
Decoração
JARAGUA DO SUL - Desde o final

da semana passada quando, entraram
em vigor os horários natalinos já se

viam nas principais artérias do centro
da cidade centenária os arranjos de

: natal dando espírito festivo a época. E
quipes das Centrais Elétricas de Santa
Catarina - CELESC, escritório' local, a
exemplo de anos anteriores estiveram
durante vários dias empenhadas na co

locação dos_enfeites, terminados no iní-
,., cio desta semana, através de empenho

N:atalina aumenta espírito
todo especial dispensado ao Clube dos mesmo porque quem trafega pelo cen

Diretores Lojistas encarregado das ele- tro onde se concentra n1é�is acentuada
corações, segundo termo de campro- mente o comércio nota também a de
misso assinado com a ....unicipalidada coração das fachadas anunciando a

que repassou ao Clube a quantia de Cr$ chegada das festas de natal e .ano no-
75 mil, ficando este responsável pela' o va, conclamandb o consumidor para a

decoração das ruas, praças e jardins corrida dos presentes.
públicos.

Com a c'olocação das decorações,
o espírito natalesco, tradição que sé so

lidifica a cada ano tende a aumentar,.

Ir: grande a movimentação nas lo
jas. A noite, os enfeites multicores in
fluem ainda mais o consumidor na com

pra de artigos. Hoje, ségundo o fiorá-

natalesco
rio aprovado em recente reunião dos
cedelistas, o comércio permanecerá
com as portas abertas até às 19 horas. ,

Amanhã até o meio dia e de segunda
(19) a sexta feira (23), até às 21 horas.
No dia 24, véspera de natal, até às 13
horas, estando, porém, de portas cer
radas na segunda feira, dia 26. Con
clamamo. a todos os leitores parâ que
observem os horários, evitando-se pro
blemas maiores na compra de seus ar-

tigos.
.

.
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Por outro lado, o Prefeito Dequech foj dls
tinguido também com outro honroso convite pa
ra ser Patrono da Turma que encerra o' 10. grau
da EscolÇl Básica São Pedro, de Guarniranqa,
As solenidades foram desenvolvidas no dia dp.

ontem, às 15 horas, nas dependências da Igreja
São Pedro de Alcântara, daquela localidade.

Operários Padrões foram homenageados, .

em tecesse.
. C1matrat CI do· Senai entrega hoje 300· Certificados

� U\\fll1\'\\T"1l �pte 11\)ro�et@§ , JARÀGUA DO SUL-'O Centro Po- de'3�0 Cer:tificados aos alunos conclu-tOLW. \UI � <tU. �� .-. j}Y :J.l Ii\(alef,lte do Serviço Social de Aprendi- intes dos cursos de Leitura de Desenho
"

zagem Industrial - SENAI - de Jara- Técnico, Tecnologia Mecânica, Eletri-GUARAMIRIM -- A Câmara deste munlcí- CONFRATERNIZAÇAO guá do Sul, dirigido com maestria pelo cista Instalador e Enrolador, Costura
pio, mesmo estando em recesso legislativo, a- professor Paulo dos Reis, encerra no Industrial, Torneira, Mecânico Ajustadortendeu pedido do prefeito Salim José Dequech

-

No próximo dia 21, os vereadores e res-
dia de hoje as àtividades referentes ao e os do Curso de Qualificação Profis-

ficando a disposição do poder executivo para pectivas esposas, à convite do prefeito Salim
ano de 1977. Diversas programações sional _ Eletricidade, Mecânica Geral

apreciar e votar projetos de lei de sua autoria. José Dequech estarão se confraternizando coni
marcaram o encerramento do ano se- e Desenho Técnico.

Extraordinariamente .reunidos, os vereadores a- um . jantar no Restaurante da Represa, para naiano. No 'sábado que passou aconte-
.

t
.

t di' d ltal marcar o encerramento das atividades de 1977.provaram os sequm es proje os e er, e VI ais ceu a festa de congraçamento entre os
importância para o munlclpio: Projeto de lei funcionários ligados a Associação dos
que autoriza a permuta de área de terras; que Servidores do Senai �e Santa êatilrina.
autoriza o Poder. Executivo a celebrar convênio FORMATURAS No domingo, 27 alunes excursíonaram
com a CELESC, para cobrança da taxa de nu- juntamente coJ11 o corpo docetit�· do
mlnação pública; que autoriza abertura de cré- Com a chegada do filial-de-ano, época ce Centro de Treinamento às praias para-
dito suplementar na importância de Cr$ formaturas, as personalidades maiores são con- naenses de Gyaratuba, Caiobá e Mati-
186.200,00, para fazer frente as despesas de- vidadas a paraninfar e serem patronos de for- nhos, Ontem, na granja dos Ma"rcàtto,
correntes no atual exercício; que autoriza o pri- mandos. Não fugindo à regra; o alcaíde deste, em Jaraguá-Esquerdo, foi oferecido aos
melro mandatário municipal a contrair emprésti- município foi convidado pelos alunos do 30• membros do Conselho Técnico.,-Consul
mo por antecipação da receita, no limite de até Pedagógico do Colégio Normal "Prefeito Lauro tivo, um churrasco,' pelos exemplares
Cr$ 700.000,00" para o exercício financeiro de o Zimmermann" para ser paraninfo da Turma, de- trabalhos .realizados no ano que se fin-
78, gerado pelo Fundo d_e Participação dos MÍJ-

.

nominada "D"r./G.erson Boaventura Fe,rr.eira", que da. Hoje, às 12 horas, o Sena. Centro
nicípios; que reestrutura o quadro único ao mu-

. tem como Patrono o sr. Lauro 4.imme�mann, que de Treinamento procederá à entrega
nlcíplo e dá outras provldêncías: que autoriza foi homenageado, emprestando seu nome para
o Prefeito Municipal a assinar convênio com a o referido educandário. As 'entregas dos dlplo-
TELESC, para exploração do Posto Telefônico., mas acontecerá hoje, às 17 horas, no Salão Pa

Estes projetos, repetimos, são de suma impor- roquial São José, onde vinte e um jovem de

tância, porém, o mais importante o aprovado no ambos os sexos farão suas formaturas.

período de recesso pelo Legislativo guaramiren-
se trata do abono de natal para os servidores

públicos municipais. Fica concedido abono de

Natal aos funcionários da municipalidade ati

vos, inativos e ainda os contratados, no valor

de- um vencimento mensal fixo, proventos ou sa

lários, 'ficando excluídos, desta lei os servidores

:já beneflclados .com o 1�0. salário por força da'
legislação trabalhista vigente.

JARAGUA DO SUL -- O Serviço Social da
Indústria -- SESI --: agência local, realizou na

noite de quarta feira nas dependências. do Sa
lão Nobre, a programação especial em home
nagem aos Operários Padrões de empresas e

.

do Município,' além do Estadual que se fez pre
sente, da cidade de Joinville, honrando com sua

presença os padrões jaraguaenses.

O ato foi presidido pelo agente Adernar Lo
tin Frassetlo, tomando parte a mesa o sr. Nel-

- son Hilário Berns,
.

Operário Padrão Estadual,
Prof. Joãa Beckhauser, Vicente Doninl, Valdir
Rubini, vereador Arnoldo SChulz, Adolar Jark

(Pres. Câmara de -Corupá), Silvio Ewald (do'
Lions Cidade Industrial) e sra. Renilda da Con-

o ceição Farias.. Frassetto ao inicio fez relato da

promoção, ressaltando o elevado número do!
concorrentes ao título em Jaraguá do Sul, des
de sua instituição, ·em 75, dizendo, ainda, que
nosso munlclplo é o maior em Santa 'Catarina
em número de concorrentes, "fato que nos li

sonjeia muito". Procedeu-se em seguida a en

trega dos Títulos de Operários Padrões e Pla
cas de Prata, ao sr. Faustino Rosá (Marisol e

Operário Padrão do Município); Adolar Berner,
da Metalúrgica Wiest; srta. Isorlta Schüncke, da

Cyrus; João Kitzberger Junior, da Imcol; João
Mariano de Oliveira, da,Menegottl e Renato E-

wald, da Marpatto S.A:, não comparecendo José
Lásio Gasda, da -Kohlbach S.A.

O vereador Arnoldo Schulz, no ato repre
sentando a Câmara de Vereadores, homenageou
os Operários-de Empresas 'e ,do Município, en
tregando ao. final cheque de mil cruzeiros ao

sr. Faustino Rosá, como estímulo pela ccnquls
ta, oferta do Legislativo local. O Lions Clube
Cidade Industrial, também prometer do event',),
através do leão Sílvio Ewald, representante do

Pre,sidente Renato Trapp, prestou de igual forma
significativa homenagem entregando à cada O

perário padrão uma placa . de prata em reco-
· nhecimento aos serviços que vim. prestando em

suas empresas. De igual forma recebeu a co-
· menda o sr. Nelson Hilário Berns, da Plásticos
Tupiniquins, de Joinville, Operário Padrão de
Santa Catarina, das mãos da sra. Renilda Farias
e sr. Faustino Rosá, respectivamente Padrões do

Município em 76 e 77.
Ao final o Operário Padrão de Santa Cata

rina fez bela oratória, dizendo-se muito feliz e
'

·

honrado em poder estar participando das sole
nidades de entregas dos

.

Títulos, e, se 1iõn10�
mento ostenta o título de Operário Padrão do

Estado, disse ser por sorte, "pois todos os 'con
correntes tiveram e tem. as mesmas qualidades
que possuo".

Federação,
Atletismo será,

O Senai, agência local, nestes pou
co mais de dois anos de funcionamento,
já preparou milhàres de pessoas na

mão-de-obra especializada, carente, no'
momento, na região, mas que, com tra
balho sério, coeso e acima de tudo vol
tado aos ínteresses, é:las indústrias que
compõem nosso poderoso parque in
dustrial - o 30• de Santa Catarina -:

qualifica operários e, em consequen
cia, beneficiando o trabalhador que au

menta sua ,renda e a -empresa que au
menta a produção, tendo maior venda
gem e qualidade em seus produtos.

•

. ,

de 1977 e já a partir da próxima tempo
rada esta modalidade estará sob a res

ponsabilidade da nova federação.

Catarinense � de
criado dia 28

RESULTADOS

Na categoria masculina o primeiro
colocado foi o Clube Universitório, com
218,5 pontos; �o. Instituto Estadual de
Educação, 166; 3°. Joinville Esporte
Clube,.85; 40• Clube Atlético Juventus
de Rio do Sul e em 5°. lugar, o CLUBE
ATLÉTICO BAEPENDI, ÓE JARAGUA
DO SUL. No feminino o Instituto Esta
dual de ducação venceu, somando 201-
pontos; 2°. para o Juventus de Rio do
Sul; 30• Joinville Esporte Clube e o 4°.
lugar ficou para o Cruzeiro de Presi
dente Getúlio.

UD encerrará terça. feira atividades/77 .

chegar ao término mais um ano de ati- .

vidades frente a entidade mater de nos
so desporto, sempre conjugando es

forços para que o esporte jaraguaense
se eleve cada vez mais no seio da co
munidade que na hora precisa sabe a

poiar e reconhecer os denodados es

forços que os dirigentes esportivos im
primem para que seus clubes possam
seguir avante; na maioria das vezes
com parcos recursos financeiros, ou

melhor, sem eles, recursos_ estes de
sembolsados dos próprios atletas, tudo
para o bem do esporte. A editaria es

portiva do CP estará dando cobertura
ao acontecimento de terça felra,

FPOLIS. - Uma assembléià geral'
programada para o dia 28 próximo vai
criar à FeClJeração Catarinense de Atle
tisino. Nesse dia, além da apreciação
dos estatutos, será eleita a nova dire
toria da entidade com uma chapa única
presidida pelo deputado Júlio César,
tendo' Newton Pereira na vice presidên
cia. A FCA vai funcionar na antiga sede
do Conselho Regional de Desportos
(CRD), oitavo andar do edifíçio Dias
Velho.

O atletismo, que ate então vem

sendo dirigido pela Federação Atlética
Catarinense (FAC), teve sua última com

petição realizada no final da semana
(dias 10 e 11), em Rio do Sul. Foi � úl
tima etapa do campeonato catarinense

Jaraguá do Sul - A Liga Jaraguaen
se (Ie Desportos estará realizando na
noite de terça feira próxima, as feslivi
dades de encerramento do ano espor
tivo de 1977, ocasião em que oferecerá
nas' dependências do Restaurante Ma
rabá, na rua Joinvllle um jantar de con

fraternização entre a diretoria do órgão,
Presidentes de agremiações esportivas
filiadas a CJD, convidados, imprensa e
atletas destacados' no Campeonato da
Primeira Divisão de Amadores que na
ocaslão serão homenageados. Estas
informações foram prestadas ao editor
esportivo

�

deste jornal pelo presidente
Mário Vitória Rassweiler, que vê assim

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ENDEREÇO:
CaIxa Postal, 19

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

"CORREIO DU POVO"
FundaçAo: ARTUR MULLER - 1919

,

CGCMF 84.436.591/0001-34
- 1977-

DIRETOR:
-

Eugênio Vitor Schmoeckel

,

- ASSINATURA:
Anual .• • . • • .• " Cr$ 100,00
Semestre •. •. .• .. .• CrS 55,00
Número do Dia .. : . . Cr$ 2,00
Número' atrasado .• " Cr$ 3,00

Nataliciantes da semana

Faz anos hoje: ,

O jovem Augustinho Mannrich,
em Atalanta

Fazem anos amanhã:
Sr. André Weinfurtter Filho
Sra. Elvira Müller Westphal,
em Jaraguazinho

'

O jovem Paulo G. Hoffmann, '

em Vit6ria...ES
Sra. Guisela Luiza S. Ristau

Dia 20 de dezembro
A garota Andréia Pisetta,
em Massaranduba

IDia 21 de dezembro
A jovem Noêrriía E. Gonçalves,
Sr. Arnobert Ruedlger

'

Dia 22.
,

o jovem Célio Luçoli
Aos nataliciantes, os cumprimen

tos do Correio do Povo.

Reg istro ,C i vi I,
Aurea Müller Grubba, Oficial do

Registro civii do 1°. bistrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.

Edital nr. 10.087 de 07.12.1977,
·Orlando João Lescowicz e

·Edina Sueli Eggert .

'Ele, brasileiro, solteiro, industriá
I io, natural de Jaraguá dó Sul, domici
liado e residente- em Rua Ney Franco,
nesta cidade, filho de Matias Lescowicz
e Nair Ayroso Lescowicz. Ela, brasilei
ra, solteira, lndustrlária, natural de Gua
ramlrim, neste Estado; domiciliada e re-

,
sidente em Rua 'Miguel \Salai, nesta ci
dade; filha de lotando Roberto Egge'rt e
Gertrudes Maria Kinas EggE;lrt.

Edital nr. 10;090 de 14.12.1977
Almir Gruetzmacher e
Marlene Plccoll '

,"

Ele, brasileiro, solteiro, bancário,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Rua Jorge Czernievicz,
nesta cidade; filho de Gerhard Gruetz
macher e Hilda Baade Gruetzmàcher.
.Ela, brasileira, soJteira, auxiliar de es

critório, natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em Rua Pará,
nesta cidade, filha de Oscar Piccoli e
Maria dos Santos Piccoli.

Edital nr, 10.091 de 14.12:1977
Alfredo Holler e Lorita Wendorff

Ele, brasileiro, solteiro, carpintei
ro, natural de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Rua Alberto San
tos Dumont, nesta cidade, filho de Lu
.dovico e Olinda Zatelli Holler. �Ia, bra
sileira, solteira, indu'striária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
em Rua Alberto Santos Dumont, nesta
cidade, filha de Alfredo Alberto Wen- ,

dorff e Lina Rann Wendorff.

-, E para que chegue ao co'nhecin'len
to de todos mandei passar o 'presente
editai que' será publicado pela Imprens..

! "'":'"1 e:-em, cart6rio onde será afixado duran-
c

j
:

te 15 dias. Se alguém souber de algum
,impedimento acuse-o para es fins le-

gala.
AUREA MOLLER GRUBBA

OfIciai
'

I� IIC@=J II c::@=Ill� II c=@:::ll

JD)ocllllmCID1t@§
ExtralVllal�«b§

Inácio Vieira, residente na Barra'
do Rio Cerro, 'em .Jaragüá "do Sul, ei�
traviou os seguintes documentos de'
sua Motocicleta Suzuki, 'placa JS-180,
chassi 157.577 e Certificado de Regis
tro nr. 458063: TRU, Seguro, Certifica
do de Propriedade e demais documen-
tos. �

""
.

Tendo requerido segunda via, tor:'
nam-se os originais sem efeito.

Jaraguá do Sul, 15 de dezembro
de 1977.

� CP - 1-2-3
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Edital nr, 10.088 de 13.12.1977
Horst Herendfrie.d Erdmann e'
Naima Ehlert \. \

Ele, brasileiro, solteiro, industriá
rio, natural de São, Bento de Sul, neste
Estado, domiciliado e residente em Co
rupá, neste Estado, filho de Werner �rd
mann e Mathilde Anna Kotzler Erdmann.
Ela, brasileira, solteira, lndustriárla, na-:
tural de Jaraguá do, Sul, domiciliada e

residente em Estrada Garibaldi, nesta
distrito, filha de Helmuth Ehlert e Irm
gard Utech Ehlert. "

Edital nr. 10.089 de 14.12.1977
Osmar Pedrl e Leonida Maria 'de Souza
Ele, bras., ,solteiro, 'operärto, natural de
Jaraguá do Sul, domlclllado e residente
em Ilha da Figueira, neste distrito, fi
lho de Emílio Pedri e Orlandlna Berto
lini Pedri. Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de Jaraguá do Sul, do-

'

miciliada e residente, em Ribeirão Mo
lha, neste dlstrlto, filha de Antonio João
de Souza e Maria Nichelatti de Souza.

Bill Restaurante
.. Cozinha internacional
Almoço e jantares .ccm müslca

Salão para banquetes
Atende-se aos sábados e domingos

E,stado de Santa Catarina

Prefeitura 'Municipal' de Jaraguá do Sul '

Documentos Extraviados

-<, LEI N°. 695/77
Concede Abono Especial de fim de ano aos

Funcionários Públicos Municipais Ativos e Inativos.
l ,

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
,

tado de Santa Catarina, no uSQ e exercício de suas atribuições,

Faço saber a todos habitantes deste município que a Câmara
de Vereadores aprovou e eu sancionoa seguinte Lei:

Art. 10. - Fica o Chefe do Executivo autorizado a conceder
um ABONO ESPECIAL de fim de ano aos funcionários públicos municipais;
ativos e inativos, de conformidade com o parágrafo único do 'artigo 92,
da Lei Complementar na. 5, de 26 de novembro de 1975.

Parágrafo único - O Abono será equivalente a, um mês de
vencimentos, excluídas as gratificações, horas extras, adicionais e demais
vantagens.

JOAÓ HOLLER, residente à rua Walter Mar
quardt ,em Jaraguá do Sul, extraviou um� pasta
de plástico, cor marron, contendo uma Cader
neta de Poupança da CEF de nr. 0387-7 e Carnê
de Recebimento de Benefícios do INPS, refe
rente aos meses de outubro e novembro/77.
Quem achar ou achou, péde-se- entregar na Ca
sa Holler, ou na Rádio Jaraguá. Tendo requeri
do segunda via, tornam-se os originais sem eJ
f�ito.

' •

Jaraguá do Sul, 06 de dezembro .de 1977
1-2

Art. 20.) - As despesas decorrentes da presente Lei cor
rerão por conta de Dotações próprias do Orçamento vigente.

,

Art. 3°.) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as dísposlções em contrário. " ,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 13 dias do mês
de 'dezembro de 1977.

Victor Bauer
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria de

ExpedientE;l, Educação e Assistêncla Social, aos 13 dias do mês de de
iembro de 1977.

Astrit K. S,chmauch
'Diretora

-

.Venha Dirigir
- '.

O No-vo .. Chevette,

, -,
elmp..Irmãos Emm,ndörfer S.A. Cum.

Av. MarechafOeodoro, 557 - _ Fones:

Jaraguá do Sul - Sant� Catarina

foi feilo para você

I

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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o 'número de acidentes
1.0 semestre.

País

Presentes de NatalDiminuiu
de trabalho' no

SC em sexto
Cesar GouveiaCertamente a tradição de presen

tear no Natal remonta a São Nicolau,
Bispo muito venerado na Europa medie
val, e cuja festa transcorre a � de de
zembro.

no bandeijas de guloseimas na Fest'a dos
Santos Reis. Havia então uma alegria
sã e como que cândida, em dar e rece
ber presentes.Rio (CCS-CP-28.11) - Como ocor

reu em 1976, no primeiro semestre des
te ano diminuiu o número de acidentes
de trabalho, em valor absoluto, assim
como ,a gravidade dos casos. A infor
mação é da Secretaria de Seguros So�
ctals do INPS, que acaba de divulgar os
números relativos aos seis primeiros
meses de 1977, de acidentes de traba
lho, perícias médicas e recursos dispo
níveis.

de Janeiro (103.470), Rio Grande do Sul
(98.845), Minas Gerais (68.4�5), paraná
(43.545), e Santa Catarina (32.596 - nu-

, ma média (Je 217 por dia, dos quais 7%
foram hospitalizados). O maior í."dice de
acidentados hospitalizados foi registra
do no Amazonas (1.141 num total de
3.927, ou seja, 29 por cento dos casos),
seguindo o Acre (17 por cento), o Cea
rá (14 por cento), Goiás (10 por cento)
e Paraná (também 10 por cento). Os
menores índices de acidentados hospi
talizados foram' registrados no Distrito
Federal e no Maranhão (1 por cento).

Pelas ruas nevadas, um homem en

verg�ndo os trajes do santo Bispo ia de
porta em porta. Com barbas longas e

brancas, preciosa mitra ,à cabeça e um

cajado na mão, ele distribuía presentes
às crianças.

Atualmente, contudo, sob uma pro
paganda frenética e comercializada é
quase impossível não efetuar compras
para presentes. E estes, cada vez mals..
vão perdendo seu caráter afetivo, de
sinteressado e íntimo.

A veneranda figura do São Nicolau
europeu, através de artifícios de propa
ganda, foi transmudada no "Papai Nõel" ,

o qual não possui nenhum símbolo re

Iigioso, representando uma contrafação
laica e distorcida do santo Prelado.

Sob o influxo de uma mentalidade
materialista, é frequente a previsão de
quanto custará o presente a ser recebi
do para que a retribuição, se faça no
mesmo grau. Pois, se o presente dado
valer mais do que o recebido, não raro

presenteador se sentirá frustrado. E re

ciprocamente ...

Certamente, este ambiente é' bem
diverso da época de São ,Nicolau, que Ia
com seu trenó ,distribuindo prodigamen�
te guloseimas sem nenhum interesse
pecuniário •••

As condições de segurança de tra
balho também melhoraram, segundo a

Secretaria de Seguros Sociais, 'o que
se deduz da menor incidência de ca

sos graves, de invalidez e de 'óbitos, em
termos percentuais. Em todo o país, fo
ram registrados 757.196 acidentes de
trabalho, média de 5.048 por dia út" de
trabalho, havendo necessidade de inter
nação para 43.496 segurados - 6 por
cento dos acidentados.

Em todo o ano passado, o número
de acidentes de trabalho, no país, foi
de 1.743.825 (12 por cento dos empre-

.

gados cobertos), sendo internados
83.264 (5 por cento). Dos números re

lativos a 76 e ao primeiro semestre de
1977 pode-se deduzir, segundo a Secre
taria de Seguros Sociais do INPS, que
têm melhorado as condições (Ie segu
rança do trabalho, à partir de campa
nhas de esclarecimento realizadas pelo
Governo e da fiscalização.

Juntamente com a introdução da
grotesca figura do "Papai Noel", a pro
paganda alteroú tradicionais costumes
familiares.

Antigamente também se presen
teava. Em São Paulo, especialmente, as
famílias que recebiam presentes, por o
casião do Natal, retribuíam-nos com (ABIM)

O Estado onde houve maior inci
dência de acidentes de trabalho foi São
Paulo (299.151 casos), seguindo-se Rio

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

o Magistério
28 e 29·

Concurso para
Estadual: dias EDITAL DE PRAÇA

Venda em 1 a. praça: dta 20.12.77, às 11 hs. Venda em 2a. praça dia 30.1'2.,77
às 11,00 horas. Local: Ediffcio do Forum da Comarca de Jaraguá do Sul.
Processo: Execução, n. 5770. Exequente: Célio Ropelatto. Executado: Al
fredo Ersching. Bem a ser praceado: 10.) - Metade ideal do terreno, edlfl-

. . ,

cada com uma casa construída de alvenaria, para residência, um rancho
e demais benfeitorias, situado neste munlclplo e Comarca, à margem di
reita do Rio Jaraguá - Garibaldi, contendo a área total de 222.100ms2. fa
zendo frente no Rio Jaraguá, travessão dos fundos com terras de Alfonso

Krehn_ke, confrontando de um lado com terras de Paulo Burqer e de outro
lado com terras da Fridolino H. Borchardt e filhos. Devidamente registra
do no livro n. 3-S, de transcrição das transmissões de Imóveis, às fls. 88,
sob n. 37.0113. Área do terreno a ser avaliada 111.050ms2., avaliado em

Cr$ 22.210,00. Benfeitorias avaliadas em Cr$ 75.0nO.Oo. Total da avaliação:
Cr$ 97.210,00. Jaraguá do Sul, 30.11.77. - Eu, (a) Adolpho Mahfud"Escri
vão, o subscrevi. - J.J. Maurrcio d'Avila - Juiz de Direito.

eliminatória, que será realizada por to
dos os candidatos; das 10h30min às
12h3Õ, Língua Nacional, pará os candi
datos a Docente e Adminlstração Es
colar, para os candidatos a especialista
em assuntos educacionais; das 14 às 16,.
horas, Inglês, para os candidatos a do
cente, e Supervisão Escolar para oe

que tentarão o ingresso como especia
listas em assuntos educacionais; das
161'130 às 19h, francês, pl os eandidatos
a docente, e Orientação Educacional,
para os em assuntos educacionais; e

das 19 às 21 horas, Educação Artística.
Dia 29, serão realizadas as provas

somente para os candidatos a Docente.
Das 8 às 10 horas, Ciências e Programa
de Saúde; das 10h30 às 12h30, Matemá-

'

tlca; das 14 às 16 horas, Geografia e,
finalmente, das 19 às 21 horas, Educa-
ção Física.

'

Os candidatos deverão compare
cer ao local da realização das provas
com 30 minutos de antecedênçia ao ho
rário previsto para o início das me�mas,
rnunldos do protocolo de inscrição, cé
dula de identidade e caneta esferoqrá-.
fica preta ou azul.

FPOLIS. - A Secretaria da Educa
ção e Cultura baixou edital da Comis-'
são Central de Concursos, publicando

,

as datas para a realização das provas
do concurso público para o ingresso no

magistério estadual e as inscrições ho
mologadas e indeferidas.

O edital foi, publicado na rntegra
no Diário Oficial do dia 02/12, com o

nome de todos os que tiveram suas ins
crições aprovadas, bem -corno as razões '

dos indeferimentos, e anunciando o

prazo de nove dias, para a apresenta
ção de recursos na Secretaria da Edu
cação e Cultura, em Florianõpolis.

Segundo o edital, as provas para o

ingresso no magi,stério estadual serão
realizadas dias 28 e 29 próximos nas

sedes das unidades de coordenação
regional de educação. Para os candida
tos de Jaraguá do Sul e região, per
tencentes à 5a. Coordenadoria Regional
de Educação, as provas serão realiza
das, na sede, em Joinville, no Conjunto
Educacional Governador Celso Ramos
à rua Plácido Olímpio de Oliveira.

As provas obedecerão a seguinte
ordem: dia 28, das 8 às 10 horas, prova

Prestigie o que é seul

CORREIO DO POVO, o genuinamente Jaraguaense estã hã 58

anos difundindo o que é nosso.

�oooooooooooooooooooooooooooo�oooooooo��oo��oooooooooo�oo�oo�oooooooooo�oo�oo���oooooooomooooooOO���OO�OOOO

I '
. .,"

'G r á tis I
� '�
00 00

; 'I meses, 'l prêmios! �
00 00

.00 �

; Em 28 de Dezembro ;
� 00

I 1 Chevetta]
00 00
� 00
� 00
00 Hoje - ,17.12.77 - Uma Moto Garelli 00
�.

, 00

II Em cada compra, individual ou acumulada no valor de Cr$ 600,00, I; você terá direito a 1 cupom .,'
, �

�. É mals uma promoção, das Lojas e Supermercados BREITHAUPT! �
� 00

I .

"
O Máximo pelo Mínimo. :m..;...-;� I
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Guaramirim em Noticias A L I M EN T os

Ao contrãrlo do que muita gente
pensa, o direito à percepção de ali
mentos extrapela os limites estreitos do
casamento e da relação filhos-pais, e a

,tinge também a outros graus de paren
tesco.

- Em verdade, a obrigação de dar é
recíproca entre pais e filhos e extensi-,
va a todos os ascendentes, a parti r dos
mais próximos em grau; guardada a or
dern de sucessão, no caso da falta ou'

da impossibilidade dos ascendentes,
cabe aos respectivos aescendentes. Por
último, também os irmãos podem ser

chamados ao cumprimento desse dis
positivo legal. A mulher, em ação de
desquite, pode pedir alimentos ao ma

rido, sejam os provisionais, enquanto se

processa a demanda, sejam os defini
tivos.

Os alimentos - que são estabeleci
dos na proporção das necessidades do

M.P. Severo da Silva
reclamante e dos recursos do reclama-

. do - só são devidos quando o parente,
que os pretende, não pode prover pelo
trabalho, à própria mantença, e aquele
de quem se reclamam pode fornecê
los, sem desfalque do necessário ao
seu sustento.

Também é oportuno frisar-se que
essa obrigação não se transmite. aos

herdeiros do devedor, visto constituir
ação personalíssima, extlnque-se junta
mente com ele.

Na hipótese de ocorrer mudança
. na fortuna de quem supre ou de quem
recebe os alimentos, pode o interessa
.do soltelrar ao juiz, de acordo com o

caso, o aumento, a redução ou até a e-

xoneração desse ericargo.
.

O direito a alimentos é irrenunciá
vel, ,muito embora possa - a qualquer
tempo - deixar de ser exercido:

Acessos ,foram melhorados

Todos os acessos à cidade de Gua
ramirim foram melhorados, conforme
Informação do alcaíde guaramirelilse.
Tal medida foi tomada, objetivando pro
porcionar maior visibilidade aos que

. entram e saem do município. Foram fei
tas retificações de curvas, que, obs
truiam a visão dos usuários, e serviços
de .macadamlzação, Salim José De
quech, disse que esta melhoria era ne-

. cessárla, pois seu-município, está cres

cendo a olhos vistos, e as entradas,
.

servem de cartão de visita, daí a sua

preocupação, de que todos que visitem
Guaramirim, tenham uma boaIrnpres
são da cidade.

.

Setor viário recuperado

O Prefeito Municipal Salim José De ..

quech, determinou a Secretaria dos
Transportes e Obras, que efetuasse,
em regime de urgência, a recuperação
das estradas municipais, que foram du
ramente atingidas pelas últimas chuvas
'que se abateram sobre Guaramirim. O
perários, frota de veículos, maquiná
rios, foram todos mobilizados, para a

realização desses serviços, que já fo
ram concluídos, devolvendo aos usuá
rios, plenas condições de trafegabilida
de.

Calçamento do bairro do Avaí

Equipes especializadas da ·Secreta
ria dos Transportes e Obras, estão tra
balhando com afinco no assentamento.
do meio-fio, no Bairro do Aval, Este
bairro, um dos mais populosos de Gua
ramlrlrn, será contemplado em breve
com calçamento à base de paralelepl-
pedos. _

.Esta melhoria, faz parte do Plano
de Governo de Salim José Dequech, e
laborado quando tomou assento à fren
te da chefia do executivo municipal.

O ohefe do executivo, acrescentou
quê o calçamento propriamente dito,
será implantado de acordo com o pro
gramado, estando sendo realizado em

caráter de urgência, sendo que o as

sentamento das pedras, ocorrerá de
igual forma.

Mais uma escola para o município

Dentro do plano de governo de Sa
lim José' Dequech, foram previstas
construções de quatro novos educan
dários. Três. já estão totalmente con-:-·
cluídos, inclusive funcionaram no atual /

ano letivo. A quarta escola, que. foi de
nominada de Escola Municipal Victor
Reinke, na Estrada Bananal, teve ser

viços de construção lnlclados esta se

mana, inclusive em rítmo acelerado. A
'escola contará com uma sala de aula e

demais dependências, que permitam
conforto, e comodidade para alunos e

mestres. Esta, a exemplo das outras es

colas, foram implantadas com recursos

financeiros da Prefeitura Municipal.

Revista
Em novembro de 1977

circulou o primeiro nú
mero da Revista do Ci
clismo, 'órgão. Intermatt
vo da Federação Cata
rinense de Ciclismo e

editor o jornalista José
Nazareno Coelho.

I
)'

do
nato de Clclismo, na

Capital. do Estado, se

constituiu, também, num
grande feito 'para o cl
clisrno de nossa terra,
pois, conquistou com

reais méritos o vlce
campeonato,

.

prestigia
do pelas autoridades.
governamentais.A revista aparece

num momento bastante
apropriado, pois, consi- A classificação final.
derado pelos brasileiros por equipe foi a seguin-
como, sendo c Estado te: 1. lugar - São Paulo
com cidades que mais . (campeão); 2. lugar - S.
bicicletas tem, 'a reali-, Catarina (vice-campeã);
zação do XIX Campeo- 3. lugar - Paraná; 4. lu-

Cicl-ismo'
gar - Rio de Janeiro; 6.
lugar - Rio Grande do v

Sul; 6. lugar - Minas
Gerais; 7. lugar - Per
nambuco: 8: lugar - Pa
rá; 9. lugar - Amazonas
'e 1 Q: IUlgar .. Paralba.

A Avenida Beira Mar

ti.orte de Florianópolis
esteve total'mente toma
da, ,onde entre outros
brilhou por seu feito o

atleta Della Giustina ao

sagrar-se campeão dos
1.000 metros, o mais ve
loz ao Brasil.

A
•

o

Cuidado olha a me

nina com seu sorvete -

você está com pressa e

nem vê - pra que fazer
isso - olha a menina �uE1
passa desfilando na cal
çada - o sorvete na mão
da menina - as pessoas
não caminham 'porque \

são a multidão que se a

gita - a menina teme e

corre porque a multi
dão pode até destruir
seu precioso sorvete - a
multidão corre atrás da
multldão que corre a.,.

trás do progresso que'
� corre pra onde ninguém
sabe - a menina nem
sabe ainda porque tem
a multídão que correr
então passa a correr
também.

o sorvete cai da mão
da menina e se desman
cha no chão - as lágri
mas da menina, rolam
uma a uma sobre a po-

. ça do sorvete que jaz
sobre os paralelepípe
dos - a menina lambe
os dedos e sonha - que

- uma criança sabe so

nhar com uma nova es

trela - mas - dentre suas

lágrimas escapa um sor-

e
Rosemary Muniz

riso meigo por entre os

lábios. puros - limpa as
palmas lambuzadas das
mãos na saia'- olha com

o olhar fixo' à casquí
nha que permanece ali
caída - sente vontade
de ajuntar

.

para que a

multidão não esmague
a pequena casquinha -

quem sabe tão gostoso
era o sorvete - seria
mais delicioso ainda se

.

. o tivesse provado todi
nho - basta neste instan
te sonhar com um enor-

.

me sorvete pingando'
pela mão ... o que é que
tem - existem tantos
sorvetes.

Tantos sorvetes vão
se enfileirando na cabe
clnha da menina - de to
das as .. cores - .tarná
nhos - os sorvetes tam
bém choram - lágrimas
doces com sabores di
ferentes e de todas as

cores - a menina ali no
cantlnhó da calçada vê
ali perto a cidade que
desfila' ausente dessa
realidade - a cídade é

.

sempre a 'cldade que
cresce' - só a menina
pensa no. sorvete - a cl-

!,,'1oreira Fabrin

dade não pensa porque
não tem tempo e não
sabe pensar - o pro
gresso é que é a colsa
mais torturante da cida
de - pensa a menina -

pisando sobre milhares
de sorvetes que caem

das mãos dos meninos
e meninas que pouco
conhecem a multidão -

quando é tão mais fácil
conhecer as estrelas
que falam no silêncio
estórias e sonhos para
aqueles que sabem en

tender a linguagem das
estrelas - a multidão
passando levou embora
os rastros do sorvete
nem sequer delxando
um só . sinal - é assim
sempre pensa a menina
- não faz mal.

.

Haverá todo um céu
salpicado de

. sorvetes
assim como as estrelas
- bem altos e . firmes -

ninguém pisará sobre
eles - nem mesmo o pro
gresso nem as multi
dões - só os meninos e
meninas os . alcançarão
porque este paraíso é
um sonho que lhes per
tence - enquanto a cl-

'

(Jade anda e não pensa.'

lReserve sua mensagem de
. NATAL

E
ANO NOVO.

na Edição Especial do
. "CORREIO DO POVO"

Você já sabe, felicitar os clientes e amigos é uma maneira inteligente de
reconhecer a preferência.

-

Para sua comunicação, use nosso Telefone � 0473 - 72-0091 e o ende
reço para correspondência é Caixa Postal, 19.

Novo .78�FUSCA
Já está 'em nossa loja o FUSCA 78

E com ele a certeza de que
você pode 'ter hoje o melhor carro'

.

dos próximos anos. Venha conhecê-lo,

I Av. Mal. Deodoro, 930 ":' fones 72-0499

Menegotti Vei,culos S.A. '

-'---------,----_
_---_. __ ._-------_ _-----------_ __ ._-------_._--------------_._--- _ __ . _ _ .. _-----_ .. _-----------------

E
I

HORA DO BRASIl-
VAMOS LÁ. O Brasil está aqui mesmo, pertinho de casa.

Mas é um mundo novo esperando por você.Vá ver de perto a paisagem
nova, as cidades crescendo, a história passeando pelas ruas, o mar ba
tendo nas praias que são pedaços de paraísc. Vã e volte feliz. Pelo CRE
DIVARIG ou' o' CRUZEIRO A PRAZO, agora é mais fãcil viajar para 57 ci
dades brastlekas, incluindo todas as capitais do Estado. Utilize também
os serviços de cargas � en.comendas.

VA DE

·y_�-Rl§LÇ-R_�-�-�1-�-º.
A MAIOR EXPERII:NCIA EM VOAR BRÀSIL

Em Jaraguá do Sul, peça informações à VARIG

Av. Mal. Deodoro da Fonsica.122/130 - Fone 72-0091':' DD,D (0473).
........__ _ .. _ l _ _ _ _

:
- -- -- .. - -.----

�,

, .-;í

I
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I

I
i

I
I
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CORREIO DO POV.O Sá6aClo, 17 de dezembro de 1977

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
AVISO'

,
.

Sectedade .Recreatíva Rio da Luz II
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os senhores

associados desta sociedade a se fazerem presentes em sua sede social,
à Estrada Rio da Luz II, município de Jaraguá do Sul-Se, às 8 horas do
dia08 de janeiro de 1978, a fim de deliberarem sobre a seguinte. ,

ORDEM DO DIA
1) - Eleição da nova diretoria;
2) - Aprovação das Contas do Exercício; .'
3) - Leitura e aprovação dos novos estatutos da sociedade;
4) - .Assuntos de interesse geral.
Rio da Luz II, Jaraguá do Sul, 15 de dezembro de 1977.

O Presidente

Página 5

Tendo em vista as festas natalinas e fim de ano, o.casião em

que os serviços de coleta de lixo serão Jnterrompidos, a Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do Sul avisa à população servida por esses' serviços
que, fica expressamente proibida a colocação de lixo, ou qualquer detri�
to, nas vias públicas, nas seguintes datas:

'

Dias 23, 24, 25, 30, 31.12.77 e dia 1°.01.78.
A inobservância do presente aviso implica nas penalidades

previstas em lei.
Jaràguá do Sul, 12 de dezembro de 1977.

Victor Bauer
Prefeito Municipal

I Comunicação

'o

-, A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul comunica a todos
.os munícipes que, em virtude das festas natalinas e de passagem de ano,
não haverá expediente externo nas repartições públicas municipais nos

seguintes horários:
. '

após às 11h30min. do dia 23.12.77
após às 11h30min. do dia 30.12.77.

.

Comunica, outrossim, que o expediente da parte da tarde
desses dias, será utilizado somente para serviços internos de ordem ad

. ministrativa.
Jaraguá do Sul, 12 de. dezembro de 1977

.

Victor Bauer
Prefeito Municipal

Alberto. Bauer S.A. Iod. e' Com.

AVISO
A Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul avisa a popula

ção que, a partir do dia 02 de janeiro de 1978, fica proibida a colocação
de faixas, cartazes, painéis etc. em qualquer logradouro público, sem a

prévia licença do órgão competente da Prefeitura.
.

. Os interessados que quizerem utilizar tais meios de publici
dade, deverão requerer a licença com a devida antecedência.

,

Jaraguá do Sul, 12 de dezembro de 1977.
,

Victor Bauer
Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS N.o 07/17
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, comunica que se encontram à disposição dos ínteressadçs, no

Departamento de Adrnlnlstração, os elementos da Tomada �e preços nr.

07/77, para contratação de Seguros em Grupo de Vida e Acidentes.
Os envelopes-propostas deverão ser. entreçues na Secreta

rla Geral da PrefeíttJra Municipal, praça Angelo Piazera, 247 até as 17,00
. 'horas do dla 06 de janeiro de 1978.

O Edital e -dernaís informações serão fofnecidas aos inte
,

ressados, pelo Departamento de Administração e pela Divisão de pes-
soal no endereço acima. '

. Jaraguá do Sul, 12 de dezembro de .1977.
Victor Bauer
Prefelto Municipal

EDITAL DE rOMADA :qE PREÇOS N.o 08/77·
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, comunica que' se

encontram a disposição dos interessados, no Departamento de Serviços
Gerais, os elementos da Tomada de Preços nO. 08/77, para aquisição de

lâmpadas. .' .

As propostas em 4 vias, deverão ser entregues na Secreta
ria Geral da Prefeitura,' sita à Praça Angelo Piazera, até às ·17 horas do
dia 30 de dezembro de 1977.

'

.'

Jaraguá do Sul, 12 de dezembro de 1977.
,

Victor Bauer
Prefeito Municipal.

AVI.SO
A 'Prefeitura Municipal, pretendendo imprimir uma dinâmica

mais acentuada nos serviços de limpeza e coleta de lixo, com�n!ca ii �o
dos os senhores proprletárles de imóveis residenciais, comercrars ou in

dustriais, localizados na área urbana, a obrigatoriedade de atenderem ao,
'

seguinte:
.

10. - Não é permitido jogar a varredura no passeio ou na

via pública pavimentada, após às 22 horasr
.'

, "
' 20. - Aos sábados, domingos e ferIados, em qualquer h�-

rário, a varredura não poderá ser depositada no I?asseio ou na VI� p�
blica, devendo, no entanto, ser recolhida e deposItada em, local prepno
para, no 1°. dia útil seguinte, ser colocada na margem da rua para ser

apanhada; •

3°. - A colocação de lixo nas margens dos passeios ou

vias públicas somente poderá ser feita nos seguintes horários:. '

-
.

Ruas pavimentadas ,_______________ até às,
'

8 horas
Demais ruas até às 10 horas.
'Aos infratores do presente serão aplicadas as penalidades

previstas em lei.
Jaraguá do Sul, 12 de dezembro de 1977.

"
' Victor Bauer

Prefeito Municipal

CGCMF 84:429.836/0001-04
Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta sociedade pa

ra se reunirem em assembléia geral extraordinária, a realizar-se em sua
sede social à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739 nesta cidade, no dia 14
de janeiro de 1978, às 9 horas; para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
Aprovação de. um aumento de capital no valor de1)

e-s 900.000,00;
2) Outros assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 13 de dezembro de 1977.
Victor Baqer
Diretor Presidente

AVISO
O SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,

SAMAE de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, solicita aos senho
res USUARIOS compreensão com referência a escassez de agua que vem

abalando a cidade, e comunica que tal'situação foi 'ocasionada pelo de
fíéiente funçionamento dos equipamentos da 'estação de tratamenfo de á

gua, e fàz saber aos mesmos que as providências para a solução do pre
blema estão sendo tomadas. -

Por outro lado, comunica que assim que forem instalados
os equipamentos em referência, já adquiricJ9s, a situação será normali
zada.

"

Atenciosamente

Serviço �utônomo Municipal de Agua e Esgoto·
SAMAE

Engo. Juan Carlos �uiierre� Escorcia
Diretor Geral do SAMAE

FECULARIA RIO MOLHA S.A.
CGCMf: nr. 84430164/0001-49

CONVOCAÇ,AO PARA ASSEMBLI!IA GERAL EXTRAORDINARIA
São convidados os senhores acionistas desta sociedade a se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária a se realizar na sede social, na rua João Franzner, 626,
nesta cidade, no dia 20 de dezembro de 1977, às 9 horas" para deliberarem sobre a se

guinte Ordem do Di,a:
1°. - Transformação do tipo jurfdico da Sociedade, de Sociedade Anônima

em Sociedade por Cotas de Responsabilidade 'Limitada;
2°. - Mudança da denominação social;
3°. - Aprovação do Contrato Social que substituirá o Estatuto Social;
4°. - Outros assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 06 de dezembro de 1977.

Adolfo Antonio Emmendoerfer Raimundo Adolfo Emmendoerfer
Diretor-Gerente Diretor-Técnico

Moretti. Jordan & Cia. Ltda.

Ofertão de Carros Usados
. !

Passat .

.

Corcel 4 portas ..

Corcel cupê .. ..

Pick-up C-10 .

Pick-up F-75 - 4x4 .. .. ..

Azul : ..

Amarelo .

Bege .

Vermelha .

Amarela ., .. _. ..

1975
1975
1975
1'975
196�

Adquira o seu veiculo novo ou usado em.

MORETTI JORDAN & CIA.' LTDA.

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

RESERVISTA: APRESENTE-SE DE 16 A 22 DE DEZEMBRO NA JUNTA MILITAR
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aORREIO DO 'POVO
Ano LlX -"Jaragl,lá do Sul - Santa Catarinà

Sábado, 17 de dezembro de. 1977 - N°. 2.966

Cédulas· eleitDrais foram incineradas
JARAGUA DO SUL - As Cédulas

Eleitorais que serviram para votação em

15 de novembro do ano passado e que
deram esmagadora vitória ao partido do
governo, foram 'incineradas na tarde de

. segunda feira, dando cumprimento a

dispositivo do Código Eleitoral.

A calcinação foi ordenada pelo Juiz

de Direito da Comarca, Dr. João . José
Maurfcio D'Avila que é.também o titular
da 17a. Zona Eleitoral com sede nesta

cidade, a6rangenào, ainda, o vizinho
município de Oorupá, Aproximadamente
25 mH cédulas foram consumidas pelo
fogo, presenciadas pelo Juiz da Comar
ca, Vereadores, Presidentes -de Diretó
rios e demais autoridades.

Caxias de 'Santa Luzia
declarada deUtilidade Pública

.,
'

JARAGUÁ DO SUL - o Governa
dor do Estado Dr. Antonio Carlos Kon
der Reis após a decretação da Assem
bléia Legislativa do Estado, sancionou
a Lei 5.380, de· 28 de novembro de 1977,
publicada no Diário Oficial do Estado
em 08 do mês em curso, declarando de
utilidade pública a Sociedade Caxias
Sport Club, com se\:le na localidade de

.

Santa Luzia - Itapocuzinho, interior
deste município. ,O ato assinado pelo

. governado,r do Estado, e seus doze se-

. Legislativo
•

reuniu-se
Jaraguá do Sul - A Câmara Munici

pal de Vereadores' deste Município, em

cumprimento ao pedido formulado pe-
.

, lo Chefe do Poder Executivo para que
se reunisse entre os dias 12 e '22 de de
zembro para apreciar, discutir e votar

projetos pendentes que necessitam da
devida autorização do Poder Legislati
vo, esteve reunido extraordinariamente
na tarde de sequrida feira sob a presi
dência do vereador Enno Janssen, re

gistrando-se a presença total dos de-
. mais edís que atenderam a convocação
do presidente.

Projetos apresentados

Dois Projetos de Lei do governo
Municipal deram entrada no recinto. O
primeiro autorizando o Executivo a anu

lar e suplementar dotações do orça
mento vigente, abrindo crédito suple
mentar no valer ·de Cr$ 286.430,10 e,
autorizando a municipalidade a con

trair empréstimos junto ao Banco do
Estado de Santa Catarina S.A. - BESC,
até no valor de três milhões de cruzei
ros por antecipação da receita gerada
pelo Fundo de Participação dos Muni
cípios no Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, para o exercrcio financeiro
de 1978. !=m sua exposição de motlvos,
o primeiro mandatário municipal diz

Diretoria
FCFS

JARAGUÁ DO SUL - Esteve na

noite de. ontem em nossa cidade, man
tendo contactos com os dirigentes es

portivos da modEllidade de futebol de
salão, ou mais preclsamente- com a di
retoria da Liga Jaraguaense, a Direto·
ria da Federação Catai'inense de Fute
bol de Salão, presidida pelo sr. Fausto
Silva.

'

O assunto principal do encontro,
.realizado no Itajara, foi com referência
a filiação dos clubes de Jaraguá do Sul
na Federação, quais sejam Cyrus, Rio
MOlha, Weg, Marcatto e Kohlbach .e,
consequentemente, também ria Confe
deração Brasileira de Desportos e Con
selho. Regional e Nacional de Despor-

cretários assegura' ao simpático clube
de Santa Luzia todos os direitos e van

tagens da legislação vigente. Com a de

claração de utilidade pública, mais um

clube jaraguaense conseque expressiva
vitória no campo estadual, uma vez que
doravante será aquinhoada com verbas

estaduais, podendo dar continuidade
as metas desenvolviinentistas do es

porte, principalmente
-

futebol e social
na localidade.

extraordinariamante
que o empréstimo objetiva suprir as ne

cessidades de calxa.. verificadas nos

primeiros meses do próximo exeréício,
pois é nesta época que o caixa fica e:,'

baixa, tendo em vista o não pagamento
de impostos que começam a serem sal
dados a partir do terceiro mês. Na ses

são de segunda feira, o executivo apre
sentou para v�rificação dos vereadores
o orçamento da receita e despesa do

. SAMAE para o exercício de 1978' já ��
provado pelo executivo. Outro ofício re

cebido foi com relação a ordenação de
cheque no valer de Cr$ 1.000,00 para
premiar o Operário Padrão 77 do Muni
cípio, ato acontecido na noite de quar
ta feira nas dependências do Centro
Social do' Sesi.

Em 2a. votação

Em segunda votação foi aprovado
o projeto que concede abono especial
de fim de ano aos funcionários públi
cos municipais ativos e inativos equiva
lente a um mês de vencimentos exclul
das 'as gratificações, horas extras, adi
cionais e outras vantagens, visando dar
aos funcionários do município, um natal
melhor. Nova reunião extraordinária es

tá marcada para esta segunda feira no

horário regimental, por convocação da
presidência.

Jaraguá

,Edição de Natat

tos, para que
.

possam' participar no

Campeonato Catarinense da Modali..;
dade. Para o próximo ano já se tem co

mo. certa a párticipação. no Campeonato
do Campeão e Vice dó campeonato da
cidade.

Segundo ainda informações rece

bidas, o diretor do Departamento de Ar·
bitros de Liga local manteve contactos
com o diretor do mesmo órgão da Fe
deração, visando a inclusão de árbitros
jarjlguaenses para auxiliar nas disputas
do Campeonato de 1978. Face ao adian
tado da hora, não conseguimos apurar
maiores detalhes do importê\lnte encon

tro, o que esperamos fazê-lo em edição
próxima..

o "Correio do' Povo... , conservando
a tradição vinda de há vários anos, fa
rá circular na próxima semana ..... dia
24, sábado - uma edição festiva, co
memorativa as festividades de natal e
ano novo, reflexo da compreensão. que.
órgãos públicos é instituições parti
culares, que indústria e comércio, as
sinantes e leitores em geral tem rnanl-

festado em relaçã'o aos nossos propó
sitos.

Antecipadamente agradecemos,
mais uma vez, pelo earinho que nos é
dispensado para que possamos circular
com a edição festiva. Por isto; podemos..
sentir a tranquilidade do dever cum

prido.

Estado' de Santa Catarina

rr�f�ittlra· MtlniGi�al fi� Jara�tlá n� �ul
DECRETO N°. 465/77

Altera a 'redação dos Artigos 2°., 3°., 29 -e 36 do Re
gulamento dos Serviços de Táxi do Município.

VICTOR .BAUER, Prefeito Municipal de Jaraquá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, no uso e exe.rcício de suas atribuições,

DECRETA:

Artigo 10. - Fica alterada a redação dos artigos 2°., 30., 29
e 36, do Regulamento dos Serviços .de Táxi do Município, os-quals pas
sam a ter a seguinte redação:

"Art. 2°. - Os serviços de táxis, no Município de Jaraguá
do Sul, serão explorados através de permissão da Prefeitura Municipal a
profissional autônomo, proprietário de um só veículo, 0U à empresa que
venha se estabelecer no ramo".

"Art. 30. -'- Os profissionais autônomos ou empresas que se

candidatarem à permissão, deverão comprovar as seguintes exigências:

A - Profissionais autônomos:
I - Atestado de bons antecedentes;
II - Idoneidade financeira;
III ---,. Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
IV - Certidão Negativa dos Impostos Municipais;
V - Fotocópia autenticada da Carteira Nacional de Habi-

mação;
VI - Fotocópia autenticada do

.

bilhete de Seguro Obriga·'
tório do veículo:

.

VII - Fotocópia do Certificado de Registro do Veículo.
, B - Empresas:

.

I - Atestado de bons antecedentes do titular;
II - Idoneidade financeira da empresa;
III - Certidão Negativa do Cartório de Protestos; ,

IV - Fotocópias autenticadas dos bilhetes de Seguro Obri-

gatório dos veículos: ,

. I,
V - Fotocópias dos Certificados de Registrei do Veículo.
"Art. 29 - Qualquer infração a este l1egulamento será pu

nida com a multa ao permissionário que variará de 1Ü!% (dez por cento)
a 100% (cem por .cento) da Unidade Fiscal Municipal. em vigor na ocasião.
da infração". Q

•

"Art. 36 - O presente Regulamento entrará em vigor na

data da publicação, do Decreto que o aprovou, revogadas as disposições
em contrário". "

,

Artigo 20. - Este .Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação ..
Jaraguá do Sul, 05 de dezembro de 1977.

Victor Bauer
Prefeito Municipal

.

,O presente Decreto foi registrado e publlcado nesta Direto..:,
ria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 05 dias do mês de
dezembro de 1977.

Astrit 'K. Schmauch
Diretora

DECRETO N°. 466/77

Fixa o valer da Unidade Fiscal para o

Exercicio de 1978.
,

. ,

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

se no disposto no parágrafo segundo da Lei nr. 579/75, de 02.12.75,

• DECRETA:

Art. 10.) - Fica fixado em Cr$ 910,00 (novecentos e dez cru-

zelros) o valor da Unidade Fiscal para o exerclclo rle 1978.. .

Art. 2-0.) - Este Decreto entrará em vigor: na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário.
-

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 5

dias do mês de dezembro de 1977;-
Victor Bauer
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Dire
toria de Expediente, .Educação e Assistência Social, aos 5 dias do mês de
dezembro de 1977.

..

Astrit K. Schmauch
Diretora

I
Prestigie o que é seul. .

CORREIO DO POVO. o genuinamebte Jaraguaense está há 58
anos difundindo o que é nosso.

,

r.
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