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Ponte .Abdon Batista
'revela laudo

A Assoclação Comercial
e Industrial de 'Jaraguá do'
SUl oficiou dias atrás ao

Executivo Municipal, preo
cupada com a estrutura da
Ponte Abdon Batista, que
recebe grande volume de
tráfego dluturnamente, ce
rnlrrhões de cargas tam
bém, nas duas pistas, em

decorrência dos semáfo
'ras' existentes nas 'cabe
ceiras. E a municipalidade,
pôr seu turno, enviou cö-.
pia de um laudo técnico
elaborado. pelo, DER/SC,
em fins de dezembro de
1978 (quase 2 anos), que'
trata lustarnente sobre a

questão. .

Diante da importância
pública do assunto, trans
crevemos o laudo: de vis
toria que constatou: 1 - Em
decorrência da instalação
de semáforos nos logra
douros que se servem da
ponte 'em referência, de-

'

corre geralmente a prs
sençade veículos parades
na ponte, aguardando libe
ração para seu prossegui
mento. Este fato assume'

grandes proporções em

tomo das 12 horas, onde,
com a interrupção do tra

b�lq� uSJ.,IirlQs d&Ía se
servem. Nésta ocastâo,
torrna-se fila dupla de veí
culos na ponte, Intensida
de de tráfego também
granêf:e, se verifica às 8h,
14 horas e 18fl. 2 - De fa
to, o Sr. Prefeito diz bem:

�

ao �entar resolver um pro-,
blema, o de uma'melhor
e mais segura Circulação
do usuário; deparou 'com'
outro: o do congestiona
mento da pODte com seus
efeitos na estrutura da

/

é, segura,
técnico

mesma. 3 - Basicam.ente,
em termos de segurança
da ponte, temos a infor
mar que não existe perigo
eminente à mesma, pois
ela foi projetada para um

-carreçamenío compatfvel
com' o que vem ocorren
do. Apenas uma observa
ção: a permanência por
algum tepipo das veículos
na ponte, reiteradamente
repetida no dia, vai, com o

tempo, ai nosso ver, produ
zir o envelbecímento pre
maturo da mesma; isto é,
uma redução de sua vida
útil. Em consequência dls- .

to, é recornendävet o se

guinte: 4.1 - um reestudo
de tráfego, examinando as

possíveis, realizações dos
semáforos, compatíveis
com a circulação do tráfe
go; 4.2 - Um' estudo para
implantação de nova 'Pon
te, à juzante da existente,
a fim de racionalizar me-

lhor a circulação viária da
cidade. 5 - Taís 'provi
dências devem ser' feitas.
A primeira poderia mino
rar o problema e a segun
da provavelmente resolvê
-lo, para me,lhlof preserva
ção da ponte .exlstente. 6 -

Estas nossas observações
preliminares sobre o pro
blema Dlvlsâo de Obras
Especiais, em 11.12.78:En
genheiro João Katatataz -

Chefe da Divisão".
Face ao expediente da

Prefeitura, a Associação
reiterou a necessidade da
retirada dos semáforos
das cabeceiras da ponte
Abdon Batista, já incluída
na série de sugestões ela
boradas pela comissão es,..

peclal da entidade que es

tuäou o problema do trân
sito. E ao que consta ,es
sa solicitação será atendi
da; ou 'melhor, foi atendi
da.

Prourama cívico-desportivo, na' 2a•
A Divisão de Educação

Física e Desportos (DIFID)
,
da ,19.a U,:,idade de Coor-
4.ação. RfHliOt\1lt. Edu- .

ca,ção (UCRE), Slediada em
Jaraguá do Sul, progra
mou para segunda-feira.,
dia 1.°, na abertura da Se
mana da Pátria, atos cívi
co-desportivos 'junto ao

Ginásio de Esportes Artur
M'üller, informou' o Chefe
da Difid, Pro'fessQr MuriUo
Barreto de 'Azevedo.

'

As 14 horas, algunsles�
tabelecimentos de, ens,ino
do município, aa' Ir:ede es-

,Prefeitur� cumpre normas legaiS
para retransmissão do Canal, 6
Os entraves burocráti-

�cos que impediram ,a. en

trada no ar da ,retransmis,
sara dos sinais gerados
pela Rádi'O' Televisão Pa
raná S.A.. (Canal 6 de Cu
ritiba), da Rede Bandei
rantes, foram tOotalmente
superados pelá municipa
lidade, que cumpriu todas
as formalidades exigidas
pelo Departamento Nacio-

I nal de Telecomunicaçõ,es.
Desta �orma, nada' mais'
impede que a

-

programa
ção da "Bandeirantes" tão
aguaroada, polêmica, che
gue aos receptor:es dos
domicílios desta região, a
través da repetidora insta
lad'a no Morro' (ia Anten'a.

tadual, cumprirão atos cí
vicos, no loeal e, seguida..

mfente, a programação
clespertiva .qUMJOAstaNt de
apresentação do selecio
nado de ginástica olímpica
de Jaraguá do Sul, 12 lu
tas de judô apresentadas
pallos garotos treinados'
pelo Professor Sílvio Acá
cio Borges (do Baependi),
apresentação do selecio
�ado joinvUense de gin'ás
tica rítmica desportivaJ e

"duelo" no-hándeb'ol entre
os selecionados -femininos
de Jaraguá do §ul e

. de
Joinville.

;/

Klosowski, O

novo. preSidente
·

dos Bombeiros
Em assembléia reali

zada quarta-feira à noi-
· te na sede d3i corpora
ção, o empresário Ed
mundo Klosowski foi e
lei,to e empossado pre
sidente do Conseho Ad
ministrativol do: Corpo
dà' Bombeiros Voluntá
rios .de Jaraguá do Sul,
para cumprir mandato
de um ano, até agosto
de 1981. Klosows,ki que
já foi presidente da cor

poração substitui a Jo
·sé Carlos 'Neves na pre
sidência.

E além da eleição, na
ordem do dia houve a

aprovação .
do balanço

· geral, a constituição do
novo cons'elno fiscal,
bem como foram trata
dos de assuntos, de in-'
te rasse. A nova direto
ria administrativa é for
mada por Edmundo Klo
sowskí (presidente), Dr.
Alexand'er Otsa (vice
-presidente), Adolar
Jark (1.0 secretaria),

· Gerd Edgar Baumer (2.0
secretáriO), Raul Dries
sen (tesoureiro), Mauro
Koch [1.0 tesoureiro) e

José Carlos Neves (2.�
tesoureiroy. "1

Justiça:
comitiva

reivindicará
elevação da
Comarca

I

Uma comitiva chefia-
da pielo Dr. Hamilton P.
Alves, Juiz de Direito e

Dr. José Alberto Barbo
sa, Promotor Público da
Comarca de Jaraguá do
Sul, e formada piela Cor
p,o de Advogados 'mili
tantes na Comarca, tem
entrevista mareada Sle

gunda-feira à tarCIe, dia
1;°, com o Desembarga- !
dor Ivo Seil,. Presidente
do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, em

'FloIrianópolis, ocasião
em que far-se-á a en

trega de um memorial
s�olicitando a aquies
cência daquele Poder,
no sentido de e'evar a
Comarca de Jaraguá do
Sul de 3.a para 4.a En
trância, além da cria
ção e instalação de
mais uma Vara. '

Tal WliDilaÇão, pren..
die'-se ao fato do gran
de volume de preces
sós que tramitam no ju
diciário' locar, compor
tando perfeitamentie a

elevação da Comarca e

nova Vara, muito mais
devido ao fato de mui,fo
breve 'os trabalhos fo
renses terem'amplo es

paço no no,vo Fórum
que 'está em fase final
de acabamento. e com

pre.'visão para inaugu
,!'lá-lo na segunda quin
zena d� outubro, na se ..

mana dos Jogos Aber
tos em Jaragúá do Sul.

,

E quanto ao Fóruin,
está-se providenciando
seu mobiliamento, 'com
o que, estará em con

dições para uso, após
in_augurado.

.

Amvali
referendá
Grubba pl
Delegado
Regional
Os Prefeitos dos mu

nicípios que' compõem
a Associação dos Muni-;

cípios do Vale do Ita

pocu (AMVALI), reuni

dos, referendaram o' no-

me do bacharel Adhe
mar Grubba, atual dele
gado do 2.° Distrito Po
licial de Joinville, loca
lizado na zona sul da
Cidade dos Príncipes,
para responder á che-
fia da já criada Dele

gacia Regional de Po
llcla, com sede em Ja
raguá \ do Sul. Sendo
este município pólo mi

crorregional, com a ín-: \

vestidura de Grubbaao'
cargo, haverá o conse

qüente 'desmembrarnen-
to da Delegacia' Hegio-
nal de Joinville e terá
abrangência sobre os

municípios do Vale do

ltapocu,
- Aclhemar Grubbs fei
um dos eandtdatos a

presentados à Amvali,
duma: lista tríplice, ,pelo
Secretário' Ari Oliveira,.
,de, Segurança e Info'r-

mações e, no final do
mês 'PasSiado, partici
pou ao lado do Delega
do Regional de Joinvil
Ie, João PessOoa Macha
do, de assembléial da
Associação, junto aJO

Salão Paroquial ßão Jo
sé, em Guaramirim,
quando apresentou-se.
"Essa info1rmação foi

prestada pelOo Pref·e,ito
-Presidente da Amvali,
Victor Bauer, que adi
antou não ter conheci
mento da data da.insta-

, lação da Delegacia Re

gional. de Polícia, em

Jaraguá do Sul.

Educação: novos convênios
na microrregião

A Secretaria da Educa
ção do Estado de Santa
Catarina, no desenvo,lvi
menta do programa :de re

cuperação da rede f(sica
das unidades escolares,
assumida' pelo Chefe do
Executivo Estadual, ass i
n!QlU esta semana novos
convênios com municípios
da Microrregião do Vale
do Itapocu, em Jaraguá do
Sul.

Em ato que teve lugar
na sede da 19.a Unidade
de Coordenação RE;!'g�onal
de Educação, foram assi
nados convênios com as

Prefeituras Municipais de
Guaramirim, Massarandu�
ba e Schroeder, prestigia
dos pelo deputado esta-

-

dual Octacílio p.ed'ro Ra-,
mos, Chefes de Divisão
da 19.a UCRE e sua Dire-

I tora, esta representando o

Secretári'o, da, Educação,
Antero Nercolini. Marca
ram presença, também,
José Prefeito de Aguiar -
Vice-Prefeito de Guarami
rim, Dávio Leu e Helmuth

Germaná Moritz He'rtel,
respectivamente, Prefe,itos
de Massarand'uba e Sch
roeder. Os convênios pre
vêem: Guarami'rim - 1)
Construção die uma sala

. de aula e dependências,
visando à substituição do
prédio da Escola rsolada
Serenata, no valor de Cr$
408.240,00; 2) Idênticas.
benfeitoriás em re.láção à
Escöla Isolada ' Quati;
igualmente no valor de' Cr$
408'.240,00. Massarand,uöa
conveniou em Cr$ 500 mil,
destinados a reconstrução
do muro do Colégio Esta
dual General Rondon e

Schroeder, Cr$ 650.000,00
para ampliação de sanitá
rios, sala de professores,
cozinha e muro do OOllégio
Estadual' Miguel Couto.

. Na ocasião, falaram o

deputado Octacílio e a di
r,etor:a da UCRE, Iris Pia
zera, destacando o, signi
ficado de mais estes be
nefícios prestados à edu

. ca_Ção, em nossa microrre
gião.

Pronta programação
da Semana da Pátria"
Não diferindo em na

da de anos anteriores,
'

começa se.gunda-feira,
dia 1.°, a Semana da
Pátria em Jaraquá do

Sul, este ano com o tel'"'

ma "A Independência
Somos Todos Nós". O

programa a ser desen
volvido, le:laborado conr-, SESI - INTERNA
juntamente entre a mu- A. Agência de Jara-

nicipalidald!e' e autodda- guá dOI Sul do, Sesi tem,
des educacionais do também sua proqrama-
"municlplo, prevê de 1.0 "ção ínterna alusiva à

aS -de'setembro', p-a11es- Semana da Pátria, de

tras e .atos cívicos nas 1.0 a 7' de setembro'.

escolas de 1.° e 2.0 Destaca-se marcha e

graus, a cargo da 19.a cantes alusivos a "Se-

. UCRE, Sesi ,e Ferj. Dia mana" pelos alunos do'

7, às 8 horas, hàstea- Programa de Desenvol

mente dos Pavilhões vimento 'Infantil, na A

defronte a: Prefeitura gência; palesJras profe
Municipal pelas autori- ridas pelo Capitão José,
dades constituídas e a Bahi8!, para-todas as

partir das, � horas, des"!. turmas de cursos: popu
file cívico pela Mare-' lares, ctubes de mães e

chaf Deodoro, obede- grupos de jovens. !am
cendo a seguinte or- bém o sesl participará
dem: Corpo de Bom- no dia sete, da exe

beiras Voluntários de cução do' Hino de Jara

Jaraguá do SLiI, Ex- guá na Prefeitura, atra...

-Cornbatentés da FEB, vés tla13andinha Filho

Sesi, Senai, Distrito Ban do' Tfâl5aThad6r que a

deirante Emílio Carlos pós estará particlipand.o
Jõurdari: Gn!rp'oí�scotei-k do destile �Mcó p'äffl
ro Jacoritaba, lnteract, Marechal Deodoro.

Rotaract, Esoola Parti
cular Jaraguá, Albano
Kanzler Heleödoro Bor-

,
,�

ges, Rolantl H. Dorn-

busch, Mol'ando' M. Gon
çalves, Abd'on Batista,
Divina Providênci§l, São
Luís e Ferj.

Êxodo ,faz decres'cer
.

eleitorado
A 60.a Zona I;:leitoral, �

diada .em . Guaramirim e

com� jurisdição, ainda, so-

Regulamentados
os serviços de

táxis . do
municípiO

Atraves dos Decretos
600 e 60USO, a Prefei-'
tur:a Municipal de Jara,.

guá do Sul, aprovou o

"Regulament�' dos Se.r
viços de Taxis, no Muni
cípio de Jaraguá do
Sul", estabeleceu tari
fa's taximétricas e

'

ou

tras providências,' que\
entram em vigor a pa.r
tir deste sábado, dia 30
de agosto. De acordQ
com um dos decretos,
as tarifas taximétrieas,
agoira controladas pelo
Executivo Munici'pal, fi
xa em Cr$ 35,00 a Ban
deirada, Cr$ 25,00 a

Bandeira I (por' quilô
metro rodado) e Cr$
30,00 a Bandeira II; a
lém de Cr$ �Ob,oo a ho
ra normal de espera.
Para o uso da Bandei

rá n, estabeleceu-se seu

funcionan;-ento inicial
durante todo o dia,
quando ocorrer o trans

portie de mais de três
passageiros de uma só
vez; no período noturno
inicia às 20 horas e ter- ,

mina às 6 horas do .di'a
seguinte; nos domingos
e feriados das 1S às 6
horas. Outros detalhes,
pormenorizados, nas

páginas 7 e 8.

decalado para mais), em

Curitiba, Estado do Para
ná"; além do que, "que o

serviço poderá ser exe

cutado com o,s equipa.
mentos e nos locais indi
cados no pedido de regu
larização". ,

Em 1 � de julho, a Rádio
Televisão P'araná S.A. �

Canal 6, lern ato declarató
rio, concordou com a re

transmissão de seus pro
gramas, enquanto durar a

concessão, pela Prefeitura
Mun.icipal de JaragLia do
Sul. E em 25 de agosto, o
Diretor Regional do o.entel
em FlorianópoITs,-r'uiz Fe'r
nando Krindges Marque�,
ao remet'er à municipali
dade có:pias da portaria e

'� necessário, porém his- da autorização acima r'e
toriar os fatos que se su- feridas, fê-lo junto uma
eederam: Em 1.0 de julho, . guia de reeolhimen_to da
<;> Oi:retolr Geràrdo Dentei, taxa de fiscalização da
Antônio Remandes Neiva, instalação, valoir de Cr$
baixou portaria n.o 1311, 1.240,10" paga já no Ban

outorgando permissão à co do Brasil, necessária à
Prefeitura Municipal de Ja- expedição por parte da
raguá do Sul, para execu- Di'retoria R,egion�1 do Den
tar ,o serviço especial de . tel da licença de. funcio
retransmissão simultânea namento da repetidora.
de televisãOo em VHF em' Crê-se esse tenha s-i(io
Jaraguá dia Sul, ut1liz�ndo o último obstáculo trans..

o. Canal ,10. A pOlnaria diz posto, assegurando desta
aInda _que",a permissão 0- forma;:t re,transmissãd da
ra out��gada visa a

.

re programação da 'Rede
tra�smltlr os sinais gera� Bandeirante através do
dos pela Rádio Televisão Canal 6 de Curitiba, não
Paraná S.A., concessioná- da TV Eldorado, de Cri
ria do serviço de radiodifu- ciúma, como chego,u a ser

são de sons e imagens insinuado por determinado
(teTevisão) canal 6 (seis érgão de imprensa.

bre Massaranduba e Sch
roed!e'r, possuía até 16 de

julfío, 14.263 e,leitore's ap
tos a votar, segundOo fonte
do Cal'tório Eleitoral. Mas
saranduba desplanta como

,o município mais populo
so eleitoralmente, (6.166),
Guaramirim o segUie' de

pe,rto com 5.924 e Schroe
der tinha até aquela data,
2.173 eleitores.

'. Massaranduba, a cada
·
levantamento, vem perdIen.!.
do ele,itores, face, ;aiO êxo
dlo que s'e verifica, reve

lou o Cartório, sendo gran
die, 'Proporcionalmente aOo

número de eleitOore's, as

transferências à outros

muni'cípios industrialiZla
dos, caso de Blumenau�
Jaraguá do Súl e J.Qlinvilie.
Isso também se verifica
em menor escala, nOos de
mais múnicípios.

A Zona Eleitoral com se-
·

de no vizinho município,
tinha em 28 de de·zembro
do ano passlad'o, 13.919
eleitores cadastrados ap
tos a votar.

Melhorias nos
Correios

O Diretor, Regional dos Cor

reios e Telégrafos em Florianó

polis, disse que a Seção Regio·
·

nal de Engenheria está elaboran

do estudos para reforma e am

pliação da AgêncJa de Jaraguã
do Sul, uma das maiores do

Estado. As' necessidades da A·

gência serão encaminhadas à

Administração Central da ECT

em 'Brasília para fins de apro

vação e Inserção no próximo
Plano de Obras de 1981.

)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - Jaragu6 do.Sul

Iniversàriàntes'
Fazem aR08 hoje - ,sábado
Sra. Maria" esposa do Sr.
João Carlos Stein
Sr. Otto Pawlonski, em Gaspar
Sr. Angelo Scheuer, em lta

pocuzinho
.lvo Menestrini
João Oechsler

Aniversariam amanh'ã
Sra. Yvonne Allee SetiJ1lOêo;.
ekel Gonçalves
Sr. Tarclsio Satler

. Sr. Siegmar Ehlert
Sr, Lauro Adenir Bortolini
Sra.. Hilda Henschel Brunner,
em S. Paulo
Sr. Rudi Nei dos Santos
Sr. Bernardo Fodi, em Três
Rios do Norte
O garoto Em"niano Eugê
nio Rossio

Má.rclo L. Olska
Neri KuehembecJêer

Dia 1.0 de setembro
Sr. Manfredo Fuck, 11ft

CorupÁ·
Srta. Diana, filha de Alvim
(Hella) Seidel, em Corupá
O jovem Fernando Fischer
José Uds Girardi
Roland Schünke
Marise Kreiss

Dia 02 de_setembro
Pastor Rudi Brune, em Garuva
Sr. LaertEt Stein
Sra. Römilda Pêdri

Walter Germano, filho de Ger
mario (Milda) Behrens Jr.
AJex 8oldu!,-n
Edemir Siqu�ira
Edelttaud Reinke Küster

Dia 03 de setembro
Sra. Irene H. Soelter, na
Alemanha:
Sr. Narciso Morbia
Sra. Martha Porath, em
Rio cerro I
Álvaro Perélta
Renato Stehenn

Dia 04 de 88Iembro
Sra. Karolina Burow Bühler'
Sr. Wäldemar Van VOSsen
Jairo Júnior, filho de Jairo (A
cioli) de Batros
Valdir Kllhkos1é1

Dia 05 de _tembro
. O garot9 Cristiano Lura WeIn
turtter

Sr. Pedro Borges, em Corupê
Eliany Hornburg
Ronaldo Guilherme Schmldt
Airton Paul

Flávio Streit

�
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UM ALEGRE ,PASSE.IO A BARRA VELHA

GOVERNO DO ESTADO
- Novamente marcando
presença na rnlcrorreqlão,
através a Secretaria da E
ducação, assinando con
vênios esta semana, na
sede da 19.a UCRE, com
Ci. presença do deputado
Octacflio e

.

outras autori
dades, para recuperação
da rede frsica de estabe
lecimentQs. da �ede ,esta
dual dos municrpios de
Guaramirim, ,Massarandu- ' FESTIVAL - da" Canção no Cine Jaraguá, .a,· partir JO- O "CIOOi

"

A LU '- O jara-ba e Schroeder. Jaraguaénse, que aconte- das 14 horas dãquele dia. .

guaense Governad,o.r do
cerá dia 27 de �etembro, Segunda-feira abrem-se as Distrito L-10, estará' dia 1.0
já vem movimentando a> .. inscrições juntai aO' "São em Brasíli,a, quando ao la
moçada.' A promoção é do' Luís", "Divina � Providên do de outros Governado:.
Centro Cívico Estudantil cia"'e Acad'emia de Mljsi- res de Distritos Léonlsti·(Cel.' Emllio Carlos .Jour- ca carneirfnho, no' Edifi- GaS do País, p�articipará dodan" do Oolégio São Lur's, cio, Miner. 'Estudante ou lançamento da Camplinha, ,

não podem ser inscrever. nacional da Pessoa befi-
Rodas, prÇ>moção maior
desfe 1980 - Ano Inter
nacionala da Pessoa D,e'fi
ciente. Ainda· sobre 'Oi Go
vernador do L-10 seu pro
grama de, visita aos clubes
do Di�trito prevê estada
dia 09/9 - LC Fpolis-lIha;
10/9 - Blumenau-Garcia;
'12/9 - Corupá;, 13/�
Pomel'1ode; 15/9 -Timbél;
16/9 - LC Joinville-Sul e
dia 19/9 _;. Barra Velha.
No final de setembro, par
tici:pará de J'1eunião do, Con
selho Nacional pe Goyer
nadares, na cidade mara

vilhosa.

Dia, 20, de julho
.. \

'

Dirceu, fiI�o de par.io (Olau-
dina) Garcia

Dia 3.0 de julho \

Deivon, filho de Geraido ,(Ma·
ria) Machado

Dia 11 de agosto
Morgana, filha de Jorge (Mar
li) Ersching

Dia 16 de agosto
Juliana, filha de Artur' (Wal
traut) Priebe

Dia 17 de agosto/
Patrícia, ,filha) de Oswaldo

(Berhatdete) dos Santos
Valmor, filho de Ralf (Ast@
Maas

Dia 19 de agOSto
Josiane, filha de Gentil (Ro�
sildes) de Souza

Adriana, filha 'de Valdir (Elza)
-schute

"

Dia 20 de agosto
Ricardo, filho de Elias (Rita)
Bu�ch
Tamara, filha de Floriano (Lia

. Lux) Ranch!

Denise, filha de Angelo (Ger
trudes)

.

Pianezer •

Dia 21 de agosto
Patrícia, filha de Nélson (Her
ta) Pereira

- Sandra, filha de Nivaldo (Te
reztnha] Micheluzzi'
Flávia, filha de Mário Marcos
(Marize) Lescowicz

-

Rosãngela, filna
.

ãé Geraldo
(Hermelinda) tfaféfuimn

Dia 22 de agosto
Rosa, filha de Augustinl}o (AI·
duína) de Bairas Nunes
Roberto, filho de 1l:'B'àmir (AI·
bertlna) Tissi

Dia 23 de .agosto ,

Marilene, filha de

(Arelete) Correia
Osvaldo

'DEBUTANTES - Após a '

a�r€'sentação 'oficial �à s'Ó
ciooade local, no dom in

OPERAÇÃO LIMPEZA - go, 06 pe setembro, esta�
Rea:lmente necessária räo participando às 20 ho

seja feita na 'zona urbana "!'as, também no·-Saepel1di,
,do município, preservan-, de desfile promovido pela .

do desta forma o aspecto 'Casa da Amizade do.Rota
yrbanístico, introduzindo- . ry Club die Jaraguá dOI Sul
se melhorias. e limpeza de cujo-prodtuto do ,evento se..

jardins públicos e particu- rá� empregado em benefí
lares, para ficar tudo j6ia cio do Natal da Criança
para quando dos Jogos A- Pobre, que anualmente
bertos. A coluna apela pa- presenteia centenas de
ra todos darem as mãos, crianças,carentes do mu- ,

pois quem ganhará com nicípio. Anote data, hora e
isso é a própria cidade, e local 7nl 'sua agenda, o.k.?
mostrando acima de tudo
nosso' bairrismo e amor'

.

pela nossa, Jaraguá. A O
peração vai até 15 de se

tembro', mas nlem por isso
ela deixa de ser até a se
mana do evento paU-espor
tivo. Oonvers'ardos?

FORUM - da Comarca
de Jaraguá do Sul, em fa
se final de Çlcaoamenfo,
com 2.661,42 m2 de área
construída, em ·arquitetu
ra arrojada, teve testada a

iluminação esta semana,
inclusive a exteri�olr, dando
um magnrfico visual a o

bra, gigantesca e que te
rá, sua inauguraç.ão 'ofi
ciai ,em outubro, quando
dos JASC. Chamar-se-á
"Deseml;>arga,dor João
Thomaz Marcondes de Ma
tos".

CADETES - 'InfOrmamos
aos alunos da 8.a sériß
qUe _encontram-se abertas
as inscrições para o Con
curso de Admissão: e Ma
trícula Escolar à EscOla
Preparatória de Cadetes \

do Exército, a partir \ de
1.'0 de setembro até 31

.

de
outubro, devendo os inte
ressados dirigirem-se á
Juntä do Serviço Militar de
Jaraguá do Sul a fi,rn de
obterem mai'ores e�clare
'cimentos. Olha áí garotões

_""""",""Ii�ue oportunfdade.-
•

BAILE DO LEÄO'- Uma
promoção do Uons Clube
Integração, será lum bara
to, isto no mês de outubro,
data 11, rio Baependi. A·
lém db II"BaiJe do Leão,
:este ano havera a.escolha·
da Rainha do Lions"inicia�
tiva que vem tendo uma

I;>oa receptividade. A ren
da da :promoção reverterá
em benefício dos menos
favorecidos. Uma ,lega'.

DE ANIVERSARIO - Es
tiveram dia 23 a Sra. Vera
Marcatlo Ie no dia 25 a Sra.
Sara Matta;r Fruet. Embora

"tard.iamente" nossas felici
tações.

LANCHES .- Após reu

nirem-se esta semana na

residência de nossa com

panheira de lide's jornalís
ticas Yvonne Alioe, as se
nhoras deste Grupo têm
novo enoontro dia três, na
résidênda d:a' Sra. CecrJia
Konell. Outro Grupo de
Senhoras, forám a Blume
nau, terça-feira, reoopcio
nadas 'que foram pelà�Sr,a. '

Ve�a Weege e, na qúarta
feira, �foi a vez da Sra. Ma
ri!ú Carvalho de Olivclira'
recepcionar amigas do seu
animado Grupo..

MIRANTE /

. -SOCIAL ...
J

(NOSSA GENTE - NOSSA TERRA - NOSSO MUNDO)
(EquIpe "CorreIo do Povo")

--------------------���------------�---.�-J�.. ------��--�--�

Debutantes/SO·
'belezocas .nu-

'.

. ..

mens

colune
A medida que aproxima-se o

B�TIe Branco de tsäo, que será
dia 5 de setembro, próximo sá-

'bada, portanto', aumentam as socíedade 'local, que
"

a ,éoTuna
expectativas' em torno da' apre- . vem anlecipando, e hoje, novas

sentação das meninas-moças 'à
.

debs colorem o pedaço.

\ .

Fabiana Albino, filha, di
Wilson (Asta) Albino,

de ltajai

ReJane Roéha, filha de'
Dalmo (Inês 'Q,ascho) Rocha

Eliane Cllda Zonta, filha de
Luiz (Arlete) ZontS

Cláudia, filha de Guilherme

Hum�rto (Edla SChUnke)
Emmendoeifer

I

Jane Mary, filha de Berto

(EI,mlra Gumz) Ebert,
de Blurnenau'

Natércia Dutra, fnha
de Annando. (Maria eecmà)

Dutra

Esta semana, no. Kaffee Haus,
para um encontro informal· e

descontraído, as àlinhadas pa
tronasses Sra Valéria da Costa

, (Arlete) e Sra. IIson Nóltêneo

� . ,

também este jonal, representado
pela Sra. Yvonne Alice - ama

nhã co�pletando mais um "ni
ve!"!.

• gastos (Amazilda),' reçepciona-.
ram, juntamente com a madri
nha de honra Sra. \fiétor Bauer

'(Elvira Hensohel), debl,ltantes e

convidados, dentre os quais,

Agora na Reinaldo Rau, ·626,'aten
dendo diarlaménte, Inêlusive aos sába
dos até às 18 horaS e aos domingos e

feriados das 8 às 12 horas. Demonstre
seU carinho. Ofereça flores da '

FLORICULTURA IMPERIAL
,

Decorações para casamentos - DeCoraç6es
.

para Igrejas - Decora9Ões para clubes - Arranjos
para festas - Buquls em

gera_jl'
.

'. .

.
Plantas ornamentais.

ATENÇAO: NIO temos filiais

----------�--------------
... , , .

�nnJir.'ftn-
uKAFFE HAUS','

. MAI,HAS JARITA EM FE.STA...
No 26.0 aniversário das Ma

lhas Jarita, quem ganha é voei:
Até 1S.0S tudo .,.Ia metade do preço

,
Visite nosso' complexo comer

ciai . composto. de requintado, café
colonial, maravilhoso posto de ven

das, lanchonete, play�ground.
Rodovia SC-301 ,- Km 5 - Fone

172-1266 - Jaraguá do Sul - SC.

Seu problema de roupa
suja já, era .. CIRO'S tem ,a

,

solução. Eficientel

Fundos Açougue Mahnke
" :

A foto mostra uma, ligei- sentada no paralama, cm
ra parada no .local onde a dada por Renata Burow,
Eslrpda do Poço�. Grande pelos constantes enjôos da
lentra hoje na BR-101. Cor- gest8ll1t8•.00 outro lado do
'ria o ano de 1952. A bordo carro a ,rt� . .Lilly ,",arnack

J de, um ultra co"fortável e o namorado Ernesto (pa
Buic!k, placa 1-95-08, cor checo) Bartsch. Ao fund9
vérde-garrafa, pertencente o namorado de Renata -

ao papal Rl.IIdOlphoL. Hufe- Dietrich Hufe'nu8sSler. e

nuessler, um grupo. des- :seu' futuro cunhado Hans
cOntraído de Jaraguá elO Burow. Desnecessário di
Sul dava um ',pulo ao bál- " ,ze.r que todos se casaram

neário de Barra Velha. De ' no devido tempõ, Ah! ·Bons
casados

'

ap.enas nosso �I tempos que ,não. voltam
Diretor e Do!)a Brunhilde,,' mai!!...

BODAS DE PRATA - no 11 Livro do Jaraguá
Obedecendo . aos procla-: Um Oapltulo na Povoação
mas do Edital n.o 3.834, de do Vale 'do Itapocu, pAgo
17.08.55, publicado na e- 317 a 319. A boda de prata
dlção n.o 1.855, de .• , .. ,

..
� será eornemorada 'no dia

J 28 de aqosto de 19'55, do 12 de setembro de 1980,
CORREIO DO POVO, dois às 20 horas, na sede so

jovens enamorados
.

com- clal do Grêmio -Esportívo
pareciam ao Registro Ci- Juventus. "Corre,io do Po
vil para o seu consórclo. va", feli;Z,peIO evento e, co

Renata Burow, filha de E- mo testemunha irdormida
mllio Burow e Elia Schwab da história de Jaraguá do
BuroW unta-se a Dietrich' Sul, sente-sé honredo em
'Herrnarm Wolfram' Hufe- comprimentá-Ios pela pas-
nuessler, filho de Rudoilpho _ saqern das bodas de prata.
Hufenuessler e Hilda Keil- Deus guarde este.casal!
bach HÍJfenu�ler, e o' fa-'

.

to foi assinalado com uma BONECAS VIVAS - Este

comemoração no dia 3 de
.

o Concurso que o Liens

setembro, no Resta:urante Clube Cidade Industrial
M'arabá. REmata era funcio tem 'programado pare o

'

nâria categorizada dà Câ- dla 08 de outubro, uma

mara de Vereadores de 'quarta-feira, com Intclo às

Jaraguá do Sul e Dietrich, 15 horas, no complexo es-

'o engenheiro qurmico in-
7 portivo-social do, C.A. Bae

dustrial, formado pela U-' pendi. Segundo Alpir Bit

niversidade do Paraná. No tencourt, o p·residente, a

dia 3 de setembro eles de- lém do' Concurso, haverá
vem comparecer à Igreja. no local chá e desfile de

Matriz para serem aben- ,moda infantil. Os pais qu�
çoados pelo Vigári(), p�la . queiram inscrever suas fl

passagem dos seus 25 a- IhflS ao Ooncursp· Bonecas
nos de casàdos. De casà': Vivas, poderão fazê-lo jun
menta tiv.eram três filhas: to a L'ojas May e Bazar Ja-

-Karim Mariane, formada Iraguá, ao preço' de 100,00.
em Administração. de Em- Ingressos para' a promo

presas; Mônica, cursando ,ção' terá idêntico valor � a

o 7.0 Semestre de Enge- renda reVierterá par,a fms

,nharia Química e Cris,tiane� ,,filantróficos.
cursando o curso Cientr- I

. • ,

fico. Die,tric_h; com forma- SEMANA DA PATRIA

ção acadêmica é, atual- Não diferindO' em napa de

mente, Diretor-Presidente anos anteriores, com o le

das Indústrias Reunidas ma "A 'ndependência Sol..

Jaraguá S.A. e Diretor-Pre- mos Todos Nós", inicJa se
sidente da CONPAL - Con- gunda-feira, dia 1.°; cul
centrados para Alimentos. minando no domingo com

Renata tem 1 irmão, 1 cu-
.

desfile' crvico pelas ,ruaS
. nhada, 1 sobrinha 'e sua da cidade, o pl'1ograma. da
mãe KarOilina \

V. Burow Semana da Pátria de Ja

Dietrich, 1 irmão, l' cunha� raguá do Sul. E após o.

. da, 1 sobrinha ,e 2 sobri-. desfile, o Grup.ol Escoteiro
nHos e' a m,ãe, Dona Hilda Jacoritaba promove crmr

Hufenuessler.· A vida dos 'rascada no p'ãtlo dte, festas
.

Hufenuessler vai contada da Matriz 'S. ßebastião. ,

D. MARLI BAUMER - que deixa,deveras satisfei
Presidente 'da Ação Social ta a diretoria: äa Ação So

de Jaraguá do Sul, re'ée- 'cial,' segundo revelou sua

bEm terça-feira a Sra. InT Presidente.' .

_

dente da: Fundação Cata- . O COQUETEL - das

grid Z. Trancoso, Presi- debutantes, terça-feira, no
dente dia Fundação· Catari- Kaffee Haus, foi "excelen�e,
nense do Bém�Estar do l'1eunindo' a� 'c;febs, suas

Menor (FUCABEM), que mães, a comissão organi
está ·efetuando visitas às zaaora, patronesses, ma

entídades assistenciais do drinha' e imprensa, com a

inteJ'jor� do Esado, �ue' 'se . ornamentação
. floral da

,

servem' da Fucabern. A' Floricultura Imperial, da a

FUCABEM colabora finan- miga Ivone. Realrne,t'te
ceiramente com nossa A- muito bom o "coq", des
ção Social entre 30 a 35 contrafdo, inclusive ,com

mil cruzeiros mensais, em ,rsorteio de brindes e iQI pre
mantimentos, . prof�ssores, sente o.ferecidÔ às 9aro-
serventes e estagiárias, tas, um bonito anel de bri
numa forma muito, positiva Ihante.

!

'Calce e vista-se melhor
neste 'outono com �

..

[U M E,H[ II L fL UlK I A n I
Oficina de Máquinas

de Escritório
Antes de mandar suas má

quinas para conserto, 'con
, suite-nos.

Rapidez, efioiência e bons
preços estão a sua disposi"
ção. ,

.

\',
� ,Rua Venâncio da Silva
Porto, 331, ao lado da Weg I,
Fone 72-0053· (recado) - Ja
raguá do sul-se.

Para' este outono, vista-se
na moda, elegante e descon-
tralda. Passe na'

,

Confeoções
Sueli ..Etda.

,

TrAs lOjas para melhor
servir a distinta clientela,
duas na Getúlio Vargas e na

d

M�rechal �eodoro.
CINDERELA,

a melhor opçãd para
�suas compras.

� ,

Lanznaster
'Av. Mal. Deodore, 364

f JARAGUA DÓ SUL _' ,S,C
Um presente para cada gosto

e verifique as opções
para presentes que s6 a

SUELI, TE�.

a,zderela II .JóIAS?
PRESENTES?

� 'S-O NO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO .. daragÚã do Sul SEMANA DE 30/08 a' 05 DE SETEMBRO DE 1980
PAGINA a

TERRENO x APARTAMENTO,

"L�R IMOVEIS" OFERECE APARTAMÉNTO, DE FINO
ACABAMENTO, EM TROCA DE TERR,ENO NA CONFLUEN
CIA,!;>AS RUASPROCOPIO GOMES; BARÃO DO RIO BRAN
CO E AV. MAL. DEODORO E RESPECTIVAS LATERAIS. IN

FORMAÇOES, PESSOALMeNTE, NA LAR IMOVEIS. '

LAR
'Rua Êstérla Lenzl, esquina' Av. Getulio Vargas,

sobreloja de Dalmar � Màgazine�
"

••• AGORA EM NOV� ENDEREÇO PARA
MELHOR SERVIR'VOCI!:

..

Te'lefolie ••••••••••••••••••

'

(0473) 72-0510

TERRENOS:

..;_ Praia de Ubatuba (centro), magnrfico lote a 30m do

mar, zona super-nobre (2.0 totea parti-r do mar).
- Praia de Piçarras, próximo Hotel Candeias, lote a

120m do mar. Troca-se por carro o� terreno em Jaraguá;
. I

"

- Entre Jaraguá Esqueçdo' e Francisco de Paula. bem

próximo Loteamento Marcatto ,e nova Avenida que ligará
aqueles dois bairros, área de 80.000m2 (200x400), o que
dá 128 lotes residenciais ou chácara de lalto-padrão� Ideal
também para agricultura Oé possui parte em arrozeiras).
Apenas 50 mll' o morgo. BARBADAI

CASAS:
- Rua José Emmendoerfer, a 200m de supermercado,

,

casa de madeira de ,98m2, construlde em terreno de 714m2

(17x42). EstlJda propostas.
,

- Ilha da Figu«;lira, a 1 kmt da ponte pênsil da Weg II,
casa nova de madeira com 3 dormitórios, cosínha e ba

, nhelro em alvenaria, abrigo para velculo, edificada em ter
reno de 630m2. Apenas, Cr$ 370 mil. Estuda condiçÕes. ,

�RANJA:
,

\
A 4 km' do centro, uma área de 48,000m2; edlftcada-

,
com'moradia de madeira e granja: para 'frangos de corte
até 10;000 unidades, com instalações novas e equipamento
completo. Possui ainda raneho, carroça, pastagens, água
corrente, palmital, etc. Cr$ 2.500 mil. Aceita carro e terre-

,

.

no em negócio. Estuda propostas.
'

DE 17' A 25 DE OUTUBRO - XXI JASe
EM JARAGUA DO SUL

'

PREPARE-SE: VO'CI! DEVE PARTICIPAR I

17 Moretti. Jordan & Cia: Ltda.

VEiCULOS USADOS REVISADOS

Financiamento próprio

Belina II L - vermelho. . . .. . . . . . • . . . . .. /1980
Belina II L ..; bege. . . . . .. . . . .. . • . .• •• . . 1978
Corcel II L - branco .....•..•.....••.. 1978
Corcel II LDO - prata' ...........• : .'. . .. 1978:'

, Corcel cupê - bege.................... 1977
Corcel cupê luxo - branco' ! ' 1977
Corcel cupê -, branco .• ' ...........•..,. 1975
Corcel cupê - vermelho ••....•• ;...... '1975
Chevette SL - prata ••...•••••.•..••..•

-,

1979,
Opalacupê - amarei/o •...•••. : .. , ...•.. 1974
vw 1300 - bege •.••.•..••••• '

•••. ;
'

••.'. 1979
VW 1300L - bege •••••••••••••/....... 1975

•

,--------------------
., ,.,!

I �
. Nós colocamos mais I

I cor em sua Empresa I
'I fIlZ

Para isto 'estamos
"

I
I :z: equipados I

I t', com um moderno J

i departamento de ärte !

1 ca
!

I � Fotolito .e MáqiJinas de f.
! 'li; Impressâo I o F F SET I
I,

'

I
'

'I'
_.......

,

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

E1ETRomO'TORES WEIi S�A.
Rua Venâncio da Silva Potto, 399 _·Cx. Postal D-20
Fone:, W473) 72-0522 (PABX) ..c. Telex (0474) 177
CGC N? 84.429.695/0001-11 - Companhia de Capital Aberto
89.250 - Jaraguá do Sul,..,. SC - Brasil

Senhores Acionistas;

E.nc�rrado o p�ime,iro semestre d� ���rcício �ocial _ iulho!l�, dirigimo-�os com satisfação, aos senhores a-
,

<:Ionlstas para, informar de forma.slOtetlca a Situação economlca e financeira em 31/07/80; e os resultadQs veri-
ficados no penado de,l� de fevereiro a 31 de julho de 1980.

'

Jaraguá do Sul, 15 de agosto de 1980.
A ADMINISTRAÇÃO

ATIVO
-

,

Circulante

Disponibilidadés
'

Créditos
C!lientes
Outros

Estoques

Despesas diferidas p/ semestre seguinte
Realizável a.Longo Prazo \

Total Circulante e Realizável a Longo Pràzo
Permanente

Investimel'ltos
Imobilizado
Diferido

Total do Ativo

PASSIVO

,
,

01/02a
31/07/1979

553.751.808
15.282.534

302.566.933
'

253.237;459
, 49.3�9.474
228.359.979

7.542.362

761.336.494
707,751:039
53.585.455

,592.189.111

33.031.8Y6
190414.895

1.415.850.525

844.549.051
197.415.993
629.725.904
17.407.154

2.260.399.576

01/02a
31/07/1980

1.396.435.630
9.878.149

12.456.456
566.208.264

335.599,66�
38.419.345

,

287.955.197
9.225.123

901'.807.929

Circulante
Exigível a Longo Prazo'
Total,Exigível
Patril:T1ônio Líquido
Capital Subscrito
Reservas de Capital (35.015;000 ações ordinárias e 35.015.000

, ações preferenciais)
Reservas de'Lucros
Outras Réservas de Lucros

Lucros não Distribuídos
'Total do Passivo

267.546.661
171).217.605
443.764.266
458.043.663
210.090.000
40.678.339

207.275.324-
127A19.769

I 79.855.555
I 901.807.929.

1.076.875.170
239.696.395

1.316.571.565
943.828.011
420.180.000
86.700,790

436.947.221
206.842.455
230.104.166

2.260.399.576

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO SEMESTRE EM 31 DE JULHO _

31/07/1979
)
31/07/1980

Receita Bruta
•

653.350.745' 1.643.239.903

Vendas de Produtos e Serviços 533.414.425 1.455.329.999
Incentivos Fiscais e Exportação 119.936.320 187.909.904

'. Deducões:

Devpluções, Apatimentos e Impostos (94.588.9791 1257.718.1971
, ,

Receita Líquida 558.761.766 1.385.521.706

Custos das Vendas e Serviços 1347.986.001 1 1801.81'8.4181
Lucro Bruto 210.775.765 583.703.288

Despesas com Vendas 144.146.7821 1107.735.3891

'Despesas'Financei�as 114.608.4101 159.703.7801

. Despesasßerais e Administrativas 125.966.566)
,

(64.639.645)

/ Lucro Operé'!cional 126.0�.001 351.624.474

Resultado não Oßeracional 315.470 626.1'14

Saldo de Correçãó Monetária 110.613.922)
,

113.562.822)

Resultado fintes do Imposto de Rendá 115.755.555 338.687.766

Provisão para. o Imposto, de Renda, (35.900.000) (108.583.000)

Lucro Líquido do Semestre ,

79,855.555 230.104.766

, ,

Lucro por Ação 1,14 3,28

EGGON JOÃO DA SILVA
Presidente do Conselho de Valdir Bruch

Administração e Diretor Pre- Técnico Contabilidade
sidente.

' CRC-SC M 10.166
CPF n� 009 954 369-91 CP'F n� 093070529-72

BALANCO SEMESTRAL
,

'

Júlio Césa( , e o Turismo Operário
J

'Falando no Pavilhão da
Citur,_em Balneário, Cam
boriu,' no Prime'iro Encon
tro Sócio-Econôm,ico São
Paulo-Santa Catarina, o

Secretário da Cultura Es-'
porte ,e Turismo, Júlio Cé-'
sar, fez uma brev� expla
nação sobre·o lançam.ento
neste Estado do turismo
operário, di'zendo que foi
a forma que o governo es

tadual encontrou palra pos
sibilitar

'

que os trabalha
dol'le's catal1inenses $8 be-

,

neficiassem do" turismo,
".,."." ,'"

nao apenas pelo acesso

às praias,'ou, mesmo por
piquenliques de um dia,
mas que também eles tl
ve�em acesso aIOS hotéis
'para si e suas famílias,
por uma semana, e até

mais". Júlio CéSar reco·
nneeeu que se trála- de
uma iniciativa 81Tncra�em
caráTérexplerim,ental, "mas
que já deu os seus primei
ros frutos, porque ja een..

seguimos trazer às nossas

pra:iãs centénas de! operá
Fios Ie suas famílias para
um justo repouso". DiSse

, t8JMbém,que' o turismo o

perário não dispensa a ati

va pa!J1icipação das firmas
onde trabalham os . inte

resados 'nesse tipo de

turismo, porque é ' indis..

pensáV'é1 que as despesas
de hotéís e de trans,po,rte
sejam 'antecipadas pelo
empregado/r, para cobran

ça posterlor em' módicas

prestações. ,

'Lembrando que em São
Paulo há milhões de ope-

.
.

!

ConcursoMililar 8ß
Com o' objetivo de pro

porcionar à juventude" es�

tímulo para melhor avaliar'
a irnportãncia do Serviço

� Militar, "O Ministério, do 1:
xército lançou o Concur-
907'80, sobo terna "O Jo
vem, o Serviço Militar e o

Futuro do Brasil" de âm
bito naciorial, com partlcl
pação aberta aos estudan
tes dos estabeleclmentos
civís de ensino médio. A
coordenação do concurso
é dá Dlretorla do Serviço
Militar, cabendo ao Gru
pamento do Leste Càtari-,
'nense com a colaboração
da 16.a CSM, Delegacias
de Serviço Militar e Juntas
do Serviço Militar, a r.es

ponsabilidade por suà di
fusão em suas. respectivas
áreas, inclusive procuran
do interessar �OS estabele�
cimentos de ensinO em sua

promoção, através· da Se
éretaria de Educação.
Os 'trabalhos constarão

de um texto sobre o tema,
manuscrito ou datiloqrafa
do, em espaço duplo, e que
deverá ser feito num rná-:
ximo de,15 e mínimo ele ,2
folhas ,tamanho ofício, uti
lizados somente uma das

üzados somente uma das

faces. Devem ser entre
g.ues pelos concorrentes
nas Delegacias do Serviço
Militar até o dia 16, de se

tembro de 1980.

Ao primeiro colocado
em âmbito. Regi'onal, serão
conferidos Cr$ 6 mil e Cr$
.3 mil; ao, segundÓi, ao pas'
so que à âmbito Nacional,
Cr$ 13 e Cr$ 7 mil, respec
tivamente. Outras informa

ções sobre o Concurso
Militar/80 poderão ser ob
tidas junto. a Delegacia do

Serviço Militar, na Prefei
tura Municipal de' JarÇiguá
do Sul QIU nas Juntas do

Serviço Militar, de cada
,

município.

Europa Distribu;dora.
Excelentes filmes eróticos, importados -;- Su-

per 8, Colorido. Preço': Cr$ 4.400;00., '

'

I

Desejo reéeber o filme número

O 201 - Tedy Baer
O 202 - Kirmes
O 203 - Prick Espezial, \
O 204 - Bar
O 205 - Lesbian Show "
O 206 - Roll-Stuhl
Envie o cupom e e cheque nominal na �es

ma remessa para� Europa Distribuidora ...:...Pos-
ta 'Restante - 89250 ,;. Jaraguâ do Sul-SC. ,

, Prencha em letra de forma

Nome ...•.•.•.. :.' •••.• ,.'.,•••••• ,•••..••.••••.

Endereço ;' .•.•. ;............ n.o .... Apto...
\

'

"

Bairro' ..... ' .; � ,

" '.

,

I

Cidade ..........• '

..• '•••..•..• Estado :::. � .

Atenção: Estritamente para maioreS de '18 ,anos.

rários que se bIe'nefic�am
geralmente de férias c_ol'e
tivas,' mas que ficam nas

suas próprias ca!Sl8S, por
falira de 'planejamento de

!um tUflisO\o financiado e

ol1Jentado, ao mesmo tem

po em que a ,.r�e hotelei ..

ra do litoral permaInece 0-,

ciosa a maior pa,lte do a-
.

no, pergun,tou 'sobre se

nãio seria possível, esta
belecer tambem em São
Paulo. esse tipo dêwnsmo
e lêmflrou "que' as n�as
p,raias, os noseee hotéis e

a nossa modesta eocperiên
cia ficavam à dispösição,
da! Se-cretaria de Esporte
e Turismo do grandIe Es

tado bandeirante".
O dr. Carlos de Arnaldo

Silva, subchefe da Casa
Civil do govfelrn:o paulista
para Assuntos do I�terior,
disse 'que a experiência
catarinense era, inteira
mente inédifa no seu Es
taoo Ie que ,ele con:c1ama
va OiS' prefeilos

-

'paunstas
presentes para que estu
dessem a introdução do
turismo operário em seus

municípi'os. ,D,isse, que a

expelliência catarírí�,nse no
setor seria de grande va

lia, porque ele prlefendia
propor aos órgãos com

petentes do governo pau-,
lista tão benéfica iniciati-
va que possibiliit'aria aos

operários do seu Estado
o benefíci'o Idk:> tLil'ismo,
hoje um pJ'livilégio das clas
ses mais abonadas finan
ceiramente".

'

Encerrando às suas con

siderações sobre o assun
to, Carlos de Arna1'do Sil
va- di_e que a, sugestão
para o lalnçam�nlto do tu
rismo' operário em São
Paulo talvez tenha sido a'
parte mais frutuosa do En

contro, porque ,
mostrava

um aspeco n'ovo' dO pro
blema e abria uma almpl�
persp'ectiva' de incluir a

grande classe operária
pauliflta entre oS benefi
ciados por um turismo
confortável, econôm,ico, de
,finan,ciamento 'Ja médio
:')razo.

,SALARIO FA"MILIA
,

,

O �a'lário-família, s:egun
do projeto-de..lei do depu::'
tado Ruy Côdo (SP), que
modifica a lei 4.266 Ide ou
tubro de 1963, deverá ser

pago a todos os trabalha
dores, por filho cu dep'en
dente, no valor de dez por
cento sobre o salário mí
nimo Icc'al, par!i aqueles
que percebem até o limite
de cinco safãriüis. Os que
percebem 'acima de cinco
até o limite de vinte salá
rio� iilínimos, Q $'alário"fa
mília será no vÇil.or de cin
co por cento do $al'ário
mí�imo lOcaI. Quem ganha
aCima do, limite de vinte

. sararias, não fará jús, a es-
s'e�beneffcio. '

.

Chevette so.

p

" ,..:_

Emmendoerfer Co�. 'de V'eícul�s 'Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_,

CORREIO �O POVO • .JaraguA do SUl ,
,

, } ,�... _.

CONFIRA A HISTÓRIA ...
I IBario de Itapocu,

'

t:_ HA 30 ANOS_

i!!"�;;:. 1

_' Há trinta anos escrevia-se 1950 e EI semana era con-
,

,,;ada de 30 de ag�sto a 5 de setembro, que ê quando Artur

Müller abria a: primeira -página 'do, CORREIO' DO POVO, para
uma homenagem aos Pioneiros de Jaraçuá. Ge'org' Czernie-'

, wlcz era o focalizado. Natural de Benim, Alemanha, nasci
.d� aos 12 de ,janeiro de 1866, (era hlhö 'de Franz Ozernie

"., wicz .e Augu�t� Lengnick. Em, 1�90 'rumou parä o arasu,
'desembarcando em Joinville "'onde ,6, 1:Inos dep?iS casava
com Helena Schulz e passava a morér 'em Ja_raguá. Em 1897

começou a grande luta entre Joinville e Paràtí-' (hoje Ara-,
,,1qu�ri) pela posse de 'Jaragúá, que ele' queria como dlstrl

to da Manchester Catarinense. Em 1928, 'quando o "Cor

reio do Povo" Jnlciou a campanha péia emancipação do,

, então distrito, foi um dos primeiros a' solidarizer-se com o

. jornal, juntamente cm Guilherme Walter, Angelo' Rubini, Au
gusto Mielke: Jacob Buck; Henrique Plazera e 'outros, vito-

, rloso, afinal, em ,1932. Conta a história .que; pelo Decreto

lt-J.O 565" de 26, de marçode 1834 os distri�os de Hansa e

Ja'raguá passaram a _formar um único' municfpio!'Desde e�
tão são passados 46 anos ,que :Jaraguá do:, Su)

,

autodeter

minou-se politicamente. O Pioneiro, em 10 de Novembro de

·1938, cercado. �e seus filhos Helena Kellermann, Erna e,
,Ernesto, e�pirava nesta ,cidade, certo de ter dado sua gran

de contribuiçãl) para a formação de, u� municipie que ho-

je,figura entre o.s 10 mais desenvolvidos'de Santa Catarina

e um 'dos primeiros 100 mais progressistas do Brasil.

�HA20ANOS-
, �

....

,

-

_ 'A edição que co,rrespondia à semana trazia a notí-

cia do primeiro 'ano 'de vida do "garotinho" Luiz Paulo

Marschall, filho do casal Herbert e Rel'inde Marschall. Ho

je, aos 21 anos, Luiz Pauo é um garotão, depois de passar

doi's anos na Base Aérea de Florianópo'lis e é o dedicado

funcioná;io d�' BRADESCO _ Banco, Brasileiro de Des

contos S.A., de Jaragué' do SLiI.

_ No dia 14 de agosto de 1960 estava ,em' festa OI lár

do casal Hella' e Alvim Seidel, no vizinho município de,
Corupá, ,com' � nascimento de uma robusta menina que na

pia �atismal receberia o Simpático nome de Rita.
,

,

- Gerhard Arthur Marquardt (já falecido) e Eugênio V.

Schmoec!<el, respectivamente presidente e se«retár,io geral
do Itajara Tênis Clube, convidavam às, sócios para uma As

sembléia Geral Ordinária, para apreciação da seguinte or-,

dem do dia: ai) _ Discussão e aprovação das contas da'

Diretoria e do Parecer do Conselho 'Fiscal; b) _ Eleição, do
Conselho Fiscal' e Suplentes; c) _ Reavaliação de valares '

patrimoniais; d) _ Fixação de jóias e,mensalidades e as-

suntos de interesse social. Tempos depois, '8 entidade que

nãó chegou a desfrufar os degraus de um status "bem" ClT

paz de suportar uma sociedade com tênis, po'r movimentos

de várias alas, transformou-se na Companhia Melhoramen

tós Jaraguá, modificando a entidade civil em empresa co

merciai, contando, desde logo, com um relevante patrimô
nio em pleno coração da cidade. ,Quase dois lustros se

passaram desde que as ações correspondentes foram dis

'1:ribliidas entra os anligös sereias, capazes d� render, bons

dividendos. O tempo enêarrego:u-se de demonstrar que nem

tudo o, que consta na teoria é verd�deiro na prática, ou .Vi
ce-versa. Mesmo s�rvinao aôs interesses dos ,empresáriOS
que encontraram, \ de pronto, um ponto de apoIo para ,me

Illor abrigar os visitantes, dada a carência, de hotéis, os

résÜltados esperados não chegaram'
-

a .çonvencer. Nem ao

corpo administrativo � nem ãos'acionistas, estes últimos"
principalmente, que não'tendo sido prejudicaq,os, com a mu

dança do patr,imônio de lazer por patrimôni�.. c,o_l!!, fin!'l lu
crativos, sentiram-se frustados ,com o não reéebimento: do
anun.ciado r6torno do lucro empresariaJ. qomo em tais 0-

p�rtunidades se dividem os grupos, alguns chegáram a
'

comparar a santiCla frustação, I c�m a especulaçãO: de ou

tros empreendimentos que,' em idênticas situações passa
ram das mãos de um grupo para as de algul)s poucos, a

se acentuar &ada vez mais na posse do bem comum. 'Um
irttestidor, que -seguramente, nÍio pertence aö grupo da

"economia popular" porque fazia parte do ".clube bem",
chegou a afirmar que seu investimento consentido não, era

.c�Pim: achandcyque �m no�so meio, on�e um é, irmão do,
,

outro não devia prevalecer a: discriminB.9ão de valores ou'

de p�rticipaçãó. ,b .,

Planejamento ' na TV

Continua repercutindo
, "n,a opinião,Públic�;o_deb�:
•. te do Mir;1i$tr,o .d,q PIa.l)eja..I,

mento com, repórteres es-

r pecíaüzados da televisão

brasileira. Poss,ivelmente

gravado com alguma ante

cedência, não deixou, con
tudo, de criar al'gumas si-

'tuações de surpresa ante

COLUNA ROTÁRIA
')
,\

.

.

"

As senfioràs de Rotarianos de longa data

'oferecem o seu trabalho deslntéressado, em favo� ,

do at'ingimento 'do� objetivos maiores dos RP'�a-'
h, Club's élé su�M cíoades e de Hotary tnternatío-:
nal..

- '

t' .

.

O terhpó,' contudo, 'encarregou-se
.

de de

monatrar o quanto é necessário ? disciplmame�
to 'dessas àtividades, disciP,Jiriamento, q!J� as pro-

,: 'prlas iflt.7ghtnte'� ,e�tav�m 'a '��igir,. diante do-vo
_
lume ,de .ativldádee a serem exercitadas, on�e a

organização: desempenha 'uni papel de' grande
,

valia para 6 seJ perfeítb funcionamento ..

,/

, "Assim 'é' q�e se formàram Cis Entidade� de '

Senhoras de Rotarianos, geralmente conheçldas',
, ,como Casa da AmizadÉ\ à nfve� de

•
clube 9', e�

forma de Associação para as' areas oomuns on

de exi�te mais de um F\ot?ry Club. fre9uente em

muitas cidade,s: do Estado de S. ,Catanna.
, , '

No perfodo de 19 a 20 de.abri� d� 1980, e'f!1
Lages, quando da ConferêncIa Distrital, reah-,
zou-se o 1.°, Encontro Distrital, quando foram de

lineados e discipnnado�, os meios de., vida des
sas Entidades de Senho'ras' de Rotarianos, atra
vés' d,as Orientad:olras SecciÇ)nais, Coorde'!1ado
ras Regionais e a Coof1d,enadora Nac.i?nal. ,

,

Em Jaraguá do Sul a Casa da AmIzade esta

sendo administrad,a p'elk seguinte diretoria: Pre
sident e- Astéria Hansen Vargas; Vice-Pr_;s.iderí
te .....:.. Vera Schwinden Marcatto; Secretana

'{vonne Alice Schmoeckel Gonçalves e' Tesou
reira - Marlene Panstei,n.

Na Capifal', do Estado e:xistem ''Os Rotary
CliJb's 'Florianópolis, Florianópolis-Leste, Floria

nópolis-Estreito. e Florianópolis-Nol1oeste e, to,:,
mo tal' no dia 20 dOI corrente fundaram a Ass�ciação' de Senhó-ras de .Rotarianos .de Floriano!..

polis ,atendendo. à orientação. superior, quando
foi eieita e ,empo.ssad,a a primeira Diretoria que
ficou constituída das seguintes Senhoras: Pre
sidente - Brunhilde Mahnke Schmoec'kel; Vic,e
-Presidente - Annemarie, Garcia dos SantoS!;
Secretaria...,.. Joana D'Arc Garcia de Brito; Te
soureirà - Heloisa H. Vianna 'e Orientadora Sec
cional - Jurema Xavier Fischer.

De parabéns estão as Senhoiras de Rotaria-
,

no.s que atenderam, desde logo, o. c�am�mento'
para tão importante tarefa '�e, orgamzaçao das

Casas da Amizade, pr�comzado pela, Coorde
nadoria Nacional.

AUREA MOlLER GRUBBA
Tabeliã e Oficial do Registro de

Protestos

- EDITAL -

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses:

,

Ämauri José Gerent, Estrada ,Franciscá
'

de

Paula, nesta. CornI. de Calçados Cinderel� Ltda.,
_

-

AV. Getúlio Vargas, 198, nesta. Garlos AlmIr Gon
,çalv:e's, Rua Reino.ldo Rau,'116,. ne�ta. Elm!, l3u
blitz, IIna da Figueira, nesta. TibériO Gobbl. Rua
Ilha da Figuei'ra, 3"54, nesta. \

Adalzlra Ptazera de Azevedo
,

Oficial Malar
,. ,

-HA10ANOS-
,

I
- Mário Tavares, investido no mandato de deputado'

':estadual relvindít:ava em favor do 'Vale. Em ree,ente pronun-
,

ciamento na tribuna da Assembléia Legislativa, a ponte so

�'bre o rio' Itâ�cu (onde já passa o asfalto, rumo à Massa-
'

'randuba e' Blumenau) na cidade' de Guaramirim, ·era reivin�
äidada pelo representante, especiálmente a' I'iberação da

ponte mencionada,. que tempos depois 'foi construfda e ser

ve de leito à,.atual.;rodpvla.:' ','/ '_'"

- Falecia no Hospital, da' cid�de de Guaramlrim o Prof.
I Cantalicio Flôres. O extinto til1ha sido' eleito vereádor pela
,�'Arena e ocupava o cargo de Presidente da Câm�ra Muni- .

. 'eipall, de .GLiaramirim. Paulino de Bem, Prefeito, decretava
luto oficial por 3 dias.

_ Dia 19 de ag(;)sto' de 1960, falecia dona Adéloia Pi;:t
iera Fischer, �o Hospital Sagrada Família, no Estreito,
em FlorianÓpolis. Filha de Angelo Piazera e Constância Ni
coluzzi Piazera, e casada COm' Francisco Fernando' Fischer.
Um necrológio no final dizia do seu amor à terra, ehegando
a compôr um hino à .,Iaraguá, interrompido com sua súbita
morte.

'

\'
, ,1 ,

"

- A "ARENA indicava candidatos para o pleito de 15

.
de Novembro de 1970. Octacilio Pedro 'Ramos,. legitimo
candidato,de Jaraguá e do Vare do Itapocu, atual �residente
da ARENA local seria o' futuro Cleputada estadual. Camp,

"

de fato foi, e aindà 'é, passados'os tempos.
_ No dia 29, (;lo éorrenle, o 'Industrial Arthur G.G.

Gumz, completavâ o seu 50.0 ano de vida, festejando a, efe-
méride no Salão Alvorada.

'

r

Volkzaehlu;ng
Eine Dame stand vor meiner Tuer,
,Eine hoéchst sympathische Pe�on,
Guten Morgen, sägte sie zu mir,
Ich bin van ;der Zaehlungskommission.
Und sie setzte sich an meinen Tisch,

"Breitete "nen grossen 'Bogen aus,

So, nun antworten Sie frei und frisch:

Wohnen Sie, in Ihrem eignen l;Iaus?

Háb'n' 'Si� "Kinde'r, und wenn ja, warum?
Haben Sie ein WasserspuelkloseH,
Haben Sie Salario minimum,
Schl,afen Sie allein in Ihrem Be�?
Alles dieses hat sie mich gefragt,
Und noch manches andre nebendei,
Und ich hab' es ehrlich ihr gesagt,
Denn ich bin ja sehr regierungstreu.

�'
'

"

,Als sie ging, da bracht' ich sie zur Tuef'
Achtungsvoll wir voneinander schieden,,'
Denn es war mir Wirklich ein Plaisir,
Und ich bin mit mir jetzt sehr zufrie.Clen•

(
Ich ,bin nicht mehr irgendso ein Miststueck,
So ein unbekanl'lter kleiner Dummer,
,In der brasilianisch�n Statistik ,"

Bin ich jetzt 'ne aeusserst rwicht'ge Nummer.

Rudorf Hirschfeld, Sãó Páulo

(
,

- aa F>érguntas que eram

lançadas, ao Ministro Del
fim Neto, mostrando-se'
homem ,de, grande acuida
de e .COI)1' palavreado

.

que
sempre .o deixam :érp, pé
dlante de problemas mals
deLicados 'e, os que não a

feitos aos' seus pronuncia
mentes- ficam com'

'

a im-
'

pressão de que o Jesteja
.do professor de economia,
embora sensível com os

problemas die sua Pasta,
não as encara de forma
tão, dramaticamente 'apre-I , r _ . •

sentados por outros' espe-
" ctatlstas da'área econômi-

'

cá. 'Aé os economistas Ie
varam a �U8i' "apreciação,
.reconbecendc qUE;! o tra- _

balho désses , profissie- "

nais, mesmo feitos 'com
multa serie�aq,�" g9êJ� ser,

I' postedo;�me!1te, desmenti-
'do.

"

"

, Neste pipocar,de .fra�es
,

e _:Oipjnjões, "
,ex-ministros

'da área; econômica, ,tqm
bém foram ouvidos: Bu
lhões, STn;lonsen', Gúdin,
RdEerto Campos e Celso

'. Furtaoo..'
,

Eis ,?:_ qU,e pe,nsarp e di-
zem:,

"

'

Para Bulhões a inflação
deve'rá mostrar sinais vi- "

síveis de decHnio:at"é o fi�
nal deste' ano. Afirmou
que o País ri�9�pode "dei
xar ce alimentar os salá
rios. Mas eles devem cres�

, '!

cer sem prejudicar a ca-

p,itálização das empresas".
, Gudin adia que 03 assa

.ariados devem ter sua

co.ta de sacrifício.s, mas�
"não tão grande ou equi
valente ii das classes mé
dia_� e dirig,ente".
Simonsen condena os

desequilíbÍ'ios orçamentá
rios e, repetindo Samu�l
son, dec'lara que "cada so

ciedade: tem a Inflação
que deseja".
R�berto Campos defen

de medidas mais duras no

oombate à inflação. Se de�
pendesse ,dele 0', País já
estaria vivend,o sob, o re

gIme recessivo.
Celso FurtaCfo descobre

vícios estruturais na eco
nomia brasileira que' a
tuam como agentes, infla
cionários. \

E Demm, cansado, já de
tanto dar expTicações, aca
ba dizendo que' está fa
zendo 'o que pode. E dá
uma ,espinafrada nos seus

críticos, 'que se limitam a
critioar a :polftica do Go
verno sem apres.entar uma
alternativa le'gítima.

MUDANÇA NO CHEQUE
PreOCUpado com'a on

da de assal,tos Ie roubos,
principalmente quando as

pessoas entregam seus
tallões de cheques e os

bancos pagam, o" deputa- ,

do Pedro Geraldo Costa
(PDS-SP)� pediu ao presi
dente do Banco Central e
ao ministro da Fazenda
para que estudem a Pessi.'
bilidade de que os cfI'e
ques não tragam mais o

""ome dos, depoSifantes
,mas apenas o número de
identidade e o CIC. Na sua

opinião; eStÄ fato iria âtra-'
palhar violentam�nte a :a

ção dos ladrões que emi�
em cheques 'falsos.

,

-*-:-
ISENÇAÓ DA T.R.U.
Afirmando que as co'n,.

seqüências' da crise do
petróf.eo têm sido as mais
'desastradas para os mo

,torista:s de táxis, o deputa..
do Alternir Werner .ePOS
-SC) apresentou projeto-
-de-lei ora em tramitação
na Câmara, os islen,tando,
do pagamen,to da Taxa
RCidoviária Onica. Com es

se projeto, o parlailientar
procura atenuar ãsitua-

'

ção finànceira "calamitosa
- como ele diz na' justifi
cativa de sua prop�sfa -
a que estão submetidos

,

os motoristas de táxi,'mui
to deles, diante de tal si
uação, na iminência' de a
bandonar a profissão.

�P,AGINA 4

'Sobre", Ldesaslre -.I·�8utomotiilístico
I ,

: ,

,

SILVEIRA JÚNIOR
'o jornal "O Es�dQl" de'd:ez do 'corrent�', t�.az,

um artigo de AoeJ'ardo Sousa sO'�re, o .prlmelro
acidente, autornobllrstlco de Plcrlanôpolls, oco��'
rido no dia 25, de novembro de 1925. Esse, acr-,

,

dente - é Abelardo Sousa, quem conta -:- acon-:
teceu com um Ford modelo.1923 (chapa 8_?),
nas imediações Bö 'atual Instituto de Educaçao.
O velculo diríg,ido por Jorge Sandamaon" eape-,
tou e o, seu .motorísta morreu ao dar entrada no.,
Hospital. r'

,"

"

'
. ",

'

Ô,

:��
•

'\ (./"-� ;,< )��. I ;""'>I'_l.�' ',t",
,

"

, No jornal "O Sol" que eu diri,gia, rn.?' �eu n��
mero de 7 de agosto de 1971, recons�l�ul o. pnl
melro desastre automobilTstico (com yltlma) qu�

, ocorreu em Itajar. F,oi no dia 7 de .�a;lo.,'d'e 1919:,
O carro era um "Orix�' atemão- fabricado, �m 1913�
Quem dirigia 'era o seu"pröpfjetári? J:,ehx Buss�, I

Asseburqo, Quando h veículo,diescla.a, Ru:a Her,,:
cílio Luz (em frente ao, 'atual ,Gll,laram)." ,[pti,; ultra
passar um cárr9-de-inola_s, do qual saiu o' passa;
geiro Arnaldó Cunha, de 12 anos. B�sso A��e
burgo tentou trelar, 'màs não censequtu.domínar
o' veículo que atropelou e�matou instantaneameni

, P

te a vftima. ,
.

,

>I'
'. '

• '_ - I

'Nô dia em-que oC'orteü esse 1.o,acidEmte fa�
tal, Itajaf possuip: Gito auto�óveis. ,O de ,;�US�?,
Asseburgo havia custado dOIS oonto'5 de réIs. (em
1914) e naque'le ano de' 191«::1 pagara 20 �1I1. d�
imposto à Prefeitura ..

' � 0. que, consta do LlvrQ
de Regi�tro de Ve[c�los d� Prefeit�ra de Itajar,
ano de 1'919", sendo _pr,efelto da Cidade Marcos

Konder.
'>-1(-.- ,

Q,uando fiz essa reconstituição,' quiS sabe�
se um carro naquele tempo era barato ou car?
'Ele custava dois contos de réis €' um operáno
ganhava,.em médra, '30"mll réis pOir mês. L0g0, o
"Orix" custava aO' redor de 70 salários _daquela!
epóca. Com 70, salários. '!Irnimos ,ere hoje se com

pra um Passa.t z,�ro qUllo�etro. Se compararmos
o peso do... "Or.ix", Oi seu acabamento e, sobr�tu
do, o seu modestrsl?imo desempenho, conclUIre
mos que 's'sse carro 'era carfssimo.
'. -"_-'

A chapa do "Orix" era de n�m.em 10. Na

quele tempo a habiti�ação para gUIar carr:o� era

obtida na Prefeitura, quer se tratasse dei ve'lcul�
�automóve,l, quer d� traçãO animal. A pessoa co�.;.
prava a chapa e a caderneta que lhe dava o dI-
reito de conduzir o veiculo. '.

.
. Um antigo chofer daquele'tempo, :01 faleCI,;,

do Joãõ Cunha, me garantira que' O' primeiro a.u
tomóvel que: apareceu er.n Itajaí fo'i n<?, :an,9 de
1911 e pertencia a. j1.lcebfades Seara. As p:es
soas se assustavam qúando viam aquel'es mons

tro roncando e correndo pelas ruas e 'SIe escon

diam", 'informa João.
-.._-

.

A minha dúvida é sa.ber :se ésse ,desastre

que aconteceu em Itajal foi o primeiro do EstadC?
Naturalmente que com vftima fatal deve ter SI

do;- porque só seis anos .de�ois é que
.
.a.contec�

ria. em Florianópo'lis � pnmelra trag€dla automo
biHstica.

-1(-.-
,

Se você leitor" souber de um aoidente auto,':'
mobilístico com vrtirna, ocorrido em Santa Cata
rina, anterior a 1919, me escreva, que eu pro-:;
curarei reconstituir o episóqio.,

.

\

,-*-
A estatrstica é uma ciência muito, dócil O

episÓdiO' de Itajaf, por exemplo, comprova,esta
tisticamente, que a maior densidade de desas
tre-s automobiHsticos com vitimas que se fern no-,

trcta ocorreu exatamente naquela cidade e no
ano de 1919. Como' a frota de automóveis ita:
ja,iense era de apenas 8, um' ,atrope'lamento; fata:l
conesporiae exatamente a uma morte para cada
ofto vefculos. O que representaria mais ou, m�
nos, um milhão de mortes.DQr �no em acidentes
de automóveis em Nova Iorque...

-�
Mas se ,esse desastre não for o primeiro

talvez ainda se consiga números m.uito mais 'fant
tástic:os:-

'

.

,Imóbiliária '1
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL D'E JARAGUA DO SUL

LEI N.o 791/80, /

"Supf;emenfa e anula do,tações dó Orçamen1te Vigente.
O Sr. VICTOR BAUER; Preteíto Municipal de Jaraçué

diOISul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas

atribuições. .

'

Faz saber a todos I(i)S habitantes deste Município que
a Câmara de Vereadores aprovou ;e ele sanciona a séguinte
Lei:

.
,

,/

400.0010',00
100.oôo,00
500.000,00

65.000,00

,

100.000,00
100.000,00
10:000,00

2.000.000,00
1.100.000,00

50.000,00
40.00'0,00'

1.100.000,00

1.800.000,00
"

1.700.000,00'
,

450.000,00

45.000,00

500.000,00

550.000,010

50.000,00

'-

0601 - DIVISA0 DE OBRAS
06.01.16915752.032-3.1.1.� Pessoal civil 320.000,00
0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885342.034�3.1.1.1 . Pessoal civil 400.000,00
Oa03 - DIVIS,AO DE SERViÇOS URBANOS
0603.10605752.035-3.1.1.1 Pessoal civil. .....• 600.000,00
'0l>03.16915752.037':3:.1.1.1 piessaal ,c'M,1 ',650.000,00,
0702 - DIVISA0 DE PECUARIA

,

0702.04150872.042-3.1.1.1 Pessoal civil 100.000,00
0801 - DIVISA0 DE TURISMO
0801.11653632.043-3.1.1.1 Pessoal civil 15.000,00

,

TOT A L .... Cr$ 14.000.000,00

Art. 2.�) - As despesas decorrentes do artigo ante

rior, correrão por conta da anulação parcial e total dos pro
gramas e v.erbas -ahatxo discriminadas, constantes do orça
menfo vigente, a saber:

Anexo I ....;.. Quadro A

0101 - CAMARA' DE VEREADORES "

0101.01010012.001 Manutenção das sflvldades
da Câmara de Vereadores '150.000,00

, 0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.00'2 Maflutenção· das atlvldades

do Gabinete ctó P"refeito .. 82.100,00
0202 - GABINETE DO V1CE-PREFEITO'
0202.03070202.003 Manutencão das atividades

da Gab.
�

da Vice-Pref�ito 55.000,00
0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301.03070212.0'04 Manutenção das atividades

, ,da Dlvlsão de Pessoal .... 230.000,00
0301.15794792.005 Manutenção do sistema de

,Segurança, Higiêne e As-
slstêncla Médloa 30.000,00

0302 - DIVISA0 DE MATERIAL
0302.03070212.009 Manutenção das atividades

da Divisão de mate rlai .... 510.000,00
0303 - DIVISA0 DE SERVICOS GERAIS'
030'3.03070212.010 Manutenção das atlvldades

da Divisão d:e Servo Gerais 70.000,00
.

'

0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇAO
0401.08421882.012 Manutenção das atividades

, da rede municipal de ensi-
no de 1.° grau ..•...... . . 20.000,00

0402 - DIVISA0 DE CULTURA
0402.08482472.020 Manutenção: das atividades

,
da Divisão de Cultura .... 40.000,00

0403 - DIVISA0 DE ASSIST�NCIA SOCIAL
, 0403.137542,82.021 Manutenção das atividades

da Divisão de Assistência'
Social •• '......... •.. . • . • • 600.000,00

\ "

0501 - DIVISÃO DE CONTABlkIDADE�
0501.03080322.024 Manutenção das atividades

da ülvlsão de Contabilidade 10'.000,00
0501.03080332.025 Juros ,e amortização da dl-

vidã pública 3.690.000,00
0502 - DIVISA0 DE TRIBUTAÇAO
0502.03080302.028 Manutenção das atividades

, da Divisão de Tributação. 110.000,00
050-S - DIVISA0 DE TESOURARIA
0503.03080302.030 Manutenção das atividades

,

da Divisão de Tesouraria . 50.000,00,
0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.13764482.03,1 Manutenção das atividades

.

da Divisão de Obras 50.000,00
0601.16915751.00.7 Pavimentação de Ruas 5.256.392,50
0601.16915751.009 Abertura de Ruas, Constru-

ção e Hestauração de Pon-
tes e Bueiros. . . . . . . .. . . . 100.000,00

060t:16915752.032 Manutenção da Divisão de
.

Obras nas Areas Urbanas . 130.000,00
0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885342.034 Manutenção dos Serviços

,

,
da Divisão Municipal de Es-

I tradas de Rodagem 10.000,00
0602.16885341.013 Aquisição de Velculos e

. Máquinas Rodoviárias .... 2.000.000,00
0603 - DIVISA0 DE ssavicos URBANOS.'

\ 0603:10Q05752.035 Manutenção dos serviços
urbanos de utilidade públ. 10.000,00

0603.16915752.037 Manutenção doe. . serviços
, relativos a vias urbanas r : 10.000,00
07'01 - DIVISÃO' DE AGRICULTURA
,0701.04140752.038 Manutenção das etlvlcades

da; Divisão de Agricultura. 206.507,50
0701.0.4180212 ..040 Despesas com a realização

. .

da "Festa do Oolcno" .... 500.000,00
0702 - DIVISÃO' DE PECUARIA
0702.04150872�Ö42 Manutenção das atividades

.

da Divisão de Pecuária ... 30.000,00
0801 - DIVISA0 DE TURISMO
0801.11653632.043 Manutenção das atividades

da Divisão'de Turismo.. .. 50.000,00

T O T A L Cr$ 14.000.000,00
Anexo II - Quadro A

0101 - ÇAMARA DE VEREADORES
0101.01010012.001-3.1.3.1 Hemuneração de

serviços pessoais ..

-0101.01010012.001-4.2.1.0 Aquisição de Imóv.

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002":3.1.3.1 Remimeràção

.

de
serviços pessoais ..

0201.03070202.002-3.2.3.3 Oontrtbulções Cor-
rentes .....•......

02-01.03070202.002-4.1.2.0 Equipamentos e ma

terial permanente ..

'

0202 - GABINETE 0.0 VICE�PREFEITO
'0202.03070202.003-3.1.2.0 Material de Oonsumo
0202.03070202.003-3.1.3.1 Remuneração de

.

serviços pessoais ..

0202.03070202.00'3-3.1.3.2 Outros serviços e

enCargos .

50.000,00
100:000,00

50.000,00

5.000,00

27.100,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

.

TOT A L .... Cr$ 12J.000..000,00

i 'Artigo, 3.°).00:- Esta lei entrará lern vigor na datá de
sua publicação, revogadas as disposições em contrárío,

.

I Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
a0S 22 días do mês de agosto de 1980.

VICTOR BAUER
. . .. Prefeito Municipal

. A presente, lei 'foi' rSlgisfrada e publicada nesta
Diretoria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos
22 dias do mês de agosto de 1980.

AS"T;RIT K. SCHMAUCH
Diretora .

I

�.".�"�',.'�. """'i�'
..

'\:
-- ..

, .

.

Art. 1.°)" ..:._ Fica aberto um crédito suplementar na
importânc:ia de Cr$ 14;000.000,00 (catorze milhões de cruzei
ros) para reforço dos proqrarnas e verbas abaixo discrimina
das, constantes do Orçamento Vigente, a saber:

.

Anexo I - Quadro A
Cr$

0101 - CAMARA DE VEREADORES
0101.01010012.001 Manutenção das atividades

da Câmara de Veil'eadores 1.255.000,00
0201 - GABINET.E DO PREFEITO
0201.03070202.002 Manutenção das atividades

.
'do Gabinete do Prefeito .. 1.000.000;00.

0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
'0202.03070202.003 . Mànuteçnão das atividades

da Gabin. da Vlce-Preteiío 85.000,00
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 Manutenção das atividades

da Divisão de Pessoal .:.. 200.000,00
0301.15794792.005 Manutenção do sistema de

Segurança, Hiqlêne e As-
sistência Médica 10.000,00

0301.1582'4922.006 Encargos Sociais com

lAPAS,. IPESC e FGTS .... 2.0íJO.000,00
0301.15824952.007 Encargos com Inativos e

f
Pensionistas 1..190.000,00

0301.15844942.008 Oontribuição 'do, Programa'
de Formação do Patrimônio
do Servidor Público.. . . . .. 1.100.000,00

0303 - DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS
0303.03070212.010 Manutenção das atividades

da Div. de' Serviços Gerais 1.800.000,00
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇAO ,

0401.08421882.012 Manutenção das atividades
da rede municipal de ensi-
no de 1.° grau.......... 1.700.000,00.

0401.08424952.015 Encargos com Inativos da

.
.Divlsão de Educação ..... .450,000,00

0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.020' Manutenção das atlvldades

da Divisão de Cultura .... 45.000,00
0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE

'0501.03080322.024 Manutenção das atividades
,

da Divisão de 'Contabilidade 500.000,00
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇAO
0502.03080302.028 Manutenção das atividades

da Divisão de Tributação .. 550.000,00
0503 - DIVISA0 DE TESOURARIA
0503.03080302.030 Manutenção, das atlvldades

'. da Divisão de Tesouraria . 50.000,00
0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.16915752.032 Manutenção da Divisão de

.

Obras nas Areas Urbanas .' 320.000,00
0'602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
060'2.16885342.034: Manutenção

•

dos serviços
da Divisão Municipal de
Estradas de Rodagem �... 400'.000,00

0603 - DIVISA0 DE. SERViÇOS URBANOS
0003.10605752.035 Manutenção dos serviços

, urbanos de utilidade públic. 600.000,00
0603.16915752.0:37 Manutenção dos serviços f

relativos a vias urbanas .. 650.000,00
0702 - DIVISA0 DE PECUARIA
0702.04150872�042 Manutenção das atividades

de Divisão de Pecuária .... 100.000,00
'0801 - DIVISA0 DÉ TURISMO

'

0801.11653632;043 Manutenção das atividades'
..

da Dlvlsão de Turismo.. .. 15.000,00

TOT A L Cr$ 14.000.000,00

Anexo II _;_ Quadro A

0101' - C.ÂMARA DE VEREAPORES
0101.010.:1 0012.001-3.1.1.1 Pessoal Civil ..... 1.250.000,oõ
0101.01001'2.001-3.1.1.-3 Obrigações Patronals . 1.400,00
0101.01 01 0012.001-,3.2�5.3 Salário Família ...• 3.600,00
0201 � GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002-3.1.1.1 Pessoal Civi I .. ,' ....

02.01.03070202.002-3.1.2.0 Mater. de consumo.

0201.03070202.002-3.1.3.2 Outros serv.:
·

e enc,

.

6202 - GABINETE DO VICE':PREFEITO
0202.03070202.003-3.1.1.1 Pessoal Civil .

,.0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301.03070212.004-3. i .3.1 Remuneração . de

serviços pessoais ..
030U)3070212.004-3.1.3:2 Outros serv. e enc,

0301,,15794792.005-3.1.1.1 Pessoal Civil .

0301.15824922.006-3.1.1.3 Obr'igaç. patronals .

0301 .15824952.007-3.2.5.1 Inativos _ ,

03'01.15824952.007-3.2.5.2 Pensionistas ......•

0301.15824952.007-3.2.5.3 Salário família ....

0301.15844942:008-3.2.8.0 �ontribuição para
formação do .patrl-
mônlo do Serv.' públ.

"'---'
PASEP � .

0303 - DWISAO DE SERVI'COS GERAIS
0303.03070212.010-3.1.1.1 Pessoal civil
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇAO
0401.08421882.012-3.1.1.1 Pessoal civil
0401.08424952.015':3.2.5.1 Inativos ..

-
'

0402 - DIVISA0 DE CULTURA
'/0402.08482472.020.3.1.1.1 P;essoal· civil
050.1 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.03080322.024,.3.1.1.1 Pessoal civil.
0502 ,. DIVISA0 DE TRIBUTAÇAO

.

,

0502.03080302.028-3.1.1.1 Pessoal civil
0503 - DIVISA0 DE TESOURARIA'
0'503.03080302.030-3.1.1.1 Pessoal civil .•

'
....

0202.03070202.003-4,1.2.0 Equipamentos e

material perman.
0301 - DIVISA0 DE PESSOAL,

.

0301.03070212.004-3.1.1.1 Pessoal ctvll .

0301.03070212.004-4.1.2.0 Equipamentos e ma-

tertal 'permanente ..

0301.15794792.005-3.1.3:1 Remuneração .
dos

. serviços pessoals ".

0301.15794792.005-4.1.2.0 Equipamenlos e ma-:
.

terial permanente .

0302 - DIVISA0 DE MATERIAL
0302.03070212.009-3.1.1.1 Pessoal,cMl •...•• ,

0302.03070212.00g,..3.1.3:1 Remuneração dei ser-
viços pessoais ..•.

,\
.

0303 - DIVISAO\ DE SERViÇOS GERAIS
030'3.03070212.010-3.1.3.1 Hemuneraçao de ser

viços pessoais ....

0$0'3.03070212.010-3.1.9:1 Sentenças Judlclá-
rias '

.

030"3.03070212.010-4.1.9.1 Sentenças . Judiciá-
rias ,'. � ..

040'1 .: DIVISA0 DE EDUCAÇAO », '

0401.08421882.012-3.1.3.1 Remuneração de ser-

,
"'. viços pessoais ....

'

04n2 - DMSAO .oE CULTURA '. '--.I

0402.08482472.020-3,.1.2.0 Mat. de Consumo ..

04(J2.08482472.020-3.1.3.1 Remuneração des
.

serviços pessoais ..

040'3 - DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL
0403.13754282.021-3.1.1.1 Pessoal Civil .... .-.

05(J1 - DIVTSAO DE CONTABILIDADE
0'501.03080322.024-3.1.3.1 Remuneração de ser-

.

viços pessoais ... ,

0501.03080332.025-3.2.6.1 Juras die dívidà con

tratada . " ... 1 , ••••

! 0501.03080332.025-3.2.6.7 Cor, monetär. sobre
,

.

operações de crédito
.por antecipação da
receita ...•.......

0501.0308Q332.025-4.315.1 Arnortlzaçãc de dívi
da contratada ......

.,
. l

0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇAO
0502.03080302.028-3.1.3.1 Remuneração de ser

viços pessoais ....
'0502.03080302.028-4.1.2.0 Equipamentos e ma

-terial permanente ..

0503 - DIVISÃO DE TESOURARIA
. 0503.03080302.030-3.1.2.0 Mat. de consumo ..

050,3.03080302.030-3.1.3.1 Remuneração de ser
viços pessoais ....

0503.03080302.030-4.1.2.0 Equipamentos e ma-

• te rial permanente ..

0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.13764482.031-3.1.2.0 Mat. de consumo ..

0601.13764482.031-3.1.3.1 Remuneração de se'r-
.

viços pessoais ....
0601.1 à764482.031-3.1.3(2 Outros serviços e en ...

cargos .

0601.16915751.007-4.1.1.0. Obras :e Instalações
, 0601' .16915751.009-4.1.2.Ó Equipamentos e ma

. terlal 'permanente ..

0601.16915752.032-3.1.2.0 Mat. de consumo ..

0601.16915752.032-3.1.3.1 Hemuneração de ser

viços pessoais .. r,

0601.16915752.032-3.1.3.2 Outros serviços e en-

;qargos .

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602 ..16885342.034-3�1.3;1 Bemuneração de ser-

.

viços pessoals ....
.

0602.16885341.Ó13-4.1.2.0, Equipamentos e ma
.

terial permanente ..

, \

0603 - DIVISA0 DE SERViÇOS URBANOS
0603.10605752.035-'3.1.3.1 Remunetação de ser

viço.s pessoais ....
0603.16915752.037-3.1.3.1 Remuneração de ser

viços pessoals ....
.

0701 - DIV�SÂO DE AGRICULTURA
0701.04140752.038-3;1.1.1 Pessoal civil .

0701.04140752.038-3.1.2;0 Mat. de consume ..

0701.04140752.038-3.1.3.1 , Remuneração, de ser-
I viços pessoais ....

Q7O'1.04140752.03,8-4.1.2.0 Equipamentos e ma-
-

terial permanente ..

0701'.04180212.040-3.1.2.C Mat. de consumo ..

0701.04180212.040-3.1.3.2 Outros serviços e

encargos" .

0702 - DIVISA0 DE PEC,UARIA �

0702.041q0872.042-,3.1.3;1 Hemuneração de ser

viços pessoals .... .

0702.04150872.042-4.1.2.0 Equipam,entos e ma-
terial permanente .•

0801 - DIVISA0 DE TURISMO'
0801.11653632.Ó43-3.1.2.0 Mat: de consumo ..

0801.11653632.043-:3.1 ;3.1 Remuneração de ser-:
I

.

.

viços pessoais t.: ••

0801.11653632.043-4.1.2.0 Equipamentos e ma

terial permanents ..

5.000,00

200.000,00

30.000,00

10.000,00

20.000,00

5.00.000,00

,1 O.OpO,OO .

20.000,00
\

20.000,00

3,0.000,00

20.000,00

30.000,00

.10.000',00

600.000,00

10.000,00

700.000',00

2.900�000,00

. 90.000,00 '

10.000,00

100.000,00

, \

20.000,00
'\

10.000,00

20.000,00
\
-,

20.000,00

10.000,00

20.000,00
5.256.392,50,

100.000,00
100.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

2.000..000,00

10.000,00

'10.000,00

156.507,50
20.000,00

10.000,00

20.000,OC
300.000,00

200.000,00

10.000,00 '

20.000,00

20.000,00

10.00.0,00

20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

CrS

DECRETO N.o 602/80_
ISupJementa e anula do,tações do Orça!"en:te Vigente,'
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara:guá do

Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercíclo de suas

atribuições, com base na Le'i Municipal N.o 791/80 de 22 de
agosto de 1980;

.

DECRETA:
Art. 1.0} 'r: Fica aberto um crédito supleme.nta:r na

lmportäncta de Cr$ 14.000.000,00 (catorze milhões de cruzeí
ros) para reforço dos proqramas e verbas abaixo discrimina- ,

das, .constantes do brçamento Vig'ente, a saber:
.

Anexo r -.,.. Quadro A

1.250.000,00
1.400,00

. 3.600,00

400.000,00
100:000,00
500.000,'00

65.000,00

, 100.000,00
100.000,00
10.000,00

2.000.000,00
.

1.100.000;00

I50.000,00
40.000,00

1.100.000,00

1.800.000,00

1.700.000,00
, 450.000,00

45.000,00

500.000,00

550.000,()()I

50.000,00

010.1 - CAMARA DE VEREADORES '

0101.01010012.001 Manutenção das atividades
da Câmara de Vereadores 1.255.000,00

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 Manutenção das atividades

,

do Gabinete do. Prefeito .. 1.000.000,00
0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070202.003 Manuteçnão das atividades

.

do Gabin. do Vice..Pre'feJtlo 85.000,00
0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301.03070212.004 Manutenção das atividades

da Divisão de Pessoal .... ' 200.000,00
.0301.15794792.005 Manutenção .do sistema de

Segurança, Higiêne e As-
sistência Médica .. . . . . . . . 10.000,00

0301.15824922.006 Encargos Sociais com

lAPAS, IPESe e FGTS.... 2.000)000,00
0301.15824952.007 Encargos com Inativos e

Penslontetas 1.190.000,00
0301.15844942.008 Oontribuição do Programa.

,
_

de F:0rmftção do Patrimônio
do Servidor Público. . . . .. 1.100.000,00

0303 - DIVISÄO DE SERVI'COS GERAIS
0303.03070212.010 Manutenção das atividades

da Div. de Serviços Gerais 1.800.000,00
0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇAO
,0401.08421882.0f2 Manutenção das atividades

da rede municipal de .ensl-
no de 1.° grau 1.700.000,00

0401.08424952.015 Encarg10s com Inativos da
Divisão de Educação 450.000,00

0402 - DIVISA0 DE CULTURA
0402.08482472.020 Manutenção das atlvlcades

da Divisão de Cultura .... 45.000,00
0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.03080322.024 Manutenção das atividades

da Divisão de Contabilidade 500.000,00
05'02 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080302.028 Manutenção das atividades

da Divisão de Tributação. . 550.000,00
0503 - DIVISA0 D-E TESOURARIA
0503.03080302.030 Manutenção, das atividades

.

da Divisão de Tesouraria. ' 50.000,00
0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.19915752.032 Manutenção da Divisão de

� Obras nas Áreas Orbanas. 320.000,00
.

0'602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODA�EM
0602.16885342.034 Manutenção dos serviços

da Divisão Municipal de
Estradas de Rodagem. . . . 400.000,00'

0603 - DIVISÃO DE SERVI'ÇOS URBANQS
000'3.10605752.035 Manutenção dos serviços

urbanos de, utilidade públic, ,600.000,00
0603.16915752.037 Manutenção' dos serviços

relativos a vias urbanas' .. 650.000,00
0702 - DIVISA0 DE PECUÁRIA

_

0702.04150872.042 Manutenção das atividades
de Divisão de Pecuária ... 1.00.000,00

0801 - DIVISÃO DE TURISMO
0801.11653632.043 Manutenção das atividades

da DMsão de Turismo" . . . .15.000,00
T O' T A L Cr$ 14.000.000,00

Anexo II .- Quadro A

0101 - CAMARA DE VEREADo'RES
0'1'01.01010012.001-3.1.1.1 Pessoal Civil
0101.010012.001-3.1.1-3 Obrlqações Patronais
01Ó1.01 01 0012:001-3.2.5.3 Salário Família ••..

02Uf - GABINETE' DO PREFEITO
0201.03070202.002-3.1.1.1 Pessoal Oivil .

02.01.03070202.002-3.1.2.0 Mater. de consumo

0201.03070202.002-3.1.3.2 Outros serv. e enc,

0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070202.003-3.1 ..1.1 Pessoal Civil .

0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301.03070212.004-3. í .3.1 Remuneração de

serviços pessoais ..
0301.03070212.004-3.1.3�2 Outros serv, e enc,

0301.15794792.005-3.1.1.1 P'es'soal Civi I .

0301.15824922.006-3.1.1.3 Obr'igaç .. patronals .

0301.15824952.007-3.2.5.1 Inativos ...•......

030'1.15824952.007-3.2.5.2 Pensionistas .

0301.15824952.007-3.2.5.3 Salário família .

0301.151344942.008-3.2.8.0 Contribuição para
formação do . patrl-
mônlo do Servo públ,
PASEP ..

0303 - DIVISA0 DE SERYI'ÇOS GERAIS
0303.03070212.010-3.1.1 ..1 Pessoal civil
0401 - DIVISA0 DE EDUCA'CAO
0401.08421882.012-3.1.1.1 Pessoal civil
0401.08424952.015-3.2.5.1 Inativos .... " .....

0402 - DIVISA0 DE CULTURA
0402.08482472.020.3.1.1.1 Pessoal civil
0501 - -DIVISA0 DE CONTABILIDADE
bõ01.03080322.024-3.1.1.1 Pessoal civil
0502 ..: DIVISA0 DE TRIBUTAÇAO
0502.03080302.028-3.1.1.1 Pessoal civil
0503 - DIVISA0 DE TESOURARIA í

'050'3.03080302.030-3.1 :1.1 Pessoal civil ......'.

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
06.01.16915752:032-3.1 .1.1 Pessoaí clvi I
0'602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE' RODAGEM
0602.16885342.034-3.1.1.1 P�ssoal civil .

0'603 - DIVISA0 DE SERVI'COS URBANOS
0603.1 0605752�035-3.1.1.1 Pessoal civi I .... ;.
0'603.16915752.037-3.1;1.1 Pessoa:l clví I
070'2 - DIVISA0 DE PECUARIA
0702.04150872.042-3.1.1.1 Pessoal olvll ....•.
0801 - DIVISA0 DE TURISMO
0801.11653632.043-3.1.1;1 Pessoal civil 15.000,00

TOT A L .... Cr$ 14.000.000,00

320.000,00

400.000,00
,

600.000,00
650.000,00

100.000,00

Art. 2.0} - As despesas decorrentes do artigo ante
rior, correrão por conta da anulação parcial e total dos pro
gramas e verbas ahalxo díscrlrnlnadas, constantes do orça
menfo vigente, a saber:

Anexo I - Quadro A
.

0101 - CAMARA DE VEREADORES
0101.01010012.001 Manutenção das atlvídades

da Câmara de Vereadores 150.000,00
,

0201 - GABINETE DO PREFEITO
•

0201.03070202.002 Manutenção das atividades
do Gabinete c:fó P'refeito .. 82.100,00

0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0202.03070202.003 Manutenção das atividades

do Gab. do Vlce-Prefelto 55.000,00
030'1 - DIVISA0 DE PESSOAL

.

0301.03070212.004 Manutenção das atividades
.

da Dlvlsão de Pessoal .... 230.000,00
03--01.15794792.005 Manutenção do sistema de

Segurança, Higiêne e As-
slstêncla Médica .. :...... 30.000,00

0302 - DIVISA0 DE MATERIAL
0302.03070212.009 Manutenção das atividades ;

da Divisão de material. . .. 510.000,00
0303 - DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS
030'3.03070212.010 Manutenção das atividades

da Divisão 'die S�rv. Gerais 70.000,00
0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇÃO
0401.084218.82.012 Manutenção das atividades

da rede municipal de ensi-
no de 1.° grau : . 20.000,00

0402 - DIVISA0 DE CULTURA
0402.08482472.020 Manutenção das atividades

,

da Divisão de Cultura .... 40.000,00
0403 - DIVlSÃO DE ASSISTi::NCIA SOCIAL
0403.13754282.021 Manutenção das atividades

.

da Divisão de Assistência
.' Social .•.. '. .. .•. . . . .. . . . 600.000,00

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.0308.0322.024 Manutenção das atividades

da Divisão de Contabilidade 10.000,00
0501.03080332.025 Juros e amortização da dí-

vida pública Io.. 3.690.000,00
0502 - DIVISA0 DE TRIBUTAÇAO
0502.03080302.028 Manutenção das atividades

. -da Divisão de Tfibutação. 110.000,00
050-S - DIVISA0 DE TESOURARIA
0503.03080302.030 Manutenção das atividades

. '.

da Divisão de 'Tesouraria . 50.000,00
0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0-601.13764482.031 Manutenção das atividades

da Divisão de Obras ..... 50,000,00
0601.16915751.007 Pavimentação de Ruas . .. 5.256.392,50
0601.16915751.009 Abertura de Ruas, Constru-

ção e Restauração de Pon-
tes e Bueiros . . . . . . . . . . . . 100.000,00

0601.16915752.032 Manutenção' da Divisão de .

.

Obras nas Areas Urbanas . 130.000;00
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885342.034 Manutenção dos Serviços

-

da Divisão MUnicipal die Es-
trada:s de Rodagem 10.000,00

0602.16885341.013 Aquisição de VeIculos e

Máquinas R-odoviárias . '. � ., 2.000.000,00
0603 - DIVISÃO' DE SERVI'ÇOS URBANOS _

0603.10605752.035 Manutenção dos serviços
.

urbanos de utilidade públ, 10.000,00
0603.16915752.037 Manutenção des serviços

relativos a vias urbanas .. 10.000,00
0701 - DIVISA0 DE AGRICULTURA
0701.04140752.038 Manutenção das atividades

.

, da: Divisão de Agricultura. '206.507,50
Q7'01.04180212.040 Despesas com a realização

.

da "Fiesta do Colono" .... I
' 500.000,00

070'2 - DIVfSÃCY OE PECUÁRIA
070'2.04150872.042 Manutenção das atividades

da Divisão de Pecuária ... 30.000,00
0'801 - DIVISA0 DE TURISMO
0801.11653632.043 Manutenção das atividades

da: Divisão'de Turismo. . .• 50.000,00

T O T A L . . . . . . . . .. Cr$ 14;000;000,00

�nexo II - Quadro A

0101 - CAMARA DE VEREADORES
01U1.01 01 0012.001-3.1.3.1 Bemuneração de

. serviços pessoais ..
.

0101.01010012.001':'4.2.1.0 Aquisição de', Im6v.
0201 - GABINETE DO PREFEITO

0201.93070202.002-3.1.3.1 Remuneração de
serviços pessoais ..

0201.03070202.002-3.2.3.3 Contribuições Cor-
rentes ....

'

.......•

0201.03070202.002-4.1.2.0 EquiparYrentos e ma-
.

terlal permanente ..

020'2 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0'202.03070202.003-3.1.2.0 Material de Oonsumo .

0202.03070202.00'3-3.1.3.1 Remuneração de
serviços pessoais ..

0202'.03070202.003-3.1.3.2 Outros. serviços e

encargos " •.

TOT Ä L .... Cr$ 14.000.000,00

,Art. 3.0} -- ESite Decreto entrará em vigor na data: de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal. de Jaraguá do Sul,
aos 22 dias do mês de a:gosto de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto fo'i registrado e publicado nesta
Diretoria de Expediente, Educação eAssistêncla Social, aos
22'dias do mês -de agosto de 1980.

"

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

0202.03070202.003-4.1.2.0 Equipamentos e

material perman.

0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301.03070212.004-3.1.1.1 Pessoal civi I .

0301.03070212.004-4.1.2.0 Equipamentos e ma-
,

.

tenal pérmalfl,ente ..

030'1.15794792.005-3.1.3:1 RemuneraçãQl dos
serviços, pessoais ..

0301.15794792.005-4.1.2.0 Equipamenlos e ma

terial permanente .

. \..
0302 - DIVISA0 DE MATERIAL
0302.03070212.009-3.1.1.1 Pessoal civil .

0302.03070212.009-3.1.3:1 Remuneração de ser-
viços pessoais ....

0303 - DIVISÃO DE SERVI'COS GERAIS
030'3.03070212.010-3.1.3.1 Hemuneração de ser-

viços 'pessoais ....

030'3.03070212.010-3.1.9:1 Sentenças Judiciá-
. .

rias
,

.

0303.03070212.010-4.1.9.1 Sentenças Judlclá-
rlas .

040'1 - DIVISÃO DE EDUCA'CAO
0401.08421882.012-3.1.3.1 Remuneração de ser-

. .vlços pessoais ....

04'02 - DMSÃO DE CULTURA
0402.08482472.020-3.1.2.0 Mat. de Consumo ..

040'2.08482472.020-3.1.3.1 Remuneração dos
serviços pessoais ..

,

0403 - D{VISÃO DE ASSISTi::NCIA SOCIAL
0403.13754282.021-3.1.1.1 Pessoal Civil .

050'1 - DlVTSÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080322.024-3.1.3.1 Remuneração de ser-

viços pessoais .. ;.

0501.03080332.025-3.2.6.1 Juros de dívida con-

tratada .. " .

0501.03080332.025-3.2.6.7 Cor. monetär. sobre

operações de crédito
por antecipação, da
receita .

0501.03080332.025-4.3.5.1 Amortização de dívi
da. contratada .....

0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
.0502.03080302.028-3.1.3.1 Remuneração de ser-
_. viços pessoais .. ..

0502.03080302.028-4.1.2.0 Equipamentos e ma-

terlal permanente ..

0503 -. DIVISA0 DE TESOURARIA
0503.03080302.030-3.1.2.0 Mat. de consumo ..

050'3.03080302.030-3.1.3.1 Remuneração de ser-
, viços pessoais ....

05U3.03080302.030-4.1.2.0 Equi'pamento's e ma-

terial permanente
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.13i64482:031-3.1.2.0 Mat. de consumo

0601.13764482.031-3.1.3.1 Remuneração de ser-

viços pessoais ....

0601.13764482.031-3.1.3.2 Outros serviços e en-

\ cargos .

0601.16915751.007-4.1.1.0 Obras e Instalações
0601.16915751.009-4.1.2.0 Equipamentos e,ma-

,

terial permanente. ..
060'1.1.6915752.032-3:1.2.0 �at. de cO�'sumo ..

0601.16915752.032-3.1.3.1 Hemuneração de ser-
,

viços pessoais ....

060'1.16915752.032-3.1.3.2 Outros serviços e en-

.
carqos .

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Oõ02.16885342.034.l3-.1.3.1 Hemuneração de ser

viços pessoais ....

0'002.16885341.013-4.1.2.0 Equipamentos e ma-
,

terial permanente ..

0603 - DIVISÃO DE SERVI'COS URBANOS
0603.10605752.035-3.1.3.1 . Remuneração de ser

viços pessoais ....
060'3.16915752.037-3.1.3.1 Remuneração de ser-

viços pessoais ....

0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA
0701.04140752.038-3.1.1.1 Pessoal civil .

0701.04140752.038-3.1.2.0 Mat. de consumo ..

0701.04140752.038-3.1.3.1 Remuneração de ser-

viços pessoais .....

07rr1.04140752.038-4.1.2.0 Equipamentos e ma

terial permanente ..

0701.04180212.040-3. t .2.0 Mat., de consumo ..

0701.04180212.040-3-.1.3.2 Outros serviços e

encargos .

0702 - DIVISÃO DE PECUARIA

07Ö2.04150872.042-3.1.:}.1 .Hernuneração de ser

viços pessoats .....
0702.04150872.042-4.1.2.0 Equipamentos e. ma

"te rial permanente ..

. 0801 - DIVISA0 DE TURISMO
0801.11653632.043-3.1.2.0 Mal. de consumo ..

0801.11653632.043-3.1.3.1 Remuneraçãol de ser-
.

.

'viços pessoais ....
0801.11653632.043-4.1.2.0 Equipamentos e ma

terial permanente ...

50.000,00
100.006;00 .

50.000,00 "

5.000,00

27.100,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

5.000,00
-

200.000,00

30.000,00

10.000,00
,

20.000,00

5oo,.ÖOO,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

20.000,00
5.256.392,50

20.000,00

30.000,00

10.000,00

600.000,00

10.000,00

700.000,00

2.900.000,00

90.000,00

10.000,00

. 100.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00
\

10.000,00

100.000,00
100.000,00

10.00Q,00

20.000,00

10.000,00:

2.000.000,00

10.000,00

10.000,00

156.507,50
20.000,00

10.000,00

20.000,00
300.000,ço

200.000,00 ,

10.000,00

20.000,00

I
..

20.000,00

10.000,00

20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jar41gué do Sul
-- .

PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N�o 600/80 .

Aprova o "REGULAMENTO DOS SERVI
ÇOS. DE TAXIS NO MUNICJPIO DE JA
RAGUA DO SUb.

I
.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no

uso e exercício das atribuições que lhe .con-
-

ferem o item XIV dó artigo 5.°, combinado

com os itens XXIX e XXXVI do, artigo 70, dia'
Lei Complem.entar N,? 5, de 26 de novembro

de 1975,

DECRETA: ,

Artigo 1.° � Floa aprovado o REGULA

·MENTO DOS SERVI'COS DE TAXIS DO MUNI-,
CíPIO DE .JARAGUA DO 'SUL, que é parte
rntegrl:!;nte do presente Decreto.: '

. ,

.,

. ArtiglOi 2.°(_ Este Décreto entrará em vi":

gor na data de sua publtcação, revogadas as

disposições em contrario.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jara

guá do Sul, aos 18 dias do.mês de agosto de

1980:

I VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decréto fol reqlstrado e 'pu
blicado nesta Diretoria' (je Expediente, Edu

cação e Assistênci-a Social, aos 18. dtas do

mês. de� agost'O d'e-·1980. \, .

I ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora .

--*--

REGULAMENT'O DOS SERViÇOS DE

.
TAXIS DO MUNICIPIO DE

JARAGOA DO,SUL

CAPITULO I.
Da Exploração

Art. 1.° - Para. efeitos deste Regulamen
to, define-:s.e como táxi o veículo aufomoltor

leve destinado ao transporte, indiv.idual de

passageiros, medi-ante o pagamento de tari

fas fixadas pela Prefeitura Municipal.
Art� 2.° - Nao se,rá permitida a utiliza-

ção de veículos utilitarios como táxis. .

Art. 3.;) - Os veícul,os a s'erem utilizados

como táxis, obedecerão, inicialmente, à. uma

cate'goria, :podendo, posteriormente, a cri

. té'rio do Prefe'ite, Municipal, serefll criadas

outras êategorias. .

.

.

Art. 4.° - Os serviço's die táxis, no Mu-

nicípi10 ae Jaraguá do Sul, serão expl<?l1a:dos
através de PERMISSÃO da Prefeitura Muni

cipal, concedida a profissional �utôneme,
prepri1ertário de um so veícul'o, 'Ou à empre
sa que venha se estabelecer ne rame'.

Ärt: 5.° � ()s pràfisslo;nais autônemes ou
einpr�sas que se candidatarem à germissão,
deverãe cemprevar as seguintes exigências:

-a -=- Pre,fissienais autônemes:

I - Atestade à'e. bens antecedentes;
II - Ideneidade financeira;
III - Certidão negativa do Cartório de I

Pretestos;'
"

, IV'- Certidãe negativa des Impestes
Municipais;

V - Fotecópia autenticada da' Cartérra
/

Nacienal de Habilitaçãe;
,

,

VI - FOItIecópia autentiéada de 'bilhete

de Seguro Obrigatório; .

VII - Fotecópia 'do Certificado de Re-

gistre de Veícule'; e
.

VIII - Cemprovante de aferiçãe de ta-

.

xímetre.
.

'b - Émpresas:
. I -, Atestàde de bens antecedentes de .

titular;'
II - Idene'idade financeira da empresa;
UI - Certidão N:egativ,a do' Cartório de

Protestes;
IV - Fotocópias .autenticadas des bi

Inetes de, Segure Obrigatórie;
V - Fo1JoiCópias des Certificados de Re-

gistre dos Veícules; ie
,

VI - Cemprovante de aferição de taxf
metro.

, Art. 6.°' - Nãe será cencedida permis
sãe, para expleraçã0 dos serviçes de táxis a

permissiienários que já tenham exerci�e as

atividades 'd:e rame Oie Municfp·ie.

Art. 7.° - Nenhuma transferência de

, permissão pedEm� ser feita peles permissio
náries sem 11 prévia auterizaçãe de Prefeito

Municipal, a qual deverá ser' selicitada per
requerimente:'

.

"
,

Art. 8.° -' São 'Obrigações do p,e;rmissie
nário:

I - Respeitar ,as di'spesições das Leis e

Regulamentös em viger, bem como; dós res

pectives Termes de Permissão;
,

.

II - Instituir os segures pfTevistos em

Lei e np Terme de Permiss�ãe; ,

III - Manter lOS vefcules em bea cen

�ervaçãe e perfeito funcienamento,;
.

IV ,_ Re!;)istrar seus veIcules no órgão
competente da Prefeitura Municipal;

.

"

V - Submeter seus vefcules anualmente
à' visteria da Prefeitura Murticipal;

\.:..
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,

'

\

VI .....:.. Re'Speiatr 'Os herãrios e a distrTbui

ção des pontes e áreas de tra6alJio, estabe-.
íecldos pela Preteltura Municipal;

VII - ,�Submeter-se a todas as dlsposl
ções Iregais e regulamentares emanadas des

órgCães de trânsito; e
VIII' - Efetu�r regularmente a aferição

do taxímetro."
. ,

, I

'CAPrTUCO "
Dos Se,rv'fços de Táxi

Art. 9.° - Os táXIS, quando em via públl
ca, deverão ficar à dísposlção do púóflco.

§ 1..0 - t: vedado aos motorístas 'Ou pro

prietários de táxis recusar a prestação de

servlços ao pébltco, salvo nos cases previs
tos neste Regulamente.

§ 2.° - O motorlstaou empresa que ces
sar suas atividades, 'retirará da praça o v�f
culo que dirige; salvo 'se no local estiver ou-.
tro motorista, devidià.mente hsbllltado que,
sem descontlnuldade, o substitua,

§ 3.° - N'esta última hlpötese, o motorls

ta substltuto sujeiar-se-á às normas e exi- "

gências deste Regulamente, flcando, porém,
a critério do Prefeito Muni,cipal a aprovaçâo'
ou não da substituição.

Art. 10.° - A Prefeitura Municipal de
terminará 'Os pentes de táxls, tanto no cen-

tre ceme, nos pairres. .

§ 1.° - A Prefeitura Municipal poderá
estabelecer áreas em que os táxis poderão

. estaclonar, para descanso, fora des pontos,
§ 2.° - Em cada ponto, os permísslonä

rios deverãe escalar rodízio nes heráries de

almeço é janta, bem cemo, das 22 heras às 6,
de mede a sempre existir carr'OiS de plantão
nesses mesmes "hOráries.

Art. 11 - Caberá à Prefeitura Municip'al
delimitar o perfmelre em que se'ra pmibide
aos táxis:

.

I ---- Estacienar fora (fie seus pentos; el
,

II - Aceitar a reserva per qualquer pas
sageiro.

§ 1,.° - Dentre. da área a que sIe refere
este' artige, 'Os passageiros, ao liberarem 'Os

veícules que 'Ocupam, sãe" ebrigades a pagar

� imp:olrtância marcada no, Taxímetre, permi- I

finde que veltem imediatamente ae serviçe.
§ 2.° - Os táxis pederão espe!rar peles

passageires fora de perlmetro definido neste'

,artige, desde que 'Os moleristas, quarido, in
terregades peles gua'rdas de fm"lisite 'Ou fis
cais municipais, informem 'Onde se encenfram
as pesseas a quem estão servindo.

Art. 12 - O táxi é obrigado" sem qual
quer ônus para 'O passageiro além do paga
mente da tarifa vigente, a efetuare transper.,.
te de bagagens, desde quei estas bagagens

.

nãe sejam além de uma mala e um pacote
cem pese in�erier. '8 vinte qUilos. '

Art. 13 - O táxi não é 'Obrigado -a trans·

portar animais deméstices, pàdendo fazê-Ie

seba res:pensab'ilidade des passageiros, sem
acréscimo da tarifa.

.

CAPfTULO III
Dos Veículos

Art. 14 - Os veícules utilizados cerne

táxis 'Obedecerãe às exigências da legisla
çãe federal em· vigor e às do presenrte Regu-
lamento.'

.
.

§ :1.0 - Os veícules nãô pederão ter

m-ais que p (cince) anes de fabrioação, senda
'Obrigatória a sua substituiçã9 sob pena de

revegação da permissãe ..
§ 2.0 - Os preprie;tárilOs que, à data da

entrada em vigor de presenté Regulamente
e cujes veículos não se eÍlqu,ad'irem no dis-:
pesitiVio acima, dever�e substituí-I'es ne pra
ze de até 90 (neventa) dias, a partir da mes-

ma data; ,.'

. § 3.0 - t: vedada a substituiçãe de veí

'Cule' mais nove per. eutre mais antigo.
§ 4.° - O p.ermissienário que re�irar seu

veículq de circulaçãe por mais ���9 (trinta)
dias, perd'erá o direito da permissãe para a:
expleração da vaga.

Art. 15 ,.:_ ,Os táxjs dever�o pessuir obri
gateriamente:
1- Equipamento,com a palavra TÁXI na

parte externa superior, devidamente ilumina-

do 'Ou 'Iu"minoso à neite;
.

.

.

II - Fete!grafia de meterista de se·rviço
e 'o númere de seu prentuario;

III - QlJadro centende a licença e a vis-

toria da Prefe'itura Municipal;
IV - 'Taxrmetro; re
V - Indicaçãe da lotaçãe máxima.
'Art. 16 - Sãe. equipamentes :e!brigatóries

para os táxi's:
I - Pára-cheques dianteires e tr;aseires;
II - Esp.elhes retreviseres interno e ex-

temo; , ,

III - Limpaderes de pára-brisas;
IV - PaJas internas de proteçãe centra

0$1'0:1;
V - Fareletes. e faróiS dianteires de luz

branca:; .

VI - Lanternas de luz vermelha na par-
te traseira, ou seja, as de use cemiencional;

VII -_ Velecímetre;
VIII � Buzina;
IX - Dispositivo de sinalização 'neturna

de emergência;
. X - Extinter de inoêndie;
XI - Silenciader de rurdlÓs de explosãe

de meter;

XII - Freies de estacionamento e de pé
cem 'Os comandos internes e independentes;

XIII - Luz para o sinal "pare"; ,

'

XIV.._. Pneus que ofereçam condições
-de se'g�tlrança; e, ,

XV '- Iluminação da placa traseíra:
t' XVI - Inêl'icadro'res tumlnosos de mudan

ça de dtreção, diantei'ros e traseiros; e '

xvn - Ointos de s�gurança Instalados

em número corréspondente ao número de

passaqeiros, inclusive 'O .motorlsta,

'CJU'fTULO, IV
- DOs 'Motol'listas de Táxis

Art. 17 ,:..;.... Os táxis só poderão ser con

duzidos por motorlstas profissionais, devida
mente habilitad'Os e inscritos no órgãe cem

petente da Prefeitura: �uriicipal.
r

•

Art. 18 - Além daqueles deveres refe

rentes a todo e qualquer condutor die veículo,
.

'O motorista de táxi está obrlqado a:

t - Ap�esentar-se decentemente traja
do:

II - Obedecer ao sinal de parada feite

por pessoa que deseja utllízar 'O 'veículo,

sempre que 'circular come índícador do taxí

metro "LIVRE":
. III ---, Seguir 'O itinerário mais curte, sal

vo determinaçãe expressa do passageire 'Ou

de autorldade die trânsito;
IV - Só 'lndaqar 'O destine do passagei

ro depois que 'este se acomodar nó, interior
do velculo:

V - Usar de correção e urbanidade cem

'Os passageires;. .

.

VI ....:.. Verificar ne fim de c_ada viagem se

fei deixíido algum 'Objeto no veículo, entre
gando-e, em Gaso afirmative, me,diiant� reCi

be, dentrO' de 24 (vinte e quatro) horas, na

Delegacia rde Pelícia mais próxima, 'Ou na

Prefeitura Muhricipal;
VII- Apanhar ,a bagagem des p:assagei

ros na oalçada fi ce,Fecá-la ne interier do vef

cu Ie, rétirando-a e celocando-a na calçada,
ae desembarque do passageiro; e ,

VIII - Manber 'O veículo permanentemen
te limpe e oenservado..

Art. 19 - É vedado ao meterista de táxi:

I - Cebrar valer aCima das tarifas apro
vadas pela Prefei,tora Mun.icipal, Cienstantes

de taxrmertre 'Ou taóelas adicienais;
,

II - Abandenar 'O veícule, nes lecais de

,estacienamento 'OU fera deles, sem metive
justificãdo;

.

III - Reduzir 'Ou suspender, intencie

nálmente, a.marcna pe1rmitida pelas cendi

ções de tráfege, salve.a pedide de passa
geire;

IV - Exe:eder- a veleCidade ind1cada pe

le passageire;
"V - F,B2e1r-s,e acempanhar, de pessea

estranha ae serviço;
'i

Vi - Impertunar e·s transeuntes, insis

t tinde pela aceitaçãe p'es serviços;
VII - Dermir 'Ou fazer refeições nq inte

rior de veículo;
VIII - Cenduzir pessoas manifestada

mente embriagadas, perseguidas pela pelí
cia, ou àque·las ém estade precarie de lim-

I

peza;
IX - Estaden'ar �era dos lecais permi-

tides;
, .

, X.� Cenduzir pass�ge'ires 'Ou bagagens
,.

mantéhd�o :a: indicaÇãe do taxímetro "L1VRE";
e XI - Conduzire veíGulo cem

.

excessol de

letaçãe. .'
,

Art 20 - O metprista deverrá manter-se

ae velantj3, OIes pentos de táxis, quande seu
, veícúle for'o primeir� da fila.

.'

Art. 21 - Na, hera das refeições ou ae

recelher o veículo, 'O motorista deverá afixar
ne pára-brisa Or cartãe deautorização de des-

"

canse, de acorde com lO medeio censtante'
ne anexe I, do presen�e Regulamentc;>.

§ 1.° - O cartão a que se refere este ar

tige será fornecide peJa Prefeitura Municipal,
IQbservadas ,8 cenveniência e interesse pú
blice na fixação Ide heráries.. "'.

§ 2.° - Afixado o cartão, fica o metoris-
'

ta desebrigade de prestar serviçes durante o

respective perfede des heráries estabeleQi-,·
des.

'

Art.' 22 - t: vedado aes passageirôs su�
gerirem ou seHci�arem aos metqristas qual
quer ação ou emissãe' que' impl'iquem em

desrespeite às nermas estabelecidas neste

Regulamento 'Ou eu.tras dispesições legais
cencernentes..

CAPITULO V .

Da . Vistori.a Obrigatória

Art. 23 -'Os táxi,s só pederãe entrar em

serviço após a viste.ria� da Prefeitura Munici-

pal. '"

.

Parágrafo Único.....; Os veIcules já viste
riades e libe,rades . para ,entrar em serviçe,
ficarão sujeites a visterilas sempre que a Pre
feitura Municipal ,achar cenveniente. .

Art. 24 - Nas visterias s'erá verificado
se os vefcules satisfazem às cendições da

legislaçãe federal. e deste Regulamente, prin
cipalmente quante ,à segurança, estabilida-

de, cente,rto e aparênaia.
.

,

.

Art. 25 - Ne interier de veícule apreva
de em visliorria sera aplicade, pela Prefeitura

Municipal, um selo no qual censtará a data
da visterila e 'o seu prazo de validade bem
(

,
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CA'PrTULO VI
Das Tarifas

Art. 26 - As tarifas serão estabe.lecrdias

por Decreto do Prefeito Municipäl.
§ 1.° - AS.tarifas serão catculadas com

base na apuração dos custes dos servlç�s.
§ 2.° -'Ne estabelecim.ento dastarífas

serão levados em conta 'Os custos fixes, cus

tes diretos e tndlretos des serviços, assim 00-

mo, uma remuneraçãó ao oapital empregado
pele parmlsslonárlo, a ser 'estabellemda pela
Prefeitura Muhicip�l. '.

'"

§ 3:° - As tarifas serão reajustadas sem

pre que heuver um aumento no custo dos ser

viços, ,ficande essa concessão a critério do

Prefeito Municipal. .'

, 'Art'. 21 - t: vedada a combínação entre

, passagéiro e motorista que: implique nó au-

mento da tarifa; .'

Art. 28·,.;....: Cempete ao Prefelite Munici,..

pai através de Decrete, estabelecer 'Os limi

tes' das zonas para apnoacão das tarltae,
.

CAPrTULO VII
Das Multas ,

Art. 29 - Qualquer infràção a este Re-
.

guiamento será punida cem multa BIO' per

mlsslonárlo, que variará de 50 Ia: 100% (ein

qüenta a cem 'por cento) da -Unid�ade �iscal
Municipal, vigente na época da lnfração.

Parágrafo Único - .Os valores das mul-
�

tas cerrespendentes às diversas espécies de .

infrações, serão estabelecidas. pelle Prefeite

Municipal, Ide aco.rde cem o grau· de gravi-
dade atribuíde.

.

CAPfTULO VIII
.

Dos Pontos de: Táxis

Art. 30 - Enteride-se per pente de táxi

'O lecal determinade pele Prefeite Municipal
para a concentraçãe des veícules permissie
nades para a expleraçãe do serviçe de trans

perte individual de pa.ssageires, devende es

tar equipade de uma guarita e telefene.

Art. 31 _:_ Os lpentes de táxis são cens'"

tituídes de vagas, "iste é" cada permissiená-
rio cerrespende a uma vaga.

.

Art'. 32 - Os pentes de táxis sãe crilades

pelo Pref<eito Municipal,' através de Decreto,
em lecais que achlalr cenvel'lente e c'Onsidera

da a sua necessidade.
.

Art. 33 - O número de vagas. nes pen

tes de táxis é indefinido, oabendo ae Prefeite

Mu'nicipal, de aoordo com' a necesslidade, fi-

xá-lo eiTl 'cada peQle'.
-

Äi1': .34,- Tedos 'Os pentos de táxis serãe
numerades' para fins de contrele e fiscaliza

çãe, ebédecernde ä numeraçãe' crescente' de
acorde cem a sua criação.

Art. �5 - Os ve'íoulqs dos permissiená
rios de cada pente pederãe' reoeber Ip;, identi

fi'cà.çã.e através da"padrenizaçãe de cor per

ponte, �endo que as oere'S serãe determina-

das pelo Prefeite Munic'ipal. ,

Art. 36 - Além das cores diferenciais,
'Os veícules serãe. dotades ele emblemas au

te-celantes, apestels nas, pertasdianteiras, 'Os

quais serão aprevades e cenfecicienades pe
la Prefeitura Municipal e adquirides peles per
missien.áries.

'/
'Art.' 37 --:- Oada grupo de . permissioná

ries des pentes de fáxi,SI, independ,ente de

seu número, deverãe resce'lher o seu repre
sentante para, quande n'elcessári� tratar des
assuntos inerentes à atividade junte à Prefei

tura Municipal.

"
CAPITULO IX

r

Das DisPOiSiçõ� Finais' '

.

Art. 38 - Enquante não fer cri,adO' um ór-

gãe especifice para 'O centroie e fiscalizaçãe
doS Séryiço;s de Táxis, o Diretor de Departa- .

mente .c;fe Serviçlos Gerais e Obras Públicas'

expedirá as instruções necessárias para 'O,

fiel cumprimente deste ·Regulamento. '

Art. 39 -- Qs preprietáries de táxis que,
à épepa da entrada em vigor deste Reguia
mente, nãe, estiverem enquadrades nas _exi
gências 'nele centidas, deverão fazê-Ie no

pràzö de ßO (sessenta) dias, a partir da data'
da vigência.

.. ., .

Art. "40 - Os intere'ssadles na explera
çãe dos Serviçes dei Táxis, desde que se en

quadrem nas exigências dlO presente R'egula'"
mente, deverãe requerê-lo ao Chefe dó Exe:"
cutivQ, ae qUai call'e,rá çohceder 'Ou negar a

permissãe. -t -I .

Art. 41 - Os case's omisses ne: presente
Regulamente serãe equaoienades' por deci
sãe de Prefeite ,Municipal, sem centestação'
de permissionário.

- '"

ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUA DO SUL'

Estado de Santa Catarina
I

'

. Moterista Prentuário, N.o
, __ ._ .. "._ .. ._.

Veícule N.o _ ._ _,

.

HORÁRIO AUTOBIZADO DE:
AImoço de...__ "" _" , .. à � ._"

.

Jantar de._ __ .. __ _: à._ __ .....•

Recelher de.. _. __ .�.. -- --_à , ..•.._

Jaraguá de qui,. de dei
Aut. Fiscalizadora

'
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EstadO' de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.o 603/80
/ Autoriza a abertura de "Crédit:o Especial".
VICTOR !;lAUER, Prefeito Municipal de Jara:guá

do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercí
cio de suas atribuições, com base na L;ei Muntclpal
N.� 790/80 de 22 de agosto de 1980;

DECRETA:

Art. 1.°) - Fica aberto um Crédito Espe'cI�T na
importância de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeíros),
destinado a subvencionar o Colégio Divina Provi
dência na ampliação de equipamentos didáticos,
compreendendo a instalação da Biblioteca e do La
borãtörío de Ciências, com a seguinte cíaselficação:
0400 - DEPARTAMENTO DE"'"EDUCAÇÃO, CULTU-

RA E ASSJSTt:NCrA SOCIAL
0402 - DIVISÃO DE CULTURA

I

0402.08472372.046 - Ampliação dos Equipamentos
Dic:láticos paira a Biblioteca e Laboratório de Ciên
cias.
3.2.3.1 ., Subvencões Socliais Cr$ 100.000,00

Art. 2.°) - Para fazer face às' despesas decor-:
rentes do artigo anterior, fica anulada parcialmente
a seguinte dGl;tação do Orçamento Vigente: .

Anexo I - Quadro.À
0403 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
0403.15814872.Ô22 - Assistência, Comunitária e Sub-
venções Sociais '., ., Cr$ 100.000,00

Anexo II - Quadro A \

0403 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
0403.15814872.022 - 3.2.3.1 - Subven-

'.

ções SocIais : ..'. Cr$ 100.000,00
Art. 3.°) - A entldade ora subvenclonada de

verá apresentar a demonstração da apllcação e à
prestação de contas dOiS recursos, até o' äia 31 de
rnalo de -;981.

Art. 4.°) - Este Decreto entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições. em
contrário.

Palãclo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 25 dias do mês de' agosto de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente DecretlO foi registrado e publicado
nesta Diretoria de Expedierife, Educação':9 Assis
tência Social, aos 25 dias do, mês de aglOsto' de 1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

•

I
II

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI N.o 790/80 /

AutoriZá a abertura de "Crédito ESpeCial"
O SR. VICTOR BAUER, Prefeltq. Municipal de Ja

i,ã:guá do Sul, Estado de Santa Catarina,
.

no uso e
exercício de suas atribuições.

Faz saber a todos os habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancio-
na a seguinte lei:

.

Art. 1.°) - Fica o Chefe do Executivo Munlc'ipal
, autorizado a abrir, mediante Decreto, um Crédito Es

pecial na importância de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeir9s), para ser aplioàda na ampliação dei equi
pamentos didáticos dOi Colégio Divina Providência,
compreendendo a instalação da Biblioteca e do La
boratório de Ciências, com a seguinte class,ificação:
0400 - DEPARTAMENTO DE EDUCJ\lÇÂO, CULTU-

RA E ASSISTt:NCIA SOCIAL
0402 - DIVISÃO DE CULTURA

-

0402.08472372.046 Ampliação dos EqUipamentos Di:
dáticos para a B,ibliotecà e' Laboratório de Ciên:cíias.
3.2.3.1 - Subvenções Sociais •••.•• Cr$ 100.000,00

Art. ?O) - Para fazeflace às despesas decor- .

rentes do artig'o. anterior, fica anulada parcial,mente
a seguinte dotação do Orçamento Vigiente:

Anexo I - Quadro A

0403 - DIVISÃO DEASSISTt:NCIA SOCIAL. .

0403.15814872.022 - Assistência Comunifârfa e S,ub-
venções Sociais � . . . . . . . .. Cr$ 100.000,00

/Anéxo'lI - Quadro A

0403 -' DIVISA0 DE ASSrSTt:NCIA SOCIAL'
0403.15814872.022 - 3.2.3.1 - Subvenções So-
ciais �.• ',' '. • Cr$ 100.000',00

Art. 3.0) - A entidade ora subvencionada de
verá apresentar a demonstração da aplicação e a

prestação de contas dos recursós, até o· dia 31 de
maio de 1981.

Art. 4.°) - Esta lei entrará 'em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
. Sul, aos 22 dias do mês de a�osto de 1980.

.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei fOi registrada e publicada nesta
Diretoria de Expediente, Educação e Assistência
Social, aos 22 dias dia mês de agosto, de 1980.

.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

SEMANA, DE 30/08 a 05 DE SETEMBRO DE 1980

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.o 601/80 \

Estabelece Tar:ifãs Taximétricas e dá ou
tras providências.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraçuá
do Sul, Estado de sanía CatarTna, no uso ,e exercí
cio das atribuições que-=-lhe são' conterldas pelo
item XIV do artigo 5.°, combinado com os itens
XXIX e XXXVI do, artigo 70, da ,Le'i Complementar
N.o 5, de 26 de novembro de 1975,

DECRETA:

Art. 1.° - Ficam tlxados O'S seguintes valores'
para as tarifas taxlmétrlcáé des SERViÇOS DE TÁ
XIS DO MUNlcrPIO DE JARAGUA DO SUL:

, BANDEIRADA ,... Cr$/ 35,00
BAt\JDEIRA I - Km rodado Cr$ 25,00

. BANDEIRA II. - Km rodado , ..

'

Cr$ 30,30
HORA NORMAL' DE ESPERA Cr$ 300,00

. Art. 2.0 _. Para uso-<fa Bandeira II, 'ficlam esta
belecidos os seguintes norários e situações:

'a - A Bandeira " funciona inicialmente duran
te o dia, quando ocorrer Ö' transporte de mais de
três passaqelrns de uma só 'tez; '<:.-:,,-

b - No período noturno, IniCia às 20h e termina
às 06h do dla seguinte;

c - Para domingos e feriados, o uso da Ban
deira II, inicia às 18h até às 06h da manhã seguinte;

d - Quando se tratar de corrida tora do perí
metro urbano, a Bandeira "será também usada,
desce a sarda do ponte de .orlqem atê O' destino do
passageiro; ;,

;� - Ö preço da corrida para fora do períme
tro urbano poderá 'ser estabelecido de comum acor
do entre o motorista e o usuário, dar não conside

.

rando o valor da tarifa taximétrica, desde que não
venha em prelulzo do usuário;

f - A Bandeira " será usada também nas fes
tás de Natal e Ano Novo, durante o dla, a partir de
24 de dezembro até o dia 25, às 20h, o mesmo á
contécendo com o dla 31 de dezembro a 1.° de
janeiro; "

g - Ocorrendo anormalidade no taxfmetro que
impeçam o seu funcionamento correto, o motorista
cobrará somente o valor da Bandeira II durante o
dia e a noite, Sem direito à Cloil)rança d'a B,andeira
até a sua normalizaçãlQ. ,

.

Artigo 2.° - A ttansgressão das normas deste
pecreto, implicará n,a oassação da permissão.:e do
Alvará.

Artigo 3.° .- Este Decreto entrara em vigor na
data de sua publicação, fevog�das as dispoSições
em contrariO. '

.

Pãlaoi'o da Prefeiura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 18 dias do mês de agosto de 1'980.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal.

O presente Decreto foi registrado e publicado
nesta D-iretoria de Exp:edienfe, Educação e Assistên
ciá S-ocial, aos 18 dias do mês 'de agosrode 1980.

,

ASTRIT K. SCHMAUCH,
Diretora

ORAÇAO AO' DIVIN'O ESPfRITO
SANTO

Esplrito Santo - Tu que me esclareces em tudo e,'
iluminas todos os caminhos para que ell atinja o meu ·Ideal.
Tu que me dás o dom divino de perdoar o mal que' me fa
zem, que em todos os ,Instantes de minha vida .estás comi
go, quero neste curto diálogo agradecer por tudo e con

firmar uma vez mais que não quero separar-me cie Ti.
Por maior que seja ·a Ilusão material, não será o mlni

mo da vontade que érnto ele um dia estar contigo e com

todos os meus Irmlos na Glória Perpétua. Agraaeço-te uma

.

vez mais.

(A pessoa deverá fazer esta oraçlo 3 dias seguidos sem

fazer' o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada a graça,
por mals dltrcll que seja. Publicar assim que receber a

graça).
B.M.D.

Terreno-Compro
Em B,arra Velha, área central ou próximo as

canoas. Falar com Sra. Vailburges na Caixa Eco
nômica Federal ou pelo fone 72-1194 (residên
cia), em Jaraguá do Sul.

Terraplenagem
. Vargas "
I

.

- de lido Domingos Vargas -

SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

'-E-

Tubos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAL

" ,
_ __ ---

Rua JOlnvllle, 1016 - FOlne: 72,:,,1101
JARAGUA DO SUb -:- Santa Catarina

REGISTRO' . CIVIL
. Áurea Müller Grubbs,
Oficiar do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do· Sul,
Erstado de Santa Catarl-·
na, Brasil.
Faz saber que compa

receram 'em cartório, e
xibindo os . documentos
exigidos pela lei a fim
de se habilitarem para
casar:

Edital n.o 11.537 de 21.08.1980
Felix Schwir!kowsf(l •
Laureéi Nogueira dos Santos

Ele, brasileiro, . vlúvo, operá
rio, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua

Victor Rosenberg, nesta 'cidade,
filhe de Francisco, Schwirkowski
e l'ii1aria Schwlrkowskí. Ela, bra

sileira, solteira, doméstica, natu
ral de Papanduva, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua
Victor ·Rosenberg, nesta cidade,
filha de Gregorio Antonio dos
Santos e Mar,ia Nogueira dos
Santos .

Edital n.? 11.535 .de 20.08.1980
Aliberto FetClemann e

'Bernadete Schnalder

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Jaraguá do Sul,

• domiciliado e residente na Rua
João Bertoli, nesta cidade, filho
de Arnoldo· Antonio Feldemann
e _Clementina Feldemann. Ela.
brasil.eira� solteira, lndustrlärla,
natural de Porto União, neste

Estado, domiciliada e residente
em Vila Lenzi, neste distrito" fi
lha de Francisco Schnaider e.

Lúcia Schnaider.
Edital n.1() 11.536 de 20.08.1980
Antan'o Borgmann e

Adelaide Besen

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, naturaí de Guaràmirim,
nesta Éstado, domiciliado e re�
sidente na Rua José Teodoro
Ribeiro,

.

nesta cidade, filho de
Júlio Borgmann e Elisa Borges,
Ela, brasileira, solteira, indus
trinária, natural de Massarandu
ba, neste Estado, domiciliadà e

residente na Rua Major' Julio
Ferreira, nesta cidade, filha de
AbeUno Besen e Ma�ia Kammer
Besen.

Edital n.o 11.538 de-21.08.1980
Ir'neu Weller e

Lidia KoslOlWskI .

Ele, brasileiro, solteiro, lavra
dor, natural de l_Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Ga

ribadi, neste distrito, filho de
Emilio Weiler e Regina Schmidt
Weiler. Ela, brasileira, solteira,
cozinheira, natural de Doutor

Pedrinllo, neste Estado, domici
liada e residente em Garibaldi,.
neste distrito, filha de Severino
KosloW-ski e Barbara Koslows
ki.

Edital n.o 11.539 de 22.08.1980
ViS'm6r Zapellfnl e'
Neuseli Olga Correia

Ele, brasilelto, solteiro, oleiro,
natural de Massaranduba, neste

Estado, domiciliado. e residente
em Massaranduba, neste Estado,
filho de Alfredo Zapellini e Ro
milda Zapelünl, Ela, braelleíra,
soterra; industriária, natural de

Itajal, neste Estado, domiciliada
\

e residente em Vila Lenzi, nes-

CARR()ÇAFIIAS HC

I Hornburg Indústria de
'

Carroçarias Blindadas . Ltda.
CARRoçARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MOVEIS.

Av. Mal: Deodoro, 1.479 L Telefone: 72-0144
JARAGUA DO SUL _;_ S.C.

SANTA CATARINA

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção, colocanClo à disposição modernrssl
'mos ônibus, com pessoal especializado, possl
bilitándo uma viagem tranqüila, rápida e segur�

Programe beml Programe CANARINHO - o

I ransporte carinhoso.

JARAGUA DO SUL'

SANTA CATARINA

Relojoaria Avenida
QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,
PRESENTEIE COM AS· SUGESTOES

DA JlELOJQARIA AVENIDA.

II

Conheçtt as sugestões. em Jóias, relógios,
pratarias e artigos finos' para presentes e rece
ba o' atendimento OOim o carinho que v. merece.

Av. Mal. t'eodoro,. 431 • Fone: 72-0038

JARAGUA DO SUL

A segurança da sua compra ou da sua ven

da, uma' garantia segura de In�estlmenlo.
Se você quer comprar ou vender um Im6-

vel, . procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO LTD�

. Empreendimentos
Marcàtto

Imobiliários
, .

ltda.
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - 19ne: 72-0166.

JARAGUA DO SUL ....;_ SC

, -

te distrito, filha de João Correia
e Olga da Silva Correia.

Editil, nr,? 11.540 de 25.08.1980
Carlos Renato HoHma.nn e

Marlse Teresinha da Silva
r

Ele, brasileiro, solteiro, açou-

gueiro, natural de ·Rio 'do Sul,
·neste Estado; domiciliado e re

.sidente na Rua Joãt!l' Planins�
check, . nesta cidade filho de

GQnther Werner Hoffmann e Adi
lia Hoffmann. Ela, brasileira, sol
teira, servente, natural de Rio

do Sul, neste Estado, domlctne-:
da e residente .na Rua ltajar,
nesta cidade, filha de Gilson.
Maximo da Silva e Datei Tere
sinha da Silva.

Edital n.o 11.s41 de 2n8.1980
Valifemiro Koepp e

Lon' Thomsen

Ele, brasileiro, solfeiro, operá
rio, natural de Jaraguá � do Sul,
domlciliãdo e residente 'em Rio
Cerro II, neste distrito, filho de
Bruno Koepp e Seli Mohr

Koepp. Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Pomero
de, -neste Estado, domiciliada e

residente, em Pomerode,. neste

Estado, filha de Haroldo Thom-.
sen e Cilly Thomsen.

Edital n.o 11.542 de 26.08.1980
Va'lcidir Buzzi a,

'

Gloriar Maria dos Santos
I '.

Ele, brasitelro, solteiro, õancá
rio, natural de Doutor Pedrinho,
neste Estado, domiclliado e re

sidente na Rua Rio Branco, nes- \

ta cidade, filho de Querino Buz
zi' e Allda Buzzi. Ela, brasileira,
solteira, escriturária, natural, de

Conipá, neste 'Estado, domici
liada e residente na Rua Epitá-

, cio-Pessoa, nesta cidade, filha
. de Manoel Figueiredo dos San
tos'e Tereza Kiatkoski.

Edital n.o 11.543 de 27.08.1.980
Altair LuIz Ti'sai e
Iraei Krutsch

Ele, brasileiro, solteiro', ope
rário, natural de Jà:ragiJã do
Sul, domiciliado e residente em

Nereu Ramos, neste distrito, fi
lho de João Toissi e Santína Fer
razza Tissi.

Ela, brasileíra, solteira, indus
riária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em

Três Rios do Norte, neste dis�
trito, filha de Reinald.o !Krutsch
e Anita Butzke 'Krutsch.

Edital n.o 11.544 dá 27.08.1980
Wilson Suhr e CJarice Pe-

Cópia recebida do Oficia Ide

Pirabeiraba, neste Estado.
\

Ele, bràsileiro, solteiro, indus- .

triárió, natural de Pirabeiraba,
Joinville, neste Estado, domici
liaao e residente em Pirabeira
ba, neste Estado, fi,lbo de Artur
Suhr e Silvie'Suhr. Ela, brasilei
ra, solteira, comerciária, natu
ral de São Bento do Sul, neste _

.

Estado, domiciliada e residente
nesTa cídade, fiiha de Victor
Pereira' de Carvalho e Tereilia
Pereira de Carvalho.

,

Edital n.o 11.545 de 27.08.1980
Saul.Manoel da SOva e

Irene Grossklass

Ele, brasileiro, solteiro, tomei-
.

ro mecânico, natural de Guara

mirim, neste Estado, domicilia
do e residente em' Jaraguá:Es
quei'do, nest'e distrito, filho dEi
Claudio Manoel Ferreira da �iI�
va . e Donzi,lia Maria da Silva.
Ela, braSiléira, soffiiira, do lar,
natural de Massaranduba, neste

Estado, domiciliada e residente
em Jaraguá-Esquerdo, neste dis
trito, filha de Gerhardt Gross-

. klass e Edla Laube Grossklass•

E para que chegqe ao co

nhecimento de todos, mRndel

passar o presente Editai, que
será .

publicado pela Impfensa
e �m cartório, onde será "flxa- .

do durl!nte 15 dias.

Se alguém souber dI:) algum
In,pedlmento, acuse-o para os

fins legais.

A.' OFICIAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaragu6 do S..I SEMANA DE 30/08 a 05 DE SETEMBRO DE 1980
"

, I

Nosso Esporte em tempo de Jogos Abertos
As equipes

.

jaraguaen- ,à tarde houve e,Congres-' ela-se às 8h30min deste F - Heldl, Cristiane e Fe

ses, mantidas pela CME so Técnico e neste sába- sábado, dia 30: aOOm Uvre ' dra; 4/100m medley M -

ou peles'Glubes, a menos do e domingo. 'se desen- F - Adriana, Cristiane eRenalde, José Roberto, A

de dotsmesee dos XXI JO:" volverão as competições, Heidi; 200m borboleta M dllson e Jean e, 4/fOOm

GOS ABERTOS DE SANIA 'num .total de trinta provas
- Adllson: 200m borbole- medley F - Resângela;A-

CATARINA, centinuam pre-
"

em três etapas. Segundo. e ta F � Viviane, Fedra' e driana, Lígia e Heldl,
paratívos ao. evento que' General Oswaldo. Fortuna- Katleen; 400m Uvre M - Amanhã: 400m livreF

reunirá de 17 á 25 de ou-: to de Bem - Ftresidente Paulo Roberto e Alexan- Lígia e Cristiane; 100m li

tubro, quase 5 mil atte- da Federação d� Natação dre; 100m livre F=-- lrgia, vre M - Jean, Ronaldo,
tas em Jaraguá do Sul. � do Estado. de Santa Cata- Heidi e Resângela; 100m 'Jesé Roberto e Renato';
Cem grBraäe responsablll- rina (FENESC)," estarão. cestas M - Ronaldö e Re- 400m rnedley F - Vivia

dade a CME 'executa seu participando da tornada nato: 100m peito F.,. Cláu- . ne, Fedra e Katleen; 400m BOCHA

,trabalhe e, a pedido. da de ternpo atletas dös se-' dia, "pedra e Viviane; 100m medley M - Jean; 200m

,'rimprensa especializada guintes clubes: Lira T.C., peite M, - José Roberto, cestas F - Heidi, Hosân- Os bochófllos que cem-

quando de entrevlsta co- Associação Atlêtlca Aca- Alexandre e 1Vfoãéir; 4/2QO g:ela e Adriana; 200m cos- põem e selecienado local,

'I,etiva, ,s�mana passada, dêrnlca da UFSC, G.E. 0- rn livre F - Lígia, Rosän- ' tas M - Renato; 200m pel- orlentado e coordenado

, passa a semanalmente ex- Iímpico; Clube Blumenau- gela, Heid'i e Cristiane e' to M -::- Moacir e José-Bo- por Dere Lange, efetuam

pedir beletins infermati-" ense de Caça e Tire; S.RE 4/200m livre M - Jean; Re- "be'rte; 4/100 livre F -:;- Lí- seus trelnarrrentos nas

'.',t�euse"m'?'ujos ,extratos se- Ipiranga, Sec. Esp. Ban- naldo, Âlexandre e Meacir. 'gia, .Heldl, . Resângela e canchas da SER Meneget-

� I ,�d delrante, Clube 'Ginástico Hoje, à tarde: 1500m' U:.. Katíeen ej'4/1'OOm llvre M ti. Os treinos, segunde Do-

'�"I Guairacás, CluDe Pornero- vre M - Jean, Paulo e, A- '- Jean, Ronafdo, Meacir re, são. bastantasaetsfatö-

<NATAÇÃO ,. . d C R E B
�

, \

e . . _., eira Rio. Clube ,Iexandre: 200m livre F -, e' Paulo,.' " rlos, pois que a equlpe fe,i
I'i: ,,�, "I ' de Campe; Sec. Gin. e' Katleen, Resângela e Cris-

'

tetalmente remodelada e

, ,. E'SSB rnodalldade que Desp. São. Bento, e Join- tiane; 100m berbeleta M; ATLETISMO o passo a ser dado. agera
.

mais medalhas têm·car- vi"e Tênis Clube';" Adílsen e' Renalde; 100 m será � re!ilizaç'ão, de amis... ·

�ií:"e:aao ao. mUnlclpl9 em O Beira Rio. Clube' de 5örbeleta F _ Lígia, Vivia- Esta medalidade ,v.iajeu tesos centra equipes da
"'

Jogos Abertes, pa�rticipa Campo," através' de Pro'- ne' e Katle'en; 200in ·livre no. últimó final-de::'semana região.. "

.

"'neste final de semana, na fesser'Arizinho; técnico aa masculine�. AI�xand,re, para C_hapecó, para tema- "

"í,piscina de Jeinville Tênis natação.; tem definidas as Pau.le e' Jean; 100m ces: dä de íncrices' nes Jegos GINAST. ÔUMPICA
Cíúoe, na Mancheste'r Ca- preV'as e es 'atletas que tas F -Adriana, Resânge..

-

Regionais�Oeste; \ porém,
tarinense, de < temada de de·las participarão. nas três lá 'eMari.ana; goo� medl:ey face as chuvas, que cairam 'O técnico.' Dun:,äi"'Berba
índihes aes Jas'c: Ontem etapas, uma das quais ini- M __: Renato.; 200m medley na ecasiãe em tede o Es- Neto," desta moaalidade,

',�),".' . �
;' . ," 1

'

'" ',�" ,', mostra-se bastan_te. satis- j

", '

, .

. I; '" .. , uI � _.- .,
'_ --:. •

, feite com e anâiamente

-'Cor�lheQid'os ",OS ,múnicípios . ';'ue 9'virão ,aos 'Jasc ,gâ�t�����lic�n�.�;:je����
, ,:'

.

". I ' •

• _
"" • ,.

r � '"' �1f1::;If1, e seu' ebJetlvo � agora e

�. A exceção' dos munici- e Caçador.
.

Blumenau, Timbó, campos Blumenau.,
" tentar.amistb'ses para ava-

p'ios da região oes\e;cu)os Becha, '_:: Orleães; Cri- Novos, Lages :e Pprto " Punhebbl"::"" São Ben,to Uar seiU trabalhe cem a

'JögoS" R'egionais \ foram ciúma� São Ludgero; Bal- Uniã·o.',,'" "Joinville, B,alneário" Cam: garetadÇi. ,
,

r:ean�ados no ultimo final- '"eario Camboriu, JOinville, Gin'ástica Olímpica Mas- bori�, ,Timbó�, Blumenaue. _}

-d�-semana, em Chap�có, Mafra, Blumenau,
.

Rio do cufina _ ,Fpolis" Balneário " Agrol,ândhi: ' 'oe. ,FUT. DE SAu,.O � "

,
já se conhece aqueles das Oeste, Gaspar, Porto União Caml1oriu, S�o Bentó do,

.

Tênis de Campo M'ilS- O esporte da' boJa �e-
'regiões rioi1e� 'sul; lestE!, e Caçàdor e CamPos Novos. Sul,' JO'inviße, Itaja'.. , Blu,. "cuHne __ TUbarão, F'P9lisc, - s�dai seb o .cemaode" t�c-
,'centro que viráö a Jara-' "Belãe Másculine - JiQ- menau.,e Vid�,ira�, Ginasti- Crjciumaj Joinville" 'Bal- , niCo. de Alclel;le e flslce

','guá do Sul� de 17 a 25 de invifle, Tubarão, São Lud-
.

ca Olímpica �em'inina _ neáriQ Caniboriu, São Be.n- ", qe Orlando., e,xecuta O pre-

outubro., pã!Í'ticipar,: das gero, Fpolis, Indaiaf; Blu- Florianópons, J;talneári9
-

to, Itajai, Brum�nau""Rio grama de t.reiname;nte� es-

$ljsputas nos' XXI .rO"G:OS ,menau; Brusqüe, Videira, Camboriu, São Bento do do Sul, Porto Uniao, Cam- .. tab.�ecides p�l� 'ceorde�
,

'ABERTOS DE SÁNTA CA- Lag,es e Caçador. Belãe, Sul, JOlinviUe, Itajai e Blu-
\

pos Novo$ � Lages. Tênis naçao da modalidade, ten-
"

TARINA'; p'or 'modalid�a-' Femin_ine _ Blumrenau, menau.
J de Camp<) Feminim> ___" Tu- de e,ncentrade certa difi-

"

'des. '> Timbó, Ir:;daial, JOinville,
,

Ginástica Rítm1ca Des- barão, Florianópolis, Cri- culdad? Bara enc.entrar
'I: são estes ás' murlicf.· Pomerôc;Je,·'Porto'

t

União, pertiva Masculina _ Flo- ciuma, Mafra�" JO'inville, adv�rsanes para Jeges-

'pios: Basq'uete MascUlino Lages e Caçador.
' ,

rianópoJis, Joinvile, Brus- Brusque, Itajai, Blumenau, -tremes.

!-:- Florianópolis, Criéiuma, ,Clclisme,;:;__ Tubarão, que, Indaial, najai, Blume- Porto União e Campos No-

-Tubarão, Balriie,ário" Cam- Floria'nõpolls, JOinville, Po.. nau e caçador. vos.

,boriu, São Bento do Sul, merod�, Itajai, Blumenau, Handebo.l Masculino. _

,Joinville, Brusque" Itajai, Rio do Sul, Po,rte) União, Florianópolis, Ciriciúma',
BI'umenau, Lages, Caçador Lages e'Caçad�r.

'
, TuBarão, Balneàrio Cam-

'ê 'Porto União. Basquete boriu, -são Bento, Joinvil-'
Feminino- -:- São Jo·aquim,

"

Futebo.l de Safáe ...:_: Cri- Ie, 'Rio do Sul, Ituporanga,
FIOIrianópons, C'riciúma, ciúma, F,lorianópolis -Tu- Brusque, Videira, Caçador
Johlville, 'Blumenau, Rio barão, Joinville, São Bento 'e Po'rto União. Handebo.l
do s�r,· Tàió, Porto Uni�o do Sul� POm/e'rode, I�ajai, �emin.ino - FpoliS, Cri-

<, .• J , çiuma', Tubarão, São Ben-
,

I" ,

to, Joinville, Rio do Sul,

Nova vitória do': ", Can'a"rl·nh'_n ��J:���t?f��"e��' Caçador
U Rart (hão. será disputa-

do) � Floritln6polis, Bal

�eário Camb. e Caçador.
.

Judô - Fpolis, São Fran .

cisco, Balneário Cambo
riu., S�o' Bento, Blumenau,
Brusque, Indaial, "Videira,
Lages ,e Fraiburgo. '

Saltes Ornamentais Mas-'
culine -- Fpolis, JOinvilJe"
Timbó, Brusque, Blumenau
e Caçador. Saltes Orna
menfais �eminine _ JOiin
ville, Timbó, Brusque e,

".

No sábado.' à neite, re

,tribuinde am istoso>-certe
sia, O 'Clube de Bolão. Ca
narinho., da SER Vieiren-
,se, ,jegou diante da 50.-'
ciedade Musical Rio' Ne
grinho., da doade que' lhe

�mpres�a e neme, saindo.
vencedor por �iferença de
78. pinos, cemputades es

'dez m�lheres ,belenistas
da noitada. Canarinho ...

1-.738 centra 1.66.0 S.M. Rio.,
Negrinho; r,ecebendo es

dOIS melhores bolenistas
de cada cluóe, meãalhas,
sende, Aroldo com 179"
Estephane e Max, com 178
pinos, os melheres da e

qu,ipe lecal. P,ele critério.
"mais idade", Estephancy
frceu com a' medalha de
segunde melher celecado
de Canarinho..

'Rodada.·decisiva define finalistas do ... Varjão/80
,

Mesmo apesar das for::: de Q título. da cemp,etiç'ãe.
'tes chuvas ·de último. do- Neste domingo., define-s,e
'mingo., e'" III. Camp'eonate de vez as quatro finalistas,
Varzeane de Futebel '_ quando. çia realizaçãp dá
Varjãe/80, em 'disputa' 'de 'rodada decisiva da semifi-

,Jreféu Gráfica' Avenida nal: "

"pro,sseguiu; definindQ clas- Ne demirgo, 'o' Figuei-
, �ifícações e alijando' equi- rense, nitidamente supe

.

pes a centitiuarém tentan- rior, geleeu aes Veteranes,
• I

, equipe da" casa também,
per' 4 a 1, enquanto que
na partida seguinte, e Rio.
Melhá oompliceu-se, cain
do. diante do Neroeste per
2 tentes a 'O e irá, neste

deminge, decidir sua ser
te diante de Poste, Moser
às 13h30min, quandô sO-:
mente ,Uma vitória lhe da
rá chances de tentar uma

, das vagas, p:ais ql:le desta
ferma ig!1alará em número.
de pentes com, a equipe
alvi-verde da Ilha, da Fi
gueira" ferçando !lma par
tida extra. Case perca eu

empate, eSitará irremedia
velmente fera. ,

"

,cheua"'E
�..

,

fulsal a deCisãoo:
Foram' decididos ontem

à noite no Ginásio de Es
poí1es 'Artur MüUer, os
Oampeonatos Citadinosl A-

, dulto e Juvenil de futebol
de salão desta temporada,
após a úl,tima rOdàda, na

sexta-feira anterior, ter a-
: presentado DS resultados:
.

B.es'c 3 a O Urbano (Juve
nil), Jarita f a O Urbano e
Besc 5 a 1 Arweg, no A
,dul-to•• Ontle'm, na decisão
do

•
titulo, Jarita e Oyrus

, preharam, pela categoria
,

juvenil, enquanto que Ur
bano e Arweg disputaram
a terceira colocação e Ja
rita e Bese decidiram o ti
tulo da temp'orada, no A
dul,to•.

EM BLUMENAU

'Caso não' tenha havido
novo adiamento nos con

tactos mantidos esta se

mana, é passivei que na

noite Cf'e hoje, em �Iume- '

,

nau, saia amistos'os {entre

:Jaraguá do Sul e Blume

nau, com seus seleciona
dos "a" � "b". No primei-
ro encon.tro entre ambas,
aqui, Jaraguá saiu vence

dOlr.
Tàmbém não lfá nenhum

outro amistoso' programa
do, tendo em vista 'a difi
culdade que está havendo

"pois parece que ninguém
quer jogar com Jaraguá"
disse o supervisor Eduar
do Schmidt.

A classificação., .após a

redada 'de deminge, defi
niu 'deis classi,fiéades, P;
Meser 'e Nere:éste, cem

. 6 pontos, se'guindo Vila
Lenzi e Figueirense cem

5 (Neroeste e Figueirense
já encerraram suas parti
cipações), Rio. Melha 3 e

,

Veteranos 1 pento semen

te. E a, rodada final e de
cisiva deste deminge, dia

31, tem estas partidas:
13h30min - Pesto Moser
x Rio Melha e às 15h30min
- Véteranes x Vila Lenzi.

Tênis de Mesa Masouli
no. ,_ Lauro MUller, Fpolis,
J'oinville, São Bento, São

Francisco, ' Brusque, Ita

jaí,' Timbó, Porto União e

Lages. Tênis de Mesa Fe
minino ,- Lauro' 'Müller,
Fpolis, JOinviUe, I,ajai, In-

. daj'�I, Timbó, Podo União.
e Caçador. BOLÃO

Tiro ao, Alvo. Carabina '_ Modalidade' tradicienal

Fpolis, sã'o Bento, Join-;.-· e que tem se destacado
, ville, Timbõ, Rio do Sul e, sempre em tedas as cem-

Blumenau.
.

. petiçõ!es que participa, e-

Tire ao Alvo. Revólver - xecuta tre:inamentes inten

Fpolis, São Bento, Joinvil- sivos, -obje,tivande uma ex

Ie, Timbó, Blumenau, Rio celente performance nes

do �ul, L�ges e: Caçadq.r. �ogo� Abertes.
Tire ao. Prato.;_ Fp'ohs,

l

Joinville, Blumenau, Rio HANDEBOL FEMININO

de Sul, Lages � Caçador.
.

Após ter jegado amis�e-
Velibel Masculino. :._ Fle- sa!l1ente cem Brusque,'pa

rianópolis, Tulj�rão, São ra a qual fei de'�rQtada per

Ludgero, JoinvIDe, Balneã- ,13x12, aguarda a cenfir

rio'Camborlu, Pomerode, mação d9' noves j-oges

Blumen�u, '. 'Brusque, Rio -treines cem as' seleções
do Sul" Campos Novos, de Brusque, Caneinhas e

f,raiburgo e Caçador. VoU., Blumenau.

bel Femin.ino - FilOUS, S.
Joaquim, São ludgero,
Joinville, Canoinhas, Po
merode, Blumenau, Bnis ..

que, Presido Getúlio,..C�"
çad9r, Lag'" P'orto U
nião.
Xadrez' MaSiculine - Flo

rianópolis, Tubarão, Lau ..

ro Müller, Joinville', Bal
neário, Camboriu, São Ben
to, BlumenaÍJ, Itajai, B,rus
que, Lages, Porto União e

Campos Novos. X'adrez Fe
mfnine - Laguna, Tub�,
rão; Fpolis, JOinville, In
daial, Itajai e .Blumenau.
Nesta l1etação não estão

computados os' munici- ,

pios classificado·s nos Jo
gos,Region@is-Oeste, rea

lizados em C1iapecó, tam- ,

pouco, as moaalidades
de atletismo e natação que
necessi,tam -de indices. No
enta"nlo, os trinta e três mu
nicipios . relacionados, es

tima-se a -vinda die 1.949 a

tletas, dos quais 1.308 no

masculino ,e 641 no feml-
nino.

Mas o número oficial de
atletas qUe virão competir
em Jaraguâ do Sul no mês
de ouubro, chegará pró
ximo a casa dos quatro
mi! <"

tado, a.cornpetlção fei sus
pensá. � neste final-de-se-:- -c

mana, cem uma delegação.
de 16 rapazese 8 moças,

'

o atletismo. estará em Flo

rtanópolís, também parti
cipando. do Campeenate
Estadual de Atletlsmo, vá
lido. para tornada de tem

po. des atletas.

XADREZ,
A équipe da Universida

de de Uruguai estará em

Jaraguá de Sul no. mês de

setembro., cenforme este

jornal divulgou em primei
ra mãe, estande-se no. a..

guardo ,d�e cenfirmaçãe da

data da vinda des, enxa
dristas alvi-celestes.

VOllBOL
O velibel masculino. je

geu amistesamente centra

Brusque €' Pemerede, en
de, 'mesmo. perdendo., dei
xeu exc:e'lente impressão,
haja vista. estes dois mu

nicrpies praticarem um

velibel cempetitive.

VÁAO

"GARTENHAUS"

EM BREVE

Av. Gat. Varg�s, 847

'Difícil

Cyrus ainda quer jogar
'com a: .Artex, M',âS;[ o

Campeonato acabou
,

'\

so tlme nc jege contra

a. Artex, tlcamos sur

preses e estagnados, e.
lmedlatamente contara

mos oem o direter des

te [ornal a respeito do
assunte.

I "

Na edição do dia 9
do cerreute ,este [ornal
publicou neta acerca da
Têxtil Cyrus rião haver

comparecido a campo
para a se'gunda partida
válida pela fase regie
nal do Oampeonato- :5ul
Brasileiro. de lntegração Destarte, curnpré-nos
Seslana, dia 02 de ages- levar ao cenhecimente

to, no Estádio. João. Mar- de V. Sas., que até a

catto, gan'hande a Artex presenta data (e otícto
- seu adversário" c:on-

' é de 18 de açosto) não.

sequentemente es, pon- recepcienamos queí
tos, ela que na prlrnel- quer cornunlcação do

ra partida entre ambas, Sesi referente a efetiva

no final de julho, hou- ção do 2.° Ie-ncentro a

v.era já vencido. a repre- ser' reallzado nesta cl

sentaçãe jaraguaens'e" dade•.

em Blumenau. Preecupades, "já h'a-

Ooorre que, segunde víames em 'data de 12

dirigentes da Cyrüs As� de cerrente; 'enviado.

seciaçãe Recre:ativa e cerrespondência' ,aque
da. Empresa, estes não. Ia entidade, se.Jicitando

'receberam cemunica- que nes informem efi

çãe da realizac;,ãe da cial e discriminadameh

partida, naquela data te a data em que se ·rea..

(2 de ageste), cQnfes- lizará a· mencienada

sande-se "surpreses e ,partidra,.
estagnades" ,cem à ma- Na expectativa die' ter

térià publ,icada neste mos esclarecido eSt9

jornal "diante da ausên- impasse, e que .esta se

cia de nesso time no. ja cópia fiel de, netrata- '

jege centra a. Artex" .. ção, �ubscreveme-nos

Um des dire,tores da com Cerdiais Sauda,

empresa centacteu, per ções Espertivas :." Luii

telefen.e, cem e editer Caries Nioeluzzi - Presi-

espertivo deste jernal, 'dente". . ,

Flávio. José, e, a pedido,
deste, confirmeu a '�Ie's- ' .Neta do redator: -Ao.

tagnação," . (sic) -através que censta, a Cyrus ain-
.

de oficiq de Presidente da espera jegar, a: sé

da Cyrus A.R.: "Preza- �unda parti.a:a, die' um

des Senheres: Sém cer- campeonato. já émcerra

respendência de' sua de e Crue, segunde fen

parte. a nes repertar, te' da maier credibilida

fermulames a pres'ente de, os fatós n.ãe ocor

para e, que segue: reram conferme OI rela-

Cientificades da Ne- tado no. e"p'edienté aci

ta expedida neste cen- ma. Esse ,assunto velta.:."

ceituadQ semaná�iO', 'so- , rá à baila, p·ara esclar.e

bre a ausência de nes- cimanto.
\

,-De 17 a ',25 de�outubro
,

"XXI JASC.. t' •

- JARAGUA DO�UL-SC "_

\

AME AINDA MAIS A SUA CIDADE,
COLABORANDO COM O SEU

EMBELEZAMENTO.

",(
,

JASC _ A Festa é nossa" feita para todOs.

.

Construtóra Seria Lida. -,

'��" ,:

CONSTRUÇAO CIVIl,;, ENGENHARIA E
COM!RCIO DE MATERIA[

"

, DE CONSTRUÇAO.

Rua João Plce"', 94 - édif. Caries Spézla
Telefone: 72-0214

,
.

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA.

"

,'I":;'; l' ,'i ..•.•
1

"

),1"

juventus a
As ,duas. piores �ul

pes preliaram domingo à
tarrde no Estádio João
Marcatfo, ante um públi
co reduzidíssimo, não ai ..

cançando a renda de Cr$
� mil, prejuízo inevitável
aiO clube grená jaraguaen
se. E o resultado não po
deria ser diferente, O a O,
muito embora a f'lepresen
tação local tivesse sido
nitidamente superior, co

locando várias bolas no

largar "lanterna"
travessão e o dirigente do fados, mesmo assim per•

encon,tro não marcando manecendo na "lanterna".

penalidade máxima l\egíti- Anteontem à noite, o Ju..

ma. O estado deprimente ventus fez ,sua última par·
do gramado não permitiu 'tida ein casa pela Taça S.

que �
Juventus e Rio do Catarina, atuando 'fr1en·tei a

Sul mostrassem algo de Chapecoense. Volta a jo
produtivo.

,

'

gar ""ste domingo, dia
A equipe Jaragúáense, 31, em Mafra, folga na 4a.

que na quintà-feira da se-
.

feira, dia, três, e encerra

mana passada perdera em
'

sua participação enfren

Criciúma, 2 a· O, obteve do- tando o Paysandu, em

mingo mais um ponto, ete- Brusque, dia 7 de Sletem
vando, para 13 os conquis- bro.
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,A quínta-telra, dia 28 die aqosto de 1980,
marcou para a Oomunidade Luterana da Ja.:

r�gu.� do Sul, uma data de muito especial
significado', eis que registra o CENTENARIO
DE NASCIMENTO do finado Praeses Ferdi
nand Schlün�en.

Os preparativos" aos

JODOS Abertos

Centenário de nascimento de Ferdinand Schlünzen

A Construtora Eisch-
taeat Ltda., vencedora da
cbl1corrência. para sete
mil horas de mãO-:-de-obra
destinada à reformas, pin
turas, construção, amplia
ção, instalação elétrica e

hidráulica, bem como S�
nitários e: cobe,rtura em

prédios escolares d·as. re
des estadual � :municipal,
iniciou os· trabalhoS é a

partir da próxima semana
novos estabelecimentos
se,rão 'aJtacildos p,ara que
estejam em condições pa
i:a abrigarem oonfortavel
mente os atletas e diri
gentes que coml!ergirão a

Jaraguá do Sul' às dispu
tas dos XXI JOGOS ABER
TOS DE SANTA CATARI
NA.
Estas informações foram

prestadaJS pelo presidente.
da CCO, Sigolf SChünke,
adiantando que a CCO tem
mais outra alternativa para
alojamento, junto ao salão
da Paróquia S. Sebastião,
com ca:pacidade para a

proximadamente 1pO pes
soas. Disse �ainda

.

Schün
ke que manteve contac
tos com o Sr. Âlb�rto Beg
ge, da Empresa Brasileira
de Correi;os e' Telégrafos,
Reglonal de Florianópolis,
viabilizando a implantação
na semana dos JASC, de
'aparelhos de telex na

Oentral de
. Imprensa que

funcionará anexa ao Cen-
. tro Interescolar de Primei
ro Grau. . Ficou acertado

Decreto PÓ d.e Estrada estabelece
gratuidade no transporte

também que demais deta
lhes acerCa do melhor a
tendimento possível à. im
prensa especializada;- nes
te setor, ficaria à cargo do
Sr. Gilberto Nahas, Presi
dente da Associação' dos
CronistaiS Esport.ivos de
Santa Catarina.

O Decreto n.o 11.709, de
29.07.80, do Governo· do
Estado, o denominado
"Decneto IpÓ de Estrada",
conforme j� é do conheci
mento, estabe,lece gratui.
dade de transpore rodoviá
ri·o intermunicipal para os

professores da rede esta
dual, bem como desconto'
de 50%

.

das passagens,
para alunos de 1,°, 2.0 e

3.° graus. Tal benefício a

plica-se somente no trans
porte rodoviário intermuni
cipal, no trajeto cas�es
qola e vice-v:ersa, durante
o período escolar e, para
fazer jús, deverão prolfes
sores e alunos tomar pro
vidências, como as que
seguem:

Behling, formavam o Con
selho de "Construção. O
Prof. Heinrich Geffert era

.

o tesoureiro geral. O mes

tre-pedreiro Bruno Mahn
ke orçava o custo da obra.
Em 27 de outubro de 1929

Dos registros contidos no 11.0 LIVRO DO era dada a. partida da
JARAGUÁ - Um Capítulo na Povoação do igreja que mederia 36m de

. Vale do Itapocu, do mestre Emílio da Silva à . cumprimento, 16m de lar-
pág. 276/277, encontramos referêncla' a F�r- gura e uma torre de 35m,
dinand Schlünzen, nascldo em Hamburgo, na inaugurada 'em 1935. À
Alemanha; em 28 deagosto de 1880, filho de partir desta data novas
Johannes Schlünzen e Hernanda Cesarina ocupações eram reserva-
Maria Schlünzen. das ao já Pnaeses Ferdi-

Foi atendendo ai um con- nand Schlünzen. Caberia.
vite do dr. Hermann Blu-' ao Pastor Hermann Waid-
menau, fundador do vizi- ner a continuação da 0-

nh�o município, que passou alcançar a titulação de épocas chuvosas, quando bra iniciada em Janaguá,
� I.ntagrar um grupo de Praeses - o mais alto 'o pastor exercia ainda o ao lado do Presidente' Wi
írnlqrantes, . p.ara prestar cargo dentro. do Sfn?do, ofício .de professor. Liga- Ihelm Behling, à partir de
serviços rellgl?so_S aos co- �r�ça� a sua 1!1Vul�ar ínte- dos aos primórdios da 1941 o sr. Bruno Paulo
lenos d� contlssão lut:,ra- IIg.�ncla e dedicação como igreja estão os fundado- Oscar Mahnke. ,

n� nas areB:s de coloniza- pastot de almas.
.

res OUo Mlayer, Frledrlch Praeses Ferdinand
çao da soctedacs Coloni- A Comunidade Evangéli- Polenskl, Friedrich Bar- Schlünzen era casado

zad_?ra, de H�mburgo; �s ca Lut�rana die Jar-aguá thel, Heinrief Rrueger, AU- com Marg'8!ret Schlünzen
então conh�cldas Oolonla do Sul, no dla 1.0 de abril gust Lenz e Johan Wiest. (já faleclda) e do consór

O.ona Fr�nclsca lei a Colo- de 1907, quando ainda o Ä preocupação primeira cio teve uma menina Juti
ma de SaO' Bento._ . local de nossa cídadenão foi censtrulr uma escola (falecida) e Klaus, casado
Como 81 o;u�açao do a- passava de· uma aldeia e a residência do pastor, com Marlene Vosqeraus,

!u?1 �arag.ua vmha de Ita- com. cerca de 15 casas, em terras doadas gene ro- que 'lhe deu um casal de
jai, via L�lz A.lves, !DIU BI�- �eunla-s� em torno _d� seu samente por Domingos da netos.
menau, via R�o �da, RIO Jovem pároco, para tornar- Nova, eis que o culto e o Com o seu passamento
da Luz e Ganbaldl, de ou" -se uma Comunidade in- ensino escolar eram �eitos ocorrido em SUIal resídên
t�o lado a .�ntra/dla: na mata d�re",dente. Mas com de- em_ Francisco de Paula, cia ã Rua Elisa Stein, a

v�rgen:' f�,zla-se, também, .cldlda fé em Deus lança- dlstanta do centro. Em 16 municipalidade com o in
via JOI�vl"e.e a Comunida- ram-se à obra, o pastot e de janeiro de 1910, Ca-rl tuito de homenageá-lo
de mars avançada eira a seus fiéis, que não para-' Eggert, Heinrich Mar- postumamente, passou a

de Bruederta'l, pertenceu- ram nunca rnais até os quardt, J. Erdmann e OUo denominar aquela via pú
do Jan�guá do Sul �qu:la nossos dias.e já se vis- Mayer elaboravam os esfa- blica de "Praeses F'e,rdi
Oornunkíada dos rrmaos It�mbram obras que have- tutos da nova socleêade, nand Schlünzen", aprova
fu��adore� .� O'S Herr� rao de .ul!ra�assar a nos- sendo aceitos. pelas de- do pela Camara Municipal
nhuter --:-' Junta'!1ente com sa eXlstencla temporal. mais regi�es a 21 d'e agos- de Vereador�s.

.'

It�pocuzmho,. RIIQ Cerro, Nessa sublimei. história, to do mesmo anOl. Gottlob Seu corpo acha-se se
RIO' da Lu� e Ja:raguá!-lto, nesta extraO'rdinária carni-_ Enke era o Presidente, pultadol na Ne·crópole Mu
desd� o dIa 8 de maIo de n�ada da Igreja de Confis- LeopoldO' Janssen, o Vice; nicipal de Jaraguá do Sul.
1902, époc� en:t que, ta� sa� Luterana em nosso Heinrich Marquardt, o Te- Em vida a sua mão direita

�ém, O' e'1tao· Jo�e� Pas- mel.o eSll:á i",�issoluvelmen- soureirO'- e o Pastor Ferdi- fez obras magnificientes
�or, .co."'! a V8lCa�Cla na te ligada a figura do Pllae- nand Schlünzen, o Secre.. de caridade e de amor

Ig�eJa ,'r!a, a�s�mlr O' seu ses Ferdinand SchlO[lzen. tário e 185 sócios cOlntri- q.ue evangelicamente' es
mmlsteno reillgloso. Hoje ninguém saberá ava- buintes. A admissão no condeu de todos até da

�e�o "Co!rreio db Povo", liar as dificuldades dos Sínodo deu-se em 17 de sua mão esquerd�. Por is
edl�ao n.o 1933, de 7 d� primóÍ'di.o1s de Jaraguá. A fevereiro de 1920, em vir- so, pela pa:ssagem do seu
abnl de 1957,

. prosseg�l' e'"tr�da do co�ono ':la ma- tude da primeira guerra centenário de nascimento,
",!O'S, .

com a mfor�aç�o ta virgem, abria um leque mundial, posto que, em seus paroquianos, nunca

h!s�onca da
..

g,rande tr�!e- de peripécias sem fim com 1917 já estava em condi- poderãO' agraidleicer assás
tona de Ferdmand Schlun- as grandes distânctas a ções a sua tmação. a Deus o de 'Ihes haver
zen �o c�m_po da difusã? serem vencidas em Tombo Em 1927 inicia-se � brindado com tão magní
da Fe Cnsta, que ele tn- de cavalo, percorrendo 'pi- con.strução da Igreja,' no fico Pastor.
I_hou por longos 53 anO's, oadas' e 'piaa:dões', com local onde ainda se situa.
conseguindo· já em 1933 os rios transbordan,do emWilhelm Pa:s·old e Wilhelm Eugênio Vicllor SchmÕckel

" ' J . ,

Alunos - a) Apresen.ta-·
ção da caderneta escolar
ou, na falta desta,' da cer
tic!ão de nascimento; b)
Atestado die matrícula, for
necido pelo estabeleci
mento de ensino onde es
tud:a; c) Comprovante de

. pagamen'to da mensalida
de. devida à escoila ou, se
esta for gratuita, atestado
de freqüência;· d) Obte�
ção, junto à transportado
ra, do _cartão ou bloco de
passes.

Transportadora - a) A-
I doção do mo(ielo padroni-

Professores ,- a) Expe- Ziado do cartão de isen
diente do Supervisor. Local ção, oloco ou cartão de
de EduClélJção, com indica-' passe; b) Oontrole mensal
ção da localidade de resi- ou semestral do bloco,
dência do professor e es- cartão óu de isel')ção; c)
cola onde leciona; b) A- Expedição de novO' cartão
presentaçâo da cédula de mediante devolução' do
identi:d'ade à transportado- anterior.

.

,ra; c) Obtenção junto a
,

.

BAI LE DO ATLETA
. Está confirmado para o
dia 22 de OIutubro, uma 4a.
feira, a realização do "Bai
le do Atleta", promoção o
ficiai da Coordenadoria
Social da Comissão Cen-

. trai Organizadora, que tem
à testa o empresário José
Carlos Neves. No- baile ha
verá a eleição efa rainha
dO'S JASC, sób os acordes
da Bandinha "Tu reck, de
Rio Negrinho.

HOTEL BERRI'

Até o final de setemDro
oU-infcio de O'utubro' de
ve,rao estar inteiramente
cO'ncluígas as obras de
ampliação do Hotel Berri,
segundo as previsões do
seu proprietário Aléssiq \

Berri. A ampli'ação deu-s'e
muito mais em função. do
município sediar em outú
bro os JASC, devido ao
fatb da infra-estrutura ho
teleira ser carente, neces
shando de maior número
de quartos' para atender
os hospede·iros. DOlis an
dares já estão totalmente.
concluídos e em uso.

Handebol e

Jogam na

Foi confirmado,. quinta',
-feira à taráe� inltieressan-
1!es amislosos -que .

se de
senvolverã:o na quarta-fei
ra vindoura, dia 03 de se

tembro·, a partifaras 19 ho
ras, no GinásiO' ae Espor
tes' Artur MüDer. �aquela'
oportunidade, os selecjo�

empresa de transporte, do
oartão de isençãO' e bloco
de passes, este se a trans
portadora désejar utilizá
-lo.

voleibol·
quarta

nados de hanCJébol e voli
bol de Jguá. do Sul que se

pre'param para os Jogos
AbertO's, estarão defron
tando-se com os fortes
seleéionados da cidade de -

Brusque, com e'ntrada
franca.

Jovens partiCipam de Confronto'
.

Bíblico
pondendo questões sobre
o livro dos Atos dos Após
tolos e após, os dois gru
pos vencedores participa.
rão, no final do mês de
outubro, do Confronto Bí
blico Nacional, em Join
ville.

cional.
Os. grupos para mega- .

. rem ao Regional, tiveram

que vencer outros grupos
na fase distrital. No Distri
to do qual Jaraguá faz

parte, o grupo da Juven
tude Evangélica do Qentro,
foi o vencedor do Confron
to, e o grupo de Rio Ne

grinho no Conéurso.
O encerramen·to está

previsto para domingo à

tarde, transcorrendo toda
.

a programação' no Salão
Comunal e na Escola Par-

,

ticular Jaraguá.

Desde onfem, sexta-fei
ra, reún.em-se emAJaraguá
do Sul, cerca de 120 jo
vens. Eles provêm 'de FIo,.
rian6polis, Brusque, Lages,
Jo,invill'e, Rio Negrinho,
Timbó, Benedito Novo, Rio
do Sul e também do Esta
do do Paraná, para partici
parem do Confronto. e do
Concurso Bíblico Regio
nal •

No Concurso Bíblico,
responderão perguntas e

I farão trabalhos sobre o -li
vro de Gên�is (história
de Abraão) e sobre o E
vangelho de Mateus. Este
tem seu encerramento a

qui em Jaraguá do Sul,
pois não haverá a fase Na-

Segundo o Pastor Raul
Wagner, da Comunidade
Evangélica Luterana de
Jaraguá do Sul, no Con
fronto Bíblico estarão res-

Vacinac:ão ·anli�rábica para
cães' e galos: selelDbro'.

Santa Cruz das 9h40min
às 11 h30min, Duque de
Caxias (Tifa Jararaca) das
13 às_14h30min e E.1. Ga
ribaldi, das 14h40min às
1'6h30min. Posto fixo nQ
Posto Agrop�cuário, das 8
às 17 horas.

Com o objetivo princi-. raivoso em contacto com

pai de savaquardar a po- a pele ferida, Jes�oTa(j:a ou

pulação urbana e rural do arranhada, tamBêm ê meio
risco die contaminação pe- de transmissão da doen-
Ia raiva, a Secnetaria da A-. ça. .

gricultura e Abasteclmen- ONDE VACINAR
to, através da Companhia Visando "acima de tudo
Integrada de Desenvolvi, salvaguardar 81 população
menta Agrícola de Santa urbana e rural do risco
Catarina (CIDASC), orqa-", de contaminação, através Dia 12 de Sietembro: Es-
nizaré e executará de mordeduras de cães cola São Piedro (Garibaldi)
no período de' 8 a raivosos, o Escritório da das 8 às 9h30min, Frei-
17 de setembro, campanha Cidasc em Jaraguá do Sul mundo Kaiser (Garibaldi)
de vaclnáção em massa à organizou, conjuntamente das 10 às 11h30min, Jara
população canina e felina com outros órgãos die a· guá 84 das 13 às 14h30m
do município de Jarag.uá ção comunitária, a campa '. e Jaraguá 89 das 15 às
do $ul, por intérmédio de nha anti-rábica, que será 16h30min. Na E.B. Holan
váriös postos que serão desenvolvida de 8 a 17 de do M. Gonçalves, haverá,
implantados em dias, 10- setembro, através de pos- posto fixo das 8 às 17h:
cais é horários' pré-data- tos vO'lantes e fixos, já de- Dia 15 de setembro:. Es-
dos. finidos:' cola Rio da Luz Vitória,
A última campanha de Dia 08 de setembro: Es- das 8 às' 9h30min, EscO'la

vacinação anti- rábica deu- coJa Ribeirão Manso (Man- Rio, da Luz II das .9h40min
se-em 78, quando vacinou- So,) das 8 às 9h30min, Dar- às 11 h30min, Orestes Gui
se 3.540 animais (em maio) ci Vargas (Grota Funda) marães (Rio da Luz II) das
época em que' registrou·se das 9h40min às 11 h30min, . 13 às 14h30min, Escola Rio.
muitos casos die raiva no Rui Barbosa (V. Schmidt) tia' Luz I das 14h45min às

municípi'o e região. De lá das 13 às 14h30min e E.1.
.

161115niin-. e 19 de Abril
para cá, segundo o médi- Anídia (Santa: [uzia) das (Jaraguá Esquerdo) das
co-veterinário João Manoel 14h45min às 16h30 mino 16h30min às 17h30mín. P.
Bazeti Marques, da Cidasc Neste dia haverá posto fi- fixo no A. Kanzle·r.
de Jaraguá do Sul, houve xo na Prefeitura Municipal, . Dia 16 de setembro: Bar
somente um caso die raiva das 8 às 17h. e Ferraria Siewe:rdf (Rio
bovina, no ano passado, Dia 09 de setembro: Es- Cerro II) das 8 às 9h30min
transmitida pelo morcego cola Isolada Vieira (ilapol- e na "Prof. João Romário

hemafófago, transmissor cuzinho) das 8 às 9h30min,' Moreira (Rio' Ce'rro II) das
da doença, que não tem Machado de Assis (João 10 às 11 h30min. Na "Duar
cura. , Pessoa) das 9h40min às 11

-

� Magalhães" funcionará
Este ano, 81 m,efa é atin- horas, Vila Chartres (Vila posto fixo naquele dia,

gir quatro mil animais, en- Ctia.rtresH;fas 11h10min' às . das 8 às 17 horas.
tre cães ie .gatos, número, 121130min, -Max Schubert Dia 17 de setembro: Es�

suposto existir no municf- (Três Rios do Norte) das cola Isolada Ilha da Figuei
pio, contando, . para isso, 13 às 15 e Victor Meire,les, . ra, das 8 às 9h30min, Erich
com a. promoção da Se- das 15h30min às 17" fioras'. BIosfeld (Aguas Claras)
cretaria da Agrlcultur!l, Ci-

.

Posto fixo 0001 Salão Doe�.
. das 9h40min às 11 h30min

dasc, Prefeitura Municipall, -ring, das 8 às 17h. e Ribeirão Molha, das 13

e Rotary Club de Ja:raguá às 14h30min. pOsfo fixo,
do Sul, e a partIcipação Dia 10 de setembro: Es-

.

naquele dia, na: Escola Ri-

da Acaresc,' Distrito Ban- c.ola Euclides da
.

Cunha ciére Marcatto', em Jara-
deirante EmrHo Carios Jo- (Niereu Ramos) _das 8 às gua Esquerdo. .

urdan, GrUpo Escóteiro Ja- 9h30min, Henrique Geffert
.

As vacinas serão intei-

coritaba, Inspetoria Muni- (Barra do Rib. Grande do ramente gratuitas.
cipal de Ensino, t�.a Ucre, Norte) das 9h40min às .. AFTOSA
e imprensa. 1lh30min, 'General o'sório . Ä Cidasc encerrou em

A raiva, por definiçãO, é (Ri.b. G.rand� do Norte) Jaraguá do Sul, nov� cam

uma· doenç'a causada por das 1"3· às 14h30min, Rib. panha de vacinação con�

um vírus e que ataca al- Cavalo das 15 às 16h30m tra a febre aftosa, atingin- .

'guns animais e o próprio 'e: Padre Alberto JaC0bs do a 12.395 bovinos e 81
homem. E transmitid.a atra- (Tifa dos MonDS) das. . .. ,bubalinos (búfalos) de ...
vés da 'saliva, principal- 1'6h3(jmín ·�s 17h30min. 2.309 propriedades cadas
mente, med'iante morde- Posto fixo n�a Heleodor:o' tradas, ao passol que Co'ru
duras e· mais raramente Borges, rua.Jo·inviUe. pá vacinou 3.636 animais
por arranliöes produzidos Dia 11 de setembro: Es" em suas 752 propriedades
pelas unhas do animal do- cola Aurélia Walter (Jara- cadastradas e- qu� P'os-
ente .. A saliva do animai guazinho) �as 8 às 9h30m, suem gado.

.

rios utilizados por ambas. Oscia para aplicaçio posterio� nos

contactos preliminares já houve- demais munlcipios da nUcrorre·
.

ram e .sIlo quase garantidas as gilo do·Vale do Itapocu.

participações destes órgãos go-
vernamentais, através seus diri

gentes e técnlcM.

REGIONAIS

A V Assembléia Ordinária da

Associação dos Municipios do

Vale do Itapocu, marcada para

10 de outubro, em Jaraguá do

Su'l deverá ser ,talvez, a mais

movimentada desde a criação da

Amvali, consubstanciada no fa-
.

to de que deverão se fazer pre-'
sentes a Secretaria da Fazenda,
Secretaria ·da Agricultura e IBGE

para discutir aspectos relacio·

nados a fixação dos indices de

retorno do ICM aos municrpios
'

notadamente quanto aos· crité-

FRN

SCHROEDER
O Gabin�e de Planejamento

e Coordenação Geral de Santa

CaTarina, através da Subchefia
de Articulação com os Municí.
pios, .deverá dar inicio, provavel,
mente em setembro, ao Plano.

de .Diretrizes de Desenvolvimen
to ae Schroeder, uma espécie
de mini plano diretor aO muni"

cípi.o e que servirá de experiên-

Sem data definida para liberar

ção das parcelas, os muriicipios
da microrregião Já tem conheci·

. menta dos valores que recebe·

rão do Fundo Rodoviário Nacio

nal, referentes ao primeiro e se

gundo trimestre deste ano. Se

gundo dados checaaos pela re·

portagem, Ilouve acentuada que

da no segundo trimestre' com

relação ao primeiro: BARRA VE-

LHA - Cr$ 84.370,26 e Cr$ .

57.573,10; CORUPA - Cr$ .

1010.708,11 e Cr$ 68.468,52;
G.UARAMIRIM - Cr$ 105.104,43
e Cr$ 71.689,27; JARAGUA DO

SUL - Cr$ 463.337,97 e Cr$

300.7&5,99; MASSARANDUBA""":
Cr$ 122.618,16 e CrS 83.987,40
a, SCHROEDER - Cr$ ....•..

38.720,46 e Cr$ 26.615,02, res·

pectivamen!e.

DOCUME�TOS EXTRAVIADOS

A SRA. THEKLA GUMZ FRUET, residente em

Jaraguá do Sul, extraviou sua Carteira de Habili
tação e título de' ieleitor. Tendo requerido segun
da via, tornam�se os originais sem efeito.
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