, anos para fazer o de
pósito da importância devida, ocasionando - não
fosse a cautela da lei - à injusta indenização, bur-

,

lando a Constituição .

. Assim, toda a dem�ra que exceder ,à,um,ano
deve ser compensada, tanto que' a Súmula 561- dI)'
S.T.F. determina: "Em desapropriação,'é devida a'

. corteção monetária até a data, do efetivo paga�
mento da indenização, devendo proceder-se à

.

atualização do cálculo" ai"da que por- mais de
uma vez". � .-

O preceito é claro: se ocorre nova demora,
p�r exemplo, no pagamento da diferença, produ
zindo desatualização· subseqüente, não se pOderá
negar ao expropria'do ô direito à correção com.
plementar. '

,
'

Resumindo, o cálculo da desapropriaçã'o ser,�
,

sempre �tualizado, até que esta'seja integralmen.
te paga.

'

,

_'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO! DO POVO

-

"CORREIO Da POVO" I
'. FundaçAo: ARTUR MULLER - 1919

= ,

CGCMF, 84.436.591/0001-34
- 1978 -

r I

DIRETOR:
Eugênio Vitor Schmöckel

I 1

ASSINATURA:
. Anual •• .. " " .. .. 140,00

t ! Semestre •• 75,00
Numero do dl�' ..

.. .. . .

t
I 3,00

Número atrasado •• ''. :: :: 5,00
,

ENDERECO:
, CaIxa Postal, 19

, Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
Jaraguá do Sul '- Santa Catarina

- Edital de .Leilão
o presidente do Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias.. da Construção e do Mobiliário
.

de
.

Jaraguá do Sul, faz saber que no dia 16 de junho
do corrente ano, às 9 horas serão leiloados os bens
de TRIBRASIL LTDA., penhorados pela'JUNTA DA
JUSTICA DO TRABALHO para pagamento de dé
bitos trabalhistas.

Os referidos bens: uma plaina mecânica; um

transformador para solda elétrica; um tubo de oxi
gênio acoplado com tubo de acetileno com solda
de oxigênio e massarico de corte da Wiyhe Mar
tins; um torno mecânico; um transformador CV 50
AEG da Cia Sul América; móveis domésticos;
grampos de varal de roupas; nfvels e outras má
quinas' e aparelhos estão expostos aos interessa
dos na sede do referido Sindicato, na R-ua Presi
dente Epltáclo Pessoa, 345, nesta cidade, e serão
ma do preço da avaliação.

Jaraguá do Sul, 01 de junho de 1978.

Ewaldo Alberto Petry
Presidente

Atençao!
Ern caso' de
chame pelo

"i n c ê n di o",
Fone 193

SÁBADO, 03 DE' JUNHO DE 1978
.

Anti-doping sob controle '.1 de
BUENOS AIRES - Um

computador fabricado na

Alemanha e manipulado
por um qulrnlco argen
tino, analisará as amos
tras de urina dos joga
dores que participam do
campeonato .mundlat da
futebol, a fim de determl
nar se ingeriram estimu
lantes prolbldos,

)

PAGINA 5

Os exames serão ldên
tlcos' aos realizados na

Alemanha durante a co

pa de 1974. Porém, des

ta vez, o computador se
rá mais sofisticado, in

formou a noite funcioná

rios do comitê organiza
dor de uma entrevista a

imprensa.
15 minutos antes de

.

terminar cada partida,
das oitavas de final, dois

jogadores de cada equi-
l
pe serão escolhidos por
sorteio. Durante as semi

finais e finais serão soro,

teados 4 jogadores. De

pois de 30 minutos do

témiino do jogo, deverão
proporcionar amostras

de urina frente a funclo-

um ' cemputador ', alemãe -

Avisamos e solicitamos especial atenção
.

dos usuários do

serviço telefônico, para as modificações na sistemática de cobrança das

contas telefônicas.
1. A partir deste mês, a conta ORIGINAL será entregue pe-

10CORREI0 no enciereço do usuário e, deverá ser paga
.

até o dia do vencimento (3 de cada mês), em qualquer
agência bancária a sua escolha.

2. Ficam canceladas todas as opções para débito em con

ta. Caso o usuário deseje manter o sistema de débito au

tomático em conta, favor expressar na agência bancária

de sua conveniência, NOVA OPCÃO. Para a NOVA OP,

CÃO o contato deve ser direto ASSINANTE/BANCO, sem
interferência da TELESC.

3. As contas vencidas somente poderão ser pagas na agên
cia local do BANCO NACIONAL S.A., acrescidas da Ta

xa de Religação.
4. Os telefones desligados por falta de pagamento serão

religados no dia útil imediato a sua regularização.
5. Caso haja 'extravio da primeira via, deve ser solicitada,

antes do vencimento (sempre dia 3 de cada mês), uma

segunda via, no escritório da TELESC. Rua Mal. Floriano

Peixoto, s/n., onde também será prestada qualquer in

formação sobre as contas telefônicas.

OBSERVAÇÃO: Este aviso é somente para os assinantes de Jaraguá do

Sul. Nas demais cidades que compõe a Reg.ião Operacional de Joinville,
será mantido o critério anterior, até aviso em contrário.

ObserVe para que o vosso endereço esteja sempre correto

e atualizado. - Qualquer correção ou alteração deve ser- solicitado pelo
telefone 104. - Joinville, 26 de abril de 1978. - TELESC.

"

Ministério das Comunicáções
TELESC/TELECOMUNICAçöES DE SANTA CATARINA S.A.

Subsidiária da Telebrás

Região Operacional de Joinville

A V I SO
REFERENTE MUDANÇA NA SISTEMATICA DE

COBRANÇA ,DA CONTA TELEFONICA

t Agradecimentoe convite p!culto
A Famflia enlutada de

WALTER JANSSEN JUNIOR,
esposa, filhos, mãe, irmãos e parentes ainda cons

ternada com o seu passamento ocorrido às 3h30m

do dia 29.05.78, agradece a todos aqueles que os

confortaram, remeteram flores, coroas, manifes-'

tações de pesar e que acompanharam o extinto

até a sua última morada.

Agradecem em espeolal ao Hospital Jaraguá,
ao Hospital Santa Isabel de Blumenau, ao Dr.

Wanderley O. Pereira, ao Dr. Joarez L. Nogara, ao
Pastor Erlindo O. Voeis, a Farnílla de Airsan Gar

cia, a Eletromotores. Weg S.A., e a Família de

Eggon João da Silva.
,

Outrossim, convidam parentes e amigos para
o culto em memória, que realizar-se-á no dla ..•

18.,O�.78!_ às 8h30min na Igreja Evangélica Lutera
na de Jaraguá do Sul.

nários da federação in

ternaclonal de futebol as
sociado.

Cada amostra encherá
dois frascos que serão

.
selados, armazenados

.

em gelo seco e entregue
ao departamento de quí
mica da universidade de
BuenoS Aires. Ali, um

.frasco de cada mostra se-

rá transformado em ex-'
trato de éter, e logo in

corporado a um croma,

tógrafo de gás Hquido,
que separará seus vários

componentes.
Um espactômetro com

putorizado, fabricado pe-
. Ia firma Varianmat da Ale
manha Federal, .determl
nará se estes componen
tes incluem alguns dos

40 estimulantes com ba

se de nitrato, proibidOs
pela Fifa.

A Família Enlutada.

Um jogador que haja
tomado estimulante, terä
12 horas de tempo para

apelas contra a decisão

do computador, podendo
exrqrr que os quírntcos
utilizem a amostra do se

gundo frasco de urina.

Serão adotadas medi

das para garantir que os

frascos estejam hermeti

camente fechados, que
não se misturem é que 0'S

químlcos intervenham

nas análises sejam abso

lutamente Imparciais.

"Eu não posso saber

quais as amostras que
estou analisando nem em

que partida foram obtl

das", declarou o doutor

Eduardo Gros, professor
de Oulmlca Orgânica, da
UniversIdade, que super
visionará as análises.

-INDICADOR PROFISSIONAL
CEACLIN ANALISES CLINICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris

Fone: 72-0466

DR.ALFREDOGUENTHER

Cirurgião Dentista

d, CLINICA GERAL
C.R.O. nO. 380

Atende somente com hora marcada

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333 - fone: 72-0846
.

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

INGO PAULO ROBL

Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria 'e Auditoria Florestal.

. Escrit6rios:
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. Pedro li, 185

I ,Cx..P. 200 - fone: 72-0411 .-
São Bento do Sul-SC

I

AGRITEC LTDA.

Serviços de agrimensura e !opografia em geral,
plantas de desmembramentos, loteamentos, faixas de

marinha, terrenos rurais, etc,

Téc. Agrimensor RUY S. EGGERT

CREA nO. 6.059 - CART. 301 T.D.
Av. Mal. Deodoro, 260 - Ediflcio Miner
Sala 25 - fones: Escr. (0473) 72-0090

DESPACHANTE VI.CTOR .

C.redenciado pelo DETRAN

Emplacamentos - transferências -

seguros - guias de recolhimento - alteração
de característícas - licenças.

Junto a Firma
Emmendõrfer Com. Verculos Ltda.

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escrlt6rlo:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184

Faná (0473) 72-0495 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
.

IVO ZANLUCA

.• Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - Transferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.
Tudo por preço abaixo de qualquer Despachante
Rua Pres.. Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-01210

(perto do Dr. Waldemiro Mazurechen)

DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

Cobranças e Assistência Jurídica
.

I'

Empresarial

Rua Domingos da Nova, 283 - fone: (0473) 72-0004
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Menores efetuam roubo
"

na s. E. R. MENEGOTTI
Na noite do último dla

30 de maio, quando todos

,

ou quase todos repousa
vam trenqülíamente, os

'menores de iniciaís L.P.

e S.P., trataramde pertur-
\

bar o sossego da sede da

S.E.R. Menegotti, porém
sem sucesso. Os homens
da lei estavam acordados
e foram notificados do

caso. Em contato que
mantivemos com o Co
missário Alcivandro Es··

pezim, este nos lntor- ,

mou que os dois menores

adentraram a sede da
Recreativa MenegQtti e

de lá furtaram um grava
dor, 50 fitas' gravadas,

'

doze vidros de eonser

vas, vários pares de tê-

Valeria Tavares da Motta Rezende
Oficial Maior

nls, doze litros,de uisque,
20 troféus e oito engra·
dados de refrigerantes.

,Estava tudo planejado,
'mas sabe como é, gatu·
no sem prática festeja
antes da reallzaçäo dI)
evento e nessas circuns
tâncias que a lei vence.

MARIO r"VÀRES DA CUNHA MELLO
Tabelião de Notas e Protestos de Títulos

Edital de Venda
Venda em 1 a. Praça no dia 23 de [u

nho p.v., às-10 horas, pelo valer mínimo
'da avalläção, Não havendo, licitantes, i.

venda em za.. Praça será no dia 13 de

julho p.v., às 10 horas, a quem mais der.
'Local: porta principal do Edifício do Fo-'

rum,
.

Praça Ângelo Piazera s/n�. Proces-

sos: Execuções nrs. 6.294 e 6.295.

Éxeqí:iente: Banco Regional de Desen

volvimento do Extrem'o Sill' - BRDE. Exe-
"cutada: Tribrasil Limitada. Bens: "I - Um

terreno ßituado, nesta cidade' de Jaraguá
do Sul, na- rua nr, 17, Venâncio da Silva

Porto, contendo a área de 2.716 m2, edi
ficado com um galpão de madeira, com ii
área de 423' m2, construído em 1960; fa

zendo frente no lado ímpar da rua nr. 17,
Venâncio da Silva Porto, com 64;67 m,

travessão' dos fundos com 64,67 rn,: com
uma Irua particular, extremando pelo la-'
do direito com 42 m, com a rua nr, 39,
Lourenço Kanzler, e pelo' outro lado es

querdo 'com 42 m, com terras de Marcai
to S. A. Indústria ,e Comércio.' Proprietá
ria Tribrasil Uda., com sede, nesta cida
de na Rua Venâncio da Silva Porto, nr.

'565. Registrado situado em Joinville, fa-'
zendo frente com 23 m, no lado par da
rua Ottokar Doeffel, controntando pelo
lado direito 'com a .rua Carlo's Julius Pa-

.

rucker, com 24 m, e pelo 'outro 'I�do es

querdo com terras de Nelson Manoel Sou

za, com 28 metros, contendo a área to- ,

'tal de 492m30 cm quadrados. Proprietá-'
ria Anna Fontana. Registro nr. 25.590, às

"

fls. 42 doLlvro ,nr. ,3-U da Comarca de

Joinville; III - .Um terreno situado nesta

cidade de Jaraguá do SLiI, na rua Venân
cio da Silva Porto, contendo a' área' de J'
1.620 melros quadrados, edificada com

um prédio de alvenaria com a área de
489 metros quadrados, construído em
1956, fazendo frente com o lado ímpar
da rua Venâncio da Silva Porto, medindo
33 metros, travessão dos fundos com 48
metros 'com' terras de Gustava Hagedorn,
extremando pelo ladocdlrelto com 40 me

trCls, com terras de Gustavo Hagedorn e

pelo lado esquerdo com,40 metros com
a rua Lourenço Kanzler. Proprietária: Tri
brasil Ltda, Registrado sob nr, 23.515 às
fls. 153 do Livro nr. 3-L, no Cartório 'des-
ta Comarca; IV =Uma máquina para fa
zer grampos,' com 9 lârnlnas de serra

circular, com um motor marca Kohlbacll
com 5 CV e outro. motor marca Eletro
Nacional ÇOm 3,5 bv cÓr verde, nr: CM
778, marca da máquina Metalúrgica Três,
Irmãos, Uda.; 'ii - 'Uma máquina para fa
zer �rampos com 9 lâminas de serrá cir
cular, com um, motor marca Kohlbach com

0,75 CV, cor verde, nr. CM 7790, marca

Metalúrgica Três Ir,mãos Uda.; 'VI - Uma
máquina de fazer. grampos cpm 9 lâml�
nas de serra cirêula�, com �m motor mar
ca ,Weg ,com 5 CV, c.?r verde, marca Me�
talúrgica iTrês Irmãos Uda.,- nr. SP. 776;'
VIII - Uma máquina para fazer grampos
com 9 lâminas de sarra circular, com um

motor marca'Weg' cam 5 CV, cor verde,
.

-_,;, 'o,

O Comissário Espezim
.

acompanhado, do moto

rista Viqueti, fizeram uma

parada e entraram na fes�

ta dos menores-ladrões,
conseguindo com isto re

euperar os objetos rou

bados e prender os infe

lizes ladrões. A festa de
L.P. e S.P., ambos de me

!"Ior, terminou cedo pois
não obtiveram sucesso,
queriam levar tudo de
uma s6 vez e acabou

dando em nada. Cuidado,
pois os homens da lei

estão realmente do lado

certo, não faça coisas er

radas para precisar ver o
sol nascer quadrado. So,
de Inverno também é
frio...

E O' I T A L
Pelo presente edital de !::1t.i:lÇ<10, pedimos aos. se

nhores abaixo relaclonados, que compareçam em nosso

cartório para tratarem de assuntos de seus interesses:

ARILDO FIEDLER - R. Mal. Castelo Branco, 576 -

'Schroeder. ARNO PERSIKE - Estr. Ribeirão da' La-
, "

goa _' Guaramirim. ALDO BUZZI _ R. 28 de Agosto,
1.460 _ Guaramirim. COML. E INDL. PROGRESSO -

Estr. Isabel - C.P. 8 ,........ Corupá. EDITH BRU_çH - R.

11 de Novembro, 206 - Massaranduba. GERTRUDE

,

BAUER ZERBIN - R. Mal. Castelo Branco _ Schroe
der. - JOSÉ MILKER _ R. .Iolnvllle, nesta. Lourdes
Florinda Furghieri _ R:. CeI. Procópio 'Gomes, 23 ....:.

nesta. MARCIO MARQUARDT - R. Acre 369 - nesta.

I

i

em Praçae
marca Metalúrgica Três Irmãos Ltda., nr.:

SP 777; VIII - Uma máquina para fazer

grampos, com 2 serras circular e três

frezas com um motor marca Brasil com

),75 CV, com um motor marca Weg com

5 CV, com outro motor marca Weg com

5 CV; cor verde, marca Metalúrgica Três
Irmãos Uda. nr, FM 7710; IX - Uma má

quina para fazer grampos 'com 2 serras

circular e três frezas, com um motor

marca Kohlbach de 1 CV e um motor

marca Weg de 1 CV, e_um motor marca

Kohlbach com três CV., marca Metalúr

gica Três Irmãos Uda., cor verde, nr. FM

775; X - Uma máquina para fazer gram-
pos com 2 serras circular e três frezas.
cor verde, marca Metalúrgica Três lr

mãos Uda., nr. 771; XI _ Uma' máquina
composta de dois tambores para lixar

grampos, 'com um rnotor marca Weg com

'1,5 CV, marca Três Irmãos, nr. TP 77.3;
XII - Uma lixadeira de ferro com uma

grade de madelra, marca Metatúrgica Três
Irmãos Ltda., nr. LF 77.4, com um motor
Kohlbach de 2 HP; XIII - Um exaustor

marca Metalúrgica Três Irmãos Ltda., nr,

E. 77.4 série C-400; XIV - Um exaustor

marca Metalúrgica Três Irmãos Uda., nr.

E.772 série C-400, cor verde e sem mo-

tor; XV - Uma galopa, marca Turbina, cor
verde, nova, nr, OS 45032, com motor

Kohlbach de 3 HP.; xvi - Um torno mar-

ca Comendador, cor verde: ,XVII - Uma'
máquina para f�zer grampos m�ca Me-,

talúrgica, Três Irmãos Ltda., nr. FM 7711,'
cor verde, com duas serras e três frezas
e com' um· motor de '1 HP marca Kohl
bach e outro motor marca Weg com 7,5'
HP; XVIII - Quatro máquinas marca Ma

talúrqlca Três Irmãos Ltda., para fazer

:n�lar, nrs. 7713, 7715, 7714 e 7716,- todos
de cor verde, com um motor marca Weg
de 1,5 HP, éom um motor marca Arno de

',,5 HP e com outro motor Kohlbach de

1,5 HP; XIX - Uma plaina desengrossadei-
ra marca Invicta, cor verde, nr. 630, com

motor; XX - Uma injetora de plástico"
marca' SOMMER, nr. 679, capacidade de

injeção de 8Õ gramas, adquirida de Moto
Máquinas Branco & Zapelori Ltda.: e XXI

'

U,!! gerador de vapor marca;BREMER, nr.
275, de 30 mz de superfície de aqueci
mento, tipo horizontal, produção de 450 a

540 kg de vapor/hora, com, acessórios e

instalações; XXII - Uma Serra-Fita marca,

digo s/marca, de 80 cm de volante, com
,

carro e acessórios para corte de toras.
Valor dos Bens: Cr$ 2.540.025,00 (doiS
milhões, qUinhentos e quarenta mil e vi�te
e cinco cruzeiros). Constando dos autos

que os terrenQs e galpões descritos nos
, Itens I e III, encontram-se penhdrados no

"

Executivo Fiscal nr. 6.310 em que é Exe

qüente A Fazenda Nacional. Ficam tam-'
" bé'm, pelo pr,esente Edital, os devedores
�,

intimados, por estarem atuaim'ente em lu-

gar incerto e não sabido. ,,'

,
'

" ,."'1

Jaraguá d.o Sul, <19 de maio de 1978

, l:I,uqp/,José de Moraes - Escrivão
J.J. Maurrcio d'Allila - Juiz de Direito

Foi .sepultado em Porto Alegre
o Ex-diretor do' 'BESe '

,

Foi setultadó em Porto

Alegre, o ex-diretor 'do
Banco do Estado de San
ta Catarina, Jacob, Au

gusto Moojen Nacul, ta ..

lecido dia 14, vítima de

enfermidade constatada
há alguns meses.

Jacob Nacul foi diretor

do BESC no período de

1963a 1971, tendo exer

cido inclusive a presidên
cia do Banco no período
de 1965 a 1979. Ocupou
também a presidência do

Sindicato dos Bancos do

Estado de Santa Catari
na. '

No perfodo de 1955 a

'1962, Jacob Nacul exer

ceu a profissão de advo
gado na zona Oeste cata

rinense, com escritório
central na cidade e, em

15.01.63, foi eleito diretor
do SESC, para dirigir a

carteira de Crédito para

Edital

o Desenvolvimento. Três

anos depois foi reeleito

diretor, continuando a o

cupar a mesma função,
sendo que de julho de
1965 a abril de 1967, es
teve como presidente em

exercícto do mesmo Ban
co.

Foi também represen
tànte de Santa Catari
na - de 1961 a 1965 -, por

deslqnação do Governo,
junto à Superlntendêncla
do Plano de Valorização
Econômica da Região
Fronteira Sudo-este do

, país, hoje Sudesul, tendo
sido dispensado das fun

ções, a pedido.
De janeiro de 1964 a

abril de 1966; exerceu as

funções de supertnten
, dente da Secretaria dos

Negócios do Oeste, ten

do deixado estas fun

ções, também a pedido.

autzo DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUA DO SUL

Convênio
Foi assinado no último

dla 29, no Gabinete do
Reitor da UDESC, termo

de convênio entre aquela
Universidade e a Funda

ção Educacional da Re-
, gião de Blumenau, com

o objetivo de possibilitar
a participação da FURE)
no Concurso Vestibular

de Leilão

UDESCjFURB
2.0 Semestre/78 que se

rá realizado nos dias 16,
17, 18 e 19 de julho pró
ximo.

A UDESC fornecerá to

do o material de inscri

ção à as provas devida

mente elaboradas, além

de responsabilizar-se pe-

14

Av. Marec,hal De�doro, 557
r

.... ,

Jarag,uá, do Sul - Santa Catarina

COID1gre§§� al�Jf@.Val e

Geü§e�
, §.alImCU�illl(àl', ()

�rojeto �o§ artístas
BRASfUA - O presi

dente Ernesto Geisel san
cionou a lei aprovado na

parte da manhã pelo Con

gresso Nacional, regula
mentando a profissão de
artistas e técnico em es·

petáculos de diversões

públicas - um fato inédito
em toda sua gestã6.

A votação, em sessão

conjunta da Câmara e do

Senado, foi precedida pe
.los discursos de nove

parlamentares, que se al
ternaram na exaltação da

"sensibilidade do presl
dente Geisel" e na de
núncia do "caráter auto
ritário do regime", en

quanto colncldlam em a

plaudir a justiça da reçu
lamentação da profissão
dos artistas e técnicos
em espetáculos de dlver
sões.

Venda em 1.° leilão: dia 31 de maio p.v., às 9
horas. Venda em 2.° leilão: dia 15 de junho p.v., às
9 horas, Local: Edifício do Forum desta Comarca
de Jaraguá do Sul. Execução n.? 6.308.\ Metalúr
gica Walter D. Fischer Minas S.A. Exequente. Ber
nardo Francener Comércio e Representações - e·

xecutado. Bem a ser leiloado: um televisor, mode
lo colorido, marca Sernp, n. 012125, novo, em per
feito funcionamento, avaliado em Cr$ 9.000,00. Ja
raguá do Sul, 08 de março de 1978. Eu, Adolpho
Mahfud, Escrivão o subscrevi. J.J. Maurlclo d'Avi·
Ia - Juiz de Direito.

Diante de numerosa

platéia, .pratlcamente to
da representada pela ca

ravana de artistas que fo
ram ao 'Congresso pres
sionar em defesa da regu-

'

lamentação de sua profls
são, a sessão foi aberta
às 10h40 com um número

normal de senadores e

deputados presentes.
Após o pequeno expe

diente, onde apenas o de

putado J.G. Araújo Jor-

para
'. Vestibular

la correção das reda

ções.
Por outro lado' a FURB

deverá efetuar a corre

ção das provas e a con

seqüente classificação
geral dos candidatos por

curso, através computa
dor.
Para o Reifor da Udesc

Fones: 72-0969
72-0655

'

I 72-0060

Emmendörfer. Com. de Veículos Ltda.

.i.
foI feIto para você

ge (MDB-RJ) utilizou-se

.das comunicações para

fazer, referência à votação
do "projeto dos artistas')
o senador Petrônio Por

tella (Arena-PI) abriu os

debates em torno da ma

téria.

Das 45 emendas apre
sentadas, o substitutivo

do projeto acolheu seis

lnteqralmente e outras

cinco de maneira parcial.
A liderança da Arena fe

chou questão em torno

da aprovação da propos
ta, da mesma maneira

que o, MOB, cu]o Hder na
Câmara reuniu-se com

representantes dos artis
tas quando a sessão já
tinha começado, para "ti
rar algumas dúvidas",
segundo o deputado Tan

crede Neves.

Apesar da unanimida
de em torno da "justeza"
da aspiração dos artistas,
'a longa lista de parla
rnentares inscritos para
discursar e o escoamento

do tempo da sessão dei

xou boa parte da platéia
em dúvida: o MDB esta
ria obstruindo a votação'
com seus pronunciamen
tos? ,...... esta a questão
que tomou conta das ga-

. '

lerias, por volta das

12h35min.

de Julho
Professor João Nicolau
de Carvalho bem como'

para o Professor José

Tafner, Reitor da 'FURB,
tal medida vem provar o

excelente relacionamento
entre ambas as Unlversl
dades que buscam cada
vez mais a otimização do
Ensino Superior em San
ta Catarina.'

As inscrições iniciam
na data da assinatura,
"prolçnçande-se até 16
de junho.'

�ll1leilfll]al�2t§
e-C�nfalr21S '

Tendo em vista o pros

s�guimento da estiagem
1

que assola todo o �errE..
tório catarinense e a con

tinuidade dos riscos de

ecorrêncla de incêndios
nos campos, matas e ,flo
restas, o Governo do Es:.

'

tado, mais uma vez, re
comenda às populações
urbanas e rurais que se

abstenham da prática de

quaisquer, atos capazes
de ,permitir 'o Início do

fogo, principalmente fo
gueiras� queimadas e coi

va�as.
'

A gravidade da situa':

ção causada pelas secas

requer de todos o maior

cuidadQ, em especial no
momentb /em que se avi

zinham as festas Juninas.
pàra que .,ão se' dê mõtl
\<0 JlO surgimento de da

nos de,-maior extensão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E S P· O" R �T:"-� �IC�V-·_:;- -�S- -----Liiclo-(Serglriho)" e cãc�;wâl�er depoI8CÊds�n:-Ólrínaef o ". = � .• .

ti. Alcyr. O Juventus formou com Celso, Odilon, Gomes, Zé PAYSS-ANOU 2-x�6 JUvEl\fTUS'��-"': �.:':::_�'-'
...

,��:
Carlos e Niloi JRelnaldo;, Moa�lr, (ZeqJ4lllha) e Lar)l; ·ilftle- . I
zinho'.,Nelp !it ,&tO. F,ol é,J;bitro.�o encontro Gér�on Carlgs

.11 <:;'Na noite da úrti� quartãLfeWa o"Molé"�e T�avel!so Clll1ós e Nilo; Lara, ·.Moapli" e Manchl!-rPel�zinHq, Nelo � I
de Maria, auxilJ.ado Rqf, ,�son lielr,a e D�II Costa. A .ren-

.d81 nossa cidade e�tev8'no�BerçÓCda" 5tãção·:ltatarinens-e ' Tato � r ,..,
• >

f. ,r:
.

','.t ""p !

da cb.egou a,6asa ãJs 2�tm" e cen1\..cruzelros.·J: ,Al . )ßon�ß,defrontou-,.e éo�V,J .eq.�!P! ��p P.9xsanfbt da.,cldad.�S ,t·.. ·e'. 1)� !i.,:;
..J�__2 .:

....

� ---'l' ',.& I
Demais resultados do 'últl�o final' 'de semanà _ sä-

e Brusque, no Estádio Augusto Bauer•.Os..dois ti"l�s en- CAMPEONATO VARZEÄ0 78
"'

bado à tarde no Estádio Adolfo Konder em Florianópolis,
traram em campo bastante "encarangados" devido ao Teve sequência no último domingo mais uma rodada I

o ,Aval foi derfQ�IfSfq p�Ip".'�,�'"!!lI'�Jb�,!"Blumen"u por três
frio que se fazia sentir. Já nos primeiros minutos a equi- do Campeonato Varzeão deste ano com a realização de '

tentos a u!1}[ 1!'.q\.td�mln�o. �� BrJ.lI!,(�'1 o C�r:I��)J�!1aux pe da casa' éomeçdul! a ilresliit)"flaf,. Jmà�' o Juventus não quatro jogos, que foram disputados no. Estádio Antônio i
lOCA. con�ttc�u .'1}!P!,..��11 ��rrota"1 d,�sta f!'llta contra o

deixou por menos' e aproveitando a velocidade de Pele- Ril:)eiro, .na Ilha da Figueira. No prime!ro '13!l9ó�trq, 'às li I
,

CrJclúma po� 'um, à, zero. ,Na �!d�cie de � Mafrà Ô Ojierário �nho, revidava os ataques com bastante brilho, porém o horas jogaram as equipes do Colorado e Noroeste, sendo

c�nJfeguiu ,mals,'um -ellipressjvj)... re$ultado ao derrotar a
gol nilB)�a!a.; a história sempre se repete, quem não faz, vencedor o onze do Noroeste, por. aois; a. zerc, !),!a segun- 1

eq�lpe do {J9I1;ç�ba, ppr, c;I!>l� terno� á I��ro,. 'gOiS marcados
toma. E�tor6:,que, aconteceu. ,Na marca dos 21 da primel- da partida às 10 horas detrontaram-se .as, equlpes , do Vi- I

por-- Chiquinho. Em Concórdia, COllcQrdiense .I!, In�erna-
ra fase, o zagueirãó Gomes estava com à bola dominada, la Nova e Empreiteira áo,4eQa;J<ªmer, ..cabenqo ?, vi!�ria

•

cl,onal �� Lages ,empataram sem abe;tura del-c�nt�gem, a08 seus pés, Celso .saiu paraI recebê-Ia, 'Gomes bobeou a equipe de Zeca Kamer.. p.elo. placar, flnalde três tentos .

com renda fraca, de quatro m.il e quinhentos cruzeiros.
e Anglolletti por trás com um toque rápido roubou-lhe a contra apeans um: -o' tercerro"tjogo -fol dispu-tádó às 14 :
bola, dominou e' por 'cobertura anotou um a zero para Ó horas envolvendo as equipes: do FiguelrE!fl�e..1e E�Jofados :
P-ilysandu. Em tqda a primeira fase de ·partida.o•. Juvel_ltus Krause, sehtlo ';yer.e�do,r 8'!'ÓS aa ..aoventa. mlnutos o Fi-

procurou o caminho do gol, porém este tornava-se cada gueirense pelo rnatcaG!or,.,ç!ee: 1;I,In tento,,�il:Zlilr�.,.� prélio
vez mais obscúro. Os primeiros 4'5 min, terminou 'c�ríi �I final reuniu aa.equtpes de M�deir�ira Gneipel e Mecânica

marcador acusando um a zero para a eql,lipe brusquen,�e." Burqes, re_gistraralildo-se um' empate ,'em tim 'tente. Para

.

Na segunda etapa parecia que o Juventus traria urna boa amanhã estão marcádasl as seguintes -partidas! Figueiren-
vitória para nossa cidade, mas quem voltou a marcar foi se e Empreiteira Zeca �rnE!r; .Estßfad.� 7: K-t;a_}Jse"e_Ma-
novamente o Paysandu,. consumando os fatos. Aos cinéo' deireira Gneipel; Colorado e Mecânica Burges e Vila No�
dos quarenta e cinco finais, Mosca decretou. dois a zero va e Noroeste:, . I •

Paysandu. Muito tempo teve' o Juventus para descontar e _: ',�.xx-,,-', �I D.

igualar o marcador; poderia ter ácontecido, mas não Resultados oficiais da 1a; Eil, 2a,_ rodada, tio 2b. turno

aconteceu. Fim do� noventa -minutos, retirava-se. vitOfío� do Campeonato Oficial, prom$fjdQ 'p�la: L19§.r.Jjira��a�n!ie
sa a equipe do Paysandu e de cabeçá baixa o escrete ju- de Futebol de Salão,-.Categor�J'I'Ap!.llto�?,. i"� :"",,;
ventino. Deve-se levar em conta o fâio de o Juventus jo- AA Besc 3x1 A.R. OlipA "J\,A Banp_9.,,eto ['!r_?sil 1x1

gar desfalcado de Z'equinha, porém é/C? r:nínimo para BG A. R. Weg, Cyrus A.R. 2x2 G. R. �al:ita.:S.oE. R. ""1enegot-
desculpar, levando-se"em conta que com esta formação,.o ti 5x2 Despachante Yictor:D!-E;" G':R.G-.I ·Marcatto 4x1

MOleque,Travessou venceu outras equipes, cQm plan1�1 A.A. Kohlbach, S.E.R. Menegotti 2x2-G.R_I Jarj�a, A.A.
melhor que a do Paysandu. Foi árbitro da'pàrtida Dalmo Banco do Brasil 1xO A.A..·'Bes.c",h, A.. Madeireira Rio

Bozzano, auxiliado por Valneide Carvalho e Ruy de Fa- Molha 7x1 A.A. dndústrias Réunrda�" . .',; j •• , �

rias. A renda muito'fraca somou ap-enas 5 mH' cento e no- Pelo Campeonat?(vcategoria- �uv.�nil,-: ps-_ resultados
venta e cinco cruzeiros. O Paysandu formou e venceu com' da 3a. rodada são estes1 A.A .. ,1.Q)Ç2 :!'o ..R. Ó1ipê, A.A.
Alemão, Nico, lI!lário Sérgio, Adairton. e Danilo; Gerson Madeireira·'Rio 'Molhà.'·9x2 A.A. InqúsTrias Fleuniqas, A.A.
(Boing), Y!_iz Ca!!os" Paulo Garça e Mosca; Angiollettl e Kohlbach 1xO A.A. Banco <to' BJ�i""� G�� ..q. :-Mar,çí1tto
Mário. O Juventus alinhou com Celso, Odilon, Gomês, Zé 5x2 S,E.R. Menegott.i,•. , l ",,,', """j ,,\

"
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TORNEIO NORTE CATARINENSE
. 'Foi (�affzaê:t'à. no dltirrlo dçinifngo a primeira rodada
�t\ Ah m'

. "� " , .

do retur 'o co a ef�tivação de duas: partldas. Na cidade
-, •• �"'I f:l'I,.)" ..... .., .. ,. ("� .......

de "Rio Ne\jrinh-o:' o Ipi�anga-' venceu ao 'Tigre de Joinvil-
• I n � ..

Ie or dois gols'a ·um. Em São Bento do Sul, o Estrela

v7-H�à �b, 'éahd.ai�nt�;iocal �?r. um a_'zero, gol anotado

atr1! és 'de Jair na primeira'etapa de . partida. O jogo foi

disputado em rítmo bastante veloz, terido' d Estre1-a' con

S��jqo rpa�t�r � es?ore â!? ,o fi�al d�� noventa minutos,
tràz�t:l(jb ,Consiao' mais" rlois preciosos pontos, garantin,do
•• t II J xr ' f" r. '�I

inêlusive. a rimeira pO'sição' do Torneio. Após os resul-

ta80s' o�Úiti�o "'d�mingo a' Classificação está assim por
,., ........ ., :,!., .

pontos" ganhos:' Em prirheiro Est�éla de Nereu Ramos com
.. -: 1 I • , ::> � r ..

-Sete '-OIitos ganhos, em segundo Ipiranga de Rio Negri-
nh�tcorti ci'i,c;;"'enr terc'e(�ö: Tig�� de Jotnville com três e

em Iúíti�o lugar '0- BàndeirAnte com dois pontos 'apenas.
A próxima rodada marca para amanhã os seguintes jo
-go.?: ,E!1J,.l;lj9 .. N��rin_'�10,.IPi��ng� e Es�r�la de Nereu; em

São, Be.{lto"qo Sul ,Bandeirante e Tigre de Joinville. Pa-
• ... , , ...... "., 1 ""\..! r" • ...

ra 'i eq.\-lipe
-

S)b Esf�elª � partida de domingo 'pode ser

deCiSIva" pois" ni> ca�o' '(je umá vitória, automaticamente
. "I" ,)

. ". r
será Car;ripe& de�t�,.t;�f�rido 19rneio.' ,

.• I
'.

'/

VOCi: QUER CONSTRUIR A SUA CASA
• �I J PRÖPRIA?

ENTÃO PROCURÉ A
r: c-

. .

>., •• ,,"#

. ,.. ." ...... :--.

EMPREITEIRA HAWA LTDA•.

''',..ft

11

IMOBILIÁRIA 'JARAGUÁ
" CElECI 778

,Admi{list(aç�o d� bens e serviços
. comprà e venda de imóveis

Rua Acré, 56 ':"Bairro Jaraguá Esquerdo
".; ''-Ja'ragtlá dO Sul -.S. Catarina
.....

� ... !" ..

t
.... � f4l'··,: rf�·.,f-- .::� ;.: ..

(" ': ,,'W/I �,l) , CATARINÃO 78 . _. .
'. '.

- N'd Ö1trmt> diäi31 de'maie tivemos ainda pe- .nutos terminaram·-com -o 'plácar dê .um -a í:érO..
lo Càtàrif1ão':"78, -mais� u'nia partida, quando de-' para o Avar. Desde, o .ii:lrcio • da-pãrtida, não se
fro�,�rarp-sé' á� ,�q�i��,S"�? .�va�� da ,.capit�1 e" viu J�ga.das que .pucre�sern, é�qy����) Q •..I;\�Çlu�1'
MSrcíliB-DI�ü:fld'e' Italar. 10 JÖ�lE1 fOi realizado em

.- no'" pUbliCO que se ·fazla- presente. Na segunda
Florianópolis. 'I etapa viu-se um pequeno volume de jogo por

,

parte do Marcílio e aos dez minutos que Beto I

O Avaí abriu a contagem aos vinte minutos anotou o tento de empate. O azulão da Capita'
da primeira fase através de Zé Paulo, numa bo- se contentou com o empate e o jogo terminou

nita jogada. Os pr:imeiros quarenta_e_cinco mi- assim.

I ", , �

Juventus--' perdeu '·a· -segunda
partida neste primeiro turno

� Depois de disputadas 12 'partidas ,,,este -prlmelre -,tu'rJ',nó, o .nosso representante perdeu a. sua- .seg"nda'.If�rt'da
para o MarcilioJQiastda-:cidade. de ltaj�íd'IJl",\d!lIl,e�y!pe9f
con�ideradas ,fortes do Catarj"ão df1ste J,�r;'I9! O _j�gp', foIrêahzado no ultimo domingo na cidade praian�, no Está
dio H�rcílio Luz, domínios �o p_róprlo Marclllo--Dlas. �
equipe do'\Marcílio, 'mesmo' tendo dominado ,grande p;lrt�
da paHidát' vencêulIO; Ju,ventus ;de nossa cidade pela eon
t�gem -míníma .. O gol marcilista' foi anotado por. R!'Igigsldo
d� cabeça na cobrança de uma falta, aos 25 min da se

gunda etapa. O Marcílio Dias f91 um time bem mais ofen
�i\to, mas encontrou muitas dificuldades para Chegar a

meta defendida por Celso, graças mais uma vez a exce

lente põstura da, Iin.l!a de zâga juventina; que 'l:Olls�gulà· ,

sempre desfazer-s�Jd?� laQ.«<e.� perigoso:;:, Q Juvl)lnlus por' J
sua vez,.�a'rlbém pro�urou ir a frente, e criou vária$'opor- ,t

... . .. \' jI.. :oIc
.

.. '" *

t"nidades de gol" qú� foram
.

desperdiçadas, .. de manelra- J
especial' na- primeiia--:etapa de jogo, quando em boa opor
tunidilde,-Tató�e'Nelo chutaram para fora duas bolas que ,

poderia se di.zer cl,ois gois· feltc?s. O I iogo em si 'rlã� ch�- :,
gou a �g�adar, mas no decorre.r dá partida' as duas equi
pes se empenharam em buséà 'do gol,' e decorrent� disto
a 'partida teve -momentos' sensacionais. Este resultado'não .

deve se'r �onsidera'do, negátivo, . porque o
_ Juv�ntus está,

numa campa':lha da� melhores e ter perdido parA .0, Mar
cílio Dias não, §ili!Jjfls;a. nenhum fracasso, pois melhores '

e9uipe,s em termos de °ptantel, como -o 'caso do Criciúma, ".
tambem fc)ram derrotâdos1>na Sidade de. Itäjar: Após os '

nov�nia--minutos "de jOgõ .p<tde!se conclulr--que·,foi ,apenaS'-d1
mais um resultado normal do Moleque Travesso de n�s-
sa cidac,le."O. Marcjl!p DIp.�AIJj�hou t;! �vep.c;:e'.:! ,,cC!..m '�gel, .•
Adãozinho" Nico, Reginaldo e .Carllnhos, Maurício, Beto. i

.. ..

....
�

..

'� "t �.

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck

Jarag,uá'do -Sul Santa Catarina

,"

, ;
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�O,M',t I,��T•. HI�ROELÊTRICA
. KAMER LTDA.

"

de José, 'Kamer
Material 'p'ara' jnstalaçãb de Iu.z, águÇl e

,
'" "esgotos.,oTintas em geral:' • A'

: Constr.8çã0'.;: Civil: em geral.
'Av. Mal, D,eodoro, da Fonse.ea" 169al".

FO�é (0473), 72-0t80.. ,I." I�..

Jaragl:Já do \::Iul _ Santa Catarina
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'BAR'E rANCFlONETE TROPICAL LTOA.

Ex-Lanchonete 2001 - sob 'nova direção
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Almoços - Lanches - Petiscos ,..

Drinks eChopps
"O seu local de encontro e bate-papo"
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SUCATA D.É FERRO - COBRE - METAL - ALUMfNIO.

'1 CHURRASCA-RIÁ'
, PAVAN,ELLO _.'

Aceitamos 'pedidos J!'a
':: �a banquetes e casa-

Imeí11oS'; 'àceißmOs i!n..
;/ ;\ .(��, í·�1. :,::,:
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çoro�[I��ª :; de � ç�rl1�.
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LAJES PARA FORR� E PISO ,-MúsicéL a_rubiente e ar
Éconômicas, resistentes, produzidas rigorosamente de acordo
com as normas da A. B. N. T. - "Qualidade') que: :eomeç'll": na I fal --êon�Ucionado. -'Estacio-
bricação e,não termina m..nca','. - Consulte nosso DepartamentÇ)'" I;>'; ',' , ,'�

de Engenharia, Ou solicite a presença' de nosso vendedor pelo
.•

nàiTiento próprio cober-
fone 22-0960, - VENDAS: Av. -Getúlio Vargas, 591 S/1

120a·Esq. Afonso Pena. tO.
�, CHURRASCARIA

PAVANELLO
.... ""':..1'

LlXADOR E APLICADOR DE
SYNTEKO

na Rua ,Jo.inville, aqui

... I:� €J.rra J�i-?Q�� � tarpp�1l)
"ri- � f· �<?/filial. I\é;l ..I;JR-470, �m.

• 'S6, 'em'RiO'<do Sul.:.';\,., LEONARDO NECNEL.JR.

Rua João Doubrawa, 555 (Tifa da Pólvora)
. Jaraguá do Sul ." I-+-
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, Ano LX' - Jaraguá do �"ul ..:_ Santa C'atarina,
,Jaraguá do Sul- Sábado,' 03 de junho de 1978 - N.o 2.989

o .Leitor

"Três Rios, 19 de maio, de 1978.

Prezado amigo Eugênio
"Lendo '0 "'Correio do Povo" de 29 do mês

,
.

passado, vl a nota informando aos leitores que
Yvonne Allee Schmoeckel Gonçalves, voltaria a es

crever no jornal. Suponho que isso deve se cons

tituir num Imenso prazer para o amigo e pai da jo-,
vem senhora e eu, aqui de 10nQe parabenizo-a e a

sua.tílhatambém.
Na mesma ocasião vi a crônica "Uma nova

Capelinha"? lncluda na última página do semaná

rio, assinada com o seu novo pseudônimo Y.A.S.G.

e, coisa curiosa, sem nunca me haver perdido em,

Jaraguá do Sul, súbito me pareceu ser um dos fre

qüentadores da Confeftaria e Lanchonete Q'DeH·
cia, empenhado num "bate-papo" g.ostoso com al

gum amigo e inclusive, dei uma olhadela naquelas
salinhas dos fundos,

-

destinadas às "conversas ao

pé do ouvido", tudo muito conforme o figurino da
atualidade e com aquela ànimação e vivência de
corrente da não existência de discriminação de

pessoas, o que "já era"; por ultrapassado em nos

so Pafs.
Anotei � nome do proprietária. Bruno Krüger

que' deve-ser como eu, descendente de colonos

germânicos e como eu, amigo de todo mundo. Não
desprezo os nossos antepassados mas, igualmen
te, não me esqueço de que sou brasileiro. Nota 10
para a Confeitaria e Lanchonete Q'DeHcia; exten
siva às atendentés da numerosa, freguesia, Inez
Marina Shors e Maria Eliza Steillein.

O que acima registrei foi inspirado por um so

nho passageiro, mas um dia visitarei de fato urna
cídade tão simpática e-então hei de tomar um cho
pe na Q'Delfcia.

Um abraço do velho

Hugo José Kling"

\,

SUNAB Fixa 'Preço' de Ser-viços
Prestados por Bares, Lanchonete,

ETC.

A Portaria DESC 11, de 03.05.78, da SUNAB, publi
cada no Diário Oficial do Estado de 08.05�78, fixa os

preços máximos de venda dos serviços prestados pe
los bares, lanchonetes e similàres.

-

O referido' Diárip Oficial está à dlsposlção dos
interessados, para co-nsulta na Associação Comerciai
e Industrial de Jaraguá do Sul.

C
FALECIMENTOS DA SEMANA

25.05.78 Ida Krüger Laube,
com a idade de 81 anos, nesta

26.05.78 Gerônimo Thomàzzelll,
,

com a idade de 83 anos, em Schroeder
27.05.78 Albrecht Mathias,

com a idade de 53' anos, nesta
29.05.78 Bento Seraphim Anacleto,

com a Idade de 59 anos, nesta
30.05.78 Emflia Prockow Hasse,

,

com a idade de 72 anos, nesta.

Salim

dade aos mais da con

venção. Trata-se de um

liv�o elaborado (por Aqe·,
mar 'Lotin Frassétto, é um
repositório' de tudo quan
to ocorreu na menciona
da convenção, no perto
do de 11 a 13 de março
de �977.O' diretor da conven-

" '

ção, João Lúcio da. Cos-
ta, acaba de dar publici- As ações desta con-

, ,

livro
.

�v�,ngél-icos têm
venção foram comanda
das por João Lúcio da

Costa, tendo lndlspensá
vel apoio de Moússa Na

cli, Presldente d? Lions
Clube de Jaraguá do Sul-

.

Cêntro, e de J'Os� Venân- '

reverendo
Depois de alguns rne-

-ses, a Paróquia Evangé
lica Luterana '�Et;nanuel"
desta cidade,' filiada à

IELB, volta a ter nova

mente o seu próprio pas-

PODO:' .Lúcfo 'Oosta.farrça
I •• I

A Convenção do qis-,
trito L-10' do Lions Inter

naclonal continua reper
cutlndo em Jaraguá do

Sul, 'embora já, passasse
mals de um 'ano de sua

realização.

Recebeu a redação da cidade de Tr.ês Rios-RJ,
Lima-carta' do historiador,' escritor'e jornalista Hu

go José Kling. Ele é o indispensável colaborador

do semanário O CARTAZ daquela, cidade e cons

tante .Ieitor dO :CP. Pela oportunidade, de seu pro

nunciamento" transcrevemos a sua missiva que ha- '

'verá de estimular a VASG na sua colaboração em

nossas colunas: E o pessoal da Q'Delí�ia vai ficar

contente por saber que já telh fama interestadual.

Obrigado, querido Amigo.

cio Pereira, Presidente do
Lions Clube 'de Jaraquá
do Sul - Cidade Indus
trial.

JUfZO DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO

o Doutor João José Maurício d'Avila, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital
de citação, com o prazo de trinta (30) dias, virem

,
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
'que por parta de Lourival Bier, brasileiro, solteiro,
auxiliar de farmácia; Antônio Narloch e s/mulher
Laurita Bier Narloch, brasileiros, ele, carpinteiro,
ela de prendas domésticas, residentes e domlcllla
dos neste município e Comarca, através seu bas-,
tante procurador, advogado dr. Irineu José Hublnl,
foi requerida uma ação de Usucapião, para aquisi
ção de imóvel a seguir transcrito: um terreno com
8.249 m2 e, incluindo os 94,00 m2 já mencionados,
possui as seguintes metragens e confrontações:
frente, em 50 ms. para a Rua Bertha Weege, lado
esquerdo, e com duas linhas, uma de 36 ms. e ou
tra de 25 ms. com terras de José Bortolotti; tra
vessão dos fundos, em 52,50 ms. com terras de
Egon Fischer; de um lado, em 149 ms., com terras
de Heinz Voelz, e de outro, em 109 ms. com terras
de Alfredo Oechstereich". Na referida ação foi pro-

ferido o despacho do teor seguinte: Designo o dia
" 18 do mês de julho p.v., às 14,30 horas, para a rea

lização da audiência preliminar de justificação. Ci
tem-se por edital, com o prazo de trinta (301) dias,
a ser publicado por uma vez no Diário da Justiça e

'por duas. vezes, no mfnimo, num dos jornais local,
os interessados incertos, ausentes e não sabidos.
Os confinantes certos do imóvel usucapiendo já
concordaram com a pretensão do requerente pelo
expediente junto _FlOS autos. Cientifiquem-se, por
carta, para que manifestem interesse na causa,
querendo, os requerente, digo, os representantes
das Fazendas Públicas da União, do Estado e do

Munlclpio. Dê-se ciência ao Dr. Promotor Público.

Ilntirne-se o requerente. Jguá do Sul, 27 de feve-
reiro de 1978. (a) - J.J. Maurfcio d'Avila - Juiz de ,

Direito". E para que chegue ao conhecimenot de
todos interessados ausentes, incertos e desconhe
cidos, foi expedido o presente edital que será pu
blicado na forma da lei e afixado no lugar de cos

tume, correndo o prazo de quinze (15) dias, para
contestar, a contar da intimação da decisão que
declarar justificada a posse, sob pena de não sen-

do contestada a ação, se presumirem como verda
deiros os fatos articulados pelos requerentes. Da-
do e passado nesta cidade e Comarca de Jaraguá
do Sul, aos 15 dias do mês de 'maio de 1978. Eu, (a)
Adcilpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

J.J. Maurício d'Avila - Juiz de Direito

Tragédia
Neste final de maio, 2

pacata Jaraguá
_

do Sul
foi alertada novamente

por mais um ato crimino

so, que se verificou por
volta das 15 horas do dia

30, no bairro Vila Nova.

Em contato que mantl
vemos com o comissário
Alcivandro Espezim, este
nos detalhou a narrativa

prestada pelo assassino,
que muito sorridente nem

fez conta do caso. Se

gundo o comissário Es�

pezim, o assassino havia
levado a vítima para o in
terior de sua casa, prati
cando ali ato sexual. Adil
son Bassani, de apenas 9
anos de idade, começou
a gritar e disse que eon

,

morte

tor: é o reverendo Luiz .

Adolfo Hegele que veio

transferido da cidade de

Tubarão para Jaraguá do

Sul:
No próximo domingo'

dla 4 de junho, haverá um

culto festivo com infcio
às 9 horas no seu novo

templo 'situado à Rua Gui

lherme Hering, 58, quan
do o reverendo Hegeie
será Instalado em seu

cargo, na paróquia.
A cerimônia será diri

gida pelo Presidente Dis

trital, reverendo Erno

Welzel, de Joinville, as -

'

sessorado pelos demats
· pastores do distrito.

Após o culto terá início
a festa popular, sendo ao

meio-dia servido um
· churrasco de confraterni

zação.

À tarde, as festividades
continuarão com exposi
ção de bazar e trabalhos
manuals do Departamen
to de Senhores da con ..

gregação.

ariminoso-
taria tudo a seus pais,
mas o assassino não se

conteve com isto e contl
nuou em sua acirrada lu

ta, pois tratá-se de um

homossexual; porém ven

do que Adilson em altos
brados chamava pelos
pais, tratou de sufocá-lo
e apertando a gargànta
do pequeno Adilson, aea-

bou por tirar-lhe a vida.

,

O assassino, segundo
o que n�s definiu o ce
missário Alcivandro

.

Es

peim, é de menor, con

tando com apenas dezes
sete anos e de iniciais

O" V., vendo a seus pés
a vítima, tratou de es

condê-Ia e envolvendo·a

Voriant II. O grande carro de 1978
já está em nossa loja. Venha ver

este show ao vivo.

Menegotti Veículos SIA.
Av. Mal. Deodoro, 930 ... fone (0473) 72-0499

Candidato
,

a
/l1li#

nao
,

sera
Guaramirim - o Prefeito Municipal de Gua.'

ramlrlm, Salim ilosé Dequech, não será candi
dato a uma cadeira na Assembléia Legislativa,

.

conforme ficou evidenciado,
'

num movimento
realizado nos Municípios de Guaramirim e Ja
raguá do Sul, quando seu nome foi cogitado.'
Por ocasião da reunião do Diretório Municipal
da Arena guaramirense, novamente seu nome
foi indicado, recebendo o apoio de todos os

membros, assim como de todos os arenistas do' .

município.

Havia muita expectativa em torno da can

didatura de Salim José Dequech, inclusive nos

municípios da Microrregião Norte, onde o Pre
feito guaramirense é muito querido. Um grupo
de Industriais, comerciantes, líderes comunitá-

em um plástico azul, es
condeu-a embaixo de ca

sa para ninguém deparar
com 'o c�áver. Isto tudo

no dia 30 por volta das 15

horas. No dia seguinte,
entre 5h30min e 6 h da

manhã, tratou de escon

der o corpo da vítima em

outro local, e foi 'o que
realmente fe, atirando a

um córrego existente nos

fundos de sua casa. Na
última quinta-feira pe'ie
manhã o .Comissário Es

pezim acompanhado do
Dr. Odilon Claudino dos

· Santos, Delegado de Po-
, lícia de nossa cidade, fo-
ram a casa do assassino
e pressionando-o conse

guiram arrancar-lhe a

verdade e em seguida
tr.ouxeram O. V. para a

Delegacia local; na parte
da tarde mantiveram con

tato com .o juizado de m�
nores que solicitou o en

quadramento de O. V. na
D.P. local até ser feito o

pronunciamento. Póssi
velmente o assassino irá

para � Càsa Convencio
nai em Florianópolis, mas
por enquanto ele ficará
vendo o sol nascer qua-
drado na D.P. local.

Assembléia Legislativa
nicipal da Arena, que se lembraram de seu no ..

-..._

me. Agradece aos vereadores da bancada da
Arena, pelo apoio irrestrito. Agradece aos in
dustriais, comerciantes, -assim como aos líderes
da comunldade, por terem indicado seu nome,
para concorrer ao pleito de 15 de novembro,
paradisputar uma cadeira "a Assembléia Le

gislativa do Estado. Outrossim, agradece aos

amigos que o procuraram, hipotecando todo o

apoio necessário, pará que losse bem sucedido
nas eleições vindouras. Finalizando; o Prefeito
Salim José Dequech, acrescentou que até o mo

mente. ainda não resolveu quais és candidatos
que apoiará no pleito que se- avizinha, para a

Câmara Federal e Assembléia Legislativa, di·
zendo que ainda é muito cedo, mas que o fará
no momento -eperfunc,

rio�, de Guaramirim e Jaraguá do Sul, realiza
ram uma 'reunião ein meados do mês passado.
para buscarem maiores subsídios, quanto a in

dicação de um nome, para representar nossa
regiã'o na ASSembléia. Todos foram unânimes
em apoiar o nome de Salim José Dequech, dado
as peculiaridades do chefe do executivo, e prin ..

cipalmente pelo excelente trabalho que vem,

realizando à testa do município, sendo conside
rado como "o homem'que está ravoluclonando

Guaram,irim, se constituindo numa verdadeira
mola mestra que o impulsiona para um maior

desenvolvimento" •

que pretende cumprir o mandato de prefeito,
para o qual foi guin�ado pela vontade da maio
ria dos guaramir,enses, e que não pode relegá
los neste momento, uma vez que possui UR'!
"Plano de Trabalho", calcado nas reais aspira
ções do povo de Guaramirini

�

e que pretende
cum'prí-Io rigorosame�te, para tirar o munlcí
pio; desse ostracismo em que viveu até alguns
anos atrás. � imperioso que o município conti
nue com este desenvolvimento, para galgar uma
posição de destaque no cenário estadual, e ele
como todos os guaramirenses, quer ver seu mu

nicípio desfrutando de uma, posição privilegia·
da.

, Antes de viajar para Florianópolis, o Pre
feito Municipal Salim Dequech, declarou que

não, será candid,ato, de modo taxativo, uma vez

O prefeito municipal Salim José Dequech,
agradece a todos os membros do Diretório Mu-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




