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v a x Corcel:
Segundo dados fornecidos pelo

cartório eleitoral da cidade de Gua
ramirim. mas também com jurisdição
sobre Schroader e Massaranduba. o

aumen.to do número de eleitores foi
até certo ponto sig'nificativo nos três
municípios.

Guaramirim passou a contar com

5.168 eleitores no munícípío, o que
lhe possibilitará eleger mais dois ve

readores. aumentando assim o núme
ro de 7 para 9 edis na próxima
legislatura. M a 8 s a r 3 n d u b a é
'que conta com maior número de
eleitores, 5.990 passando também a

contar no próximo ano com um total
de 9 vereadores, enquanto que Schroe
der de 5 contará com 7 vereadores,
pois tem 1.911 eleitores qualificados'
DG município.

Já Jaraguá do Sul com mals de
20 mil eleitores passará no próximo
ano 8 centar com 13 ao invés de 11
ecíe,

-x-

Indicação do vereador José Car-
108 Neves da ARENA, dá nome de
Cristina Mal'catto para a Iutura es

cola do Jaraguá Esquerdo a sér cons
truída em convênio MEO. Prefeitura
Municipal, com atuação também da

Secretar:_ia_,1;18 Eßuca,Ç$,o de nosso Ejl- ,

tado e, Albßrto Bauer BO estabeleci
mento ds ensíno que se construirá
Da rua Roberto Ziemann proximidades
da Cyrulil.

-x-

Senador Otair Bseker confir
mando a concretização de medidas
que possibilitarão a liberacão de re

cursos da ordem de Cr$ 4.620.000.00
por parte do Fundo de Assistência
Social (FAS) para obras de ampliação
do Hospital São José desta cidade.

-

- x --

Samae adquiriu do sr. Willi
Mahnke, terrt'!no no Talor de 120 mil
crUzeiros que 8'e destina a implanta
ção de seu 2.0 reservatório d'água no

Chamado "Morro do Carvão", além de
boa parte do terreno adquirido s6rvil'
de ,acesso ao local. 2 500m2 dtl água
é a capacidade para o novo restlr

Yatório. com aplicação de recursos

da ordem de 4 milhões de cruzeiros.
-x-

Oorsl da Sociedade de Cultura
Artística tem apreseotaç'ão marcada Câmara de Vereadores, além de

pata a noite do próximo dia �6 de estar com novo horário de' sessões

lovembro no Cine Jaraguá. Será a (agora as reuniões são às 18 horas),
, tradicfooal' apr@fentação de final de terá outra inovação a partir deste

ano, uma "espécie, de "presente de mês. As sessões sendo realizadas'

Papai Noel'" para o pessoal desta qU88� que diariamente. para que Oe

cidade, edis que executam suas atividades

Por outro lado estão abertas DO- profitJsionail\! dUfante o dia. possam
Vas inscrições para sócios, me'diante no perlodo noturno participarem ati

pagamento mensal de apenas 10 cru- vilmente da campanha politica por
Ztliro�••valendo a contribuição para seus partidos.
um incremento sempre válido de As sessões serão ãlãs 4,5.6.7,8 e

D0l18a culturs. � 11 de outubro às 18 horas.

Presidente- do Legislatívc Muni
cipal, José Alberto KJitzke. enviou ofí
cio ao secretário Ari de OUvei!':a da Se
cretaria de Segurança e Informações
solicitando deste, es providências ne
cessárias para a formação em Jara
guá do Sul, de uma' [unta médica pl
melhor encaminhamento da documen
tação dos candidatos a obtenção da
Oarteíra Nacional de Habilitação
(Carteira de Motorista). Tris médicos
em áreas de especialização difereu
tss já foram consultados aguardando
se agora um pronunciamento do se

cretário a respeito.
-x-

Dia 7 de outubro será desdobra
da a primeira fase do treinamento para
agricultores de nossa rf glão- que se

ocupam da criação do gado leiteiro.
Vai ser administrado em três etapas
por técnicos da ACARESC, tendo a

frente o responsável pelo projeto es·

peeíííco desta cidade, Dejair. Pereira.
É sulíeltada a presença aos agrleul
teres día 7. às 9 horas da manhã no

Agropecuário.
Sensacional

Dia 10 de outubro, às 10 horas
da manhã no Palácio de Esportes, a

SOAR (Sociedaàa de Cultura Artls-'
tíca) de Jaraguá do Sul. promoverá
a sensacional apresentação da Or
questra LANGENHAGENER BLAS
MUSIK, da cidade alemã de Lan
genhegen. com maís de 60 músicos.
A Orquestra se apresentará ainda em

,Joinville e Bltlmenau. Trata-se dtil
uma promoção das mais arrojadas EI

que merece o nosso prestigiamento,
valendo aorel'lcentar de que a orques
tra apresentará músicas populares de
vários países.

-x-

Heinz Bartei. vereador da ARE
NA, apresentou ingieae,ão na Câmara
de Vereadores solicitamdo que sejam
concentrados os esforços no sentido
da doação de uma área dé terras pa.

,

ra que' a Associação dos Ex,Oomba
tentes d�8ta cidade. possa construir
sua sede própria sm futuro não muito
distante.

.,...x-

•

Presidentes dos eROs reuniram-se no Rio
"��

Fpolis - o professor Waldir Fêr
relra Martins. presidente do Conselho
Regional de Desportos. viajou para o

Rio de Janeiro. onde participarão do en

Contro dos presidentes de CRDs de to
do (i) País A �xecução do Plano Nacio
nal de Educação Física e Desportos, a

Partir de 1.0 de janeiro de 1977, foi um
dos assuntos mais importantes debatido
Também foram determinadas as linh.as de
ação a serem seguidas pelos conselhos
regionais, de acordo com as' determina
Ções do CND.

Do encontro que iniciou segunda
feira participaram o presidente do Con
selho Nacional de Desportos. Jerônimo
Bastos; o diretor geral do DepartameFlto
de Ed!lcação Física e Desportos do MEC
Osni Vasconcellos; e o presidente do
Comitê Olímpico Brasileiro. Silvio Pa
dilha A reunião terminou dia 28 e foi
feita !lma análise do comportamento
do Brasil na XXI Olimpíada, em Mon
treal, e dos planos para os JOgOI, Pan
Americanos, eb Porto Rico, e para

" a

Olimpíada de Moscou. em 1.980.

2 mortos
Jafsiuá do Sul, quarta feira, à

tarde. foi palco de pavoroso aciden
te qua comoveu a população local.
quando o Corcel placas JS 2824 e a

locomotiva da Beds Ferrovíärte Fe
deral S.A. 1630, prefixo M \33, que
fazia o trajeto Mafra·São Francíseo
do Sul. ehocaram-se violentamente
na passagem de nível da rua Oel.
Procópio Gomes de Oliveira. Ovei·
culo de proprtedads de Thomaz Vro
bleskt tinha, além do seu propríetä
rio, Renato Drechsel, que sucumbiu ins-

"

tantaneamente após o impacto. Tho
maz juntamente com a outra Tí,tims
foram levados as pressas para o Hos
pítal Sio José. mas. não resístíndo
a08 graves ferimentos veio a falecer

quínta
'

feira por volta das 11 h 219
mino As duas vitimas fatais deste
horropilante acidente, saiam de Ja
raguá do Sul com destino ao balneâ
rio de Barra Velha e ao não obser
varem a "sinalização" ou como quei
ram a placa Via Férrea-Cruzamento;
Pare, Olhe, Escute. foram colhida.
brutalmaute pela pesada locomotiva
levando o Corcel em roldão por mais
de 75 metros, destruindo-o completa- \
mente. Já não é o primeiro aeídente
d'esta natureza acontecido naquela
passagem de nível; seria de bom al
vítre a caloeaçäo de um sinal lumí-

I noso ou uma cancela. para que ou

traa vidas preciosas não sejam cei-'
fadas.

Prefeitura aonta cem (3IPA
Com a presença do Prefeito Ea- mein diretoria da OIPA da lIunici

gênio Strebe. do Prof. Paulo dos Reis" palidade jllfagu8en�e.
Diretor da Unidade Operacional do

" pr�sidenlt: ÇJáodio Vlçe!l\�. Wipter;
SENKI e de" seu instrutôr AI)tõÍlió Suplente:' Hilário Patanello;' secretário: '/-

Carlos. aconteceu na manhã da terça Gabriel Maurissens; Representanles: 086-
f61ira na sede da Associação Comercial rio Klein. Olímpio Sohmidt, Renato
e Industrtal, o empoasamente nos ear- .1. Bertohni, Antônio Radtks, Ademar
gOI!! de dirigentes da OIPA (Oomissão Winter; Suplentes: Orlando Sehmidt,
.Interne de Prevenção de Acidentes) Osni Müller, ElJg"loio Schlechet. Inge
que. além de preservar o trabalho dos J, Beksndorf, Alfau Peters e Plínio J.
celaboradores sam o perigo do aci- Gerent; Representantes dos Empregados: Fra
dente. terão ainda ft incll"Illbência de derico Kllnkze, Ljndolfo Severino.
melhor orientar aos mais de 300 Arnaldo S-pézia. Arníldo Utech. Tér-,
oolaboradores da municipalidade. a cílio Felipe. Tirso G'. S&hählin, Mfre- ,

-

exeeotarem iDal tarefai dentro dOI

I
do Baadp; Sôplenles: Osoar Batschauer,

princfpios de higiene e segurança no Morais M Gomes. Afonso Bosi!hamer,
trabalho. Alfredo Bartei, Oonrado Pinter e,

Eis como ficou constituida a pri· Amaro Vieira. .

'

§eg1lllral�O§ �al .A\gêIDlCnal �O
�e Jatralgl1lál ,�� §llll�--

gal1rn1Dl21m,
'

Am� llll�2Ul1lenal
. FpoliS - o. governador ,Konder

Reis compareceu na segunda feira ao

ato d� entrega de mais 16 ambulâncias
do INPS à comunidade catarinense. no
estacionamento localizado em frente li

Cat,edrill Metropolitanil. Esses veículos
deverão atender aos segurddos do INPS
DOS municípios de Blumenau, Mafra,
Joinville, Tubarão, Lages,' Timbó. Ca
nolnhas. Criciúma, Araraoguá, Curiti
banos, Jaraguá do Sul, Säo Joaquim,
Videira e Florianópolis. sendo que à
,Capital serão destinadas três unidades.
Tais ambulâncias juntam-se a partir de

-

hoje. as 46 que já estão servindo aos

segurados do Instituto Naeiooal de Pre-
'vidência Social em Santa Catarina. Ca
da uma delas custou 80 mil cruzeiros
em 'média.

o governador do Estado realçou
li importância da participação das auto
ridades calarinenses no lllO da Superin
tendência Regional do INPS. ,que qUiS
lific,oU "testemunho do perfeito entrosa

mentro entre es p!an08 e programas da
União e do Estado". Manifestou. também
o agradécimento do governo e do povo
de Santa Calarina ao Ministro da Previ.

dência e Assistência Social; ao'Presiden
te do INPS e I ao Superinlendente da au�
tarquia, pela ajuda que represent,a, este

enriquecimento da frola de veículos
ulilitários do INPS.'

Declarou que os noves vefculos ue
mais aqueles Jque' estão servindo os se

gurados do INPS em, Santa Catarina
serão uma resposta bem vívida e forte
àqueles que só se lembram do INPS
às vésperas das eleiçõe8. para critic.á-'
lo na busca de volos dos nossos coes

taduanos menos esclarecidos. de maior
boa fé, capazes de serem, ilud,idos pelo
p,essimismo. péla menUra e pel{l intriga
dos que nada fizeram. nem lêm a preo
cupação de fazer em favor do povo ca-

tarioense".
' ,

Presentes' ao ato o superinte'ndenie
regional do INPS. Laélio Luz; presi
dente da Assembléia legislativa, depu
tado Epitácio ßillencouN; deputado fe
deral Adhemar Ohisi; depuradó Nelson
Pedrini, Lider dO Governo e da Arena
na Assembléia Legislativa; Vice-gover-
,nador' Marcos Henrique Buechler; se
cretário Hélio Orfiz, da Saúde; diri
gente. do INPS e assessorei.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Aniversat iantes
fazem, anos hoje:
- A sra. Rosallnda, espôss do Sr.

AdoUo Bartel;
-. Neréu, filho de Inácio Toma

selli:
- o sr, Irineu Bürger;
- a ara. Apolônio, espôsa do Sr.

Martinho Rengel, em Rio Cêrro I.

Fazem anos amanhã:

da Semana

- o sr, Vianil' BOD8;
- a jovem Malice Barrel;

.

- a sra, Serena Vogel Yorgas;
- o sr. Walter Arnold;
- o sr. Ademar Buerger;
- o jovem Wilmar Luiz Bortolíní,

funcionário de A Comereial;
- o jovem Aldo Carlos Bortolini;

"

- a sra, Maria Odete,' espôsa do
sr. Jaime Blank.

Dia 04 Out.
- A sra. Paulina, espôsa do Sr.

Alfonso Franznlilr;
- o Elr. Wigando Meier; em Jara-

guá 84; .

- li sra. Gilda, espôsa do sr. AI
fons,o Wagner.
Dia 05-
- Q sr. Silvio Engelmann;

.

- Evalina Schwartz, em Rio da
Luz Vitória; ,

- Airton Luiz Schiochet;
- o garoto Jefers()n Luiz, filho do

sr. Luiz e NeUa BelettL

Dia 06

O jovem Fidélis Ponticelli.

Jlip O'{
.....,.. O sr. Bertoldo Neitzel;
- o sr. Mário Burchardt;
- o sr. Bruno Behling. em Ohapecó.

Dia 08

- O sr. Bruno Wolf;
- 8 �ra. Frida, espõsa do sr. Os-

waldo Thiem;
- a sra. IreDe Z'emaDn.
"Aos aDiverSllriaDtes. os cumprI

mentos desta fôlha".

,
'

Registro Civil
Aure. Mülls. Grubba. Oficial do Registro
Civil do I. Distrito da Comarca de Jaraguá
.0 Sul. Bltado de Santa Catarina. BralO.

Edilal n.o 9615 de �2/09/1976
"

Adernar Kaiser' e
Maria do Carmo Cordeiro de Souza

Ele, brasileiro, solteiro, operário
natural d@ Jaraguá do �ul, domiciliado
e residente em Ilha da Figueira. neste

" diSlrito. filho de Eugenio Kaiser e de
Lidia Ribeiro, Kâiaer.

, Ela., brasileira, solteira industriária i

natural de Jaragu6 do Sul, domiciliada
e' residente em Nha da Figueira. neste

distrito, filha de Luiz Cordeiro, de
Souza e de Evelio'a Cordeiro de Souza.

I,' "

Edital n.o 9.616 de 23/09/1976
Norberto RudoU e

Olivia Gueths
Ele. brasileiro, -solteiro, Boldador,

Datlural de'Guaramirim.
t "neste ESlado,'

dómiciliado, e residente em Guai'�mirim
neste Estado, filho de Wilibaldo Rudolf
e d�- Berta Dalm,l!nn Rudplf.

EI., brasllelra, solteira, do lar. natu

ral de Jaràguá do Sul, domiciliada e

residente em Três Rios do Nerte, nes

te dlstrlto, filha de Adolfo Gueths It

de Ida Drews, Guerh•.

Edital nO 9.617 de 2õf09/1976'-

Ohl minhas 13 aImlls benditas e enten-, '

didas; Vos peço pelo amor de Deul atendei
o meu pedidQ; Minhas 13 almas benditas e

entendidas. vos_peço pelo sangue, que Jesus
derramou atendei o ,meu pedido. Pela!, gotas
de suor que Jesus Cristo derramou de aeu I
corpo. atendei o 'meu petUdo. meu Senhor
JeBUS Cristo que' a Vossa proteçllo me cubra
com 'Vossos olhos. Oh! Deus de bondade. Vos
sois o meu advogado na vida e na morte
peço-v,os que �tendeis �s meus pedidos e
lIvral-Die dos males e me dais sorte na vida
segui meus Inimigos. que olhos do IDal não
me vejam. aortai a força de meus fnimlgoll.
Minha. IS almas benditas. sabidas e enten
didas. se me flzerem alcançai estas graças.
ficarei devota de Vó. e mandarei publicar
estas orações e também rezar uma missa.

I i1 .'

Reza·se 18 Pai-Nossos. 13 Ave-Marias,
13 dias. Agradece.

E.M.

IIC.p.} ,ESPO:Q T IVA�
Torneio Integração

Te'fe seqüência na tarde de do
mingo último com estes resultados:
em Sehreeuer. o Botafogo goleou im
piedosamente ao Grêmio' 'fomHs�lIi'
por 10 tentos a 1••oltando a exibir,
um grendi! futebol que o recomenda
como um dos fortes candidatos 80

título do returno; aqui na CIdade cen-

tenária. o Baependí encontrou a rea-.

hilitação ao vencer Ci) Gnsipel por 3xO
IB' em Nereu Ramos o Acaraí que tam
bém "inha de um resultado deslavo
rhel. venceu o Estrella por 2x1. O
Torneio terã prosseguimsntc na tarde
de-amanhã com os jogos Cruz de Malta
x Tomaselli, Baspendi x Estrella e o

jogão às bola entre Acarai e Botefo
go, no -estädíe Max Wilhelm.

Terminou Verba
Segundo informaçõee recebidas

de fonte digna de crédito, terminaram
as verbas e a ccnsrtutcra responsä
.el,' fio@u ssm saber o que' fazer para
prosseguimento das obras junto ao

Palácio de Esportes. O prefeito Eu-,
gênio Strebe. desportista que é. ds
monstrande preocupação pelo fato.
entrou em contacto com o deputado
Ootecílio Pedro Ramos para uma rá
pida solução do problema, pois, se

pretende mesmo inaugurar a obra
dia: 6 de novembro quando da visita
de Konder Reis a Jaraguá do Sul.

Silvino Vtergutz e

lrecí Schwanz

Ele. brasileiro, solteiro, lavrador, ne
rural dê jaraguá do Sul, domiciliado
e restdente em Rio Cêrro I, nesre dls
trlto, filho de Verner AUIilUSIO Frederi
co Viergult e' de Lind Braun Vlergutz-
Ela, brasileira, solteira, do lar, netu

ral de jaragué. do Sul. domícIíeda e

residente em Rio Cêrro I, nesre dístrlto
filha de Alêx Schwanz � de Eli Konell
SchwaDL

'

Edirel n.O �.518 de 2'4/09/1976
Egon Fiedler e

.Cnsrlne Elert
. Ele. brasileiro, solteiro, lavrador, na

tural de Tstö, neste Estado, domicilia
do e residente em ôanre Luzia, neste

dísjrno, filho de Bertoldo Fiedler e de
Anianda Müller Fiedler.
Ela, brasileira. solteira, do lar, natu

ral de Ieragué do Sul, domiciliada e

residente em Santa Luzia, neste dlstrlte
filha de Orro Eiert e de Hulda Gnewuch
EIert.

Edital n." 9.619 de 24/09/1976
Osmar Hornburg e

Zélia Maria Lenz;

Ele, 'brösileiro, solteiro, vendedor,
naturel de Pomerode, neste Estado, do
miciliado e residente na rua Reinaldo
Rau. nesrs cidade, filho de Harry Ham
burg e de Loni Hornburg.
Ela, brasileira, solteira, tndustrlérla,

nalural de Gaspar, nesle ESlado, domi
ciliada e residente na Rua Henrique
Marquardt, nesla cidade. filha de Me
childe Lenzi e de Renala Bornhausern
LeDzi.

Edifal 0,09.520 de 24/09jt976
Mario Kioshi Kishino e

Norma SueH Hoeft

Ele. brasileiro, solteiro, vendedor,
nalural, de Rio Bom, Paraná. domici
liado e residente em Curitibà, Paraná,
fj.lho de ISliO Kishino e de Nobuco
Yomanaka Kishino.
Ela, bra8i1�ira."- solteira. secretaria,

nalural de Jaraguá do .5ul, domiciliada,
e residente Da Rua Felipe Schmidl, nes
Ia cidade. filha de Elfrieda Hoeft.

"

Edital n.e 9.521 de 28/09/1976
Udo Gnewuch fi

Erica Teske

Ele. brasIlei ro, eolteiro, servente,
Datoral de Jareguã do Sul. 'domicilia
do e residente em Rio da Luz II. nes-
te distrito, filho do Alberto Gnewuch OraclO 80' Divino (spiriI. Soulo I,

'

e de Francisca Kreutzfeld Gnewubh. ' flore'l!lmen'o ReflorestsmenloEla, brasileira. solteira, do lar. na- Espírito San\o vós que me esclareces ' li U !; U ,

tUfaI de Rio dos Cedros. Deste Esta. tudo. que iluminais todos os caminhos para

P'
"

P
.

Ido. domiciliada e residente. em Rio a�� ed�v�:j:e°p:��a�d:a�8:U�C��eo�at��: B I B I UI S I O, rOJlos e,
dOll! Cedros. neete Estado. filha" de me fazem, que' eDi todo. Olil instantes de

Bd
..

t
-

fi IIEmilio T8ske e de Lonny Teske. minha vida estás comigo. quero neste carto miDI' r!lcsa ore' Jdiálogo. agradecer por tudo e confirmar mais " li U UU .!!.!..
Ed't l' o 91:22 d "8/09/1976 uma Tez. que não quero separar me de TI.I a n, ,jJ ,e 6

Por maior que seja a ilusão material nãó
Valdir doe Santos e será o mínimo da vontade que sinto de um dia '

Osmarina de Borba estar contigo e todos os meusirm&os na gló-
, ria perpétua.'Ele, brasileiro. solteiro. lavrador, Agradeço-te maie umavez.

natural de Urubici. nesie Estado, do- A pessoa deverá fazer esta oraçAo 3
, miciliado e residente em Urobici ne8- dias seguidos sem fazer o pedido. Dentro de

te Estado. filho de Genesio dos 8an. 3 dias sera alcançada a graça por mais 'di-
fícil que seja;' ,

•

tos fi Angelina Morgam dos Santos. Publicar assim que receber a graça'
Ela, brasileira. solteifa. industriári2, AR.M.

natural de Guaramirim. neste Estado,
domic liada e residente em Ilhá da
Figueira. neste ditrito. filha de Antô-
nio dfl Borba e de Nair de Borba.

Preparativos
São intensos os treinamentos dos

atletas que deverão se apresentar em

defesa àsa cores de nosso blunicípio
nOB JASO. esle ano na cidade sulina
de Tubarão. Ao que tudo indica o

problema de àlojamento eetã definiti
vamBnto acertado. as modaJidades em

qlle par&iciparemos, em número de
oito, já são conheeidos EI seremos re

presentàdos no lJoJão Masculino, Sal·
tos Ornamentais Masculino e Femini
ns, Têí.Jis de Campo Ma!iculino e Fe
minino, Tiro Carabina. Xadrez Mast"
cillino e Feminino.

31 Delegações
Spgundo o Departam'ento d6 Edl'l

cação Física e Desportos da Secreta
ria da Eduoação. 31 municípios esta
rão rep!'esemos nO!3 XVII Jogos Aber-

tos de Santa Catarina. de 16 a 23 de
Outubro. em Tubarão. Blumeneu par
tioiparâ com maior número de mOda
lidades (21), Joineille (20). Lages (18)
Florianópolis e Criciuma com 16.

'

Futebol de Salão
Esperado esta manhã em Jara.

guá do Sul, para umà reunião na Li
ga JaraguaensB de Desporto. O sr.
Fausto Silva. presidente da Federação
Oatarinease de Futebol de Salão. Sua
-presenea em nosso meio é justificada
pela necessidade da cr'iação de Uôl
Departamento de Fetebel de Salão
na LJD. São eonetdadoa a se fazeremi
presentes ao encontro, tesos 08 dil'i
gsntes das equipes deste esporte S8-
lonfstioe do município."
...................__ _

I

Campeonato Estadual
de Atletismo

Tivemos no último final de se
mana (sábado • domingo) em Joimil
le, promoção da Federação Atlética
Oatartnenee, patrocinada pela Liga
Atlé,ica Norte Catarinense - LANO
e a Secretaria de Esportes e Turismo'
da menieipalidade [oinvilense. Partief
param 22 !!quipes e 08 eompetteõas
foram realiz adas "ua pista olímpica do

I
Estädio do América Futebol Olube,
com 'bom nível técnico e disciplinar,
boa organização e mais de 14 records
eatartnensee foram batidos. Jaraguá
do Sul. representado pelo Clube Atlé.
tico Baependi. Da classificação geral
masculino ficou, na 6.a colvcação com

32 pontos e no feminino em 8.a, com

14 pontos.

Seleção Canarinho
Como parte dos treinamentos

para a Copa' do Mondo de 78, na Ar
gentiOil 8 como é qosse certo que o

Brasil se classificará nu'eliminatóriall
do Mundial contra Colômbia e Para
guai, 8 CBD elaborou plano de trei·
namentos e já foram acertados jogoe
importantes. As federações de futebol
da Inglßlerra e da Alemanha Ociden'
'al já confirmaram oficialmente' que
viria 80 Brasil. O iogo contrtt os in�
glesss ·está marcado para o liHa 8 de,
junho do próximo ano e, quatro dias
depois. a partida contra a Alemanha
Ocidental, que será no dia 12.

Yngo 9aU/a 9?o6!
Eng. Florestal

Av. Mal. D,eodoro. 180-.FundoB
89.250-JARAGUA DO SUL

Fone: 72-11411 - Caixa,l/ostal.200
Santa Catarina

Dr. Murillo Barre.to', de Azevido

\" •
I

Atende·se diärfamefite, excepto àsl segunua8 feira8.
"

...

Ad v,o g,. d O

Questões d8' Terras - Acidentes de Tr.aDsito� ,
• _Y·. ,_," I I. I '

Atua'ção nas Comarcas de JARAGUÁ DO SUL ,8 dUARAMIRIM.
'., � "- -.) ',' .....-

,

<
'

Escritório � re'8id�êcia: Rua Pastor Ferdin�ödõ SchltlnztíD n." 25%

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

,:
"

,

I'
"
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Para um trânsito melhor
Recentemente a Rádio Ban-·

deírantes e a Prefeitura Munici
pal de São Paulo encetaram uma

campanha .de âmbito nacional,
pedindo a colaboração de moto
ristas habilitados, a enviarem
sugestões para melhorarem o

trânsito e para evitar acidentes.

Enviei a minha singela co

laboração à Rádio Bandeirantes.
8 qual me contemplou com um

inesperado prêmio. Além disto,
recebi carta de agradectmentos
'do Diretor do Depto. de Opera
ção do Sistema Viário de São
Paulo, Eng." Roberto S. Bcarm
gella, Portanto 8S minhas suges-.
tões devem ter tido algo de 8-

prov,eitável, razãe pela qusl, to
mo a llberdade de a8 publícar .

neste semanário, unicamente
com o intuito de procurar sejam
evitados acidentes.

Quer·me pareeer, que é
tão oriminoso aquele que US$ o

seu veiculo para matai'. como

aquele que usa um punhal ou
revólver. Para aquele que mor

re, e a S8US entes queridos que
deixa, a meu entender, é indife
rente qual o meio usado que
lhe tirou a vida. As estatístlcas
provam que a maioria 'absoluta
dos desastres são ceusados pelo
excesso de velocidade e dirigir
embriagado. Deveria haver pu-

níçõss severas. para estes casos

ds infração. tal como cassar di
finitivamente a carteira de ha•.
bílíteção.

Eis o meu decálogo:
a - Ser prudente.. nunca

correndo em demasia.
b - Obedecer rígorose e

totalmente a sinalização.
c - Nunca dirigir em es

tado de embríaguês, mesmo que
pequeno. Quando beber, não saia
com o seu carro. _ Pague táxi ou
motorista.

d - Ter a máxima eoncen

tração no que eatá fazendo: di·

rigir.
e - Não dirigir quando está

sendo aflingido por sérios pro
blemas.

f - Manter dístâneía : do
veiculo à sua frente, de acordo
COIll a velocídade.

g - Ultrapassar de outro
veiculo, só quando há 100% ds

segurança e tempo.
h ---:- Não dirigir o veiculo,

quando este apresentar defeitos
mecânicos, mesmo que pequenos.

i - Viajai" em rodovíes
eongestíonades, só em caS08 de
extrema necessidade. \

j - Nunea dirigir quando
muito cansado 00 com sone

Harro Maller

�O direito

Na Declaração Universal dos
Direitos do Homem está escrito que
ninguém poderá ser. julgado sem 8S

garantias necessárias à sua defesa.

O simples enuneíado desse prín
eíplo Imostra claramente que a pri
meírs das garantias, em favor do
réu. é a presença do advogado. para
defendê-lo.

Inegável que o crime, estabele
cendo o rompimento do equilibrio
comunitário, deve necessariamente
sujeitar seu autor a uma peaa. Mas
iS80 não impede, Botes impõe que

.

se lhe spure 8 culpa, através da
prova. a fim de que 8 presunção de
inocência. comum a tedos os acusa

dos, não se anule, em prejuizo da
ordem juridica.

.

Tão releyante é o papel do
juiz, no julgamento, quanto o do ad

vogado. Um e 'outro se completam,
na realização da Justiça .. Se ao pri
meiro .oompete 8 deoisão, ao segun
do incumbfl pugnar para que ela se

ajuste a08 ditames da Lei. E-nula se·

de defesa L •• '0
Paulo Outra

rá a sentença sem o concurso do ad

vogado. no processo. Mais: apesar de
tOd8S 8S evldênclas do crime. Impos
sível ao jaiz condenar o réu que não
tenha tido a assistência de defensor.

Mais Estradas, Mais Pontes,
.

Mais Asfalto: •

A etneção da Secretaria dos Transportes e Obras
SC, através do DER/SC, continua pontificando no Es
tado, demonstrendo o Interesse /óe vincular Santa Ca
tarina ao grande complexo' de desenvolvlmento que

DER
atreveese o Brasil. cumprindo as derermlneções do go-

.' vemo estadual que vê. ne construção de esrredes, iS

fórmula pera incentivar o progresso.
Em cinco anos de edmtnístracêo, e governador

Konder Reis, por meio dos órgãos adequedos, esquematizou um plano rodoviá
rio "expresso", isto é Ulll plano que oferecerá num prazo recorde,

.

rodovias que
ligarão todos os quadrantes do Estado Cererlnense.

O Departamento de Est,radas de Rodagem SC, strevée de seu Diretór,
Eng.o Antônio Carlos Werner. divulgou na últírna semana, li relação de ume sé
rie de Firmas vencedoras de Concorrênctes e Tomadas de preços. pare a exeeu
ção de dtverses obras rodoviárias.

. Inlensificando seus trabalhos, o DERISC, visa cumprir dentro do prazo
previsto. todo o programa estabelecido.

As obresvrodovrérlas, com as firmas classificadas nas Tomadas de Pre
ços, conforme relação fornecida pelo DER/SC, são as seg-uintes:

- pare .. execução das obras de celçamenre ii paraleleplpedos de gra
nilo no prolongamento 'da Avenida Josué Di Bernardl, munlcíplo de São José,
foi vencedora a firma PAVIMENTADORA BROGMAMN LTDA;

'_ pera ÉI execueão das obras de calçamento a peralelepípedos de gra
nito ne Rodovia SC 280, no trecho compreendido entre alS estaces 200 a ã14,
Alto da Serra Dona Francisca, foi classificada ii FIRMA EMPREITEIRA CA
TARINENSE;

- para ii execução de obres de recepeemenro no revestimento asfáltico
da Rodovia SG 468, trecho Brusque - BR - 101. numa extensão. aproximada
de ã Km, e pa Rodovia lIajaf - Balneário de Camburiú, numa extensão de 5.600
Km, ·foi classificada a firma BETA DE CONSTRUÇOES S/A; .

:

-- pera fornecimento da material de brltegem para execução de Base de
Brila Graduada, na Rodovia SC 280, trecho' São Francisco do Sul - Enseada.
a firma BETA' DB COSTRUÇOES S/A, Ioí. a vencedore.

.

.....................................................1......

ADVOG"ADO
OAB/SC 2280 - Escritório em Blumenau - Rua Mal. Floriano

Peixoto,
.

55 - 4:'0 andar -'Salas 401/402 - Edifício JUMA

Cx. Postal 81 - Fones 22·2433 e 22-1953 - Blumenau -sc--
Tamanhos contornos assume es

se aspecto. visando à proteção do'
individuo que. sem fundadas razões,
não poderá o advogado Iurtar-ae 80

dever de' patrocinar-lhe a defesa.

Se 6S motivos' invocados 'para
a escusa forem tai·" que o impeçam.
legitimamente, de exercer o mandato,
o presidente da Ordem. à solicitação
do juiz que preside 80 processo.
indicará quem deva defendê-lo.

Tanto basta para realçar-lhe a

nobreza da'. missão, marcada de so

lidariedt8d� humana e. pr;>r vezes, até
de heroismo, como sublinhou o gesto,
de Malesherbes, expondo se 8S lâmi·
nas aguçadss da Guilhotina para exer

cer, em favor de Luiz XVI, o direi
to de defesa, (OAB - RS NOTt�
ClAS),

Mais Progresso

Governo racomaça campanha da combate à fe�rl Aftosa
Fpolis - Mais ema etapa d.

vacinação centra a febre &ftosa nos

rebanhos bovinos foi iniciada ontem
em tOBO o E e tado de Santa Catarina.
segundo informação da Secrataria da

Agricultura e Abastecimento. As vaei
nas estão a disposieão dos' cri.adores
nos 197 municípios catarinens8s. sendo
comercializad!ls pelas cooperativas,
sindicatos e casas comerciais especi.a
lizadas em p:-odutos agropecuários.

Nos locais onde o comércio é
deficiente a Secretaria da Agricultur.s,
através da Coordenação da D'ilfesa

.
SanhAria, coloca a disposição d'os in
teressados a 'facina_ trivalente, de
aplicação suboutânea.

É Fá eil Entender por que

O rebanho catarinense é com

posto de 2.200.00 cabeças. Segundo
a Secretaria de Agricultura, a parti
cipação dos criadores na profilaxia da
doença tem pcasibilitada 8 execução
da Campanha Eia Oombate à Febre
Aftosa, encetada pelos poderes públi- .

cos federal, estadual e municipal.
Acresoenta que 08 prejuÍzos que por
muitos snOR assolaram os rebanho!
bovinos e 8lJÍnos do Estado hoje são
muito reduzidos e serão nolos dentro
de mais alguns anOIi, graças às diver-
8a8 medidas adotadas pelo GO'ferno,
entre elas. a vacinação sistemática de
quatro em quatro meses. qU9"é a maig
eficiente.

o CARAVAN
,

e o

Começou a Promoção
CHEVROLET ao Alcance de Todos

I

Venha Basear o sea Modelo 76 no seu Concessionário CHEVROLET

Irmãos Emmendörfer 5.fI.
Fones: 72-0060 - 72-0769 72-0969 Av. Mal. Deodoro, 557

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Fin�nciarnenlo na Hora.
Enlrega ',Imediala.
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j. ..," Le-i no"637176
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a receber por doação: diversas àreas

de terra.
'

• -.

.. EUGENIO STREBE, Prefeito MuniCipal de Jaraguá -do Sul, Estado de San-
ta Catarina" no uso e exercício de suas atríbuíçöes. "

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara' Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte leí:

.

ART. 1.0) - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a receber por
doação diversas áreas de terra para abertura de Rua lateral da Rua' 181' - Marina
Frutuoso, assim distribuídas:

.

480,20 m2 de José João Vailatti e sua'mulher
482,47 m2 de Sílvíno Kath é sua mulher '

, ART. 2 o)·__ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revo-

gadas as disposições em contrário.
. Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 22 dias do mês de

setembro de 1976..
.

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada, nessa díretoría de Expedíente,

Educação e Assistência Socíal, aos 22 ,dias d'd.;mês de- 'setembro de J 976. \_

ASTRIT K. SC!lM�UCH, Diretora
1"

•

s.

\
Lei' n. 638/76

Abr. CrédHo Suplementar. Valor de Cr$ 368.500,00"
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal tia Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina. no uso e exercícío de euas etrtbuições.
'

,

Faço saber a todos os habitantes desse Mun,icipio que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono. 8 seguinte lei:

Art. 1.0) - Fjc8 aberto no 0100 - Câmara de Vereadores -:- 0101.
Câmara de V,ereadores, um Crédito no .valoe de Cr$ 15.000,00 (Quinze mil
eruzeíros]: I, I ,.' "

Fioa aberto no 0400 - Depertamente de Educação, Oultura., e As
sistência Social - 0401:. Divisão><de Bdueaeão, um crédito no valor de Cr$
'10.000.',0.0 (Dez .mll ,cruzeiros);', e DO 0.403, Dívísão . de Aaststêaeíe Social,
nm crédito DO valor de Cr$ 15.0.0.0,00 (Quinze míl- eruseíres),

Fica aberto. no 0.5,0.0 .._ Dspartamento-da Fazenda _. 0.5,03. Divisão
d� Tesoura-la, um crédito no valor de Cr$ 600..00. (quinhentos eruzetros);
;; ,

. Ftea-aberto .0.0 0.600 Departamento de Obras e Viação - 0.601. Divi.
�ão de Obras um .crédíte .no valor de Cr$ 30..000,00 (Trinta �il eruzeíros);
no o.60:!.. Divisão de Estradas ,de Rodagem, um crédito no valer dé
Cr$ 93,0.00.,"0 (Noventa � três mil cruseíros), e .no 060.3. Divisão de �S_�vj.
ços Urbanos um crédito. no valor de Cr$ 197.000,00 (Cento e noventa e sete

mil"crlJzeiro$);
.. .. ' _- ,', ,'."�'

I Fica aberto no 0700 - Depértamento Agropecuário. - 0.702. Divisão.
;de Pecuária, um crédito no Valor de Cr$ 5.000,60 (cinco mil eruaeírcs): �

J Fica abe.rto. no 0800 -: Departamento, de Turismo - _?80.1.., Dspar
tamento .de Turismo, um crédito no vslor de e-s 3.000,0.0 (três mil eruaen
ros); suplementar ao Programa e verba abaixe discriminados, constantes dos
quadros anexos a leí n.o 595J75� de 36 ds dezembro de 1975, a saber.'
, I. f.il • ,'.

i Anexo" I - Quadro A '

olo.l.ololo·012.oól - Ma.�uté�çio :das 'Ahvid�deB 'da CAmära' 'd'e
.Vereadores

'

0401.08421882,008 Manutf'Dção das Atividades da Divi"ão de Edu-
cação.

.

", ('.
.

0403.13754282 014 - Gasto.s com Saúdf� e Assistência Médica
Sanitária

•

0403.15814872.015 - Gastos com Assistência 6) Subvenções So-
'eiais :'

.

"
. ,

0503.03080302.021 - Prevê 08 gasto.liI na DivisA0 'de-Tesouraria
0601.13764482.022 - Manutenção dos Serviçol inerentes ao Sa-
neamento da Divisão de Obras 'I 20.000,00
o6ol.,lG915752.023 - Prevê 08 gastos nà Divisãõ de ObrÍis nas

:ánas urbanus .,
.

"

'" .

J
-"

'

'" 10.oeo,o'?,
, :0602.16885312.024 - Manuten,ão d08 SerYÍços da Divisão de
(Estradas de Rodagem

. 9ll 000,00
'0603.10605752..026 -,- MaDutenção dos S�rviç08, Urbanos de utili·
dade Pública'

,

:0603. 16915752. 027 - MaDutenção o
dos S,erviço_s. relativos ai

;Via8 Urbanas '62.000.00
0603.16915751.009 - Obras de base no Setor Urbano e aquisi-
ção de' Imóveis !, o

. �

,
SO.ooo,oo

,0702.04150872 030 .- Manutenção dos-:Serviços ilrerentes a Di-
ivisão de Pecuária

.

"

,_ , . 5.000,00'
0801.11653632031 -. manutenção dos Sorviços .inerentes ao De::"
partamento de Turismo.

15.000,00

10..000.,00

10.000,00

5.ooo,oÓ
500,0.0

115.000,00

. '" ,�OMAS
Anexo II -, Quadro A

3.000,00
368.500,00

,0101.01010012,0013130 - Serviços 4e terceir,os �. � 10.000,00
10101.0.1010012,0913140 - Encargos Diversos "

,5.000..00
10401.084218�2;ov8 3130 - Sbrviços de Terceiro. <_ 1(0.000,00
040.3.l�754282.014 3120 - Material de Consumo 10.00.0,00
:Q403.15814872.ol5 3140. _ Encargos Diversos 5.000,00
0503 oS080302.0�1 3111J4 - Outras Remunerações 500,06
0601.13164482.0.22 3111/2 - Salários 20.000,00
0601.16915752.023 3UIl - Sálários 10.000,00
1fi)602.16885312024 31llJl - Vencimentos

w 23.0.00,00
0602.16885312024 3120 _ Material de CODlLLumo 70.000,00
r0603.lo605J5�, 026 3Illl,- Salários. '.'. _. ,,�I ... f '.' f �

, 100.00.0,00 j

060310605752.0.26 3120 - Material de Consumo 15.000,00
0603J6915752.027 3120 - Material deJ CQDSUmO !' ���

,

.� ':J 'f' ;.� ;�J �
'i5.ooo,,0,o

·ô603.16915752.027 3130 - B-érv'iço8 de Terceiros ",
'.

,I
� 37:õoo,QO

'()603�I69í575i.o.69 411o - Obrãs Pú6'Iica8
" �

30.000,0.0
0.702.'õlrsÖ81J.o30 "'Slll]2'" ..: "nüfràí"(l'ratiri'cações

-

5.ooo�00
·ó801;1l653632.031 3m .......Sàlários . 1 '-,'!, II Tl I

'

�

1:; \- . \,' < 3,.00,Q,9"
i;_' '\ 1',c·r(ln:eiJ.o.::'�1 �� Olh,' 2'" ;'lJ: U{ ',,, 'SOM S·'· '.'-'

,

,

. �, .

,.... A or�e'" F368;500fOOc. I � ", t (,' ",q r,(
•

�('. ! ' '.'
. ,> ,

5 '. ,i ART�, c2.°.Jf! i7"'n9tl!!iÍ�lt,ot:.!�\>�J.'!o pela pre��nte IM .será �oberto com

.recursos de real economia, conll.gurado.s no artigo segumte; 4\ to.- ,fi.
,

ART. 3:0) - Ficam an�lados, o<a importância de Cr$ 368.5000,00
, (Trezentos e St'SRQDta ·e oito mil e Clui'n�lumtoll'" .o'ruzeirmr)' jO Pr(i)gitama ,e"8

·verba abaixo discriminados cónstantésndos quadr,oSl ànêxos ..dêi;N.�'t59517'5,.
íêle 30 de dezembro de 1975; como segue:
-.i ',I "Ané:t'd�l ....,... ·QUäijí'o� /{. é1,� ;, !', I, 1»;',.

·é101.01010012.001 - Manuten.çã,o das Ativid�êl�s� da' Câmarâ. ,dê
·.5!'".r ,2. ", �. � Jlii'r �'i �h IoJ'q'-.l' �� �.n;"',:·.!?nJ\. f.":'! !i"l��if!t:< ;...

( �J ..l(�"l'y:I:
I.;.,. "";)..

�',.,}

Vereadores.
.

�

I'
0101.0tO!0011.001 - Aquisição de Aparelhagem de 110m e Móveis
0202.03U70iW2,003 - Manutenção dös Alividades inerentes ao' Ga-
binete do Vice-Prefeito 1
0301,03070212004 _:_ Manutenção das Ätividades da Divisão de
Pessoal I

0301.15824922.005 - Gestos com " Prevldêncle Social Geral
0302.03070�1 2.006 - Manutenção das Atividades da Divisão de
Material '

\
, I

0303.03070202.001
.

- Manutenção dos Serviços reliltivos a Divisão
de Serviços, Gerais

.

040208482472.013 - Gastos com a Dtfusão Cultural no Município
0501.03080322.ÜI6 ,- Manutenção' dos �erviços merentes a Divisão
de Contabilidade
0502.0380302.020 - Prevê oe gastos cOjm II Divisão de Trlbuteçêo
0603.03080302021 - Prevê os gdsros na Divisöo 'de- Tesourerie I

0601.16915752.023 - Prevê os gasros né Divisão de Obras .nss

áreas Ll-beues
0602.16885312.024 -

iredes de Rodagem
0602.16880332.026 -

tos Rodoviários
0603. t 060575�.026 - Manutenção dos Serviços Urbanos de unn.
dade Pública
P603.106057bl.008 - Implantação de Jardins. e Aumento de lluml-
nação Publica ,

'

.. .

0603.16910761.0'09 - Obras de bese no Setor Urbano e: llqui�.içãQ
de Imóveis
0701.04140762.028. - Manutenção "

dos ôervtços inerentes ,lJ .Dívlsêo
de Agricullura

60000
18.125,00

, ,

1 !.oeo,OO
,

1.3.275,00
70.000,00

22.628,06

8.000,00
5,000,00

�!O.OO(i),OO
3.000.00

11,000,00

20.000,00

65000,00

70.000.00

9.150,OQ

4.481,00

14.835,00

2500,00,
368 f>OO,OQ

Manutenção dos Serviços da Divisão. de Es-
, !

.

Pllgamenl� de Fibanciament08 s/Bqutpamen!

SOMAS

Quadro AAnexo II ..L

:Ö10101010012.001 3111/3 -. Outras Gratificações
9101.0101QOl1.001 4130 - Equipememos e Jnsreleções
0101.01010011:001 4140 - Material vermanente
0202.03070202.0033120 - Material de Consumo
02020307020-20033'136 ..:.. ôervrçôs de Terceiros
0202.03070200.0033140 _ Encargos Diversos
0202.03070202.0034140 ...:.. Màterial Permanente". .

'

0301.0307021%.004 3140 - Encargos Diversos
.

0301;03070212.0044130 - Equipamentos e instalaçõe.
0301.03070212.0044140 - Material Permanente'
0301.15824912.0068233 - Salário Famfiia
0302.03070212.0063111/1 - Vencimentos
030%.03070%1.2006 all 1 /3 - Outras GraUfic8cões
OSOa.0307021Z·006 4140 - Ma.erfal Permanente
0303.30370202.0073140 - Encargos Diversos
0303.03070202.007 fJ30 - Equipamentos e Instalações
0402.08482472.013 3140 - Bnoargoa Diversos
(\402.08482472.0134130 - Equipamentos e Instalaçõe. .

0501.03080322.0163150 - Despesas de Exercício Anterior "

0502. 0308030t.o�0 4140 - Mate!'ial Permanen�e
'

01)03 03080302.021 31%0 - Material de Consumo
8503.03080302.0214130 - Equipamentos e Instalações·
0503.0308080%021.4140 - Material Permanente
0601.16915752.023 3130 - Serviços de Terceiros
0602.16885312.024 3140 - Encargos Diversos
0602.168853120%4.4130 - Equipamentos e Instalsções
0602.168853)2.024 4140 - Material Permanente
0602,16880332.0254310 - Amorttzaçl1_o da' Divida Pública
0603.10605752.0263140 - EncargQs Diversos
0603.10605751.008 4140 - Material PermaDente
0603.169157�1.009 4210 - Inversões FinancetralL
0701.04240752.028 4140 - Material, Permanente

600.00
9.400,00
8,725,00
5000,00
2.000,0.0
3.000,0.0.

1.000,00
11.275,00-
1.000,ob
1.OPO,OQ
70.000,00
17.522,00
3.000.00
2.000,00
5.00L',1l0
3.000,00
2.000,00
3.oGo,oO

20.000,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00

20.000,00
5.000,00
25.000,00
35.000,00,
70.000,00
9150,00
4.487,00
14.835,o�
2.500,00

SOMAS 368.500,00
Art. 4.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de Bua publicaçl1o, revQgadas BS dis·

pOlfçõel eD! contrário.
j. Palé.cio da Prefeitura Municip$'l de Jaraguá do Sul, ,aos 24 dias do mês de setem-
bro de 1976,

'

.

-

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publioada nesta Diretoria de Expediente, EducaçAo

,e Alsistência Social, aos 24 dias do mês de setembro de 1976.
'

,

, " '

'

.'

Astrtt K. Schmauch, Diretora

Lei n. 639/76
,

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a receber área de . terra por doação
de CLAUDIO V. WINTER. sua mulher e HARRI BARTEL.

EUGENIO STREBE, Prefeito,Municipal de. Jaraguã do Std, Estado de Sant",
'ta Catarina, no uso ex;.ercício· de suas atribuições I

Faz saber a' todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal
aprovo.u e eu sanciono a seguinte lei.

ART. V) -' Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a receber por
doação pma át;,ea de,.. terra contendo a ,.área total de 756;00 m?,. ftestinado ,

para
abertura da rua lateral da Rua 185.

ART. 2 o) - Esta Lei entrará em ..igOl na data de sua publicação, revO�

gadas as disposições em contrário,· ,
.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 24 dias do mês de
setembro de 1976.

.

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal
.,

A presente Lei foi registrada e publicada' nesta Diretoria' de expediente,
Educação e Assistência Social, aos 24 dias do mês de setembro de 1976.

.

.

( ASTRIT K. SCHMAUCH, Diretora
I ·0 •

. ,

Lei 'no p40/76
.

r' Di_ID)õe �obre decnq�inações de via 'pública.'
,".

f 'EUGENIO STREBE. Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de San-
',ta Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.

Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Verea-

dor�1 aprovou e eu sanciono a seguinte lei: .

.

I

�. ART. 1.0) - Fica denomin_ada, de ARDUINO PRADI, a Rua N.O 284. na

i10calidade de Jarag�á Esquerdo. ôestá cidáde.?- f
.

Hf", 1
, ART. 2 o) - Esta lei entrará em vigor Iia dàta deatsua publicação, revO

.

gadas as disposições em contrário.' "

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 24 dias do mês de

isetembro de 1976.
" I'. EUGENIO STREBB, Prefeito Muniei!>.

.

�I JA p,r�se?t� L� foi registr��a e .!?ubVca.?a .. l1esta... Diretoria de ExpedientF;'
-,Educação ê"AssIstencIa Social, aos' 24. dIas do mês ae 's.etembro de 1976 :

.

ASTRIT K. SCHMAUCH, Diretor
,,_'_,.,,_.
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'OORREIO, DO pova,"
,

• j

A t�uniao festiva do R.=C. Floria·
nôpolía-Noroeste foi ecreecldo da pre-

,

sença de outras autortdedes rerértes e .

coincidiu' com a encontro do Colégio
de Ex-Governedores ne

: Capltel do I
Estado, dando um colorido toda espe- I
cial à. festividade e, assim pudemos Ianotar o, rotariano Alberto Pires Am�
ranre, Diretor de R.�" I�o Arzua Perei�a, I

,. I

Governador do Drsrrno 464 (Parana), ,

o ex-Governador do 464 Ilton Trevisan, I
o Governador João Galant lor., do Rio I
Grande do Sul e os ex-Govemadores
do 465 Cleones Velho Carneiro Bastos, :

Pedro Mtlenez, Jorge Marques Trilha; ,

Egon ôehulz e Lauro. Fortes Busta
mente. '

,

O mioistro da previdência 8 dos' 'tr'a<balhadores :
'

e'· e"[D'pregadores
Assistência Social determinou à !!lua do seu Estado..
(As'sess6'ria Especial o estudo do pro-., Reivindicam estes que 08, dt'�'..1 bl�ma relativo a "gratificações a cóntos recolhidos p@!o INPS quantoempregados" �e balanço, eto, que, 'a "gratificaçõe8�' também sejam con,pofrem desconto para o INPS, mas siderados p,.ara �a concessão de, b.ene�
que' este n.ão leva em c(jDsideração' neiDs, COlDO a apösen"tad'oria ou 'a
pa:rs a' cpncessão dá ben�effcios. pensão. Do rQcolhirqento ·obrigatório

I I;' � . �( '..' I't
•

dt,ssiÍs im'portância8 âeve; entende
.

O eilt!1do �� a88un,t.o �Ol dete�l-" "0" Sênad.or: -'iiecöfrer vantagens para
,- J, IDIDado peJO M}Dl�tro NaSCimento �h. Ó contrlbuinte.

J _ l""l .� S" V�', emédl1lco�reDCla de c'or-respondeu-, ,

.

'cla qué �'Í'e'cebEll ,-uo ..Se;nador Otair D.o contrário, que 88 gratific.--Boa apresent8�ã.o e Cor8o Secundário complet.o. Beeker, da Aren� de Sanh CatariM,.• ções.liquem ise.ntas' d.o descGntG para
Oartu com Currículo•.naItIl, :�TL.A!iJTlc:�� BOAVISTA - dx.' 'rQ,l:- ; expond.o o comportament�J C6.:.Ilfírª,di- . O lItjBbi, ppis não é justo o recGlhi-
tal, 332 - 88000 - Flciriáõ(Spo,hs-sd. ;". .,_, .. .".

• tório do INPS a, assim, atendendG mento sem '8 justa e nec8ss6ri8 OGnl'

�����������_.��_.���������������. a ap�.o8 de órg,�8 representativos kapartiöL
- .---. --_._ ---�

- ,

�overna�or d.l. 'visita Clu�es da ,�' CapitalRotary
o Rotariano Ruy EduardoWillecke,

GGvernador do Diatrito 466 de Rotary
International, que compreende o Esredo

de Santa Catarina, DOS dias 21 a 23
de setembro de 1916, visitou os Rotiflfy
Clu'bes de Florlenôpolts-Leste, no

FlorianÓP.olis Pelace Hotel, o R, C.
Florianópolis-Noroeste, no Clube 6 de

Janeiro, no Estreito e o Florianópolis,
no Lira Tênis Clube, acompenhado de

sua esposa Elke.
A visita governamental compreen

deu 'um encontro mais pormenorizado
com o prestdente e eecretérío de cada
clube, seguido de assembléia e, à Doire,
reunião tesríve de homenagem ao víst-

renre. ' "i
,

Os prestdentes Peultno Vendresen,
Lauro Gabriel da ôtlva e Annifo Zeno
Petry tiveram oporruntdade de mostrer

ao Governador Wülecke Cl desenvelvl
menlo dos respectivos grupos de rora

nanes e o seu estruturamento pare o

ano rotário 1976/1977.

"t . t., , ...!
,

No die 27 de setembro de 1976
os rorertenos prestdídos pelo Camp.

I
José Rubland Ir .. receberam na Casa
da Amizade a visita do Governador,
com grande eproveítamento dos ideais
de ROlary. .

Pública 03/76Cnacerrêacta
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, SANTA

CATARINA torna público 808 interessados que, até 88 9,30 horas
. do día 11 de outubro do corrente ano, receberá propos
tas para a venda de material usado, eoutorme desertmínação a

seguir:
I) - OBJETO

a) - 5 lotes de 200 m2 cada um -, tábuas 2,50 cm;
b) - 8 lotes de 200 m2 cada um - tábuas 2,00 cm;
c) - 10 lotes de 100 m2 cada um - tábuas 250 cm;
d) - 14 Iotes de 100 m2 cada um - täbuas 2,eO cm!

e) - pneus gastes, estourados ou cortadGs;
f) - Ferro velho
g) - baterias de veiculos.

'Ii) PREÇOS MíNIMOS E CONDIÇOES DE PAGAMENTOS:

8) tábuas de 2,50 cm

b) tábuas de 2.00 cm

c) pneus estourados QU corta�,p8
- d) pneus gastos
e) ferro velho
f) baterias

Cr$ 13.00 o m2;
Cr$ 11,50 o m2;
Cr$ 4,00 & unidade;
Cr$ i 5,00 a unidade;
Cr$ 0,45 o quilo;
Cr$ 2,60 o quilo.

O pagamento será à vista, DO ato de retirada do material,,:"
que deverá ser efe�ua�a até 10 (�Iez) dias após li comu!licaç�o d�f1ecis8.o da CGnC.orrenCla, presumll!ldo se que houve deSIstênCia po.
parte daquele que deixar transcorrer tal prazo sem proviaeneiar a

" ,retirada.

,
' Os pneus, fer.to velho EI b�teri!�cs deverão 8�� ad'quiridss de'

uma só VlilZ, na totalIdade, sem escGlha, responsablllzando�8e .o ven-

dor pela remoção.
"

III), DA DOCUMENTAÇAO
r,.

a) Um documento de identidade, ou, em S8 tratando de
soa jurídica, prova da existência legfjl (fotocópia);

.

� r'" 1 " .

d�o' b) D'eclaraç'ão de que S6 sujeita a· todas as c.ondições
Edital; "

�) yerfidão negativa d� Faze�da Municipal.
f'

Maiores esclareeiméntos poderão ser obtidos junto 'ao Se.t.or
de Compras no horário' de expediente.

Jaraguá do Sul, 22 de liIete�bro de 1976

EUGENIO STRBBE :_ Prefeito Municip81

�..

r

PRECISA.SE
INSPETORES DE SEGUROS DE VIDA

DIVISA0 DE SEGUROS DE VIDA EM GRUPO
. ,

Estamos admitindo inspetor.es para terem sede em JAnAGUÁ DO
SUL, MAFRA, CRIOIUMA, SÃO MIGUEL D'QE.�TE, JO�QA,I;lA e

OAQADOR.

Oferecemos: '3

'! ._
� it!1�.:·

Ordenado e bônDs de, p.J,',oc:Juçãº,
'Treinamento prévio 'J " : ..: •

I I'.� E.
.

. ...
-

�

Exige-se:

pes-

I '{

'.

;
< P..ol��Paulo Moretti

, Malgrado tenha-me eusernedo
\

parl!l evitar qualquer qüiproquó -

a que sou pouco aíeire - conti
nuei a divagar sobre tão infortu-.
nado irmão.)\.o anoitecer, aonde
iria acomodar-se? Talvez tendo
um ceuro gélido da calçada por
catre" uns retslhcs de jornal por
coberta, a, cachaça por cornpe
nhetre. Um triste quadro, sem dú
vida, a despertar' profundíssimo dó '

aos treaseunres que, alheios iii

tudo ou atentos ao miserável, ti
ravam suas próprias conclusões.

Penset comigo mesmo; triste
fim de uma infância desamparada.
ou de uma juventude éem, ídeel, ou
de uma maturidade destludrde.
Talvez uma promessa convertida
em farrapos. Quiçá uma voceção
vertida num copo. Quem sabe um
pai de temílte trustrede. Ou um

trabalhador mal reconhecido. Não
importa tudo isso,� o que é, pior é
um ser humano trensformedo em

quase' animal. ôõ ii humana ·apa.
rêncla e ainda esta deoerrid. pelo
vício.

E lá se vai ele, a própria
imagem do vício, o retrato riel :do
élcoel. De bar' em bar', de copo
em copo, dé tropeço em rrépeço,

, Às vezes trágico, àS' vezes cômico,
às vezes indtterente. Lá se vai ele,
bdgunc,eiro, bêbado e brigão, cl
espera que a sociedade o recupere.
.que a poltere o 'I-rancafie ou -

que
ii morte lhe encerre tio Iris re exls
rêncle.

O-dia era de verio., Quente
como a caldeira do diabo. O suor

me -benheve iii testa. A mente não
alinhava idéia. A indisposição me

envolvia todo. �esolvi então pro
curar 'um bar..• Peço um refrrge
raßle.. "

Enquanro sorvo o gelado pa
,ra mitigar a sede. a pinga queima
ö boca daquele estranho indivíduo.
Aparentava uns 50 anos, .embore
tivesse bem menos. Parece aban
donado à própria sone, não obs
tante pudesse possuir .Iemílíe. O
especto de velhice eumenrsve éS

comiseração que por ele senua.
Barbudo, eebelos em aesallnho,
olhar vldredo, aSI vlsres injetadas
de sangue. Um molembe humano
encostado ao balcão.

.sua presença me fez lembrar
o velho ditado: "Ao P.obr.e ii ce
chaça serve de cobertor 0.0 inver
no It de refresco no verão". Aquele
verdadeiro farrapo humeno per-

- sonificava a própria írlosone do
eonheeldo refrão. Rosto inchado,
mães imundas. sapatos furados,
bafo inconfundível. Enquanto me

detinha num exame daquela mise
rável criatura, sou surpreendido
por uma Interpelação: "Nunca me

viu?" Não dei .respoetea concluin
do trarar-se da própria imagem,
do exemplo vivo de ellrereção:
bagunceiro - bêbado - brigão.
Certifiquei-me do conteúdo da
minha suposição e a resposta veio
afirmativa.

.. __ . - - - ------- - -- ---------_._---------------------------------------------�--,..----------------------_.

,

E HORAt. DE
-

BRASIL
VAMOS' tÁ. O Brasil está aqui mesmo, p·ertinho de cas'a.

Mas é um mundo novo, esperando por ,ocê. Vá ver de perto a paisarem
nova, aS cidades cl'escendo, a histórja passeando pelas fuas, o lDar ba
tendo nas praias que são pfldaços"de paraíso. Vã e volte ft'lliz. 'I Pelp,
CREDIVARiG ou O CRUZEIRO A PRAZO, agora é �ai8'
fäcil fiaj � r para 57 cida des brasileiras, Íuc1uindo tod 88 8Iil capitais do
Estado. Utilize também 08 serviQos de cargas e encomendas.
VÁ D'E '

.,
-

VARIG I CRUZEIRO

. ..
-

,.
.1-

S J H ,A" R 'p, ��, oi > "

, I.,

, . , ,

.. -- -

.. TAMBEM E COM A
':

: GRAFICA A'V E'N',I,'O A 't-T D7A.
I,

.,

Sénador Otair Recker Reivindicà
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CGO do Min. da Faz. n.? 84.430.073/0001-03

Conlas dé Compellsaçiio

, CORREIO. DO POVO SARADO 02-10-78 PAGINA 8

Oomercio e Indústria W. Haduenz, S.A.
Relatório da Diretoria

�Senhores acioníetas:

Em cumprimento 88 disposiçõelJ legais e estatutiriu, �imos aprel�ntar
" "li 90,$sa' àpreeiaçâo, o Bala'nço Geral e a demonstração da, Conta Lucros e

, '

Perdas, referentes 80 exercício social findo em 30 de [unho de \976, seom

,psnhados do parecer do Oousslho Fiscal. Embora os dados ora apresentados,
'demonstrem a fiel situação econômica e financeira da sociedade. colocsmo-nos

, 80 intelro dispor doa senher es acionistas pata quaisquer e�clarecimento8 que
'julgarem aeeessãrtca.

Jaragu' do lul (Sm. 80 de [alhe de 1976. ,

HiÍbert Raduens. Diretor Presidente
A.lzira W. 'Raduenz. Diretor Comercial I
Bsrtha H Raduenz. Diretor Adjunto

, Balanço Geral encerrado em 30 de junho de 1976.

" .�

A.TIVO

Seguros, Depõsíto da Diretoria e Títulol fim Caução 476259,50
1.952776.10

(Hum milhão. novscentos e cinqüenta ti dois mil. setecentos e setenta
e seis eruzeiros e dez o�oinos)

HIlbert Rsduens, DiretorPresidente
Alzira W. Raduenz, Diretor-Comercial
Bertha H. Radaens. Diretor-Adjan,to

Rolando Jahnks, Técnico em Contabilidade
CRO-SO L656

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas;'

(Perícuo d. 01/07/75 a 30/06/76)
'Debill / Credito

-:
, 'Disponf,el

,Caixa � Baneos

Rellizi"l I Gurto fraza
Mercadorias. Dup'licata. 'a Receber. Intestimlntos e Oontas Cor
rentel

Mercadorias II Fundo Devedores Dueidoaoa
Despesas Gerais, Fretes. Juros e Descontos, Lucros

67216,35 e:Perdas, Fundo Desedores Duvídosos, PIS. Fundo
.

de Depreciaeão Fundo de Depreciaoo,os/Correçào Mo
.uetãeía. Depreeíaeâo a Amortizar Port. 52/74 e Fun
do para )fsnolençio do Oapital da Giro Pröprio

,

'I -�BlU!U!�iUiiUiii��iUiiUmIUiUmi1�iiiUIUlti.��OO��mUIU.UIOOOO��iUiUIUIUIUJâIUIUmi1 II'

E', '. ',� -�.: .

"

•. � DR. ALBERTO DALMAR,CO

IFlorl:cullura Leopoldo Seldeil ADVOGADO
.'

·fI·· Ajardillamentos Paisagismo - Plantas Ornamentais e Frutíferas ;
00'

.

m
00,

-

.
Rua Roberto Seidel. 353 - Caixas Postais �4: e 3 ii

�
.

�
�-.' , . CORupA +-. SANTA CATARINA ,I� \

.

�OO�OO���OOOO��OO����OOOO�OO�OO��OOOO���i1�OO���i1������OO�OOOOOO�

711.829:26

Imobilizado'
,

"

. (

Técnico: ·111)9"is, Edifícios e Benfeitorias, IUquinas e Motores.
M6'ei,s e Utensílios, Veículos e Semoventes e Correção Moneiãria 581.264,71
'Financeiro: Budám, Sudene. Embraer. ParticipaQões, Fundesc,

· Caução, ObrigaçõtJs Eletrobrh, Deo. Lei 157 e Emp. Eletrobrás �7.695.79

ReluU.do :Pendente
-Dlpr. I. Amortizar Port. 52/74: 'e DpspIsI'I8 An}eoipadas 18.510.411
,:.' ,�

, Contlls, de çompensllçio'
V�16res Segul,'ados. Ações Caucionadas iii Bancos c/Caução 476.259,59

1.952 776,10
PASSIVO

Eligr,el • Corto e Longo Prezo
c .

Contas Correntes, Duplicatas- a Pagar. Forueeedores, Obrigações
á Págar, Noh Promissõrra RUfaI. 'I'ítules Descontados, Emprés-
timolJ Banoários ..
\.

�37.026,73
lia 'Eligí,el

·

Capital, Fundo de Depreeiaçâo, Fundo de Depr. s/Oorreção Mo
netária. Folido Deteriores Duvidosos, Fundo de Reser98 Legal.
Fundo,p/Aumento dfl Capital. Fundo p/Manutenção do Caphal
ds Giro. Funflo· de Correção Monetária, Fundo de AC}Ões Bonifi
cadas" :rando de Rendimento. de ParUcipatõss e Correção Mo-

· natãria .... Depreelaeões 939.489.87

722.270,13

72� 270.1:i
722.270.13 ·722.270.13

Jarllui do Sul. (SO) 30 de junho de 1976.
.' ,

Hilbert Radusns, Diretor Presideate

Alzira W. Radueas. Diretor-Oomereial

Bertha H, Raduens. Diretor-Adjunto
Rolando Jahnke, Técnico em Contabilidade

I

ORO-SO 1.656

Parecer do Conselho Fiscal

O. abaixo assinadol, membros do Conselho Filcal desta Sociedade,
tendo examinado detidamente as eontas de resultado, demonstraeãe da conta
"Lucros e Perdas" bem como o Balanço Geral encerrado em 30 de junho de
1976. são de parecer que 08 referidos documentos devem ser aprovados nOI

seus precisos têrmos pela assembléia geral eruínärte a realizar-se oportuna-
mente.

'

Jaraguá do Sul (SC), 12 de julho de 1976.

EdDlundo Bruch

Werner A. F. Viergutz

Heinz Barlei

Av. Mal. Deodoro, 1.086 -
Fone: 72-0695

Expediente: das 14,00 às17,OO h.

Jaraguä doSul- SantaCatarina

··Chegou a

p,romessa.

hora de V.
Dêum Opala

pagar,'
a V.

I

sua

Aproveite a .promoção dos Concessionários CHEVROLET e ·venh� .busear o seu modelo 76
-, CHEVROLET ao alcance de todos

Irmãos Emm'endorfer S/A

.

mesmo

Fones: 72-0060 - 72-0769 - 72-0969"

I .

Av. -,Mal. Deodoro, 557
����-----���.;;;;;;���

Jaraguá do Sul Santa, Catarina

I
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CORREIO D9 :povO
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Illunlclpcl Daraguá
Abre Orédito Suplementar. Valor de Gr$ 368.500,00.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de

saota Catarina no uso e exercício de suas atribuições, eQm base na Lei
Municipal N.O 638/76 de 24 de setembro de 1976. Decreta:

.

Art. 1.0) ..,- Fica aberto no 0100' - Câmara de Vereadores ..... 0101.
Câmara de V""r�adores, um crédito no valor di Cr$ 15.000,00 (Quinze mil
cruze Ir os),

Fica aberto no 0400 - Departamento de Educa,ão, Cultura e Assis
tência Social - 0401. Divisão de Educação, um crédito no valor de Cr$
10,000,00 (Dez mi� eruzeteos); e D<:' 0403. Divisio de Assistênc,ia Social, um

crédito no v�,lor de CrI ,15000,00 (Quinze mil cruzeíros);
Fioa,aberto no 0500 ...,. Departamento da Fasends - 0503. Divisão 0101.01010012.0013111/3 - Outras Grsrtüceçõee

de Teso�raria, um crédito no valor de Cr$ 500,00 (Quinhentos cruze.i.ros);., 0101.01010011.001 4130 - Equipamentos e Instalações
FIca aberto no 0600 - Departamento da Obras e Viação -0601. Di- 0101.01010011.001 4140 - Material Permanente

visio de Obras" um crédito no valor de Cr$ 80.000,00 (Trinta mil cruzeíros); 09.02.03070202.003 3120 -
-

Material de Consumo

no 0602. Divisão de Estradas de Rodagem, um crédít« no valer de Cri 0202.03070202.0033130 - ôervíços de Terceiros

9300U,00 (Noventa e três mil cruzeiros); e no 0603. Divisão de Serviços UI'- 0202.03070202.0033140 - Encargos Diversos

nsuos, um crédito no valer de Cr$ 197.000,00 (Cento 8 noventa e sete mil 0202.03070202.0034140 - Mllteriàl Permanente

cruzeiros); 0301.03070212.0043140 - Encargos Diversos'
Fic.a aberto no 0700 - Departamento Agropeouário - 0702 Dlvísãe 0301.03070212.0044130 - Equtpamemos e Instalações

de Pecuärle. um crédito no valor de Cr$ 5;000,00 (Oinco mil cruseíros]; 0301.03070212.0044140 - Material Permanente
Fica aberto no 0800 Departamento de Turismo - 0801. Departamen- 0301.15824922.0053233, - Salário Famili.

to de Turismo, um crédito no valer de Ort 3.000,00 (Três míl cruzeíros]; I
0302.03070212006311 iiI, - Vencimentos

suplementar ao Programa e verba abaixo oíscrímínedos, constantes dos 0302,03070212.006 311 �/3 - Outras Gratificações
quadros anexos a leí 0.° 595/75. de 30 de dezembro de 1975, a saber: 0302.03070212.0064140 - Material Permanente

Anexo I - Quadro A �:g::g���g�b�:�g� :��g = ���f;���n���e�s�:lIta'ações
0101.01010012.001 - Manutenção das Atividades da Oâmara de 040!.0848'247�.013 3140 - Encargos Dtversos
Vereadores' 15 040208482472.0134130 - Equtpsmemos e lnsteleções,000,00 Iõ:

0401.08421882.008 - Manutenção das atividades da Divisão de ouOl.0D08oD22.016 DIDO - Despeses de Exercfcio Ameríer

Educação _

.

.

.

1 o 0502.03080302.0204140 - Material Permanente
0,000, o

0403.13754282.014 _ Gastos com Saúde e Assistência Médica Sa- 0503.03080302021 3120 - Ma'erial de Consumo

nítárla 1 050õ.03080302,021 4130 - Equipamentos e Instalações-0,000,00 ,

040;3.15814872.015 - Gastoa com Assistência e Subvenções Sociais 5.000,00 0603.03080302.021 4140 - Material Permanente

050303080302021 - Prevê es gastos na Divisão de Tesouraria õco.oo 0601. 16915752.0233130 - Serviços de Terceiros

0601.13764482.022 - Manutenção' dos Servíços inerentes ao Sanea- 0602.16885312.0243140 - Encergoe Diversos

mento da Divisão de Obras '/ 20000,90 . 0602.16885212.0�4 4130 - Equlpamearoa e lnsteleeões
0601.16915752.023 - Prevê os gastos na Dívlsão de Obras nas 06,02.168863120244140 - Material Permaneme

áreas urbanas j IS.Goo,OO 0602.16880332 02b 4310 - Amortização da Dfvida Pública

0602.16880312.024 - Manutenção doa Serviços da Divisão de Es- 0603.10605752.0263140 - Bncargo! Diversos

trauas de Rodagem I
_ 93.000,00 0603.10605751.0084140 - Material Permenenre

060�.10606752.026 - Manutenção des Serviços Urbanos de utllída- 0603.169157ál.0094210 - Inversões Financeiras

de pública. .

\ llê.oce.oo 0701 04140752,0284:140 - Mat�rial Permanente

0603.16915752.027 - Manutenção dos Serviços relati � 08 as Vias
Urbanas 52.000,08
0603.16915751009 - Obras de base ao Setor Urbano e aquisição
de Imóveis .

.

0702.04150872 oão -- Manutenção dos Serviços Inerentes a Divi
são de Pecuária
0801.1165D63�.oãl - Manutenção dos Serviços inerentes ao De
partamento de Turismo

Decreto n-. 403/76

SOMAS

f Ane;xo n - ,Quadro A
0101.0101.0012;001 313ó Serviços de Terceiros

.

0101.01010012.001 3140 - Encargos Diversos
040108421882.0083130 - Serviços de Terceiros
0403.13754282.014 3120 - Material de Consumo
0403.15814872.0153140 - Encargos Diversos
0503 03080302.021 3111/4 - Outras Remunerações
0601.13764482.0223111/2 - Salários
0601.169157520233111 .;_ Salários
0602168853120243111/1 - Vencimentos
0602.16885312.0243120 - Material de Consumo (1

0603.10605752.0263111 - Salários
0603.106057520263120 - Material de Consumo
\)60316915752.0273120 - Material de Consumo
0603.169157520273140 - Serviços de Terceiros
0603.169157510094110 - Obras Públicas
0702.04150872.0303111/2 - Outras Gratificações
0801.11653632.031311 1 - Saláric;>s

SOMAS

30.000,00

5.000,90

ã 000,00
368500,00

10.000,00
5.000,00
10.000,00
10000,00
5.000,00

, 500,00
20000,00
10000,00
23.oóo,oo'
70.000,00
100000,00
15.000,00
15.000,00
37.000,00
30.000,00
5000,00
3000,00

368500,00'.

Art. 2 o) - O crédito aberto pela presente lei será coberto com recursos

.
de real economia, configurados no artigo seguinte;-

.

Art. 3.°) -- Ficam anulados na ,importância de Cr$ 368.500,00 (Trezentos e

sessenta e oito mil e quinhentos cruzeires) o Programa e a verba abaixo discrimina
dos constantes dos quadros aneltos a lei N.o 595/75, de 30 de dezembro de 1975;
como, segue:

•

Anexo I - Quadro' A

0'UH.()1010012,00-l - Manutenção das �tividadeB da Câmara de
Vereadores
OHll.010I0011.001 -- Aquisição di Aparelhagem de Som e .Móveis

0b�02.03070202 003 - Manutenção das Atividades inerentes IiIO Ga-
lnete do Vicp·Prefeito

�3tll.03070212.004 - Manutenção das .Atividades da Divisão de·
�e8soal '

03�1.15824922.G05(- Gastos com. a Previdência Social Geral
0302.03070212,006 - Manutenção das A.tividades da DívÍsão' de
Material
0303030702Q2.007 - Manutenção dos Se::viç08 relàtivoB a' Divisão
de Serviços Gerais " .�. , .

.

0402.08482472.013 - Gast08 com a 'DifIÍ8ãC? Cultural no Município
9501.08080322016 - Manutenção dos Serviços inerentes a Divisão
de Oontabilldade ,', . ( -

�502,03080302.020 - Prevê os Gastos com a Divisão de Tributação

0503.03080302 021 - Prev! os Gastos na D�,v���o de TesoI,Jraria
601.16915752023 - Preve os 1'8Stos na DIVisa0 de ObraI nBS

áreas U.bRDa8
.

0602.16885312.024 -;-; Manutenção. dos Seniç08 da D���8,ão �e JEs",tradas de Rodagem'
.'

0602.16880332025 - Pagamento de Financiamento!.! s/Equipa
-entos ROdoviários

do '5'01
0603.10605752.026 --:-. Manutenção dos Sêrtiços Urbanos de Utili-
dAde Pública

r

0603.10605751,008 - Implantação de Jardinl e Aumento d. Iha-
minação Pública '

0603.16915751.009 - Obras de bUli no Setor Urbano fi aquilli-
ção de Imöeeis

.

,

070104140752.028 - Manutenção des SeniQos inerentes a Dieisão
de Agricultura

9.150.00

4.487,00

14.8__35,oo

2.500,00
368.500.00,SOMAS

Anexo II - Quadro A

600,00
9.400,00
8.725,00.
5.000,00
2.000,00
3000,00
1.000,00
11.275,00
1.000,00
1.000,00

70.õOO,OO
17.528,00
3.000,00 .

2.000,00
D 000,00
ã 000,00
2.000,00
3.000.00
20.000,00
3.000,00
D.OOO,OD
3.000,00
3.000,00

20.000,00
5,000,00
25.c;>00,00
35.090,00
79.000,00
9150,00
4.487,00,
14.835,00
2500,00

SOMAS 368.500,00

ART. 4.0) _;_ Este Decreto entrará em vigor ne data de sua publicação,
revogadas as disposições em conrrérle.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 105 24 dtes do mês
de setembro de 1976. -

Eugenio Strebe, Prefeifo Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nesti!! Diretoria de . Expe
diente, Educação e Assistência Social, aos 24 diGa, do mês de setembro de
1976.

Astril K. Schmauch, Diretora.

DECRETO N.404/76

Abre Crédito Suplementar. Valor de Cr$ 104.000,00.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, usando de suas atribuições legals e face ao disposto no arti
go 5.° ítem 11 da lei n.o 595/75 d� 80 de dezembro ds 19?5; DECRETA:

. ART. 1.0)' - Fica aberto DO 0600 +. Departamento de Obras e Viaçio
- 0602. Dlvísão de Estradas de Rodagem, um crédito no valer de Or$
521000,00 (Oinquenta e dois mil cruzeiros); e no 0603. Divisão de Seniços Urba
nos, um crédito no valor de Cr$ 52.000,00 (Cinquenta e dois ,mil cruzeiros);
suplementar 80 Programa e verba libaixo discriminados. constantes dOI
quadros anexos a lei no. 595/75 de So de dezembro de 1975, a Iilaber,;

Anexo I - Quadro A
-

0602.16'"85312.024 - Manutenção dos Serviçol da Divisão de
Estradas de Rodagem

0603.16915752.027 - Manutenção dos Sei"vi908 relativos a Vias
Urbanas

52.000,00

52.000,00
104.IlOO,lJO

Anexo II - Quadro A

18 ���,gg : 1)602.16885312.024 5120 - Material de Consumo
. ,

I 0603.16915752.027 3120 - Material de Consumo

11000,00 I

13.275,00
70.000,CO

I

22.528,0� I8.000,00·
5000,00 "

52.000,00
52.000,00
104.000,00

,

Art. 2.°) - O crédito aberto' pelo presente decreto, será coberto
com recursos do Excesso de Arrecadação verificado até o mês anterior ao

corrente exercício, conforme d8monstra�ivo anexo.

Art. 3.°) - Este Decreto 8ntra,J'8. em vigor na data de' sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

20.000,00 I
• PaláQio da Prefeitura Municip.l de Jaraguá do Sul, a08 29 dias do
mês de Setembro de 1976.

.

1�'ggg:gg ;
-

EUGENIO STREBE, Prefeito Munieipal
I

20000,00 .

O presente Decreto foi registrado 8 publicado Delta Dire.toria de Ex-
pedient�, Ed,ucação e Assistência Social, aos 29 diàs do mês de 8,etembro

65.000,00
'

&te 1976.
' r

'

, I

'10.000,00 I Astrit K. Schm,u.cb - Diretora.
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I aORREIO DO POVO
ANO LVIII - .JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

Sábado Z- de Outubro de 1976 - N.o 2.904

,*

Konder Reis
Em suas costumeiras viagens de

setvTço, o governador Antônio Carlos
Konder Reis esteve cumprindo pro
grama de inspeção à obras do gover
no do Estado, junto aos municípios
da região norte' de 89nt8 Catarina,
iniciando por São Bento do Sul. Co
rupä, Jaraguà do Sul, Guaramirim e

Massarsnduba na quinta feira e, Joín
ville, São Francisco, Araquart e Barra
Velha no dia de ontem.

Esteve acompanhado do secre

tário de Imprensa Antônio Alves Fí
lho, dos diretores do De-partamento
Autônomo de Edificações e /do Depar
tamento de Estradas da Rodagem de

em �araguá
sc. o primeiro mandatário eatarí
nense foi recepcionado em nossa ci
dada pelas altas autoridades municio
pais, nas proximidades do Posto Mar
colle, rumende em seguida ae Ginásio
de Esportes e ao CIP-Centro Inte
rescolar de 1.0 Grau onde inspecio
nou o andamento das mesmas. Al
moçou no Restaurante Itajare. sendo
homenageado pelo prefeito Strebe,
rumando em, seguiria pars Guaramt
rim passando pela SC·301. vendo 8S

obras de revestimento. macadamiza
ção e asfaltamento desta rodovia que
Itga Jaraguá do SI:lI-Guaramirim-BR-
101.

I

,

- Schroeder beneficiado através do fEAR
Fpelís - Segunda feira pela

manhã, no Palácio do Governo, foram
sssinados maís quatro convênios, no

valor total' de Cr' 84ã mil entre a

Secretaria dos Transportes e Obras,
através do Fundo Estadual de Assis
tência Rodoviária e 00 Departamen
to de Estradal de Rodagem, com pre
tu ras municipais.

O primeiro foi com o município
de Schroeder, e visa à execução, pe- ,

Iii Prefeítura, des serviços thl me

lhoramento e revestimento da estra
da municipal RM-OI, Ilgando as lo
ealldades de Morro das Oivisa8-Uilioa
Braelnho. numa extensão de 20.630
mettos. O custo da obra é de Cr' 150
mil.

O segundo, também no valor de
Cr$ 150 mil, assinado com o muní
cípío de Penha, obj�tiva a execução,
pela Preteítura, dos serviços de me

lhoramento � revestimento da estra
da municipal ligando a sedl:! do mu

nicípio A divisa com Navegantes,
passando pela localidade Je Santa
Lídia e desta a BR-lOt, passando po�

Sertão das Oobras.

O município dd M'orro da Fuma-
9a foi contemplado com Cr$ '273 mil,
para a construção de um bueiro ce

lular triplo sobre o Rio Linha Tor
tens.

O munic1pio de Imaruí, assínou
convênio de Cr$ 280 mil, que serão
empregados nos serviços de melho
ramento da estrada muntclpal llgando
Eueruze Aratíngaúba à divisa muní
cípal com São Martinho, passando por
Santo Antônio do Aratiogaúba e Três
Cachoeiras.

Os trabalhos forum presididos
pelo governador Konder Reis e COO1'

denauos pelo secretärto Nicolau Fer-
.

nande Malburg, dos Transportes e

Obras. Além des prefeitos dos muní
cípíos beneficiados, estiveram pre
sentes 0 deputado Epitácio Bítenccurt,
Presidente da Assembléia Legíslatlva;
vice-goverDlldor Marcos Henrique
Buschler e o presidente da Cia. Pro
motora de Exportações do Estado de
São Paulo, Tibiraçá Botelho Filho.

Condenadas' as criticas demagógicas
EmSta, Catarina, Geiaeldiz que elaa visam aeparar oGoverno do pOTO

o 'presidente Ernesto Geisel con
siderou demagógica a tese dos qUI
"procuram dissociar o governo do po
vo e epresenfar o povo como adversá,
río do governo",

Falando de improviso ne Usina
Jorge Lacerda, em Tubarão, o presiden
te afirmou: "Governo é povo, governo
existe para o povo, pois desde () início
do meu governo tenho proclamado que
o objetivo é o' bem estar do hamem".

Disse ainda que os fatos que o

levaram d Tubarão, foram o �uenvol
vimento do programa lermoelélrico e

as perspectivas de aproveilamento do
carvão calarinense, !;lern como a recu

peração moral e malerial da cidade
após ti enchente de março de 74.

O presidente d'ilsembarcou em Tu
barão proveniente de Florianópolis, on·
de havia sido recehido pelo governador

Konder Reis. Acompanhavam o chefe
de governo os ministros Rangel Reis,
do lnterlor, e Shig�aki Llekí, das Mi,
nas e Energia.

'

Geisel esteve depois em "ajaí,
onde qualificou de impatriótico e irreal
o derrotismo e a demagogia, &10' falar
li quase 200, preleltos de Santa Cala
rlne. O presidente pediU lhes que co

laborem na união enlre governo e po
vo, "numa confiança recíproca", e que
saibam escolher os candidatos às elei
ções de novembro. "a fim de que o

povo tenha op')rtul'.lidade de volar na

Arena".
'

Antes .de relornar ii Brasflja. Gei.
seI esteve ainda em Blumenau, quando
vollou a falar de improvisq, fazendo
breve discurso do mesmo teor dos
dois anteriores. ii'

<Caxias do Sul
lembra Dia da Imprensa

Da cidade gaúcha de Caxias
do Sul, recebemos atenciosa carta
de lembrança da passagem do dia
da imprensa:

Transcorrendo hoje o dia da
imprensa, auguramos a este impor
tante órgão de divulgação inúmeros
e exitosos empreendimentos a ser-

viço da verdade, prosseguindo em

sua meta, qual seja, a de manter a
comunidade sempre bem informa
da e, acima de tudo, atualizada.

Atenciosamente

Lauro Caldas ,Lopes
.

Agradecemos ao ilustre missi
vist'a a gentileza do cumprimento.

75
75
62
67 .

64
72
72
73
72
74
75
72
62
59

Contribua, paraMoretti Jordan & Cia. Ltda.

Revendedor Autorizado FORD

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158

Chevette Luxo
Pick Up :._ F-75
Pick Up-F-75
Jeep
Jeep
Corcel Cupê
Belína Luxo
Corcel 2 portas
Corcel 2 portas
Chevettf)
Passat
Volkawagen 1500
Jeep
Jeep

o progresSo

de seu
,

p a IS.

Encaminhe um

analfabeto ao

Financiamento próprio, consulte-nos' MO'BRAt

um chefe
ôe é amigável:,É Demagogo.
ôe é retreído: E Mascarado.
ôe adota decisões répidas: Arbitrário.
ôe demora nas' decisões: Incapaz.
ôe planeja a longo prazo: Visionária.
ôe planeja a eurro prazo: Quadrado.
Se solicita muita verba: Esbanledor.
ôe não solicita verbei Acanhado.
ôe procura eliminar pspelórto: Reacionário.
ôe se cinge às instruções: Bureerste.
Se chega tarde: Aproveuador.

.

Se chega cedo: Arr.bicioso.
Se tudo marcha bem: Ele não faz fallél.
Se tudo marcha mal: Não funciona.
Se procura trabalhar em equipe: Não tem idéias próprias
Se não procure trabalhar em equipes: Não confia em ninguém.
ôe consulta seu supertor: Bajulador.
ôe não procura seu superior: Esté de saida
Se delega poderes: Não quer nada com o trabalho.
Se centraliza ludo em si: NãQ Quer dar' chance a ninguém_
Se procura mais funcionários': Quer se fazer Importente.
Se procura menos funcionários: Quer explorar o próximo.

Dilema de

Baile da A.A. Velhos
Bradesco tempos
Com início às 22 horas de

hoje, a Associação Atlética Br�
deseo, promove baile na Socie

dade Dançante Dosring. O em-

'balo musieal está a cargo do

conjuntoACLAVE.

O sen. Wilson Gonçalves, da
Arena do Ceará, velho advogado

,
nos foros nordestinos, conta que,
nas suas andanças forenses,
chegou, um dia, à cidade per
nambucana de Arcoverde, em

pleno Estado Novo, Ali, deíen
deu - como disse - "um jor
nalista desaforento, que apesar
das aperturas políticas da época,
chamara o interventor municio
pal de imbeeil".

'O interventor, de revólver
na mão, levou o jornal ao ar

ticulista e o intimou a engolir,
o exemplar. "O jornal todo, não,
Só engulo o artigo que escrevi"
- contrapropôs o jornalista. O
interventor achou justa a pro
posta e o autor do artigo, cornO
no filme de Bufiusl, "O Anjo
Exterminador", eomeu-o pedaço
por pedaç0. Depois, de quebra.."
foi processado por infração a

lei de segurança nacional da·
queles tempos.

I VENDE-SE·
E X C el8 n t e residência

Ibtilo moderno. Construção
noea. Magnífica localização cen

tral e tranquila. Lindo gramado
e jardim. Terreno eompl. mura

do 17 x 42 mtr. Contém: Salinha
de entrada, living COm sacada,
copa, cozinha com área de' Rer�

viço, 2 banheiros, 3 dormitórios,
quarto de empregada com ba
nheiro. grande lavanderia e ga
rage' para 2 carros, Informações:
Ernesto Mayer Rua F 6.1 i pe
Schmid, 221, só pela parte da

Itarde,
I

.AHSIM I'
-

d' - E s p ó r I u 1 a
ança o "

.
,

Já quase ao final da mISsa
ontem celebrada pela alma do ex·pra·

sidonte Juscelino Kubitschek,
Da Secretaria de Cultura, Es-

passou entre os presentes o �n·porte e Turismo da Prefeitura Mu-
carregado de recolher as esporo

nucipal e do Museu de Arte de tulàS para a paróquia (no cas�,Joinville, recebemos convite para a de Santa Efigênia). O sr. JânIO
participar do lançamento do livro

Quadros, encabuladó pt>r se
AHSIM, de, autoria do poeta Jom -

" u
villense Alcides Buss.'O atotevé lu-

encontrar "desprevenido suss .

rrou um pedido ao ouvido do
gar na sede do Museu, às 20 h

sr. Laudo Natel. Prontamente,
30 m!? de ontem, dia 01 de outu- foi-lhe dada uma nota de cem
bro, a r�a XV �e Novembro, 1400. cruzeiros, repassada prontaAHSIM e um. hvro de poe�as, lan· mente para a paróquia.çamen�o oatan��ns: da. Editora Lu- E uma divida, agora, do
nardelh, de Flonanopohs.,

, I ex-presidente com o ex·gover·
Agr.adecemos ao gentil convite nador.

'

I
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