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Estado libera verba
para o ginásio de
esportes ,d� (orupá
o deputado estadual

Octacíllo Pedro Ramos,
entregou 'esta semana
ao Prefeito :Adelino'
Hauffe, de Corupá, um

cheque nq valor de Cr$
3 milhões, como pri
meira parcela do con

vênio celebrado entre

a Prefeitura Municioal
e a Secretaria de Cul
tura" Esporte e Turis
mo, através do Gover
no do Estado. O con

vemo para construção'
do ginásio de 'esportes
fol assinado no dia 23
de outubro, em Oorupá
quando 'da tnauquração
,.dü sistema de abasteci
mente de água da Oom

panhla Catarinense de
Águas e Saneamento
CASAN, da redovla
"Prefeito 'E n g e I bert
Oechsler", ligando Co
rupá a Jaraguá'do' Sul
e quando, também, 'o
qovernador Jorge Kon
der Bornhausen e os

deputados Pedro Oolln
!'l Octacíllo Pedro Ra
'mos receberam a cida
dania honürária coru

paense.
- -,oC-t.aCm"h - além- do
cheque, entregüu igual
mente o projeto com-

,pletü da' .obra, . desde o

arquitetônico até o elé
trico e hidráulico. Ela
selrá erguida próximo.
aü trevü que dá acessb
a Corupá, nas margens
'da SO-301 e deverá
custar, após concluída,
cerca de Cr$ 18 mi
lhões, cünfürme

.

aHr
mou o güvernàdor Jür
ge Bornhausen a este

jornal, no' dia da assi
natura dü cünvênio:

Festa em ,Sta. Luzia
Será realizada neste

sábado e dümingo; ,a
tradicional festa de
Santa Luzia - :Proteto
ra do� Olhos, na lücali
dade que 'lhe empresta
c nome. Ontem às 20

horas, hüuve procissãü
festiva; hüje às 19 .

e

amanhã às 9 horas ha
\lerá missa, s'eguindo"

.

se' festejOs externos
com serviÇo de bar e

restaurante.

Rotary . benellcla,
1.1.35 crianças
no natal

Pelo vigésimo-nono
anü

. consecutivo, o Ro

tary Club de Jaraguá
do Sul realiza o Natal
da Criança Pobre. Des
ta f,eita" serãü benen
ciadas :1.135 crianças,
das quais' 546 garotos
e 607 meninas, esco

lhidas pela Comissão·
de Sindicância dentre
as 1.231 inscrita.s.
A. entrega das se

nhas será nü dia 13, do
mingo, às 8 horas,

.

no

Pavilhão de Festas da

. Igreja Matriz São' .Se-
bastião' e a entr'ega dos

�esentes; no dia 19,
��imo sábado, a par
tir d-"14 horas, no Co
légio Divina Providên
cia. Os p,re�en:te5l. ''Vãü'
desde chocolate'ie. ba-
Ias a r.oupas, brlnque-
'dos e palçados.

'

, �A CATARINA"

./

Microrregião ganha cinco
novos 'casulos' em 82

Três rnurucrpros integrantes
da Microrregião do Vale do Ita

poçu, jurisdicionados à 19·a Uni

aade de Coordenação Estadual

de Educação,. gaAharão no pró
ximo ano, cinco Projetos Casu

los, que serão' instalados junto
aos estabelecimentos benefi
ciados, para atendimento a eran

ças na faixa etária de 4 a 6 e.

nos, que corresponde ao pré
escolar.
À Escola Básica Roland Ha

rold 'Dornbusch, que conta com

uma sala.. foi beneflélada com

outro casulo, assim como os
Colégios, Estaduais Almirante
Tamandaré e Tereza Ramos, de

Guaramirim e Corupá, respecti
vamente, com uma e, a EscÇlla
Básica Holando Marcelino Gon-

,

" çalves, com duas. Os casulos

dão assistência à crianças de 4

6 anos, benefíctando- trinta

crianças em cada sala, sendo

que, afora as criadas, foram re-.
novados os convênios para fun
cionamento junto a E. B. Hsleo

do�o Borges (2), E. B. Giar�ini
Luiz Lenzi, E. B. Euclides da

Cunha, E. B. Boland Dornbusch
e C. E. Lauro Zimmermimn.
Este proeto foi instalado na

microrregião este ano e benefi

ciou cerca de 180 crianças. É

mantido em convênio entre a

Secretaria da Educação do Es

tado de Santa Catarina e a Le

gião Brasileira de Assistên,cia,
a LBA.

Os casulos criados, entram
em funcionamento no próximo
ano.

BOLSAS DE ESTUDOS

A Secretaria da Educaçã'J li

berou a segunda parcela das

bolsas de estudos a alunos ca

rentes, estudantes dos Colégios
São Luís' e Divina Provldêncla,
.efetuadas através de parlamen
tares e da própria Secre�ar;<I'
Ao Colégio São Luís, para re-

. passe aos alunos beneficiados,
o montante atingiu a Cr$ ....

500.094,50 e, ao Divina Provi

dência, Cr$ 342.235,00.

EM CRICIUMA

A Diretora Iris Barg Piazera e

a Chefe da Divisão de Admirus

tração de Ensino, Brasilia Gas

taldí Beltramini, participaram
esta semana, em Orlclurna, do

Encóntro das Divisões de Énsi

no, que reuniu todas as Unida"

des de Coordenação Regional
do Estado, com o objetivo cl3 a-:

valiar o desempenho da educa

ção no segundo semestre e pla
nejamento para 1982.

Pronav- -faz doações para
escolas e entidades

Apesar de sua curtI'! existên
cia, o Núcleo do progràma Na

cional do Volunta�iado da Le-,

. gião Br,asileira de Assistência,
.

de Jaraguá do Sul, vem desen

volvendo um excepcional traba-

, Iho.em prol.do car�nte e do me

.
nor, principalmente, por inter

médio�de campanhé!s e promo-

pré-escolar, de 4 a' 6 anos. Nes

tas escolé!s funcionam cinco ca

sulos, com 30 crianças cada

qual. Também o Centro Inter

escolar de Primeiro Grau "Mário
'Krutzsch" , para a Sala de Mul

timeios (deficientes auditivos)
recebeu Cr$ 20 mil, a Ação So

cial Cr$ 30 mil e igual' valor re-

Solenidade da' entrega dos cl'!equ.::s pela Pronav/LBA

ções realizadas,' dentre as quais
a Operação Criança III que ren

deu líquido, Cr$ 423. af3,20.
Esse montante foi repassado

à escolas e entidades, em so

lenidade realizada na manhã de

quarta-feira, na sala do Pronavl

LBA, anexa' a Prefeitura Munici

pal, conduzida pela Coordenado-
'

ra do Núcleo, Sra. Elvira Hens-
.

chel Bauer, Primeira, Dama do

Município·

ce�eu a APAE·

A Coordenadora do Núcleo do

Pronav, Sra., Elvira Bauer, a

nunciou por ocasião da entrega
dos cheques, que serão entr€.

gues . Cr$ 60 mil, sendo Cr$ 30

para o Hospital e' Maternidade
São José e Cr$ 30 mil para o

Hospital e Maternidade Jaraguá,
para compra de leite e vesti

mentas
..aos. carentes. Dona El

vira ressáltou o. empenho e a

D. Elvira ,repassa o cheque à D•. Cacilda Scllt!nke (AP�E)

"busch, Eúclides da Cunha; Giar- criado e. implçmtaâo oficialmen-

dini' Luiz Lenzi e Heleodoro te no pia 8 sté
•

outubro deste Re

. Borges, para o
- Projeto Cas�1I0, no.

" .,.

que);atende criahç:äs em
"

idàde'

Na . ocasião, foram entregues

cheques ·no valor de Cr$ 70 mil

cada qual, às diretoras das Es
.

colas' Básicas Roland Dorn-

dedicação de todas as vo!untá

rias, sem as quais não. haveria
a possibilidade de atingir as fi

nalidades por que o Núcleo 10i

Coisa's Que assuntam -coritos e
'"

contas' J

o Tribunal de Justiça do Estado decidiu dia
2 do corrente Q' recurso do Tribunal de Contas, de
seus Conselhelros e Audltores. O Tribunal Pleno

[ulqou, pela unanimidade, lnconstltuclonal, o arti

go 5.0 da Resolução nO ,8, de 1979, do TC, que
atrlbul gratificação especial aos conselheiros .e

auditores por compareclmento às sessões e que
fol motivo de uma ação popular rnovlda pelo De

. sernbarqador Marcíllo Medeiros, em Maio de 1.980,
por não se conformar com esse estado de coisas.
Na inicial alega que a resolução interna do TC é

lesiva ao patrimônio estadual "e incorre, inequi
vocamente, em três nulidades previstas no art ,

.

20 da Lei nO 4.717, suficientes para autorizar a
,

eção popular, a saber: a) - incompetência do ór

gãü que o editou; b) - vício de forma: c) ilegali
dade do objeto". Pede, também, a inicial, que as

quantias recebidas indevidamente sejam restituí-"
das aos cofres públlcos , Na sentença proferida.
pelo Juiz da Vara dos Feitos da Fazenda, em 1980,
é reconhecida a ação popular como meio consti

tuetonal apropriado para o objettvo a que se pro
punha o feito, entendendo' ser procedente a ação
para declarar. a nulidade da resolução do Tribunal
de Oontas e dos atos dele decorrentes, "conde
nando os beneflclárlos de suas vantagens à repo
sição do recebido indevidamente, mais custas e

honorárlos advocatíclos".
O "alemão" cá da terra, que bota os olhos

em tudo e desconfia até de sua própria sombra,
deve estar radiante cüm a notícla. �Mesmo voltan
do o processo à 3a. Câmara Civil, para cornple
tar o [ulqarnento do mérito do pedido, . o nosso

"Buergermeister", deverá' lá estar comentando
com os seus botõea, lembrando .o recente episó
diü com o. chefe daquela Cürte, envülvendo, mes
mo sem querer, malevülamente o seu nome e o

do vice-:prefeito, na conferência �e valüres ne;> cü

he da Prefeitura, dando aos s'eus opositüres car

radas de razõ'es para duvidar de sua honestida,de
nü tratü da coisa pública e cüm isso armando so

.bre a sua cabeça um 'bem caprichado caso -de es

cândalü administrativo.

�eSfa altura das coisas, .o as vezes (eu
disse às vezes?) impetuosü burgümestre, deverä.
'estar lavando a sua alma, só ao saber que os que
tem o dever de julgar e auditar' as suás contas,

devem agüra botar a mão no bülso, para devolver
aos cofres públicos o que ilegitimamente deles ti
raram. E não é püuco, não.

É como diz' um ditü popular: "Um dia é da
.

caÇa e .o outro do caçador". "

E O Bese chega também .

a Massaranduba:; ..

' .

o Presidente' do Banco do Estado de Santa Ca
tarina, Victür'Osvaldo Konder Reis, camunicou sö 'pr�'
feito Dáviü Leu, q(Je foi definitivamente autor.izada a

instalaQão de uma agência' do BESC no mtmicfpio de
Massaranduba. Com e.sta instalação, o munidpio pas
sará a contar com três 'bancos, uma" vez que já existe

em funcionamentü uma agência do Banco Itaú e nü iní
cio do próximo ano será inaugurada uma agência do
Banco dü Brasil e agora, o banco oficial do Estadü füi
autorizado a instalar dependênCia em Massarariduba.

BOLSAS PARA ESTUDANTES
Ö Chefe do Executivo massarandubense reuniu

. sábado, na Câmara Municipal de Vereadores, os uni

versitáriüs massarandubenses que atualmente estudam
em diferentes cursos nas faculdades existentes nü Es

tadü) para, entregar auxílio financeiro, em forma de bol
sas de estudos, para amenizar as despesas com lüco
müção e pagamento das mensalidades. No mesmo ato,
sociedades desportivas ei entidades filantrópicas rece

beram ajuda financeira; não apenas da Prefeitura Mu

nicipal" comp também da Assembléia Leglslathia, atra
vés do deputado estadual Octscfllo Pedro Ramos, par"
custear despesas contrafdas no decorrer deste exercí
cio.

Arrecada·ção· do ICM cresceu

em novembro
o municfpio de Jaraguá do Sul' continua na pri

vilegiada colocação de quinto maior arrecadador de lm
postos estaduais de Santa Catarlna� apesar de ter ta
décima-primeira popu�ação do li8tade. No mês de no

vembro, 'entre ICM e Outros, foi recolhida a impürtân
cia de Cr$ 212.455.366,66, contra Cr$ 90.785.657,18
em igual mês nü exercício anterior, portanto, com um
superávit de Cr$ 121 .669.699,38. .

O acumulado, isto é, a soma de janeiro a novem

brü, é de Cr$ 1 .565.804.642,22. Em outubro o municf

pio arrecadou Cr$ 175.447.112,21.
ALfQUOTAS DO ICM

\ As aHquotas do' 113M passam a vigorar a partir
de 10 de janeiro com os seguintes percemtuais: nas

operações Tríterrias, .16%; em üpemições InterestaDuais
para MG, RJ, SP, R$ e P�, 1 t%; rias .operações inte
restaduais de �mercadürjas destinadàs ao cünsumo fi':'
na!, 16%; nas �xpörtações, quando devido, 13�.

CEF garante construção de 150
casas populares' em Guaramírím

. I � .. � ,

Guarda na ,sirialeir�, para 'orientar
o trânsito

Como primeira medida da Co-,
.

�adas, (as faltantes) e COriCllJi-

missão Municipal de Trânsito, das ainda este ana, com o que

,

recentemente instituída por de- o trabalha de orienta;ã:> do

;creto f1unicipal, foi a colocação tráfegO urbanoo tornar-se-á. me-

de um guarda para orientar o nos dificultoso.

tr!nsito ,na confluência das qUc3- 'os integrantes da CMT escolhe-

�ro grandes ruas (Ce!. Procóp\o ram como coordenador o IJ@le-

Gomes de' Oliveira, Marechal gado' Regional de Policiâ, Dr·

Deodoro, !3etúlio Vargas e Mal. Adhemar Grubba e, como rela-

Floriano Peixoto), o centro ner- tor, o Dr. Alidor Lueders, re;ne-

voso da cidade, na hora do pi- sentalite da Associação, Comer-
que· E a medida está sendo cial e Industrial de Jaraguá d,q,

aplicada desde ontem com os Sul.

serríMoros desligados par'i o Durante o encontro, o CGrnan-

melHor desempenho do policial. dante do Destacamento de Rá-

A Comissã� Municipal, c!e dio Patrulha, 2-0 Sargento Afon-

Trâns�tQ, que é integrad:l por so 'Paulo Baade, adiantou que

Alidor Lueders, Enno JailSSe:l" oito policiais estão sendo pre-

Hivadávla Rassele, João Batis1a parados para a realização do tra-.

Prim, [j)r. Arlel Arno Pizzolatti. balho de ori�ntação ..6 discip'li- .

Dr. Adhemar Grubba e 2.0 Sar- namento do trânsito urbano e

gento Afonso Paulo Baad'3, da que será evitado ao máximo a

PM, tem por: finalidade prom('� cobrança de m!Jltas, uma vez

ver estudos.e coordenar as que a finalidade não é multar,

ações inerentes ao trá�ego 'nas mas. sim, orientar. Outras medi-

vias públicas e realizou na 4.a das a CMT· tomará, metodica-

feira <> seu primeiro ancontrJ, mente, para' a solução definiU-

quando o PrefeitoNictor Bauer, va
-

dos ,problemas que afligem

-'Correio' do, Povo' só no dia 23

Edição N°

Em solenidade realizada nas'
f

dependências da' Assoclação
Comercial e Induetrial, o prefei
to Salim José Deql;lêch assinou

convênio com a Caixa Ecönômi

ca 'Federal, para a jmplantaçäo
de 150 casas econômicas em

.
Guaramirim, com financiamento
da CEF· Estas casas, conforme
declarou à imprensa Salim De

€juêch, virá atender a uma, dec
terminada camada' da popula
ç"ão, 'Que está enfrentando difi

culdades na compra do terreno

e na construção da casa própria
no Entanto, somente. os que 0-

. Lodecerern os, reculsítos é que

terão acesso .. aos lrpóvets, isto

de acordo com oa parâmetros
que serão estabelecidos durao

te o cadastramento dos intt::'�

JARAGUA DO SUL

Capital LatIno AínàJlêana _o
MolOr Elétrico'

25107' ./03
,

1

8

7

ressados-

No ,convênio está explícíto a

construção de um' Núcleo Habi
tacional com cem GaS3;' e as

'restantes cincoeMta serão cons-

,
truídas segundo o rnteresse dos

adqu i rentes.

As obras possivelmente terão

Início no próximo ,ano.
.
MAIS TELEFONES

EM 82

O Prefeito de G,uaramirim, a

companhado do vice-omf�ito
José de Aguiar, cio preSidente
da Câmara Ingo Wagner' e do

"

preSidente da Associação Co

merciai e Industrial, Deodatn

Maggi, manteve audiência com

o presidente da TELESC, Dou

glas de Macedo Mesquita, quan
do reivindicou melhorias no ser

viço de. telefonia do Município,
dentre as quais, a instalação de

'150 novos aparelhos·
Salim arguméntou com o Pre-

-
.

1

I

3
,

8,

./

Capital Sul Americana �
C�.P6u

"

sidente da TELESC sobre a ne

cessidade desses novos termi

nais, em função' do próprio
crescimento de Guaramitim, a

liá� o que rnals se destaeou na

microrregião no movimento e

conômico. Consoante o parecer
técnico da empresa, a atual

Central Telefônica de Guarami

rim não teria condições de am

pliação � que no Plano de Ex

pansão da TEL�SC, havia pre-
· visão de uma nova Central, a.

ser implantada em 1985.

A comitiva guaramirense fez

a Mesquita uma ampla exposi
ção aC,erca da situ�ção do Mu

nicípio e que.. 9S novos -apare-,

lhos são de importância; capi
tal, não apenas para a geração,
e transações comerclals, mas

também para a prestação ' de,
serviços à comunidade. Inteira
do da realidade, o Presldente .

. da TElESC afirmou que Guara

mirim será beneflclado com u

ma nova Central Telefônica,
com capácldade para mil termi

nais, cujas, obras deverão ser

·

iniciadas em 82.

I::: já a partir de janeiro. infor

rnou p °refeito, as venda,s de

telefones terão, início, sendo

que 500 serão comerciaiizados,
junto à comunidade e a outra

parte até o fnal do ano, depen
dendo da procura.
FUNCIONALISMO
A exemplo de ar.os anterirr

res, a municipalidade gUClrami
tense beneficiará seus coiabc

radgres no Natal. Cada sarI/idOl'

'irá receber uma ces�", élvaliada

em Cr$ 2 mir e. além dbso,
mantimentos no valor de Cr$ 4

· m11·

•

nosso trânsito e novamente se

reúne no dia 22 do éorrente.

sagens da indústria, do comér

cio e dos poderes públicos, en
tiáades que,

'

compreendendo
nossa luta, dia-nos o respa;do
para que possamos levar avan

te o idea!' plantado em 1 I) de

maio de 1919, ou' seja, há 3·167

semanas, sempre trazendo a

informação sadia e honesta, co-
,mo sadios e honestos ,sempre, ,

-

.

': .' ':'f�(
.

J"', "�:'.'i"�.;:i�,,,i�,: <,
foram. nossos prôpÓsitos.

. ,,', c." q
.' _:,;_;l�":�j

presente, afirmou que as pla
cas de sinalização serão colo-

Este semanário, apesar dos

sucessivos golpes que vem so�

frendo (leia-se aumentos absur

dos para sua confecção e �ir
culação) tr�dlcionall1lente circu

la neste perfodo de festas, com
. uma edição cOl'ltenióratiVti· ao

Natal.' Diante destê fato, nAo'

circularemos no próximo ,sábá-
. do; dia ,19 e, sim,eapenas no dia

, 23 'de "dezembro ;quarta-feim,
àntevésperà d� Nat�1 com uma

edição festiva, recheada de men

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Proclalas �I I casalillo
Aurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do 1° Registro

Civil do 10 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 12.315 de 02-12-1981 nuário Ayroso, nesta cidade, filha de

Neri de Carvalho e Ren,ilda Ropke Walmir Pacheco e de Wamer Rocha

Ele, brasileiro, solteiro, operário, Pacheco-
' "

natural de Imbituba, neste Estado, do- � Edital
.

12.321 de 07-12-1981

miciliado e -residente em Joinville, nes- ,Antonio Aurelio de Souza e

te Estado, filho de Antonio Sotero de Beatriz Langa
CarValho e de Joaquina Tereza de Car- . Ele�\ brasileiro, soltelré, operá-
valho. rlo, natural de Ribeirão Pequeno - La-

Ela, brasileira, solteira, do lar, guna, neste Estado, domiciliado e re

natural de Jaraguá do Sul, domiciliada sldente na Rua Walter Marquardt, nes
e residente na Rua Epitácib Pessoã, ta cidade, filho de araz Caimerer de
nesta cidade, filha de Fridolino Bopke

: Souza e de Luiza Aurelio de Souza.
e de Helga Dorow Ropke. Ela, brasileira,. solteira, do lar,
Edital 12.316 de 02�12-1981 natural de Benedito Novo, neste Esta-

�tario' Fernando 'fendrich e Iracy lur- do, domiciliada e residente na Rua
des GadoUi Chiminello

.

Walter Marquardt, nesta cidade, filha

EI'e', brasileiro,. viúvo, industrial. �e Pedro' Paulo Lanqa- e Ide Rosalia
natural de São Bento do Sul, neste' Es- .Lanqa •

tado, domiciliado e residente na Rua Edital 12.322 de 07-12-1981

João Picolli, nesta cidade, filho de Jo- . Mário Della Giustina e Marilene Rosa
sé Frendrich e de Alzira Fendrich. Ele, brasileirq, solteiro, operá-

Ela, brasileira" solteira, .do Iar, rlo, natural de Rio do Oeste, neste Es

natural de D.ona Emma, �este Estado, tado, domiciliado e residente em Jotn
domiciliada e residente na Rua João ville, neste Estado, fi,lho

j
de David

Picolli, nesta cidade, filha 'de Arlindo Della Giustina e de Dorotéa Beltraina
Chilninello e de Agnnes Gadotti Chimi- Della Giu$tina.
nello- Ela, brasileira, solteira, costu-

Edital 12.317 de 03-12-1981 reira, natural de Pouso Bedondo, nes:

Raimundo Boddenberg e Marli Floriani te Estado, domiciliado e residente na

Ele, brasilelro, solteiro, operário, Hua Afonso Bertel, nesta cidade, filha
natural de Corupá neste Estado, domi- de José Osnl Rosa e de Joséfina Bilk

ciliado e residente em Corupá, neste 'Rosa. ,

Estado, filho de Alfredo Boddenberg e Edital 12.323 de 07-12-1981

de Anna Z.elmer Bod<ienberg. Renato iKlein e Isabel Tecilla

Ela, brasileira, solteira, operária, Ele, brasileiro,· solteiro, operá-
natural de Jaraguá do Sul, domíclllada rio, natural de Jaraguá do Sul, doml
e residente em Nereu Ramos, neste ciliado e residente na R. Joaquim F. de
distrito, filha de Atrlio Floriani e de He- Paula, nesta cidade, filho de Bernardi-
lena Moretti Floriani.' no Klein e de' Adelia Sbardelatti
Edital 12.318 de 03-12-1981 Klein.
Eno Fischer e IIse Tesch

Ele; brasileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul" d'omiciliado
e residente em Barra do Rio Cerro,
neste distrito, filho de Egon Fischer e

de Anita Ehlert Fischer.
'

Ela, brasileira, solteira, do' lar,
natural de Pomerode, 'neste Estado, do
miciliada e residente em Alto, da Serra,
neste distrito, filha de Arthur Tesch e

de Paulina Tesch.
Edital 12.319 de 03-12�1981
Dilson Wüers e Ingrid Adam

Ele, brasileiro. solteiro, auxiliar
de escritório, natural de Corupá, neste,

Estado, domiciliado e residente em Ne
rau Ramos, neste distrito, filho de Al
fredo Wüerz e Rosa Tareza Wüerz.

'Ela, brasileira, so!teira, operá-
ria, natural de Jaraguá ,do Sul, domioi- Edital 12.325 de 09-12-1981
liada e residente na Rua Joinville, nes- Adolfo Reime e Joana Lescowicz
ta cidade, filha de Erwin Adam e de ' Ele, brasileiro, solteiro, progra-
Hilda Friedemann -Adam. mador de computador, natural de Jara"
Edital 12.320 de 03-12-1981 guá do Sol, domiciliado e residente na

Arno 'Benedito Sebold e Angela Pacheco Rua· Exp. Antonio Carlos Ferreira, nes-'

Ele" brasHeiro" solteiro, adminis- ta cidade, filho de Adolfo Jacob Carlos
, tr.ativo; " natural ,.de ,ltuporaFlga, Aeste Reimer e de Isolda Zimatlil R-e,i rner.
Estado, domiciliado e residente na Rua Ela, brasileira, solteira, balconis
Bahia, nesta cidade, filho de Benedito ta, natural de Jaraguá do Sul, domicl-
Sebold e de Hermelinda Sens Sebold. Iiada e residente na Rua Euzebio de

,Ela, brasileira, solteira. balco- Poy, nesta cidade, filha-de Ignacio Les-

nista, natural de Curitiba-Paraná, do- cowicz e de Matilde Panstein Lesco-
micitiada e reside'lte na Rua' João Ja- wicz.

Ela, brasileira, solteira, operá
ria, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em Pedras Bran
c_as, neste distrito, filha de Serviano
Tecilla e de Wanda de Souza Tecilla.
Edital 12.324 de 09�12-1981
Elto Rech e Salete Schmitz

Ele, brasileiro, solteiro, opem
rio, natural de Lurs Alves, neste Esta
do, domiciliado e re,sidente na Rua Pa
raná, nesta cidade, filho de João Rech
e de Francisca Winter ,Rech.

Ela, brasileira, sol1leir� operá
ria, natural de Lurs Alves, neste Esta
do, domiciiiada e residente na Rua Joa
quim. Francisco' de . Paula, nesta cida
de, filha de Osni Francisco Schmitz e

de Maria Terezinha Coelho Schmitz·

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em cartório,
onde será afixado durante 15 dias.

Conheça o Plano
-

SAO'�A,RDIM LUIZ
,

r. ....

,

- ..... I

25.0 .Iotés residenciais', ár�a pa�a lazer,' 'cemércio" e. fins ,institucia'1ai,�' Todll ,infraestrutu-
ra necessárra llUmä área GOrn mais de 1,90.000' m2 ria R'ua, João Jllrniärlo A.y�fis'ri.

'

EmpreendiIIlentos'···' 'hnobiliãnos
Marcatto 'Ltda.

Mal. Deqdo,o, 1.179 � Fone 72-11�8

Compra, venda e administração de, imóveis é c,?m a IMOBILIÁRIA ME
. NEGOTTI LTDA, competência, indiscutrvel no .ramo' imobiliário.

Temos a disposi"'o saJas � apartamentos para alu�ar' e terrenos para venda.

, Imobiliiria Menqolti) LIda.
..éi·G.aranti�'i segurànça p,âra o s��, in�"'$timenJo.
'.

.Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 855 - Edftrcio M�negotti, 1.0 andar
Salá 104!:�

.

I I,

Com vistas a futuro compro
misso matrimonial, noivaram no

dia 5 passado, o' jovem casal

Paulo Roberto e Anair, ele

tllno de Loreno (Marion) Mar

catto e ela', filha de Victor (He
lena) Hansen- Na ocasião rece

beram cumprlmentos e oferece'

ram um jantar na residência do

. casal amigo lido (Asthérla) ")Jar

g�s. -- Nasceu no dia 3 de .

dezembro, no Hospital e Mater

nidade Jaraguá, p menino Al

berto, primogênito do casal

Walter (Tânia Ma�iza da Silva')
Geffert. Albertinho é o primeiro
neto de Eggon (Laura) da Silva

e 'de Heinrich (Olga Breithaupt)
Geffert· Aos famlliares os cum-.

primentos da coluna. --' Anl

versaria no dia 19, com os nos

sos cumprimentos, o amigo
Cláudio Olinger Vieira, bancário
aposentado e atual. secretário

geral e supervisor do departa-
. mento de futebol do Grêmio

EsportiVO Juventus. --o A tor

cida flameriguista comemorou

freneticamente, domingo à' noi

te, pelas ruas centrais de .Jara

guá, a conquista de mais um ti

tulo carioca pelo Flamengo, que
derrotou o Vasco por 2 a 1. Ti

tufo aliás merecido, -- Foi i

naugurada dia 9, quarta-feira, a

segunda loja ÄL:DI em Jaraguá
do Sul, da, Rede de Supermer
cados Riachuelo. -- Coluna

agradece convite recebido da

,Jarita, para participar do' :antar/
'encerramento da X Convenção
Nacional de Vendas, hoje à noi

te, às vinte horas, na Socieda

de Esportiva João Pessoa. -

Os casais Dr- Francisco (Eliana)
Vieira Rodrigues e Dr. Edson

(Jane) Schulz, estiveram come

morando em Curitiba JOS 10 a

nos de formatura. inclusive com

os filhos, numa confrater-nização

que reuniu.ps formandos de

1971.- -- Entre 2 e 5 de mar

ço1'82, Florianópolis vai reunir

)mais de dois mil advogados e

juristas de todo o pais na 9.a

Conferência Nacional da OAB,

cwjo tema central será justiça
sociál. -- Eggon João da. Sil

va, Diretor-Presidente do Gru

po Weg, recebe dia 29, às 20

horas, no Teatro Adolfo de Mel

lo,· em São José, o Prêmio

CODESC de Desenvolvimento/

'81, como de�taque no setor in

dústria, -- A APAE ,de Jara

guã do Sul promove no ,dia 17,
o encerramento de suas ativida

des deste ano, com a Jilresença

dos pais e alunos. -- Dona

Maria Kanzler Menegotti, espo

sa do ,industrial Erwino Mene

gotti. trocou idade dia 7, rece

bendo '. familiares para um jan-.
tar íntimo. -- O Centro Inter

escolar de Primeiro Grau "Má

rio Krutzsch", encerra neste

GENTE
&

INFORMAÇÕES
dia 12, a 3.a EXPOCIP, no' Cen

tro de Informações Turlsticas.

São trabalhos dos alunos e que

merecem ser vistos por todos.
-- De' Roma, Pe, Elmar,Scheid

Reitor da Congregazione Sacer

doti dei Sacro Cuore, envia sua

mensagem de Natal :"Meu bom

amigo Schmocke I e estimada

Da. Brunhilde! Auguro-lhes um

Natal bem bonltó, pleno de pe

renidade, alegria e bondade

que têm sua fonte em Deus.

Desejo-1hes, outroaslm, um no

vo ano muito bom, de bastante

esperança cristã, de energias
na consecução do bem, de ale-

'. griã' na luta dlária, de paz de

espltlto, sob o amparo constan

te do Pai celeste: CQ.rdialmerite
Pe. Eiemar - Dez. 1981 "'. '-,

Hoje ao entardecer, realiza-se"

na Capital do Estado, um acon

tecimento social de grande re

percussão, envolvendo as so

ciedades de Blumenau e Jara

guá do Sul, de onde .os pais dos
,

noivos são, originários, Jane.

que é ,prendada.fi,lh� do [araqua-
r ' .'

. .'"

ense Alindo' � Rovena K Borto-

lotti deverá tornar-se a esposa

de Robert9, acadêmico de id

ministração e
I auxiliar admlnts

trativo da Federação .

das In

dústrias do Estado de Santa

éatarina�FIESC e filho de Helnz

e Gerta Breitkopf, na cerimônia

de casamento a ter lugar às 1�
horas, na Capela do Divino Es

pírito Santo, em Florianópolis.
_

São padrinhos por parte {da noi

va, o casal Sérgio (Elke) Pas

sold, Haroldo (Didlind) Kaspa
reit, Valdir (Oranice) Klock, Sil
vio R. BortoJotti e Sandra Re-.
,gina Bortolotti, e: 'Por parte do

noivo, 'OnlIdo (Nilza) 'Silveira,'
,Edson (Marlene) Anuseck, Eni

M· Sardgna e' Marisa Breitkópf,
Luiz Henrique -Koch e Anaisa

Reinecke. 'Após a cerimônia re.

ligiosa os convidados serão 're
cepcionados nas elegantes de

pendências do mais tradicional
ambiente social de Florianópo
lis '"'"": o Clube Doze de Agosto.

Aos distintos noivos e respect
vos, pais os cumprimentos de
ta coluna, com os votos de pe
renes fellcldedes, -- No d
1.0 de dezembro, a graciosa C

rolina apagou a sua primeira
linha. Ela é filha de Paulo

berto (Maria de Fátima) Bauer
neta do prefetiQ Victor (Elvlr
Bauer. -- Casamentos na

greja Evangélica, dia 12: Âr�
Krutzsch e Ivanir Reichert; cl'

, 19: Albino Lemke e Gisela M

ler, Oscar Krutzsch e Marla D

sirê Demarchi, Waldemiro W

demar Ziele e Maria Apareci
Scheever, e, Gilmar de Souza
uuan Fischer· -'- Na Igre:a
Barra do Rio Cerro, casara

ontem os jovens Marcus AI

xandrue Prada e Lydla Maria F

relra, e, na Matriz, Orlando Ma

tins e Maria Helene Franzene

Neste sábado, dia 12, na- Bar.

do Rio Cerro, unem-se Zacari

Viál' e Solange Rodrigl:les M

chado, 'João Pereira e Mariste

Atanásio Ademar Erschi

e' Isabel Junckes, Marcos B

ckor e Elizete Stier, Mário C

sar Poffo e Hilda Demo, Ali

Wlsehral Ei Marlene v. da Sill!

Também 'hoje; na Matriz São

bastião: Altair Fuzão e Maria

lizabeth Pauli, Vilson Marcos

Cecilia Spíndola, João Abrili

da
-

Silva e Maria Gelsleichta

Arcendlno Possamai e Lui

Raitz, Ernst Schulz e Nel

Schug, Orlando Kowalski e \Ma
Iene Siewes, 'Roberto Tepas
e Beatriz F�nton, MarGos Seba.

tiAo Ronchi e Maria Elizabe

Alves, Mário da.Silva e Carm

Anacleto, .Joêo Leonl e Elis

Martins, Jorge Luiz Feldmann

,Mariâ F. Bortolotti, Luiz Fernn

do dos Santos. Branco e Sôn

Maria PiotQ Coelho e Adem

Wuerge's e Odete Ewa!d,

No dia 16, na Capela da Jlha
"" f

Figueira, contrairão ma�rimôn'
os casais Marivalc,lo N. da Sil

e. Marilse Oeschsler e Odil

de Oliveira Motta e Celina M •

ria Schmitz. Na Matriz. dia 18,

Ignácio Braier e Alma Fachini e,

Vilson José Scmmitz ,e Dalila

Schm'itt·

Venha ver o Gol 1.6 todo incre

mentado na Menegotti Veículos;

. ALUGA-SE CASA

Composta de '3 quartos, sala, cozinha, 'la
vanderia e banheiro, na Rua Roberto Ziemann,

I
413. Tratar pelo telefone 72-0125 ou no Escritório
de Adernar Menegotti.

CAlOIClelE

Vende-se uma bicicleta para ,exercício ·"Ca-,
.

loicicle", preÇo Cr$ 15 mil, em perfeito estado.
Tratar. na rua João Piccoli 153 ou na rua 'Onélia
Horst 10ß, com Ronaldo Zehnder .

DeCorações pera casamentos ..;_ De
corações para Igrejas - Decorações
·para clubes -- Arranjos para festas -
Plantas omamentals e Buquês em Ge
raI.

FLORICULTURA IMPERIAL

Rua Relnoldo Rau, 828 - ".raguá de»
Sul Sc.

IRel610ana Avenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

4'
Presenteie com jóias e as 11)81ls finas sugestões

da RELOJOARIA - AVENIDA. Marechal e

Vargas.

GetaUo

I
=-

COMPLEXO TURfSTICO
JARITA

Um passeio
.

inesqueclvel. .

Kaffee Haus, Lanchone
te, Ponto' Turlstico,

Play-Ground e

amp,lo estacionamento.

Ilivlrsariallls
ANIVERSARIAM DOMINGO

Sra. Lúcia Maria Meier Harnack
DIA 14 DE DEZEMBRO

Sra. Marli Gonçalves
Simone Lilian Stephani
Valdir José Pietruza

DIA 15 DE DEZE�BRO
.Sr. �nio Oldemburg
Johnny, filho de Edgar (Janete)
Gramkow
·DIA 16 DE DEZEMBRO

Srta. Rita Bublitz

Wilson Luís Floria"i
DIA 17 DE DEZEMBRO

Augustinho Mannrich, em Ata

lanta-SC.
Eveli Moreira

Enete Marina Fagundes
DIA 18 DE DEZEMBRO

Sr. André Weinfurter Filho
Sra. Elvira Müller Westphal,
em Jaraguazinho
Paulo G.. Hoffmann, em Vitória

ES
Sra. Guisela Luzia Steilein Ris

tau

Cristian 'Rodolfo Wackerhagen
Evelyn, filha de Ariovaldo (EI-
len Sílvia) Hansen

,

DIA 19 DE DEZEMBRO
!

Qarci de Sousa
, Marli Garcia

Andréia Gomes

D.A 20 DE DEZEMBRO

Andréia Pisetta, em Massaran

duba
.

Luzia F. Pellis

DIA 21 DE DEZEMBRO

Srta.' Noêmia E. Gonçalves
Sr'. Arnohert Ruediger
Osvaldo Lenzi

Elzira \Neiss
Sandro Tabarellí

Jeovani Pedrottl
Sônia Tarnawski
DIA 22 DE DEZEMBRO

Sr. Valdir Bruch

Ivo de Paulo

Rodovia SC-301 - .Km 5

Jàraguá do S,ul�S.C

'Nascilillos
Dia 28 de novembro

James, filho de Jayme (LÚCia)
Rosa ,

bia 29 de novembro'
Dayane, filha de Irineu (Marle
ne) Fagundes
Andréia, Wha de Norberto (Ce
cf!ia) Raulino

Paulo, filho de Carlaile (Cecí
lia) Rocha
Dia' 30 de novembro

Eliàne, filha de Alido (Paulin�)

Nesta 8Sjf:ação,
vista-se bem e conforta
v:elmentle. Compre cal

çados ,e confecções na

Cinderela, onde voc€
encontra' as melhores

opções.

1\ Cindetela'
Veste, bem. A modla

certa.

Schmuecker

Dia 1° de dezembro

Suzie, filha de Ivo (Maria)
Gartz

Ronei, filho de Genésio (Cris
tina) Minatti

Alexandra, filha de Rolf (fn
grid) ,Berner
Dia 02 de dezembro

Josiane, filha de Viii <Inês) Za- '

pelini
Kátia, filha de Alcino (Ruth)
Moreirá'
Osni, filho de Osni (fraci) Pas�

.
sos

Bárbara filha de Luis (Cima)
Iensen

Regiane, filha de' José (Erotil

de) Kons

Dia 03 de dezennbro
Audren, filho de Adllio (Alice)
Kreusch
Glauber, filho de Ceemo (Ve
nilze) Borges
Dia 04 de dezembro

Moacir, Hlho
.

de José �rma)
Lehnert

Márcia, filha de Flávio (Ter.;;

sinha) de Oliveira
Dia 05 de dezennbro

Paula, filha de Juscenno (Ro
géria) Ferreira

Dia 07 de dezembro

Giovani, filho de Joaquim

,(Ema) ,�driàno
Márcio, filho de Anibal (Noeli)
Fenericlr 1 ;� -,

Aproveite a abertural

A Confecções Sueli abriu nova loja na rl:la Reinoldo Rau, Edifrcio Bér
gamo, Sala 530. e uma nova e elegante opção de compras, artigos de primei
rissima linha. Visite-a e compare. Só mesmo a Sueli é capaz de fazer tanto
por você.

'

'.,

RelógiOs' 'Seiko, TecImoe.,
Rieoh, violões, CrIstaIs e ar

tigos para presentes ê com o

L a ·Iz',n ast. r
o seu relojoeiro.

Fone '72-l26'l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREI'O DO POVO - Jaragu6 do Sul-S" '

I SEMANA DE 12' A 22 DE DEZEMBRO DE 19$1' ='�'''_���,,"���'''''"C''''�

·COMPRE BEM • COMPRE MELH,OR
.

.

\ .

'POUPE MAIS \

IDa. Loja
l ,

,I .:_

Venha conhecer as ofertas, especiais da inauguração (da"
'

t

e ,,'.Supermercado BREITHAUPT
,
nà Rua Angelo Rubini, 2363, Barra do Rio Cerro,

E você' ainda participa, inteiramente grátis, do sorteio de:

1 VOLKSWAGEN ZERO km.

4 REFRIGERADORES CONSUL

� 4 BICICLETAS MONARK

4 MAQUINAS ,DE 'LAVAR ROUPA MULLER
-

4 MÁQUINAS DE COSTURA ELGIN
I
/

J

'/

Troque já suas notas PC![ cupons � 10. sorteio dia 12-12-81

�I Lojas· e 'Supermercados BreHhaupt "O .' máxima pelo minim•.. Cada ,�z mais perto �e voei".

ConqtalulaDl-se CODl' a ',incnitJUracão' da, 10a. __Loja BreiIhaupt

elétrico's

I
----------

,
'

Tij910s e

lajotas'

SENTIMO-NOS, ORGULHOSOS EM
,

'

SUCESSO DAS LOJAS ,BREITHAUPT. .

,

-COMPARTILHAR MAIS DE 50 ANOS DE
'

, I

, I

I'
'

.�

.

coloniais

\,

,', )

I , I'.
'

ORGULHA-SE DE PODER CONTAR EM
JARAGUA·DO SUL; COM UM

,

REVENDEDOR COMO
'

·BR'EITHAUI?T s. A.

cocotcx
,

.'

-U,UNTAS NO DESENVOLVIMENTO
E PROGRE�SO'DA REGIÄO�

, Parabéns ao Revendedor BREITHAUPT '

pela inauguração da SitIa nova 'ioja na localidade
de Barra do Rio Cerro.

" -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMANA DE 1.2 A 22 DE DEZEMBRO DE 1981'OO'RREiô DO PO'�O' - Jaraguá do Sul-SC

- e x P E D I E N TE.;""

Fundado em 10 de maio de 1919

CGCMF N.o 84.436.591/0001-34
.

.

DIretor:

Eugênio Victor SchmUekel

Colaborado....:

Flávio José Brugnago, Yvonn. Alice Schmöckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Júnior, Rudolf Hirsch

feld, Jos'é castilho PintO, Dr.' Joeé Alberto Barbosa.

RedaçlO. AdmInlstraçlo • Publicidade:

Rua Proéópio Gomes de Oliveira N�O 290.
89250 - Jaraguá do Sul - SC.

'

Composl�, I�o • Clrculaçlo:
,

Sociedade ·Gráflca Avenida Ltda. - Jaràguá do Sul - SC.

Asslnatu.ra anual: Jaraguá do Sul e ragllo ••. Cr$ 800,00
Assinatura Semesfral •••••••••••••••••••••• Cr$ 450,00
Outras cidades ••• :....................... Cr$ 1.000,00

Exemplar IlVUfso ••••••••••.••••••••••••••• Cr$ 15,00
Ntlmero atrasado Cr$

. 20,00

E8te Jornal nIo ponoabnla por artigos .salnadós e nem

,devolve ort,......

SeriaConstrutora Ltda.
CONSTRuÇ.lO CML, ENGENHARIA E

COMeRCIO DE MATERIAL
DE'- CONSTRlJÇAO.

Rua J'oAo PlcolII, 94 - Edlf. Carlos Spézla
. nlefone: 72-0214

JARAGUÁ DÓ sOL STA. CATARINA,

Viação
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A ."Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção, colocando à disposição mcdemlsel
mos ,Onlbus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma �iagem tranqülle, r�pida e segura:

Programe' beml Programe CANARIN�O --- o.

transporte carinhoso.
.

JA�GUÁ DO SVL SANTA CATARINA

,;

Funilaria J�raguá Ltda.
Ca'lhas para toda. a. finalidades. Faça-nos

uma visita. Estamos em condlç6es de atendê-Ios
eficientemente.

.

Rua Felipe Schmidt, 279 _ Fone 72-0448. _.

Jaraguá do sul-se. \

I Terràplenagem Vargas '.
SERVlCOS DE RETROESCAVlADEI'RAS E TRATO
RES DE ESTEIRA

J.ubós stá.' Helena
TUBOS DE.CONCRETO EM GERAL
Rua JOlnvllle, 1016 - Fone 72-1101

I,

Imobiliária Santa Maria
(

COMPRA - VENDE:� ..ADMI,NISTRA O
SEUIMóVEL .

.
RuaWaldemlro Mazurectren, 42 _ Fone 72-1342

-

- \ .

�I�"�
.

Metalú���.���� Uda.�
",,"''''' E '","MEllros "" '''"'''''

; Prensas p/ fa_br. tubos de concreto sem armação desde 0,15 a O,GOm
_ Fôrrrias, ahéls de base, émbolos e lãminas p/ reposição em pren
sas de tltbos'de todas'as marcas - Conjuntos vibratórios'p/ fabr. de
tubo. de �oncreto desfie 0,15 a 1,50m simples 'e VRS-1500. nos tipos
ponta/balsa e macho/fêmea, nos padrões Standart, ONER, DER .etc.
_ Endereitadoras de fe.rro - Prensas de blocos - Prensas de lajotas

, p/ pavimentação - Guindastes tipo porUco, fix·o·.e môvel - Talhas
.
elétricas de tambor pl até 3 tons; ,- Mesas vibratórias - Fôrmas p/
vigas e p�é-móldados em geral,- Alimentadores de correia p/ pren
sas e vibradores. - Carrinh_os' pt tubo's e pré-molda<ilos _. Redutores
de velQcidades _ Betoneiras reversíveis, basculantes e por�áteis.

. Elétro-Vibradores
.

Inso'. EIl. 250661 721 --. CGC 83 S19"191:/000f:79 - End. Telagr.: "VIBRADORES"
Rua .José"Stulzer, 10 (pnillm:o • M. Wllhalm) - Fone (fl473� "2-1871

Caixa Postal 211 - 89.�5,Ó JARAOU4 DO SUL - SC - BRASIL
I
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municioal 'de· Jarmá do Sul
""r'

\ • I

DEPARTAMENTO �A FAZ�NDA
/

DivisA0' de Conta�lJIdade

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 1981

RECEITAS
TITULOS

Até o mt. Arr:ecad.çlo
AnterIor no m18' 'Total

, RECEITA ORÇAMENTARIA
_-

RECEITAS CORR�NTES
,

.

I

Receita Tributária •••••••••••••••••. 47.369.845,48
. Receita Patrimonial •••••••.•••••••••. 380.464,03
Transferências Correntes •.•••••••••. 150.386.529,92
Recêltas, Diversas ••

'

, 2.730.814,67

10.036.717,74 57.406·563,22
. 1:1:416,88 393.880,91;

21·821.079,69 172.207·609,61
300.969,64 3.031·784,31,

RECEITAS DE .CAPITAL

Operações -de crédito
'. 10.533.168;00 , 1,9·533.168,00

Transferências de CapItal •.•••••••••. t7.972.306,8�· 2.074.196,72 20·046.503,61
Outras Receitas de Capltal I 126.211,46 21.640,29. 147.851,75,

CI1 229.499,340,45 34.2Ei8.020,96263-:76i-:361A1SOM AS

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas empenhadas a pagar 87.492·509,10
.

5.036.509,02 9�.529.'o18,12
Depósitos de div&rsas orlgens ••;.:... 66.193·838,11 17.232.650,23 83.426·488,40

SOM A � •••••••••••••• ,'" ••••••• C" 153.686.347;27--n-26g:-f59�25 175.955·506,52

SALDQ DO MeS ANTERIOR

Cai.�a •••••••••••.•••••••••••••••••• � 35.702.510.93

Banc._os - dlsponrvel ..... • • • • • • • • • • • . 91.775.506,�8
Bancos .,' vinculado ••••••••••••••••. 72.940·088,56

1.115'.126,78 36·817.637,71
1.145.257,08 92.920·763,96 I

5.654.327,89 . 78.594·416,45

SOM AS........................ CI12eO:4f8.�06:37-7.914.711,752Õ"s:3j2-:818,12
.

TOTAL GERAL •• •.••••••••••••••••• Crt 583.603·794,09 64.451-891,9.6 648.055·686,05

DE�PESAS Até o mê., D_pesa
no mi. TotalTITULOS Anterior

DESPESA ORÇAMENTARIA
'0100 Oãmara de �ereadores •••••••••••.. 4.004·597,01

0200 Gabinete do Prefeito ; � '6·161.209,55

0300 Depto. de Admlnlstraçlo �......... 21·894.921,12
0400 Depto. Educaçlo, Cultura e Assistên-

cia Social : •• '. • •• • • . • •
37.847.546,24
11.318,385,55/ 0500 Depto. da Fazenda '

0600 Depto. de Obras e/VI.çlo 186·731.085,56

0700 üepto, Agropecuárlo·........... 17·045.380,71
0800 Depto: de Turlsmo ; .

89.144,07
. , C�édito Es�ial,.. .. .: ..

i
• • •.' 3.6�.296,26

643.092,00 4.647.689,01
1.021.33.1,40 _ 7.182·540,95
4.Q37·573,32 25.932.494,44

I 6.162·361,89· 44.009.908,13
635.152,98 11.953.538,53

9.739.807,58 196.470.893,14
170.818,30 17-216.199,01
-15·343,08. 104.487,15

-:-,-
' 3;664.296,26

,

)

SOM AS ••••• 1........ CI$ 288.756-:-56��07-22A25.480,5(311:182.�46,62 '

DESPESA EXTRAORÇAMEtfrARIÄ .

Restos a pagar •••• t. . . . . . . . . . . .. .. 15.896.849,52 -,- 15.896·849,52

Despesas d� 'meses anteriores •.•••••••• 39.969·727,30 ,18.761·772,82 58.731.500,12
Depósitos de dlve",as orlgens ' 37.1'48.332,73

'

8.974·.1Ó4,84 46.122·437,57
.

.

SOM AS
'

Crt 93.014.909,55 27.735·877,66 120.750.787,21

. SALDO PARA O Mes SEGUINTE

Caixa -....... : •••••••,................. 36.760.075,23 417.206,57 37·177.281,80
Bancos - dlsponrvel ••• i.. : .. .'.......... 92:595.984,31 . '6.114·966,04 98.710.950,35
Bancos - vinculado ••••••••••.••• ; •••. _

. 72.476.258,93 7.758·36-r,14 80.234.620,07

- __.,....,.-::-------------:::---::----
._----

SOM AS... Cr$ 201·832.318,47 14.290·533,75 216.122.852,22'

TOTAL GERAL ................... � Cr$ 583.603.794,09 64 ..451.891,96 648.055.686,05

\

rj.b/Contad�ria da Prefeitura Municipal 'de Jaraguá do SUl
em 30 de Setembro de 1·981 .

'VICTOR BAUER

Prefeito Municipal
'1

JOÃO MODESTQ DA SilVEIRA
Diretor da Fazenda

, ,

Renato José Bortolinl -

I

CRC SC n. 5.400 _ Técnico em Contabilidade

.
.

..J .

. 'á procurando
.·que não caí

I

um . investimenlo
de colação?

P a: s' s: e, ri e s 1 e
Concessionário

I.

4+m++.W
EmOlBndörfer Com. de Veículos .llda.

Av. Mal. Deodoró (em frente à Igr.eja Matriz}i
Fones: 72·0060 - 72-0655 - 72-0 969

CHEVROLET
A segurança do 'tmelhor negóc,io.

Dispensa d� lDulla
até o dia 14

Termina dla 14 de dezembro o prazo concedido
pelo IIAPAS para que, os contribuintes em débito com a

previdência social se 'berteflctem da dispensa de 100%
da multa automática. Para se beneficiár dessa vanta

gem o pagamento do débito terá que ser efetuado de
uma só vez. As normas para essa dispensa constam da
Lei 6.944/81, que ainda concede os seguintes prazos:

,.;_ dlspensa de '80% da multa, se o pagamento do
débito for efetuado de 15 de dezembro de 1981 a 13 de
;janeiro de 1982;

.

- dispensa de 60% da multa, se o pagamento do
débito for ,efetuado de '14 de janeiro a 12 de fevereiro
de 1982;
_

. r.
.

,

_ dispensa de 40%/ da multa, se o pagamento do
débito' for efetuado de 13 de fevereiro a 14 de março de
1982 (com prorrogação até 15' de março de 1982).

Os débitos para com a 'previdência social pode
rão ser parcelados ou reparceladcs em até 60 (sessen
ta) meses consecutivos.

.Os lnteressados terão prazo até 15 de março de
82 para requerer.

É importante lembrar que· esse
. parcelamento só.

atingirâ as contribuições devidas até julho de 198�.

CONFIRA A HISTÓRI� ...

.' .

Barlo de Ita-poc-u
Pela Escola Técnica de Comércio "Santo

" 'Antonio", de Blumenau, era diplomado contador,
.

"o talentoso jovem Arcádio Fr. Fischer, filho do

casal Gesa Rodolfo Fischer, residentes nesta ci

dade.
. Para comemorar o "Dia do Reservlsta" era

organizado, programa que constava de solene hás
teamento da Bandeira em frente a Prefeitura, oca
sião em que fazia uso da palavra' o Promotor PÚ

blico, dr. Alfredo Zimmer. Em seguida tinha lugar
umdesflle de reservlstas de todas as classes que

compareciam aos festejos. A seguir, os da classe

de 1929 e 1930 faziam o preenchimento das fichas
-

de apresentação, fazendo as duas classes à tarde,
" no Baependí, uma partida' de futebol, em dlsputa
valiosos brindes, oferta da Prefeitura Municipal ..
Os festejos eram abrllhantados pela nova Banda

I
Musical Jaraguaense, regid� pelo maestro França
Vosgerau.

' .

I
. Pela 'Lei n.o 24, a Prefeitura concedia abono

de Natal aos servidores municipais, na base de

um mês de vencimento, excluídos os professores
.

e os 'operários das' turmas permanentes, os quais
percebiam um fixo de Cr$ 500,00. O Prefeito Ar-

tur Muller gas\ava com essa inovação a quantia
d-e 'Cr$ .. 58.400,00, por conta do excess<;> de arre-

cadação do ano em curso-:
.

� . . .•.• HA 25 ANOS
Eram 'os ternpos em que o Estado manipu

lava os dinheiros públicos �e' os prefeitos, não ra

ras vezes, tinham que comparecer à Capital, de

chapéus na mão, para mendlqar uns trocados afim

de robustecer -as combalidas finanças municipais ..
Por isso a Ordem dada pelo Estad� era festejada.

A Coletoria das Rendas Estaduais recebia ordem

para pagar a Prefeitura mais
_

Cr$ .497.000:00
. quota da diferença de arrecadação. Com ess� I�:
portância subia a Cr$ .1.500.000,00 a quantia Ja
recebida pela Prefeitura por essa verba. ,

João Lúcio da Costa era notícla, pois, -no

dia 13 de dezembro transcorria mals, um natallclo
e era saudado como "industrial em Itapocuzinho
e elemento- destacado da bancada udenista na Câ-

mara Municipal".· '.
Quem também aniversariava era o. Sr. Ten,

Manoel' C. Lopes, 1,0' Ten. Del. da 5.a O,R. nesta

cidade.
.

.

( .. , .

... HA 10 ·AN·O'S
. O Irmão Afoisi'o Kuhn era o novo Provincial

Marista que, como se sabe, tinha sede em Jaraguá
do Sut': A comunicação era f·eita a Imprensa e in

formava ainda 'que o Superior. Provincial dos 1",
mãos Maristas da Provrncia de Santa Cata�ina"
substitU_ia no cargo, o Rev. Irmão Avelino Spada
(cidadão honorário de Jaraguá do Sul), recente

mente transferido para a cidade de Roma, por ato
da direção geral da Congregação Marista e para
exercer relevante cargo de direção .

Heinz Zahler e D: Erna
/

Mey Zahler, hoje
residente em são Paulo, casavam mais uma- filha.
Era'a Erik que càsava com José Maria e a união

já realizava-se na capital paulistana, na Capela
do Colégio Assunção.

'

,
,

O mês. de dezembro era de format�ras:
Nelson Luiz Schmitz, fórmava-se em odontologia"
pela UFSC; Florisval Enke éoncluia o seu curso

'

de engenheiro pela Universidade do Paraná,; Iri!"l�u
.

Pasold figwrava entre os formandas 'em FarJTlacla
,'e Bioquímica, pela Universidade Federal de Santa

Catarina; Edson Carlos Schulz -era o novel médico
formado pela Faculdadé de Medicina do paranä' e '

a Srta· Ruth Hertel, hoje lecionando na UFSC, fi-
lha de Walter Carlos Hertel e sua digna esposa,
concluia seu curso na ·Faculdade 'de Farmácia, no

Paraná, dentro da espeCialidade de Laboratório' de
Saúde, P�l!.c._a_.. � ......_� _

ID�últrial 'BInDidaS JarBauá. li.
e . eORrAl - CDnce�lrad'Ds

para. alimentos·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'ES'fADO DE CANTA CATARINA
,\ PREFEITURA MUNICIPAL DE
'JARAGUA' DO SUL

L E I N.O, 843/81
. Concede subvenção à Fundação Educa
cional Regional Jaraguaense ,:_ FERJ -

e dá outras providências.
V,CTOR BAUER, Prefeito MunicipaJ . de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no 'uso
e exercício de suas atribuições.

. Fa zsaber a todos os habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadores aprovou e
'

. ele sanciona a seguinte Lei:
'

ART. 1.0 - Fica o Chefe do Executivo

Munlcípal autorizado a conceder subvenção à 'Fu ....-

dação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ
no valer de Qr$ 500.000,00 (Quinhentos �mil cru"
zeiros), e a despesa correrá por conta da seguinte
Dotação do Orçamento vigente a saber:

ANEXO I - QUADRO A
04Ó1 - DIVI(SÃÖ DE EDUCAÇÃO
'0401 .08442052.016 - Subvenção

.

para manutenção- da .

FERJ , Cr$ 500.000,00
': ANEXO U - QUADROI A

0401 - DIV�SÃO DE EDUCAÇÃO
0401 . 08442052 . 016 P 3.2.3. 1 P Sub-

,

venções sociais � Cr$ 500.000,00
. ART. 2.0 - As despesas decorrentes do

artigo anterior, correrá por canta da anulação par
cial do programa e verba abaixo discriminados,

,

constantes do. Orçamento vigente, a saber:
r ANEXO I·....:.... QUADR·O A

.

0501 - DIV�SÄO DE CONTABILIDADE
0501 .03080332; 027 - Juros ê Amor-

.

tlzaçãe da Divida PÚblica Cr$ 500: 000,00
.

ANEXO,II.,..... QUADROI A
.

0501 - DIVI(SÄO DE, CONTABILIDADE'
0501.03080332.027 -;--'3.2.6:7 -;-",

CorreçãoMonetária. sobre 0-
'

perações de Orédltó por Ante-
. clpação de Receita Cr$ 500.000,00

-,
" ART. 3.° - Esta Lei entrará em vlqor na

data de sua, publlcação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

. , .

PALACIO DA PREFEI1TURA' MUNICIPAL
de Jaraquá do Sul, aos 04 dias do mês de dezem-'
hro de ,;981., .

'

. VICTOR BAUER' - Prefeito Municipal
.

.'

,

A presel)te' Cei foi registrada é publicada
nesta Diretoria de Expediente, Educação e -Assts
tência Social, aos 04 dias do mês de deembro de
1981.

.

ASTRIT K SCHM!AUCH - Diretora

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

D E C R E T O N."O 719/81

Estima a Receita e fixa a Despesa do Ser
viço Autônomo Municipal de Água e Es

,goto (SAMAE), para o exercício, de 1982.
VICTOR �AUER, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercício de suas atrtbulções e de conformidade
com o Artigo 4.° da Lei Municipal N.o 8�O/81 de
19 de novembro de 1981 ;

D E C R E T A: --
.

ART. 1.° - Fica aprovado o Orçamento
Programa da Receita 'e Despesa do Serviço Autô
nomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), para
o exercfcio de 1982,· discriminados pelos anexos.

integrantes deste, que estima a Receita em Cr$ ....

45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de cru-

. zeiros), e flxa .a Despesa em igual lmportâncla.
ART. 2.0 - A Receita será �alizada me

diante arrecadação das Tarifas, Taxas e outras

fontes de Henda.vna forma da Lei N.o 190/68 e De

creto 'N.<> 221/71 e modificações postertores; e

'das especificações constantes do Ouadro Demons
trativo da Receita, de acordo com o seguinte, des-
dobramento: >

RECEITA
RECEITAS CO'RRENTES e-s
Rec. Patrimonial 5.000,00
Rec. Industrial 43.830,000,00
Rec. Diversas 650.000,00 44.485.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS e-s
MÓ\leis e �m6veis 200..000,00
Transf. de Capital 200.000,00
Outras Rec. de Cap. 1'15.000,00 515 :000,00
TOTAL GERAL Cr$ 45.000.000,00

ART. 30 -- A Despesa será realizada na

forma das especificl:\ções constante do Quadro de

N�tureza de Despesa-Consolidação Geral, de a

cordo com o seguinte desdobramento:
D.E S PES A S,

DI=SPESAS CORRENTES Cr$:
Desp.' de Custeio 37.240. OOQ,OO
Transf;, Correntes 360.000,00 37'.600. O�O,.OQ
DESPESAS' DE CÀPITAL

Investimentos. 7. 00.000,00 7.400.000,00
TOTAL G,ERAL � '.. Cr$ 45.000 . 000,00

ART. �.Q - Fica o Serviço Autônomo
Municip,al de Águ� e Esgoto � SAMAE, na pesso�
do seu Diretor Geral, autorizado a movimentar �s

dotações atribuídas as diversas unidades Orça-
mentárias.

'

ART. 5.° __;_ Este Decreto entrará em vi

gor a partir do dia 1.° de janeiro de 1982, revoga-
dás as dispo�ições em Gontrário.

"

� PALÁCIO DA PREFEIITURA MlUN,ICIPAL
°1.a! Jaraguá do Sul, aos 03 de dezembro de 1981.
\. VICTOR BAUER - Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e pu
blicado nestá Djretoria de ,Expediente,<Educação
e Assistência $'001a'1, aos 03 dé dezembro de 1981.

.

ASTRIT K. SCHMÁUCH'�" Diretora
.

.

'.
,

<�'-"" �-' ..

'ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MIiJNICIPAL DE'
JARAGUA DO SUL

LEI N'.O 845i181

VIICTOR BAUER, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercfcio de suas atrtbulções:
Faz saber a todos os habitantes deste

Munlcíplo que a Câmara de Vereadores aprovou e

ele sanciona a seguinte Lei:
ART. 1.0 - Fica o Chefe do Executivo Mu

ntclpalautorlzado a alienar, através de Concorrên
cia Pública, as seguintes máquinas rodoviárias,

" veículos e sucata, pertencentes à Ml!lnicipalidade:
,

a --- Um trator de esteiras, marca FIAT,
modelo AD7B; ano de fabricação 1977, homologa
ção BR 4908, chassls AD7B002162/B; motor ........

002250819780;
b - Uma carregadeira, marca VALE, mo-

delo 134A, ano de fabricação 1969, série .

1340236331, motor Mercedes Benz OM321, N.o .. .,

"321/914/83-13006553;
.

c - Uma carregadeira, marca MI,GHIGAN
modelo 75 "I, ano de fabricação 1972, série 75 III

,BM 189-2271, motor Mercedes Benz OM 321, N.o

321946-15007887; "

d ..,- .Um caminhão basculante, marca
,

Chevrolet, a gasolina, ano 1967, Placa CM-30?3,
chassis C653YBR04659B, 6 cilindros, 149 HP, mo-
tor 7J0526G, Certificado de Registro 2R N.o ..

351616;
e - Um caminhão basculante, marca

Chevrolet, a gasolina, ano 1967, Placa CM-3025,
chassis C653VBR03127B, 6 cilindros; 147 HP, rno
tor 2J0103L, Certificado de Regi,stro 2R N�o ........

351613;
"

'\ f - Um caminhão basculante, marca
, Chevrol'et, a dlesel, motor Perkins, Placa CM-3020�
chassis C653EBR09248G, 6 cilindros, 123 HP,
motor 291170, série 70280046, Certificado de Re- -

gistro 2R·N.o 0221584, ano 1972;
g .....,.. Um caminhão .

basculante, marca'

Chevrolet, a dlesel, motor Perkins, Placa CM-....

3043, chassis C653EBR28482J, 6 cilindros, 123 HP

rnotor 6577. série 70280046, Certificado de Regis-
tro 2R N.o 0221583, ano 1975; e ,

,

h - Oito mH quilos, aproxtrnadarnente,
de sucata dei ferro e latarias, 30 pneus de diver-
sas bitolas e de 5 baterlas- ,

.

PARAGRAFO ÚN�CO - Os preços míni
mos' para a allenação dos bens constantes deste

artigo, serão fixados 'por uma Comissão especial
mente designada pelo Prefeito Municipal,' através
de Portaria,

ART. 2..0 - Esta' Lei entrará em vigor na
data de, sua publicação,' revogadas as dlspoelções
em contrário.

PALÁCIO DA PREFEIiT'URA MUN'ICIPAL

\ de Jaraguá do Sul, 'aos 04 dias do mês de dezem-
bro de 1981'.

'

VICTOR BAUER _, Prefeito Municipal
,

A presente Lei foi registrada e publicada
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assis
tência Social, aos 04 dias do mês de dezembro de
1981. -,

I

ASl"RIT K SCHMAUCH - Diretora

Concurso sobre trânsito tem vencedores
A 19a, Unidade de coordena

ção Regienal, através da' Divi

são de Administração de Ensi'

no, está divulgando o resultado

da classificação dos trabalhos.

do II Concurso E'stàdual de Re

dações
.

e Desenhos "Semana

Nacional do Trâilsito", promovi
do pelo Departamento Estadual

de. Tr�l1sil'o-Dettan, durante a

Campqnha -,do TrâRsito/81.
-

Alunos do 1° grau das 'três

redes de ensino 'jurisdicionadas
a 19a. UCRE, participaram do

concurso.
'

Na categoria de de

senho, foi classificada' a aluna

Dilma Valeritine, da ES Euciides
,

I

da Cunha, de Nereu Ramos e,

na categoria redação, a elas

slflcada foi Rose Mari Burch,
.'

" "

.

da ES Elza <;lranzotto Ferraz,

de Santa Luzia.
Come prêmios, 'receberam

viagem a Flor.ianópolis, acom

panhadas de professores, onde

permaneceram nos- dlas 18., e

19 de novembro participando de

programações especialmente
planejadas, pelo Detran , E

além do mals, receberão uma

caderneta de poupança no va

lor de mil cruzeiros.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

D E C R E T' O N.o 720181
,

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de'

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cfltarina, no uso

e exercícro das atribuições qUe lhe são conferidas

pelu ítem xx�x do artigo 70, da Lei.Complementar
N.o 5, de 26 de novembro de 1975, e . '

I Considerando o objetivo de proporcionar
aos familiares dos' Servidores e F�Jrlcionários' um
convívio mais intenso Flas festas na:tali,nas, e fim-:
de-ano; e

Considerando, também, que nas datás a

baixo citadas, os serviços públicos municipais são.

exigidos com menos intensidade,
D' E C J=l Ei TA:

PONTO FA0ULTATIVO nas repartições
municipais nos dias' 24 e 31 de dezembro de 1981.

REGISTRE-SE e PUBLlIQUE-SE '

. PALÁCIO DA PREFEI(TURA MUNICIPAL
de Jaraguá do Sul, aos 04 dias do mês de dezem-
bro de 1981. '

I

VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
Ö . presente Decreto foi registrado e pu·

blicado nesta Diretoria de Expediente Educ�ção
e Assistência Social, aos 04 dias do �ês de de-

zembro.de 1981.
.

.... .1
ASTRn IK.

.

SCHMAUCH � Qiret�n'a'

\

I
ESTADO ,DE SANTA. ÇATARINA '

PREFEITURA' MUNI�lPAL DE JARÄ�tJ'A DO SUL

' .

Suplementa e anula dotações do 'Orça-
mento Vigente. - \, .

V�CTOR B,AUER, Prefeito Municipal de

-Jaraquá do SU,I, Estado de Santa Catarina, no uso

eexercíclo de suas atribuições, com base na l,ei
Municipal N ..

o 8Ö1/80 de 04 de' novembro de 1980;
,

D E C R E T A: --

, ART.. 1.0 -. Fica aberto um crédito suple-
mentar no valor de Cr$ 700.000,00 (Setecentos
mil cruzeiros), para reforço dos programas e ver-,
bas abaixo discriminadas, constantes do orçamen-
to vigente, a saber:

.

I

, ANEXO I'_ QUADRO A ;
,.

04d3 _:_ DIVlSÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL
'0403.13754282.023 - Manutenção

das atividades da Divisão de
Asslstêncla Social Cr$ ?O'o..'OPO,90

ANEXO II - QUADRO A
.

0403 --'7 DIV�SÃO DE ASSISTt:NCIA SÓ.CIAL
0403.13754282.023 - 3.1.2;0 - Ma-

,

terial de Consumo .:. 1 ••Cr$' 50.000,00

'1,
. 0403.13754282.023 - 3 . 1 .3.2 - Ou-

tros serviços' e encargos .. Ier$ 450.000,00
04Ó3.13754282.023 - 3.2.5.5 � As""

' ,

sistência Médico Hospita-
lar Cr$ 200.000,00

TOTAL : ..
'

.. Cr$ 700.000,00
ART. 2.° - Para fazer face as despesas

decorrentes doartíqo anterlor, fica anulada' par
cialmente a sequlnte dotação do orçamento vigen-
te, a, saber:

'

.

ANEXO I _ QUADRO· A

0�01 - DIVllSÃO DE CONTABILIDADE
0,501 . 99999992. 030 - Reserve Orça

mentária ; Cr$ 700.000,00
. ,ANEXO II _ QOADRO A

'

r

0501 - DNISÃO DE CONTABILIDADE
0501 :99999992.030 - 9. O. O. O - Re-"
serva de Contingência ... : .... Cr$ 700.000,00

,

ART. 3.0 - Este Decreto entrará em vi-

gor� na data de sua publicação, revogadas as dts-
posições em contrário.

'
'

PALACIO DA PREFEI;rURA MUNICIPAL
de Jaraguá do Sul, aos 03 dias do mês de dezem

,

.bro de 1981.
,

VICTOR BAUER _. Prefeito Municipal
O presente Decreto foi registrado e ou

bllcado nesta Diretoria de Expediente, EducaçãÓt
e Assistência Social, aos 03 dlas do mês de de--
lembro de 1981. ,

ÁSTRIT K. SCHMAWCH - Diretora

I ..

.' I

.
,

..

........ .

ESTADO DE SAN:;rA;,Ç�TA�IN+ -,

PREFEITURA MUNICIPAL O'i,I.,i'
JÁRAGUÁ DO SOL

..

D E C R E T O N.Q 718181

Estima a Receita e fixa a Despesa da
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL

JARAGUAENSE-FERJ - para o exercfcio
de 1982.'
VICTOR BAUER Prefeito Municipal de

.Jaraquá do Sul, Estado de Santa Catarina" no uso

e exercfcio de suas atribuições é de conformidade.
com o Arfigo 4.0 da Lei Municipal N.o 830/81 de.
j 9. de novembro de 1981" '.

D EC'R ETA:-
ART. 1.0 - Fica aprovado o Orçamento

Programa da Receita e Despesa €ia FUNDAÇÃO E

DUCACIONAL REGIONAL JARAGLJAENSE -

FERJ, para o exercício de 1982, discriminados pe
los anexos integrantes deste, que .estim.a a Recei
ta ,e fixa a Desjesa em Cr$ 25.000.000,00 (Yinte
e cinco milhões de cruzeiros). .

ART. 2:0 - À Receita será realizada rne
diante arrecadação dos valores especificados. no
Quadro Discriminativo da RECEljrA, de acordo
com o seguinte desdobramento:

RECEITA
RECElTAS CORRENTES ,

Cr$ 19.500.000,00
RECEITAS DE CÂPITAL Cr$ 5.500.000,00
TOTAL Cr$ 25..000,.000,00

ART. 3.0 ___;, A Despesa 'será realizada na

forma das especificações constantes do Quadro
de Natureza de Despesa-Consolidação Geral, de a

cordo com o seguinte desdobramento:
'-

.

DES P-E S A S
DESPESAS CORRENTES Cr$ 18:650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL Cr$ 6.350.000,00
TOTAL _.� � _ .. Cr$' 25.000.000,00

A'RT. AO - Fica a' FUNDAÇÃO EDUCA
CIONAL REG�ONAL JAR'AGUAENSE �7""". F'ERJ -
na pessoa de seu Diretor, 'autorizado a movimen

tar as dotações atribuidas as diversas Unidades

Or.çameFltárias.
ART. 5:0 - Este Decreto entrará em vi

gor no dia 1.° de janeiro de 1982, revogadas as"
disposições em c,ontrário.

PALÁCIO DA 'PREFEliTURA MUNICIPAL
de Jaraguá do' Sul, aos 03 dias do mês 'de de�em-
bro de 1981. I

VICTOR BAUER "7'"" Prefeito Municipal
O présente Decreto foi registraao e pu-'

blicado nesta Diretoria de 'Expediente, Educação
e Assistência Secial,. aos 03 dias do mês de de
zembro de 1981 .

A$TRIT K SCHMAUCH ;_;';Diretora

•

\
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c O' M u N I C A D O
MARlSOL S.A. - Indústria do Vestuário e

.Marquar�t Indústria de Malhas S.A., comunicam a

,

praça que observando procedimentos de ar.los an
teriores estarão em férias coLetivas de 21' de de
zembro de 1981 .a. 10 de janeiro' de 1982.

III WEG lcionl.enltsSI
. CGC n·o 75.397.463/0001-38· .

CO,.PANHIA DE CAPITAL FECHADO
RUA JOINVILtE, 3000'

.

JARAGUA DO SUL - SC
EXTRATO DA ATA, DA ASSEMBL�IA

.

GERAL EXTRORDINARIA

--r 'ESPORTES,
Abertos de Santa Catar
na a serem 'disputados
ano que vem. A decísã
foi tomada pelo Conselti
de Bepresentantes ap
vistoria em todos os 1
-cals onde as competíç
serão desenvolvidas. S
membros, por unanimi
de, homologaram o mu

clplo-sede ,

'

O Grêmio Esportivo
Juventus realiza a partir
das 14 horas deste sába
do no Estádio João Mar
catto, uni festival esporti
vo com a .partíclpação de
28 equi�es de Jaraguá do
'Sul, São Francisco, Sch-
roeder e São Bento do
Sul. No local, além de
bons Jogos, completo ser

viço de bar e· restaurante
e como atração de domin
go, às 17 horas, a, parti
da de honra entre o Grê
mio .Esportivo Juventus e

o Clube Atlético São
Francisco. A diretoria
grená está, convidando os

desportisfas da região a

prestigiar a promoção.

I. .D�TA, HORA E LOCAL. 04.11.81, às 10 horas, à
Rua Jotnvtlle, �OOO. Jaraguá do Sul-SC. n. CONVOCA
çÃO. Por convite (§ 4.0, art. 124, da Lei 6404/75). III

" PRE�ENÇ),l.. 100% '(cem por cento), conforme assinaturA�
no Livro de Presença de Acionistas .. IV. MESA. Presi
dente - 'Eggon João da Silva Ei Secretário - Alidor
Lueders. EI�ito por aelamação , V. O R O E M O O
� IA. 1. Firmar Convenção de Grupo de Socleda

a�s� 2. Aumento do capital social de Cr$ 190.000·000,00
p a Cr$ 280.000.000,00, mediante tançamento de

�O. �010' 000 de ações ordinárias. 3. Alteração do Estatuto
OCJa. 4. Outros Assuntos de Interesse da Soeiedade.

VI. DELIBERAÇOES. Ficou aprovado por unanimidade o

seguinte: 1. Participar na constituição de Grupo de Socie
dades, na qualidade de Sociedade Controlada, que tem as

seguin!e� carac�erlsticas: a) Designação: G r u p o WEG.
b) ObJetly'o: FIrmar convenção entre os participantes pela
qual. se obriguem a. combinar recursos e esforços' para a

r�ahzação dos respectivos obletlvosi ou. a participar de ati
vidades ou empreendimentos comuns. c) Participantes'
Socieda�e de Comando - ELETROMOTORES WEG S. A. _:
CGC n. 84849695/0001-11, COm sede na cidade de Jara-
!!Iuá do Sul-SC. Sooiedades Corltroladas: 1) WEG ACIO
NAMENTOS S.A. - CGC n·o 75397463/0001-38 com sede
na Cidade a� Jaraguá do Sul-SC. 2) WEG MAQUINAS S·A.
- CGC n. 83849141/0001-00, com sede na cidade, de
Jaraguá do Sul-SC. 3) WEG FLORESTAL LTDA. CGC n.o
�.3943183/0001-06, com sede nacldade de Jaraguá do Sul- ,

. SC. 4) WEG/ECEMIC TRANSFORMADORE;S S A - CGC
n.o 82642521/0001-07, com sede na cidade de B·lu';'enau-SC.
2. Outorgar poderes a adminisrtação para legalizar a. Con

�enção de Grupo WEG,' tomando todasns medidas que se
Izerem neces$árias. 3. Aumento dó Capital Social de
Cr$ 190.000.0� (cento e noventa milhões de cruzelros)
para �r$ 280.000.�00,00 (duzentos e oitenta milhões' d�
cr�zelros), rnedlante a emissão de 90.000. ooõ (noventa

�llhÕ�S) de ações ordinárias, ao preço de e-s 1;'00 (hum .

r�zel�?) cada ação, todas sem valor nçrnlnal, destinado a

�tIVO IXO e capital de giro. 4. Homologar a subscrição
as 90.000.000 (noventa milhões) de ações, efetuadas pela'
Eletromotores WEG S.A., nesta oportunidade cujo Bolêtim
d� Subscrição contém: "Eletromotor.es WEG S.A. - CGC
n- 84 �29 695/0001-11, Söciedade Anônima de Capital Aber
to, regl�trada na JUCESC sob n.o 25.254 em 30.06.61 es
tabeleclda à Rua Venâncio da Silva Porto, "399, em Ja;aguá
do Sul-S�, �ubscreve 90.000.000 (novenfll milhões) de
a9Õe� ordmárlas. que serão integralizadas no prazo de até
24 (vmte e �uatro) meses, conforme chamada a ser feita
pela Diretoria da WEG Acionamentos S. A. " . 5. Alteração
do Artigo 5.0 em conseqüência do aumento do capital so
cial e a respectiva subscrição, a inclusto do Artigo 47 face
a apro,:,a�ão da Convenção de Grupo e a inclusão do Pará
g�a!o uníco, no Artigo 8.°, do Estatuto ,Social, passando a

v!glrem com a seguinte redação: a) "ArtigO 5.° - O Ca
pital Social é de Cr$ 280.000.000,00 (duzentos milhões de .

cruzeiros) dividido em 180.000.000 (cento e oitenta milhões)
,de ações .o�dinárias e 100.000.001Y (cem milhões) de ações .'

preferencl�ls, sem valor .nomlnal, podendo ser nominativas"
endossävels ou ao portador, livremente convertidas ;re
�ma forma a outra, a vonta8ê'do acionista. § 1° - Em SUe-{ssi-.
'.' Q.$����n�s. de capital social, poderá a empr�

I emitir
ações ordiná'fllrs QtJ.�!.!Úf3rencileis; sem �t;ltd<ir 'proporção
entre �ma e outra espécie,""õiia) �"aendo' as preferenciais
ultrapassar a 2/3 <dois terços) do total das ações emiti-

I
das. § 2.° - As ações slo indivisíveis perante a socieda:

.

de. No caso de propriedade em comum exercerá o direito

à� mesmas, um repre�entante do condomfnio". b)"Artigo
8· - As transferências e as conversões de ações bem
como os, pedidos de desdobramento e englobamento 'de ti
tulos multlplos representativos de ações serão cumpridos
dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data da
entrega da respectiva solicitação na sede da sociédade
correndo por conta dos interessados as despesas respecti�
vas, que lhes i:lerlo cobradas a preço não superior ao
custo; o pagamento de dlvldehdos e bonificações em dinhei-
ro estará a �Isposlção dos acionistas dentro do prazo de 60

(sessenta� dias contados da data da publicação da Ata da
AssembléIa Geral resp_ectiva. Parágrafo Único - Prescre-
vem a favor da sociedade os dividendos não reclamados em
3 (�rês) anos contados da data em que tenham sido postos'
à dl��osição do acionista. c) "Artigo 47 - A Sociedade
partlc�pará em .Gr\lpo de Sociedades, designado "G r u p o,
WEG

'. na quahda�e de Sociedage Controlada, por prazo in
determmado, mediante. convenção pela qual se obrigue a

c.ombinar recursos e esforços para a realização dos respec
tiVOS objetos sociais. das empresas do Grupo ou a participar
de atiVidades ou. empreendimentos comuns". Jaraguá do
Sul-SC, 04 de novembro de 1981. Ass.' Alldor Lueders -
SecretáriO: Eggon João da Silva - Presidente. � a pre
sente cópia da Ata da Assembléia Geral' Extraordinária da
WEG ACIONAMENTOS S.A. - CGC n.o 75397463/0001-38
lav�ada às páginas 31 8 034 do Livro de Atas das Assem�
blélas ßerais 0.0 1, registrado sob o n.o 2887/80 em I'18.12.80, na JUCESC. r-

.,

Jaraguá do Sul-SC, 04 de novembrQ de 1981.

Alidor Lueders . Eggoo João da Silva
•

Secretário Presidente '

.. -111-
.

ARQUIVADO SOB N.o 1853/06/81 JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA - FLOFÚANÓPOLfS - DA
TA 01/12/81 - JUNTA COMERCIAL DE SANTA CATARINA.
C E R T I O Ã 9 - Certifico que este documento foi arqui
�ado sob o numero estampado mecanicamente - Francisco
Paulo. Kaesemoclel. - Secretário. .

Entrando na área
. esporte nacional, fora
divulgadas as tabelas d
grupos das Taças de OUf,
e Taça de Prata para
próximo ano ..Oada gru
da Taça de Ouro classlfi
cará três clubes de u

total de cinco que co

põem o qrupo; com o d
J o i nville, tetracampe
catarinense sendo form
do pelo Internacional d
Santa Maria (RS), Ana
Iina (GO), Londrina (P
e XV de Jaú (SP) .

A substltulção do veículo tornou-se

posslvel, . segundo a Presidente da
APAE, Sra. Cacilda Menegotti Schün- .

ke, somente com o apolo da comunida
de e das diversas campanhas realiza
das, a qual externa agradecimentos.

A nova Kombi já vem servindo pa
ra o cumpr)mento de suas atividades ..

Para atender o transporte de seus

alunos com maior comodidade e segu
rança, a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Jaraguá do Sul
acaba de substltulr o seu veículo, uma

Kombi 76, por outra do modelo 82. Dia
riamente são transportadas trinta crian
ças no trajeto escola-casa e vice-versa.

Brusque sediou dias 5
e 6 de dezembro, impor
tante reunião dos encar
regados de esportes da�
agências do Sesi de San
ta Catarina. O assunto

princlpal foi a elaboração
do, calenc(fttio esportivo
para o próximo ano e

.

a

nível local, será desetivol
vida em Jaraguá do Sul,
a Ollmplada Sesiana, pos
sivelmente em julho. A
olimpfada pretende ser a

maior festa de integração
operária, segundo Sérgio
Luís da Silva, encarrega
do de espq,rte do Sesi em
nossa cidade. E além des
se' assunto, tratou-se so
bre regulamentos e de
mais cpmpetlções que se

rão desenvolvidas em to
dos os nlvels.

.PROVAS DO
VESTI'BULAR
SERAO NO COLÉGIO,
SAO LUIS

Na microrregião- a juventude
unida na politica

.

quêch, Gerson Peixer, êduardc

Guenther e Jair Tomelin. Con-
Finalmente, após demarches,

todos os municípios do Vale do

Itapocu contam com represen

tações-de jovens ávidos em par -

ticipar e promover a política. É

que no sábado, na Socied::tde A

tiradores Dianna, foi eleita e
.

empossada a primeira díretorla
da

.

Juventude Democrática Ca

tarinense-JDC, de Guararnirim,
em trabalho conduzido pelo Pre

sidente da JDC Microrregional,
Dávlo Leu, que presidiu igl!al
mente reunião ordinária da di

retorla-

�s provas do Vestibular
selho F.iscal � Luís Carlos Man E s t a dual Unificado de

1982, da Associação ,Ca
tarínense das, Fun'äaçõ'es
Eduçacionais, em Jaraguá
dQ"Sul, em razão do ele-
-vado número . e inscritos,
não serão r alizadas jun
to a Fundação Educacio-,
nal Regional Jaraguaense,
mas sim, em dependên
cias do Colégio São Luís.
Ocorre que as dependên
cias da FERJ não compor
tam os 406 candidatos que
se habilitaram a prestar
os exames nos dias 11,
12, 13 e 14 de janeiro
próximos, havendo dar a

necessidade de outro 110-
cal, amplo, o Colégio São
Luls, onde' serão utilizadas
15 salas.
No dia 11, a prova se�á

de Comunicação e Expreé
são; dia 12, de Ciências
I, dia 13, de Estudos So
ciais e dia 14, de Ciências
iii . Os candidatos deve
rão estar no local das pro
vas, às 7 horas da ma
nhã.
A Secretaria da FERJ

está alertando aos candi
datos inscritos para ::J re

tirada do cartão confirma
ção, dias 17 e 18, das 14
às 18 horas" apresentan
do um documento de iden
tidade e comprovante 1e
inscrição. Pode retirar o

cartão também um prG
curador, desde qu�' legal
mente habilitado.
CURSO DE
ECONOMIA
jaraguá Idp Sul e o Va

Ie do Itapocu poderão ga
nhar na terça-feira a sua

segl.lnda faculdade, caSo o

plenário do Conselho' Es
tadual de Educação apro
ve a �xtensão do curso

de economia da Fundação
Educacional da Região ,de
JOinville-FURJ, que tem
180 vagas, das quais 60
seriam destinadas a J8,P
raguá do Sul, ministradas
na FERJ, por professores,
da FURJ, consoante o

processo elaborado por

amha� as Fun�;aç'CSes pá
ra que a medida' se con
cretiz'e.
Aprovado . pelo �onse-,

·Iho Estadual,' 'o proce;sso
seguirá ao Conselho Fe
deral de Educação, onde
reside' a maiór preocupa
ção, um� vez que Q Decre-
to 86.000, de maio deste
ano; proibiu a criação de
novos cursc;>s supe'riores '

.

'1',
�elas universi�des' e

.

rfnstituiçQes' isolädas 'de
ensino, �aQto :ria' rede ofi- -'

Admitimos 8 moças para:
"

cial quanto na particular,
- Auxiliar de laboratório fotográfiCO (fotolito) isto até o final do próxJ-
- Aprendiz para Impressoras Offset mo" ano: M'as como' 'não
- Aprendiz para Impressoras Tipográficas. se trata de' um novo cur-
_ Aprendiz Etiquetas AdesIvas

.

.

so, mas sim, da extens'ão
-:-. Acabamento (Intercalação de Blocos) de um já existente, e

. Apresentar-se: na .
. exemplos desta natureza

ocorrem em Santà Cata.-
.

-_. _.\ ',':
- . :'_,

nna, a expectativa e grarl-
.de.em tórn.o;"dessä.

.

".

ciá�ãó'''dó pr�ce$so.

Foi ontem, as festivi4ar
des de encerramento da
III Olimpfada Interna Malt
catto, uma iniciativa d
Grêmio Recreativo e Cu(�
tural )Marcatto, no pâti6
da empresa. A impren
foi convidada em agra
cimento a colabora
prestada na

. divulgaç
Idas competições.

nes, Edson José Pelxer, Md

nuel Jovino da Silva, Valdeml:
Albuquerque e Benedito Dias.

Suplehtes: Ademir Maffei, Adil

som Araújo, Dorival Lemke, JarL
ge Timóteo Pinheiro ",;Ad�ar
Siqueira. ,,'

,I·

1 • .,1 .

Todos os i�te\:lrantes da dire-
toria receberam a carteira de fl

lladçs à tlDC, iniciativa da dire-

ç.ã� estadual.
. ,

Um Combinado de Bo
Ionlstas de Nereu Ramds,
que praticam esse espor
te na cancha "Padre A'1'"
tõnlo", fará' neste sábadQ
uma excursão intermuni
cipal a São Bento do Sul,
enfrentando, à noite, umª
equipe da Sociedade Ati
radores São Bento.

Falaram na oportunidade o

Coordenador Estadual da JDC,
Paulo Roberto Bauer, o Presl

.

dente do' PDS de Guaramlrlrrr,

,

A JDC de Guaramirim ,tem
na presidência Erneato Emllio
Meirinho, 1.° Vlce-Presldente -
Mário Sérgio ?eixer, 2.0 Vice

Presidente":"" Osmar Prusse, 3.0
Vice-Presidente - Alcebíades
ROlha dos Santos, Secretário

, Geräf.-
.

Donaldo Otto, 1;0 Se

cretário - Altair Aguiar, 2.°

Secretário - Ingo Wagner, 1.°

Tesoureiro - Paulo Time, 2.0

Tesourelro""- Ernesto Guenther,
e VogaiS - Salomão José De-

Frederico Guenther, o Preslden
te �a JDC Microrregional, O[.vio
Leu e Ernesto Emllio Meirinho,
Preisdente. da JDC de Guarami-

A cidade de I�ajaf será
mesmo a sede dos Vi
gésimos Terceiros Jogosrim, todos ressaltando a r-eces

sidade da unlão.. para que o'

Partido Democrático Social con- FEIJ forma nova turma, em Estudos
siga levar avante o seu prcgra
ma e vencer as eleições que se

avizinham.

Waldirsen, Vitor. Bassanelb,'Realizou-se' ontem a solenida
de de formatura 'dos alunos que

conch,liram seus estudos pela
Faculdade de Estudos Sociais,
mantida pela FERJ .:._ Fundaç-ão

'

Educacional Regional Jaragua�
ense. Às 20 horas realizou·se
culto ecumênico na Matriz São

Sebastião de Jaraguá dó Stil e

lá, às 21 horas teve lugar a ses

são solene de Colação de Grau·

A Homenagem' de honra coube

ao Pref. Municipal Victor _Bauer
e ex-Diretor Pe. Elemar Scheid.
Foi paraninfo o Vice-Preteito
Sigolf Schunke e Ipatrono o Sr.

Eggon João da Silva, 'Diíetor

Presidente. da
.

Eletromotores

Weg S. A. - Foram
.

'mtls1: 'es

dos formandos os seguin'tes. Al
cides Sgrott, Balduino RaUlI ,

Carla Schreiner, Emiliano 'Stolf,
Hubert Mollenkamp, José. Albér- FORMANDOS DO CURSO ::JE

to Barbosa, Jos.é RobeF fruc., E:STUDOS S(,CIAIS COM HA!=c-

tuoso, João Bertoldo Pe:trY,,' LlTAÇÃO I;.M EDUCAÇÃO MO-

João Joaquim Fronza, Lígia Ma- RAL E CIViCA - LlCENCIATu'
ria Emmendoerfer, Marcirio FiA DE 2.':> GRAU - TurrrH prd

Finger, Mário:Wisintainer, Mu- Ligia Mai'ia Emmendoerfe": Rr-

rillo Barreto de Azevedo, Nilo·' gina Potapoff. Valmir Jacob Her-
. \

Sérgio Qulntlno dos Santos, .Or- '. tel e W.ilson José Watzko
l<lndo Maria.Murphy, Otto Fran- Cumprimentos aos forniand�s
cisco de Souza, Valbörto Dirk- . säo os votos desta colun!!·

Watzko e Wilson Zimmermal1'l·

FORMANDOS DO CURSO DE

ESTUDOS' SOCIAIS - LlCEN-
CIATURA DE 1.° GRAU _. Tl.a-

ma Prof. Alcides Sgro:t: Cládia

Suzana Bastos Thomazel!i, D(;�si

ESTADO DE SANTA CA'MRINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

,
.

Maria. Pereira Bernstorff, ElianA

Maria Negri, Ernaldo Bart�l, E"i
lázio Tambosi (orador), Gjlbe;10
Plcol1i, Irn;i.� Dalmonico Florian:>,
i'1ácio Rib.�·r::. Jacira Consta'lti-

N.O 844/81L E I

Autoriza o chefe Ido Executivo Municipal
a contrair empréstimo por antecipação

. de receita e dá outras providêncIas.
VICTOR BAUER, Prefeito Mtlnicipal de Ja;.

raguá do Sul, Estado ,de Santa Catarina, no uso

e exercrcio de suas atribuições. .

Faz saber a todos os habitantes deste Mu
nicipio que a Câmara de Vereadores aprovou e

ele sanciona a seguinte Lei:
ART. 10 'I Fica o Chefe do 'Executivo Mu

nicipal autorizado à contraIr no BANCO DO ESTA
DO DE SANTA CATARINA S/A., empréstimo por
antecipação de receita gerada pelo Fundo. de Par
ticipação dos Municrplos no tmposto sobre a Cir
culação de. Mercadorias, até o limite máximo de,
Cr$ 200.000.000,00 (Duzentos milhões de cru

zeiros), para o exercrciQ de 1982.
PARAGRAFO ÚNICO � Para fins constan

tes neste artigQ, fica o Chefe do Executivo Muni
cipal autorizado a oferecer como garantia de pa-.
gamento ao mutuante as quotas do Fundo de Par
ticipação dos Munlcfpios no Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias.

ART. 20..- Esta' Lei entrará em vigor no

dia 10 de janeiro de 1982,
.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de
Jaraguá d'o Sul, aos 04 dias do mês de 'dezembro
de 1981.

na Pisetta, Josefa Wis lIes:<i,

Mara Rubia S'astos de .Azev"ldo
Marcos Voltohni, Mar:a de fé

tima da Silva, Maria G3"1 C.'i!

velra Dal-�i, Marilze M:iriJ Oe'

marchi, PaIJ ..) Cembran"ll, í.lf.(:ji
nu potapoft, Rosa Nfvea Mal �ch;,

Valklrla S��old e Wilson .Io!'é

Watzko·

AUREA.MOLLER GRUBBA
.

Tabeliã Designada e Oficiai do Registro de
'Protestos.

E D I T 'A L.

._ Pelo" presente edital de citação' pedimos
aos �.�nhores abaixO relacionados que compare
çam

'

el11,nosso Cartório para tratarem de assun-j

tos de seus interesses: Alvino Piccinini Rua: Jor

ge Czerniewicz, sln, - Nesta .- Amelio Vicen
tin '--'" Rua. 287, nO 228 _ Nesta _ Acácio Fran
cener....., Rua: Campo Alegre, sln Ilha da Figueira
- Nesta _ Claudio Furtado - Rodovia SC 301,
s/n, '_ Guaramirim .- Oany Confecções - Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, Galeria - Nesta -

Dorli da Silva Correa _ Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 1121 - Nesta - ,Eugenio Uller - Rua:
Francisco de Paula, sln, - Nesta - José' ne
A!encar Lazzaris - Rua: Miguel Salai, 59 _ Nes·

.

ta'- Marcion C. MülJ.er. Publicidades - Rua:
"CeI. Proc. Gomes de Oliveira,' 21 - Nesta
Nelson tribess _ Rua: Joinville, S0 301 KM"';
Fundos Serraria - Nesta � Valdevino Rosa -

Rua: Campo Alegre, ;s/n,� -. Nesta ..:.... Wemer
Cristiano Scháffer � Rua::João Planinscheck, 94
.L_·Nestà. ", '.

"

",ADAl-ZIRA PIAZERÀ DE A�EVEDO - Oficial Maior
�" . t;4,�'

"

.

,
'

',;� .

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada
n!lsta Diretoria de E�pediente, Educaç�Q �. Af,sjs

. tencia Social, aos 04 dias do mês de dezemt;,ro de
1981.

>

Programa Nacional Ido Voluntariado
PRONAYILBA

, .

/
COMUNICAÇAO

ASTRIT 'K. SCTMAOCH
dlrétora

,.

i"

I

O PRONAV/LBA, através do Núcleo de Vo
luntárias de Jaraguá do Sul, tendo em vista a pa

,cralisbação dos_trabalhos comunitários junto aos
lu es d� Maes e demais atividades do N. V.,

durante o perrodo de .férias escolares, comunica
que a sua sede, instalada na prédiO da Prefeitura
Municipal, deixará de f!Jncionar no, atendirnento às
pessoas carentes, a partir do .dia 21 de áelembro
do ano em curso, voltando às atividades normais
no dia 19 d.e janeiro de 1982. .

Jaraguá do Sul, 04 de dezembro de 1'981.
,... .. ...., CARLA SCHREINER

,. ;y
:.Djretora :do �;V. de, Jatagu'á d.o Sul,

'_"j:,;ct,; :1i

. ,-- '

/

MOCAS

, ,,'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




