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Operários-Padrão.
re,cebem titulos-,

Fesla de São Judas rende mais
/

de Cr$ 1 'lDilhàó' ,

A comunidade jãragu'a- ram nos dlas rs e 16 de
ense 'uma- vez mais pro-: novembro como de maior

clulntes dos cursos popu- vou o seu espfrito religio- 'movimento, provocando
lares de corte costura, so e de colaboração, com- uma reoeita bruta, com

trtcõ, crochê, educação parecencc em masea à
'

putados todos os itens de
alimentar Ie pintura em te- , Festa de São Judas Ta- fontes arrecadadoras, da
oldo, num total de 10 tur- deu, no local onde será ordem de Cr$ , .

mas ,e 148 alunas. erigida a segunda paró- 1.764.471,00, que, deduzi:'
Posteriormente houve a quia de J,araguá do Sul, das as despesas de CrS

entrega do título "Operá- às margens dia! SC-301, 671.213,00, resultaram num

rio Padrão Municipal/80" rodovia que 'demanda a' total Hquido de crt •... ,.
ao sr. José Jacobi, funcio- Oorupá. Os festejos tive- 1.093.258,00.
nário da Ind. Têxtil Jarlta 'I '

_lpor Jaraguá e ao sr. Ge- Hist6ríco
raldo Persike, de A. Zim- cnurrsecc / .

dars l.tda, de Guararnlrlrn. Bebidas ; .. \ .

Também receberam o tí- Cozinha , .

tulo de "Operárlo Padrão" Jogos -:: .

Ia nlvel de empresas os Prendas
'

, .. , .

senhores Altamlro Horn:" Coletas e ofertas : .-..
bo(g (Estofados Mãnnes), Cigarros 'i .

Tarclslo Rech (Ind. Heunl- Pipocas '1' ••••

das), Jo,sé Jacobi (Jarita), Rifa ., .

Marcos Plebani (Marcatto), Picolés e Sorvetes .

Adotar Berner ,(Met. João Diversos ..•.......... , .

WiesJ), -Alcir João BmtoH- TOTAIS -: .

ni (Têxtil Cyrus), G�f1aldo
- Persike _ (A. Zimâ1ars) e
Guido Siewerd� (Energe),
os dois últimos de Guara-
mlrlm.;

,

Também ocorreu na nol
te ds ontem o encerra
mento do "Ano Esportivo
Sesiano", com entrega dê
troféus e medalhas às e

quipas classificadas nas

modalidades de bocha,
ciclismo, futebol de salão
e de campo, pesca ao' ca

niço, tênis de mesa, voli
bo,1 masculino e: feminino,.
Um total de trinta empre-

,

_
sas participaram das pro
moções esportivas, das

quaiS! vinte e quatro foram

premiadas�
E foi abe'rta, igualmente,

exposição de tr,abalhos
aos alunos dos cursos"''Po
pulares, cl/ubes de mães e

grupos de jovens, que s'e

prolongará até dia 30, dãs
14 às 20 horas.'

,

.

A programação âe cará
ter interno prevê palra o

elia: 03, viagem "de réoJ'leio
à Pi'ç,arras ·oom as: infe

grante:s dos \ Clubes
-

'de '

Mães e 'G'rupos âle Jovelns,
em n-úmero âe 82 e 86,

, respectivamente. _

- "

A informação e do Vi

gário da Paróqula São Se

bastião, Padre João Heide
mann, que mostra-se muito

satisfeito 'pela particiP,8.
,ÇãÓ do povo e colabora

ção recebida, b este o

histórico do resultado fi
neneelro da Festa de Säo
Judas Tadeu:

'

Ontem' à noite, sexta
-felra, a Agência do Ser
vlço Social da ' Indüetrta

(Sesi) de Jaraguá do' Sul
deu lnícto ao seu -progra�
ma de encerramento das

atividades relativas ao ano
de 1980, com a entrega
de, certificados as con-

CNP a�joiiza ducs bombas
-de álcool em "Jaraguá

o 90ns:elho Nacional
do Petróleo autorizou a
Instalação- de rnaís 21
bombas de .álcool em
Santa Catarina, sob a ,I

responsabilidiade , da
Esso. Seg,undo 1elex en
caminhado pelo ohefe
da. rep:resentaçãó de

\ sante Catarina em Bra
süla, Abel Ávila dos
Santos, à Secretaria 'da
Indústria � Comércio
do Es�ado, informa que
bombas serão instala
das nas seguintes cida
des:

_ 'Florianópolis- (2),
,Jo,inville (2), Araranguá
(2), Jaraguá 'élo Sul (2),
Blumenau (2), Itajaf (2),'
além de Tubarão, Cri
clúma, , Palhoça, Caça
dor, Xanxerê, Cl1apecó,
Campos Novàs, Mafra e

Joaçaba (uma cada).

que a microrregião do da Oosta, da revenda
Vale do Itapocu recebe, Ohevrolet e Posto Em-
apesar die já ter rodan- mendoerter, a entrada
do inúmeros Vle,ículos ,em operação das bom
rnovldospor este com-

-, bas é questão de dias,
bustrvel alternativo, se- opinião- corroborada
rão instaladas nos Pos- pelo diretor-adrnlnlstra-
tos Emmendoerfer, e tivo da Moretti, Jordan
Morettl, ambos na Mal. & Cia, Guido Munlds-
Deodoro, A título de tock, adiantando ainda
ilustração,

-

as revendas que manteve contactos
Ford, Chevrolet,

-

Vol- com elementos ligados
kswaqen e Fiat, de JI8r ao CNP, em Brasília, e

raguá do Sul, já vendle" com a Oompanhia Esso,
ram mais de cem ver- , que _ confirmariam a a-
cuias a álcool, sem no provação das: bombas,
entanto o munlcjpto ter para distribuição é co-
ainda uma única bom- 'mercializaçãó do ál-
ba, muito embora des- cool,' aguardada pelos
de agosto todos os 'eI.. proprietários de ver-
quiparnientos estarem culos movidos por-este
instalados no Posto Si- ·oombustrvel.

'

mon (Ipiranga) da rua Munds,tock acreseen-
Joinville à espera de tou que o funcionamen-
autorização do CNP pa- to é uma! questão .de
ra a entrada em funclo- dlas, tão logo sejam
rramento, E esta autorl- instalados os equipa-
zação ainda-não foi ex- mentes, bombas" tan-
pedida pelo Conselho '. ques, que está à cärgo
para o referido Posto. da Gilbarco S.A., com

Segundo o sr. Ado,lfo sede' em Curitiba.
._.------------------------------------�---

Receita Iiq.
_

121.774,00
175.407,00

.

119.460,00
-

282.151,00
'101.710,00 \

7.540,00
6.519,00
2.650,00

197.210,00
13.830,00
5.007,00

1.093.258,00

DeiSpesas
200.624,00
250.703,00
132.667,00
8.966,00

R�. bruta
322.398,00
426.110,00
312.127,00
291.117,00
101.710,00
7.540,00
36.257,00
2.650,00

221.600;00
29.130,00
"13.832,00

1.764.471 �OO

29.738,00

24.390,00
15.300,00
8.825,00

.

671.213.00'

Senai poderá ter, 'curso na área
_ .

têxtil em 81
a Associação orqanlza
rá Encontro de Empre
sários nos meses de

março, julho e outubro,
de ,cad-a ano. Os En
oontros constarão dei
um jantar para o qual
será convidada uma

personalidla!de para pro..
ferir palestra sobre te
ma de' interessei da
classe empr�ariâl.
Já o "Dia da Indús

tria" será comemorado'
anualmente "9 dilal 25
de, maio e na oportuni
dade a entidade reuni
rá' seus associados e

familiares num jântar-
,

de confraterni:2lação.

próximo ano. Seriam
formados técnicos têx
teis em iniciação profls
slonal, em tlnturarla,
estamparia e teares (te
celagem plana), "

uma

vez que não há órgão
específico que formei
profissionais nesta á
rea, nesta regiãq.

. A sugestão será le
vantada qUiarfa-feira,
na :reunião do Oonselho
Técn.icO' Consultivo:

Formação de técni
oos têxteis em inicia
ção proflsslonal, pode
rá ser a novidade para
o pröxlrno ano a ser

lmplantada junto ao

Oentro de Treinamento
do Senal de Jaraquá
do Sul, clonSiidenando o

grande número de em

�presB:s do município
que operam nO' s'etor.
Na próxima quarta-fei
ra, dia 03, o Conselho
Técnico Consultivo' do
Senai IlOcal estará reu

nidá, inclusive com di
retores do Departamen
to Regional, quando se

rá viabilizada a implan
tação desse curso, uma
vez que várias empre.,.,
sas da árela têxtil Já se

manifestaram dispostas
a colaborar com a fni
oiativa, cedendó má

.

quinas para 'o treina
mento dos nQvos técni
cos.

Na reunião de s,egun-
'

da-feira da Associação
'Comercial lei Industrial,
o presidente da entida- '

de, Pedro Donini, le
vantou -a ques,tã_o, di
zendo quel Marisol, Cy
rús, Jarita e Màlwee,
estariam. propensas a

ceder maquinários que
não estão sendO' utiliza
dos para incluir esta
,matéria no currrculo do
CT do . Senai para 0-

EMMENDOERFER
E MORETTI

Estas duas bombas
die álcool, as prime'iras

---

Professores acusados e -,defendidos
na Câmara

ASSESS'ORIA
JURfDICA've. Mas, segundo 'disse,

apenas seis profeSsoreis
da 19a. UCfe comparece
r,am e lá permaneceram a

penas 15 minutos, não
havendo adesão à greve.

A greve dos professores
univerSitários Ie estaduais
de Santa Catarina,

-

há
mais dê uma semana to-

- mandoc 'os espaços nobres
da imprensa do! Estado,

'. pela sua extensão Ie! con

seq'üências de ordem polí
tica' e s6cial, mereceu por
!por parte de vereadores
jaraguaense·s, conside'l'�
'ções contrárias pela não,

&�esã'o IBiO movim,ento gre
vista e, ao mesmo tempo,
votos .�e aplausos _ p�la
conreição da medida.

-

nhausen, não -aderindo a

movimentos de'sta nature-
2ia� E disse ac:reditar que
a reclassificação, ,saia já
em jlaneiro ou até mesmo
em 'de:2lembro, aind�.

Esta semana, a qua
se totalidade dos mem

bros do, Conselho', Deli
berativo ,da Acijs' estive
ram reunidos disoutindo

' e

assuntos de '. inteJesse
da classe. Nla! o'c;aJSião,
foi constituídC) um Gru
po de Trabalhó qÚiei irá

. _estudar li organizaçãor e'
funcionamento da As
sessoria Jurfdic�, ha�
vendo po,ssibilidade de
os lassociados poderem
contar com a mesma
nos primeiros meses d'o,
próximo ano.

MENSALIDADES
---

Considerando que,
cerca de cem empresá-'
rios já contribuem ex
traordinariamente par,a
o Oentro Empresarial

,

de Jaraguá do Sul. além
das mensalidades, de
cidiu-se adiar para o
/ mês da julho de 1981, a
fixação das mensalida
des oom base no fatu
ramento das empreslas.
Assim, em janeiro, se
gundo deci,�o tomàda

, "Cesta semana", as atuais
mensalidades serão
reajustadas lem 100'o�',
para que a entidad�
possa fazer frente' aós
seus encargos.

\

, AP,ROVADOSO_OTAOfLIO' NA AL\
. '

O deputaao Octacrlio P. A Câmàra de Vereado-
Ramo�, disse terç,a-feira res de Jaraguá' do S/UI;
na" Assembléia que os 9ue já lencerrou o perro
professores da 19ã. Uni- do ordinário. de sessões

�daÔlel dei Coordenação' Re- deste ano legis.lativo', a

giönal, com sede em JI� provou es,ta 'semanlai os
ragUá do Sul, e que a- projetos que autoriza o E
brange 'os municfpios de xecutivo a firmar convê'7

Lembrando a, data dedi� Corupá, Massaninduba nio Gom a Secretariá de
cada à Santa Catarina, 25 Schmei::f!er éi Guaramirim: Segurança e :In�orniaçõ-es,
de novemBro, o veireador não leistão em greve. Dis- visanâO a impllantação da
Reginaldo Sc:hilOchet, la- Se Octacrrio, ao' âar . a in- Guarda de Trânsito no

mentou que Jaraguá dO forl)'llação, � nãO querer pp- municfpio, Ie,. concedendo
Sul, não tenha marcado lemizar, mas apénas es- aumento ao funcionalismo
presença na greve dos

- clarecer, tendo ,em vista municipal em 60% para o

professores em busca de as notrcias contraditórias � pró).Ç_imo ano, dividido' em
melhores salários, 'nada �ivu,gaâas st1>brel a greve quatro parcelas. ,

fazendo como e,feifo rei- dos pro-fesso!res da rede' ;:",,,,,,
- '

. vincficat6ri'a à classe, em ',es�adual (fe ensIno. _
F"""'-

apolo a seus colegas de O. ifeputado, aftrmou que _D__ESAP�OYAI)O
todo o Estado, apesar de �',sem' que �hõuvessé ,r.e:
ser centro pol·arizador mi- pressão", os professores As 'Comissões Té'cnleias
crorrelglonal.- ,

O vereador âa 19a. Ucre-, abrangendo (fa cy, exararam pa,rece
oposicionista! insinuou qu� cerca .Cfe' eOO�professores, ras contrários a aprova�
o pro,fessorado jaraguaen- lião aderiram a, g!reve e

. ção (f!eI íreqtierlmento:do a
'se foi "sugestionado" a" fixaram suas posições a- ân R�gi!1al�do ,Schiochet,
não p€l,rtlclpa.r da greve. E tnaves â'e nota divulgada que solicitava isenção de
mesmo lament,ando a 11ã'C) no dia 19 últimO, pela' A-. impostos municIpais . aos

a€fesã�, n'em mesmo 00- PROVAI - AsslOe'ração
-

contritiulntes oe men,o'r
tno- manifesto de I3Ipoio éfos Professores do Vale poder àqulsitivo. O velrala
aos seus colegas, desta- âo Itap'oçu.. ; Nela reconhe- aor, no requerimento, des
cou 'a tendência pacffica cem qUe

.

as reivindica- taeialva o carâ't'er social da

e, ordeira dÓ' jaraguaeMe, ç6es são Justas, mas que medida p'ara melhoria da

faz,enda votos que a ques- a greve_ 'é 'Inoportuna. "qualid_àde ,de v.ida, p.orém"
tão chegue ISI bom termo. Info·rmoU' ainda que no áS" Comissões com base

�ltimo finall-de-semana, um em aspectos legaIs, en-

Já (;' yereado!r Enno _ '6nibus transportandO' p!ro- fénde'�am 'o 'poder I'egisla
Janssen, Uder do 'Gover- fessores grevistas de Blu-

-

tlvo não poder legislar, so
no na_Câmara, manifestou menau velo a Jaraguá do' bre matéria financeira.
votos ce louvor

_

e aplau- Sul é1; em frente da ígre- Como a'grava'hfe, haveria
sos aos p"roféSSor91S 'do Ja MatrIz, realizaram um 'Ià' diriliriuiçãõ da reoeiita,
Vale âio lfap,ocu qUai aTn- ato p'Oblico, concllamand'o trltiutária: 'do Munlcfpio,
'da lalcreâitam no Çloverna- os ool;eigas âe Jaraguá a com renexos negativos no

aor Jorge 'Konâer 80r- entrarem também em g're- orçamento do Munidpio.

. ela Jensen: deputados
pedem desapropriação
Após analisarem a 'deli

cada situação dia Compa
nhia Jensen" de Blume
nau, em lestado d91 ilí1sol-'
vênda, prinoipalmente re

lacionada a industrializa
ção do leite, uma vez que
a Cooperativa 'a� Itajaf ei
a Gumz Irmãos, 'de Jara�
guá do Sul, estão com a

capacidade oe produç'ã'o
pratrcamenfe esgotiaida e
vários proêJufOr1e$ esta'
rel'11.oapreensivos pe:la não
colocação âo' . produto 'nO
meroado, joganâo ate
mesmO fora ou servinao
â'e trafo' 'aos porcos:, os

éfeDufaaos :Alvaro . 'Corrêa
e Octacrf.io 'PedrO: Ramos
subscreveram reQuerimen
to. onâe. afrávés éfe vá
rios co'nslderanaos.' suae
reim '1! Seoretaria (fá 'A'ari
curtl'lra e Äoas'tecimenfo
0'0' tsfaClo aue âptermln'e
e�tlJâos !)U::Ilra. a (feM'oro
prl�r.�o. neloi E'�t�ao; aa

. '-rnid�(f.';" oe laficfnios (fá
Cia. Jensen. a fim (fie aue.
a mesma passé a funcio
nar _sob' a ,orien:tielc�o aa
'Feoo,aQro ou. lOufra éntj,êfa�
Cle aue' a �ecretariã' naia
por Dem inClica-í'.

ENCONTRODE
.EMPRES14RIOS J

,A sugestão
\

apresen
tada pe,la' Direto'ria me

receu a aprovação do
Conselho. Desta rorma,

Encontro definirá i�plantação 'do PRONAV
Henschel Bauer, está e,x.,.' �a!, para uma reunião que

pedindo, convites àquelas ocor(erá , s�gunda-feira,
pesso.as já entrevi$:tadas, '

élia 1.0. de '�eZ!embro, às

bem como à outras que 19h30min,' _nas dep�ndên
queIram colaborar

'

volun� elas do . Clube . Atlético
tariamemte com- a ini'c;iati- BaependL - ,,'

,

/ ...

O enconfre; ferá a: �par
ticipação esp'ecial da Sra.
Mariléia -,,0Iiveif1a! Cesa,
Ass'isténte Sodal d'a Uni
dade Operaciona! .d� Le

gião Brasilelra"de AsSis
,tên-cia, lem' Joinville. As
suntos ·os mais div.ers!iff
cados serão tratadosj .s&
gundo Dona Elvira, dentre
os quais, as carências nó

campo· as�lstenclal, ' trei
namento, para laJSI Integran-
tes _do Pronav, etntre., op-,__........,
troS.

"'I'l ,,' ik,

,;�

Com o objetivo de im
plantar _ em Janaguá do
Sul o ,Progral1Ja Nacional
do Voluntariado - PRO
NAV, a primeira dama do
Municfpio, Srà. Elvira

'Liberadas
- verbas das, bolsas

de estúdös- .� ..
�

"�.
'A Professora Iris Barg PiazelJ_a, ,Dir�i?ra_'pa

19a. Unidade de Goo'rde,"aç�o, R�gio:l1al. (UCRE), -

fe� esta semana entraga ele _recúrsos ,financeiros
a lestabeleoimentos de ensino, griundos_ qo ,Pro-

I 9f1ama de Bolsas de EstudQ" beoeficiand�a várias
Idezenas de alunos. Est:es reCl;Jrsos pr�vêem, de
_R.arte º�segun�la parcel�.da S�ct� da Educ�ção �
parte, da verba de repres�lotªç,ãõ dos p'arlalJ1�n-
tares. ' '.,-

,

, Foram b.eneflciados, o Seminári,<?, Sagrado Co
ração de J:esus, de Corupá, com Cr$ 101.600,00
e o Colégio São Lufs, com Cr$ 258.810,00.
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Doutora ZUá na Ord:em'
-,

dos J'ornalistas
' •

No, d,ª '30' ge, $'ste"mb'ro
de, .1980 nossa ami'ga de
muitos anos participou

"de um almoço de Con
fl1aternização da Ordem'
dos Velhos Jornalistas,
no Clube Militar

R'
'

no ,10 die, .Janelro. II: o
que nos informa a GA
ZETA da Ordem dos Ve
lhos JornaliSltas, edição
n.o 72, d'� outubro/aO
EfSf�mpandol n!ai primßir�
página clichê alúslvo ao

�Imoço-convrvio, onde a -

doutora Zilá apareoe' en
tre: 0$ presentes, quando
fallalva o cC'ompanhieiro
�os.é Ohamllete, dilretor
do' Jornal db-Comme,rcio.

� jornalis�a -. Joaquim,
lnolesa presidiu a impor
fante reunião, à qual es
t!ve,rall! !pmsentes o Cêl.
t:ulz Vieira, de Abreu
�mla;na�nte ao 'Corp�
de Bombeiros ao 'Estado
(f'o, Rio '(::fIe Janelro: o-Cêl.
Walte:r (ja Costa, 'CHefe

'do 'Estado - Maior; o Ten.
Cél. Antonio Alves Perei�
ra, Chefe da Assessorla -

e o Gap. Marcos Auré
Ilo, da mesma corpora-
'ção.

"

-

Äp6s à lallfura do com
,-

promisse de praxe foi a

Doutora Zilá Rodrigües�
leite empossada.'
Natura] de .ltaperúna,'

Formada em Direito. Rie':
ievantes ,sendços admi-

I

nlstratlvos prestou . ao'
seu

'

munlctplo natal.
Tem participado dê vá
riQ� -congnessos [urídí-:
oos. D:efensora 'dos in:.
�êresisles 'culturals f ,do
Nortel' fluminense. l\YIilitóú
sempre e' continua mili-'

ii
!
t
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Insolvência da' (ia. Jensen preocupa
,/

produtores rureís
A gravissi'mã situação da empresa e do próprio

da Companhia' Jensen, ,pagamento, das contas.'
de �Iumenau, em

-

estado Outro fat-or 'crucial, o
de ins.olência, está preo- frango, cujo preço está
cupando sleriamente de·ze- muilt� baixo em oompara
,nas de produtorés rurais ção ao preço dos insu
de Jaraguá do Sul, que mos, eliminando pratica
mantinham negócios com mente ,a pequena margem
,aquela empresa, tanto é de lucro do produtor, de
que o vereador Josä AI- s:estimulando-o a continuar
berto Klitzk_e, ' levantou a, criand-o aves para os fri-
'questão na Câmara, de- gorlficos. Contudo, a situa
nunci.ando a gravidade çãó piora para vários cria
do assunto.

-

- ,dores, pois que, no levan':'
Estes p;rodutores, em tamento rea:Jizado, ainda

número de trinta, aproxi- que incompleto, havia pe
madamente,c reuniram-se '.lo' menos :120 mil frangos
na Igreja Evangélica Lute- sem colocaçª,o no' merca-

/ rana da Barra\(io:Rio Cer- do, que seriam ,destinadós

Iro, para analisar a ques- ii Cia Jenseh, dentro do,
tão, uma vez que: têm a 'sistema dos integrados. O
haver da Jénsen /vários. dilema res.ide em ent.regar
milhões de cruzeiros, se- ou não os animais, sem

gundo o ve'reador que par- gar,antias, sabendo que
ticip'ou do ncontro ao lado não irão recebe'r nada pe
dia dr� Pedro de Almeida lo trabalho, cuja situação
do Esóritório Lbcal da -E- chega a ser,mesmo d�ses-
mater!Acaresc.

-

pe.radora.,
A siltuação é grave, re-' ,

fletindo muito no meio ru- O vereador que lavan
ral jaraguaense, naqueles tau, a questão, -adiantou,
q'ue mantinham tr�m;lações corri a'aquiescência de to-

-

. com a Companhia. Pelos do Q. plenário, a solicita
levantamentos :prelimina� ção de ajuda do deputado
res e.fetuados·, são' apro- Octacfllo 'Pedro Ramos,
ximadamente Cr$ 7 mi- no sentido de que gestio
Ihões que os produtores ne junto a quem de direi
rurais têm'/a re:céber, ori- to, para que haja o rees

undos da venda de fran- calonamento no pagameo
go e leite.

,

to da Elfvida p!com os pro-
Mas ã preocupação duto-res é , collQc·aç�o dö�s

I
maior prende�se ,a com- produtos no mercadO', pa

, "pl?t� falt,a de,' informação ;r� trans!ormação � poste
, ofiCiai acerca do futurO' nor venda ao consumo.

Fórum da Comarca
mobiliàmento

O novo F6rum da Co- , $egundo o Dr. José AI-

,marca de Jaraguá do Sul berto Barbosa, P,romotor

"Dr . .)oão .Thomas Mar- Público, faltam poucas pe

condes dß! Mattos", pres� ças p.are comPle�entiu �
tes a ter conclufdo o aca-

' mObllramento, � ISSO ,�e
bamento externo resultan- ve"se ao, !r�balho efetl.vo
t das de{ciênc,ias regis-

do Se�retan� do Inter.lore I
e Justiça, Neudy Pnmo,

� tr�d�s em sU��. ,cobertura, Massolirii, do Se,cretàrio
9r!gl�ando, .adl��ento. de Adj4n,fÓ l;ucUdes . Prade�SUBi �n�uguraçao pre,vlst� do Juiz' de Dkeitó Hamil
antenarmente para 18 ,de ton PIInio Alves e'do Pre
outl!br�,. tem quase tod? feito, Victor Bauer,' este
� mobllramento -

,nec�ssa'" também dando. apoio ex ..
no ao seu pleno funclona-, traordinário.menta. '

.

, Quanto a data de inau-.
Os gabinetes

- do' Juiz guração não se' tem, mas

de Direito e do Promo,tor acredita o Dr. Barbosa
Público já 'estão, inst�la-

-

que ocorr� em dezembro,
,dos; o mesmo ocorrendo assim que os trabalhos de
com os 'Cartórios que lá reparação' da' cobertura
deverão funçionar.,' estejam, ,concluldos.

.Ägr a d ec im.n I-o'!""""',--'1'A Familial'Nicollini, aind� profundam'ent'el cons:-
.

ternada, comuniCai ,0 falecimento de seu, querido
filho, Irmão, pá., SOgro e avô,--- cruo NICOL::LlNI
..;_ ocorliidO rio Clla,18 de -novembro de 1980, �m

,
.

. - .

BarraVelha., -

l .

'

,- E, �gradece a tocos q!.l,e a conforto� 'nest�
idblorolo transe, em _,espeoial, laG Padre Joao Hel
demann, vizinhos e amigos, que açompanharam o

extinto à Necrópole Muni,cipal de Jaraguá do Sul.

Jaraguá--':do Sul, Novembro de 1980
A Famflia Enlutada

'Novo recebe

Nota de Agradecimento
As famílias STREBE e HARDT, profundamente

cohstemadas com i o prematuro falecimento de

sua filha e norá VAIJ�RIA, vêm de público ag ra
deeer ,as' manifestações de pesar e a colaboração
de 'que 'foram alvos por parte da, população em

geral, 'notadamente. dos funcionários e diretores
das 'e,mpliesas "'-;'Jaraguá Fabril S.A., Moretti
Jordan & Cita Ltd'a., Marcatto S.A., lndústrlas Heu

nldae Jaraguá S.A., MeneglQUi Veículos e Meta-
'

lúrgica 'EMirio Menegotti, Organizações Mohr Uda, -

Estofàdos ,Krause, ' Kohlbach S.A., Famac S.A.,
Plie�eliturial'Municipal de Jaraguá do Sul, Hermes,
Macedo S.A., 8a:r1co do Btasil S'.A., Persiahas
José 'Emfnendoàrfer Uda., Breithaupt S.A., Ce
lese - Agê"ci'a de JaraglÍá do Sul, Organização
Contábil A Com:erolal, bem como-, aos senhores
Alido B,aluer, João Vasel e Eugênio Lesemann.

'Externam es especiais' agradecimentos à di

reção e funcionários do Hospital e Maternidade
São José, ,aos médicos - Drs. Ralf Roberto
Horst, Wanderley, Quarte �elreira, Edson Carlos
SChlJlz, João Biron, Sebastiã6 Resende Filho, A-

. gostinho Lurs Blanclil, Osmar �ndreatta, Pedro

! Egberto Antello Lopez e à enfermeira Maria, pela
dediicação que dispensariam à lnesqüecfvel Va,-
léria. . '

'

. ,\,'
Aos Pastores Raul Wagner '9 Nél'son.Welin-

gaertner (Timb6), ao Padre João Heidemann e à
'

direção, funcionários, e alunos do Colégio Divina
,

Providência, pella 'Iassistên.cia lei conforto dado à
falecida $, familiares. '

A todos, enfim, que procuraram o restabele
cimento da desaparecida.
_ Convidam, outrossim, para o culto de sétimo
dia, a realizar. às 8 (oito) horas do dia 30 de
-novembro, domingo, na Igreja Evangélica de Oon-
fissão 'Luterana-Centro. ,

Jaliaguá do -Sul, ,nove'mbro de. 1980 "

, �S FAMrLIAS ENLUTADAS

lnsemin�çãO -artificial 'para
, "melhorià,

.

do plantel' bovino �

Afirma Gurnz: Irmão§ seminação 'consiste na co

S.A., de Rio Ce'no II; que bertura artificial das vacas
,

se dedica em grandJe par- na época do cio, com sê

te a atividade de transfor- mem cole'tado ,de touros
.

m�ção do reite, conjunta- de "alta- qualidade, isto
mente com a Emater!Aca- justamente para ma'lhorar
!resc de Jaraguá do Sul, a qualidade çlo oplantel, ob
eSltá des,envolvendo um jetivo da empresa e da

trabalho visando assJstir Acaresc, agora, com ele-
, "

"

I

,ao .produtor, b�scando ao menta ,c,apacitado para
mesmo tempo dar orienta...

' realizar este trabalho.

ção quanto ao emprego
,

de técnicas que possiblli.,. Reuniões estão' acar-

tem maior produção ai me::' rendo com os produtores,
Ihori,a do plantel bovino. A orientando sobre''ß.s van-,

própria empresa, às_ suas tagens e o baixo custo .da
expênsas" cont,ratou - um inseminação, sem perrgo
prático em veterinária, o de conta�inação,dé �oe�
sr. Rudi Giese, para as- ças. O semem e de anl

sistir· as propriedades dos mais de várias raças, pu

principais fornecedores de ras, ,refletindo f�turament.e
leite à indústria, sendo in- no rebanhO bovrno de lel

,c,lusive capacitado para a te, que será sensivelmen-

,\realização da insemina- te melhorado.
ção artificial. Há uma certa desconfian-

ça pdr parte dos �prodtJto
, O 'sr. ,Giese pa!1Ucipou res no emprego dest,e mé
de treinamento em !'nda- todo, todlavia,�segundo De

ial' sobre insemillação ar- jair Pereira, da Acaresc,
, tificial, junto, a Coope'rati- a tendência é_(fe que gra
va lá existente', que funcio- efativamente haja ,a ,c.on�

na junto a: antiga reparti- cjentização, poiis que virá

ção do Ministério da Agri- em beneffcio próprio, com
cultura, formáda pair tãq- ref.lexos Cliretos na produ
nicas ligádos a área. A in- ção do leife.

Um· ·exemplo ser
c

'

seguido
,

Func,iO,nár.ia da Weg, em Sabemos perfeitamente nos alguns, seja melhora"
julho deste ano, a Srta. A- que o exemplo de Ana do é um objetivo de vida.
na Maria Caryalho Kanz- Maria não é' o primeiro, "Escrevo à Vs! Sas. pa
ler, acadêmica de estudos. tampouco o único, toda- ra parabenizar-vos pela
soclaís da FERJ, Inclufda via, diante das atribula- dignidade e grandeza 'do
por uma reportaqem do ções 90 dia-a-dia, é raro vosso trabalho.e para pe
�JFantástico", da Rede Glo- uma pessoa, jovem ainda, . dir,' encarecidamente, que
bo, sobre o Movimento oferecer-se voíuntartamen- entrem em contato comi-
,Pró-Idosos e .Oampanha té a uma causa como esta, go para me informarem de
de Apadrlnhamento de um e, esperançosos de que que maneira poderei dar
Idoso, retratando a situa-

'

outros exemplos idênticos a minha contrlbulção vo

ção dos velhinhos nos a-' surjam, com a devida per- luntária para ajudar estes
sllos, em muitos casos de- rnlssão da mlsslvlsta, pu- velhos e éstas .crlanças,
samparados, sem' carlnho blicamos o teor da cor- não. apenas de forma fi
e atenção devida, sentiu-

.

respondêncla -à LBA - do nanceira, mas de calor
-se em condlções de em- Rio de Janeiro:' humano e de valorização
prestar: a sua contribui- "Sou Ana Maria,' astu- : do homem.
ção voluntária à nobre dante da _:_Faculdade de

"
causá. .Estudos soctàls de J'ar� "Tomei conhecimento,
Entrou ein contacto, via guá do Sul, tenho 23 anos,' através do programa Fan

correspondência, com a SOll solteira e amo os me- tästlco, do' MORI �. Movi
Diretoria Regional do Rio "nos afortunados, especial- menta Pró-Idosos e da
de Jáneiro, da Leqlão Bra- mente, tenho o maior ca- Campanha de Apadrinha
sllelre de Assletêncla - rinho pelas crianças e pe- -rnento de um Idoso. Mas
LBA, propondo-se a cola- los "velhos" .abandona- acontece que aqui em Ja-
'borar e formar um movi- dos. raguá do Sul, não: exis
menta 'envolvendo todbs' "As crianças, esses pre- tem asnos e nem orfana
os segmentos da socleda- núncios' de futuro' e que tos,' e dada a .rílstâncla,
de jaraguaense, para- am-

'

por vezes se tornam delln- não tertamos". condições
parar os velhos' e ,crian- qüentes mas que fazem' de apadrinhar um "velhi
ças que não recebem o parte do futuro do Pals , E nho" pois não poderlamos
devido calor humano e 'esses "velhos", que as- fazer visitas semenals aos

condições para a sua con- sim condic.ionamos éha-' mesmos. -

digna sobreviv�ncia. Tudo mar, mas que são· pes
voh,,mtariame-nte. soas maravilhosas, dada

E o seu ofer�cimento\ à qual com suas histórias e
causa teve excelente, aco- suas vidas, que terminam,
Ihida, tanto é que o Chefe muitas veze.s, d.e formas
da Seção âe Comunica-: nada m�ravilhosas, haja
ções e DocumentaçãO' da vista que acabam �bando
Fundação' LBA, da' Supe- nados pelos, parentes, jo
rintendência ,Estadual do· '

gados ao trato de outros,
Rio de Janeiro, Aldimir A- que por vezes, infeHzmen
rlstides, elogiando o seu, te são pessoas _negligen
procedimento escorr�'ito, teso
encaminho,u a Superinten::'
dência Estadual de,..-:Santa "De há muito, Já sentià,

. Catarina, a cuja jurisc!!- esta inquietação em ver

ção pertence o fato, par.a que nosso mundo está as
o "aproveitamento" deste sim e que ninguém faz na-

'

be'lo gesto voluntário, que da para melhorar uma par
aqui mesmo será,absorvi- ceHnha do mesmo, Muitos
dO', uma vez que Ana Ma- dizem: "não adianta 'nada,
ria já foi· procurada pela . você não vai conseguir
LBA/SC; �por intermédio, reformar o: munCfo" 'EJ Jfór
Cla sra;' Mariléia 'de Oli- isso ,a gente vai ficando
ve'ira César e d!everá inte- oe braços cru2::ados., Mas

';- grar o, grupo que está fazendo, uma análise bem
formando o Prog�a:ma Na- profunda,' cheguei' à ,c.on-,
cional do Vo'luntariado em clusão de que reformar o

Jaraguá do Sul (PRONAV),' munâo -é qlaro que não·
que mereceu. reportagem poderei, mas âar uma pe-
no "Cö,rreio do Povo" quena contribuição para
recentemente.' que o munâb oe, pe,lo' me�,

"Mas nem por isso,
queremos ficar sem fazer
nada e <;feixar_ taCto �o tra- •

balho "nas costas" dos

nossos irmãos do Rio e de

São Pauloi.
,

'''Proponh07me a en'ati
zar' uma Campanha ou

mesmo ,formar ,um Movi-::
menta aqui em Jaraguá do
SÍJI, mobilizando a Facul
dade, aS Empresas, o Sr.

prêfeit9, a C�ma-ra de Ve

readores, e o povo em ge
rai, mas 'Para tal, necessi
to da orientação e 'do a-

poio â4?,Vs. Saß· _

.

Termino esta aguardan
do 'com muita ansiedade
algum pronunciamento por
p'arte �e Vs. Sas. queren
do crer que Clentro em

breve nossa cidade tam
bém figurará' nos regis
tros de voluntárros a ser

vico da ,LBA' e da 'assis
tência por um munâoi um
pouquinho meHlar. _ Co·rdi
almente � Ana Maria Car
valho Kanzler".

Saúde
f

-Exame' de tem RnJOS prazos' a.' ,alidade
O Consefho· Naêional

de Trânsito, através da
Res'oluç'ão 653/80, fi
xou novos prazos de
validade do ,exarrie de
saúde do condutÓ'r de
,veIculo automotor" de

qualquer categoria, a

contar de 02 de janeiro
dei 1981.

"

Segundo a Resolução
o exame de $'�úde 'será
renovado de 10 em 10
anos, para o condutor '-.'

a partir de 40 anos de
idade e, de '5 em5 lanos,
para o condutor a par-
tir de 60.anos dei idade.

o término da validade
CIo eX,ame

.

de saúde
coincidirá Com a data

do aniversário do con

dutor, do' lano em que
for exigida,. a renovação.

Jaraguá' do ':Su,1
moderna, ioalheria e

ganha Iótica

. -

� Desde quinta-feira, dia 20 de novembro·, o 'co-
,

mércio <j-aragua�nse foi slJb�tancialmente enrique-
,

'cida' êom a 'abertura dei mais ,um estabelecimento
_, Joalheria A Pérola e :ótica Moderna - locali- .

, zada na rua Reinoldo Rau, n.o 289, .oferec,enido
uma linha variada de artigos, tais como jó.ias, re
Jógios, cristais e porcelana importados,' cerârnicª

-e !peças pára' presentes em geral.
�' Joalheria A- Pérola Ie; ótica Moderna; filial de'

H." 'KaminsI<i & Dia 'Ltdâ, 'com matrliz em Curitiba,
tem cqmo diliet.or-presidente o. Dr. Magnus Victor
Kaminski, EIl foi inauguradla às ;18h30min de quinta- .

-feira, 'com coquetell, bastantel prestigiado, � yem
a se} oonstituir em urna nova opção ao, pÚ,blico
jaraguaense e dá.microrregião, colaborando de
cisivamente !9m termos Cle comeroialização, fOifta-
leceAdo ti) seter. ' '-,

' :--.

I. : O n.ovo �stabelecimento aguarda sua visita

na, rua Reinoldo Ra,u� n�o, 289 (Fone. 72-1823)-
Jaraguá dó Sul-SC. - ,- -"' ...'--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,r�-:-_;-:�--�--";rrM---�-l .' Depulàdo 'pede:
J:; No colocamos mais Lpelit. sua - reuião,I O�) 'cor,�rn SU� "E'l)1presa 1 eleitoralI -CI: �- i j
! __ Para Isto estamos )1I lO O deputado estadual" :.:: equípados ,I

-

,
_

' to OctacUio Ped ro Ramos te-
l == com um moderno I .ve audlêncía quarta-feira

_I .......

departamento, de,art� I' �,�a J;ia8�� J06�:ve�����,�
I/:!'! '

"

-, '. I � Bomhusen, quando for--

! .= Fotolito e M. áquinas de I mulou várias reivindrca-,

:;; ções aos Munlclplos de

;1.' _-=' Impressâo '

O F F SET ',I 'sua região eleitoral. Para
- Corupá, par' exemplo man-

I ' "

' I teve entendimentos lnlcl-
�----_fl'+D_""""r+D_,--""�""'---""'"t'�' .

als objetivando buscar re
cursos' para construçãoI

de um auditório" junto .ao .

Ooléqlo 'Estadual Tereza
l' Ramos, local reclamado
"e que serviria à uma sé
rie de atos em benetíclo

- da próprla classe estu
'dantít e professorado.

�lU'ão de Itapoeu .... e,

CONFIRA A HISTÓRIAoe.

; -,

,
" .HÁ 30 ANOS .

. ,.-, O Tenente Brigadeiro', Eduà!rdo Gomes
o?mparec!ia ao Palác.i_o do Catete, em visita ao Pre
s.ldente da República; Em peleetra com o Gal. Eu
neo .Dutra c0'!1unicou-lhe '-haver, entregue a Sua
Santidade. 'o Papa Pio XII a carta-em que o 'presi�dente e vice-presidente da Repúblíca e altos prela.dos formularam votos para que fosse promulçadoo' Dogma 'd,a Assunção. '

-

---:- Divergênoias continuavam' exlstlndo
'

so-
1Jre a "maioria absoluta" que se -: queria declarar
como necessärre paira a possa do sr, Getúlio Var
gas. Os juristas; generais e polttlcos dlvldlam-se
nas opiniões: uns achavam que o texto da' Oonsti
tu'ção não deixa 'dúvidas quanto à metade e mais
um para que o candidato esteja eleito; outros, a
chavam que a meíorta deveria ser relatlva,

,

- Vários elementos pertencentes ao extinto
Parttdo_,cómunista estão sendo processados pela'Delegac;la de Ordem Pollttca e ,Social do Estado do
Rio, com agitadores. Entre esses ellementos encon
tram-se Luiz Carlos Prestes, um ex-deputado e um
oflclal do exércltio. � .

'

-- O Conselho de Segurança das Nações, unidas chamou um representante:do regime da Chi:
na Comunista, para expltcar ao Conselho :porque as,
tropas vermelhas chinesas intervieram na luta na
Co réla, ao lado dös Comunistas da Coréia' do Nor-
te.

' -

... HÁ 21 ANOS ,
I

-- Acabava de ser autorizado o' funciona
mento da Facutdaoe de Medicina de Santa Catari
na, fruto do, esforço dispendido pelo Governador do'
Estado, sr. Heribe:rto Hüls�., O i,lustre governanfe c

está recebendo inúmeros cl:Jmprimehfos pelo feliz'
evento e através /do qual j� à partilr de 1960 o nos,..
so Es�ado cqntará com a sua própria Escola ,de,l\Í1e
dicina. O govêmo estadual .atinge o sup'erior ideal
para bem servir a ciência e a .cultulra barriga-verde.

-
.-- Pela Es,cola Técnica de Comércio-São

I,..y(s, de Jaráguá do Sul,_formavam:,se os seguintes
contadorandos: Carla Schreiner, Ermelinda Malrga
garida Schãffer, Erica da Silva, Eugênio Prestini,
Johanna 'Zahler, 'Milton Maiochi" oéfila Bértoli, Stefa
MarUú Schinzel, Udö Riedit'mann e Veda Maria L.
Fischer. Patrono o 'sr. RoJando Jahnke e paraninfo'
o dr. Raimundo Emmendoerfer. Oradora: Erica da
Silva, Colocaçãó de grau 'nO Clube' AtléHco Bae
pendi.

-'- A Câmara Muniqi,pal publicava Relatório
das aNvidades 'no" perrodo de I:evereiro �e Novem
bro de 1959: O PSD aparecia com 84 intervenções
dos Senhores Vereadores e a UDN com 175. lOS
vereadores mais em evidência: PSD - Júlio Zacha
rias Ramos" 27; Leonidas Cabral Herbster, 27 e Rai
mundo Emmendoerfer, 17. UDN, - Eugênio Victor
Schmõckel, 74; Murillo Barr�fo de Azeveildo, 5� e

Vicfl9r Bauer, 3,2. Era Diretora da Seor:etaria Renata
Wunderlich e Presidente da Câ,rnara 0'_Vereador
Victório Lazzarls.

'

.. \ HÁ 10 ANOS

"-'�"��1
-- Pedm CoUn; Presidente da" Assembléia

Legislativa, eleno depufado, federal com votação'
consagradora acima de 40.000 votos, cumprimenta
va nosso diretor, com telegrama ,do seguinte teor:
"Cumpriment9 IIus.tre amigo ensejo em que assume
Prefeitura Múniclipal es,Se val'olroso e' pr:óspero Mu
nicípio catarinense, fazendo votos que desenvOlva
uma atuação que caracteriza, suas inequrvocas vir�'
tudes intelec]uais e administrativas":,
-- Paulo dos Reis era contratado pela Pr�

feitura, para- ministlrar curso de Relações Humanas
aos funöionários. Na présença do Eng. Casag'rande,

,

do Ministério da Agricultura esteve na Prefeitura o
referido profissional, para' a Previsão da Safra de
1970/1971, a que oompareceram; também, o repre... ·

sentantEr do
_

Chefe do "Executivo, ú. Lourenço Gres
singer, o Eng. Dejair Pereira, o sr. Affonso Franz!
ner,.da Salvita e representantes do-Sindicato. Rural.,
Oomissão de moradQres da Mal. Deodoro,

.

avista
ram-se com o prefeito, com Irelação ao valo, que se

inicia no Hospital São José. Atendendo lai determi"
nação do.1II Exéréito, o Prefeito em exercfciº reu-

, nia os Hderes da oomunidade, a fim de criar a Có
missão de Defesa Interna Civil do. Municrpio, rea
lizada na Sala de Ireuniões da APM do Colégio São'
Lurs. A Prefeitura levava a efeito campanha- para a'

instalação da nova bibHoféca na cidade. � rua Emr
!i() Stein era terminada. Velho sQnho dos moradores
daquela via pública. Umá rua que surgia para em

belezar a cidade. :6bra do povo, através a Prefeitu
ra.

,

-- O Prefeito em exemrcio 'expedia -Aviso" a

lertando contra a. existência de loteamentos não a

provados, comuni,cando que o Departamento de
Servi,çös Glerráls�éOl5ras PuJjltt:ás, estavà em condi
ções de préstar todos OSI..! esclareoil]1elatos, sobre
construções para casos dessa natUl1e'Zl81.

_..,....:..: Leopold Janss�n "e Therese Piske Jans
sen agradeciam de 'público a todá§, pela passagem
de suas' bodas de ferro,

.

em' �speoial ao ,COIral da
Igreja Eva:ngéHca, ao� Pastor Egber-1!o Schw.anz" a
nota do Correio do Povo e a G():mpäl=�ncia de todos
os amigos, parentes e conhecidos, Vergelt's Gott.

.s-Ó: Relojoaria Avenida
, ',... .

QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,
PRESENTEIE 'COM AS SUGESTOES

DA RE.t.OJQAB� AVENIDA.

COnh9Çd às_, sugestões em JeS-tas, re'�glos,
pratarias e artigos flnoo para presentes e rece
ba o.atendísnento com o carinho que v. merece.

Av. Mal. t'eocIOro. 431 - Fo..: 72-0038
\' "

'JARAGUÁ DO SUL SANTA ·CATA�INA

EurQpa Distrihuidora
:./

,
Temos à venda excelentes filmes er6�[oos Importados,

,

ç,olorldos. Preços: Cr$ 3.300,00 (30�, CrI 4.20&,00 (50m) e

er. 4.80&,00 (Itm).
_

DESEJO RECEBER.O·� N��O

o 201 - Urso de pelacla

O. 202 - Romarla

O 203 - S8J:Ó �
O 20.4 - Bar

.

" ,O 205 - 'ShoW' dê lêsblcãB n
•

_,_Q 206 - cadeira �e ro4aa

O .

207 : Praia .

/�
,

O 208 - ShoW' de lêllblcaa !,
O 309 - CainàVal

O 210 - Con,!'ul_t6rlO, mw_:o
. O_lU'" Os...:_vtklnp (IOID)

.

O 2U! - 'Branca de Neve e 08 ., anGes I (110m)

O -!la - Branca de Neve e oe ., a�Ges fi (60m)

O: 11�;� G�lld. ,é P� . ,

'0 216 - Oll motoqueiros

O lIle - Play�y or".

, O :�:.: =; ,::me===.0
O 219 - 'F�tografl& d. casamento

O 210 - Amizade

O 11I1 - Banheiro

O ,222 - A prlmell'a, orgia

O 213, - Orgia na sala de ,glnAsUea

Dispomos, tambêm,"de slB!e�!-, Cl_!B!�!!' com, 1 ..!iara (6

filmes). CrI 9.000,0&. ,

Envie ,o cupom e o eIl8fl1le .0IIIbIaI na mesma remena
para ���ald_ - Posta Reetante - 89160 - lara

guA. do Sul-BC.

Preencha em letra de fornÍa:

NOllli& .' •••••••• .-••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '

'End.
• •••� •••••••••••••••• : •••• : •• '

N.o .;.. apto. . .. '

Bairro •• :....
'

•••• ,:; •••••••• :.,.� ••••••••

'

•••••••. , •••..
,

Cidade •••••
'

••••••••••••••••••••• ;'. ,. _Estado·, ..... '

..

.-Atenll_A0J.- estritamente prolbido:�' __orell :4e 18' ',anoll ,"_
,

Terraplenagem, .� Vagesr
- de lido Domingos Vàrgss' -

SERViÇOS· COM RETR9ESCAVADEI�S
E TRATORES DE ESTEIRAS ,

,

- E 00:-'
.

,

Túoos - Santa ' Helena
-TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

'EM GERAL
"

Rua Johívllle, 1016 � pone: 72-1101
JARAGOA DO SUL -:- Santa CatarIna

Construtora
�' • 4

Seria
--

Lt_da.,

"

CONSTRUÇAO CMI.:,· ENGENHARIA E
COMeRCIO DE M'ATERIA[

OE CONSTRÚÇAO.

Rua João PIco"', 94 - E'dif. Carlos Spézla
I '

Telefone: 72-0214

,

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

A instalação da Coor
denadoria Local -de Ensi

, no em Massluanduba, cu
jo processo já foi aprova
do pela Secretaria da E":
.ducação, formou junto ao
.

elenco de reivindicações
.ao Chefe do Executivo Es-

, tadual.

Octacíllo informou tam
bém que está para ser
assinado pelo Governador
decreto autorizando a

doação por parte da Se-
I
cretaria dos· Ttransportes
e Obras, de um cam'inhão
usado, que servirá' para
irrigação de ruás . e que
será destinado' a Prefeitu
ra Municipal de Schroe
der.
f

,

Delegacia Regional

O deputado Octacílio
acreqita qu'e

.

a Delegacia
Regional de Polícia �e'
Jaraguá dI() Sul, já .criadá

por decreto governamen.,.
tal; seja instalada oficial
mente no .início do próxi
mo ano,_:,t;la, fun_çignará na

parte ténrea do Fórum
"Dr. ,J'oão Thomas Mar
,condes de Mattos" e o

,dr. Adhemar Grubba, de
_deleg�do referendado (le-
Ia Associação dos MIm i

crpios dQ Vale do !tapo- ,

cu (Amvali)" está tràtando
de todos :ós detalhes ati
nentes ao seu futuro fun
cionamento, servindo de

ponto de ligação entre o

.Municrpio e a Secretaria
de 'Segurança e Informa
ções.

Olhei-a éxtasiaqa,
,ela tinha curvas,> retas e

- mistérios,
-detive-me a critério .

,olhai-a com paixão!
Linha, e Prática a natureza

pensei! de forma ,sutil,
talvez, até meio cética
Para que tenta beleza?

"

O que pretende ela,
com' suas curvas,
seus mistériós
seus critérios? ,

'Olhei-a, cheia de amor, � .

tão perfeita, tão soberba.
Tão' ,linda,' -

tão �.. mulher!
/

Jo'vanka

,Mate a�
Saudades no
Gartenhaus'

e pelo telefone 72-1553
- Restaurante
Uisqueria
Pizzaria/la�anhas
e Conf,eitar.ia '

GARTENHAUS -
Getúlio Vargas, 847

eterna
SBvetra J'liDlor ,

� 'l

" '. lo.

Essa gui.nada, de cento e oitenta grus que a Igre-
,

ja Católica deu, se não nos seus fundamentos e�er
nos, 'pelo menos no seu, eomportamento ext�rlor,
me lembra o 'que aconteceu cem uma piedosa se-.

nhora qu_e eu .çonheci. �Espo�a er mãe, e�emplar, as
slstlu, por--anos, .o filhinho e� oc:'ma, vftl�a que fo

ra de Um acidente automobllfsfico.' Nessa- penos�
expectátlva, o marido, não- reslstlndo _.-a tanto sofri

mento falece. Mas ela não desertou nem um se-
,

gundo' a caminha do filho enfermo; até que a mor-

te levou o menlno,
'

Com a' morte do pequeno, o concenso da vizi

nhança era de que a pobre senhora se. consumiri�
em prantos à -beira dos túmulos do mando e do fl

-lho: Eis, porém, que esses não eram oS_'p�anos da

piedosa mãe e esposa. Muito, pelo contrano. Pres

tou todos os 'socorros ao doente" deu-lhe sepultu
ra, delxou transcorrer .os dtas de nojo ....

" mas de-
"pois disso, foi _viver a vida, dela; E o fez de forma

mais insólita, dando asas à sua -revolta contra.o
destino cruel. Vestiu uma earnlsa listrada, 'uma sala

balão multicolorida e ela, 'que nunca antes entra!"a
se, quer num salão de baile, passou três dias e três

noites pulando e dançando carnaval.
.

-

Pois àsslm foi á Santa Madre Igreja. Tanto repri
miu os seus padres, tanto" ameaçou crianças e a

dultos com as penas do inferne, tanto investiu c?�
tra o comunismo, tanto esoomungou as outras sei

tas tanto queimou he'rejes das-foquelras da lnqul-
,

/d-oslção que ela mesma se cansou a sua pregaça .

E quando enveredou pelos c�mi��os profanos, che..

gou até a, esquecer que � guardlao de um substra
to de ,eternidade que nao pode' ser totalmerite

abandonado. '

'

E eu chego a essas conclusões pe�o noticiál�io
.da imprensa, -onde nunca se ouve falar que um bl�
'po' ou padre se ocupou das coisas eternas.: redeü-

.

niu QU contrariou uma dogma,_ deu um. oons�lho
.para que, os fiéis foss�m rezar, lel1lbrou� os' .��ngos

· do Inferne ou as vantagens da G!raça Santificante.
Nada disso. Quando a imprensa se ocupa da Igre..

ja, quandó padres e prelados vê� .à c.o!u!"a. d?s jo'r
fiais o assunto invariável ou é' rndlo, ou grileiro, Ou

usin�irp, ou'voto direto, ou má distribuição de ren

da ou mesm'o os excesso!? do Imposto de �enda:
Foi assim' em Puebla. Foi -assim em Medelm. FOI

ass,im em Itaiel.

Mas eu na minha juventude fui am�açado pelas
-

penas do ,Inferno, guardo um recôndito, pa�or �a
Ju,stjça Divina e tenho esperacJ_o qU'� a _.IgreJa, tao
avançãda, tão modernizadá, tão,. reformulada n�s
coisas do mundo, vent)a me dizer, .Flue aquilo que 'O

padre de Guaramirim pregava há cinqüenta anos

, não está cedo. Que a humanidade não �,stá con-,

. �denada...âo Inferno por ama� mais 'o pai e a mãe
e o filho do· que a Cristo;. q�e A� çriançJ�.s recém
-nascid�s que morrem sem batismo não estão con

denadas ac _Limbo, onde não desfrutam da pre
sença de D,e.us, embora outras" crianças, igualmente
inocentes, tenham a graça santificante da: presenç-a
divina, porque foram batizadas·.

E eu·f-ico'-!pensando': Mas;meo Deus, � ,que está :-
· contecendo com -a ,Igreja? Será que ela mesma nao

· acredita mais na sua Justiça? E- se acredita, clomo

pode se ocupar da justi9á dos homens?

'Sou fréguês de cadernO' dos escritos do padre
'Paulo Blätti, que me dizem ser um t�ólogo de muita
cultura' � vejo que grandes malabarismo� esse san-

.

to homem Ja?: para, escrever longos artig!')& sem 'to-

'cál- _1"!a,_'Jy_§tiça D.ivina. Sem qO,tejá-l� 'cgm es��_no�
so arremedo de justiça, que aplicam os tribunalS
humanos. NUm

-

dos s,eus últimos trabalhos. "Sobre,
a Tensão Igreja -, Estado" (O Estado de 1'1/11/80),
padre Blatti defende a ingerência,da Igreja nos as,-

• _suntps ,profanos, na polftica, ec?nômida do gover
no/ mas nã'o diz- qual --a Nantageryl' de� salvar c ho-,

mem �a pobir�za, se não se. pode salvá-lo do infer-
n�

_

f Deus s�,be qu� não faço està referência para·pro
,vocar o padre Blatti, que ,já me deu' a honra de

, 'cORtes,tar um -escritQ meu. Cito o "s,el:! nome para su:
,

gerir que el� escreva um aJrtigo tratan,do' da JusJj..
, 'ça Divina, do Purgatório,. -do nlf�mO',. d_? Pecado

.

-Moral; quais i8JS perspectivas de um cns�ao,slel sal- .

var" como conciliar·a bondade' 'divina com 'o casti-'

go 'eterno; 'Clomo ö cristão' pode, ämar a Oe�s, se o

verbo amar não' ,áOmite im_peralivo. ',"
'

Seria bom que a Igrefa deixasse por um mês de
tratar de assuntos terrenos, e se�ocupasse das,'coi
sas do céu. O mesmo pedido vale:ria parra'os poH-,
ticos, que não deveriam nesse

. perfodo ·de trégua
tratar da Graça, Santificante ou da presença rea1

de Cristo na Eucaristia.· POIr um mês, pelo menos,
darramos a César 'o que é de César e a Deus o que
é ,d� Oeus.

Quanto a mim, se é verdade que existe um� pe
na eterna, pouco 'se 'me dá que possamos, sofrer
mais 10 ou20 anos neste -vale de lágr�mas. A me-

I
'nos que o oonc_eito de. Gternidade da Igireja se i

guale ãqriele do sóneto de Vini'oius ,de Morais,: "que
seja eterl"!0 �Rqu...antc? d�e:\.l ,'r I� .... �,' .'
, �S: t;ste ar1ig() já �sta!,8 I�' t;s��It!C! " �l!���o II �o
riúm'ero dei 14/1'1 cfã·"F6rfia de 'Sao Paulo" estai no
Ita que bem demonstra que o probíêmà, 'abordlado
nestei trabalho começa a pl1eocupar taniSém, as al
tas hiera,rqu.�as dá 'Igreja::-,'�Os fiéisc, e�ãh sê que'
xando de qUe! não houvem mals�na'S ''''�mina$ a ex

plicação do Evangê1ho,'mlls apenas- â leitura de �e
clara*s politica'S,.va'zadas, e�, péss� portuguêSr".
(D. Albel1to Gaudêncio Ramos, arcebispo de Be
lém/PA).
--------------------�----�=- ----------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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... -ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municioal de·' imá· do
·

Sul· 'h;
DEPARTAMENTÓ DA FAZENDA,

Dlvlslo de Contabilidade

BALANCETE. ,DO Mes DE "SETEMBRO" DE 1,980

RECEITAS
TITULOS

Até o mês Arrecadaçlo'
Anterior . no mês. Total

RECEITA ORÇAMENTARi�
RECEITAS CORRENTES

I ReceIta TrIbutárIa •••••••.••••••••" .�

- ReceIta Patrimonial •• �. 'I!. •••••• �. '4 •.•

Transferências Correntes ••••••••••••.

ReceItas Diversas ••••••• "0 ••••••• _ ••

fl,ECEITAS DE CAPITAL

Operaçl5es de crédito .';' •.u.. 13.782.725,50 _,_
AHenaçlo de Bens Móvele e Imóveis .: 258.143,00 __

.

Amortlzaçlo de empréstimos concedidos' 64 00 _:_TransferêncIas de CapItal .� •••• ! ... "'� 12.837.816:10- 1.438.305,16
Outr,:' ReceItas de CapItal •• -:--:-. • • • • • • . 124.042,82 _,_

22.725.947,10
164.472,98

69.352.899,65
1.84.2.766,68

5.290.476,82
130.018,29

,9.120.884,20
>-

226.638,29

28.016.423,92
294.491,27

78.473.783,85
2.069.404,97

13.782.725,SÓ
258.143;00

64,00
.

14.276.121,26
124.042,82 '.

SdMAS ••••••••••_e ••••••
"

•••••• Clt 121.088.877,83 16.206.322,76< '137.295.200,59
R_ECEITA EXTRAORÇÁ!VIENTARIA , )

Contas empenhadas e a pagar ••••••••, 1l?,393A44,45 16.289.793,04 31.683.237,49
Depósitos de dlv&rsas origens • � ••.•• '" 5.368.063,94 12.000.969,63 • 17.369.033,57

S·OMAS •..••••••••••••••••.••••.• Crt ·20�761.508,39 28.290.762,67 49.052.271,06
L •

'S�LDO DO MeS ANTERIOR

Caixa ••••••••••••.•••• 0......... 3082491640 591995227 36
.

B
...... .' ., ..., .744.868,67

Banco.s
- dlsponrvêl

',' •.••. 104.494.074,84 5.706.286,75 11020 3 '1. 0, 6 ,59ancos - vinculado ' 29.119.842,13 23.128.717.83 52248. .559,96

SOMA'S ................. : ...... - •••• �_4 Cil 164.438,.833,37 34.754.956,85.__../ 199.193.790,22
TOTAL GERAL ,.

� . Cri 306.289:219,59 79.252.042,28 385.541.261,87

DESPESAS
'Até o mês !Jeepesa
Anterior no mia

'

Total
TITULOS
DESPESA ORÇAMENTARIA
0'100 CAmara de' Vereadores

.

............

0200 Gabinete (lo Prefeito
_

-

.

0300 Depto. de Admlnlstraçi�'::::::::::
0400 Depto. Educaçlo, Cultura e AsslstAn-'

ela SocIal ••••••• '•••• � ._"4J ••• ,. e.e .. e,.
.

0500 Depto. da
�

Fazenda ., .

0600 Depto. de Obras e Vlaçlo ••••••••

0706 Depto. Agropecuário •• :.: ••••••• ,�,

0800 Depto. de Turismo •••••

'

Çrédltos Especlai�':::::::�

1.729.971,24: 263.722,50 1.993.693,74
2.638.062,44 ,'121.311,64 3.359.374,08
1;�.769.858,73 2.488.090,27 13.257.949,00

.16.636.487,1.8 5.385.848,27
3.782.330,38 453.580,11.
33.646.506,43 15.046.214.01

9811.967,00 11.669.148,70
50.031,05' '7.598,41

12.7_46:243,18' 5.216.273,00

22.0�2.335,45
4.235.910,49

48.692.720.44
12.650.115,70

57.629,46
17.962.516,18

SOMAS
� . CrI 82.980.457,63" 41.251.786,91 124.232.244,54

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

-

Despesas de'mases anterlo �.�.... 13.650.289,91 1.367.154,54
Depósitos de diversas orIgens ...... •

"'

15.510.562,51 8.486.671,67
15.017.444,45
23.997.234,18I .

SOM AS •••.••••••••• ,........... Ort 29.160..852,42 9.853.826,21 3901467863----�----����----����=.�:.�'�
SAUlO PARA. O MIS SEGUINTE

Oalxa 35.840.337,82 13.222:903,69 4,9.063.241,51
'Bàncos - d_lsp�>nrvel ". 107.053.790,53 4.699.098,29 \·111.752�888,82,
B�ncos - vlnculad� •••••••• 51.253.781,19.10.224.427,18 -61.478.208,37

SOM A S :.; .. : ·,�Ií ,194.147.909,.5428.146.429,16 222.294.338,70
,TOTAL Gi:RAL � ••

,

Crt 306.289.219,59 79.252.042,28 385.541.261,87
. ,

rJb�Cont. da Pref. Municipal de Jaraguá do Sul, em 30 de "SETEMBRO" éle 1980

VICTOR. BAUER
·Prefelto Municipal

�OAO MODESTO SilVEIRA
Diretor da .Fazenda

Renato José ·Bortonnl
CRC SC n. 5.400 - Técnico em Contabilidade

,_o

1 Falecimentos.

CARR()ÇNlIAS
'

'HC

Indústria
Blindadas

.Hornburg
Carroçarias'

de.
Ltda.

- Pelo presente edit�1 de citação pedimos aos

senhores abaixo retacionados gue compareçam
em nosso cartörlo para tratarem de assuntos de .

seus interesses:
'

'

Adoler Eichtat, Rio da Luz, nesta. Heíihz W. P. Dop'ke,
Rua Franci,sco'Todt" t6Q, nesta. Hugo, .José :o'e, Mo

raes, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 353, nesta. Hel-
cio Aulleir Filho, Av. Mal. Deodoro da: FonseoaJ, Ed.
Miner ,1.0 andar 's/21, nesta. I·nd. e Com. de Mad.
Eldoràdo Rod. sc 30:1· km 5, nesta. Mario'Sé", Rua, ' .

F-6liçe schmldt, 34, Oorupá, Maria Cleunice A':ltunles"
Rua Cei., Procópio G. de Oliyeira, 33, neeta (':Jelson
José Dornbusch, Rua Augusto Milckle1r, 58, nesta.
Nelson Kreutzeld, Rua Vila Gariö,aldi, nesta. Valdir

Rímghetti, Braço do Norte, nesta.

Adalzlra Piazera de Azevedo
.
Oficiai Mal,or

Juizo de Di'reito da Co�arca de ,JaragUá do Sul
, .

EDIT�L ,DE LEIL.:AQ

Em resumo (art, 687 do CPC), faz saber o seguin
te: Venda em 1.'0 leilão: Dia 05 de dezembro p.v.,
às 1Óh30min. Venda em 2.0 Jellão: Dia. 15 de de
zembro p.v., às 10h30min, por quem rnals der e

maior lance oferecer. Local: Ediffcio do Forum'

da ccmarce de Jaraguá do Sul. "Execução n.?
7.561. Exequente: Norberto Stassum Emmenpoer-:
fer. Executados: Paul'no Ie! 'JIeresi'a P Pedro,tti.
Bem ã ser leiíoadó: 1) Um automóvel, marca ehe
vrolet Opala, eno de fabricação '1972, placä JS..

-9455, 80 HP, chassls .n.o 51469A811418.9, cor to
pazlo dourado metálico, Certificado de Proprle
dade n.o 21;l-0793402; ssm reserva de domlnlo e

em nome de lie'resia P. Pedrotti, bastante usado
e

.
não ccnservado, avaliado em Cr$ 30�000,OO.

Nos lautos não' consta qualquer ônus ou recurso

pendente. Dadoe passado nesta cidade de Jara
guá do Sul, aos (fo Is dias .do mês de outubro do
ano de mil novecentos e oitenta. Eu, Adolpho
Mahfud, EscrlvAo, ,o su6SCi'Elvl.

.

HAMILTON PUNIO ALYES
Juiz (fe DI"e,lto

.

LAR Imóveis
..AGORA EM NOVO E!"DEREÇO:

,Av. Mal. Deod. da Fonseca, Galeria "Dom Francisco" s/13

Telefon.e ................... (0473) 72-0510

··CASAS: .

_:, Rua Pe. Alberto Jacobs, magnrfica residên
ci'a ,em alvenaria com. 162.65m2. com 4 dormitórios,
sala de estar ampla, 2 banheiros, ga:ragem, edifica
da em terreno de ·25mx33m.(

. -'Rua 25 de' Julho,· esquina com Rua 199, Vila
. Nova, casa de madeira com sobrado em terreno de
504m2. Aceita terreno em negócio.

-

TERREN.OS:
.- Rua 225, entrada entre Dah;nar Confecçõ.es '

Ie _a Kuki,' 'te:rreno de 427,50m2. \lista. ,panorâmica,
. região calma. Cr$ 280 mil, sendo Cr$150 mil de en
tràda e o saldo em 6 prestações.
- Rua 25 de Julho, próximo a ponte p�ncil

do B'eira. Rio Clube de Campo. terreno-- com área
. de 806m2. Cr$' 380 mil.
- Rua PireS. Epitáclo Pessoa, próximo ao via

duto, terreno de 672m2 com 28ms de frente, fazen
do fundos para o Rio Itapocu, Cr$ SOOmlt

TERRENOS PRAIA
Praial' de Barra Velha - próximo à Prefeitura

nova, terreno 14x20m2. pOir Cr$ 150' mil, com Cr$
50 mil de entrada e saldo a combinar:

Praia de .Ubatuba - (centro) magnrfico lote de
30ms do mar,' zolia super nobre (2.° lote a partir
do miar).'

'.

,

TERRENO CORUPA - SC
<

- Corupá - �entró - terreno (f� 5.600m�,. fren
te para a Rua Góermano Mahnke, à Clt ?20,00m2.

.- LAR ALUGA
.

...;.,..Casa,de madeir\a com, so,l:)ra(fo, contendo
área para instalações comercl!als, na Rua, 25 de Ju
lho esquina com a Rua 199 na Vila Nova, Informa
ções na Lar .Imóvels, fon:e 72-0510.

�I

Dia 18 de nOVembro
·

Ignes Güths Müller, com
45 anos, na Tifa: dos M�
nos.

,

· Elfina Völz BÔhr, com 40
anos, em Rib. Grande
do Sul'l
Valérilal Strebe" Hardt,
'com 17 anos, nesfa.

Dia 20 de \ novembro
-Anna Preti Pedri, com
83 ,anos, em Santa' lu-

·

zia.

CARROÇARIAS
�

�

BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS·
.REBOaUÉS -
ESQUADRIAS I
MOVEIS.

.

.

,

I Av: Mal. Deodoro� 1.479. Teletóne: 72-0144
.

. JÁRAGUA DO S.UL ._ S.C.

'-

Moretti Jordan & Cia. Ltda.

FinanciamentO pr6prlo ,;

Belina II-L - vermelho versailes •....•.... 1980
Corcel II-L - prata 1980
Corcel II-L - verde ; �. .• • .•. 1980
Belina'll LDO - bege.................... 1979
Corcel 1I-,lDO - amaflelo 1979'
Oorcel II-L - Laranja 1978

Opala Comodoro -.branco •••••..•..•.• �. 1979
Brasrlia -: bege, � .•-;.... 1979.
Btàsnta; - branco ••• ,•••••••••••• � .' ••• ; • . • 1�76
VW 1300-L - bege ..... . .. . • . .. .. .. .. . . .. 1979

I
. A segurança da sua compra ou da 'Sua ven-

da, uma garantia segur-a de, Invesllmento. .

-

S� voei ,qI.Jer "comprar 01,1 vender um Im6-
.

vel, procure. a, EMPREENDIMENTOS 'MOBILIA-
RIOS MARCATTO tTDA. /

Empréendimenlos .,� lIóobiliários
Marcallo Lida..

'

...T
" .

Av. Mal. Deoqoro, 1.179 - fone: 72-0166
JARAGUÁ DO SUL - SC

Dia 21 de novembro
Dani'el Luy, com 54 a-

· nos, em' Rib. Cacildä. .

StephaJno SehramowzkY"
· com 52 ,anos, em Ita:po
cuzinho.

Dia 23 de novem6ro
leopoldo G. Driessen,
_c:om 75 anos, em Join-
villa.

Dia 24 de novembro
Erica Mohr Bucfimann,
com 49 anos, nesta.I

\ '

Estado de Santa Ca�rina
A .' ;

.

'Pfe,eiturâ'Municipal de Jàuagul dó'Sul "

LEI N.o 808180
,

Autoriza lO_Chefe do Executivo Mu!'icipal
a contrair empréstimo porl antecipação
de receita é dá 'outras providências.

. O Sr. VICTOR B�UER, Prefeito M�nicipal de
Jaraguá do Stil, Estado de Santa Catarma, no uso

e lexerclolo dEi suas atribuições. .

fi� saber a todos os ha�itan�es deste Mu-

nloíplo que a ..Câmara de �ereadores aprovou e

19I1e sanciona a seguinte Lei:
.'

"

Art. 1.0 .- Fic� o Chefe do Executivo MUni-

cipal autorizado a contl'lBlir no UNIBANCO - �an
co de Investimentos do Brasil S.A.,

. empréstimo
por antecipaç�o de receita glerada pelo Fundo de

Participação dos MunicJpios no I�P��to. sob�� a

Circulação dé Mercadori�, .at� o hl1!lt91 _ m�lm.?
de Ort 30.000.000,00 (Trinta milhões de cruzei-

ros), para o exerclclo d&�1981.. ,. �
.

.

Parágrafo único - Para fm� cOl1sbaJ�t.es nes
,

te artigo, fica o Chefe do executivo MUniCipal au-
· torlzado 6 oferecer como _gara�tla d,e p8IQ�men-

·

to ao' mutuante as quotQ do Fundo de pa�lClpa
ção .dos Municlplos no Imposto sobre a círcuta-

ção iâe Mercadorla8..· .. . .

:Ar'!L 2.° - Esta Lei. lentrará em vigor no
..

dla

1:0 de JaneirO (te .19811•
•

.
.

,

'

PaláciO 'da ,PrefeItura Munrclpal �e Jaragua

·

do Sul, aos 25 éUas 'do mês (fe novembro de 1.980.

VICTOR BAU_ER.
. . Pretelto 'MunicIpal '.

.

A presente Lei foi registflaJdia e publicad� nes

ta Diretoria de Expedi!einte, Educaçao e Asslstên
'Ciã, Social, aos 25 dias. do mês de novembro de

1980.

ASTRITK. SCHMAUCH-
Diretora

.. t
....

-

Estado de S'aJnta Catarina

Pl'le'feitura Municipal de, Jaraguá do Sul

LEI N.o 809180
. .

Autoriza o CHeife do Executivo Munici�a'
.

a contrair emprésllimo por antecipaçao
, de receita e! dá.outras Pl'iOVidincias.

O Sr. VICTOR BAUER, Prefeito Mun.icipal de

Jaraguá -do Sul, Estado de Sahta Ca'llaJrina, no.uso
e �eXlercrcio de suas atribuições.

., .

Faz saber ai todos os habitantes deste MUnl-

crpio que 181 Câmara' de Vereador9$ aprovou lei 'e,le

sanciona a seguinte Lei: .

. ... .

·

Art. 1.° � Flca.·o Chefa do Executivo MUniCI-

pal autorizado a c:ontrair no BANCO DO ESTADC?
DE SANTA 'CATARINA' S.A. - BESC, lemE'réstl
mo por 'antecipação de receita: ger.adlaJ pelo Fundo

de Participação: 90S Municrpips no _lm�o�to so

bre. a ClrculaçAo de Mercadoru�s, até o IImrlle má-

ximo 'de 91'$ 30.000.000,00 (Trlnta- milhões de

cruzeiros), para: lO le�ercrcio' de 198� .

Parágrafo único - Para fi!lB. consta�t�s nes

te artigo, fica o Chefe do Execut�vo MUniCipal �u
torizado 181 oferecer como garantia de pagamlento
ao mutuante as quotas do Funçlo de Participa
ção dO's Municrpios no Impos'�o sobre a Circula-

ção' de Mercadorias.
, ..

· Art; 2.° - Esta Lei lentrará em vigor no dila

1.0 de Janeiro de '1981,:. .

palácío da Prefeitura Mun1cipal de Jaraguá
-do Sul, aos 25 dias do mês de'nQvei'nbro die 1980.

VICTOR BAUER
Pre1ierto MunicIpal

'A presente Lei foI reglstrad81 e publicada nes

ta Diretoria de Expedllelnte, Educação e Assiistên
'cia Social, aos 25 dias .do mês de novembro de

1980.
-�-_...:-..-.- _ ..... -�:... - ...� ...

'ASTRIT K SCHMAUCH
Dlre'tora

. ,NOVENA PODEROSA AO JMENINO /""

JESUS DE PRAGA

Ohl Jesus que, dissestes: peça e receberás; �rocure e

acharás; bata- e a porta se abrirá .. Por intermédio d� MaFia

Vossa Sagrada Mãe, eu, humildemente, vos rogo que. minha .

prece seja atendida. (mencloná-se o pedido): Ohl Jesus que

dissestes: tudo que pedlres,ao Pai em meu nome Ele aten

derá. Por Intermédio, de MarIa Vossa Sagrada Mãe, eu hu

mildemente rogo' aO vosso Nome, que minha oração seja ou

vida (menciona-se o pedido). Ohl Jesus qu� dissestes: o
.

Céu e a terra passàrão, mas a minha palavra nlo passará.
Por intermédio de Maria Vossa Sagrada Mie, eu confio qu'e
mli-Iha oraçlo seja ou,,:lda. (menciona-se· o pedIdo). IR�zar
três. Ave-MarIas e uma SE!-Ive Rainha. Em casos urgentes,
essa novena deverá ser feita el'(l nove horas e mandada' pu

blicar, por se ter alcançado ·uma graça.
-

M.E.C.

PRO.JETO".JARACUA
O Projeto Jalraguá, 'do José Zen; de 10 a 11 -

Senai, tarã prosseguimen· . Exportação, a c:rrgo do

to no mês de dezembro. CEAG/SC e, no dia 12 -

çumprindo-se ' o seguinté . Linhas de Crédito Bancá

programa de atividades: rio, a cargo do BRDE/BA·
de 01 a 04 � Chefia e li- DESC.
derança, apresentado por

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO ,?O POVO -:- Jaraguá do Sul

-'

SEMANA DE 29/11 a 05 DE DEZEMBRO DE'Hf80

tez 41
Um acontecimen,to' - sin�

guiar marcou o 15 de 0.0-
/ vembro, sábado. E' que há
41 anos aJtrás, a 15.11.39,
nascia o' Esporte Clube
Brasil, que, m'ais tarde

, �

passaria a denominar-se

ASSOciação Atlética Brasil,
PJlra, posteriormente,. cha-

. mar-se Clube! Atlético
Baependi, isto�a partir de
29 de março de 1947, ho
je, com um

. invejável pa
trimôni� esportivo-sócial,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Mun,ic!pal de Jaraguá do Sul
tEl N.o '804l8Ó
Altel'allredação dO :Artigo 178, da Lei N.o
344, de 30 d.e março de 1972.

•
'

?-

O Sr. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de
Jlaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exerclclo de suas atribuições.

'

.

Faz saber a todos os habitantes deste Muni
cfpio que a Cêmaf1a de Vereadores aprovou e eíe
sanciona a seguint� Lei:

.

Art. 1.° - Fica alterada a J'ledação' 'do Arti
go 178, \da L�i .N.o 344, de 30 de março de 1972,
passando a vigorsl1

.

com o seguinte texto:' "Alit ,
,

178 - O salário-farnrJIa será concedido a todo
Funcionário Público Municipal, ativo ou' lnatlvo:

I _. por filhos que não excedam a idade 'de
14 anos.1

II - pOr filho ,inválid6. ,

Art. 2.0 ,_ Esta Lei entrará em - vigor no dila
1.° de novembrO' de 1980., ,

'Art. 3.0 - Revogam� as disposições em

contrário, permanecenêlb em vigor o Parágrafo,
únicO' do Artige 178 da Lei iTl,enclonada no Arti-

ge 1.0 da presenfa., .

PaláciO da: Prefeitura Munlcipial. de Jaraguá
do Sul, aos 25 diasl do, mês de novembro. de 1980.

/ VICTOR BAUER
Prefel,te Municipal

A presente LJei foi registrflda e 'publicada nes
ta mretoria de 'Expediente, .EduClSlÇão, e Assistên
cia Soci,al,' aes 25· dias do mês de nevembro de
1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Dlre'tora

"

1111
IMOBILIÁRIA
SANTA MARIA Ltda.

Compra - venda e' Ad�lstração de Imóveis

Creci N.O 418-J
.

COMPRAMOS
Melher preço
VENDEMOS
Qualidade-

- ADMINISTRAMOS
.

Confiança'
ALUGAM'OS

Tranq�iJidade
CONSULTE":NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS;

.

Rua Waldemire' Mazurechen, 42. - Fones 72-1342 e

72-_1101 - JARAGUA DO·SUL - S"[A. CATARINA

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

A COMERCIAL SIC LTDA�
Eugên'io Victor Schmückel

Economista e Contador -- CRC-SC 1-605
Téc. Cant. Antônio·José gonçalves

CRC-SC D.o 7.786
Téc.' Cont: Yvonne A. S. Gonçalves

CRC-SC n.O 7.638
.

Contabilidade ---:' Recursos Fiscais e Admi
nistrativos -- Serviços\d:e Marcas e Patentes -

Le_gislaJçao Trabalhista' e Previdência Social -
e S�rviço$ Aéreos VARIG.
Desde, 1944 a ��rviço de progressó de Jaf,aguá
do Sul - Av.' .Mal. Deodoro da Fenseca/130'
Telefone 72-0091 �

--- -------------�--------------------.

. .., .

�

Vi�ção Canarinho
•

A � • �

. TRANSPORTE URBANO,.
, INTERURBANO, EXCURSOES.

A ·'Cana:rlnho" preecupa-Se com a sua lo
comoçAe, colecando ê d'l�poslção mOdemrssl-,
mós örilbus, cem pessoal especializado, possl
bl!ltando uma ,viagem tranqüila, rápida S, segura.

Programe beml Pregrame CANARINHO - o

transporte carinhoso.

JAAAGUA DO SUl SANTA CATARINA

; ."

PAGINA 6

anos dia. 15 Proclamas de
,

..

Casamento
'Sul, domiciliado e residente em

Vila Nova, neste distrito, filho

de Querino, Po:nticelli e Teresa,

Weinfurter Ponticelli. Ela, brasi

telra, eolt., -tndustrlárla, nat, de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Jaraguá-Esquer
do, nest� distrito, filha de Ha

roldo Marquardf
J'
e Erna Kle-

mann Marquardt. .

Edital n.o, 11.669 de 20.11.1980

Nelso c8lesUno e

EUa Miria lWintrich

Ele brasile'iro, solteiro, ope-
, . ). .

.

.

rário, natural dê Jaraguá do

Sul, domiciliado. e residente na

Rua João Januárlo Ayroso, nes

ta cidade, filho de José Ceies-

tino Filho e Elisabeth Bollauf

Celestino. Ela: brasileira, sol

teira, servente, natural de dara

gua do Sul, domiciliada e resi

dente em Ribeirão Grande do

Norte, neste distrito, filha äe

F.rancisco Wintrich 'e Elisabetha

Lux Wintrich.

Edital n:O, 11.670 de 20.11.1980
Alcldérlo Junks e

Iracema dos Santos Edital n.o 11.677 de 20,11.1980

Ele, brasilêiiO, solteiro, moto- Lorival Rat!n e Zilma, Mada

rlsta, natural de Barra Velha, lena dos Santos Mendes

neste Estado, <:!omiclliado, e re- Cópia recebida do Oficial de

sidente em Ilha da Figueira, Guara,mirim, neste Estado,

neste distrito, filho de Olimpio Elé brasileiro, solteiro, ope

JUn'ks e Maria Junks. -Eis,. bra- rário,' naturai de Pomerode, nes

sifeira, solteira, industriária, na- te Estado, domiciliado e resi

tura] dlil Jaragu ádo Sul, domi- dente nesta cidade, filho de AI

ciliada e résidente em Ilha da berte, Rahn e Adélia Rahn, EI,a,

Figueira, neste distrHo, filha de brasileira, solteira, do lar, natu

Manoel dos Santos' e Alvina de tural de Rio Negro, Paraná, do-

Freitas dos Santos. miciIiadã e rêsidente em Gua-

Edital n.o 11.671 de 20.11.1980 ramirim, neste Estado, filha dá

Wald$tar WlIIy Barte' e . Dionizio dos Santos Mendes e

Eliane Iara de SoUIZ8' Romilda de Andrade,

Ele, brasileiro, solteiro, auxi- ,Edital n.o 11,678 de 21-.11.1980

fiar de escritório, n'atural de Salvador Butike e

Jaraguá do Sul, domiciliado e Rosa Maçanell'()
residente ,na Rua Adelia Fis- EI�, brasi'leiro, solteiro', ope

ch�r, nesta cidade, filho de Af- rário, natural de Indaial; neste

fonso Bartel e Thereza Kuppas Estado, domicmãdo e residente

Bartel. Ela, brasileira, solteira, em Estrada Nova, neste distri

secretária, natural de JOinville, to filho d� Henrique Butke e

neste Estado, domiciliada e re- H�lena de Souza. 'Ela, .brasilei
sidente na Rua Henrique Mar- ra, solteira, do :Iar, natural d,e

. quardt, nestã cidade, 'filhà de. Gua��mirím, neste Estado, do

Igenàsio ",Manoel de Souza e
,

. micHada e resídente em Estrar

Francisca Pereira de Souza., dá Nova,' neste distrito, filha de

Edital n.o 11.672 de �0.11.1980 Jósé Maçaneiro e Alvina Con-

Osnildo Gonça'lves Baptista celÇão da Silva"
e Olívia Sanson Editál n.o 1'1.679 de 21.11,1980

Ele, brasllei�o, solteiro, in- Amaro Xlmenes JunIor ê'

dustriá�io,-natural de Joinville, Rita Cássia, Marisa�i Zonta

neste Estado, domiciliado e re- 'Ele, brasileiro, solteiro, 'mé

sidente em JoinvlIIe, neste Esta;., dico, natural de Recife, Pernam

do; fi.lho de Osny
.
Baptista e '. bUco, domicliiado e reside�te

Edith Margarida Baptista. Ela, -em Corupá, neste Estaao, filho

brasileira, solteira, lndustriária, de .A:maro Ximenes. e Elza Ne

so. 'natural de Jaraguá do Sul, do.- ves Ximenes. 'Ela, brasileira,

Edital n.o 11.666 de 19.11.1�80 m'iciliada e residente em Ilha
..

solteira, f'armaceutica bioquimi-
.

Walmor CardoSO e '-.

da Figueira� nestá distrito, filha ca, natural de Ascurra, neste

Zilda Pelters de Idalecio João Sanson e Joa- Estado, domiciliada e residente

Ele, brasileiro,./solteiro, auxi-
na de Souza Sanson, na Rua Luiz Kienen, nesta ci-

liar de escritório, natural de 'Edital n.o 11.673 de 20.11.1980 dade, filha de Valmor Zonta e

Rio do Oeste, neste Estãdo, do-· Amo �Iz' Pereiral e Arnolda Buzzi Zonta.

mlclliado e residente na Rl,la HIJda Maria Bnrgnago Edital'n.o -11.680 de 21.11.1980

JoaqUim Francisco ,de Paula -Ele, brasileiro, solteiro, auxi- Ernst' J6m Karg e

nesta cidade, filho de (>di Car-. liar de
. escritório, natural de Harry VIerheIler

doso e Erotides Cardoso. [;Ia,· Rio do Oeste, neste Estado, Ele, alemão, solteiro, e[1'ge

brasilel'ra, solteira, industriária, .

d'omiciIiado e residelite na Rua (lheíro qulmico, natural de Me,i-
, natural de Apiúna, neste Estado;. Goiás, nesta cidade, fj(ho de- sén, Alemanha, domiciliado e

domiciliada e residente na Rua
�uiz Pereira e Santa Pereira. residente n,a Rua Procopio Go

Joaquim Francisco de Paula" Ela, brasileira, solteira, indus-
. me�, nesta cidade, filho de Ernst

nesta cidade, filha de Valdomi- triária, -natural ,de Jaragué �o Karg e- Ursula iKarg. Ela, bra

ro PeHers e Maria Valentina S!ul, domiciliada e residente na . sileira, solteira, escriturária, na

CeruHl PeHers. 'Rua José Emll'lendóerfer, nesta turaI de Blumenau, naste Esta

Editall1.o 11.667, de 19.11.1980' cidade, filha de Américo Brug-
.

do, domlclltada e _residente na,

Orlando José Gaedke
_ nago e Maria 'Kreft Brugnago. Av. Getulio Vargas, nesta cida-

Euciair Kamchen Edital n:o.11.674 de 20.11.1980 ide, filha de Ursula VIerheIler;

Ele, brasileiro, ,solteiro, ,ope- Moacir P�ers é Florila Todt Editai n.o 11.681 de 21.11.1980

Fonte do '16:0 - Distrito· rérlo" nat!lral de) _Jaragué do Ele, brasileiro, solteiro, tor- Arcanjo Sebastflo klein

Rodoviário Federal do,' Sul, domlciU,ado e re�ld�nfe, nia neiro, natural de Apiúna, neste e Ana Maria SIlveira

DNER, informa"que depö- ,

Rua A.nt�n,lo c��os Ferreira; Estado, domiclliado e residente Ele, brasileiro, solteiro, operá
sitou no Banco do Brasil nesta cidade, filho de Harry na .Rua Francisco Todt nesta rio, Inatural de Jaraguâ do Sól,
para repasse,:-ªs 'Qüotá�- � Gaedke e' wahcJâ IKuklinski . Gidade,. filho de Valentim Peters domiciliado e residente na Rua

do Fundo ROdióviário Na- Gaedke. Ela, brasileira, soltei- e Clara Amélia Ceruttl ,Peters. Joaquim Francisco de Paula,

clonai, relatiVlaé
-

ao se� 'rá" Industriâr!'à, :-lÍatural de Ja- Ela, brasileira, solteira, indus' nesta cidade, filho de LIndolro
gunde trimestre do' cor- . raguá do Sul, dômiclliada e re� ,triéria, natural de Jaraguá do. Klein e Rosália: Wuerges Klein.

rente 'êxercrcio. O valor' sldente na Rua Can,olnhas" 'nes- Sull, domiclIiaaa .ê .. 'residente Ela, brasileira, solteir!l' indus

total dessasi Quotas é de ta cidade, filha de Alfredo Kam- lia Ruá Join'lIUe, nesta cidade, triária, natural de Major Gerei_'

'CrS 8.199.415,53, ehvol- chenl e Annita Kam·chen. filha '(Ie, F:rederico rodt 'e Sofia no, ,neste Estado, dom:iciliada
vendo á6 ri'lUnicrpios c,ata'- Editai '.� 11.6�8_, (:Ie 19.11.1980 iKienen Todt. e resi'dente na Rua Dona Anta-

rlnl9inses, cujas 'prefe'ituras Silvio. PoÍltlcelil é Edital n.o '11.675 de 20.11.1�80 nla, nasta cidade, filha de Al-

se encontravam äe;viCfa- Ivone Marquárdt Adolfo V"rtorla e cldes Silveira e Maria de Lour-

mente l1aDIII�a.(f�. Eie, bras,i1elro, solteiro, ope' Marcia Margarete' Lopes des Silveira.

mrlo, natural de. Jaraguá do. Ele, brasileiro, solteiro, co- Editai n.o 11.682 de 24,11.19,80

que o f� um dos m�iores Áurea Müller Grubba, .oficial

e mais bem 'organizados do Registro Civil dó 1.° Distrito
de Santa OaiIIaJrina. " da Comarca de Jaraguá do Sul,

Estádo de Santa Oatarlna, Bra-

",

Conta a história do elu- sil, faz saber que comparece
be, que em 21 de �ovem- ram em' Cartório, exibindo os

bro .' de 1940, por-' documentos exigidos pela Lei

tantG completandb 40 a- a fim de se habilitarem para

nos, era eleita e empos- casar:

sada a segunda diretori'à Edital n.o 11.662 de 18.11.1980

do Esporte Clube Brasil, Joio dI! Silva e

cuja constituiçãG era es- "Isabel Cristina Pereira

ta: Presidente - Edmundo Ele, brasllelro, solteiro, me

Emmendoerfer e Vi'CI8-Pre.. canico, nascido em Rio do Sul,
sidenta - Edwin, Grass-' neste Estado, domi'ciliado e re

klags (reeleitos), 1.0 Se- sidente na Rua Jolnvllle, nesta

cretárió - Haroldo Ris-' cidade, filho de Jacob da Silva

tow (atual Presidente), 2.0 e Conceição da Silva. E,Ia, bra
Secretário - Mário Nico'li- slleira, solteira, do lar, natural.
ni, 1.0 Tesoureiro - Erich de Florianópolis,' neste Estado,

Sprung, 2,0 TesoureirG _ domiciliad,a e resl'dente em Gua

Arthur Emmendoerfer, ramlrlm, naste Estado, filha de

Conselho Fiséal - LO!l!á- Olivlo Pereira
-

.

e Isabel Cabral

do DöubrawaÇ Helmuth Pereira.

Sprung e Jorge Erschil'\g. Edital n:o '11.663 de 18.11.1980

Calpitão de 'Futebol d'o 1.0 Lino Gadottl e
Quadro - Alvino Moretti. Onélia MathecH
Capiltão de Futebol do 2.0" Ele, bra�i1eiro, solteiro, car

Quadro - Edwin Gross- pinteiro, natural de Jaraguá do

klags. Guarda Sport - Sul, domiciiado e residente em

Hein,z MahnKe e Ze,lador Nereu Ramos, ,neste distrito, fi
do B:otequiiTl! - Guilherme lho de Alceste Gadotti

.

e Elsa

SchWanke. Florian! GadoHi. Ela, brasilei-

ra solteira, industriária, natural

Estes registros encon- d� Jaraguâ do Sul, domiciliada

tram-se 'nos anais do Clu- e ,reslden'te em Nereu Ramos;

be, na ata' corresponde;n.�· n�ste distrito,. filha de Eugenio
It elel910 e posse da dire� Mathedl e· Emma Bressani Ma

torla, em novembro' de thedl.
1940. Consta ainda que em , Edital n.o 1 f.664 de 19.11.1�8�
1.� dê fevereiro de 1943,

.

AntonIo Dal-RI e Cella Fehppl
O E.C. Brasil passou a Ele, brasileiro, viúvo, comer-.

. ch'amar-se Associação' A- ciário, natural de .)araguá do

tlMica Brasil;
.

em 07 dê Sul domiciliado e residente na

fe�érej'lro do ano seguin-· RU� ,246, ,nesta cidade� filho d�
�e! nGVa alfe1ração, para 'José,Dal-Ri e Alvina FlOr Dal-n.

AssoçlaçãG Atlética' BAE� Ela, brasileira, solteira, costu

PENDI e" em 29 de março' reira natural de Rio, dos Ce

de 1947, passou '8) deno- dros' neste Estad-o, domiciliada'

minação 'atual de Clube e re�idente em Vila' Nova, nes

Atlético
-

Baependi, aí já te distrito, filha de Tercilio Fe

fundido com o Clube Ja- Iippi.e �na Felfppl.
raguaense, qua, Por seu Edital n.o 11.665 de 19.11.1980

turno, houvera encampa- IAngelo" José da ,Ro", e
do a Sociedlde Atirado- Marllla CardoSO ,

reIS, fundada nos primei- ,- Ele; brasileiro, solteiro, ope'

ros anos deste slculo. rário, natural de São B�n� do

SUl, neste Estado,' domlc!lIado
'dente na Rua Walter Mar-

e resl
'Ih de

quàrdt, nesta cidade, fi o

Thd,m� Rosa e Renilda Rosa.
,

Eia, brasileira, solteira, ,induS'-

trlária, natural de J�raguá do

Sul, domiciliada e r�slde�te. na

[Rua Waltl;lr Marquard:, nesta

cidade, filha de Waldemlro Car

doso e Nilda dos, Santos Cardo-

Essas várias metamor
foses

. resul:taram�
.

9rà9as
aos esforços da diretoria
e associad�s, no magní
fico complexo esportivo
-social qUe! hoje Se

-

vê er;'
gulcfo e se ergue às mar
gens do histórico Rio Ita
pocu,. orgulhando a comu
nidade Jaraguaénse e ca�
tarlnense.

- Cr$ 500,00 ...:..

Ligue pl 72-0091
e... boa leitural

Pagamento
,do FR:N

meréiário, natural de Taió, nes

te Estado, domiciliado e resi

dente na Rua Venancio da Sil

va porto, nesta cidade, filho de

Luiz,-Vi�oria e Abelin� Vitoria,

Ela; brasileira, solteira, índus

triária, natural de Rio _do sei,

neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua' João planins

ohek, nesta cidade, filha de

Manoel Lopes e Catarina de

Souza. .

Edital n.o_11,676 de 20.11.1980

Silvio Luiz Kllmekow$ld e -

Alzira Schulz

Ele, brasileiro, solteiro, tra-

torista, natural de Jo�nviIle, ne�.
.te Estado, domiciliado e resi

dente em Morro da Boa Vista,

neste distrito, filho de Antonio

IKlimekowskl e Irma Klimekowtl

ki. Ela, brasileira, solteira, eos-.

'turelre, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente em

Ilha da Figueira, neste distrito,

filha de Harry Schulz e Guida

Mathes Schulz,

José EmllIo da Cruz e 1

Ivone Horvath

Ele, brasileiro, solteiro, ope-
, rárlo, natural de Jolnville, naste '

Estado domiciliado e residente

em Jo;nviIle, neste Estado, filho
de Emilio José Cruz e An,ezia
Afonso da Cruz. Ela, b!asielira,
solteira, dÓ lar, natural de Co

rupá, neste Estado, 'domiciH'ada
e residente em ,Estrad� Nova;

.

neste distrito, filha �� Heinz

Horvath e Regina Horvath.

Edital n.o 11.683 de 24.1�.1980 .

Gilmar Weldner e

Mariuza Iria Frelbe_!ger
Ele, brasileiro, solteiro, ele

tricista, natural de corupé, ne�
te Estado, domiciliado e. resi

dente em Estrada Nova, neste ,

distrito; filho de Egon ,,:,eid,�er
e Hildebrandina Rudolfo W�ld-'
ner. EI'a,

�

brasileira, ,�oltelra,
auxiliar de escritórió, natural de

.

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Estrada Nova, nes

te distrito, filha de Otokar Os

waldo Freiberger e liga Bento
Freiberger.
Edital n.O 11.684 de 24.1,�.1980
Sigolf Borchardt e

Natalia catarina da Luz
,

Eie, brasileiro, solteiro,. moto-
.

t 'natural de pomerode,
IriS a, I

neste Estàdo, domiciHado e re-

'dente 'na Rua. Victor Rosen-
SI,

.

fIh de
berg, nesta ,cidade, .I,�
Rodolfo Borchardt e 'Hlldegard

Borchardt. Ela, brasileira, sol

teira, do lar, natur'al de G.u���-
'r'lm neste Estado, domlcilla-

mi , .

A
d e residente na Rua Jo o

D�ubrawa, nasta cidade; filha

Americo. Bento da I,.uz e Dora

fice Rosa Borges da luz.

Edital n:ó 11.685 de 24.11.1980

Hugo Raposo e Cristina �mna
Fernandes Moreira

,

Cópia recebida do. Oficial de

: São Francisco dó Sul, neste

Estado.

Ele, brasileiro, so,lteiro, enge_'

nheiro mec,anico, natural de

São Francisco' do Sul, neste

Estado, dbmiciliad'o e residen-

'te nesta cidade, filho d� Otto

Altenburg Raposo e Maria Apa

recida Corbetla Raposo. EI'a,'"

brasileira, solteira, professora,
-natural de São. Franci.�c� dOI
Sul neste Estado, domiCIliada

e r�sidente em São
. Francisco

do Súl, neste Estado, filh�. d:
.

pedro Bástos Moreira . e Gilsl-

é Mori Fernandes Moreira., Ina. ,

Edital n.o 11.686 de 25.11.198�
Rudlberto Persch e

Bemardete peretra
Ele, brasileiro, s�teiro, car�

plnteiro, natural de Jara51uá dO:

Sul, domicIlIado e residente em

Vila .Lenzl, neste distrito, filho

de Harry Persch e Ml;lrcedes

Roepke Persch. Ela, brasileira,

'solteira, Industrlária, natural de
.

Itoup�9l, Ineste Estadô, domlcl'

IIada e residente n� Rua Vic-

tor 'Rosenberg, nesta cidade,

fIlha de Augusto Alfredo Pe

reira e Tereslnha -Fagundes pe-,
reira.

Edltafn.o 11.687 de 25.11.1980

Irlneu JUIk e Marcia Daren

, Cópia recebida do Oficiai de
,

Massaranduba, neste Estado,

Ele, . brasileiro, soltelrô, I�vra
�or, natural! r de Massaranduoa,
neste Estado, domiciliado e re- .'

sldente em Massaranduba, nes

,te Estado, fIlho de Alwln Jurk

e Hllde Jur'l<. Ela, brasileira,
solteira, 'do lar, naltl,!ral'de Ja

raguâ do Sul, domiciliada e re

ßldente nesta cidade, filha
_

de

Waldemar Daren e Marle· E&

chholz Daren,

E palra que chegue ao contie;
,

cimento ''de todos, mandel .pas
sar o pr�sente Editai, que s�§
publicado "pel,a

.

Imprensa; e, ém
cartórlC1, onCfe' sem 'aflxaCfd· (fI).

. rante' 15 dias. Se algué'm sou ..

Der Cfe algum
.

Impedimento; g..

cusé-o 'para os fins legais.
/A OFICIAL

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,
ESTADO DE SA NTA CATARINA L

PREFE{TURA MUNICIPAL DE JARAGUA 'DO SUL

o Sr: VICTOR BAUER, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, Estado de 'Santa eatarina,
no uso e exercíclo de suas atribuições.

Faz saber a todos os habitantes deste Mu'

niclpio que. a Câmara de Vereadores aprovou
e ele sanclone a seguinte Lei:

Art. 1.0 -, Ficam' fixados os valores ve

nais para efeito de lançamento e cobrança do
.

Imposto sobre a Propriedade Territorial e, Pre

dlalUrbano; de acordo com as Tabelas I, II e

III, que integram ª presente Lei.

Parágrafo (mico - Para efeito de lança
,

mento dos valores venais da propriedade Pre

dial Urbana com fins lndustríals, haverá redu-

RUAS. DE 1.a CLASS'E
Ruas,: 1: 2, 3, 4 e 6 áté' o final do calça

mento, 7 do seu, íntclo' até o Posto Mime, 12,
13 da Pónte Abdon Batista até o Posto Alvora

.

da, do final da Rua 13 Posto Alvorad;, pela
, antiga 'Rua Jolnvßle - SC 301 - Rodovia Wal-,
demar Grubba até O final. de perfmetro urbano,
15, 16, 17 da propriedade de Emllia Kasteler
até o final da propriedade da Eletromotores
Weg S.A., 18, 19, 20, 23A, 23B até final' da,
propriedade de ,KohlbaclÍ S.A., 25, 26, 27, 28,'
29, 30; 31,.32; 33; 49; 5C); 51; 52; 55; 61 até fi
nal do calçamento, 62 até final do calçamento,
63, 64, 68, 69 da Rua 51 até a Rua 52 72
12Q, 135; 141; 179: 180 'e 227.

'

"

RUAS DE 2,á. CLASSE
RUAS: 4 do fin'ÇlJI do' calç��ento até final

9a: propriedade da Ind. de Artefatos de Ma-
delra Neves S A 6 d f'

'

.:' o �rn�1 do calçalmentoaté seu flnal, 14 até a propriedad� 'Cf CC .

I V
a asa

ornercra
.

agini, 17 do 'final do calçamentoaté seu final, 21, 23B da preprledade' de Kohl"bach S.A., até' seu trrr8JI 34; 62 do' final do

cal.ça�ento até seu fipal 65;.67: 701; 71; 73; 74;75, _76, 77; 83; 87; 1:Y2, 157�"1'Él3, 168 187 200'220; 243, 261, 277, I
' , ,

RUAS DE �a. CLASSE

�
RUAS: 8 até a propriedade da Firma Marcat::

• to S.A., 11, 22; 36 'atê' a propriedade de EIi'
saldo Leuprecht 37 até' a Rua 61; 53; 54; 56;
60. até. a pa�sagem; de nrvel, 66,78; 81; 8i; 86;87, 94, 107, 134, 13�, 137, 140, 152; 153' 156:'
162, até a Rua 156, 169, 173, 174 175' 176;193, 229, 232; 303.

" "

RUAS DE 4a. CLASSE
.

,

. 'RUA�: 4 da p,rop�le(:fade da I�d. de Arte
fatos de MadeIra Neves S.A. até seu finaí 8
da prol?rledadEJ �a FIrmá Marcatto S:A. at� -a,
propriedade do Sr. Àngelo Spezla, 9, 10, 14
da p�oprledade da Casa' Comercia'l Veglni .até
seu fmal, 35; 36 da propriedade do Sr. Elisal
do Leutprecht até seu final, 37 da Rú� 61 até
seu flnlal, 38, 39, 4P, 41, 42' 43' 44' 45" 46' .

47 48' ,"'"
,

; ,. 57; 58; �9, 60 da passagem de nrvel
8:é seu final, 61 final do Calçamento até seu
fmaL 80. 84. 85. 8,8, 89, 90; 91,; 92: 93; 9$; 96; 97
98, 99, 100, 102, 163;' 104; 106� 108; 109; 110,

Até ..

:_ e-e -e .

de ....................................•
J

-

..

de '

•••••••••••• ,.'•••• ' •••�•• "

..

de ...•...•...••••
'

•••••••••••••••••••••

RUAS DE 3a: CLASae"�,
Até

�

'

'

'

� � ' •• ",••,:!__ '. ".fe

de ••••••••.•••••••••• ,.'•••,
••••••.••••••

de '" ••
-

•• :-•• '

••
'

•••••••••••• :••••••• ',' •

'

de .! " � ..

RUAS DE 4a. 'CLASSE<- .

, ROAS DE 6s: CLAS$E
Até •••••••••..• ····,···· t'" .,•••.•..••

d� ......•Â•... � ," .. !'.• ". � ..
,

'
.

de •••••••••••••••••••••••••••••••••••

de' ..
.

- �.... .'"

ção �e 50% (cinquenta pór cento).
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em

dia 1,.0 de Janeiro de 1981.
Pa�ácio da ,P�efeltunj Municipal

guá do Sul,< -aca 25 dIas do mês de

de 19�.

vigor no

de Jara-
-

novembro

VICTÖR ,BAUER
Prefeito, Municipal, ,-,

A.. 'pr.esente Lei foi registrada é publicada
nesta Diretoria de Expediente" ,Educação' e A

.

, sistêO:Çia'Social, !a\o� 25 dias ao �mês d� no'
/" r

vembro dê 1980.
.

ASTRIT 'K. SCHMAUCH·
Diretora

112; 113; 118, '119; 121; 1'23; 124, '125; �26;
127; 128, 1,29; 130; 131; 142, 143; 144; 145;
146; 148, 150, 151, 154; 158, 1'59, 1.61, 162 da

Rua í56 até seu final, 164; 165; H36; Hl7; '170;
171; 172, 177;' 181; 188,189, 199, 202,215, 28ß
SC-301. :l',

RUAS DE 5a. CLASSE

RUAS: 5, 8 da propriedade do Sr. Angelo
Spézia até seu final" 79, 101, 105; 111, 113,
114; 115; 116; 117; 122; 133, 138, 139, 147, 149,
155; 160; 178; ,182; 183; 184; 185; 186, 190,
191; 192, 194, 195, :196, 197-, 198, '-201, 203;.
204,205,206,"207,208,209,210,211; 212; 213;

314, 216, 217, 218, 219; 221, 222, 223;
224; 225, 226, 228, 230, 231, 233; .234; 235;
236, 237, -238, 239, 24�; 241; 242; 244; 245; 246;
247, 248; ,249; 250; 251; 252; 253, 254,. 255,
256;·257; 258; 259; 260; 262; 263; 264, 265,
266; 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273; 274; 275;
,276; 278; 279; 280; 281; 282, 283, 284, 285, 287,
288, 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296,
297; 298'0299, 300, 301, 302, 304, 305; 306;
,307, 308; 309; 310; 311,

.

312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319. '.

\

LOTEAMENTOS
Loteamento de 3a. Classe: Loteamento Puli

, Loteamento de 4a. Classe: Loteamento N,S.

Apareeida, .Loteementc Jardim Panoram,a, Lo

teamento Agua_Verde, Loteamento Schroeder e

Loteamento Ziemann.

Loteamentos" de sa. Classe: Loteamento

Karst�n, Loteamento Maba, Loteamento Duwe

e loteamento Jperelrs.
LoêÃLlßADE DE BARRA DÓ RIO CERRO
Rua de 4a. Classe: 4 '

'Ruas de -5e. Classe: 1, 2, 3, 5,
Lote��ent� Weege - !ia. classe (Ruas 29, 30

,e 3.1) �

Loteamento Jardim da Barra - '5a. Classe

(Ruas 39, 40, 41, 42 e 4301
.

Loteamento Buzzarello - 5a. Classe (�!J'as 37

e 38).
LOCALIDADE DE NÉREU RAMOS

,

Rua de 4a. Classe: 1

Ruas de 5a. Classe: 5, 6, 20 'e 22.

Demais Imóveis nllo enquadrados nas ruas e

loteämentos-acima citadqs serão classi!icados
na 6a. Classe.'

500m2
500m2 a 1',000�2

1.000m'2 a 1.50Om2

....... CrS
. .. ;., Cr$

Cr$
1.500m2 acima ...•.•••.. Cr$

300,00 o m2

22,5,00 o m2

150,00 o m2

30,00 o m2

500m2 ....... Cr$

50Qm2 a ! .000m2' .,...... -Cr$

1.000m2 a 1.500m2 \ , Cr$

1.500m2 a acinlSl Cr$

225,00 o m2

150,00 o m2

75,00 o m2

15,00 o m2

500m2: Cr$

500m2 a 1.000m2 CrS

1.000m2 a 1.500m2 '...... Cr$
1.500m2 acima ........•.• Cr$

.... _.. ..

150,00 o m2

75,00 o m2

30,00 o m2
-

7,50 o m2

500m2 •• , ','" Cr$ 75,00 o m2

.sporti2 a 1.000m2 ..•••.. Cr$ ,39,00 o m2

'1.000m�.a 1.500m2 r'";''' Cr$ 15,00 o m2

f1.500m2,'aclma .,.' • .-. .�••• ,. Cr$-, ,4,50 o m2 '

3�,00 o m2
' J

15;00 o m2 .

7,50 o' m�,
2,00 �'m21

500m2 Cr$-
500m2 a 1.000m2 ••••..• Cr$

1.000m2 a 1,5OOm2 ••••••. Cr$

1.509m,�· acima ••.• ,...... çr$

15,00 o m2

7;50 o m2

3,óO o m2
\

1,50 o m2
__

'.
'

TABELA III '

Valores venais, para efeito de lanÇl8mento e cobran9�1f �o Imposfo
'

Sobre á

.. Propriedade Predl�l' Lii:bana.

Ano, da CoMtruçlo

Até -. 1920

de 1921 a 1950

ele 1.951 a 1960,
de 1961 IJ 1�70
de 1971 a 1980

Madeira
Cr$ .375,00
Cr$ • 750,00
Cr$ '900,00
Cr$ 1.050,00
Cr$ 1,200,00

Valor por nÍrt de conatnIçIo
.

A�rta ,

-MfstaJ

Cr$ 750,90 Cr$ 450,OÓ
Cr$ 1.500,00 Cr$ 975,00
Cr$ 1.800,00' ,Cr$ 1.200,00

Cr$ 2.100,00 Crt 1.350,00,'
. ,� 1.500,00' .

ors 2.400;00 VI.

_.��.-----=----------------------------------------------------------

�ESTADO DE SANTA CAT ARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ D.O SOL

0301.03070212.004 - Manutenção das atividades

.
da DivJ�ão de Pessoal

0302 -' DIVISÃO DE MATERIÁL
0302.03070212.009 - Manutenção das atividades

da Divisão de Material
0303 - DIVISÃO ,DE SERViÇOS GERAIS ,

0303.03070212.01'0 - Manutenção' das atividades
I

da Qivisão de Serviços Gerais'
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08462242.i>19 -/ Despesas com, realização

dos XXI JASC
,

0403 - DI':'ISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL
0403.13754282.021 - Manutenção das atividades

da Divisão de Ass,istêncià Social
0403,15814872.022 - Assistência comunitária e

subvenções sociais

.

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE �

0501'.03080322.024 - Manutenção das atlvldades
da Divisão de Contabilidade

0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080302.028� - Manutenção das ,atividàdes .

da pivisão de 'Tributaçãó'
0601, - DIVISÃO DE OBRAS
0601.1376449'1.006 - Ampliação e melhoramen-

, to do sistema de esgotos" ,

0601.16915751.009 - Abertura de ruas, constru
ção e restauração de pontes e bueiros

0691.16915751.01Q - Aqt,lisição de Imövels <

'0602 - DIVISÃO. DE ESTRADAS DE RODAGEM'
0602.168.85341.012 - Abertura de, ruas,

.

c;_ons-".

,trução e restauraçãc- de pontes, e buelros
0602.16885342.034 - Manutenção dós serviços

do D.M.EI.R.
,

0603 - DIVISÃOL>E SERViÇOS URBANQS
0603.09515751.015 - Extensão da rede de ilumi

nação pública
0603.16910332.036 - Amortização e encargos

da dfvida pública ,.,

0603.16915752.037 _ Manutençlo
_
dos serviços

, relativos a, vias url)anas
'

encargos
0'50'2 - DIVISA0 GE TRIBIiJTAÇÃO
0502.03Ó80302.0'28 - 3.1.2.0 _ Material dá consumo

0502.03080302.028 _ 3.1.3.2 _ OUtros serviços e

encargos
0601 - DIVISÃO DE OB�S
0601.13764491.006 - 4.1.1.0 _ Obras e Instalaç6es
0601 •.1691.5751.009 _ 4.1.1.0 _ Obras e, instalaOões
0601.1691575_1.010 -'4.2.1.0 - Aquisição d& imóveis

_. 0602
- DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAG'EM

0602.16885341.012 _ 4.1.1.0 - Obras e instalações
0602.168�s42.034 _ 3.1.2.0' _ Material d� consumo
'. � l-1- �

0603 � DIVISÃO DE.SERViÇOS URBANOS"
0603.09515751:01'5 '_ 4.1.1.0 _ Obras e instàlaç6es
0603.16910032:36 - 3.2.6. 1 -J�r�; da dr.ndà qon:

tratada

0603.16915i�2.037 - 4.1.2.0 - Equipamentos e

material permanente

PAGINa 7

,lmentos de escolas
, '0401.08421882.014 - Subvenções a entidades

'

450.000,00' educacioneís de 1.0 gfBU
0401.08431972.016 - Concessões de bolsas de

'70.000,00
estudos,

0403 - DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL

0403.15814872.022 - Assistência comunltárta e,

subvenções sociais'

145.000,00· 0501 - DIVISÃO DE OBRAS:
0501.03080;322.024 - Manutenção_das atividades

-da Divisão' de Contabilidade
4.100;000,00 0'501.03080332.025 - Juros e/ arnortlzeçäo da

"

dIvida" publica -,
,- "

0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
85.000,00 0502.03080302.028 - Manutençãe das aUv.idades "

da Divisão de Tributação
20.000,0'0 '0503 � DIVISÃO -DE TESOUftARIA

0:503.03080302.0'30, - ManutençÁo das latividades

da Divisão de TesOUJiaria

30.000,00 0601 - DIVISÃO' DE OB'RAS

0601.13764471.005 - Ampliação e melhoramento'

do-slstema de abaeteclmento público d'água

330.000,00 0601.16915751.008 - Constn"ções de pdntês'
.

1

_ Ó601.16915751.oo9 - Pavimentação de- 'Jtúàs ... I

0602 '- DIVISÃO DE ESTRADAS .DE 'RODÄ.GEM,' .

1.200.000,00 0602.168853-41.()14 - Aquisição de imóveis

0602.16880332.033 - Amortlzeção da. dívlda púbt.:

400.090,00 '06'02.16885342.034 - Manutençllo 'dos serviços
100.000,00 . do D.M.E/R..

".,

0603 - DIVISÃO DE ,$ERVI<ÇOS URBANOS
I 0603.10605751.016 - Implantação de parques e

jardins "

0603.10605752.035 - Manutenção-dos serviços
urbanos de utilidade pÚ,blica

0603.16910332.036 - Amortização e encargos.

2QO.000,00

1.000'.000,00

da drvida pública ,

200.000,00 -t 0603:1,.6915752.037 - fÍII,anutenção dos' serviços

875,00Ó,00

105.000,00

800.000,00

30.000,00

30.000,00

300.000,00

1.200.000,00
400.00Ô,00
100.pOO,00

200.000,00
1.000.000,00.

200.000,00'

875.000;00

105.000,00

relativos a vias urbanas

0701 - DIVISÃO, DE AGRICULTURA

0701.04140752.038 - Manutenção das atividades

da DivisA0 de Agricultura
0702 -- DIVISÃO DE PECUÁRIA
à7Ó2.04150872.042 - Manutenção das �tividades

da Divisão de Pecuária

0801 - DIVISÃO DE TURISMO

0801.1'1653632.043 - Manutenção das atividãdes
da Divisão de Turismo

40.000,00

470.000,00

35.000,00

150.000,00

,990.000,00

150.000,00

150.000;,'00

60.000,00

18.829,00

250.000;00

107.889,82 .

210.000,00

50.000,00

70,000,O'ój. 964.50�,OO •.
'

2.000.000,00 ,-

1.654.675',58

200.000,00
200.000,00

230.000,00

/

-500.000,00

<, 154.Ô08,80

875.00q,00

246.739,00

67.756,00

114.601,80

31.000,00

TOTAL ' ....•......•.•.•••••... CrS 10.110.000',00
.

ANEXO " .;_ QUADRO A

0101 - CAMARA DE· VER�ADORES
0101.01010012.001 - 3.1.2.0 - M�terial, de cOr.1sumo 30.000,00

0101.01010012.001 - 4.1.2.0 - EqUipamentos e

material permanente
Õ301 - DIVISÃO DE PESSO�L

180.00(),00

0301 :'03070212.004 - 3.1.2.0 - Material de consumo 40.000,00

0301.15794792.005 - 3.1.2.0 -, Material de cO.fiiumo,
-

450.000,00
0301.15794792.005 - 3.1.3.2 -'Outros serviços e,

, eríéargos, ,

.

0,601 ,

_ -DIViSÃO 'DE :�BRAS
0601.1376�71.0()5 _ 4.1.1.0_,- Obl'8& e Ins,telaçõ,es 914.500,00

.

(conclui na pág. aguinte)

encargos "
.

0303 �"DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS

0303.03301742.011,- 3.1.3.2 - Outros serviços e

encargos •

0'401 � DIVISÃO DE EDUCÁ<;ÃO'
0401,08421882.012 - 3.1:2.0 - Mãterial de consumo

0401.0842� 882.012 - 3.1.3.2 � Outros serviços e .

encargos·

0401.08421881.(101 - 4.1.1.0 - Obras' e instal,ações

'Ó401.08421881.o01 - 4.2.,1.0 - Aquisição de imóveis

0401.08421881.002 - 4.1.1.'0 - Obras e instal'ações

'04Q1.08421881.003' - 4.1.2.0 � Equipamentos e -

I

material permar.1ente _

0401.08421,882,014 � 3;2.3.1 - Subvenções sociais

0401r.08431972.016 - 3.2.5.4 - Apoio financeiro a

estudantes
0403 _ DIVISÃO DE ASSIS�NcrA SOCIAL

Q403.,5814872.022 _ 3.1.3.2 - Outros. serviços e

encargos
0403.15814872; 022, - 3.2.3.1 -,Subvenções $,ociais

050f _ BlVISÃO DE CONTABILIDAPE
0501.0s'080322.024 - 3.1.9.2 - Oespesas"de e-

xercfclos anteriõres
0501.03080322.024 _ 4.1.2.0 - 'Equipamentos e,

_

material permanent�
-

<
,

0501.03080322.024 - 4.1.9.,2 _ Despes� 'dé e15Qr-
qJéiOs anteriores ." ; .

0501.03080832.025 - .3:2..�.1 - Jurós de ,dfvid�,
contratada

0501.03080332.025 - 3.2.6.7 - Correção mone

,

tärla sobre operaçtses dá crédito ,por -an-

tecipação da receita '

.

ft'" dai0501.03080332.Õ25 - 4.3.5.1' - Amortiz�o
'dfvida contratada

050� _ DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502,03080302.028 _ 4.1.2.0 _ Eql!lpainentos e

, : material permanente
0503 _ DIViSÃO DE TESOURARIA

0503.03080302:030 _ 3:1.3.2 - Outros sêrvl�s e

,20.000,00

35.000,00

50.000,00

100;000,00
800.000,00
100.000,00
150.000�OO

150.000,00
60.000,.00

150.000,00
100.000,00

25.175,82,

, 32.714,00.

. 50.000,00
� '.' o" •

1Ó'O.00'0,OC

100.000,00

10.000,00

50,000,00

70.006,00

LEI N.o 805180 .'

Fixa os valores para efeito de câlculó do valor' venal dos, hn6veh. I ,

.'
pai1aJ fins ele lançamento dOaI ImPostos Preidial e Territo.Jia. Ur�

. bano.
" " .' �, '

., � ,,' .,
,

TABELA. I

'Classificação das' ruas da cid ade, '!néluidas as localidades da, Ba'rra do, R.io
cerro • Nereu Ramos.

TABELA II

• Valores "Einals p;fra efeito do lançamento de cobrança do Imposto Sobre a

Propriedade TerritoriatUrbana. - .

RUAS DE 1a.'CLASSE:
Até' � •• ".'••,,'•••••••••• h"
de '

.. " ...•...
_ •••.:.:.! ••••.•••.••••• _ •••.•••

de •• � ••••••
_

••••••••• Irl lo l"tl ••• "1 ".1 .

de ',' •••
�

••• ',' •••••••• 1#1 • I,e ••••• '1 ••••••

RUAS DE 2a éLAS�E: '

A�ê •••• � .•
�
..j� ..... -.�... ...-...� ...�;: .........- -

... I:' :' •• '�t ,... ...

cJe •.•••••• '"1 ••••
-

•••• -.i.--: - �,;..:;;;:;;;-
_

de :.
-

•.••••.. "I ••••••••••.:.•• - - �

.....�_....,...
(de ...

� .•......•
-

•••• 1._.��.= _�_�:�
RUAS DE 5a. CI::ASSE:

.

A" . .; ... -.-."".-',' 'Fi,�''''A:.. i4 '

.... ri i i.i .'�• .,. �

-'

600m2 ••• :: o. Crt

:: ,i .',_- _- ;.".".":: .. .":." ;�'." ;..��.��::�.:.::':;��� ..: �.:::: :"C;::�:: : ,: ; : :::'�:
de_ ••• O�.,'

"'

••••••••••••• O" 1.50Ón:t2 acima ...••.••.••. crS

LEI N.O 806/80' 0301.03070212.004 - Manutenção das atividades

°Suplemenrta e anwa dotações do Oll1çamento' da Divisão de Passoal

Vigen!te". .
_ / 0301.15794792.005 - Manutenção do eístema

O Sr .. VICTOR. BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do d� segurança, higiene e assistência ffiédieá
Sul" Estado de Santa Catarina, no uso e exerclcio de suas 0303 - DIVISÃO DE SERVlrÇOS. GERAIS
atribuições. _ 0303.03301742.011 - Convênio com o S.S.I. para

A8iZ saber a todos os hábitarntes deste Município que'a manutenção de uma Unidade de Rädio Pa-

,Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a segui�te lei: trulha
Art. 1.0).- Fica aberto um crédito suplementar na impor, 0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

tância de Cr$ 10.110.ÕOO,00 (Dez milhões ã cento e dez tnil' 0401.08421892.012 - Manutenção das atlvldades
cruzeiros), para reforço dos progmmas e verbas abaixo dlscrí- da rede munlolpal de ensino de 1'.0 gnau

minados, constantes do Orçamento Vigente, ar saber: 0401.08421881.001 - Construções de prédios es-

_ANEXO I - QUADRO A
'

colates (Quadras polivalentes)
0201 - GABINETE DO PREFEITO 0401.08421881.002 - Ampliações e recupera-
0201.03070202.002 - Manutenção das atividades ção de unidades escolares

do Gabinete do Prefeito 800:000,00 0401.0842188\003 _ gquipamentos, e mobilia-

0301 - OrylSÃO DE PESSOAL

. TOTAL .. :: ,

'

; .. Cr$ 10.110.000,00
ANEXQ ii .:;;., QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.030702{)2,il02 - 3.1.&2 :: Outros serviços ,e

encargos
0301 - DIVISÃO DE PESSOA'L.

,

0301.03070212.004 - 3.1.3.2 - Outros. serviços
..,! ,::,,!cargos. 450.000,09

0302 - DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03079212.009 - 3.1 ;2.0 - Material de consumo 40.000,00
0302.03070212.009 - 4.1.2.0 - 'EqUipamentos e

màterial permanente 30.000,00
0303 - 'DIVISÃO DE SERVI'ÇOS GEBAIS

_

0303.03070212.010 - 3.1.2.0 - Material de consumo 100.000',go
0303:03070212.010 - 3.1.3.2 - Outros serv!ços/e_

�ncargos 45.000,00
0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401_-08462242.019 - 3.1.2.0 - Material de consumo 1.100.00�QO
0401.08462242.019 - 3.1.3.2 - Outros serviços e '� .

encargos , 3.00�.OOO,00
0403 - DIVISÃO DE A�SIST�NCIA SOCIAL
0403.13754282.021 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

encaÍ'90s 50.000,00
0403.13754282.021 _ 3.2.5.5 - AssistênCia médi-

,ca hospitalar 35.000,00
0403.15814872.022 - 3.2.5.9 _ Outras: transfe-,

rências a pessoas 20.000,00
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080322.024 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

TÔ�"C : : : :
,. Cr$ 10.11,0.00IJ,OÓ

�,,!. 2�O� - A.s de,pesas ,deçprrentes do ar:tlgo anterior,
correrã� P9! conta da an,ulaçlo parçlal 9, total ,dos programas'
e verbas abaixo discriminadas, constantes do Orçamento Vi-
gente a .sabár: '\_-

ANEXO I - QUADRO A -

0101' - CAMARA DE VEREADORES
010'.01010012.Ôln - Mant,ltençlo dàs atividadeS

da Câmara de Vereadores· • 210.000,00
, 0301 - DIVISÃQ DE ,PESSOAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-'.':'---;- :��... " .-.

i

CORREIO DO' POVO ...... Jarquã do SUl'

L,EI ,N.o 806180 (continuação)
0601.13764471.005 - 4.3;3.1 - Aux(liOs para des-

pesas de capital
,

0601.16915751.007 ':' 4�1.1..0 - Obras e 'instalações
0601.16915751'.008 -,4.1,1.0 .I Obras e InstalaçõeS
0602 - DWISÃO DE' ESTRADAª- DE RODAGEM
0602.16885341.014 - 4.2.1.0 - Aq-uislçA� de imóveis
.0602.16880332.033 - 3.2.6.1 - Juros de :drvlda

-

contratada

0602.16880�2.033 - 4.3.5.1 - Amortliação de

,

drvlda' contratada
0602.16885342.034 ..; 3.1.3.2 :- Outros serviços e

enoargos
0602.168�5342.034 - 4.1.2.0 - Equipamentos e

material permanente

50.000,00
1.654.675,58
2.ÕOO.OOO,�0
200.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

30.000,00

0603 - DIVISÃO BE SERViÇOS' URBANOS "

0603.10605751.016 - 4.1.1.0 - Obras e instalações
. /

.
-

0603.10605751.016 - 4.1.2.0 - Equipamentos e

materi,a,1 permanente
0603.10'605752.035 - 4r1.1:0 - Obras e instalações
0603.10605752.035 - 4.1.2.0 - Equipamentos e

materla! permanente
,
0603.16910332.036 - 4.3.5.1 - Amortização de

,drvl�a contratada
, ,

0603.169�5752.037 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

en'cargos
0603.16915752.037 - 4:1.1.0 - Ob�as e Instalações
0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA

,

0701.04140752.038 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

encarg�s

400.000,00

100.000,00 ,

150.000,00

4.008,80

875.000,00

100.000,00
146.739,00

67.756,00

0702 - DIVISÃO DE PECUÁRIA'
010�.04150872.042 - 3.1.2.0 - Materl'al de consumo

'

29.318,00
0702.04150872.042 - 3.1.3.2 - Outros serviços e �

encargos 85.283,80

0801 - DIVISÃO DE TURISMO ,

0801.11653632.043 - 3.1.3.2 - Outros serviços e

encargos "

,

31.000,00

TOTAL .. ; .•.............. , Cr$ 10.110.000,0'0
Art. 3.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu

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

25 dias do mês de novembro de 1980.

VICTOR BAUER
I

Prefeito Municipal
/

A pr!,sente LeI. foi registrada e publldada nesta Dlretori�
de expediente, Edqcaç!o e Assistência Social, aos 25 dias
do mês de novembro (Ie 1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

,

� JDC/Vale- do -Itapocu
será, escolhida dia 14
A Comissão Provi,sõrila 'Estadual dá Juventude De

mocrática Catarinense (JDC), órgão Idlo PDS, divulgou
as. normas para a e'le'ição de comissões microrregio
nalS, num total de 19 em todo o Bstado. Segundo
t:nio Andrade Branco, Presidente Provisório da JDC
te/rão 'di:reito Ia voto, nas eleiçõeS, os membros e·fetí�
vos inscrUos noS mvnicrpios que compõem cada mi
cJ'lorregião. çssas in�criçõ�, de jovens com idade,
compreendida ent� 18 e 35 anos, em fícha própria:da JDC, deverão ser feitas no perrodo de 27 de no-
Vlemb:ro a 04 Ide dezembro. -

"

Eleitas as 19 comiSSÕl$, microrregionai$', a dire-'
toria' da JDG vai,se ,artioular [para a realização de
elei'ções municipais" uma vez que laté 31 de março
se pretende implantar comisSlÕes municipais em todos
os 197 municfpios cafarinenses. Por fim, ,embora ain
da sem data prevista, mais proViavelmente em agosto
do próximo &no, IdeVle!rá ser eleita a primeira di:reto
ria estadual da JDC, atnawés de um colégio eleitoral
que ser� forma�o apenas por 30 pessoas.

,

.

,_J

Funcionalismo terá aumento
de 60% em 81

o funcionalismo munici
pal ativo e inativo de JI�
raguá do Sul, perceberá
durante o próximo ano,
um percentual' total die
aumento em seus venci
mentos da ordem de ses
senta por cento, 'dividido
em quatro períodos. Isto
é o que estabelece pro
jeto-de-Iei do E:lCecutivo,
aprovado pela edilidade
jaraguaensé, esta sema
na.

O ptOjletO, ,aprovado,
-

que irá à sançã,o :db pre
feito Victor BaUer, prevê
majoraçãp nos salários
dos servidores municipiais
em 20%

,
a partir de 1.0

,de janleli�o, em 10% a par
tir de 1.° de abril, 20% em
1.° de julho e 10% em 1.0
de outubro do próximo: a
no. Segundo Bauer, tal SI�
apliCá devido a polfitica
sallarial que se pretende,
implantar e que seja o
mais compatrve:1 Ipossrvel
com o IndiCie Nacional'de
Preços, ao. ,Consumidor

�,

(INPC), aplicado nas cor-
reções semestrals dos sa
lárlos, 181 cujo sistema as

Prefeituras Municipais não
estão ainda anquadradas..

RETIRADA DE PROJETO

'Tendo em vista inter-
-pretaçõss ód!ivergentes na

matéria que constitui o,
projeto-dê-lei que "Define
o PerfmetJ'1o Urbano de
JaJ'laguá do Sul e dá Ou-:'
tras Providências", o Exe
cutivo Munic/ipal solicitou
a sustação da Itramitação
d'este projeto, ao' mesmo

tempo em que pediu sua

devolução. Esta' matéria
será submetida a uma a

nálise' mais aprofundada
,por órgãos técnicos' da
área e, posteriOirmente,
reencaminhada ao Legis�
lativo.
Este. ,pr:_ojetó pnevia a

e�ensãa dro perfmetro ur

bano 181 todos os 557km2
do, território jaraguaense,
caso único no Brasil.

.Falece - Leopoldo' Dri,sslß'
eldlinto, baiXou sepultura
na tarde dei domingo, no

Cemitério Municipal de
Joinville. O "Coneio do
Povo" dirige vot9s de' pe
sar, à 'famjlf81 de Leopoldo '

DrlesSen.
'

A Famllia Enlutada da

SRA. ERICA MOHR BUCHMANN,
comunioal o' seu Ipassamento

'

ocorrido dia

24.1'1.198'0, às 2h20minutos, em sua residênoia,
aos 49 anos, deixando enlutados' o seu esposo"
Sr. Ary, 8 filhos e � netos.

' '

Através da prese/nte, dir,ige / agradecimentos
especiais ao dr� Lufs Carlos Bonllauri, latO �adre
João Heidemann" ao sr. Antônio Bento de, Souz.a
Sobrinho (Bentica), berTl-' como a vizinhps;�pa�en
tes e-amigos .pelo' acompanhamento fl' Necr�po,le
Municipal (li

, palavras de conforto' dirigidas ,aos

lenlutad'os. .

,

" A: todos, o imo�redoÍJro
-

agradecimento da
FâmUia,.Enlutada.

'

,

" ,'f':,

Jaragu á do Sul, Novembro 'de 1980

OLTIMA PAGINA'

AriE com
, oficinal em

. próprio, na rua José Em.: ' volvimento Humano 18 -

mendé5rfer, 328, nas proxl- } CDH 18, dirigido peía sra.

mldades-da Weg I e man- Bernardete Wolff Cisz, G

itém o Centro de pesen-. qual atende crianças por
tadoras :�:e çleficiência
mental, num itotal .de cin
quenta crianças (a partir
de novembro), nas clas
ses de Estimulaçeyo Pra

ccce, Maternal, Jardim de

Infância, Pré-Oficiina e O

ficina Pedagógioa.
Alguns alunes com id_Sr

de inferior á 10 anos, sao

altendidos em regime de

extelrnato', e, os com ida;"

de superior, passam o dla

todo na APAE, 'em regime
de semi-internato.

QUlahto a obras, já foi

lnlclada a construção 90
setor dei oficina, com au

xlllo fi,nan�ieirro do _Gover
no do Estado, através da

Fundação Catarinense de

EducaçãO' Especilal _
FCEE. Para o próximo ar

no, eS!te setor será equipa
do e passará a, atend_e:r
profissionalmente as cn

anças.

A Associaçãó de Rals e

Amigos dos Excepeionais
de Jaraguá do Sul, atual
mente funciona em: prédio,

As campanhas 'do Liens
,

"Clubes -de Jaraguã
Os três Lions Clubes

/Jlãraguá do Sul (Centro,
Cidade Industriâl e fn
Itegração), estão desen
volvendo campanhas
muito boas, dé cunho
coletlvo, dentro de
suas funções de clu
bes tíe serviço, servin
do deslnteressadamente
à causa comunitária.

, Ambos, na quin!llSt-feira.
dla 27, por oriéntação
da' Governadoria do'
Distrito L-10, [untamen-

,

te com, ,a comunidade,
partlöíperam ,de culto
ecumênlco ., na Igreja
Maitriz São Sebl;istião',
em comemoração ao
"Dia Nacional' de Ação
de Graças".

'

� Concurso de c Ingresso
para "Professores

A Seoretari!a. da ,Educa- nização Social e Polãlca
ção está 'rea1izando junto do Brasil, Educação Físi
a Escola Básica Abdon ca, Francês, Inglês,

'

Zoo
Batista, em .Jaraguá do técnica, 'Economia e Mer
Sul,' as provas do concur-

'

oado, Elementos dá Eco
so público estadual desti- . nornla, Me'canografia e

nado a prover cargos da Processamento de Dados.
carreira

.

do / maqlstérío, Das 10h30min às 12h30mi
dentro da área de atuação nutos _ Inici-ª9ão para o

da 19a. Unidade de Coor- Trabalho, Educ1ação Mo
denação Regional (UCRE), rat e Olvlca, Educação Ff-

, àqueles candidatos lnscrl- slca, Biologi;a e Programa
.ros. de Saúde, Legislàçao e

As provas estão sendo Orientação Educacional.
realizadas desde . quinta- 'Das 14 às 16 horas _ Or
-feira e encerram-se hoje- ganização Socilal ,:91 PoHti
dla �9, com'. a seguinte ca do Brasil e Psicologia.
programação: das 8h às E das 16h30min às 18h30
10h _ Ciências e Proçra- minutos ._ Funaamentos
ma die/ Saúde, Práticas Co- Socirológic:os, isto para In
merclals e, de ,Serviço, gresso na carreira do mar

Práticas Industriais, Orga- gistério de 1.° e 2.° g'raus.

Aos 75 anos, faleceu do�
,

mingo, dia 23, às 8 hOlras,
no Hospital e M�rnidade
Jaraguá, o senhor Leopol
do Driessen" viúvo da se

nhora Helena Driessen' e
progenitor dOs se-nhores

Cump,rida esta etapal, em cada sede de microrre- Nélson e RaulOriessen. O
gião do"Estado, as fichas d's inscrição. de. elleitores, ,

devidamente preenchlldas, juntamente com a co'rres-
,,_---------------

pondente relação Ie as chapas inscri�8$ para concor- ,NOTA�DE[AGRADECIMENTOrer aos diversos cargos da Comissão Provisóri·a.JMi-
crorregioÍlal (um total de 11), deverão ser [encaminha
das à Comissão Provisória Estiadual, até ' o dia 8 'de
dezembro, para homologação; Os documentos, de':'
po;,s die examinados, serão devolvidos até o,ldria 11
de dezembro, com a indipação dos habilitado,s/ a vo
tBir, e serem Vlotados. As eleições serãó no lefia 14 de
d�embro (domingo), das 9 às 18 horas. Em Jaraguá
do Sul,' sedei da microrregião. do Vaile do !tapocu, as
eleições serão realizadas possivelmente no Baep!enldi.,

Este clube} de' Lions,
'

presidido por Olavo
Marquardt, realiza ,a

tualmente a' campanha

INTEGRAC'ÃO

O rnals jovem clube
de serviço da cidade, o
LC Integração, realizou
terça-feira, reunião' fes
tiva, com a presença do
Governador Distrital
João Lúcio da Costa e'
Assessôres, que reali
zaram Visita oficial ao
"Intégração", com um'
motivo, espeoial, come
morando o- segundo ano
de fundação, Oéorrido
dia 21 die' novembro.
Na oportunidade, fo

ram agraciados com'
placas de prata, 'os
Leões Angelo Prradi,
como. incentivador à
criação do Clube, SJI
viq Ewald, como Leão
Orientador e, Alcir Bit
tenc:ourt, como Padri
nho Físico. O LC Inte-

, gração, ,segund_Q. o pre
sidente Arcelino Pfcom,
está adquirindo qUl;is
cadeiras de rodas, que
seirão !posteriormente
doadas àqueles defici
entes na, locomoção e

que tenham, na realida,..
de, n'€lcesslidade, cons" ,

tatadas carências, finan
ceiras em adquirf-Ias.
,Além desta, oulnas cam

panhas de 'cunho filan
!ti'ópiCp estão sendo de-\
senvolvidas.

CENTRO

de medicamentos e de
õculos. A, prímeíra,
'consiste' ·em angariar
junto aos' próprios la
boratórios fabricantes;
medtcamentos básicos
para tratamento' de 'do ..

enças comuns (gripe,
dor 'de cabeça, primei
J'10S socorros, etc.), pa
ra serem distribufdos
nas escolas do interior
no próximo ano letivo.
Os:öculos serão doados
às crianças necesslta
das, com problemas d'e

visão, podendo laqueies
que tiverem

.

armações,
ou mesmo óculos em
desuso :91 que não, mais

.

deles necessitarem, en-
\ :tregar ao' Lions Centro,
que posterlormente fará
a dlstrlbulção.

Para o futuro, estão
previstas outras campa
nhas .envolvendo a co-,
munidade.

CIDADE
INDUSTRIAL

O Lions ctube.Jsra
guá do '

.

Sul .- Cidade
Industrial, afora várias
outras cam planhas já
realizadas, �ruto' dei
suas pJ'1Omoções" esta
adquirindo igualmente
duas cadeiras de rodas, ,

ern São Paulo, integra
do à Oampanha �aoio':
nal da Cadeira dei Ro-
das. Também serão'
·doadas àqUelas pes
soas çarentes, que ne

cessaam deste!
,.

meio'
para 181 sua locõmoção.

. Esta semana, ainçf'�,
uma comissão de Leões
Rroc��deu visita à Apl:!e, ,

verificando suas ",elces

sidades mais rpremen.�
tes.' A di,reto'rila agora
se reunirá e viabilizará
a melho'r ma",elira de
dotar a APAE, com�re-

_

cursos materiais ou fi-
'

'nanceiros.

Os Lions de Jaraguá
do Sul estão seguindo
fielmente o I'eima do Go-
'vernador João' Lúcia
neste seu perfodo de
mlandato à testa do Dis
trito L-10: "O :eintusias
mo 'é para o Lions o

que o coração é' para
a Vida".

Bandeirantes querem'·::agiliza,r
. suas alividades'<

Com 181 finalidade de pro- reunindo-se com a'direto-
mover maiores conh'9iCF Iria do Distrito·'Bandeinan:
mentos do bandeirantismo ",te' "Coronel Emflio Carlos
e a sua conseqüente di- Jourdan"" de J,ara,guá do

fusão dos objetivos, bem Sul, com as própr:ias Ban-

como uma maior consoi'en- deirantes e seus Pais.
,

tizàçãó dos pais,. ai Coor- O encontJ'lo 'serviu para
denadora Estadual do, Mo- uma mlaior agilização do,
'vimento' B8Indelranta (fe bandeiranltismo n0 Municr

, Santa Catarina, 'Elaine _ pio, mulfo_ pouco difundido,

Paes e, Lima,· 'esteve! sà.. ' aindá, bem. po.mo, outros-

bado em Jaraguá, do Sul, a..s:suntos de natureza in-
l

, )

Marisol!

,

E, além deste }81uxflio, a
APAE recebe outras su�
venções estaduais, mU�I
cipais e também federaiS,
bem como de membros
da coomnidade 'ei clubes
de serviço.

-
'
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PREÇOSESPECiAis DÊ I:NÀUOÜRÀQAO DO NOVO' 'POSTO DÊ VEM:>ÀS MARI SOL Ia MAIS �,HARISOL '
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\ Ainda esta sern a.."a"
uma comiti�81 de- Leoes

do Lions Industrial esteve
'visitando a Associiação �
se propôs a estudar a SI

tuação no que se refer�
a remuneração dos lI:éc�l
cos da entidade, ,paJ'1a via

bilizar a possibilidade de,

auxiliar no pagamento. A

APAE conta atual_m��te
com uma equipe 1ec�loa
composfa dé um mé�I?O,
uma psicóloga 'ei um fiSIO-

terapeuta.

Também o Lions Centro

manifestou-se atu�nte du

rante este ano, e por oca

clão da S'emana da Crian

�a, f�z _�ntr�ga, ,de b.rin- (

qU'edos a, todas: as çnan�
ças dá APAE, o mesmo

que fará neste_ Natal, pre
senteando-as.
t -

AGRADECENDO,

Á As�oci'81ção de P�is e

Amigos dos Excepcion�is
-

,

eie Jaraguá ,do Sul, nao

podendo discriminar a' to
dos os qUei. 'de uma forma

ou de outra ajuda�am e

entidàde, quer atJ'1awés do

"Gorreio do Povo", mani
festar seus agrádecimen:
to's a todos os que se dis

puseram' a • colabor�r por
tãö impoJ'ifante oausa.

"r .•

terna que visam a propa
gação dos'ideais dia fun

,

dadora,do.M(;wimento Ban-
, deirante', no Brasil. ,

O Distrito tem abertas
irlscr:içõ9S1 para g�rotas
que�qü'9iiram inrire�s�r n�
Movimento" a, partir de
1981. As Bàndeirantes
reúnem-se tqdaS! as tardes
,de sábado, na Ag�ncia do
$'esi de, Jaraguâ-dpc SuL

, - -

.,..��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


