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o SEMANARIO "S ANTIGO DE
SANTA CATARINA

FuncIacIQ em 10 de ....ao de1111

De autoria do vereador
Adolar Klítzke (PDS), a

Câmara de Vereadores de
ve aprovar, ainda neste

períódo legislativo, o pro
jeto-de-Iei que dispõe so

bre o' uso do fumo em re
'cintos fechados. Este pro
jeto, espelhado no de
teor semelhante, em uso

em Blumenau,
-

em seu

artigo primeiro, diz que é

proibido fumar, acender
ou transportar acesos ci

garros � assemelhados
(cachimbos, c h a ru tos,
etc.), nos estabelecimen
tos e edificações que es

pecificou:
___; hospitais, m a ternlda

des.. clínicas, consultõ
.

rios médico-odontoló
gico e laboratórios;

-- cinemas, teatros, au

ditórios, salas de aula
e assemelhados;'

,_ estabelecill'entQs co-

merciais, exceto boa
tes, re�aurantes e as-

semelhädos; .

- postos ;de serviço e

,garagens comerciais. e
coletivas; ,

- locais onde se armaze

nam e ou, man.pulam
exploslvos e Inflamé
veis:

� depósitos com arma

zenagem de materiais
combustíveis comuns:

- elevadores e,
- veículos de transporte

coletivos:
De acordo com o do

curnento apresentado, que
não teve nenhuma [ustl-

.

flcatlva por parte do au

tor, embora reconh[lcida
mente de grande irnpor
tância, em todos os lo
cais nominados, deverão
ser colocados avisos com

üs dizeres: "É proibido
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Colàutti: unidade sanitária p/82 em Nova Brasília Proieto de Adolar : Klitzke
restringe uso de fumo

o Secretário fez, tam
bém, a exposlção da si

tuação 'hospitalar no . Es
tado. São 216 hospitais e

17 mil leitos; denotando
.

Se uma grande carência
em nútnero de leitos, que

Durante o Simpósio, será suprida com a cpns-
em Benedito Novo, do- trução de hospitais regio
mingo, o Secretário da nais. Destes 216 hospi,
Saúde explanou a situa- tais, acrescentou Colaut
ção da saúde em Santa ti, 50% têm menos de 50

Catarina. Inicialmente a-' leitos
.

e, destes 50%,
firmou que. o governo é 90% deles, têm rnais de

responsável pela saú.de 20 anos de uso e em es

do catarinense e que sua tado precário. Nada mê

preocupação !maior é com nos do .que 14% dos hos-
-

d rie
.

do 2.0
.

grau e, finalmente,
a medicina assistencial, pitais catarinenses sao e

repassando recursos aos madeira e destes, 98% de 28 a 31 de dezembro, matrí-

hospitais, aplicando na a- sãó' podres, alguns dos cuias novas para O; 2.0 grau.

quiSiÇão de equipamen- qu�is corn ma�s de 30 a-

tos, construção e amplia- nos de uso. .

-

O t
'

lação de Co ducação recebeu uma clientela-çao. u ra reve
-

Lembrou qUe os Cen-. lautti : Dos 197 municípios de 540 mil alunos, sendo ....

tros :Administrativos· Re- catarinenses, 53 não pos- 498.652 no 1.0 e 41.764 no 2.0

gionais de Saúde, em nú- suem hospitais, consé-, grau, em todo o Estado.

mero de seis no Estado, /quentemente não tendo,
foram criados 'para ofere-, assistência hospitalar e,

cer um 'maior relaciona- oestes, 90% não têm as

menta entre li adminis- sistência médica própri?,
tração central e a� diver-

.

isto é, os médicos vêm
sas regiões Acrescentou de outros municípios . e

que existem 319 unida- não todos os dias. "E co-

des sanitárias em Santa mo a Secretaria se preo
Ca\arina, sendo 92 do ti- cupa com a saúde em ta

pa "O", prestando assis- dos OS níveis, o Governo
tência as populações da repassa em forma de'
periferia, na chamada ru- . equipamentos m é d i c 0-

ralizaçao da' saúde, '. man':- hospitalar' e em .dinheiro,
tidas;em 'convênio com as para ampliação, e melhoria
prefuituras �

. .

dos hospitais da· rede par:-,
,A' . vacinàção; segundo. ticular, Para qu_e

.

pO,ssam
lau'tti, é· a príorÚfade

.

acolherâe maneira, condi7
.

úmero um', de sua Pasta. . zente os seus doentes".
la é'

.

responsável ,per' . Recursos estão aloca-. .

0% do's internamentos' ,dos no orçamento:do pr.?-! FES1"À DE SAO JUDAS
,s ·doenças) e podem,ser ximo. anQ.,_ Para aquisiçao
vítadas através. da. vac.i-, . de equTpaméfifos" 6:' 'COIiIS·

ação, princi'pahnente o tt'uçãà, de hospitais.
rampa coqueluche e Em razão de ,.e�istir ca-

ifteria," que são as " do- rência �m leitos hospita-
.rtças infecto-contagiosas.. lares"o 'Estado está cons"
utra fato que considera truindo com recursos pró

extremamente' importan'te prios e. externos, hospi-.
é a não constatação de tais' regionais em Joinvil-
mais nennum caso de po:- Ie, e Curitibanos, com 280
liomielite rio Estado, des- léitos, em Araranguá, 'com

�

-:j;.

Em informação exclusi-
va ao "Correio do Povo",
o Secretário da Saúde, Dr.
Waldomiro :Colautti, con

firmou em Benedito Novo,'
durante o ,vIII Simpósio
das Comissões de Saúde,
a construção de uma Uni,'
dade Sanitária em Nova
Brasrtia, para o próximo
ano, do tipo "O", arenden
do as reivindicações das
lideranças políticas locais
ligadas ao partido gover
nista. O bairro de Nova
Brasrtia concentra a gran:"
de malorla da classe ope
rária de Jaraquá do . Sul
e, ao mesmo tempo, é o

.

mals populoso do muni

cípio, conjugado ao de Vi
la Lenzi, onde também a'
concentração, humana é
elevada.

'

Não adiantou data para
·início ida construção, que
será em convênio com a

?refeitura Munfcipal.
Exis,tem recursos' de

Cr$ 395 milhões para, am
pliação e construção de
Unidades Sanitárias rto
Estado, oriundos prlncl
palmente do FAS e do
Projeto Alemão. O Esta
do pretende, segundo Oo
mutti, Implantar , uni.d_ad.es
em todos ps munlcfplos
eue ainda não possuem
ou que funcionam em si
tuações precárlas, em
torno de 49.

.

Ele acrescentou que se

rão inauguradas no lnlclo
de 82; com a conseqüen
je. entrada em funciona
mente, as ampliações da
Unidade Sanitária de Ja
raguá do Sul, da Rua Rei
noldo Rau.
A S�OD'E NO
ESTADO

de 16.8.80, isto graças
ao esquema, de vacinação
existente, que serve de
modelo a. outras Unidades
da 'Federação. -

Acrescentou. que as

atenções ag.ora voltam
se para o sarampo, doen
ça que mata e que ele
considera' rnals importan
te' o seu controle do' que
a própria pólio, uma vez
que atinge crianças. pe
quenas e grandies . De
acórdo com Colautti, es

tá-se preparando urna es

tratégia. para vacinação
em massa, no entanto,
por ser rnals complexa
(através de injeções), tor
na-se mais dificultosa a

. elaboração de campanhas
pois são necessárias duas
ou mais doses para atln

gir um índice mínimo de
cobertura "e se atingir
mos 80 a 90% daremos

. os primeiros ,passos para
a erradicação do saram

po, a exemplo da varie
Ia, hoje completamente
erradlcada no mundo, pois
nenhum caso foi registra
do nos últimos quatro
anos, segundo a Organiza
ção Mundial da Saúde".
Outra questão abordada

foi quanto a falta de fiS
oalleaçãe, haja vista atu

almente não' haver.respal
do em lei para punir es
infratores. Mas está-se
elaborando 'um projeto
neste sentido.
HOSPI1:AIS

200 leitos e deve rrucrar

em 82 a construção do
hospltal de Chapecó, tarn

\ bém com ,280 leitos, cuja
licitação já saiu, além de
um na Grande Florianó
polis,' em São José, com

.

260 leitos.
I /

Os hospitais reqlonals
funcionarão como barrei
ras, uma vez que atual
mente a procura de re

cursos em Florianópolis
é muito grande, 'elevando
a 1,2 leitos por mil, habi
tantes, quando (y' Indlce
mínimo previsto pela Or
qanlzação M u Ij dial da
Saúde é de 4 aS. A mé
dia geral, de Santa Cata
rina é de 3,6 leitos por
mil habitantes.

Matriculas em

dezembro para
1°. e 2°. graus
Dando . cumprimento ao que

estabelece o seu calendário es

colar de 1981, a Secretaria da

Educação fará durante .o mês
de dezembro a, matrfcula em to

da a sua rede de ensino de 1.0
e 2.0 graus. A Unidade Opera
cional de Enslno (UNOE)'da Se

cretaria da Educação, já fixou
as diretrizes que nortearão as

ações à serem desenvolvidas
em seus estabelecimentos para
a matrícula correspondente ao

ano letivo de 1982.

\

:Homensgem
"Mortinllo

A Assembléia Legislativa'
do Estado aprovou dispos/
ção sobre a denominação de

logradouros e monumentos'

públicos, e o Governador

Jorge Bornhaus�n sancionou

a Lei n.{) 5.965, de 11 de no

vembro, publicac!a no Diário

Oficial de sexta-feira, dia'13,
segllndo a qual "� proibido
atribuir nome de pessoa vi

va a bem público, de qual-
.

quer nÇltureza, pertencente
ao Estado, ou à,s pessoas ju
rdicas da Administração In
direta", valendo, também, as

referidas proibições às en

tidades que, a qualquer tr

tulo, recebam ,subvenção ou

auxílio dos cofres públicos
estaduais..; Pelo visto, daqui
prá frente nenhum' "gajo"
vaidoso poderá imortalizar
se em vida.
AIi�s, f bom lembrar, os

que �á ostel'!tam essa "hon

raria''', ou a reti��m, para e-.

fumar", bem como a utlll
zação do sinal internacio
nal de proibição de" . fu
mar nos locais públicos'
onde for comum a presen
ça de estrangeiros ou

analfabetos.
O projeto, se transfor-

'rnado em lei, será regula
mentado por decreto do
Executivo, incorrendo os
Infratores em multas. ,Ele
virá de encontro também
à campanha da Secretaria
da Saúde, que combate o

uso 'do fumo, não' apenas
pelo seu efeito nocivo à
saúde, mas também pe- .

los Inúmeros acidentes'
que: provoca, através do
cigarro, onde os lncên-:
dlos se ressaltam.
APOIO. A PR'OJETO

De acordo ·com o calendário,
as matrfculas para os alunós de.
'1.0 e 2.0 graus da rede pública
estadual obedecerão os seguin
tElS critérios: de 1.") a 10 de de-
zembro, renovação. da matrícu

la de 1.0 grau e inscriç�o para
a matrícula na 1.a série do 2.0 .

grau para alunos novos; 14 'a 16

de dezembro - renovaçãÇ> da
matrícula do 2.0 grau e matrfcu

las novas de 1.0 grau; 14 a 18

de dezembro, aplicação. do tes-
\ .

te classificatório para a 1.a sé-'

o vereador-presidente
José Alberto Klitzke .(PDS)
teve aprovada moção pa
ra env]o de ofício .ao. Con
gresso Nacional, apoian
do o projeto que estende
o 13° salário aos funcio
nários - públicos, .

c o m o

também estende o reajus
te semestral automático
de salários. Tal projeto
vai a votaçãô no Congres
so no início 'de dezembro.
O Ltder do PMDB apoiou
a lnlclatlva.

. -

E o vereador Arnaldo
Schulz (PDS), relatou a

partlctpação de Jaraguá
do Sul no ' VIII Simpósio
cas Comissões de Saúde,
dia 22, em Benedito No
vo; solicitando. apoio pa
ra o próximo, que será em

Jaraguá, na última sema-

na de outubro de 82.
.

Segunda-feira, .
os ve

readores participam da úl
tima sessão ordinária 'do
ano.

1 1
I/

8 \ •

7 a

e 4

,
capital Sul Americana dó

.Chap6u I·

Em.1981 a Secretaria da E-

CONCÚRSO DO

só depois de
da Silva"
vitar vexames, ou elas (as
pessoas assim . homenagea
'das) poderão vir a ser consi

deradas mortas OÚ desapa
recidas.
Vai ser muito gozado a gente'
ver doravante pessoas des

filando com os seUs caran

gos
.

pela city, enquanto es

pertinhas crianças, levadas
pelas mãos' dos papais, per

guntam aflitamente: "Papai,
ali não está passando um

desses mortos?". Poderão
até ainda acrescentar: "De

que 'partido são eSl:les finó-·,
rios?".
Pelo sim ou pelo 'não e,

por vias das dúvidas, os nos
sos v&reàdores deveriam,
desde já,

.

preöcupar-se com

o problema levantado pelo
Estado, porque daqUi há pou

co pode aparecer alguém
querendo eternizar-se na á

rea �unicipal,. tornando-se
mais real d,l) que o próprio
reI.

INAMPS

O O,epartamento, Regional do

INÁMPS, comunica que estão
marcadas as datas das provas

"Prático-Orai"', para os candi-

MEC

Nove salas' de aula recebem
mobiliário

destina recursos .,.a � C:

datos aprovados no coricurso
realizado no dia 30 de novembro'
de 1980 a partir' de quarta-fei
ra, 2 de dezembro:'Melhotes in-

formações' na Agênéia da Previ

dência SOGial1:le Jaraguá, do Sul

na rua Barão do Rió Bránco, 72
ou pelo' telefone !2-����.. :

-

dos a 58 municípios, aten.
dendo a unia população de
2.400 crianças.

. O Mobral e a �ecretaria
da Educação ficar.ão en

carrega,dos de executar os
empreendimentos a que
a verba se ·destina.

Através da Secretaria
da Educação'do ' Estado·
de Santa Catarina, nove

salas -de aula foram to
talmente mobiliadas, com

cadeiras,
.

carteiras lndl-:
vlduals, quadro para giz,
estantes, mesa' 'do pro
fessor, lixeiros e cavale
tes Rara mapas, atingindo
a quatro estabelecímen
tos de ensino da rede
estadual. Foram 387 cadeiras e

A informação é do SO'" 360 carteiras individuais
pervisor de Ensino, Pro-

-

para ó mobtltamento das
fessor Arnoldo Schu,lz. O nove .salas, vindas na se-

Colégio Estadual Abdon mana passada. ',. '

Associação sugere cobrança
semestral

Batista e a Escola Básica
.

Roland Dornbusch tive
ram mobiliadas 3 salas de ,

aula cada qual,' a Escola
lsolada de Vieiras, 2 e, a

Escola Isolada Garibaldi,
1 sala. Numa próxima
etapa deverão receber
novos móveis, as Escolas
de Alto Garibaldi e Fran
cisco de Paula.

I
A festa na Comunid�de São

Judas Tadeu, realizada de 1.2 a

15 de I)ovembro, onde será er

'guida a segunda paróquia Ide
Jaraguá do Sul, teVe.o resultado
br�to de Cr$'4.385.816,55 que,

'

.0 . Ministério da Educ8"

ção e Cultura .Iiberol a

importância'de Cr$ 15 mi
lhões para apl,iGação no

sistema . educacional de
Santa Catarina, a nível' de

,

1'0' grau e pré-escolar. Os
recursos -serão destina-

A propósito de reclamações; guro contra Incêndio, cuja pri
de contribuíntes do Tesouro Es- meira parcela venceu em 20 de

tadual que se poslcíonarncontra
.'

novembro e a segunda dia 21.
. ,

a cobrança da Taxa de Seguro
éontra Incêndio, o presidente
'do Corpo de Bombeiros Volun
aarlos de Jaraguá do Sul,' Ed

mundo �Iosowski, participou de

enconrro. na Associação Comer

çlal e' Indústrial; esclarecendo,
na oportunidade, que a corpora

ção recebe, mensalmente, do

Estado, uma subvenção de e-s
173 mil, valer que será corri

gido, .

em vlsta dos novos valo
res ,de referência baixados pelo
Governo Federal.

'de dezembro,. somará apenas

Cr$ 1.400 mil portanto, inferior
ao total que a comunidade re

cebe para manutenção da cor-

poração.
.

Diante deste fato, a entidade
1 está, recomendando às 'empre-
sas fllladas ou não,. que reco

lham pontualmen1Je a contribui

ção, mesmo porque a importân
cia é baixa, além de ser uma

obrigação legal.
.

A Associação, também está

deduzidas as despesas de Cr$
1 .753.892.42, totalizou líquido,

. Cr$ 2.631.924,13:
.;"

encaminhando, ao secretário

Ivan Bonatto, da Fazenda, uma

Isto signífica, no valor da sugestão no sentldo de que a co

subvenção atual, um repasse de
'

brança seja efetuada semestral
Cr$ ?076 mil anuais ao C,orpo' mente, junto com os carnês do

de Bombeiros de Jaraguá do ICM, \�o invés de ser feita, co

Sul, ao 'passo que a Taxa de Se- mo agora, no fim do ano.
� ,

Sorteio da Operação Criança
.conheoe ganhadores!

.

Foi na 2.a feira à noite, junto à IMPOSTO DE RENDA

Fundaço Educacional Regional A Secretaria da Receita Fe-

Jaraguaense, o sorteio dós brin deral avisa aos Ç.<?_ntribuintes
des öa Operação Criança III, que mudaram de endere__ço após
promovido pelo, Núcleo de Vo- a entrega da declaração de im

luntárias do prógrama Nacional posto de renda este ano, que

do Voluntariado da Legião Bra-' , deverão comunicar o novo en-
.

sileirà d� Assistência, de Jara- dereço a�é o dia 30, segunda
guá. do SUL O primeiro prêmio, feira, para que possam receoer

bilhete ,1378, um TV Colorido em casa todo o material do pro�
Tel.efunkerr coube a Oalva Gar- grama imposto de renda. 1982

cia; com o bilhete 0548,' Eliane (manual,. formulário, etiqueta).
/'Nicolodelli ganhow uma bicicleta Isto pode ser. feito através do

Monark Princesa e, o Motoradio p'rçenchimento do formulário �

pelo bilhete 2438, saiu para próprio, o modelp de inscrição

Leopol�o Bettoni. e atualização.
.

Loteria:' 1·..premio veio para Js.
/

40.306.
,A Caixa Econômica Fe

deral deverá liberar nos

próximos dias o pagamen
to que renderá de juros
ao "sortudo", aproxima
damente Cr$ 400' mil men-

A extração da Loteria
Federal do Brasil, admi'
nistrada pela Caixa 'Eco
nômica, de 25 de. novem
bro, quarta-feira; veio con

templar com o priméiro.
prêmio um jaraguaense.
O feJizardo adquiriu do �ais.

,

corretor -Mário Weiller Essa não. foi a prim�i-
vinte vigésimos (o. bilhe- ra vez qUe o primeiro prê-
te tQ...do) à razão de pr$ mio da Loteria Federal
800,00 e ganhou Cr$' 8 veio para Jàraguâ do Sul;
milhões, tendo o bilhete ,a última vez foi a seis ou

premi1ado o. Inú,m e r o sete anos atraso

A OASE foi fundada em Jara

guá do Sul no dia. 08 de novem-"
bro de 1931., tendo no decorrer

deste meio século, prestado inú

meros serviços à comunidade

evàngé!.ica· e jaraguaense de.

maneira 'geral. A programaçãQ
. desenvdlvida no dia 19, constou
ainda' de

..palestra,. proferjda
pelas' Sras: Anna Lang�, Coor-

i , ".

denadora da OAS�. e Ruth Ba-

ade, Presidente Geral da Ordem

Auxiliadora de Senhoras Evan

gélicas, da Região Eclesiástica

II.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIP D9-POVO � Ja�guã do Sul-SC .

Sr. Vitório Bortolini
..Sra. Helena Thieme, em C'�
rupá
Sra. Virgínia Bortolini

Srta. Rosângela Winter
Marcos César , Grósskopf,
em Jóinville �III1I1iIIi1fllilt;
Rosalina T�barelli .-.;tIßQ1111�n'IIIIIIII"'�

,

COMPLEXO TURf$TICO
JAR.ITA

Um passe-io
inesquecr'JEll.

Kaffee. Haus, Lanchone;
, te, Ponto Turlstico,'

Play-Ground e
.

- ampló restacionam)ento.

; laiversariaales
Aniversariam hoje - 28

Sra. Catarina Panstein

Ageno� Mannes

Nilson Llpplnsk]
"

Sr. Erwililo ,Siefert
Sra. Alba Piske

Aniversariam domingo
Florentino Tomaselli

Sra. Maria Correa Fagu,t1-.

des de Oliveira, em ltapo-
, euztnho

"

Dr.. clayton Karam, em Cu-

ritiba
'

Sra. Guisela Lange Friedel

S�a. Ernestina Outra Fer

nandes
Luis Carlos 'Kamchen

Vanessa Cristina Eggert
/

Dia 30'de novembro'
, , '

Sr. Venâncio Nicoluzzi

Neldl, Psclleldt
Sr. Francisco Morbls
Sr. Dalmari Bona

Sr. André Fodi

Aracy Maria da Cunha, em

. Itapocuzinho ,.

.

Lori Hoffmann, em Rio da

Luz

, -

Sôn'ia Maria Schroeder, em

Rib Negro-PR.
S�a. Elsa Lange, em Itapó
cOzinho

Sra. Maria Madalena Mor

bis IKrause' '.. ,.L.•

Di,a 1.0 de dezembro
Sr. Alexandre Haake
Sr. Heins Moeller

- Sr. Padre Theodoro Beckßr
Elcina Baumann

Sra. A man tin a Neckel

Mahnke

Jaime Jos�, Felipe
\

Dia 02 de' dezembro
Sra. Elvira Henschel' Bauer

Humberto Franc_o. filho de

Hans (Carla) .Mayer
Sra. Inez Nicoluzzi Spézia
Sra .. Neila Maria Copi Men

des

Sr. Ádolfo Laffin

Dia 03 de dezembro

Sra. Lilian Mahnke Noé, em
Santos

Sr.. Emllio Meyer
Sr. Edgar Schneider

Diq 04 de deJembro
A'"!tol)io João Radtke

Na'seilelt.os
Dia 10 de novembro

.Alclr, filho de João (Maria) -

Petrl '

Dia 11 dê novemIJro
.

Marlene. filha de

(Laurena) Borchardt

Dia 121 de novembro

Tatlane, filha' de Be'rnârdo

(Maria) ·Schutz
Dia' 16 de novembro

Marla Luisa, filha de Guido :

,(Lori) Schinitt'
Dia 17 de novembro

Greice. filha de ,José (Mara)
Scoz

Renilda, filha de
.

Rudolfo

<Raulina� ,Schulz

, Giseie, filha de José (Gise

la) Gorges
Dia 18 dá novembro •

, Jackscn, filho de Manfredo

([au'rita) 'Kohn
Douglas, filho, de Geraldo

,

[Terezlnha) Baumqaertel
Siwmara. .fllha de pl:lrci (A

nalr) Berti
Dia 19 de novembro

Edgar

Carolina. filha de' Alceu

(Mariângela) Guimarães

Simone', filha de Francisco

(Miria) da SiJva
Jackson, filho de Alfredo

(Lo,ritã) Holler

Maike, filha de, Reno (Ivo
ne) Seil
Dia 20 de 'novembro

Soraia. filha dlà Sérgio (Cris
tina) Ewald

Evenir, filho de Nilson (Ani-

ta) Klein
'

Jeferson, filho de Ralliino

(Mirtes) Wessler

Dia '21 de novembro

Carlos, filho de Valcir <As

trit) Petris

Dia 22 de novembro

Daiana, filha de Waldemar

(lima) Wolodasczky
Dia 23 de novembro

'Ester. filha de Valdir (Ma-
rina) Pereira

,Roseméri, filha de

nho (Augusta) 'Kammer
Charles. filho de

Agosti-

Sérgio
(Lúcia) Pereira

.

Curlan. filho de Nereu (Sa

lete) Vasel
'.

Rodovfa SC-301 - Km 5

Jaraguá do Sul-S.C

•••IIl•••.
Decorações péra caSamentos - De

coràções para Igrejas"':" Decorações
para clubes - ArrSinjos parà festas -

,
Plantas ornementals e Buquês em' Ge-

Jal�
,

FLORICU�TURA IMPERIAL

Rua Reinaldo Rau, 828 - Jaragui Cio'
Sul 8C..

.

IRelo1oanaAveqida
ETERNIZE os BONS'MOMENTOS

Presenteie com Jóias e .. mals finas sugestões
da RELOJ,�AR'IA ,AVENIDA. Marechal e

G�lIo.1Vargas. '

I
"

, I

GENTE ,INFORMAÇOES&
Jaraguá do Sul recebeu ontem, a honrosa visita do rotarlano

Paschoal Rlcclardelll, Gerente do Escritório Sucursal de Rota..y In

ternational 'no Brasil. Ele .esteve acompanhado pelo Governad!>r do

Distrito 465, Remaclo
' Fischer. reunindo-se ao meio-dia; no Itajara,

com os companhelros do Rotary Club de Jaraguá do Sul. Na quinta

feira à noite, os ilustres vis'ftantes estiveram .ern Gl.laraml.rim; (-,-).
'A Indústria Têxtil Jarita, homenageou no dia-13 passado, a Sra.

paulina Muller til�. 'por ocasião de sua aposentadoria, ligada ao

Grupo Jarita�por:29 anos. D.iretores, Gerente�;'e Supervisores da'

empresa participaram das homenagens, além de famlllaresj da ho

menageada; que recebeu; dentre outros. troféu de honra ao mérito.

diploma, flores. e cheque,gratificando os anos de trabalho. Foi de

fato muito comovente, tendo este jornal oportunidade de partici

par 'das homenagens prestadas a Dona Paulina. (-) Nosso Dire-

"tor e Esposa foram convidados e partlclparn domingo. no Baependi

,d� recepção que d casal José (Rosl�ha) Wodzinsky. estará ofere

cendo para .ccmemorar a primeira comunhão de seus filhos, o i Ever

son Fernando e o Viniciu� José, que será,amanhã, -às 9h30, na Ma

triz $ao Sebastião, (-:-) Da Associação .Atlétlca Banco do Brasll. a

coluna 'está recebendo convite para o "Baile do Haval", dia 11 de

dezembro, com desfile de modas, com a "Pop Band". Será em sua

sede social. na Colina de Ouro. !<-) Nasceu dia 16/11. com 3.300

kg. para a aleqrlados papais Guido (Lori) Schmitt,a graciOsa Ma

ria Lttis'a, que recebeu o nome da bisavó paternajdando continui

dade desta maneira à tradição da familià Schmitt. Nossos parabéns.

,(-) A diretora. da 1'99:8 UCRE. Profa, Iris Barg Plazera.l aliás uma'
,simpatia em pessoa, foi alvo de várias hornenaqens; por párte do

corpo técnico e admlnlstrattvo da UCRE, bem como dos pröprtos a�

lunos de. vários estabelecimentos de ensino, na terça-feira; quan
do co,:"emorou ldade nova, Fica aqui o registro. com os- nossos' �

cumprimentos. (-) Também lila terça-feira, o amigo Mauro IKoch,

grande incentivador deste> jornal e diretor-administrativo da Mene

gotti Veículos, uma das" patroclaadoras da êoluna, eSJev.e de ani

versário. Ao Mauro, o amplexo de toda a redação. '(._':'.') A Secreta-

ria de Imprensa e Divulgação, do Gabinete Civil da Presidência da
I

República, postou no correio, dia 12. um canudinho 'contendo a Cir

cular n.o 00315/81, da mesma data, e um anúncio relativo a 19 dê

novemoro - Dia da Bandeira., No mesmo expediente'solicitava a

sua publicação de 16 a 19 do corrente mês. mediante remessa dos

exemplares à Coordenadoria de Divulgação. � verdade que o CEP

de Jaraguá, ao �nvés de 89250 - àcaboú saindo como 89260 '(Schro
eder) sendo entregue na redação apenas AO dia 20, após o transcur'
so de tãó importante data para à Nação Brasileira. A quem debitar

pela entrega· tardia? . " (-) Em funcionamento na Presidente EPI
tácio,Pessoa; 68, a "Tante Hanni". loja de chocolates. e presentes,

do jovem, casal Cláudio e Mileni BI,õs.feld, com a linha de produtos

�e� Blumenau. Dê �m'a passadí" e descubra as n vidades. (.:.....) Os

integrantes do Clube de Bolão Bota Fora, juntamente com as es

posas. fazem hoje à noite o seu jantar' natalino, nas dependências
do Clube Atéltico Baependr. (-'-) Estarão de aniverlério quarta-fei-
ra, dia 2. a Sra. Elvira Henschel Bauer. Primeira Dama do Mu'nicípio
fi o -garotão Humberto Franco Mayer. (-) S�rá no dia, 20 de de

zembro a inauguração das piscinas do Baependr - aliás as mais

modernas do EStado - e, para: tanto. o clube está comunicando

que ,estão abertas inscrições Ipara o primeiro curso de nàtação. pa- ,

ra crianças entre 7 e 10 anos. oe ambos os sexos, que não, sáibam
nadar e qu� sejam filhas de associados. Inscrições na Secretaria do

I Clube. (-) Quinta-feira próxima. os alunos da Escola de Música da

.

Sociedade de Cultura Artistica estarão se apresentando no Baepen2

d.í, junto ao seu salão principal. (-) 'A Sra. Marcy Carvalho Leut

precht, esposa do farmacêutico Dr. Elizaldo, ofereceu na quarta-fei
ra um �anche para as suas amigas, ,no 'Kaffee· Haus. (-lA Indústria
Têxfil Jarita reali<:� de 09 a 13 de dezembro. a sua Convenção Na-

cional de Vendedores e'lde 17 a 19, será a Convenção da Estofa

dos Mannes Ltda. (-) Casamentos deste �ábado na Matriz: 16h _

Lúiz Adalberto de Mattos e �ntcinia P�wlak; 17h - Paulo Cipriano
e M1l!istela S�bel, Norberto Schumann e Salete Ropelato. Ary ESSY
e Isolde Francener. IIdelor Maisen e Lin'damir F. Borba, Marcos Ro

cha e Maria da Penha Custódio e; Raol Engel.e Maria Steierlei,ll;
,

18h - Osvaldo Bridalori e Ingricf, Stein; 18h30 - Valdir 'Kilnkoski

e Rosãngela Francener e, às ,20 horas ,- Luiz Carlos Nicoluzzi e

Arriazilda Jacobi. \(..::..) Na Comunidade Evangélica): 'i�h - Aldair Jo

"'sé Cardoso e Iraci Fiedler Cardoso; 17h30 - Adamir Boeder e
'. \,

Marli Carmelita Montibeller; 19h � Luiz Carlos Hemmer e Waltraud

Barte!. A's ,18h15, as bênçãos pelas bodas de prafla de Heinz e Win..;

ni'Modro PUttjer. (....:)' Foi na terça-fiera o encerramento das aiM

dades deste ano do. grupo d� lanch� na residência' da Sra. Edite

Grubba e.· quarta-feira, o �ncerramento do Café das Primas. 'que,

teve,como anfitriã a Sra. Onda WoIC{-) Os iudoca� do.C.A. Bae

pendi sagraram-se campeões' de competição realizada domingo no

Ginásio de Esportes Art�r Muller. (-J Senador Jaison Barreto e

Deputado Federal Walmor de Luca, enviando v�tos por ocasião das.

festividades de natal é ano novo. (-) O'Clube de' MãÉis des Esco-

I teiros, ql!le tem na presidência Naziria Benhke. na secretaria Aldé

ria Praâi e na tel?oufaria Maria Luchtenberg, convidando as senho

ras da nossa sociedade, para d lanche e bingo na terça-feira dia
,

. ,

1.0 às 15 horas, na sede dos Escoteiros. nas prOXimidades do Posto

Marcoflal .Haverá muitos brinde� e surpres�s e' será � último en

contro �o ano. (-) Baependr chamando �ssoclados para a �eno�a
ção das carteirinhas, Devem I�var foto 2x_2; (-) Verdadeiro 'suces-

so, a�rastando multidões a inauguração no último domingo da' pis-
'.

I'

ta de -velocidade do Moiódromo GetöIJo Barreto da Silva, Neste

do'mingo a inauguração da' pista de cross e, se t> tempo
.

pe,rmitir,
.! \

vai ser n,ovamente uma laucura... (-) Noss.a coluna. dada á exi- .

gurdade dt: espaço. sa, comprimida. �té semana que vem!

Aproveite a abertural
.

I

A Confecções Sueli abriu nova loja na rua Reinoldo Rau, Ediffcio Bér-

gamo, Sala 530. �. uma nova e elegante' opção de compras, artigos\ de primei
rfssima linha. Vlslt�a e compare. Só mesmo a Sueli é capaz de fazer tanto

por você.
"

"

!
,I

Fazemos tudo para lhe _�

vir.bem.

,

Re!6g1OS SeJko. Teclmo8.
RiClOh, vto16ell, 0liICaII � 81"

tigos para presentes 6 com o

/

LaiInaster'
I

on ecções ue t Uda.
o seu relojoeiro.

Fone '72-126'1

Agora com nova loja na rua Reinoldo Rau

.........

Proclamas' de CasameRlo.
Auraa Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do 1° Registro

Civil do 1° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
'Faz saber· que compareceram em cartório, exibindo os do

cumentos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para casar:

EDITAL '12.283 de 18-11-1981 Giese.
'

João Rosa da Silva e Valli Venera 'EDITAL 12.292 de 20-11-1$81

Ele, brasileiro, solteiro, operário," Gilrnar de/Souza e 'Lilian' Fischer

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado � 'Ele," brasileiro, soltelro, operârió,
e residente em Morro da Boa Vista,' natural de Videira, nestes Estado, Ido·

nesta cidade, fiilho de_ J_osé �gsa da.Sil- I miciliado 'e residente na Rua Walte.:
va e de Rosa da Silva. Janssen, nesta cidade, filho de Guilhe

Ela, ,brasileira, �olt('Jra, operária; rne de Souza ,oe de Herminda Westphal
natural de Santa Marià�Benedito Nov.o, de Souza,

'

neste Estado,
l domiciliada e residente Ela, brastlelra, soltetra, costureira

em Morro da Boa Vista, neste distrito. natural de Palotlna-Paraná, domiciliad

filha de Agostinho Venera e de Anna e residente em Schroeder, neste Esta-

Schicorski.
. do, filha de Germano Piscmer e de Tra

EDITAL 12.284 de 18-11-1981 di Kanzler Flscher.

Luis A.lberto Atanásio Idos Santos e EDITAL 12. .29'3 de 20..11-1981'

Marlene O'liveira Cunha'
'

1. José Bescarolll e ,Aliomar Maria Martin

Ele, brasileiro, solteiro, bancârlo, Ele; Drasil�iÍ'o,' softelro, balconis

natural, de Rio do Suç-neste Estado, natural de dosé Bolteux-jblrama, nesté\

domiciliado e residente na Avenida Ge- Estado, domiciliado e residente em VjJ

tülto Várgas, nesta cidade, filho de Ia Lenzi, neste dlstrlto, filho de Mati'ld

Aristides Atanásio dos Santos e de Rescarolli .

Gertrudes Atanásio dos Santos. Ela, brasileira,' solteira, operária,

Ela, brasileira, solteira, industriá- natural' de Guaramlrlm, neste Estado

ria, natural de Jaraquá 'do Sul, dorn l- domiciliada e residente em Vila Lenzi

ciliada e residente na Rua Ilrmão Lean-" neste distrito, filha de .Nivaldo Martin�

dro, nesta cidade, filha de Norberto' e de Ámélia Pauliha dá �os�,Martins .

Oliveira Cunha e de Osilia Junkes CI:J- , EDITAL 12.294 de, 20-11-f981

nha.
.

Nelson Carmelo .Pellln e Vanirse Foldi

EDITAL 12.285 de 1&-11-1981 Ele, brasileiro, solteiro,' comer

EldIilon de Oliveira Motta e Celina Maria ciante, natural de Rio dos Cedros, nes

Schmitz
--,

te Estado, domiciliado é residente ,n

Ele, 'brasileiro, 'solteiro, tipografo" Rua Rio Branco, nesta cidade, filho de

natural de Rio Negro-Paraná, domici- Cuniberto Pellin e de Amelia Pell in·

liado e residente na Rua João Planins- 'Ela, brasileira. solteira, costureira

check, nestá cidade, filho de Tharcisio natural de Jaraguá do Sul, domiciliada

de Olivei.ra e de �saura' RUthes Motta� e residente em Jaragúá-Esquerdo, nes

Ela, brasileira, solteira, .operária, te 'distrito; filha de Affonso Fodi e de

natural 'de Lurs Alves, nestt;), ,Estado, I
' Laura Walz Fodi.·

.

.

.

domiciliada e residente na Rua Santa EDITAL 12.295 de 23-11.1981

Catarina, nesta cidade, filha de Hercí- Antonio Den'k e Darci Maria- José

lio Machado Schmitz e de Elvira Sch- randa

weitzer Schmitz.
.

.

Ele,
.

brasileiro, solteiro, ,operário.

EDITAL 12.286. de 18-11.1981 natur,al de Massarandub,8. Aeste Estado,

Heinz MUller é !Wal 'ckuhr Bachmann domiciliado e residente na Rua JOinvil-

" Ele, brasileiro, o, lavrador, na- Ie, nesta cidade, filho de Carlos Den�
tural de Corupá, neste 'Estado domi- e de Etelvina Raimondi Denk.

.

ciliado e residente· em Nereu Ramos, Ela, 'braSllelta, sólteira, operária,

neste distrito, filho de Augusta Müller natural de Ascurra,' neste Estado, do·

e de Ana Müller. miciliada e residente na Rua Joinville,

Ela, brasileira, viúva, operária, na-:- nesta cidade, filha José Miranda e de

tural de Corupá, neste Estâdo, dom!- Mathilde Mirànda.

ciHada e residente em Corupá,
.

neste EDIT-AL 12.296 de 23�11-198'1
Estado, filha de Erharat Zickuhr e de '. Marcia Roberto Bambora e Heldegart

Amanda Zickuhr;
.

\ / Verbinem

EDITAL '12.287 de 18-11-1981 Ele, brasileiro, solteiro, operário,
Alälelino' S9hulz e Olinda' Huberto Oe-' natural de Mafra, neste 'Estado, domi

ning
. ciliado e residente na Rua Procópio

Ele, brasileiro, solteiro operáriO, Gomes' de O!liveira, nesta cidade, filho
I natural de' Santa Rósa-Rio Grande 1 do' dê Victor Bambdra e de Maria da Vei

Sul, domiciliado e residente em Jara- ga Bambora.

guá-Esquerdo, neste distrito, filho de Ela, br�sileira, solteira, operária,
Guilherme Schulz e de Huldina Schulz. natural de Guaramirim, neste Estado,

. Ela, brasileira, solteira, operária, domiciliadá e res1ê1_ente na Rua Rio

natural' de Palotina-Paraná,' domiciliada Branco, nesta cidade, filha de Jorge

e residente em Vila Lenzi, ne'ste dis- Vel"binem e de Anna Abrecht Verbinern.

trito, filha de Huberto Bernardo Oe- EDITAL 12.297 de 24-11-1981

ning e ,de Catarina Petry Oening. Benedito Tironi e Maria Lourdes Strin'

EDITAL 12.288 de 19-11-198:1 gar; .

Cópia recebida do càl1Ório de Rio dos Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de

Cedros. neste Estado·
'

escrit6rlo, natural de Lufs Alves, nes-

Ivo Niels e Marilde Stinghen té Estado, domiciliado e residente na

Ele, brasileiro, solteiro, industriá- RUà João Jan,uár,io Ayroso, nes�a, êÍda

rio, natural de Ja@gua do Sul" domi- de, 'filho de Emilio Tironi e de Ifloren-

,ciliado e residente nesta cidade, filho' tina Tironi. ,

de José Niels e Rosalina Pereira N,iels. Ela, brasileira, solteira, operaria,
. Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de MassÇlranduba, neste Estado,

natural de Rio dos Cedros, neste Es- domiciliada e ,reSidente' na Rua Major

tado, domiciliada e residente em Rio Julio Ferreira;, nesta cidade, filha' de

dos Cedros, neste Estado, filha de Ar- Guilherme Stringar!' ,e de' Serafina

tur Stinghen e de Eleonora Stingheh. Stringari. _.
.:- ,

EDITAL 12.289 de 19-11-1981 EDITAL 12.298 de 24-11-1981

Francisco [iilO Filho e Lair Rosa GUberto Antonio Vieira e Iraci' Nazario

Ele,' brasileiro" solteiro, operáriO, 'Ele, brasileiro, solteiro" operáriO,
natural de Guaramirini, neste Estado, naturàl de Formosa do Oeste-Paraná,

domiciliado e ,residente na Rua Campo domiciliado e residente na Rua Pastor

Alegre, nesta cidade, filho de Francis- Alberto - Schneider,
. nesta cidade, filho

co Uno e de Antônia Gunchorowski. de Ivo Vieira e de- Miranda Uller.

Ela, brasileira" solteira, ppet:ária, Ela,' brasileira, solteira" operária,
natural de ,Jaraguá Ho �ul, dömicili�da natural de Otacilio Costa-neste Estado,

e residente na Rua Campo Alegre, nes· domiciliada e residente na' Rua Acre,

. ta cidade, filha de Armelindo Rosa e- 109, nesta Cidade; filha de Manoel Na-

de Ondina Martins Rosa.
�

zaria junior e, de AI.mira de Freitas.-
EDITAL 12.290 de 19-11-1981 EDITAL 12;299 de 25-<11-1981

Wilson Marcós e cecilia Espindola· Guilherme Mucari Ic:fos Santós e Marli'

Ele, brasileiro, solteiro" operário, ze Nagel
.

natural de Rio Rufino, neste Estado, (1'0- ,Ele; brasileiro, solteiro, bancáriQ,

mjerliado e residente na Rua Joinville, natural de' Blúmenau, neste Estado, do'

nesta cidade, filho de Rosimiro Marcos miciliado e residente em Avenida 'Ma

e de Constancia Becker Marcos: rechal Deodor.o, n,esta cidade,- filho de
,

Ela, bl'lasileirà� solteira, cozlAhelra, VIctor Ignacio dos Santos q de Roza

natural de Rio Antinhas, neste Estad'o, �orda dos Santos.

domiciliada e residente na' Rua' Join:- Ela., brasileira, s,olt�lra, .operária,
viHe, nesta cidade, filha de Pedro João natural de Jaraguá do $ul, ,domicUiada

'Espindola ..
e die. Oelicia Mello' Espindo- e residente na Avenida Marechal DeQ"

Ia. doro, nesta cidade, filha de Harald Na'

EDITAL 12-291 de 20.11;'1981 gel e de Maria De,matte Nagel.
'

Tarcisio Demo, e Ro'Semarl Glese EDITAL 12.300 de 25-11-1981

Ele, brasileiro, solteiro, industriá- Albino Lemke e Gisela MOlier

rio, natural de Azal'l1buja-Pedras Gran- Ele, brasileiro, dlvorciado� nàtural
des, neste Estado, domiciliado e .resi- de Jaraguá do Sul" motorista, domiei"

dente na Rua Marina Fructuoso,; nesta liado 'e residente na Rua Epitácio Pes"

cidade, filho de Divino Demo e de Gra- soa, nesta cidade, filho de Otto [e...•

ciosa Cir� Cargnin Demö. ,.

.

ke e de Tecla Raach Lemke.,

Ela, brasileira, solteira, inclustriá- .Era, brasileira, solteira; "operári�,
ria, natural de Jaraguá �o . Sul, domi-' natural. de Jaraguá do Sul, domiCiliada

'ciliàda e residente na Rua Rudolfo e. residente .em Nereu Ramos, neste

HLifenuessler, nesta cidade, filha de' distrito, filhâ de Heinz Müller. e de

,Haroldo ,Giese e de Edla Marquardt Ignez Güths 'Müller .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\
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Pilgina 3

BREITHAUPT S.' ·A.

Inaugura sua 10a•
f •

LOJA
!

.

:.:"

Chegamos à progressista Bärra do Riõ Cerro, na Rua Angelo Rubini, 2363, para lhe oferecer o melhor. Materiais
de construção, ferragens, pneus, eletrodomé"sticos e um amplo supermercado, que .além de padaria e açougue, oferece
tudo para o seu lar.

'

Venha ,conhecer-nos e' confirme

�I Lojas e Supermercados Breithaupt "O máximo pe� mínimo. Cada vez mais perto de ,ocA".

Conqralulam..se com a inauquraçã� 'da io-. Loja Breilhaupl
. "

, '.,
.

Fábrica de�Esquadrias

'Serraria

Chapas Contrap�acad�s

r.

aD,CDL
50 ANOS

NA
FRENTE

---.-,-válvulas e 'metais sanitários

.. ,. . (

Janelas e Portas' Coloniais

\. BOSCH
Ferramentas Elétricas

Ferramentas elétricas
. �..

.

" índustríaís; prQfissionais
"b'-"""'�,..or.·:lC,;'.{"

.. "e' hobby,v.. .;,_' :.
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SEMANA DE 28/11 A 04/12/81

ESTAD,O E)� .SANTA CATARINA'
PREFE,TURA MUNICIPAL DE JARA
GUÁ DO �UL

, --EXPIDIENTE-

[iIJa ttij (I' II" ;:111']
Fundado em 10 de maio de 1919

l'.1 CGCMF N.o 84.436.591/0001-34
i.'

Dlretqr.

Eugênio Victor, SchmlSckel

COIaboratIorea:
'Flávio Jo!lé Brugnaao, Yvonne Alice . Schml5ckel Gonçalves,
Jalll1é Blank, Prof. Paulo Morettl, Snveh'a J6nlor, Rudolf HírsC,h
feld, "oe' ea.tJlho Pinto, Dr. Joe6 A1�rto Barboea.

'

R"�, �nlslravlo • PubDcldade�
Rlia Procópio Gomas de Oliveira N.o 290.

, ' " 89�50 - J8I1IQuá do Sul - S�.
(QompQeIçIo, Imp.....lo • Clrculll9ão:

Sociedade Gráfica Avenida Ltda. - Jaraguá do Sul - SC.
Assinatura anual: .:IaréguA do Sul e regllo ••• Cr$" . sac,oo
Assinatura Semestral •••••• 00". • • • • • • • • • • • •• Cr$ , 450,00,
Outras clda_ •••••••••••••••••••••••• ;.. Cr$ 1.000,00

" Exemplar àvulso ••••••••••••••••• ;....... Cr$ '15,00
NQmero atrasado ••••••••••••• ;........... Cr$ 20,00

Eete JorMI RIo .. responsabiliza por .rUgqs alàlnacto. • nem

devOlve Oll.......

,

r Construtora' Seria" 'Ltda. '

/
"I

CONSTRI)ÇAO CML;, ENGENHARIA I!
, ,I COMeRCIO DE MATERIAL

, DE CONSTRIJÇAO.
,

I

I
Rua Joio Plcollt, 94 - cdlf. Cà�los Spézla

Telefone: 72-0214
JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

,

Viação ·Canarinho
"
"

TRANSPORTE URBAN.O,'
INTERURBANO, EXCURSOES.

A '''Canarinho'' preocupa-se \ com a sua lo
êomoçAo, colocando à diSpoSição modemfssl
mos Onlbus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma ylagem tranqüila, rAplda e .eg':!ra.

Programe beml Programe CANARINHO � o

transporte carinhoso.'
�

JARAGUA DO SUL
I

. SANTA CATARINA

/

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0186
JARAGOA' DO SUL""':' SC

�

J�rdim São,'�uiz
em fase final de execução ,Aguardem para' breve
lotes, com toda a Infra-estrutura completa.

:: Empreeadimellas Imobiliários
II MarcaDo LIda.

,

Terraplenagem "Vargas
SERViÇOS DE RETROESCA'MOEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA

Tubos' Sta. Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua' Jolnville, 1018 - Fo� 72-1101

,Imobiliária Santa Maria
, COMPRA - VENDE - ADMINISTRA o

.

,

, SEU IMóVEL
Rua Walctemlro Mazurechen, 42 _ Fone 72-1342I

'Pren.sas p/ fa�r. tubos de <concreto se,!, a�mação desde 0,15 a O,60m
,- Formas, anels de base, embolos e laminas p/ reposição em pr-en
sas de tubos de todas as marcas - Conjuntos vibratórios' p/ fabr, de
tubo. de concreto desde 0,15 a 1.50m simples e VRS-1500, nas tipos
ponta/bolsa e rpacho/fêmea nos padrões Standa�t, ONER. DER etc.
- Endereitadoras de ferro - Prensas de blocos - Prensas de lajotas
p/, pavimentação - GUln<;lastes tipo portlco,

.

fixo e móvel - Talhas
eletrlcas d!,! tambor p/ ate 3 tons, - Mesas vibratórias - Fórmas pl
vigas e pre-moldados em geral - Alimentadores de correia pI pren
sas e vibradores - Carrtnh9s pI tubos e pré-moldados - Redutores
de.. velocidades - Betoneiras reversíveis, basculantes e portáteis,

ElétrQoóVibradores

Inac,. Eil. 250 661 721 - CGC 83619 197/0001-79 � End. Tolegl.: "VIBRADORES"
Rua José Stulzer, 80 !próxlmo I M, Wllhelm) - Fone (0473) �Z-l'l1

CaIxa Postal Z11 - .9.2SQ "ARAQU,( DO SUL - SC' - BRASIL

AVISO
.�.;·r "-�}r.. "" � �' �-,,"'J' �'�.; ,,' \1
, Avisa, outrossim, a todos que, após
(j,.,recadastramento geral de .1978, não
pagaram mais os débitos rerativos aos

anos "�,1979, 1 §S6 e 19&1,. temendo-se,
conseqüentemente omissos pelo não
recadastramento dos seus imóveis, pa
ra comparecerem à UMC, sediada no

Sindicato e, na oportunidade, reqularl
zarem a sttuacäo, cujo prazo termina
ne dia 30 de dezembro de 1981 e é

improrrogável.
'.

Jaraguá do Sul, 20 de novembro de
1981.

.

A Prefeitura .

MWIil,icipal
.

de Jaragwá "

do Sul,' através da UNIDADE MUNlpF,
PAL DE CADASTRAMENTOi _, UMC/'
INCRA -, avisa a todos, os proprleté=:
rios rurais e/ou agricultores deste Mw-

.

nlcíplo que aguardavam a.. "2a, EMIS-:
SÃO" dos Avisos de Débito do INCRA,,'
referente ao exercício de 1981, que os

mesmos estão à dlsposlção dos inte
ressados no -Sindicato dos Trabalhado-
�es Rurais de Jaraguá do Sul.

.

,Avisa, também, aos qua ainda, não
retiraram a devida notificação do ano

de 1981" para que compareçam com a

maior brevidade possível ao Slndlcato,
munidös do talão· anterior.

, ,VICOR BAUER,
.
Prefeito Municipal

/ Cemuníeecêc

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARA
GUA DO SUL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JA
'HAGUÁ DO SUL, tendo em vlsta as

festas natalinas e flm-de-ano, comuni
ca aos beneflclados pelos serviços de

, "Coleta de Lixo", que o referido ser

viço será executado nos seguintes dias
e horários,
"Dla 24.12.81 - Das 7 às 11 horas -

somente resldenclal,
Dla 25.12.81 - Fe�iado Nacional
Dia 26.12:81 - Sábado - sem ex-

.

pedlente.
Dla 27. t2. 81 - Domingo - sem ex�

pediente.
Dia 28.12.81 - Expediente normal
Dia 29.12.81 - Expediente normal
Dia 30.12.81 - Expediente normal
Dia 3.1.12.81 - Das 7 às 11 horas .-

somente residencial
.

II
II

II
"

i

'1 ESTADO DE SANTA CATARINA'
,PREFEITURA MUNICIPAL DE .JARA
GUA DO SUL

L E I N.o 834/81,
Autoriza o Chefe do Poder Execu
tivo Municipal alterar sub 'item da
Cláusula Segunda do contrato ce

lebrado c oma' EM'PREITEIRA
HAWA LTDA.

I,,'

I'

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal
de Jaraquá do Sul, Estado de Santa
Catarina, no uso e exerclclo de suas

atribuições:
Faz saber a todos os habitantes des

te Municfpio que a Câmara de Verea
do�es aprovou e ele sanc,iona a seguin- .

te Lei:
'

ARr. 1.0 - Fica o Chefe' do Execu
tivo Municipal autorizado a alterar o
sub item 1.1 -' E.'B. ABDON BATIS
TA, ampliação e reforma do prédio exis-
tente, de acordo com o projeto elabo·

·llobiliária MenqoUi Itu.

Dia 1.°:01.82 - Feriado Nacional
Dia 02.01.82 - Sábado _:_ sem expe

diente.
Dia 03.01.82 -- Domingo - sem ex

pediente.
Dia 04.01.82 - Expediente normal.

Face ao exposto, pede ia colabora
ção de todos os contribuintes para co

laborarem com a,'medidá adotada pela
municipalidade, comunicando, outros

sim, que o lixo de resíduos industriais,
comerciais, de caplnação e limpeza .se

räo recolhidos somente até o dia 22/
12/81.

. Jaraguá do Sul, 20 de novembro de
1981.

VICTO·R 'BAUER
Prefeito MUl7licipal

rado pelo DAE - do item I - OBRA 1E LOCALIZAÇÃO - Cláusula Segun
da - do contrato 'celebrado com a flr
ma EMPRE�TEIRA HAWA LTOA., pas
sando o sub item ,1.1 ter a seguinte
redação: "1.1 - E. B. ABDON BATIS
TA, ampliação e reforma do prédio exls-. ,

tente, de acordo com projeto elabora
CIo pela P-REFE,FTURA MUN,I.GIPAL".

ART. 2.° - Esta Lei entrará em vt

gor na data de sua, publicação, revo

gadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA PREFEITURA,MUNI

CIPAL de Jaraguá do Sul, aos 20 dias
do mês de novembro de 1981 .

VICTOR BAUER.
Prefeito municipal

A presente Lei foi registrada e pu
blicada nesta Diretoria de Expediente,
Educação e Assistência Social, aos 20
dias do mês de novembro de 1981.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

t

Compra, venda e administração de imóveis é com a IMOBILIÁRIA ME-
NEGO�rn LTOA, competência indiscutlvel 1'10 ramo

.... imobiliário.
,

II Temos a disposi9io salas e apartamentos para alugar e terrenos para �encla.

{

Garantia e segurança para o seu inVlOStimento.
Av. Mal. DeodiOro d,.' Fonseca, 855 - Edif(cio Men�gotti, 1'.0 andar

Sala 104.
' ,

lá 'rocurando· . UI investimento i

.ue 'não cai ,de colação?
Belina " L - Branco Nevasca ............•
Belina Luxo - Branco Nevasca .

.corcel " LDO - Azwl. .....•..............
Corcel " Hobby - Branco Nevasca ; .

Corc�1 " lDO -,- Verde
"

:
Corcel 1,1 - Hobby -- B�ge .....••..•••.•. ;
Corcel " LeO - Branco Nevasca .. ; ....•..•

Corcel II Bege .......•... , ; .

Corcel II - Branco Nevasca � '. -

.•

Corcel Lulto - Azul MetâUcQ ••• � ....•.• '4
Gol LS - Verde'., .

1rliàt!f1�47 � Azul ..•....•..... : .

�\\:'(�J1"lfa,;tRom.,eo.•...�).{".; ", Äzul. � ..\..•.•.• '

.•
'

••

':f: <'�" y;��'*[

78'
'

77
81
81
80
80
79
79
78,
76.,
'8t
78
75

,

III' 8, s: S e, 111 e s' t e
ConcessionArio Chevrolet:

�

..... \

Eilladöner COI. de Veículos lIda.
"

Av. Mal. �eodoro (em frente à Ig�ej8 Matriz)
Fones:

.

72-0060 - 72-0655 - 72-0 969
�

I .

\

:

,.ESTADO·DE SÀNTA CATARINA
PREF.EITURA MuNICIPAl DE JARAGUA DO SUL

,

LE' NO 835/81

"
. RATIFICA 0" DECRETO' N.O 706'81

1:.-:,

VICTOR BAUER; Prefeito Munieipahde �ara
guá do Sul, Estado de Sa'nta CatariÀa, no uso e

exe�cfcio de suas' atribuições.
Faz saber a todoé os habitantes deste Muni·

eíplo que a Câmara de Vereadores aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

ART. 1.0 - Fica ratificado o Decreto n.o 706/
'81, 'de 14 de outubro de 1981, no valor de Cr$
85.000.000,00 (Oitenta e cinco mllhões de cruze]
ros), que suplementou e anulou dotações do Or-
çamento Vig�nte. _,

ART. 2.° --:- Estfl Lei enjrarä. em vigor na da
,
ta de slJa pubilcação, revoqadas

'

as disposições
em contrário.

-

_ PALACIO CA' PREFE�l'URA I MUNICIPAL DE
Ja�aguá do Sul, aos 20 dias do mês de novembro
de 1981: '

' .

_ .

VICTOR BAUER
I, Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Asslstên
ela Social, aos .20 dlas do mês de novembro .de .

1981.
-

ASTRIT IK. SCHMAUCH
- D:i'retora-

CONFIRA A HISTÓRIA ...

Barão de Ita-poc-u

• .. HÁ 30 ANOS

--, Acompanhado do Sr. Almirante .Oarnei-
•

ro, Comandante do 5.°' Dlstrãto Naval e represen
tante da 5a. Região Militar, vlajava para a cidade
catarinense de Chapecó, o Sr. Governador Irineu
Bornhausen " Em sua companhia também viaja
vam os deputados Vicente João Schneider" do
PRP e Paulo' Marques, do PRB.
-- Noticiavam os Jornais do IRio de Janei

ro, que na última se-mana de novembro chegaria
ao Brasil a primeira remessa de manteiga da Ho-

, landa e da Dlnarnama. O' produto seria vendido
no comércio varejista a Cr$ 36,90 o kg., enquarr
to a nossa estava custando cerca de Cr$ 90,00
no câmbio negro. Hoje, passados 30 anos,' o pro-

.

blema da manteiga ainda não chegou a um preço
que se poderia dizer razoável para a dona-de-casa.
Quem for ao Superrnereado.val encontrar uma ga
ma muito grande de manteiga, de diferentes pai+
tes do país, e a rnals' barata está ao redor de
Cr$ 300,00 o' quilo.
-- No dia 21 de novembro de 1951, o Pre

feito Artur Müller, assinava a Lei n.o 20, .dlscutl
da e aprovada pela Câmara de Vereadores de Ja
raguá do Stil. do seguinte teör: Art. 1.° - Fica
fixada em 25 de Julho a data da fundação do Mu
nlclplo , Art. 2.0 - Esse dia se�� feriado muni
cipal. Passou um tempão em que essa lei era to-
talmente ignorada.' .

o'. HÁ �5 ANOS
...-- Realizava-se o enlace matrimonial, o

jovem Helnz Günther Püttjer, filho. do Sr. Adolfo
Püttjet e> de Jeny Püttjer com a Srta. Vinni Mo
dro, filha do casal Alwino (Hedwig) Modro.
-- O Sr. Jânio Quadros reuniu Os presi

deliltes da Cofap e Coab, debatendo o abasteci
me,nto de 'arroz para São Paulo. Ficava delibera�
do que os sindicatos dos operáriOS auxiliariam a

fiscalização na venda dos produtos alimentfcios
e que o Rio Grande do Sul enviârá 4 milhões de
sacas, de arroz para o Rio e, dez vagões diár.ios
para São Paulo.

' ,

-- Na Assembléia Legislativa, do Estado
era aprovado, em segunda votação, <) projeto que
cri.ava o municrpio de. Bart�a Velha, desmembrado
de Araquari, e que" seri'a instalado no mês de de
zembro de 1956. Vidal Ramos também era cria
do, des1membrado do municrpio de Brusque .

••• HÁ 10 ANO'S
-- Ministros e funcionários' do' Tribunal de

Contas da União, encarregados dos exames das
contas municipais, estavam convencidos de que
apenas 10% dos prefeitos podem ser considera
dos "espertalhões". Qwatro anos depois da cria
ção do

_
Fundo, o' 11CU reconhece que a grande

maioria dos prefeitos é formada de homens bem
intencionados e honestos.
-- O Centro Oatarinense no Rio de Janei'

riO, comemorava de 16 a 25 de novémbro, a "Quin- .

zena de Santa Catarina" é um extenso programa
era cumprido, com a' inawguraçãá do retrato' de
Jorge 1,acerdª- na Galeria dós ex-Governadores.

-.-. A Cortstrutora Ferraz Cavalcanti ingres�
sava na Vara dos Feitos da Fazenda com tlma
açãQ de indenizapão no válolf de Cr$ 14.872.500,00

"

contra o. Estado, em virtude da sustação do con
trato para a ,Construção da nova ponte entre a lI!:1a

.

dê Santa Cl:ltarina e o continente, inclusive mui
tas, juros e correção monetária. Era a ação de
maior vulto que já fora proposta contra o Estado
de Santa Catrarina�,
- A Lei n.� 330, alter.ava a dispQsiÇão an

terio,," mandando o prefeito municipal. publicar a
lista dos devt;ldores e \�ndereço, da drvida ilils.cri�
ta, no prazo de 30 dias.

li.l,' buliS llfilli I.l
e

.

COIP.� _. ePfCel1r IIS...

;18r1" '."eUII,·
.

-_...--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ORREIO DO' POVO';:';:" Jar,guá ,do Sul-SC

.

Novas ,AÇIÕe'$ ·da Weg < •

. no mereado

A Eletromotoves Weg
S.A., de Jaraguá do Sul,

.

apontada. como a empresa
de melhor desempenho
no setor de máquinas e
\equipamentos do País, .

e

a primeira em .rentablllda
de, com um lucro liquido
de .38,7j% sobre seu patri.::.

\ mônio Hquído, está au

mentando seu capital so-

cial de er' ..

1.·120.0480.000,000 para .

Or$ 1 .819-.280.000,00 me

diante a emissão de
279.520.000 ações, ao

preço 'unitário de Cr$
2,50.

Este total da ações que
a Weg lança à subscrição'
p.�blica representa o vo

lume. de 39.760.000 a-

ções ordinárias e .

23�p60. 000 preferenclals,
com garantia de acesso
ac .público de, no mínimo,'
.1/3 do valer total do lan
çamento.

Estado de Santa' Catarina

Prefeit�ra ,Municipal de Jaragua d� SUl
.

à 1

8S0/81 ;
. 'I

LEI
)

)

3.2 . Fundação Educ. Reg. Jaraquaen
se - FERJ.

'

3.2.1 Despesas Correntes .....•.....

3.2.2 Despesas de Oapit.al .

ESTIM�A � RECEITA E FIXA A DÉSPESA .

DO MUNI,cI�IO DE JARAGtlA DO SUL
.
PARA ·.0, EXERCICIO DE 1982.

2.5.000.000Tot a I ......... '

.

18.650.000
6.350.000.\

'Total Geral da Receita
'

,. 1.520.000.000
o Sr. VICTOR'BAUER, Prefeito Muni.cipal de

Jarag!llá do Sul, Estado' de Santa Catarina, no uso
e exercício de suas .atrfbulções. .

)
ART.

Faz saber, � todos os habltantes deste Município
-que a Oâmara de 'I1ereadores, aprovou e ele sancio-
na a s�gl:línte. L�i:, '

ART. 1.'0 - O Orçamento' Geral do Mtmicípio de Ja
raguá do Sul par� o exercfelo de 1982
composto pela Receita e Despesa da 1. Podes Legislativo
Prefeltura, Municipal, e órgãos' da adrnl- 0100 Câmara de Vereadores .

nistração descentralizada, discriminados
pelos anexos integrantes desta Lei, es- 0101 Câmara de : Vereadores . ',' .. '.' .

. Uma a Receita em Cr$ 1.520.000.000,00 2. Poder Executivo .
'

(Hum bilhão, -qalnhentos e vinte milhões
\ 0200. Gabinete do Prefeito : .

de çr�z��ro�), e. fi?<�, a despesa em igual,'
.

---�-

; importâpoia.,· .
. 0281 Gabinete do Prefeito .

ART:>2.'o -:- 'A r(eceita será reahzada mediante arre- 0202 Gabinete do Vlce-Prefelto ; ..
'

cadaçäo dos Tributos, Rendas e outras 0300 Depto. de Admtnlstração .

Receitas Correntes e de Capital. na for
ma de legislação em vigor e de acordo
com o seguinte desdobramento: _

25.000.000- Tot a 1· ,
.

/
l

_,..........__�_

Total Geral da Despesa .. \' ... . , 1.520.000.000
ART. 4.0�,Os órgãos da, administração descentrali-

'( zada lnstltüldos pelo' munícíplo, terão na
.

forma da lei, orçamentos próprios elabo
rados pelos

.

respectivos órgãos; aprova
dos, por Decseto do Ohefe do Executivo
Municipal, sendo que a Receita e a Des'

pesa serão classlflcadas+de acorde com

a discriminação adotadá para o Orçamen-
to Geral do Municrpio. ,

PARAGRAFO! ÚN�CO - Os orçamentos próprios de

que trata este 'artigo, podetão 'Ser suplementados por'
Decreto do Chefe do Executivo Municipal, servindo
como recursos os constantes do par,tlgrafo prlmelro,
artigo 43, da Lei Federal n.� 4320, de '17 de março
de 1964.

3.0 - A despesa será realizada segundo a dls
criminação, que apresenta a sua compo
sição por funções, programas, sub-pro
gramas, projetos e atividades, dlstrlbuída
por, órgãos da seguinte, maneira:

,-' .

28.000.000

28.00Q.000 "
.

Ern assembléia extraor'
dtriárla .

no dla 4 do cor

rlente, a
.

Eletromotores
Weg, entre outras deci
sões, aprovou o desdo
bramento das at u a i s
70.030.000 ações..: sem

_

valer nominal, e,m .... , ...
.

1.1�0.480,OOO ações sem

valor nominal, e a cada
ação componente do atual

> capital: soclal "serão atrl
buídas, a tftuló de bonifi
cação, quinze novas a

ções.

16.700.000
. ,,�

15.900.000
800.000

70.920.0CO

48.72Ö.OOO
3.'300.000
18.900.000

87.420.000

66.6�0.OOO
3.100.000
17.}00.000

304.520.000

",0301 Divisão de Pessoal .

0302 Divisão de Material : .. " ..•

0303 Divisão de Serviços Gerats .....

0400 Depto, de E'ducação, Cultura e A;s,-
. sistência Social. . .....

'

...

'

.. : ..

ART. 5.0 Os recursos da Reserva de Contingência são,
. destinados, por ato do Poder Executivo,

a reforçar dotações que se, mostrarem in

.sufícíentes , no decorrer] da execução or-.

çamentária .

Receitas de Recolhimento Centralizado
.Heceltas Conrentes 608.319.634

1.
..
1.1 , '

0491 Divisão de 'Educação' .

0402 DiVisão de Cultura .:
0403 Divisão de Assistência Social ..

0500 Departamento da Fazenda

"-

ART. 6.0 - Fica o executivo autorizado a:

'I - Realizar operações de crédito po� antecipa-
çäe-da Receita, obede�ido o limite previsto'
na Oonstítutção:

- Abrir, mediante Decreto, os Créditos' Suple· ,

mentares que se fizerem 'necessários, até o

llmlte de 50% (ctnqüenta por cento) da: Re
ceita Orçada, de acordo com o ar�igo 43 da .

lei n.? 4320 de 17 de março de �9-64, Incluin
do-se ao disposto neste tncíso a aplicação do
Fúndo de Reserva Orçamentária.

UI - Firmar convênios com a União, Estados ou,
Municípios para a realização ou -atividades '

-' de Interesse.. .do Municfpio. '

ART. 7.° - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.0
de janeiro de 1 �82, revogadas as' dispo

, "sições . em contrárão. .

PALACIO DA PREFE�T�BA MUNIGIPAL' de Ja�

;���� do Sul, aos 19 dlas do mês de novembro d,e

.....1VI'OTOR BAUER
"

- Prefeito Municpal'.:-

1.1.1, Receita Tributária' ... :
'

� .: 15 .082.5� 4
1 .1 .2 Receita Patrimonial .

. 711 .000
.

1.1.3 Receita .ndustr,ia.1 1.000
1.1.4 Transferêncías .Oorrentes 445.654.120
1.1.5 Receitas .Dlversas 5.871.000 0501 Divisão de Contabilidade 294.170,000: 1,1

1.2,
. Receitas de Capital 841.680.36.6 0502.: Divisão de Tributação 8.650.000

"
. .

.' _

. 0503 Divisão de Tesouraria 1.70Ö.OOO·
1.2.1 Operações de Crédito . '. . . . . .. ,.100.000.000 - 0600 Depto. de Obras e Viação " '891.850.000
1.2.2 Alienação de Bens Móveis e Imóveis 1.500.000
1.2.3 Amortlzação de Empréstimos' con... ,

cedtdos : : .

1.2..4 Transferênclas de Capital .; .

. 1.2.5 Outras Heceltas de Capital .

J _. ' _ .. __.;......__.........

TOT A L :. ;' 1.450.000,000·

ORAÇ,AO AO DIVINO

( .. ESPIR1:.rO SANTO

Espírito Santo, vóS que

�larecei tud�. quê iluminais
todos os caminhos'para que

eu atinja o meu ideal. Vós

que me dáis o dom divino de

J)E!l"d9,lLl' e �llecei:' � o, mal

que me fazem e qUe .tooos ofl

instantes de. minhà vida es-

'tais OOD1igo, eu quero neste

'curto diálogo agrà.decer·· por
tudo e confirmar mais uma

.v� -que .eu J:'I.unca quero me

separar ,de. Vós, por maior

que seja a ilusão material,
não' será o mínimo de vonta

de qUe sinto, de um dia. estar

convosCo e todos '0& meus ir

lp.� na �lÕria perpétua -

'Obrigado �is. uma vez. ...:..

A pesSoa E1éverá "fazer esta

oração 3 dias' seguídos, sem

dizer o pedido. Dentro de' 3

dias será alcançada a graça.
I

por mais difícil que Seja. Pu

blical' assim que receber a

graça.. Agradeço graça. rece-

.. M·M.

638.25Ö.000
160.300.000
99.300:000
44.040.000

d601 Divisão
/

de Obras ' ', , .

0602 Divisão de Estradas de Rodagem
0603 Divisão de ServiÇOS Urbanos- ..

. 0700 Depto. Agropecuário •.........
(

.

0701 Divisão de Agricultyra .

,0702 Divisão de Pecuária .

'0800 Departamento de 'turismo. : , •...

1.000
739.755.120

424.246

40.970·000
3.070.000
55().000

550.000

2. "Receitas de 'Recolhimento Des-
centraüzado .

2.1 Serviço' Aut. -Munic: .de Água e

Esgoto - S,A.MAE ;.
. 2.1.1 Beceltas Oosrentes

"

.

2.1.2 Receitas de Capital., .

T o't a I

0801 Divisão de Turtsrno ','
•.

"

,á
Tot a I)

'

: , 1.450.000.00044.485.000
515.000

Despesas a Conta de Recursos
da Administração Descentralizada.

3.1 Se�viço' Aut� Munic: de Agua e

'EsgÇlto - SAMAE
3.1.1 Despesas Correntes .

3.1.2 Despesas d'e Capital .

3.
45.000.000

.A presente Lei foi registrada e 'publicada nesta oi
retoria de Expediente, Educação, Ei Assistência SÇlcial,
aos 19 dias ao mês de novembro de '1981,'

'" .

ASTRIT K. SCHMAUCfl'
. ..:.... D.iretora -.

37.600;000
7.400.000

.
45.000.000

2.2 Fundação Educacional Reg. Jara
guaense -.FERJ

2.2.1 .Receitas Correntes .'.....••....

2.2.2 �eceitas de Capital , .

,

19.500.000
5.500.000' TQtal . . � � . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

, \.

\ l'

. ESTADO ,DE SAN1i:A CATARINA.. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL ,ESTADO: DE SANTA CAtARINA'
,

'PREFEITURA ,MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
'/

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL' DE JARA
GUA DO'SUL

, LEI N° 831/81

tos.
Art. 30 - Não atiAgidos no' exefci'

cio os limites parciaiS a que se refere
: o arttigo segundo, as parcelá's não utili
zadas, passarão a acre�cer-se à dispo-,
nibilidade no exercfcio seguinte, desti
nadas ào mesmo investimento ou a no-,

.

vos projetos, segundo a necßssidade do
'MunicrpiO.

.

j - •.

.
.

'

LEI N.o 8�2/81

. , , ' . AltTORliZA. A ALTER.AÇAO ·DE OLAUSULA
.

� r '
- ',.;

'.
"�o ',' CON:fRATUAI:'. "

','
"

,

.lEI 'NO '833/8.'1 '

.' "

DISPõE SOBRE 'DENOII!I.INA�O� DÊ
'. .'

�tIA:, PO��I�A
Fixa as despe'$as do OrÇamen';'
to Plu.,ianual de Investimentos,
para o' período de 1982 a 1984.

.. VICTOR BAUe'R, pref�itd' MuniCipal
.

'de "á
raguá do Sul, Estado de Santa CatariÀa, no us,9
e exercício de

.

suas atfiibuições:'
. . "

.

Faz saber a\ todos os haoitantes deste. Mu-
O< Sr. VICTOR BAUER, Prefeito .Mu·, Art. 49 --- Os orçamentos. para os

..
' nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou' �

nicipal de Jaraguá do SIIII, �s1!aQ'o de e�ercí:ios de �982, .1983 e -1984 c_on- 'ele sanciona a seguinte .Lél:
'-'�

�,
,Santa Catarina, no uso e exerk;ício de slgnarao,' obn�atonamente dotaçoes . ART, 1.0 - Fi.ca o Chefe -do Pode�1 Executi'

suas atribuições.. .,.1. c6rrespondent� aos encar�os decorre,n-j ')� vo ,MlJlilicipal aOtôriad,(1) a alterÇlr a Cláusula '3.a�
Faz �a,b�r a todo,s O�, h:;lDltar'ltes des'. tes dá ex�cuçao. desta Lei. .':... ítem Vd? Contl\'at� deI- empreitada, celebrado '.en-

te MUOlCIPIQ, que ,a Cam�r.a de, Ver�a ' Art. 5 ......- Fica o, Pode� Executivo tre a Prefeitura Municipal de Jaraguá, do Sul e a
'

dor:;s..aprovou e ele sanCiona a s�gum- a�toI1i,zado a realizar operaçoes, �� cré�. _I' firma C�SBE, SIA. - Engént.t�ria e Eimpreendi .1 Ite lLel. . dito ql:!l_: s.e. tornar�m ll1eQes�anas a. ,. mentos, tomàndo por base. de r'cálculo de reajüste
.

'

. o . '.
. '.. execuçao desta ,leI. " 'dos pr.eços ,ur:íftarios o "fNDJCE RODOVIAFlI,O DE ,

A�t. 1. .Flca o Poder El$ec�t�voJ:: c
" .

� PAVIMENTAÇÃO", em substittliÇão. â' formá atuaL
autOrIZado a dlspenper PI,?s ��erclc�Çls . Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor:; '., estal:5eleéida Iam ORTNs: .

"

'

d? 1982, .198:3 e 1��4 ,ªte a ,1!tlP«]rta�,.., . a partir de .1!0 d� taneiro de 198,2�'revo- .' �R:r:;·2.Q'....:.::J E'Sta tei entrar:á em vigor na da-
CI� de Çr$ 3.193.921.875,00� {T�es_ bl- ,gadas as dlsposlçoes em contrario. tá de �suà pUblicação, revogadas as disposições
Ihoe's""sento_.e �oventa,e"tr�.s .m.llhoE!�1 ,PALÁCIO DA PREFE1iTURA MUNI'" em C6Atr:á«f)i;.�- "

.' ".'
.

. nov�cel'ltos e VI!1t� ..
e--;-l:Im ml�, OItoceiil;. CIPA� de Jarag,uá do Sul" aos ·19 dias .' <'PALÀÇ,�O, DA PREFEITURA M\UNICIPAL de

. tos e s�t�nta ,,�;\pn,cP,J cruz�1 r9s},. ,qor- {<;Io,.me� de Aove;mbro de 1981. - Jaraguá :-do' Sul, ?lOS 19. dias do mês de novembro
��sp�n�entes as ,despesas, da <�apltl3,l " ..; \ .. de,192.1 • ",',�, ';'.1 i." "1' ... � >

Cihscnmmadas no Orçamento Plurianual ; Victor .Bauer ,;(: �'
.'.

i. 1: .

"
..

'; ,"ICTOR':.ê�UER'
.

de JnvesHmêlltos para" o perJodo de ' , " Pref.eito Municipal r-,'
-

•
.

'i

P .,;. :;;t'
.

M··· '>'.i''': I
1982 1984' 'h

.

L'· L
,�' .. , '.. ,.

", ".. �'''�' relei o' unlvl'pa
.�

.
a

. q�ei a.com:p�o am. esta �}'. '.

A present�
.

ei fo� rtegistrßda .e· pu- ,

-!', •

.

....,
.... <,. ,;, ,,' .,'

"

Art. 2�0 "-;;No,�u�pr�mentp CIO
...dIS-',: bhcada _

nesta DI.re�on� de �fP,,��ler,rrt:�,,: ';' .� ,�_, A .�resente Léi foi regi:strada e pllblicada nes-
.posto ,do �rtlg� ,to �. ser�o, obse��?��; ,',It�m::açaq e Ass,lstencla,Soclsl, aos 19

. ta Diretoria de Expediente, EdUcação e Assistên-
em :c�d� ,e�e,r-�IIF�:o .��C.)lmyte� p,�rçl'8_ls

. ,d,1'�S 99 mes ��e novembro de 19ß1.
. ciß �ocial, aos '109 dias do ,mês de ißovembro de

dßs despesas a� capital, flxaâ0s pelo .. Ast.rltIK. S.chmauch .' 1 �81�."., .'

Orçam�mto ,F?LUIiI.�.��h de{;'i �nv��t:il[l�p" Dire�ora
. ..

�:!�.
,' .. , -;., ''';''-

/. ,';f,i/</1 ·.'?;'i>\"'/

\
I·

� 1 V;IIC'TOR 'ßAU6R, Prefeito i Ml:Ini�iPal de J'ara
guá .do Sul� Estado de Santa Catarilla, no uSQ e

.exe'l'ctciÍi> de. suas atrJbuições. ..,

......

t Faço saber a .todo.s. ,os bàbitantes deste' Mu"
nicípio que ,a Câmara d� Vereadores aprovou e

eu salildõnQ à seg:l,.ljnte .Lei: "., ,.'.

.... AIaT... 1,0 -.,., FiGa,� denominàda de VIRGTLIO
P'EPRO· R.l:JB,liNI, a Rua 7, na· localidade de Barra
,do��Ri-o .Cerro�._. �',.

,

,

A�T. 2 ..
0
� Esta Lei entrará em' vigor I")a

data:l;[e(",s'uEhpúbiiçação, ,,,eYQQada� .as, di!H?osi&Õ'eª
';em,�c,õptr..ârcio".;''t;, :,,,�1,.· l ',� "",�., .' :" ,-

:' :, 'pl\LÁbtb ;DA, PFU:�FElitLlflÄ- MÚNltlP.A� .de
Jaraguá do SItJI, aos 19.dlas dQ mês. de novembro
de 1981.

.' . .

.
. � .

.

.

':'lICTO'R BAUER

'_j ',"cl "'\.

o

Pr�feito �unicipal
.... ; .

• 1,

/ " ._�'.
-

.

I
.

A p�esente Lei foi registrada e publicada nes·

ta Di·retoria de E�pedieAta,' Edacação e Assistên
çia ,Social, .aos .19 dias de mês, (!Je Aovembfô de .

��: �.

.

'/<'.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



pOMElO DO P<:>VO - Jaraguá do Sul-SC SEMANA DE 28/11, Ä '04112/8:1

, ,

Altela as Tabelas I, II e III, da Lei N.O 532/74,
de 31 ...12.74, alterada pelas Leis N.O 698/77, de'
22.12.77, N0 736/78, de 04.12.78 e ,N0 766/79�
de 2�.11.79.

VICTOR BAUER, Prefeito - Municipal pe daraquá. do
�ul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas

atribuições.
Faz saber a todos os habitantes deste Município que

a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte
Lei:

,

Art. 1° � Ficam alteradas as .allquctas pará 'bà$é
de cálculo dos tributos constantes das Tabelas I, II e III, a

que se refere a Lei. N° 532/74, de 31.12.74; alterada pelas

I leis N° 698/77, de 22.12.77, NO 736(78, de 04.1.2.78 e N°

766/79, de 23.1'.1,.79, passando a vigorar na ;forma das, Ta-.
. , ,

'belas I, II e III; que são parte lnteqrante desta lei..
,

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor no dla 1° de

janeiro de 1982; revogadas as disposições' em contrário.
Palácló da Prefeitura Municipal, de Jaraguá do Sul,

aos 20 dias do mês de novembro de 1981.
VICTOR BAUER
'Prefeito, Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta Di
, retoria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos

/ 20 dias do mês de nevernbro de 1981 .

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

,,' Tabelas a que se refere a Lei N° 532 de 31.12.74,
alterada pelas Leis N° 698/77 de 22.12.77, 736/78 de
04. 12. ra e 766/79 de 23.11 .79.

1 TABELA I
'

Para lançamento e cobrança do Imposto sobre Ser

viços; de Oualquer Natureza.
'� PARTE - A ,...... Calculado sobre o valor da Unidade

Fiscal.
DISCRIMINAÇAO

'

AL(QUOTA SO'BRE A U.F.
1 - Profissionais autônomos com cursos supe-

rior .

2 - Profissionais autônomos com curses médio.
3 - Profissionais autônomos sem qualquer cur-

so .'
,

'

'..•.....

4 - Profissionais autônomos sem qualquer cur-
so, com localização na zona rural .

5 - Corretor autônomo de seguros .

e -:- Representante comercial autônomo .

7 - Carroceiros e boleeiros .

8 - Cabaré, "night clubs", boites, dancings e

congêneres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 000 %
PARTE - B - Allquotas a serem aplicadas sobre a Re

ceita Bruta Mensal, a qual não poderá ser

inferior a 10 (dez) Unidades Fiscais.
DIS'CRIMINAÇAO

' .

AUQUOTA
1 ---- Serviços de Qualquer Natureza liwados ao

Setor Saúde. '

1 .1 - Hospitais, casa de saúde, maternidades,
creches, casa de repOUS9 e demals atlvl-
dades nosocomiais .. ,�' ,

� .

1.2' - Laboratórios de anális�s clínlcas, servi
,

çes de radiologias e demals serviços de
complementação e luctdação diagnós-
tlca ,,: � '

..

1 : 3' -' Consultórios, cllnlcas. médicas, servi
,

ços de fisioterapia e -demais estabeleci
mentos clínicos, especlallzados ou não

1 .4 - Demais serviços e atividades ligadas
ao setor saúde que não possam ser en-

quadrados nos itens precedentes..... I 3 %
2, - Serviços de Qualquer Natureza ligados ao

Setor Educação.
'

2.1 -' Ensino de 1°, 20 e grau superior. . . . . . 1 %
z. 2 - Escolas maternais, jardins de infância e

demais atividades relativas ao ensino
anterior ao 10 grau .

2.3 - Escolas ou curso de datilografia, taqui
grafia, secretariado, idiomas, motoris-

tas, economia doméstica e demais atlvl-

dades extra-curriculares \ .

2.4 - Escolas ou cursos de rádio-técnica, ele
trônica, mecânica em geral, artes tndús- I

triais e atividades relativas ao ensino
;

técnico-profissional ...........•....

2.5 - Escolas, cursos ou academias de músi
ca, dança, arte dramática, desenho artís-
tico, pintura e demals atividades artís-
ticas. . .

" 2.6 - Cursós preparatórios para _ exames de
admínístração, vestibulares -= aulas

,

particulares e, atividades afins :
2.7 - E;scolas, 'c,llJrsos' ou academias de ginás

tica, halterofilismo, defesa pessoal e de
mais atividades ligadas à cultura ffslca

2.8 - Demais serviços e atividades ligadas ao

setor de educação, que não possam ser ('

enquadradas nos Itens precedentes... 3 %
3 - Serv.iço� de Qualquer Natureza ligad,?s

às Diversões Públicas.
3.1 - Teatros, concertos, recitais, exposições

e demais atividades de caráter cultural
3.2 - Cinemas, circos, shows, artrsticos, par,..

ques de '(fiversões festivais, bailes e de-
mais atividades recreativas .

'
.

, 3.3 - Clube.s e, ássociações sociais, desporti
,

vas, recreativas,
-

culturais, literárias,'
musica!s e demais formas de, agremia-
ções '

.

3.4 - Competições desportiva$,' de destreza
ffsica ,e demais atividades desportivas ..

3:5 - Bilhares, boliches, sinucas e demais jo-
gos permitidos .

- DI$tribuição e venda de bilhetes' de lote
ria federal, estadual ou esportiva .. '

...

, i:T'§,,�ém,;:lis serviços e atividades ligadas às
'

!>.,-" ,

'

600 %
300 %

200 %'

100 %
200 %
400 %
100 %'

5%

2%

2%

4%

4%

,

í

1 %

10 %

1 %

5%

10 %

2%

2 0(0

2%

3%

2%

de Jaraguá do. Sul
-,

,

'

83,7/81

de 51 , , 'a,

Estado de Sänta Catarina

Prefeitura,Muniéipal
. ..'

'

LEI N.
diversões não enquadradas nos Itens

,

precedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,5 % ,.

4 - ServiÇOS de Qualquer Natureza ligados ao

Setor Transportes.
-

4.1 - Empresas de ônibus que exploram o

-transpcrte urbano .

4.2 - Empresas de táxis ou lotações
'

':
4.3 � Empresas de caminhões e fretes .. ,

.

4.4 - Demais modalidades de transportes, por
qualquer via, de bens, pessoas, merca

dorias ou valores, desde. que o trajeto
se contenha inteiramente no território
do Município . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 4 %

. 5 - Servi-Ços de Qualquer Natureza ligados à

locação de bens móveis ou de espaços
em bens lmóvels,

5.1 - Empresas de locação, cessão ou dlstrl
buíção de filmes cinematográficos, com
ou sem participação na renda da exl-

bição .

5.2 - Empresas de locação dernáqulnas, apa
relhos, objetos diversos e quaisquer ou-

5.3 '- ��Spr���! ��vl���çã�' .

d�'
.

��ic'u'I��
.

d�
qualquer tipo, com ou sem motorista ou

condutor
,

.

5.4, - Hotéis, pensões, h�spedarias, motéis e

casa de Comodos .

5.5 - Armazéns gerais, depósitos e, frigorífi
cos de aluguel •...................

5.6 - Cofres fortes e de aluguel, ainda que
alugados por Bancos ou demais instltul-
ções financeiras .

" 5.7 - Guarda-móveis .

,5.8 - Demais tipos de locação de bens mó
veis ou de espaços ou bens' imóveis,

�_ que não possantser enquadrados nos

IJ_ens precedentes ... :.............. 4 % J'

6 - Serviços de Oualquer Natureza não re

lacionados nos Itens precedentes.
6.1 - Admtnlstração de bens e negócios, in-

clusive consórcio e fundos mútuos para
a aquisição de bens .

6.2 - Recrutamento, colocação ou forneci-
mento de mão-da-obra �

'

..

6.3 - Construção-civil, inclusive demolição,
conservação e reparos em lrnóvels, vias
e logradouros públicos, obras hldráull- ,

cas, obras de artes e congêneres .....
6.4 -- Limpeza, desinfecção e higienização

de imóveis, ipclusive raspagem e lus-
, tração ou vitrificação de assoalhos e

outros bens móveis '

.

6.5 -- Barbeiros, cabelerelrds, manicures, pe
dicuras, tratamento de pele .e outros
salões de beleza .

6.6 - Agências de turismo, passeias e ex-

cursões .

6.7 -- �ntermediaçãQ, inclusive, corretagem
de bens móveis e imóveis .

6.8 - Agenciamento, corretagem ou interme
dlação de câmbio, seguros e títulos de
qualquer natureza '. ; .

e.9 - Agenciamentos e representações de
qualquer natureza, não lnclufdos nos

, ,ítens anterlores
'

.

6.10 - Lubrificação,' limpeza e revisão de má
quinas, aparelhos e equipamentos .....

6.11 _,. Conserto, restauração e recondiciona
mento de quaisquer objetos, máquinas e

equipamentos, .

6.12 - Alfaiates, modistas, atelier de corte' e
costura e congêneres "

.

6.13 - Tinturarias e lavanderias " .

6.14 -:- Estúdios fotográficos, cinematográficos
e de gravações .

6.15 - Escritórios de Contabilidade .

6. 16 - Copiadores de papéis, 'plantas e do
cumentos, com ou sem autenticação ..

6.17 '___: Recauchutagem e regeneração de pneus
e congêneres .

6.18 -- Tipografias, gráficas, editoras e congê-
neres ' : ,.'

6.19 - Cobranças,de qualquer 'tipo, inclusive
bancárias e de direitos autorals .

6.20 -- Enc'adernação de livros e revistas .

, 6.21 - Publicidade e .anúnclos através de jor-
,

) nais, rádios' e televisão .

6.22 -- Projetos e desenhos arquitetônicos.' .

6.23 - Empresas funerárias .' .

Ei.24 - Outrás atividades, não constantes, equi-
paradas ou assemelhadas às relaciona
das na lista do artigo 130, que não pos-
sam ser enquadradas em qualquer item
da parte B desta tabela .... � . . . . . ... \

TABELA II
Para lançamento, e cobrança das Taxas de Licença.

PARTE - A - Taxa de Licença para Localização e Fun
- cionamento.

Estabelecimentos Industriais e Produtores.
QUANTIDADE DE EMPREGADOS AUQUOTA SOBRE A

U� F. '

Sem empregados • . . • . . . . . . . . 200 %
de 01' a '05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 %
de 06 a 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 %
de 11 a 20 \............ 8001 %
de 21 a, 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .000, %

pelos primeiros 21, mais 20% para ca

da grupo- de 5 empregados ou fração.
100 ... . . . . . . . . .. .. .• . . . . . . 1'.500 %

,

pelos prim�'itQs+�h rrQis 40% para ca

da grupo de 10 empregados ou' fração.
J ' .. '.

4%
4%

5%
5%

4%

4%

4%

4%
,4 %

4%
4%
5%

4%

4%
4 %"
4%

3%

3%

3%

5%

3%

4%
1 %

5%

4%

2%

4%

4%

4%

4%

4%

1 %

4%

5%

...'....................
2.000 0/0

pelos primeiros 101, mais �O% para
cada grupo .de 10 empregados ou fra

çãe.
... _; 5.000%

pelos prlmelros 501, mals" 25% para
cada gru,po de 10 empregados ou fra

ção.
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7 . .a00 ,%

pelos primeiros 1.001, mais 10% para
cada grupo de 10 empregados ou fra-'

ção.
'

......................
10.000 0/0

pélos primeiros 2.001, mais 10% para

cada grupo de 10 empregados ou fra-
, � ç� ,.

B - Eitabelecimentos Comerci�is
QUANTIDADE DE EMPREGADOS' AUQtJOTA S'OBRE A

,

U.�
200 %
300 %

para cada

de 101 500a

de 501 a 1.000

de 1.000 a 2.000,

de 2.001 acima

Sem empregados
de 01 a 05

•• oo
• .. • •

0
••••• .. •••• ..

para o primeiro, mals 20%
um dos demais.

10' .

para os primeires 6, mais
cada um dos demais.

1.000 %
20% para

de 06 a

.......................
1.200 %

para os primeiros 1,1, mais 10% para
cada um dos .demals
................... \ ... 1.5000/0

pelos primeiros 21, mais 8% para ca

da um dos demais.
......... ,........

2.ÓOO %

pelos primeiros 51, -maís 5% para ca

da um dos demais.
...................... 2.200 '%

pelos primeiros 101, mais 3% para ca

da um dös demais.
C - Estabelecimentos e Atividades de Presta

ção de Serviços ..

DISCRIMINAÇAO' ALIQUOTA SOBRE A U. F.
1 - Atividade 110dividuai

I - Atividades exercidas por profissional sem
curso superlor .............•..•. ; .•.

'(1 - Atividades exercidas por profissionais com
I '

curso superior .

2 - Boites, casa de jogos, apostas e ati-
vidades congêneres ..•.....'..... 5.000 %

,3 - Estabelecimentos imobiliários com

ou sem empregados '

, . . . . 2.000 %
4 - Estabeleclmentos de prestação de

serviço em g__eral: Sem empregados 200 %
a 05....................... 300 o,{,

pelo primeiro, mais 10% para cada
um dos demals.

de 11 a 20

de 21 a I 50

de 51 a 100

de 101 acima

100.%

300 %

de 01

de 06 a 10 ....
-

................... 400 %

pelos primeiros 6, mals 20% para ca-:

da um dos demais.
de 11 a 20 ••••••••• 0·0 •••••••••••• 800 %,

pelos primeiros 11, mais 10% para ca-

da um dos demais.
.... , : '1'.000 0/0

pelos primeiros 21, mais 10% para ca

da um dos demais.
D - Taxa' de Licença para funcionamento de

-- estabelecimentos Comerciais em Horá
rio Especial.

DIA M�S ANO
50% sobre a U.F. - 300% sobre a U.F. - 1000% sobre a U.F.

E - Taxa de Licença para o Exercfcio de Co
mércio Eventual ou Ambulante.

DIA M'�S ANO
, 300% sobre á U.F. - 1.000% sobre a U.F. - 3.000% sobre á U.F.

F - Taxa de Licença para Aprovação e Exe
cução de Obras e instalações Partlcula-

de 21 acima

res.

a - Aprovação de projetos de edificações
ou instalações particulares até 100 m2 20% s/ U. F.

'

de 1.01m2 a 500m2, cada 100m2 ou fra-
'ção 30% IS/ U.F.
acima de 501m2, pera cada 100m2 ou

fração .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40% s/ U. F.
b - Concessão de Licença para edificar,

, demolir ou reformar: ,

1 - Construção de prédio ou depen
dência de qualquer natureza, por área
construfda por metro quadrado. . . .. 1,00% s/ U. F;

,2 - Reformas 'de prédios ou dependên-
cias de qualquer natureza, por área a

ser reformada por metro quadrado,'. . 0,8% s/ U. F.
3 - Dé"molições de prédios ou dependên-

cias de qualquer natureza, por área
'

demo I ida por metro quadrado....... 0,4%' s/ U. F.
4 - Outras obras por metro quadrado. . .. 0,4%' sl U. F.

G ,...:_ Taxa de Licença para aprovação e exe- .

cução de, Urbanização de terrenos par- ,

,

ticulares. -

..

fi - Aprovação do ante-projeto ,de, urbanização:
até 2p.000m2 de área .. ,..... 1.009% sobre a U. F.
de 25.001 a 50.000m2 de área 1.200% sobre a U. F,
àcima de SO :000m2 de área.. 2.000% sopre a U. F.

ti - Aprovação do projeto final de urbanização:
até 25. OOOm2 de área'- ....

-

.. : 1.Qoo% sobre a iJ. F .

de 25.001 a 50. 000m2 de área 2.000% sobre a U, F.

acima de. 50.000m2 de área.. 2.500% sobre a U.F.
c - Concessão de �Icença para execução final-de urbani-

zaçãóli
' -,

'

até 25 :OOOm2 de ârea.:�'..... 0,20%' sobre a U. F.

de 25 :OQ1 'à 50. OOOm? de árelil.. 0,12% sobre' a-

U. F.

acilj1� de 50. 000m2 de área .'... 0;08% sobre a U. F.
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H - Taxa de L:icença para publicidade.
a - �nllnclos e Letreiros permanentes:

'

'

1. - colecados na parte externa dos edl-
, fleios, exceto os de gás neon ou

acrlllco, por' m21ano 20% sIa U. F.

2 - colocados ou pintados ,na parte ex-

, terna de velculos, por unidadelano 40% sIa U. F.

3 - projetado em tela de cinema, por fil-
me' ou chapa-por día ... \. . . . . . . . . 6% sIa U. F.

, 4 - pintado em caixas, palnéls ou cartazes

colocados na via pública, por m21ano.. 40% s/a U. F.

5 - Folhetos 'volantes distrlbuidos por mi-
lheiro ou' fração, '

..•.'............ 20% sla U.F.

6,,_ propaganda por meio de alto-falante,
, por dia .' �. � .. '.......... 20% sla �.F.
7 - palnéls, cartazes ou anúncios, inclusi

ve letreiros ou semelhantes, lumino
sos ou não, colocados , em muros,

madeiramentos, painéis especiais,
cercados, tapumes, tabuletas ou em'

'qualqúer outro local permitido
por ano 20% sla U.F.

r I - Taxa de Licença para Circos, Parques de
Diversões, Feiras, Exposições.
Sem prejulzo Ido, pagamento do im-

posto devido .. /. . . . . . . . . . . . . . .. 2.000% sIa U. F.

J - .Taxa de Licença- para serviços de terra

plenagem e aterros.

a - aterros e terraplenaqens até 100m3.
de 101 a 500m3 .

acima de 500m3 ,
_•...

para cada fração de 100m3 .

, TABELA· lU
Para lançamento e a cobrança das Taxas de

Expediente e de Serviços Diversos.
DISCRIMINAQAQ ALiaUOTA
'a '--Taxa de Expediente:

a - Alvarás I'
•••

b - Atestados' ,.

c - Petições, requerimentos, ,

re-
,

cursos ou memoriais dirigi
dos aos ó�gaQS ou autorida-
des munlclpäls

' 20%: s�a U. F.

d' _:_ Baixa ou alteração de qual-
quer natureza no Cadastro Fis
calou em outros registros ..

e -' Certidões:
'

,. - de construção •.•••.•• ;

2 - negl;ltiva de tributos mu-

,nlclpais .•••..•••..••

3 - localização de Imóveis •

,
'4 - baixa de atividades . � ..

5 - recolhimento de tributos,
municipais .

5. 1 -:- buscas - por,
exercfcio ....•...... "

e - desmembramentos ....

6. 1 - por área adlcío- ,

nal a ser desmembrada
- até o número de
cinco .

7 - de despachos, parece-
'

res, informações e

demals atos administra

tivos, independentemen
te do' número de linhas,
ou laudas : .

f - Contratos com o Municlpio .

g - Inscrição no Cadastro de
Préstadores de Serviços,
Produtores, Indústrias, Co
merciantes e' Fornecedores ..

h -, Prorrogação de prazos de
contratos com o Municlpio ..

i - Termos e registros de qual
quer natureza lavrados em

livros municipais .

j - Emissão de carnê .

1,- Autenticação de livros até
100 folhas '

.

b .- Taxa de numeração de Prédio:
a - por emplacamento .

Nota: Além da Taxa será cobrado o

valor do material.
e - Taxa de Vistoria para construção e

habtte-se, ou outros fins: "

a - P'or vistoria .

d - Taxa de apreensão, 'depósito de

,
bens e mercadorlas-

a - apreensão ou arrecadação de bens
abandonados na via pública - por
unidade . . , \.. , ..

b - armazenagem, por dia ou fração, no
depósito Municipal:

'

10% sla U.F.1 - de veiculo - por unidade
2 ....: de animal cavalar, muar ou

bovlne-p/unldade .

3 - de' càprlno, ovino, suíno ou
canino - por unidade •.....

4 - de mercadorias ou objetos de
qualquer espécie - por quilo

Além das Taxas acima, cobrar-se-ão
as despesas/com alimentação e tra- ,

, tamento dos animais, bem como, as

de transporte até o depósito.
'

e - Taxa de Alinhamento e Nívelamento.
a - alinhamento _ por metro linear .•

- b _ nivelamento - 'por metro linear "

f ,_ Taxa de Cemitério. ,

a .- serviço de inumação em sepultura
(rasa: I

1 - adulto . .

'

.

2 - crlança . . .

'

.. ; .

b - serviço de inumação, em carneira,
gavetas ou jazigos desocupados

c -, serviço de exumação:
1 - antes de cinco anos da data

do sepultamento .

2 � após oínco anos da data do se-

pu1tamento . . .

d - ocupação de terrenos: ,
'

,1 - por cinco anos O m2 ..•....
'

2 .._ por prorroçação demals cinco'
ano13 - o m2. ,

.

3 - Perpetuidade .- o m2 .

e � ocupação de gavetas:
1 - por cinco anos - por gaveta.
2 - por prorrogação de mais cinco

'anos - por gaveta , .•......

3 - perpetuldade ,- por gaveta ..

f ...;.. ocupação de ossários: \

1 - por cinco anos, renováveis ....-.

cada nicho .

2 - perpetuidade - por.nlcho .. ,

g
- Taxapara remoção de Lixo lndustrlal:

, por 5 (cinco)m3 removidos ....

h _",. Taxa de remoção de reslduos 'de
construção, demolição, re

construção e demais detritos
'expostos e/ou colocados nos.

passeios e/ou vias públicas:
por 5 (cinco)m3 removidos ...

30%' sla U.F,. '

10% sla U.F.30% sla U.F.
40% fila u, F.
30% st« U.F. 1'0% s/a U.F.

0,02% sla U. F.50% s/a U.F.

,

20% sIa U � F.
100% sla U.F.

2% sla O.F.
4% sla U.F.50% sla U. F.

40% sla U.F.
20%' sla U.F.

30% sla U.F ..

200%, sla u, F.

100% s/a U.F.

20% s/a U.F."

40% sla U.F.
60% sla U.F.

\ I

100% sla U.F.

80% st« -O.F.
300% sla U.F.

20� sla U.F,
1OO� sla U.F.

200% sla U.F.

-

30% sla U.F.
40% sla U.F.

50% sla U.F.

20% sla U. F.

sla U.F.
sla U.F.
sl'a U.F.
s/a U. F.

200%
500%

1.000%
100%

20% s/ a U. F.
5%-s/a U.F.

60% ' s/a ,U . F.

10% s/a U. j: .

'

20% sIa U. F.
50% sIa' U . F.

20% sla U.,F.,

20% sla U.F.

30% sla U.F.

200% sIa U. F.

/

,/,I

ESTPiOO DE SANTA CATARINA PARÁGRAFO ÚNICO - cf abono
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARA·' .serál equivalente" a um mês de vencí-.

GUA DO SUL mentes, excluídas as gratificações, ho-

LEI N0 836/81
ras extras, adicionais e demais vai1ta�'

gens atrlbuídas ao, funcionário.
'

Concede Abono Especial de fim de
ano aos Funcionários Públicos Mu.

ART. 20 - As despesas decor-
rentes da presente Lei, correrão por

nicipais atiyos e inativos. conta de dotações' próprias do Orça-
VICTOR BAUER, Prefeito Munici-

mento vigente.
pai de Jaraguá do-Sul, Estado de San- ART. 30 _ 'Esta Lei entrará em
ta Catarina, [10 uso e exerclcio de suas vigo'r na data de sua publica,ção, revo-

atribuições.
'

Faz saber à todos os habitantes' gadas as dlspöslções em contrário.
PALACIOI DA PREFEITURA MUNI

deste Município que a Câmara de, Ve-
readores aprovou e ele sanciona a se-

,CIPAL de Jaraguá do Sul, aos ,20 dias
do mês de novembro de 1981.

guinte Lei: 'Victor Bauer
'

, ART. 1'0 - Fica o Chefe do Exe-
CUtIVO Múnicipal autorizado a conceder Prefeito Municipal

um Abono Especial de fim de ano aos
A presente Lei foi registrada e pu-

Funclonárlös' Públicos Municipais ati-
blicada nesta Diretoria de E�pe�iente,

vos ,e inativos,' de conformidade com o
Educação e Assistência Social, .aos 20

dias do mês de novembro de 1981.,
Parágrafo Único do artigo; 92, .da Lei '

Complementar N° 5, de 26 de novembro
de 1975.

'

�IDtormações - ,ICM
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL \
' Portaria SEF 0.°,150/81

\
(DO,ESPl 08.10.81
'DISPENSA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

IDE ARRECADAÇlO - D A R"
LEI N·O 838/81

.

.' .
:

O Secretário de Estado da Fazenda, no UßO de suas a-

-trlbulções e tendo em vlsta o disposto no artigo 301, da

Consolidação da Legislação Tributária aprovada' pelo decreto

n.o 5577 de 18.07.78, com a redação introduzida pela alte

ração 4a do artigo 1.0,
.
.kio Decreto n'.o 12.974, de 04.12.80"

resolve: ti
'

,

I - Dispensar a apresentação do DOCUMENTp DE

ARRECADAiÇÃO (Df\R) quando não houver ICM, a

ser recolhido no perrode de 'apuração.
-

'

II �, Esta Portarla entrará em vigor na data de sua pu

bllcação.

Concede desconto para o recolhimento
do IPTU e dá outras providênéias.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de 'Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercício de suas atrlbulções ,

'

Faz, saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câniara de Vereadores aprovou e
,

ele sanciona a seguinte Lei:
'

ART. ,1° - Fica concedido o desconto de
20% (vinte por cento) aos contribuintes do Im

posto sobre, a Proprtedade Predial � Territorial
Urbana que, juntamente com as respectívas Ta

xas, efetuarem o recolhimento dê todas as parce
las até o vencimento da prlmelra,

_ART. 20 .- Além ·do desconto previsto no

artigo 1°, será concedido-Um desconto especial
de mais 20% (vinte por .cento) a- todos os demals
contribuintes que possuírem apenas um imóvel no

, Município e desde que a renda mensal destes con-
'

tribuintes não seja superlor a' dois salários mini- -

I

mos da região_ e, o recolhimento do Imposto e

Taxas, seja feito na forma do artigo pririÍeiro'des'-
'

ta L,ei:. ,

'

\

,

,

PARÁGRAFO úNICO rr: Para se beneficia
rem do desconto e�pecial previsto neste artigo,
os contribUintes deverão efetuar o recolhimento
dos Tributos diretamente à Tesouraria da Prefei
tura Municipal" apresentandoa comprovação da
condição de beneficiado.

.

ART. 3° - Esta Lei elltrará em vigor no

dia 1° de janei,ro de 1982, revogada a Lei N0
687/77, de 18 de novembro de 1977.

/
(

Florianópolis" 06.10.81
-IVAN ORESTÉBONATO

Astrit K. Schmauch
Diretora I

Portaria SEF ".0 153/81

�DOESC) 19.10.�1
PRORROGA PRAZPS DE VENCIMENTOS DAS

PRESTJJOÕS DA TAXA DE SEqURANçA "

CONTRA IN�NDIO� ,

O Se�retário de Estado da Fazenda, em exercício, no

, uso de suas atrlbulções e com' fundamento no ítem II do ar-

1ti9«f.7.o da Lei n.? 5391, de 30.11.77. resolve:

I - Os vencimentos, das prestações da taxa de segu·

rança centra incêndios, prevlstos.para os meses de

Outubro e Novembro pela por,taria SEF, N.o 127/79

ficam prorrogadas, neste exercicjo de 1981, para
,

os dias 20 'de novembro' e 2'1 de dezembro respec· ,

tivamente, sendo válidos para os contribuintes en

quadrados em qualqÍ:J,er ramo de âtlvidades.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu·

"biicação;
, , ,

Florian6poJls, 14.10.81

,CLAUDIO ANDRADE RAMOS

1 (C. E. G.

ESTADO O'E SANTA CATARINA .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA 'DO SUL'

LEI N:ó 839/81· "

Reajusta vencimentos do' Funcionalismo ,Público Munici-

pal ativo e inativo. ...

VICTOR BAUER, prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, no uso e exerclcio de suas atribulç6eS.

Faz saber a todos os babitán�e's deste Municfpio' que a Câ-,

mara de Vereadores aprovot! e ele sanciona a seguint� Lei; \ "

ART. 1° - Ficam reajústados 'Os vencimentos dos Funcioná

rios Públicos Municipais, ativos e inatívos, para o ex.ercfcio de 1982,
nos seguintes percentuais e épocas: I

29% (vinte por c,ento) a partir de 1°.01.82
20% (vinte por cento) a partir de 1°.04.ß2
20% (vinte por cento) a partir de 1°: 07.82
20% (vinte por cento) a paitir de 1°.10.82

PARAGRAFO ONICO: OS reajustes cOlJstantes neste artigo ,

serão calculados sobre os vencimentos que o funcionário estiver per
cebendo 'na época, obedecidas as disposições, contidas no Parágrafo
Único_do artigo 20, da Lei NQ 781f8J)', de '16 c;fe abril 'de 1980.

'

I

,

ARl' �
20 -'As despesas decorrent�s da presente Lei, corre-

rão por conta de recursos próprios do Orçamento Vigente no exer,cJcio.
,

,
ART. 3° - -Esta Lei entrará em vigór no dia 10 de janeiro de

1982, revogadas' as disposições em contrário:
, PAL4:CIO DA PREFEITURA' MUNICIPAL de Jaraguá do Sul,

aos,20 dias do l11ês de novembro de 1'98,1.
I

,

VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
A Ipresente Lei foi registráda e publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência ,Social, aos 20 dias do mês de no-

vembro 'de 1981.'
",

,

'ASTRIT !K. SCHMAUCH � Diretora '

,

'

PALACIO DA PRE;FEITURA MUNICIPAL ae
Jaraguá do Sul, aos 20 dias do mês de novembro
'de 1981.

"

, (

Funilaria', Jaraguã Ltd,I.
VICTOR BAUER

Prefeito Municipal
,

' Calhas para todas ,as finalidades. Faça-nos
uma' visita. Estamos em concDç6es de atendl-Ios
eflçientemenlle.

I'

,

A presente 'Lei' foi registrada e publicada
nesta, Diretoria de Expediente, Educação e �ssis- ,

'tência SQcia:!, aos 20 dias do mês de novembro '

de 1981.
'

,

ASTRIT K. SCHMAU.CH
Diretora

�.. .'<- �

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 -

Jàraguá do 'Sul':'SC;,
"

". i·'
,

.,. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'ESTADO,DE SANTA' CATARINA

,PREFEITURA MUNICIPAL' DE JARAGUA' DO';SOt,
> ,

. ;�

DECRETO, N.O 712/81

"Altera o Regulamento das Ta),(8s".
.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

. raguá do, Sul, 'Estado ,de Santa Catarina, no uso e

'exercício de suas atrlbutçêes, que lhe -são confe

,/idas pela legislação ern, vigor, DECRETA: '

'.
ART. 10,...:... Os artigos 32 e' 33 do Regula- "

"meato das' Taxas Previstas no ,Código Tributário

Municipal aprovado pelo Decreto N° 474/77 de

"22.12.77, alterados pelos Decretos N° 519178 de'
22.11.78 e N° 617/800 de 04.11.80, passarão a

vigorar com a seguinte redação:
ART. 320 - As taxas, de serviços urbanos

'- serão calculados pela aplicação sobre o valer da
Unidade Fiscal nos seguintes percentuais, anual
mente:

I ....;.. LIMPEZA POBLlCÀ
Para às imóveis localizados nas Avenidas
e Ruas de_1a 'classe, não edificados 5,0%
(Cinco vírgula zero 'por cento) da Unidade
Fiscal PQr metro linear de frente.
Para os tmõvels localizados nas Avenidas
e Ruas de 1 a classe, edificados, 2,0%
(Dois vírgula zero por cento) da l,Inidade
Fiscal por metro linear de frente.
Para' os imóveis' locallzados nas ruas de

, 2a e 3a classes não edificados 3;0% (Três
vírgula zero por cento) da Unidade Fiscal

, por metro linear de frente.
Para os ímövets localizados nas ruas de
2a e 3a classes edificados 1,5% (Hum vír

-

guia cinco, por cerito) da Unidade Fiscal'

por metro linear de frente.
.

Para os imóveis localizados nas, ruas de
4a e 5a classes não edlflcados 2,0% (Dois
virgula zero por cento) da Unidade Fiscal
por metro linear de frente. .

Para os lmévels localizados nas ruas de,
4a e 5!l classes 'edificados 1,0% (Hum
virgula zero por cento) da Unidade F,'iscal
por rnetro linear de frente.
11- CONSERVAÇAO DE PAVIMENTAÇAO'
Para os lmóvels edificados ou não, bene
.ftclados com a pavimentação 3,,0% (Tpês
vírgula zero por cento), da Unidade Fiscal
por metro linear de frente.
m - CONSERVAÇAO' DE AVENIDAS E
RUAS

'

a) - P-ªra os imóveis dos logradouros não pa-.
vlmentados, ed�ficados ou não, 2,0% (Dois
vírgula zero por cento), da Unidade Fiscal
por metro linear de frente.
IV -;... IRRIGAÇAO DE RUAS
Para os imóveis edificados ou não, bene
ficiados com o serviço, 2,0% (Dois vírgu-
la zero por cento), da Unidade Fiscal por
metro linear de frente.
V - COLETA DE LIXO
Para os . imóveis edificados beneficiados
com o serviço, 2,0%' (Dois vírgula zero

por, cento), da.Unidade Fiscal por rnetro
linear de frente.
VI - LlM,PEZA E OO:NSERVAÇAO ,DE

CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JAR-

,DINS. ,
(

Para cada imóvel. edificado ou não 12%
(Doze por cento) da Unidade Fiscal.
VII - LIMPEZA DE TERRENO'S BALDIOS
A taxa de terrenos baldios gravará os imó
veis que receberem por parte da Adminis-
tração Municipal limpeza e roçação e se

rá lançado lsoladarnente após a prestação
'

dos serviços sendo cobrado - à razão de
\ 0,6% (Zero vírgula seis por cento) da Uni.'
dade Fiscal por metro quadrado do imó
vell
vm - TAXA DE IlUMINAÇAO POBLICA
A taxa relativa a iluminação pública será
lançada mensalmente na conta de luz da

,

empresa concessionária do serviço na for
ma estabelecida na legislação específica
sobre a matéria.
ART. 330,- O lançamento e cobrança pa

ra os imóveis não edificados na área! urbana, da
Taxa, de Iluminàção P(!blica serão feitos conjun
tamente com 'O Imposto Territorial Urbanà, na ra

zão de '5,0% (cinco vírgula zero por cento), sollre
a Unidade Fiscal por ,metro linear de, frente para
os beneficiados com a iluminação de mercúrio e

2,0% (dois vírgula zero po� cento) para os bene
ficiados com a iluminaçãp simples.

ART. 20 - Este De,creto entrará em vigor
a partir de 1° de janeiro .de 1982, revogadas as

disposições em contrário.
,

, PALÁCIO PA PREFEITURA MUNICIPAL de
Jaraguá do Sul, aos 24 dias do mês de novembro
de 1981.'

�)

f)

b)

c)

d)

e)

a)

. a)

a)

a)

a)

\

/

a}

VICTOR, BAUER
,Prefe,ito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publi
cado nesta Diretoria de Expedi�te, Educação e

Assistência Social, aos 24 dias do mês de no-

veR:1bro de 1981 .

.

.AS1'RIT K. SCHMAUCH
Diretora

Agradecimento _' e
,

\

Convite
O cunhado Mário Tavares, da Cunha Mello e a irmã Di

va Sabino Tavares, sensibilizados agradecem a� manifesta

ções de.pésar externadas por motivo do passamento de AR

NOLDO DA COSTA SABINO e aós que compareceram ao seu

sepultamento em FiorianóP911s e convidam para a Santa' Mis
sa que en'! sufrágiO da alma do saudoso extinto, mandam ce

lebrar n'a Capelinha da Igreja Matriz desta. cidade, na próxi
ma terç,�-feira, dia 1.° de 'dezembro, às' 18h15 minutos.

Agradecem ainda por mais eslle ato de piedade cristã.
" � .

A ação da Comissão de SaÚ
de de Guaramirim neste ano,

constituiu-se, basicamente na

conservação e restauração des

dentes, com reuniões nas APPs,

para conscientização, atingindo
a 102 escolares, com a· éolabo- O Secretário da Saúde do Es-

ração do equipo-odontológico, tado, Waldomiro Colautti, pr

do FUNRURAL. Para o próximo , feriu interessante palestra s

ano, pretende-se desenvolver a- 'bre a saúde no Estado, passa

tividade .proftlátlca, para maior do, seguidamente?, a avalia

alcance, com o emprego, da t-c- do Simpósio e programação
nica do bochecho. Guaramirim atividades para o próximo ano

também, desenvolveu dois cur- escolha do munlclplo-sede do

sos para primeiros socorros. próximo Simpósio. Será em Ja,

O trabalho de Jaraguá do Sul, raguá do Sul, na última semana

apresentado por Arlene Boos e de outubro.

Saúde:
82 será

,Foi realizado domingo, dia

22, em Benedito Novo, o VIII

Simpósio das Comissões Muni

cipais de SaÍJde;, dos municípios
pertencentes a área de Jaraguá

.'
do' Sul. Após a co�posiçã9 da
mesa pelas autoridades e �e
presentantes das Comissões de
Saúde, o prefeito anfitrião, Ro

land Zesch fez a. saudação', com
a apresentação posterior do re

latório de cada comissão, que
serviu como troca �e experiên
cias, onde. enfatizou-se a neces

sidade de uma ação mals agres
siva na prevenção de doenças.

Pela ordem, apresentarà:m os

trabalhos desenvolvidos no ano
os municípios de Benedito No

vo, Guaramirim. Indaial, Jaraguá
do Sul, Pomerode, l\IIassarandu
ba e Rio dös Cedros.

ESTADO D� SANTA CATARtNA
.

"":''"PREFEITURA', MUNICIPAL 'DE JARAGUA DO SUL1, :

.

.
DECRETO NO 714/81

Suplementa dotação do orÇamento vigente.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraquá do Sul,

, Estado de Santa Catarina, no uso � exercíclo de suas atribuições, com
base na Lei Municipal N.o 801/80 de 04 de novembro de 1980;

DECRETA:
- ART. 10 - Fica aberto um crédito suplementar no valor

de. Cr$. iOillOO.<Ö(i)'O�OO (Dez .mllhões :de cruzelros), -para reforço do pro

grama e verba abaixo discriminados; constantes do orçamento vigen-
te, a saber: ,

. -AIt'EXO I -' QUADRO' A'
0601 -,.. DIVISA0 DE OBRAS
0601 16915751.016 - Pavimentação. de Ruas ... ".Cr$ 10.000.000,00

ANEXO II - QUADRO A
0601 - DIVISA0 DE OBRAS \

0601.16915751.016 - 4.1,1.0 - Obras e instalaçõesCr$ 10.000.000,00.'
ART. 20 -.O recurso para abertura .deste Crédito suple-

,

mentar, correrá por conrta do Oonvênlo de Cooperação Financeira com

a Secretaria de Transportes e Obras, assinado em 16 de Outubro de

1981 e autorizado pela Lái Municipal N° 778180 de 16 de abril de 1980.
ART. 3'0 - Este, Decreto, entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as dtspostções em contrário-
PALÁCIO' DA PREFEITURA MUNICIPAL de -Jaraquá do

Sul, aos 25 dias do mês de novembro de 1981.
VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
:01 presente Decreto foi registrado e publlcado nesta Di

retorla de Expedlente Educação e Assistência Social, aos 25 dias do

mês de novembro de'1981 .

' I

,

'

ASTRIT K., SCHMAUCH - Diretora

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIP,Al DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.o 715/81

Suplementa dotação do Orçamento �igente.-
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

Estado de Santa Catarina, AO uso e exercício de suas atrtbulções, com

base na Lei Municipal N.o 801/80 de 04 de novembro de 1980;
. DECRETA:

ART: 1'0 _;:_ Flca aberto um crédito suplementar no valor

de Cr$ 3.500:000,00 (Três milhões e quinhentos mil cruzeiros), para

reforço do programa e verba abaixo discriminados, constantes do or

çamento vigente, a saber,
,

"ANEXO I - QU�DRO A
0601 - DNíSAO DE OBRAS
060t.16915751.016 - Pavlrnentaqão de ruas .... '� .Cr$ 3.500.000,00

.

'ANEXO II, - QUADRO A

0601 - DIVISA0 DE OBRAS

0601.16915751.016 - 4·1.1.0 - Obras e instalaçõesCr$ 3.500.000,00
ART. 20 - O recurso para abertura deste crédito suple

mentar, correrá por conta do Convênio MT-SG N.o 005/80 F.N.D.U. N. o

009/80 assinado em 15 de fevereiro de 1980, ratlflcado pela Lei Mu-

nicipal N.o 778/80 de 16 de abril de 1980. ,

, ART.' 30 - Este, Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em_�ntrário.
, PALÁCIO ·DA PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do'

Sul, aos 25 dias do mês de novembro de 1981.

,VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
O presente Decreto fo] registrado e publicado nesta Di

retoria de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 25 dias do

mês de novembro de 1981.
,

ASTRIT K. SCHM'AU.CH - Diretora

SERViÇOS
DOMÉSTICOS

Procura-se uma pessoa

para serviços domésticos,

de boa aparência, para tra

.balhar em Curitiba. Paga-se
bem. Tratar na Rua �einoldo

/

I
Rau, 289, na Joalheria Péro-

'Ila e ótica Moderna ou pelo

telefone 72-1823. ,

,

SOCIED'ADE DESPORTIVA.,E RECREATIVA AMIZADE:

SOITAl DE CONVOCAÇÃ
"Pelo presente Edital, ficam convocados-todos os asso

ciados ,da Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade: sito

na Estrada Itapocu-Hanza, em Três Rios, do Norte, neste mU-1
I nlclplo, a se reunirem .em Assembléia Extraordiná�ia em sua

sede social no dia 06 de dezembro de 1981, às 08:00 em pri

meira convocação ou às 08:30 em seçunda convocação com

qualquer número de assoclados presentes, a fim dS,delibe-
rarem o seguinte:

ORPEM DO 'DIA

1) Prestação das contas da diretoria até outubro/81;

2) Discussão e aprovação da mensalidade para o ano

de 82;,

3) Constit�ição' de comissão para futura inauguração
das canchas de bolão;

•

4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul SO, novembro de 1981

,tRINEU BAUMGARTEL - Presidente '._

ESTADO DE SANTA CATARINA

i

IPREFEITURA MUNICIPAL ,DE JARAGUA DO, SUL,DECRETO N0713/81

Fixa o valor da' Unidade Fiscal para o
.

exercício de 1982.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal' de Ja

raguá do Sul, Estado de...Santa Catarina, riO uso

e exercício de suas atribuições e com base no

dispesto no Parágrafo Segundo d.a· Lei N° 579/75,
de 02 de dezembro de 1975:

.

DECRETA:
ART. 10 - Fica fixado em CrJ 5,.218,'00

- (cinco mil, duzentos e dezoito cruzeiros) e valor
da Unidade 'Fiscal para o exercfcio de 1982.

\

ART. 20 -'- Este Decreto entrará em vigor
na data_ de sua �ublicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

'

( PALACIO DA PREFEITURA MUNICIP�L de

'Jaraguá do Sul, aos 24 dias do mês de novembro
de 1981.

VICTOR BAUER
Prefejto Municipal

.
O presente Decreto foi registrado e publi

cado nesta Diretoria de Expediente" Educação e

Assistência Social; aos 24 dias do mês de no

vembro âe 1981.

A,STRIT K 'SCHMALCH
Diretora

Espirito Santo, Vós que

esclarecei tudo, que iluminaiS
todos os caminhos para que

eu atinja o meu ideáJ. Vós

que me dais o dom divinó de

perdoar e esquecer o mal

que me fazem e ,que todos ,06
instantes de minha vida es

tais comigo, eu quero neste

curto diálogo agradecer por

tudo e confirmar mais uma

vez que eu nunca quero me

Separar de Vós, por maior.

que seja a ilusão materh.,l,

não s�rá ,o rtúD.imo de vonta

de qUe sinto de um dia estar

convosCo e todos oS meus ir-

mãos na glória. perpétua -
• Obrigado mais uma vez. -

A. pessoa. deverá fazer est!l

oração 3 dias Seguidos, se�
,

dizer ° pedido. Dentro de 3

dias �rá alcançada a. graça.

por máis dif:[cil que seja. pu",
blicar assim que receber a

I
'graça. Agradeço graça rece�

,bida. ,
A. M. E.

-,-'-1-;---

,AUREA MÜllER GRUBBA ,

Tabeliã Designada é Oficial do Registto de
Protestos.

EDITAL

Pelo presente 'edital de citação pedimos'
aos senhores abaixo relacionados / que compare

çam em nosso Cartório para tratarem de assurr
tos de seus Interesses;"Arlindo da Silva, Rua:

Jolnvllle, 5038, Bairro Avai - Guaramlrlm

Bonifácio J. Ranchi - Rua: Padre Aluisio, 63 A/C
Evaldo Bentin - Nesta - Carmelino Silva

. 'Estrada Guamiranga, s/no - Guaramirim - Fe-'

lisberto S,ilva Gomes - Estrada Guamiranga,
s/no - Guaramirim - Genésio Marcelino - Rua:

joão Planinscheék, 425 - Nesta -. Hari Kreutz-
"feld - Rua: Mal. Castelo araneo, S/no � Sch
roeder - Helmut Belhing - Estrada Ribeirão

/Grande, Nereu, Ramos - Nesta Jovelina Nart
,Sadzinski - Rua: Joinville, 357 - Nesta - Jor

ge Andrade - Rua: Guilherme Weege, 175 -

Nesta - Leonilda 'Klem8Ji Eihg - Rua: Major
Julio Ferreira, 416 .- Nesta - 'Martilho João
de Azevedo - Estrada Banan�1 do Sul - Guara-,
mirim - MaurO' N�y 'Koterba � Rua: Joinville,
594 CP 22, A/C Bebidas Max Wilhelm Nesta'

Rogerio João de Freitas - Rua: Rudolfo Hufe-

nuessller, 463 - Nesta - Sergio de Arruda -

Rua: Leopoldo Augusto Gerent 299 - Nesta ,..i

Waltrude Behling Streit - Estrada Braço do Sul
Schroeder.
ADALZIRA PIAZERA DE AZEVEDO -'Oficial Maior

Sindicato dós Trabalhadores nas Indústrias

Metalúrgicas M�cânicas e do Material
Elétrico de' Jaraguá do Sul

'

-

EDITA,.. DE CONVOCAÇAO ,-
Pelo presente 'Edital ficam convocados to

. ,.dos os associados do, Sindicato dos Trabalhado
res nas IlliIdústrias Metalúrgicás, Mecânicas e do

Material Elétrico de Jaraguá do Sul P13ra reuni\..
.. rem-se em Assembléia Geral Extraordinária, no

próximo dia 30 de novembro de 1981, .às 19:00

horas em primeira convocação, ou em segunda
convocação uma -hora após, com qualquer, núme
ro de associados presentes, em sua sede sita à

Rua Joijo Planinscheck nO 157, para temarem co

nhecimento e deliberarem sobre a seguinte or-

dem do dià:
'

10 - Leiturã, discussão, e votação, por
escrutínio secreto da proposta orçamen-
tária para o exercfcio de 19ã2.· ,

,.

Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 1981.

Celso S· Medeiros - Presi(dente
: '

mento do, meio.

. ,. .

Im.pOSIO em
em Jaraguá

Ursula Camacho restringiu-s
'especlflcamente a um grave ,p
blema em grupo de famflia e

Nereu Ramos. ao passo que
de Massaranduba, o que' ma
chamou ,1:1 atenção foi o fato d
delegado de polícia Evaldo Co
ta (apresentador do, relatÓTi
haver afirmado que não fornec

"

fá, alvará aos estabeleciment
\ comerciais que não tenham q
seu programa de saúde, ou se"

ja, maior higiene e privada com

fossa. Schr'Oeder, por seu turn

no decorrer do "ano, realizou

lestra sobre doenças venér

compànha da, BCG E! ,realizaç
da I Semana ela Saúde, com

realização de exames de fez

em 637 pessoas cujos resul

dos foram 65'% positivos (c
verminose) e 35% negativos.
além disso, realizou

sobre melhoramento

c

EM JARAGUA

O E C.R E TA:-

PONTO FACULTATIVO o

dia 07 de dezembro d� 1981,
nas repartições públicas mu

rncrpais, em compensação
do dia '28 de outubro, data
em que houve expecliente in

tegral.

ESTADO DE SANTA
CATARINA

'

I.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGU� DO SUL

O E C R EIT O N.o 716/81

VICTOR BAUER, Prefeito
Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Oatarlna,
no uso e exercíclo de suas

atribuições e com base no

[tein XXIX do. artigo. 70 da
.Lel Complementar N:o 5, de
26 de novembro de 1975, e

Considerando' que o fun
cionalismo público municipal
não foi beneficiado lcom a

dispensa que lhe era de' di
reito no dia 28 de outubro,
dia .consagrado ao Funcioná

rio Público,
.

REGISTRE-SE e
PUBLIQUE-SE

. PALÁCIO DA PREFEITU

RA MUNICIPAL de Jaraguá
do Sul, aos 27 dias do mês
de novembro de 1981.

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal

O presente Decreto foi re
gistrado e pul>licado . nesta

Diretoria de Expediente. Edu
cação e Assis1lência Social,
aos 27 dias do mês de

\
no

ve'mbro de 1981.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

, ORAÇAO AO DIVINO

ESrIRl'.rO SANTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




