
o SEMANÁRIO. MAI� ANTIGO DE
SANTA CATARINA.

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1919

DIRETOR
EUC?t:NIO VICTOI'l S€HMOCKEL

ANO � � JARAGUÁ DO SUL. - SANTA CATARINA Semana de 06 a 12/set�bro/86 Ed1çi� 3.403

JARAGUÁ DO SUL .: CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

.

Edacação eltrega cheques a anidades escalares . Vereador qaer eslra�a aslaltadi�,
Em' solenidade realizada .

'- .. ''-
.

O vereador [oírívílensê
'

mente de dístäncías desa�'
st8undà-feira à noite na Rauli�o Rosskamp (PMDB),

..

togando a 101 e propor-
l-,.,Ucre, foram entregues propos ao governador Es- clonaria economia de com-

recursos da ordem de Cz$ perídíão Amin, a inclusão bustível.
.

522.000,00, a dez colégios no cronograma de obras
e escolas básicas de. Jara- do próximo exercício, a

guá do Sul, pera constru- pavimentação' asfáltica da

çªo de novas salas de au- Estrada Duas Mamas,' que
la e construção, reformas liga o baiHO

.

Vila Nova
e iluminação de quadras (Joínvílle) ao município de

polivalentes. Ao ato esti- Schroeder, possíbílítando,
verem presentes diretores com isso, um percurso me-

e dirigentes das APPs dos nor entre os pólos indus-

estabelecimentos benefi- tríaís de Joínvílle B Jara-

ciados, o ex-secretário da . guá do Sul. Segundo Ros-

Epucação Moacir Thomazi, 144.000,00; EB Elza G. Fer- A importância do ato skamp, hoje a única liga-
Paulo Bauer, Udo Wagner, raz Cz$ 50 mil, Colégio foi destacada por Udo ção asíéltíca é pela con

Iris Piazera e o corpo di- Holando Gonçalves Cz$ 20 Wagner, Iris P i a z e r a,
. gestionada BR-IO!, que

retive da Ucre.
. mil, EB João Romárío Mo- Paulo Bauer e' Moacir apresenta um dos mais

reíra Cz$ 43.200,00 de um Thomazí. Anunciou-se na- altos .índíces de acidentes
total de Cz$ 72 mil, EB oportunidade que o Estado do pais. A pavimentação
Gíardíni Lenzt Cz$ 50 mil; garantiu 50% do valor do possíbílítaría o encurta
EE Duarte Magalhães Cz$ imóvel (Cz$ 500· mil) a ser

86.400,00, correspondente adquirido para a constru
a primeira parcela de u cão da EE Valdets Inês
total de Cz$ 144 mil e, Píazera Zimdars, constru
ainda, EH Julius Karsten, ção esta que já tem Cz$
Cz$ 132 mil do total de . 750 mil alocados. Os Cz$'
Cz$ 220 mil ·e mais Cz$ 500 mil restantes para a

30 mil, de um total de Cz$ . compra do terreno deve-
50 mil, para construção de rão se conseguidos junto
quadra polivalente. a comunidade.

Foram beneficiados: Co
légio Heleodoro Borges'
C�$ 15.000,00; EB José
Duarte Magalhães Cz$ 9
mil de um total de Cz$
15 míl: Colégio Roland
Dornbusch Cz$ 86.400,00
de um total de Cz$ ....

Desfile eucerra a

Sema,na da Pátria
Empresários debatem com Kleiuübing

JAAAG\IÂ DO SUL
CapItal. LatIn."�Ain8rlQ8"i do·
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Capital Sul. Americana do
Chapéu

Na justUicativar o ve

reador afirmá que segun-
'

'.

do levantamentos, a dís-.
tância entr.e Schroeder e

'

Joinville (via BR-I01) .é,de;
54 km e pela Duas Mamas, .:
o .percurso diminuiria 22'
km. Além disso, traria.
mais desenvolvimento a

Schroeder e oportunizaria'
a alternatíva aos veículos

qua sa dirigirem da fron
teira do Paraná' em dire-

'ção a Blumeneu. PelaDuas
Mamas, o trajeto diminui
ria e evitaria a BR-I01,
trecho Joínville/Itajaí.

Fiese aprova recursos .p/Sesi/Senai
o empresário José Car- naí aprovou a concessão

los Neves, diretor da Ne- de auxilio financeiro de
ves S.A., integrante da di- Cz$ 122.850,00, para a as

retoria da Federação das socíação dos servidores. e
Indústrias do Estado de alunos do Centro de Trei

Santa Catarina, informou namento do Senaí de Ja

que na reunião realizada . ragué do Sul, que corres
a última sexta-feira, foi' ponde a cinquenta por
aprovado definitivamente . cento do custo orçado para
a construção do ginásio a construção da sua sede
de esportes do Centro de social.
Atividades do Sesi de Ja

raguá o Sul. A obra, de
2.000m2 de área construí-'
da, tem recursos alocados
de Cz$ 6.000.000,00. Já o

Conselho Regional do Se-

,

Aprovou-se, igualmente,
Cz$ 903.000,00, para. a.

aquisicao de máquinas
destinadas ao Senai de Ja-.
raguá do Sul.

Eleições: escol'ha dos mesário's dia 16
o Doutor Rui Francisco

Barreiros Fortes, Juiz Elei
toral dá Ha. Zona e Presi
dente da Junta Apuradora,
determinou o dia 16 de se

tembro, às 14 horas no

Cartório Eleitoral, a no

meação dos membros das
mesas receptoras _. pres;·
dentes, mesários. secretá
rios e suplentes _ que de-
verão comparecer às me

fas receptoras de votos

nas eleições de 15 de no

vembro.

Nesta Zona Eleitoral
existem 176 secções, sen

do 150 em Jaraguá do Sul
e 26 em Corupá. A eleição
do dia 15 vai envolver
mais de mil pessoas jun
to as mesas receptoras. A

. Junta Apuradora, designa- '

da pelo TRE, tem na pre-'
sidência o Dr. Rui Fran- >

Cisco. Barreiros Fortes e

como membros Robert
Donath, Valmor José Gar
cía, Décio Buchmann e··

-
...�--

Solon Schrauth.

.,... )

EXPOSITORES CROMADQS
MÖVIMENTAÇÄO INDUSTRIAL.

.
Desde o día 10 vem

sendo. desenvolvida, junto
as escolas, principalmente, Vilson Kleinübing, do de conjuntos habitacio
a programação da Semana PFL, foi o primeiro candí- naís para pessoas de baí
da Pátrta. Para este sába- dato a governador conv.- Xa renda, via COHAB/SC;
do, dia 6, na Matriz São dado a debater com em- ampliação da rede telefô

Sebastião, 19 horas, Missa presários problemas cuja nica para 6.000 ramais;
da Independência e domín- solução depende da ação BR-280 - construção de um

go, às 7h30min, na Igreja governamental a nível es- contorno da cidade; insta

Evangélica Luterana, o tadual ou federal. O deba- lação do Escritório Regio
Culto da Independência, se te aconteceu dia 28 à noi- nal da Celesc; construção
guindo às 9h30 a abertura te e dentre os temas ex- da terceira ponte, na Ilha

oficial do desfile pelo Pre- postos, que serão levados da Figueira, para desviar

feito Durval Vasel, parti- também aos demais can- do centro o tráfego pro

cípando dele, pela ordem: dídatos, constam: asfalta- cedente da zona sul; an

Banda. Filho do Trabalha- rnento da BR-280, Corupá- tecipação da construção da

dór (Sesi), Pracinhas da São Bento; asfaltamento da linha de transmissão de

FEB, APAE/UNAE, Centro Jaraguá - Pomerode: rra energia elétrica de 138

Educacional Evangélico, área de segurança _ re- KV, de 1989 para 1987 e,

Colégio Divina Providên- forço do policiamento via ainda, ínterferênc'a iunto

cia, EB Julius Karsten, Co- ativ.ação da Companhia de ao Ministério dos Trans·
légio São Luís, EB Ciardi- Polícia Militar (iá criada), portes. para a duplicação
ní Lenzi, EB Valdete Zín- construção do quartel pa- da BR-l01. no trecho ca

ders.. Colégio Heleodoro ra alojá-la e, construção tarínense.

Borges, representação das da cadeia pública na pe- Dos debates, participa
escolas municipais, Colé- riferia da cidade, em co- ram também G e r a 1 d o

pio Holanda Gonçalves. laboração com a Prefeitu- Worninghaus, presidente VEREADOR AtMIRO FARlAS FILHO (PECA), DO
. Colégio Roland Dornbusch ra, que doará o terreno; do PFL e Décio Píazera, PMDB, RESPONDE E CRITICA O EX-PRESIDEN-'
e Colégio Abdon Batista, conclusão do acesso à se.- v'ce-nrefeifo e candidato TE FOGAÇA. LEIA O A PEDIDO, pAGINA ,3..

qUe encerr(l o desfile. gunda ponte; construçãn a d��",t�2�s�t�à.�du_._al_.._ _,....
........=--_ __... _:____�

DEFENDA. O FUTURO VERDE DA CIDADE. Proteja as árvores das eil1-.. IRTIMI
çadas.
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CQ)RJ310 'l)O povo �pACINA 02,

de eadereço,M,u4ança
A BARBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA., co
munica a seus amigos e clientes que .está aten

dendo em seu novo endereço, na Av.rMal, Deo

doro 583 (defronte a Igreja Matriz S. Sebastião),
Fone 72-0825, onde, continua a disposição '. de to

dos.

'Estado de Santa Catarina
,

PODER JUDICIARIO. '

'

Juizo de Direito da Com.arca de Jaraguá do .Sul

.

EDITAL,DE LBILÄO .

o Doutor Artur'jenichen Filho, Juiz de Di
reito em exercicio na la. Vara da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarína.. na
forma da Lei" etc.

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o

seguinte: - Venda em 1'1 Leilão: Dia �24/setembro/
86, às 14:30 horas, .. Venda em 2° Leilão: Dia 15/
outubro/1986, ás 14:30 horas. por quem maís der
e maior lance oferecer. - LOCAL: Edifício do Fo
rum desta Comarca. - EXECUÇÄO N? 9.055. -

-Bxequente EMMENDöRFER COM. DE VEICULOS
LTDA. - Executado NORBERTO INACIO GUl
LOW:' - BEM A SER PRACEADO: O terreno ru

ral, situado nesté município nos fundog do lado

par da Estrada Rio da Luz, com a área de "';."
'100.000,OOms2;, sem benfeitorias, fazendo frente·

, com terras de Georg Reínke, fundos com terras

de ElizaiUo Leutpreeht, estremando pelo lado di

'reíto :
com terras deAndré Horongoso e Renato

Kroeger e,' pelo lado esquerdo com ditas de Vic
tor Mueller, distante 800ms., da Estrada Rio da
Luz. Matriculado nesta Comarca sob n" 34.633 e

28.961. fls. 124 do Livro 3-R s fJs 119 do Livro e

'3�Ó, :atu'almenie matriculado sob nO 6.538, ficha-

01, Livro 2, Registro Geral, o qual foi avaliado
em Cz$ 25.000,00. - Nos autos não consta qual
quer ônus OU re�urso pendente. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá· do, Sul, aos ·21 de agost.o
de 1986 Eu ass., (Jurema Wulf Sardagna].' Escrí-

,

vã Designada, o' subscrevi.
,

"

Artur'JêÓlchen Fllho, Juiz de Direito em Exercido.
,

,

JJm toqae de amor, Dê flores a quem você

ama. Decorações, buquês, arranjos, plantas orna

mentais, coroas, com entrega a domícílto.

Casa" das Flores
Relnoldo Rau 606, esquina com a Jcão Píccoll .

Mamãe' Coruja
Roupas Infantis, perfumes e btjoutertes

RUá' Darilo da Río Branco 168 _ Fone 12':'0695
Jaraguá do Sul

Gente & Informações
VISITA I GOVERNA

DOR"..,' Oswaldo' (Ignes)
Pereira e e Líons Cidade
Industrial, recepcíonaram
segunda-feíra, o gover-,

dor do Distrito _ L-lO Wal
,
fredo 'Mário (Edla) Valle
e sua assessoria. No Ita
jara, em jantar festivo, ío
rain empossados novos

Leões _ Sérgio Lunardellt
(Marilia), José Alberto
Mauenberg (Iraci) e Fran
cisco Thomszzoní (Rita de

: Cássia).
BONECAS VIVAS _ O

Lions Industrial abriu esta
semana as inscrições para
o Concurso Bonecas Vi
vas, marcado para 15 de
outubro, às 15h, no C.A.
Baependi. O concurso per
mitirá inscrições de no

máximo 25 candidatas até
7 anos de idade. Inscri
ções poderão ser feitas
com a domadora Dalva
Bartuscheck pelo Fone
72-0911. '

CASAMENTOS _ Na
Matriz, às 16h15 deste sá
bado, 'Vilmar Kaiser/Lau
rita Trizoto e Elias Milke/
Márcia Cardoso; 17b15 -'.

Alaor de Melo / Dativa
Margeren Melo e 18h _

Ivo Richert/Dircemari Vi ..
ck. No Rio Molha, l8h,
José Luiz Maestrí/Roselí

. Junkes e às 19h, na Ilha
da Figueira, ,Agostinho
Albano/Marlene Gorges.
VARA CRISTINA _ O

casal amigo Bentíca/Doro
tea, víaiando ao Rio Gran
de do Sul, onde no dia 03
de setembro comemora

ram a Passagem dos 15
anos da filha Vara Crístí-

na, que estuda no Colégio DESINDEXADAS _ Moa-
Sinodal, em São Leopoldo.. .,cyr' Sens palestra dia 24, \t

A aniversariante (orgulho no Encontro de Bmpresá-"
do papai coruja), os cum- rios" sobre Circulo de

primentos da coluna: 'Controle de -QuaÜdade e

'TROCANDO IDADE _ .Gestão Participativa. E nó
Dia lI?, segunda - feira,

_

dia 2, 'o dr. Gerd Baumer
transcorreu o aniversário falou sobre "O Momento

do empresário Volnei, Econômi�o ,Atual", em

Torres, da Organizações' Jcínvílle, a convite da As

Torres, que foi homena-, socíaçêo dos Economistas,

geado pelos seus colabo- do Norte/Nordeste Cetarí-
,

redores, A noite, as ehe- nense .

fias e encerregados ofere- EM CORUPÁ �. Neste .

ceram ao aniversariante, sábado, com início às '16h,
um jantar comemorativo. o Grupo EScoteiro Lecn .

Parabéns!. Dehon realiza festa nas

JACORITABA _ O 159 dependências do Salão' Pa

Grupo Escoteiro "Jacoríta- roquíal, cuja renda será

ba", de Jaraguâ do Sul, aplicada 'na construção da·

realiza' neste domingo, a sede própria, em constru

partir. das 11h, no galpão ção na rUa OUo Hillbre

de festas da Igreja Matriz, cht.

a sua tradicional churras- FANFARRAS _ O 2°,
cada anual. O custo do Festival de Fanfarras de

cartão é Cz$ 25,00, estan- Jaraguá do Sul, deverá

do toda a comunidade con- sair no dia 12 de outubro,
vldada a participar. segundo Balduíno Raulino.
AO CONGRESSO _ Os O regulamento está sendo

lojistas Ivo Ewald, Ud? revisto e os convites vêm

Vargas ,8'Luiz Ntcolodelli, sendo expedidos.
acompanhados das espo- FECÀJA _ Agostinho ,

sas, participarão, de 10 a Borba anunciando para no- '

14./set.embio, no Hotel Na- vembro,' em, data a Ser

cional. RiO de Janeiro, da marcada ainda, o Festival.
27a; Convenção Nacional da Canção Jaraguaense,
do Comércio Loiísta. onde Dentro .em breve as inseri
temas importantíssimos se- ções serão abertas, A.guar�
rão discutídos.

' dem.

ARTE/BELEZA _ A ca

beleireira Tine participa
.día 15 próximo, em Curi

.

tíba. no Círculo Militar,
do Encontro de Arte e Be-:
leza patrocinado pela Nia
si. Dentre os parttcípanteg
estará Artur Mendes, do
Clube Artístico dos Cabe
leireiros de Portugal e de
Paris.

Exclusividade T.

Macchione - Acessory -

HWV - I'e Park Avenue

Barão do Rio Branco, sa'la 4,'
FONE: 72;2607

João e Maria

Rua Preso Epitácio Pes
Boa, 868'

Fone 72-1201

Jaraguá do Sul.

Venha conhecer as últimas novidades da moda '

Intanto-juvenil que seus filhos vão adorar. Para
todos Os gostos e para todas as ocasiões,

'

Rua João Piccoli, 161, 'em Jaraguá do Sul.

-�-_._-----

Relojoaria ��._:�r-IYenida
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas n� 9

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o maís para '

presentes na

2&
ANOS
1961 fií Ia g

1986
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Jaragti'� 40 Sul. - SeDl8Da de 06 a 12!Setembro/86 . CORREIO DO· 'OVe.

A PEDIDO

PÁClNÄ" OI

Estado de Santa catarina
PREFEITURA MUNICIPAl DE JARAGUA DO SUl.

, Seja autêntica e mude de partido D E C R E T o NV' 1.366/86
Diante das inúmeras "mancadas" de ilustre advo- Fixa o preço da pavimentação à paralelepípedo para o

gado e Ex-Presidente do PMDB de Jaraguá do Sul, trecho que especifica.
não poderíamos ficar omissos em relação às arbitra- O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no uso
riedades e injustiças cometidas por alguém que se

:

da atribuição que lhe é conferida pelo item XXIX do artigo 70. da
julga frustrado por não estar no poder, com a Admi-' lei Complementar N� 5, de 26 de novembro de 1975, e de conformida-
nístração Vasel. Atéparece um caso psicológico, afe- de com o disposto na lei Municipal N° 699/77, de 22 de dezembro de
tívo .•. tiraram a chupeta muito cedo e, daí pra fren- 1977;
te, nada maís satisfaz... D E C R E TA:

Com se não bastasse o fato de tentar beneficiar- Art. 1'1 _ Fica estabelecido que o preço por métrõ qua-"
.:

• saa si próprio, utilizando o serviço público,... des- drado referente a pavimentação à paralelepípedo, dos imó�eit espe-
.

®ntente com o corte sofrido, o advogado. por demais cííícadcs no Edital de Custos N° 17/86. de 25.08.86; será dê Cz$ 78,83
.: conäecído pela sua teimosia, começa a insistir até com

.

(Setenta e oito cruzados e' oitenta e três. centavos),"o.metro lqu�dTà:�o. i�-·

éfl'rogância, em permanecer no Diretório do PMDB, co-' Art. 2'1 _ O preço fixado no artigo anterior obedecerá as
.

.

mo Presidente e. pera tanto, realiza uma série de frau- modalidades de pagamento fixaldas no artigo 12, da LerMunicipal N°
des e calúnias que, mais tarde, são desmascaradas pela 699/77, de 22.12.77, pela Lei Municipal N9 945/83. de 29.12.83, �elo
justiça. Decreto N° 471/77, de 22.12.77 e ·pelo Decreto N9 907/83, de 29.12.83.

Todos devem estar lembrados do episódio em que Art. 3° _ este Decreto entrará em vigor na data de sua
.

de agosto/85 a março/86. através da imprensa escrita, publicação. revogadas as disposições em contrário.
falada e televisada, o causídico prepotente, de forma Jaraguá do Sul, 25 de agosto de 1986.
incoerente e antípartídána, criticava veementemente DURVAL VASEL IVO KONELL
o posicionamento do Prefeito Municipal, bem como Prefeito Municipal Secret, de Adm. e Finanças.
vangloriava-se _ em proveito próprio _ considerando- I,:;====�======:::::=;;;::===================:·

se "expert" e vencedor em relação aos fatos que envol
veram a realízaeão da convenção municipal do PMDB
de Jaraguá do Sul (7/7/85).

Apesar de todos expedientes e/ou manobras usa

das, a fim de desgastar a! boa imagem do Prefeito Dur

val Vasel e do Secretário Ivo Konell. o Tribunal Re

gional Eleitoral (TRE). no dia 26/3/86, ratificou a 'Sen

tença do Juiz Eleitoral de Jaraguá do Sul, anulando a

convenção de '1/'1/85 e determinando a realização de

uma convenção extraordínáría para eleição do' novo
Díretôrto Municipal do PMDB de Jaraguá .do Sul.

Como é do conhecimento de todos, Durval Vasel
venceu a questão. E. para desgosto do Ex-Preside�t�,
a partir da eleição' do novo Diretório, co� a partící
pação de 480 filiados, o PMDB de Jarag_ua do Sul. as
sumia uma postura consoante a ídeología do partido.
objetivando a integração, o respeito e. a fideli�ade par
tidária, ao contrário do que acontecia anteriormente.
em função de interesses pessoais e afirmação de si. A

partir de 4 de maio de 86, sem a ingerência do Ex-
,

Presidente .. o partido e nutro.
_.

,É lamentável que. determinada pesso? n.ao �ctn;tI
ta as díferenças índívíduaís e as preferenClas, InSIS

tíndo em querer algo, forçosamente. o pod�r, o pr�s
tígio e ,a popularidade. Independente das �Iversas lll

coerências políticas já manifestada�,. através de
.

um

comportamento indigno de um legítímo peemedebísta.
para alguém que pleiteava a vaga de Adernar Duwe, :
e que gostaria de estar em evidência, é preferív�l. pa- '

ra evitar a sua "dor de cotovelo", que o Ex-PresIdente
e advogado tenha caráter e convicção suíícíentes p�ra
assumir um posicionamento politico coerente, ou seja:
mude de partido. Crle novo espaço e mereça a confiança
da 'população' em geral. .

.

Com relação à candidatura de Adernar Du�er)e bo�
que se informe o seguinte: Não foi imp?s_ta. Alem do DI

retório e da Comissão Executiva Mumclpal,- Duwe tem

a força do Secretariado e Vereadores da municipalidade.
E mais: Na maior convenção já realizada em Jara

guá do Sul. com a presença do dep. Luiz Henriqu.e da

Silveira, de forma livre, democrática e aberta. -no dia 15

de maio de 1986, com a parttcípecão de 80% dos mem

bros do Diretório _ representantes legítimos das ba

ses do partido _ foi oficiallzada a candidatura de Ade

rnar Duwe para deputado estadual pelo PMDB de Ja-

raguá do Sul e mtcrorregtão, '.
É simplesmente deplorável a forma de agir des

te aliado do dep. Roland H. Dornbusch, sempre. toma�-
·

do o lugar de outras pessoas. quando o es.sencI�l sena
provar a sua real capacidade e mcontestável lideran
ça, pela sua postura poHtico-partidária e pela sua gran
deza de espírito.

"O verdadeiro politico não ensina politica.'Ao 'in

vés disso, ele exterioriza a sua compFelensão, a sua

convicção é ii sua dedícação nessa politica".
,

(Almiro' Antunes Farias Filho (Peca) _ Ver��dor, ��I
PMDB). ' '

��------�-------------------.------�----

Estado de Santa CatarlDai
PREFEITURA MUNlCI.,AJ. DE JARAGUÂ 00 SUL

EDITAL DE CUSTOS N� 1'1/8&

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da. Se
cretaria de Planeiamento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga
pelo presente Edital os custos relefívos as obras de pavimentação à

paralelepípedo da Rua 130 _ ARTHUR HENSCHE'L, e esclarece que
os valores abaixo especificados constituem tributos estabelecidos pelo
Código Tributário Municipal e Lei Municipal NQ 945/86. de 29 de de
zembro de 1983, que versa sobre Contribuição de Melhoria, regula
mentada pelo Decreto N9 907/83. de 29 de dezembro de 1983, 'e é de
vida por todos os proprietários de imóveis beneficiados por obras pú
blicas.
a) MEMORIAL DESCRlnVO DO PROJETO E CUSTO DAS OB�AS
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus

tos élJbaixo' especificados:
Elementes Quant. P. Unitário P. Total
01 - Terraplenagem: Escavação,

carga. transporte 1.360m2 4,81 6.541,60
02 - Pavimentação:

'

2.1 � Regularização e com-

'pactação do sub-leito ... 1.360m2 1,20 1.632,00
2.2. - Base: Material de
areia, aquisição de'mate- -

riais e execução 1.360m2 7,99 10.866.40
2.3 - Révestímento.. Parale-
.Iepípedo, meio-fio, trans-
porte e. execução . .1.360m2 41,75 56.780.00

03 - Gal,erias de Aguas Pluviais: .

3.t - Tubulação: aquisição
de . materiais e execução .1.360m2 16,92 23,011.20'
3.2 Caixas Coletoras:
'aquisição de materiais �
execução . . . . . . . . . . . . . . . 1.360m2 2,41 3.277,60

SUB-TOTAL
_

Cz$ 102.108,80
ADMINISTRAÇÄO (5%) , Cz$ 5.105.44
TOT A L ............................•........ Cz$ 107.214,24
04 ., CUSTO TOTAL: Cz$ 107.214,24 (Cento e sete mil, duzentos e

quatorze cruzados e vinte e quatro centavos).
4.1 - Área à pavimentar: 1.360m2
4.2 - Custo por m2: Cz$ 107.214,24 dividido 1.360m2 igual Cz$. 78.83
(Setenta e oito cruzados e oitenta e três centavos).
brDELIMITAÇÄO DO TRECHO BENEFICIADO

.

É beneficiada a Rua 130 _ ARTUR HENSCHEL, a partir do entronca

mento da 'Rua 129 _ Frederico Curt Alberto Vasel até o entroncamento
da Rua 202 _ Isidoro Pedri.
cli:-roNTRJBUlçÄO DE MELHORIA
A'Contribu1ção de Melhoria será cobrada, por propriedade. l,evando
se em conta a testada dos mesmos.

Pôrmula: Testada.' do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito da

Na multiplicado pelo custo do metro quadrâdc igual Custo Total.
. O recolhimento do tributo será diretamente ao Tesouro Municipal.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. 25 de agosto de 1986.
DURVAJJ VASE!.

. ARISTIDES PANSTEIN ,AFONSO PIAZE.RA NETO
Prefeito Municipal Seêretário de Planetamento Secretário de Obras e V'ecão

ii
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ANIVERSARIANTES,-:-
r-

ProclalHas de Casamenlos ��!!C��d����!d��teS��
MAilüUl AUEUA ORU.H,BA U:ilL.\1ANN, OílCUú do R"- RUa Joaquim Francisco de

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do S1I1, ßs- Paula, 187, nesta cidade, fi-
Dia 21/agosto tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em lho de Waldir Riedtmann
'Luíza, filha Umberto (Aní-

Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fün de se
e de Ondina Stoínskí Riedt-habilitarem pára casar. es se.RUintes:

ta) Borchardt. .Edítal 15.015 de 21-08-86. Ete, brasileiro,' solteiro, mann. Ela, brasileira, sol-

Josiane, filha José (Reni- IdllsoD, Erdm� e Janete operário, natural de Rio teíra, do lar, natural de

ta) Kosloskí. Rats do Oeste, neste Estado, Francisco Beltrão, .Paraná,
Daniaan Rodrigo, filho Jú- Ele, brasileiro, solteiro, domícílíedo e residente na domiciliada e residente na

Fazem anos domingo lio (Schirlei) Rosa. operárío, natural de Jara- Rua Adolfo Augusto AI- Rua, José Emmendo.erfer,
Sr. Henrique Fugel Fi- Dia 22/agosto g�á -do Sul, domiciliado e fredo Ziemann, 584, nesta, 141ß, nesta cidade, filha

,lhO', Patrícia, filha Lauro Mateus, fílho Antônio Cé- residente em Santa Luzia, cidade, filho de Arcízo de Adolar Bec���,e deMa
(Esmeralda) Vegini; Ondí- sar (Zení) dos Santos.

, neste distrito, filho de Souza e de Lorena Souza. ,ria Barboza Becker.
_,

na de '-Oliveira, Sr. -WeT�' Jatiani Çrísiíne, Iílha Car-. wmy- Erdmanh e de Her- Ela, - ,brasÚeirä" solteira, ,E�it��, 15.024 de �8�Q8:8.6.
ner 'Mey,.' em S.' Paulo; los (Si�ne) Tçmaselli.": ,ta Thomsen. Erdmann. ' ',vendedorii, natural de Rio C:0Pla� rec�1.>ida.ßo�Çartó
Sra., Sezelanda Maria da Heídy Susan; mija .A,dilson . -Bla,' brasileira, solteira, do do , '-Oeste, neste Estado; " pO' d� �G.!l(;l.ra�IIllr�:m" 'fl/Es-
Costa, em Lagune:". Sr. ,(MarUse) Porath.: lar, natural de São Fran- domiciliada e' residente na ta�p.

,.

. �' ..

'
.. ,

Nélson da Costa, Sra. !>iil, 23/ag9St() cisco do Sul, .nesta Esta. Rua João Doubrawa,' nes- .José Adone-Uno e Isabel

Mercedes Silva Saade, Ivan Carlos, 'filho Cerlos do, domiciliada e residen- ta cidade filha de Antônio Manieski

Sra. Maria Ida, esposa de (Margarida) Kammer. .fe em Santa Luzia, neste Floriano'e de Maria FlO'- Ele, brasileiro, solteiro,
Ernesto Torínellí: Sr.. Eu- -Daníel Ricardo, filho Nél- distrito, filha de Alcides riano. operário, natural de Gua-

gêniO' Schmöckel, em FpO'- son (Marli) Pereira. Rais e de Gertrudes Car- ramírím, neste Estado, .do-
liso Dia 24/agosto doso Raís. Edital 15.020 de 27-08-86. miciliado e residente na

Laisa Cristina, filha João Jurandír Martim e Tere- Rua Irineu Vilela Veiga,
(Nacilda) LOPeS. Edital 15.016 de 27-08-86. zínha Apar:eclda dos San- 235, Guaramirim-SC, filho
Faberson, (filho) Joaquim Jaime Biemazki e iilsira tos de Desiderio Líno e de

(Vítalína) Castro, Kl1ster ,Ele, .brasíleíro, solteiro, Maria Veneranda Franco
Dia 25/agosto Ele, brasileiro, solteíro, operärío, natural de Jara- Líno.. Ela, brasileira, sol-
Everton, filho Irineu (Ma- operário, natural de Jara- guá do Sul, domiciliado e teíra, do lar, natural de

rísa) Gesser. guá do Sul, -domícílíedo e residente na Rua Friedrich Rio do Oeste, neste Esta-

.Giovani, filho Adão (AI- residente em Alto Gari- Wilhelm Sonnenhohl, 820, do, domiciliada e .resíden
merinda) de Souza; baldi, neste distrito, filho nesta' cidade, filho de An- te na Rua Leopoldo Man

Rentldo, filho Afonso (Ur- de Carlos Biernazki e de tonío Pedro Martim e de ke, 104, nesta cidade, filha
sula) Kannenberg. ,Elzira Biernazki. Ela, bra- Maria Martim. Ela, brasi-

' de José Manieski e de :AI-
FránCI'ele, älba .José Car- I leí lt

. tucía Manieski.
'

, si eira, solteira, doméstíca, Ira; so eira, operária, na-
.

lös (Emília) Ewald, natural de Jaraguá do tural de Joínvílle, neste Edital 15.Q25 de 28-08.:86,
Dia 27/agosto , Sul, domiciliada e restden- Estado, domiciliada e re-

Ovldío Zumach e. Roseli
Scheíla Jussara, filha Lau- te em Estrada Garibaldi, sidente na RUa Francisco Böder

rindo (Salete),Glowatzki. neste distrito, filha de Er- Zacharias Lenzi, 19, nesta Ele, brasileiro, solteíro,
Etiene, filha Arno (Ana) win Küster e de Röschen cidade, filha de Osni Ho- operérío, natural de Jera-
Spézía. Hornburg Küster. norato dos Santos e de guá do Sul, domiciliado e

Marcelo, filho 'Ademar Rosa Avila dos Santos. residente em Rio da Luz
(Ma. Terezinha) Krüger. Edital 15.011 de 27-08-86. lll, neste distrito, filho de
D'ia 28/agosto

Edital 15:Ô21 de 28-08-86. Humberto Zumach e deGeremias Manes e Marcia G t 1 P
-

Tiago, filho Silvestre (Ma. Maria Corrêa'
eil, r �lis e Marli Pe- Edlth Schade Zumach.

Relinde) .

Severino. Éle, brasileiro, solteiro,
reíra Ela, . .brasíleíra, solteira,

Jaquelíne Elisabeth, filha Ele, brasileiro, solteiro, operária, natural de Mari-
u pedreiro, natural de Apiu-, ..

Evaldo (Isabell Hencke. operano, natural de Luís pá, Palotína, Paraná, do-
, na, neste Estado, domici- Al

Jonathan, filho Pedro liado e residente na Rua
ves, Reste Estado, do- miciliada.e residente em

(Ana) TI·tZ. W
miciliado e residente em Jaraguá-EsquerdO', nes,tealter Marquardt, nesta E t d BDia 29/ago'sto
s ra a ananal do Sul,' distritO',. filha de Nelsoncidade, filho de Avelino G

.
,

Giovani, filho Valmir (Lau- Manes e de Carmela Porto
em uaramirim, neste Es- Böder 'e de Lídia Mathias

rI'tal ZI·nk. M EI b I
tado, filho de Anibal Pellis Böder.

anes. a, rasileira, so -

d A'
LucJ'ane Marl'a,' fI'lha NO'e'

e e na Piccinini Pellis. Edital 15.026 de 28-08-86.
teira, O'perária, natural de EI b '1'

.

(MarI'al JungtO'n.
. a, raSI ena, solteira, Cópia recebida dO' cartó-"Jaragtiá dO' Sul, doinicilia-

Dia 30/agosto' ,

O'perana, natural de RiO' rio de Guaramirim, 'neste
- da e residente na RUa Gu- d O

KarI'ne, fI'lha Jose' ,LeO'mar
. O' este, neste EstadO' Estado.
mercindo da Silva, nesta d '1

'

(LuzI'a) da CO'st'a.
O'mici iada e residente na Eliómar- Dalprá e Roseli

cidade, filha de Ismael R 25
Jame's L'e'Vl'" fl'lho Orlan'-

,ua de julho, 1301, nes� Carolina d,e Borba_Corrêa e de Dirce Batista t 'd d
do (LeO'nI'ta) Ittner.

a Cl a e, filha de Celso ,Ele, brasileiro, soltéiro;Corrêa. Pereira e de EII'za' p'erel' - f t· t t I d GCristiane. filha Ademir ren IS a, na ura e ua-

(Marli) Sbardelatti. Ed' '1 15018 d 27 08 86
ra. ramlnm, neste Estado,

: lta " p. - -

• Edital 15.022 de 28-08-86. dO'miciliado e residente em
AMo Hansen e Bernardete J é K'os amer e Eutalia Pauli Santa Luzia, neste distri-
Kosl'osld. Ele, bras_ileiro, solteiro, tO',-filho de JO'sé Dalprá e

comerciante, natural' de âe Ltliza Martins Dalprá,
Jaraguá do Sul, domiCilia- Ela, brasileira, sO'lteira,
dO' e residente na Rua 25 costureira, natural de Ita
de julhO', 2042, nesta cida- periú, em' ltapocu, neste
de; filhO' dê 'JO'sé' Sebas- Estado, dO'miciliada e re
tião Kamer e de Leofrida sidente em Estrada Bana
Petri Kamer, Ela, brasilei- nal do Sul, em G\_xaramô-
'ra, sO'ltêira, cO'merciária, rim, neste Estado, filha de
'natural de Massaranduba, LucinO' RodolfO' de BO'rba e

,�este Estado. dO'miciliada de Carolina da Silva BO'r
, e residente na Rua Equa- ba,
dor, 83, nesta cidade, fi-
lha de AvelinO' Pauli e de E para que chegue ao

Adelina Paull, conhecimento- de todos,
Edital 15.023 de 28-08-86. mandel passar o presente
Ralf Ronaldo Riedtmann e Edital, que será publlcado
Marlene Becker pela Imprensa em CarM·
Ele, brasileiro, sO'lteiro,', rio, onde será afixado du

O'perador de máquina, na- rante 15 diM.

Fazem anos hoje: 06
,

Sra. Euclaír Pereira' Li..
ma, Hinsching, Sr. João
Hoepfner, Eloni· Borges,
Sr. Arnaldo Pasqualini,
Sra. Traudi Kanzler, .Sr,
Rui Romero Bauer. '

Dia 08/setembro
,

Sra. Walmíra, espO'sa de
'Alfonso Schneider, ein
Fpois; Sr. Ivo Moser, lste
Ia Mari Moser, Gilson
César Siefert, Sra. Maria
D. Nagel, Sra. Terezinha
Haffermann Pereira, Sr.
Nélson Amorim, em J11e;
.Sr. Alfonso Erdmann e
,Sra. Wally Friede},

Dia 09/setembro , _

Sr. Damásio Schmítt, Sr.
Waldemar Schmitt, Sr, AI
brecht, Gumz, Sr. Hart
vich Hanemann, Vitti BO'
na, Sra. Maria Anezia

Gonçalves de Araújo, Sr.
Reínoldo Ucker, em Nereu
Ramos: Sra. Cecília Pedri

'Papp, Doroty Martins e

Carlos TitO' Sta.engräber,
em J11e.

Dia tO/setembro
Dênis Allan, filHo Sido

(ViÍma) Doering; Adolar
Steilein, no Paraguai; JoãO'
LO'pes, OrlandO' Packer e

Arno Blich.

Dia H/setembro
Cleußa Cristina, filhc;t

ErnestQ (Mafia Ida) Tori
ne1li; Valdir Moretti, Má
rio Maas, Martins Tilles,

,

Mariza Doering e Sra.'
Traudi Henschel.

Ola t2/s�embro
Sra., Tusnelda Bürger,

Sra. Wally, espO'sa Wer
ner Voigt, Heike Schom
martz, Sr. E'lói Wasch, De
nise Seick, em Serra Pe
lada-ES; Sr. Inacio L.emke,
em Rio da Luz Vitória.

,

Filhotes - temOs à pron_'
ta entrega - com pedi
gree.. Canil "Pérola do '

Vale" - Fone 72-0297.

- NASCIMENTOS

FALECIMENTOS
Ele, brasileiro, solteiro,
serrador, natural de Jara-

Dia 21/agosto guá do Sul, dO'miciliado e

Erich Bähr, 49 anos. residente em Garibaldi,
Dia 22/agosto 'neste distrito, filhO", de In-

Olga Janssen, Hornburg, .

gebert Hansen e de Rös-
80 anos; Olívio SchiO'chet, chen Leitzke Hansen. Ela,
78 anos. brasileira, solteira, do lar,
Ola 24/agosto natural de Santa Maria; Be
DO'rli Gualbertö Pereira, nedito Novo, neste Estado,

domiciliada e residente em

Jaraguasinho, neste dis
trito, filha de Severino
Kosloski -e de Barbara
KoslO'ski.

29 anos.

Dia 25/agosto
PedrO' BizO'ni, 81 anO's;,

, Hercílio Pedrotti, 81 anos.

Dia 27/agosto
Marina ,da Luz Lopes, 18
anO's.

Dia 28/agosto '

Angelo Torenelli, .sO anos.

Edital 15.019' de 27-08�86.'
Wilson Souza e Leontde
"Floriano
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Ordel dis
Músicas

A Dele2acia Regional
de Jara21:lá do Sul da Or
dem dos Músicos do Bra
sil. abriu inscrições para
os ínteressados em obter
a carteira de músico pro
ässíonel. Infonmações na

Academia de Música Car
neírínhc, com o delegado
Aiostinho Barb.a,. Edifício
Mln$I\ Sa.l,1 25, Fone
72-2_i4S..

..

Colula da AMEVI
PALESTRA EM CORU

PÁ _ Foi das maís con

corridas a palestra sobre
. pequena e microempresa.
realizada semana passada
em Corupá, no Salão Pa

roquial. Cerca de setenta

'pequenos e mícroempre-
sáríos prestigiaram a reu

nião organizada pela
AMEVI, onde o Sr. Ro

berto de Souza. da Farn

pese, discorreu sobre ess,

te segmento, respondendo
uma série de perguntas e

esclarecendo dúvidas. Em

. Corupá. fruto do trabalho
da Associação, lá conse

guímos mais de vinte as

sociados.

A AMEVI ;e SUA _ Nes
te mês de setembro a

AMEVl completa um ano

de fundação. Apesar da
nossa curta existência e

das dificuldades, já conse

guimos muito. Mas, para
que sejamos Iortes, precí-.
samos da participação de
toda a micro e pequena
empresa. Por isso, convi
damos a todas para se as

sociarem. A nossa sede
provisória fica na Venân
cio da Silva Porto 353. jun
to a Comercial Ploríeni.
Contacte com a secretária
Cláudia Vasselai. A inscri
ção -

custa somente Cz$
30.00 e a mensaHdade Cz$ .

25,00 por mês.

Estado de Santa Catarina·
PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAGUA DO SUL

EDITAL DE LANÇAMENTO N'1 26/86 .Ó

A PREFEITURA MUNICIPAL OB JARAGUA
DO SUL, drvulga através do presente Edital os lan
çamentos referente a pavimentação à paralelepí
pedo da Rua 130 _ ARTHUR HENSCHEL, de acor

do com o Edital de Custos N9 .17/86, de 25 de
agosto de 1986 e. o Decreto N'I 1.366/86. de ..

25 de
agosto fIe 1986, sendo que Os confrontantes ficam
lançados de acordo com a relação anexa. A co

brança será efetuada, pata cada propriedade. 07

(sete) días após a execução dos serviços.
.

m2
.

Cz$':
01 - João Vasel .. . . . . .. 39,67 3.127.19
02 - João Vasel 43,17 3.403,09
03 - Agenor Poffo 59,03 4.653,33
04 - José Plebani Filho .. 54,83 4.322,25
05 - SENAI . . . . . . . . . . .. 233,33 18.393,40
06 - Osmar Andreatta 7,00 551,81
07 • Osmar Andreatta .. , 81,67 6.438,05
08 - Evelásío Vargas. . . .. 42,93 3.384,17
09 - Lauro Tomazelli .... 47,83 3.770,44
10 - C.E. Roland H.

Dornbusch 204,87 16.149,90
Jaraguá do Sul, 25 de agosto de 1986.

�

DURVAL VASEL - Prefeito Municipal.

OCULOS'
::!o/as lenteSpague .

JOALHERIA A PEROLA
OTICA MODERNA
reinoldo rau ,289

Foto Nortelândia ) .tda,
Rua Venâncio da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804

.Mptf'lúr�ica Franza Ltda.
Rua Heínz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

�-_._--- -�._"._--..,...-..--��-___,.�---___":

SAMAE _ SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

JARAGUA DO SUL"" SC

A VIS O

TOMADA DE OFERTAS

.

Chama-se a atenção para a Tomada de Ofertas nQ 01/86,
referente à venda, no estado em que se encontram. de Máquinas de es

crever, somar e calcular; Máquinas gravadore e impressora para ende"

reçamento: Relógios vigia; Enceradeiras; Lambreta e Fichários de acríli-
co com carrinho.

.

Para maiores detalhes veja EDlTAi. no escritório do
-

SAMA:E, ã Rua Guilherme Weege, 34 _ centro,' a�é o día 29 de Setembro

de-1986, ae horário da. 7:30 às·ll:30h e das 13:00 às 11:00h, de segunda
à Sdta..fttltí..

.

,i, i �
'.

Escritório CDnlábil Garcia
�

CRC-SC sob n9 0075

Escritas fiscais e contábeis
Imposto de Renda
Registro de Micro-Empresa
DESPACHANTE- CRED. sob n? 496·

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

ELETROL.AR·
Cemereial de Peças lNa.·
Onde o seu aparelho eletrodoméstíce é trata

do pqr técnicos treinados na fábdca e o bõm aten
dlmentQ é um direito seu.

Peças e aoéssôríos originais e assistência téé-'
nica autorizada ARNO, WALITA, BRITANIA,
BLACK & DECKER, FAET, GE, BLETROLUX
FAl\1E e FORNOS LYEJ,t

,

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 72-2200

Jaraguá do Sul _ SC.

Folo Cenler Lida.
Agora sob neva direção

Revele seu ííhne a cores e ganhe desconto de 30%
mail' uma ampliação dG.: 20x25 e uÍn álbum como

brinde.
.

Foto Center � Galeria Dom Francisco - Sala 05

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de trânsito -

-

in
ventários - €úbrançás e advocacia em geral.

Rua Reínolde Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

e
' PERSIANAS • BOI • ESO. DE ALUMiNIO ....

� .:R!o���.!!:U!�SCI': \. FONE: 10473I72.Q985 ....

Persianas horízontaís e verticais,
. box para banheiros,

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em alumínio.

.

Consulte-nos! Pone 72-0995

CONSTRUA CERTO,

'_OCURE OS ARQUiTETOS

� 'FoNSECA
BASTOS

a. FRÓES
ProjltOI· ,•• Id.nelal., eem,rclcÍl. ',I ndultrlei.
".to,,,,.. elll ,,,e'
Projeto. .dl Jardln.

ltuA .UiLHlItMI· WACICIItHA.EN to /1.
Em ,"'1Ite CIO ·'1"0'11111,
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-;:��-::I�d::'��OI!� Insl. Histórico e . Geográfico: 90 -.Inos e; l:������!��portante, para. o. Institüto
esse disfarçado ciúme dos Miranda, Alcides Abreu, Ulyssea Ungaréttí; Pas- Jacobina Lacombe-RJ; Ar-Hístórícé e Geogréfíeo d�

Alm'iro Caldeira, Andrada,' choal Apos{oIó. Pitsica, thur Rabuske4�.S; Celso
-

'É demals irmãos, porque, sa- ..Santa Catarina. que Antonio Adol ío
'

Lisboa, Silvio Coelho dös' Santos, Maria de Melo .Pupo-Sê:1896
' be que antes de parecer

,nessa data, em 'nas-
'E Ayres Gevaerd, Celestino todos' de Fpolís, Adolfo Fernando Antonio' Faria-

..

o importante e ser. co-
__cía a maís importante en-

Sachet, Davir de Luz Fon- Bernardo Schneider, Jville, RJ i Klaus Ríchter-Ham-tídade .. cultura'} em nosso mo sabe ser.,
d VI' Pereí b RFA -L" .

'd CasVoltando ao nonagená- tes, Evaldo Pauli, Geraldo Nereu o a e ereira, urgo- ;' UlZ e _Esta4ot,que vai lentamen-
rio Instituto Histórico e Gama SaUes, João Batista Fpolis, Nilson Thomé, Ca- tro Souza-Rd'; Nelson Mar-te at:frav�ssando o túneldo

S C t Bonassís, José Fíguéíró Si- çador, Alexandre Muniz tis de Almeida-SP; Vasco
'I Geográfico de anta a a-

,

" ,

tempI\'? para deixar atrás de
rina, a sua evolução de- queira, José Medeiros de Queiroz e Ayres Mel- Sa1ema-Lisboa-PORT.; Cesí umä.esteíra das maís re-

,,"

Vieira,
.

Lídío . Martinho chíades Ulysséa,' Fpohs, ríssímo Pinheiro de .Melo-"n"'o'm,adas obras que já se pende de recursos nem.
b D' k B 'RN J

'

dA" téíasempre suficientes ao pro- Callado, Nereu Corrêa de Val erto Ir sen, srusqua, ,"; ,ose ','

e
,

nma eiedttarâm na terra barriga-
A' S,ou';'a' "

.Nílson Vieira, Bor- 'Aloisius 'Carlos Lauth, Tito Filho-PI; Luiz Vidal
'

, jeto imaginado. s s im �
, '

,
' ,

verde. Já se perdem na "

U· g'es',',', Q,scar 'Gustavo Krie- Blau, Wrlson FI,ra,ncisco Duarté-PE; Luiz-de Atídra-mesmo a Imprensg Dl-
, "poeira' do tempo os pri- ,versitária � UFSC, pelo geri' .Ósvaldo Eerreíra de Farias, Manóel Gomes, Sa- de e Silva-SP;'Duilio Crísmeiros homens que a or-

seu colegiado, 'direciona' MeÍo,:R:aulino Reiz, Rober- lomão Ribas' FilhÖ, Ana pim Farina-SP; José Pedroganízaram e o árduo tra-
parte de seus trabalhos e to Mundel de Lacerda, Se- Lucia Coutinho Locks, Leite Cordeiro-SP;, Paulobalho. que desenvolveram,

R .veríno "Nícomedes Alves Fpolís, Zélia de Andrade Juaréz' Pedroso Xavier-recursos na edição da e-para transmitir aos póste-
vista do Instituto Hístóri- Pedrosa, Sylvía Amélia Lemos, Curitibanos, Arle-

'

RS; Claudio Moreira Benros o que de valioso se
.co e Geográfico de Santa Carneiro da Cunha" Tere- ne Maria Maykot Prates, to-RJ; Don a toM e 1 oproduziu nesta terra na

d zínha da. Luz Fontes, Theo- Saulo Varela de Carvalho, Junior-RJ; Luiz,Carlos Pe-a,rea da hístória "e da geo- Catarina, div41gan o tra- ,

'""

C d Al íd PT' .

h PR B'
t

balhos da maior respeita- baldo Costa. Jamundá, Cid esar t e. mel a e- reira ounn o- ; eagiFafia, a pesquise: o sstu-
bilidade nos c'am.pOs da Walmor Cardoso da Sil- droso,.; Luiz Fernando triz Pellizzettí LoUa-RJ;do e a divulgação capaz história e da geografia., va, Zedar Perfeito da Sil- Scheiber, FpoÍis, Francis- Wanderley dos Santos-SP;de resistir a ação do tem-
pela incansável direção' va, Carlos Humberto P. co Gialdi, Maravilha, Ma- Waldemar Bispo Duartepo registrando com .efi-
,ele Jãli Meírtnho-e redação Corrêa, todos de Fpolis, ri.o Belollí, Csiciúma, João PB; João José PlaneIa-RS;Ciência e segurança o que de Walter FernandoPiazza "CYro Ehlke, Jvílle. JaU Alfredo Medeiros Vieira, " Josue Montelo-Rf: Ceciliaé de Santa Catarínaa e pa-
e Carlos Humberto Cor- Meirinho, Fpolrs, José AI- Anibal Abadie Atcardí, M a r ii a Westphalen _ PR;rã Santa Catarina, porme- •

beFto Barbosa, Jguá. do "Enedino "Batista Ribeiro, João Hipólito Campos de"norlzando a história nas
rea,

,

"V' M d M CE M L
.A diretóría eleita para o Sul, Paulo Weher íeíra . Joana aria Pe ro e a- Oliveira- e' aria UlZsuas mil facetas, uma das

biênio' 1985/1987 é a se- da Rosa, Fpolis, Victor Lu- ria Teresa Santos Cunha, Bertulini Oueíroz-Râ.mais ricas histórias do"
guinte: Presidente-Victor cas, Rio do Sul, Aloma todos de Fpolís. CORRES-

'

Brasil. Poucos são, infeliz-
Antonio Peluso Júnior; lÇ Sutter, Darcy Pacheco, PONDENTES _ David Car- Muitos, muitos outrosmente, aqueles que se de-
Vice _ Walter Fernando Edy Alvara, Cabral de neiro-Pk: Dante Laytano- 'constam dos registros dadícam ao catarinensismo, Piazza; 20 Vice-Licurgo Barros, Jaecyr Monteiro, RS; Arthur Cesar Ferreira instituição, qüe nos anteaftrmando-ss como Estado
Ramos Costa: Sec. Geral Julieta de Albuauerque dos Reís-Rl: José Bueno cederam nesta verdadeirocom a sua própria histó-
_ Jali Meirinho: 10 Sec. _ Quint, Laura Machado de Oliveira Azevedo fi- templo de cultura e saber,da, cheia de Lances e. de
SaUlo Varela de Carvalho: � Hübener, Licurgo Ramos lho-SP; Manuel Diegues que subirám na vida e'triamor pela: sua t.erra, ainda 20 Sec. _ Maria Teresinha da Costa, Maria Teresinha Junior-RJ; Virgílio Gual- untaram no trabalho, quenão totalmente contadas,'
Sobieraiski Barreto;' Te- C''Übieraiski Bar.reto, Odair berto-RJ: Rudolfo Robert venceram todos Os obstápela policrômica formação soureifo _ Sylvia Amélia Gersino da Silva, Roselys Hinner-SP; Ruben Neis- culos e que os conduziramda gente catarinense. De-
Carneiro' da Cunha; 10 Izabel Corrêa: do!;! Santos, RS; Nilo Martins' da Cu- às culminâncias," à vitória.pois de dosdobradas as v4- Tes. _ Evaldo Pauli; Ora- Rufino Porfírio Almeida, nha-ES; Vinicius Stein Aos que iá se foram' ari�s facetas deste tormidá-
dor _ PaschaaI Apóstolo Sérgio Schmitz" Thomás Campos-SP; João Bento nOS8a mais cêmovente bovel conjunto humano, o pe- Pitsica. Conselho Consulti- Costa de Carvalho, Val- Veiga Santos-PA: Alice menagem. Aos' que aindaquenino Estado do Sul as-
vo e Fiscal: - Antonio mor Bonifácio de Sena, Bertoli Ams-PR; Lô.wren- sustentam os alicerces dosombrará o País com a
Adolfo Lisboa Carlos Valter Manoel Gomes, ce James Nilson-EE.UU.; IHG-SC ou' labutam' nosua história multicolorida,
Humbe,to Corrêa e lapo- Iaponan Soares de Araú- Ruy Christovan Macho- seu interior, os nossoscontando coisas que ne- 'nan Soares de Araújo. jo, Helga Blaschke de AI- vicz-PR; Cenilde toch Vi- aplausos e cumprimentos.nhum Estado saberá con-
São sócios do IHGSC por meida, Hélio Romito de .eira da Cunha4Ü; Odilon Mais dois lustros e se altar melhor. Homens, pou"

categoria e ordem de .t?l�eida, �orvalíno Kock, Nogueira de Matos-SP; Li- cançarâ o seu gloriosocos, que se devotam à
admissão:' BENEMERITO, Jose ArtuhI).o Besen, An- li Mat�embacher-PR: Ar- centenário.pesquisa .e à análise dos
_ Ernany Bayer, Fpolis. tonio Pichetti, Sara Regi- thllr Theodoro de Matos- '

Votos de novos feitos etemas desta terra que ho- HONORÁRIOS
.

Egon na Silveirà de Souza, to- Li�boa-POR:T;; Consuelo renovados desdobramentosie já chama a atenção do
Schaden, SP e Raul do R.e- dos � Fpolis, W�lf�a?-d Pondé de Sena-BA: Dival- na História e na GeoQraBrasil pela sua capacidade
go Lima, RJ. EMÉRITOS, L�dwlg �au, S, .Jose, D1a- do Gaspar de Freitas-SP: fia de Santa Catarinaldê produção agrícola e in-
_" Edmundo Acácio Soares nua Mana Martms de An- Fen;linandn Azevedo-PE;·dusttial" b, quinto produtor Moreira, Fpolis; 'Carlos drade, Fp�lís; Eugênio Yic- Mezart Sariano Aderaldo- Eugênlo'Victor Schmö�kelde alimentos entre seus
Gomes de .oliveira, Jville; torSchm_ockel, �a:agua do

CF: Neuza Vaz Silveira- Membro Efetivo do IHGSC
'

congêneres, saciando a fo-
Victor Antonio Peluso Jú- Sul; Mana de FatIma Fon-,

_me de 135 milhões de bra-
nior, Fpolis; e Walter tes, Marli �na Fort�s Bus: sileiros. Outras márcas na- .

Piazzà, Fpolis. EFETIVOS tamante Mua, Ondma Pe:cionais, somaInis�;llitlo ,pe-'
. feira Bossle, Paulo Fernâll-

. '<., Lions Cidade Industrial':,q'Ueno gigante ,e, ainda'a�- -:-' Haroldo Par��hos P_:- do Lago, todQS de Fpolis, _ abertas inscrições c/Sra:": sim, não lhe são confen- derne�ras,. �erclllO. Joao Suely Maria Vanzuita Pe- Traudi, na rua Antôniodos méritos. Mas t) càtar:i- M�deH?s, Joao DaVId Fe�- try, de Blau, ,Walter Zumb- Carlos Ferreira 314 (Fonenense é, antes de tudo um relfa Lima, Renato Medel� liek, Tubarão, E dis o n 72-0309). Criançás até 7-1 forte, pa'rodiando o judia- ras Barbosa, Jo�ge Jose
MueHer, Blau, Helio Bus- anos _ coroação no Baedo nordeste brasileiro. O de Souza, An_t0n1o d� I,a-
'010, Fpolis, N o r b e r t o pendi dia 15 de outubro.ra Ribas, Adao Gomes de scatarinense: }íão liga para

BONECAS VIVAS 86

Máximo 25 candidatas.
No -dia. desfiles, da JÖão
e Maria, e Erika Modas,
sorteio de .eletrodomésti
cos, çafé colonial e entre

ga de jóias e presentes às
bonecas,

Uma empresa que
® IlíOHL-B-A-C-H-- Cresce com sua

SUPERMOTOR gente.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA.MUNICIPAL DE' JARAGUA, DO SUL

D E C R E T O N9 1.360/86
Fixa o preço da pavimentação à paralelepípedo
para o' trecho que especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL. no

uso da atribuição que lhe é conferida pelo item. XXIX do artigo 10,
da Lei Complementar N9 5, de 26 de novembro de 1915, e de confor
midade com o disposto na Lei Municipal N° 699/11, de 22 de dezem-
bro de 1911;' .

DECRETÁ:
Art. 111 _ Fica estabelecido que o preço por .metro .qua- .

drado reíerente a pavimentação à p�lelepipedo. dos imóveis espe
dficado$ no Edital de Custos N° n/ª6, de 25.08.86, será de Cz$ 78;83
(Setenta e oito cruzados e oitenta e três centavce), o metro quadrado.

.

.. .
.

Art. ,2° __ O preço fixado no artigo anterior obedecerá
as,modalidades de pagamento fixadas no artigo 12. da Lei Munici
pal n° 699/17, de 22.12.77, pela Lei Municipal n9 945/83, de 29.12.83,
pelo Decreto nO 411/77, de 22.12;77 e pelo Decreto nll 907/83, de
29.12.83.

Art. 3° _ Este Decreto entrará em vígor na data de sua

. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jaraguá do Sul. 25 de agosto de 1986.

DURVAL VASEL
.

IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret. de Adm. e Finanças.

Estado de Santa, Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA 00 SUL

EDITAL DE CUSTOS Nt> 11/86
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da

Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Obras e Viação, divul
ga pelo presente Edital os custos relativos as .obras de pavimentação
à paralelepípedo da Rua 138 PIÇARRAS, e esclarece que Os valores
abaixo especificados constituem tributos estabelecidos pelo Código Tri

butário Municipal e Lei Municipal N'1 945/83, de 29

de dezembro de 1983. que 'Versa sobre Contribuição de Melhoria, re

gulamentada pelo Decreto N9 907/83, de 29 de dezembro de 1983, e

é devida por todos os proprietários de imóveis beneficiados por obras

públicas. .

.

.

.

.

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS
,

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus

tos abaixo especificados:
ElementOs' Quant. P. Unitário P. Total

01 - Terraplenagem: Escavação,
carga transporte . . . . . . . . 585m2 4,81 2.813,85 -

. 02 - Pavimentação:
2.J - Regularização e. com-

pactação do sub-leito .... 585m2 1,20 702.00

2.2 - Base:
.

Material de

areia, aquisição de mate-
ríaís e execução . . . .. . . . 585m2 1.99 4.674,15
2.3 ..Revestimento: Parale-

lepípedo, meio-fio; trans-

porte e execução 585m2 41.15 24.423,15
03 - Galerias de Aguas Pluvi-

ais:
, 3.1 - Tubulação:' aquisição
de materiais e execução 585m2 16,92 9.898',20
3.2 - Caixas Coletoras:

aquisição de materiais e

. execução' 585m2 '2,41 1.409,85
SUB-TOTAL Cz$ 43.921.60
ADMINISTRAÇAO (5%) Cz$ 2.196,09
TOT A L Cz$ 46.111,89
04 - CUSTO TOTAL: Cz$ 46:117,89 (Quarenta e seis mil, cento e de-

zessete cruzados e oitenta e nove eentavos). ,

4. 1 - Área à pavimentar igual 585m2. '

4.2 - Custo por m2 igual Cz$ 46.117.89 dividido 585m2 igual Cz$ 18,83.
.

(Setenta e oito' cruzados e oitenta e três centavos).
b) DELIMITAÇÄO DO TRECHO BENEFICIADO .

_-

,

E beneficiado o trecho da RUa 138 _ PIÇARRAS, desae o entronca

mento da Rua 61 _ Antônio Carlos Ferreira, até o entroncaênente da

Rua f39 _ Canoinhas.
c) CONTRlBUIÇÄO DE MELHORIA
A Contribuição de Melhoria será cobrada, por propriedade, 'levando-
se em conta a testada dos mesmos. ,I

Fórmula: Testada do löte multiplicado por 1/3 da largura do leito da

rua multiplicado pelo custo do m�tro quadrado igu�I:.jl�!tt:Q �o�al.
. O recolhimento do Tributo será duetamente ao Tes�W��mclpal.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. 25 de a'gosto de 1986.

DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN AFONSO PIA�ERA NETO

Prefeito Municipal Secretário de Planejamento Secretário de Óbras e Viação
-- , �. _. -

Estado de'SaDta Catartna
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÃ Dá SUL

DECRETO N' 1.&68/86
Oficializa a Rua '650

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO
'. SUL, no uso de suas atríbuíçõeg e nos termos do
inciso XXXV do art, 10 da Lei Complementar
n'l 5/75 e do art. 48 da Lei Municipal nO 575/75;,
D E C:R E TA':

'
"

Art. 1° _ Fita oficialmente reconhecida. a' viá
de. circulação localizada à deriva da Rua 502 .:::
�ertha Weege, Zona Urbana deste Município,
atingi1l,do 458,90m2 do imóvel terrítoríél de pro
priedade� de SILVINO SATLER, matricuiado nes-

,

ta Circunscrição lmobtlíéríe sob nQ 9.209 (parte
.. desta área é citada na avo 3 da mencionada ma
tricula). e 205,50m2 do imóvel terrítortal de pro
priedade de ANTONIO FLOR DA SILVA, trens
crito nesta Circunscrição Imobiliária sob n'l
42:685.

.

Art. 29 ..... As referidas áreas, expressamente
. doadas à Municipalidade, passarão a integrar for
malmente o Patrimônio Público Municipal, na ca

tegoria de bem de uso comum do povo. com ba
se na planta visada pela Secretaria de Planeja
mento em 26-08-86 (Processo N° 3.457/86), rece

bendo a via em questão o N'I 650.
Art. 3e; _ A rua em tela possui largura de lei

to carroçável e passeios de 1,00 e 1,50m, respec-
tivamente.

.

Art. 4° _ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua pubícação, revogadas as disposições
em contrário.

Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 1986.
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret. de Adm. e Fínanças

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA Do SUL

II . EDITAL DE· LANÇAMENTO No 20./86

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, divulga através do presente edital os

lançamentos referente a pavimentação à parale
lepípedo da Rua 138 _ PIÇARRAS, de acordo com

o Edital. de Custos N° 11/86, de 25 de agosto de
1986 e o Decreto N° 1.360/86. de 25 de agosto de

1�86, sendo que os confrontantes ficam lançados
de acordo com a relação anexa. A cobrança será
efetuada, para cada propriedade, 01 (sete) días
após a execução dos serviços.
01 - Wander Weege 119,00m2 _, Cz$ 9.380.71
02 - Germano Hardt 11,63m2 _ Cz$ 5.646,59
03 - Automecânica Rit-

mos Ltda. 91,47m2 _ Cz,$ 7.210,$8
04 :: Amo Borinelli 79,33m2 _.Cz$ 6.253,58

Jaraguá do Sul, 25 de agosto de 1986.
DURVAL VASEL - Prefeito Municipal

Estado de Santa Caltarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL,

EDITAL DE LANÇAMENTO N� ,25186

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL.' divulga através do presente Edital os

lançamentos referente à pavimentação a parale
lepípedo da Rua 202 _ ISIDORO PEDRI, de acor

do com o Edital de Custos N� 16/86, de 25 de

agosto de 1986 e o Decreto N'1 1.365/86. de 25
de àgosto da 1986, sendo que os confrontantes
ficam lançados de acordo com' a relação anexa.

A cobrança será efetuada. para cada proprietá
rio, 01 (sete) dias após a execução dos serviços.
01 .., Mansol S.A. Ind.

do Vest. 654,50m2 _ Cz$ 51.S94,24
02 - SESI 508,61m2 .; Cz$ 40.098.46
03 - SENAI 135,33m2 _'çz$, 10668,06

Jeraguá do Sul, 2$ de agosto de 1986.
,

DURVAL VASEL - Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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· Investimentos ............•.......

· Imobilizado : •..............
TOTAL DO ATIVO ..

"":'0
' ..

' oft"·'·:.iol �, ,

u- )i;:}).-", "".V :. �... c:,':': �::.," .'" ," �-:CORRBIO

., Co,Dlé,cio
.

S];:DE: Av. Getulio Vargas, 268 _ Jaraguá do Sul _ SC, _ CGC-MF n9··844298t'0/OOO1-58 _ Inscr, Est. nQ 250156164
FILIAIS: JARAGuA no SUL _ GUARAMIRIM _ SÄO BENTO DO SUL ... MAFRA .... JOINVILLE

Senhores Acionistas:
.

Em cumprimento às disposições legals e estatutárias, temos a satisfação de apresentar a V. Sas., o Balanço Patrimo
nial e as Demonstraçõeg Financeiras, juntamente com as

. Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores lndepedentes, relativas ao
exercício encerrado em 30 de 'junho de 1986. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas., para prestar as informações 'que julgarem
necessárias. A Diretoria.

.. - ...

. , A' IMONIA EN"CERRADO EM 30 DE JUNHO .. -' -

- .BALANÇO P TR L. . .. . . . ... . . .. c""" . .'.

-

.

.. 1 9 8 6. 1 9 8·5: '. PEl\4ONSTliAÇÄO DAS OJUQENS. 'E .AP�t.t\çQ�.,�D.E
(

,
'.

d
...

RECURSOS 'In" '30 Dlf JUNHO' "'-'-
'.

� lI1Ud.a es (em milhares.. ".' . _. _.

'.
. �,.&

'. . .' ".
.

. __ � .

: .

de'c�ados) decruze1:l'os).
--

... .:'. . .:19'86-
.. ·

..

·'1·985
A T I V O .. :

'. .
.

. . .

:- . (em unldade� (em.milhares
.. CIRCULANTE ••

-

•.••.•.•.�......... 76.171.454 24.172.452. :.....

. - -

. de cruzadcs] de:çru�fros)
1.358.331 847.611

.. -�

ORIG;ENS DE lECURSOS' - :. 29.29f).80.�· .11.185.825
9.224',180 2.749.958' Das Operações: I

"

.

35'.654.744. 10.28Q.081 • Resultado Líquido do Exercícío .... 7.168.136 1.719.908
25.339.834 9.808.566 Despesas que não afetam. o Capital

769.748 206.420 Circulante:
876.274 189.349. Deprecíações e Amortizações 867.481

2.586.235 . . Correção Monetária do Balanço. . .. 21.372.311·
362.108 84.467 Baixa de Bens do Ativo Permanente 22.006
486.841 84.03'9 Reserva de Investimentos DL. 48/79 .. 271.670
354.749 83.019 Acréscimo no Realizável a Longo Prazo (402.802)

2.586.235 APLICAÇÖES DE RECURSOS •.•..... 2Q:298.802
.

17.832.111 5.832.310·. Aquisições do 'Ativo Imobilizado .. '.2.924.805
302.125 120.548 Aumento dos Investimentos 14.189

17:529.386 5.711.762 Complemento / Provisão Imp. Renda 51.575
94.490.406 30.088.801 Dividendos Propostos 340.486 81.696

Aumento do Capital Circulante Líq.. 25.967.747 10.894.732
DEMONSTRAÇÄO DO CAPITAL CIRCULANTE

UQUlOO EM 30 DE JUNHO
1 986

PASSIVO
CIRCULANTE . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 35.615.321 Q.S8'4.066
· Fornecedores . . . .• .. . . . ... .. . . ... 20.105.475 5,503.534
Instituições Fínanceírae . . . . . . . . . . 451.965
Obrigações Sociais................ 5.408.711 1.t66.177
Obrigações Tributárias :... 3.903.554 870.943

· Provisão para o Imposto de Renda.. 4.955.197 925.189
Dividendos Propostos ....". . . . . . . .• 340.486 81.696
Gratificações a Funcionários 900.000 320.000

· Outras Obrigações ;.. 1.898 264.562
PATRIMONIO LIQUIDO .....••..... 58.875:085 20.504.735
· Capital Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000.000 5.000.000
'. Reservas de Capital , 29.368.862 12.475.122
• Reservas de Lucros .......•....... 2.775.484 954.826
· Lucros Acumulados . . . . . .. . . . . . .. 7.730.739

. 2.014.787
TOTAL DO PASSIVO ....•...•...... 94.490.406' '30.088,BOI

DEMONSTRAÇÄO DE RESUJ.TADOS EM 30 DE JUNHO
1 986 .

1 985
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.. 246.491.272 58.594.395

(46.222.390) (10.834.160)
200.268.882 47.760.235

· Deduções da Receita Bruta .

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
· Custo das Mercadorias·Vendidas e

dos Serviços Prestados (136.389.769)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 63.879.113
Despesas Operacionais •.••••••.•.• (27.711.233)
• Admínístratívag '. . (11.929.624)
· Com Vendas .. . . . . • . . . . . . . . . . . . (20.928.449)
• Receitas (_) Despesas Financeiras 6.014.321
· Depreciações �"Amortizações .... (867.481)
RESULTADO OPERACIONAL LIQ. 36.161.880
· Resultado não Operacional (2.413.179)
'. Correção Monetária do Balanço .. (21.312.311)
RESULTADO ANTES I IMP./RENDA 12.382.390
· Provisão para o Imposto de Renda (5.214.254)
RESULTADO LtQ. DO EXERCICIO 7.168.136
Resultado por Ação CZ$ / Cr$ .... 0,09

DEMONSTRAÇ.ÄO DOS LUCROS ACUMULADOS
EM .30 DE JUNHO

198 6
2;074.787
(1.524.879)

(51.575)
163.163

1.168.136

Caixa e Bancos .

· Aplicações Fínanceíras .

· Contas a Receber de Clientes .

· Bstoqnes ',1 •••••••••••

· Adiantamentos ; .

· Impostos a Recuperar .

· Ourtos Créditos .

· Despesas do Exercício Seguinte .. :.
REALIZAVEL A LONGO PRAZO ....

· Aplicações em Incentivos Fiscais ..

· Outros Créditos .

PE�ANE� ••........•.•.•.....

SALDO NO INICIO DO EXERCICIO ..

· Aumento do Capital AC,Q/AGE ....

· Transf. p/ Provisão Imp. de Renda
· Correção . Monetária .

· Lucro liquido do exercício .

· Destinação Proposta:
_ Reserva Legal'- .

,;_ Dividendos ... '.' '.0 o •••••••

.. SALDO NO FINAL DO EXERCICIO ..

· No Início do Exercício 9.584.066 2.500.423
· No Final do Exercício 35.615.321 9.584.066
· Variação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26.03L255 7.083.643
CAPITAL CIRCULANTE ÚQUIDO .... 25.967.747 10,894.732
NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAÇÖES' FINANCEIRAs
NOTA 01 _ CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa tem como atividade preponderante o comércio em

geral, a varejo e atacado, abrangendo Lojas de Departamentos e

.Supermercados.
.

NOTA 02._ PRINCIPAIS pRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAs
A) Apuração do Resultado e Ativos .e Passivos Circulantes

O resultado. apurado pelo regime de competência de exercí
cios, inclui o efeito da correção monetária Sobre às contas do
Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido, à índices oficiais;

(30.060.400) os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Pas-
17.699.835 sivos, bem como'os efeitos de ajustes de valores do Ativo
(5.8i5.812� para o valor dé reelízação ou de mercado; quando aplicável.
'(2.544.444) b) Estoques _ Os estoques estão demonstrados ao Último custo
(4.919.355) de aquisição.
1.868.605 cl Permanente _ Os investimentos e o imobilizado estão de-
·(220.618) monstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção JIlO-

11.884.023 netária. As depreciações sobre' os ítens do imobilizado são
182.386 calculadas pelo método linear, às taxas que levam em consí-

(9.214.068) deração a vida útil do bem.
2.852.341 NOTA. 03 _ IMOBILIZADO
(1.132.433) Custo Depreciação Valor Líquido
1.719.908 '. Discriminação Corrigido Acumulada 1986 1985

21,09 Veículos 3.611.681 1.?44.520 1.833.161 45.694
Móveis e Utensílios 5.995.456 2.915.421 3.080.035 1.106.787
Máq. e Equip. 724.909 642.062 82.847 58.530
Imóveis/Const. 13.569.858 '1.628.937 11.940;921 4.494,208
Outros 592.611 189 592.422 6.543
TOT A L 24.560.515 7.031.129 17.529;386 5.711.762
NOTA 04 _ PROVISÄO PARA IMPOSTO DE RENDA
Inclui a parcela relatíva aos incentivos fiscais e está calculada à
alíquota de 35% e adicional de 10% sobre o lucro real excedente a

40 mil ORTN's.
'

.

.

NOTA 05 _ CAPITAL SOCIAL _ Totalmente subscrito e ·integra
lízado é' de Cz$ 19.000.000,00 representado por 81.550.000 ações

, ordinárias sem VN.

e

RELATÓRIO

1 985
384.905

(233.996)

371.660
1.719.908

(358:407)
(340.486)

1.730.739

(85,995)
(81.695)

2.074.787

.• r.� � o',
,',
-.

.. � �

Indústria'
.
"'�',

Breithaupt'
.

': S/I
.

. 220.618
9..214.068

. 9.837
48.827

.. ,

(27.433)
11:185.825

206.310
3.087

D A� D I R E T O R I A

ATIVO CIRCULANTE
· No Início do Exercício .

· No Final do Exercício .

· Variação o ••

PASSIVO CIRCULANTE

24;172.452
76.171.454
51.999.002.

1 9. 8 5

6.194.077
24.172.452
17.978.375

_,o
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.C O M :e R C I O E I N DOS T R I A B R E I T H A U P T S.A.
SeDE: Av. Getulío Vargas, 268 _ Jaraguá do Sul ,_ sc. CGC-MF n? 84429810/0001-58 _ Inscr. Est. n° 250156164

,.

FILIAIS: JARAGUA D.o ,SUL - GUARAMIRIM _ SA.o BENTO D.o SUL _ MAFRA _ J.oINVILLE
Diretores. Hans Bre�thauPt - CPF 0099615'19-'12 - Bruno Breíthaupt - CPF 093095869-15 - Roberto BreJ.thaupt CPF 21658'15'19-04
Diretora - Adjunto. Carmen P. Bre1thaupt - CPF 1800'14909-06 Adolar Lueders - Gerente Contábil/Financeiro

P A R E C E R DOS
TC - CRC-SC. n' 4.351 - CPF 006286209-00

AUDITORES INDEPENDENTES
, Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas de
C.oMeRCI.o E INDúSTRIA BREITHAUPT S/A
E�aminamo�' o Balanço Patrímoníal de C.oMeRCI.o E INDúSTRIA BREITHAUPT stA., em 30 de junho de 1986, a correspondente,
Demonstraçao de Resultados, os Lucros Acumulados e as Origens e Aplicações de Recursos do exercício findo nest data. Efetuamos
z:oss.os exame� co�soantê normas de ?uditoria geralmente aceitas, incluindo por conseguite, as provas nos registros eadocumentos con-
tábeís e a aplícação de outros procedímentos técnicos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias.

'

A_s Demonstrações Financ�iras do. exercício findo em 30 de junho de 1985, cujos valores estão apresentados pera fins de compara-:
çao, também foram por nos exammadas. '

.

.

. Em nossa opinião, as �emonst�ações Fi.nance�ras acima referidas, lidas em. conjunto com as Notas Explicativas, refletem adeqU:edame��'
.

te a ,posição patrimo�lal e a sü�ação fman�elfa_ de C.oMeRCIO E INDúSTRIA BREITHAUPT S/A., em 30 de junho de 19.86, o Resul-i
tado de suas Operações e as Orígens e Aplícações de Recursos desse exercício. de conformidade com os principias contábeis geralmen-'
te aceitos, aplicados de maneira uniforme.

Em, 15 de agosto de 1986.
AUDIT-SERVrçOS DE AUDIT.oRIA S/C

CRC(SC) 0524
WILLIAN KüHLER

C.oNTAD.oR CRC(SÇ) 5.235

INFORMATIVO ROTÁRIO

O Qualro ....Meia
Cinco

"Rotary Leva Esperança"
CLUBES PERGUNTAM

Pergunta: Um dos nossos sócios observou que um

clube onde recuperou a freqüência incluiu "Por Ser-'
viços Anteriores" e "Veterano" em sua lista de classi
ficações. Isso está correto?

.

Resposta: Não. "Por Serviços Anteriores" e "Vetera
no" são categorias de sócios _ e não classificações.

;, Consulte o impresso para a comissão de Classificações
,

(205-PO).
Pergunta: Um de nossos sócios veteranos nos informou

que foi nomeado sócio honorário de outro Rotary Club.
As normas rotárias permitem tal procedimento?
Resposta: Não há qualquer norma no Regimento Inter
na de R.I. que proíba um sócio representativo, vetera
no, ou por serviços anteriores de um determínado clu
be aceitar o título de sócio honorário de um outro.
FATOS SOBRE A SÉCRETARIA •..

O
.

Rotary International e seus líderes voluntários
.

a nível de clube e distrito são servidos por uma equí
pe de aproximadamente 400 funcionários de 52 paises
que trabalham no Escritório Central da Secretaria em

Evanston, Illinois, EUA, e nos escritórios sucursais na

Argentina. no Brasil, no Japão, na Suécia, na Suíça e

na Índia. Este ano serão inauguradas as novas sucur

sais nas Filipinas e na Coréia com o propósito de ser

vir ao crescente número de clubes.
LEMBRETE •••
Nenhum Rotary Club pode solicitar ajuda financeira

Informe Paroquíal :

Paróquia Säo SebastlãÓ
Dia. oe _ Sábado .,. N,.S.
Aparecida 19h. _ São: Luiz
Gonzaga 19h. -'- Matriz S.
Sebastião 19h.
Dia 07 _ Domingo .,: Ma
triz 7h. _ 9h. _ 19h. _l são
Judas 8h. _ São Francisco
9.30h. _ Rib. Manso: 15h.

PRECE A
STA. CLARA

. Fazer '3 pedidos. sendo
1 de negócio e 2 impos
síveis. Rezar 9 días 9
Ave-Marias, que mes
mo sem fé será atendi
do, Rezar com uma ve�
la acesa ·e no 9° dia der..

xar queimar até o üní.
Publicar no 99 die,
Agradece C.M.

PRECE A
STA. CLARA:

Fazer.3 pedidos sendo
1 de negócio e 2 impos
síveis. Rezar 9 días 9
Ave-Marias, que mes

mo sem fé será atendi
do. Rezar com uma ve

la acesa e no 9° dia deí
xar queimar até o fim.
Publicar no 99 día.
Agradece E.P.B.

de qualquer outro clube ou de rotarianos antes de
obter autorização para tal do Conselho Diretor do R 1

Solícítações de ajuda não-financeira requerem a apro
vação dos governadores dos distritos envolvidos.
A INFORMAÇÄO QUE NÄO �HEGOU ••.

Um rotariano telefonou para a redação, querendo
saber detalhes sobre o Intercâmbio de Jovens, que te
ria sido publicado neste semanário, que soube de um

companheiro de outro clube. De fato foi publicado um

aviso a todos os clubes do Distrito, onde é Presidente
da Comissão de Intercâmbio de Grupo de Estudos o

Camp. Pier Lorenzo Marchesíní _ Cx. Postal n9 843
_ 89200 _: JOINVILLE _ SC. O

.. ex-governador teré o

maior prazer de orientar.
. Acontece que toda a secretaria do clube tem sua

forma de administrar. Na reunião de trabalho, o Secre
tário apenas noticia o expediente e, nas mais das vezes

não entra em detalhes, a não ser em casos especiais.
Tratando-se de jornal e de boletins, o secretário, às

vezes, costuma dizer que se encontra à disposição na

Secretarta. Assim não deveria ser. Aconselhável seria
encaminhar esses expedientes ao Preso da Comissão de

Boletins, que. por sua vez a entregaria para um com

panheiro ler e comentar da reunião seguinte. Agindo
assim, .

todos tomam conhecimento de informações
úteis, como o caso enfocado. Mesmo porque, quando
,se recebe um jornal ou um boletim de outro clube, ele

pretende comunicar aos clubes, cá-irmãos o produto de
seu trabalho rotário. Arquivar pura e simplesmente,
sem dar uma olhada por dentro, é desconsiderar o re

metente. e como ignorar a carta mensal do governa
dor. Cremos que ficou explicado, não é?

"Cada rotariano um exemplo para a juventude"
(Da Comissão Distrital de Relações Públicas, 1986-87)

SESI
Recuis'os
Humanos

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUA DO SUL ESTA
SELECIONANDO:

ESCRITURARIA
REQUISITOS:

- Curso de Z' grau
- Datilografia com redação própria e experiência

OFERECEMOS:
Salário compatível com o cargo

- Semana de 5 dias com 8:00 horas diárias
- Cooperativa de consumo e farmácia,'

As interessadas deverão inscrever-se do dia 08/9 à 12/09 no Setor de

Serviço do Sesi, Rua Walter Marquardt, 835 _ Jaraguá do Sul
-.

SC.

jAAAGUÁ:30ANOS BEMTECIDOS.

RESERVE agora os seus brinquedos para o Natal'

Pague mensalmente/ sem juros/ pelo preço à viste.

Casa Schtnilz
.A maior variedade de brinquedos da ,cidade.

Oäcína de consertos autorizada

"Estrela" e "Bandeirante"

Av. Mal. Deodoro, 226 _ Fone: 72-0838
Jaraguá do Sul "'" SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Coapl'e leUI· mateda" de e-Ollitlilçie na

Arte Laje Jaraguá
Materiais de construção e telhas coloniais direto da, Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da� Funilaria. Jaraguá..

E além disso, a melhor laje da região. Visite-nos.

Temos o melhor e.um bom preço.

RUI) Expedicionário AntOnio Ca.r.lG,S Fenetra 850 _. Fones 72.-1011"

72-:2334 e 72�1292 _ J.aragoá do SuLSe.
----------------�-----------
.' .

:iEBESC Q

ADVOGADA
MARCIA BUTTCHEVITZ

Separações' e divórcios, acidentes de tr_Ito,
inventários, cobranças e advocacia ein gerale ,

Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 _ Fone 72-1108
Jaraguá do Sul.

Friôliveira Com.' e Re.pres. tIO.
Fiambreria

Sob a direção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos, Queijos, Linguiças, Defumados,

Carne de Porco, Carne Bovina Beneficiada,

Chester, Peru e Frango (inteiros e em pedaços)

E ali na Av. Mal. Deodoro, 744 (proximidades do
Colégio Divina Provídêncía] ou faça a sua enco
menda pelo fone: 72-1181.

Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE' JARAGUA DO SUL

JUiZO DE DIREITO DA COMARCA DE .

JARAGUA DO SUL
EDITAL DE PRAÇA

O doutor Artur Jenichen Filho, Juiz de Di
reito em exercício, na la. Vara da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc ...
FAZ SABER (em resumo, art. 681 do CPC) o

seguinte: Venda em 1� Praça: Dia 18-9-86, às 9h45;
Venda em 2� Praça: 1-10-86, às 9:45h, por quem
mais der € maior lance oferecer. '- LOCAL: Edi
fício do Forum desta Comarca. -' EXECUÇÄO N°
10.238. - Exequenté COMERCIO,E INDÚSTRIA
'BREITHAUPT S/A. - Executado JOSE JAIR CANI.
- BEM A SER PRAÇEADO:- 1) O terreno urba-

. no, situado à rua 149 � Carlos Eggert, nesta ci
dade, contendo a área de 2.214,00ms2, fazendo
frente na referida. rua com 53,00ms., fundos com
terras de Paulo Dornbusch com a. mesma metra
gem, estremando do lado díreíto COm terras de
Hilda Cani em 41,00ms., e do lado esquerdo com
o Rio Itapocú, também em 41,OOms., localizado no
lado ímpar da rua Carlos E'ggert e a margem di
reita do Rio -Itapocú, matriculado sob n9 R. 1-5.841.
Nos .autos não consta qualquer ônus ou recurso

pendente. Dado e passado nesta cidade de Jara
guá do Sul, ao primeiro día do mês de agosto do
ano de 1986. _ Eu, ass. (Jurema Wulf Sardagna),
Escrivã Designada, o subscrevi.

AR'f.UR JENICHEN FILHO
Juiz de Direito em exercícío

OBS.: O imóvel foi avaliado em Cz$ 55.000,00�

Oficina Mecânica TIBERIO Ltda.
Rua Leopeldo' Malhelro Do 67 _ Fone 12-1059 _ Juaguá do Sul _ SC.

Serviços de l�taria, pintura, polimentos em todas .��&Wf' de cerros-panseío

Motores à bas� de troca com garantia de 20,000 km.

Retifica de motores;. regulagem, revi sões e demais servícos especializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Scbmocael - Jom.ProJ.............. _..;
n9 n9' e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do lost, Histórico e Geográfico de Santa ca
tarina. Redator:Flávio José Brugoago • DRT-s.c n9 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves -- DRT-SC n9
219/84. Redação Administração e PubUcldade: Rua C0-
ronel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - Cx.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 -.., 89.250-Jaraguá do Sl!11-SC
Impresso nas oficinas da Organização

.

Contábil liA Comercial" S/C Ltda.
Assinatura para Jar-aguá dO Sul •••••••• Cz$ ·100,00
Outras cidades Cz$ 130,00
Número AvuIso Cz$ 1,50-
Número Atrasado. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cz$ . 2,00
RepresentanteS credeuciados: Pereira de Souza &Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro

pal Propaganda Representações Ltda.
Este Jornal é associado a ADJORl/Se e ABRAJORl.

Relojoaria AV·ENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relégíos, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARlA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas pára todas as finalidades.

Agóta também aquecédores 8

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO
,

, Relógios, cristais, violões, trofé�, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Fone 72-1267

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas víagens de férias e
.

recreação. A "Canár1nho" coloca à sua dis

posição os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _
Fone 72-1422

Jaraguá do Sul SC.'

..
J

TUBO 'DE 'POLIET1LENO
(MANGUEIRA PRETA)

-

II
TUBOS SANTA HELENA LTDA.

FABRICA: RUA JOINVILLE. 1016 - FONE (0473) 72'1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOMES.!;l9 - FONE (0473) 72·0066

JARAGuA 00 SUL- SC

"

-

F t LO O O S S
,

Fotografias _ equipamentos de eine.
I foto _ som e video.

Marechal Deodoro 302 -
fODe 7� 0181

IIA História de nossa gente não. pode ficar s6 na saudade"

CONFIRA A HISTÓRIA ... �arão de Itapocu

. .•HA 40 ANOS ckel e Antonio B. Corrêa. Apesar da
O sr. Eugênio Juergens, díre- boa vontade, até hoje (1986) não se

tor das Indústrias Reunidas Jaraguá concretizou. É que hoje existem exce

S.A., publicava pela imprensa um ma- lentes estádios de associações recreatí
nlfesto que visava a obtenção de um vas e desportivas, tanto na sede como
emprestímo em debêntures, na impor- no interior.

.

tância .de Cr$ 1.500.000,00, em cumpri-
mento ao dísposto no art. 2, do decreto ..•HA 20 ANOS

.
. . '"

.171A,. de:J5 .de setembro de 1893..· _,,;._ . J .. Castílho Pinto .'diY�.gava
�

.

Ö �ancQ Popular e Agrícola do' curiosi",ªdes:e -aaotemo, 2:. -.1:&;. !'A..fir
Vále do Itajaí, com matriz em. BhlIIÍe-

,- . ma..se - que naSClleu·o primeirQ . jo.r:nal,
nau e agências em Brusque,. Gaspar, quando em Veneza; Itália, o Governo
Indaial, Ibirama, ltoupava, Jaraguá do começou a publicar folhas com notí

Sul, Presidente Getúlio, Rio do Testo, cias que podiam ser lidas mediante o
ROdeio e Rio do Sul, oferecia os seus pagamento de Uma. moeda chamada
serviços e operações bancárias, abo- "Gazeta". Deve ser por isso, que há pe";
nando excelentes taxas de juros' para lo mundo afora' tantos jornais com o

depósitos c/juros, A disposição· em nome de Gazeta!" 2�. "O condor, gran
conta especial, Depósitos c/aviso,. De- de ave -americana de extraordinário po

pósitos a prazo fixo, Dep, populares, der visual e que vive nos picos alcan]
. Dep, limitados e Dep. especiais. tilados da Cordilheira dos Andes, COJIl.

.

- A Emprêsa Sul Brasileira de as asas abertas chega a medir 3 metros
Eletricidade S,A .. com matriz em Joín- e meio de envergadura. Vejam os leito";

ville, sob admínístração do governo fe- res que o Condor é 'ave prá chuchúl.;"
deral, lião vendia apenas eletricidade,

.

.

..•HA 10 ANOS
�

luz e fOI:Ça. Na Cidade dos Príncipes, na - O prefeito Eugênio Strebe
Rua 15, a empresa oíerecía completas sancionava a Lei n" 621/76, -criando q
linhas de motores nacionais e estran- Conselho de Desenvolvimento Munící
geíros, bombas para uso doméstico

.

e paI e dava outras providências, assim
fins industriais com válvula elevadora como reconhecia de utilidade pública,
acionadas por motores trifásicos ser- a Assocíàção Recreativa- dos 'Servidores
vindo até 50 rnetros de profundidade, Públicos Municipais de Jaraguá do Sul,
sortimento completo e variado de lus- pela lei n? 624/76.
tres, castiçais, globos e arandelas, além - Um paulista de São Carlos

de material elétrico em geral para ins- ("Cidade Sorriso") - Manoel Alves

talações de luz t;l força de qualquer ea-' Carneiro Jr., enviaVa carta em que ho

pacidade. menageava Jaraguá do Sul pelo Seu

- O Filadelfia Parque Teatro Centenário: liA homenagem tardia não

achava-se armado com todo o confor- é aquela que tarde chega; antes, é aque
to na rua D. Pedro II nesta cidade. A la que guardando o calor de um mes

mencionada rua é a atual rua Pe. Pedro mo sentimento, - mais se irmaná para
Francken, onde existia um amplo local. prolongar a satisfação de um momento

para esse fim. .

.

que se revive. Nestas singelas palavras,
. � .HA. 30 ANOS quero externar ao corpo redatorial de

- O município comemoraya em o "CORRE-IO DO POVO", Os meus mais

grande estilo o 7 de Setembro com pro- efuzívos cumprimentos extensivos a

vas de ciclismo, prova rústica e alle- todo o povo do VALE DO ITAPOCU e,

tísmo e a Liga Jaraguaense de Desper- em particular ao ilustre Prefeito Muni

tos punha à disposição da Comissão do cípal e seu Digníssimo Více-Pre'etto.
Fundo Pró-Estádio Municipal a quan- pela passagem de tão significativa da

tia' de Cr$ 5.000,00 para aquisição de ta para os jaraguaenses do sul, catari

prêmios. A programação envolvia as nenses e, em particular ao nosso queri
seguintes pessoas: Waldemar Grubba, do BRASIL. De "Jourdan" à juventu
dr. Ari Macedo, Seme Mattar, Arnaldo de de hoje; do intrépido "João da ter

Schulz, Cílio Nícolíní, Alfeu Peters, ra", ao variado parque índustríal. o

Frederico Doster, Amadeu Mahfud, Af- CORREIO DO POVO em sua edição es

no Müller, Leopoldo Enke, Willy Goe� pecíal, sempre nos trará a figura multi

ring, Wigando Voit, Lauro Danke, Wer- color da "Jaraguá centenária". Para-

" .nea Vóigt, Aristides Gonçalves, Paulíno béns, _ Jaraguá do Sul! E sua operosa
, '»édri,' José Boaventura, Carlos Hardt, população" .

Waldemar Mohr, Antonio Maba,. dr. - O Az' de Ouro tirava retrato

Paulo Peregrino Ferreira, Ney Fran- pára assinalar o Centenário de Ja-agué
co, Willv Sonnenhohl. Waldemiro do Sul, ne residência do Comendador.

Schmitz, Osmar Zimmermann, Adolar Heinz Rodolfo Kohlbach. que eram os

Stratmann, Nivaldo Pereira, Osório seguintes: O Comendador, Nelson Tar

Schreiner, Irmão Waitér, dr. Muríllo nawski, Derval Marcatto, Wilhelm

Barreto de Azevedo e Holando Gon- Lauíer, Heinrich Geffert, Eugênio Vict
calves. tor Schmöckel, Loreno Marcatto, Moa4

Era constituída a Comissão cyr Sens, Eugênio José da Silva, Wal+

pró-Bstédío Municipal pelo sr. Artur ter Carlos Hertel. Càrl Enderle. Mil�
Müller, presidente da UD: Presidente ton Stange, Hamilton Garcia,' Alvaro
_ Seme Mattar; Secretário _ Júlio Ra- Mann, Raine.r Wieie, Alfon

..

s Buhr, Iri�.I!mos; Tesoureiro _ Jeferson Davis de neu José Rubiní, Friedel Schacht, Alei

Paula. Membros: Carlos Hardt, Irmão xandre Haake e Ivo Kaufmann.. E o i

Walter, Hermann Schulze, Lauro Bra� Carl Enderle, na saida dizia: ·"D,Eit Ker� I
.

, ga, Jorge Ersching, Erwino Menegotti, hat sich nicht lausen lassen!" �Sem tra�

Edmundo Emmendoerfer, Aldo Prada, dução adequada queria dizer que rece';
Walter Horch. clT. Muri11n P (lt:> A7Co- beu cOm profusão. e elegência). =_,'.Q!�,'
vedo, Paulino Pedri, Eugênio V. Schmö- pois, pois!
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EDITAL
.AUREA MOI..l.ER GRUBBA, Tabeliã

de Notas e Oficial. de Protestos de TItulOil da Comarca

de Jaraguä do Sul, Estado de S. Càmrina, na forma da

lei, etc.
Faz saber a todos quantos· esie edital virem que.

se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Bertolino Hundemann _ Morro da Boa Vista, s/n
_ Nesta _ Carlos Antonio Gonçalves _ Rua João

Picolli. s/n _ Nesta _ Ceir Sebastião Luiz _ Rua

Francisco de Paula, s/n _ Nesta _ Elpidio Stín
ghen _ Rua João Pranzner, s/n _ Nesta - Fran

císco Antonio Rosa _ Vi� Rau 36 _ Nesta":" Ja
eir Nicochelli _ Ilha da f.igueira,· s/n - Nesta. -

.

Marto· Marcos Reiser _ Rua José Emmendoerfer.
962 .... Nesta __ Indutex Ind. Text. Jaraguá Ltda.
_ Rua Victor Rosenberg, 400 _ Nesta _ Nilton
Alfredo Frey _ Nesta _ Rogerio Erschíng - Rua

José Bauer 1402 _ Nesta _ 'Rovino Braun _ Rua

Prof. Antonio Ayroso, 80, A/C Marisol Rua Joín

ville _ Nesta _ Silvio Luiz Klímekowskí - Rua

Águas Claras. Ilha da Figueira _ Nesta _ Welin

gton Backun _ Rua Francisco Lenzí, 122 _ Nesta.

E, como os dítos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram a .aceitar a devida intimação, faz por
íntermédío do presente edital para que es mesmos com

.,areçam neste Cartório, na Rua Artur Mü11er, 78, no

prazo da lei a fim de Iiquioo o seu débito ou então

dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi

�/ títulos protestados na forma da leí, etc.

lH/Jaraguá do Sul, 04 de setembro de i986
Aure3 Miißer Gmbba· - Tabeliã de Notas e

3ficial de Protestos de Titulas da Comarca de I.do Sul

Branden,burg I. eia.
Fábríca de vinagre e, comércio de álcool à granel.

Prefira sempre Vinagre "Brandenburg".
"

Rua Joinville, 1255 - Fone 72-0239 - Jaraguá do Sul

Com Posto de Venda junto a fábrlcà.

CORREIO IrO, 'pOvo

Crédito Fuadiáriu
�enificia a região
Mais 116 agricultores

foram beneficiados com

recursos suplementares do
Crédito Fundiário da Se
cretaria da Agricultura,
pera melhoria e benfeito
rías nas suas proprieda
des. Os valores totaís em

penhado·s nesta .li?eração
somam Ct$ 1.458.875,00 e

serão utilizados pára des
toca. construção de cer

cas pequenos paióis e

equípamentos agrícolas de

pequeno porte, devendo
recebê-los via Besc, no

Programa Finsocial, e pa
garão no Troca-Troca. da
mesma forma da. aquisição
do terreno do Crédito
Fundiário. Na região, fo
ram beneficiados três agri
cultores de Guaramirim e

um de Barra Velha.
Por outro lado, a Secre

taria da·Agricultura des
tinou à região 1.200 quilos
de formicida para comba
te à saúva. A campanha é
desenvolvida anualmente.'
através da: Acaresc, e obje
tiva diminuir a incidência
de saúva para minimizar
os prejuízos causados pe
las pragas.

Faça sua empresa chegar
maís longe. Anuncie no

"Correio do Povo".
Fone 72-0091.

Confecções Sueli Ltda
Vestindo bem Senhoras e Crianças

.

Vá conferir a maís variada coleção de, Inverno, aproveitando
.

as vantagens do preço e crediário Suel1
.

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085 _

F. 72-0603 Jaraguá do Sul _ se.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n° 530 _ F. 72-2911 _.

Jarazué do Sul _ SC.
'Loja 3 .. Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jaraguá.

Clínica .

Veterinária
SCHWElTZER

D R. W A L DEM A R 'S C H W E I T Z E R

Clínica de pequenos e
.

graudes animais, cirurgias, vacinações,·
_;�_, '..

raio x, mternamentos,. boutique.
.

Rua Joinville, Íl'1 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-2840 _ J'araguá do Sul' - Santa Catarína.

Lanchonete e Sorveteri'a Pinguim
Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA,. PASTELÃO

, Rua Ângelo Rubíní, lHO Barra do Rio Cerro
. Fone 72..2181 _' Jaralwl do Sul/SC.

Equipamentos pera fAbrica de doe.. de frotu,
chapas de cobre, fundiÇão de alumínio e broue.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

. Rua Joínvílle, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

Desfil Máquinas· lfda•

eia. 'Lida.Spezia &
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de .trator
com profissionais altamente especializados. _

Rua João Januário Ayroso.. 772 _ .Jaraguá" Es-
qu.erdo ""7 Fone '72-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Persianas Engler
ESTEIRINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS.
PAl�IS PARA DIVISOES-TODAS EM MADEI
RA. PERSIANAS HORIZONTAIS E AGORA, COM
EXCLUSIVIDADE, AS VERTICAIS EM ALUMÍ
NIO E JUTA; PORTAS SANFONADAS EM VÁ
RIAS CORES E BOX pARA BANHEmos.

Faça-nos uma visita ou lígue-nosl

Rua Max Wllhebn, 869 _ Fone (0473) 72-0058

Jaraguá do Sul-SC.

IMTERIMOYEIS
Intermediária de
Imóveis Ltda.'
-VENDE-

1 apto C/116m2. Edifício Mannes (Acaresc) 1('

andar, ao lado Posto Moser.
.- 4 aptos. grandes/pequenos na Edif. Jaraguá
- 1 apto. c/100m2, Edifício Miner, 11 andar, de

fronte Prefeitura.
.
- 1 apto. c/1�Om2. Edifício Gardênia, 3° andar,

Rua Rio Branco.
- 1 apto. c/188m2, Edif. Ana Paula, 3° andar, Rua

Proc. Gomes.

R. João Piccoli, 104 -, fone 72-2Ú7 - Jaraguá do Sul

SUBA NA HONDA

CHE GOU A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA REGIÃO. CO
MeRCIO DE MOTOS,' ASSIST!:NCIA -rnCNICA

E BOUTIQUE HONDA-\VAY.

ENTRE NESTA H o N D A DA MENEGOTTI

MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA .

Rua Adél1a Píscher, 239 (Rodovia BR-280)
Feme 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

---- - .......----.-__ ....__--:1'-
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Estado de Santa CátartDa
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

D E C R E T O � 1.365/86
Fixa! o preço da pavimentação à paralelepípedo para o

frecho que especifica.

C PREFEITC MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, do uso

da atribuição que lhe é conferida pelo item XXIX do artigo 70, da
Lei Complementar N° 5, de 26 novembro de 1975, e de conformidade
com o disposto na Lei Municipal N9 699/77. de 22 de dezembro de 1977;
DECRETA:

.

Art, 119 _ Fica estabelecido que o preço por metro qua
drado referente a pavimentação à parelelepípedo, dos imóveis especi
ficados 110 Edital de Custos N° 16/86, de 25.08.86, será de Cz$ 78,83
(Setenta e oito cruzados e oitenta e três centevos) 'o metro \quadrado.

Art. 2° _ O preço fixado no artigo anterior obedecerá as
modalidades de pagamento fixadas no .artígo 12. da Lei Municipal N"
699/77; de 22.12.77, pela Lei Municipal No;> 945/83, de 29.12.83, pelo
Decreto N9 477/77. de 22.12.77 e pelo Decreto N° 907/83, de 29.12.83.

Art. 39 _ Este Decreto entrará em vigor na data de sua:

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jàraguá do Sul, 25 de agosto de 1986.

DURVAL VASEL -IVO KONELL
Prefeito Munícípeâ Secret. de Adm. e Finanças.

Estado de Santa Catarina
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CUSTOS NO) 16/86

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Se

cretaria de Planetemento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga
pelo presente Edital os custos relativos às. obrais de pavimentação a

'paralelepípedo da Rua 202 ISIDCRC PEDRI, e esclarece que os valores
abaixo especificados constituem em tributos estabelecidos pelo Código
Tributário Municipal e Lei Municipal N° 945/83, de 29 de dezembro
de 1983, que versa sobre Contribuição de Melhoria, regulamentada pe
lo Decreto N9 907/83, de 29 de dezembro de 1983, e é devida por todos
os proprietários de imóveis beneficiados por obras públicas.
a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus

tos abaixo especificados:
Elementos Quant. P. Unitário P. Total

01 - Terraplenagem: Escavação,
carga transporte .. . . . . . . . 2.015m2 4,8t" 9.692,15

02 - Pavimentação:
2.1 - Regularização e com-

pactação do sub-leito .... 2.015m2 i,20 2.418.00
2.2 - Base: Material de
areia, aquísíção de mate-
riais e execução 2.015m2 7,99 16.099,85
2.3 - Revestimento Parale-
lepípedo. meio-fio, trans-

porte e execução. . . . . .. . . . 2.015m2 41,15 84.126,25
03 - Galerias de Águas Pluviais:

3.1 - Tubulação: aquisição
de materiais e execução 2.015m2 16.92 34.093,80
3.2 Caixas Coletoras:

_
aquisição de materiais e

execução . . . . . . . . . . . . . . . 2.015m2 2,41 4.856,15
SUB-TOTAL ,. Cz$ 151.286,20
ADMINISTRAÇAO (5%) Cz$ 7.564,31
T c T A L .............................•....... Cz$ .. 158.850,62
04 _ CUSTC T.oTAL: Cz$ 153.850,62 (Cento e cinqüenta e oito mil.

oitocentos e cinqüenta cruzados e sessenta e dois centavos).
4.1 - Área à pavimentar igual 2.015m2

_.

4.2 - Custo por m2 igual Cz$ 158.850,62 dividido 2.015m2 igual 78.83

(Setenta e oito cruzados e oitenta e três centavos).
b) DELIMITAÇÄO DO TRECHO BENEFICIADO _-

É beneficiada a' Rua 202 _ ISIDORC PEDRI a partir do entroncamento

da Rua 7 _ Walter Marquardt. até o entroncamento da �ua 130 - Ar-

thur Henschel.
-

c) CONTRmUIçÄO DE MELHO.RIA ""'- _

_
,

A Contribuição de Melhoria sera cobrada, por propné'dá'd�. levando-se
em conta a testada dos mesmos.

Fórmula: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito da

rua multiplicado pelo custo do metro quadrado igual CUsto !?tal.
C recolhimento do Tributo será diretamente ao Tesouro Mun'cípal.

Prefeitura: Munícípal de Jaraguá do Sul, '25 de agosto de 1986 .

. DURVAL VASEL ARISTiDES PANSTElN AFONSO P1AZERA NETO

.

Prefeito Municipal Secretário de Planejamento Secretário de Obràs .e Viação

.Faleceu Ângelo Torenelll
Leopoldo Krüger. na fá
brica de tubos. Torenelli,
como era mais conhecido.
por muitos anos colaborou
nas festas da Igreja Ma
triz, como assador. além
de participar das coletas
durante as missas.
Pai de Albino. residen

te em Paranaguá e de Er
nesto, tipógrafo

-

aposenta
do da Gráfica Avenida e

que por muitos anos con-
_

feccionou este jornal, To
renellí deixou viúva a es

posa Catarina Holler. duas
noras e seis netos. Seu
corpo foi velado na cripta
da Matriz São Sebastião e

baixado à .sepultura às
16h do dia 29, no Cemité
rio Municipal. O seu de
saparecimento deixou um

grande vazio na comuni
dade.
À família enlutada, nos

sos sentidos pêsames.

Aos 80 anos de idade,
faleceu às 10h30 do dia
28 de agosto. no Hospital
São José, o prestativo ci
dadão. Ângelo Torenelli.
Pessoa simples e cordata,
prestou relevante folha de
serviço a sua Jaraguá do
Sul. seja como funcioná
rio das

.

firmas João
Müller, Germano Stein e

João Schreiner. seja na

Prefeitura de Jaraguá e na

Prefeitura de Corupá, nes
ta durante as gestões de

Willy Germano Gessner e

t AGRADECIMENTO
A famllla enlutada do querido e saudoso

ANGELO TORENELLI,
falecido no dia 28 de agosto de 1986. aos 80 anos

de idade, agradece aos parentes, amigos. vizinhos
e a todas as pessoas de suas relações -. aos que
enviaram flores, coroas e que acompaJiJiaram �
extinto até sua última morada.

_

Um agradecimento especial é dirigido ad

Hospital Erasto Gaertner, de Curitiba. aos médt
COs Dr. Benedito de Oliveira e Dr. José Carlos;
ao Hospital São José e às suas enfermeiras. ao

Dr. Luiz Carlos Bianchi ao Padre João Heidemann,
pelas palavras de conforto às cerimônias de en-

-

comendação e sepultamento proferidas em home.L.

nagem ao falecido.
-

Agradece também aqueles que participaram
ontem. sexta-feira, da: missa de sétimo día, na

Igreja 'Matríz São Sebastião.
.

Jaraguá do Sul, 06 de setembro de 1986.

Posto de Vendas
-

MarcaRa
Chàpéus, bonés vizelras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. _ Amplo estacíonamento.

ESCRITÓRIO JURfmcO

José Alberto Barbosa
ADVOGADO

Rua João Marcatto n. 13 _ 2° andar, Sala 204

Jaraguá do Sul.

Aparelhos� contra Surdez
C CENTRO AUDITIVO BLUMENAU comu

nica que o seu técnico estará atendendo na

ÓTICA HERTEL no dia 18 de setembro. no ho
rário comercial, com os maís modernoj, aparelhos
contra ii surdez. Demonstrações - gratuitas e sem

qualquer compromisso .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TRANSCALOI TUBULAR srn., 1'99A melhor maneira de transportar até 2 Bieieletasf . '. ,
• _'o '7,.... ,,.'

SECADOR PHILMS �IRPORT Apenas469,
MICROCOM,PUTADOR

.
HOTBIT Apen� 5.890,

Brinde: Um gravador H8-2400 especial'pare cOmputadores

FURGÖES, FURGOES ISOT:t!RMICOS E FRIGORlFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077

A rota da ·malha

Nós temos tudo
'.para agradar a todos.

.

. Venha conhecer
a linha Chevrolet86.

Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado.
'

NÓII temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências. .

Seja Monza, Caravan, Opala, Diplomata, Chevette ou Marajó, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.
Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha•..

Nós temos pianos de pagamento e financiamento facilRados pare você adql,lirir o seu.Chevrolet 86.

Emmendörfer Comércio de. Velculos Ltda.
'

�
AV.-Mal. Deodo,�,557 - Fone,:72'0655 e 72-0060 - Js,aguá do sutsc �

'�tÃGINÀ 14

Seguros A. Garcia
II

o trabalho, a casa, a vida, a família.
É por estas razões que existe seguro.

Rua Barão do Rio Branco, 168 _ Forte: .72-1788·
Jaraguá do Sul _ SC.

, ComercínlFlorínní
Máquinas' de escrever manual.. elétrica e eletrö-

.

nica, calculadoras, arquivos; cofres, fichários, es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadeí
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio/

, Ponto, autenticadora de Caixa.
Acessórios para máquinas em' geral

Completa assistência. Técnica
Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

._------- ---,.--------------
...

O homem e a mulher de bom gosto encon-:
tram sempre o melhor em calçados, tênis, con-:

fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam.:
bém têm completa linha de artigos infantis e en-.
xovaís (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor-·
dados vindos das fábricas de São' Paulo.
Aproveite as promoções especias e visite a

K O X I X ,O,
Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

Bordados e C-onfecções A. 8
- Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 73-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

�_,.,Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227
Jaraguá do Sul/SC

I ,
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. Cll1élia, I UI selunda da índice Ilímpicl
A Federação Interna- de Atletismo, que reuniu culino/Feminino. A fase

eíonal de A t I e tism o 19 estabelecimentos de en- elassificatória, nos dias 19
A primeira fase do Cam

(IAAF), realizou na" se- sino e S12 alunos atletas, e 20, acontecerá em Gua- peonato Estadual Juvenil

mana passada seu' con- nas categorias mirim, in- ramírím e Jaraguá do Sul de Futebol de Salão, na

gre,sso e definiu os indí- fantil e juvenil. A classí- e a fase final, nos dias 26 .Chava C, acontecida no fi

ces para a Olímpiada de
,

ficação final foi a seguin- e 21, em Jaraguá do Sul, nal-de-semana passado em

Seul, na Coréia do Sul, em te: J:u�i,t Masculino _ no Ginásio Artur Müller. Jaraguá do Sul, classífí-

1988. Os índices deverão 1. Lauro Zimmermann, 2. KOHLBACH NA MEIA- cou as equipes da Cerea

ser-obtidos entre 29 de Almírants Tamandaré, 3. MARATONA lista Urbano e Sulfabril à

agQsto de 81 e 1 de setem- .Holendo Gonçalves; Juve- A Kohlbach participou
fase seguinte do certame.

bro de 1988" e .no naipe nll Pemíníno.c, 1. Miguel nó sábado, dia 30, da 2a. Os resuttados das três ro

feminino, .nos 400_ metros Couto, 2c Lauro Zimmer- Meia-Maratona "Duque de '

dadas foram Sulfabril 5xl PELADÄQ: �n DIJ\. 10
CßÍIl .oerreíres. a marca mann, ,3. Holándo Gonçal- Caxíosv.. promevída pelo' Karsten, Mirtes 2�2 Urba- Até o dia 10 de setem

��tilbelecid.a é de 51s� e ves; Infantil Masculino -' 629 BatQlhao de Infanta- no, Mirtes 5xS- Karsten (e bro estarão abertas na Di-

5�04, significando que a 1. Abdon Batista, 2. Dlvi-', ria, de -Joínvílle, com lar- Mittes estava ganhando de visão Munícípal de 'EsPOf�
át-l'eta j,ij.raguaense Corné- na Providência, 3. Lauro gada e chegada nopróprío 4x{»), Urbano OxO Sulfabril, tes as inscriçõ� ao 'IV

iia Holzinger está a 1 se- Zimmermann: In,fantn Mas- Batalhão. Cerca de
-

350 Mirtes OxS Sulfabrll e Ur- Campeonato Múnícípal de
gti.do e " centésímos do culíne - 1. Abdon Batista" atletas tomaram parte na bano 2x2 Karsten. A Sul- Futebol de Salão-Peladão

índíce olímpico nessa pro- '2, Divina Providência, 3: Meta-Maratona e dentre
' febrílfoí a campeã: a Ur- que reunirá atletas e equí-

. ' Lauro Zimmermann I f
. bano, com os três empates, pes nã filo da tid

va, tempo que procurara" ;, n an- os que cumprirem os .... ao ia s a en ae-:

bai-xar, uma vez que as- til Feminino _ 1. General 21.091 metros do percur-
a vice-campeã. des oficiais da' categoria.

Pira vaga na seleção bra- Ronden, 2. Almirante Ta- SO estão Antônio S;M. For- A promoção é da própria
sileira de atletismo que mandare, 3. Lauro Zimmer- tes, que foi o 119 no elas- ADULTO COMEÇOU DME, com colaboração da' .

vai as Olimpíadas de Seul, mann; Mirim MascuUno _ síflcação geral e o 13° na
O Estadual Adulto, na Liga Jeraguaensa de Pu-

daqui há dois anos. 1. Almirante Tamandaré, 2. categoría lS/29 anos, com fase primeira, começou à tebol de Salão.

�quanto os Jogos Olim- Lauro Zimmermann, 3. Ho- 'tempo da lh23min; Lou- O
·

, /0
·

, O
·

picos não vêm, nos días lando Gonçalves; Mirim rival Alberton, 129 na elas-, OIS oques OIS oques/ OIS'oques
13 e 14 de setembro, o Feminino - 1. Almirante sificação geral..o 29 no ca- .

'

selecionado, Dalcelis/DME, Tamandaré, 2. L a u r o tegoria 39/49 anos e, aín- CLIWEG

de Jaraguá do Sul, parti- Zimmermann e 3. Divina da, Tânia Tomío, 1629 no Está' sendo realizada,

cípará da tomadá de índí- Providência. O melhor in- geral e 4a. colocada na
-

COol sucesso, a la. Olim

ces para os JASC, ein dice técnico pertenceu as categoria 15/29 anos. piada Interna Weg (Olí-
Concórdia/ no Troféu Go- unidades escolares de Gua- A equípe da Kohlbach weg), com O desenvolvi-

vernador do Estado de ramirím. participa neste domingo, mento de todas as moda-

A-ne��slllo, com os ssguin- Ainda neste mês de 8-8- às lOh, em Guaremírím, da Iídades, a exceção da pro- BICICROSS

tes atletas e provas: Cor- tembro, serão efetivados prova rústica comemora- Va rústica e bolão, já en-

né;Jia- Holzinger 400m ra- Os VI Jogos Escolares Re-. tíva aos 37 anos de eman- cerradas. No boião mas-" Neste sábado, día 6, na

sosve 400m c/barreiras, gionais
-

de Volibol, Mas- cipação do município. culíno foram vencedores Pista de Bleicross Maihas

Ademir " Roesler 400m ,e
_ SESI INICIOU FUTSAL E VOLlBOL Weg Máquínas ,e Manu-" Nanete, na rua 'Wälter'

400m clbalJ�ras! Carlos tenção e no feminino. Fa- Marquardta 2a. Etapa' do
H. Alves de Miranda 110m As rodadas iníciaís do _

bach x CSM, lnd.' Reuni- bricação I e Fabricação ll. Campeonato Municipal dê';
c/barreiras, Valmir Oeste- Campeonato Sesiano de das x Weg Máquinas e O encerramento está mar- Bicicross Dalcelis a 'Rote

reich 110 e 400m c/barrei- Futebol de Salão e Voll- Seara x Menegotti. Já no cado para o día 27!setem� da Malha: Ai:ada ,em
'

se-:

ras, Antônio S,M. Fortes
.

bol Masculino foram rea- dia 10, inicia-se o Sesiano bro, com premiação e baí- tembro, no dia 20, atonte":"

800 -e 1.S00m rasos, Arcê- lizadas esta semana na Ar- de Bocha, igualmente elas- le do chope, no Juventus, -. cerá a terceira 'etápa': dó '

nío Boos 5000 e 10000m, malwes e na Menegotti. O siíícatórto à Olimpíada Se- musicado. pe_lo Grupo Os certame. ' , "

Ayrton Mossiman Júnior calendário de jogos prevê siana, çQm as partidas que Cometas.

_ dardo- e disco, Sérgio A. no futebol de salão, d;a se seguem: na Arweg -

Martins, 100 e 200m ra- 9, na Menegotti; a partir Weg Motores x Seara e

S0S. O técnico e chefe da das 19h30, Ind. Reunidas Neves x Fabril; na Mar

delegação ,será o profes- x Argi, CSM x Marisol e catto _ MarcaUo � Mari

sQr José Augusto Caglio- Weg Acionamentos xWeg 501 e Loinbardi x Dalila;

ni. Máquinas; no dia 11, na na Menegotti __: Malwee x

ATLETISMO ESCOLAR Armalwee, Lombardi x Trapp e Moretti x Mene-

Nos dias 30 e 31, a Difid Moretti, Weg Motores x gotti.
da 19a. Ucre desenvolveu, ' Frigumz e Malwee x Mar
no C.A. Baependi, os VI catto. No voÜbol, dia, 12.

Jogos Escolares Regionais na Menegotti, 19h30, Kohl-

'BalãD, quarto colHado em Blumen'au

O Campeonato de Fute
bol do Sesi, em sua nona e

décima rodadas, apresen.
tou os resultados Frigumz
'2xO Lulimar, Trapp 2�3
CSM, Moretti Ox8 W�g
Motores Ei" Menegotti 1xO
Marcatto. As próximas ro

dadas acon�ecérão somente
nos dias 13 e 14 de se

tembro.

A seleção de bolão de

Jaraguá do Sul campeã
dos Jogos Regionais, par
ticipou sábado e domingo,
do Torneio Fundação Ci

dad� de Blumenau, na So

ciedade Vasto Verde. No

sábado, derrotou Gaspar,
Timbó e Caçador, perden- Os bolonistas jaragua
do apenas para Joinville, enses (Baependi e Viei

ficando em segundo na rense), participarão,/ ago-
'

sua chave. No domingo, ra, nos dias 12, 13 e 14 de

foi derrotado por diferen- setembro; do IX Torneio

Ç'a mínima de palitos pe- Independência de' Bolão,
los selecionados de Indai-

.

em disputa do 29 Troféu

aI, Blumenau e Joinville, Transitório "Eugênio Jo�
classificando-se em quarto sé da, Silva". O Vieirense

higar, 'com Indaial cam- foi o campeão do _ano
peã, Blumenau vice e Join- passado, -sendo D Baepen
ville terceiro colocado. di o promotor do Torneio.

Wolfgang Riedtmann, de

Jaraguá do Sul, foi o ,re"

cordista do Torneio, com

217 palitos, obtendo o

mesmo" ainda, a segunda
melhor-média do Torneio,
isto é, 246,14 palitos. JOG9�AINTEGRAÇÄO

Nos dias 04 e 05 de ou

tubro em Canoirthas, serão
realizados os Jogos da In

tegração Sesiana do Pla
naldö'e Nordeste de Santa

Catarina, envolvendo re

presentações dos Centros
de Atividades de Mafra,
Canolnhas, Rio Negrinho,
Jaraguá do Sul, São Ben
to do Sul, Joinville e Por

t? 'YBi�Sl' : Serão onze .fiO
dàhdqäe�; ,em disputa.

PUTEBOL DB SALÄO

Urbano classificado.llora D 'Adulto

SAVIO EM 13�

Não foi boa novamente
a colocação do piloto Sá
vio Azevedo da KohÍbach,
na sexta etapa do Campeo
l1ato Brasileiro Chevrolet
de Stock-cins, disputada
em Interlagos, São Paulo.

noite passada ne Ginásio
Artur Müller, com as par
tidas Operário (Videira) x
Irani e Mirtes x Jarsguä
Fabril. Hoje jogam' Mir
tes x Operário é Fabril x
Irani � no domingo, dia 1,
Mirtes x Irani e Fabril x
Operário.

Classificou-se na décíma
terceira posição e vai,
agora, procurar melhorar":
nas etapas restantes;' êßi
Goiânia e'São Paulo.

-'
-

XADREZ VOLTA

A modalidade de xadrez
deverá ser reativada ein
Ja,raguá do Sul e partici
par, emE, dos jogos eU':
minat6rios aos-JASC e em
outr:as competições. A in

formação é do presidente�
da DME', Raul Rodrigues.

DECISÄO 00 VARZEANO INICIA DIA 14

Encerrou-se domingo a

segunda fase do IV Cam
peonato Municipal - Var
zeano da DME, classlfi-

. cando-se para o quadran
, guIar final o Olaria, San�
ta Luzia, Canarinho e

Santo Antônio. Os resul

todos da rodada foram S.
Luzia WxO Vila Rau, Vi
la Lenzi OxO Olaria, Co
lumbia OxW Bangu, Ca
narinho 2xO Santo Antô
nio, Figueirense WxW In

dependente e Saturno OxW
Continental. Conhecidos Os
classificados, a decisão,
através de jogo cruzado,
começa no dia 14, no C.A.

ßaependi, com as partidas
Olaria x Santo Antônio e

Canarinhô x S. Luzia.

ASPIRANTES·

A última rodada dQ pri
meiro turno da fase final
do Campeonato da 2a. 'Di
visão de Aspira,ntes, apre
sentou no domingo o em
pate a 1 gol entre Mahri
ce,' e Garibaldi e a Vitória
do Avaí sobre o Alián
ça. por 1 a O. Neste dia
T, na abertura do returno,
jogarão 'Aliahça x Gari
baldi ,e Avaí x MalviCe.
O Malvice, no dia 21 de

setem�ro recepciona em
seu Estádio ao Hercílio
Luz, de Tubarão, na festa
de entrega das faixas 'de
céllllpeão da 2a'. Divisão dá
Liga Jaraguaense de Fu.
tebo1.
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Comemora-se a 8 de '�e- humana, mais desenvolvi- Dlretorlo ePrefeito Durval Vasel considerou muito im- tembro, o Dia, InternacH?_- da. E aínda aumentar �s _ •

portentaos -corrtactes epl Brasília, durante as auçliêl,l; nal da A,lfabétização.
'

..
'

': pos�ibilídades de comum- Executl-vacías com- o presidente Sarney e O ministro Funaro, on-
_ ,Alfab�tIza� num sentido, caç,ao, melhor.andO seus

'., Jr
de levou apoio ao plano cruzado e reivindicou recur-

,

amplo, e umprocesso.com- ,meI_?s de m�lllfestar sen- O Parneo vemoclaLlcq"
SO!!, do FND, que foram descartados. De quebra, parti- �lexo que VIsa a forma�a.o s�çoes e sentI�eIl:tos. .íranauuste, reauzou ao-

cípou do Congresso Nacional do PMDB, ond� con;rer- I�tegral do aluno,. p_ossIb�� .E. fornecer mstr��e�ltos, mingo, ein '-orupa, na '-a- >,

sou com Ulisses Guimarães e outras expresswas figu- litando-lhe uma visao cn- básicos para aquisiçao e mala ele v ereecores, a
ras nacionais.

'

tíca da realidade. comunicação Ido conheci-
\..-onvençao IVlumc!pal, que

,

.. ,Para a pedagoga Ana mento humano".
elegeU Q, vuel.Ono e a J:.xe- '

- Durval, que intensifica as conversações,polítí- Maria Poppovíc, "alfabeti- Pela passagem da data, cuuva. O aconrecrmemo ,co-partidárias em favor do seu candidato.' Ad�!!l,ar Du- "zar é aumentar
'

as possí- felicitamos a todos os pro-$ 65 11 Ga I iOI presngiado peio .can- ;we, encaminhou pedido de, Cz ,'1. ,O m,. ao
,

p BD, :: bilidades 4e viv-er .bem, de .

"

íessores / educadores
.

do
umaeo a' govérnauor Ata-;,35% PJgáveis e os restantes, a fundo perdido, para � ,participar' dás ,atlvidad�, Vale, do Itapocu pelo im-
CIO Bernardes" .peios can-i.recad�s�ramentQ fislco-terrlt�r1al �e todas,,� propri.e

, -culturaíj, e, �e iD:tegrar no portante papel que desem-
-

diuatos a, deptüaao. ,e acdB:4�}t.o ',m�lcip�o .._ E, qlle existem �u1t�S l��,vel� n� ,'mei�, em q':l� '�e vive. E ' penh�m � �rto s�u" míster.. senado Benjemm. ,;t:ierrelra �clandesttnI4ac;l� qu�, ai _munic1pall�ade quer r�g1,J.art, enriquecer 9'P.en�amento e
.

(Servíço de' Oríentação à Gom-es Ivan Anno Kwih �zar.
" � a c?gnição, �elhór�!, a,'� Alfabetização da � DIADEI chal e

I

Geit' Físchêr, alêm ,

-- ,:_ ASociedade Beneficienté Obreiros de Jaraguá 'quahdadede VIda, el�var 19a. UCRE e Secr. Educa- dös presidentes (los Díre- ,

do Sul recebeu, por doação, do Estado, a éreede ,a pessoa a uma condição
,

ção),
'.

_ tóríos ele' Jaraguá do Sul,
48.500,OOm2, na zona rural, para construir sua sede e

" Gal. Rondol ,Iem festa "no' dia 7 ,(Dor',MnaI'rdertio?r)I'Oe ddeOJpoorinviclloe_.'reverterá ao patrimônio do Estado, se se dissolver, ,

suspender as atividades por maís de 5 anos, mudar de
atividades ou descumprir o encargo estabelecido. ,'O
terreno' está matriculado no Registro' de Imóveis da
Comarca.
- O Clube de Dlréltores Lojistas já discutiu os

bolcirios do,comércio, em dezembro, que se baseíam
nors do ano passado. A proposta será ,agora encami
nhada ao Sindicato Patronal que, por sua vez, nego
ciará com o, Sindicato Profissional, para a devida ho-

'

mologação. De outra parte, a Conveção do Comércio

LOjista,,_ Jaraguá, deverá acontecer em maio do pró-
ximo ano.

'

- Foi encerrado ontem, dia 5, o 13° Encontro
Estadual de Vereadores, em Joinville, com a partici
pação de edis de todo o' Estado. No Encontro, foi,bas
tante ,sentida (novamente) a ausência total da Câma!a
de Vereadores de Jaraguá do Sul, que não se fez re

presentar, mesmo Joinville estando a apenas alguns
quilômetros 9-e distância., Essa omi�são, aliás, é injus- ,

tificada.
,

- Afirmação do ex-vereador Irineu, Manke, em

reunião do Diretório do PDS de'Massaranduba� "Sou e

'Sere. do partido, enquanto o PDS existir. No c�o de
eventual �tlnção, não me filiarei mais cl 'partido po
l1tico nenhum, como ninguém precisará contar comi

go para disputa de qualquer cargo politico". Cam isso,
Manke joga por terra insinuações ida sua ida; ao'
PMDB.

- Arno Glatz,' foi, de fato, reconduzido a pre
sidência do PDT em Corupá, durante Cbnvenção ,rea
lizada domingo, que contou com a presença dos can

didatos a cargo majoritários, em novembro." Segundo
o Dr. Madrid, do PDT local, o partido partirá, ago
ra, para formação das Executivas e' Diretórios em Gua
ramirim, Massaranduba, Schroeder' e São Bento do
Sul.

- A JPMDB de Guaramidm elegeu domingo o
'Diretório Municipal e 'ii sua Comissã.o Executiva. A
presidência recaiu para NUson 'Bylaai:dt, filho do ve

reador Armin. O Dir�tório já decidiu, pelo apoio as
candidaturas de Celso Pereira (que é de Guaramirim)
e Ademai' Duwe a deputado 'estadual e a Wilson Sou
za (de Luiz Alves), a deputado federal. Hoje vai ela-
borar seus planos. ,

"- De cocheira: Pérola estampada num jornal do
Planalto Norte. a respeito do Dia Nacional do Com
bate ao Fumo. "Jânio Quadros fumou durante 50 anos.

Fume e fique como ele" . .13 mole o� quer mais? (x) Do
, candidato Adernar Duwe, do PMDB: "0 PDS não exis
te mais em Jaraguá". (xl Foi aberta esta semana a

concorrência para o asfaltamento, da SC-416 _ Jara

guá/P'omerode.

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME 'UMA

DECISÄO INTEUG];!NTE.,
....é""�"'cli, ,

Ö Colégio E'Stadual "Ge
neral Ronden", de Massa
randuba, realíza neste do
mingo, dia 1, em suas de-

,

pendências, a festa anual,
apoiada pela APP e PI'ê
feitura Municipal. Neste
sábado, día 6" na Socie
dade Atiradores, baile com,
o Conjunto de Ritmo So

ciety, de Blumenau: arria

nhã, data maior do Brasil,
pelais principais ruas, da
cidade, desfile cívico que
envolverá

.

em torno 'de
1.200 alunes dos seguintes
estabelecimentos: General'

Ronden, Padre Bruno Lín
dem, Prof. Arací Duarte,
Escola Campinha Central,
Alto Guaraní-Mírím, Mas
saranduba Baixo, Ministro
Pedro ,Aleixo, Nicolau
Jensen e os Jardins de In
fância ,11 de Novembro e

Ivo Venske.

A festa pública terá aní
mação do Conjunto "Os
Ritmistas" e às 1 7h30 dís
coteque no Colégio. Du-
,rante o dia, completo ser

viço de bar e restaurante,
,

além de outras atrações.

rupaense é integrado por
,
Arno Glatz; Altair Augus- :

, to Júnior, Fríedolin Hau-
,

ck.: Gunther Raeder, Ku-,'
, nibelt Klitzke, Maníredo
Borchardt, Werner GilSon
Glatz, Oníldo Romão, Lou
reiro J. da Costa e Boni
fácio Voltolíní. A Executí- '

ve eleita tem na presidên
cia Arno Glatz, vice AI
teãr Augusto Júnion, se

cretárío' Kumbert Klítzke,
cretárío Kumbert Klítzke,
tesoureiro Gúnther Reeder,
suplentes Werner Glatz e

Friedolin Hauçk. Delegado
à Convenção Regional Ar
no Glatz e suplente, Altalr
Augusto Júnior!

Inscrições aos

Supletivos "

Estão aberta� jun�
to a 19a., Uc-re, até, o
,dia 19 de setembro;

VARIG
Passagens e Cargas

as inscrições para os

exames supletivos de
19 e 2° graus" cujas
provas estão marca

das para os dias 21,
28 e 29 de novembro,
no CIP " M á r i o
Krutzsch",. As inscri
ções poderão ser fei
tas de segun�s às
sextas - feiras, das
1h40 às I1h40 e das
13h15 às 18h, sendo

que nos dias 15, 16 e

-17, haverá. atendi
mento até às 20h.

o número de va-

2as é limitado, seno,
do de 600 por disci

plina. Para o 1</ grau"
os candidatos deve-
,rão possuir 18 anos

'completos ou a com

pletar antes de Ee

submetetem à últi.ma

prova e para o 29

grau, 21 anos com

pletos ou a comple
tar 'até 29 de novem

bro. A taxa de inscri

ção, por disciplina, é
de Cz$ 6,,00, paga no

�sc.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 12-0091 _ Jaraguá ,do Sul-SC.

, lf'7Ql!I
MINISTERIO DOS TRANS�� RflSA�

,REDE FERROVIARIA FEDERAL SoA.� ,

OBJETO: Venda de terreno com 52.810,35m2 lo
calizado na zona urbana central da cidade de Ita"
jaí-SC, entre as ruas 1 de Setembro e Arnaldo
José de Oliveira.
PREÇO MINIMO:
Cz$ 12.674.484,00 (Doze milhões, seiscentos e se
tenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e qua
tro cruzados).
DATA, HORA. E LOCAL:
30.09.86 �s 14:QO horas e 30 minutos, na sala da
CIPA, no prédio da antiga estação de CurItiba.
Edital analítico e demais informações, na Superin
tendência Adjunta de Patrimônio, rua João Ne
grão, 940 _ 3'1 andar _ Curitiba-PR, ou pelo te- '

lefone (041) 225-1155 _ ramais: 102, 216 e 345.
'

Curitiba, 20 de agosto de 1986
Eng� ,Vidór Assad Buffara

Superintendente Adjunto de Patrimônio.
Superintendência Regional Curitiba

Supertntendêcia Adjunta de Patrimônio

Edital de Concorrência Pública N. 02/SPA-5j86
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