
pondênciá que recebemos, "foi grande
o número de pedidos deajuda solicita
dos ao Senador, vindos ae entidades
beneficientes e educacionais do estado
de Santa Catarina, que 'prestam rele
vantes serviços ao povo catarinense.
�::______

Becker consigna 32 rnll a entidades locais
JARAGUA DO SUL - o Senador

da República Otair Becker, represen
tante da região e, grande defensor de
nossas causas na Câmal'a Alta, consig
nou no Orçamento aa União para o e

xercício de 1978, subvenções à várias
entidades de Jaraguá do Sul.

Apesar da pouca verba existente,
Becker conseguiu uma divisão equitati
va; ficando beneficiadas a AÇAO SO
CIAL, com 5 mil cruzeiros; ASSOCIA
çÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
CEPCIO,NAIS - APAE, com � mil; CO
LÉ�IO DIVINA PROVID�NC1A, 5 mil;

COMUNIDADE EVANGÉLlCA LUTERA
NA, 5 mil; CORPO DE BOMBEIROS VO

LUNTARIOS, 5 mil; HOSPITAL E MA
TERNIDADE SÃO 'JOSÉ, 5 mil� e SO
CIEDADE DE ASSIST�NCIA BAEPEN
DI, 3 mil cruzeiros. Segundo corres-
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I Encontro de Empresários foi· Sucesso.
JARAGUA DO SUL - Contando com a pre

sença de 103' empresários, represenlando 54
empresas inscritas, Gerentes do Banco do Bra

sil S.A., Banco Sul Brasileiro S.A. (coordenador),
Sub-Gerente do Banco Brasileiro, de Descontos
S.A. - Bradesco, União de 'Bancos Brasileiros

S.A., Banco do Estado de Santa 'Catarina S.A.

BESC, Banco Nacional e Caixa Econômica Fe

deral S.A.,. foi realizado na noite de segunda
feira, no Restaurante Itajara, o I ENCONTRO
DE EMPREgARIOS DE JARAGUA DO SUL, ini
ciativa louvável da Associação Comercial e' In

dustrial e dos Sindicatos Patronais, onde os re

sUllados conseguidos revesllram-se de todo su

cesso, dando margem à que haja grande moti

vação para encontros futuros que provavelmen�
te se reali�aÍ'ão.

O Encontro foi instalado pelo presidente da

Associação Comerciai Waldir Oct6vlo RUbin),
havendo após explanação do coorâenador do

Encontro, Sr. Waldir Berndt, focalizando o tema

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,.com a pa
lavra após 6 Gerente do Unibanco que detalhou

.

a organização do Sistemà Financeiro Nacional,
detalhando os diferentes órgãos de cúpula e de

decisão, em âmbito nacional, fazendo referên
cia aos chamados Bancos Oficiais e oferecen
do detalhes pormenorizados acerca da rede
bancária particular.

Seguiram-se após os debates, durante os

quais foram' levantadas interessantes ' questões
pelo plenário, relacionadas com a assistência
financeira às empresas.

,

Uma questão levantada, pela Sociedade

Gráfic� Avenida Lida., cujo titular também re

presentava o Clu!!_e dos Diretores 'LojistaS'; so
licitou explicações dos gerentes de Bancos so

bre as faixas de crédito a dlsposlÇlo do comtr
cio. Outra questão levantada dizia respeito dos

recentes benefícios instituídos pelo governo fe-

deraJ, de amparo às pequenas e médias em

presas, resultando a explicação de que tais be

nfícios estão sendo canalizados para as empre
sas enquadradas como pequenas e médiase

que satisfaçam a todas as eXigê,ncias contidas

nas instruções que regulam na concessão dos

citados benefícios.

DEMAIS ASSUNTOS

Atendendo questão levantada pela CON

PAL S.A. - Concentrados para Alimentos, 09

gerentes, um por um, detalharam ·sobre as di
ferentes faixas de .crédito em cada agência lo

cai que gerenciam.

Por seu turno, Estruturas Argi Lida. teceu

comentários sobre sistemas internos de traba

lhos dos �ancos locais, havendo esclarecimen
tos dos G,erentes a respeito dos mesmos.

Por fim, foram levantadas duas importan
tes questões, que serão, inclusive, objeto de

Memorial às auterldades estaduais e federais,
apresentadas pela Têxtil Cyrus, . sugerindo en

vio de memorial ao Ministro da Fazenda, no·

sentido de que os recursos do Progiro, em po
der das empresas locais, qu!,ndo dq reembolso

d-i's parcelas vellcidas, sejam novamente apli
cadas em Jaraguá do Sul, em outras empresas
interessadas. A firma Neves S.A. - hidústria Ca
tarinense de Artefatos de Madeiras, por seu DI

retor Gerente, apresentou sugestão, para enVIO
de, memorial ao Governador do Estado, solici
tando que o ICM recolhido na rede bancária' e

que atualmente é repassado ao Tesouro. Esta
dual no dia seguinte ao recolhimento, fique re

tido na rede bancária local por Qm prazo de 8

a 10 dias, o.que resultaria em significatiVos re

ICU'rSOS que os bancos pOde�iam dispor às em

presas. Ao final houve confraternização entre

o.. presentes, com coquetel oferecido pelos Sin
dicatos Patronais de Jaraguá do Sul.

Comissão do Senado aprova
.

alteração do Fundo de
Garantia

BRASILlA - A Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal, reunkía sob a pre
sidência do Senador Qaniel Kr!Elger, da

-

Ärena

gaúcha, acolheu ,parecer do relator, Senador

Helvídio Nunes, da ARENA piauiense, concluin
do por, um substitutivo a 16 projetos do Sena

do, todos objetivando modificações de dispo
sitivos da lei que instituiu o Fundo de Garantia

-do Tempo de Serviço - FGTS.

O substitutivo que' aproveita como base o

projeto de autoria do Senador baiano Heitor
,

Dias e dispositivos de 14 proposições apresen-
tadas por outros Senadores, nos últimos três

"anos, altera disposições sobre o FGTS para que
o trabalhador possa"adqulrlr moradia própria e

dê, ainda, outras destInações de interesse fa

miliar ao Fundo. Del'ltre as, alterações lntrodu
zidas no Fund,o de Garantia, estão: 1) - em

prego do Fundo na aquisição ou reforma ae mo

radia própria, ou sua construção; 2) - saque
do FGTS por motivo de casamento do emprega-

do; 3) - em caso de hospitalização ou trata

mento médico ou odontológico ou familiar; 4)
por motivo de nascimento de dependente do

el)1pregado do s�xo feminino; 5) - para paga
mento, anual, integral ou parcial.mente, de a

nuidade de Instituição de ensino superior em

que esteja matriculado.'

COMEMORAÇÃO DE ,FERIADOS

Por outro lado a Câmara dos Deputados
Federais, através de Comissão, aprovou proje
to do deputado J.G. de Araújo Jorge detérml

nandó que serão comemorados, por antecipa
ção, nas segundas feiras, os feriados que cal

rem. nos demais dias da semana, e 'igualmente
os que eaírem nos tlomil7!gos, corn exceção
dos dias primeiro de janeiro' (ano novo), 7 de

setembro (Independência) e 25 de dezembro.
(Natal). Esta proposição foi relatada favoravel
mente.

Pague' seu ISON. atrasado sem Multas' e Juros
I

JARAGUÁ DO SUL - A Câmara
de Vereadores aprovou em dois 'tur
nos e o Prefeito Victor Bauer sancio
nou o Projeto 'de Lei 36.77, dispen
sando a cobrança de multas, juros
de mora e correção monetária so

bre débito do Imposto sobre Servi ..

ços de Qualquer Natureza - ISQN.
A Prefeitura Municipal tendo insti
tuído ó Sistema de Fiscalização dos
Tributos Municipais e tendo consta
tado que é granae o número de con
tribuintes em atrazo no pagamento

do ISQN junto a Fazenda Municipal
houve por bem dispensar juros, mui
tas e correção monetária, para Iiqui-

,

dação até' 31 de dezembro de 1977
(notem!).

Sendo assim, GS contribuintes
terão' cportunldade de regularizarem
e llquldarem seus . débitos, irrevo
gavelmente

. até o último dia deste
ano, sendo elevado o número de
contribuintes beneficiados com a no

va lei.

JARAGUÁ DO SUL - A Câmara de Verea

dores desta cidade, nas sessões de qulnta fei

ra (27) e segunda feira (31), através aos senho

res vereadores, aprovou nada menos que seis

projetos de lei de origem governamental que
tramitavam na Secretaria. Após minuciosa aná

lise pelos membros das Comissões Técnicas

encarregadas de exararem pareceres, foram jul
gados censtltuclonals, merecendo por 'isso a

provação dos edís, mas, nem por isso salvos

de críticas e votação em contrário,

OS PROJETOS (I .

Os Proletos de Lei aprovados e sanciona

dos pelo senhor prefeito foram estes: Projeto
de Lei 33.77 - Estima a Rec!,!ita � Fixa a Des

pesa do Município para o próximo exercício, em
54 milhões de cruzeiro�. ,

Em primeira votação
aprovação unânime; em segunda 8 votos tavo
ráveis e 4 contrários. Projeto de lei 34.77 -. Fi

xa despesas do Orçamento Plurianual de In

vestimentos para o período de 1978 a 198Q em

Cr$ 70.077,280,00. Em primeira votação, unâni
me; em segunda 11 votos a favor e 1 centra,

Projeto de Lei 35.77' - Autoriza Alienação de

Veículos da Municipalidade, sendo um caminhão

basculante, um camrnhão com carroçaria de

madeira e. um auromóvel marca Maverick, .apro
vado em duas votações, sem restrições. Pro

jeto de Lei 36.77 - Dispensa pagamento de ju
ros, multa e .corração menetária sobre débito

do Imposto sobre Serviços- de Qualquer Nature
za - ISQN, aprovado em 1a. e 2a. votação u

nânime. Projeto de Lei 37.77 - Abre Crédito

Suplementar de Cr$ 1.446.293,45 e Projeto de
Lei 38.77 - Suplementa e Anula Dotação do

Orçamento Vigente de 1977, ambos foram apro
vados também unanimemente.'

REPRESENTAÇÃO NO

ENCONTRO DE VEREADORES
A edilidade jaraguãense, a exemplo das de

mais co-irmãs do Estado também dirá presente
no V ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTA
DO DE SANTA CATARINA, a realizar-se de 1'0
a 13 do corrente, na cidade de Joaçaba. A coor

denação deste Congresso está a cargo do Dr.

Alexandre Muniz de Queiroz, grande amigo dês
te Jornal, e' de Wilson Ceconelio. A programa
ção; segundo conseguimos apurar, é a' segwin
te: dia 1.0 - durante o dia, inscrição. A noite, a
bertura solene e, em seguida coquetel; dia 11
durante o dia, conferências plenárias e discus
sões de teses apresentadas no V Encontro. A
noite, festival com- a orquestra sinfônica, coral
e solistas da SCAJHO; dia 12 - durante o dia,
conferências, plenárias e di�cussões -de teses

apresentadas. A noite, 22 horas, "Baile do Ve
reador"; dia 1,3 -"às '9 horas, eleição da Dire
toria. As 11 horas, encerramento das Plenárias.
As 12 horas, almoço de confraternização e tér-

\
mino do encontro.

.

II
f

Am'unesc reúne-se
em Corupá

implantação de projetos de florestamento, tau

na e cultivo do café; projeto de orientação e

conscientização das Declarações do Movimento
, Econômico dos munlclpíos da microrregião pa

r� o próximo exercrclo; projeto de elaboração
do Plano Rodoviário Municipal e Microrregio
nal, além de assuntos diversos. Nesta reunião

deverão se fazer presentes, prefeitos e asses

seres das treze pretelturas pertencentes a mi

crorregião coni o objetivo comum" de discutir

e aprovar as proposlções apresentadas, fazen
do. com isso o fortalecimento das reivindica

ções de cada prefeitura, ganhando a micrQrre-'
gião, que continua mantendo a hegemonia so-

-

bre as demais do Estado.

JARAGUA DO SUL - A Associação dos

Municlpios do Norte do Estado de Santa Cata

rina - AMUNESC, estará reunida logo mais às

9 horas no vizinho' munfctpto de Corupá sob a

presidência ao prefeito francisquense Flávio Ga

meiro Camargo em sua 4a. Assembléia Geral

Ordinária do órgão, nas dependências do Se
minário Sagrado Coração de Jesus.

A agenda dos trabalhos fornecida à im

prensa, consta, inicialmente de leitura da atI:! da
reunião anteríor; discus�ão e votação de emen

das 1'10 Estatuto objetivando a participação do
Poder Legislativo na Associação; discussão e

votação das Contribuições Ordinárias dos Mu

nicípios para o Exercício de 1978; Incentivos à

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Ele, braslleiro,' solteiro, lavrador,
nascido em Rio dos Cedros, neste Es
tado.rdomlclllado e.resídente em, Santa
Luzia, neste distrito", filho, de Germano
Vicenzi e Ol'iva Vlcenzl, 'Ela-, brasltelra, '

-

solteira, costureira,
'

nascíôa em Bene
.dlto Novo, neste Estado;, domiciliada e

"resjpente',em Barra do Rio Cerro, nes
te distrito, filha de Uno Pelin e Helga
Pelin.

" ,

Edital nr. 10.025 de 31.10.1,977
Hilario Glasenapp e ·Ermelinda Diel

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de
escritório, nasoldo ,em Jaraquá do Sul,
domiciliado e residente em Rua Angelo
schtochet, nesta cidade, filho de Arno
Glasenapp er Viola 'Reck Glasenapp.
Ela, brasileira, 'solteira, lndustrlárla, nas
cida em Guararnlrlrn, neste-Estado, do-
'miciliaeta e residente em Jaraguá-EsNataliciantes -da 'semana querdo, neste distrito, filha de Ricardo
Leopoldo Diel e Allda Krizanski Diel.

Fazem anos hoje:, Edital nr. 10.026 de �1.10.1977
Sr. Erwino Menegotti (industrlal) Orlando Pereira e
Sr. João Lyra, " Maria Margarida Panstein

'

farmacêutico em Guaramlrlm Ele, brasileiro, solteiro, estofador,
'Sra. Wanda Fodi ,Doeririg nascido em 'Jaraqüá do Sul, dömicllla-
A jovem Isabel Girardi do e residente em Jaraguá do Sul, di-

Fazem anos amanhã: go, domiciliado e residente em Rua Rio
O, jovem Aldir Manntich

, Branco, nesta cidade, filho de Angelo
Dia 07 de novembro

"
Pereira e-Marta Fagundes Pereira. Ela,

Sra. Clara, esposa dó sr. brasileira, solteira, ' balconista, nascida
Vitória' Glowàfzkl '

r-Ó, "li' ,', .�••
'

t "eM Jaraguá do Sul, domiciliada e resi-
Sr. Eugênio Henn

'

"dente em RLJ.(l. 25 de JUlho, nesta clda-
,O g!lroto. r.::ug��io José da;Silya Jr, de, filha de ·,ÁJexandre Panstein e Cata-

. Dia 08 de novembro '. rina Steinmacher Panstein.
Dr. llton Steingräber, em .Jolnvllle Edital nr. 10.027 de 01.11.1977
Sr. Sérgio José Peters Airton Luiz Weber Silva e
:0 jovem Antófüó "tarlos," " r Deise' Maria Rubil;i
filho de Paulino e ,iJul:ieta Pedri Ele, brasileiro, solteiro, estudante,
A jovem Valeív!a," esposa do sr. ,-'. 'nascido em' .Joinvllle neste Estado, do-
Hermenegildo Mannes ..

,
- mlcillado e residente em .Curitiba, Pa-

Sr. Loreno Antonio Marcatto (índ.) raná, filho de Airton de, Oliveira e Mer-,
Sr. Gerhard Schãffer, industrial, cia Maria Weber Silva. Ela, brasileira,
em Nereu Ramos "

,.

solteira, do lar, nascidá em Paranavaí,
Dia 09 de novembro Paraná, domiciliada e residente em rua

Sr. Artur Bortolini
,

eÓs- �,' 'Expedicionário Antonio Carlos Ferrei-
Sr. João Santiago do Amaral ra nesta cidade, filha de Flávio Orlando
Sr. Helmuth Krüger

-

\
R�bini e Ana Ribeiro de Castilho Rubi-

Sr. Alfonso Franzner ni.
O garoto Oharlles Luiz Ubiratan, Edital nr. ,10.028 de 01.11.1977
filho de suo e llenara T.F<. Souza Va'lmor' RÓlando Müller e

Dia 10 de novembro
,/ Elzira Beseke

Henriette, filha de Ele, brasileiro, solteiro; piloto-co-
Hans' Gerhard e Càrla Mayer rnerclal, nascido em Jaraguá do Sul,
Ivo"João 8nrtolini,':::"· �c(ômiciliado e residente em Avenida Ma-
em Vila Chartres ' •.'

rechal Deodoro da 'Fonseca, nesta clda-
Sra. Vva. Edith Franco, de, filhó de Adalberto Hotand Müller e
em Porto Alegre-RS Edla Verch Müller. Ela, brasileira, 501-
Sra. Asta B. Marquardt teira, do lar, nascida' em Jaraguá do

Dia 11 de hovem6i'0' , '-. Sul, domiciliada e residente em Rua
Osmar' Meier, em Estrada Itapocu Guilherme Weege, nesta cidade, filha
Sr, E'í1éli{iés Piceinini,' em S. Paulo de Ewaldo Alfredo Beseke e Gertrudes
Mauri Gerent, em Joinville Efilert Beseke.
Sra:;;San.dra,-F'éters' Giralla,' -,

Eaital,nr. 10.029 de 03.11.1977
na Barra do Rio Cêrro Ivo Bier e Janete Daugs
Srta. Marisa Eliana Strebe "

Ele, brasileiro, solteiro, servente,
\'Aos aniversariantes, os cumpri- nascfdo em Jaraguá do Sul, domicilia-

mentos da redação". do e residente em Estrada GärThaldi,
... :;: �.. "',,,' J • -," ',;VL�n:•. i ,>

" ,ile$tij�;cH$trito.i fHH��$>fde :à:lfrédb
-

mer e

Otilia Boshammer ,Bier. Ela, brasileira,
solteira, costureira, nascida em Jara

g�á po' Sul, qO'miciliada e residente em

E:stràdâ Gàribãldi, neste distrito, filha
de Willy Daugs e Luiza Mathes Daugs.

.. FundaçAo: ARTUR MULLER -
..1.919 '

CGCMF 84.436.59iI0001�4 '
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•• Cr$ 3,00

, l·
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.

�;Registro Civil
, Aurea Müller Grubba, Oficial do
Registro Civil tdo 1°. Distrito.da Comar-"
ca de Jaraguá dó -Sul�; Estado de Santa

-, �

E para que chegue 'o conhecimen
Catarina, Brasil.' to de todos mandei passar o presente

ledital'que será publicado pela imprensio.
e em cart6rio onde será afixado duran
te 15 dias. Se alguém souber de algum
impedimento acuse-o para os' fins le-' ,

gals.

'Edítal nr. 10.022 de 27.10.1977
Ademar Drew�,e 'l.uzia 'Ginarowski

Ele, bras�leiro, solteiro, industriá
rio, nascido em Jaraguá do Sul, domi
ciliado e residente à Rua José Teodoro
Ribeiro, nesta cida�e, filhp de Bertoldo
Drews e Wally Gaedke Drews. Ela, bra-
'sileira, solteira, auxiliar de escritório,
nascida em Corupá, neste E:stado, do
miciliada e residente em Rua José Teo
doro Ribeiro, nesta cidade, filna de
Francisco Ginarowski·e Joana· ,Gina-·
!rowski.
:Edital nr. 10.023 de 31.10.1977
Elias Bissani Zapella e

Maria Salete, Bagatoli.', ,

'

i

·Ele, brasileiro, so.J.teiro, motori,sta,
nascido em Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente em $anta Luzia, neste
,distrito, filho oe Lino Zapella e Alzira
Bissani Zapella. E:la, brasileira, solteira,
"industriária, nascida em' Jaraguá do
-.$ul, domiciliada e residente em Santa
Luzia, neste distri,to, filha, de "Hilário Ba
gaton e 'Laura ,Pedri· Bagatoli. ,I

"

Edital nr.10.024 de 31.10.1917
Arno Vicenzi e Tusnelda Pelino.- ;;' ."

-ç

AUREA MOLLER GRUBBA
OficiaI·

Documentos 'Extraviados
Eurico Duwe, residente em Rio

da Luz I, extraviou de seu verculo
marca Kombi" ano. ',196,9:, placa JS
1360 os seguintes documentos: Cer
tificado de Propriedade e Seguro
Obrigatório. '

'

"

Tendo requerido segunda via,
tornam-se os originais sem efeito.

Jaraguá do Sul, 26 de outubro
âe 1977. ,,' "

Eurico Duwe

D
-

-t'I reues ,,-,'�

,

E opinião"divulgada, a'dos Bri
tãnicbs, ',de que apesar da corrêçãó
dos princípios da Revolução Ameri�
cana, ela nã'O teria )!iunfado, na épo
ca, se a América'não tivesse·produ
zido um líder como foi o General
Washington. Ele derrotou-lhes os fa
mosos "eighlandeÍ's�

Lã 'pelos idos de "1932 duas Re
voluções defrontavam-se em luta ar

mada 00 Brasil. O desenrclar.dcs a

contecimentos todos. nós conflece
mos. Aliás 'temos visto cenãs deste
conflito na televisão ultimamente. Ä
síntese' veio enf 1964. 'Daqui para
frente só se falará da Revolução e'

tudo o que tiver que ser feito" 'Obe
decerá ao lema herdado de nossos

pals, "Ordem e Progresso".
'

Muitas lutas já foràrn 'vehciaas
,,...; ·t",

e outfas ainda estão para serem ven-

cidas. Por certo não deixaremos de
cumprir nossa obrigação de apoiar
nosso Governo, enquanto estiver
cúmprindo sua missão de garantir os
direitos 'humanos. Desculpem-nos
preta' condição, mas ela sempre e

xistirá.
Não podemos deixar de pensar

nesta síntese,'quande vémos o'Exmo.
Presidente da República, gaúcho de
1930; discursando perante as, câma
ras de TV em cidade do interior pãU
lista para um público afento e tendo
à sua esquerda o governador ció 'Es-

'

tado, sorrindo de contentamento. Is-
to é bom.

'

Gostaríam'Os, agora, de enallsar

'fi um a ß-.:0:5
,,' 'l' " " (;. .,'

'o' cohteúdif: da;liberttâde s,fa 'Rue te
ino's ,Clireit" Ie fcomjõ �já vilftólt vióra- I

da principalmente nos países' comu-
nistas: ,/? -(?l 1./ ;�<.l

'

, A primeira liberdade é a de cren

ça. A origem do Brasil está muito Ii
g�da com, ela. Junto com o' almiran
te-português'Sr. Pedro Alvares qa
brâl, também

'

comerciante,
'o

veio o

cristianismo, na forma dos catequis
tas da épeee.. _ . "

\ A, set;Junda liberdade é a de ex

,pre,.são. Natu�almen�e que não nos
>

dignificamos ao usá-Ia inconvenien-
temente. t

,A terceira líberdade é a de im
pressão. o

Não que-r dizer que a obra
dos destrulderes deva ser tolerada.
Assim comee crhnlrtoso usando sua

liberdade faz o mal, é então tranca
fiado no xadrez, )assim também o Go
verno tem o compromisso de exigir
ordem neste assunte,

--

.,
A quarta -liberdade, é a de escà- I

, lher governantes. Na nossa 9pTnião,
o "referendum" popular aós gover
nantes, através do voto, em todos os

'níveis é essencial. Naturalmente po
demos .ser levados a uma situação
tal que, temporariamente'não seja e-

'

,

xêqiiiver, ( 'este! "'''ieferendum'', por
.questäo de sobrevivência.
, M,as, :se nossa ç�usa é justa, �n-'

,

tão um dla, .nem que levasse mil a-
,

nos, ele deveria ser feito, pois é um

direito humano da�o por Deus.
t

'I Pedro P. Schütz,
em 31.10.77,

'\. .r J
"

"

Dr. Reino'ldo Murara·
Dois (2) lotes à rua Pe. Aluisio,

em. Pedras. Brancas - Barra do Rio
Cerro; érltre o Noviciado e a Casa
Benthlen, Tratar c/ Aido Bussarello
à rua Felipe Schmidt; atrás do novo..
Supermercado Riacliluelo.

José Santi

,

11\ .

ADVOGADO,
'

II
,� "'ESCRIT6RIO'�AO"LAÕÓ 'DA P�EFEITURA

•

li "

,

II ',,,

JARAGUA DO, SUL;
,

NQSSo., querido amigo e companhei
ro José Santi, ,d� �oaç.aba, nos ·envia
felicitações pela passagem do natalí
cio. Ele é o.presidente da SCAJHQ, en
tidade a abrigar as atividades culturais
daquela rica região do Estado. As ar-
1:e8,1 são·.,caf'!ai,l?,.da ,çofJl1:J,nicé!ç�o,:d:a. cul
tura, diz o seu cartão e conclui - a

sensibilidade artística aliada a técnica
perfeita do artista constroe, a..mensag,ern
que instrue e enobrece."

,

Santi tamb,ém é integrante çfo Pa
tronato Anjo da Guarda, sitmido em Ca
tanduvas, onde mantém ,50 meninos

que recebem carinho e adequada ins

trução e faz um apelo - enviem contri.,.

Baile
.
A Agremiação Corupaens�" de A

°madores de .Orquídeas eytão orQanizan�
do para o dia 12 do corrente o 20. BAl
LE DAS ORQUíDEAS, que se realizará
no Salão dos Atirador�s, com início às
22 horas. Á �nimaç.ã9 estará a. car,go
da Banqinha'Í'TI,J!�ck. ,.e, o Grupo Terrá
quios Conjun�o Vb,c�1 e, Instrumental.

Não deixem.pé pr��tigiar o movi-

"
,

Cumprlmenta Q)
bulções .que, por Reguena que seja, se
rá de,gra,npe �alia.)Enviem dinheiro, gê
neros alfmentícios; utensílios de cozi
nha, roupas, �alçaºos e �udo o mais
que não lhe faz falta. Poder,á ser en

tregue na portaria do Edifício Limeira
ou..r�el,efon.ar; ,para ;?�-t4��.! :>, � .i � !,�;

·'"e ..

Quem sabe a nossa industria sem-
"Rfrn�ensívél a� apelos d�s, mais ,nec��
sUados ,atendem ao brado do Camp.
José Santi em favor dos menores, pois,
na indústria sempre sobra algum refu
go que poderá ser-muito bem aprovei
taqo para esse, movimento de solidarie
dade humana.

das Orquídeas "

memto d'a: ACAO dê Corupá.

Na mesma oportunidade, às 19,30
JlQ���!ÍI nos ,��JÕ,�$, ,_�e Festa .da Ig�ejaCatollca rea.hzar-se,-a o ato maugural
da 12a. EXpo.Sição Oficial de Orquídeas
e Plantas Ornamentais e que contara
no corrente ano com Exposição das In
dústrias locais.

, "

<-

""R.o,t.a ra·g �,á
� '_.......-.- f' \� � " ,,." �"'I"':; ;� ,�'t�. ;' "

Acaba de sair o pr,ime'iro núme- jovem, em geral- e .demonstra muita
ro do RGTARAGUA, jornal dos jo- disp,os,ição par�, P?otinu�r ne.ssa jor-

, ,

vens 'À.otaractianos de "Jaraguá do nada, que
.

se .I�ICIOU ha dOIS ano�,
Sul, relativo ao período de julho a quando. fOI ofiCialmente reconhecl-'

set,embro de 1977. Myito bem i'1l- do
.....

pre�so_ �e ',,9;om vâi'iago.' n9ti,Çi��i9� '�Ie !\ .1' �
,

é dirigido ao jovem rotaractiano e ao Parabens ao ROTARAGUÁ!

'.

"II

�, •
I,

0_, •
I'
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I
'

Sábado, 05 de novembro di! 1977 Päglna 3 '

Sul
4.000,,00 .

5.598,Oi)

109.000,00

52.0010,00

408.501,00

73.572,59

134.721,45

151.000,00

3.7801,00
1 .446.293,45

15.375,38

130.000,00

179.949,65
24.000,00

40.000,00
90.000,00
5.000,00

10.000,00

5.000,00

4.795,38

4.0001,00

5.000,00
598,00

45.000,00
49.000,00
15.000,00
52.000,00

128.501,00
277.000,00
s.ooo.oo

63.726,00
9.846,59

1.948,00
121.173,45
11.000,00

36.000,00
100,0001,00
15.000,00

3.780,00

TOTAL 1.446.293,45
Art. 3°.) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário.
. Palácio da Prefeitura Municipal, de Jaraguá do Sul, aos 3

dias do mês de novembro de 197t.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

,
A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos '3 dias do mês de no
vembro. de 1977.4.795,38

ASTRIT k. SCHMAUCH· Diretora

Estado de Santa Catarina'

muniaipaI de !Jaraguã
LEI N°. 685/77

Abre Crédito Suplementar no valor de Cr$ 1.446.29'3,45.
VICTOR BAUER, Prefeito' Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de 'suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câ

mara de Vereadores aprovou e· eu sanciono a seguinte lei:

A '.
Art. 1°.) - Fica aberto um crédito suplementar na impor-täncla de Cr$ 1.446.293,45 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e seismil, duzentos e noventa e três cruzeiros e quarenta e cinco centavos) para reforço dos Programas e Verbas abaixo dlscrlmlnados, constantes dos

quadros anexos a Lei n°. 649/76 de 09 de novembro de 1976 a saber:
ANEXO I - QUADRO A

0201 - GABINETE 00 PREFEITO
02011.03070202.002 - Manutenção dos serviços inerentes

ao Gabinete do Prefeito 27.559,040301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.15824922.005 - Gastos com a Prev. Soe. Geral
0303 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
030r3.03070202.007 - Manutenção dos Serviços de Divisão

de Serviços Gerais'
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.008 - Manut, das Ativ. da Div. Educ.
0401.08424952.009 � Pagto. das Inativas da Div. de Educ.
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
'0502.03080302.020 - Prevê os gastos com a Div. de Tribut.,

0503 - DIVISÃO DE, TESOURARIA
0503.03080302.021 - Prevê os gastos na Div. de :resourari�
0603 - DIVISÃO DE SERVI'ÇOS URBANOS
0603.10605752.026 - Manutenção dos Serviços Urbanos de

Utilidade Pública

0603.16915752.02Z - Manut. dos Servo relat. a vias urb.

TOTAL 1.446.293,45
Art. 2°.) - Os recursos para abertura ao presente crédito

Suplementar provém da anulação parcial dos Programa� e Verbas abai

xo discriminados, constantes dos Quadros anexos a Lei 649/76, de 09 de

novembro de 1976, a saber: <»

ANEXO 'I - QUADRO A

0101 - CAMARA DE VEREADORES
0101.01010012.001 - Manutenção das atividades da Câma

ra de Vereadores'
0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.030170202.003 - Manutenção das atividades inerentes

ao Gabinete do Vice-Prefeito 130.000,00
.

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL

0301.03070212.004 _' Manut. dás ativo da Div. de Pes.

0301.15824922.005 - Gastos com a Prev. Geral
'

0302 - DIVISÃO DE MATERIAL

0302.03070212.006 - Manut. das ativo d a Div. de Mat.

0303 -' DNISÃO DE SERViÇOS GERArS

030j.03070202.007 - Manutenção dos Serviços da Divi-

são de Serviços Gerais

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

0401.08421882.008 - Manut. das ativ, da Div. de Educ.

0402 - DIVíSÃO DE CULTURA
0402.08482472.013 - Gastos com a Difo' Cult. no Munic.

0501 -:- DIVISÃO DE CONTABILIDADE

-TOTAL
ANEXO 11,- QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - 3.1.1.1/3'- Salários
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL

0301,15824922.005 - 3.2.3.1 - Inativos
0303 _ DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS

0303.03\)170202.007 - 3.1.1.1/1 - Vencimentos
0303.03070202.007 - 3:1.1.1/2 - Salários
0401 _;_ DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.008 - 3.1.1.1/1 - Venéimentos
0401.08421882.008 - 3.1.1.1/2 - Salários
0401.08424952.008 - 3.2.3.1 - Inativos'
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.030803012.020 ..;_ 3.1.1.1 - Salários
0503 - DIVISA0 DE TESOURARIA
0503.03080302.0121 - 3.1.1.1/1 - Vencimentos

0503.03080�02.021 - 3.1.1.1/2 - Salários
0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS

, 0603.10605752.026 -, 3.1.1.1 _ Salários

0603.16915752.027 - 3.1.1.1/2 - :Salários

do

239.321,00

,

121.627,91

.172.3,04,5Q
6.000,00·

1'7.000,00

25.481,00

640.000,00
197.000,OiJ

1.446.2-93,45

27.559,04

239.321,00

5.440,00
116.187,91

50,50
172.254,00
6.000,00

17.000,00

7.481,Op
18.000,00

640.000,00
197.000,00

0501.03080322:016 - Manutenção dos Serviços inerentes Ei

Divisão de Contabilidade
0503 _ DIVISÃO DE TESOURARIA

0503.0308Q302.021' _ Prevê os gastos, na Divisão' de T�.
souraria

Ü'601 -, DIVISÃO DE OBRAS
0601.13764482.022 - Manut. dos serv, iner. a Div. de Obras
0601.16915752.023 - Prévê os gastos na Divisão de Obras

nas Áreas Urbanas
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885312.024 - Manutenção dos serviços da Divisão

de Estradas de Rodagem
0603 _' DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
060r3.16915752.027 -- Manutenção dos Serviços relativos as

Vias Urbanas·
0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA
0701.04140752.029 _ Manutenção dos serviços inerentes a

Divisão de Agricultura
0702 - DIVISÃO DE PECOÁRIA
0702.041'501872.031 - Manutenção dos serviços inerentes a

,

Divisão de Pecuária
0801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
0801.11653'632.032 - Manutenção dos Serviços inerentes

ao Departamento de Turismo
,

TOTAL

ANEXO II _ QUADRO A

0101 _ CAMARA DE VEREADORES
0101.01010012.001 - 3.1.1.1/2 - Salários
0202 _ GA�INETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070202.003 _ 3.1.1.1/2 ...;.. Salários•

I
0301 _ DIVISÃO DE PESSOAL

.

0301.03070212.004 .:_ 9.1.1.1 _ Salários
0301.15824922.005 _ 3.2.3.3 - Salário Família
0302 _ DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03070212.006 _ 3.1.1.111 - Vencimentos'
0302.03070212.006 _ 3.1.1.1/2 _ Salários
0302.03070212.006 - 3.1.1.1/3 _ Outras Gratificações
0303 _ DIVISÃO DE SERVICOS GERAIS
0303.03070212.007 _ 3.1.1.1/3 - Outras Grat�!icações
0401 - DIVISÃO DE EDUC�ÇÃO
0401.08421882.008 _ 3.1.1.1/3 - Outras Gratificações
0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.0113 _ 3.1.1.1 ---- 'Salários
0501- -;- DIVISÃO. DE CONTABILIDADE

0501.03080322.Q16 _ 3.1.1.1 - Salários
0503 - DIVISÃO DE TESOURARIA
0503.03080302.021 � 3.1.1.1/3 _ Outras Gratificações
0503.03080302.021 - 3.1.1.114 - Outras Remunerações
0601 _ DIVISÃO DE OBRAS

'

0601.16915752.022 - 3.1.1.141' '_;_ Vencimentos
0601.16915752.022 - 3�i.1.1/2 - Salários
0601.16915752.022 - 3.1.1.V3 :..._ Outras Gratificações
0601.16915752.023 - 3.1.1.1 ---:- Salários
0602 _ DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885312.024 _ j.1.1.1/1 - Vencimentos
0602.16885312.024 - 3.1.1.1/2 - Salários
0602.16885312.024 ..:... 3.1.1.1/3 _ Outras Gratificações
01603 - DIVISÃO DE SERVICOS URBANOS
0603.16915752.027 _ 3.1.1.1/1 _ Vencimentos '

I

0603.16915752.027 - 3.1.1.1/3 - Outras Gratificações
0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA
0701.04140752.029 _ 3.1.1.1/1 - Vencimentos
0701.04140752.029 - 3.1.1.1/2 - Salários /

0701.04140752.029 - 3.1.1.1/3 _ Outras Gratificações
0702' - DIVISÃO DE PECUÁRIA
0702.04150872.031 _ 3.1.1.1/1,:-'Ven,cimemos
0702.04150872.031 - 3.1.1.1/2 _ Salários
0702.04150872.031 - 3.1.1.1/3 - Outras Gratificações
0801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
0801.11653632.032 - 3.1.1.1 - sarãrtos

15.375,38

179.949,65
24.000,00

135.000,00

10.000,00

5.000,00

"
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•

, ,

r: a S I I l.a
As novas tanternas traseiras, \. pára-cho-,

ques com protetores plástiÇ9� nas laterais e no

vas lanternas indicadoras da direção são as

grandes novidades em-termes-de. estllo"do ßiiâ·_
sllla. ' "t'P Oll H;H!

Nas lanternas foram lntroduzldos novos

difusores canelados horizontalmente, em lugar
dos anteriores de superfície lisa. Os pára-cho
ques foram reestilizados e redlrnenslonados, a�

'presentando perfil refÇ)rça.elo I e pratetpres plás-.
ticos nas, extremldades.. que os �Iwqly;em Ja

teralmente., As Ianternas dianteiras indicadoras
de direção foram rnodltlcadas em função das

alterações feitas no pára-choque.
Externamente O' BrasflJa _

� ainda .apréssnta

culo, Em cada coluna foi montado .suporte pa
ra !lIQjar os cintos de segurança dianteiros, a

,

pós o seu uso.

,-Ao-conjunto de interruptores da coluna de

direção foi incorporado o interruptor das luzes
de advertência. Posicionado obliquamente, à

esqt,lerga ;.1lI� coluna, f�cilit.a,. o acionamento do
comando. A l':Iz piloto que indica o funciona
mento roltransterlda para o velocímetro'.

O volante ela direção do Brasma também
teve I:!: placa, da b.�zi,l:la tçtalmente ,reestilizada,
apresentando l.ogotipo VW decorativo no lado
direit� I? regié?es ond'�ll:\das nas extremidades.
O espelho retrovisor el'terno �oi reposlclonado
para dar maior campo de visão ao condutor.

. ,Q acabamento lntertor recebeu algumas

centram mais de três mil estabelecimentos in-

d4striais, encontra-se,9 8,qlonq, conviv�,n,d?> 9,o.rr I
seus hábitos trazidos hã mais de cem áhos: '

Em Caxias do Sul existem dezenas de ro

teiros turísticos que podem ser seguillios pelos
visitantes. O Museu Municipal' e o Museu da

Casa dE1 .P,e�ra ofere,cem o. retorno aq. �����q9. ,

As pinJl,Iras de Aldo Locatem, na Igrela 'de Sãp
'pel�grinQ" I!!�O admirada� pôr tOdOS'tt�u�t�m�q-'
te com a Réplica da Piêfá, que foi fnaugtir'adà

. pelo Preslde(lte Ernesto Geisel na Festa da Uva
I J:'fl .lÍ\.�t�' �.' . '.: _1}.-'! f�!� (�·�·.t:

seios inesquecíveis.
Um dos pontos de maior referência de

Caxias do Sul é a sua, culinária.. Mals de 40
\ .... ��. ��. ','_,Pi (t. � iq. : .• ;,'

restaurantes oferecem aos visitantes cardápios
internacionais e comidas regionais, com preço
acessível. Isso, sem "':Ie sejam computadas as

uvas de todas as qualidades, que são' ofé'reci
das s�b as' pà�rei;:�s. que cir,Çundam ',a_ cida-\
de, 'ná área 'rurál. Caxias é uma cidade que dis

põe de toda 'a 'espécIe; di se'rviços,' têndo' mais
de '�200 "mir habitantés.-

r
,

'

T'. au'rante 23 dias;' os Pavilhões 'd'a Festa da

Uva estarão expondo milhares 'déà:rtigOs;' des
de ônibus, tratores, motonetas, até bar.cos de

fi6erglàss, .prOduzidos na região. A cidade es

tará acolhendo de 18 de fevereiro a 12 de mar

ço, muitos turisU!s,_ CÇ)r:n uva e vinhos. Aos do

mingos, o tradlcionàl" ciésfile de carros' àleg6-/ '

,ricos, que o Brasil inteiro conhecem. Para que
se tenha uma idéiã df'Fe§t� f 'a� I 'ti"á:'Js' Pre
sidentes da' Repúbli'câ

'

Sétrlpre
;

'forám convida
dos a' inàugura-IEi. E Jamais reC'ôtarnm!seva vir
a:i Cm<ias:'da Sul. '''_' .c.,,' .... ,... , .,.

VEREADOR BLUNK DISCORDA
DO QEPUTADO DORNßUSCH

Na reunião do dla 18 da Câmara
Municipal de Corupá, a pedido do' Ifder
da Bancada do MOB vereador Erwlno
Moreira, foi lido o pronunclarnento fei
to pelo deputado Roland Dornbusch em
10.77 na Assernblêla ·t�gislatjva, Je
ferente a .Estrada qu§ Ii�a_ Jarag\l_á pp
Sul-Corupá-São Bento .do :S�-l. ,O Ifq�!
do governo mun lclpäl Jnb� legrslatrvo�
disse que o deputado foi infeliz ao cÓIÍ�
cluir que de duas uma 'ou' os prefeitos
da região não estavam se interessan
do pelo problema ou nãq te�\ aCE1ssQ\
ao governo do Estado. O 'edll corupa-,
ense ao criticar o deputado "'disse que
se há culpado pela situação da estrada
o primeiro culpado é o

l pröprlo deputa
do Roland Dornbusch, que quando vo-:
tou em 1975 o PIANO RODOVIARIO
ESTADUAL, esqueceu de pedfr a inclu
são de sua região no referido F

projíra
ma, pOIS' em maio de "fö77 o Executiv't
corupaense enviou correspondência ao

,

Secretário, dos Transportes, _recebendq
a resposta através de 6fíc'io -d'aque!à
Secretaria do Governo que esta ródól-"
via não estava no Plano'RÓdovläfiB"Ês}
tadual: Esta � correspondêncla' finalizou
o vereadhr foi' litlã"na- prlmerra -reun'ião'
.conlunta da: Câmara de Vereadore,s de
Jaraguá do' sut-corupä-são' -B:enib"d'Ci
Sul� i'êail:ia8a em Hö�so f:mu'nitípl:a 'nó'

diä 21:'06.71', bem como está compro
vado o acesso do):' Prefeitos da região
ao Governo do Estado, exêmpllflcando
os diversos' convênios recebidos e au-'
xrtios d(�g��e(n�qp� _Antqnio Carlos
Konder Rêis.·" I

I

OCTACILIO P.ROCyROU I
ENGeNHEIROS DO DER I

, Q. deputado ...Oetaclllo Ramos en
viou (çorrespand.ên,eia 'à;Câmara Mu-

, nicipal cornuntcando-haver entrado em

contato com, os, e.ng.enheiros das. Hesi
dêrrclas do DER de São Bento do -Sul
e Joinville para uma conservação,
constante na rodovia 'que' liga os três
municípios..-. ,-o •

ORÇAMENT.O .RARA 1-978, ' )": .

SERÁ DE Cr$ 4.550.000,011 ,

Deu entrada no [egislativo a pro
posta orçamentária do Executivo Mu..!,
nicLpal para '1'912, as três maiores do
tações parao próximo exercíclo daiAd- ,

mlnlstsação pe Engelbert Oechsler são
rodovias.. .educação, ·,e, saúde (saneá-
mente básico). ! � _

" '

,

ESPORTIVA: IMPOSS(VEL ACONTECE
".( ::Nal,WIf1rmol.dom-iIFl'Qo·,·dia- f6�' no jo�
go';OmPedro' xi,.Gontiil:ental, .que -foi pa�
rallaado aost , 35 mtnutos do primeiro'
tempo .0. árbltro.da lCD;, "dirigiu o en�
eontro . protegido de .capa .e guardai
chuvâ. Uma novidade 'em' partidas deifutebol.. ' :. -'",', - , ','

,1.' }.:I ':.1 I (, /.' '.: \
1

, h : .. ti .
I .

ccmo-ncvldade �ois ressaltos" paraleles- entre mpdificaç§es, ressaltando o aspecto luxuoso. O,
si na superfície da tampa do porta-malas, diE!n� revestlmento dos bancos, .na versão, standard,
teiro, em substitulçãe ao ressalte c�n!raL aa vem c:om duas opções de faixa central: em

tampa do modelo anterior. Esta modificação, courvin ou em tecido. Esta última, apresenta'
além de dar uma nova estética,' 'reforça à, es�' • hovas 'costuras'" longitudinais. O revestimento

trutura 'Eii1il:irnión'iia-se�Goni1 as' demaís.: altera- das portas e laterais tem duas costuras supe-

ções externas do Brasília, conferindo maior re- rlores estreitas passando exatamentena região,
finamento ao estilo do carr.o.

\
, ': :.':' -,«, do trinco interno e da alavanca çle açionamen-

lnterlormente algumas modlflcaçõee torna- 'to do vidro e três costuras largas na altura .do

.ram o Brasília 78 ainda mais eontortávet O as� descansa-braço. No acabamento '. unlcromátlco

sento e encosto dos banees _ -dlantslros foram- a novidade está na faixa em 'carpete ._ da mes

reestruturados vlsando dar nova estética ao. ln-, ma qualiaade .e, padrão do carpete �o, assoa
terlor do veículo e aumentar o cçmf9rto,� Ia, !'II?,';'; lho _ na parte inferior do revestlmento das

gurança. Nos assentos � diant!'li,rps fpi ,�ÇI.i,qiqfla:t portas, detalhe, que, cQ!l{ere"!1laior ':n��m9nia e

da uma camada de espuma ,de, p<?I,!u�et�no-, Nq, luxo ao interior do veículo.
encosto dos bancos

_ • .di�.nJ.ejr9s_ Jilte!C?!l-s!l o

contorna dos cantos superiores, a' cavidade da O mecanismo das fechaduras r.e.cebeu di

face frontal do encosto e ,também a .-curvatl!rà. versos -aperfeiçoamentos que o tornaram mais

do mesmo,' no sentido ve�tical, que passam a- resistente a impactos. II

gora a ser menos acentuadas. Essas altera-
ções ampliaram o conforto, além de tornar os Será oferecido opcionalmente vidro ira

bancos 'ni'ais banitos. ' - .. _, .. _ '.-� � -�, �-:"'-"""seiro ·'C0m"'desembaçàdor. o 'acion'amento do
No teto, no lado do acompanhante, foi ins- sistema será através de um interruptor, insta-

talado uma alça de segurança semelhante à u- lado no painel no lado ,esquerdo da coluna de

tllizada no Passat, que facilita a sarda dôvel- direção.

• ;"_"i. .. _".

t·
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Caxias do Sul, lóca!u:zada fr"a "regi'ão, turís- S�dei 1·975,"0'iMonlllJjentb Naciö'riái":ao Imlgrante:
tica do Rio G'rande do''''S'ul denomfnadã oe "Ro- '''ê'o�tinua "'sénçiO uma �t:l� maiores âtraÇões, ao

teiro da Uva e do Vinho", a menos de 120 qui- lado das belezas naturais. As cantinas de Ca-
lômetros de Porto Alegre, estará vivendo em xias do Sul ainda oferecem a oportunidade pa-

'

1978, de 18.de fevereiro a 12 de m�rço sel)S ra que se veja como são produzJdo!l,o� melho-
momentos mais festivos, com a reali��ção eilt res vinhos. O Seiviç9 Municipal' de Turismo 0-

mais umac'Festa Nacional (ja Uva. O certame" ferece roteiros de visitas ao interior, com pas-I, • i ".,.� ,
'. . -L". r'. -

;-;�.�

constitui�se na mais expressiva manifeslaçliO
popular da região Viti-Vinícola gaúcha e numa

das maiores atrações do Brasil. A grandiosi
dade do evento, que ocorre de três em três.

anos, é a fusão harm,PlJipsa dos cost;u!'les 'rl!-
I
rais �,� ,,��rpnça cultural européia cOJI1, o,'�!�i
tos dp. deserivolvimentd 'dos setores indu,�trials ,

de C�ias'" aló 'Sul. Nos arredores da ,cldade,
'

. �. 1'1'1
-

• �\�\ !"�...�\ .� >:;:

em cidades 'como Flores; d�� .. Cunha, S�Ó Mar-
.

,

� � ,"I�..... \.
I 1"1, ;� _., _:

cos, Antonio" Prado, Farroupilha, Garibáldi,'
Carlos Barbosa, Veran6p.Qlls, Nova -P'r'at._ä,' Yã�
caria, Bom .Jesus, 'Nová Petrópolis:" 'Cali'el�,'I. .... . l' C h,;.· •. , '

Gramado, São Francisco de Paula, onde"se'ôon-

. .;_,

.. ,i

Av. Marechal Deodoro, 557 - Fones: 72-0969
•

_. �{" '� " �)�- ·�V_� ",fio, l'� .< "-72-0769
72-0060
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, CORREio DO POVO Sábado, OS··d'é riàvei11bro de 1977 P6gfna'5

fdU OlarllireOla preocupafo CI� dlIUIU.CDI. �e· lilill territorillFinados e" Purgatório�,"� GUARAMIRIM _ O vereador Do
naldo Antonio ötto, numa recente ses

são do legislativo guaramirense, apon
tou as falhas que atualmente· se apre
sentam com relação aos municípios 'de
Guaramirim ·e Massaranduba, após a

dragagem do Rio Putanga, em 1975, na
divis� entre os dois vizinhos municí-
pios.

. '"

1.1 � .. _', •

".

Como ocorreu desvio, algi:uis 11'10-
radores residentes no município de
Guaramirim ficaram no lado oposto, is
to é, no lado do Município que deverá
ser Massaranduba, fato porque o ve

reador apela no sentido de que provi
dências sejam tomadas e que se faça
.uma nova demarcação dos limites. Do
naldo Olto em sua alocução disse aln-'
da que existe no Mapa do Município,
uma série de erros de rodovias esta-'
duais e municipais e atualmente des

pontando a S(:-301 que deverá ser afí-

xada ao mapa com grande destaque.
A indicação apresentaGFa

.

pelo verea
dor foi achada justa e válida, sêndo
porisso acatada unanimemente com su

gestão que se oOciasse ao Prefeito,
Presidente da Câmara de Massarandu
ba e Prefeito de Guaramirim com cõ-

-
,

pias aos dois deputados representan-
tes da região na Assembléia Legisla
tiva.

A comemoração �e dois de no

vembro faz-nos lembrar a realidade
do ·purgátório. Tràta-se de um' rocal
onde sofrem temporariamente as al
mas que morrem sein pecado grave, .

mas cujos pecados não estão 'ainda
inteiramente expiados.

Assim, o pürgatóiio não consti
tui uma espécie d� infe'rno,' coi'Í1'o In.'
felizmente crê eerto: número de ca

tólicos. Nó� inferno, as almas' conde
nadas, juntamente com, os demô
nios, possuem uma coinpleta e radi
cai aversão a Deus e não desejam
absolutamente 'possuí-lo 'no ·Céu.
Ora, no purgatório as almas sofrem
por seus pecados leves ou explam
as penas temporais devidas por pe
cados graves perdoados em vida' ...:;.
mas pelos quais elas não purgaram
suficientemente _. a fim de "reparar
a glória de Deus'ofendida . devido ,à
prática do pecado grave.

Se o pecador arrependido. não
satisfaz à justiça' de Deus neste
mundo, há de fazê-lo necessaria
mente rio purgatório. 'Pode-se fazer
penitência na terra suportando com

paciência às males desta vida, co.;'
mo as doenças,

.

as preocupações,
os sofrimentos de toda espécie, e a

ceitando com resignação a morte
quando ela vier. . ,.

O rigor-e a duração das penas
do purgatório estã'o em proporção
com a gravidade dos pecados. Vá
rios místicos e santos da Igreja ti-

------,-) Fausto Pinheiro

v�ram vlsoes
- do' purgatório. Santa

Brígida, por exemplo, contemplou as

almas sofrerem penas de acordo
com as partes do corpo que mais ti
nham pecado. Santa Margarida de

Co,rton� viu,muitos .homens que fo
ram 'condenados" á perriiá'necer no

!k 1.1 _,.' '" ,�, -'

purgatorlo ate a restituição dos
bens mal adquirido$ por eles. Já.
Santa Francisca

.

Romana declara
que por cada pecado mortal come
tido, em' relação ao' qual o pecador
não havia praticado conveniente pe
nitência em vida,' a alma permane
c;:e sete anos num lugar.de grande
sofrimento do purgatório.
Äs pobres almas. do purgatório

não podem ajudar-se a si mesmas.
Mas nós, os vivos, podemos aliviar
seu sofrimento através das boas o-

I bras: jejuns, I' esmolas, crações, sa

crifícios e recepção dos sacramen-
tos.

'

Colocar tlores ou acender ve
Ias junto aos túmulos é sinal de ea

rlnho para com os defuntos. Porém,
o .mals .i�portant� são as preces e

sacrifícios oferecidos pelos .fiéis que
padecem no purgatório. E com isso
realizamos granCle obra de miseri-

. côrdia: Pôis são cristãos falecidos,
membros de um mesmo Corpo Mí�
tico - a Igreja - herdeiros de um

mesmo reino, que é o Céu, e nossos

companheiros na eternidade. (Ab1m)

« '

ORÇAMENTO .PARA 78
Encontra-se tramitando na Câmara

Municipal, \projeto de lei que fixa a des
pesa e estima a receita do Município,
após longos estudos . dos técnicos da
municipalidade, ficando orçado em 8
milhões e 750 mil cruzeiros, com ele
vação de 82% em relação ao átual que
é de 5 milhões.·O -setor agrícola con

tribuirá com 72% da proposta .

orça
mentária, ficando os 'restantes 28% pa
ra o setor comercial e ÍI'ldustrial.

Terra Criador.
(Antonio de P. Pereira) Florlan6polls (SC)De sementes caídas no mesmo chão,

a' êsmo, sern, qualquer pretensão,
duas plantas nasceram irmanadas,
entrelaçadas, em fraterna união:

uma, a oliva, que é o óleo,
outra, o trigo, que é o pão.
Uma, simbolizando a vida, alimenta o corpo
e se faz carne,

pelo milagre da 'Consagração.
Outra, que alimenta a fé

e purifica o espírito,
na hora extrema' da extrema unção.
A terra cria e sustenta a vida,
na planta, que é flor,

.

�.';

.{"

na planta, que é fruto,
nawÍrvore que é sombra e é abriqo,
'que agasalha o. nInho
e onde as aves cantam

'

melodias 'de beleza sem par, ... . '.I

louvando a criação;
,

bendizendo -0 perfume -da flor
e a doçura do truto.-
bendizendo a fertilidade da terra

que gera a oliva; que'é ó óleo
e gera o trigo, que é o pão ...

..
• • , .�. r
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. I

RECEITA. Até o mieDESPESA DespesaAté o mês
Anterior

Arrecadaçlo
no mie C" Total

AnteriorT J T U L O,,� TITULOS no mês Total

REGEliA ORÇAMENTARIA
I

DESPESA ORÇAMENTARIA
, '

c 281.016,17
625.637,63

2:0.86.0.50.,0.0.
3.20.9.862,16

2.12�.597,1D
11.358.393,51

468.39,6,60.
25.138,37

192.0.83,17
416.118,00.

1.70.7.188,,58
2.414.424,94
1.920..7.50.,34
5.30.9.216,88
196.10.2,56
'2�.566,37"

... r: ·'(2í· ....
�

�.l�'tl::? ._.2 tr-(,"}.;;
RECEIT�s CORR'ENTES
Receita Tributária ••• :•••.••••••" : 3.0.61.770.,73
Receita Patrimonial h••••••••• ; 27.532,0.4
Receita Industrial .

Transt. Correntes h' h.·
·

·_: : l 8.313.170.,54 1.60.1.273,64
Receitas Diversas •••••••.• 00"'" _.•••- ..._' 256.0.84,24 24.531,36

R':CEITAS OE CAPITAL,., \. ('
.

,'. c

:,' •. � i.'> ., • '. -. i
OperaçOes de Orédlto •••••••••• : ••••• '.e< ,-'_� �w ••

'

2.7-9,8.0.0.0.,0.0.
Älienaçllo de Bel)s Móveis Imóveis ••••••

Transf. de Capital •••••••••••••• , ••_ ...._ 1.4D�.431 ,0.5

D1DD-Câmara de. Vereadores ., .

62DD-Gabinete do Prefeito •••••••••••••••••

D3DD-Departamento de Administração •• � •••••

D4DD-Depto. de Educ., Cultura e AB. Social •••

D5DD-Departamento da. Fazenda ,,;

D6DD-Departamento de Obras __�_1

D7DD-Departamento Agropecuário _ _�

.. o.8DD-Depa.rt_�m.ento ,!urlsmo "'�.""" •.� .:-- _ ,

2.798.0.0.0.,0.0. Créditos. EspeCiais .

88.933,0.0.
20.9.519,63

• 378.861,42
795.437,22
297.846,76

6.0.49.176,63
272.294,0.4

1.572,0.0.

3,294.479,24
35.480.,14

232.70.8,51
7.948,10.

9.914.44'4,18
280..615,60.

254.983,34 1.657.414,39 8.0.0.3.640.,70.12.179.450.,84 20..183.0.91,54Soma ••••••••••••••••••• t •• , : � :.)

i
..

Soma
, 1
•••••• �••

0

••

'!N;;! ! _-••• - ••••.�[ -:

.�. _� '�.��=!�"., ""-�. !-lf)

4.919.444,95 17.980..433,5513.0.60..988,60. ,

..... � -

"0

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA :;,,', -.

DepósHos dá blvérsas 'örigena : •••: ..: .::
.

.Despesas meses anteriores _••.• , ••._:

Restos"à' pagar �'.-:::: •• .':. :.:�.",.::".';:_:
Outras Operações' ., , .'

-

..• : • : ...._' ••� :. � _:

755:30.2,61
1.62D�6j4,64
265.377,19

2.641:354�44

650..764:0.2
1.365.833,88
265.37'7;19

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA
• • �I ,I 10.4.538,59

254.840.,76
•• .II .........759.275,53

6.90.5.0.27,62
Depósitos Cle Dlv. Origens •.• ••• ... •• 149.923,52
Contas EmpenhaCJas à pagar : ••••_.... '1:926.0.86,70.
Outras OperaçGes •••••••••••••.••.••.••��.�,.

.. .. --- ... �'.�.

10.9.352,0.1
4:978.940.,92

359.379,35Soma •••••••••••••••••••••• � ---..
·

1

� -',\--f'\ o·�� ....�·I__""\.J."1:,,... __ .� ......". ,.."._,.,;.I!"lI' • ..;,;,...." • .,.. ;: f·' o "'"\o __.:__ ;." ......
_ ,.

5.0.88.292,93
, .1'

2.576.0.10.,22Soma ••••••••••••••••••• ;...... �...... ;... :...�II!t�
SALDO PI O MIS SEGUINTE:

.

J:
..

;� \ 'i I�,

ff; C -. J: ...

�'j 3 "::'1 \ f;� j; �. ,- r:; Pt iP.:� I,
1.222.990.,0.1 :.. 129.555.,19 .. 1.352.545,20.

Bancos - Disponrvel .- •.••_ _._- ; 3.369.971,82 530..621,32 •• '3.900..593;14
Bancos - Vinculado ••••••••••••••" •••

· ·_1 4.683..240.,84 3.0.53.735,89 7.736.976,73

CaixaSALDO DO MES ANTERIOR: ,. ." ••••••••••••••••• '._ ' ...- -_· ��.4-.1

..

1.269.688,91
v

3.560..164,37
5.349.971,0.7
10..169.824,35

. -�.' .....

Caixa •••••• : ·-_1 _._-_._---_' 860..782,35
B

.

f
)." . � ,,' h

ancos - Dispo!,! vel ..
' ',' .,... • ..... _.......,...:--:.:.: 2.543.594,83

'ti \li-./ It, ,!t,_..A._ ar .�.. '. l '!t._"::
Bancos - Vinculado ••••••••

'

•••••·.·-..

_ , -:...l 4.696.252,60.
Soma ••• I ••.......... r••ae·_-...·._·...

-

...:-...7.-:- -.:.:.1 8.100.629,78
't J� '.f�J�,,·I,J �> t

__ ..
!r( �j..1,: "'\3!.s·�.�2ic.E .1 r'vr t � ),'CI r I-�

TOTAL ••••••••••••u .�.....__ •••
'

••·-:...��.,;;o:OJ 23.737.628,60. 12.0.76.932,45

40.8.90.6;56
1.0.0.6.569,54'

, L 653'.718,47
.'

• ''': J"'C:; , '('" <: 1'� ."1';: 'C i1 Ie

S j !''-' -!
. • i

.
(j, ),-, ..y 12'9 1'h

.

..�
�

oma � •• ", _- _ " : .27e.�0'2,67jA, 3.71�1912,4p '12.990..11 &,0.7
2.0.69.194,57

35.814.561,0.5 Total ••• j. ••...........�� oco I'••� ••".••.,.O;O' � 23.137.628,60. .

12.o.76.��2,45 35.814·561,0.5
i ,,'- ";;.';,.; "�r ,�.'" " do:, .,. �1t,':J1 ;'� 1 I (

, .. �:!.����( n .1i"jf�··t'�J .�I".!").t
�. .. r ..._�.� ."

... ... 1 t' t ( • t Y ""'�, • I�'·")\:,, '..,...... , ...... '''''.0 '.,
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Prefeitura Municipal de Jaraguá d'-ó 'súl�"aos 29 dias do me� de julho de 1977. ALDO ROMEO PASOLD
) Técnico em Contabilidade - CRe SC 3704
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'CºRR�O DO POVO Sábado, 05 de novembro de 1 g-77 P6glna 6

.

I
Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
.

.

LEI N°. 681/77

Estima a Receita e fixa a Despesa da Prefeitur:a
M.unicipal de Jaraguá do Sul

para o exercício de 1978. .

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercíclo de suas atribuições.

Façó saber a todos os habitantes deste Município que a

Oãmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1°.) - O Orçamento da Prefeitura Municipal de Jaraguá -,

do Sul, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima a Recei-
ta em Cr$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de cruzeiros), 'e fi-
xa a Despesa.em igual valer.

Art. 2°.) - A Receita da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, será realizada medlante arrecadação dos Tributos, Rendas e outras
Receitas Correntes e de Capital, na forma de legislação em vigor e de a

cordo com o seguinte desdobramento.
.

. )

I'

RECEITAS CORRENTES 39.082.500
RECEITA TRIBUTÁRIA 10.615.000
RECEITA PATRIMO"NIAL 171.000
"RECEITA INDU,STRIAL 1.000
TRANSFER�NCIAS CORRENTES 27.974.500
RECEITAS DIVERSAS . �21.000.

RECEITAS DE CAPITAL 14.917.500
OPERACOES DE CRi:DITO

. 10.520.000
ALIENAÇÃO DE BENS'M6VEIS E IMóVEIS 130.009
AMORTIZAÇÃO DE EMPRi:STIMOS CONCEDiDOS 1.000
TRANSFER�NCIAS DE CAPliAL 4:.009.500
OUTRAS RECEITAS DI; CAPiTAL 257.00a

,

TOTAL DA RECEITA 54.000.000
.

Art. 3°.) - As Despesas da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, reallzar-se-ão nos seguintes órgãos e Unidades Orçamentárias:

01100 - CÂMARA DE VEREADORES 800.000

0101 - Câmara de Vereadores
0200 _ GABI,NETE DO PREFEITO

800.000
1.155.000

.

885.000
27à.000 /

7.525.000
6.270.000
190.000

1.065.000

7.471.001)

6.252.000
151.000
968.0.00

3.127.000
2.215.00')'
1.0195.000
417.000

31.270.000

4.645.001)
18.865.00U
7.760.000
1.855.0001

1.590.00G
265.000

197.000

·197.000

54.000.000

...... " ,- ...... � ..
�

.
.

"

��,: ;',:,

0201 _ Gabinete do Prefeito
0202 - Gabinete do Vice-Prefeito ,>

'0300 _ DEPTO. DE AD'MINISTRAÇÃO
03011 _, Divisão de Pessoal
0302 - Divisão de Material
0303 __; Divisão de Serviços Gerais
0400 ..:.. OEPTO. DE EDUC., CULTURA E

ASSIST�NCIA SOCIAL

0401 _ Divisão de Educação
0402 _ Divisão de Cultura
0403 - Divisão de Assistência. Social
0500 _ DEPARTAMENTO DA FAZENDA
0501 - Divisão de Contabilidade· .

0502 _ Divisão de Tributação
0503 _ Divisão de Tesouraria'
0600 _ DEPTO. DE OBRA�. E VIAÇÃO

0601 _ Divisão de Obra
0602 _ Divisão de Estradas de Rodagem
0603 - Divisão de Serviços Urbanos
0700 _ DEPARTAMENT9 AGROPECUÁRIO

.....-1.'
'" , ... :'"'" ......

,
' 0701 - Divisão de Agricultura

0702 - Divisão de Pecuária
0800 _ DEPARTAMENTO DE TURISMO

, .

/ 0801.- Departamento de Turismo

. TOTAL �A DESPESA
Art. 4°.) -;- A aplicação dos recursos discriminados no ar

tigo 3°.,'far-se-á de acordo com os Programas, Projetos e Atividades obe ..

decidos os dlsposltlvos legais vigentes.
Art. 5°.) _ Fica o Executivo autorlzado a:

1- Realizar Operações de Crédito por antecipação da Re·

ceita, obedecido o llrnlte previsto na constítuição;'
" _ Abrir, medlante Decreto. os Créditos Suplementares

que se fizerem necessários, até o limite de 40% (quarenta por cento) da

.Receita Orçada, de acordo com o artigo 43 da Lei nO. 4.320 de 17 demar

ço de 1964, incluindo-se �o dlsposto nesta 'inciso a aplicação do Fundo de

Reserva.'Orçarnentérla.
-lll - Firmar convênios com a União, Estados ou Municí

pios para a realização de projetos ou atividades de interesse do Muni·

ctplo .

Art. SO.) - Esta Lei entrará em vigor à partir de 1°. de ja
neiro de 1978, revogadas as disposições em contrário....

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul·, aos 3
dias do mês de novembro de 1977.

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal
/

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de
Expediente, Educação e Assistência Social, aos. 3 dias do mês de no

vembro de 1977.

ASTRIT K. SCHMAUCH,
Diretora

LEI N°. 682/77
Fixa as Despesas do Orçamento Plurianual

de Investimentos para o periodo de 1978 a .1980.

. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-
tado de Santa Catarina, no uso e exercíclo de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Município quea Câ-
mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

.

Art. 1°.) - Fica o Pod� Executivo autorizado a dispender
nos exercfclos de 1978, 1979 e 1980 até a importância de Cr$ .

70.077.280,00 (setenta milhões, setenta e sete rntl e duzentos e oitenta
cruzelros), correspondentes as Despesas de Capital discriminados no Or
çamento Plurianual de Investimentos para o período de 1978 à 1980 que
acompanham esta Lei.

Art. 2°.) - No cumprimento do disposto no artigo 10., serão
observados em cada exercício os limites parciais das Despesas de Capl

- tal, fixados pelo Orçamento Plurianual de Investimentos.

Art. 3°.) - Não atingidos no Exercício os llmltes parciais a
que se refere o artigo segundo, as parcelas não utilizadas passarão a a
crescer-se à disponibilidade do Exerclclo seguinte, destinadas ao mesmo

.

, investimento ou a novos projetos segundo a necessidade do munlclplo,

Art. 4°·l""'" Os Orçamentos para os Exercrcios de 1978, 1979
e 1980 consignarão obrigatoriamente Dotações correspondentes aos en
cargos decorrentes da execução desta Lei.

Art. 5°.) - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Ope
. rações de Crédito que se tornarem gecessárias à Execução desta Lei.

Art. 6°.) - Esta Lei entrará em vigor à partir de 1°. de ja
neiro de 1978, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 03 de
novembro de 1977.

VICTOR BAUERI,
\

Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 3 dias do mês I de no
vembro de 1977.

ASTRIT K. SCHMAlfCH
Diretora

LEI. N°. 684/77

.

Dispensa o pag�mento de juros, multas e correção monetá-
. .. , ..,.,..,.... .

Iria scbre o �éb�to do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Nat�r�za,.

-

I ,

VICTOR BAUER, Preféito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercíclo dé suas atribuições.'

Faço saber a todos os habitantes do Município que a Câ
mara de Vereadores aprovou e eu sanclone a, seguinte Lei':'

Art. 1°.) - Ficam díspensados do pagamento de juros, mui
tas e correção monetária, os contribuintes do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISQN - que liquidarem seus débitos até o dia 31
de dezembro de 1977.

Art. 2°.) - Esta Lei vigorará a partir da data dê sua .pu
blicação até o dla 31.12.77.

• Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 03 de novem-
bro de 1977.

'
.

VICTOR BAUER
.. ' .,

Prefeito 'Municip�
A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência -Social, . aos ,3 dias ,·do mês de no- •

vembro de 1977.
.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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CORRÊIO DO POVO
I
/ Sábado,'fS de lJovembro era 1"977

\.

•

,"

egaz.' . 12.000,00
Q002.13761412.002, - 3132/08''::'' Oonserv, e 'Adapt, dê'bens G '

5.000,ÖO
.

0002.13764472.9012 _:_, 3132/44 -::- outros
'Serviços i,,' .,tl "l�: � " 2.000,00

0002.13764471.00� - 4110 -,OBflAS PÚBLICAS" '_',' "f '.'

0002.13764471.001 -.4112/01' - Infeio ou proesequtmen-

.�.� ,. Estado 'de Santa� Càtarina "I� fi!
J

<}
- • � ,,>,-.o, � .'

• ,

,

Prefeitura: Mllni�i�al �� Jara�uá tt� Sul,
.' ., (, -I

••
'

.

to de obras 100.'0'00,00
DECRETO N°. 456/77

I ,Abre Crédito Suplementar no valor de
Cr$ 312.000,00.

.

_

, 'VICTOR-BAUER, Prefêito Murilclpal de Jaraguá do Sul; Es"
tado de Santa 'Cata'rina, no uso e 9xércfcio de suas atribuições e de 'con-

.

forrnid�d.e com o artigo 1Q7, da, Lei nO. 4320 de 17 de março de H)64,
DECRETA:
Art. 1°.) - Fica aberto um crédito suplementar no valor _de

Cr$ 312.060,00 (trezentos e doze mil cruzelros) para reforço dos Progra
mas e Verbas constantes do Orçamento do SERViÇO AUTONOMO MUNI
CIPAL DE ÁGUA E EßGOTO DJ: JARAGUA DO SUL, aprovado pelo Decre
to nr, 408/76 de 08 de novembro de 1976.a saber:

ANEXO I ---' QUADRO A' ! •

Õb01 _ CàORDENADORIA:DE ATIVIDADES ADMINISTRAtiVAs
0001.13764472.0'01 _ Manutenção das Atividades A"ami-

.

",\ J.

TOTAL 312.000,00
Art. 2°.) _ Os recursos para abertura deste crédito suple- .

mentar provém do Excesso de arrecadação apurado até 3(f de setembro
conforme demonstrativo anexo.

,

Art. 3°,) _ Este Decreto entrará em vigor na data de sua
- pirbllcação, revoçadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,' 63 'de
novembro de 1977.

. �" ..

\

nistrativas

0002 _. COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAf:?
0001.13764472.002 - Manutenção das Atividades Técnicas 36.000,00
0002.13764471.001 - Ampliação do Sistema Pübllco de Agua 100.000,OC

176.000,00
,/ LEI N°. 683177

Autoriza a alienação de veiculos da Municipalidade.
VICTOR BAUER, Prefeito MunIcipal de Jaraguá do Sul, Es:

/
lado de Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atribuições.

Faço saber a todos, os habitantes deste MI,I!1iCfpio que a
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seg.uinte lei:

Art. 1Q.) .....:.. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
alienar através Concorrência Pública os-sequíntes veículos pertencentes
a Municipalidade.

.

1 - UM CAMINHÃO BASCULANTE,. marca Chevrolet a... ,o, • ,

gasolina, ano 1967, placa CM�024, cor verde bermuda,
: chassis G6534BROO126B, 6 cilindros, 149 HP, certifi

cado de registro nO. 351615-SC.
2 - UM CAMINHÃO 'COM CARROCERIÁ Q_E MADEIRA, .'

marca Chevrolet,. a gasolina, ano 1968, placa CM-3019,
� . \ .

cor, verde bermuda, ohassls C653WI3R00317B, S'''cilin-
dros, 149, HP, certificado de registro 'no. 103955..,SC.

3 - UM AUTOMóVEL, marca Ford, Modelo Maverick, ano.
1974, placa Crvr-3031, cor preto ball, 6.cilindros, .....
.112HP, chassis LB5CPT-36727, certlfleado de regis
tro nO. 547B73:'"

." . ,

-

Parágrafo único -i ,Os preços mJnimos para alienação fo
ram fixados; pela Comissão especialmente deslqnada para este fÍm.

Art. 20.) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. /

Palácio da Prefeitura Municipal, de Jaraguá do Sul, aos 3
dias do mês de novembro de 1977.

VICTOR BAUER '" Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada e publlcada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 3 dias do mês de novem";
bro de 1977.

.

TOTAL
I t,

. 312.000,00 .

:: ,;;.. _'.''''{.''./' .� ....

ANEXO II - QUADRO A

0001 - COORDENADORIA DE· ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0001,.13764472.001 ...,.... PESSOAL, CIVIL
0001.13764472.001 - 3111/'01 - Venclmentoa e Venta-

gen��ixa�
0001.13764472.001. - 3120 _ MATERIAL DE CONSUMO
0001.13764472.001 - 3121/01 -'- Artigos de Expediente
0001.13764472.001, --:;- 3121/07 - Outros Materiais
0001.13764472.001 - 3130 - SERViÇOS DE TERCEIROS
0001.13764472.001 _ 3131/01 - Comunicações
D001.t3764472.001 - 3131/05 - Locação de lrnóvels

0001.13.164472.001 - 313117 _ Taxa de Administração
0001.1'3764472.001 _ 3131/08 __:_ Cohserv. e Adapt.. de bens

�
-. 'It ' 'J.

0001.13764472.001 :- 31-31/019, - Serv, de Impres. e éncad.
0001.13764472.001---" 3250· - ICONTRIB. DE PREV SOCo

I 'I .

00011.13764472.001 _ 3250/02 ___, Fundo de Garantia Tem-

po de Serviço
.

.

- 00Q2' _;_ COORDENADORIA'DE ATIVIDADES TÉCNICÁS
'0002.13764472.002 -'3120 _ MATERIAL DE CONSUMO
0002.13764472.002 - 3122/02 ...:.... Oombust. el.ubríflcantes
0002.13764472.002 - 3122/03 - Material de copa cozinha

.

OÓ02.13764472.002 - 3122/04 ,;- Material qulmlco e de

.
L:aboratório

0002.1376.4472.002 - 3130 ___, SERViÇOS DE TERCEIROS

0002.13764472.002 - 3132/03,- Fretes e Carretos
0002.13764472.002' - 3132/Q4 - Iluminação, FOfça' Motri:z ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora

63.000,00

2.000,00
2.000,00

11.0001,00
1.000,00

.

85.000,00
3.000,00

",

4.000,00 .

,.

5.000,00
I

\

1,000,00
1.000,00<

10.000,00

.5.000ioe
.. t .> I ,.., ,;f '" � ,

t , , , 0'0 '- �" "

..
' '}'. 1'1'. l ,

.

/
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aORREIO DO POVO
Ano LlX - Jaraguâ do Sul - Santa Catarina

,

Sába�o, 05 de novembro de 1977 - N°. 2.260

o Aniv(ersário do Diretor
,Lemos com muita emoção o trans

curso do natalício do diretor deste se

manário. E pelo que pudemos enten
der pelas entrelinhas ele deve ser mui
to' benquisto entre os seus subordiná
dos repórteres, redatores, gráficos e

demais colaboradores para que o jor
nal saia reqularrnente aos sábados.

e a alegria era tamanha pelo diretor
que a alegria não .apenas encheu co

rno proporcionou uma' enchente.

, A se repetir a data natalícia e, se
num crescendo essa admiração for se

acentuando, o préxlrno aniversário se

rá seguramente come/mOfado com um'

vendaval ,de alegria. '

A certa altura da notícia estampa
da na edição de 29 de outubro de 1977,
vimos que a satisfação, a cordialidade
;'

Assinamo-nos' respeitosamente:
O FURACÃO

t Nota, de Falecimento-'
\

METALÚRGICA JOAO WIEST S.A. '

(Jaraguá do Sul)
, ,

RINO PARTICIPAÇõES LTDA.

(Joinville)
INDUSTRIAL CEDRO AGUA DE MADEIRA LTDA.

(Joinville)
SIMESC S.A. - SERVI'CENTR'O DAS INDúSTRIAS

.

METALÚRGICAS DE SJrnTA CA:r:ARINA

(Joinville)
COMéRCIO E REPRESENTAçõES UNIAO LTDA.

I

(J�raguá, do SUl),
e

,

'.

A' FAMfLiA ENLUTADA de
...\,

/"

João Wiest J r.
'comunicam com profundo pesar' seu falecimento ocorrido às 3h4Smin do

, �
, �

dia 28, sexta-feira, em, Joinville-SC, deixando esposa, 4 filhos e 6 netos.

Jaraguá do Sul, novembro ,de 19'71.

" ..

MARIO TAVARES
DA CUNHA MELLO

Tabelião de Notas e

Protestos de Titulos

Repres. Ltda:
l'VIassaranduba

Beno Leopoldo Fiedler
Schroeder

Lothar Sasse
Massaranduba

Metrel Gráfica Com Equip pl
Escr Ltda, - nesta

SérgJo AlbuquerquePornerode
Theobaldo Hille

Guaramirim

ED,ITA· L
Pelo presente edital de citação,

pedimos aos senhores abaixo re

lacionados, que compareçam em

tlOSSO cartório para tratarem de as

suntos de' seus interesses:
r

Bernardo Fràncener - Com., e
Valéria T. da Motta Resende

Oficial Maior

�--�
Ofertäo de Carros Usades

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

'Maverick oupê 6 cl. Marrom .

Corcel LDO , ....•...•• Marrom Florentino .

Corcel GT '
••••• :'. • • • • •• Marron '

'

.

Chevette
'

Azul .; '

.

VW 1500 ................•....•• Azul .

. '

VW 1.500 , . Verde ..

' : .

Opala 4 portas Vermelho .

,

{975
1977
1975
1975
1973 '

1972
1973

Adquira o seu veiculo novo ou usado em

,

MORETTI JORDAN &' CIA. LTDA.

Av. 'Mal. Deodoro da Fonseca, 158 - fone 72-:0672

/

:

Esportes
--------) FLAVIO Josa

NATAÇAO: A P�RFORMANCE
DAS 24 MEDALHAS

,

JARAGUA 00 SUL - A natação jaragua
ense que cumpriu extraordinária performance
nos XVIII Jogos Abertos de Santà Catarina,
'realizados na Capital do Estado, merecendo

por isso rnàrrehetes nos principais órgãos .de

dlvulqação d� Es/�do conquistou 24 medalhas,
igualando-se com Flortanópolls e ultrapassan-

", <,
'

,

,do a campeã Blurnenau, com 22' e Timbó com

2. A estupenda, trajetória dos comandados' de

Arizinho (Prof. Ariovaldo Xavier dos Santos),
principalmente a natação feminina, quebrou
três recordes � fato nunca antes acontecido
num JASC - conquistando 24 medalhas das

72 conquistadas, sendo 5 c:le ouro, '3 de prata
e 16 de bronze; Florianópolis conquistou 2 me

dalhas de ouro, 16 de prata e 6 de bronze; já
Blumenau que venceu no cômputo geral dos

pontos, na natação feminina, a .Jaraquá por a

-penas 11 pontos, conquistou 17 medalhas de

ouro, 3 de prata e 2 de bronze, ficando Timbó
com 2 medalhas de prata.

Numa comparação com os Jog'os Aber-'

tos de Tubarão, no ano passado, onde também
ficamos em sgundo lugar, só que com 16 me

dalhas, sem nenhuma de ouro, neste ano o qua
dro 'geral de medalhas e perrormance foi muito

superior, com' 24 medalhas, sendo' destas 5 de

ouro. Vejamos agora a performance de algu-
, mas nadadoras numa análise comparatória en

tre os JASC de Tubarão e o de Florianópolis:
,

200m medley - Suene Pareias - Tuba

rão 3mfn27s - Fpolis. 3min09s .

200m peito - Gabriele Rudolf - Tubarão

3min27s - Fpolis. - 3min15s;
200m peito - Ana Paola - Tubarão

3min27s - ,.Fpolis. ,- 3min24s.
400m livre - Lígia Braun, (recordista jara

guaense nestes JASC) - Tubarão 5min47s' -

Fpolis. 5min26s.

Q trabalho de base desenvolvido pelo prof.
Arizinho, está forjando granctes e respeitáveis
campeães, inclusive tendo uma de-suas atletas,
a jovem Maria Luiza sido destacada como uma

das três revelaçõeS na natação destes Jogos
Abertos, juntamente com Adriano de Blume

'nau e Anelise de Florianópolis.

CLASSIFICAÇAO
"A classificação final da natação temlnlna

ficou sendo a seguinte: Blumenau 193, pontos;
Jaraguá do Sul, 182; Fpolis, 1�8; Timbó, 44;
-Ohapecó, 02 e Itajaí, 00 ponto. Os troféus e

mdalhas conquistados pelos nossos atletas es

tão expostos na Climax Magazine, ao lado da

redação deste Jornal.

ATLETISMO TAMBÉM
,FOI DESTAQUE

O ' atletismo, de nossa cidade, representa-
,'do por apenas cinco .atletas, sob a orientação
do atleta-técnloo José Auqusto Caglione teve
também

-

destacada 'atuação, com índices' ãpu-.
radíssimos. A classificação final ficou sendo

Joinville, 230 pontos; Fpolis, 181; Blumenau,
112; Criciúma, 85; lages, 33; Brusque, 23;

Jaraguá do Sul, 21; ltajal, 20; Curltlbanos, 17;
Concórdia, 15; São Ludgero, 15; Joaçaba,' 7;
Rio do Sul, 6 e Caçador; 2 pontos. No atletis

mo os comandados de Caglione conquistaram
3 medalhas, sendo 2 de prata e uma de bron

ze. Waldir Giese e Alceu Fernandes, dadas as

excelentes atuações nos ,Jogos Abertos, foram

convocados pela UNED para representarem
Santa Catarina no Campeónato Sul Brasileiro,
a realizar-se no flnal-deste mês, em Porto Ale

gre, onde tomarão parte as seleções do Para

ná, Santa Catarina 'e Rio Grande do Sul.

INCREMENTO AO ESPORTE
Com a grande projeção "esportiva alcan-'''

çada em F!o�ianópolis e devido ao farto mate-

'rial humano que o município possui, e d0s me

lhores, Jaraguá do. Sul provavelmente . partici-'
pará dos próximos' JASC ,com' mais cinco mo

dalidades, sendo bocha, juma' modalidade de

salão, tênis de campo, bolão feminino e ginás
'tica olímpica. Contatos neste sentido para que

baja uma maior íncrementaçäo- serão mantidos

entre o presidente da CME, Prof. Ariovaldo Xa

vier dos Santo� e o ,prefei,to desportlsta Vic

tor Bauer. Esta informação' 1'I0S foi fornecida, pe
lo próprio presidente' qu� acredita que os en

tendlrnentos encontrarão boa ressonância, e a-

, poio do senhor pr.efeito.

Na próxima semana, a sdltorla esportiva
'deste jornal estará publicando entrevista com o

presidente da C-omissão Municipal de Espor
tes e técnico de Natação, acerca da participa
ção jaragwaerise nos XVIII Jogos' Abertos de

,

Santa Catarina e dos próximos jogos.

ESTR!LA CONQUISTA
CAMPEONATO

JARAGUA DO SUL - A Sociedade Sport
Club Estrêlla, a melhor equipe amadora da a

tualidade na região, conquistou na tarde de

domingo, no EstáClio Municipal de �uaramirim,
ao abater o Seleto Espörte Clube local, por 1

tento a zero, o título de Campeã do Campeo
nato Regional �a Primeira Divisão, de .Amado"
res da Liga Jaraguaense de Desportos. A par
tida equilibradíssima e com lances emocionan
tes teve .a arbitragem perfeita de Alberto Ta

ranto, auxiliado nas laterais por Carlos Alberto
Martins ,e Ricardo Nardt.

O Estrêlla de Ari, Ademir, Edézio, Juve
aal e Virgílio; Serglnf(o, Peta e Mole (Ildomar);
Silo (Oamacho), Zizo e Edi, marcou seu tento

aos 28 minutos da fase final, para desespero
dos atletas, dirigentes e público seletense 'que
lotou as dependências ao Estádio. o Seleto

perdeu com Cafuringa, Zeca (Édu), Figueroa,
Alceu, Jorge, Adernar, Oego e Cézar;' Marinho
(Genésio), Moacir e Jorginho. Ao Estrêla cabe
os méritos de. grande campeão; vencendo os

dois turnos invicto, sem ,derrotas e empates
nos dois turnos. No encontro preliminar, válido

pelo campeonato de juvenis, O" Seleto sa:grolJ�
se campeão do segundo turno, na modatidade,
ao vencer ao juvenil estrelado por 1"gol a O.

Na _ Barra do Rio Cêrro, Botaf090 e Bae

pendi despedlram-se do Campeonato, com a vi

térla do Estrêlla sobre o Seleto. Na preliminar
entre juvenis, Eiotafogó Ox3 Baependi, enquan
to que na partida principal a equipe da casa
derrotou ao Baependí por 2 tentos a 1.

- '\
J

DECISAO ENTRE JUVENIS
Conhecidos os r.esultados, com a equlpe

de -Nereu Ramos conquistando o Campeonato
da LJD na categoria titular, a decisão do cam
peonato .de juvenis será realizada oporiuna
mente, haja vista o Clube Atlético Baependi ter
conquistado o título do primeiro turno e o Se�
leto 'do segundo. Destas duas equlpes uma se

r� a campeã do Campeonato de Juvenis da en

tidade mater dá nosso desporto, de 1977.

RESULTADO DE 3a. FEIRA:
Juventqs (JS) 1xO Figueirense (Fpens.)

1,;101 de Vargas,

(

Oraçãa para pedir 'umá Graça
Lembai-vos, oh! grande Santo Antonio, que jovens e Os velhos que a Vós recorrem são

o erro, a morte, as calamidades, o' demônio, as

doenças contagiosas' fogem por Vossa 'Interces
são.

'r'

Por vós, os doentes recobram a saúde, o

mar se acalma, as cadeias dos cativos que
bram-se, os estropiados recobram os membros,
as coisas perdidas voltam a seus, donos: os

sempre ouvidos;' e os perigo!'! e as necessida-
des desaparecem. I

Cheio de confiança,' dirijo-me a Vós. Mos

trai hoje' Vosso Poder, obtendo-me a graça

que tanto desejo. - Amém.
Mandar publicar a oração depois de re

cebida a graça.
V.S.J.

VEND'E • SE

rios, instalação sanitária, sala; copa, cozinha,

Uma casa de madeira, ne centro, em per-' garagem e um terreno de 14x30 melros.,
feilo estado de conaervação, com 3 dormitá-

Informações nesta redação;

�OTORISTA! A,CADA RODADA/DE.
SEU VEICULO· PODE ESTAR A

\
VIDA DEI UMA PESSOA.
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