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ÂDO LVII JARAGUÃ 00 SUL cSanta C�tariDa), ' Capital sul americasa do motor:4.a ..'Feira 31 de Dezembro de 1975 '

Parlamentarrdo . MOB.' retrata-se ,Câmara vai résfringir uso

,

'

d.e selos, ,p,ar .dep,'ulado,So senador Leité'- Cha- ra ateDl!h�r' e imperatifolil' sas instituições de.Ó1oc-rá-
" ,

D'
.

'\ I 'de ceuseiêncía, de sorte e tíeas". I.

'"
'\ �

,es (-M B�ParaDä:J do p e- '" .. ... " ,Brasília, Parl!llela- des 364 plirliunentlreª, tas, ,de acordo com à crt-
á" d S do.: 'r não ad·ml··I·r' quep,osl'nON",,'s, "Estes-meus sentlmen-' '

-

d M
.n no 'o ,ena', o. ra. a-. • Y '" mente 10 inquérito, ínsteu tem direifo -com a parfi.ci, Ilnraçao' e eaas enterro-

tou se de
'

declarações fei- clarai pos9am ser objeto tos' resultam.diretamente rado e com andamento si� pação de -tercelros, até o res, poderiam variar de
tas em formas de apartena ser objeto de dútiàas 6U, da' miD,ha' consciência !llioso, d Mesa da Câma- memenre milrUidés em ai- CrS ..0.70 ii CrS 7,00

, penúltima tsrea-feíra (em'
'

in&erpretal(Õee tncorretas, ' moral de cidadão e jlll'í- ra determinou -à Emprese g-i1o.' I' 'enquaDto que ós telegre-outubro 75), ao discurso Tanto nà .ida privada dica de ádvogado. estu- ,Brasileir. 'de Correios' e,
�

O lato ocorreu no firial mas tinham fixado'a seu
do líder do seu partida•. como na tida pública 11.6 dioso das lei!! que rege� ,Telégràfoll que os deputa- da sessão .Iegtelarlvs, no vàlor máximo em CrSFra'DCO Moritere, quaÍlIfo necessídáde inafastáVel aquelas corporações eo- des somente terão direito início de dezembro, quan-' 14;70, Como .as neeesst
este rn�nciona�a a "mor- . de observância de uma ri- mo instituições nacionais. ,às 400 cintas mensais no do o ôr; Célio Borja, re- dades de alguns depufa
te do jornalista Wladimir' gorosaments, linha de permanentes e J.�egulare�. valor de Cr$' 0,70 e que cebeu I comunicação de .dos - até agora não 'se
Herzog':"

' ,

coerência", organizadas com base
os selos cerrespondentea ,que âlguns, perlementerea idesfificou' nenhum deles

'Leite Ohases, preoeu- "Reoenheee que ;a cada, na hierarquia e na dísci- -

não poderão seI' entregues haviam têfirado selos de _ eram em muitos casos
pado com as r�'p_ercaBsões dia cresce em - todos 08 ,pUna. lo'b a autoridade

.em nenhuma htpotese. imporlâoçia que chegevsm superíorea à, franquia es-
de S08'8 palan8s. exter- pafses o papel do Exér- súprema do ,�Pre8idente ,Essas, prevldenclas foram ',filé 200 mil, numa' opere- 'fabelecida, a pró p r i a
DOO 'que r e c o o h e o e a cito e das Forças Arma- ela, Relníb!iéa, .general adoradas em flce de de- ção, considerada 'legal, Igência da eCT na Cê
"atrtbuição e a .impor- das no Selar lia Seguraow Ernesto �eJsel, a quem aúnciil que' chegou ao co- mas p0UCd:, recomendével

'

�ara re,alizava uma subs_'
tância das Forçasê .,Arma- Qa. Ex&ltamos a indi8peq� t�\mos preltado �s Iil��- ,', nbecimento do presidente ao exercício do maodato tiluiçio dos .100 telegradas" .. qua elQd "estão sabili(Jade de IDa atuaçãO ,sa� ho.men�gen8 desde o da Câmara. depurado Cé- 'parlamentar.

-

, I" mas "or cartas. baseandoaci�.aí dos vartidós e das para preservar à ordem prUD�!rO dIscurso no Se� 'lio Borja, dando CODUI de,' A operaçã'o consistia se' deste2 for-ma, semprefacçõ'9S; pf!>rqoe' sio' per- e � paz 10CÍlt!".�' " ,na.�o., ' .
"

. que havia unia 'maaipula�
.

do seguinte: cada deputa� DO valor máximo, ou seja,maoentê8 ti fntocãfeis CCll-, Com. oma l_ma�e� que
. "Eita é a Dllnha � ,POSI-, çio)rregular' com a, frao:, do t�pl direUo.-mensalm!na "de -CrS 14,10,' o que, de

ma- a Pátria". , ' s()�:el?alf$ b 'p8Ixoes" ,o çio, e �
estou C?�rt_o d,1t _ i quia' daS- �GO Céírf�s (e roo", te 60 envio de 4Q9 cllrta� rí1(.>d� ind'j.relo, rel)resenta-Com o' eiforoo 'ain,da J�xefclto'� as Fortª-sl A�"l'•. que é t8'!tb�� a C!� 'i'"'-t.o: \"felee'ran.jaIf"iI"-que�·c-ad'ÍlI u,m'��'é "foo- I�(-e:gràmás-r A'ln=ar'�""'va ,2fc'cut'l!s:

de minimiiàr seu jnfeliz mada� çr,ede.nciaram-s81lo pOl 08 meus I1u�tres pa-"",: "",
" ",

'
"

\
'

aparte, Leite Ohafes ohe- passado ,8 eoredeDoiam:S8 ,res nelta Alta �!;\_sa.,do "

.

goo li expressar que. a, no' pr.estnte ao ra.pe.to ParlameD�o Nacl(�n8I. 4 ,',
,

"imprensa, fazendo refe- dos brasH:eiros acionando, "

I"

"rrlt]llID11kOrnltll; p.' PWfJ1m'1l\)TIAl\ Alp
rênoia a ,.sl!arte,por mim l!Iempre� que necessário. o� A iotegra da retrata· \lJ<OJ: llJ'u. 11 \& """�\\." ll':ll.'UI \lli""
dados neste p,lenário. qoe mec3Dismos de 18gU�Bíl" ção, pot suposta ofensa :' ,

poderla/m' pÔl'_ em dúvida ,ça pára manter a p,az". as F.orças Ar-madas. está 'i '�,

JI»�. o, .

tI' P, t�essa ,minha constante po- '''Eu" particularmente. '

p.U;b,he.aüa n

..
o �ornal. de·

,
d,Jl Tm, p� 411m�1lll', 0" 1lllrll.�' ll,fl,ßsição. estou certo de ,que o BrasílIa, de 5·11;76, Int.� (QLllli\\"JJ <tU. "" � � �'U1

A certa altora de sua fario sempré" 'honra-nd,o grande um artigo da ( ,

�-
'

loüga retratação, o par- a8 tradições e engraneie- jQrnalista Resalba da· IO Balneário de Cambofiú. básica de Camboriú: UDlCO go Tributário, Projeto de
lamen.\at afirma: FHo pa- cendo a história de nos- !\latta Machado.' no Htoral Catarinense, -foi ,municípió turístico brasileirq Agua e Esgotos. Projeto de
- ......-------.,;...----!""'.---�---.....,;---------��r_-' cRnsiderado exempló nacio- que têm seu Plano Diretor Galerias Pluviai!! -e Cadas'

nal para modelo de plane- . totalmente aprovado e em 'tro 'Técnico ' Municipal.
jamento turistico. durante a plena' execução:, , ,"Ös pr�iétos de infràestru-
6.a reuniã.o do CONDEST, ,'. O prefeito Gilberto Amé-' tura - disse o prefeito

,

realizada. lio Rio de Janeirp. rico Meirinho fei u,nía ex- Gilbérto· Meiriôho -:- estão
. Ao aprovar'a moção' 'POl; posição do planQ que ideai em fase d.e execução. para
unanimidade. o plenário do lizou e lqae realiza para: sua dar ao turista todas as con
Consórcio Nacional deDe- cidade, detalhando os s�to- dições p�lra ci seu pleno la
senvolvimento das Estâncias

.

tores principais e específi- zer,. uma vez que nossa
e Centros Turísticos levou cos copto o Código de �dmistrac;,ão preocupou-se,
em consideração a filosofia Obras e Edificações. -Códi- niuito tempo, 'antes, em
e a metodologia I do plane' go de Normas e Instalações.', oferecer melhores condições
jam�nto e da legislação Lei do Zone�mento, Códi- ao turismo"

"

progrediram foram os de
clima frio. Então, Deus fez
este país tão granne que
não foi ,possível dar um

,

. Eurico Rezende, ein nQ- clima comum (•..). Então,
vQ àpa�te. ,situou 'que - "o ,ao se culpar alg:uém pela
descöD;lpasso b�m acentua� pobreza do � Nordeste' ,não
do. 'não digo, 'Violento. en- 'se culpe nem ao Governo.
tre o, progresso Norte Nor·

,

nem à região \
Centro Sul

deste, e da Região Centro- se culpe a, quem criou o A aiência �o Banco do
Sul será 'constante. A' idéia ,mundo, que foi Deus. todo Estado de Santa Oatariaa
- isso dizem os ecanomis- poderoso. que criou, aque- em n08sa 'cidade·' estará
tas e é provado pela obser- Ia região num fenômend' funclon-ando à partir do.

vação e pela experiência mesológioa e não fica bem ,dia 2 de jan.iro d. 1976,
..,.. de país desenyolvido a· nps estarmos aqui' a cri-

. no edifício qa Rua Mal
está intimamente ligada" à ticar o Deus todo-pode- Deodoro, 240. defronte a
êondiçóes climáticas. Os roso". i

Prefeitura Municipal; na'
países do mundo-que mais" loja da antiga casa Kop.

mann do sr� Antonio da'
,Platin� Vieira.'

, A gerência está confia ..

A nova agência do, da ao sr. José Ve'nâncio

Jaraguá·.do"Sul, ,

"Cidade· das Azáleas" Carro '�Seplu"agenário�'

o Clima do nordeste
, '

�

I '\, f

é aulpa ,de Deus
o Senador Eurico Rezen

de, representante do Espí
rito Santo, fez: algumas
��servações curiosas. quan
do no pl,enário do Congres,so
se debatiam os problemas
do descompasso, entre o',
sul e o norte do país;
Aparteando UIll colega.

disse o senador Eurico
Rezende: '�antigamente . eu
dizia qu� er meu Estiildo,
tinha apenas o espírito, que
era maJ;ginali?:ado 'pela u
nião. rilas ,agora. com o
auxilio

.

de dnca grandes
Pl'ojetol!. com essa assistên
cia da União, ele passou \i

'\
ter um sobrenome. Real-
mente. ,hoje passou a ter o

, santo e é o Espírito Santo",

,
.

Em virtude ,do an9 de
1976 ser' o do centenário
de DO$Ba cidade, é dese
jo que ,se' ge,neralize o

cultivo, das AZÁLEAS a

a ,fim de JARAGUÁ DO
SUL também merecer a'

aleunha de "CIDAI;>E DAS

AZÁLEAS"';
Conlqltamos um pequ_'

no dicionário' dàlil ' flores
, .� descobrimos' que ,o sig ,

, nificado dessa flor é real
mente' muito 'sugestivo.
AI AZÁLEAS, depois

de nOI terem oooqllista-

do pela sua cativante be·
leza ,e formosura, agra.
decem-nos mui ea'ririho�
8amente. vibr6Ddo�
"SOU FELIZ PORQUE
ME AMAS".
(Transcrito d. Informa-
tivQ "Dua8 �odas�')

.

'._' N.· 2';866

,)
,

,

J

BESC
.

fUllcionará em novo prédio
BE$C dilpõe de, umã

, Area util de 286 m2., com'
'amplo looal para atendi
mento da elieutela, ,loca�
lizada no c8ntro·' nervolo
da cidade, ,Jazendo jÚII
ao slogan adotado' pelo
govern'o 'de que gover-·
na,r 6 encurtar distância8.

,

Pereira Júnior e a sub
gerência càbe ao IIIr� Ro�
náld P_úer, que Coot818'
com uma sefecio,nada
equipe de� funcionários"
em condicões'de dar'efi,
"ciente e cordial atendi
Imen,to aos que procuram
o _ estab�lecióulDto do
Banco, do Bstado de San-

'

la Oata.tina S/A.
.

I '

,Jiva já foram apronta,dos dos para o Japão e ao
15 carrol da época, que Haw8�. e finalmente "dê
'parfirão de Paril!l. em ,28 ' a costa -ocidental dOIi 'Es�'
de maio ,do ano que vem, tados UnÍdoliJ. para Cru-,
para atravft.sar a Europa ' �Iilr o continente norte
'rumo à Sibéria.

'

àmericano.'

Um grupo de' automo�
bilistas fanáticos - da ,zo
na de CleTeland,'" 88tá'
o,rganizando uma nova'
'edi\llio da famosa volta
'ao mundo, de oarro. rea·
lizada em 1908. '

'

'i'"
No âmbito desta inicia- . De IA sarAo transporta- - ,(NoUcias WEG. n'·, 41)

,
'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'", �Relàtóri:o; da- Díretoría ','

, ,-

S�nhores ACiooistas'.
.

,
, , Em ateoção ao., que ,;determinam ,os ,e�JatiJtol' so

c,iais �preseotllmes o,, relaíório relatiyo '1' Í!ó, 'i!xercIci�
'encé"rado em 31 de óu,tu.b,ro de,1976. ' =:

"

'

j, Pelo("Balà�ço Geral e a pemoo�lração 'dé!', ';cº�ta
de lu�rol e Perdes, el}cet�lIdo8 em J5L.de outubro, .de
1976,: bem como' o parecer' dó CO,nselh" . Ri�cal", sendo
que o, resultado lIp�Ol.do aSlSenta rigormramente ,em
laoçamen}o.s tie ncsea �l$criJa. Bstamos ee inteiro dls-

.

por de Y. 5. ne sede social, da loe,iediide;' pira, quats
quer Gl1tros esclarecimentos .que juJ,liltdell necessários .

,
", 'Jataguá dó Spl, 20 de novembro de 1976.

João Germano Rudolf ._ Dtretor, Gér�rJte, ,

,

CPF-009616õ39 ,,( � , '- . ,
,

Ewaldo Rúdolf .; Diretor Comercial M:áquiaas '�ê caléula'" ELETRÓNICÂS
-c ' /'tCPF-OQ9676469'

•

,
'

"

" �', ,
'

,
"-",

, ,;" "'"
.

I ,�, 18 modeloâ com "e' sem fita, 4e escrever, .

,

B..láàç,' (ieral Encerrado em' �,
"

ele ,somadoras e duplicadores.
'OutúlJro de' t 975 ,�. Revendedor excÍuslvo para, a�r.gião

IndúSlria,'de M'ade'iras' \, :&TIVO 1,§OCO' Gráfica Avenndá ltdla�
,

_ ,R Ux))'O L F. 's. A:� ,,'.', ImO���::D;.T���:��ãO MODel, dê, .r«-
r .

I;,
'L

'

'renoe, Bdlfícios à ,Ç,oDstrUçQes,' Vefculos
'Assentbléia Géral Ordinária .,'A'cellório8,' Correção 'MoDetária de

c, Veículos e Acessórios. Trillor�s e Imple-
., '}�rivooação p.entos. Equip., ,Máquinl. e Instilla'ções.

São' cODvocado,Í os seehores acionistas parra • , C.rreçio' MoneUiri. de Equi'p� Máquina.
Assembléia Geral Ordinária, e, re,llizàrc-s& ,dia ã1 de e Instalaçõ'es. Móveis, e Lkenslltoe,« Cer
limeiro "de, 1976, às '16 horas, n. sede soc<ill. ne -rua reção'Moart6�;_(I de Móveis e UteQ.iIios,
VenânCio d" Silva' Porio, 137.' nellta Cidade de jar_guá, Construções em And..mente. '.il18.704,9ã
do Sill, .. fim de deliberarem ,�obFe,' .eguiot,e. ImobillzBda - Financeira

.

'

Ordem' 4_O,..•Dia
I'

,

.... Pa�tidpações. Bancó do 8rasil S.A.
,- . .eonre depó,ltos Vioculados�SudeneJ Silo:

, 1) -, Ex ..me; discussão fi ap,rovaç,ào do relatório depe,' Enibratu" Bmbrler;rIBDF� �ancos
da Direlori•• B,alanço Geral/demoDstração da conu�,de: ,conta dep. vinêulados FUNDBSC' ", �6õ.386,80
Luc.ros e p;erdas; Parecer.: dõ CO.naelho, Piscai,

.

,

rel.lI�
"

DiSponlrel
'

vos 80 extrclciõ encerrad,o em 31 de oUlubro de 197�; Caixa é)�llicós -

'

leBlizArel .

!) _ Eleição dós' membros efetivo. db cObsel,ho : Maté'ria Prima, Próduioa e� Blab9�
fisc!t� e respectivos 8üplentes 'e( fiXiJç'ã?1 d08�.êuí�\ ho- \

�q'-ção, Pr_d'ulos Acabados" Almox.rif�d8,DOrarIOI5;.};' , "

'�, ,D'QpliclllilS � Receber,' CODlas Corrent,es,
, �f - Outr,o. Issunlos ele inleresse,s�ciíll.

'

, Devedorlls. Refloreltamentó ã7.626,48
.11111.'.1,' Pe_deales

.

,

.

,

.

D�spélaa"Di,feridas ..
. 11.6�8.0.2

:,;�Campen!lciD', .

_

> \f' � (J,
Açoes ,em Cau�ao • .

, ,
.. i: , •

.

João Germ.Qo 'Rudolf; Oirelo,r.Qerenle· .�
,

lio, iEII,'ril 'I

Cap"ll; Reserva' Legal, Reserva pa
ro Aumento 'de Capital, Lucros Suspen
so.s, : Saldo a Diaposição -da Assembléii'i,
�UiJd8 de Ações· - Bqnifi.cadilà. Funêl,o de
RendimenfO de Participações, ,PrDvi_ão, r

par. Créditol Duvidos�LI,' runda de De-
preciação '.,. .,' (z] ,

.

.',

fJElialvel' ��? � ..'�' �.'" _,

" :Fornecedores, '.Doplic:'t,l.s· ,Nego.ci .... "

d.I,iGontas; ,Gorrénte" Imposto. ii Pagar
Imposto' oa FQnt,e' a,.;Rc'coIMer, 5aláriQ e

Ordenados ;iI, -Pagar, INPS' a Recolher.
. �,GTS a R:ecolhcr.,·Colllribuiçiô SlndicGI
I .,R�,co,l'her, -.JF'umu....aL a J�e,colher, Banco
Brlsileiró Descontos ,5. cont. tinpréstimp,

�-"""""""-._--�-"""�""""��""-iiõlii.--_...;' 8anco,.do BUlair S.A,. conta Empr,é.tiino,

S·O',C' I·e·,dade.-'· ;·R,e"c',r'eat'l·v�'a'�::; 'A,I,o,ra':Id',a' CC::.�IS�::rentrs ,"" "

-

,218.9Z3,00'

C.ução li. Diretoria ,

'"
"v' 20.00

, I' ,�;
�:,.'," Cr$ 148.69&,72 "_ t:: . 'I fj..., " <,

'

• t n

COC/MF n.� 84433 04"/000!-03 .

'.' ,'J\:d V O g'a d"C)
�

,
,

"

��; Convocação,,' , '

,,' 'Pd

D�moDstração da ,conta, lucros 'e Perclas" r iii ,," � ,..� '" '_'
'

SiiO"1'('Dvi'dado,s os� �:s�oCi�dÖI! "cía -Sociedade
' "

em 31 d�' outubro �de :,1 C) 7'5, ,; ,?1Bjê�:''"� ,�?37 -'.
.

"cp�;.,�Oi�i74049'Recreatin Alvorida. a,'se reunire,n em As.embh�ia' DEBITO' "
,- ',',' . ' ,

Geral Ordi.:uiria, a realizar,slf às 9 (nove) hOr�. ,do
.

, . .' '- '�, '

' ' ,,' Co.sultas, Pareceres �e :Ações""
dia II de Jal,uiro de 1976. em SUII It;de aocilll em Rio :. Mater.a· Prima, Produt,os em Elabo-,), � ., ",' "

" ,
'

.', '

,

Cerr,o II. neste mUliitlpio, de J .."aguá ;do :Sul. ,äfim 'de
' raçaó, Produt!1 Acabados, �endaS' de;

.I In".IÚii'iol, Acidentes'd,{,l.TrÂnlito, 8'8gui'01,
"eliberarem ,.öbre a seguinle' , Produtos, Ba,xa de Beas de, Vefcl:lloe� 'Usucapilo, C9brança.,' Inquilinato,' D.8quit�.,

, �',
�. Renda de Tratores Rendas ' Eveotuais, Cállcelamento , de P-rotestoB. Defesa5,lJriminaià e

,
',Ordem do Dia )' Desconloa Aúleridos, Provisão p/.Crédi"; ,

. Fiscais, Trabalho 'e Previd�npia:;Socdal, Áêes-
1;0) Leitora, di'sCUISão e aprovação d. prealação tos Duv,idosos ,," , 1.299.136.17. lori., Jorfdiea ias em/presai temx:g,tal. ,c

de cODtas/ refer.nles' 10 exercfdo de 1976. I (: ,', , -C�ÉOI.TO .' '

I " .'
,

"

"C' :.J M ,.

P'
'

'M >1;', EX-PE,'D I E N,T E- "

,2.0) 5lel'ção do nOVO Cons�lho Fiscil;
.

ODlpras iill ateru!' rfmif:'· at..na' , ,. \'" , '
..

, ) 3.°) OutrO$ ·as�unto. de interesse da< Sociedade. Prima. Produtos em Elaboração" 'produ-
'. As 3!'_ féh'ss' '" ;;,: '... .' *

,

, Jaraguâ do, Sul, 21, de Dezenibr"'_. de)976,. "
.IOS Aç:abadó8, Despeul Gerlis, Fuado ,das8.00 às 18.00 horas e

"

'.) ".
i Hliaz Oatdtke -, Pre.idenfe de Depreciação. Provisão' pl CréCiitos) I" ,"

aos eábadol!l du 8.00 às 12.00 horàff�
DIiVidosos, Reserva Leral• Sa!tlo. a Dis..

,. .

Avenida Getulio Varga., aSo.
.

I

poaição dI A�.embléiaOe�ll, .' �1.299.1ã6,01" C0t:':lPá
.,

_' Santa :Oatarina
Jaragu� do :Sul, .31 'de oulubro de 1':176.

J'olQ. Germano J Rüdolf '- Diretor Gerente , 0'\,
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'I E"aldo Rud(!lf - Diretor Com,ércial mo o Balanço G�r�Ú encerrádos ein�31 de outubro d.
p

,
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. Rolando J!1hn�" -: Contßdor aprovsdo. pÓ8 ,S�U8 precisos' termOI,

.

pe1a aSlem-
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. CRaSe..1666 ",pRe ,14:�.OlQ bléia geral ordinária ã realizar-se- Ópof"tuoamente.,
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O. âbaixo al.inadOI, 'memb'rOÍII do eon8�nio AlDade� Mahlud -CPF-0()9953989
fiaeal, da. firma Inllúl!ltria .tle' Malleiras' J�udolf 'S.A., �

Henrique Gerrent· Jurli{,r '-CPF':"'0057222i9,tendo /exa,lllinado detidamente .iI� e�nta. d� Feaulta-, '
, .' , \.,."

do •. d,ell)o,n.traçAo d� con�. Lu�ro8 e Perd�.':,be':1l 'co- BernarditJlrubtia �upiqr ,-,CP'��Ô05720908

, )

Âssembiéia Geral Extraordinäría
" 'A SeAR' de ;Jàragu'ã, do S.ul,'te,m �'gratà,:&atis
fação de cl?nvocar BeUI 8sscejados para a Assem·
_bléia Geral Extraordinária que .fära realizar no dil�
08. QI,. 76, n:o, salão. d. A88oci�ção, 'Comerei81 8 In
dustriál d'� JaIl8guá·doSu:l(.1'l'-·I�h �(UJli��'em pri!nei·
ra coIivocação, e, 8:e neoe'8sárif,», em s�g,UDda' convo
eaçãe, á& 20h com' qualquer 'lÍú,ln�ro de',�880ciadol!l,
para deUb.'r8rem'sóbl'e � âeg�íDte ,;' , "

"
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t' Ordem do Diá ',\;1' '"
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L" - El.;ição da Nov.á Diretoria com 'mandato
até junho de 1976� ..

»,
""", '.� I, '

• t;õ .-- Eleição do Oonselhó Fiscal, ,com mandato
, até junho de 1976. '

-

"
,

<

3.0 Ai,untol diversos dê iDteresse dlf':Socieda- ,

de. '. "

'

�.
.

J'aragui· do Sul" 22 de dezembro de 1976.
.

, " Sociedlade,Cultuta Artfstiéa !

Díetrteh' H. W. HufEin6ellsler, Pr••idellte ein
.

.
,

exerCício

.

AVISO,
" ,Baconlram.se li! disp�sição dés seihore� acio

Di8las� DIJ sede Iodai, oá doê:umento� de que . Irala o
art.O 99. do Decrelo-Lei 2.627, de !6J9J!9�0,. . . <'

,,1�
r

_ 1. ...
'

Der auf der Welternährunga-Konferenz Ende lelzten
Jahre. be-schlosl(ne':-' Popds. für 'landwir:La,chaftlichê
Eptwicklunl' soll als. ,Bi,ogréU:Re:servJ_für :�den

\

K�nipf
�

gegen den Hunger io' der Welt mit MiUel-D voa niinde
slens einer' Milliarde-' Dollar lusg'eslellef werde.;'
Inzwischen�haben 461'Länder, darunfer lu�h:: di� Mit
glie"er der Buropäisêh,n Gemeins_çhlft '�jns,chlie,Blich
der ßundesrepubllk ,Deutschland, ihre téilnatllne am

gemeÍlJ��melJ, VC;)fgallen'-zur �jcherunr ,der,i\ Brnährunr
.

zugesagt. /'
�

. ',"1'
'

,
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, Fones: .72059.2 ou :720972
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Planos especiais de fiaancia'mealo
Garantia d. 1 ano _ Assi�t�Deia Pérl.DalÍente

, '

\
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10.071,62

EscritÓrio
:A. <OOME"BCIAL
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-
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Bel. em, Admioistl'açi. de Empr,es ..s!
. YvonQe Äli,ce Scbr'nöckel Gonça!ves

Técnica 'em CeotabilidadéÇRG(SC) 7668
,-

� 7"0PF 093990:�8�-:º�
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" RU.a '·1 (Mil. DeÓdOrO) UZ/139 ,', ,
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Jaragui 'do Sol
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Santa Catarina
;)' u' \ -t ','J I

.

Recurloi IIlc&is e,'admiillstrativos "-.;, .ContabWda'
. SerVlço de marcas e patenteB - fotocópias de� "

I,.eglllaçlo trabalhi.sla e INPS ...... Segu_ro�' em geral_
.

Serviços aéreos Varig ,

Delde.. 1944 i ler'Viço do progre88o dê Jaragui do SUl
- l.
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"
,

to.OO
74859,8.12
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Álvarll " Hen[iqu� ..•• ,
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,Cr$

37.005,06
86094.41
6300,00
1.279.10 '

2.273,80
, 390,00

,'9882,00
,

665,737,42

, .

.r:

,
"

Estado, de Santtl Catarina \,/-- "

Prefeitura municipal de '!Jaraguá 'do 5ól
quatro unidades fiscais muníclpats,: podendo ainda 3 1 2 0-09/188'

,

a locatária f1ilzer-frente/ às' despesas de manutenção,. 3 1 3 O�11/189
,

'Autoriza a desapropri�çâo de ímövel destinado à do i'móvel locado., l � 2 2 0-!7/202
abertura da Rua Reinaldo ,Rau e dá outras � provldên- '\ Ar_t. 3 ° _ O mesmo imóvel (fe8tinar-se�á á . 3 1 3 0-11/209
eras, ", I

., './ instalação das ofícínas. mecânica. da Prefeitur.a , 3 1 1 1-03/2,1 7
' '

EUGBNIO' STREBE" P�efeito Muoieipál de Iara- Municipal. almoxarlfado, 'abrigo de veículos e ou-.
"

3 1 1 1-02/229
guá do Sul, ESfado de Santa Cerenne, no uso .e tras finalidaóes que se fizerem neces8á�ios. .4 1 3 0-28/236 '

exercícío de 5u'as embu'ções. I '"

'

, Art. �.o - Esta l�i entrará em vigor Da data" TOTAL
'

f

, ' Faço, saber a rodos oa habitantes deste Munid· de sua' publíce çäe revogadas as, disposições em

pio qUIt a Câmara Municipal iJprovou .e 'eu, sanciono ecntráeío.. , ,_
Arf. 2.° -' Os\ recursce parI!! erender 0\ presente .

a IH::gUI'fUe' lei: I' "

,

Palacío da Prefeitura . Mlln'icipal (Ie' Jaraguá . ,reforçQ d�,�erbtJS provém dos �eguin.e8; ,

Arr. '1.0 :.... Fica o Chéfe do Executivo autortza do Sul. aos 80 dial do mes de Desembeo ,de 1975. ,1.0 - Redução de verblJs na quaDlili de Cr$.
do .. desapropriar•.amigávei ou júdiCialmeD.e, o Imó-

'

. EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal 405.275,88 (Quatrocentos e cínco mil, duzentos e, seten-
vel.de propriedade de l1raz Fagundes e Herdeiros, Esta lei foi Publioada e 'R'egistrada nesta Di fa e cinco cruzelros e oirenta',e oiro centevos), d:l!Is se-
numa área de 544.64 metros quadrados, limifadd" ao retoría de Expediente, Edueaçio e Assistência Be- guintes dotações Orçamentárias;

, '

norte, em 41,50 melros com terras de Germano Beh- eíal, 1\08 30 dialill do mes de dezembro d� 1975.
renz, áo sul, ein 43.60' melros' com �erras -de Maria' 'Dr. IRINEU JOS� RUBINi. Pfefeito Yunicipal

3 1 2 0-06103

Antonte da Silva Mascarenhas. entre á rua' 6, com 3 1 2 0:-07104
13.00 metros ao oeste, e a Idr. terres da Uede "erro- ' 3 1 2 0-08105
viária Federal S/A., rembém em -lã.OO menos.

,

' ��i N. 593/75 3 1 20.;_09/06
'

,

Art 2 � - �i�a.o Chefe .d'o: �xeculivo aut�riz!,�o -. Autoriza o Poder. E�E.cutivo a Contrair Emprés-, g 11 � 00= 11�1/0018
ii desepropríer, amlgavel ou ludictalmenre, o imóvel. timo e dá outrai provídêneíaa, " ,', u

�e proprledeee de Germano, B,ehr�D� Iuníor, 'numa"
,

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal d� Ja-,;,' 3,'14'07"12/09
eree de 517,01 melros quadrados, !lmJlada 00, norte, raguá do Sul" Estado de Santa Oataríbe, no use 8'

li 140-13/10'

em 39,60 melros com. rerres de Joao Dumke, .eo sulr : Exer�lcio de SUIS atríbuíções; ,

4 t 3_O�21,11
em 41,50 melros com ter�as de B,ra� FagundeS e Her- , Faço saber a todos oa hlloit'antea deIte Muoiei-' .4130-28/12

deiros, 'ii oeafe_ em 12,50 menos com a tua 6, e a.l.e�. pio que, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono '<41 40-29/í3
re. em lã,20 merros, com terras da rede FerrovlllrJa 8 segutnte lei: ,

-4 1 4,O-ã0/14
Federa! �/A. .'

'

Art. 1:0 - Fica o Cbefe .do ,Poder .Exeeutívo' 3 1 1 J - Créd. Esp.
Ar r, 3.° - As IÍr�as 'm�pcionadas, nos 'lmigos Municipal autorizado a contrair no Banco do Esta- 3 12/0-07/19

actms desunem-se à �aber.ur4!l da RUI 19, Reinoldo Rau. do 'de Santa Catarina S/A., empréstimo por anteelpa- 313 0-IÖ/22
.aré su., .ligação co� a R.ua.6, ��I. Procópio, Gomes! ção de '�eceita gerada pelo Fundo de Participacão 3 'I 40-12/24
de acordo com proJe!o tecmco Ia elaborado p�lo De- dos MUOJcipioti! DO lmposto sobre Circulaçlio de Mer- 3 140-13/25

partamenio de Obras e Serviços Gerais da, Pfefeilura éadoria�"até Q limite de Cr$_I,OOO.,006,OO (Hum Milhão 4 1 40-29j30

Municipól. ( . '" '\ de Oruzl:liros)
,

,

"

' ..
" 3 1 2 0-06/33

,

Art. 4.° - Quando da efff�vação. dei medida· § ÚIlico - Para, os liDI eon8tantes Deste. ar/ti- 3 1 2 0-09/34
autorizöda pela presenre lei. devera o Chef� do Exe- go fIca o Chefe' do Poder Executivo 'autorizado a 31 3 0�10/35

cufivo, subme.er á, ilpreciação da Câmara'd. Veread'o-' ofer'8cer como ga'rantia dEt pagamento ao' mutuante .3 l' 3 O - 11/36

,re.� '! valor da i�denjzíllção ,a s�r pago .pel.ns cofres as quota8 do Fundo. de Participaelio dos Municípios ) � 1 40-13/38,

pubh.cos, e leyaoléJodo por avaliador d!vldamente cre., DO imposto sobre OIrculação de - M.eroadorias, .,00,
323 0..:...20/41

denclado. , " ,presente exercíoio.
.

. .

,

4 13,0-27/44

Ar!. 5.° --- A. despesas decorr(>ntes da I?rescnle Art. 2 o '- Esta 'lei entrara em vigor' na data 4 1 30-28/45

desaproprié!ção cor,rer�o por conUI.dl dotação própri.a ' de sua publi�ação revógadas as disposições, em "

4 L40-29/46 '

constante no orçaménfo de exercfCIO em que a medl- contrário., '

41 -40- 30/47 '

da se efefivar.
.".. .'

'"
,

'Palácio da Prefeit;ur Municipal. de .laraguá do 3 1 2 o -07/50

.Art. 6.° -, Eata, lei eotr'ara em ,vigor na d,.,tlll de ,Sul a08 3'0 dias do mes de Dezembro d'e 1975' 31 20-08/51

s.Uá publicação, revogadlis ..s d,isposições em, GOnlra;.
•

, EUGENIO STREBi. Prefeito .Municipal . ,3 1 2,()�àQ/52

rio.
"

' Esta lei foi Publicada e Registrada Nesta Dire- ,313 0-lof53
Palácio da PréfeilurG Municipal de�' Jaraguá do tória e Expe.di8n'te. Educaçlio e' Assistência ·Social 3 1'30-11/54

Sul, aos 30 dias do mes de dezembro de 1915., ,', aos 30 dIas do ,mes de Dézem1)ro d. 1975.
\ 3140 .... 12/55

'

,

EUGENIO STREBE. Prefeito Municipal' Dr. IRINBU JOSÉ ,RUBIN!;' Diretor d. Expediente. 4 1 30-28'/56
Bsta L.ei foi Registrada e Publicada nesta Dire-

'
' ' 4 1 4'-0-29/57'

toria de Expedienfe. Bducöçio e �ssislêocia Social Lei N. '586'/.75
4 14 0-30/58

aos 30 dias do mes de Dezembro de 1915.
'

" 3 1 1 1'- 0'1/59
DR. IRINBU IOSe"RUBINI, Dir�lor de Expediente _ Abre Orédito Supl�oie,nt8r.· 31 11-03/61

"EUGENIO STREBE. Prdeito Municipal' de> 3 J 20-06/62

Lei N. 591/75 Jairalui .d() Sul, Estado de Santa Oatarina, ÓO 'UIO 3 1 30-1ó/64
'8 exercíQio da S088 atribuições. . 31 30-11/65

, Autoriza a celebrar contrato dé locação. de
.

, Faço saber a todos 0111 habitant�8 dest" Monici. ,

3 1 4 0-12/66'
prédio destinado là Bibliotec,a Pública Municipal. 'pio que' a Cir.uara Municipal aprovou e eu ,sanciono 323 0-20/67

. EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Ja- a segpinte lei: '.\ ; ":4 1 4. 0-29}70

reguá do Sul. �fõít8'do de S8nta Clltarina no U80 e
"

,

" 3 1 2 0-06175

eX8_rcicio de IU8S atribuições. , ,,' Art. 1.0 - FicR aberto cré'dito suplementar no 3 120-08/76 '

F b
'

d h tr
'

d 'M i ,alor de Cr$ 665.787.42 (S'eiQentos e S8SS!'Inta e cio- 3 1 20-09/77,
"

.
sço sa, �r a to 08( �� 8 1�8ntes. este un.",: co Ólil. eetecmto8,'e trinta 9 sete'cruzeiros e qUB.Fen-

cíplU que a Camsrli MUDlclpal aprovou e eu/ssuCl-
' 31 30-10/78

9no a seguinte lei:
' "til é dois cantatos), para !ltel;lder as seguinte. Dota- ,31' 4 0 .... 12/80

Art. J.. - Fica o Chefe do Executiv,o Munici. c;ões do OrQ!Jmento Vigeo'te: _,
.

3140-13/81
paI autorizado a Bssinar contrato de �OC&ÇãO (de \ '3 11' l-OI/li ; ,

Or$ 5,270.80 3230-20/84
IIsla8 de propriedade de Orlando 'Be,,08rdio,o da 3111-02/16' 750,00'

'

4 11 0-25/85

Silva, no prédio 0.° 854, localizados à Av. Mal. 311 1-03 17 2 635;�O, " 1 40'-29i88
Deodoro da Fonseca. nesta Cidade.

.

3 1 20-06/18,
-

406.50 3,1 1 1 ...... 02190
Art. 2�0 ':'"'"" O aluguel mensal poderá ser d'e,' 3 1 2 0- 08/20 ' 1.518,08 3 1 2 0-06/91

até dUal unidades fiscais mQnicipsilil, podendo ain- '3 l 2 0":09/21,
'

, 5 552,89 31 20-08/92 '

da aJocatéria fazer- frente á8 dtÍsp�8as Inecessárias . 3130-1,1/23 13.878,37 ,,3'120·-09/93
à ma,nutençãd das 8liJas locadas.

'

32",1 0-16/26' 635,68 31 30-11/U
Art .. 3,0 - Os imóveis IOÓ8001 terão por fins- 3 1 40'-12/37 1.166.99 3 1 40.....;12/95

lids'e 8bl'ig",,� a Biblioteca PúbHca Municipal "RUr 3 2 3 1-18/39 ' 14.tE)9:00' 41 30--27/97
BARBOSA", o Depto. de Educação da Preleitura ou 32 3"1?,-19/40' '380,00 41,30...:..28/9.8
outros, se necessário. ,

� 3 2 5 0- 23/42 ,77.32�,56 4- t 4 0- 29/99
'

Art. 4,0 .._,Esta Ipi entrará em vigor ·nB data 3250-23/43 ,4,243,69 4140:""'39/100
de sua publicaçio revogadas, 8S disposições em

� 3111-=-02/�8 3.500,00 3.130-11/101
contrário: ' ,�

"

3 I 20-06/49 881,41 3 1 40-12/102B
Palácio 4a Pre(eitura Mun,Íaipal da ',Jaraguá 3 i 11-02/60' 3.283,01 3111-02/106

do Sul. 808 30,dias do mes de Dezembro de 1975. 3120 -09/63 2448.09 311-l-()3/t07,"
,

,

EUGENIO 'STREBE, Prefeito Municipal 3130-11/79 2.956,l_7 3 1 20-08/10A
Esta le1 fOi, Publicada e Registrada Nesta Di A 1 4. 0-30[89 ,

',: 65.00 ' 3 1 3 0-10/111
-

ratorial de Expediente.. Educação e A8sistêoeia 3 1 40-12}102A .5983.88 3 1 3'0-11/112
Social. a08 30 diB8 do mes de Dt!zembro 'de 1975. 3 1 1 1-01/105 250,00 ' 3 1 40-12/113

,;Dr. IRINEU JOSÉ RUBINI ,Diretor· de Expediente� 3120-06/108
'

727,4Q 3 15 0:-14/114
31 2 O - 09/110 238,00, 323.0-'20/115

_ 3 11 F-OI/l,tO 780.00 413 0-21/ll6
, 31 t 1-02[121 8.836,4'1 31'11-03/122'
3 1 2 0-06/123 2026,99 31 2 0-07/124
3 1 1,1, - 02/135) CrS, 6126,15' 3120"':"'08/125
.3130-11/141- (: '1.331:25 3.20-09/126

,

3 1 1 1-(}1/149 1.400,00 313 O-1l·127 _

. 3 1 1 1-02/150 9.897,65 31'" () -12-128.
"

3 130""::'11/151 1.124,20
-, 3230:""'20129

'

'4 1 1 0-25/160 4.714,44 .. 140:"'29 132
'31'1 1-02/166 66930,84' 4140--30-133
3 1,20-071169 r 18.54'1,89 (31 11-01-134
3120-08/170 ' 48.162.29 3'111-03-136
4 t 20-30[180, 1.925,00 3111-05-137

. 43.1 0·,38/181 7.000,00 3120-06-138-,
'3120-011186

'

, f '
63.052,88 312'0-08-139

;6 t 2 0�08/181 " 82.321,03,

Lei N. 590/75

Lei N. 592/75 )
.

Autoriza a celebrar contràto' .le' locação de

prßdia d�8tinado às ofioinas' me,cânicas' da Munici

palidade.
.

,,'.', "

,

.-
. EUGENIO STREBE, Prefeito MUDicipàl de Ja-'

raguã do Sul, Sstado de' Ssnta C8tarina� no j U80 e

exercício' de' suas' atribuições>,
"

, Faço sàber a todos 08 habitantes deste Muni;.'

cfpió, qU,e a Câmara Municipal,aprovou e eu san-

ciono .a seguinte lei. '

"

.
Art 1.0' - Fica o Cheia do Exe:eutiyo Muni·

" ci.P!l1 autorizado li assinar contrato de, loc8ç�o do

inióvel de propriedade de Bruno WoJf, localizado i
Rua Joio Marcatto, D';o 40 nesta Cidade.

Arí. 2, � O aluguel mensal pOderá 8�r de até

, '

os 174.00
� .

180,10
500.00

1,166,94
6,426,00
2.34.5.41
8.939,30
500,00

1.000,00
1000,QO

141,00
,2310.00

Cr$ 3.000,00
,376,80
33600

279 r,48
1000,00
2000,00
256810
'1.00000
500.00

21818;64
1000,00 ,

31296
,

,
1:000,00
.1.000'00
,1000,00
1.000,00
2043,00
7.390,20
135230
500,00
7813.14
1.142.�8
2.000.00
1000,00
2.000,00

.

2980,00
1.419,60
.397005

771,45
385415
2.055.44
453,64

, 1319,00
1088,86
1.000,00 \

, '11.952,46
342,35'

6620,21
1 boo,oo
950,28

,14.96392
'Cr$ 1.894,00

1,34U,00
827,27
300,00
,152,75
585:70

, ,1.868,90
1000,00
1.000.00
1000.00
920,00

10,160,22
43754

27:826.29
. 580,00
31500
97460

2692,80
,

2.520.10
,

4,7=56,.6 O,
3.0 '

7·f98!16
2'271,00
1.413,70
1.951,45

'

',8.527.50
" 854,90

329.70
, 2.480.00

150,00

8.396,00j1.814.'80
60.00

2.278;55 '

420.00 '

-

Contlo,ua na Pág. leglJkl

(.

\ .. t'

- J
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0,60
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����������;'·�-���-,E�s�ta�d��·O�d�e�S�a�n�t-ai-.C�a�ta�r�in�'a�
�f> Prefeitura Illunletpcl 'de �araguá· do Sul

Decreto N � 3,65/75
. ' 210'8000 5.n• .: Divisão de Estradas de Rojdagem3120-09 .. 140 " "

3230-20-143' 353.70 ã 11.1 +: Peseoel Civil
'

. i
+Crte Tebela para efeito de éálc'ulo do v:alor ve-4 13 0-27-145 3500.00' 01/165 - Veectmenroe • Cr$10��.��g,,�g nel dá propriedade rerritorial urbana."130-28-146 2.000,00 02/166.,.... 5àlárlo� ,

EUGENIO STREBE. prefeito MUQicipal de Já.4'l40-30it48 Or$ "1.680,00 3.2.3), - .salário FamUia , -,

raguá do Sul, Esrado de Sante Cararlne, no uso e3111-03/151 305.36 20/174 � Salár,io Pernílta 14,10
exercício de suas etrlbutções e na cenformtdede do3 i 20-06/152 1.967,50 5.3. - Divisão de Serviços Urbanos
arl. 162. da Lei 0.0 159, de �'2 de dezembro de 1966,3 1 20-09/155' 546,60 ,3.1.1.1 - Pessoal Civil

3 �90 00 DECRET.\: >

•

31,30-.10/156 500,00 01/182 - Venctmentos ,ti

'9 Arr. 1.0 _ Ficam fixados os segutntes .:Vlllorés3140-12/158 1.000,00 02/183 -,S.aláÍ'i08
'

-I,
I

,115341,4
pa,ra efeilo.dacobrança do impôsro.sobre � proprie-3·'230-20/159_

'

51,60 6.1 - DIVisão de Agr.lcu tura dade Terrttortel Urbana:1· 82'7 20 31.11 - Pesecal Clvil'" 1 CI
3.1 2 0-06/168 ... .

1350,00 . Ru·as. de II asse _3 1 2 0-09/171 28069,08 " 01/197 � Vencimenros· � . Até 600 m2. .Cr$3 1 3' O -11/172
'

12211;97 6 2 •
.....: Ojvisão de Pecuana

De 600 ii 1 000 m2.31 �0-12/i73 7.068.50 3.11.1 - Pessoal Civil
11"000 De 1.000 a.l 500.m2.3240-22/175 590,75 Ot/203 - ;VencImentos. . ... ,

.

De , . 1 500 m2. em dtanre� I 1 0-25/176 12.158;66' 3.2.3.3. - Sah'irio Familia .

68,40
. �uas de 2 II Classe4: I 3 0-27/177 13.823;05 20/211 --;- S�lárjo familia
Aré' 600 m2. Cr$2 T· O T' A L {.. Cr$ , lJ79 111,42. D� " =-00 a 1.000 ma.

A 1 3 0-28/178· .' .000,00
.. U To4: I 4: 0-29/179 3.000,00 Arr. 2.0 - es recursos pera arender o presente De !-.OOO a 1,600 m2.3 I 20-06/185. 2809,00, retórso de verbas provém dois �eguinles:

. De t.MO m2. em diante3140-12/190 738,4:0 . 1.0....:.. Redução de verbas na quanna . de Cr� Ruas de 3.11 Classe411 0-25/192 7-:31'6,66 163437,00 '(Cento e seseme e ires '!_lil, quatr�ocenro" e .

.Aré .' 500 m2. . CI$4130-21/193 6.218,17 rrtnre e sere ceuzelros), das seguin'les dotações orça- .. De 600 11.1000 m2.4 1401-30/196 253,20 mentéries: De 1000 la 1.500 m2.3 I 20-09/199 355.00 3 I - Divisão de Educaç�o. De 1 ,500 m�: em diente3 130 11/200 5.784,00 3 U I - Pessoal Ctvrl
.

Ruas de 4,aClasse3 I 40-12/201 50ö,oo 01/72 - Vencimentos
.

61.419,00 Ale 500 mã. Cr$3 I 2 0-06/205 :767.20 32.1.0 - Subvenções Sociai�
If2.018,0_0

Dê 600 a' l.QOO ·m2.3120-07/206 3507,2ó 16/82 - Subveoçõjes Sociais. .De 1.(100 a 1.600'm2.SI 2 0-08/207 4.211.20
TOT A L Cr$ 163.46,7,OU De 1.500 m2 em dienre.3 I 2 0-09/208 498,38
'" Ruas de 5.11 Classe3 14 ()�12/210 ',. I 8�8.oo '2.0 - Do ôuperevlt Financeiro do Exercício An- .: Alé

.

600 mã; Cr$4 I 3 0-27/212 .' 2.000,00 ' reHor li importância deCr$ �1f).�74,:42 (Duzénros e j. De 600 li' 1.'000 1J12�41 3 0728/213 .
2000,00 quinze mil, seteemos é setenta e quatro. cruzelros e De

.

1.00Q a 1.600. m2.4 14 0-29/214 , 1.000,00 qusrenre e dois centavo.e). . .' '. De, 1.500 m� em dienre.. I ...0-30/215 3000,00 '

Arr. 3.• - Esla lel entrara em vl�or Da data: .de Quas de 6.a Class-e3120-06218 - -1984,00. su� public_ção revogadas as di:s�0�içõe5 em conl!árJo.. Arê 600 m2 Cr$ 1;283 I 2 0�o7-2t9 1.928,00 Palácio da Prefeitura Munlcípàl de 'lilrilgua do De' . 600 'a 1.000 rnã. 0.503 I 2 0-- 09-221 1.945,00 ôul. ecs 30 .dias do mes de dezembro de 1976. jl
De 1 000 a '1.600 m2. 0.24313 o-lo 222 1.000,00 f' . EUGENIO STREBE. Pref�ito Municipal, De, 1.500 mâ, em diente ,0,093130-11-223 1.941,90 A: presente lei foi "ublic�da_ e regl�rr�da.' nesta Arr. 2.0 ESle decreto enrreré em vigor a con-314.0-12-224 1.670.60 Diretoria de Expedlente, Educaçao e Assísrêncte So- rir (e 1.0 de janeiro de -1976, revogadas ,alS . dísposl-3120-06-230 I.964,oo cíal. aos· 30 dres do mes de dezembro de .1975. ções- em êontrário. '._' .

.
. .

3 1 2 O.._ 08/231 .. 7
. Cri 436.00 . DR, IRINEU JOSÉ �UBINI, Direror, de Exp�dienle. '.

. Pillá.cio da Prefeilura Municipal de jaragua do3120-09/232 .2.8f8,14
.

. .sul aos 29 dias do mes de d_ezembrC) de.l�75•. " _.313'0-11.1233 '( 521,75', "Lei N: 588/75 . ,\ >""
"

.'t�\
'

, Eugenio. Sír.e�e, Prefeilo'Muni.cipal3 1 4 0-12/234 2.140,00, '.

. o pres�nte decrelo fOi rfgls1rado e. publ_lcado4 1 3 0727/236 2.000.00 <'

.

Eleva a escala padrão de venciment�s .do .-FuD�iona-, 'nesla Direroria �e Exp2dieDre, �ducação e <,ssislên-TOT ,A L Cr$
,r.

<

405.275.88 lismo Público Municipal e dá outras prOVIdenCias. .

cia SoCial, aos 29 dias do mes de dezemdro de 1975..

EUGENIO· STREBE. Prefeito MUnicipal de Jaraguá" .

Dr. Iriôeu José Rubini; Direror em Exercício2.° - Do SupeJ'ávit Financeiro do Exércício 'do Sul, Estado, de Santà Catarina, no uso e exerc�cio de
Anterior a importâoQia de Cr$ 207.261,54, (Du�en· suas atribuiçõeS:

.

'.

.

\
.

. ..tos e sete mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros.
.. Faço saber a todos ps habitantes. des.te MUDlCII:>IOe cinqUenta e quatro centavos). ,/

que' a Câmara Municipal aprovou e eu sanclonp a seguln-3 o-Por conta do Exceslo de Arrecadaçlo. tI"
.,

. \ .

O Oo�rente Exercfcio 8 quantiâ de O!$. fI:J.�OO,OO
e elArt. 1,0 _ S"obre a atual escal� padrão de venci

Cinqüenta e tres mil � duzentos cruz�lros). ,

.

\

mentos dos funcionários públicos municipais .ativos ç con�
Art. 3.° - Està leI. entrará em VIgor na data 'cedido um aumento de' 20%', (vinte' por cento) a vigorar.

e 'SU8 pUblicacão revogadàs as dispollições' em
a partir de 1.0 de ,janeiro de 1976.

. '.contrário. '/ .". Art 2 o
...,.... Igual porcentagem de aumento e con-.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do cedido aos funcionários. públicos inàtivos. a partir d�uI aOI 30 dias do· mes dtt dezembro de 1975. mesma data de que trata' o artigo, anterior
.

'

EUGENIO STREBE, Preleito Municipal . Art. 3.0 _ As despesas decorrentes dos aumentosA presente- lei 'foi ·Registrad$. � Public8�8 concedidos peja presente lei correrão por .conta dos re-
eilta Diretorha de Expediente, Educação e ASSIS,

cursos próprios orçamentários.
. ".ência Social. aos. 30 dias 'do mes de pezembro' de Art 4.0 Fica descinculado .do Quadro Umco do,

975. ..'
. / Município o. cargo de assessor jurídü::o, por se tratar deR. IRIN&U JOS� RUBINI, Diretor de EXpédiente. cargo de provimento. em comissão.

.

. Art. 5 ° - Esta lei entrará em vigor na data,de sua

publicaçãC? "iivogadas as disposiÇ.õ�s em contrári�.
'.

.

. Palacio da Prefeitura Mumclpal de Jaragua do SulAbre Orédito Suplementar.' -

aos 30 dias do mes de dezembro de 1975.,EUGENIO' STREBE, Prefeito Municipal de Ja-
.

.

. -.
.

E�genlo Str�be, Prefeito Municipalaguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e
Esta lei foi publicada e Registrada nesta' Diretoriaerc(cio de suas 'atribuições.

.

.

de' Expediénte,. Educação e Assistência Social, aos 30
.

Faço stlber a todos os habitantes deste Mu�i-, dias do mes de Dezembro de 1975. .' . .Ipio que a Câmara Municipal aprovou 6 8U sanelO-. Dr. Irineu José Rubini, Diretor Expediente.o· a seguinte lei: ,'.'
.

.

Alt. 1.0 - Fica aberto crédIto luplementar no
alor de CrI 379.111,42 (Trezentos e setenta e nove
ii cento e onze cruzeiros e quarenta e dois cen

v�s), para atender a8 seg,úi'Dtes dotações do orça- ;

ento vigente:
.

.

.1 - Divisão de Pessoal
.2.31 -. Inativos
'/39 - Inativos .

,

.2 � Divisão de Material
1.1.1 - Pessoal civil·

,

/48· - Salários '

;�, ;_ Divisão de Ed.ucaçao
1 i: 1 _:_ Pelõlsoal civil
/73 \, Salários .

/74 ,

.!... OUt�fl8 Gr�t1ficações
2,3 1 - InatIVOs
/83 - loativos-

.

.

.2 - Divisõo de Cu�t�ra \

2 1.0 - Subvénções ,soc!a]s
'/96 - Subvenções SOC181S .

2 - Divisão de TributaçãO
1.11 - Pessoal civil
/121 _:_ $alários '

1 '..:... Divisão de Obra�
.1.1 -- Pessosl civil
1149 - Vencimentos

1/150
- S.lIirio8

26,05
15:60
9,to
1;28

16;62
7,81
2.60

.

0,74

110,41
2;;90
2.06
0,50

"5,20
.2,06
1,04
0.24

3.108.61

Clasl!lifica 8s vias urbanas para' efeito de valor
venaL"

.
.

EUGENIO STREBE, Prefdito Muniçipal dá Jara..

g!lâ do Sul, Estado de· Santa Gatarina; no uso e
execício de suas atri'buições e Da conformidade do
disposto no art. n.o 269 oe 22 de dezel:Qbro de 1966
e dtlcreto D.- 317. de 16 de dezembro' de 1974.
DEC'RETÂ: '." . ,.' Art. l.o � Para efeito da fi�8cão do valor n-
nal das propriedades territoriais urbanas, ficam
assim classificadas 8S rua8 ds cidade, incluidas 8B

localidadeS/de Barra do Rio Cérro e Nereu Ramos:
Ruas de 1: a Classe:.

.

Russ': lI. 2, 3, 4: até fin81 <to, calçamento,.6 até
final do calçamento. 16, 17 da ,pro,priedade de Vva..

Emilis Oasteler até, linal da propriedàde de Eletro.
motores JaraOguá 8.A.. 18' até finsl do calçamenro,
ZO, 25; �6. 27. i8. 29, 30, 31, 61 at� fiosl do calça
'mento, 62 até final do aalçameóto, 63 e 136..
Ruas de 2.a Classé:'{ .' I

.

Ruàs: 4 até propriedade de Ind. de. Artefatos
de M8-d�iras Neves ts.A., 6; do fina] do calça'mento
até seu final. 12 até. a propri@dade de Erwino Brau
denburg; 14 até propriedade 4a Oa8a Oomerc'ial Ve
gini, 17,' 18 do final do calçamento até seu final19,
21, 24;.'32, 34•.33, 49, 50, 51, 52, 62 I do fiDal do cal.. '

çamento ',até sea final, 64; 61, 68, 69, 70, 71, 72, 'tõ,-Altera tabela I do Códig9 Tributário ,M:unicipal., 83, 157; 168.EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal de Ja- Ruas de 3,ia Classe.
.raguá do- Sul, Estado d" Sa�ta Catarina, no uso e Ruas: 7 até propriedade de João Holler, 8 até proexercfcio. de sua8. atribuições.. .

priedade da Firma Marcatto S.A., i2 da propriedade
Fa�o saber a todos Oll ha,bitsntes deste MU!li- de Erwino Brandenburg até seu final, 15. 22. 36 atéY

propriedade de Elizaldo Leutpreeht, 37 até 8 ruacipio que a Câmara Municipal aproveu e eu 8anC10-
61, 53, 54, 55, 56, 60 até passagem de nive], 76, 77,no, a seguinte lei: .' 78, 81, fl2. 94, 107, 134, t36, 140, 141, 152, 153 \156,.'

.

.Art. �,- -:- O Item ".9 da TABELA I. relativa à 162,. até a rua 156, 173. 174, 175 e 176.
'

Lei Municipal n.O 532, de 31/12/74. que crIou o .Có- Ruas de 4 Classe:
di:go, Tributário Municipal. pas8ará a ter a segumte Ruas: < 4 da, Ploprietla�6 da tnd .. de Artefa�(l8redução e .teor:. (de Madeirá Neves S.A.· até seu finalj 7 da proprIe-

dade do Sr: João Holler até seu final, 8 da proprie
.

"6.9 - Agenciamentos
.

e . representações
.

de
dade da Firma Marcatto S.Ã. até a prpp&iedade do'q_ualquer natureza, não incluld�tr no .ltem anterIof: Sr. Angelo Spézi8, 9, 10, '13, 14, da propriedade\ da

Porcentagem: 1%"
. ." ..

Gasa Comercial Vegini até seu final, 35, 36 da pro�
Art 2 o

-: A presente \
leI entrará em. vlg�r _n8 priedade do Sr. ElizaJdo Leqtpr@cht até IHm' final,

data de 8ua PlJblic8ção, revogadas as fhsposlçoes 37 da rua 61 até seu final, �8, 39, 40, 41. 42, 45, 44,'.

t'
-.

.

.,

45, 47, 48. 58, 5,9, 60 da passagem de nive. até seuem con re.rlO.
.

. ...

1 f I 6' f' 1
'

f 1 7=- 84
.

EUGENIO 'S'l'REBE, PrefeIto MUnlCJpS ina, 1 lDal do c8.çamsnto até seu ina, .

CiI. -,

Esta lei f(ii publicada e Registr�da n�sta Dir.e·
,

85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, ,�6, 97, 98, 102, 103, 104,
toria de Expe'diente, Educação e ASslstenC!a SOCIal, 106.108,109,110.112,113.118,123,124. 125, !26"
aos 30 disl!i do meil de dezembro de. 1975.

_. .
127, 128, 129. ISO, 131. 142, 14.3, 144, -145, 146.· 15º,

Df. IRINEU',JOSÉ RUBIN}, Diretor de ExpedIente. continua na p6g. seguinte

'/ ,

. Deoreto N. 366/,75
.'

Lei N. 587/75

Lei N.· 589/75

. CrI 9810,60 '

481,54

. 88.019.36,�,

1.347.50

5.1)57,48,

30:000.00

(OO�OO '

6,398,41
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O. ÔBspachos, 'Ho Dr. �Pr8fBitl S O, C I A I S

r:Je ·el qra unl:�lpa e 'Par� encerr�� �s �tivi9ádes' do 'aV:o de 1975., vamos'
-t.,

,
.

'

reproduzir mais doís despachos do" dr. Carlos-Moacyr de
"

Eolace Beule' - Fagundes -,

JHr8DU�'
.

�8 'Sul Fari� Souto, prefeito municipal de Itaocara, do Rio de No dia 10,da janeiro' de 1976 88D,0 Amaro da '

,

Janeiro. . Imperatriz ,iterá um eranda 8ooDt8cimento sceial,
151. 154. 158. 159, 161. 162. d". rua 156 até··seu final. Os despachos São os seguintes: . qlo11D4o d:ois totlnl oomparecerão à Igreja ilatriz

164, 165. 166. f67. 171. 17�. 177. 180. 181.188.
' '''A B. Guimarães - Pede patrolamento na rua em de Santo Amaro da Imperatriz. às 18 horaa para 88-

Ruas de 5." elaue ..' que ,reside, Sim Autorizõ. Aliás ninguém' deve conerartä> relU, abenQoados. A Srta. V�ra, filha dU.la da Sra.
I Ruas: 5, 8 da propriedade do sr. Angelo ,Sp�zia lo. E dos homens mais poderosos que conheço. Legal

.

Viúta,Àlfrio Boule SI tomárä I esposa de G�r81do
ité seu linal, 113,114.115. 116. 147. 149. 160., 206, mente 'armado'•. ·enfia a arma. díaríamente, no rosto de filhe de Jadyr Rodrigues Fagundes 8 Senhora. O.
207. 208. e 209. .'

\.

'.
.

muita gente boa, de muito valente. que. nessas ocasiões. con,idad()s IIrão recepcionada. no Clube 15 de Ja·

Loteàmentos: _

nem "pia"! 'Evito.' pois. discutir com o Alvino. r Mesmo, neiro.
' , "

, -, .

Loteamento Pulli 3.a cíasse. -Loteamente N.S. porque não pretendo fazer como Díonyzlo, rei de Siracusa �

-,
'

Aparecida 4�a clesse, Lotefimenrto Ja:rdim Panorama 350 anos A.C. - que mandava queimar a barba, porque Enlac� Mendonça - Meister

4,a élasse. Loteamento Weege 5.a elssee, 'Loteamento, seu barbeiro um día disserà: ", A Sociedade de Terra dos Principea acompanharA
Karsten 5.a classe e Loteamento Maba 5.11 elaase. "Todas as semanas; tenho a vida de Dionyzio, deo, cem arlrade earínho o casamento' de dois da 18UI

Localidade de Barra do Rio Cêrro: baixo da minha' navalha".
-

diletol filhos a 1Ie realilar no dia 10 de [anelrs da

Rua de 4.a classe: 4 Ruas de 5.a classe. t, '2, 3.5. ° Alvíno, ovíamente, é o meu barbeiro. - .... 1976� Na menoionada data a gentil srta. Heleny. fi·

Localidade de Nereu Ramos:
-

, x xx., lha enoanladora do dr. Paulo Mene'zes d. Mendonça e

.
RUIi de 4.11 classe. 1 Ruas .,de 6.a claBlIs: 5.6. "10sé Eduardo pede permissão para desviar o trân- Vera Mary Ribas de Mendonoa dirã o. "sím" ao jo·

20, e 22. .'.
. sito na Praça CeL'Guimarães: Irá. juntamente com cueros . tem, Ediard, filhode Br.. Nellon- MGiatsr e Eva

Art. 2 o _ Blta decreto entrará em 'vigor a devotos. ornamentar 'o piso da rua,em frente à Igr�ja. Edelmsnn Meister. A oeremônia realizar- se-ã Da ea

contar de 1.0 de janeiro ,de 1976. revogadas a.s dis-' para a procissão Ido Senhor. Sim E muito importante pa-' iehada Igreja Saolo �ntooio� às 20.30 h sita à pr.,a

posiçõ.es, em eonträrto
"

_.
_

' ra um povo demonstrar+espírtto religioso. A relíqíão é o dr. Joi'o Colin. Ap6il o ato religioao os .con,idado.
.

Paläcto da Prefeiturà MUDicipal de 3aráguá' remédI� da abria. Onde há evangelho. há justiça e bon- serão rsoebidea ne Join,illa Tênis Clube. O jOfem
do Sul. aos 29 dias do mes de dezembro de 1975. dadé, - Justamente as pedras anqulares que o Mun�_o ne- .c8sal seguirá para a Europa em lU8 de mel.

.

'. , Eugenio St�ebe, Prefeito :Municipõ;l; cessita para, �obreviver. Diz-se �ue. no reinad_o dé Hys- " Enlace Gouvêà Lias· - ·C.amijão
O presente decreto foi registrado e publíoaao , taspe, na Pérsia, 51:>0 a, A._C .•

"

a justiça era -eao grande
óesta Oiretoria de Expediente. 'Edúcaçao e Assis: "que as ovelh�s bebiam sO,�segadamente 'com os lQbos rio
tência Social aOI 29 dias .do mes de dezembro � deI mesmo ·ribeiro . Ao assumIr o trono Hystaspe decl�rou:
1975.'

.,

;' "eu soq. o. rei, que adoro a Deus.·
,

Dr. Irineu José RubinT Diretor em Exercício _

° Deus santo nos deu esta corôa para que' não
, '

• .

,deixemos o lobo fazer mal a ovelhá•. ,/'
_

- Mahamm. history T.I. pág. 116 e �seçs.
. E óbvio que naquela ocasião não existiam ARENA

Cria rabeia para efeito de cálculo' do v�lor· venal, e MDB. Se existissem não ficaria u�a úniCa' "o,v�lha:'
propriedad'�: predial' urbanlI..

,
."

.

��" ,'para contar a' hist6ria... " I, ;, ,

.EUGENIO STREBE. Pr2feifo Muniçipal de Jara. . "Voltaretn0Jh'em. 197q,: "

"

l1íHi do Sul, Estado, de ,sanla .Calarina, DO uso e exer

cJcio de sua� alribuições e na epnformidad0' do Arf. F
·

a.trasada um seg'undo .

.

o sr.: Paulo
-

CElssr Faria Souto, irmão do nos·

152 da lei Q.o 159 de 22 de dezembro de 1966. OI a 80 muito,;'conhecido ,8 festejado. dr, Carlos Moacyr
DBCR.ETA: .... . ,'; "

, . ,� :hora. ofl·cia'1 bra'sl"le·l·ra· de Fâria�80uto� � velbo· .amigo' de Itaocara-RJ.
, ,Arf. 1.0 - Ficam fixados os seguintes vl!llore$�' noivou com .D. Wanda Sim'oQsen, irmã do' ilustrá

p'lIra-:.efeilo de cobrança do Imposto sobre a Propl'ie-
.

BRASíLiA. ---: O observàtório Nacio�al, órgão Ministro da Fall8nda. Mário Henrique Simonsen.
dede Predial Urbana. de llcordo' com a tabda abaixo, do Ministério da Educação e Cultura. Ilegui�do r.eco-

.'
. O casamento, estat maroadº para o di�, 28 de

sendo 'que IIS conslruçõe& de madeira e as desUoadas '. mendaQõ�8 d"o "Bureau Internacional d•. L.Heure ..·• janeiro, na Igr�ja Nossa Senhora da Paz, no RiQ"
para fins .industriais lerão o desconto de 60% (cincoen- é. da União Ast�onômiéa,Iilterna,cio'�aliiQformOi1 que

de Janeiro. Ap6s a ceremÔnia, os noivos rece.pcio�
ta por cento) e as d�sltinlldáS rplira olaria terão deston- 8 hora oficial brasileira. definida e ,tr,�'.Q.8mitjda ip'or'

narão 500 oonvidados nos sslÕ.és _do Clulbe Regatas
10 de' 80% (oitenta por- cenlo). "

'
I

.. else observatório. foi atrasada . um . segundo _ aG Pitaquê .

. , Art. '210 - 'ESte 'decreto ·édl.rará em vigor' a:1con-' dia 31 de deze�brg, ás 21'(horal) (hora,de Bras1lia). NQivad;o Vieira - Be'z'Batti
lar de 1.;0. de janeiro �C:té'i 1916, rêvogádàs 4.8 di$posiçõesr> Com e8ls- robje tivö, düräo\e cerca Qe dez minu.

- c
,.

em conlr�r�o.�,'
'" :

.' ,

,
: '.

/
..

� tos, em torno das 21 boras. foram suspensas todas ." '111 com' prazer que registramos
-

() ,noivado,

Pa'�cl«! '-ia, Pr�fl�uri!l, �HDlçlpal de Jari!gua do Sul. as trasmissõ8s db horf\ legal ou of.cisl brasileira.
ocorrido a 24 do corrente da Srta. Marjorie Vieira_

1108 29 dlilS do mes de dezembro de -1915. . 'é b
com o jo�em �ngenheiro HSglilton Silva ,Be� BaUr.

"Eug""n·'I·o ..Qtrebe -.Prefel'lo ?v1_un-l'cl'p"'l
atrav s dos' meios ba ituais.,ou sajli. 'telefones (bo· Ela "filb d" 'O' "t b·d f t' d'

"

� u
". .

CI, ra falada). VHF (sinais borários e hora falada) e H
'

'.
a ... n ,S80 mUl o

.. ,��n .eci o. e es eJa· o

F (estaçõell' costeiras da EM'BRATEL; e'staçõei ofi _Antônl? Platina (D(dores) Vieira" Hamilton prevem

ciaia e comarciais- A Voz. do Brasil. Rádio MEC do da. SOCiedade uruRsangu.ense. e 8�� pr.e8�nça ve�

Rio e BrasHia. TV.Rádio Nacional de BrasUia, ...Rádio ma�ca!l�p ._destaq�e em BOS�. ,meiO. Aos Jovens' qU!J'
RUJ;'al Brasileira. Rádio Relógio Federal, Rádio Gua- ,,,,,tao,,lDlçla!ldo vlda/no,,:�. os' votos �e boa !!Jorte.

,nabara Rádio:'Carioea e Rádio Tupi do Rio de Ja--. J. _ ,c?r�eIO do Povo '
..

ao �n�eJo do� grat�s
neiro).

•

t
',', , • 'E ", i· �

,

�_�on,tee.\��n��8! �pr��enta ��s dl�tn��08, nOI,!os; plilB
, De acordo .com as recomendações do.Observa-:

e d�ptal� f�mllIar\efi • .,08. ��u� ef",SlYOS �U�!)rlmeDtos.�
,tório Nacional. a,correção !,te um s&gundo tem. c.omo

com Y,?t�� de ,!,e,re_nes feJlclda.d�!i. "
-

objetivo manter'a difer8D�uj, 'entre a ,bora atômica e

a bora traDl�mitida para Olil diversos usuários, dentro
de um valor máximo ali estabelecido. . �

� .

/ Todos OI demais, relógios do Pafe. ioeluindo os.

atômicos. de outras. i'Dstituiçõ0s, t; sofreram." no

mesma instante, a mesma correção'em confor.mida·
de com o programa. de coordenação; da' hora .. no

�I:.a8il. em exeoução. (
�, . , .

" .: , \ �
"

POVO

Decreto N. 367/75

Ano da COllslruçio 1- Valor por M2 para
Construções de Alvenaria

. 1
Cr$ 75.99 o m2.

t .

Cr$' '14 t ,14 o m2.
Cr$ 162.86 o m2.
Cr$ 206.28 o m2.

.,

Cr$ 239,30' o m2.·

Alé 1920
'

De 1921 8 1960
,

De 1951 a: 1960�
De 1961 iii 1970
�e 1971 ii 1976 ,

'

'o p'resçnle decr�to' foi regi�tr�do e publicado
nesri'l Diretoria de Expedienle. Educação e' ( Assislên·
cia Social, aos -29 dias dõ mes d.e dezejnbro de 1975.

Dr. Irineu Rubini. Diretor �m Bxercfci{)

Decreto N. 368/75" .;, '- \

Abre CrédHo Suplementar.
EUGENIO STREBE. Prefeito Municip81 de'· 3.1.1-Pessoal Civil

�aragDá do Sul. Estado file Santa Catarina, no uso
Oi/165-Vencimentos

. , 03/167�Qutras- Gratificações�xlllrcício de �uas at�ib�iQõe8; Deor�ta. ,
_

'

3.13.0-Serviços de Terceiros

'.

.

Art. 1.° - Fica -aberto crédito SÔplementar no 1l/172....,Outros 'Serviços de Terceiros
talor de Or$. 157.9,39;59 (Cento e cinqu@n.ta e s8,e' mil, 323 O-Salário '-Família '

nOfeCentos e trinta e no.e cruztliros e éinquenta e' 20/174 Salário Família
'

Dete ctmtnos). por conta do Excesso de. Arrecada-', 5.3. - Divisãa de Serviços Urbanos
9ão do corren'le exercicio para atsnder as seguinhs 3.1.1.1-Pessoal Civil

dotqçõel do QI'Qame!lto Vigente. ,

01/182-Vencimentos'
... O':'" ,Câ�ar8 de �ereldot�s "

,

" �'\' j\. .'t,
< 02/183-Salários ,I�

.

,.,
3.l.3.0-ServIQos de Terc61roll 03/184-0utras Gratificações

,-

11/08-0otr:o� S'e'niQó& dá Terceirol àr$ 760.00 3 L2.0-Materiál de Consumo ,

';
.

I - Gabinete do, Preleilo 07/186-Conbustíveis li: Lüõtificantes'
3.1:20_;'Mat@riai de Consumo 08/187-Mater. Aces.. Máq. Veic:. e Aparelh'os _

07/19--Comhurídteill e Lubrificantes 10!75 3.1.3.0-Serviços de Terceiros' - .

3�'L3,O--Ser9içós d'. Terceiros': 1l/189,-Outro$ Serviços de Terceiros
.

11123-0d tros Serviços de Terceiros 3.100.00 6 1 - Diiisi. de Agriculluf.
31.4:0...:..Ericargos Diversos' , 3.1.1i.1-Pessoal Civil'

,

12/24-Encargoll Di'eraos 7.850.00 . 01l197-Venc;i,mentos'
,

, 2,1 - Dllisãa lIe Pessoal' 6.2 - DlvislO de Pecuiria
3.1.tt-Pessoal Ci,n 3.1.1.1-Pessoal :Civil

02/3.2-Saláriol', 2.138;20 ' 01/203-Ven'cimentos
.

. 2.3 Diiisão de S'ervlçlls Gerais· \ . Oj/204 - Outras Gratificaçõe_s
3.t,.2 O-Ma terial de CODsumo ' �.2 3 O - Salário Família
09163-0ulros Materiais' de OonSomo 416.00 20/211-Salári.o Família

3.1.a.O-SeniQos ,de T.roeiros
-

TOT A, L
10/64-Passaglns .

. . -

.

'.'
45;25

lt/6ij:"""Outros Serviços ,de Teroeiros ' '265.36
U -' Dilisão de EdlCIÇãD .

3.1 30-SeniQo8 de T.erceirolil
_

• - .

11[79-0utr.s SeniQo,1 de Terceiroi'
.

,

3.3 - Divisão 'de Asslslêncii Social .

8.1.4.0-Enoargos Di 'erlOB
12/10�A-Eocargos·Diferso.
12[102B-EnoargoR Diferlos .

5.2. - Dillsão �e Eslradas de Rodagem

90.80

Cr$ 5.760;00
.938,25

285,00

385.90

6.870.00
70235,43

.

1.581,75'

21.818,50
220.05

26.841,40 :

.,
"

1.650.00

2.720.00
,

1.172.42

, Cr$ '.157939.59

"

. \

82i.43

·

Art. 2.o � Este Decreto Entrará. em vigor na data
de �ua pul,>licação revogadas as disposições, em c9ntrário.

'Palácio. da ·Prefeit,ura Municipal de Jaraguá do Sul.
aos 30 dias ilo .

mes dê dêzembro.de, 1975: '.
·

\

. ,.,,1, E_UGE�IO STREBE, Prefeito .MunIcipal
·

Este Decreto' foi. ·puhlic�do. '1��gistrado, nesta Dire-
toria de Expediente. Educáçãb 'e Assistencia Social. aos
30 dia'i; ao mes de"Dezembro, "

' .

1

Dr. IRINEU JOSÉ.RUBÍNI -'D. Expediente.
{612.10.347.00

- A Capela d� ColégiG Ca,tarioens8, de Florianó-
polis. abrigará.!lo 'próximo dia -16 de jáneiro de 1976,
'os confidad08 das famHias /Go!l9êa Lins e Camisão.
quando 8 Helyaneí 8ca·dêmioa 'e ex·fuDcionária cate

goriz,ada d1Í BESC S.A. - OOt:retora de Seguros e

Afdmióistradora de BSQs. fiIha':lienquista do Ir.,Hêlio
é I,hon.• se tornará H flSPOil8 do sr., Norton" ,filho do
sr. Pery e' Yalanda D'Alascio. A ceremÔniá religiQs8
ocorrerá às.19.30 horas. recebendo o� noivos·os cum-'
pri.mentolil .DO (Clube do Penhaséo.. .

.. 'Enlace Simonsen' - Faria Souto' ,

.' Tennyson -(TRADUÇÃO �e Urbano Cordeiro
- "UCAPE" - S� Paulo)· ".

, .

'. .(NQSBf) modßsta hOlOen8g�. a08 confrades do
jor�al - "CQRREIO pO, POVO" - e �edi�ado a to··
dQJI QS ir,ft.l.ã·o8 catari,Q,eneee ,.de, J�.r8guá do Sul� com

ns m-eJhores votos d9 BOAS FESTAS.' e f.eliz 'ano

ÁNO NOVO)' ,

,

.

.

" -.( "
-

Calai. campanas tristes, se o céu está sombrio,
se soprá entre as neV9as algum fulgor estranho.
••. a 'estação obscura morrAndo está d@ frio;
calai. campanas tristes. "deixai ,morrer-o ano:

Deix!1i o 'que pas@ou. vi'brai, bronzes ditosó�.
pelo' que �>vem ornado d. nevoa branca 'e pura.
deixai, no "Olvido 08. tempo's tcm�bros05:' . f.

cantai pelà.�YER�AßES que' p' f,uturo augura;

Calai pe�a:fi! auguRUas qu� lI:ofrem os mortaiS, .

pelo que chora o mundo desde a idade primeirá.
pelas do rieo' e pobre. contendas desiguais,
oantai para que' des'perte a blÍmanidade i�teira;,
Silêncio. ó Deus, silên(Jio Be o juiz no debate,
ESCUTA OS PARTIDOS COMO SE FOSSEM REIS.
cantai pelo ministro que 8 desonrl} abate.
cantai 'Pf3Iol' que' cuidam dos templos e das leis:
, J '. '

I

Calai. 'se ,OB pecados. a� fome � b tormento.
encobrem o presente tom. funereo manto,
que cale, sim,. qu., cale o queixoso acento ."
e que

I
a MUßa 'enxugue a's gotas· do seu pranto

Oh! não taqueis' nuncBl pelo orgulho adusto'.
; pelas oalun�a8 vis e cinicRs paixões.
tocai para que subsjsta o verdadéiro '? justo. '

tocai para que S8 enlacem 08 bomens e as naçqeil

Daixai. deixaf a injuria j,z�ndo tI.O "olvido"
é, o torpe ámor ao ouro que' nasce no desvelo,
clJ,lai .P�J�s mil guertas do, tempo transcorrid9. ,

tocai para qu,e mH an'08 de paz nos mande. o céu.! .

cantai. 8legr�8 brozes. ao que jamais_a terra

� ofere,cer braço � peito com' I'el;\l v,alor.
calai 'sg horas tristes. as �ombras da terra, t-

O,ANTAI, ALEGRES BRONZES,.,O HINO DO AMOR!
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ßanforde SGmorre neRíc de �aDeiro
,

, ;'

.Vítima de uma gangfe
na galopante na perna
eillquarda, ografada por
problemas de diabete.' o
cantor 'Nuno' Reland
morreu e foi eõ"&errado
no Rio,

.

domingo,' dJa
21/12/75 ap6s tres dias
em coma com rarea me-

.

mentos' de lucidez - e
de uma operação, cujo
BucelSO era do'idalllo pe
lOB p:6prlol!l médicos.
Natoral de Santa Oatari-

. na, da cidadli' de Join,i1-

I, Roland foi lançador
d. inúmeros sueeasos
dos carnavail cRrioeal.
nas decadas d. 1�40/50.
como "Pirata da Perna
de Pau" 8 I'MagneEiiàna",
alé.. de lançar sucessoa
de do gênero romântico.·
eemo "Iracema". 'Goára-'
pari", "Oamboriú e Ro
seli", entre éutros.

1180 últimQ e,spet'''olo
no Rio. foi em "Oama
dlia", 'ao lado d9 Marle
ne 8, Blaek-Out, h' qua-

tre anos.uo Teatro Opiní
ão•.onde, conforme disse
Boa 'iú,a, ele mantinha
um comportamento s6brio
em palco, sem apelar p_ara
gestoil Oll roupa•. ex6ti
eas "mu apenas .aloriza
.a a béleza da 'oz".
Necesslíado de um· Ira

rememo urgente, logo após
um tombo em qúe feriu o

'

pé, o cantor foi transferido
-de doís hospitais, do INPS
que nio tinham serviço de

.

cirurgia paul atendele e.

assim. sua Intérvenção
deünlnve só' pode ser feita
quando ganrrenil já· atln-

. gira ii coxa.
'- Segundo 4i viuve, o

problema cresceu replde
mente, pois Nuno Uoland
sofria de diebete e, logo
após (> tombo, ele.' já com'
febre àita, ainda teve dis
posição pera participar de
um programa na Rádio
Rio de Janeiro, onde foi
homenageado pela sua
carreira cheia de sucessos.

<,

vontade que slnto de ,um dia estar Contiga e todos'
os meus irmãos. Oll glória perpétua.

'

Ag-radeço-te uma vez mais.
. ,

(A pessoa deverá fazer esta oração 3. dras: se
guidos sem fazer o ·pedido. Dentro de 3 dias será .1.
c"Dçada a graça pcr mals. difícil que seja).

Publicar assim que receber ii �rélça..J

O.R.R.

Mário Tavares da Ounha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

EDI�AL
A" pelsoa dever' fazer esta ora,io ã dias se-

.
Pelo presente edital de .cltação, pedimo8 a08guidoa sem· fazet o· pedido.'. Dentro ti. i 'ias 'será saahore. abaixo eelactcaados que compareçalD em.

alcanoada a graça por mais .dítíetl que .eja. '00810 Oartório, para tratarem de a8SUOt08 de seu
'>,- Interesse;' .

Espírito Santo

Casa .solange de Astéria Vieira - R. 28 de
ágosto 1918 Guaramirim. Fábrica de, Móveis terra
das Flores Ltda; R. OUo Hilbreeht 370-0orupá.Fábrica de ·Art. de, cimento Prüsse Ltda. R. Joi'nvil
l� Guaramirim. Materiais d.e cODstruçllo Lawin

'

Ltda.
R. Jaraguá· 50.Corupi. Oomercia'l Garibaldi Ltda
Estrada Garibeldi-KM 2Q - Jaraguá do Sul. Haroldo
Morsch-Jaraguá do Sul. Jorge Gercino Vogel R. Jo ....

s6 Emmendoerfer s/Bo-Ja,raguá do Sul. Nélson En-'
�elmann R. Av. Mal. Deodoro-Jaraguá do Sul.

Valéria Tavares de Motta Rezende, eser.yent.
. ,.'

ju!'a..entada.

Espirita Santo vós que me elicIarece. tudo, qUI
iluminais todos Oll caminhos. para que eu atinja o
meu ideal. Tu 'que me das o dom divino de perdoar
e esquecer o mal que me fazem, que em todos, os
ínstantes de minha vIda' 8StAS comigo, quero n••te
curto diálogo. agradecer por tudo 8 confirmar �.il
uma vez, que não quero leparar-me �e Ti. Por mai
or que seja a ilusão material não lerá o minimo da
vontade' que sínte de um dia estar contigo e tollos
os meus irmãos na' glória perpétua. .

,

Agradeço-te mli� uma Tez. I.P

Publicar'8ssim que reesber a ..raça.

Oração ao Divino �. Espírito
'

Santa

Agradecimento,

Dr. Waldemiro Mazurechen
.

o Hospital e Mlternldade JafllUiv. vem de'pÍ1blico externar seu pro-
/. fundo agradeoimento ao Dr. W�ldemiro Mazurécben, pelos .ervi,os

prestados durante 9 (nove) anos, como Diretor Clinioo, cargo que
deixou vago' no mes. próximo. pas8ado.· .

.' )

Ao Dr. Waldemiro Mazureehen os. n/ mail 8inceroIJ agradecimentos.,-

A Diretoria
Jaraguá do. Sul, dez�mbro de 1975

. Republicado pOt coo8tar, incoreções

. .

EspíRITO SANTO. Tu· Que �e esclareces em
rudo. que iluminas todos. ()S caminholS para q'!e eil
afinja o meu . ideal. Tu que me dás o dom divino de
perdoar e esquecer 4> mal que me fazem; Que em Iodos
os inslantes da minha vida eSlás comigo, Quero ntsle
curlO diálogo aa-radecer.te portudo e confirmar uma
vez mais, que não quero separar-me de Ti. Por maior
q"e seht a i1uslio material, não será' o mínill1o, da

,
.

EMPRESÁRIOS lURISTAS,.'
'

a VARIG sente-se honrada pelo que 'pode fazer pelos €Jeus ne
gócios e pa8seios� \

VARIG está prel;lente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus serviços. ' .

Peça· informações à VARIG'
Av. Mal. Deodoro da folÍseca. 122/.130 - Fonl 72-009C

Jaraguá do Sul - SC

Viage VARIG, -. VARIG VARIG

I ;

,

". '

t�!�rd:�!���!g�b��t�a!�S�!U�:
16. Dezembro 1975

Gertrudes' R.' Trapp'. I

aUII ,diesem Leben.
Wir danken hiermit allen die der �

Verstorbenen zur letzten Ruhestätte begleiteten, .:
sowie Herrn dr. Alexander Otsa, Waldemiro
Masureehen-und Edsoó' Scbulz

.

Auch danken
wir Herra Pfarrer Egberto Schwanz . für den
Trost aus Gottes Wort.

Jàr8gná do 8ul. io1 Dezember 1975
'

.

,

Die trauernden Hínterblíebenen

t· ·A g r a d e c i m e n.t o
Os familiares de

'Gertrudes R. Trapp'
Comunica o seu passamento, oeorrido no

día 16 de dezembro de 1975.

Por este iDtermédio agradecem a todos
OI que acompanharam a extinta até Rua última
morada, assia como aos drs. AlexaDder Otss,
Waldemirp Mazureehen é 'Edson Schulz. Agra
decem ' também. ao nevo Psétor Egb,erto
$chwaqz pelas palavras de conforto proferidas
em e8s� - e perante o túmulo.' .

,

J8'r.�guá 'do Sul, Dezembro de 1975.
Os enlutad'os

,Aliquota ,do IPI Permanece
Reduzida até' 76

Fpolís. :::- o praso de redução da alíquota do Im
posto sobre Produtos Industríalízados, relativas aos pro "IIdutos têxteis que deveria expirar a 31 de dezembro de
1975, foi prorrogado até 31 de dezembro de 1976. A
-alíquota que era 12%. foi mantida em 3%•. \. .

I

A necessidade dessa medida fiscal foi constatada
em visita que o secretário da Fazenda, Ivan Bonato, rea
lizou' em Brusque' em setembro \último. A .

visita deu-se
em função das razõel apresentadas pelo Sindicato das
Indústrias de Fiação e'Tecelagem de Brusque e Itajaí.
em ofício ao Secretário�'

.

.

A reiviodicação, apoiada pelo' governador Konder
Reis, foi enc'aminhada. no m,es. ao Subsecretário Geral do

.

Ministério da- Fazenda. O pedido foi reforçado com uma

visita pessoal qt;le Bonato realizou a Brasília.

SU PRE'MAC LA

Ay� Mal. Deodoro da Fonseca, 557
'
..

FONES: 72-0060

Irmãos Emmendoerfer S.A.
. o Seu conceSlionárlo' amigão, manté� plantão de emergência aos sábados e· domingos

Entrega Automática· LIQUIGAS \'
.

Banca de Revistas Fitas K 7 Stéreos

/IV�nba 'e verifique. OI car�ós da Hnha CHEVRÕLET qUI lhe ofereCemos e constate' o
maior desempenho

mai�r estabilidade
maior espaço

maior conforto
maior economia

Peças. e, Acessório�
"GM"

Posto "ESSO"

\

EM

JARAGUA DO SUL

72-0769.

. Oficina Autorizada
"GM"

Produtos �RIGIDAIRE

, .

,
,

SANTA CATARINA
72-0969
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