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dos dl0 SINE ,:...:. Sistemá
N_�i9naJ ,d18J �m:pre90� d�
Santa Catarina, o setor
que mais demitiu foi o de

GO.f;)si�ução civU, .em torno
'1ifJe 2 .. 500 pessoae nó se
rne.s1:11a, vindo' lem, segun
da as indústrias de madei
ra, que afetaram sensivel
mente o setor movelelro e

'o t1extU, cujas indústrias se
concentram na:r-egião Nor�
deste lei Val,e do Itaj-aí.

.

O
"comportamento

'

do setor
de construção. civil vem
sido alarmante, 'acu$ando
riOS últimos ,três anos,' um'
r"dice 'dlßl aoréscimo dei
34,27 por ,cento.

E segundo a Junta Co
merciai do Estado, foram
lextintas o primeiro semelS- ,

tr1e deste ano, 326 em·p�
"

sas; snlado que 66 por cen
to lê.flam firmas .Indlvlduals
dbs ramos de prestação
de serviços lei, comércio
v�rejisrta,' enqUAnto 31,7
por aeíntá !e'ram compa-

De acordo' com informa

ções do Pos:tç do Sisteifl"a
é

8

7

6

Capital Sul Amerlcaná do,
Chapéu

'

Emprego: admissões" superam '.
. .

. '.
.,
.' �

.

desligamentos "em jaraguá do" Sul:_
"

- ., \ ' , -. ... ,
. � _-.

-, '_ .
.'

Aos 105

nhias ' limitadas, e os ries

tantes pertenctamao ramo
de construção olvl e "dIe
transformação. .

A situação ""Jª�agu'á
7mbora ,exista: número'

razoável, de desemprega
dos em Jaraguá do, Sui,',
que. não cheg� a, ati,ngir
800" segundo estimativas
is'Xtfl8roficiais, alguns (f'os
setores mals atlnqldos co

meçam a apresentar sinto- �oram telltas ain:dla 780
mas delr ecuperação 1e!C0-, homologações totalizando '

nômica 'é ,até mlesmo a reB/ Cr$8. 7ga.414;�. ,', .

mitir novos, funcionárias, ,oe, jaríleliroa jl,Jl'lha;, J .507-,
quaifiqados; 'pan81 o ,exer- oart'eiras pmfi�fol,"lals no
creio die, suas funç'öes pro Vias for�m, ,teitas, sendo
fi,ssionais. Houveram, die ,401 para hom�ns,. 320, pa
fato, dispensas, nó' êntan- ra mulhenes Ie, 786 para
to, muitas delas normais, menóres de 18 anos, de
outras ,agraViadaa peras crI ambos os sexos. E au
ses seltoriaits, 'principal- t�ntlcadas 6.329 flchlas de
mente! no ramo textil e registro de lemp'regados"
metalúrgico.

'

32 livroS de ·l1egiSltrÓ,' 31
livros die inspeÇão do tra�
balho 'e 9 livros dei regis
tro na CIPA.

N'acion�! .de EIJI:Pl1e9.os' de
Jaraguá do, Sul, no SleimIéß '

tre as ladmis�Q9§ su'jJIe;ra.-:
rarn os desligamentos, isto
computados todOS, os se

teres, ,HO:UVl6!, '!lO ppirodo,
5. 102· ad1rT!itidos para .. .

4.902 çI�,ig�dos, dlferew-
�

ça de 200 ' empr!egacfosr,
ne$ultantes de 1.�908 oa-

, -, !'
dastros erytregues.·

. /

construção da sua sede
em dois anos, a partir da

vigência da lei.

Este artigo será seguido
à' risca, segundia o 'Presi
diente Hans Egon Burow,
uma � que, de posse do
lIerneino, se pretendié! ini
éiar logo a construção,
possivelmente ainda estel
ano ou, no mais tardar,
nos primeiros meses diel
82." J;3urow, adiantoU' ao
,'mais lantigo" qUe a seiCfie
do seu Sindioato terá .. ',

326m2 de
.

ár,ea útil l.dle a

cordo com o p:rojeto, doils
pavimentos, restanêfô 'orça
da a obra a p�OS ��Js

em Cr$ 4.900 mfl. _

,O Sindicato dos Trabat"
hadbres nas Industrias da
A.limentaçãO tem atualfYl!en
te em torno. de 1-.600 as
sociados e 4.200 depen
dtelntes, �RreiStand Õ' assis
tência médica, odontoló
giCla, jud'iciárià entr1el ou

tras. Após a ,sed�conclur
da, além do sator adminis
trativo, funcionará todos _

os sell:01res dê' assistência,
bem como, cÚ'r:Sos em

convênio, com o SESI, IeS-:

cola de datilografia, entre�
outros benefrcio's aos sin-,
dicali�8Ido.s e depelrld:en.;
teSo

" ,"

anos, ,c;zlqumas COmêlDOraçÔes p�19' anlversario
I

{ ,.�.hoje cómptetanclo set. s 105 anos_ c:W fundação
-

'\

Ipalidade. Entre 15 ,e d:�j:>las e 'trios da região
15h30min um show' dle\ e que se,estenderá àté,
para-queldlismo, contra- às 15h30 ',ininuros' apro-
tado junto a uma em.... ximadamelnte.
presa especializada, de ./

,

'

uritibsj cujo alvo será -() . Na ánea :esportiva, �s,
gramado do Estádio 16 horas ,futebol" 'envol
Max Wilhe'm., onde\, às. o veneo a Seleção da Li-

13h30minutos, iniciará ga Jaraguaenser ,dei Fu- :

um show caipira" com tebol e o Clube Náutico'
Marcílio mas, de' Itajaf, ':

.

qUI6! co'brará cOita de ,a-
,

pr1eise1ntação de Qr$ ..

100 mil. Para todos res

teS espêtácul0S a entra-
, da ao. ,Estádio Max ,WI
l!:Iehns $ßlrá ,franqtJelada
(gratuita) ,. aó p_9blico, .

qUiei está convidado a

partiCipar e Iprestigiar,
afi,rmou Schüfl'ke ao

CP.
F ..,;,

: .:�

,I,

'bênção. .das instalações.
" E o. Prefleito Municipal
em exe!rcf.cJo, Sigo'lf sehen
,ke, transmitiu curnprlmen
tos ao'Co.légio

'

em' "nomlei, 'De jãrieifo a Junho, des
do, Podle!r Públtco, pela im \-e �i10, cerca d� 6 mi.! Ipes
pcrtäncla que o tato se r& soas forãmi demíHdtãS nas
veste à leducação, cujlal fi- mil e oltocentas empresas,natldade é á die /elevá-Ia eoc!steJntes em Santa Calta
ainda, má,is, em: b,elnléifrclo rlna, com mals 'de 2ß em';
de nossa gente, lella que já pregados � estima-se quee hoje de ,excelente 'quall- mais die! 40 mli peseoas na
(fade, disse. Também ma- �aJixà letária die 18 a 40,a
nlfestou a disposição die! I �os, .estelam desernpeça
cooperar novamente! com das no Estado atualmente
�mpreendimentos desta num 'acréscimo de 'quase
natureza '�pols somente 50 por oento leim relação a
desta fOrma poderemos situação exi:sil:ente� até o i":
dar a nossa jU�'"tude o níclo de 19âo.' .

'

que ela beim o mle:recre" no Éstes dãdos forâm õb�
campo educacional". '

tid!os lasta Sml8lna ji,1I1to' às
flederaçÕies· e sindiCatos"
die empregados do 'Estado;
com sedá na Capital; que
aqredlitam que leste quadro
sôfrerá algumas alt1eira�
çôeS �sittvas Iai,partir do
2.° se/mestre, !emborà
novas demissões po�m
ocorner, 'es'J*$ialémente
no :seto'r textil e de com;-

trução civil.
',� ,

De acordo com' os da-

Na noite de sexta-teíre, dia Prefleitura Munici'pal,
dia 17. o Colégio' São, Luis, no montante' d'e C,r$ 690

'In8I!lgurOU, no segundo mll d� Assóciaç�c)die! Pais
IIldãr, o seu' escritório-mo e ProfeSSoneiS; 'com Cr$ ..

delo ,di�tinado ao apr.ein'" 200 mil, e das �mpresas
dizado das disciplinas prä- Indústrias Reunidas, Mar"

tlcas a- área da contablü- cattó, Mal'W!91el,., Metalúrgi�
dade e administração. A ca. Menegotti, Têxtil Cyrus,
participa_ção da munlcípa- Bebidas Max WilbJ9.lm e

lIdade, das emprseas lei da B relthaupt; qUie!
-r--,

doaram
AssQciação diei Pais e.Pro par.te do'mobiliário ou con

fassares do educandárlo tribuiram para sua aquisl
foi decisiva na lmplanra- ção". _E continuou: '''Aqui
ção dieSte beinefrcIG._ '

,

lestá um magnrfico exem-,

No 'ato inaugural, o' Ir- 'pio do quanto s;ignifica a
, mão Dinetor F.reC:l'er:rCÓl Uno integração escola-comunj
terbe'rger, iSlfirmou' que o dade ie do quanto é possí
"ato, 'pelo conteúdo, que vel lealiZiar- quando, seg�
encerra, se contitui em mantos da sccíedade co

inotivo die rara satisfação' mungam de ideais comuns
para a direção do Colégio voltados ao aperfeiçoa
São Lui,s"

_

� qlJl� "de há meinto do ensino ,dientro
muito o estabielee imentor da amptitud!e da educa-
desejav.a introduzir esta ção". O escrl,tórlo-modielo con

melhoria -dó relnsino, pels
ta com nO'Vle calculadoflas.

,
significadlO didático que l'Ie

no� máquinas de soma;
presenta no aprendizado

O corte da fita sirrib6lj� coml;lns{ duas má_quinas
das disciplinas práticas

081, alusiva a entrega e i;,. de escrever elétricas uma

da área de contabilidadler e
nauguração do ielScrit6rio- máquina para lançarnsn

administração".
modelo deu-se pelo Prre;. tos contábeis ai uma ror.

Adian�e disse que"no f�ito MU'nicipal licenciado,' cOpiadora No de.corl'!elr:' da
.
VIctor Bauer 191, �pelo rndus.. semana 'passad 12momento em qUiai SElJ enc:91r " '.' a, pro-

Fa o curs promovido pera
trial ,(8 t»:esi�te da A�P fessares d'a áJ1eia d�, cÔÍl'fa-

9tivetti � P�".iII do COI:é:9lo Sa�; .buis·Wal- biU.dãde-'participaram. de,

área delcon ,tabllldadie \ �emar ROCh�" ..

que fo,�am tremamento com: técnICOS

jnstal'lte em que POr' d: as Re:s�as,
' gUie mais 're �da �I,jyetti' dó Brasil!, ä:e

,ver dê justiQà.. 1I� . .càbB SOb�nlam Ia ,tomaranr- 48 hOf1äiS1/aula, 'Qo"pr6Ptio
.' ,'" -

. ��: "
'

:-
c'-"

,: ,,:" . " :: ,"" ,.',
_ - �",

�'"1i�f?s�� !�a����:!. i?:::t�!';;��·
-

iôiicalfi da Aliinóölaçao c,onstruirá sede
, , ,

,clpaçao Arno Miranda procedleu a quipamentos.' .

Empresários éuropeus· virão a"Jaraguá em· agosto Na r:e��i�o' :extraordliná- Na exposição' de moti-

�m grupo de 60 empfIe" texto.'
' , ria' aa Câmara: de ViEllflea- vos, diz �o EX!9'Cutivo que

sásesrJ°esu'ronundos de 11 par ',CUrs08 CIo SENIl
,- nOsitege.undo' o dl''',etor do

dores, -ter;ça-feir-a, um pro, õ Sindicato reivid;icante

opeus sob
.

' "jatO' de :ei, que será vota- Ida doação, pelos serviços
'!:Ilel'os do go' °dsl au,s. Ö SENAI inici,�,' no dia 3, Centro dlel Trel'namlelnto, ,o d

....
'

d-' J
.." VI_elrno, , a Be- '.11_ t

o na primeIra sessao. or- que Vlern: prestan :0 Ia: ara-

pliblica AI'em- ('d '

\,III:' agos o, novos cursos órgão já expediu' corres- dináflia do segundo semes guá do Sul, é mel'leoedor

parti�ipálrã� aemoclB��::2 de," aperfiei�o,��to ,de pondência às empf1ê;SaS tre, dia 3t beneficia �ntida 'de uma "atenção toda es�

nau no Plaza H' d
curta duraçao. ajustador que I91Stão dentro da obri- de sindical. Aprovadoo pro pecial do p'oder !públ.ico·

24 � 27 di Irrmg, �) mecânico (300 horas), ele- . gatoriledaidle de cotas de
_ jeto dará autorização: 'pa- municipal, dar porqulE!l, ría-

Sern· á
.

e agos o,. de um tricista installadlor (200 ho- matrrculas com o SENAI 1181 'o �oder EXiecutivo do.ar . d'a mai's Justo' recômpeJrl-
b""" aIO, no Internaclon.a Iso, ras,) Ie torneiro """"""','ânico d'e aco'rdo co'm a CLT, dle-, " S· d' t d t"
'/CI pequena e méd

""""" , lerraS' ao lO Ica o os sar!eS es serviços com' a

presa N,'e' . ,la lern (300 hOras)., OSI j'l]!le,r-essa- vendo, m,on;l<e'n"".m,' co,ntac-
' ' ,

sse gIro S t
- ,...'� '" Trabafhad'ol'les nas Indlls- doação de U'm" terreno

Catarina, visitarão ':Ié:�:' dos deverão oomIRare,�r tos nos dias 07 Ie 08 de a- trias, da AI:imentação' die '_ para que pOssa edificar

cidiadlele"sede do Seminá-
ao SE�AI no próximo Idlia gosto, para regul18lrizarem Jaraguá do Sul, 'de 247m2 'a sua sede":

'

rio Joinvili� e Ja 'á d
29 �el Julho, às 19 horas, a situação. O SENAI diis- der prOpriedaae dia p.,efei- De acordo com<> artigo

•
'... ragu o mumd'os de; call1elta � 'Car- Öl"" I

--- '

Sul, �s. pnnclJ)als 'polos in, 'lIe,j'ra Pi'of.iss'ional pa""" o
p e UI�, a I:Inos que pode."- 'tura Municipr8JI, que corres teroeiro do 'proj;eto, Q Sin-

dUstnais do Estado. ' _

" ,"'"
.

rão ser aproveitados para ppnde aO lote n.o 145, lo'" dicato d'os Trabalhadores

Em faoe da vinda des-
teste de seleçao para 10- -cumprirem!eSsa disposi- ealizadb na rua 177 -:- Jo- as Indústrias, da Alimenta-

ses empresários, o Con- gresso niesses cur�, que ç!o legal, 'sé, Menegoftti;· proximida- tação <te Ularaguá do Sul

seihe> Técnico' Consultivo' voltam e ser realizados à des da firmaW. Hinscl'ling. ficà obrigado a inlciar ,8

do Centro de Tl1elnamento
do SENAI de eJaraguá do
Sul, ,reuniu-se Sleocta-feira,
17, !eiXtraordinlariamentee,
_,"dendo fi solloitação
do Dr. Célio Goulart ,D:ir1&

, t�r :do Departamento R�
glonal do SENAllSC., que!
estieve pJ'1esente. Goulart

r�Jicitou, na ocasião, a co

�o·ração do Conselho na

organização da vis·ita dos
,

empresários a Jaraguá do
Sul. Elias conhJecerão a oi
dadie e igualmente 'a uni
fiade integrada SESll SE
NAI e, ás, 17 horas do dial
27, r.etmem-se com a clas
Se emp,ne$arlar da região,
n? Clube Atlético 13aepen
di,

.

quando Sjelrá apJ'1elSielrl
tado o Projeto. Jàraguá
que está sendo desenvo1-

"�d? 'pionrelirameln�9! no Mu
nl(aplo Ie destinado a 'pe-

�uenos em édios emp�á. �

lIQs,C om um�rn�liCle 'erxce-
.",

·vistaS" ..réiai� �ck;)aragu(do, SUl..•
enfie d:e participação, de,

I ,

�COrdo com Jer-ônimo Loz' c
_

•

Jará�uá cio 'Sul;' ,neste' cipalldade; c�m a iJilt�r
1fn-etor do CT do SENAI. _' '·25 d!êI-jülho; CeflÍJ·emofia. venç�,0_dó,:'Prefei�9_Mu-
bla oportunidacf:�, �9· íem- -, os sél:ls"oetnto e alhoo a-, 'n.ici�' e�_ercrcio, oSi-:
liésário Udo Wagn�ffará' nos dEdundaçao:�Terrâ golf Schúriké, que�;l'Itén
1118 lexposição sobne ',q' çf,í� �âz e de trabalho',

_

'(:teu �qar á"PQpu",�'
fGjeto, e sobre' Jaragu� confô.rOíle\ �ern () d�in�, -n.�,s�9ad9, àlg'l!'r.$;:QS,
o Sul, seu dleSefiVö!vi<', ;,'� I�m� '(h>:� :1fr�0 a�

,

.! petáçulas, ..cêmo o de".

'to � potelnCial,idE!-dés,
.

pnas àl�umas,-oom�'nyo�
- 'aSlàl 'delJit:a, ãtrãvéS-=' de

r,escimelnto industrial e Ie'" r,ações serão cumpndas um' 'grupo diEl, 15 'a; 30 ,

conõmico, j lenfatizando a Ipana marcar a data, ,,"icaros':, de Flo-rianópo-
P�rticiplação da plequena: e contr1;ltadas pleila muni- lis e Curitiba, quel s,alta-

I'llediia:empne!sa ne'ssiel CO�-

tão d'o MorrQ dia Ante-·

na, planarão sobre a ci
_

,

dade, aesoendo no 100ea

m,ento, Barte;F-, nra-:VUa',
BaependL ...

'

, .

"
As 12h30min, -aproxi-.,

,'_ fJlàdamen1Íê, um avião,
'sob,r,evoará a cidadê $,0'1 '

:(!8Ind91 brindes· e folhei"
tos p:romocionais de'

!emp:resas ,e da munic,i-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Aliversariantes 'lascilQBtlos

• ...! .'

SElim dúvk�1a alguma, o
.

gr'ande "rebu" d�te $ába
do e o oentésimo-primeiro
àniversário dei fundação
da nossa querida Jaraguá
éfp Sul. lierra de paz Ie die
tçabalho, a sementei 'plan-

. tada' por JourçJan /e s�us
-homens hoje é um dos
maiortelS ieI m:ai's importan
tes municrpios die 'Sànta
Qatarina, res�eirtaâo !por
todos Ipelo qUe �epnesenta.
Âo cantarmos o "par:abéns .

p'r�a você ... ", enviamos
. um grande abraço 'a tQd'os
� jaraguaenses.

'_'--'__._
_____.,�.

'Está assumi�ndo à gierên
cia' 'da Caixa- Econômica

, .

Foederal, filial de Jaraguá
do Sul, a Sra. Maria Araú

jo RodrigUielS, procedente
de Brusque. Ela substitui
100' amigo ,Hamilton A� da
Nova, agora gpzandio dei
,sua ,merecida aposentado-

. ria. Boas vindas a nova

gerente da CEF.

\

NasCl9lu dia '1S, às 8hSO,
com 3kg600 gramas. no
Hosp"ital Sanita Inês de
Cambor'iú, o -garoto André
Ricardo, filho do�casal a

migó Adolfo Umbelino (Ma�
ria Ugia Emmendorfer) da
Costa, Vle:io fazer, compa
nhia às maninhas Adriana
é Andréa, e, também para
a 'f,eHcidadlel dos pais e dos
avós Victor Bernardes (Cé
liaL Emmendoer1ier e Um
bf'lino (Maria) di81 Costa·.

Hojlel à noite, à partir das
22 horaIS, um-baile de' ar
romba no Grêmio Esporti
vp JUVle!ntus, de, Beto Pro- .

moções. Os Estanciéiros,
:dle 'axias dO Sul· (RS), artis
tas d� grl;lvadioras Cali
fórnia e :Kleitel darão o em

bato, 'hO' autênticö estilo
vanerão.

IIGllelE_lla
'

•••IIt.I. '

.

- Decoraçõ�s pera casamentos -. D"e
corações para Igrejas - Decoraçõe�
para clu�es - Arranjos par� festªs, .:
Plantas ornflmentals e Buquês erti Ge-

" ral. .

-

FLORICULTUM IMPERIAL·

Rua Relnôldo Rau, 828 - Jaraguá do
Sul SC.

SEMANA DE 25. A 31 DE ""ULHO-DE 1981

Para O· Baile da Saud!a
de, !elm setembro, com
Francisco' eetrônio, 10S
m�as foram já vendidas,
r1estando ainda pouoas .

Agora é a sua y,ez.
.

. ........F"'L.... '.
.�-.

'-0-'· .

vanerão. Não perca esse

O casai Dr i Francisco.
(EUana) Vieira Rodrigues, -

r.€tcIe\beu para um foundrie, :
em sua reeidêncta, os ca-,·

sais lido (Asthéria) Varga$ ,

e Robe,rto (Leni) Rodri

guêS.
.___J'(_.' _

.�-.}

Na .agenda vip, ontem,
às 20 horas, o -casarnento
IêIlégante diê Décio da Silw.:
e

.

Denyse Meri Zimmer-
mann. . fiUlos dei Eggon, . ..' '- , ...

Jcão (Laura) da Silva e'.' A presençe, no espaço, do casal Jo�o Lúcio (Q
Antônio (Iria) Zimmermann. '. ga) da Costla, qUe hojie entrega, em ItaJ�r, ,a Gove
Apadrlnharam o ato, na nadcrta do Distrito L-1_!) de Lions lnternarlonal, ao c
Matriz São Sebastiã9, por sal Redro Paulo Rebello.
parte de Denyse, Luclsno

-

Andriani e Srta. Nanci So
lange Zimmiermann e Dr.
Jorge (Carmem Bica) Bel
tranl e, pO,l'hparte die Décio,
Dr. Ari Morelli Maoedo . ai
Srta� Márcia, R .' Bo·lda e,
Ricardo (iKátia da S"Vlal)
Bartsch. A recepção fo'i
rntin;,a, no Baependi. Com
os nossos cumprimentos.

'-0-'· .

-

.--{]._ .

. ' .

'--0-'· .

O 'casal, pl'1e�elito em

eXíercrcio Sigolf (Cacilda)
Schünke, rea9lpcionou dia
destes, em.sua r1e1Sidência,
o PI'1e:1ieito Victor (Evil1ai)
Baueir" .deputadQ· Ootacrtio,

, (Luci)' Ramos e o d�lputa
do federal Nélson (.Denise�
Morro, " o�erec�rído após
um jantar, no Bs_dl.

-::__-" _,

-'.

\

, .__r"1_ •.

.�.

.__r-"l_.
·�w-·

_' -.; , ...
,;-'1':[.-

ElERNlzE OS:BONS ,MOMENTO,! ,�'

'-0-'.... .

-

.'--0-'" .

Troca Jdadle amanhã, 26,
a elegante sen'hora -Kaf1m
,HufenÚlessl.err .esposa da
$r,' Rudolfo Hufenu..;_9Ssleir,
'ª qUial endéreçamos cum.:.

primentos p:elo seIU nátáM-
çi,o'.'

,

.:-0-:
. Reoebeu amigos com

um almoço fn'timo, em

grande - estilo, o casal da

�ociedad:e joinvUense Pe"
dro, (Olga) Be!ncz,- em Pi-/
çarras. Participairam os

oasais "FranciscO: (Eli,ana)'
Vieira Rodrigues, Victor
Bartira) Zimmermann, H,elr
mes (Elisa) !!'RÜCk, qndir
lSônia} Macuco,' Ha'rry (Vel..
Fa) Lindnler, Miguel (Inge
Colín) Zattar lei Dieter (Mar .

i,ene) Pienow.·
.

:�:

'Em comemoração ao seu

aniversário, recebeu as

domadoras integ�antes :do
seu clube, o Lions Inte

gração, terça-feira, a SI'181.
Maria do. 'Carmo" esposa

. do OL Alvaro Perei ra.
-'

.•_r-"l_ •

.�.

Devidamente; ano!a�
.em nossa agenda, os'
\ilersários, dia 23, das '8

'

Volanda Wilhelm Dri
..

e Marli'Mattar Silva iel, �
Pastores Egberto Sçhwan
eHermann Waidnier, q
aqui já trabalt:Jaram, atua,
mente na Alemanha.

-

COLUNA ROTÂRIA
No encontro semanal sobre as atividadelS

dos companhleiiros do' SÉSI el'1)- ,j"araguá
ROtary Club de Jaragoá Sul,; como também So-:

·:.da:·S.uI, a presença dos br.e os '3S' anos de' 'SE
';:�ony'fdadOS'Sr.!'J06'-iI "'SIj no Braslih O -G9mp.
Salles, que está asso- Moacir convidou .em no�

mimdo a g:e:rência do me dia dinet�ria do Gru-
•

. Banco Sul' BrasU,e'iro 'Po WEG, pana que uma

S.A. , Iprocedlenite de: La- das próximas reuniÕles
ges e, do Sr:' Nelson do RC de Jaraguá ,do .

Tabajara. Como visitaR- Sul seja realizada no

te, O· companhe:iro, ,Eú- nefeitório da empresa"
gênió V. Schmockei, ' quando igualmente seria

.

ex-P,residienfe do Rotary feito uma visita ao par
Club Florianópolis-Les- que fabril. E·o Comp.
te. Dietrich, Presidente da

Comissão Naital da Crian .

. ça Pobr19i, colocou o as

sunta em discussão pa-
...Fa qUe o.s demails.com
_panheiros se pl'1eocupas

. sem com esta tria:diêio�
nal promoção quÉ) o Ro
ta-rv realiza, isto já há
váriOs anos.

Na ocasiãó, o' Comp.
Lou�ival comunicou' aós
prese:ntes que na próxi
ma reunião !eStará pr&"
sente, como convidádo;
o Sr. Ademar Lotin Fras

_ setto, Agente Local' do
SE$I, quando palestrará

Construtora A JAS Ltda.
tonstruglQ Civil" Cãfc�los, proJelos e

OrpmentDs.
"...__R_ua_Walter Marquardt, '496 - Fone 72-1022"

Rodovia SC-301 .._ Km 5
Jaraguá do SI:II-S.O.

O casal-.amigo 'e leitores O batimdo hoje, dia 2S,
deste jornal- Virgilio (Cla- às 17h30, do garoto Flávio
.ra SiielWerdt) nemarcht, Luiz Rabi, fUho de Ingo
completa no próximo dia (Diroe:.- Fruet) . Robl. Seus.Anivel'$ariam hoje :- 25 Dia 08" dê julho 02 de agosto; seus 40 a- pàis 191 o mano Fernando\

-Luclana, filha de Hilneu nos die vida metrlmonlal, receberão os pad.ri,nhos esr:é.- ANoe lesposa diç) Sr: (Ivana) Weigert' nascendo
.

desta
'

união,
' familiares para um jal)ta�AlvtaroDipord, em S. Fran- Fabiane, filha die Oezar nove filhos e trelJe netos. nó Baependi.cisco (Delfina)' Oorrêa O càsamento, nos íeos de·

Sr. Oswaldo otto Reimer Dia 08 de julho 1941 i foi rila 'lgJ1eja São Se-
Sr. Suenon Mafra Pinto Daniele; filha' de César bastlãoó, i91' hoje; fellizes
Sra. lngrid Nei:fZel Rengel Marli) Silva" .

por terem alcançado 40 ,Quêm está assumindo a"Cristina Sch'ro:edler' Dia 09 d8 julho anos juntos, oferecerão al- g:e!rência (fia :agênCia doCarlos Alberto Gomes AndréilaJ, filha ,de_ Qsmar moço à toda famllia ,e, Banco Sul Brasilel,ro, ernSra. Dirce Henn (Catarina) Maurlssens ' uma missa numa capela J1aragúá do Sul, é o,sr.ora 28 dà julho ' Ronaldo, filho die Reno na Bar�9I do Rio €)elrr-o eer- Joaguitn. Salles; qUe' in-Sr. Angelo TorineIli (Wally) Gl'1euel virá para abe!nçoar este clusive participou tletrça-Carlos Moacir Chiodini Adriana, filha: de Marceli- casamento e unir ainda,' feira da reunião do, RoitaryValdemiro Anacl.e!to.' no (Laurita) Zang,helini mais o casal. . Club, a convite do rotaria-Olga Machado .

.

Dia 10 da Jplho :--0-:: no Waldemar Beihling.Geraldo Doubraw>aJ Malra, filha'(Je Alberto
Sra. :Karim Hufen.uessl.er (Anit8l) BraaifZ

Dia 27:, de -Julho Dia 12 _ julho -

_ A Casa da
�

Amizade es-
Sra. Elidia Bauer Suzara, filha de. Edgar. 1IeV� reunida esta semana O Grêmio Esp<;>rtivo Ju-

, Sr'. Humberto Rubini (tsolee) Zilz 'no I,tajara, quando houve ventus adquiriu �a sema-LOZla NlcoUnl ,Dia 13 dei julho 'a transmissão de c1argo ,ei na, para.a cozinha, 600Sra. Doracy' Corrêa Rosetner.e, 'mha de Alfredo posse da nova dlretorle. pratos die 'porcelana e no-Sr. Alwino Modro
-

(Rosali) Hackbarth
-

A Sra. Asthéria Vargas vo 'jogo de toalhas dei 'IIe!r--Ivelfle PansteIn G'isel!9i; filha, die fit1ã.gnos· passou a, pre3i�ênci9 para gal branco, equipando-a, Adolar Egg,ert (Clleuza) Mulle..-
.

Janíce Br.elithlaupt, ,

como completamente.
<

O' clubeAntônio Meurer Gioetl'a, filha de Nildo (Ma- vice-pr1eiSidente ficou Vera está em plenas condiçõesAJiairQa M. L. SchiQcliet, rila) Obes Marcatto, secne.�ária_ Ivo- �

agora, de oeder o salão
· ejn Nereu Raos ....-Dia 14 /dei julho ne Rothemberger e t€lSOU- panal promoções do gêne-.

. Ola 28 de Julio 'Kátia, filha de Valdemirq reira _ LucianlE!! Bortolotti. roo
Sr. Letha!" Sonnlenhohl (Itamara) Friledrich Na oportuni�de foram dis-
Sr. Harry Adalberto Grub- Ola 15 de julho, ,)

cU'tido�' es ,planos para o
ba Micheli, filha die! Uno (Elfi) ano êm curso.
Sra. Lúcia, I€iSposa 40 Sr. Dalpiaz :.....-0-:Ef)gênio Steinmaôher '

. Dia 18 Ide Julho Estará recebendo cum-
Yalmor Nicocellt Rafaell, _

filho de Hamilton 'primentos- n<o dil81 31, 'porGerda Reichel ' .. �'- '"' � , (T.erezinha) l;anger ocasi.ão ,de, sua troca de
Ricardo de Jresus :.

Dirliani, filha die Elias (Lau- ,idade, a Sra. Margliit NeU...

Dia 29 ,de-Jullf,!) . rita} de Carvalho zel, esposai dO.,emlpnesárioSr. Hilário Bartel Marcelle, filha d,e Migue'l . Udo Wagner'.
.

Sr. Acácio José Vierrssimo, (Divanir) Dominoni
,

em Santos-SP. Daianl�, filha d!� Valdir (Ive- I :��
Marlene Florian.i te) COieilho . ..

.Lúiz Hubnêr'
.

;••i)ia'1J .'julhO ,

O �egistro da colun'a pa-
Valdecir Schaldlach AI;eiXandro,- ftlho d.e Bruno .ra· ás' casam:êil'itos desta

.

semana, na Ig�eja Ma�rizDirceu, F:'élix Henn·
. (Lindamir) Alflen São Sebasti�o. Qntem, às.Di'a 30 de julho Vanderson, fi.lho_ de Walde�

Sra. Edla, ,esposa. do- Sr. mar (Maria) Bollauf
' 20_ horas, o casório ·c,hic

Antôn'io Corrêa, em Join-· Alexandre, filho de Gilber- dos jovelns Décio da Silva

ville to (Maglisj dia -Costa
.

e . DenYs9! Meri Zj�melr-
S

. ..J; Bü
'

mann Ie, neSte sábadb dera. Hllulegard
.

rger Nidiana, filha de Luiz (Lu-
aniV.eirsário de 'Jaraguá dO'Raeder. cma) Lazzaris �

-

E d kIêI Sul,. casam às 17 ho'ras,Ici ia Lem
.

Dia 1&: de julhO
,

João Maidminiano N�to e·,lvo Arildo T0'I1lIeiin
. Marina, filha de· Aloisio

Wilma Paterno, Dionfsio,Sra. Idelcá: RoW!9!, em Ga-- (Rita) Mar.kile!Kicz
ribaldli Dia 19 Ide julho Varela"e Ana Maria dos.

· Sr. 'Alfredo Reéck Rosane, filha de Ivo (Eltri- Santos, José Ribeiro da

Domigos S. Masson da Lorinemberg Costal e Jasina' Cámargo;
Affredo Bonomini. - -DIa 20 dê Julho .,

'às. 16' horas, . Esmelraldo
Luis Fie!rreira Simon Charlene, filha de Carlos Nur:ííes 'el Alma Kostatser e,

1 DIa 31 de �ulhó (Miracr) MiJelI:ke ,

às 18 'horas, Evaldo Fodi e

St, Daroldi Bona Gildomar; filho' die Arno' (>dila Petry; às 18h30) Pau-
Dr. Armrl'l'io Marquardt em (Maria) Geisler lo Roberto Fernandes' e

JoinvmEL '��1"'V Maria de Fátima Alves. Na
JOISé Roberto C,oelhö .

:-0-: Ba�ra:ero Rio C'eir�o, às

Janete dia Rocha 18h, José Spézia ie Miriam
Marcos' Si,ewert Encerra-se hoile! Aa Capi- Stephani: E' rio di,81 28, ter'
Diomar Luiz. Zonta tal d9 Estado, IÇII VIII Sema� ça-feira, às 17 horas, nà
"Aos ariiVlersarianteS, os na do Sebo', p,romoç_�o da Matriz, con.traelm matrimô

cumprimentos desta edito- Editora e Livrarias Lunar nio
.

os jovens Paulo Ro-.
ria social". :dlelli, Com o objetivo de leIS Iters ie Dirce·Brotski.

tlmular a leitura na época A todios, as nossas f�

d� férias.
- licitaçes.,
.:�:.

.

:-[]--:
.

A diretoria soéial do Clu-
bel. Atlético B-a!3'pendir, está O ceal'1ense José ·FerJ1e,i"
nos ..comunicandç,.,' qUe as na da Cruz e sua ISISposa
insqriçôes para'as debu- Lourdes Valduga da Cruz,
tàn;tes já estãó abelrtas. O receberam nesta semana a

baile: branco será no dia- mais grata das nQtrcias
16 de outubro, sendo que deste .ano :die 1981. � Glu-

- as ,reserv,ag de mesas pa-
.'

sepe Vlalduga'Cruz, filho a
ra ·as meninas-moças· d� plicadio e aluno pronto pa
butantels, s�rão die acordio ra alçar grandes vôos, nes
'com a ordem: de inscrição, te lT1leIio de ano, enfr1entou
istó e,qUi9lnl' ántes se irs- com milhares dei colegas
CleJVer, a me!lhor mesa po� .a, barreira do Vl9$tibtJlar,
derá ·esco,lh:elr; •

.

dele saindo premiado 'pelo
:�: ' selu· preparo de longos a-

rios dei. estudo, dev.endo,
à partir _ de agosto fazelr
par:te dos, f�lizes calouros'
que ingl'1essam na' Faculda
die de Odontologia d81 cida

.

,de paranaense de- Ponta
Grossa. Ao Giuseppe� os

nossos parabéns Ipor té!r
logrado tão destacadla po"

Está �eterm'inado para sição ,e aos pais, nOSSQs(a-
o dia 19 die agosto, no migas, ,os cumpriml9initos
CJubie A. BaeJ)e.ndi o Bazar , por possuir itão aplicado
dias Senhoras da C6mun'i- . filho..

.

dade Evangélica.
.

:-0-:

-Assumlu, jullitiam
com a' diretoria' da A
elação die Senhoras de
tarianos da Grandei FI .

nópolis, o cargo de -Orí
tadora do' Distrito, 4�5
Setor Sul, a Sra. Osm
na Soar1eS aí como C
denadora,

- a Sra. . Zi
Marchieíiini, esposa dó .

A
.

irmã Oeli HofstattElir . gOViernador Pier' Lor
'. colaboradora do Hospital e Marêheiini.

.

Mateirnidlad'e JarBlguá, 'se- :�: ,..-o

. Repercutiu dolorosa: gúiu esta seimana', !para . A. Srã. USei' MarquaJ'1
menlle o paisSamento, do São Leopoldo (RS),' a fim reoepcionou ,.em sua r
éstimad<;> cidadão Allgustó de prestar .e:xame.s,v�sti,bu- .

<fêncr,à; quilÍta-f�ira! as
�

,-

Oura dica que a. coluna Tomelin.; oeorrldQ às 1� lares,iei participar do Curso tegrant�s do Café das fSJ
transmi,te aos selus Iielito- horas do dia 12 'de julho. Superior de Entermagem. mas.
res, é o- janl1ar-dançante, Residindo há longos anos Ö, nosocômio que deixou
que ,a Soci:eictade de Cul,tu- em Itapocuzinho, nieste agr1aidlece Ipeio seu traba�
ra Artrstica promoverá no municrpio, com a sua cons lho desl:l,nVOlvido, tanto
aia 14 (fiel agosto, no Ju;;; tan;te companheira e ;e�po- de fundo cristão, Q,lIanto
Vleintus, ;em homenagem sa...",!,.ina ,P..r;estini "(:ome- na contribuiçãOi mo 's!3!�_O�
aos pais: E no di� 22, o lil'l,� levantou, naquele en' dél enfle!rmagem. A Irmã
clube grje"á p:rog.ramou -, cantador Vlatl,e ia 'sua' Ipro- Ruth Carmem Viggermann,
baile em sua SOOei com o�' priedad.e e lá oonstituiu nu já foi rcecebida p,ello "Jara
Ifmãos Se��ussi, de Caxias memsa famma, tódFl ela guá" 'f:)ara auxiliar :no caro'
do Sul. realizada pelo 9Xie'mplo die r go deixado pel:a IJmã ge'li.

pai",e arnigo ..Aos' 73 anos, !
-----

, o':elsUmado Aug,usto àeixGI:t
esta' vida :terrena, sendo
dado à sepultura no ,Oe�
mitérió de São .João. '
Alérn. da viúva, s,ra .. Lina,
deixa ,os seguintes filhos:
Dr. \Osmar, res. em 'Bra
sma; Dr-. Honório, r1� .. em·

B,elo Horizonte; Dr. Otá�
vio,·Dr. Mário-'e 'Dr. Luiz,
res. em Brasma; Dr. Jo,ão'
res; em' Curi,tiba; Sebas-
.tião e Arildo, �es. emSão
João, nest� Municfpio;
Valdir, em Santa Luzia: e·

�Nasceu no dia 21, às Alfr:edo, residente :en1. Joio-
19h30, 'no Hospital Ie, Ma-- -. viHie; Dirce lê Irma"Ir1es. em '

ternidade São José, com São. Joao ,e! Alfred�l r�s ..

3k400gr:amlas, Q' menino �m Joinvi!lie., �os enluta
André Lurs, filho, do casal 90S as �xpl'1e'ssoE!lS de pe
Oscar (Mariene Stephanif sar desta co,luna.

M�onç�. São avós d.ElI
André Lurs, Alberto (Elisa
beth) Sfephani e Nasci
mento (etaudina) Mendon
ça.

PresenteIe ßom JóIas e as ·mals fi��s sugestõ�s ;

da RELOJOARIA AVENIDÀ. 'Marechal '-

ce':Getqlío!1Vargas.

----------�------------------�------��

Com.pleta cinco· anlinhos
no próxim9 dia 28, .� g!arö

.

tinha Meire Cristine Pedri
Silva, que 'festeja n!este,

_ ,,..._-•...;;,_---------------sábado, dia ,25, às 1Sh30 I:
_ IJel_lu'rgl"ca'

.

em seu apartamento, na·

�� ... �. _ mRua Guilherm:e Weleige, �2.
c I�.�••-. _ SIOME Lida.Uma bicoca na Meira pelo,

.

�

....,.�
,seu nrv�r.

.

'No rigor deste inve1rno,
- vista-se bem e conforta
velmente. Compre cal

çados Ie con�eeções na

Cinderela,' ôhCle
- você_'

encontra � as melhores

opções:

Cinderela

.. V�te" bem. A
certa.

- Il'UNDI(fAO .;_

lIU.Q,UINAS J!l EQUIPA.MJilNTOS PARA. CONCRETO

Prensas P/f�br. tubos sem armação desde 0,16 a O'SOm - Fôr
mas' anéis, êmbolos e' lâminas p/reposlçäo em prensas de tu
'bos de todas as marcas - Conjuntos vibratórios pjfabr. de
tubos desde 0;16 a 1 :60m simples e VRS nos tipos ponta/bolsa

� e. 'maeho-fêmea nos padrões Standard DER
.

etc. - Endireita-
doras de ferro - Pr.ensas de blocos - Pl'ensas de -lajotas pl"

. "pjl.v,imenfâçäo - Guindastes tipo pórtico'; flxo_.e móvel - Ta
l!las ell!tricas de tambor p/até 3 tons - Mesas vibratórias -
FOrmaS p/Vigas e p�é-moldad.os �m geral .. - Alimenta40res de
correia p/prensas e vibradores - Çarrlnhos p/tubos e pr�
moldados - Redutores' de velocidades - Betoneiras - Eletro-

,

Vibradores. .

I
Inscr. Est. 250 661 721 ;:_ CGC 83 619 197/0001-79 - End.

"

Telegr,': ·VIBRADORES"
.

..

Rua José. Stulzer, 80 (pr6x. M. Wi1hel�) - Fone (0473') "

. 72-1071. �

'-caixa Postal 211 "7é,39,250 ��JARA:��Á D.p,S-qL-S,:._

.

'OpçÔéIs !para presen
tes?
Lanznaster tem. - Em
qualquer' époea�'" para .

quarBJJier coínémoiração�
prese!n1teie fbEjI'tJ,.· V1Jcê
sabe, -

1 I-I Z nas t-. r
.

. Av. Mal. Deodoro,364
Jaraguã do Sld . 'SC

i' _.;,-� ,:_'_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, LEI N° 823181'
Autoriza o Chefe .dlo 'E>deCutivo Munbcipal a adquirir equlparnentos rodo-

viários e dá outras provldênclas. '

'

O Sr. SIG�LF SCHONKE",Preteito Municipal, em eeeercrcto, de Jana

g�á do' Sul, Estado !dle Santa Catarina, no uso-das atribuições que Ih!el
sao contendas. '

, .

FAZ SABER a tod'o$' :.os' habitàntes"'deSrei Municrpio 'que a Câmara die
Vleil1eadore$ apr()vou' e Iele sanclcna '8 ·seguinte LJei: . .

.

�r:t. 1°:- Fica o Che�e do podieir'l;xectJtivo' Municipal autorlzado a

adiqUlr�r dor compra dia firma L1NCK S.A .: - EQUIPAMENTOS RODO
VIÁRIOS c' INDUSTRIAIS 0$ seguinteslequlpamentós rodoviários:

a) - 1 (uma) mOton,ivelado'ra HWI3' '130 f"L .'
b) - 2 (duas) pás - carreqadelrae CLARK - MICHIGAN 75 III.

A�. 20 - A presente aquisição será amortizada 'em. até 9 prestações
mensais a partir do mês die janeiirodlO exercíelo financeilró de 1982 no va

ler die Cr$ 4.724.716,00 (quatro mHÍlÕles, setleiCIentos e vinte a, qu�tro mil,
setecentos e dezeSsielis crúzetros), eada. I

.'.

Arf. ao -:- Fica, ,aindâ, o'E,recutivo Municilpal autorizado. a cauclo

na� em garanltlr dia opera�ão, a parte suficilelrfte das parcelas que mensal-
.

":lie,"�e c�uberem ao munlcfplo do Imposto sobre Ci'fcul·ação· :dle Merqªdo
nas com a conseguen:te retenção por parte da meema empresa: dos valo-

res necéssärloe a llquldação Ie resgate da op:eração. ,.' .

.

.
Art.,4° -

..

Fica igualmente; o Chie�ei do Po�r EX«;lCutivo Ml:Inioipal, au

torlzad� a pratl?ar todos os atos concemerseé ao ajuste el9$tipulação de

Opie,,�ao. autorlz�da, inclusive outorgando mandado a empresa Para reI

,�eber Junto a ientldadte fin�nceira �e direito as quotas mensais necessá-
-nas para o !paga[mento d� operação ora autorizada. -'

Art. 59 �,A Pref.ei�ura Municipal' Sé obriga a fa�.r consignar no orça-
.

mente pali811982,-dotação necessária 'a llquldação :das obrigaÇões cons-

tantes na pr9Sielnte l..Jeii. ,

'

A,rIí·� ao -:- _I;$�ª Lei �:tra�.em.vigor na data d'e sua,publicação, 119'-'

vogadas as disposições ein contrário.
'

...
".
r, �.' c' •

Palácio da PREFEITURA MUNICIPAL éfs Jaraguá do Sui, aos 23 dias
.

do mês de julho de 1981. _' '. .

, "

'SIGOLF SCHONKE .', _.
_

,
. .-.�' :Pr1éfeiItc) Munlclpaf,·· ,�

.

.. ! ,m: lelXercrcio
'

'.'
,

A presente LJei foi regilStrada lei publicada nleStaJ Dil1etoria de ExpeeUen-
te, Edu�ação lei Assistência Social aos 23 dias do mês de julho de 1981 �

:ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

1

"LEIN;0822181 '.',
I

'. ,..... , ' .

.

Autoriza o Chelfe do Poder 'EXleClJlI:ivo Municipal' a contrair empréstimo e'-
dá outras providências:

'

O Sr _' SIG.pLE. SCHONKE, Pref,�itQ �uniçlpal, e�, leiXiercrcio. de Jarra-

,Quá do-$ul; ,Esta�o :die Santa Catarina, no � das· .atribu.içõ� .qi}e lhe c

são conf.eridas. . .'� .'
. .

.

..

.

. FAZ SABER a-tOO'o&' os habitanteS deslie'-Mu�icrpio qué a' CAmara diei
Vleineadores aprovou, e :e1e sanciona a �seguinlt'& Lei:'

.

.

','

,
' Art. ;.10_--.E' o .Chefe do Poder Ex�éutivo Mun'iojpal autorizJado a ele

t�ar··uma· operação .,� .crédito com instituições finanCieliras, até o valor de
,Cr$ 31.000.000,00 (Trinta e um milhões de cru2ieiros), amortizáver leim
até ·18-prtestaçQeSi mensais. e médiahtel Q .R�81mento de juros e demais
ônus· f{�n,*res, com �a,'�dIe! acordo com as taxaS' vigianites na

relerida financeira.
'

.

.

..

Art. 20 - A Jmport�ncia à.qUie se r1et1lere o arti.Qo aritêriöf .á lalplicai
da na amortização parcial e/ou tötal de f (um) 'trator 'KOMATSU' D65E-6B,
com escar:ifieador, 1 (um) trator, 'KOMA"F,SU .D50-A-15C com .!elScarificadbr
5 (cinco� chassis de oaminhões, marca. OOPGE 0-9500, ,motolr MWM

D-2�6, 3 (três) oalÇambas bascul,arites com suspensão hidráuJ.ica com

...caJpacidadiel para Z m3, 1 carrooerira coletora tel compaotadora,de Uxo CO

·.�ECOM�od.eI(H���:t0/;12, para 12 m3, :1 Jum��nque d:'água com capaJCida,;,
, .. (;f;e.·para>H)�OOQ:..�litr;OS, com moto�bom� ,rildtõr 'VW, h:'lêfust�ial., fioando 'o'),'
Podier .Execuitivo autorizado. a alienar fiduciariàmenillei os bens objeto do .

finainciamentQ. .

'

'

.' �r1i•. 3.0. •..� ..Fioa, la:inca, Q EXE;!Cutiyo .�unicip,al au:torizado a oaucionar
'

�. garantia do emrl?-�éstimo, a par1el su!!_cilentiél das paroeilas. que mensal
meme Ih!el O'Ouberem idIo Imposto sobre clrcullaiÇão...de Meircadorias, com a

conSieqUiente reflelnção !por parte da 'res�tiv� linstitituição financeira, dos
val,o'res nedessáriós à J.iquidação e �esgat9i da o,peração 'de crédito mleln�

.cionada no ,�rtigo 1;0, .refeJ1elnte . ao, 'priRcilpal e. édéISS6rios. .

,,' Arf. 4.0 - Fica' igualmente! autorizacfO o adler' Executivo Municipal a
se fàzer. rlepl1esentar pór seu titular leInl, todos os atos concernentes ao

ajuste Ie estipulação da operação dlel crédito o,fla' autorizada, inóltlsive ou

torg'alndo mapdadlo a finan·ooira para rjecebelr junta: à IeIntidade' finälTceira
de. :djir-eito as' quotas mensai� ,'1:ec��ria;ifpara o :pagamen,tQ do principal
IS aoessórios da operação ora I8\l!Ftorlzada.

' '_. , .,'
-

'. � _

Art. 5.0 - Esta Lei entrará lem vigor na dafa die ,sua publioação, revo-
gadas as disposiçaels emc�oritrário. -,

PALACIO DA. PREFEITURA 'MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, I80S
23 dias'do mês de juJ'ho'de 19ã1�

SIGOLF S.CHüNKE
P,refeifo Municipal,
"em exlärCrclo

A !presenrte·.LJeii foi regilStrada lei publicadla nesta; Oir1el:oria de Exped�n
te, Educação lei Assistência Social aos 23 dias do m.ês de julho· de 1981 .

ASTRIT K. SCHMAUCH - Dlretora'_'_

Toda anossa população está em comem�ração
trlpHce, rlelcordando: com ·oarinho o trabalho dos. pionei
'ros h·afundação dO,nosso Municrpio, e,olhanc�o.o fu'

. tlJro côm'. a �rteza d� que, unidOSi muito mais fare-

mos para m Ihorar cada vez m�is a nossa comuni-

,da�

.1
.

Serraria e B·eneficiam'ento: de'
Madeiràs Rio ·Molha Ltda�' ,

Rua Frederico Curt Alblêrb'VaS.et, '652- Fön� 72�0550
"

,'" .. ,.. .'

Jaraguá da Sul- SC. , ..

.• .11

, � .: PrUClailS :de. casllenll'
'

; ,.,

,

. Áurea 'Müll�r. Grubbà, Oflclài d�{Registro Civil do

1.°, Distrito da Comarca de Jarâguá do Su.� Estado de

Santa Catarina, Brasil. , ',.
/ Faz saber que compareceram em cartório, sxlbln

do os documentos' e�lgldos pela Lei, a 'fim de se t!!ibl- .:
Iitarem

'.

para càsar:
.

. \

,

filho de Angieló N�icochelli
,e de Rosa NieOchelli.
Ela, brasillelil'1a:, solteira',' do
'Iar, natural de Tiinb6 neste '

Estado, . domlclllada e 're
sidente na Rua Corupá,
nesta eidad'e; filha' dlei Ri
cardo Cristofolini e de M�
ria Cristofolini.

Edita112.079 de 16-07-1981
Cópia recebida do cart6rio

. de Boa Vista, neste Estado
LUIZ CARLOS' PALHANO
e LUZIA PRET.l
Elle, brasileiro; solteiro,' la
vrador, n·atural �'e Bom RIei
tiro, nes1lei Estado, dorntel-

.

Iiado e resldente na .Ru'a
Rio dos Oedros, Boa Yis
ta, neSlla E!stado, filho, de

Joaquim Santos Pa"hano e

de Maria Luiz Palhano,.
Ela; bl'1alsile:ira, sOlteí,ra, do
lar, natural de Jaraguá do

Sul" domlcillada lei' residlen
te ein Santa Luzia, " neste
distrito, filha

.

dei Hilario
Pl'leti e dlàl lJeonidla P.reti.

Cópia recebfda do c.rtórlo
ije Curltlba-PR·. :" ..... ;' •• :'.

Edital12.080 de 21-07-1.981'
JUAREZ BARH e REJANE
RODRIGUES,
Eliel, brasileiro;-solteiro, ta
lhador natural die. Jaraguá
dlO Sul, .dQ!)llciHadoe, resi
dente na' Rua Amazonas,
nesta cidadté, filho die! Erich

.

B�hr le/de·.VolfinàJ Bahr.,
'Ela, brasi,leira" solteira au- BditaI12.083 de 22-07-19'1
>sUiar dé cortljel, natural die ANTONIO· SCHN'EIOER E ..

Curitiba, Paraná, (ibmlci- CEUNA DALLABONA.·
Iiada e residIente em Guri- Ele, brasileiro, soltieliro� �o

tiba, Pal'18iná, filha d:eí W,al- rperário,. natural· de Ja!a- .

1ieIr Rodrigl,le8 � .de Rtegina guá do �ut�domicilhldo e

R9drigues.
. ':l1esidente em, San·ta Luzia,

nest1ei-distrito, filho de Ma-
1;dita112.081 $'21-07-.19',1 noel Schleldieír.1eI ce Hele:.

MARIO, NIOHOCHEL.:Ll J: Maria 'Zoz .Shneider� .'
.

VJOLANDA CRISTOFOLl- Ela,b rasilleiira,. sottiellra, do'
�NI

..

lar, nlaltura' dIe Jaraguá do

'Éi:Si, ·(jrasilleliro, solteiro, .()-
.

Sul, ClomlciJ.l.adà e reslden
perãrlo, natural de Luiz te ,em Santa luzia, nIetStel

A!vIeIS, neste Estado, ,dó-. 'distri.to, . filha die Carmello
micifiado Ie resldteinte ,.n� Oallabon·a ec deWalida PJleI$
Rua Corupá, nesta cid'a'die, .tini I;>alabona.

.

,�, '"
,

,. .""' ..-
,

Edital12.082 de 21-07-j981
OSCAR" LEITHOLD e IVO-
NE FRANKE , '

Elle, b"asilleJiro,. solteiro, o"

perárlo, natural de Guara

mirim, neste! EStado, dom.i
ciliado Ie residJelnte em" Pe

dras Brancas, nes'tlel älSfrl
te, fllho de 'Francisco Lei

thold Ie' de EIviI'181 Lelthold.
Ela,· brasiJIeita,' sol'tielira, .o
perária, natural cte Guara

mirim, neste Estadío, domJ
ciliada e ,.rdenfel em

'....
dras Bran'éas, neste di$trl
to, fUha· de Rldalrêf:C) .,f!'raft'
ke Ie de HeiMa Kretzmar
Franke.

O· E 'Para que chegúe' ao çOl1héclr:nentà. de. todos,
mandel passar o pJ'e$erite ,EditaI. que será _ publicado
pela Imprensa e ern cart6rlo, .onde . será i8IfIxado du
rante 15 dias.

-
..

�
-

, I

JUIZO DE 'DIREITO� DA COMARCA DIE JARAGUA DO'
SUl

.-

EDITAI.: DA PRA�A

o DOUTOR HAMILTON PUNIO'ALVES, JUIZ DE
DIREITO DA: COMARCA DE JARAGU" DO SUL, ES�
TADO DE SANTA CATARINA,.NA FORMA DA LEI,
ETC�'

.

.

.

FAZ SABER (ie�, �esu'mó, .art� 687 d� CPC) '0' se
gui·ntel: - Venda em 1.a praça - Dia 14.08.81, ,às· ..
10,00 hOI1a$. - Venda em ,2.8 'práça:,;_ Dia 3f.08.81,
"às 10,00 horas por qUiem mais der lei maior lançe ofe

l1e:ce;r. LOCAL:";_ Edifrcio do FGrum 'CIlesfa Comarcà.
.EXECUÇÃO N.b 6.950 :.._ EXleQumte: - RUOOLFO
KREIS� EXECUTADOS: - GUEDE'S CONFECÇOES
e GUEDES �ERElTI./- BEM A SER PRACEADo:
Um lotei de terras, Lo,tel N;b 01 do Loteamento J:ard'im
Verdé-Mar li, localizado na cldiade balnleáril8i dee' Pi
çarras-SC., nos fundos da Av. Nertelu· Ramos Com a

área: die 260 m2, regisitradb /SOb n.o 6.029, fts. 129 do
2. Oncio dei Itajlar avaliado. 16m crS 160.000,00 - Nos
autos não consta qualquer'ônus ou J1e.curso pendlen-
1le. - Da�o e 'p�do nesta cidade die Jaraguá do

,Sul ·aos ·Olto dl·as do mês de maio do Ialno dlel m.il no

vece�t.?$ ê oitanta ê um. - Eu, Adolfo' Mahtud
Escrrvao o subscl'tEWl.·

. ,

HAMILTO'N PLINIO ALVES - Uuiz de Dfrelto

1980
1980
1979
1979
1979
1980
1979·
1980
1978
1978
1971
1977

Nosso '-1890: Av. Marechal' Derodoro,
Jaraguá do Sul:S.C.

.

, ' ,

laragai Ltda.Funilaria
Çalhas para

-

todas a8 . ßnalldadas. Faça.nos·
.

uma visita. Estamoe ein cõncltç6es .. atencf6010s
.

eflclentemenle..
.

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72-0448 - .'

Jaraguá do, Sul-SC �,
.

'. .
.

Ótica do Trabalhador
(OptIk-Laden ... AIbeiter)

Úma ótica popular com óculos a preços
.

.' ..
. ....

. -

.

J1�duzirÔos. Qua)id@.de. garantida:., .'

Rua Dr. WSIIdemlro Mazurechen, 38

(perto do Hospital São JOsé).

"

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

A COMERCIAL"" S/C. LIDA.
... �J;:,.-�(;� . .

,

.

-

,
eugênio Victor SCfidlllcel

Economista e Contador -CRC-SC 16Õ5
.

·:AntanJo .J,oséG�
Técnico� Cpntabilldadlel� QRC-SC 7.786'

,

!VvonneI A. S.�
Téonica em Contabilidade""';' eRC-SC 7.638
Serviços contábeis ·ern'·· gelral 9: serviços aéreos

V'A R.I G .

'

Av. Mal. -Deodoro da Fonseca, 130 - Telefonel-72-0091
DeScIa 1944 .• serviço Ida prOgressO de Jarag. do Sul.·

.,�

, AUREA MüLLER GRUBBA.. ,.'

. T�beni Designada e OfICiai do ,RegIstro •

ProtestoS•.
..;_ EDITAL-

..

Pelo presente edital de oltação �irnos aos'

senhores abaixo relacionados. que coinpareç,aro
.

em nosso cartório para tl'1atarem die aSsúntos de
S9U$ interesses: ANTONIO RANGHETTI RÜlai 1;0 BJa"

ÇQ do Norte Sf;N. Massarandiuba, AMELI Vlo'ENTIN
Rua E�tácio Pessó6 sl/N� Nesta... ·, JORGE BUCK�2.0
Braço do Norte Massarranduba, \Jose.OSóRIO D'A
VILA Rua Franci$co Tomas de Gois slrn Nr9lS�Si,- PE
DRO IVO PEREI:RA Rua Jos� Tl:l,eodolro RIbeiro 'sb/'n
N�sta:, À REPRESENTACAO 'WAFI Flua, Barãd';(f'o· 'Àip':
N. 1022 Nesta.' ',' , .

.

.

.

Adalzlr. Plazera:de AzeY8do .',

Oficial Maior .!:._ ..

OSCAR SCHMITZ

.A� .'côR·
" di.Para Miàe8

.' .

Os familiál1eS d�
, ....

.,

A nosSa miSsão e construir. Nascemos, com este
ideISI:ino lei .dele nos orgulhamos, pela�participaiÇão qUe!
no� p�rml�. nO_desenvolvimento, die ��raguá do Sul,
?uJa �lst6f11a nao. r&S$entlrá, po!r diefrnlção dlel nosso

Id!eIa.1 construtor, �o qIJ1nl:lão .� nossos le!Srforços, in
vestidos I&m trabalho �rmanente.
, N�s çomlemorações dos 105 anos de Jaraguá do

�,u!, aiC.!1editamos poder o�recer C? tributo de täl1par
tl�lpaçao como a nossa sIncera homlenagem, e ao setJ
nMável ppvo.

.

,

...
�

.-"_ ..: ..

. Rua João Pian,ischeK, 353 - Jaraguá dto Sul_' S·C
.

I
"

�Ern,pre,iteirà

. �rO$Os, comun'icam: o
seu �aIieelmento ocorri
do terça-f,elra, dia 21

.-., . -
,

aos.6? anos, �m Curiti-
�a. Nfesss op'oirtunidade
agradecem as manifes
taçÕ19S de confortQ net
cebidlas Ie, especlalmen
fe, a Hal:Js ImÖbiJ.iária,
-Florlsval 'Enke Padre
João ,parentes, amígos
.e c.onhecldos }jeIla par
tlclpáção e acompanha
m�t() até o Cemitério
Muniol1pal.
Convrdam para amis

'u de sétimo .

di� no

pr6ximo aia 31 d!e ju';'
IhÇ), às :19 ,horas, na I;.
grejs Matriz São Sebas-
,tião. ",

.

If"!"J"
Jarag.úã éfo Sl!l julho/81
�.. .' .. ,<;>. ;l

Hawa'Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. �. Rua'Dr. Waldeinlro Mazurechen 42. Fone 72·1342 •
-

� • " :_. ., 'v
-

.

12-1101
.
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Prefeitura M.unicipal·e Câmara. de•
•

, . I • __ • .... ,�,} _ ..

. Vereadores ,de Jaraguá 'do .'Sul

,

'I

,

r
,

"
.

: ,

/'
, '-..

"._.' .

I \

. .

- .... �

- �A PREFEITURA .MUNICIPÀL. a CAMARA DE
VEREADQRES de Jaraguá 00 Sul, na data consagra
do à fUndação dó-Munlofpio, no dia· dedicado aos. co
lonos 18 motoristas} çumprlmentam a população j'arä-

· guaense pela passagem do 10s0 ano�Iabor em ta,.
vór. do desenvofvlmentG da nossa terra.

Agradecem. também, rem espec,iel.i o trabalho in..
cansá� i8i dedicado do nosso YIiIoroso homem do
campo que,. r,o-dia-a-dla,. extrai 'do solo o' alimento

· indispensávél ao. sustento da coletividade humana.
Expnessam os 8ieU8 cumprimentos aos bravos mo

toris", que do 08 responsáveis diretos pelo trans-

,
"

....
r

•

porte � distribuiçlo das riquezas aqui geradas, 1eVarl� ...
do os nossos produtos aos mais longrnquos rincões
.do nosso Pars, enfrentando dtilfculdades e privações
das mais dlwnas. adverslct.adee estas qUe multiplI-
cam os méritos da classe.

.

No dia do seu anlversArior -Jaraguá dio Sul sen
te-�e feliz' pera partlclpaçAo, comunlt.ria em todas-" as
aç6es;.qu.e visam o seu engrandecimento, fatBt este
qUe se constitui no maisvali.oso presente aos homens
que tim a r8$pónsebllfdade de ..4irigJi' os destinos do

-

Munlcfplo.
.

'<,

.

t :--'

"aragu4 do Sul, 25 d. Julho de 1981.
'

"

� �QOLF 8OHÓNKI- ........10� em Exercido "

" .,.",
, �. I.'

r �... .

.-

.' '/

'. �_.' "

.:;...;,

.

'.�-
Jose ALBERTO KUTZKE- PJ.....

... ctmara ... V......_
.-\ .... ; -

"

...
, \

.
.

,

..

- - ·l.

• ', � � .f.

I
.

". '.

-<o ..... t

,

.. Dia do Colon' ..
"

, .

. " 'Dia: do' Motorista •...

185' ahOS de Fundação de
, ,

'.

Juagua' iIo ,Sul,
.

"

.' Banc:o do BrasilSA.
�. . Jaraguá cb' Sul - se. .

,
.

.Ór
,

...,,.., -" - ,..'

r <.. i :
'

...

•

. "

;'/

•

..

,

, I

Gumz Iriãos S.I.
'" ,

Indústri.a, ...Comércio e

IgriCIIHura
.

'.
-' ,-..... �"..,

./

Rial Cerrodl __ Km. 14 - JaragU6 do Sul - sc.
....

. . . '.',
-

.

-..
.. . � , . ...

. /
'

�

. P.reatigl� o que • produ�ido em neseo Estadô,
• I _.+

.' _ •

.

adquirindó tafte'�teurizado, queijó práto, quteijo ,/

parmeSão 'ratado, creme _d� mesa pastetJrlzàdo, man

teiga da marca "Sant',Ana" e o gos�oso e nu1'ritivo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EMPRESA DE CAPITAL ABERTO CGC MF N0 87.429.752/'0001-62 "

ATA DÁ ASSEMBIíIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 10 DE
JULHO DE 1981

LOCAL: Sedie Social da .empresa à rua Bernardo Dornbusch nP 740, ém
Jal1aiguá do Sul (SÇ). DATA E HORA: 10 de. Julho die 198t, às 15:00 horas.
EDitAL DE CONVOCAÇÃO: Reg_ularmente publicado no Diário Oficia! do Es
tado Ide Santa! Catarina ediçÕ!es n.os 11.752; 11 . ..,5-3; e 11.754 em 20.06.81:
30.06.81; ,e 01.07.-81; nla! G�ta Mercantil edições n.os 17.125; 17.126 181 17.1�7
em 29.06.81; 30.06;81 e 01.07.81 � e no �Jornal de Santa 'Catarin� edições n.os
2.987: 2.988 ,e 2.989 (Sim 27.06.81.; 28.06:81 e "30.06.81; no Jornal A Notrcia- edi
ções n.os 14.283; 14.284 e 14.286 em 27.-O6�81; 28.00..81 ,lei 30.06.81; na Gazela
de �liaraguá le!diÇÖ6S ,n.os 473 do dia Ó3.07.81; no Correio do Povo edição 0.°
3.144 do dià 04.07.81. QUORUM LEGAL: 68:92% do capital social votante con-

.

,forme assinatura no Livro de Presença die Acionistas... .

'MESA OtRETORA: De ecordo com os estatutos soci8Í$; Presidente! Sr. Pedro
Donini; qUe convidou la/mim Devanoir DannlSl :para' Secnetãrlo. ORDEM DO
DIA: Seguiu-se a Editaf dlel Convocação (doo. n.o 1). DELlB�RAÇOES: 1 .- Com
a aprovação da todos decidliu-se 1avrar !esta ata em forma de sumário. 2 -

'Após 'exame e dlscuseão por votação unânime aprovou-se 2.1 - Propos::a do
Conselho de. Admlnlstração para emissão de 10.000 (� mil) D�bêntures Sim
ples (não' conv,ersrveis); ao 'portador; com. valor nominal unttàrlo equlvalente
a 10'(dez), Oqrigações Rleajustá�is do Tesouro N'acional; vigentes no mês.de
j�hd/'81 a, serem subscritas pelo seu v�or nominal acrescido de correção
morretârta e juros; �tes.,.últimos por dlae decorridos_desde a data da emis
são àté' a,data da subsÇrtoão; ou.conrorme. o caso d� a incidência dos ju-

,." ; ros'trime��r,ah��I�,'se�m:lêl1)itidos com ,as seguintes caraoterlstlcas e>condiçôes:.

Y' 1. -:-::---ca���ls: a) .a emíssão idas debêntul1es Slerá registrada �a
C� :- ComiSsä-o:éfe Vtilores ·Mobiliários· na forma: das l.:eiS n.os 6.404 de 15
de dezembrôdf; .1916; lé :6.385 de '07 de dez�mbro de 1976 e legislação pertlnen
·,te;'tS)' a �ta .�iä �sSem.b,léj� Geral; �,rá arquivada na Junta Comercial do Esta
dC?, de �,an1!81 'Oa�ar.i!l'll: �c) sér� ,pr()Qedida a inscrição da Escritura de emissão no

Registro, d9!,J��is; di) c()nstârá da esoritura eilet I�missão os dtrettos conterlcos
pel� ;��Bt!NTURES; .

suas ;g,arantis,s e demais cláusulas ou condições de acor-,
do CQIn o árt, 61 da L.el. 6404 'de 15 de dezembro .de 1976. 2 - Valor Nominal:
As�ÕEfiI�NTlfRÊS,' f�rãÓ. val�r. nomtnal deCrS 10.455,40 (dez mil; quatrocentoe'.
e clnquenfa oe cínóo :ci'u:zeiiros' ,e guarenta centavos) cornesponodente ao velor de
10 (dez) Obrigações R'eajustáVp.'is _do Tesouro Nlaoiona:! (ORTN's) vigente em,
julho de 1981. �' -- Formai: As DEB�NTURES serão ao :pOJ'ltador, não conver
srveis lem ações. 4 - D.a da Emlasio: Para tod__gs os efeitos legats; inclusive'
�para a contaçern _ de juros ,e correção monetária a. d8lta da emlesãc das, DE-
B'�NTURES será o dia 20 de julho Idle 1981. 5 ;_�': Todas as DE
B�NTURES vencerãoam 20 de agosto de ,1983. 6 - Amortização Programadla

": .. 'Reage Facultativo: 6.1. As 'DEB�NTURES; mediánte aviso prévio 'de
. 30'

.

(trinta) dias; serão amortizadas em. 50% �éinqUienta por cento) do seu valor no

minal corrigJdo monetaria:mente; oàbl1án,gendo á totafidade das debêntures e�
, circulação; no 18.0 (décimo oitavo) mês .cont�dos da i9Jplissão: ou SIeja; no dia
20 do mês de janeiro de 1983;,6.2. As DEB�NTURES que não fore!," apreosen�
-táãJás para àinófn:Z'àçã6�rio'drá'�D dälanêJrg'··i!ie'f9'SS'; 'nã<? tärâ6Tus ao;s'j�rös
'e 'correção 'monetária sobre 50%' ('cin-quenta .

'pGr' cento}' �o -seu vaio!'·' nommal
c;orrigido; após o re�erido dia; 6.3. As DEB�NTURES; a critério do COI),se'lho
de Adlministração e mediante aviso prévio� de, 30 (trinta) dias; pqderão ser rJElS

gatadas após o 1.0 (prim.eiro) ano ..dE!' 'sua emissão; de forma total ou 'parcial;
es�a mediante sorteio: 6.4. A "EMISSORA"; juntam.ente c,om o Agie'nte Fiduciá-
rio; pUblicará pela imprensa; a reiação das_DEB�NTURES sofltieiaidias; las qua'is
serão liesgatadas com os seguintes prêmios calculados sobre o valor nominal
corrigido monet8irianielnlle até o mês do resga1Je: - do 13.0 mês ao 18.0 mês-
1,5% die prêm.io - do 19.0 mês ao 24.0 � mêS - 0;5% de prêmio; 6.5. As DEa�N
TURES sGf.lt.eadaiS e,:.,nãQ�apr;es�ntadl.as pal'a,r.e$ruat�,po.prtu:o ,deI�O, (trinta) dias
contados' dó' térmlr:ró ,(1:0" áviso· ph�vió. 're,terido- no ttémo"6.3'� não farão jús aos

juros e correção monetária após o prazo ",maroadQ par&_ o l'iesg'atei. O m�mo
ocom�rá com nelação as DEB�NTURES ql.i!e não forem apresentadas para res

gate' na data do Vlencimoemo. 6.6.. Os anúncios e avisoS 'a serem feitos, laos de
benlturistaSi na forma pl1evista nesta oláusula serrão r1etailizad� através de pu
blicação em,Jornal de grande circulação e no Diário Ofi,cial do Esta.do die Santa
Cafarina; c�m obServância ao dispostO' no artigo 289 da Lei 6.404/7�. PARÁ
GRAFO ONICO - � facuM-ado à "EMISSORA" adquirir as DEB�NTURES de
sua i91missão: observado o disposto no artigo -55 da Lei 6.404/76. 7. '. Correção
Monetária: As DEB�NTURES terão $leu VI$ilor n�minal corrigido monetariamente
no primei.ro dia de cadê mês; de acordO corr(os' fnd(ces de Corl1$Ção_ das Obri
gações Reaj'Ust�veis do Tesouro Nacional, (OATN's) ou .na falta; ",>or outro, rndi
Ce qlJE!l VI&Ilha a suoedeir oficialmente a estes. a) ;81 correção monetária será pa
ga juntamente com O' valor nominal 'Por ocasião ido rtesg'atiel facultativo ou

não dos trtulos; b) a correção monetária Incidirá '81 p'�rtir da dat� dia emissão
.
das DEB�NTURES. 8. Juros� As DeB�Nl:UReS' farão jM aos.lürps de 12% (do
ze por cento) ao an'o; pag'áveis trimelStralmenfê à4jax�dIe2;8737345%, (dois inteli- I

ros; oito milbões; setecentos Ie trinta ei setJEJ' 'mil, tr�éfttos<e qu:àll1enta e cinco
décimo's milionésimos por cento) sobre o valor nominar_atualizado monetaria
men�. Os juros trimestrais serão pagos nos dias 20 dos mese� de abril; jul�O.
outubro e janeiro de cada ano; ou; ·no ,primeifo dia útil sub8eiqUiente c.ontra en

tne,g:a dos çorrespondentés 'cupons 'dlestàcáveis-; :qua .compänhamJas debêntu
res. a) 'oc()l'I'1eindo'ó resgate das OEB�NTUI3ES', ,a ,ie�l$SO_RA.I� 'pagará. "pro
rata-tem'poris", os juros desde o Vl8flcime.nto do último cupóm; ätê a data do res

gafle facultativo 'ou não; conforme quadro a seguir: ·TAXAS EQUIVALENTE,S
1) 2,8737345%' ao trimeiS1!ne 2) 0.,9488793% ao mê:s 3) 0;0�1 0538% ao dia. MUL
TIPLICADORES 1) 1 ;028737345; �) ,1';00948879; 3), 1 ;000310538. J) O'S juros se"

rão ·pagos na sede da "EM1SSORA"ou' em 'oUtra i&u8:dépéindét1,cia ou ainda ,em

Instituição Financeira por ela previ'amente, indlo8lda: c) '§Ie--à' '�ÊMISSORA" vi'�r a
-incorrer em mora de pagamento; gelja dlo valor principal: corrigidO moneltaria
mente; seja dos juros; obriga-se /

. ela além da mesma correção mone,tária e

juros pactuados; iao pagamento de taxa de 1% (hum por cento) ao mê�; inci
�enlfles sobre o débito ,em atraso; a ipsrti'r do respectivo vencimento;' até a r:e�

. gularização da obrigação não .cumprida indepe,"denfleímen� de avisO'; n9�!ifi.ca-
ção !,u:-int�rp'elaçãO ,cjudtcil�,f�,�u e�ratudiQialt dl._ os,�I'O� ven..çf�,os � n�o pagos
'acumularãO' ao prinçipal das _debêntul'fes .pafa efélto da eo�1f9� de Juros na

for,ma prevista nleiStIét- inciso a- g:. -eSpéol.,Garanti8l: As DEB�NTURES se,rão da

espécie sem 'preferência;' terão a coobrigaçãoao Banco Regional 'die Diesenvol
vimelnto do E>Gtremo Sul. A não aprese'lJtação das DEB�NTURES para resga:e
no prazo de 30 (trinta) dias contaâó� do Sleu vencimento tornará seom efeito a

coobrigação acima,neferida. 2.2. Fica a diretoria autorizada a contratar o agente
fiduciário para atUia:r na emissão das' DEB�NTURES. 2.3., Fica a diret.oria au

torizada 'a contratar Instituições Financeiras atuantle<s A.O Mercado dei. Caopitàis
para efetuarem, a colocação das DEB�NTURES juntó ao público. Nada ma.is
havendo a trata.r suspendeu..,se�a ASS&mbléta; solicitandÇ>-se ao Se'nhor Sacre
cretário qUf31 lavrassá a ata competelnte que após lavrada foi lida; coloca�a em

.

discussão S6,ndo aprovada por unanimidlade. Solicitou então<:> Senhor p�ic;fen
te,; autorização dia Assembléia para publicação d� pnes�nte ata com omíssão
das assinaturas; o que igualmente foi aprovado por unanimid8lde. J'araguá do

"'-""""""'iN" §ll!'(SPllQ 'ge1)ulflqd;e 1981. As�inat�r�sd!l M�i�a pir�t()ra Ie! A,cionistas pre�,
,':sentes::J.J:;ycópia' fii�I,;'Çllä Asse.mb.léi,a:,Ge·I1ßll .....EXitraorqinár.iã,,"trar'isçr:it� �<�,.ftls:';14;.,

:,1:5: 1;6:'��;i7_ do'IIVrÇ)i{'próprio' n:oi.º2:,;��'" 'Jarag,l,Iá 90�$ul (SC) ,:f'<y��� jÚ�t10?�le�19�t,"

<

,""i' ":" :';'�'
'-

·;j,;jC-:i���<'" .QE'i(ANIR ÓANNA��'Se:cllelf�i:io ;' '\\1 .:�,;. ",.'
'

No aívcrecer da povoação de nossa terrs, os co

'1orHzadores trollXieit8m cOr:lsigo .oe prlmelroe passos.
-

para o progrJeSso _ide Jaraguá .do. SI,II, Ie hoje,' unidos,
continuaremos essa obra .18m .busca de melhores
dias.

.

;." "

,

Comércio e Representações�é::
'"

\. .",

Máquinas Ag-rícolas Ltda,
/ ;

,

RuáJ Jorge CZl6lrnlewicz, 42 _;. Fonle 72-0270 Ie

72-0870 ,_ Jaraguá 'do Sul =- SC

Filial: Rua Ministro Calógeras, 1227 - Joinville�, SC
'

..

-:�. ,
"

Sempre que ocorrem momentós como este, em

que Jaraguá do S1I1 comemora maís um'ano de fun- "

..

dação; nós também nÇ)s IsUamos às manltestaçõee e

nos unimos e !todo o povo pera recordar o passado
'ldle todos aqueles que multo fizeram 'por esta,terra, e

aquelies que no futuro terão �a rteSponsabilidadÍe.
.

'Os nossos cumprtmento$!êfuslvos'à"pOPIIII8!Çãc}'e'
. às autoddadles. ' .'

.

.

, .... � ,,-� • >..,

., " ..

T', .;�

. "',.

•
�• .; f '.

'

e.
'I:

í, .... ',;'- '.i,'.• ,;c .. ·._ .. ·•

'.'. ,., J ,

.,r---------------------�--------------------------------�------�--------�..��
�

,...
.

.. .

Jaragu�,do Sul, ,acredn�os!em teu fut��o'e "n� �',
. ',,"" '�'

trabalho de Sl$U povo. No princrpio, apenas os cOIq.n"., -:'< ,_, $' ''''

zador8$. HOj:ei, a indQstri'BI. o comérolo Ia a iavoura de-
•

",' ;' .....

senvolvlda mGStram &,ltua importância, die cujo de-
,

'.'

. -.' '·'8eA�e;ncts -'OFgUfhames'-em''P8rtlcipar e"co1a-'�-'
borar.. ,Pa(ab.éns,.!pe.lo$Jt"eus1,Q5_l8Ilos.d� ,fiuidação ... , ',��' ..

,:._.", .....-..

._, .. �'
._ .. " �

.

,�{". *',

Ar.lstldIiIl P....... - Engenheiro Civil
Jorge Heirbert Mayerie � Engenheiro Civil

, '

Construtora
AJAS. ,_Ltda.

,

�!
"

I '

'.-'
�.

,

/,
Av. Mal. Deodoro - Gateri� D. Francisco, Sal,s: 01 .:_

- Fone 72-1-022 - Jaraguá Ido Sul- Santa Catarina

-

:-.

.f<' f" 'i� r _. _.. <..,
f" : :.:- �._'" '"

_

1,"
� ,', __ ',

:

..

Jaraguá do .Sul, serYtlmôs orgulh� die! aqui' es�ar
lutando e�trabalhamJo- para o seu cfleisenvolvimento
e �regresso, lei partfç1Pa�do ,-dia 'comemorações do

centéslmEKJl,I,,�yt��8nl�sÖtlo ��' f�"cfação.
\ .!�

, li �!esta da�a, também; ä:" homenagem Ie ag,radeci-
mento da empresa �a()s Motoristas, condutores dõ pro

seu dentésim��hto'_'�niversári'o 'de fU�d�ÇãO.
EStamos. fielizesl \

I. ,....,_
.

Viação: Canarinbó LIda.
•

, ! ,. Transpo""hê .TUrismo ' .. ,:: ,

..... ' ,,'.�. . .....
...:: . ..;.: ": �'... , .. - .. : ...

'

Jaraguá do Sul - S�, ,C�"rina:, ,"
..

�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, if,

,

. ('c �" .

. NeSte 25 de Julho . abraÇlamos toda, a
'

comuní- )
daáe pela :passagem dó 10� aniversário '(je,fun� ,

dação de Jaraguá 'dlo Suf. ",,:-
. :�

. / � Agradecendo: a cotaboraç4o·dIet todQS 0S nos-
.

sos �mlgos��oeremos par.UciPàrhJUlltOs des feste
JOS alusivos A idtità. pOrqUê t..-nos .çerl!&za :que1o- ,

dos se unirão para comemorar a efeméridet.
.

.

�

.\,,, ,1'). '. II .. � ..... ·l· -, .l'l· ... �

.. ' "1 '�� s » .�t. !.�!� ...

. --

Matriz: Av. Getúlio.Varg� 9 -- Filial: Av. Mare-
cl1lal DeodlOr9, .,431
Jaragu6 do Sut - S.C;

J
"

eCOLOGIA':"" Com 208 pá.Q.Í'n�f'�ú!7;
.

�
Eugen.e P. odum. livraria PJ()nejra, J:�l- .

.

tor:a (convênio com INL-MEC,) -. .: ,.�' ",'" ,

.

iiiJ....-------------;._-�__! . ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DÄ t.

---- QUALIDADE AMBIENTAL - Com 307

!p�ginaS.• ALrt.: G,ral"!vill� H. s�w�ll. Ed1� �:
'-"ção E.P.U.· com E.D.U.S.P. e , .. i.·._'·'
C.E.T.e.S.B. . '.' ," ,,"':

TERRA; UM PLANETA INAB'ITÁV�t?
Com 1:á4.p,áginas._'Aut� Hans tiébniann.

'Obra; lan.çada pélas �diçõ� Melhor��
mentQ.s. Existe: porém; ,a rfiaiS. l)ai��,
custo; uma eetição pela Bib.llo1lecà c!�

"

E-xército Edlitora - Bibliex (à pr,äça Du-
':

N�\"E'S A'RT_E.'FIA, T-OS" .·�6E � ,qúe d� Caxias - Ala Marcrtlo Df�-
C:,y' ""

_

1"\ U .3:°, Adar; Palácio DuqUe de Caxias -
.

MADEIRA LJQ�A':'
-

Centro - OEP 20.221; Rio).''''
� • "'.,

"

" "�,'.'" ,

�.� .. '.', : • ECOLOGfA OBJETIVA - Com 230
o _

"'_" "Róã'Pf�:::&Ptfá�'és1Oâ,''t5�2_;��'? :"':::� �i'" .. pã�1'rnm>AQt::'oeirvilié Är1z.af tlivraria No-
o

Jaragu6_ cIO SUl- _ S..C.. , .

' .bel".S.Ä.,.:_ ,

-

__ ;.' ,_ � _,'.
' -

•... -";: ..... ,,�,_ :""�-:'
. ,J:N:ÇIClOP�DIA

. 'D"E- EQOLOGIA _

,.qC,Q.n;t. �8� .P�9íri�. Vário� aufolles: J. P.·

i:;J..,_...................---....;....-.,;,;.",.-----.;;..............��;.;;.;..::.J ;.,��Halff:jº�H�{I!l!'; tvI.1eI C. Corajoud; J. Da-
.

-

gt�rl�;"iUitos out_r�, (é o�ra !ranc�a). :
Co"S!:I!çao E.P.U. (v: o primeiro .

títülo

re�r:9) :� t;pU�. .

_

,
_.

,

.

';: ,�P9,,-p9.r�L: f!. CI�I"lCIA .!'t- SOBRE
\IIV�N'ÇrA'!'- eom 218 págl,n:as. Aut.:

.

laurenáe Pririgle; Edição da. Biblioteca
. do .Ex�rcítto Editora.- BIBUE)<' (Iende-
r�p. dado retro). _' _

,

.

_

:':1,; "O'MEIO AMBIENTE - C-om 1:36 págJ- �

nas. Aat:: Pterre �eo,rgle. Difus·ãéfEuro-

, :,Réj�a x;l��.uvro. -, . ..)

•• iERPtq�'t�,;;�·.lboin 11'4 págif1as, �ut.:_
.r:K111i:Q!] M�negp�o.1 Sagra S.A. E,dltora. . �,/•.,'� T >1\:1) ,;.,.;,,,- .

..::��'.0 .

'é"drstrit)uiéfdr'âT -' � ,

ECOLOGIA.-- A BusdA DA NOSSA
..

SOBREVIV�NCIA - Oom. 488' páginás:
Aut.: Jean-J'a:cgu_e� Barloy Jet'-E--clifson...

� -

e-r- '.-J .", - ,..,,, ..... ,�! .......

_Martfh'§· fdtfrÃ1'fMn.cesa oom anotações" � -' !.�_ 1
'-= �...L�-:-r Ü-;,"';- s ss»: ",,' ',�...I

� T •• _ ., :':3

�ó.a�t<>:r·�rasileiro). Ed!ição,de""OUQ '� ,�� "...,�._� '\'·>';:�'�L.... :r�� :i�;(..·..... -1\.

Pilerre, >çdf-toresi Ltd·a. - I
. _.;. • .'. ,. " ,'�- �." r' . -. _ NI'.... ! ,.. ,,;;- • � '4"'1'

=" ESTUDOS DE ECOLOGIA HWMANA...:.:. .. ·
� A•.•!...;. ""( - -- ;, ,,..", • �•.•

'

,

R
r il!;',-'; !.>..�'i ��.' ",.

Q?m 60f 'página$. Aut.: Dorralq Pi-e�""" Pe \'_' _, .... �'ElEIR-aDIO"Ta' ES WEG 5 R'"
1

.. �' ......
· .. }-'Son. Liv'rarià Marfin's ,EdHolla S:.A1 ,.,l;, �.,,;' l' .• '" ,; ':., ' .' �_.,..

.

: ri(est';:-=ma��o�: .���:r!&�r::leO:!.· ':' c

• '-�'

�'WE·'tr.' m'A;'gt.O'IO"AS 5' 'A·
.....�·�" � --i;': Ir:.;; "

• 'i)esquisas �ootógicas entre os seus ah:l'"i '_.1 :' �t,\: .. ,�=", �:�" " I!I' �,. .'. '. .•••
'

<
..

,

nos (um caso prático é o da: represá:· � ,

-'d� D.:N.O:S. em Guarallil'irim" que não b,'-"

'1,'

'WEG AtlonA.'mEnmS -S.A.
.

perml'llei :-:- .à. 'alta: de escadla' e rampa
.

� ;;,.OS p�!x.es ��blnem o riQ daquele pon- UlEG/E[RI[ J.n5fORm.DRE5�S:Jr�·;: ��::� .

. :; J58c1eveu:;..Joai AlbêrIo BarbOsa
.

'li ,.
, c: ) " . ( ) - � � ,.... � .,'�; ,a "'� e .

PromotorPúbtico "." WES,RO.Slll E AGRO�PA5'.lllIDA� .-

_& . �

11-O1�81
» 111

�
.. ",� _a "w'.

":""'"'
.. :W-"_"'" -v�� >1.1",•."._'" ....,..,_, 1'21;" ...... '" � '-"j..� ...,-&j ,-'

ej'rguihamo-nos em participar dà-vida e db'pro-
c

gresso de Jarlagu� do Sul lei, em seu 1050 aniver
sário, eaudamos r�eitosamen1le. aqueles que o fi- ,

zerem hlef'6iQO, e QS . heróis de. hojíe, que, Id'ão con-
: tinuiçfade e futa,:n:Ji pelO seu r>rog�O.,

. ,! �

\'. "li' . -v

n,�t- -

:.
....

-

, .....--:3

J
: r II

,. :.
_. '. �

".,\
.

.

�� t' IJI- :-- :', 'f .

_'-',.v, ..�í_,..�". .... ::'7

&....---a.;,.a_.;. FORD I.
-.
_.....

�. ......,.,.._v
Av. Mal. Déodoro, 1.58
.8""11111 cIO Sul - S�C. (

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• ESTADO DE SANTA CATARINA"
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE

DO SUL

DECRETO NO 872/81

Anula e Suplementa Dotações Orçamentá
rias do SAMAE.
SIGOLF SCHONKE, Prtefelto Municlpatl die

Jaraguá Id'o Sul. Estado de Santa Oatarina, no uso
e !eXercfclo de suas_ atribuições;

\ DECRETA:
Art. 10- FJ.cam lanuladas total ou parcla,lrnen,- .

ltiei • seguintes dotaç6ee ldIo orçamento vigente
do Serviço AUtônomo "Municipal de Agua!EII Esgoto
- SAMAE.
0210 - AclmWsfraçlo ....

.

13070212.01 - Manutenção 'dos
serviços Adminisuativós.

,

S271 .00 -- Juros da OMda cen-
tl'latada' •••••••• ' ..•••••••.••. Cr$ 66. 291 ,9�
4S81 .00 - 'AmortlaçAo Ö, DM-
da Contratada .....•.••• '

.•••. crt 335.737,64

TOTAL .. CrS 422.029,57

Art. � - Com recur§OS M1:Vindo dia al:ltlf.a!ção ,

ife que :f!rata' o Artigo 1° destiel Decreto, ficam .su- "

plementadas as seguintes dotações orçarmntárias
vigentes:

. ,

'447 - AlJaltecinl8rCo de Agúa

11S764472.03 - Operação e manu
tenção do sls1lema de água,

:4"120".00 - Material' de- cOnsu-
mo .. ; ' .••....... '. : crt' 422.029,57

TOTAL.: '.'Cr$ '422 .• 029,57
'-�,

,

Art. 30 - Esfe DecJ'1e'to enfrará em vigor ,na:
öafa de SUai pubUcaçlo, lleVogtid'as as disposições .

'em contirárlo.
'

. 'PA�CIO DA PREFEITURA MUNICIPAL <:te Ja
raguá do Sul; aO$09 dlasido mêsde Julho de-1981.

.SIQOLF aCHONKE'
Pnefelto Municipal., .

em eX!&rcrclo..

"

O 'Presente :Oeoreto foi neglstrado e pUblicado
nesta Diretoria de Expeidie:nte. Educação e Assis
têno. Social, aos 09-dias do mês de Julho de 1981.

,

MTRIT K. SCHMÁUCH
'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGU�

JARAGU� DO SUL
DECRETO NO 874181
SupJementa lei anula dotaç6es do orçamen-
to vigente.' "

.

.

" SIGOLF SCHONKE. Pr.etfito Munfclpal ä8
Jaraguá do SulycEstado de Santa Óatarlna, no uso
e exercrcio de suas atribuições, com base na Lei
Municipal NO 801/80 de 04 de; oUtubro de ,1980;

·DECRETA:
Arf. 1° - ,Fica aberto um crédllo suplemen

tar no vailor de crS 16.000.000,00 (Dezesseis mi
lhões ·CfIe c'ruzelros) para reforço idb programa e

'

verba 'abaixo' discriminadas, constantes do orça
mento. vigente. a saber:

ANEXO 1- QUADRO A
0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601 .16915751' • 015 - Constru-'
troção e resllauraçAo d!e! Pontes e
Bueiros •.•. 00 00 • 00' 00 00Cr$ 16,000.000,00

ANEXO II - QUADRO' A
0601 .- DIVISA0 DE OBRAS
0601.18915751.015 - 4� 1.1.0 - '

Obras Je I'nsfalaçaes,.... . .•.crt 16.000.000,00
Ai1!. 2.CJ � Pan8lfazer face'as despeSas de!Cor

ren�es éfo artigo anifierior, ficam anuladas parcial
rn'e!nllel Q$ ségurrffés1 (fotações db orçamlento vigen
te, a saber:

ÄNEXO I - OUADR O�
'0Sõ1 - DIVISA0 DE OBRAS

.

, 0601.1'6885311.010 - P1avimen-
tação de Rodovi'a&...� .•..... crS' 11. 9()(). 000,00
0601.16915751.016 - Pavimen-
tação � Ruas: .•.••...•.... crt', 4.100.000,00

TOTAL. .crS 16.000.000,00
ANEXO II - QUADRO A

0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.16885S11.010 - '4.1.1.0 -,

Obras e Jnsl!alações. ó. " ••••• crS 11.900.000,00,0601.16915751.016 - 4.1.1.0 •

Oljras-e Insfalaçõe$.:. 00 00 .crS 4.100.000;00 '

,

fOTAL: .. Cr$ 16.000.000,00 'I' Ati!; so - Este Dec"eto entrará !em vigor na
daia de .s�aJ publicação. rfevogadlaS as disposições
em contrário.
/

'PAL:AeIO DA PREFEITURA MUNICIPAL <:t� Ja
raguá do Sul, aos 10 dias do mês de julho de 19á1.

alGOLF SCHONKE
PreJeito Municipal,

, eI'Q eXlercrcio.
_

.

O 'Presente Deoreto �oll1egistrado e pubHe,ado
nesta Diretoria de Expeidienfe, Educação e Assis
tência SocIal, IQÓS 10 dias do mês de julho de 1,981.

,lARTRIT K. SCHMÄUCH'
Di"êitlore

'

ris - CI.eC'11 PI'aelll.' ab'll
"

o abono do PJS come- quemà propiciava", e vai
çou a ser pago seX'l1a"reira� -permitir que o trabalhador
dia 1O. pela: Caixa Econô- reoeba ,o seu abono pelomica Rederal. aos traba- pJl8Z0 de um ano, ou seja,'Ihadores que tenham nas- os retardatários Poderão

, cido no mês de julho e retirá-lo até o dia 30 de ju
qua, estejam oadastrados nhe de 1982.
no 'Programa de Integra-
ção Social, há; pelo me-

, nos, cinco anos e que não O mesmo plano será
",cebam mais do que cumprido paM o pagamencinco salários rntnlmos vi- to do PIS junto as empne
gente no pars. O'WIIor a &aS e que facilita ao traba
ser pago é o equivalente· a ,Ihador que desta: forma não

-

um .'árlo mlnlmo atual pneclsa faltar o serviço,
'na região e que em Jlara- obedecendo ri siSlle'ma de
guá do Sul correspondel a rétlrada de acordo com o
Cr$ 8.464,80. • mês .de nascimento.
O· novo esquema de pe- Aqueles que tenham ,re-

gamento !d9 abono do PIS
_ -cebldo mais db qUe eín

a ser cumprido pela Caixa eo sa.lái'los mrnlmos, não
Econômica Federal, visa trabalharam em 1980 ou
evitar as filas junito as que foram cadastrados de
agências :e "atenuar as' 1977 em 'êUante, receberão
p� sobre .8: polftica os juros a pàrtir !Cfk) mês
�onetária 'que o antfgo es- d,e janeiro de 1982.

C1 calenCMlio !para pagamento dO abono :d,o PIS� pier
Ia Caixa EoonOi'nica' Federal é � Sleigulnte: .

'
___

Nascidos 1eI11: metiam a' partir de:
Julh��. "

I

10' Julho a SO junho,,:,82
agosto 03 l8iQosto a 30 junho-82
�tem,fjro, 01 setembro a 30 junho-82
outubro

.

08 outubro a SO'junh0-82
nóvembro 03 novembrQ;8 80.junho-82
dezembro 01'dezembro a 30 junho-82
Janeiro ' 11 Janel'rO a 30 junho-82
favenelro ,01' f�relro a SO junho-82
março 01' márço a SO funh0-82.

afim'
,

"08 ábrWa SO junho-82
maio 03- mala.a SO junho-82
Junho \ 01 Junho 81 SO junho-8�
Os rendimentos Je Juros serAo pagos a parti'r de.

Janeiro de 1982: com o se gulht$, caJeí1dlárlo:
'

Nascidos Iém: t1&cebem em:
Janelro-fevenelro 11janelro a 30.junho-82
março-abrtl 01- feylereiro a 30 junho-sz
malo-J�nhó

.

, 01 março a 'SO junho--82
Julho-agosto

_

08 abril a ,30' junho-82
setembro-outubro . 03 maio a SO junho-82
no�bro-é:feZembro _ 01 Junho a SO junho-82,

, ',ASE'
,

O caJen'dário para o pá- crtção no 6rgão. Os que.
gamento ido PASEP atra- não conseguiram netirài' o '

vés do Banco do Braslr PASEP nas ldBtas 'Pré-esta
Inicia a primeiro de outu-:. belecldas. deverão procu,'bro estend�o-s& í81té 20 rar o Banco do Brasil a

�� ábrU de 1982, obedecen partir do dia 10,de Junhodo ao nii� final da ,ins- - de 1982.
Ultimo !1iimero da inscrição - recebem a partir de:

,

Zero 1° outubro-81
'llm '. 15 outubro--81
Dois 24 novembro-81
Três 04 dlezembro-81·
Quatro 'p

29 dezembro-81
Cinco 20 janeiro-82\ Sela ;10 ,tewlreiro-82
sete

'

05 março-82
, OIto 26 març0-82NoVe 2Ó abril-82

A previsão do crescimento geral,

do movimento econOmco dei Santa Ca-
tarina em 1980 será' de 120% em rela
ção ao ano anterior Informou o seo�á..
rio-geral d'os grupoS � trabalho das 1,8
associações dei municflplos do EStadO,
qua estio reaJizando a an:állse lei confe
rências das operaç&es ,realizadas petlas
empresas nos 197 mtlnlcrplos nõ ario
'passado.

,

Este fevantamento começou 181 ser reali
. zado nO/dia 6 dé julho correnl!le· e deve-
rã estar concrurdb até o final deste mês '

quandO então, se terá os rndioes,gleirais
Ido-'movlmento lE!iConômlco dOS div&J'lSOS

setoré.s �mpresariais do, Éstado.

IE l1li

-di ll0%

S'ééulo e anos s,e ps,Ssaram e 's hist6ri'8J acusa
o vator e bravura db povo que aqui vi�u 19 �utou.
Nosso !povo. atualmen.te. conlt!inuS[ lutando �a ,con-

-

quieta Ido concorrido Ie] ansi:ado !progresso. O
nosso cutto ,aos desbravadores do pasSado. Aos,
her6is anônimos de hoje. as nossas homenagens.

,

)
-

.

SALVITI- Sociedade ASsistêncial,
',' ao,lavrador �o,Vale do ,llapocu

-
,. . -

""
,

, Saudamos os inOtOrl$ta8 jaraguaenses.
Eles levam aos mais dlSl!antes rincões
o quei produzimos em nossa terra.'

,

_ Como seus ancestrale, que.há-1OS anos

aqui fundaram esta cidade de Jaraguá•.
,móve-Ihes/o espfrlto dêSbravad'or e 8

coragem dos fortes.

AOS MOTORISTAS
AOS CÓLONOS
E A TODOSOS JARAGUANESES,
A NOSsA HOMENAGEMI

,.,

Marcatto )nddstria .
de Chapélls lida.

Empreendimentls ImobUiários . Marcatt, U�
Pedreira Rio Branco LIda.

105'ANOS DE FUNDACAOl
DIA DO COLONOl

DIA DO�,MOTORlSTAl
....! .

.

Três bons rndiivos para: nos'congratularmos todOs. Sentlín�nos or
gulhosos em termos-colabGJado' col'lFtrftO_ parcela para,o de-
senvQlvimento.

' , ,

,

, E; em transmitir o nosso .,raço 80 Colono, ao Motorista e' à gran-,
de Comunidade Jaraguaenaa.

. r
.

Comercio e ·Indústria . Breithau)t -S.A."

NOSSA-HOMENAG.M
jAos colonizadOres cl&Sfa terl'l8l que, � Jonge vieram 'Para sem.ear o'

progresso.
.

',-

Hoje. 105 anOs depois, Jaraguá do Sul é umaos maloa municfplos
catarinensesl Sentimo-no$ lenzes em aqui estar e contribuir para es-

se' progresso. :.

ComI6rdo em geral. IIÇOÍIVUI
, ,

Rua Pt1eSidente Epitácio Pessoa, S. 550- Jaraguá
, do Sul- S.O.

DECRETO NO '881/81
Suplementa dotação dO, Or98)mento Vigente.

. SIGOLF SCHONKE. Prefeito Municipal de, Jal1a-
,guá do Sul, Ieim·,exe"lJfclo, Estado' <:Ie Sanita Catarina, no uso de suas

'atribuições, com, base na Lei Municipal No 8011/80 de 04' de nov,.embro
de 1980�

,
,

D E C R ETA: .....

- Artl. 10 - Fica ,aberto um crédito 'suplementar no valQr die Cr$ .,

eoo.OOO,OO (Seiscentos 'mil cru2i&iros). para reforço do proglJ'l8ma e verba:
abaixo discriminadas, constantes <:t� Orçamento Vig$lte, a saber:

..

ANEXO I - QUADRO A '

0601 - Dlvlslo de Obras
0601.1691'5751.015 - Construção e restauração dei
pontle's e bueiros 00'00 00'" : 00 , .. ,crt 600.000,00

" ANEXO, II ,_ QUADRO A
0601 __;, Dlvlelo.' de Obrais

-

0601.16915751.01'5 - 4.1.1.0 - Obras. e Instala0.
_

'ções r •• ;-••••
,

•••
'

•••••• '

•• ;' • " •••••••• crS �OO.OOQ,OO,

Art. �-- O "ecurso para abertura deSte crédiil!o suplementar, cor-
nerá 'Por conta do Convênio DER-SC NO 24fi79 com o Departamento die
Es't!raidlas de Rodagem,' assinado eJ'Q' ,10 �e outubro de 197$, ,ratificado
,pela Lei Municipal N° 765f:79 de!' 23 de noy,embro de 1979.

Art. SO ..... Este Decreto entrará em vigor na data de, sua publica
ção, r�ogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO ,DA PREFEITURA MUNICIPAL d� �araguá do Sul, aos 16
dias do mês de julhO die 1981. .

'

,

- SIGOLF SCHONKE Prefeito Municipal, em exercrcio.
'O PrelSen'té Decreto fof" registrado e publicado nesf',a Diretoria de

!Expedreme, 'Educação e Assistência Social, aos 16 dias dlo 'mês de
iulho de. 1981 •

,

.'

ASTR�T T� $CHMAUCH - Dir_eto1'8
, �i:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

F$ SESIANO
'

,Com a participação de Campeonato, Estadual

A�sl�rp�I���� �����"���a� -A�ui��fu���, '_' ��__-�_--------�

ctesclassificadia: com 'a der bado à hoitá 'a, Prova Aús" salão' da ' EtetromOito:nes
rófa sofridla em su�� pró- tica do 'SESt- em homena- Weg, joga .hestßi: ,sáb.a®_

prlas dependências,. 3x� �: 18:09- ·35. anos de enti- pelo -Campepn-ato Estadual

para a Cristais Helri",g,' a :crad�. A· : largà�a deu-se fase final� êm. Jaraguá .do
lletromdtores' Weg bateu Idlefronte "à' 'Prefieitura Mu- Sul, contra"a ' Ind.ust'riat

� I1eipresentação -blume- nicipal, com chegada. na Convientos, d,e Criciúma e,

nauen§.9, no último' final" Agência do SESt, n-ii rua no ditai 1.° faz a, segunda
IJe:.sern:a:na, por 2 a O, 9a� Waltar Marquardt. Como paritida na Capital do ,Car

�tindo a sua ölásSifica- novidade, dos '33 par.tich vão. Caso consiga.,a, sua

tão à .fase :��-�dó'<>" .,..lIIeS;�17:. pel'llenctam �ao ' \ classificação, decide o tf

tampeonato Estadual Se!- 62.0 Batalhão de Infantaria' tulo com o representante
elano de Fu'tebol de S'alão. ge JoinviJIe, qUe levaram: de ChiBlPec6.
A�, agora, Ioga neste seis das· noWi meldiBlhas

.

1m.de-semana, contra a 16m Idlispu1la, no ent�nto, O

C\lass:ificad�, die! CricHJma, pimeifG ,Iug,ar coubeà Hefr

�ul do 'Estadó.
'

erJiG Herculano André, • da
ItnERNAS:� " Jal'laguá "Fabrih,�ßoJ Ivanir
estão em p'91no desen-' Ritta, da�g. 3.0 Dvi�icz

voMmento os logOs em: '4.0, Soldado Juarez, -5.0

eomemoração· aos vinte' Soldado Rosalvo, 6.° Or
I8lIOS da Weg. Todas as I·ando Jelinsky (todos dlo
modalidades; léStão em ta- 62.0 BI), 7.0 Oswaldo JO'sé

�. de acl,rradas disputas;' (estudante),; 8.Q . Soldado
oom maior destaqtle' para A.g;tonlo. e 9.0. Marco Anto

�s mais 1'o'pulal1elS _ vo- niet Demarchl, 'est.es" tam"

IfI;!ol,masculino e feminino, bém �o' Batalhão de Join-
\rtebOI d,€! salão e futebol vUJe. < ". , ••

suiço.

"WEG' "

.Seleto, é, ca'mpeão '

do'NorfeCatarinense'
, b trtulo do V Torneio (Filho).
NOrl!el- Catarinense die Para chegar 180 tftO'"

'

Futebol foi pela quarta lo, o Selleto 'teve uma

vez consecutiva p�ra u- campanha dJé altos e \

ma equipe filiada 'a L.:iga baixos, recuperando-se
JarBguaense. Desta f.e!i- apenas nas finais: Sete
ta o campeã6"Iá'-exem� to 1x3 Baependi, Selei
pIo die 1977; ,feV'o SeJ� to Ox2 Estnel,a, ' Seleto'

to, ao dier-rotar �. AsSp- 2x1 Grêmio Cônsul; Se
.clação

'_

Atlética Tupy, leto 1.x1 Tupy, Se4eto

,
de Jolnvllle na prorroga Ox3 Tigre, Seleto 3xO
"ção, por 1 a o, após o Cruzéiro, Seleto 2x1 Ti-

tempo normal Jer ,,&gis- gnel lei Seleto 1xO Tupy.
trado empate: sem aber- Sofreu 17 go,lS Ie'asstna- :
tura de contagem.

'

O'" tou 10.
,

gol dö trtulo foi anotado: .

, por Luiz Carlos, no se- Desdtel o. ano d� sua

'" gundo tempo .da prorro- _ instituição, sempre pa
r gação.·,

"
'

", troctnado peilas Ligas
, Um grànde. "público Jluaguaense e Jolnvlf
compareceu ao Estádio tense, o Torneio Norte

'JoãO' Butschardt", em Catarinleinse" os cam�

, Guaramirlm, lotando peões foram: Seleto em
suas dependênciap. O 77 oe 81, E$lrella em 78

Selleto foi cam.peaQ for- Q 79 e Tupy em 1980.
malndo com Linguiça; NteiS1ieI ano, nlas 24 piar
Pedro (Zezinho), Wilson, tidas reallzadlas, foram

Osmar i9! Vilmar (\I�rli); anotados 65 gols,. pelas
Gilmar, Ailton e Ronal- equipes Iparticipantes,
do; Valdir, Luiz Carlos que' são: Tupy, Tignel e
e Bénedito (o.rlando) ai C6'nsul (JoinviUe).,. B8i9\.,

a TUpy: TêCãO. ;Baío, pentlll (Jaraguá' do Sul),
Ronaldb, Alvaro e Pi- Esfrella (Nenau Ramos),

I rão; Carioca, Nenê e: Seleto (Guaramirim) e

'Paulista (Leque); Bar- CruZle'iro (MaS$arandti-'
rinha, V!aÍdir 191 Nilton balo

vence DO'

'ciclismo
I

A je(lui'pe de ciclismo
mantida pelas ,empresas .

do Grupo Weg' particlpou .

domingo die neva etapa do :.

C$rtIpeon.ato"1 Catarlr)enTSie' '.

de' Ciclismo, '·válida peola
segunda do ran.king de re

sistência e a quarta do
ranklng estaduat, desen
volVida na Rodbvia Gui
IlJ6!rme Jensen, que Iig'8i
Blumenau a Guaramlrini A
Weg�, na: categoria nova

'tos, ,fo! a campeã por e

�a!pe, com. o 1.0 lugar de
SlIv]ó', RQberto Ewàld. 4.0
de Jenny . COzzarin e 6.0
de Rober:tô Cezar Nicoluz-·

'

zi.'A prova teve um. pe'rcu'r
so:� .55 quilômetros. E
na" categori'a' aspirantes
(100 km.) Bruno Marschali
obteve a &.8 poslção�

Pelo Campeonato Est�
dual, a letaj)a segulni1le' se-
rá a de perseguição por: e"

quipe, em "'orlanópolis.
Ola 09 die agosto, será a
vez de Jlaraguá '(f:ö' Sal áé
dlar a competlçAo, cujo'
trajeto, deflnidô, será a
SC"301, entfiel J,araguá e

Nana0' Ramos, de chico
qunômetros aproximada
�eh'te!.A organlzaçAo Si ",f
vel local é :dia Associação
�reatiV!8i Weg.

André vence prova ·do·Sesi

FAt;AUMA
ASSINATuRA
,DO'

Correio do povir .

'!'""" Cr$ 8�O,OO -

Ligue pl 72-0091
.... ,boaJeltural ,

'

SEi\t1ANA DE gs A 31 DE JULHO DÊ 1981

DecisDes nlffutebohlesallo .'
tarztaile conhece �s. fina6stas�

-,

0$ Campeonatos adulto, decisão do juvenil e iofan
juvenil Ie inf.antil de fu� til, os resultados foram:
bol die. salão, desta. 1ieImpo.. JarJta Ox1 Arweg e Urbano
radia, chegam a' decisão. 2x2 AABB (infantiD �, Jari
Nõ adulto, 's�mana passa- tia 2xO Cyrus e Urbano 2x1
da, Breithal1pti O x 4 AABB AABB (juvenil). Hoje à tar-
-e Arweg 1x1 Jarita 19; no de jogam na AABB, às :.

decorrer desta, duas ro- 14h30 - Arweg x AASB,
oadas cf;91termina:ram o tér- 15h15 - �ari1ia x Urbano,
mino do campeonsto: Brei'; 16h - Cyrus x AABB 19 às

thaupt x Arweg te AABB·x 17h .......J-arita x Urbano.
Jarita (dia 21) ej JSirita x O campeão e vJce de ca
Breithaupt e Arweg x •. .: da. categoria participa do'
AABB, ontem à nolite, que CampeoSito Estadual, que
podJe ter encerrado o cer- não, if1eim datal d1efinida,

, tame, caso não tenha .ha- 'tampouco .: regulamento,..
vido !empatei nesses' jogos. para o seu inrcio
Pela 'segunda rod/adla da

'

FOl'lam encerradàs ,do" 4;� B - SallJo Anta

mingo dia 19, -as partidas nio 8, Caxias 7, Fluminen

válidas' pelàs semifinais '<:fo sé S e Vila Nova: O; Chave

Campeonaito Varzeano Va- C - G-neipel 10, Mathedl

reador Ivo Baehr, promovi. 8, Posto Moser 4 e Canto

do pelo Nova Aliança de do Rio.o.
='_ .�:

Três'Bios do, Norte. Allen- i ,

ça: 1x2 Sertan.ejo, Rio Cer- Apenas 0$ dois prim.ei-
ro 4x1 Juventude, Vila No- ros die! cada have a<!qUlrl·
va O'J:'N Flumlnen�, Cá"' ram o'direito die! �on-ttn�ar ,

xias Ox1 Santo Antonio, nas disputas. Qumta-f.eJ�a,
Matheâi WxO Posto Moser na reunião com' as eqUl-

Ie Canto do, Rio OxW Gnei- � pes classificadas, d!efiniu

pai . foram os nesultados, se a fórmula como ser�
que deram-a seguinte clãs diSputada a_!�dIe!ra,�el�
sificação final: Chave A"- ra do ce.rtamE!!; no .: quem
Rio cerro -1 O, S�rtánlejb .6; é quem" .no fut�bO�_: va��

.
Nova Aliança Ie' Juventude zean.o .de nDf!Sa reglao.

,

"

DO 'prlncfpio, uma página na história como eXl_emplo.
No p"es&.li1:e, a idlemonstraçAo ä� força e trabalho. '

Jaraguá::do Sul,'A9fic�tOr & Moto,ris�al, sfmbôip 'de
união, lte!nacidade e. progne'S$O, neste 25 de julflO, as

.

.
nossas homenagens.'

'

/,

r.l\�O�rLBRCA
.

SR
� " SUPERMOTOR

'Indústria d� :Máquinas Eletricas
Jaraguá do Sul, AI)O. 105 - 25 de Julho de 1,981
'\'

' '\

.... _-,

.

Nossas hQmenagens, n!eStá diaita, ElO Colono -
,

'pela _sua lexpresslva ,contribuição ao progrelSSo de'

nossa ;fIeIr"a; ao MdorfSla - autêntico condutor. de

nossás riquezas Ie, aos Munfcipie8 JaraguaenselS ,_

,

tradut�res do nosso deSenvolvimento, na paJSSagem
dO's 10S anos, de fundação de Jaragúá 'do Sul.

-

a.
01

• � ..

-.
-

."
I

.'
,..._ .j.

_

,
- - I "" '::'-'__ -

""
... )

• 1

,'. Sociedâ.de· Gráfica.- ,,·Avenlda Ltda. '.

", •

___________
11 ,',.._

,CARRO' NOVO ..

:- ; "",. "
'-

PREÇO VELHO
�.\ l

,

'

'/Chevrolet pelo,'preço' de
-

"

antes do, 'aumento-'
.

. ,

Emmendörfer' Cõm. de - Veículos
- .

Ida.'
,

Av. Mal. Deôdoro (em frente à" Igre,ja Matriz)
,Fones: 7�·0060 - 72-0655 - 72-0 9.69

.automáticá IIquigás
Posto de vendas e entÍ"eg�,

, , '

NelSt9 dià, 25 a festa é ·noSsa..
, Comemoramos os 105, anOs de .

fundaç�o � Jaraguá ,do SUl com muita ,,.

ale,gria lia certeza qUe toqlos nós esta-
, mos cump,rindo com nossa parte pana! o

'l>Togl'1eSSO a ,desellVolvlmeto (f9$ta ·1Ie.rra.
,A nossa saudação nesta data, Itambém COI)S�".'_

, : "grada ',ao'C()-Iono' � ao Mo,torista:!

AlimeDlíçios'
. -,

Sasse' Lida.

Fáb�ica'de'Balas 1Eii' Caramelos $ Tornefação'e
,

Moagam do Café MarCial "SASSE".
'.

'

Ru� Jorge CZJerniewic�, 457 -- J:araguádo Sul �,SC.

Ao motorista j:a,raguaJense, iéI brasileiro, - partici�
pante ativo do desel7lvolvlmento harmonioso d8l- Na
ção, as nossas homenagens neste 2S eile julho, da",
ta festiva que maröä'lgualméfl,te ã .p8S$âQem do CI9fI-

- - '�""I' •

téslmo'�ulnto 'ano �e'fu!àl9ão�d9ste pu)an"e-mun.icr-,-
1'.io 'd� Jaràguá dO·Súl., '

.. ".� ,'''::
'

,

..

,

'

'O no� preito de reconhecimenfo!

-I- ' •• ETSl�:t:,. ,:��.: Trans'portes'
'.. -

-.'
.

, '_ .
'. f LttHa. ;

"

,

,

fUiahJaraguá do Súl .._:" Rua FeJlpe'-SêhmldtJ 2SEf �
,

. Sonei :72'-O'{92, 12-0398 ei 72-1103,
"'"' ..•.. -. ,- ,
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"Elllobresc' ßtohiHza.- municf"
pios d� Ärea' de JS
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'. :�
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_

,.

,

feSta .:j' São" Seb.$(iào' '.

, ',.' resuUado< fiAadeeii,
"

.

,i -',

,.

Ä '�radiCio",al f��� ,�� ;:Sao 's��as;tiã0, 'r�ani!a� �de, 1:0, a :12 die ':' r-

[uího, apr'eséntou um neiSülrtàdo;, f'iÍ1�mqer�õ 'cénslderado .

muttö
I

bom
�Cr$ 4.337.115,06 o bruto e" Cr$ '2ß7q.an�,:89 o UqUido die. acon 10

com o baiancete divulgado pela coordenação da, festa e pelo Padl1el-

Vigário João lH,eideemarm.. '.
.

.

"

",',
'

�Padre João, à imprensa, esta semana, 7xp.l'le�sO!u votos Ide _agra
oecímento a todos quantos deram sua contnbUlça�, 16\ cDlabor�çao na

fiesta e.Iernorou qUlei !ella: dev:e ser sempre uma festa do povo, on

de . O'
-;

!POVO realmen�e .: ,encon:tJ1e ,ambil6ln�e .

pana. se. . 8i11�1g ra� ,

lei onde, possa a famnia inteira encontrar cO",!'lda lei outros �Ive'rtlml�n
/ tos a preços populares. O bo'!,": tempo no�, �Ias �e �,elsrta.fol' fator Im�,portante pára O' seu SUCi9iSSO" disse: o P8!ÖI1é! João, ao dlvulgar,D ba
lanoetel financeiro qUei sie apreSlSlnta djesta forma:

HISTóRICO' RECEITA BRUTA DESPESAS
COZINHA crs

:

. 570.846,42Cr$ 323�817,17
" 'BEBIDÂS -875.435,00 611.055,00 '

/ CHURRASCO "1.177.782,00. 698.683,00
JOGOS: ,:_
Asscaria Cr$ 31 .460,00

. Argol'as ' ,75.296,00
, roaa �o'rtuna 55.660,00
bin.go 32.100,00
coelho 17.086,00
sellel baiano 1'89;235,00
bonlooas 62,437,00

'41
.

80 200 00 543 . 494,,00nl'a;s "

PiNHÃO QUENTÃO 59. 007ß4
BOI NA BRASA 100.000,00
_'DO�ÇOES 550,00

i/-COMISSOES DE CAMELOS 14.000,00
Jantar Uon'sllRotary , 30.500,00
LIVRO OURO 9S5 . 500,00
DESPESAS GERAIS (músi,ca craxá,s',
prop'ag'anoa

'
,. 31 .467,00

TOTAIS:, �.-337.,115,06 1.766.311,17

"

'

'''''',

:r�iuraíleilQdftti�
. -',

�
• •

r_

�'I ',-" __

.

-

j .
, .

':A famWa ��ltJtad� de AUGUSTO.TÖMELlN"
agrádleê!_et ,O' i�nsurãvel aipoi:º,�ece�rdi(i), por ooas
�d'e �t.i 'f�ile��mênfo, 'i(jcol'irido dia 19 do oorren

JÜt07.81).
'

Djel manleinaJ l8!Sp�o1al·des�ja�, a viúva e S�'U� f'
lhos manifestar' die fQrma' publica que.; ao ..

Hosplt
São'José, seus médi�OS, en;fermleliros sao a le,lies di
maneira muíte especlat multo ,gratos .

,\ De 13 a't5'äe novembro, todos 'os mun.j(�rpio�' pa
, o m.unic�pib de RJol Negri- Área estão sendo meblllza
nho, pertenCieinte: a'Sulper- dos a �ãrticipar do' Emo-

'

visão die AI1é1ado Mobral de 'bneec, haja visto Rio Nie"
Jaraguá do Sul, vai sefdiar g,rinho, ao ,lado, de Jare-

, e VII ":Encontro i:stadual 'gl:Já do Sul, Pomerode,
"do Mobnal' Cultural· - Schroeder, Corupá e São

. , EMOBRESC .e,
. 'para tanto; Bento do Sul plelrtencer,em

-vem organizando o ieve,nto a !el;a. TDdias esses, muni-
de m40d'o ,8, l1eiceb:er cerca cíptoe de nossa áJ'lela deVier
de. 130 municrpios, batari- rão tomaír parte .do Emo
nenses. A pro'moção, é da brese.. haj� vlsfa R,io' Ne
Coordiehação Estadlual do cEmUia Vide!nte, cuja inseri
MOBRAL de Sanitar' Cà'talr;.;. ,Ção 'vai até' o dia 30 de S'€'
na, Pne!li8litura Mun'icipal de tembro.
.Rlo -Nlelgnlnho .e Oomlssão Durante O! dElsfite die a-

Municipal do MOBRAL. bertura, esses mun'icr-piOs
Tem o EMOBRESC O' ob- desfi.larão no final"

-

com
-, jetivo de promoVla;r e inife- suás "bandeiras, e/alego
grar _os municrpios catari- rilSlS, com Rio' ,Negrinho,
n;enSielS! 'através das ativida- ,oomo ,anfitrião, abrindo e,
des' cultCírais, procunalndo lelnderrandO' o diesfile. E
di�iScobrir, incentivar e pFle- até o final deste mêsi, a-
'servar os valores le,xistielr:!- crescentou, o S1é�Dr die di
tes dlSintro. da m1usica, li�e- ,vulgação' será acionado,
ratura, folclore lei telatro' 'para qUiSi m?ior númem
mostrandol o po:flSlncial ar: de !parti,cipanres ,convirjamtfstico lexistentel nó' Estado Ia Rio NegrijJho, com o in
,i�erleJméndlo dJSiSfa forma � ,ttlito dia Iparticipar e, p'res-

,interesse' do sleito,r. As mo=- tigJar o Encontro" qUlel S9-é1alidialdes qUIsi terão· !parti- mentiel é :realizado em San
cipaçãö, nesite EMOBRESC ta Catarina, portanto, nos
são' as-diel teatro, dieolama- ,'so 'Estado é pioneiro' em
ção, oratÓria, 'ginásti·ca rrt- promoção étessel gêniero,mica, balliert, Ipoesil8l, eXial- despertando inclusiVle! a
,cução instrumental, dUbla-" curiO!sidade de outros Es
'gl8Im�', múJsicá, sertaneja, taâ'o's da fedl�ração'.'., _

banda, trova, m;ágica, mJ- Além' die! Rio Negrinho, ,m,ica, ,can:to, coral :81 humo- já sediaram o Emobre,sc =- -------------
rismo'.

.

os municfpios de Criciúma, SEE divulga gaba_ristos. d/os SupletivosItupo'rangs, Maravilha, Xan-
',xerê; Campos Novos, el

I
/

Brusqula.

Por I$te in�elrmédlo, �ambé� agra�ec,em ao.s R

vereudlsslmos �adnelS Joa� e Miranda pejo �P?IO .

.

ltual como também mamflesta:m- SeII:.I ag radeclme ,

,�Iqurei envísram cond?'II�cências, c:�roas oe flores
mani�es�çõI6lS pI,eJssoallS/ de consolo,

, I

'Convidam pana ã mlssa de sétimo día, a ser
,

lebrada na Capela dSi São' João�Cha�nes�ltapocu�
nho, às f9h30min '�O dia 25 çorren�e.

RECEliA LIQUIDA
ér$ 247 . .029,25

264.380',00
479.099,00

Jarag,uá' do SuI',23 de julhO diel 1�81.
. '

9.356,00
56.253

18.000,00
.

550,00

534. 138,0'0 '.

2.754,64,
82.00'0,0'0
550,00

.

14.000;<rO ,-

12.82Q,00
965.,500,00

, ESTADO,D,E SANTA CA:t"AR,INA'
Prefeitura Municipal cIe'Jara9ua dO Sul

-I,,;EI M.o 82:fi/à1
'17: 68,0,00

,(-)31 .467,00'
2.5�0.803,89 ,

AUtoriza o podet! ExeClltivo a�ntrair �mpr.

_ � polir antecfpação 'de, receita e dá out

,Plrovidii\�i...,

.�

Vacinação anti-pólio
será, nó dia 15
Nesta sábado, estarão

reunidos em ,Florianópolis,
os principais responsáveis
pelos Centros Adm'inistra
tivos Aeg-ionaiis die Saúdie',
'com O'· s�cretárié> dia· Saú
de, Waldomir:o COllautti,
para a9i�rtar deftalh�s vi
Sal1dO' a vacinação da po�

, pulação infaAtii d� nosso

Estad!o cOntra -a ,pal'iSilisia.
,

,
A vaoinaçãO! qu,e. deVie�

ria aconteCie!r simultanea
men�eI em todo o País no

dia '13 die junho, como se

sabe, fo,i tran'sferida pal'ia:
c dia, 15 die! agois1o:, em

virtude da leb<istência. drei
fungos 'nas doses -proce
déntes da luguslávia, sen-

do ágora súbstituí'o'as,pelas
vaciri,aJS díe proQeiclência
belga. Segundo o titular
do" CARS, J,ohn Brem
mer, que abrange tO,dos os

municrpios da negião Nor
dasté do Estado'" as vaoi
nàs die! o'rigem belga,

. para,
'apHéação die rotina, já,se
encolltnBlm no:s, posto,s die!
sáúdie, no lelntanto, O' gran-

,

CJ:eJ�(lIte ipara à-:-vaoinaç,ão
lemr massa da 'pOpulação
infantil, no mês que vem,
�inda não chlêlgou. ,)

1:

O Sr. SIGOLF SCHONKE,. prefei,t� Mun.icipal! �ie,xercício, die leiJaraguá ,çlo SUl, Estado _de. Sant� Ca,
tarina,' no uso das ,atribuiçÕ!eis. �ue lhe �ao c�nfepda.s.

, Fiaz saber a tadiOs,os habltan,tes dleste Mum�rpJO
'que a Câm.ara de Vieireado·l'1es apro,vou e Je,llel sanclo:na

a segu'int'e\ Lei: ," ,

-.' �,(

,
. I

Del acordol com a Super-
viso.nai cfe .f.rea dö. Mobral, pa die lSó<ames para 10 e ,2°

graus,- qUie voltarão a seil"

rlealtzados somente em

julho do próximo- ano;'
. ,"Vamos ;realizar umi a

plelrfeiçoamielnto' dgs ins
trUmientos de avaliaç,ão e

'dos programaJs dos bancos,

de questões'� afirmou Ro�
samaria.

A Co'missão,Oentral de
Exames SupletiVOS da ,Se�'
Ci'etaria- da 'Educação, li
bemu no início dia semana
Oß gabaritos das; provas diel
1°, 'e 20 gl'iaus" neaHzadas

"

'dias 16,17, 181e! 19 do corO Legislativo: jaraguaein- ri·a c'o,leto,ra Ie! compactado� .

rente mês:, em todio ° Es-/se, atendendo, faD pedido ra de lixO' Ie úm tánqule di" ,

die! convo'oação db prefleito água com capac';dlade, de tadO'.
- '

,
,

,De acordo com as in-em exerc[cio,' -SIGOLF 10 mil litros. O valor des-SCHONCE. , dlel acordo com te Ie!m''p,"é-I'mo é .de C' r$ .',

fortmaçõiés !pIlIestadas Ipie'la
f d

' " ;:;r

p:rofessbr,a Rosamariá Bie- Está con irma: a, poro, ,que Ihie!.facui�Çt 'a Lei'Or- 131 milhõlEl'$, leguiyaler\te. 'ao ck MonguHhot, presidente �outrO' lado, a r1elali:z:açãogânica dos' Municrpios, valor dos I�guipamentos;, d,Si COlOces, p,nelSltaram elxa- �e �iXa�,es .suplreaivQ.s próreuniu-se leiXtraordinaria- que seirão destinados .'

ao
, miSIS 3.600 candidatQs" 16m

. fl�sl?n�lI:zialnte� : para +

asmente lem duas oportunida serviço de te!rraJpl<enag�m, quase 15 mil provas � hau 'dISCiplinas� otlca, lells:,rordes, lesta semana, panaJ a-' corte :dIe saibro, abertur:al ove um índice dlei absteln- ,'téonica
.

e.. -.1!,erlleiC.OJ.:!l 1,1nIca-J>�elCiar e vOltar três proJe.. de nOVI8iS mas, ,at8llrros, Ie:n- ÇãO' de dez por oento' dias çôes, cUjas mscnçO!els ,e�-tos de lei !81m caráter de trê outros afetos à munici- insoritos. terjio abertas de 27 proXIurgência.
.

. , ,palidad!e, evitanaD desta A Comiss,ão' Oentral de mo a 21.. ,dl� ag�s:t� n�s, Um dos projeto's, au'tori- forma a oontrataçãO' oie 'Exames J1eVeIDU aind.a que ;UCREs drei Flonanopol.ls":z:a é> EX9lcutivo a contrair ,slervi,çDs dlel/�erceiros, gie,. ,no final do ano' não será Criciúma, Blumenau, J,omemp-rés'tim,o' por antieiCipa- randO' eco,tlomia ao Muni- realizadraia tradi,cionál eta- ,- ville, LagleiS e Chapeco,ção da receita ,g,e!fíaida pe- crpio. ,

•1'0· Fundo. die Par.t:ic,ipaçã'D 0 terceiro quê nelcebeu Testemunhas de Jeová planeJamdos Municrpios no Imposto \..aprovação, autorizlaJ o E�el '-.. con,gressos . bíblicos _

/

sobllei
.

Circl!llaçãD de Me'r-, 'Cu'tiVO' a' adquirir lelqú ipa- ,

cadbrras'até o Jimite die., mentos rodoviário·s jl,lnto AugustoS. Machado 'Fi:". .0 programa el;ltá divi.di-Or$� 30 'milhões, dando co� ,a Linck S. A. '"- Equipa- ,

lho. adlministrado� dos. con 'do 18m qu�tro aspl6ICtOs bámo g'aJriantia -ao mutuante mienfos R9doviár:ios e In- gresso;s, piei' distrito d,e, to- sicos que evidenc,iam a(BESC), nlelSta operação die dusttiais, Sie1ndb uma mo� ào o pars, "da sede das manl8linaJ prátioa da leal(jäc'rédit(), cdtas. do,'FPM. O toniveladora e duas pás- liesteímunhas 'dlel Jeová, na die: á, Deus, delSdle a vida., empréstimo, de acordo oarregadieir:8Is. A aquisl- cidade die! �ão Paulo'!l- conjugal até o envolvimen-com a meinsagem dJo. ExJel- ção seJrá à,m.o,rl;iz·ada em nunciou ontem que se es-, to com a comunidade. .cutivo, desUna-sei e dotar flové pl1esitaçÕie,s m,enSaiis:, 'Piera m,áts �Ie deÁ1llirth ·oon- Um,!i' parte lesplãcial 'doq_s cDfres púbHcos dre! re: pagáveis a partir 'diel ;anei- gnerssistas' nas 42 assem- progra,ma' selr:ão os ,'dra-,cursos para setleJm a:pl'ica- ro de 82, no valor dlel Cr$ bléias diesse g.rupo,' em m8iS, em trejles típicos; d,edos em diViersas obras qUle 4.724.716,00, cada, COrnO' todo ó' Brasil;, nesta época ventos bíblicos que temr aesitÍio 'sendo, nelaliiadas' no' gal'laintia aa opemçãe, o ' ",ár com o,s 'protblérnas a-'
.

do ano. ' ./Municrpio. '/ Municrpio oaucionará 'a tuai'sl.
.

Outro projeto, autoriza o p�r'tel suficilente das Iparce- O tem'a único será "Leal- 'Em Balneárip' Camboriú,ChlSJfe dia- �Xle'cutivó a c()n� ,

Ia,s qUie mensalmlélnter, cou� ci'adle ao Relino''', \l€lSperan- g,erá "diél,s-o, d� julho a 02trair leil'!1préstimo com insti- ,ber�m' ao MunicrpiQ, do dO->SI� que a�, assiembléias die 'ago�to pró..�imo, 'no'tuiçãó financeira, iel tem ICM,
_ atliaiarY) pessoas de todasi Centro' ,oie Promoções dacomo obJetivo a aqtJ4s.ição Embo'ra aprovados, os

as rodas d,á vidla �uel S�i GITUR; no'quilôinle�ro 137de :eqúi'P�úr.leritos rddoviá-, pr9jétos originaram" lélm
im!portam c.om" sua· .condl- da BR-101 iel reunirá, con..,r:ios:'dôí�tratOr!eJs die!j�ste\i- discus!sôe.s, qüalnto a .redia- ção pÉllranfe r

Deus, disse g'neissi�tas de' toda Santaras, cinto chássis, die ca- ..Çã,o;S1 finalidade dos mi9s-
elle�_'

, C�t8irina.minhÕes, três, caçambas 'mos. A oposição voto,u
_ �_ "

I
_,

bascufan�es, unia carroce- contrária. , Baix'a' a freqüência. na. bIblioteca
P' �. ti" i,.., -

-,' ,:' : no semestre
"

-,-iscaIS:
"

ara0 '

'.

ã hábito pella Iielitura do poSsui vários comp,êndiös
laraguaer.l's�, que, acompa- e coleções resp'eritávE;llis p'a
nha a média nacionall" p,ro- ra o alunad.p Ie' .outras
vando que o" brasllteira. pou obnalS l1lara pesquilsa.. No
co lê, está' longle dei ãtin- s61r'neSltre, revela o l'1ela.:tó
gir' um . inFniltlo d,esejável. rj'o qUie hOUVieI 888 emprés-'
Jssö é o que compro:va -�s timos de I.ivros e 906 con-
númems. sultas, perlaz�ndo;I1Ín to-:
,Pará uma popl!llação de ,taJ de 1.794 livros i81, 64

48.801 habitan:tels, qUiel O' Ipessoa� Sei' iFllscl1eve-ram,
Censo�80 'acusOu, ,al, fre- ,no fpelríodlo. No mês de ju
qÜênoia die público junto � I!Iho, 135 livros fo,raÍil1 em�

Biblioteca Pública Munici- pr1€IStadOS" 25� consulta
!par "Rui Barbosa", a úni- dos e freqÜência ,de 298
ça da cidade, le�ce'ção �eli- plessoas, a quase, total11ida
ta ás de íparticul,ares e co�' de a'lunos dDS 18sfabe'"
légios, foi fraquíssima no' leciinentos die! eRs,ino"
primeiro seme1stre: apienas alilin:ie,:pessoas se. insel1e!"
1 . 279'afrequentaram, des- veràm na

-

Bil:lliO<telca para
dei o iníciO' do anO'.

/
retirada de livros lei, 35' fo- ,

Muito lembora não B:eja ram.doadosl piê"ó Movimen
uma bibliotelGai modlello, ta- Jevem"SI9Iicho-Nodlek"

.

CâmtU'â _apr.v� projetos -em regime
de argêncla_

,

Art. 1.6 � Fioá o'' Chlefe do :podelr Executlvo' M�,

n�oipal autorizadO a, cQI!I',tra;ir �o Banco do �sta�>o (J�
Santa Cataina: S, A., em�prestlmo P�!- .ante';?lpaçao ,

I red.eli.ta -g.erada.
pellÖ FundO' �e Parh<:lpaçaol diOS. �u:nicrpios no Imposto' ,sob:ne Ci'rculaçao' dei �erc.a Oirias, àté o liniite,d�el Cr$' 30.?00.OOO,00 (!nn�a_ m,

.

l'hões drei cruzeirOs) ..
'

,

. '

'

,,§ ÚNICO;;';";' Para o's fins c.onstant�s'-n:eSíliel,ar
tigo fica o Chiefe do Poder Exe�utlvo M1,Jnl,eilpa1 8)U�
riz'adó 'a'ofleirecer como garantia €I,e p���me!';t�. d��:mutuante as quo'tas, do Fundo de Pa�lelpaçao .

Municfpios no ImpostO', s?bre Gi!rctlll�çaD Eliel Melrc�o_:
rias no preselnte ,eXi8!rcrolo. '. . .

d
'

"
,. Art. 2.0 .- Esta Le'LleI�trará 'Iem �rgDr � par!lr_ a

data de sua pubJi,c:ação, rev�gadas: as: dlsposIÇö!6iS
em contrário. '

U'..,IIGIPAL DE' JA,, PALÁCIO DA PREFEITURA M 1'11','
•

"
.

RAGUA DO SUb,
'

aos' 23 d'ias db �ês d,e Jtl'l'ho,
'.

d�

����LF SCH:�NiKE � P�o Municipal e� ����to
,

,...
.

f·
'

·ft"·rad·'a' 11'0]- p'ubl'lcada nestaAresente Uel 0'1 regl,��. '. C!
. _.'� •

sel.cnelt:ria d�. Exp!eidilen!e, Ed.ucaç&o, .e.
Asslstencla

ISocial. aos 23 dias dia mes, ,ge JulhO' d� 1981.
,

\

,., "ASTRIT IK. ,SCHMAUCI-:I � D'I,re'tora
,

,

, 'Pi'!eifetura Municipal" de GU8ll1ã�lirim;
SindicMQ; dOs Trabalhadores Rura,is

':'EMkTERV:A.CAR'ESC', '

' ,,'
,

Primeira' festa. Múnicipal do COIoIO
"

ßia'25 dj� Júlmo:,de 1981
,"Par1:1&i:p.émi

,Baile dia' do'Colono,
,

.

-.-' ", ...

Dia 25 de Julho
'[oc-al ;_ Salãol Ouro- Verdie,
!Ho�ár.iO � 22' borasi '

'II i 'iGQn�lmlto Bàndinha 'Es1!rê:la"do,Vale
Ha.r' sor.telio .-:um' fôgãó doado 'pêJa P"eiJtura' ,Muidctpat da Gua..

.

. '.
"

....,..
�-ramiriín.

,

,

Totdlà; a" renqa Hquida rêverte!rá par:a ° Sindicato dos Trabalhad:o;fíe�: Ru-
rais 'dré Guaramirim.'" /

'

OBS.: PROGRAMAÇ�O' DESTINADA PARA
, AGROPECUAR'I$TAS

D-ia 2-5, da Julho .- Local Salão Pároquial.
13h3O'min - Abertura da Primlelira Festa Mun'icipal dlo ColQ<r:lo.'.

"

. ,".:1'4 haras -, PelI·eSJtra: Administração ....Rural à, �argq d'Ç!: ACARESC
,

.

15:h30m(n ---Palestra,: Sindicalismo à oargo de SinEfi-cato,> dos Trabaltla-
dOries Rurais.' ',' ,

,

'

16h3Óm'in -,
-

EnoerramlentO' dias Ativ.idadles. '

,1'7 horars -- Coqw'etel no Salão ParoEfuial a todos os Co'l'onos do Munici
,pio, ofere'cido pela Pl'1eflE?i1u,ra MuniCipal,.

'. ',..

",ollenlqçao
Iri&u,lária

.o Chefe da 5a. Insp,e:to,.
ria Regioria,l. die Tributos
Estaduais, d!el .JoinviHe;,
Ney Vianna dei Albuquelr-,
que, informou gue em con-

,tinui�ad� ao'
_ programa

.' Jel'a!borado pella Coordena
ção die Fisca,liza:ção, -e
Tribwtos dia Secretaria ,da
Fazenda' do Estado de
Santa "Catàr:inà" lelstará dei
I,antão iem Jàraguá doO

S:ul" nó proximo dia 03 de

a§€>s[o, ,.o"'Fis�)al .dlel Iribu-

tos Estaduais Paulo Men
des, quSl ficará 18/ dispos:i
ÇãD dos contribuintes na

lixàto,ria _Estadiual, 'duran tel
Ó expedien�el da repártição,
para informações ie eriren
tação 'B r�speito dier maté-'
ria tributária.

I No dia 14, o plantonista
'será (> Fiscal Cláudio Emí
lio Gualsco e, nos dias 10
e 20 die agosto, O' Fis.cal
AehiHtels Santos Silva.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




