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mann, -Franclscc Lennert,
Hornburq, Morro dos M6r
nos, Estrada -Jaraquazlnho,
Lateral Estrada Garibaldi,
Estrada Bela Vista e Estra
da Serra Preta. Com .estas

linhas, totaliza 46 cons

trufdas e' ou contratadas
na atual administração, o

que praticamente cobre to"
do o interior do município,

,

Com a Construtora Ja

r.:.guá Lttia, o contraro as

sinado foi para a constru

ção de uma sala de aula,

�dependências e reforma da
atual, no valor de Cr$
1.716.960,00.. 'É a Escora'
Isolada Ilha da

/ Figueira
que dentro de 90 dias ópe-

, rávels, conforme o contra

to, deverá estar concluída
a melhoria.

.

Já com a Césbe S. A.,
a municipalidade assinou
dois contratos para a ex�

cução de obras e serviços
de terraplenagem, p av i
mentacão asfáltica, drena

gem ,e' obras ccrnplemen-

SANTA' CATARINA Edição Na ,3.186

de
.

existência
No próximo dia 10 de vasto sertão do ltapocu, 'ta que os .poderes do

de maio de 1982 � 2.8- convivendo em harmo- Estado destinassem ver-

feira ,_.,
\
o nosso serna- .nla com árvores fruttíe- "bas para os jornais do

nário completa os seus ras da l densa rnata.. ' interior. O Poder Oeu-
sessenta e três anos de

.

tralizador não quer na-

exi$tência.. Em 1919, Nisso tudo, nos seus da com os jornais do in"

chegavam na estação 63 anos de existência, terlor. A imprensá do

férrea de Jaraguá, mä-. o Correio do Povo têm interior' tem a mesma

quinas. gráficas usadas, ativa, participação, um característica dos cães
vindas de -Jolnvllle. Ve· verdadeiro sócio da co ladravazes: eles vivern

nâncio da Silva Porto' munidade nas venturas 'das migalhas que lhes,
,serventuário da justiça, e' desventuras do s e u säo atiradas por aque-

adquiria ,de Abdon Ba- destino, les que 'os odeiam.

tlsta os pertences ,grá- , É como essa moctda-
flcos. dtspensados com' Jornalismo, repetimos de apódrecida, em gran-
D aquisição de novas 'pela enésima vez, não é de parte, já castrada pe-
máquinas. Mas para Ja- fácil,.embora emocio-' ia evolução do tempo ,

raguá, mesmo usados, nante. Já estivemos pa- Jamais serão homens.
eram de grande .valla, ra fechar para balanço, Não' passam' de espec-.

pois, oferecia-se a opor-
.'

tamanha a pressão so- iros de homens: Se ca-

tunidade ,de imprimir bre esse tipo de ativi sa, logo descasa, pors
nesta terra 'UI1l jorna! dade Demos o

-

nOSSJ não tem dignidade São

que 'seria o porta-voz S.O.S, e fomos enten- fracos de eapírlto, sem

de todas as reivindica- .dldus por certos seto profissão definida; A vl-

ções do ainda povoado -res, graças aos qua-s rllldade afastou-se des-
em formação. Aqueles' hoje estamos' em antd-' sa qente, Hoje são pe-
tipos gastos conduziram véspera de anlversãrto. derastas ou vagabundos.
os [araquaenses para os Mas, é duro. É difícil. ,A pederastia e a erva

.aeus grandes destinos. nos dlas atuais, pelo maldita, são suas com-

Tiveram de 'ser substl- aviltamento, dos custos, panheiras inseparáveis.
tuidos muitas vezes, 'pa- que ninguém até aqora Eles vivem 'entre o po-
ra que a palavra escrl- resolveu. Somos filia' va mais corrupto da ter-
ta e impressa pudesse d o s- à ABRAJORI e ra. A pequena impren- Jarag' a' do S I centrali arã operacäa
acelerar o ROSSO desew; ADJOHI"SC entidades sa encarreqar-se-á de- /

. U u, z, .

volvimento que, assim 'que lutam pelos jornais les. Quem sabe eles d'P'
.

N t d E t do'
mesmo, diante de con- do lnterior.. Antes des- irão se macomunar com

a, rovarzeas para o ar e o s a

junturas foi penosamen- sas entidades, outros 'os usufrutuários' da pu- Aproveitar as várzeas
,t percorrido passo-a- já se manlfestararn, terr . trescência constitucio' mal drenadas pelo uso ra-

,passo. até os nössos ta nd o
. sensibilizar as nal, que desnatura a, eional do solo e' da água

'dias. Mas chegou \ ao áreas de governo, que' 'nossa nacional idade. A na produção agropecuária
atUai estágio, que não ,teimam em, ignorar.a humanidade está caindo" -, - é' a,,_fin.a4idade :do, Progra...
é (]) definitivo,' pmque imprensa do interior, de podre. Não há soli- ma de Aproveitamento Ra-
D jornal, como ,qualquer que, modéstia à parte, ,dariedade. Mas, ainda, cionaJ de Várzeas Ir'rigá-
,outra atividade não é' presta mais serviço do resta uma esperança: se' veis-Provárzeas. Este pro-
estática, mas sim - di- Gue a grande imprensa, 'ti imprensa interiorana jeto,. do ,;Governo Federal
nârnica. E o dinamismo pelo serviço dedicado sucumbir, temos petn ganhou amplitude am San-
não nos pe�mite dizer aos "pé no chão", o ho- frente a própria nat'Jre� 'ta Catarina, a partir de
que chegamos ao final mem do inter:ior que só za que 'irá n�s ,arrebatar . 1978, quando o Estado foi
da linha. Hoje, o nosso pode colher' as informa- para um fim providen- incluído no Programa e,
semanário é o mais an- ç6es e reger-se por elas cial." ',\

,
desde então, um amplo

tigo do Estado de San- em seu meio lambiente. . Estas frases no� fa- trabalhp de ,apoio ao pra-
ta Catarina.. O vovô' A grande imprensa (não zem pensar e nos alc�:n- dutor rural interessado em

dos periódicos catari· queremos polemizar) di- çam em grande apreen- melhorar e diversificar
nenses. O hebdonladá- ficilmente alcança o pe- são. suas culturas nas várzeas
'rio, como definia' o' "dr. ,queno, que é t a,r e t a É verdade que nosso foi oferecida pela Acaresc,
Ludovico�' nas suas' in- da imprensa interiorana. trabalho é antes de tu- que é o' órgão executor
teligentes ilustrações, ,Somos testemunhos vi- do intelectual. Mas por ,desse trabàtho de assil?:'
Ij8ferindo-se ao semaná-' vos do que afirmamos._ v.ezes e não são raros,' tência técnica e orienta-
rio, que agora não pode O resto? ,sem, o resto. os nossos trabalhos são ção.'
parar mais, pela impor' 'é resto e nm de papó.

I

brutalizados, como os

tância que representa Jamij Ei1a, escreveu dos operários; em fun-
como integ�ante' da bra· IMPRENSA De II'1lTt. ção de uma série de cir-

ve e destemida impren-- RI.oR n'A, Tribuna de cunstâncias. Não temos
sa interiorana catarinen- ,Cianorte, de 18 de abril mordomias e, em cir-

se. Dia haverá de che- de J 982, jO"I'aó onde se c�mstâncias trabalhamo's
ga� em que alguém se encontra o' jaraguaense até mais do que os ope·
aventurará a esáever o Reinaldo Soal'es Júniot, rários. É, dever de' ofí-

poemli1' em que se nar· a batalhar no jornalis'- ciO, que nos faz djferen-
ram as açÕes graFldio- mo interiorano parana- te das demais profis-

. sas desses homens que ense. Dizia o articulIs" sões. Mas somQs ope-
a' poeira do tempo já ta: "Ainda, recentemen rarios ,da comunicação.
engoliu, mas que devem te, um granáe amiGO Artur Müller, cujo 25.0
,·ser I,embrados para que llJeu de Maringá me con- ano de falecimento se

:OS jovens de hoje - fidenciava: Vivo do jor- assinalou no d'ia 27-4-82,
.os futuros velhos de da- nalismo ,há trillta a!lOs. fói o pr,imeiro !lorne' a
qui a pouco - s�ibam Não tenho wma casa pa- constar no fronttspício,
�valiar o q!Janto :custou ra morar, Não tenho um de 'O Correio do Povo",
o preço do nosso pro- automóvel. Não tenho como foi conhecido, -en-
Qresso, ós que inicia-

.

dinheiro em quaisqtler' tão.
, ram esse, sentimento e, bancos de minha cida- Somos gr'atos aos que
os que·os seguiram atá de. Minha vida é um in- nos mantêm em pé. So·
os dia� de hOje. O de- ferno. Trabalho todos os zinhos ��_ seríamos cin-

,senvolvimento de nos- dias, Q ano inteiro e nã� zas. Felizmente fazemos
sos dias nada mais é recebo os frutos dos parte de �ma comunida-.
do que uma sucessão' meus esforçoS. Não fos- de integrante, onde a

de atos e fatos que se' sem os�empresái-ios dá' maioria nos' considera
perdem nos oonfins de cada unidade 'de nOSSil' úteis.
1876, ou talvez antes, Estado todos os jornais Graças a esses, in i-
Qua n d o os infratores já teriam fechado' as ciamos a caminhada que

tI�s 'Ie!s aqlill' se refu- uas portas. Os jornais nos levará ao ano 64 de
glavam, ,dando motivo à ievam culturä' í-iara to- nossa existência. O que
lenda ,da eXiistência do dos os integrantes de é pouco no imenso >_uni-
índio loiro e aos muitos 'urn município, de um 'lverso em qcle viven7l0s.

.és �e frutas dos civi- Estado e mesmo do

iZ�dos encol'ltraoos pe- . País. Em toda a histó-
o s colonizadores dO tia' do Brasil não cons-

.�
,
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Correio
EDITORIAL

do Povo - 63' anos

Eugißio Victor
Schmöckel

JUDICIARIO TEM INSCRIÇOES ABERTAS PARA CO,NCURSOS ,

C��ram-se no próximo aia, cas de Santa 'Catárina. . Para ,auxiliar JudiCiário Cr$ 30.644,69,
Umta,feira, no Fórum De- cada ófício há uma diversidade o oficial de justiça Cr$ .

ätgadQs João Thomaz Mar- de, documentos a apresentar e 4.4.117,00, e' o comissário de
es de Mattos, de Jaraguá as informações gerais que re- me,nores Cr$ 52.946,00.
I, as inscrições para os gem os concursos poderão ser

corn�urso� '·de aux,iliar �ju�,iGi�r�O, obtidas jimto aQ, Fórum . Na Comarca de .. Jaraguá do

de . SS�t10 de rneilbres, ";oflclal " !. :cl,"'· 'ii? ,W'" ", < StJl exi'stem' 4' vagas para- agen-
J�stlça�e agente (Ie -serviços Q,uanto ao,s sãlarios; Ci agente te,:2 para auxiliar,' i"pàrà c.o-

geraIs d t' d'
.

,

'
,. , '

to de
e.s ma as �ao provimen- de serviços gerais ifá ,receber' missário e':1' para oficial'de jus-

.

,cargos em v$rias ,Co,mar- 'drlicialfr�nfe Cr$ 21.08�,qo,. ° I tiça.

Q.Prefeito'Municipal Vic
tor Bauer assinou no de
correr da semana, centra

tós cujo total supera a ca

sa dos Cr$ 1.325' milhões,
para implantação da pavi
mentação ásfáltlca, eletr+'
ficaçäo rural, construtção
-ce sala de aula \ e melho
rias, hem como, elabora
-ção dos projetos para a

construção de duas novas

pontes
I

em Jaraguá do Sul.
Os l valores dos contratos

praticamente :atingem ao

orçamento do município
. deste 'alilo. '

Com a Instaladora Santa
Rita Ltda., no valer de Cr$
30.811.742,55, para o for
necimento de materiais e

mão-de-obrá destinados à

execução de quinze novas

linhas de eletrificação ru
ral, num a extensão de

- 24.721 metros lineares,
beneflclando os moradores
das Tifa's Fruet, Pellens,
Junkes, Martins, Lange,
Sacht, Pavanello, Less-

", ;.{'
';�

I buscará juntamente com o

agricultor os recursos ne

cessários para prpmover
a melhoria e dará toda a

.as$ist�ncia técnicà oeces-'
sá,i,a.

O Provárzeas - acres

centou,_ pretende ampliar
a fronteira agrícola atrá-

.

vés da drenágem, nivela
mento e irrigação do solo,
permitindo, por exemplo,
que não apenas o arroz se

ja cultivado numa deter

min�da área, mas sim,
também a cana-de-açúcar,
'olerícolas, milho, feijão e

pastagem, procuraAdo', a

maxlma utiliza�ão da área
cultivada.

O responsável p�lo Pro
várzeas nó Vale"do Itapocu'
,crê numa boa receptivida-·
de do Programa na micror

região, mwito embora o a

proveitamento das várzeas
não seja um fato novo,

pois' de há muito essas

áreas vêm sendo utiliza-'

das, principalmente para
o cultivo do arroz e do mi

lho. "Existem, p o r é m,

,muitas áreas a serem re

cuperadas 'e como há fa
cilidade na obtenção de

crédito, uma v�z que exis

te aberta uma linha de cré
dito específica, creio que
o Programa irá se desen
volver e ser bem aceito

pelos agricultores, da mi

crorl'egião. Os eventuai�
int�ressados devem procu
rar o.s técnicos da Acaresc
de seus municípios para
qualquer orientação", con

cluiu.

(
, ,

tares. �,erão quinze ruas do Hau, com saída na Rua
a serem1f�pef.iciadas, além Joinville e lmedlaçö ss' do.
da' contratação dos proje-

' Beira 'Rio Clube de Carn
tos técnicos de outra. Os po.: na Rua Ângelo, S,chio
contratos são da ordem chet, que fará a ligação'
de 'Cr$ 703.318.499,2:; e com a Rua 25 de Julho, na

Cr$ 579.354.70.2,20, res- Vila Nova. Essas , projetes
pectivamente. custarão Cr$ 5.239.783,50,

Também' os projetos de
34 novas ruas que recebe
rão asfalto foram cont-a
tades e deverão custar ao

rnunlclplo a importância de
Cr$ 5.170.3130,00. Com ex

tensão total ,de 9,7 km,
são as seguintes: Jorge
Lacerda, Guilherme Wee-
'ge, Luiz Kienen, Ferdinan
do Pradi, Leopoldo AuglJs
to .Gerent, Alfredo Krause,
Guilherme Herlnq, Josef.
Fontana, José Albus, Car
los Haffermann, Erich' Dou
brawa, Equador, Tljucas,
José Ernrnendoerfer (par
te), José, Menegotti, Ma
ria Ubelina dá Silva, Jas":
quim Francisco de 'Paula;
CeI. Bernardo Grubba (par
te), Tuffle Mahfud, Eugê
nio Nlcollnl, Uruguai, He
leodoro Borges, Miguel
Salai, Júlio Tavares da
Cunha Mello, Donaldo Geh

ring, Orlclúma, Leopoldo
Mahnke, Marina Frutuoso
(parte), . Frederico Bartei, '

Antônio Tobias,' Lorenço
Kanzler, prolongameJilto da
Reinaldo Rau (que dará a

cesso à nova ponte), p'á
tios "do Ginásio de Espor-
tes Artur. Müller e do ,COf'
,PO de Bombeiros Voluntq
r ias � pavimentação das
duas novas pontes que se

rão concluídaS.

Irão receber a .pavimen
tacão as ruas Bértha Wee
ge, Pastor Alberto Schnei
der, João Januário Ayro'
so, João Garlos Stein, An
tônio Carlbs Ferreira, par
te da Francisco de Paula
e na Presidente Epitácio
Pessoa, a princípio f o i
contratada a execução dos
projetos técnicos, do final
do calçamento até' a casa
comercial d e Waldemar
R a u. Serão beneficiadas'
ainda as ruas. João Rope
latto, Luiz Sarti, Júlio Tis
si à Antônio Machado (Ne
reu Ramos) e as rodovias
JGS-346' (da SC-301' ao

bairro João Pessoa), JG-S-
4�2 -- de doão Pessoa à
divisa- c o m. Schroeder,
JGS-010. __:_ em Santa lu
zia e a JGS-331 ....... Tifas
Tatu e Maffezzol'li, tam
bém em Santa Luzia.

Essas, ruas e. rodovias
contratadas têm

.

extensão
de 24.118 metros.

1

•

7

8

, Finalmente" com a So
tepà', de" FlorianópoUs, o

município . contratou ds '

projetos
. de ,duas· novas

pontes que serão .construí
dás sobre os Rios Itapücu
e Jaraguá, a partir 'd'J pro
longamento da Rua Eei�o,l-

1

.1

:I

Capital Sul�erlcanà•
.

Chaptu

CO'lércio fechará duranie jogos da

Seleção na Copa d'o' M/uodO
- Por maioria absoluta dos
associados' do Clube de
Diretores Lojistas de Ja
raguá ,do Sul, decidiü-se
pelo fechamento do comér
cio durante os dias � em

que a Seleção Brasileira
de Futebol atuar na Copa
do Mundo da Espanha. Es
tabeleceu-se também ho
rários específicos de aten
dimento ao público, possi
bilitando, desta maneira,
que os Comerciarias pos
sam assistir �o seleciona
do canarinho em su'as pró
prias residências.

Assim),' na primeira fase
dos jogos" quando o Bra
sil enfrentará os adversá
rios às 16, horas, todo o

comércio fechará as por
tas

.

às 15h30 e também
não púmanecerá: aberto
ao meio-dia, conforme pre
tendiam. al.guns associados.

Em caso de classifica
ção da Seíeção à segunda
fase e se a mesma jogar
às 12h15, ·0 comércio fe
chará ao meio-dia, reabrin
do somente às 15 horas ..

tal interesse do comércio
catarinense.

A Convenção Estadual
,do Comércio Lojista, que·
irá mostrar a força do ce

<Jelismo catarinense, será
aberta às 20 horas do dia
13, 'quinta�feira" no Audj
tório <;lo Cine Teatro Dom
RoscO, e deverá raunir em
torno de 700 convencio
nais. Ela será' presidida
pelo empresário jaraguaen
se Udo Wagner, que é o

vice-president� da Federa
ção do Comércio Lojista
de Santa Catarina, em vir
tude da impossibi1�dade
do comparecimento do pre-

, sidente ISamuel Schubbert.
À título de i,lustração,

Santa Catarina tem 62
CDLs e·2 novos estão sen

do criàdos" reunindo cer-·

ca de 1.50.0 ce�elistas.

" ,

CONVENÇAOESTADUAL

,

'"

cuAsO

Santa Catarina dispõe
. em ,seu litoral de 218 mil
hectares de várzeas irrigá
veis, de àcordo.com as es'.

timativas, dos quais 100
mil hectares Já foram in-

'corporados -e outros 150
mil não são expiorados,
deVido as' péssimas con

,dições de' pJant�o. Essas
, áreas localizam-:se nas ba-
',cias dos rios' Itajaí-Açu,
Itapocu, Tijucas, Mampitu
ba, Tubarão, Araranguá,
Pirabeiraba, Sahy-Açu, Va
Ie do Rio Canoas e do

Iguaçu.
No Vale do Itapocll, em

bora a equip� de técnicos'
da Acaresc de Joinvílle já,
esteja atuando no Provár-

/

:t.'eas, outra está se. insta
lando em Jaraguá do Sul,
formada pelo engenheiro
agrôFlomo Domingos Sá
vio Eberhardt e pelo téc- COORDENAÇAO EM

nico-agrícola Waldir Bagio, JARAGUA
. com responsabilidade de O Programa de Aprovei
,

atuação sobre os munlcí- tamentO RaciQnal de Vár

pios de Jaraguá do Sul" zeas Irrigáveis-Provárzeas,
,Massaranduba, Guarami- terá no Norte e no Médio

rim, Schroeder e Corupá. e Alto Vale do Itajaí cinc,o
Conforme expliCOU ao equipes técnicas em fun

. "mais antigo" o agrônomo cionamentö nos Escritó

Dorningos SáviQ Eberhardt, riós da Acaresc, nos mu

. o ,objetivo desse Progra- nicípios de Jaraguá do Sul,
ma é o de 'estender a fron- Joinville, Canoinhas" Tim
teira agrícola cam a dre- bó e Taiá, cada qual. pres
nagern, il'rigação e nivela- tando assistênCia aos mu
mento do solo.� Neste sen- nicípios a elas jl:Jrisdieio
tido. a equipe ao / ser pro- I,dos. A coordenação re-

,

curada. pelo agricultor "in- gional ficará locaHzada em

teressado em promover Jaraguá do Sul, na' Aca-

'.·rn�'hor:ias e,m �uas várzeas resc, enearreg�da.do sf3tor
fará o leva'ntamel);to tópo� admi'nistrativo:';i;,fól téc'nico
gráf'?o". dó,' tert�n:o� ';'elabo- do Pr,ovárzeas 'r:ie�sas re-'

,rará '0,,\ projeto 't�cni�;�: e ..gi,ões.' ':,., '

Setenta' . candidatos es·

tão inscritos ao Curso d �

Técnicas de Atendimento
ao Público, que será mi-,

nistrado pelo Professor Si

qweira Neto. Em razão- do

grande número de interê.s-
Pelo menos' dezena e sados, foram dividi�os em

meia de lojistas jaraguaen- dua§' turmasj uma de 17 a

ses deverão marcar pre- 21. de maio e outra de 24

sença de 13 a 16 de maio, a 29 do mesmo mês. O 10-
em Rio do Sul" na XV Con� cal sefá o Centro Empre
venção ,Estadual do Co-' ,sariai de Jaraguá dQ, Sul.,
mércio Lojista e XIV Se-

.

No dia 2 de j unh o ,

minário EstadtJal do SPC. I os 'cedelistas jaraguaen
O temário central da Coh- ses retlnem-se novamente,

v�nção será "A Eficil3ncia desta feita para "escolher
na Loja" . .várias ednferên� o substituto He Má'Í'iO�e�ppI
eias

.

estã?' pr()'gramadas, na pre�idêriciä, que i�)lr' tá':'
,com telJla,s_:'dive�sos,' ,de vi� . em final, de' mandato>

"

'I X ';.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fa�em anos h'oje: 08,

Fazem anos domingo

Sra. Mariana Ml1rara
Sr. Wigando Staatz
Sra. Aaélla Enke Karsten, em
Estrada Nova.
Sr. Grégório MüHer, em Corupá
Sr. José Henn, em -Jaraquazlnho

'. ",Canísio Marcos Zimmermann
Marisa Marlene' Hol'ler
Celso Orlando Piermann
Viviane Krause
Alfonso Blank
,Ademar Blank.

.

Dia 10 de malo- "

,

.

Sr. Jorge Mattar
.

"

\

Sra. Ana' Panstein, em Jªragua �4
Srta. Anita Lippinski
Sr. Daniel Costa Alves
Sra. Maria J. Hansen
Sr. Antônio Scliwartz

.

Simone, filha do Dr. Clayton e Má
gu'idá Pfeiffer Kar:aFl, em Cwritiba.
,Sr. Antenor Gonzaga dos Santos.

.
,

.

, ,

"

,
Dia 11 de m�io .

Sra. Marian Mahnke Henschel
Sra. Anita,' esposa do Sr. Herbert
Buerger.
Sr. José 'Carlos Gesser" em

, Cbncórdia.
Sra. Zilda Schmöckel, em Curitiba
Sr.. 4uís Célio Bmgnago. '

,)

Dia 12 de maio .

•. Sr. José Peters
Sra. Mâria Ma:yer
Sr. Mário Roters
Sr, -Dankwart Hermann
Sr. Werfer Meier, na Barra do Rio
Cerlio.
Sra. Alzira Wolf ßaduenz, em Rio
Cerro 1.1.

'

Clál:ldia Danielê Ristow ,

,Sr..Harry Porath
Izabeel M. Schaldach ,

. Sr. Marco Antônio Roennau, em

-ßampo' Bom-RS.,
Sra. Magda, esposa do Sr. Walde

,
mar Maxil!l1iliano Rau.

Dia 13 de Maio' ,

Dra. Zilá Rodrigues Leite,', advoga-
'

da em Itaperuna-RJ. "

"

Sr. 1,ldefonso Buhr
,

Sr. Waldem�u Antônio Vasel
Sra. Adélia Gàscho Schwarti, em

JaraguazinJ:Jo..
",

,

Sr. Santino Rita, no Rio de Janeiro,
·Sr. João Màlinr'ich, em Atàlanta-SC.�'

.

Sr. OrdeH 0.- Rafaelli RodrigUes.
Dia 14 dé' 'maio
Srta. Eny Herbst. �01 Por�o Alegre
Sr. Albano Kanzler
Srta. Hortência Satíer
Sr. Ivo Berner I

Vera, Lúcia Marcarilili
SrrMário, José Krause

Aos aniversariantes,
mentos deste jornal.

OS ,cumpri-

I Nesta ,estação•. vista�se bem

'e confortavelmente. C o r.r:i p r e
calçados e confecções. na '

Cinderela, on�e V9cê eAcontra

as melhores opções.

) Veste bem. A moda certa.

, CINDERELA

r' ,',.".

Sábado.- S,e�na de 08 a 14 de maio die 1982

Sra. Marci Olga Mascarenhas' de,
.' Oliveira. •

Sr.: Osmar Schmltt, em S. José
.. Dia 16 de abril

dos Pinhais---PR. ;;

Dona' Elsa Buck
Sr. Rodolfo Maier'
Sr. Bruno Frledel
Sra. Adélia, esposa do, Sr. Rudolf

'

Dia 22 de a'bril
Harbs.
Sra. Doroty Vitória Grubba Tava- • Daniela, flilha de Gilberto (Márcla]
res da Cunha Mello.

I Fausel,
Sr: Ademar Herrn, em Jaraquezlnhe
Sra. Norma, esposa do Sr. Oswaldo Dia 23 de abril

'Otto Reimer.
'Terezinha dê Lourdes Kanzler
'Sra. Charlotte Voelz Neitzel.

,NASCIMENTOS
'

..

,

I i
Dia 14 de abril
I

Denis, filho de G�ido {Dóri's) Rosä,

Katlane, tilha de Artur (Lítvlna)
Heller:

Fernando, filho de Renato (Arlete)
Raboch.
Arlindo, filJilo de Willy- (lnqrld) Bod-
denberg :

'

c

'

Di� 24 de abril

Sandro, filho ds tl!iz (Terezmha)
Augusto.

Dia 26 de abril

Diego, filho de Dilmo (Leonida) Prá
'Robsolil, filho. .ee Edemar (Natália)
Sjoeberg. -

Márcio, filho de João (Irene) de
Souza.

'

I
,
Dia 27 die abril ..

,

Francisneide, .

(Áurea� Kreis.
Anderson, filhó
Bertholldi.

Dia 28 de abril

filha de Norberto

de Alcid'es (Karin)...._

Mauríóió, filho de Waldemar' (Ma-
ria) Krueg�r. , ,

Rudinei, filho de Udefonso.(Roselí)
\'

. Corrêa. ,

Frederica, filha de Jaime (Lizette)
Richter. , I

Suelle, filha de Leonardo (Marja)
Petry.

Dia 29 de abril

Irineu, filho d,e Irineu' '(Cláudia) ,

Sbors' Patrícia, filha, de .Moacir (SÔ
liIia) Gonçal'lfe�.

Dia t.o de maio '

Marciam�, filha de. Ademir (Val;
traud) Drews.

'

,
'

.

Dia 02 de maio

Charles, filho de Germano (Loni
ta) Seil.

Dia 03 de maio

Carlos, filho. de' Audino (Isolde)
Pedrotti.

.

.

Pal;Jlo César, filho de Elpídio '(Ene�
di'r) Schneider. .

Alexandro, fillío' ,de Raol (Màrii:i)
E':I�I,er.,

.

,
,.), ,

Dia 04 de maio

J.,ucinei; filha de eacemiro (Izabel)
Hernachi. .

Micheie, f,'uha de Valdir (Alívia)
'�

Zietz. \' ,

Gisel�, mha de Marivaldo {Rose
, marie) Bornhausen..
Jackson, fiJho de Armiro (Maria)
Jag,elsky.

o seguro é a'�nica forma dei

-proteger seu patrimôn.io.

\

Seguro.s· A.
Oferrec'emos seguralilçà ,e tran-

_ J .

qüilid�de.

Av. Mal. Deodoro, 1092 - Fo

liIe 72-1788 - JaragLiá do Sul-SC.
\,

.

'

Revidencie sentimentos de afeto, cari
nbo, amor,.e sauda�e" presenteando ,flo
res.

,
'Maio é um mês especial, poís. além,

: de assinalar o' dla (lad lcado às mães,
.

que
'

se comemora neste dornlnqo,
.

mar:ca
.

também o aniver-sário de fun-
dação do "Correio do Povo", que no

dia 1 O vê passar o seu 63.0 ano de
exlstêncla, sempre lutando a boa lu
ta e reslstlndo aos sucesslvos gol
pes impostos pelos, alucinantes au

mentos .para a sua confeeçäo. Mas
vamos tocando o barco, e esperamos'
conttnuar recebendo o apoio e a com

'preensão de todos.

O' 'Sindicato dos Profissionais de
Enfermagem do Norte do- Estado irá
promover no Juventus, no dra 15 vin
douro, o III Balle da Rainha Enferma
gem do Norte do Estado. de Santa
Catar.ina, a partir. das 21 horas. Krü
ger' e seu Conjunto dará o recado
musreal e do concurso participarão
,11 candidatas, 4 dos quals ide Jara
'guá do Sul, que desfilar.ão em três
trajes .,.....' esporte, social e banho. In:
gressos podem ser adquiridos ante

cipadamente com o Hilário, no: Hos
pital Jaraqué. No dia haverá ônibus
especiais partlnde às 21 h da rodo
viária .. e às 21 h30, da Barra do Bio
Cerro.

"

,,. * ... ,

Agradecemos a gentileza do con-:

vite da dlretorla da Carroçarias Argi
Ltda., para participarmos neste sá
bado, dia 8,

.

às 9 horas, nas depen�,
dênclas da empresa,' das comemora

ções pela passàgem do' décimo an l- ,

versário de hmdação. Aq fazermos
o r�gistro, cl!Jmprimentamos .

ao seu

corpo <;Jiretivo e de fwncionários por
tão importante data. i

� (

I '
* * * I

Já sé encontra ria Emmendoerfer
Comércio de IVeículos Ltda. o Monza -

da General Motors do Brasil, o pri-'
meiro carro brasHeiro produzido .den
tro db conceito de .carro mundial. O
lançamento será na próxima semana,
tanto aqui �em Jaraguá do. Sul' como '.

à r:l,ível nacional.
... * ...

Será na qyarta-feira, dia 12, às 15h
30, o caf.é-desfile pr.omovido pela As-

'

sociação de Pais e Amigos dos Ex
cepcionais cdê Jaraguá do Sul. O a

contecimento, que' deverá 'contar com
o .prestig'iamento de to'dos, será. no

eluDe A1llético Baependi, Il:lf.ij�f arre-'
cadação reverterá em fav,er da enti-

Idade, para manter. e mE:llborar o aten
, dimento téCRico, j:)edagógiéo e profis
sionalizante dos seus aluno.s. A co

luna pede também apoio a esta pro-
moção.

*: * '"

.

..... -

Não será surpres'a' alguma para
e�ta col'una se o próximo pr:esidente

,

do Clube. de Diretores Lojistas de
Jaraguá do Sul recair na pessoa do
empresário Rufino Schulz, em subs
tituição a MáriO, Papp. A eleição' se-

, rá no dia, 2 de junho,
,

" ... * ...

, Casamentos' deste final-de�semana.
. N'a MatriZ São Sã6"ástiäo,' às 17 ho
ras,- Amauri Borges e Delmira Ra-.
boch, .

Marcílio Maria e UJzia Stei
lein, Vi.lmar Karsten e Rita Eisch
taedt, João Stein Neto e Inês Denk.
As 18 boras, César Pamplona e Lídia
Theilacker. Na Barra do Rio Cerro,
às 18 horas também, Aloísio Franz'

< ner e Arlete Bolauf e Armando Sa-,'
,tio Takano e Adelaide Fránzner.

FALECIM'E'NTOS"

Dia 27 de abril
Walter.' Imroth, 67' anos, Rio da·
Luz II.· ,

Emma Aparecida Ochner, 7 meses,

Jaraguá'Esquerdo. .

\

Pedro Fernandes, 33 anos, Estra
da '. Nova.

'kDia 28 de abril ,

\Ernesto Lewerenz, 68 anos, nesta.
Dia 29 de abril

.

Adele Giovanella Zangtielini, 67
anos, em Nereu Ramos.

1.0 de maio
Emílio Baehr, 79 anos, Barra do '

Rio Cerro.
I Hartw)g Weber, 64 anos', nesta.

, Dia 03 de maio "

. ·Jaime Hac�bartfu, 2 dias� Schroeder "
'

Alma, Hofmann Bottenberg,' 8.0
anos; 'Barra do Rio Cerro .

Relégios Seiko, Technos; Ri

coh, violões, cristais e artigos-
, "

para ,presentes é com Ó'
�

LANZNAS'FER
'Bouquê, cdroas e decoraçõe:; em geral.

FLORICULTURA IMPERIAL

.'

Nov'o' endereço: Rua Rehfoldo Rau, '86
Fone 7'2�1801 .� JARAGUÁ DO SUL-SC

� - , .
'.

. -",,' . \ �

,

,
. "

Na Comunidade Evangélica Lute-' ,

Começa no dia 24 'Oe maio a
'

rana, recebem a bênção matrimonial
I

petições Internas de Espírito
os jovens__Sebastião Valdir Moraes e

.

do Baependl, nas modalidades'
, 'Zenaide Assrnann, às 17 horas; Re- ro Ie bolão" tradição que se re
nê 1 Hansen e Neusa Maria dos San- cada ano., As festlvldades se
tos, às 17h30 e,' às' 19 horas, 'Rolf cerradas no dia �9, com o "8

Hess,e e Evanir Cecília Ohlquelelro . Espírito' Santo", com o emba
A 19a.' Ucre e as' Unidades Sani- "Os Sonatas", de S.' Bento do

... * ,'"

tárlas de Jaraguá do Sul e Guarami-
rim lançam terça-feira, às 10 horas,

A "coluna destaca á ex,celente
a campanha' educativa "A Dentição e

formance do garotão Sílvio Ro.b

,a Criança" t promövída pelas. Secre- Ewald, 'que obteve a terceira cot
tarías da .Educaçäo ,e' da Saúde . O ção, domtnqo, competindo pela
ato dar-se-á na 'fundação Educàcio- weg, em Imbitul?a,' na categoria
nal Regional Jaraguaense. cípal, na abertura oficial do Ca

nato Catarinense de Ciclismo. �
das, grandes revelações do pedal
tarinense nos últimos anos. Va
me rapaz, pois o teu futuro é gr

, ... * '"

O vlce-prefeito Sigolf Schunke
se que não mais concorrerá ao

go de prefeito municipal no ple'it
\ 15 de novembro, Com sublegenda
mesmo só. A confirmação é do
prio mas, índependente disso, o

'tido governistà prepara a sua,e�
tégia política 'com,um único 'objeti
vencer."

.

..
'''' * '-li" ,

• __

Foi inaugu(ad'a� óhteni;' às' 9 heras,

Em Guarami�im�' inicia-se às '15 a Microdestilaria d'e,'Alcool Carbllrap-

.horas ,deste ,sábadó, ri 1:0 Torneio. de té; 'iQ,stalada no Colég'io. Agrtcola
Futebol Suíço, parii os "garotÕes" a- "SenaClor Gomes 'i:lel 01ivei,ra'\ e

cima. de trinta, anß.s, COI11 a particl- Araquari, Convite para as soleni

pação das Lojas ,tleírt, �6I:Jatamiren-' . des aportou aqui na redação.
,

... * ...

se, Bamerindus e Imam� "SeguOOo--'o
amigo Osmar Klein, jogam hoje Imam ' No dia 23 de maio prÓximo, acon'

x Gmaramirense 'às 15 horas e às tecerá em �araguá <jo S�!, tlp' �jf1�
16h15, Bamel'indus x Lojas Kleih. O

j
I sio de Esportes" Artur MÜlle't,. a' p�

osm.ar garante que a turma irá rolar., .meira Maranata do Mövimento

direitinho a redollda... '. Emaus, dá Diocese de Joinville, nl:r

áno de 1982. Os partiCjpantes, deve?!
I

rão confirmar presen'ça até o dia,1
de maio. Vamos voltar brev.e ao a

sunto.

GiEHJE' & INFORMAÇOES
,

Quem aconteceu em grande forma
foi a aguerrida equipe 'do Az de Ou-
ro Boliche Olube, no passado 28 de
abril de 1982, durante um jantar de
confraternização, no fechado e sele
to JocaLda diretoria da Arweg � As
sociação Recreativa Weg, no início
da Rodovia Waldemar Gruba-SC 301.
Como -a-época está toda, dedicada às
pré-convenções, parece Que o famoso
clube Ç1e' bolão. também deixou-se le
var pela moda, anteclpando por al
guns dias a eleição da diretoria que
deverá conduzir o clube para o des:
tino de seu 35.0 ano de existência -
e seu JUBILEU DE CORAL. Na opor
tunidade' foi eleita e empossada a

'nova diretoria, 'a. saber: Presidente
- Geraldo �ernil1ghaus, 1.° Secretá
rjo :- Möacyr Rogério Sens, 2.0,Se
cretário - Reiner Modro, Te�o'úreí
ro � -o eterno agellte financeilio do
clube, Carl- Otto Enclerle, Orador -,
Loreno Antônio Marcatto, Orador Ad;;

.

junto- ..- Eugênio ',30l?é da.' Silva, Di.�
r,etor Esportivo - Ademar Branden
burg e. Diretor Social - DQI;vª1 Mar
catt'o. Como se sabe, o cliJhé foi fun:'

ldado no dia 8 de máio de 1948, vi- I

vendo ainda dentro do clube três de
'

seus fundador,es: Heinrich qeffer,t Jr:,

'II)orval Marcatto·e Walter. Carlos Her· .

tel. O Az de Ouro e .filiado aoClube I

Atlético Baependi. e tem uma' parti
cularidade: não tem; estatutos.. As
coisas são resolvidas pelo consenso

,comlJm, uma espécie de estatuto ver

bal que se malii,tém com peqúenas al
terações, I produto da adaptação do
dube . aos tempos' que correm.' Ao
mais antFgo clube de bolão eUjl ativi�
dade permanente no C.A. Baependi,
os ,parabéns pelos'seus '34 anos de
,existência e votos de'que a di,reto
ria conduza o "veterano" ao 'seu jl;
bil,eu de coral.

... ' * ....

O Pastor R'tchárcl Herman� WaÚi- I

rier e Esposa, que vieram da Alema,
.nha especialmente para as comemo

rações dos 75 anos 'de funclaç'ão da
Comunidade EvangéUica Luterana d�
rJaraguá do Sul, q0ntinuam a vis)tar,
amigos. Neste domingo almoçàm com

o casal jar.aguaen�e Victor (IIIa)\Iier
gutz em Vila. Itoupava, na resi'dêRcia'
do casal Edg�r Gr:wtZmacher. Também
estarão presentes D.a Hiida Baumann

.

e o Pastor Robert Kienas.
.

.

l/°
-

� •

;
•

{ o.

I

"Sogra também � mãe, poi� se não
fosse mãe, não seria sogra".

; ,Aulas
I

de Piano' ,

ICIWÉIA F.. DÉLLAGIUSTINA
Profe�sora

Rua Walter Jalil'sse�, 96 - Fo
nes para recado:'· 72·1282 e

72-1257.

: Jaraguá í

do Su'l :- SC.

,
.'

,
I

O conhecida' casal da socied
[araquaense lldo , (Asthéria) Var
embarca, dla 12 em Navegantes
ra Manaus, vlà \ Varig naturatllle
de onde reto,rna no dià/17.'

.

. ... * ...

'\,F�i de ;fat� uma bele�â' 'o 'ceri'
nlal de abertura do Oarnpeonato

. tadual Escolar de FwteboJ, no últ
�ábado; nO" Baependi . "Ä equipe
Dr. Murillo esmerou,:,se nos pr
rativos ,e tudo saiu conforme ma

o. figurino '. DeVe ''ter., sido -a. m
.

'abertura, em muito se pareCendo
a magnitude: CIos XXI' JASC.

" , '" *''''
..

O Dr, Sérgio de Bem, JuiZ' de
reito da Comarca' dê) Videira,' 'dev
assumir úm dos

-

cargos de juiz;
Com�rc!3 de �araguá :do. Sul, apó
instalação da 2a. Vara. O Dr. Sé
é filho do casal Pàulino João de
e. Senhora, da ,soci�dade guara
rense.

Com a finaUdade de promover
desenvolvimento dos negóciós'
Rio de Janeiro, o Conselho de Ad

nistração da Mar.isol S.A. � Ind
tria do Vestuário, aprovpu a: prp
'ta

-

da diretoria no"sEtntidO dê ii:i'st
úm escritório de vélJ'das. B'oJa b
ca' aos amigos da Marisol, em,pr
que sempre deu força à imprensá'
c.al.

... *:'"

. A coordenaçãõ do 10.0 -Festival
Inverno de Itajaí está informando q
se encerram no próximo dia 15
corrente as inscrições para o Co
çurso, de Poesia, que neste ano te

.a participação de aproximadamen
. cem poetas de vários Estados bra,
leiros. Os prêmios töta)izam ':Cr$ 1

mil. Os poetas cá da terra não dtt
vem perder esta oportunidade.

. ... * ...

Aviso ao�, lJaveganJes: A emi§sãÔ
de um cheque sem fundos, devol�
dÇ> dlllas vezes pelo ser,viço de R,om
:pens,a,ção, desde' o

. �i'à" 1.0 'd'e"'maio
custa ao emitente Cr$ 4 mil. Ante"
riormente a multa era de Or$ 2.767,001

l.", �'***

Uma área de terras com um

tl\íllimõ pe 35. OOOm2, destina- 1

<da,à Associação, Recreativa.

Tratar 'êm Com. llid. BRE�, ..

THAUPT SIA, com Sr � S�R-'
'GIO, ou pe'lo Fone 72-0944. ;

.\

COMPRA-SE'

Or� 'Vilório Alla'ir
'

. .'Clínica Dr. Oslhn Manna

Doenças)' 'Circulatórias
•

.

I

ADVOGÂDO, ,

Varlze�-al;terloselero8e - tromboses - flebites'-
.

hipertensão arterial - 61eeras de pel"f:l8S.'Central I Especializada' em Cobrançà
Empl1esaria,1 ,e. Partjcular. Cobrança' Judi-

; ciã!' e Inventário.
"

�,..;,
•

-,

Ir'
"

•

Rua "Domingos da N�",a, �83t�, �à-,
Sut;;,;;:... Fone"72:000

....
, .

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

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO ...;,;. JIil'agU' cio Sul-SC

I

Prpclal'as d, Casalellll '

Edital 12.542 de 28-04-1982
,

CONRADO. HOF�ANN e RENATE SPREDEMANN
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de

Jar:aguá do Sul, domi,ciHado e residente em. Rio
da Luz III� neste distrito, filtío de Ricardo Hoffmànn
e de- Lina Holz Hoffmann. ",'

Ela, brasileif�,. ,:,iúval do I�r" natural de -Jara
guá do Sul, domlclllada e resldents na Rua Joa
quim Franclsco de Paula, nesta cidade, filha de
Alberto Borchardt e de Selma qrews Borchardt
Edital 12.543 de 28-04-1'982 .' '. :/i
AMILTON Hl:J:K DE LIMA e LOCIA YlISNIEWSKI'

�.

. Ele,"brasileiro, selteíro.. motorisl�,' "atlirat de
Sã@ Mateus do Sul- Paraná, domlclllado e. resí- ',
dente na R.ua Babi.a, nesta cidade; filttõde Fran
cisco Ferreira de Llfna e de Apolonia Huk de Lima.

'Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Säo
Mateus do Sul

.

......,· Paraná, domiciliada e residente
ria Rua Bahia, nesta cidade, filha.de Estanislau
Wisniews�i Filho e de Amália Trawinskl Wisniews-
�:

.

Edital 12.544 de 28-04-1982
GILBERTO PICCOLI e ISOMIRA MOREIRA

. Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório
natural de Jar:aguá do Sul, domlcíttado e teSiden'�
te na Rua Pará, nesta cidade, filho de Oscar Plcco
ll e de Maria dos Santos PJccoli.

,
' Ela, brasiléi.r" solteira, ,telefonista, natural de
José BQiteux ..__ tbirama, neste Estado; domicilia-'
d� e residente na Rua Epitacio Pessoa, nesta ci
dade, filha de, ,Gregório Moreira é de Alma Pieritz.
Edital 12.545 de 29-04-1982

'

MÁRCIO FENSKI e NEZI SANTILIA ESTEvAO
Ele,

.

brasileiro, solteiro, operário, natural de
JaragUá do Sul, domlclhado 'e residente na Rua
253, nesta cidade, filbo de Willy Fenskl' e de Ali-
dia Richert Fenskl. ,

i Ela, brasileira, soltelra," costureira, natural de
-Talö, neste Estado,' domiciliada e réSid'ente na

'Rua José Bauer, nesta cidade, filha de' Francoiino
.,' Manoel ,Estevão, Júnior e Santilia' Capistrani Es- '

tevão. ',.
.

.

. c··,·,

Edit�1 12.546 de' 29-04-1982
ADELINO MARENZANI e LOURDES MATEICY'K

Ele, 'brasiteiro, solteiro, açador,' natural' .de
Massaranduba; neste Estado, dötnitiliadö e resi
dellte na Rua Amazonas, nesta cidade, filho de
Antonio

'

M�guel. Marenzarii e de Helena Marangon'i
Marenzani. ":"" '

. ,

Ela, brasileira, solteira, operária, 'natural de
Massaranduba, neste Estado, domiCiliada e fesi·

'

dente I)a RuS' Wal�er·M.�rquardt, nesta cidade, fi
,�

lha:'� . Francisco"�ateicyk 'e de Victoria Matus-
zewska Mateicyl<.

.

, , ".
Edital 12.547 de:17-04-1982 ,',

.�Côpi.a reCebida de, 'Cartório dá 'Joi!wille, neste
,

Eslado. "

,

I

'

• .'. ", :.

<, ADEMILS'()N' .lÖst JONKES e CLelA MARIA
-DE AGUIAR

.

�'"
' , '

:;, Ele, I:>r.asileiror� solteiro, vendedor, natural (ie
;Jarag�á ,do ,�úl,' dömitillado' e.' r:esidente na Rtia
Acre, nesta Cidade, fi.lho de Antonio Adelino ,Jun-
kes e de',AI,z�ra FaQundes Junkes: '

.

Ela, bl',a�ileità, ,soltéira,� secretária, natural, de
Joh'iville� n�st�. 'estado,

.

domiciliada e· residente
em Joinvmê,\',nes�e,Estado, filha de EU$tachlo Ma
noel de AQula'r. N�tfd' é (te Olga. Co,rrêà. 'doe Àgü'iar.
.Edital 12.548 'de' 30:04-19B2

.

:
, C�UDEMIR GELSC�,LfSITER.e ANEGRETt\

; ,ROEDER·· .,'
.

, ,

.,' �.', 'v ,

'

; ,

Ele, b.rasileiro, ,solteiro, torneiro, natural . de
.' Ria do Suf, neste,. Estado" domiciliado e resident,:!,
na Rua JOão Planinscheck, nesta cidade, filho de
Marcolino Gelschleiter e de Angelina Geisphieiter.' ,

, Ela, brasileira, so�teira,' balconista.; mitural de
Jaraguá do Sul, domiciliada 'e residente em Rio

I
Cêrro·l,I, neste distrito, fUha de Heinz Roe.der e de' :
:Regina' Borohardt: Roeder�

.

.

...

,: 'Edital 1,2 ..549 de 30�04-19,82', . _'

'GERALDO: LUCIANO e 'EL.FRIDA' WELUR T;
•

Ele, 'brasileiro, soltei'ro, operário,t nirtúral de (

Schroeder, neste Estado, domiciliado e residente
em, Joinv!Ue, neste E$ta�oj fil�Q:,,;de Lauro; LlJciano _':

e de Gertrudes Kohls, l,.uc.i�no· ..
' . ..' " ",,'

Ela, brasileira, solteirâ: éostureira, natural de
, Jaraguá c;lo Sul. domiciliada e' residentel em Três

Ríós dó'Norte" neste' di'strito, filha de Fritz Henri-
que Weller e de Marià IEí-dmann"Weller'. :'�.' ,I 0\

�dital 12.550 dei aO-04-1982 ' '·"i

. LORENO MARQUARDT e INGRID VOLKMANN
u

.

EI,á,',bt.asUeir()�, ,solteiro, vendedor,< 'n;atur_al ,de" ,

J�raguá, c;lo.ßul, dO)11iciliado e residente em_ R,(i'�,
da Luz 1'1 :naste distrito, filbo de Werner Marquardt

,

: � de Ruth l�ieJieft tI(1arqu,afdt.. ,
' .' . <. :

..

' ,..-
. Ela, brasU�ir,�•. solteira; "do lar,'"natwal d�, J:a., '.

,

. t:aguá. do Sul, .dqrniç.iliada.e re$idente em, Rio Cêr-
, ro II, neste distrito, filha de Arno Volkmann e de
Eltrit.f:ta Gialow VoU<mann. ',. .

. Edital 12.551 'de,_30-G4-198�.. ..."

JOSé ALCIDES: LlESE�BERG, e MARILZE '

IiIILLESH.EIM l: : ":'
'

""i' ':,," '.' .

Ele, br.asi,teh:o�, solteiro, op�ráriq" natu,ral de

<, ' .Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ribei-
� • rio Molhá,. neste pist:r,ito, filho,. de� .carlos, Li��ell' .'

l!erg e de, H i Idegart Fodi LI; esenberg .
"

, Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Ja

ra�aguá do Sul, domiciliada e residente em Ri
b$trão, Molha, neste distrito, filha de ,Artulino HU- .

f1eim e de Ela. ,eorok Hllle$h�lm. ,I :' \

I�I" �2 .• 5.5�.dé aa.��-1.�82 ,.;_ ,Cópia do' Cart�ri9
,\.2Uar,amlrl·rn. n�ste Esta<io.. '

",
'

a.;DENI ARTEMIRO DÓS SANTOS e IVANI� ,
';

�N�'
.

',:
.

Ele, . brasj'leiro. 'soltélro, lavrador, naturál de,
. aramirim, 'neste Estado;"domiciUado e residente
,Guaramirim, meste Estado, filhO' de, Ärtemiro.
é,.dos S,antos e de Olgli, .Ana Nlathado dos'
os. ,+' ",'

, Elà, brasilei'ra, solteira, do lar, natural de Ja-
� raguá ,do, Sul, domiciliada"e residente na Rua Car

lo� Meier, nesta cldade, tillla de Willy Be'rndt e de

I

�
__"..-----.o--_

. WeuAcio,al_Dlos $ ..A�, - GrupoWeu,
CGC NP 75397463/0001-38
C0'fPANHI� DE CAPITAL, FECHADO {

.

,RUA 'JOINVILI,jE, 3000
dARAGUA DO SUL - SC

"
.

,
I

Edit Marquardt. Berndt.
Edital 12.553 de '03-05-1982
Cópia recebida do Cartório de Barra Velha, neste
Estado.' '.

VALDEMAR GONÇÂL;VES e MARIA LÉNI DE
BORBA

"

.

Ele, brastleírö, solteiro; tlnturelro, natural des.
te Estado, domiciliado e r�sid.ente na Rua'Ernesto
Lessmanö, nesta cidade, fifho de Marina Luiza Gon-
çalves. ,

.. .

Ela, brasileira, soltetra, natural deste-Estado,
domiciliada e residente em Barra Velha, neste Es
tado, filha de Avelino Líiclo de 'Borba e de Satur'
nina Silveira Borba.
E,dItal 12.554 de 04-05-1982 '
MOACIR LOSI ê LEONISIA CISZ ,

. _ ,Ele. braslletro; solteiro, motorista, natural de
Doutor Pedrinho, neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua 25 de 'Julho; nesta cidade, filho
, de. Oarméllo Losi e' de Clara Campestrini. _

Ela, -braslletra; solteira, telefonlsta, natural de
Massaranduba, neste

, Estado, domiciliada e resi
dente na flua 25 de Julho, nesta cidade,' filha de
José Olsz e de Altda Fodi Olsz .

"

Edital 12.,555 de 04..05-1982
Cópia receblda 'do Oartôrlo de Barra Vel�a, neste
.Estado., '\
AIRTON JOAO DE BORBA e BERNARDE:TE

I

DE BORBA "

.

,

'

'Ele, .

brasileiro, ;j,söltei�o. operário, natural des
te Estado, domiciliado e residente na Rua José
Teodoro Ribeiro, nesta cidade, filho de João Fran
cisco de Borba e deAntonia Silveira de Borba.

Ela, brasileira; solteira, do lar, natural deste
Estado, domiciliada' e residente em; Barra Velha,
neste Estado, filha de Cláudio José de IBorba e de
Izabel Souza de Borba.
Edital 12.556 de 04-05-1982 � • ,

IV�N PILÓN TORRES e ROBIA FRIEDEMANN
Ele, brasllelro, solteiro, auxiliar de escritório

. natural de Braço do Norte, neste Estado, 'domici�'
liado e residente na Rua 25 de -Julho, nesta cida
de, filho ,de Va!doinir Torres e de lida Pllon Torres.

Ela, brasUeira. solteira, auxiliar financeiro na

tur.al, de Jaraguá do, Sul, 'domiciliada e resldent� ,na·
Rua Verdi Frane,isco Lenzi. nesta cidade, filhà de
Leopoldo Ricardo Friedemann e de Gertrudes Volk:
mann Friedemann .

.

,Edital 12.55i'de 04-05-1982 .

J

LUIZ SILVIO .KUHN e �,LlA Rj:GINA TISsl
. Ele. brasileiro,

I

soltê'iro, comerciário, natural
de.Massaranduba, neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Alfredo Mann, ,nesta cidade, filho
de Lauro Kuhn e de Elza Moser Kuhn.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Nereu
Ramos,�neste distrito, filha de Silvino' Tissi e de
I,vone Marcolla Tissi. '

� �.

Abertas as ln(d�6eS

pari os exames

, supletiVOS

Foram abertas sequnda
feira, dia 3, estendendo-se'
até o dia 21 de maio, as

inscrições para os exa

mes supletivos de 1.° e

2.0 graus, na sede da 19.8

Unidade de Ooordenação
de Educação, Avenida ,Ge
túllo Vargas, 100, 2.° an

dar, Edifício da Comunida
de Evangélica.-

�. I
•

Para' que o candidato
inscrito possa· fazer as

provas, deverá ter, no mí
nimo, 18 anos completos
ou - a completar, antes de
submeter-se à últlma pro
va, isto para o 1.° grau e,

pata Q 2.°
. qrau.. 21 anos

completos ou a completar
antes de submeter-sé à

última �rova.

No ato da inscrição, o

candidato deverá apresen
tar' os seguintes decumen

'. tos,' örigiriais:, carteira de
.

ider.ttidade civil" carteira
, de ,estrangeiro tmodelp
19), no-caeo de.o candid�
to ser estrangeiro, a qual
substituirá tOqos' os ou

tros documentós de iden
tidade e carteira dé tden-.

,

tfdade militar (para mUita

res). E .além disso, deve
rá o candidato traier. uma

fotografia 3/4, recente,·

bem
.

comó, comprov.a,nte
d_e' pagam�nto ,da ta?<a de
inscrição que é de Cr$
280,00 por disciplina, efe-
tuado no Besc; em con�a
especial da Ucre.

� De acordá «orn a 19.9

Uere, não sérá aceita em

'hipótese alguma' a inscri

ção sem a carteira d�
identidade or,igjnal.

EXTRATO DA ATA DA, ASSEMBl!:IA GERAL' exercerá o direitó às mesmas um representan
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÂRIA' I. DATA, 'HO- te do condomínio. Àrtigo 6.° ,...,. As açéles t)re-'
RA'.e lOCAL':. �5,�.82, às 1� horas, na,-sede. \ f�rerenciáis, se houver, não terão direito � vQ�o
social à J=Co�t"Jomvl"e, 3000-Jaraguá do Sul·SC. mas gozarão das seguintes preferências e van ...

'

" C,ONVOCAÇÃO: Convite. III. PRESENÇA 1000;.. ta!)ens: a) Direito à particlpàçãO na dlstribui- .

(cem por cento):."p'p�Qrme ,a!slnaturas no "Wvro, , ção ,de diVidendos obrigatórios anuais . .não ·cu

de Pr��ença ...�e Acio���tas. IV. MESA: Presiden- mulativos na forma do artigo 41 deste Estatuto.
te-Eggon-'Jo�o da S.. tva. � Secret�rio-�idor' Lue-, b) Prioridade no reembolso do capital, até o.
ders. V'. ?R�EM 0.0 DIA: 1. .Exame'i' discussão sau valor patrimonial no casO' de dissolução da
e votaç,ão dOi �lat6rio da" administração,

.

,rlth sociedade., .c) p'articipação em igualdade de
monstrações financeiras e, demais. docüméntos' condições 'cdm às 'ações ordin�rias, nas dlstri-'
relativo� ao exercício social encerrado em 31 bUlçõ",s de quaisquer 'benefícios aos acionistas
de dezembro de 191U. ,2, Aumento do capital Inclusive no que toca ao r.ecebimento de diviJ
social com correção_.mon�t�r'a: d<:> ,!capital ,e; dendos em dlnhe.iro ou d� ações bonifiqadas':
reservas. 3

.. Alteraça.Q. do Estatuto Social. 4. emitidas pela sociedade". 5. Honorários menJ•

Fixação dos honorários dos administradores, 5. sais para ,os administradores no valor e.quiva
Outros. ,assuntos ,de Inter��se social· VI. DE- lente a até 2.000 (duas. mil) ORTN's, a ser dis

MONSrRAçõES FINANCEIR�S. Publicadas no tribufdo ,entre si, em reun,ião especifica que 'fi
DOE, em 29.03.�.2, -edição. n.o 11.9:J7, e no jor- 'zerem. 6. Em, virtude do. disposto na Portaria
·Correio do Povo!' no'(dta 27.03.82, ediçãcf n.o, 02, ße 12.,03.82,) do 'CNRÇ,. a� _ pU,blicações Ie-:
3.180, de Jaraguá do 'S",I-SC. VII. DELlBE:RA:- gais desta empresa' passarão a .sär feitas no·

Ç�ES:
.

Foram áprovados' por unanimidade: '1., jornal 'A Notícia", cle JoinviJIe-SC, para os efei..
, Relat6rl? da Administração, Oemoilstraç'ões 1 tos do, artigo 289, da lei 6:404176. VIII. PRE)
Financeiras, Contas e. Atos praticados pelos ad- 'SENTES: Eggon João da Silva-Presidente, I\Llo(
ministradores no ,exercício social encerrado em dor lueders-Secretá'fiO'.' ElEt:ROMOTORE$ WEG'
31.12.81, bem como a .�istribuição do hiéro Ií- S.A, - 'Eggon João da Silya-Diretor Presiden-.
qUido e dos divi�endos "(!_ropostos nas referidas te. Gerd Edgar Beumer-DJretor Vice-Presidente,
demonstrações finançeiras. 2. Aumento do câ- w. E G EMPREENDIMETÓS E PARTICIPAÇõES
pital social de Cr$ 280'.000.000,00 para Cr$ .. LTD.A.i - Eggon .,João da' S'ihia-Oj'réfot. Geraldo'

3!0.800. D4?O'OO, 'sem au�ento' do n!lmero_d�
.

a- We,:"ingháus-Diretor; Werner' Ricardo' Voigt-Di ..
,çoes, ,mediante o aproveitamento da, ·Correção· retor. O presente extrato foi extraído da Ata
JMonet,ária do ea"ital Realizado,. nó valor. de da Ass.embléia GeraJ;�Ordinária e, Extraordinária'
Cr$ 30·800.000,00, nll form� do artigo 167 da dá WEG ACIONAMENTOS S.A., lavrada às pá
lei 6.404/76:.3: De. acqrdo, com o facultado ginas,35 a 37 do competente livro de Atas das
no Paragráfo (Jmco do Artigo 16. da lei..... Assembléills Gerais ·ri.o 01,."registrádo sob n.O

,,6.�04/76, ficam convertidaª. 10Q.OOO.000. de 2887/80, em 18.12,8G, na JUCESC,
açoes preferenciais em;.. açóel1 ordinárias:!4.'"

'.

I
poro o aumento, .do . Capital .Social e alterâção'

.

da espéCie de a.çães, fica",. alterad.0.8 (Is ArtigO.s
. Jaraguá do .Sul-SC, 05'de �bril de 1982.

5.0 e 6.° do E�tatúto $oclal, que passarão. a
vigir com a .seguinte redação: "Artigo' 5. ° - .

O Capital Social é de Cr$ 310.800.000,00' Eggon JOão da Silva
(trezentos e 'dez milhões EI' oitocentos mil cni-
zeiros), dividido em 280.000,000 (duzentos

.

e
Presidente

,

. S�retjrl�
oitenta milhões) de ações ordinárias, sem valor l'nominal, .podéndo ser nominativas ou ao porta- A

\
,

co�
dor, livremente convertidas de uma forma a 'ou- ARQUIV, DA SOB NP 1853/1/82. JUNTA

,

tra à vontade do aCio"rsta', § 1,0 Em, sucessl-,.. MEßCIAL DO ESTADO DE SANTA CATA�INA,
vos aumentos ·de capital social a.,e,mpresa' po- (F",ORIA!'fóPOLls-'SC. DATA 27.04.82. ';JUN�A
derá emitir,ações o�din,rias ou'. preferenci�iS CO-.,ERCIAL DO EStADO'DE'SANTA CATAFUNA
sem g�ardar proporçao ,el;ltre uma e outra esp'é- CEF,tTIDAO. Certilc840 que este dOcumento foi
cie, nao podendb as preferenciais 'ultrapas�ar a .

•

. .

,.. '. ", ,

2/3 (dois terços) do, total das aÇões emitidas; arquivado s� nu.ro estampado mecanicamen.

§ 2;0 ,As, aç(íes são indivisíveis_per!inte !I so- te. Francl co Paulo Kaesemodel. Secret6rio.

cledade� No cliSo de propriedade �m comum Secret6r1o·

'Alldor Luedêi's.

"
'

ESTADO DE SAttTA:-cATARINA ' "',
.

" ,'" -',
,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÀRAOUA\bO SUL·
.

, D E C a' É T O,'·N.o ...753/82-
,

\ -; \
. "

Supiementa e anUla dotações do OrÇa- i:

mento Vigen� c

VICTOR BAUER,' Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

é exercício de suas atribuições; com base na Lei .

. Municipal n.o 859/82, de 30 de abril de 1982;
,

•

-

D E C R E'To A·:
. Art. 1:° -- Fica aberto um crédito suple

mentar no velor de Cr$' 60.000.000,00 (Sessenta
milhões de oruzelros), para reforço dos programa$
e verbas abaixo discriminadas, constantes do Or-

çamento' Vigente, a saber:
'

"
I

ANEXO I � QUADRO' A .

0501 �DIVI,SÃO DE CONTABILIDADE
0501 ;03080332.026"_ Juros

_

e'
Amorttzação da" Dívida Pública .. Cr$ 45,000;000,00
0602 - DIVISA0 DE' ESTR�DAS

.
'DÊ RODAGEM

0602.16880332.035 � ...
'

Amorti·zs·
.

.ç,ãQ e f=ncargos da Qívida Pública Cr$15.000.00ô;OO
•

.: •

�J
.

'. !PTAL .. .'. Cr$ 6O.000.00�,90

ANEXO II '':_ QUADRO 'A
0501 - DIVISÃO DE CONTABtLIDADE
0501.0308033'2.026 - 3.2.�.1 -. '

,

Juros da Dívida, Contratada .'.' .. Cr$ 45.000.000,00 ,:
0602 --:-' CWISÂO DE ESTRADAS

\
'

.

DE RODAGEM' ".
.

"
,

0602.16880332.035 - 3.2.6�1 -
"

;
Juros da Qh;ida Çon�rat.ada pr$ 1 !5.000�OOO.00

.

'

'. -

TOTAL ..:-,Çr$ I?O.OO;O.OOO,QO

, ,

,Art.' 2.0 - As despesas decorrentes do
artigo anterior" correrão por' conta da anulação par
,cia). dos 'programas e verbas abaix.o discriminadas';
constantes do orçamento vigente, a saber:

,

' 'ANEXO I. - QUADF,lO A '

0501-DIVI$AO 'DE: CÖNTABILtOADE
0501.030803.22.025 -.:..:._ Manutenção

, das 'ativi�ade� da 'Qivj$�q de Con;':
'.

tabilidade, ••..... '
� .. Cr$60.0oo.000,00

: •.
I

,j
-. ,\

ANEXO' II - QUADRO A

0501....-DIVI;SAO:be,CONTABILIQAOE, .

0501.03080332.025 ,.;- 4.1.9.2 -.
.

Despesas de exercícios anterio-"
res . • ., ,� .. ; ..• "

. : Cr$ 60.oo0.QOO,00
.

:" Art; 3.0 -:- tista Lei entIará, em :vig� :nfl
data de sua publicação, revogadas as disposições

.
em contrário.

,
'

I'

, . . PAf4.CIO DA ,PREFEI,TU_RA. MUNICIPAL
DE JARAGUA: DO SUL; �9f?" 30 dias' do mês de
abri I de 1982: '

VICJQR" ' BAUER ..
.

P�éfeito" Municipal
"r," • ',o;'

, O .presente ,Decreto. toi r�gistr;:ldo' e 'pu- !
blicado nest.a Diretorià (iá Expediente, Educação �
Assistência Social,' aos '30 :<Uas ,do mês de ab".'
de 1982.

' , ,"
., "

A�TRaT J<. SCHM�UCH
'L'

". DirEitora '
.

..' :
;,

'
.

1 ,,1_)

.

{
.

,)/, ' '

-'-, ",

,

ALiMENTICIOS '�'SASSE';' tTDA'
, t,Lj "1, . ,;;'\f'-' .':

" -,

't� ,

)....•. , ,r ó j,blçãi
, ,

f -, • ", ... ",- '; "-'h,I,. '.

, A ALiMENTfC10S '�ÄSSE' E:.TDA, avisa ql!le é

expressament�, I?rQibid,a, a entr�da de pessoa� es
tranhas. bem 'comó; tirar' palmitos; derrubar árvo
res e caçar no 'terreno .'de sua 'propriedade 'Iacab

zad()� an, Três, Rios dQ,Norlé, 'nil Tifa SChubert...'.;,,,
Outrossim, 'avisa que manterá vigia no; I®a:l

e, não se responsàbilizará' pelo' 'que' possà acdn-

tE1cer aos i�frato.res.'
. . .

,

I' (,

JUIzo ,DE ·ÔII���r.O j)A,ÇQMA,RC�. 'DE �AÁAGij� . t
"

'. DOcSUJ.., ', .. ,' j'

. E D'J''[ Ao .a;;.,,� E '-L"E"'\L A"O'
. ,':'�I:;' ,.-. -

., ,..
,p'.

. ,', O Doutor HAMILTON PUMIO ,ALVES, Juiz
d. Direito, da.::Co_rca de Jaragu' do

,,'.' 'Sul, .Estado de Senta Catarina, ,na forma
da :Le1, etc...

-

.
. .. �

. .

':.
FAZ. SABER':(êfhéresume,:'ârr,' 687 do CPO).G '; .

seguinte: ,-:,"Vendá' em· :1 ..°'lellão': ,_: 'Ola 221M!. �
82, às '14:30 hÓ'Yas.,._'Venda "em'2:0 leHAo: � ,;

Dia 12/05/82, às 14:30"'hQ'ras, por quem mals der
e maior lance, oferecer."_;_ 'lOCALz ....- Edltfcio do
Forum desta 'pôrriarc�. 'EXEOUÇ�O"N.O' 8.459.:-:-.' .

.

Exeqüente LATOARIA E PfNT-URÄ IPAVA';(LTDÀ•.� ,

- Executada SERRARIA JARAGUÁ LTOA. .;_'"

BEM À Se,Fl.L,EILq�D.o: :;-'.1) �,50,fll$2.,! �de ma-

���: ,��radf�:�::!'io!�����;:�'�d��fl1"
, l�i",�y�lia�.o(em,.9r$1�0.09a,�:, "':',Nos, a��óê não !

. consta' CiuaJct.ttec �tll�S' ou' recarso •.. pél'!dênt.Q,� :;; j;

pad�:e pa$s.a40,'I1��a' c.ld��;�e ,��r�PP� dQ'��I(.i "
aos ,30 dias lJ�b .. Wês;,,�e' !,"�r�o� dft �!1ô"de: mll,"'tt. ,:' '

vetentos e "6ftenta ê"dOls'. i!(r, Ä'OOfF'Hlf'1M'Aff-' : :
FUD" Escrivão, o subscrevi.' �

', ..
:'

',-
:. ,HAMILTON PUNIO"ALVES

JuiZ de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ESTADO DE SANTA CATARINA .

PREFEI1'URA MUNICIPAL DE JARAGtJ,A DO SUL

-- L E I, '_'N ..
o 857/82

\ \
eoncecte desconto para o recolhimento
dO IPTU, dispens. jutO'$, multas, e corre

Ção �etária e dá outraS' provi,�ncias.
VICTOR BAUER, Preletfó,;tJ�;d�iPal d,e J�ra

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

exercício de su�s atribuições. ,

"

.

,'Faz saber a .todcs os habitantes deste Muni"

cípio que ,8 Câmara de Vereadoresaprovou e ele

sanciona a' s�guinte Lei:
.

"

' ."

.

: Art. 1.0 - Fica concedido o desconto de 20%>

(Vinte por cento) aos .contribuintes .
dó lrtiposto

Predial. e Terrttortal UrbanQ-, ,I,PTU - que, junta-:
mente com as respectivas TaJàas; efetuarem o re-

. colbimento de todas e 01..1'0 ealdo das parcelas do
.

,

lmpoetö.até o dia 31 de julho de 1982.
,

Art. 2.°' ....... 'Fiieam :âispensados do reéólhimell�
to dos juros. multa� e correção monetária, os con- .

:tril)u'intes em atraso. com '0 pagamento do Imposto
PredJaf e'Territmia'- 'Urbano e Taxas !ner.el'lteS;, re
fereútes aos exercícios anteriores, a 1982; que' efe-

.

tuarem· a 'sua liquidação até o dia �1 de julho, de
,1982. c' .,' , ... ,; .... : ,f ,'.
,,'

Art. 3.0 - Os recoll.:timehtos· do Imposto Pre
dial e Territorial Urbano - IPTU - e taxas ine
rentes, deverã9"sel"ffeitGs !diretamente à'Tesoura-
tia da Prefeitura ,JUunieipaL. . , ,:

,
. .

"

. Art ..4.° -- Ficam, cencelades- Os carnês ernl

"tidO$,,�m dupUcldade' 'e .Jnsorltoa em Dívida' Ativa,
devidamente comprovadoSl' "" ,t.·,

.

Art. 5.0 .....; Esta Lei entrarã em_vigor na data
de sua publicação, revagadas 'as.,dlsposições em

'CQntrário: .', < ' J, ,

'

,

PALÁCIO DA
.

PREFEITURA MUNICIPAt DE

,JAaAGÚA DO SUL, �os 39 dias do mês de abril
de t�2., .'

.' r �" .,�.;. _ ·VICTOR sAUER
.

.

. Prefeito
. -Municipal .

• i_ í.;

.

. Á,presehtEf ·lei fo(�régistl;ada e pubHçada nes

ta 'Diretoria de' Expé(\Uente� Educação e Assi,l:!tên
, ·cia Social, aos 30 dias do mês �e .abril de 1982.

, ,.. ,

:"" ,', "ASTRIT K. SCHMA\JCH
l • Diretora

.

\
.

I

,., ,
. ,

V'CTOR.'�:BÁüêi;" Prefeito' Municipal de Jara·
guá do Sul, Estada· de Santa Catarina, no uso c

.exercício de. sqas attlbuiç,ões ..
Faz .sâber; a: 'tôdbs oS' habitarites deste 'Munj

cipi9 que' a bâm�r,if,dê V�r�adores aprovou' e ele
sanciona �l' seguinte Lei: . ....

"

'Art. 1;� � Fica-aberto, um crédito suplemen
tar no valor de' Or$ 6O.�OOO.OOOiOO (Sessenta mi
Ihies -de' 'cruzeiros), 'para 'reforço dos progl'$1Jl8S .

.

., verbas· abaixo discrminadas, constantes do Or ..

çamento' Vigente, a saber: '.
.

,(

'ANEXO.I - QUADRO A
0501 - DI�ISÄO DE CONTABILIDADE
'0501 :03080332.026 - Juros Ie Amortização' da

.

.

. DMda Püblica Cr$ 45.000.000,00
Q602 - DJ.VlSÃO De ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16880332.035 - Amortização" e. Encargos da

, DMda' Püblica 15.000.000,00
,Total; ..••. Cr$ '60.000.000,00

ANEXO li- QUADRO'A

'QS91 -- Dr.vISAO 'DE; .cONIAB1�I,DADE
" ';'

9591.03080332;026 .� 3�2.6�{_.;.. Juros da Divida

�os02�ÖM#b..Cé;f_6�.��'��:O���'00 '.
�:16880332;P3$.�.$.2..6.f �·J.uros da Dívida.' ,',

.

" COntratàda .. , •.crs 15.000.000;00
Total. " ....

'

• ./.'Or$ 60.000.000;00' .

-
'

. Art-. �.o ��,..' despesas decorrentes, ,do; arti� _

: (lq: ,�n,t�rJot., cq�tI�: �r �n�#l JlfI: anulação par- ,

:cial dos programas •. y,��s� abalX10 discriminadas, ;

constantes do orçamento vigente, a saber:
'

f '

� ..

A�IXÔ I '::"".QUAORO;A - ,

'

'0501 - DIVISA0, DE CONTABILIDADE.
:0501 [030,80322.025 -'MàriotenÇlo das atividades

..,.
. dá"DIVlsiO dê Contab1Íidade

.

crS .: '.' 60:000.000,00 .

.. ....:..:� 'MEXO'II - QUADRO'A -
'G50t +-,DIVJSAQ·DE GON;TABI,LIDADE .

.0501..0308�22.02S .. 4.1-!9.2 -:- pespesas de exerci-
, � '.' � ? çjo.s!i'·anterlores ; .

,

. ,I � '�. ,crt ..
- •..•.�. 60.000.000,00

,

' Art. 3.0�- Esta l�1 ,entrará e� ,vigor na' 'd,ata .

.de: sua, pubhca9io, .re�ogfldas as disposições em
contrário. •

,

.

....
'

.. ·PAI.:ÁCIO' DA PREFEl-(U� ...MUNI.cIPAL DE
·.JAAAGUA· DO SUlr ..os -30,dias. do.mês de abril
de �982. <, ...

r
.

,

,

. YI.CTOR BAUER
.,' "... Prefeito 'Municipal

;"�I R�sen�e Lei fol.régjstrad� � publicada ne.s

.ta. "".Ir,to�a!'a-e' Expedient�, Educação e A$sistên
cia Soarál, aos 30 d.las do inês ,de abril de 1982.

� ""l,\�2r :h�;:tci·'; 'à(�",!:>"' ;�ü-1
i;1"

�

Ji,t ;ç�::�,�;, "�,,..��i
_d

':ASTRITc K. SCHMAUCH
,Diretora

Estado de Santa f,Ga:tamna' !��: ". !
J

.

, ,

. � "f�efeilu'r. ����!Jt.8�:�>�,�':i;;)I�.Pá::,
..

dI .Sul
�' '1 "-l' t'f.

•

, .

". . ,
; ,

\
,

. �f+. t:. )

i."': t • i �

� .

�-f
Lei

"
"

, , ReCkiz :t,��.�valbres' vei)íals fix•. pela Lei N.o 841/8�,
de 30 de ,ndvembro • 1981, autoriza restituição e dá
outras provjdências. .

'. ....

I �, .-

< t 1 ,,·,t �

•

f'
"

"

•
t ',:: .��.. '* �

,.'·"'it .......
r"

"i •

� r ..'" • i,. .• " ,\
J '1 �. t'i

. .' f"� '".
.

;i
'f·rt

. b

.
.

VIGTOR BAUER,. Prefeito M�nicip'ah. J�raguá do Sül, E.s-, RUAS DE 5.8 CLASSE: '

. tapo de SaMta C�r1na,. no uso e exercício de suas atribuições.
" '

�.,

-

• •

* ....-'-�.", •.
,"

'

•. ( :.' \

.: Faz' saber 'aStódos os habitantes deste tnu,nlcipio que a, es Até "....
. a': .

500 m2 Cr$· 100,00 o

mara de Vereadores"aprovou e ele-sanclcnaa sequínte �ei:
"

, de " " 501 m� a' 1�ÓOO m2.: Or$
.

50,00 -o
.

,de , ". .r.oot m2' a 't.SO«;)' .m2. '." .. Or$- '10,00 o

" .,
; •• J',

•
_. de 1:.,5�1. �2' a. 3.éOO�m2·i·": .'.Cr$· ey,OO"o

"'. 'Art. 1.0 ._' ,Fica� 'reduzidos em '50% (Ci,�qÜenta 'p'or cento) 'de, ....•..........3.001 m2 acima. -: ', rer$ .2;50 o·
os valores venais J)ara éfeito de lançamento e cobrançä' do imposto'
sobre- 'à proprieaade t�rritorial' e predial urbana, estabelecidos- nas .

"
'

Tabelas' II, e' 11.1, ·integrantes da Lei N.o 841/81, de 30 de' novembro de J
'

'

1981�'que passarã,O a vigorar com os vaLores \i'ena'is de 'acerdó"éonl' ,RUAS DE 6.8 CLASSE:
"

" ,. ,;. ,

.>
as Tabelas; II '8' u:....ánexas a presente LeI. ." . , ' "

,

. « .,

( •

" ',',
� \

. ;,. ; " .' ': ,1.,' '.
_
Até .... " ... "..... a 5,00 m2. � ...Cr$

.

Art ..2.0 ._ Os 'impostos já recolhtdos.petos contribuintes' de.............. 501 m2" a 1.000 m2••... ,Or$
aos �ofr�s mU�!;Iic.i�aisj, s'erã,? restituídos em 50% (cinqüerftj1 pOrl'Gen- ·de ........•.. " 1,.001 '�2' à:. ':1.'500 m2 ;C�$
t�), m�(:hante a apresentaçao dos comprovantes de pagamento rela- de, :' 1.501 ·m2 a· 3.000 m2., crs
tlVOS ào IPTU -:- ,Imposto Predial e Territorial. Urbano, referl!nte -ao' de ·,3.001 m2 acima Cr$
exércí'éiQ dê 19Q2. ,-'

.

t" " ,- ....

.

.').":f ... ._,.;

. ,
n ,

s.:
._

� -,

o .�
" 1-

•
'. ,l(

I •

50,00 o'
.

25,00' o
5,00 o

2,50 o

1,50 o

... �
,

1 I. -..:, �
, «. J

.

'.

Art, 3.° - As taxas fixadas' pelo Decreto N.o 7121'81, de', '.' ')

24.11 :81 serão' reduzidas através de' Decreto do EXleQutivo em 50%
,(Cinqüenta por caritcO e' as jã recolhidas, serão restituídas obedecen-
'�o 9,s ,pr�ceitós constàntes dõ artigo 2.°, nQ que se refêr:e a cpmpro�
vação ,do reGolhimen'to,.

,�,. . � .

" ..

T'A B E'LA lU) 1

Valores venais .para efeito de .Iançamento e cobrança
IMPpSTO SOBRE A PROPRI,EDADE PREDIAL URBANA.' ,

(' Ar,t. 4.° -.Os valores das reduções' e ,restituições, a' que
aludem" os artigos 1.°, 2.° e 3.° desta J.;ei, serão contabilizados de
acordo Gom a Lei N.o 4.320 e legi�lação posterior.

,
" Art. 5.° __ Os 'Contribuintes s6 se benefi'ciarão das redu

'ções e, ou restituições previstas na presente Lei se, no ato'do paga
'mento ou ressareimento, apresentarem o comprovante de "Atualiza
Ção Cadastral".

Até . 1920
de 1921a 1950
de '1951 a 1960
de 1961 a 1970

. de 1971 a 1980
de 1981 em adiante

�----------------..�--�------��

'. . 'Art. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de s4a publi- " ',NOTA: Os IcÓhtribuint��� pat�'�'e: befl�ficiarem. desta l
cação, revogadas as disposições em contrário.

.

.'
.

, d�verão. proceder pa seguinte forma;
.,', :'�,.f.

'. ' '.

.�

.

'PALACIO DA' PREFEITURA MUNI'CIPAL DE JARAGUÁ DO
SUL, aos'30 dias do mês de abril de 1982,.' ,

.

VICTOR BAUER'
.

,Prefeito
. Municipal .,_

,'II
I

.
I

, I,� _'':''._"�.,� ;' 1•• :':; ,í;, o,.
_.

'., __ • _::.
•

1. - PARA OS. QUe,PAGÄRAM' A Pj:UMEI.I�A PARCELA·E' PA
OS QUE ESTIVEREM EM D�BI,TO'TOTAL.

" '

1 ; 1 � Dirigir..-se à Seção de eada�tro da Prefeitura" muni
dos ..da 'Cópia-xerox dá Certidão atuãli�ada' d'os im'
veis; contendo, a averbação. de todas as benfeitor-iãs

I' "
�

, I

, "A presente' .LeUoi registrada e publictlda nesta Diretori�: de
Expediente, Educação e Assistência Social, aos 30 dias do 'mês de
abril de·1982;

. ,'. - . ."" ..

1.'2 - Os cOlltiibuintes qu�,pagätam·a. primeira, parcEtla, fi
verão: apresentar '.0 cär.nê qti� comprove tal' pagamen

'.'
.'

'
• t

'. �,... "j .' .,"",
.

1.3 - Os conttibul,ntes: ou propr.letários deverão' assinara
,'. no formu'lãrio proprio, a localização 'Cip 'Imóvel, com'

devidas dimenSões e. confrontações, bem .comO' as ti

,benfeitorI8�, 'éujos fõ,rmulárlôà, poderão 'Ser rétira
.' com antecedência.

'

I .,1.4 - ,Se põssOir conta:'bantárta;"'ltifo�ar:ao ,cädastrahte"
: " núm�ro' da ·conta e o nome. do'Banco. '.. .

"
• t .

�

). '

ASTR1" K. SCHMAUCH
, Diretora

-_ ,T"A B: E·I;. A "II - ..
,-c \,-',

. VaJores' venai8 . para efeito do' lançamenta·. de 'cobrança· :do
tMPOSTO';SOBRE'A PROPRIEDADE TERRTrORfAt 'URBANA'� .

AVENIDAS E ;RUAS� DE 1�. ClASSE'
J\té: ,. ,'a', SOO.m2,.· Or$ -6OOõoo·o'm2 '

de.'; •.....•. ' ...•,,;.' '501 m2 a 1.000·m2;· .. '. :Cr$ 500;00','0 'i1l2:
de... •. ...••. ... �1.00r m2'«a�·4.500'rm2 .••. '�·Cr$ '400;00'0 m2'
de .. , :, ...

'

.. �. t.· 1:501 1112 a 3:000 rn2 .•. .'.Cr$' '100,00 o" 'm2
de •.. , ..•.

'

.. � :- •. 3.001 1112 acima .... ,'." .•....Cr$
.

50;00 o m2

, 1.5 -' Obseryar' que o- prazo! paraê\atUàUzar o cadastro fin

I, rio dia 31, d� .jul�o"itt� f�2'� �' .

<

.

"'vi" "";�.... � ...

_ ...... � � _, ........

" ' ..

RUAStDE'2.· CLASSE· <

i . li

2.' ':""'PARA OS QUE UQUIDÄAA-M' O IPTU' NC:hVENCIMENTO ,O
.

1a. PARCELA.,
, " -,'

". ,

.1

":r. ,I,'
, 2' .. f - Dlrigi ....�e à' Seção<de· 'Cadastro 'da Prefeitura, "'mu,ni.

i 'dos 'da c6pla·xêrox' 'da. Gertldio ·atuallzada dos' i
veis; conterido a aver:bãção�de todas'as"benfeitörtas.

. -.; -"� . -.
.

·Até ; .'. '. a 500 ·m2 •.... ·.Cr$ 500,00 Ó m2
de., .. ;· •.r · � .501' m2 a ,1.000 m2 .•. '

..Cr$ 400,00 o m2
:de ;, .. ' ':1 .001 ·m2 ,à "1.500 m2..•...Cr$·· 250',00' o ',m2
de." ...•.... '. � .. ,1'.501, m2 a 3.000 mi .. ; .. Cr$ 5&,00 o m2
•••,•• � .......·i••.•• ' '3<:081'·I1I2�aclma.

'

.•..•...... '.Or$ '25,00 fe' rri2

RUAS' DE 3.·�:
.

-' .
\

i.2 ...,. Os contribuintes öu' proprUrtátlOa 1deverão asSinala
no' formulário própriO,' a, lóéãl1iàçio do Imóvel, com a

,devldas dimensões e cOilfrontações;: bem como as da
:. beqfeltorlas, cujos�:formulário.s·,poderao' ser reth"adoS
com;antecedência.'Até " .

de
-

.

de .•......•.......
de '

.

de,> " , .

'a. 500 m2 .....Cr$ '400,00 o m2
501 m2,,'a 1.009 m2.".. ·, .. crs ,r250,OO� o 'm2 1 '

1.001 m2 a 1 .500 m2'..•.. crs ...
'

50,00" ô m2
.

1,501 m2 a 3'.000 m2 .••.. crs 25,00 o m2
3.001 m2 acim� crs 10,00 o m2

/ '��
'I' I �

2.3 ·-'ApreseAtar o camê <fue'comprove�a' quitação do IPt
/ e respectivas' Taxas;

,.' ., .

"

'-.,

'2:4 - S� posstiir cdnt�·tb�"nG;�.rja, iflfQ,tmar ao, êâdastf�Í1t�
numero da conta e otlnome- do 'Banco: "

"

2,5 - ObserVar que o prazö'da .restlt!liç�ol'da reduçãô, pr
.

vista na'lei, é até o dlä30 dê outubro de 1982.

• i'� I

ftUAS DE 4�· CLASSE:

Até .

de .

de .. ;, •...,. , ....•...�.

de : ." "
'

de .. , .

.
/ a 500 rÍi2 .•...Cr$ '200,00 o .m2.

!?01. 012. a 1.000 m2 ... ó .Cf$ '100,00 o mZ '

1.'001 m2.a 1.500'012 .. ; .. Cr$ "25,00" o m2
1'.501 m2 a

.

3'.000 rh2 Cr$ .10,00 Ó m2
3.001.1112 acimã . .' Cr$ 5,00 o m2

..- VICTOR,
�

BAUER '

.

Prefeito 'Municipal
. "

\-
.1

" ,

. ' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,
,

CORREIO· DO POVO - Jaragui� 'Sul-se

,
.

Eslado de Sanla, . tGctdaíiDGIÁi,q.��

·fiferêilu'ra:�Moriif�l<pjl
....

•• ,I- (.

"
,

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, Estad'l. de Santa Catarina, nó uso

e exercício, das atribuições que lhe confere o

item XXIX do artigo 70, da Lei Complementar
n,o 5, de 26 de novembro de 1975, 'e" de' coníor

.

midade corri o disposto no artigo 7.° do DecriWd!; �,;: !

n.o 703/81, de 08 de outubro de 1981 �

'.)
..

� I',�. t

.. !l1"'.ó: ljl.

. Af1;.�("1.0 �"Fica �(fJ!o{}iiào'" o 'Régi11aM�hfo'
da' Comissão ·��.lmicipál ,-d�r'Trânsitó,� cuJo '"'do
cumehiö"é parte}'iiltegrante do ;ptêse'ntö Õ�'cré
to.

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaragu'á. l,'
da Sul, aos 27 dias da mês de abril de 1982.
'", f! I �r.',t I� :j..�,�} fO; � �I �.� !� _

...

,: : t"";
'1< � ,�, r,,'l..f'-of-< !;� ;,_'�: � �_"l{� '.:�;- \ ... � .. �L.:

.

{t�"

• .'� , . .;,',;,; :"�,,,:' ,J ·:;NICTQR:;eAUB " .

, "!�, �. .,:::J' -.,. :."i',; '�;Prefeit9'. -MuFl�pal
.�. f .

I. _ �.;:.�� .� .; •• ,.. .. _�.�,-( ,'::"\, �

O presente Decreto ,foi registrado e publl
,

cado nesta Diretoria de E�pediente, Educação
e Assistência Social, aos 27 dlas.' do mês de
abril de 1982.

,.'

�-,-._ f I ( .lI, j ;1 � -!IS:. .,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



��O DIA 'DA VITóRIA"

.

No dia 8 de· malo de S··.. .....

1945 H
. mas e· e,�\lIÇOS"" soa o'

, á 37. anos, -ces- comando do General·
saram-se o "trovar' dos . ZelilóbiO da Costa,' en·

. canhões; o pipocar das trou
.

em llnha de fogo.
metralhadoras, o ronco Depois de algumas
.dos inotore$ dos aviões, batalhas travadas às
de guerra e os apitos margens do' rlo Arno,
das belonaves que des- novos êxitos foram al
lizavam nos' oceanos, cançados pelas armas
na luta 'Gontra às forças, br�ileiras'icóm a 'toma':
'do Eixo. 'Era 'o Dia da da -de Caniàiore e, Mon:':
Vitória. As F.orças' Ar- te Prano. Novos encon

rnadas dos países alia- tros tlveram es nossos
dos, em ação conjunta pracinhas com os: nazls
n� Europa, Ásia, Africa tas. Estes· defendlàm
e parte da Oceania, :em' b tl d t
todos os- -pontos onde

'o s ma amerr e S,URS'
,,' '"' u posições. Os. bsastlei": It·

se fazlam sentis a pre- ros, para conseguir . .00-

potência e a arrogância, vos avanços; terialll,�:a
durante mals de cinco conquistá-los. En t r: e
anos Ide terríveis lutas; elas estava,Monte Gas- "

conseguiram 'ániqU'i1ar" telo, o f,orte baluarte
aquelas. que alimet:lla- .

t 'dopo's ri�nazrs a, que, . ""'., � ";�"1
,vam a ânsia de impor I t

-

d nos
BO mundo uma filosofia,

a ,guns a �qu��) '�1" i:l:r1
',IU - sas Infantarias'�' .. ;,U,\

'

totalitária., nossa �l't�t�t4i.��
I ralalilt�$,'! "i.@,çt!ç�pes

- ao- '

As. ações do l;iixo se. Prl
•. G

- 'd Crtmerro J 2' rup.S\"" ,�p, ,ii;)
evoíumavam dla a dla; ça às jT boras- ê .. ?O 'lTl1-'

mu'lneres, crianças,;' a·: .. nutos :do, 'ijí��-r :-:dé' %.:J
dultos e. velhos! er.am' .

'l6reirc;> de 1945, caiu
ceuelrrrente exterminá- 'eliA poder .. dos: brasllel
dos em nome - de uma -ros.� essa· vitória e'il��;
-pretensa civilizaçã'Q SW- . d 'did

__o

,�"_I. jou uma"
> �>C.I '1 . )l,.Wr,s-s 0.:;..perior; pafses e r,arn d a oncn

.. _ ..
' . ',:,ca a, . .par a,....c, '1.",:, ' • '

traiçoeiramente,' mvadl-' de outros ,objeti\ios:�'" .' '.

dos; indefesos ,navios l.:.,·, ,. ·:�t·; L�.�,
N,.o.y,,�,->, cp. qUI;:)La�

. mercantes ,eram covar::-
" sorrtra� '_Cl

d�mente torpedeados, ·brajJIei;r.a'S'.
, na calada da no.ite. Os' :b'éIiiiittes�' tis ���.
totalitários estava�' in�\ ram em- poder da FEJ;t,'

��ndianti.� o .!'1undo, �:�_ ; q!,� semPr.fl a.��nçava l'Ia
'

Ja se faZia mister uma
.

di:i:béã'õ norte ':da Pen'ín'
ação conjugada. oé, -to"'" (�:: ··I·-)f!till··.... "��'-f;��f/,...!wfi,

N
' "ui'

.su a ILC11\i8. 1"\11' �...
,

das as ações que
-

ê � "m'-'8;e §'f.l$(.t.[�HêritWivhlfp
tuavQm a. Jlber�� :',8" gtr�n:d�El"efor�r·IDm�"'I
que. nutnam resP!I�ª .. Jiãp "�'l1ifWii(!aram os bra'
pela pess�a' �um�na •., "sHeiroª, (;:ij�ê��'�a1mijt�
Era �reclso Imp�r. jum ,p'!ilrft9 êi{rlqu�it�àml1tiilQ

paradelrp , liloS . ,,�smal1"'h 'vos':EP impôftàRl�S:'q>f)�:�
49� totalitários. '. Foi. 'tos- avançados [dált:��.1
então, iniçiQd��p;l�, ;19,'".

i'
.

�tfS' Outras vi-
ta c.OJiltra. as, ffI'r:ças , ��_, � r,{ i'"'lItram para F

mal: e1 nela, ,.elÍ"lpen��-I'-.: _,:,�à���!!t��l
.
ram �e com galhar,B'IB Zoce-a, c ·:..VighOí�e:·q:Ol"i:J

"', as. Força,s Armadas ,�,tletl n"o', :,.� _tt í:�n1r';;''L.60!i";nä''''', ...�1
�;- ;' i"-':-ri ',� , ',0 �

,It', �
.• J l'Yll 1'1101 bllcr-.p f'a�

atg.l;'!'1� 'pars�s ••
·

O
.

Brasil ' 'norte; 'caíram ;em. podurt
na,<l frcou �ll1eI0;ätritOl1".J \lf8'§ -nt>esbs-i1�raéitihas
fiito' qtié''(já ehs8ngue,,"- � oRfiKte.§!�0iínö'JColleatfi.ó}
tava parte. do VeJho' e' Fornavo; .é1�<'Zt)a;:I"ii '

Mundo, eTb9r�. ,.��g;, .��i�q, 9-CQrreH� um dos
t�t'.dp ,o prm<;lp)Q' da má):! �)dnifiC.{i\i�OS tri-

.

rieutralidacf�; ':'11ue" �éf1 utifós 'fdIà ;f)�iç�":exp�(i'i?
�u de,re01��,r g�a.!!d9", cionária Brà��ei ..à, cõni

,
fOI ,ne�essátlq< �esp.�� o ,aprisionamento de '

der à altur-ã à agressão uma, das melhores divi-"

'q,ue ps' s�b!ß��inos, n!l-. ;,�s�,es .ªIemãs, a",148.0 Di- ,.
'

z!�tas pr��lc�ram. _?.?Il;S Vis�ô ..aê::Jrlfantaria· {Di
va 0$ �ossos ,nãyl��:, Iv��cr'�d���!h>:lfdrjiaMf��
mercantes, ao longo (Je· da' pelo IGeneral Fredêr
nQss8s ágpas t�rr!tori- PiéCO. ,

.S;g� r eü
ais.. Éssa' àgressäo lê';: Com' a participação
vou o Brasil .à enf.ren-, da 'FEB filO dia- 8 de
tár o desafio ni'po-nazi- maio de .1945, o confli
fascista. E, lembrandó a to, 'iniciado a 1.° de se

fr�se do céJebre Ruy tetnorö"de< t939"'ét1l'l'r"rt�
Barbosa de que. "rtão' invasão ,da Polônia pe-
'pode haver neutlralida- las forças-.de ·Hitl� --e'

de entre o' direito e o 'que durou 5 anos, 8 �e
cri,D:1e", 'd�clar�u � e�- . ses, e 7 dias, che'gou',
tado de .;be"gera�cl� ao fim', c�m a. rendição
com ,as naçoes do EIXO�, total e incondicional das
Navios de nossa 'Esqua- potências ido Eixo. 'Fe i
dra, e aviões de nossa' ó Dia da Vitória. r .

Força, Aérea passaram A propósito' dessa da
a patr�lhar o A�lãntico ta, cabe repetir as pa-

. Sul, e, �o· lado' das !or- lavras dQ General Wal- ,t

ças
.

al1adas, mantn,e-, ter Pires, Ministro do
ra"!1-se prontos a dar Exército: "Aó evoéar-'

. combate à toda 'e qual., meS' r:evereJiltes no dia
quer nova 'it'west,ida to-. -de �hoje; :à memória Cle'
talltária.

/

'milhões dê seres 'homa�
...pARTICIPAQAO DA .

"� nes imolaClos na luta
FE� f contra a fi·rania Razi-

,

O ExérCito" d�pols. d�. fascist�, esperamos qUe''''
!J!"A loo.go p.erlodo de: v,i- a ·Iembrança ..qes$e pun� h

'gllançla em nosso Itto- 'gente sacrifício sirva de
ral. com os seus solda�: alerta 'à humanidade pa�
dos· prontos" para dj!r ra, o� graves risco$' das
oombate a que"l1!entas�.. .

doutrinas ,mal�ãs, que,
- se qu.alquer aÇao mal�, 'encobe,rtas por falsos
audaclosa,. ,:preparou ,à, ;atr:ativos, tentam escrà�

,S.lia Forçà Ex�e;dicioná- .
vizar o 'h0mem, impedin- ,.

ria, que na I.taha lutou, do-o de realizar sua

brava�ente, -lintegrada' grànde destinação d{
a� 5. ��ércl�o Aliado. construtor" da paz, dá
A partlclpaçao da FES harmonia e da prospe
RO conflito começou no. riClade, em um' mundo
dia 15 de set�mbro de. verdadeiramente livre".
1944, quando um desta- (Matéria distribuída pe-

,

. camento, composto. de . Ia empresa . Brasl1eira
"

hpmens de todes as Ar- de Notíçias).
'

Comercial,<Floriani
, �

. Revenda e aS#5lstêncla t'cnlca aJ.ltorlzada
SHARP, revendedor DIsmac e eonse",o de máqui'"
,nas de escrltórJ.o .�m geral. ,(Temos máquipas de

es?rever e somar usadas para venda). .'

_'
"

Rua. Venâncio: da��Silvà!�Porto; 331
.

72-14�2>- Jaraguá' do Siil-SC:
'"

' 5i,,'í:
,

il!

Fone:'

,',

COMUNIDADe. EVANG!ÉLIGA'LUTERANA DE JARAGUÁ po ,SU�
BALÄNÇq GERÁL E DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE\RESULTADO, DAi COMUNiõADi '

EV�NGéI:!lCA lUTERANA DE JARAGuA DO 'SUL, e doa seus seguintes órgãos, asslsten-
. ci�ls" PARóqUIAS, FILIAIS e .PONTOS D,E PREGAÇÃO; P�Fóqula Apóstolo" Pedro, Páró

qUla Apóstolo. �l:Ilo, Paróquia ApOstolo Tiago; Comunidades filiaIs'; de 'ITAPOCUZINHO
ITA�OQUZINHO ALlO, -:rR�S RIOS DO NORTE; Ponfo de Pregação Rua Joinville; HÓSPI�
,TAL E'MATERNIDADE JAAAGUÁ; ESCOLA P�RTI.CULAR JARAGUÁ; JARDIM DA INFÂN
OlA PESTALOZZI; ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS ,EVANGÉLICAS 'encerrado em

31 de dezembre de 1981.
.' '.

'� ,
. ,

,

� "

d,l

,ATIVO
, i ,

-r- 5�2. 5.03,38
3.GOf. 1'61$38 3.553.67G,76

," 10·.228.3�2,87
"'i ,'I

14.192.833,10'
17.243.043,66
4.344 .498,72

, 868.{?33,74
3.925.44,0,64

,

266.964,75
, ,22.689,98

5·. 521 . 180,69
.
335. 594,�7

.

�F j. '. J�' .po

� ,�
4'<

t

r-,'
'. .' (,. :.1"

�. �. 'ESTAD,O DE SANTA ONFrABINA ,"

!í

t ,PREFEITURA�UNICUML DE; dABAG.YA .DO StiL'

� 'I:, .',
D E'C R E .T O N.9 751/82'

.

"

, ';. Altera dispositiyos do Oecr�t() �:o 712:18,1, de 24 de novem-
( ,4�'! •• _�__ .,,_:, ",�bro__de'11.98�,,, cJm base na Lei N.o 858:182, de 30 de abril de

� ''''-;0 'li r
,o _'�" _. 'o;. �-9�:iI."4 .'_��,_t.... ./.

i J,';',' .'
.", '!X;� \UGto.IiiUB�UER,� Prefeito Municipal:deJaraguá do Sul Esta

: -�'<:d? "'d,e·r$8�ta:+qataf.t!1a�'�,us� e exercício das ',atribu�ções que. sa.-à �tribuí-'
,

1f d�s pélà lã' iilä--ão em vi, or.
..'

,I
'

.

t l_� f:kt-í;- :;_;;. 'J�!f:-',,�... �l,1t,tr'�-;--:t� ,:��_,�,.:'o, -.!�. �..
.

�.
I, .' .' ,

.",' -'r' l"9' 5t�",b , ... ";"r; �C!".- c""', � 1

"

" ,.' D E C " E TA: 1ft,
"

�'. '_:" " .. Ärt., 1.0 - As Taxas d'e Serviços .Urbanos de .que trata o

.!ti:} ,.�I9«?,'i1.Q.:;do Décreto,.N,Q--1,112/&1, de 24,de novembr.o de 1981, que alterou
1 �:. o:·a.rtlgo 32-'do·",Regulament.o das Taxas previst�s no Código Tributário Mu-

; �� .:!'Iclpal, ''PaS's�.ra_ó ,a' v,iQorà'r :c�� os seguintes percEmtuàis:'
' .

, _�;;) _-' ÍJMPEZA PoBLlCÁ,!' ._

,.,�, .
/

,.. I:

,

'"a) - :Pali'a Imóveis localizado� nas avenidas' é ruas de·1.a classe não edi�
�. fii'cactos� 2',5% (dOiS ví,rgula cince? por cento) da Vnidade, Fiscal, por,

.

, _,'o .

metro J.n:u�ar de frente. . /
' .

.

." .b) -' Para 'imóveis localizados nas avenidás e ruas dê 1.a classe, eciifica
f' dos, .1,0% (um vírgula zero por oento) da Unidade Fiscal,' por me-
tro 'linear C!le frente.

.

,
. "

.

'.
"

c) � Para os tmóveis localizados .nas ruas 'de 2.a � .3.a classe não edifi�
" ...cado$, 1,5% (um ,vírgula ·cinco poj-- cenfot da Untê1ade Fiscal, por

. metro linear de frente. '.'

d) --:.. Paraô'os imÕve}s localizados nas rl,las 2.à e 3.a cl'asse, edificàdós,
, 0.-,5 Yo (zero virgula setenta. e cinco 'por centQ) da Unidade Fiscal,
/ por metro' Unear de frente.. '. ., '

-

.
'.,

e) - Para o�, imóveis local!za,dos nas mas de 4.8 e 5.á' cl;sse, não edifi-'"
. cldos, 1 ,0% '(hum vírgula zero pot cento), da Unidade Fi,Scal, por

" me:liro linear de frente.
"

,
.

'
.

.

f}' -, Para os. irhóveis localizados nas ruas de 4.8 e 5.a classe edificados

��5%
'

(zero' vIrgula cinco por cento) da Unidade fiscai, por metr�
"near de frente. '

.

.

,

., '. Art. 2.0 - 'O artigo 33 do' Regulamento das taxas alterado
pelo Decreto N.o 712/81, de 24 det- novembro de 1981, referent� o lança
mento e a cobrança de iluminação 'pliiblica para os imóveis não edificados,
n;a á�e,a urbana, serão_ feitos conjuA1ramente como o Imposto Predial. e Ter

rltorl.al Urbano, à .razao de 2,5% (dois vírgula cinco por cento). da Unida-:
de FI��I: por metro linear de frente para os benefiCiados com iluminàção
a, mer.cul:lO e, 1.,0% ,(um vírgula- zero por cento)! da Unidade Fiscal, para os

b�neficiados .

com iluminação, Simples�.
'

. ::. . Art. '3.0 - Este Decreto entrará em vigor' na data de sua.

pubhcaçao, revogadas as disposições em contrário.
.

.'
PALÁCIO DA 9RFEI:rURA MUNICH�AL DE JARAGUA DO

SUL, aos 30 dias do mês de abril de 1982. I'
\ VICTOR BAUER

Prefeito' Municipal
.', .

. , " . " :O .

presente
�

�ec,reto fol !egistrado 8, pU'bllcadó nesta Di�eto-
�r,!a�Qe,Ei)(pedl.eAte., Educaçao e As,sistemoi'a SC!>cial, aos 30 dias J!l:0 mês de

.

abril, de 1982,.
.

'

ASTRIT 'K. SCHMAUCH
Diretora

\ '

"
, ,.

, ,

,

... HA 38 ANOS
. .

,.

- Em, todeaae. frente� �� batalhe, os nazIs'
,

estavam desenvolvendo um plano geral de, reti
. da, fazendo cbnvergir suas" tropas pare o inter
do·'Relch. Nos próprios países ocupados ouvia

já- o toque de recolher dos nazistas. ,

'.

'

:_ O prefeito Munic:ipa.I, 'ä vista da informaç-
deferia requerimento do sr , Vitório Lazzarls, q
pedia IJ,cênça pata substitu.ir suá fossa séptica p
outra do tipo "OMS" e, João Zacko pedia, llcen
para �egociar com caval9s_,

"

- Naquela época corriam os proclamas de c

sarnento pelo ,Registro Clvill do 1.0. Distrito da C
màrca de Jat:'aguá do Sul, em que pretêndia_rÍl c
sar-se Ottó Diener, de Serr� Alta e Brunhild i �l
nor !VIoelle�, naselda em; Jar�g�á <i� sut,

-, De. 2 à,;10 de maio, rea'liza�a-se receriseame
to da po.puia9ão; quando os chefes .de- famí

eram intimados a comparecer na Pref�'itu'rá p

prestar declaraçõês e habilitar-se ao receblm
.

to do cartão de racíenemento, sem o qual não 'r.

ceberlarn qualquer tiJi)C) de, aumento. Apesar d

algumas'adversidades de hoje, os tempos sãó, co
tudo, melhores do. que outrera..

. ',\'

\- Divulgav,a·�e 'edital de conoorr�ncia. pública p
ra exploração dos Serviços. de Loteria do Estad
de Santa Catarina. De Jaraguá do �úl, cOI1.cor
o grupo Artur Müller, Ney Franco.e, POliguara Leal

ap�rentemente apOiado 'pelo. Govemadór Irine'
Bornhausen •.Já se dizia que c;> Schmõckel iria pa
ra Florianópolis, para cuidar' das extrações lotéri

cas. Mas.a história .manda dizer que um poderoso
grupo do Rio �rand� do Sul ganho,u a parada e o

Manoel de Menezes, o ainda vivo Jornalista, atua
'. c;andidato a, uma das cadeiras .para -a Assémbléi

Legislativa pel.o PDS, em seu. livro. d� . memória

conta passagel1s. pitol'eséas' desse entrevero.
_ Si "explodir uma nova guerra mundfal, o lo

cal da -primeira explosão será _o Ori'ente M�dio.
Assim pensava o jornalista Alexandre Konder, que
acábâva dê regressar de uma viagem pelo mun

do árabe. Konder foi ao ori,ente médio como en-

viado de um grupo de jornais brasileiros. "Há mui·

tas razões - afi.rmava 'Konder -, para sUpor qu
o oriente médio é o bflrril,de pólvora do moment

,
em que vivemos. "Mas basta citar duàs: o petró
leo e o Canal de Suez". Sabe-se, ágora, que ho

ve a guerra dos 6 dias .e o .petrGleo. aind� hoje �
j o pomo da :discórdia no mundo árabe. Apenas fai'n
da não se ini,clou a terceira guerra mundJ�I,,' que
ninguém deseja.' /

•

. : .. 'f
•

,

•

::, .-
� .�,. o

_;.. Era coróada de inteiro sucesso a iniciativa do

Governaddr ,I,rineu Bornhau�en, para a . composi
ção dá \p1esa' da Assembl,éia entre todos os pani
dos e de acordo coro ii representação.- existente:
Presidente Protógenes, Vieira, 'do PSD; 1.° Vice -

Osva.ldo Bultão Vianna,. da UDN'; 2.aVice --- taca

, va' ào PTS:; a 1.a Secretario ao PDS e a 2.8 à UDN;
Cl' 1.a 'suplência 'era ,do PRP e a 2.8 aó PSP.

.

. ,-
�

,

1

... tIA 20 ANOS' .

I

- Era eleito ó novo Conselho biretor do Rotaey :,
Club de Jaraguá <lo SuJ: Presidente -, porval Mar-:
catto; Vice _. Fernando Springmann; Seé�etário t.

.

Moacir Barbieri; 2�o Secr. - Zelindro Reis; Pro

tocolei ...;.;.. Arl Flaviano de Macedo; Tesoureiro �

Heinz ROdolfo Kohlb�ch; di'retores s.em pasta -.
"Osvaldo Heusi e 'Loreno Marcatto,_

. '

-:- A. polícia paranaetise' 'estava trabalhando
exaustivamente para desmantelar uma ,rede cJe
falsários de notas de quinhentos cruzeir.o$, cujas
matrizes 'eram de u'ma' perfeição lamais vista. Se

gundo depoimento de Gentil Slqueira, um dos fal
sários presos, cerca de 40 milhões d�ruzeiros
se encontravam em circulação no Parana, São Pau-':
'lo e -SaJilta Catarina.

'. .. NI ,10 ANOS

-' Ainda checando 'aS datas' contidas nó artigo,
de Frei Aurélio Stulzer, temos a destacar, de
JOURDAN NO ANO .1876 �, O. seguirite: "di,a 22

de maio ...... batiza na Igreja c;fo S�ntíssimo Sacra-,
mento 'do Rio de Janeiro sua primogênita Maria,

Luiza Antonieta, nascida aos 1·2 de abril.
__;,;; Desde o dia '1 de março uma nova ponte pên-

;

'sil dava trânsito sobre ó rio. Jaraguá, substituir:tdo .

uma velha ponte ,coro suportes de madeh'a, corn;,
96 metros de comprimento. Aliás, a Emdic;> adnii·"
nistração Maye�Schmõckel Já ·éonstruia·3 pontes.
desse tipo: a ·acima citada; 1 sobre. o rio Itapocu-,
zinho para Schroeder e..1 sobre o r:lo litapocu, :rias '

imediações :do C.A. Baeperidi, verdadeira atração.,
.

turística, ;tal o seu acabamento. .
l
IJ

- A 31 de março de 1972 dava-se a inauguJ(a�
, ção do' calçamento da Rua Domingos da Nova" im

portante via públ'ica que �orma"a com outras rúas.
,

o triângt:llo mài·s importante da cidade, q'ue custoU(
os o'Jhos da CaF8- e que, pelá Jato de ,ser uma óbr8i,
totalmente Élnterrad�, pelo vulto da infraestrutur�,'
não ren,d,eu !;Im 'vintém de dividendo 'para a admi:<
tração; Mas a obra foi feita, porque interessav.a
aC!> público. Tá? -.!

'

Iß�ústria3 ß�unidaß Jara��á, �:'f
e

COMPAl - Concentrados para

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.
\

,
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Terraplenagem ,Vargas ISERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA

Tubos Sta. Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Imobiliária Santa'Maria
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA O

• SEU IMóVEL
Rua Waldemiro Mazurechen, 42 - Fone 72-1342'

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo

comoção, colocando à dlsposlção modernfssimos
ônibus, com pessoal especlallzado, possibilitando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe bem! Programe CANARINHO·.-
o transposte car-inhoso.'.;c..

.

JARAGUÁ DO SUL . SANTA CATARINA

I, �elojoaria Avenida
.

EY,ERNIZE os BONS MOMENTOS·

}_-.

Presente,ie c0n:' [õlas e as mals finas su

o' gestões
c

da RELOJOARIA AVENII;)A. Marechal e

Getüllo yargas.
-

Funilaria Jaraguã Ltda.
o

.
' ;

Calhas. para toldas as finalidades. FaÇa-nos
uma visita. Estamos, em condições de atend&;los
eJicientemente.

.. o

{ - \ �

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

Jaraguá do Sul-SC. .

.

Construtora Seria Ltda,
'. CQN'STRUÇAG CIVIL, ENGENHARIA E

o

COMII!°RCIO DE MAliERIAL
DE CONSTRUÇAO.,

Rua João Picolli, 94 - E�if. 'Carlos Spézia
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

'B�lina ti LAIcool ..:_ Vermelhor Metál ieo
'

'1980
. CBelina II L - Amare'lÇl ,. .. . . . 1980
orcei fi, LAIcool - Verde Metálico .... 1981

�rcel II - Vermelho Metálico .. , :. . .. 1980
reei U LDO ,...... Bege " 1979

gorcel II - Branco .. , , 1979

Cor�el II - Branco � " 1978

Corcel Cupê � Marron Metálico ,
1977

. orcei C A

V d'
.

o 1976
O upe - er e

,
_ .

OPala Cup� � Verde/Br.anco , ,.
1978

CPaia ,Cupe - Branco' ,........
1976

P
hevette SL - Azul ',' . , . .. 1978

Bass�� LS - Vermelho :.,. .1199,��BraSIlla LS,....._ Marron .; : ó .... ,

/asilia LS -;- Braftco o. : •••••• :' � .• ::"•. o "1"979
,Wo 1300 L,. Alcool,·.o--:::' ,Bege' .... ,.,. P...

· 1981

I ,

construç40 de., mals 25 km. de Ii ..has de eietrUicaç40 rural
Municipalidade contrata com a Instaladora. Santa Rita a

o •

Momento da assinatura do contrato para êonstrução de '15 novas linhas
de eletrificação rural em Jaraguá do Sul. I

Eleita como uma das prioridades
da administração Bauer/Schünke, a

eletrificação do meio rural até o fi
nal da gestão praticamente cobrirá
todo o interior;' trazendo inúmeros o

be
nefícios à população. Ainda na ma

nhã de terça-feira, dia 04 de maio, a·
Prefeitura' Municipal de Jaraguá do
Sul através do seu -representante le
gal, o Prefeito Victor Bauer, assinou
com a Instaladora Santa Rita Ltda,
da Capital do Estado, pôr intermédio
do diretor gerente, Dr. Wilson Le·
mos, contrato para a construção o de
quinze novas linhas de eletrificação
rural, numa extensão. de 24.721 me

tros, no valor de Cr$ 30.81"1.742,55,
que virão dar atendimento a dezenas',
de famíllas ainda não possuidoras da
comodidade da energia elétrica.

r

riais que serão empregados, segundo
o contrato, Cr$ 24.878.702,55:

As localidades que serão benefi
ciadas são as seguintes: Tlfa Fruet,
Tlfa Pellens ,e Tlfa Junckes (ambas
naIlha da Figueira)" Tlfa Martins (Ja
raguá Esquerdo), Tífa Lange, Tifa
Sacht, Tlfa Pavanello, Tlfa Lessmann
(em ltapocuzlnho), Estr. Jaraguazinho
e Tifa F. Lennert (em Garibaldi) Ti
fa Hornburg (lateral Ribeirão das Pe

dras-Jaraquá 84), Lateral Estrada Ga
.

ribaldi (Jaraguá 84)-; Estrada B�la Vis-
- ta (Ribeirão Grande do Norte), Tlfa
Morro dos Monos (lateral SC-301-

Bodovla 6ngelbert Oechsler) e Es
trada Serra Preta (Riô Cerro 1,1).

O ato da assinatura do contrato
deu-se no gabinete prefeitural, com

a presença da imprensa local, do vice
prefeito Sigolf Schünke e dOI gerente
do es,c.ritQ.rio da Celesc, Udo Staats,
que foram as testemunhas.

Com a execução dessas linhas,
praticamente todo '0 interior será
servido com a energia elétrica, o que
se 'constituirá num 'fato raro no 'Es-

.

tado, ainda mais por que os recur

sos advindos para as. obras vêm do
próprio erário municipal, sem qual
quer participação °dEhbeAefiGiár.io...

A admlnlstraçãe Bauer/Schünke,
assim, fec.ha 46 linhas na atual ges-'
tão, o que em muito virá marcar o go
verno, pois energizando o interior es-

. tará solucionando um problema que
se arrastava por dezenas de anos.' O
retorno, conforme' enfatizou o Prefei
to Victor Bauer, não será apenas po
lítico, mas também econômico, uma

,

vez que o agricultor beneficiado com

a energia elétrica, fatalmente ira ad
quif"ir . equipamentos elétricos e ele
trodomésticos, gerando ICM ao mu

nicípio ..
! .•

I
A. lnstaladora Santa Rita Ltda que

anteriormente havia vencido duas
concorrências, em 1980 e 1981, quan
do a municipalidade contratou 18 li
nhas, foi também a que-venceu a

Concorrência Pública 04/82, para
fornecimento de materiais e lmplan:
taçäo de quinze linhas de eletrifica
ção rural, de acordo com os proje-

,.' tos, plantas, desenhos e demais es"

. pecífícações da Celesc ou Erusc. Pa
ta .

a mão-de-obra, o valor contratado
é de Cr$ !?933.040,00 e para os mate-

ESTADO DE SANTA CATARINA
.,REFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO· SUL

/

DECRETO N.Ó, 752/82
o

I

Estabelece prazos para o recolhlmento do IPTU e respecti-
vas Taxas.

'

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Oatarlna, no uso e exerclclo de suas atrlbulções,

Numa promoç�o do' Jara
guá Motor Clube, será rea

lizada neste domingo, dia
9, a II, etapa do Campeo
nato C a t a ri n e 1'1 s -e de
Cross, no Motódromo Ge
túlio .Barreto da Silva e,

paralelamente; provas ex-
o tras de'velocidade, em dis

puta 'dos o Troféus Brei-

thaupt/Coilsul. .Neste sá- CC Standard; 13h30, 80
bado,-baverá treinos livre. CC Extra; 14h30, 250 CC
E amanhã; às 9h30, prova Cross; às 15h30, Força Li-'
de ciclomotor, inédita e I vr'e e às 161130, Força Li
que certamente irá d�s' vre Cross.
pertar muito interesse do É espefada a presença

• público.' Às 10h30, esta- de grande público, haja
+ã'ó na pist,a as .má_guiJilas I vista q.lIé nas pistas esta-
125 CC Cros?; ,11h30, 1251 rão os 111�lhqres pilotos de
CC Especial; 12h30, 125 Santa Catarina. ,.

' ..
,>-

;.H J .'

D E C R· E T A:

, Art. 10 - Ficam estabelecidos, para o exercício de 1982,
os seguintes prazos para o recolhimento do IPTU ...... Imposto Predial e

Territorial Urbano e Taxas previstas no- Decreto N.o 751/82" de .30 de
abril de 1982:

'

1.a e 2,a quota ·......... 31. 07.82
3.a quota .• ' ;....... 30.09.82'
4.a quota '." . .. 30.11.82 -

.

Art. 2.° .:.._ Para os contribuintes que tiverem direito a

restituições em função des descontos de que tratam os artigos 1.0 e 2.17
da lei N.O 858/82, de SO de abril de 1982, a Prefeitura Municipal terá o

prazo para afetuàr o ressarcimento até o dia 31 de outubro de 1982.
Art. ,3.0 .- Este Decreto entrará em vigor na data de sua

'

• -'
Ipublicação ..

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 30
dias do mês de abril de 1982.

VICTOR BAUER
.

Prefeito Municipal
O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Dire

toria de Expediente, Educação e Asslstêncla SOdlal, aos 30 dias do mês
de abril' de 1982.

'

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

.

ESTADO DE SANTA CATARINA'
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO ·SUL'

, EXTRATO DO TERMO' DE CONTRATO PARA FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DA CON
CqRR�NpIA POBLicA N.o .04/82 DE 25/02/82.
CONTRATANTES - PREFEI.TU�A MUNICIPAL
DE JARAGUA DO SUL, representada neste ato

por seu Prefeito Municipal, Sr. VICTOR BAUER, e
a Firma INSTALADORA SANTA RI:rA LIDA., re-

· 'p�esentada pejo seu Diretor Gerente Sr. WILSON
LEMOS ..

OBJETO - É objeto do presente instrumento o o

fornecimentd dos materiais constantes do Anexo'
, I, da proposta de fornecimento de acordo com os

demals documentos autuados na Concorrência N.o
04/82 de 25/02/82 todos de conhecimento da
Contratada e rubricados por ambos os contratarr
teso
VALOR ,...... O valor deste Contrato é de Cr$ ....
24.878.702,55 '(Vinte e quatro milhões, oitocen
tos e setenta e oito mil, setecentos e dois cruzei·

.ros e cinqüenta e cinco centavos).:
DOTAÇÃO - A despesa com a execução das
obras, correrá à conta da dotação própria do or-

çamento vigente.
.

PRAZO - O prazo do fornecimento é de acordo
com o cronograma do prazo de entrega dos ma-

teriais.
'

LICITAÇÃO - Concorrência Pública N.o 04/82 de
25/02/82.
ASSINADO - Em 15/04/82-
VIGt:NCíA - Em vigor na data de sua assinatura

pela PREFEI,TURA, CONTRATADA E TESTEMU·
NHAS.
TESTEMUNHAS - SIGOLF SCHüNKE E UDO
STAATS. ,

\

Jaraguá do Sul, 15 de abril de 1982.
VICTOR BAUER

'.
,.Prefeito Municipal

Jaraguá revive as competições motociclística�
�-----------------------

I ESTADO DE SANTA CATARINA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO, DE EXECU-
, ÇAO DAS 'O,BRAS DE ,. ELETRIFICAÇAO' RURAL
DE 15 (QUINZE) LINHAS EM DIVERSAS LOCALI
DADES DO MUNICIPIO DE JARAQUA DÓ SUL
CONTRATANTES - PREFEITURA MUNI,CIPAL
DE JARAGUA DO SUL, representada neste

o

ato

por seu Prefeito Municipal, Sr. VICTOR 'BAUER,
·

e a Firma INSTALADORA SANTA F}ITA LTDA.,
representada pelo seu Diretor Gerente, Sr. WIL·
SON LEMOS.

OBJETO - � objeto do presente Instrumente a

execução e implantação de 15 (quinze) Linhas de
Eletrificação Rural, em Jaraquá do Sul, de acordo
com os' 'Projetos, plantas, desenhos e 'especifica"
ções das CENTRAIS ELi:TRI,CAS DE SANTA CA
TARINA S.A. E/OU E.RUSC - ELE\RI.FICAÇAO IRURAL DE SANTA CATARINA S.A'. e demals do-

,

cumentos autuados na Concorrência N.o 04/82 de
21;;.02.82, todos de conhecimento da Contratada e

rubricados por ambos os
o

contratantes.
VALOR,� O valer deste Contrato é de Cr$
5.933'.040,00 (Cinco milhões novecentos e trinta
e três mil e quarenta cruzeiros).

.

I;)OTAÇÃO - A despesa com a execução das
_ obras, correrá à conta da dotação própria do orça
mento vigente.
PRAZO - O prazo de conclusão dos servlços é de
210 dlas operáveis a contar da data da assinatura
do Contrato.

,

UCITAÇAO - Concorrência Pública N.O 04/82 de
25.02.82.
,ASSINADO - EM 15.,04 ..82.

'

� o

VIGt:NCIA - Em vigor na data de sua assinatura
pela PREFEITURA,' CONTRATADA E TESTEMU
NHAS.'
TESTEMUNHAS - SI,GOLF r SGHüNKE e UDO
STAATS.

Jaraguá do Sul, 15 de abril de 1'982.
0\

VICTOR BÄWER
Prefeito Municipal U

. ig/Jaraguá do Sul, 05 <te maio de 1982�
AUREA MÜLLER GRUBBA o" .I

TABELIÃ DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO DE PRO
. TE§.TOS

EDITAL

Pelo presente Edita• .de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam em nosso

Çartório para tratarem de assuntos de seus interesses: AL

VARQ ALUISIO DA SILVA - Rua Prof. Antonio Ayroso, s/n
Nesta - ALCES'T"E FELTRIM - Rl:la Bahia, 182 --:" Nesta -

DIOCLÉCIO JOSÉ DE'BORBA - Rua Castelo Branco, S. n.

Nesta EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA L1MEfRA LTDA '_
.

o

Rua João Planinscheck, 870 - Nesta � ELZIDES.ANA COR
REIA - Rua Santos ßumont, 61·...:.., Nesta � I=UCLIDES
MICHELUZZI - Rua Francisco de Paula, s/no - Nesta -

ELMO BUBLITZ - Estrada Ilha da Figueira, s/n - Nesta -'
oERONDINA PINHEIRO PEREIM - Rua João Planinscheck -
Nesta ..:._ ELiZABEtE ROSA - Rua Onelia Horst - Nesta
ILDA BORGES - Rua 'Irmão Leandro, 861 - Nesta -'IVO
MENESTRINA - Rua Preso Epitácio Pessoa, 133 - Nesta "
JOÃO RODRIGUES ...,... Av. Mal. Deodoro, 305 - Nesta -

·

LAURICI STEIN - Rua Joaquin Francisco de Paula, 406 -

Nesta - LUDGERO PIRES � Rua Domingos da Rosa, s/no

Nesta. - MARIO SCHATZMANN - RU,a Exp. Antoni� Carlos
Ferreira, 133 .. Nesta - OSNIR OSS EMER - Rua .João
Rlaninscheck, Lateral - Nesta - OSVALDO CAMARGO -

Rua João Planinscheck, 463 ....,. Vila Lenzi - Nesta -, ZELIA
VISCARDI - Rua Antonio Carlos Ferreira, 579 - Nesta -

RUBENS SCHWANKE TER SER CO - Rua 25 de Julho, s/nO'
Nesta -- - �OSE CLAUDIO BOSIGNARI - - -

-.TABEliÃ DESIGNADA.- ,

������,����;�����,�����

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AINeRML
HISTóRIA·'

DOPAiS'QUE
I' ACREDITOU.

'- � l
..

'

s: ���_

O,BRASIL
ENCONTROU'
ÀSAiDA.

.

I

VAMOSTODOS
C: .ESCER�

,

No anopassado, oBrasilenfrentou
�illguns dor;pioresproblemas que
'podem atingir a economia de umpaIs
aomesmo tempo. A inflaçãoparecia·
fora de controle. A ameaça de
estrangulamento nas contas externas
parecia inevitável O setor industrial
conhecia a enorme dificuldade
emmanter o emprego de milhões de
brasileiros. O comércio internacional
não eÍlolula e colocavamuitas
restrições aospa/ses em '

,

desenvolvimento. Eainda havia uma
expectativa de novo fracasso das
safras nordestinaspelapersistência
da seca. Um ano depois, as soluções
foram apareCendo. Durante este
tempo, cada brasileiroprovou que
dentro dele há uma semente

, de confiança no seupróprio futuro.
Emuita vontade para superar
osmomentos diffceis. Você trabalhou
mais, poupou tudo o que foiposslvel
na vida de cada dia e ajudou oBrasil

, a encontrar a salda. A inflaçãoperdeu
a velocidade. Ela começou a declinar
e já ninguém duvida que vai cair
ainda mais. O crescimento da d/vida
externa foicontido. Este ano vaiser
mais fácil amortiza-Ia. '

A indústria já vê osprimeiros sinais
de reanimação. Ninguémmais fala
em demitir os trabalhadores.
As exportações industriais
derrubaram as barreiras no exterior
e trenstonneremom déficit
'de 2,9 bilhões de dólares em um

saldopositivo de 1 bilhão e 200
,milhões de dólares, O evenço da .

agricultura no Suldopets. na Região
Cerwal e na nova fronteira do
extremo Oeste afastou de vez o

fantasma da escassez de alimentos
e·agora pode a/;Jastecer inclusive

.

o Nordeste. Você foimuito importaf!te
nesta conquista. Vencemos o desafio, .

),I sua confiança abriu espaço para
o Brasil voltar a crescer. .

\,

.

'

....�

·Correio .Informativo
CARTAZ DO CINEMA - A partir das 20

horas deste sábado, em todos os horári,os
de ,exibição, até terça-feira, dia 11, estará
em cartaz no Cine Jaraguá,' "O COMBOIO
DA CARGA PESADA". Censura 14 anos.

SALÁRIO MíNIMO - Está em vigor des
de o dia 1.0 de maio, o novo. salário mínimo.
O maior salário, de Cr$ 16 mil 608 será para
os I;stados ,de Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,' Santa Ca
tarina"Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Os
demais Estados foram divididos em duas re

giões, sendo o mínimo fixado em Cr$ 14 mil
400. e Cr$ 13 mil 920. Este último valor será
pago nos Estados do Maranhão, Piaúí, Ceará,'
Rio Grande' do Norlte, Paraíba Alagoas e Sergi.;
pe· O valor.de Cr$ 14 mil 400 será pago nos Es
tados do Acre, PÉÍrnambuco, Bahia, Mato

Grosso,�Mato Grosso do Sul, Pará Amazonas,
Goiás, Rondônia e AOS ter�itórios federais de'
Roraima, Am�pá e Fernando de Noronha.

COMUNIDADE CATóLICA - O Bispo de
Joinville, Dom Gregório Warmeling, comemo-_

ra no dia 29 de Junho, 21) ános de sagração
episcopal, sempre à testa da Diocese. Para
marcar o aéontecimento, Dom Gregprio fará

visitação à todas as paróquias da sua Dio

cese, sendo que em Jaraguá do Sul ele es

tará nos 15 e 16 de maio. No sábado à noi

te, dia 15, celebrará a missa das 19 �oras
e no domingo, às 8h30, na Comunidade da
Barra do Rio Cerro.

2) Neste sábado, no_ ColégiO SãQ Luis,
curso de batismo para pais e padrinhos. � O
curso eomeça 'às 15 horas, devendo .os parl;i- ,

cipantes 'chegar mais cedo para efetuar a

inscrição. 3), A partir do mês de junhQ, es
tarão abertas inscrições para o curso de
preparação ao casamento, que será no dia 27

daquele mês· 4) O Vigário Padre João
Heidemann, tem sido sistematicamente abore
dado sobre a 'razão do não toque dos sinos
da ,Matriz. 'às 6,12' e 18 horas. Segundo '0

Kohlbach o SUper MotQr

I'
I

tão logo for possível, será restaurado o· to
'que dos sinos naqueles horários e pensa-se
inclusive em aplicar motores aos sinos para
'acioná-los com controle remoto.

CqMUNIDADE EVANGJ:L1CA' - Neste
sábado" éom início à� 15 horas, no salão
comunal, curso de preparação para o bati�mo.' I

para pais e padrinhos, isto para que se

conscientizem' da tarefa e função de pais e

padrinhos 'cristãos. 2)· Na próxima sexta
feira 'terá início a já tradicional festa da co

munidade, com culto de abertura, em 'portu
gOês, as 19 horas. As festividades prosseguem
nos dias 15 e 16. 3) No próximo dia 10, s�gun
da-feira, os pastores do Distrito Eclesiástico
Jaraguá do Sul estarão em Conferência Pas
toral em São Bento do Sul. 4) Cultos:
hoje, dia 8, às 19 horas, em português (Ja
'raguá) com batismos e às 20 horas na Rua
Joinville e Ribeirão Grande do Norte. 00-
'mingo, 8 horas, em Jaraguá, com batismos
e elT) Ribeirão Grande do NoJi1:e, às 8 horas;
às 9h30, ·em Jaraguá, com batism'os (alemão)
e em João Pessoa; 19 horas, Jaraguá On
formal) e em Santa Luzia; às 20 horas, em

Rio Molha. (

INSTALAÇÃO DE CONEXÕES -,- Estão
abertas, gratuitàmente, no Senai, inscrições
para o. curso Técnico de Instalação de C9-
nexões' ministrada por técnicos da 'Fundição'
Tupy S.A. SElrá nos dias 17,18'e 19 demaio
fias depedências do Senai, das 15 às 18
horas.

! '

,

CRONOMETRISTAS, - Também no Se
nái estão abertas ;Inscrições para o eurso de
formação de cronometristãs. b custo é de
CrJ 9.800,QO por participante: Terá 120 ho
ras de duração, começano dia 11 de maio
e vai até o dia 31 de julho, com 10 horas
semanais as. terças quinta$-feiras das 19 às
22 horas e aos sábados das 7h30 às 11h30,
junto ao Senai.

'

.�,-

CAMARA

Massaranduba: telefones' serão

o plenário da Câma-
ra de Vereadores apro
vou esta semana envio
de moção de apoio ao

projeto do deputado fe
deral Walmor de Lucea,
no sentido de que seja \

liberada a utilização do'
gás, liquefeito de petró
leo para os carros de
aluguel (táXiS)., Também
a extensionista social
da Acaresc. A r I et e
Boas, lançou a Campa
nha da Saúde, quando
falou sobre a contami
naç'ão dã água, tanto no

interior como na zona

urbana; encetada pela
Acaresc e Comissão ,de
Sa(jde d� JaraglJá do,
Sul.

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

O Sr. Raimundo 'Brun
ken, comunica h a ver

perdido os. seguintes
documentos: certificado
de propriedade do veí
culo Volks 130Q L, ano

1980, série ,prata, Pla
cas Jl)-1102,' Chasse
B0072234, t í t u I o. de
eleitor, certificado! de
reservista e càrteira de
motorista. -Por ter sido
requerida segunda via,
ficam os mesmos sem

efeito.

",". Produtores, de leite debaterão' NOVI ',ímPln
ICM será .lln
dll 107'

.: �.. :' aspectos comuns ao rebanho.

;

Numa iniciativa da '-Associação de Crédito e Assts
tência Rural do Estado de Santa Catarina; Esctltórlo
local de Jaraguá do Sul, es principais produtores de, lei- O Governo do '

te do município trão se reunir no dia 20 de maio pröxí- \ lança" sequnda-fs]
rno, às 14 horas, no Parque AgropectJário "Mil'ilistro 1 O, a ·nova campà
João Cleophas" para discutir aspectos comuns ao re- Criança e o ICM'"
banho, principalmente o genealógico. Segundo Dejai.r centivo .ao recolhi
Pereira, da Acaresc, 'tal encontre 'tem' como finalidade à fisca'lizaç�o do I

principal mostrar aos produtores a vantagem de ser Sobre Circulação d
usada a inseminação artificial para a cobertura das pro- cadorias, desta vez

dutoras, melhorando a qualidade genética dos animais. denominação de '

. , Durante o encontro' será detalhado o processo de Catarina, eu te amo'
inseminação e o seu efeito positivo na melhoria do ;re- tinada à princípio

, banho, uma vez que, é pensamento instalar em Jaraguá bllco infanti1, dia 10
do Sul um, posto de lnsemtnaçäo artificial para prestar ça a troca de notas
atendimento àqueles produtores que efetivamente têm por álbuns e fig

c

0- desejo ,de inovar e ter 'com isso aelrnals de melhor devendo encerrar-se
qualldade e que por consequência trarão maiores lu- 22 de 'outubro.
cros. A premiação oe

Além da Acaresc; participarão do _encontro tam- em três modalidades:
bém aCidasc, Salvita, Sindicato dos Trabalhadores RiJ- 'com vales-brindes,
rais e. Prefeitura Municipal. Outro. assunto, em pauta, buídos nos envelope
dentre outros que certamente serão tratados, está 'o re- to com as figurinha
laclonado a construção de resfriadores e demais equl- tra por sorteios dia

parnentos agrícolas, já que existem recursos do Protn- cautelas numeradas

fra, através da SecretaJi'iá da Agricultura' e do Abasteci- trlbuldaa também'
mento para financiamento, a juros baixos. mente com as frigurl

Toda a sistemática para a obtenção desses recur- a serem realizados ellj
sos será explicada, já que traz vantagens ao produtor extrações da Loteria'
rural de maneira geral.

I ral ...-- dias 23 de jun
.

ESTIMULO DE lNVERNO. .

. de julho el 15 de sete
Desde 1.0 de abril vigoram os novos. preços do lei- premiando duas séri

te . O produtor, em razão do baixo custo pago pelo pro- cada vez; e a última i

duto, estava desestimulado a continuar explorando esta mente por sorteio re

atividade, que não lhe compensava. Agora, a Gumz 'Ir- dcs .em duas extraçõ
mãos, de Jaraguá do Sul, instituiu. o chamado "estímu- Loteria Federal - di

lo de Inverno", c,omo forma a contribuir com o produtor, de ago.sto e 27 de ou

atlnqlndo desde o pequeno ao grande fornecedor.
"

premiando cinco séri

Segundó a tabela em vigor, o pequeno agricultor' cada vez.

que fornecia até 600 litros mensais, passou a' receber
_

De acordo com o

Cr$ 29,40, apanhado na propriedade e, aqueles com Ii- Estadual. ce .)�r�gu
tragem/mês superior, nos meses de abril, maio, junho I

Sul, Jaldl.r Antd�m�b'e julho, que são os de menor produção de leite" perío- 'os prêmios. Istn

do também de formação de cota, a título de "estímulo nos vales-b�l�des s

de inverno" irão receber Cr$ 3,70 por ·Iitro, à mais e, desde 200 blclcletas

além disso, um outro Incentivo por 'quantidade'entre- televisor�s. pretofbr
gue, na seguinte prcpotçâo: de 601 a 900 I. - Cr$ 0,65/ até uma [nflnldade de

litro, de 901 a 1.300 I. ..-- Cr$ 0,80, de 1.301 a 1.200 I. mias de pequeno p0'1
- Cr$ 0,95, de 1 .801 a 2.400 I .. - Cr$ 1,1 Ö, de 2 .. 401" a mo livros de aurores

..

3.000 I. - Cr$ 1,25 e acima de 3.001 litros/mês, Cr$ rínensee, bo��s, bo

-1,40 de acréscimo por litro entregue à indústria. camisetas, mml-boxe
.

Isto significa; por exemplo, se um agricultor entre- lhas de mesa e �e
ga 1.500 litros por .mês à usina, irá receber Cr$ 29,40 d�ntre o�trßs. Alem,
pelo litro normal, mais o "estímulo de inverno" de Cr$ ha prêmios em, dep
3,70, além de Cr$ 0,95 como. incentivo, totalizando, en- de çadernetas de po

tão Cr$ 34,05 que é o preço flnal ii ser pago ao forne-' pa para cautelas nu

cedor.
. caso

,

O Exator de Jarag
Sul acrescentou aind
a partir de segunda
o Besc manterá abert

Novos contactos junto a órgos da administração rante o horário de ex

estadual objetivando a liberação de recursos para obras ente' um posto de tr

no municíp�o.manteve o Chefe do Executi�o ?e �assa- que somente sér�? ae

randuba, Dávlo Leu, esta seman!'!, em Florlanópolls , Na documentos emitidos
Secretaria dos Transportes e Obras tratou da asslnatu- estabelecimentos situ
ra de convênio com o Fundo Estadual de Assistência •

.J
no Estado, a partir d

Rodoviária, para a execução das obras de abertura da de janeiro de 1982. Válf
"MBA-479, que ligarão o 1.0 ao 2.0 Braço -do Norte, no rão para éfeito de troca oe

interior do município, numaextensão de 4 quilômetros. envelopes COI1l figurinhas
Junto ao Gaplan, verlflcouo andamento cos pedidos de e álbuns, apenas notas fl,·
llberação de verbas para várias obras. cais de venda ao eonsU ;

Na. Becretarla da Educação, uma vez' rnals Dávio dor, notas fiscais si,!,p'I�
justificou a necessidade da reconstrução imedi'ata de ficadas, cupons c:ie maq!l!1
inúmeros estabelecimentos de ensino estaduais e que nas registradoras e 'n�
são os seguintes: E'ERR "Maria K Bornhausen", de-1.0 fiscais modelo 1 r: ,Sé

Braço do Norte; EERR "Pe , Aldollno Guesser", de Gua- 'B, isto, desde que não
rani-Açu e as Escolas Isoladas de Braço Direito, M�s- tejam rasuradas ou sela
saranduba Baixo, Braço Seco e Estrada Itapocu, alem fotocópias.
da construção de duas quadras de esportes nas Escolas
Básicas "Pe. BrulÍo Linden" e "Felipe Manke", das lo
calidades de Braço-Campinas e Massarandubinha, res

pectivamel1te. Já na .Secreta,ria da Saúde, solicitou o

alcaide a imediata construção de uma. unidade sanitá-
,

, ria no município, conveniada, que, !:leria edificada no

centro da cidade, em área dOl;lda pela municipalidade.
E na Telesc, Dávio Leu argumentou a necessidade

da entrada em funcionamento dos telefones instalados
.

em MassaranClutia no final do ano passado; que ainda
não foram ativados e que, segundo soube, somente ew

trariam em atividades no próximo ano. ,Ouvidas as po._n
clerações, a Telesc as,segurõu a ativação dos mesmo�' Transferida a data
ainda neste exercício. ;.

de Inaugura�ao' dO
Weg vence outra vez o Sesiano' de Futebol Centro EmpreslJlal

, Emborà a decisão não tenha $ido em te(mos téc-
. ' ean

nicos de alto padrão,' mas compensada pela garra e es- ,o PreSidente do

pírito de luta, fO,i. encerrado_,sábado ,à tarde, no Estádio. do Brasir S:A., OST:
Max Wilhel,m, o Campeonato S�siano de F:l,lteb,ol '.de Roberto, C.olI�, convarc
pampa, entre Weg e Kohlbach, no chamado, "Classtco pela Ass�claçao �om U
dos Motores". Um público excelente, calculado em tor- I ß Ind�s!nal �ara m:u�aiO
no de 2.500 pessoas presenciaram a decisão e viram a' no proxlmo dia 25 ? I de
Weg novamente conquts:tar o título, que já foi seu no o Centro Empresarf�rmOU
ano passado, pelo placar de'1 a O. '

" Ja��guá �o. �ul, con I
orm

.

Foi a maior concentração de público' 'já· reunida em a ImpOSSibilidade. do data,
decisão do gênero em Jaraguá do Sul. A Weg irá, ago-' parecimento naqu�la m à
ra, como representante do município" participar do �m virtude de ;lag.�pr8'Campeonato Estadual. I

África. �.iante .

o AIGIJSvisto, a dlretona da

'Ii decidiu transferir a }nauPracinhas comemoram . ração oficial do pred!Or
---......------------......�-.....--.....- ra outra data postarIO
hoje o "Dia da Vitória". ,t,

ser marcada pelo_p,róP
-----.-,

,

Colin.
,

A AS'sociação Nacional. dos Veteranos da Força Ex"
'

, Esse adiamento, -o

pedicionária /Brasileira (ANFEB), Secção Regional de
'

do, não implicará ein
Jaraguá do Sul, comemora neste sábado, 8 de maio, 'ração da data da muda

,

o ."Dia da Vitória", lembrando o final da U Guerra Mun-' para a sede própria,
dia I há 37 anos passados, com a vitória dos aliados, da Associação Comercial
,qual dezenas;>-de expediCionários jaraguaenses e da re" dustrial, SindicatoS �
gião lutaramjbravamente.. " ':-_, r.

"

..• naisée Cfube de ,Direto
ro'

,

. �ara ,marcar q" ac()nte�lmelJto, .0'5�p!�cl,nlías, ._da. Lojistas 'e ServiÇO de Pde,
Seççao Regional de �arayua d� S�I; part!.ci,pam dá �ni, . teç�o ao Crédito, gae se'

.' a��bç� .de çonfrate�n!;z�çao .�� l,taJal, com ,os .:ex-��PEl� y�ra, se processar na
iO'

'-dlclonar,lOs daquela,cldade 'pralana.,
,<> \, mana de 17 a 21 _de ma

-

"

,� :�t., 'I' .:: \:,.,
I

".�, ';" ,.
" '.l�� '_

_

,'t'"
,

i.

\': ,�ti! 1/" @,'

.

.ativados .ainda em 82

I o documento fiscal te:

ferelilte à operação de va·

ior igualou sl:Jperi?r � Ctt
'i O mil'; só dará direito
dez envelopes ou dez

buns, conforme frizoU,
,seado no regulamento
campanha "A Criança �áá1
ICM � Santa Catarina
te Amo".

'
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