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Casan conclui, obras .este mês
em Corupá

AS obras do sistema ds

ebastecimento de ?�ua es

casan em Corupá, cujo
custo' será de Cr$ 50 mi

lhões, estarão concluídas

até meados de setembro,

garantiu à impre�sa o ad

ministrador reqiona] da

casan, Osni Piske, que esc

t�ve· semana passada ria

quele municíplo inspecio
nando as obras. Informou

ainda o, administrador re

gional que o sistema de

água' de Corupá beneficia

rá aproxlrnademente ....
10.310 pessoas.
O sistema de abasteci

mento d� água de Corupá,
cujo contrato foi. assinado
com a empresa vencedora '

da concorrência pública
- A. L.A. Empreendi
mentos

.

e. Construções
ltda, de Curitiba - terá
inicialmente uma vazão

em horas de maiór con-

.sumo de 14,55 litros pai'
segundo, estando previsto
um aumento, até o ano

2.000 -de 43,65 litros por
segundo, conforme .ante-
-cipou Osnl Piske.

A captação do sistema
de abastecimento de água
em Corupá é feita no Rio.
Ano, Bom, esquerdo. De

lá a água, Segue por, gra
vidade até a estação 'de
tratamento, distante 6,555

\

metros. Desta €'stação,
a áqua.é remetida ao re

servatório, cuja capaclda- ,

de é ,die 400 rnetros cúbi
cos. Deste reservatório,
a água segue para a rede
de distribuição com 25
mil metros de extensão
O sistema de água do

munlclplc de Corupá se
rá conctuldo este mês, ,

quando passará a' bene
ficiar 10.310 pessoas, a

través de 2.062 ligações.

'As pornochanchadas sustentam'
-os cinemas' ,

As programações cine

matoqráftcas, que habl
tealments são apresenta
öas' neste jornal e em ou

tros 6rgãos de imprensa
,da cidade, trazem, em qua
Sé sua tetaüdade, pelj:..
cuias pornoqráticas. Para
Mário Müller, do Cine Ja..

raguá, "elas representam
a própria " sobrevivência
dos cinemas, pois são as

únicas que vend�m me�
Ihor e' que ainaa trazem

algum público. E issó é
ur;nao, realidade insofismá
vel, ta'1to que o próprio
americaDo passou a pro:
duzir e exibir "pornôs"', I

o que não era a sua espe- _

cialidade" .

I

E, o único cinema ,da, ci- ,

dade não foge à. regra.
Exibé, c'Om freqüencia,
muitos pornôs, na propor-,
ção quatro por, 'üni, po
rém, se o filme não é bom;
segundo'Mário Müller;' as
sessões não tomam nem
a 'metade da capacidiade
de 650 IU,g�r:Els da, ,casa,
uma veZ:' que a média, hos
dias de sem�n.a, é de cem

pessoas" número que se

eleva nos �inais.,"dle-sema-
na.

' .

Afirmando que atual
mente não é compensató
rio ,manter em atividade
�ma casa �xibidora ,de
filmes, Müller assegura
que "a .receita geralmente
é quase toda' aplicada na

manutenção do cinema e

encargos dele' decorren-
tes".

-
'

,

Àdiante, �isse que "al�
guns replamam que ,oit-en
ta por/cento,de nossa pro.
gramação,- pelo menos,
seja pornochanchada, no

entanto, g�ando é die' \ou
tro gênero, não há a recJ�
,praca, isto é, eles tam
bém nãQ comparecem,
IO�nando difícil a adminis
fraçãö programar filmes
ue nãq séjam "pornôs" e
e, por ir'Onia, são os
e dão o sustentáculo à
Sa".,

'

,

E quantd a esse tipo de
hle, 'lembrou qUe a 'por
chanchada�ihvadiu 'os

..
emas devido a legisla"

?a8 que obriga os exibi

â?'res' a 'passarem urrl"mí

�I!no de trinta dias de pe:
hculas cinematográHcas

"

..

brasileiras 'a cada três
meses. és filmes "por
nôs" são prodezldos em

grande _ quantidade no

país, seguramente noven

ta por cento da produção
nacional e_ Müller-

. ataca:

"Se o filme brasileiro fas

se bom, com rarrsslmas

exceções, é ciaro, não

precisava uma. lei, para
ol5rigar a exibição".
O-povo, de uma manei

ra geral, gosta de porr:t0-
, chanchada e algumas
vendem, 'bem, como ""Eu

Te Amo",. uma produção
nacional que permaneceu ,

treze dias em càrtaz em

Jaraguá <;lo 'Sul, sucesso

de púbOcO. E cOHoboran

do com a, alirmativa (je
que a quase -totalidade
dos filmes bras-i'lei ras são

pornográficos ou porno
ch,anchadas, o que não é

novidade nenhuma, nos,

últimos cinco meses, ape
nas dois _não o eram. Eil')
abrH, ,os filmes naCionais

exibidos no' Cine Jaraguá

Iforam "Giseie e O Incrível·

Monstró TrapalhãO; em

maio: Intimidades, de Ana

lu e Fernanda e,' Eu Te

Amo;, em júnho -, O In-
,

seto do Amor-, e O Porão

das Condenadas; em jU
lho - Estrada da Vidá, O
Sol dos Amantes e O Gos

to do Pecado; n'O mês de

agosto :..._, O Mundo Má
gico dos Trap�lhões, Noi

·tes de 'Orgia; Bonitinha
/

Mas Ordinária � Essas De"

,,!iciosas Molheres.
O cine ação, comédia e

aventura tem também' ,seu'

público certo, embora pe

queno,�no único cinema da

cidade.
'

Sobrevivem os cinemas

a duras penas e, além da

cöneorrência da televisão,
so,frém outras concorrên
cias atípi'cas, que 'tem de

temlinado o fechamento

de muitos deles, até meso,
mo em grandes cida.d'es e

capitais. ,

'

E no cinema local 'está
.

em cartaz, até teTça-feira,
o filme "O Nimitz Volta

do Inferno",' contando' a

aventura- de um port?
aviões nuclear norte-ame
ricano, com um' respeitá
vel elenco: Kirk Douglas,
Martin Sheen, Katharine
'Ross e James Farentin.; ,
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Com um Molo Clube, agora pislas de cress e karl
Tifa dos Mônos, próxi
mo a Nereu Ramos, es

tá em fase final a' cons
trução da primeira piso'
ta de motociclismo da

microrregião, de velo

'cidade, com 2.10.9' rne
tros de extensão, apro
ximadamente.

O terreno é de pro
_.- priedade de Luiz Cé
'- sar da Silva, que está
construindo a pista de
velocidade e' nos próximos dias inicia a de
moto-cross. Segundo o

'

próprio ao CP, ,essas

pistas serão cedidas ao

Moto Clube Vàle 90
, ítapocu, para realiza

ção de, suas promoções
bem como para treina
-nento,

1

,

.
,3

4

( A microrregião, con- petições está confiado

ta desde o dia 28 de [u- a Alolslo Fralizner ,e Be-

lho, com o seu primeiro' nício Giacomozzl .«

moto clube, batizado Para ingressar, no

como Moto Clube Vale Moto Clube, segundo li-

do Itapocu, que se pr»- defonso, basta procu-'

põe a reunir os moto- rar a SUa- sede provisó-
.quelros e simpatizantes ria, junto ao Moto Sch-

do movimento, I princr roeder, na
.

rua João

palmente quanto a par- Marcatto, pagando uma

ticipação em cornpet; ,jóia de Cr$ 1 mil, além

ções, como já ocorre' de mensaiidade de 'Cr$
com alguns de seus in- 150.

'
.

teqrantes ,
'A Associação recém-

São 16 sócios-funda- fundad'a, estará repre-
.

dores, que elegeram, sentada em competição
na oportunidade, a, di- que ocorrerá nesta do-

retoria do Moto Clube mingo, dia 6, na inau-

Vale do Itapocu. Na guração de uma pista
presidência' está IIde- de motociclismo, em

tenso Rudi Berchtold, Florianópolis. E no' dla
um dos ídealízadores '7 ce setembro, segun-
da criação desse Moto da-feira, os metoqueí-
Clube, na vlce-presldên- ras farão o desfile

'

de
cia está Pédcles Rome- encerramento da para-' E como passo seguin-
ro Zanluca, Élio Armil-. da, cívica, com suas má- te, isto no próximo ano,

do Froehner, é o secre- =uinas perfilando na será, construída uma'

otário, Wilhelm Guido Marechal Deodoro. pista para kart, consi-"

Borowicz o tesoureiro, PISTAS EM -,
derando que existem

Ângelo Plazera Júnior o ,CONSTRUSÇAO muitos aficcionados des

relações públicas e, o A apenas seis qullõ- se esporte em nossa re-

departamento de' cC)m- metros do centro, na glião. -

'

Soares centlena, julgam.�to de apresentações folclóricas,

o' "Correio do Povo" Folclore, órgão integrado julqatório" .

em sua última edição, sob ao MEC, através do lnsti Na continuldade de

o título "Euclides da Cu' ,'tuto Nacional do Folclore, suas exposições, afirma:

nha" vence o Festival do afirma ser amplamente fa- "Não que entre os . mes-

, Folclore",. abordou a rea- vorável e aplaudir a reali- mos faltem. qualidades

lizáção do 1'0 Festival do zação 'desses .testívsts, culturais. Isto não, pois
Folclore, ,da 19a. UCRE, que vêm se transtorman- todos são ricos pelas suas

destacando os : jurados do, segundo o'próprio, em origens ét['l'icas. Mas COm

qúe escolheram como verdadeiras festas folciá' pará-Io�, isso somente se

vencedora, .dentre, doze ricas, tal o entusiasmo e ria possível se fossem'

estabelecimentos partici- dedicada abnegação, não grupos afins, semelhantes,

pantes, a Escola Básica só die professor�s, mas-, no caso concurso de gnt

Euclides da 'Cunha, de principalmente, das crian' pos de Boi de Mamão,

Nereu Ramos, baseados,' ças participantes. ou de Cacumbis e por aí

na or:igínalfdade', criati-
� afo.ra. Nem entre grupos

,

E acrescenta: '''Mas 83- '-dvidad'e; interpretação, ,co- de Pau de I=lta, p<;> e-se
tão cometendo o GRAVE

reografia' e mensagém de
ERRO de

realizar conoursos, por

cada apresentação.
promoverem serem de culturas diferen-

c;oncursos entre os gru- tes, uns de origem ale-
O fEto do !ulgamentd pos, das éscolas partie i- -

t tma, ou ros por uguesa,
das �alJresentações folcló- �antes. Ocorre que, 8n-

hispânica, etc, quanta
ricas foi conçlenado pelo tre grupos' folclóricos, mais entre grupos diver
PreSIdente d'a Comissão NÃO PODE HAVER JUL- sarnente opostos cultural
Estadual' do Folclore, Do" GAMEl'HO, por perténce- mente" :
ralécio Soares, que elas- rem a culturas étnicas di

sifica como umà "malda� ferentes, por nós acultur�

dê" esses procedimentps das. Como se pode jur
jkllga,tóri'os, por entender 'gar uma apresentação de

pertencer a culturas étnl' , um grupo de folgued_o do

cas diferentes, por nós Poi de Mamão, com um

aculturadas e que, por is- qrupo de Dança do Pau de

so'mesmo, não1pode e n'ão Fita? Uma apresentação,
deve haver fulgamento. comparativa do fololore

Em correspondência ao teuto-brasileiro, cOIJI o

mais antigo semánáÍ"io do afro-brasileiro, o luso com

�stado, Doralécio, na qua- n,rupos aborigens, o, íta
-' lidade de Presidente da lo:brasileiro, eté. É uma-

Oomissão Estadual do maldade tal procedimento

Para o Presidente da

Comissão Catarinen�e do

Folclore, julgamentos des

sa natureza é um desestí

mulo às professoras, às
escolas de comunidades
carentes e às próprias cri

anças. Acha que para as

escolas participartes de�'
vem ser conferidos . tro

féus, certificados ou brin

des oferecidos pela indús-
+ria e, comércio.

'

��GY DO'>\)\.
,

,
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A Semana da Pátria em Jaraguá.do Sul
Des-d'e: terça-feira, dia

10, estão se desenvolven

do em Jaraguá do Sul as,

comemoraçõEs da S8ma

ná da, Pátria, que culmi

narão no dia 7, quando o

Brasil todo cqmemora, o

fato mais importante oe

nossa história:, a Indepen-
.

dência.

vorad_a- Festiva, com salva festividades.
, .

de tiros e des�ile de tan- Nessas, solenidades to·

farras escolares. Às 8 ho· das,' é importante obser

ras, hasteamento solene var que a Semana da Pn-\
do Pavilhão Nacional pelo tria não deve 'ser vista

Prefeito Victor Bauer, com apenas· como festejo de

a presença de autoridades diás do passado, mas sim

e órgãos represer:ltatlvcs como momento de refle

da comunidade. O orador xão sobre os fatores con

oficial será o Dr. José AI ,diciona'ntes da 'ndepen
berto ,Barbosa, Promo,tor dência no presente: o quê
,Público da Comarca.. significam, para cada bra-

As 9 horas inicia 'o des: sileiro, no momento aoH

,file cívico pela Marechal tlCo que vivemos. ' Tra

Deodoro, obedecendo ,a, ta-se da melhor ocasião
ordem, já d'ivulgada nes- para I pensarmos como

te jornal. Após, hav6r2' vemos o Brasil como Clm

uma ,churrascada promo- pçivo, uma nação"l1o mun

vida pelo Grupo dé Esco- do; como vemos o ,nosso

teiros Jaqoritaba', às '11 momento histórico e. os

horas, no pátio de festas caminhos que seQluimos
da Igreja Matriz S. Sebas-' 'ou pod'emos, seguir; como

tião.
'

.

vemos
�

o pa'pel, de cada
um die nós na, sociedade
brasileira; coma - melhor

A arriação solene das viver e atuar dentro dessa

bandeiras a'contecerá as sociedlade a, inclusi'v9,
,

18 horas,_ encerrando as como àp�rfeiç()á-Ia.

Lei sancionada' ratifica

honestidade do,'Executivo
O Prefeito Municipal Victor Bauer, sancionou es

ta semana a Lei n.o 827/81, que reconhece dívida 'do

exercício -anterior, valer de Cr$ 4.122.693,03; para pa

gamento/ de 'serviços extra-contratuais executados de

02 de setembro a 01 de dezembro de 1980, na rua 0.0-

ronel Procópio Gomes de Oliyeira pela Empreiteira
Cesbe S.A. - Engenharia e Empreendimentos.

'Diversos' atos cívico:: ,e

palestras estão sendo de'
senvolvidos. ,E n tidades

participaram e participam
�do hasteamentq solene

dos, pavilhões defronte Ei

Preféitura Municipal, que,
neste sábado, está' â car

go da Escola
/

Particular

Jaraguá e domingo, 'do

Colégi� E:s'tadual Ab,don
Batista. No dia,' 6, (ama
nhã), às 9h30, passeio ci
clístic'O "Integração Esco�
Ia-Comunidade" e, segun

da-feirjl, 7, làs'6 horas, AI-

Com a aprovação da lel 'pela Câmara de Verea

dores" o Exeóútivö ratifica sua honestldada no caso do

tamiqerado cheque de Cr$ 4 milhões: adiantado para
pagamento dessas despesas à Ce.sbe, comprovando
que não 'houve má fé e dirimindo as dúvidas levanta
das pelo Tribunal de Contas do Estado, que originou
em celeuma sern precedentes.

Victor Bauer, diz que isso vem comprovar que
sua administração, a par de críticas descabtdas que

,

vem recebendo, é marcada por um procedimento es

correito que mantêm nestes anos todos que milita na

política, como vereador e prefeito em duas gestões.
A Lei vai pubflcada n'a últlma pAgina.,'

'

'Habilitação:
, }

renovação,. agora 'em lS
.

'\. ,

Desde terça-feira, 10 qe setembro, a Delegacia
Regional de Polícia de Jaraquá do Sul, criada, porém
não implantada oficialmente, vem operando novos se

tores junt-o, ao Fórum "Dasembarqador João Thomaz

Marcondes de Mattos". Segundo 'O delegad!o regional
Adhemar Grubba, além des serviços de Ciretrán, to-:
ram atlvados os setores de jogos e diversões públicas,
'a'rmas e munições, carteira de identidade ,e, talvez um _

dos mais importantes, a renovação dia c'arteira 'nacio2' '

nal de ,habilitação, a Carteira de motorista.

Agora, para renovação desse documento, não

há mais a necessidade de recorrer-se a JOinville, pois
tudo será feito ,aqui e, futuramente, também carteiras.
novas passarão a ser emitidas em Jaraguá do Sul. "É
uma nova e grande conQ,uista do povo' desta região",
assegurou o, Del�gado Regional.

o tempo
-

em Jaraguá .18 $ul
Situado no Litoral Norte do Estaco, região or.{e

·se diviSam perfeitamente as quatro e�taçöes dó ano,

JaragLiá do Sul, nos oito primeiros meses deste- ano

(janeiro a agosto), experrmentou um período de bom

:tempo, ou seja" 186,5 dias ge 'sol, além de 23,5 dias
nublados e 33 chuvosos. A natureza nos tem sido"

amiga, a par dos constantes ataques que_ o meio-am

biente sofr�, distribuindo bem Os períodos de instabi

lidade e de sol, fav()re'cendo acima de tudo o setor'

primário e demais trabalhos externos da iniciativa pú
bUca, privada ou particular.,

O compor,Simento do tempo bem o d'emonstra

a afirmativa.

No mês ide janeiro, foram 16 dias de sol, 8 nu

blados e 7 chuvosos; em fevereiro, 20, de sol, 5 nubla

dos e 3 com chuvas; em março" 25 ensolarados, '3,5
com chuvas e 2,5 nublados; ábril, 24 de sol, 4 de chuva

e 2 nubiàdo; em maio, foram 26,5 dilas de sol, 3,5 oe
chuva e 1 nublado; em junh(),' 28 djas de sol, 1 chu

voso e 1 nublado; o mês de julho teve 24 d'ias ,d:e sol

e 7 de chuva e, o mês de agósto findo, 23 dias ensola-

rados, 4 chuv.osos e 4, nubl�dos.
'

Alcançamos setembro, mês Que inicia a estação
primaveril com chuvas e tud'o indica a continuidade
,dessa .média até dezembro, 'isto é, a alternância. entre

d1ias chuvosos e ensolarados.
'

Jorge Mautner cRuta em Jaraguâ
do. Sul dia 7 de seiembrp

,

o cantor carioca Jorge
Mautner est�rá se, apre
sentandp em Jaraguá do

Sul, na, próxima segun'dq-
feira, dia 7 de setembro,
no' Clube Atlético Baepen
di, a- partir das 20 horas,
exibindio seu show de au�

:tentica Música Popular
Brasileira-MPB, com os

mais r.ecentes
'

suc�ssos
incluídos em seu novo dís- ,

co, à venda em todo o

País,
,A promoção é do qen

\,

tro Cívico Estudantil "CeI.
,!ourdan" e, logo após a

apresentação de Mautner,
será exibido o filme ""0

Demiurgo'-', em que apa
rece o próprio cantor,' a
lém de Gilb'ert'O Gil, Cae:'
,l,ano Veloso, Macalé, en

tre outros.
, "".

Os ingressos para esty
dantes, com ap'resentação
d,a carteirinha, custãrão
Cr$ 200 e, para os não

estudan'tes, Cr$ 300..:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 1,0 de maio de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

I

Diretor:,

Eugênio Victor Schm6ckel

Colabo�:
Flávio José Brugnago, Yvonne Alice Schmõckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Jllnior, 'Rudolf Hirsch
feld, ,José C�tllho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.

Redaçlo, Admllifstraçlo e Publicidade:

_

Rua Procópio Gomes de Oliveira N.O 29'0.
89250 - Jaraguá do Sul - sc.

Composlçlo, IlIIp....lo e Circulação:
sociedade qráflca Avenida LIda. - Jaraguá do Sul - SC.
Assinatura anual: Jaraguá do Sul e regllo .i . Cr$, 800,00
Assinatura Seméstral ••••••••••••,.......... Cr$ 450,00
Outras cidades Cr$ 1.000,00
Exemplar avulso ••••••••••••••.•••••••'... Or$ 15,00
Nllmero atrasado ...,...................... Cr$ 20,00,

I

Este "ornai ÍIIO .. responubllfZa por artigos assinados e nem

devofv'e OIfglnale.

,

I

Viação CanarinhoII

TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANO, ÉXCURSOES.

A' "'Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção, colocando à disposição modernfssl
mos ônibus,. com pessoal especializado, posel
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

I

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.

JARAGUA DO, SUL SANTA CATARINA

II

Jardim São Luiz
em fase final de execução Àguardem, palra breVe

lotes, com toda � infra�estrutura completa.

:: Empreendimentos Imobiliários
Marcano Ltda.,

I'
I'
I.

I

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

II

Construtora Seria, Ltda�1
CONSTR�ÇAO CML:, ENGENHARIA E

COMSRCIO DE,MATERIAl,;
DE CONSllUJÇAO.

Rua João Picam, 94 - Edif. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

IITerraple'nagem Vargas
- d. lido Domlngqs Vargas -

SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

.-E-

Tubos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

" EM GERAL
Rua Jolnvllle, 1018 - Fone: 72-1101

JARAGOA DO SUL -:- Santa Catarina

CARRoçARIAS HC

llndústria
Blindadas

Hornburgf
Carroçarias

de
Ltda.

CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MOVEIS.

'I Av. Mal. �eodoro'l 1.479 :_ Telefone: 72"'()1�
,

JARAGUÁ DO SUL - S.C. '

'

,
,

IMOB1LIÁRIA

SANTA MARIALtda.
, "
Compra - Venda e Administração, de Imóveis

Crecl N.0418-d
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Faz Aber que compareceram em cartório,
exibindo os documentos exigidos, peia' lei, 8J fim
de se habillarem para casar:'

'

Edital 12.137 de 26-Õ8-81'
,

Cópia recebida do cartó
rio de Castro-Paraná..
Antoni'o Carlos Pacheco
dos Santos e Sulimar de
Cassia Mendes.
Ele, brasileiro, .soltelro,

almoxarife, natural de
POrto União, neste Estadia,
domictliado e residente
nesta cidade, filho de
João Paçheco dos Santos
e de Jalina Aires do COU"
to.

'

EI,a, brasileira, soltelra,
estudante, natural de Cas
tro-Paraná, domiciliada c

residente em Castro-Pa

raná, filha de Oudinout
'Rocha Mendes e de Es
tela Bo�ges Mendes.
Editál 12.138 de 26-08-8:1
'Valdir Rosa. e Marria Amei-,
liadôra da Silva.
Ele, brasllelro, solteiro,

operário, natural de Jara

guá do Sul, domicillado e

residente na Rua Guana
bará, nesta cidade, filho
de Hercülo Rosa e de Ana
Oorrea Rosa.
Ela, brasileira, solteira,

operária, natural de União
dos Palmares - Alagoas,
domiciliada e residente
na Rua Guanabará, nesta
cidade, filha de Horácio
Severino da Silva' e de 'Be-

f

nedita Elvira da' Silva.
Edital 12 139 de 26-08-81
Leonardo Muller e Rosina
Pereira
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Barra
Velha, neste ESitado, do
m'iciliado' e residente em

Ilha da Figueira; neste d/is
trito" filho de Antonio Mul
ler e de Tereza Schmitt,

•

L
, Muller.

Elia, 'brasileilra, sOiIt\eira�,
talfiadeira, natural de Mas
saranduba, neste Estado,
domiciUad!a e residente
em Ilha da Figueira, nes

te distrito, filha de José
Pereira e de Cecilia Pe
reira.
Edital 12.140' de 28-08-81
Obrandino 'Fernan(Jes Ma
deira e Veroriica Bruch

" Ele, brasileiro, divorcia-
do, ;a:posentado, natural
de Rio Amaral-Lauro Mül
ler, neste Estado, domic:i-
,." .-'

liado e residente em Ne-
reu Ramos., neste distrito,
filho de Benicio fernan
des Made,ira' e de Otilia
Fernandes Madeira.

Ela, brasieira, solteira,
do lar, natural die Coru:pá,
neste Estado" domiciliada -,

, _.�;
e residente em Nereu Ra- 'l,i,

mos, neste distrito, filha i
de Osvaldo Bruch e de
Ad�le Bruch.
Edital 12.141 de 28-08-81
Rui Barg e Ira.cí ManSke
Ele, brasileiro, solteiro,

torneiro, natural 'deI Jara
gua do Su�, domiciliado e

residente na Rua Pará,
nesta cidade, filho de RÖlf
Barg e de Cecilia Behling
Barg. ,

-

I

Ela, brasileira,· solteira,
supervi,sora, natural :de
Jaraguá dia Sul, domici
liada e residente em Ita
pocusinho, neste distr�to,
filha de Hilbert Manske e

de Ursula Todt Manske.
Edital 12.142 de 31-08-81
Aliildo MaJleus' de Souza e
Lurdete de Oliveira
Ele, brasileiro, solteiro,

balconista, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Jaraguá
Esquerdo,

-

nes.te distrito,
filho die! Leopoldo Matews
de Sou:z.a e de Alid:a Hass
de Souza.
Ela, brasileira, solteira" I

do lar, natural ,die Grava
tal, neste Estado, domic'i
Hada, e' nelsidente em Ja

raguá-Esquerdo, neste dis-
trito, filha de Manoel Se
bastião ,die Oliveira e Ide

maria 'fenjinia ;9Eíi ,Olh/E:)i-

I

domiciliada e residente
na Rua Joinville, nesta; ol
dade, filha de Victor Kub
nik e die Ludovica Cisz
Kubnlk.

ra.

Edital 12.143 de 01-09-8:1
Osni Moll PalSSOS e Iraci
IKubnik

Ele, brasileiro, soltelro,
torneiro mecânico, natu

ral de Santos-São' Paulo,

domi�iliado e residente na

Rua J'oinville, nesta clda-
. de, filho de UniJlavio Oli
veira Passes e de Anita
Moll.
Ela, brasileira, soteira,

do lar, natural de Massa
randuba, neste E:stado,

Edital 12.144 de 01-99-81
Nelson Mohr e Florisbéla

Madfuga Ferreira ,

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural die' Iruí
Rio Grande do Sul, ooml-:
ciliado e residente em Vl-.

Ia Lenzi, neste distrito,
filho die! Carlos Erne'sto
Mohr e de Romilda Mohr.
Elà brasileira, solteira,

operária, natural -de La
ges,' neste Estado, dom�
ctltada e' resldente em VI

la Lenzi, neste dlstrito,
filha de lndallcio Rodri

gues Ferreira e de Aldina

Madruga Ferreira.

, E para qus chegUe ao conhecimento de

todos, mandeí passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em cartório, andei será

afixad� durante 15 dias.
I

ESTADO DE SANTA CATARINA .!

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.G 6861/81

Su,plementa detação do Orça:mento Vigente.
VICTOR BAUER, Prefeito Munidipal de Ja

liaguá Ido Sul, Estado de Salnta Catarina, no uso de.

Suas 'atribuiÇÕ8l5, com base nal Lei Municipal N.O
801,/80 de 04 de novembro de 1980;

'\ DECRETA:,
Art. 1.'0 - - Fica aberto um crédito suple

mentar no valer de Cr$ 600.000,00 (Seiscentos mil

cruzeiros), para refGrço :do programa e verba abai
xo discriminadas, cOf')stantes do Orça_!l1ento Vigen
te, a saber:

ANEXiO I - QUAD'RO ,A
0601 - DIVISÃO DE ,OBRAS
0601 . 16915751 .015 ,_ Construção e

restauração de pontes e buei-
.. ros � Cr$ , 600.000,00

ANEXO li - QUADRO' A
0601 - DIVISA0 DE OBRAS '

0601.16915751.015 _:_ 4( 1.1.0
Obras' e instalações ... , .. Cr$ 600.000,00
Art. 20 -,- O recurso para abertura deste

crédito suplemen�ar, correrá por conta do Con

vênio DER-Se N.O 24/79 com o Departamento de
EstradaS de Rodagem, assinado em 10 de outubro
de 1979, 'ra,tificado pela Lei Municlipal N. o 765/79
de 23 de novembro de 1979.

,

Art. 30 - Este Decreto entrará em vigOr na

(lo d8Jta de sua publicação, revogadas as dis;posições
em contrário.

PALÁCIO DA PRIFFEITURA MUNIOIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL, ao,s 28 dias do mês de 'agosto
de 1981.'

.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publi
cado nesta Diretoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, aos 28 dias do mês de agosto
de 1981.

\

ASTRIT 'K. SCHMAUCH '

Direto'f8J I

r
,Ótica 'do', Trabalhador

VALE - Cr$ 790,00
A apresentação deste vale lhe' dá o direito

do-desconto acima na compra de óculos.
Promoção válida até 15-�e.t-81.
(Aoei,ta-se somen�e 1 vale por compl13i aci'

ma de Cr$ 5 mil)
RUA REINOLDO RAU, 568 - JARAGUA DO

\..
SUL-SC.

�

Belina " L - azul metálico .... '............ 1981
Coroei " - branco .. , . . . . . . . • • • . . . . • . . . . .. 1980
Coroei, " L - bege metálico .....,......... 1979

.

Corcel" L -"branco .•...........•........ 1979 '

Brasflia - branca •..•• , .••...••........ �. 1979
Chevette - azul ••••.••.••••....• ,......... 1979

,

Ford F..QOO 4000 - begle •••........... ? • • •• 1979

Funilaria Jaràguá Ltda ..
Calhas para todas as finalidades. Faça-nos

uma visita. Estamos em condrções de atendê-los
eficientemenlte.

... HA 30 ANOS
.
- Artur Müller, Prefeito Municipal, Aleixd

Dellagiustina, Inspetor Escolar, trmão Ernesto Jo
sé, Diretor do Ginásio São Luís, Irmã Agueda, Di
retora 'do G. E. Divina, Providência e Odília V. LeQ
poldo, Diretora do, Grupo Escolar' Abdon Batis�a,
organizavam os festejos em homenagem à Pátria,
festivk.ades que se iniciavam no dla 7 com m,lssa,

,

corcentração de escolares e encontro fu�ebolís!i'
eo entre Acaraí e Baependi, com renda revertendo
em benefício do Ginásio São Luís, Sábado e' do
mingo, dias 8 e 9 die setembro, o pross8ÇJI..:imentÓ
dos tesrejos, com desf.ile da Banda santa Cecilia,
do Abrigo de Menores de Florianópolis.,

- A Reunião Economica do Norte Catar].
nense obteve o maior sucesso e os homens púbu.:
cos manlfestavarn-se: o Dep , Waldemar Grubba
- "Come fiího de .Jaraquá assisti orgulhoso a rea

lização do conclave norte catarlnense, de acordos
, lnrer-rmm'ctpals e fiquei deveras lmpresslonaoe
com os oebates alí travados, fazendo votos para o
bem e grandeza de nosso querido Estado",

'

- O deputado OlMo Nobreça: "Em boa
hora o conclave que houve por bem o sr: prefei
to Artur Müller reunir todos os representantes das
classes produtoras, vdemonstrou estareni todos
unidos para a grandezae felicidade ·d:êste povo da
zona futurosa do norte catarlnense" .

- Ainda o dep. Protógenes Vieira: "A es

plêndida realização do. conclave c!-e Jaraguá, de
monstrou o interêsSe das .classas, representativas
'do norte do Estado para oe seus rnals prementes
problemas e a presença do sr. Governador Irineu
Bornhausen é prova evidente do seu valioso apôlo
à importante reunião".

,

�O dep , FerRando de Oliveira também ma

nifestou-se 'sobre a reunião de Jaraguá, dizendo do
valor da polítlca de descentralização e da aplica
ção das rendas em favor do interior do Estado. ,

••• HA 25 ANOS
- No :dia 11 de agosto realizava-se na re

sidência dias pais da noiva, o enlace matrimoiiial
da gentil senhorità Elvira Henschel, filha dileta do

, sr. Arthur Hensch�l, comerciante e de Dna. Ader
Ie Barte I Henschel, com o jovem Victor Bauer, in

dustrial, residente nesta cidiade. Ao jovem cas:al e
seus dignos progenitores os cumprimentos do
"Correio do povo", dizia a edição no 1 .902, de 12
ldie agosto 'de 1956.

_

"

�.
'

- A imprensa local trazia a coluna PIONEI ...
- ROS DE JlA'RAGUÁ, focalizando Bernardo Grubba,
que no dia 18 de agosto vta passar o seu 8Q<> an€>

de vida, "destacado e beneméritó 'pionei'ro do co-

méroio, indústria e lavoura jarguaiense. Natural
Ida Prússia, Alemanha,

\

veio ao Brasil com a idade
Ide 13 anos, em companhia de seus pais. O Co
ronél da Guarda Nacional, násceu em 18 de gao,sto
de 1876, ano da fUAdação de Jaraguá do Sul e, es
tivesse vivo, completaria no corrente -ano.o seu

1050 ano d!e existência. " .

,

.-- Provocada pelo sr. Presidente da �Liga
Jaraguaense de Desportos, realizava-se no dia 12

de agosto de 1956, na séde da entidade, uma reu-
,

nião, afim de estabelecier as bases para a angaria
ção de fundos parta a construção' do Estádio Mu-·

nicipal. Depois de explicar os fins da reunião, o sr.

Artur Müller, solicitou a formação da' referida co

missão, que ficou constituída dos 'seguintes: Pre-
,

!s;idente - Seme Mattar; Secretário - Julio Ra

mos; Tesoureiro - Jefferson Davis de Paula:; rylem
bras: Carlos Hardt, Irmão Walter, Hermann Schulz, '

Lau�o Brag;:t, Jorge Ersching, Erwino Menegotti,
Edmundo Emmendoerfer, Aldo/Prada, Walter Horch
Dr. Murillo B. de Azevedo, Paulino Ped.ri, 'Eugê
nio V. Schmôc:kel e Antonio Er. Corrêa.

• .. HA 10 AN'OS
No dia 4 de setembro realizava-se pelas 16

horas a abertura' oficial do 1'0 Salão Jaraguaense
de Arte, no Itajara Tênis Clube, cOm a comparêw
cia das autoridades locais e dos vizinhos municí
'pios, usando da paiavra o sr. Eugênio Victo'r Sc�
môakel, vice-prefeito em exemíció e o dr. MáriO
'iJ"8JVares da Cunha Mel,lo: Ás 20,30 horas, no mes-

,

mo local dava-se a entrega dos cetificadios. de par-
,

ticipação do 1'0 Salão, da entrega de diplomas de

menção honrosà e do ,lançamento of.icial em, Ja
raguá do Sul, dO livro "As Annamarias", do reno

mado artis.ta blumenauense Lin,dolfo Bell.

- Também era tempo de teatro em, Jarar

guá do Sul. Dia 11 de seten1bro, no Salão Cristo
,

Rei, '0 Grupo Teatral da 'F",ndação Teatro Guaíra,
do vizinho Estado do Paraná, apresentava a peça
ORA:ÇÃO PARA UMA NEGHA, de William F3Iulkner
e DONA PATINHA VAI SER MISS, pa'ra a petizada,
muito concorridos, revertendo o produto em bene
fício do Natal da Criança Póbre, patrocinado pelo
Rotary Olub Jaraguá do' Sul.

ESTA COLUNA I! PATROCINADA PO·a

In�ú!tria! Reunidal Jaraguá 1.1.
e 'CONPAl. -' Concentrados

para aUmentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Oito cidades no Torneio da
I) Independêneía, de 'bolão'

o Clube Atlético Bae

:end i promove e sedia, de

�1 li 13 de setembro, o IV

forneio da Independência
de Boião,. naipe mascuil

nO bola 16 centímetros,
com a participação de oi

to cidades, em disputa do

II Troféu Transitório "Eu:,
gênio José dai SilVia". O
(Troféu foi conquistado
or 'Indai'al, que_ venceu

�GS três anos consecutí

VOS de sua realização.
As cidades foram (lM

aidas por chaves, ficando
na "A"

- Indaial, J(?invil
Ie, ttajal e Brusqúe e, na

"8" - Jaraguâ do Suf,
fimbó, Florianópolis e La

ges. A abertura do Tor
neio da 'Independência SQ
ráno dia 11, às·19 hol'188,
com a seguinte programa
ção de jogos: J;araguâ x

Timbó, tndalaí x JOiRville,
e Itajar x Brusque. Nb oila
12, iniciando os jogos às
8 horas, defroRtam-se.,Flo
rianópolis x Lages, Indaial
x ItaJar, Jaraguá x Floria

nópolis, Tlmbó x �ages,'
Joinville x Brusque, Tim

bó x Florianópolis, Lages.
x Jaraquá, Brusque x In-

daial e Joinville x Itajaí.
E no dia 13, 'domingo, às
8 horas, pela fase serntn
nal, jogam ó Campeão da
'Chave A x/Vice-Campeão
da Chave B e Vice da
"A" x -Oampeão da "B".
Finalmente, a grande fi

nal declslva, entre o Ven
cedor do jogo 13 x Ven
cedor do jogo 14. São
quinze partidas no total

'. disputadas pelas oito cida
des. Em anos anteriores,
participavam apenas seis
cidádes •.
TÔRNEI'O FEMININO.
Nos dlas 26 e 27 de se-

'

ternbro proxrmo, nova

competição intermunicipal
serã promovida pelo Bae
pendi. Desta feita será o
I Tornelo de Balão Femi
nino - Bola 16, que con

tará COm representantes
das cídades de Joinville,
Timb6, Intlaial, Blumenau
e Jaraguádo Sul (Baepen
dib '

'

Essas cidades têm o

melhor bolão feminino do
Estádo e ,se 'Preparam pa
ra os'JASC,. dos quals Ja�

raquá foi campeão, no ano

passado.

·Selelo 'p�derá gaaJaar hoje: 'laovo �inulo'
o seleto- j3sporte Clube,,,, 'do passado, no "João
e Guar.amirim, qne.. este· Marcá:tto", ': o "'Baepend·i
ano conquistou, o V. T,..Qr..., venceu a Arviêg, 1 à �O, elÍ
neio Norte. . Cata,.,in�nsa(\ quanto o Seleto' eliml'nou"
de Futebol, na '!CI:ecisão o ·.jUventús ao empatar a'

, "
com. a Tupy, poderá ·..lil81< 2 gols.
tarde destEl sábado, no Es- Caso o Seleto não ven

tadio João Butchardt 'con- . cer a Arweg e empatar,
quistar um nOvo titulo: o . ficará igualado em núme
lide campeão juvenil aa ro de pontos com o Bae

�iQa Jaragl!äen�e. de ,Fu-' pendi, ;d!ß.ve,itd�) �ntão. de:
te�()J:

t "'" .; ;!;i� Cidir P,seg_,uf:lpÇ>=urnp .. ;fv1a� .

_ .. ,_.,. .--

é cettÓ'/.q.;se }:'Iaq: G;lel}<ara .

escapªr à. o'portUl'lidad�

vepça a A�eg. No sába- de um novo trtulO: .,

Dpminó< movimenta a lIla. OUmar
�oi; iniciada: ,dia 28, .'�. ','ß ;

1IIa. Oltmpíada I,riterriâ'
Marcatto (OLIMAR), àS 1'9,
hàras, com· a saída da to'�"
eha olím.pica defronte a:
'Prtlfeitura' com destino à
l�oa Marcatto, carreg'al""
tl�.por cirico equipes' de')
atletas, allemâdamànte .' •.
If. 'pira otrmpica toi ace

ßipelo' atleta Alcione de

Si�as, que fez,''também, o'
�ne juramento ''dê àtle':'
ta, .·pa�a" seguidamente.
ser entoado o>Hino de Já:..
raguá do Sul pela Band'i�
n�a Filho do Trabalhador,
do Sesi e hasteamento
daS bandeiras, pela dire-'
toria da empresa.

Na oportunidlade, ,foram
homenageados com. 'pla
ca de pratàJ·o sr. Lourival:
Rothenberger, o i<;lealiza
dOr da OLIMAR e Joaquim
8, Pedrotti, realizador da
lIa. Ol'imprada. Pêdro�i
oi homenagea:do pela em

presa com uma bandeija
de prata por haver sido e's
colhidio Öperário Padrão
íI� Jaraguá do Sul, de
1981.

E no sábado pela
'

ma.

nhã, Hveram inrcio· as dis'"
./.

pu.tas das, m.odalidad,es.
Nos, gladiadQres aquáticos
(que requer equilíbrio e

que consiste em derrubar
n'água o adversário) ga
nhou med'alha' de' ourai
Paulo R. Marcatto, de

prata AugustQ C.ardoso Fi.-
lho e de bronze João'
P.anstejlil�:. Na boc1ia, 10 .

lugar a equi'pe formada,

por Augusto Cardoso, Val�
dir Chiodini, Alaor 'Pelin,
JOsé Bortolotti' e Hilário

Silva; 20 lugar- Neri Spé
zia, Darci Spézia, Nicolet-
ti Spézia, Eval,do Fadi e

José Belarmino; ao lugar
- Armi,ro.Machado, ·Agos
tinho Martins, Luís Fodi e

José Zapella.
Â OLIMAR, que .termi

nará no dia 12 de dezem

bro, tem programado pa
ra hoje, à partir das 8 ho

ras, na empresa,· dominq
masculino/feminino e do
m'inó cruzado. Dia 19,ha
verá bochá feminino e fu
tebol de salão e, no dia

26, bolão masculino e� fe

minino, no Vieirense.

Campeonato 'Varzlano

chegando a final'
lia.nto Antonio x Sertan�jo e

Caxias x Gneipel fazem neste

dOlliingo, às 15h30, as partidas

derradeiras do Campeon�to Var-'
'6ano :'Vereador Ivo Baehr";- que'
no domingo apresentou os re-

811ltados � sertanejo WxO Rio

o e Posto Mathedi 2x2 Gnei-

pel. Nesta última partida, como

houv� tumulto genaralizado, o

Posto Mathe�i, responsável pelo

jogo, foi eliminado, ficando pa

ra decUi!r o titulo justamente

as qaatro equipes que Jogam
amanhã, pela última rodada da

fase semifinal.

de· Malta empata em. Blu
menau e vai a Joinville

m continuidade à série de

tosas, o Grêmio Esportiv',)

de Malta, de Rio da Luz,

ramente a equipe que mais

Siona. e promove o futebol

regiäo, foi domingo. à Blu

llIen�u, onde enfrentou a boa

eqUipe do Clube Atléti�o Hon

�a\'a, de onde arrancou um

7.

empate a 2 gols, am'Qos anota

dos por' Marco. O onze cruzmal

tino, que neste domingo vai à

Joinville, enfrentar o Pinguim,

em mais'um amistoso, formou
com Ren�to; Sfdio, Celso; Ivanir

'e Cláudio; Rudiberto, Ademir

e Curt; Né'eQ, Marco e Wilmar,

Atletas conseguem
índicesPflr3os]ASe

(i) Clube Atlético' Baependí com barreira ficou em 40 lugar,

participou no último. final-de- com 18 Sàg,04dé.�, Raquel do

�emana, 'do Campeoria.to
. Esta- Nascimento, Rosiméri do Nasci-

dual de Atletismó, na pista do mente,' Dóris Ronchi e ·CorNélia

Est;!.dio· Albano Schmidt; em Holzinger, ,no revezamento 4x4

JOinville, cõnseguindo índice pa- OOm, obtíveram o 50 lugar e �
•

ra. sete atletas seus, !(ilém do Indtce para os JASC, com tem-

quarto lugar no feminino e" po de 54seg.4 déc.

qúinto no mascnltno, com cinco.

medalhas, da.s quais 1 de ouro,

2 de prata e 2 de I bronze:

Seté· atletas já têm mdíces

para, os Jogos' Abertos: Waldir

Giese, 100 e 400m com bar-ref ra

e salto com 'vara, Ll!érclo. Mül-

No masculino, destaque paz-a ler salto com' vara, Dóris Ron-

Laércio Müller, que ultrapassou chi no sal to em altura,' 100' e]

os 3,40m 'em salto com vara (30 barreira e 4x100, Cornélia Hol-

colocado). e IVanir Rita, .em ziNg�r - 100m com barreíra,

41l0m rasos, com 53 seg04 décí- aO'Om rasos e 4x100, Raquel do

mos. No feminino, apesar das Nascimento e Clä.r1ce Kuhn no

. chuvas, Cornélia Holzingel' foi revezamento 4xlOOm.

brilhante nas provas com bar-

reiras,' batendo' os recordes de. Nos dias 12 e 13 de setembro,

100 e 400m com barr-eiras, além' em Florian6polis, ,12' -atãetaa, eo

da 2,0 lugar em '200m rasos, D6- mandados pelo técnico José Au

ris Ronchi, com 1,50m tirou a .guato Caglioni tentarão obter

medalha de bronze e em 100m . ihdices .. em vârias provas,

ESTADO DE SANTA 'CATARINA
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO' SULi

'.,
LEI N.o 826181

c, ,\.

OoA�éde subvenção à Comissão Moniçi
'pai de -E�portes - CME .e dá outras pro- "

;

vidências. '.
.

-', '<I.' <':"; I'

O Sr. VICTOR BAUER, PrefeitQ Municipal
dé 'JarágtJá'dö 51:11,' 'Estádio de ,Santa Càt�l'ina;· no 1,i

uso das atrib!Jições que' lhe säo· oonfer:idss:"'·'
,

.

Faz saber a todos os habitantes deste Mu-

".nieípie .qué 'a G�m:.ara de�Vereadores aprovel.tI"e ele

sanciona a seguirte Lei:- " '(., .�, ",-,;':
ART. ·1Q - Fica o Chefe dio Execúfivo· Mu.:.r�

nicipal autorizado a conceder subvenção à Cemis- ..
'

são Mun.i�ipal de Esportes CME;' para.'par-ticrpação '

" n6s:*XJ;l�JeGOS·.;4;BERTOS DE SANTA CATARINA,
no valolí 'de"(;,r$ ,L20G. 000,00 (Hum milhão e du

zéntos miil çruze·iros) e a tJespesa correrá por con

ta da cSeguinte·dotação ido orçanieJ:1to vig.ente,' a
saber.': '.

ANEXO I - ,QUADRO A

0261 _;; GABINETE DO PREFEITO
0201 :03070202.·0012 - ManuteJ:1ção

das ·alivi.dades ' do 'Gabinete, _

d€> pfefelto , Or$ 1.200.000,00'
, . - ANEXO 11.- QUADRO 'A
0201 """"" GABINEifE DO PREFEITO
0201.03070202,'002 - '3.2,3.1 -

Subvenções Sociais , .. Cr$ 1.200,000,00
ART: � ',...::.:. 'Está' lei entrará em' vigor na

data .de sua publicação, revogadas as disposições·
em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL J!)E'

JARAGUA DO SUL, aos 28 d.ias do mês de agos:-.
to de 1981. ,

.

VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
. A presente' Lei foi 'registrada e publicada
'nesta Diretori� 'd'e Expediente, Educação, e Assis

tência Social, aos 28 dilas do mês- 'de agosto de

1981.

ESTADO DE SANTA CATARINA. :. f<f, "'� i;s.,;:�: :..�,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

,
.

DEgRETO N.O 68718.1

Suplemen,ta e enuladetaçõee dlo,Orçam�nto Vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipaf de Jaraguá do Sul, Estado de

'Santa Catarina; no uso e exercíclo de suas atrlbulções, com basa na

Lei Munlclpal N.O 80'1/80 'de 04 de novembro de 1980;
-, , .

DECRETA:'
Art. 10 - Fica aberto um crédito" suplementar no vaíor de

OrS 3,000.000,00 (Três milhões de cruzelros) para reforço dos pro

gramas e verbas, aoaixo dlscrlrninadas, constantes do, orçamento vi

gente, a .saber:
'

ANEXO I - QUADRO A Lf

0201 - GABINETE DO PREFEITO
Úl201 .03070202.002 - Manutenção das atividades do

Gabinete do Prefelto , .. " , Cr$ 500,000,00
0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301 .03070212.004 - Manutenção das

.

atlvldades da

Divisão de Pessoal , Cr$ 1"dO: ooo.õo
0401 --, DIVISA0 DE EDUCAÇAO

.

0401.0842l882�012 - Manutenção das atividades da
rede municipal de ensino de 1 ° grau ; . Cr$ 300.000,00

0401 .0'8431972.015 - Concessão de bolsas de estu-

do .. , .' ; " Cr$ 150.000,00.
0402 - DIVISÃO,DE CULTURA

.

0402.08482472.021 - Manutenção das atividades da
'" - Dlvisão de Cultura ' Cr$ 200.000,00
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0.601 , 16915751 .015 - Construção e restauração de pon-

. tes e bueiros ... .........•.............. Cr$ 1SQ:..000,00
0601 .16915752.035 - Manutenção da Divisão de Obras

nas áreas urbanas , , � .. Cr$ 700.0,00,00
0701 - DIVISA0 DE ÁGRICULTURA
0701.0951.0332.044 - Amortização e encargos da dívida

',P4bl.i<YB: ..•. " , " , , .. : , , .. ql'$ 9QO, 000,00
.

\"

"'Y'_
•

, ..:, � .�. ; J. �.f,:
--------.._:......::.. --......._._�-�""�,...ß:' ..!.S! �_�__�t ._._ ......_�_"--

ASTRIT IK. SCHMAUCH - Diretora

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUN'ICIPAL DE JARAGUÁ 0.0 SUL

-

LEI N.o 825181

Ratifica os Decretos N.os. 670/81,674/81
e 679/81."

.

O Sr. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso.

das ratribuições que lhe são conferidas.
.

Faz saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Veréadores aprovou e

I ele sancioma a s,eguinte Lei:
. ART. 10 - Ficam ratificados os Decretos

N°s. 67Ól'81 de 06 de julho de 1981 no· valor de

Cr$ 100,000,00 (Cem mil cruzeiros), 674/81 de 10

die julho de 1981 no valor de Cr$ 16.00O'.000,0()
(Dezesseis milhõ�s de cruzeiçOs) e 679181 de 14

de julho de 1981 no valor de Gr$ 25.000.000,00
(Vinte e cinco milhões de oruzeiros), que suple
mentaram e anulararn dotações <io orçamento v,i
gente.

J
ART.' 20 - Esta Lei entrará em vigor na

dlatâJ de sua' publicação, revogadas! as d.i�posições
em' contrário.

PALÀCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUA DO SUL, aos 28 dias do mês de agos-
/

to de 1981.

\ .

VICTOiR BAUER � ,Prefeito Municipal

A presente L.ei foi regi�tradà e Ipublicada
nestaDiretoria de Expediente, Ediucação e�ssis
tência SOcial, laos 28 dias do mês de 'agosto de

1981.
ASTRIT K SCHMAUCH - Diretora.

TOTAL L ••••••••••••••• '.': ••••••••• Cr$3. 000': 000,00 '

, .'

, . �
. ,

..
. . ; ANEXO U'� QUADR,O,A

,

_ '"
.

02Óf - GABINETE DO PREFEITO ? ,
.�,

,'

•• ,'. t".

020�. 03�702�2. 002 - 3 .. 1 . �:6,� pU,!tos ierviç� �-�n-"., .., " ..' ':O' i ,:',
.

cargos :�. " ..•.. " " ; ! ....•... A�t 50&.0.00,00
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL

' .'. - � . .,

0301<. 030102� 2.004 3.1 .3.2 - Outros serviços e en-
_, cargos' '.' ,Cr$ 100.000,00

0401 - DIVISA0' DE EDUCAÇÃO
0401".08421882.012 - 3.1 .3.2 - Outros serviços e· en-

cargos " � .'. ',' .: ; Cr$. ,300.qOO,QO
: 0401.08431972.015 - 3.2.5. .4 - Ap,oi,Q fin�nceiro . .a es-,. '.,

'. tudantes' :·...•. .'�'.:·.,.'.. :- Cr$ '150.,000,06'
.'0402 -::1 DIVISÃO DE C�LTU,RA

' �

�:", ....

"

.' "
_ ", .', .

0402di)8482:4172. ß21 � 3.1 .3'.2 - qutro�, ,se,rviçosi e en-
,. ,;;, :. _. ')' '.:_-,

- i. c.ar.gos . i: ... " " ...... " .. , � ....
"

. " .
'

.....Cr$ tOO. 000,00
0402. 084à2472. 021 - 4'.1 .2.0- E(lu'ipamentos e' m.ate�

. �

!
I

�

,..
•

1 1 '

nal permanente Cr$ 100 JJoQ,eo
0601 .:...... DIVISÃÓ DE O'BRAS' , ,..

.

,)'. -�''::''1 'l - t ._, }

0601 ,16915'751 .015 - 4.1.1. O ......:.
..

Obi:as' e instala-

ções .' : . .'. '. ' C'r$' 150. 000;00 .

0601 .16915752.035 - 3.1 . 1 .1 -:- Pessoal civil Cr$ 700.000,00
07(}.1 ._ DIVISÃO DE AGFliCULTURÄ'

.

.' "

..,.;

.0701.09510332.044 -4.3.5.1 - Amw�iz�ção d'e dí"i-
, .. '

,

..

da contratada ., ',' : : Cr$ 900.000,00

. ,'.' ·kr,,;

TOTAL : � Cr$3 , 000.000,00

Art .. 20 - Para fazer face as 'despesas decorrentes ido artigo
aAterior, .fica anuIada parcialmente a seguinte dotação do, o·rçamlén-
to vigente, ·a saber:

.

. ANEXO I - QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .99999992.030 - Reserva orçamentária .. ,. Cr$3 , 000.000,00

ANEXO II - QUADRO, A
.

0501 - DIVISÃO DE COJ'!.J'tABILlDADIi "

0501.99999992.03'0 - 9.0.0.0 - Reserva die contin-

gência .

'

� : , Cr$3 . 000,000,00

Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário ..

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO

/ SUL, aos 28 dias do mês de agosto diei 1981.
r

-

., ,VICTOR BAUER'':_,pr�feito M�njcipal.

O 'presenfe Decreto 'foi' registradió e publicado nes,ta -Direto

ri'a de Expediente, Educação e Assistênc,ia Social; ,aos 28 dias, do
mês de agosto de 1981.

ASTRIT K. SCHMAU�H - Diretora

Emmendör.lér Com.' de, Veículos Lida
.

informa;
. I

..

Os juros do financiamento.

Agor.�
/.

Chevrolet.

diminuíram. fácilficou
•

mais

comprar um

I

Av. Mal: Deodoro (em frente à Igre.ja Matriz)
.

F.ones:. 72·0060 - 72 ..0655 - 72-0 969

Balanceamento 'de rodas para
as marcas de carro.

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

"

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



>ii[

Emprésã;i��: :'CoBJ��Öer�ni,',�,t� ,_ ..'��,�" lturs'o ,'sobré�Cústeio "da'
�iDâmica �o Projeto Jarsgliá, p,'r",'ev"I·d',eA,'ol'l·a 'S'ecíal..Fol encerrado no último mica do 1'° Programa de "

,I." '

tlnal-de-semana, em' .. Blu: Iniciação à Formação de"

COMUNI,CAÇAO. men,au, o Seminário Inter- 'Admii�ist"ra�ores 00, Pe- cooroenado pelo Nú- Nacional de Assistência /!:o. Prefeitura Municip'
nacional. da 'Pequena e, quenas e Méd,ias E:mpre-, cleo Regi'ona, I (le, Treina- Médica da 'PrevideA!lcia de Gua,ramirim, deftniu,

Tendo 'por obletlvo um melhor aíendlrnento Méd' E 'd'
" '

.... . t' J'
,

'

; Ia mpresa, coar ,e- 'sas'-rroJe o araqua. mente Externo da Secreta- Social, :(INAMPS)' ,er:ic,'On- p'rdgrramaºão a s/er seg'"
.s.aos. pacientes o HORARIO DE, VISITAS a partir ao ad IS' N' EM' JARAGUÁ DO SUL

' ...

dia 01 de outubro de 1981 será:
n

"

o pe o erviço acro- , ria Regional ,de Arrecada- . tra-se afixada na Agêr:lcia da napróxlrna' segllnda
, die'manhã :_ 10:30 às 11:00 fiaras

nal dé 6prendizagem 11'1-' Cerca de cento e ein- ção Ei Flscallzação do da Previdência' Social, na feira, sete " de setembro

de tarde _ 15,:00. às 16:00 horas
dustrlal - Senai, Departa- ooenta pessoas, entre'em':' lAPAS .de Santa 'Catarina, rua Barão do Rio Branco, que marca lOS 1.59 ano�
mente Regional de San�a presários, convidados' e será eallzado em Jaraguá 72,,' em daraglua' ,

do' su, d,a, I�dependência do Sra·
di�' noite ,- 1,9:00 às,' 19:30 horas -

O t
' . . ,"

'
.

J
I

' ,8 arma e, patrocinado participantes do Projeto do, Sul; nó pertodo dê 14 ,pod,endo 10� candidatos Sl�. �s ,8 horas culto eeu"
___-_-----------------....... pela Fundação Alemã 'de Jaraguá, p a rt i clparam, a 18 de setembro" no ho- tomar conhecimento da meruco nas depéndências

Desenvolvimento de Re- quinta-feira, no Baependi, rárío das 8 às 12 horas, mesma, no horário das 9 da Escola Básica Alm.iran.'

curslos Humanos.
'

do encérramento do' mó- FIO auditório da ASsocia- às 17 horas. te: Tamandasé: às 8h3.0
A érn de' técnicos ale- .duío "Pesqulsa' dl3 Mer-' ção Comercial e Industrial Também a ViSÚl de pro- f!unut?s, abertura 'do des'

mães; participaram do se- cado", mlnlstrado pelo um curso sobre "Custeio" va está sendo concedida.' flle, c'o� a participação
mlnárío técnicos do Se-' sr. Flávio Behnke. 'Na, dá Previdência Social"; aos interessados, no horá- 'do Jardim de Intância Mu
nal' e, ainda!" representan- oportunidade, falaram tarn na área de arrecadação e rlõ das 9 às 17 horas. no nlclpa! "Senhor 1301)1 Jê·
tes do Uruguai, Paraguai, bém J{) Dr. Arivaldo Silvei- _ fiscalização. Serviço ,'de Desenvolvl- sus", Escola Básica Alrrti"
Argentina, Peru;, Chile ra Fontes, Diretor Geral e um treinamento que mente de Recursos: Hu- rante Tarnandaré- e Colé.
Oolômbía e Venezuela.

'

do' Departamento Nado- será mlnlstrado às ernpre- .manos sito ria rua Este- ,gio Estadual Pre��ito !tau-

D�ra!lte quatro dias, os
,

nal qo Sen.ai, o Dr. Célio sas pelo Fiscal de Oontr'i- - ves Júnior, 84,' 60 andar _ ro Zimmermann. : '

técnleos debateram pro- Goulart, Diretor' Begional büições Previdenciárias e Florlanôpolís, c on torme Às 9 horas, Sessão er-
blemas relacionados com do; Senai-Se, o Dr. Her- Bacharel em Ciências descrição: No dia 04 .tol vica no pátio da Prafeitu-

recursos humanos para o' bert Burk, Diretor, da Fun- Eco_nômicas, Di. Mauro para auxiliar dê enferma- ra Municipal:' Hino Nacio-
desenvolvimento da pe- dação , Alemã de Desen-. Laurindo Pinheiro. \,' gern, técnico de laboràtó- maL e' Hastsamente- ,das
quena I e média .empresa, volvimento de Reoursos Idênticó curso já foi rea' ria" técnico de radtoloqla Ban€leiras, alocução � car-

sendo que o Diretor R�� Humanos, bem oomo, o lizdo, aqui" em 1979 e e laboratcrista: dia 08 pa- go do Colégio Estadual
'gianal do Senai de Santa. empresário- Udo: Wagner, 1980 e, rieste ano, será ra telefonista, motorista Prefeito- Lauro Zimmer_
Catarina" ,-Gélio Goulart, membro do Conselho Téc" uma reclclaqem e atuall- .otíclal e agente de porta- männ e do Prefeito Mimi-
disse que um dös resulta- nico Consultivo do Cen- ,zação das erripresas, à- ria; dia 09 para agente 'cipal e, entoação do �no ,

dos mais importantes' do ,�ro de Treillamentó do Se- queles iligaÇl.os ao departa- administrativo, datilógrafo, da Independência. Caso,

�nco�tro foi "a oonsci,en- nai de.Jaraguá do. �u.l, ,menta' de pessoal. e con- auxiliar operacional de chover, e não ser POSs!-

!Izaçao ?e t�dos os órgãos ,que, all!lh.avo� o hlston- - tablHdade:
'

serviços ,diversos,; dia, 10 vel "o desfi,le, ,â sessão

mternacllonalS presentes, cO,do mUnlCrplO, o seu de- CONCURSO', para IQdontólogo, enfer- cívica' terá lúgar no Palá-
de que'há nece�idade die ssnvolvimento e Iposiçã?

'
'

A relação dos aprova'- ineiro, farmacêutico e aso' cio\de Esportes. Às 18

melhorar os mecanismos; ,Que o�a ostenta no cena- dos no recente, co'ncurso sistente' social e, dia 11, horas haverá o arriamento
de assessoramemto à' pe- rio industrial 'e eoonõmi- realizado pelo Instituto para médicos. das bandeiras, daFldo por

quena e média indústria". co ca�arinense e brasilei-
. /

'
' encerrada a Semana da

Pode-se dizer _ afir.. roo Os li1úmeroscompar�- As
�,- .• A'. Pátria.

m9u -:- que ficou pertei- Uvas I "a�reséntadO$ por SOClaçaO assloa 'conveotO
tamente e\tlidenc:iado que Wag.ne!' sbr? Jaraguá do

", e BRDE, ote·rece' ,c're'''d'I·toso problema: maior das pe-' Sul ImpreSSllonou a todos,
"

quenas e médias: indús- seja quanto às ndú,str'ias
I

trias diz respeito a melho-' Ql!Je aqui operam, sfilja a'
, ria t�cilica dQ, nfvel g,erelíl� ,energia elétrica consumi-
cial".' 'da, arrecadação de im-'

postos, proêilução' ag�íco
SOldart destacoJu tam.' ta,' I'novimento econômico,

, , bém a viagem que lOS téc- la�er, entre outros ítens

nicos fizeram ,a Jaraguá consid:erados.
do �u!, quinta-feira, ,onde ',to;, bastante prestigia:do
,pu�eram ver como. -o Se-" Q encontro, que teve,
nal de ISanta Ca�alilna de-' tamb,ém; a participaçãIQ de
senvolve nesta cidade, um autoridades municipais,
progJama ,de desenvolv,i-- diretores do Senai e da

�e�to de recursos geren- Organiz,ação Internacional
ClalS e, conhecer a dinâ- do 'TràbalhR (oh'). "

Passeio cicl��tico e� hom�nagem
_ "

" a'PátrIa ' , , Silveira, na ocasião"his
toriou o BRDE, hoje com

.Inserido na$- 'diretrizes' para as comemorações capital de 5 bilhões e 100

da Semana daPátria, .a:ntecedfiJldo o Sete de Setembro milhões, servindo Santa

quando.o .s�asil comenlora o'fato m'ais important� d; Catarina,'
I Paraná e Rio

no�sa hlst��la, a Independência, a Prefeitura' Municipal
Grande do Sul, com apli

de Jarag�a \do Sul e a '19a. ,�eR.E, �p'fogramaram para cações, até agora, de Cr$
este domingo, 6, o passeio ciclístico "Integr;ação Esco-

43 bilhões nos três Esta- '

Ia-Comunidade" .

'
' ' "dos, somente este :ano,' e

____-_-__-------------""""'--

<

" E� reunião ocorrida no início 'da semana, tódos' Com previsão de atingir a

?S detal,ti�s foram acertados. A largadal (ou saída), será
Cr$ 50 bilhões 81té-dezem

as 9h30mm, defronte a Prefeitura Municip,al, antecedên-
?

bro: Dessás apliCações"
do conoentração lila rua Reinaldo Bau. Da Prefeitura 10 bilhões são em Santa

o it!n.erário Ipfe�ê passagem pela Marechal' DeOdoro: Catarina, valor que deve-

Get�lIo var�as, Artur Müller, Epitácio Pessoa, Mareohal' rá \cheg�r a 15 bilhões ele

Flol'I�no P-elxOto, Pf1ocópio Gomes de ,Oliveira, Barão
cruzeiJ1os- até o final do

do �IO Branco, ReinIQld9 Rau, com chegada no local da
ano.,

partida. O t�e.c�o têm aproximadamente cinco quilôme-
Ao, afirmar que todo di-

tros" e a partiCipação é livre à toda a comunidade" nheiro aplicado tem ,re-
,

torno,' garafltido, assegm-

( ,

'HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ
,

' \ '"

CGCMF - 84433945/0002-78
"

Rua Jorge czemtewtcz, s/nv
,

Jaraquá dio Sul-SC.
'

POUR LA SCIENCE SPECTRUM
DER WISSENCHAFT

Se você está lnrereseado em informação
científica, contacte o DR. PEDRO P. SCHÜTZ pe
lo Telefone: (0495) 22-0328.

' ,

ótimos, neqöcios a; reallzar , Públicos e pri
'vadios.

;Marcenaria Ravanché Ltda.,'
I

,'(Joinyille-SC)

Dispõe de vagas para colocação, imediata'
para marceneiros (colocador' "de esquadrias). ,11'1-"

teressados deverão apresentar.-se munidos de do
cumen,tos na 'rua Visconde de Taunay, 572 '-:- De-

,

partamento ,d;e Pessoal. Fone 22-3333. JoinviHe.

A�rad.ecimento
'Os,-familiares da sempre lem�rada

Ida ,Btàndemburg
pesarQsos, comuniham IÓ seu- falecimento ocorrido
no dia 24 de agosto de '1'981',' em Jaraguá GO Sul,
aos 89 anos de Idade.

,

Óe maneira especial expressam agradeci-
mentos aODr. Alexander Otsa, ao Dr. João Biron, '

ao Dr. Lufs CarFos Bianchi, aos'Pastores Ingo Pies
ke e Egon LOhmann, ao Coral da Comunidade
Evangélica, -a parentes, vizinhos, -amigos e oonhe
cidos que enviaram 6óndofêriéias, flores, coroas e

" (
.

m'anifestações pessoais -de consolo, I:)em como

aqueles que a acol)1panharam até o Oe'!litério Mu-

nicipal.
'

'

" ,

,

Jaragl:lá do Sul, Setembro q:e 1,981 '"

A FAMfLlA' ENLUTADA

\

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL' DE JAR,AGUA DO SUL

_

'

LEI NP 82U81
Reconhece dív.ida IdJe exercício'anterior e
dá outras providlênc:.ias. !

O Sr. VICTOR ßAUER, Prefeito Municipal
de, Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cat�ri!la, ,no
uso das atribuiçqes que lhe são oonfer:id'a'S. ,

, Faz saber a todos Os habitantes deste Mu
,

nicípio qu,e a Câmara de VeJ�adores aprovou e ele

sanciona a'�eguin.te Lei:
ART., 10 - Fica reconhe'cida a, despesa do

exercício anterior, no valor de Cr$ 4,122.693,03
(Quatro milhões, cento e v.inte e d/ois mil, seiscen
tos e noventa e três cruzeiros e três centavos) cor
respondente a serviços ext,ra-contratl!J'ais executa-,
dos no período de 02.09.80 à '01 '; 12 ;'80 na Rua 6
-'Cei. Pro�ópio Gomes de Oliveira pela Emprei
teira CESI;3E S/A. - ENGENHARIA E EMPREEN-

,

DIMENTOS.
'

..,

"

' ART. 20' - A despesa decorrente do artigo
anteri,or corr�rá por conta dá'seguinte dQtação do
orçamento vigente, a s�oer:

'

ANEXO I - QUADRO A
'

0501,_:_ DIVISÃO DE CONTABIUpADE
0501 .03080322.026 ..- Manutenção i

das atividades da divisão de
'contabilidade Cr$ 4.122.693,03
ANEXO' II - QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CÓNTABIU-
DADE -.,

'

0501.00080322.026 - ,4:1.9.2 _:; , ,

Despesas "ci:e exerdcids an,
teríores "\•..... Cr$ 4.122.693,03
ART. 3° -:- Esta Lei 'entrará em vigor na da-

ta- de sua publ1ca�ão, revogadas, as disposições
em contrário. .

,

PALACIO DA PREFEI:rURA MUNICIPÀL OE
JARAGUA DO SUL; aos,28 dias do mês de agosto
de 1981 �

, , ,

,

VICTOR,BAUER
Prefeito Municipal

: A, presentel:.e-i fqi registrada e pubUcada'
nesta D,iretoria de E)<ipediente, EdiJ'c'ação e Assis-' _

têncla Social, aos 28, dias dó mês de agos·to de
1981.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

\-

JUI�O, DE DIREITQ DA CO·MARCA (

D,E JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

,
' O DOUTOR HAMILTO'N PLiNIO ALYES,
JUIZ DE DI.,EITO, DA COMARCA D,E JA
RA�UÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA, �ORM� DA: LEí, ETC...

'

I \
• ;; J

FAZ SABER (em (1e�umo, àrt. 687 do CPC) O se- -�

guinte: Vienda em' 1.1éIJ Praça:' Dia 09/09/81, às

,10,00 horÇl:s!. Venda em' 2,a Praça:' Dia 09/10/81,
àá; 10,00 horas, Ipor quem mais d!er e maior Ialloe
o-fere,cer. LOCAL: Edifício do Forum dlesta Comar-

,

ca. EXECt;I'OÄO N:<> t.744. Exequen1!e FRANCISCO
PAtJLO KAESE,MODEL. E>eecutado JOÃO DE U-

I
,MA. BEMÀ SER PRACEADO: 1) Um terreno 'lJrbt�
'no, local'izaldo nestiá ciqadle, à Rua n'o 196 - ,sem

denominação, de forma retangular, sem' bé"'f.elit6�
, rias, c9m a área' total· dl9I 50. 0,00 mS2., fazendo,

,frente com digo, tem �50 ms., Com terras de Lleo-
,

pold'o Kárten; travessão dos fundos, também com \._

250 ms'., com ternas de Olaudino Martins, ,e'Xt�e
mando de um lado leim 200 ms., .

com, terras de
Adão Maboá e pelo o�tro lado em 200 ms., com

'

t�rras de Ar!"loldo lJeiOh-El-rdo' Sohmitt. O terreno
aCÍfr.l'ß1, dista 525 metros até lá !esquina com à Rua
Walte'r Marquardt e .l9:Stá regi;strado sob o n.0 ....

20.479, Ido �ivro n.o' 3�1, matrfcula n.o 370, de pro-
priledade do eX!elcúta�o. AvaHado em Cr$ .

�. 750.000,00. Nos lautos não consta qualquer
, onus ou recurso pendente. Dado e passado- nestà
cldade dlei J,araguá do Sul, aos 18' dias do mês de,
àgQiSto do ano de' mJI, nOVl9!Centos,e"'oJten1iai ef um.
Eu, ADOLPHO MAHFUD, Escrivão, o subscrevi.

Hàmilton ,PUni<) AlVes - J.,iz de Direito
I '"

1\ /
'

A Associação Comer
ciai e Ina:us.trial de Jara

guá do Sul reuniu �sta se

mana o seu Conselho De
liber:ativo, qmlr;Jdo na pau
ta, o assunto úl'lico e mais

importante fo'i a assinatu
ra de um convênio de co
laboração mútua com 0\
Bancq Regional de De�en
volvimento, do Extremo

Sf:JI-BRDE, em. prol,do de,,:
,_serwolvimento do Estado,
entre os presidentes Re-'
dro Donini e João Ada!
berto da 'Silveira.

Juventude
'Evangélica em

Olimpladarou que Jaragl:Jâ d� Sul
usa muito pouco o BRDE
e que, por esta razão, vie- Ö Distrito ,Eclesiástico
ram öferecer cr$dito às de' Jaraguá do Sul" parti-
empresas, além de técni- .

cos para orientar os 'pro-
cipa, neste fi�al-de-sema-

, na, na cidade d'e l.ages,
jetos de expansão e de- da V Olim:píada Regi0nal
senvoIVim�nto. O asses

sor de mar�eting da 'ins�
da Juventude Evangélica

,

Luterana, fazendQ-se' re·
titwição, Elzef!,rio Mathias Ipresentár pelas modalida
Schmitt, explanou ao em- des de tênis de mesa
presariado jaraguael\lse as masculino' e feminino, VO
várias linhas de orédito e 'libol mascUlino, 'futebö�
fundos do SRIDE' Plilra as de sal�o" e atletismo maS.
�mpres-as e suas diversas culino.
modalidades., ,\

�

Representa;rão o Ojstri�
IDo Banqo Regional de, to nesta Olimpíada", os

Desenvolvimento do, Ex-' seguintes jovens: Anely
tremo �l!I� presentes e� 'R, Meier, Bettina Otsa,

,

Jaragua do SulA p.�ra assl- Elisabeth Müller; Ademir
natura. dO_ convemo ?om a Zi'lze, Carlos A. Meier,
Assocl�çao C�merclal' �', Gilberto Horthmann, HiI�
I�dtlstnal, o �lr,etQr supe- mar -R� H'ertel, Iria Jordan,
nnten.dente ,p�ra Sant� Nilson Franl:, 'Osni Franz"
Catarma. -, Joao. Adalber" Osn i, Guokert, Ronaldo, C t

to. ?a SI.lva, o duet?r -a_?- da Silva,' Walmir . C.
'

da

mmlstr�tlvo ,,<;ia d:lreçao Silva, Warley C. Weller e

ge.ral .

..- Jo.�ê Augusto de Wolney C. Weller.
'

Oliveira, o gerente 'de o-

perações da agência de
SC - Severino Sflva, o _

gerente de planejamento
- Nélson Casarotto Filho,
o assessor de 'marketing

\

,

Elzeário Mathias Schmitt e'
o assessor da diretoria
- João Damasco.

Cö�curso do
_: Ip,esc - prova;

dia 6-,

, '

O Instituto de Previdên'
cia do Estadö de' Santa
Catarina - IPESC - iA-'

forma aos candidatos 'ao

Q t
\ concurso público a que-

" , ua ro vag,as para se refere o editãl 001/81,'

escrevente' \ P'Oll·'cl·al p,ara os empregos de �éc'
nico em contabilidade,

, agente administrativo e

A Academia de PoHcia Civ,il da Secretaria de Se- agente' administrativo au·

gurança e ,Info�maçõés, lançou o Edital,O�7/81 para Q
_ �xilliar, que a prova escrita'

Concurso Seletivo para Ingresso no Ourso de Forrn.ação será re,al'izada mo dia 6 de
de Esc,r�vente Polioi�l, em várias Delegacias Regi'OFlais setembf'O, qomingo, às 9 '

de PoliCia do Estado. • horas na Escola Básica
As in'S�riçôes foram abertas n/o dia 24 d'e agosto

\

Conselheiro Mafra, em .!IO"
e enoerram-se no próximo dia'14 de setemeJ:'p. Em Ja- 'inville na rua Conselheiro

rag�á do Sul, el?� podem ser feitas juntai a Deleq.él;cia: Mafra: 70, para os inscri',
Regional d.e ,PoliCia, amexa ao .Fórl!Jm lDesemb,arg8!dor -tos nos mumioípios de·

\ João T,homaz Marcondes de Mattos.' Para tanto, há a, Jóinville, ,Jaraguá' do' sul,
necessldad,e de que o candidato tenha; concruj,d� aQi- Canoinhas e Mafra.
tava ,série do 11' grau e se sitqe 'na faixa de idade en-

tre 21 e 50 anos.
-

,

Há, quatro vagas de escrevente policial junto a

DR de Jaraguá do Sul. " ,

,

J
'

'P��tos ,abrem hoj.� e. ca�õ��,n1s�:ro�'�: e�����
fecham: seg'unda-feira de Mattos, esteve esta se'

, ,'" '

" mana em Sànta Catarina,
'

"', Os postos ,rlevendedores de derivados de petró- onde cumpriu uma série
,Ieo fumcionarão normalmente, das 6 da manhã às 20,ho- de atos" tais como inau�:

� ras, neste sábaao, dia 5 de setembro'. I . guraçôes, assinatura, de

Neste dia, mesmo os :postos das I,ocalidades tu- contratos ie repasse de

rísticas ou: estâ,ncia hidrominerais, proverão a venda-de verbas para implantação
'gasolina e de álcool etílico �Jdratado combustrvel, além da telefonia ruraL Derttfe
do ólep .di,esel, tambéJn no mesmo' horári0. a:s ,'várias inaugurações

No entanto, no dia 7 de setêmbro, feriado nacio- ·si:mb6Iicas, na Capital 9@
!lai, segunda-'fei,ra, os 'postos tevendedires de' de'riVla- Estadp, inaugurou também,
,dos'de .pétr6leo de �do o Pars' estarãe' proibidos de, a Central Telefôf1ica', de

funcionar.
' ',. ' "''''; ,

' :,' Massaranduba, bem cÇ>I'lI�,
São os seguintes os feriadOs em que os postos as ampliações de Blum,��

não func.ionam:)?> d'e- janeiro, 21 de abril, 10 de maio" nau, Indaial,· Laguna, Ja-

,7 de set,embro, 12,de outubro, 15 de novembro, 25 de raguá do SUl, T.imbÓ e Tu'

dezembrIO e dia das eleições., ge';�ds.
' '

bárã6.,"
"

".

Ministro ínaü·'

gura
' melhorias'

&'_','
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