
. . � .

, Começam ,0S festejos dos 75'anos
,da Comunidade Evangélica
Ç'om 'uma vasta programação a ser cumprida,

totalmente äherta
-

à comuntdads, ludependente de
eonfissão rellqlosa, começam neste don.11go os

festejos do septuaqéalmç-qulnto ano de fündação
da Comurâdade Evartgélica Luterana de Jaraquä
do Sul, Além de cultos, gincana,. palestras, Gon:",
'cer:to, está prevlsta à lnauquraçâö das fotos de ,eY.-'

pastores .da Comunidade, assim (fomo 'exJ)osição
de fetos e .Jtvros .antlqoa e histórieos,' além qo
,I.ançamento de um liyro, em português. e alemão,
coratando toda a suá história.

' -

"

Neste domingo, 23 de março, culto de abertu
rã das festividades, 'às 8 horas, tendo como pre
gadôr o Pastor Re�ional Meinrad Plske, sendo que
d,lI:,ante o culto serão empossadas as diretorias
do Conselho Comunal, Paróquiàs e Departamen
tos da Comunidade, bem assim"o lançamento do

,

Llvro. da História da Co_munidade. 'Ei$se livro, es

crito em português e em' alemão, está dividido em

quatro perfodos, o prtmetre, dos primórdios até a

sâída do Pastor Ferdínand Schluenzen, contado
pele Sr. Johannes �r.euel;:IO segulildo' períodA, de
1935 a 1955, foi escrito por Carl Ofto ,Enderla. eOI1-
ta' 'a história da época do Pastor Richard Hermann
Waidne� que inCll!Jsive virá da Alemanha para as

I

festiyidades; o terceiro período, escrito pelo Sr.
Heins Ewald. Boss, 'traz os principais. fatos ocorri
dos de 1955 a 1978, quando pastores da Comuni
dade lKarl Gehring e E;gberto Schwanz; finalmente
o último período, de 1979 a ,1981 'é cont�do' pelo
'Pastor Ingo Piske,' que foi o coordenador da co·

misság que editou esse livro históri,co.
Ainda dentro.,da programação de amanhã, às

91130, irmugurâção da exposição de fotos e livros
anti!!Jos e históricos (hinários"bíblias e de orações)·
junto a entraâa principal da, Igreja; às 10h,"àber-'
Wra da gincana" cultural com entrega das. tare,fas
e às 19 horas, culto informal. ' ,

Segunda e terçá-feira. Guitas às 20 hü,ras, ten
clt· como�pregadoresi 'l'espee'tlvamente, os Pasto

, , res Armando Class, de Guaramirim e Gerhard Brie-

se, da 'Barra do Rio, Cerro, em português,' e alemãó.
Dia 31" quarta-feira. palestras· sobre o tema: "A
Comunidade _ o que é _ o ql!le fez e o que f�"..
em JaraÇJuá na 19reja e Salão (alemão e português),
'Três Rfj;s do Norte, Santá Luzia;'João Pe�soa, Ri
b�irão Grar.lde do Nortß, Hha da Figueira, Nereu

.

Rarmos, Estrada NO\la, Rua Jeil'lv,ill�, Bio Molt)a.,
Quinta-feira, 1.° de abril, data que, marca a

fundação da. Comunidàde Evangélica, os seUs 75

anos, ha,y,erá às 8 horas, culto' festivo em alemão,
pregado' pelo segundo .pastor da Comunidade, Ri
,chàrd Herl"!'lal'l!l Wai9ner, que, para tanto, virá es-

pecialmentf;l da Alemanha, de onde che'gará a' Ja

raguá do Sul na\r.ioiteJ deste domingo. Às ,9h30

daquele dia� 'visita ao túmulo.do .Praes.es Sçl1luelil
,Zell, ql!le fOi o fundador e primeiro pastor Ba' Co- ,

mtmidad,ê,. Àt! 1.9 horas" cul,to f!3stivo, pelo PastQ�
,Pr'esidente da Igreja Evangélicà .da Confi,ssao Lu

terana no Brasil, Dr., Augusto Ern�sto Kunert, de
" Porto Alegre. ','. ,

'

"

'

,

O Pastor Ral:!1 'Wagmer, que serviu a Comulili�

dad� até, o ano passaöo, será o pregador" d!l, cülto
do dia �, às 20 horas,' em português. No sabado,
:12 horas, ,será encerrada' a gincana e às 2p horas,
Noite dê Arte, com concer.to do organista Gerardo
Gorosito, de Joinviile. "

Finalmente no dia 4 de abril .. dor.ningo, 8' ho

rás, culto d� encer,ramentö ,das fesU�idades, oom
'a p,r.�gaçãg" do Pastor Karl Gehi'ing; �e/São Ptjllo,
que Igualmente trabalhou 'ma Comumdade anl\'ér
sariante; às 9h30, inauguração: das fo. dos ex

pastores da Comunidade e às 19 horas," culto in- ,

formal.
,

"I,
JlAUER ESCLARECERA ,A. MÁoJORAÇAO DAS
TAXAS E IMPOSTOS,';;:';" RÁDIO TRANSMI:TIRA

AO VIVO,
,

Na próxima, segunda-feira, (Ha 29, a p�rtir da�
20h30 minutos, no Clube Atlético Baependi, o pre
feito Victor Bauer irá realizar encontro eom todas
as efltidades de classe e as'sistenciais, órgãos 're
preserntativos da comunidade e demâis interessa
dos, com o intl:lito de esclare,cer, através de um

diálogo, o impasse erig'inado gel'a elevação dàs ta
xas e' impostos, municipais no corrente exercício.

"

Neste sentido, convoco o CDL, J\ssoc'iações
ßqs Médicos, Odontólogos e Contábilistas, SCAR ..

",Creche ConstanQ� Piazera, Ação Social, CME, Jar�
,dirn de Infância IZmanliJel"C.A. Baependi, Núcleo

, de V.oluli:tárias, Ferj, Samae, Sesi, Senai, Elcre', Su

p'�rvlsoria Loc�1 de' Educação; A$sociação Comer
Ciai e, Igdustrial, Inspetoria Municipäl de Ensino,
J�rdim 'de Infância Marieta Satler. Ru�fni, Lrrllnen

��"Comuníqades Cat61i,ca e Evangélica, ;Hospitais
,
aO' JOsé' e Jaraguã, APAE e Celesc. •

." .,,0 esclarecim�.nto que o Prefeito 'I'lrestará co

.ça;.exa��merite, às 20�30, um� vez que .neste 'ho- ,

.

ro �e)'mina, Q Projeto Minerva, pois será trans-
Itl:tfö' ao vivo peJa �RádiP Jaraguä. .,.,

A expectativa é grande em tOnJ(j) deste escla
recimento, que, a bem da �erdad€, de,,,et'ia ter

, Ocorrido �há cmais tempo.,'
'

I!;;.,
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Chapéu

Jaraguá lem I. ItO' . ctlegi.1 eleitu(al. di E_ Voluntárias
------���--�------�.��_.�

Na'Região Sul' do Brasil, tárinenses, apenas 1Q4 de- -mei.ra colocação em ,&nta
Sant� Catarina ocupa uma les uítrapassam a ínfima Catarina, posição idênticj;l gestante"s e idososárea sup,eriQ.r a 95 mil quí-: quantia de 5 mil eleitores a sua dênsldade populaêlo- -";;;;;;;__-.;ijfló_...'�,joo'

'

�"...... �..,;",;
lômetros quadrados, com e, da mesma forma, ape· \

nal com relação aos de- " ii '

uJna,,'população em 'torno nas 47 cldades conseguem' rnals rnunlclplos. do Esta- O Núcleo de Voldntária�
.de 3,5 milhões de pessoas, marcar mais de 10 mH vo: do.' de. Jaragdá do Sul dõ Pro-
segundo o Censo !Demo':'\ t,f'ntes;'.,ßnquaRto acima' de grama' Nacro®1 do Volurr-
,.gráfico de 1980. Desse to-' ,20 mil só 17 cidades. Aci- Os vinte· maiores celé- 'tartadnda L.egião Brasllel-.
tal, t.855.,101 pesseas têJíl, ma de 100 mil eleitores grôs eleitorais de Santa ra de Assistência, reuniU
condições de votar no plel- apenas Jolnvílle 'e Floria-. Catari.n:a são os seguIntes: no' in-ício do mês as 'völun
to deste ano,' conforme, nópolis e com mais de 50 Joinville _ 117.430, 1;,10";' 'tárias e diretoria, com' o
dados rivelados pelo Tri- 'mil,�xistem' ;somerl:t:e cln- I rj;;mopolig-....- 102.964, La' ,intuito de ..avaliar os tra-
bunal 'Regional Eleltorat O co cidades. ges ..- 84.�34, Blumeneu balhos reallzados no ano

Cöléíio :Elertoral do Esta- - 84�104, Orlclúma . passado e pi:r;nover o pla-
do, desde as' t4'1limas eler- A' mlerorreqlão do Vale 55.929,' Itajaí -...,.. 46.809, nejamento para 1�82.
ções, aumentou em quase i do Itapocu,' integrada por Tubarão _ 45.029" Chape- Como atividades r para
200' mtl votantes e a títl!l- : seis munlcfplos,' conta com cõ _ 38.886, Concórdle _ o corrente ano, está pre'
1'0 de curlosldade, o TRE 52.767 eleitores aptos a 31.357, São. José - 30:839, ' _visto o funcionamento de
divulgolLi 'que o município I

exercerem o' dlrelto do vo: Jaraguá do Sul _ 27.298,' cinco Clubes de Mães, 'a
de menor número de elel- -to, assim dlstrtbuídos: Ja:- Brusque - 25.307, Laqu- partir, do i,nício de ab�iI,
teres é Presldente Castelo

.
raguá do Sul '-: 27.298, na;_ 2'3.366, C'ampos No- em, Nereu Ramos" Vila

Brahco (rhgião de Ooncõr- Massaranduba r- 6.45�, ' vos - 21.548, Canoinhas Lenzt, [lha da 'Ffgueira,
dia), que conta com 1.004 Guarami.rim -: 6.313, Bar- ,_ 21.536, Ri,o do Sul ---- Rua Joi'rntille e Barra do
votarites: isto, até 31 de ta Velha _,_ 5.�3� Corupá ',21.351, ',Mafra _

_ 20.186, ,Rio Cerro. Esses clubes
dezembro, 'dáta em q!!e o _; 5.108 Ie Scliroedel", _ 'Caçador ......... 20.186; Curi- visam prinCipalmente ori-:
TriblÀlal se baseou pJJa a, 2.361 ,votantes. Esse total tibanos - 19.730 e São entir as mães carentes.

'divúlgaçã<? dos números. de eleitores oferece a Ja- Miguel d'Oeste __;_ 19.522 :.' '

.

Dos 197 'municípios ca- ràguá do Sul a décima-pri- eleitores: '_ "

. ,,' ,

'

Estado deverá, contar com

aleah'ç.a
'

'

seus' 'objelivosCampanha anli-fã·biea"
,

'ASecretari'a da Agricul- r Vacinou-se um total te I
flhum

,"

caso de raiva cani
tura ,e do Abastecimento, I 3.839 animais, sendo 3.551 l1a e ou felina no municí
atraves da Cidasc e Pre- I cachôrros e 288 gatos, sig- pje e outro fator seria de ,

fei'liurl;l Mu_rftcipal de Jara- ' {liticando 96% do objeti' que a camp,anha deixou Ide'
gl!Já do .sul; promoveu nô va principal, q�e erS jus": �er al'go novo, inédito, qu,e
período de 8 a 18 de ma� tamel'lte' o de vacinar 4 'atrai um maior número de

"

ç� a campanha' de va'cina- mil animais. Este,ã ,caninos pe�soas tntere�$ad�s em
,çã'o ,ooti",räbiea öaníria.. e 'e felinos' pertehéem

�

à' pá,,'tiCipãt.
"

felina no município, que. 2.453 proprietários, que Em sua argumentação,
-alcançou os. seus objeti- conduziram, seus animais ",crescentou que' a

-

desmo·
vos. uma vez que do total a um dos 43 postos de va- 'lJilização chegou a ser exa-
estimado de quatro, mil cil'laçã�.

I
�e!"ada em Ribei'rão, Man.-·�ães e gatos, foram vaci' �o e Barra do Ribeirão

(lados noventa e seis por , 'De, acordo com,.o Dr.. Grande do Norte,' sendo
cento. \

'J
Joãi1 Manoel Ba�\J, Mar- i qUe liIp 'pos. localizado,

" "q�le�, da Cidasc ae Jara- . anexó a escola da Barra
l\ cal!lpanha -Fbi orglni-, gi.:lá do Sul, hoúve uma pe- do Ribeirão Grande foi in'"

zada e e,�ecutada pela, quena diminuição no nú� clusive marcada uma.J.)o-'
Cidasc, dela tomando' par- mero de animàis ivacina-

.
va data de vacina(i:ão�'já

te um médicõ-veterinário �os em 'relação a última que no dia determinado
e dois auxili,ares agrope-, .

campanhà, quando atin- ;foram vacinados apeRas
cuários, além de dois fun- , giu-se a 4.144. Ele acre- 'três animais e na data se

oiOl'lários da munici.pa'lida- dita' que o principal fator " quinte, nenhum. Foi aber- ,

de jaraguaense, qtle fo_' tenha sido uma certa des- fo um posto em Francisco J

(am divididos erri', duas mobilização da popúlação' de Paula, que !;Ião cgnsta-

. equipeS, com atuação' nos em râzão de que há qua- Va no rdteirdi, íniçial, cujos
,

postos fixos e volantes.' I,tro amos l'ião ocorre, ne- resultados foralÍ') bons.

É ifltensa a rotatividade de mão-de":obrà
). ..,

. , .
, ";

,
De uma máneira geral, ,municípios de Jaraguá' do óa Cunlila Silveira' réssaF

o índice de oferta de em- 'Sul, COQlpá, $c:hroeder e. tou que não são em nú
pregos em Jaraguá do Sul Gl!Jaramiltn, que comR,õem mero e'ev�do, tendo em

,

e região, Gontinw-a co'rn o a área de atuação dõPos- vista, que as categorias
\ ,

l1iIesmo panorama que v,eliJil to Reg,io.nal do T:rabalbo, qUe erngregam maior' con·
caracterizando 'o .etor nos que, é ,wm órgao do Miliis- tingente 0e trabalhadores
últimos meses, isto é, mui- tério do lrabalho, as em- possuem s,eu sindicato de,
ta rotatividade ,de mão- . pre�as admitiram no pe- classe, que são atuantes
de-obra, por' outra, 0/ riú' ríodo 1.720 e Joram des Ii- na defes::! de sel;lS associa- ,

mer.o, de empregados ad� gadQs ,1 .385, registral1do� (iQS e que ,têm resolv:dQ
mitidos, 'praticamente se· $e diferença positiva de ,todos PS probl·emàs sem

équivalem ao número de, 335, maior que a de idên' a interfer.ência do Minis-
,dispensados, que são tico perío.do. no ano a'nte-- tüi.o do Trabalho. Os eIn

absorvi'dos 'p ri r outras rior, _gue foi d� 242. pregados que não pOs·
empresas .. Isto é o'que ob- :wem sindicato da Cdtcqo-

• serva o 'Chefe do POStO Quãnto a questões de I ria no hm'nicípio, são ate,n-
Regional do T r a b a I h o', ordem trabalhista, Laércio didos pelo PRT,
'-aércio da Cunha Silveira,
ao analisar' o ,co'mpo,rt�-

Imento dos meses de janei"
• ,1'0 _e fevereirQ, com base

no Cadastr.o Geral de Em-
, A onisciê"cia é prhdlégio exclusiYô de Deus!

pregados e Desempr..ega" I
'

dos. que revela a admis- ,-----

são, no mês de janeiro, ä.e
115 funcionários pelas ém- .

pr'esas, contra 567 desli-
'gament�s, resulta'Rdo I!Jma

'

f I't '

t'difere'nça positiva de 148, as a, amen o
contra 133' em janei,ro do j \

'

ano passado; em ievereh O deputado �agib. Zat- a:travàssa 'regiões esselil�

to, foram admitidos 780, tar solicitou' que o gover:, cial,mente agrícolas, e be
desligados' 632, também ,no do Estado determine neficiaria, assim, os agri
com d.iferença posftiva de ,providências lJO sentidó de 'cultores, de. G.u.aramirim,
148 a, no sdmatório <ílhs ast�ltar a rodovia $C-474, Schroeder, Corul\)�, Jara
dois .primeiros meses. em que intel'liga o bairro V'-, "g1J8 do Sul e Mas�sarandu
Jaragua do Sul, houve! ,a Ia Nova, de Joinville, e fl: 'bá, � oferecendo-lhes ' vi'a
admissão pelas ,emJ!)resas ci:dade ,de, 'Guaramirim, moderna, e ·,rápida paj:a o

q;6f' 1-.495 empregados, con� " nl,llJ'llll e)ttemsão dE? 26 qui- , transpôrte de sua wodw
na 1.199 des'ligamentös,' IÔmefros. Em �sua j'l1stifi- \ ção agrícola ,para o Cea::
portanto, 296 positivo. cativa, acenhla o parla� sa que ser� constn:rído

Da mesma forma ,nos mentar que a rodovia €m ,Joinville.
/

.

,

Você cO'ncorda com esla Ira·se?

�

Sol'icitaâo o

da ·SC-474

�, .

atenderão

destes bairros quanto ao

aspecto higiene e econo

mia 'Cloméstica.
Corno .metas a serem

atingidas em �2 do Nu�
cleo de Voluntárias, o a

tendime,atu aIdols Grfl):>os '

>

de Idosos e dois Gru�
de Gestantes. Serão rea

ltzadas. reuniões semanais
e para os idosos carentes
o atendimento estará vol
tado ao. lazer, orientação e

até mesmo suprir a carên-.
cia afetiva, neste Ano In
ternaclonal .do Idoso. As'
gestantes receberão' ori
entações sobre pré-natal,
,cuidados cornp recém-nas:
cido, confecção de eRXO"

'

vais, dentre 'outr:as ativi
dades ligadas 'a área.

, mais dois m�nicfpios
Santi Catarina' ,deverá

ter em breve, mais dois
mwnicípios, que se 'soma
rão aOs 197, existentes:
dominga,; dia 21,' através '

de plebis1;ito. os morado
res. dos distritôs" dê eör-"
rea' Pitnto, Otadlio Posta,
Pal:me'ira e. parte de Bo
calna do' Sul,. 'todos situa�'
dbs em Lages, decidiram'
pela" emancipação dos
mesmos. Correa Pinto se-

rá �m rtovO município, de-
'

pendelldo apenas/da apro
"vação final pela. Assem'
bléia ,Legisla�iva, e o ou

tro
'

será . formado pela
união dos dis:tritos óe Ota
cílio Costa, Palmeira e

parte 'de Bocain� db S,ul.
Em COlirea Pinto houve
2.678 votos a fãvor, 347
contra .e 23 em branco e
12 anulados, deixando de
vatar 1.�oo ,Pßssoas�" Já
nos' outros tl'ês distritos,
houve 3.689 v9tos a favor,
444 'contra, 21 em' branco
e 54 nulos, deixando de
votar, ali, ,também 1.600
pessoa$.

Dé acordO com o juiz
eleitoral, da COfTIarca de
Lages, José Joaquim Lis,,:
boa, coordenador dos ple
biscitos, "tudo 'ocorreu nä
mai,s absoluta normalid.a
de, sem n'ada' de neg.ativo '

a registrar".
'

. '

Notíci�s -que valem 'CP,'"
1,. _ o ,I:>epar.tamento de' Estra�as de Rodagem

, de Santa Catari� assinou contrato no total de Ort 500"
mHhões, destinados a obras na Rodovia SC-416, trecho
PO!;l1erode-Jarãguá de Sul, no percurso de 21.803,15 me

tírqs, com prazo para térmiQo dos serviços fixados em

300' dias útei§, contado da expedição da respect,iva or

dern de s�rviço. S�rá executada a terraplenagem, obras
de arte correntes, pavimentação asMltica, drenagem
e serviços complementares. XXX 2. _ Enquanto a

Secret.aria da Saúd� pross�gue \ com a campan,ha "Den-
tiÇão e Criariça", a COmpanhia. Catárinense de Águas
e Saneamento (Casan), explicou esta semana que' em
algmnas;Cidades catarinenses já é feita' a fluoretação
das águas ,de abasteclmento púhMco, sendo que a .pri
meira cidade 'atendida' foi Brusque. Segundo ° enge
nheiro Manoel Philippi, diretor de Operações da Cas,an,
"atul:!lmente a fluor.etaçãó é apli,cada em 16 clqades:
Lages, Cri'ciúma, J,oinville, TlIbarão, Rio do Sul, Vide,�
ra, Itaj�� 2hapecó, além de Joaçaba" Orleães" He.rval
do· Oesfe, 'Capinzal, Rio Negrinho, Brusql;le, 'São Bento
do Sul e Jaraguá �o Sul, cujos sistemas säo operados
pela FUrldação SESP". 'XXX' 3. _ O prazo de entre

ga das declarações para as pessoas físicas com di
I'e,ito à restiitwiçã_o encerra-se no dia 29 de marÇo, se

gl:lndafeir�. No, dia 24 de maio; será 'iniciada a. ope- .

ração de resti,tuição, àtravés da rede bancária Ei das
agências dos :Correios e Telégrafos" de Cr$ 250' bi
lhões do imposto de renda recolhido na fonte de 5
milhões de pessoas físicas d� todo o país. XXX 4. _

Visando descentralizar a contabiliClade da Câmara com
a da Rr.efeitura, o Legislativo apresentou projeto-de-;-Iei,
criando o cargo de .cantador da Câmara de Vereadores
de .)aragUá do sur. Haverá" para tanto, çonCj!lrso j:>ú�
bli:cp; devendo os candjóatos- atender uma série de
quesitos. O sa·lário sirá de Cr$ 120 ,mil',mensais. XXX
5. �"O governador Jorge Bornhausen, assinou decre
to simplificandb a; sistemática de apuração do ICM pa- ','

rá as pequenas e m.édias empres,aS,,1 aliviand.o-as dos,
encal"gos dliescrituração de Uvros e documentos fis;
cais. O deffiieto _amplia o limite de faturamento par.a
as �mpresas que· podem 'ser enquadradas no sistema -,

de estimativa, �Ievando-o' de Cr.$ 180 mil para 1 milhão
e 180' mil. 'Em virtude d'esta alteração, as empresas
cujo ,fa:tliJramento, mensal não. ultrapasse a Cr$, 1 mi-

, 'lhã0 e 180 mir Qoderão ser eflquadradas nesse regime,
ficando desobrigädas da escrituração ,de livres Jiscais

'

e da emissão de nota fiscal, quando operarem exclu-
sivamenté' nas operações internas.

'

, � �". '

"
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COR�EIO DO POVO· ...... Jaragui do Sul-sC
.

Falecimentos

SEMANA DE �t/03 Â 02 DE ABRIL, .DE 1982

Aniversariantes í -

'ning
Sr. 'Belnaldo Bago
Sr. Gilmar Zonte
Erna Kanzl.er
Maria Elizabete Pedrotti

I

Dia 29 de março
Dr. Donato 'Seidel, em Co-
rupá .

F!Qrhi.1. Fischer
Sr. Evaldo Mayer ,

Sra. Maria, Salete D. Zan·
gJ;telini
Dia 30 de março ,

Sra� -Oecílla Rowe Lip-'
pinsJ(i

'

Sr. Marco� Junkes
Sr. César Dias
Sr. Júlic;» qa[çJotti'
Sr. ,Ademir�odi
Dia 3' de marÇo

Sr. Waldino Mayer, em

Curitiba
Sr. Wa,lter Sçhütze, em

Corupá
Sra, Ursula Steilein Bran-
demburg .

Sr. Aluísio Junkes
Valdíria Martiris
Dia 10. de aJ>ril

Sra. Onda Nagel Zanghe
lini, em' Corupá
Sr. Germano Bütt,gen, em

'Joinville .'
Sr. Rudi Müller, em Co- .

,rupá
Leonette Lawin·
Márcio Adriano Ewald
Elfrida Harmel
Dar.iel Simon
Jáir A. Maca
Evandro [uís Bartel

,
Dia 02 de abril

Dr. Haro'ldo Schulz ,

Srta. Denise Fischer Mar
tins
Sr. Theobaldo Hagedorn
Sra. Marize Rosane Bal
lock Lescowicz
Sra. Ivone, esposa do' sr.
Raul Driessan

'

Srai �Wilma JKrause ..

Numa das esquinas da
cidade, em meio de uma
loirinha bem gelada', co

mentava-se . a popularida
de de certas pessoas aqui
radicadas;" para, concorrer'
a cargo eletivo .. Para ve
reador, por exemplo. Con
versa vai conversa vem,

toparal(Jl o .nome do Be
lo, aquele do Fórum, que'
garamtiram é muito bom
de. urna, 'lamentando-se
apenas que não tenha sido
descoberto pelos experts
locais. O dono do' bar,
dizem, 'dá por 'escrito e

asstna emba.ixo. E tem
urna qualidade: é da situa

çã�.. Ouem se habtlí-:
ta? Os altos impostos

.

e

uma iluminação pública

GENTE &

Registramos com um

'prazer' imenso, o 1020 ar.li
versário de nascimento
do mais antigo leitor do
"Correio do Povo", o Sr.
Christi�no Buch, residen- Dez de março marcou à
te em Rio Negro, Paraná.

passagem do segundo a
Foi na qUinta-feira, dia 25 niversario � de morte da
e para nps é motivo de Sra. Helena Constança�satisfação regi�trar' o

.urdan Rufz, a única tilha
grato acoFitecimento, uma, ão Coronel Jourdatl, fun
vez qué, apesar da idade, de.dor de Jaraguá do Sul,
enxerga muito bem; 'dan- a alcançar O centenário dedo-nos semanalmente o fundação da cidade, que,
prazer da leitura. 'Felici-

'ocorreu em 1976. Ela fadades Sr. ChristiaFIO.,' e leceu em 1�30,muitos finos de vida ,ain
da.

Foi verdadeiro' sucesso
a 1 a. Gincana Bartave
lhense de Pesca de Arre
messo realizada RO últlmo
final-de·semana, em Barra

.

Velha. O primeiro -Iuqar
foi corqutstado por, Jara
guê do Sul, em seglJndo
ficou Itajaí e na terceira
colocação, Joinville. Em
razão do sucesso, os or

ganizadores já a incluiram
no caler;tdário tOrístico d�
município.

AniverSariam hoje: 27
Dia 1,2 de marÇo Sr. José Antônio Brunnes

Cheila, filha de Germano Sra. Irene Janboski
(Merlí) Korndörfer

'
.

Srta. Elisângela Fodi
Dia 13 de março Sra. Cecília S. Lunelll.

Hoslrnérl, filha de Mário Sra.' Adelaide Kunfehrn
(Alona) .Dumke Sr. bnio Küster

Dia. '14 d� março AniMersariam domingo
Edreano, filho de Tomé

<,

Sr. jllé Finta, em Garí-:
(Maria) Kons baldi
Anderson Luís, filho de Sr. Rolf Porath ,,;

Hercíllo (Erica) Marcelino, Sr.
�

Liberto Pommers-
Dia .6 de març9 ,

Cláudio Atlriano, filho de
Sílvio (Mír.ia) !Klug

,

Edílson, filho de Raif (AI-
'zira) Engel '

Alexandro, filho, de Ter
cílio (Isolde) Zanluca
'KleitoA José, filho de Ar
velino (Rornilda) Maffez:
zollt
Dia 17 de marÇo

Sandra Marina, filha de
Câna'tdo (Alzira) Viero
.Dia 18,dé março

. Gustavo, filho de GÍ'lson
(lneslta) Concer
Paulo Habens, filho de

,

Paulo (Maria). Vieira·
.Osrilr, fJl.ho

/

de Alfonso
(Ani'!:�) 1.eier
Rafaela Rcbertà, filha de
"ário (Nair) Bompani
Geisa' Mara, filha de Cel
so (Rosalinda) Garcia
Samuel, filho de Célio.
(Dalva) 'Cristovão

Dia., 19 de março
Ana Cláudia, filha de AI
mando (Yone) .dos Santos
Adriano, filho de Agosti
nho (Dalva) Junkes
Patr'íci�, filha de Antônio
(Antônia) de Almeida

,

Rodrigo José, filho de Jo
sé (Nelsi) da Moraes
Rafael, filho

�

de Cláudio
(Carmem) Kienen
Dia 21 de março

.

Magrit, filha de Wigand
(Maiid'y) Berndt
Gilmar, fiiho de Manoel
(Vergínia) Lopes-
Dia 22 de marÇo .

Lidiani, filha de Arnilton
(Edla) Mohr ",

,

Eduardo, filho de Ademir
.(Cristina) Gala
Dili 23.1 dé março

Jonathan Roberto,' filho
. de Norberto (Maria). Vo
',gel

o Rotary Club de Ja'f.a
guá do SI,II realizou ter
çarfeira, . assembléia festi
va em comemoração,!'Io

: D,iâ 16 de março trigésirnQ anivérsário de
Antônio Lescovv'icz, 55 / fundação; transcorrido dia
anos, �araguá-84 ,14 de março, quàndo o

Dia 19 de março rotariano Alfredo Guen-
Daniel Fernandó 'lesco- ther prestotl significativa
wicz, 18 horas, Vila Nova homenagem aos sócios"
José Birr, 6 horas, nesfa fundadores, nas pessoas
,Jacó Sabei, 62 anos,' nes- de Walcl'emiro Mazure-'
'ta chen, M1ifio' Tavares da
,Dia 23 de marÇo Cunha' MeHo, Dietrich Hu-

Gennaro Sarti, 92 anos, fenuessler, AlfonsQ Buhr,·
.

Nereu' Ramos' - Artlaur Breithaupt, Oswal-
Dia 2'4,de março do Heusi, of,rvaJ, Marcatto

Joanna HOflpfner Hage· e Loreno 'Antôni,o Marcat
dorn, 82 anos, nesta.

.

to. Esta assembléia não
contou com a presença de
convidados especiais" um1:l�

Assum,iu a presidência vezltque em maio, mês que
da Sociedade de Cultura marca o aniversário de di
'Artística de JaragLiá do plomação do clube, have
Sul, pelo espaço de dois rá uma nova programação
meses, o vice-presidente festiva para' marcar o .a
Waldir Wattf{o, na ausên- contecimento. Ainda na

cia 'do titular; o amigo Dr., terça-feira, o. Comp. Má·
Marli> Sousa, que afastou- rio Tavares pale�trou so'·

s'e para tratamento.de saú- bre' Rotary. 0$ trabalhos
"

, de. O nosso apoia ao Wal- foram conduzidos pelo
dir e,breve recuperação presidente Bruno Breit-
ao Dr. Mario! ' haupt.

NOVENA !PODEROSA AO

MENINO JESUS DE PRAGA

,

Oh! Jeslll que dÜlSestes:
peça e receberás; ProC'llré e

açharás; bàta e a. porta se

aàrirá. Por intermédio de

:M.1:ria Vossa Sagrada Mãe,
eu, humild�menté, vos. rogo

,qUe minha pa-ece seja atendi.

da. (me�cion.a-se o pedido).
Oh! JestjS qUe dissestes: tu
do que pedires ,ao �ai em meu

nome Ele àtenderá. Por in.

tamédio de Maria Vossa Sa

gi'ãâa Mãi\ eu humildemen
.te rogo em Vosso Nome, que
minha óra,ção seja ouvida

(menciona..se � pe<j.ido). Oh I

:<e8us que dt5sestes: o Céu e

a terra passarão maS a mi

nha paaavra não passará,

P�r intermédio de Maria

'VGSSa Sagrada Mãe, �u con-

'fio que nÍinha oraçá.(> sejà
ouvida; (ínenciona-se o pedi
do). Rezar 'três Ave-Marias

e uma Salve Rainha. Em·
casos urgentes, essa novena

, deverá ser feita em nove he

ras e mandada publioar, per
se ter álcançade uma graça.

�(E.M.LE)

.

Dr. Vitória Altair Lazza,ris
·ADVOGADO

Central Especializada em Cobrança Empresarial e Parti-
cular, Cobrança JU(:,licial e Inventario.

.
.

Rua Domi'ngos da Nova, 283 -::- Jaraguá dô Sul Fon�
72-0004.

.

c/

I'

" ,

pela hora da morte, vai
,- Ferrnou-se em engenha

deixar multas vagas para ria êletröníca pela Escola
as 1'3 cadeiras. QO leg1sla- de Eng�nharia Màuá, de
tivo j,araguaense. Este, nü- São Paulo, o Jovem e aplt
mero treze näe é, de azar, cade Valber Vrej Masca
não. 'I: a sorte daquelttf renhas, filho de Pedro Pe
que se ver eleito a 15 de ry Mascarenhas e Sra; e.
novembro. E o. resto? neto da' nossa conhecida
Bem, o resto é o' resto, é "VÓ;' Mar'!s fy1ascarenhas.
suplente e não assume

�

FOi na quarta-feha, dia 24,
nunca. Está na hera de se com culto ecumênico às. t

mudar<) Regimento Inter- 20 horas e colação de grau
no da Casa, regimento' és 20h30, no Paläclo de .

que o� eleitos redigem Gop'.!ellções do Anhembí.
eles próprios, para se de- :4.ó Valber seus pais e

fender dos suplentes, demais (amiliares, nossos
mesmo sabendo que al- . cumprimentos e v<?tos de
guns deles 'dependeram sucesso.
dos menos vetados na

.pugna eleitoral. Vamos
mudar? Assumíado a gerência

do Banco do Brasil em

lmbltuba, nó Sul do Esta
do, o [araquaense Célio
Gascho, nª qualldade de
primeiro gereFlte da agên
cia, ele que já foi gover-

. nadar do Distrito l-tO de
·.,ions lnternatlonal.

I�FORMAÇOES
Casamentos deste sá

bado: Mat�iz _ 9 horas,
de Cosme Waller e Mada
lena Bagatolli; às 17 ho-
ras, de Oézar Leithold e Trocou idade" dia 23,
Suelí Zariotti, José Antô- em -Iolnvllle, com os nos

nlo Zapella e Iria Butzke, sos cumpdmentos, � Sra.
Adelíclo Moura Rodrigues Hertha M�uardt. .

'

e Vitória Ostrowski e Dar-
ci 'Spézia e Ângela Maria Da Prefeitura de Caça
Fe!demann; às 18 horas, dor, recebemos convite
Délcio ll,liz Moreira er para participar das f.estiv,i
Màrisa SP.ul.daro. Na Ca- -dades do 48° ano de eman

pela Nossa Senhora das
_ cipação do Municípi'O. Lá'

Graças, 18 horas" José a €lata é comelJ1orada e

L�iz da �Hva e Eliane Co- aqui?
lossi e no mesmo horá
riO, na �reja Evangélica
Luterana, centro, Ademir
Pött e Mariete Cristiane
Bona.

Quem chegará amanhã
à .ite em' Jarag4fã do
Sul, serdo hóspedes ,de
Dona Hilda Baumer, vin
dos da Alemanha, onde re

sidem, sâo os estimados
amigos Pastor Herr;nann
Waidner e esposa O.' Ma
ria,. E dia 31, chegam, de
,São Paulo, Karl e Matga:
reth Gehring, ele :também
Pastor, devendo ficar. hos
pedados na ,rasiOência do
'Sr. Werner Schuster.
Waidner e Gehring foram,
respectivamente, o segtln
do \e térceiro.,pastQres..fia
C o munidade Evangélica
luterana de Jaraguá do
Sul e vêm participar das·
comemorações do 75° a-·

niversário de fundação.

\ .

Foram anfitriãs de seus

Grupos de Lanclle, está
semana, as Sras. Nandi
Wagner, Norma Ewald e

O!ga Geffert.

t
'

.

. �ST)«)O DE SANTA CATARINA.' .

.

PREFEITURA MUNICIPAL D �ARAGUÁ DO SUL

A V I S O

EDITAL DE ,TOMADA DE PREÇO'S Nq, 01/82
�

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, Estädo de Santa Catarina, leva ao co

nhecimento dos intel'essados que se .acha a6�rto
o Edital de Tomada de Preços N.o 01/82, para a.
re·forma ,e construção em alvenar:ia de 01 (uma) ,

sala de aula é depeRdê',!�ias da Escola Isolada
Ilha da Figueira 'da localidade de tlha da' Figueira.

As propostas deverão ser apresentadas na
.

Secretariá d'B Prefeitura Municipal, Pr�ça Ângelo"
Pil;lzera, 247, I;Ité às 17;90 horas do dia 12 de abril
de 1982.

O Edital completo com as exigências para'
a participaçã.na licitaç�o será, fornecido sem

despesas '. ao�interessados, pela 'Secretaria da
Prefeitura Municipal, onde podem ser obtidos am

plos esclarecimentos sobre o assunto, d'urante o·
expediente normal, nos dias úteis�

,
_

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL, aos 18 dias do mês de março de 1982.

VICTOR BAUER
Prefeito Ml1nicipal •

FLORICULTUBA IMPERIAL

II.aleUI_IIt. I'.PI'RI••
.

Decorações para ca§amentos .- De.'
corações paria Igrejas - Decorações
para clubes - Arranjos para festas -

Plantas ornamentais e Buquês em Ge
rai. '

Áua Relnoldo 'Rau, 628 - JaragúA do
Sul SC. l

(,

, I Nesta estação, vista-se bem

é confortavelmente.. C o m p r e

calçados e confecções na
/ .,/'

Cinderela, onde você
.

encontra

as melhores opções •.

,OINDERELA,

.�.
.' .

, .��. �
Veste, bem. A moda c,erta,

, ,li

Relógios Seiko, Technos,

coh, violões, cristais e artigos

.

,para presentes 'e com o

LANZNASTER

O seu reIO'joei,ro.
-':-,' r:one 72-1.2.67(\'- %

,��"Fazem@; tudo �para 'lhe servir", :I'�benf.

E S P OfR T E S
" ,

FUTSAL EM ABHIL � Foi realizada s
ferra à noite" no Beira Rio, a assembléia da
Jaraguaense d'e, Futebol d� SalãQ, que,'defini
bre o Campeonato Citadino Adulto, desta te
rada. Das 16 equipes fiHadas, apenas não co
rrceu a A.A. Kohlbach. De acordo com' o p
dente Alcione de Simas, óito equipes irão pa
par, sendo Seleto, Marisol, . Rio Molha, Cereà
Urbano, Jarlta, Oyrus, Arweg e Mirtes, que at
.dla 6 de abril-terão prazo para inscrever atleta
sando as disputas que -comsçam no dta 13,
Gillásio de Esportes Rodolfo Jahn, em Guar
rim, com as partidas .ht�e Seleto x Jarita, M
$DI x CY�4S e Rio tiIlolha x Arweg.. Haverá
turnos, classlflcando-se quatro, das oito agre
ções que na final, joganöb entre sí num únlco
.no, decidirão o titulo,

I
isto com tabela dirigid

\ 'KOHLBACH KART E8THÉIA _ Será ab
ta neste domingo a temporada oficial de kart'
Santa Catarina, marcando a estréia a equlpe K
bac Kart, de Jaraguá do Sul,' recentemente
mada e que conta com o excelente piloto Rod
Jahn Neto, o Rojinha. A -prlmeíra prova ser;i
Praia Brava, em ltalaí, válida pelo Oarnpeonatöt
tarinense, sendo, que outras três estão progra
das: 8 de maio em Chapecó, '5 de junho em

çador e 26 de junho novamente em ltajaí. A 1(.
bach 'Kart, §egurido Wilhelm Guid0 Borowicz,

.

fia em uma boa estréia. �

�,

JUVENTUSCOMÉÇA MUitO, MAL -
. iniciado na tarde do último sábado., o'VI Tor
Norte Cata�inense de Futebol, promoção das LI
Jaraguaense, JoiAvilense e Corupaense, .en
vendo dei clu"s, onde a única goleada acqnte
justament� sobre um repres:.entante de Jar�gu
Sul,' o Juven1:us, que perdeu para o Bandeiran
domingo à tarde, em S,. Bento, por 4 á 1. No
bado, o Baependi· passou apertadamente
Censul em seu' es1ijídio pelo pla<iar mínimo,

,

çal a· um gol contrá. Outros resultados:. Giná
co 1x3 Tupy e Tigre 3x1 25 de Agosto. Ne
final-de�semana, a segunda rodada, Cf?m as

guintes p�rtidas válidas pelas Chaves 'A" e l'

Tupy x C.9nsul.,. Seleto x; Baependi, Estrella x
yentus e' 25 de Agosto �. Bandeirantes.

VARJ�O/82 ·COMEÇOU - O Torneio I
'cio, realizado domingo, mareou a largada dó

,

Campeonato Varzeano de Futebol-Varjão/82, T
féu Durval Vàsel, no Estádio. Antônio Ribeiro"

,

II�a da Figueira, entre as doze equipes inscrit
O Varjão novamente é organizadt) pelo Figu
rense e pioneiro neste gênero de promoção.
equipes estão divididas em chaves; sendo ql!le
"A" estão Figueirense, Vila Lenzi, Veteranos,
draçaria Joel, Olímp'ico e Sempre Unidos e'l
"8", Estof.ados' 'Krause, Ferroso" Imigrantes, q
mi.o Jaraguaense, Santo Antônio e Saturno. >

Santö 'Antôlilio, deci'dindo o título com O. Grê
foi o campeão do Torneio Início. E neste domin
a primeira rodaqa, válida para contagem de
tos, entre as equipes da Chave B: 9h _ Esta
dos Krause x Saturno, 14h·_ Santo Antôni,
'Imig�antEts 'e às 16h _ Ferroso x Gr4rnio. P
Chave A Jogam no dia 4 de abril Figueirens

. Sempre Unidos, '\lila Lenzi x Olímpico e Veteran
x Vidraçaria Joel.

CLASSICO NO INTERIOR - Com a cont

taçäo do conhecido atleta Joel, para comanda
preparo físico todas as quart;as-feira�, o Cruz
Malta espera dar seqüência à sua longa cami
da de vitórias com maior ímpeto, .aliando a téc
ca à' física. Assim, neste domiJ:1go, nQ Eurico

• wato clássico do iJllterior será revivido, Gom
to catimba e malfcia entre Cruz de Malta e G
'mie Garibaldi, o· quê certamente ira arrastar bo
púulico a Rio da luz. Por outro lado, nos próxi .

dlas deverá iniciar um torneio patrocinado ri
,Cruz de JY1alta, que contará, �Iém do própriO, ACO
as participaç'ões do Fluminense, Botafogo, Grem

)

G�ribaldi" Rio Cerro, Vitória, XV de Novembro
Guarani. As partidas 'serão sempre: às sextas-f
ras a noi{e.

CAMPEONATO SERTANEJO Apen
uma vitória na' rodada de abertura, do II Camp
nato Sertanejo, Trofél!l Athayde Machado; reaU
,_. no domingo passado, dia 21, �ertanejQ
.It;lmi"�se, Guarani 4x2:João Pessoã, Aliança 1
RioC. e Canto do Rio 2x2 Caxias ,foram os

.

sultadbs da/ rodada. inaugural do Campeonato, q,
terá seqüência na tarde de amanhã, dia 28,

. qu.o· pârtidas válidas pelas Chaves "A" e'"
todlS ,com início marcado para às 1§h30: Fim
nense Xi Guarani, João Pessoa x Sertanejo, Ca

,

do Rio x AliaRça e' Caxias x Rio Cerro'.
'

PRIMEIRONA NO 2.0 SEMESTRE - O M
Esporte Clube, de

__
Guaramirim, 'é o mais noy<>:

liado a Liga. Jaraguaense qe Futeqol. Na ulll:l
sexta-feira, juntamÉmte com representantes Gr

clenciados do Acaraí, Jaraguá Fabril, Juventus, S

leto, Arweg, Baep�ndi e Jarita, partieipou de a

sembléia da entidade, Cfuanto aprovou-se as c

tas, do' exercíci.o financeíro encerrado. em deze.
bro do ano passado .. Não compar.eceram represe
tantes do Estrella,. Botafogo, João Pessoa, Gua

ni, Cruz de Malta, Menegotti, e_CrUzeIro, qU!3
exemplo, dos d.emais, são filjados a LJF. Discuti
se, na oportunidade, (> calendário esportivo, de
dindo-se pela realização dos CampeoFlatos da 1
Divisão e Júnior, além da 2a. DiVisão, este
houver interesse dos, clubes, na segunda meta
do ano, isto' em ,razão dos preparativos e da 'Cd,
do Jv1uAdo;, não estando afastada, porém, a poss
bilidade de ser realizado um torneio antes da

. pa, entre aquelas agremiações fil1aqas e que ri

esteja"!1Jomando parte do Torn�io Norte Cat
. Rense. caso do JuventtJs, Baependi, Estrella e

leio, .
Outra t'iltJe�tão discutida. foi. acerca das

,

'�\�as de' .arbitr:agem e das rnensatidades, estas sofre' .

ra.m' é'l:evaÇ.ão,� d.e Cr$ apo ;para Cr$ 1. 000';00 �
serão ,cebradas pelo sistema de carnêS.

(Flávio José)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



; . Fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF N.o 84.438.591/0001-34

EugInIo Vlçtor SchmGckel
Jomallsta Prof•.DRT-8C n.o.728 e DIretor de Empresa

Jomalfstlca DRT,,:SC nP 20 .

.

�: ,
.

Flávio José B�gnagO. Yvonne Alice SchmlSckel Gonçal�es,.
Jaime Blank, Prof. Paulo M�mttl, SRvelra JOnlor, Rudolf HlrsCh-'
feld, José CastIlho �nto; Dt. JoI6 ·AI.bertO Barboea.

R"9Io. AcIinInMtaVio e PubRcl.de:
. Rua' Procópio Gomes de' Oliveira ".0' 290.

- 89250 - Jaragu6 do Sul • SC.

eompo.rvao; Imp..... lo e ClrctlJaçlo:
Soclédade Gráfica Avenida Uda. - Jaraguá do.' SuJ - SC:'

,

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ 1.'SOP,(J0
Outras Cidades ••

�
• • • • • . . . • . • • . • • . • • . .. Cr$ 2.000,00

Exemplar avulso'...................... Cr$ 30,00
Número atrasado •..• � ...•...•.••••.. " Cr$ 40,00

Este ,amaI nIo H"'respon.abßlza por ar1lgos ....nados e nem

devolve o!1g1na1&.
.

O "Correio do Povo"· é associado a ADdORllSC e ABRAJORI.
I .", . ,

-

.

",'

•
!\

CODstrutora ..Seria Ltda.
CONSTRuÇAO 'CML, ENGENHARIA E

COMJ!RCIO. DE MATERIAL
. .DE CONSTRuÇAO.

. R�a João Pico"', 94 • Edlf. Carlos .Spézla .
_

'

'Telefone: 72-"0214
JARAGUÁ DO .sUL STA. CATARINA

. ,

-Imobiliána Santa Maria
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA o·

SEU IM6VEL
Rua Waldémlro Mazurectren, 42 _ Fone 72·1342

Terraplenagem Varga,s
SERVICOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA

rfubos Sta, Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERA�
Rua JOlnvllle, 1016 - Fone 72-1101

I
. Viação'" Canarinho

TRANSPORTE URBANO,
IN1:ERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarlnho" preocupa-se com a sua to
comoção, colocando à disposição modemlest
mos ônibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.

JARAGUÁ DO SUL
.

SANTA qATARINA

Funilaria [aragaá L da.
Ca'lhas para todas as finalidades. Faça-fiOS .

uma visita. Estamos em condições de atendê-·Ios·
éficientemente. <

•

Rua Felipe Sélilmidt, 279 - Fone 72 ..0448.- 'I
.•

Jaraguá do Sul-SC.
.

... .
.

\. '

._-"

SEJA VOC� TAMBÉM UM ASSINANTE DO

"CO.RREIO "00 POVO"

: Recorte este cupom, preencha-o e �ie- para a
Caixa Postal 19.' .

:
. . i

.Nome:- ...................•...................••...•...••.........••� .

, ,.

End.:
.. _ � : ..

�._
; _

;_- , ...

.

Assinatura para Jaraguá do SUJ - C�$ 1.500,00
Outras cidades: Cr$ 2.000,00.

Meneuoui Veículos S.ft. CGCMF N.O 84�436.583/0001·98
JARAGUA.DO SUL,..... SANTA CATARINA

RELATÓRIO DA DIRETORIA /

Senhores Acionistas:
'.

Cumprindo determinações legais e estatutárias, temos' a satisfação de submeter a Vossas Senhori.as, �I Balanço Pa-
•

trtmontal, desta sociedade, bem como, a Dernonstração do Resultado do Ey,ercício, Demonstração das Origens e Aphcaçoes de Recur:
sos �. a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, referente ao exercíclo encerrado el1l�1 de dezembro de 19�1. �.Admn�lstraçao coloca-se ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentoslijue se tornem necessártos.

.

Jaragua do Sul (SC), 18 de janeiro de 1982. . A Diretoria.
. .

QUADR·O I' .BALANÇO· PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO .DE \1981',
--���--------��--��

A r I v O
'

31.12.aO PASSIVO31.12.81

CIRCULANTÉ'
DISPONfVEL

50.834:223,88 28.859.778,61" CIRCULANTE 17.697.705,89 14.000.691,77
5.174.735,73 1.765.360,,91· Fornecedores' .1 ••••••••••••• -1-.786.859,12 1.057.649,60

Caixa ----'"2-74-906-9-9-'--575.475,88 Salários e Ordenados a Pagar...... 1.173.721,94 756.454,63
Bancos Conta Mo�i���t�'::::::::: 1,.900:661 :38 1.189.885,03 Impostos e Taxas a Recolher .... �. 5.693.536,3Q 13�050140'004809'0500.

Aplicações de Liquide I dl t 2999 16736 Bancos Empréstimos Garantidos ••.
. . ,z me Ia a . . . . . . , .'

4 385 986 00REALIZAVEl A CURTO PRAZO
.

.

45.460.810,04 26.548.825,76 Títulos a Pagar'. ' t , • ••• • 2,8040.0008"°0°0 2'0'67'772"00Contas a Receber ... 1. �: •• ; •••••••••. 29.653.173,07. 1944066223 Provisão p o/Imposto de Renda..... 3.8 7:37 , '. . ,

(-)Provisão p/Créd. de Llq, Duvidosa (847.920,00)
7
( '4;51 :080:00) Lucros ou Di'vid. - SóCio/Aclonlsta . 1.82'7.060,00 1.085.000,00

'(-)Bancos 'Conta DI �' (7568000 O'O) (269096 00)
Outras Contas ... '. � � .. • .. � .• :. .. .• 569.110,53 133.390,04

M' ',' esg,� .

• ...••-. . ., " 5, EXIGfVEL. A lONGO PRAZ'O . 1.000.000,00
__

1.COg.O'?_?"��0_e.rcadorias para Revê'h' ,.. 17.708.782,86
.

9.221 ;598,83' "

. .0". '--

00000 00 1 000 OAdtantam. a Forn. de Mercadorias .•

1 '4.024.414,88 602,779,56 Empréstlmos de Sócios/Coligadas .•. 1.0 ., ., 00,00
Outras Contas, ..... : .. �......... 2.490.359,23 425.830,14 PATRIMONIO UQUI:DO : 55.763.040,00 25.804.260,88
DESPE�AS DO. EXE;RC.' SEGUINTE 198.678,11 545.591,94 CAPITAL REALIZADO 21.000.000,00

_

Depósitos' e Cauções ,: ; 36.278,28 29.211,35 Capital Social, .. . . . . . . . . . ....••

-

21.000.000,00- 14.000;000.,00
Juros e DesR,esas c/Dupl. Negociadas 491.113,07 RESERVAS DE CAPITAL 24.003.720,62 8.821.019,47
Fr�tes e Carretos . ', . . . . . . . . . . .. . . 92.328,12 ...:- Correção do Capital Realizado ..... -20.390.562,23--.7�164Tf4;of
Prêmios de Seguros. ;1............ 70.071,71 25.267,52 Reserva legal �......... 787.448,15 216.144,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.178.846,88 883�174,79 Res. da Correção Mon. do Ativolmob. 2.709.6.39,83 1.385.512,13 .

Contas a �eceber .......••..••.•• YO()�OOO�OO 70-0.00-0,00 Reserva de Incentivos Fiscais ..... '116.010,41 55.248,53 ..

Investimentos a Aplicar ...•• ;.;;;. 445.150',00 180.502,00 LUCROS ACUMULADOS 10.7'59.319,38 2.983.211,41
Outras Contas . '.' .• : ••.; ; ;. � �; �,.:;,; ·33.696,ß8 2.672,79 Lucros ou Prejuízos Acumulados ... 5.656.360,47 (38.509,69)'

.

PERMANENTE
.

.

2�.447.675,13 11.061.999,25 Lucros do Exerclçlo ...•.......... 5.102.958,91· 3.021.751,1â:·
INVESTIMENTOS 1.444.542,36--676.636,91 TOTAL DO PASSIVO ..... : ... e-s 74.460.745,89 .40.894.952,65
Part. Permanentes - Outras Empresas-1.43'9.745,5,4--674.184,17 .

Cauções -:- Uso da lYIarca .....•..• 4.796,82 . 2.452,74
IMOBI.LJZADO 21.003.132,77 10.385.362,34
Terrenos .. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 8.393.198,31 4.29:r-669,32 .

Construções em Andamento....... 787.496,59 ·QJ.ladro II - Demón�tração do Resultado do Exercicio
Prédios e Benfeitorias •••••.•.•••".'.' 1'3.681.553,40 5.489.973,58.

Máq., Ferramentas e Equipamentos: 4.248.973,66 2.054.469,61 V" d d M" 'd' S· .

.

266147'70909 162' 98389301Móveis Ut T I t I -

1 6 2
- en as 'e' erca orlas e ervtços . . . .", ..,'I, ensi lOS e ns a ações ••• 5. 6 .903,67' .585.776,85 (_) Custo das Vendas e Serviços... (175.530.363,63) (112.461.223,01)Veículos 'de Uso : 472.491,10 218.813,69

(-)Depreciações Acumuladas .• , •••. (10.959.987,37) (5.042.837,30) (-) Impostos Faturados : (32.162.303,96) (,1.9.874.684,47)
TOTAL DO ATIVO

-

4 O 458 -4080 LUCRO BRUTO ',� �..... 58.455.041,50 30.647.985,5J
. . . . . . .. . . • . .•• 7.46.7 , 9 . 4.952,65

iii �
Quadro III - Demonstração' das origens e àplicações de recursos

1)ORIGENS\
-,

-"?l!l�IJ.· 31.12.81· :31.12.80
. Lucro liquido cio Exercíci6 ....••••• -5.1Ö2.858,91--3;021.'7&110
Alienação do Imobilizado : ..••�':. >: 10.904,82 186.966:92
[)

. -,
.

epreclaçao � ........• � :.]
. 859.413,48 569.069,06

Correção fI(Ionetária do Balanço . �'" 13.498.746,68 4.014.168,49 LUCRO OPERACIONAL '

.

Heserva de incentivos Flscals,..... 6.432,00 48.344.00 .

Reserva Legal (.:�l 364.734,68 216.144:80' _

-19.843.190-57,-'8.056.44437 (+) Receitas 'Na_? Operaci.�:>nai� .... 5.571.624,62 3.635.463,42
2) APLICAÇõES. '.

' (-) Despes_as Na" Op?raclonals ..•..
'

(129.995�85) (1.157.505.65)'
'. Aumento do Ativo Imobilizado 1.178.757,42 868.605,15 (-) Correçao Monetana do Balanço . J13.:_49a.:.?_4_6;_;.,6�8,-)_(;,,_4:.....0_1_;4......1.;_a8.;..:.,_49....;)
Aumento dos Investimentos ....•.. 28.36300 36.65300, Lucro Antes do Imposto de Renda.. 11.-142.071,59 15.390.617,90
Diminuição do Exigível' a Longo Prazo

.,

590.0QO:OO"· (-) Provisão p/o Imposto de Renda (3.8·47.�78,00) (2.06,i.722,OO)
Aumento do Realizável a Longo Prazb ,-\267.648,00 17.866,00 LUCRO DO EXERCfCIO .......•..

. 7'494.693,59 . 4.3�2.895,90
.

Ajuste referente o Imposto de Rend�, 90.991,00 .25.728,00
í

T· O T, A l. � .,
'

.• o ••••••••••••••• -.!'.,--1 �5165.759,42 --1'�538.852,15 � 'j
•

AUMENTO DO CAP. CIRC. UQUI'DO 18.277.431,15 6.517.592,22 Dlstrlbulção do Lucro:
Reserva Legal .. r , • • •• • •• • • • • • • •• • 364.734,68 216.144:80
Lucros ou Div. '; Sócio/Acionista. . . . 1.827.000,00. '1.08�.000,00
LUCRO UQ. A DISP.-DA ASSEMBL. 5.102.9.58,91 3.021.751,10

------�--------------�-

(19.746.795,41 )
(5.324.724,66)
�9.771.872,17)
(2.244.066,80)
2.841.930,33
(5.610.323,,29)
19.199.189�50

(-) Despesas com Pessoal .. i ••••

,(-) Despesas Adrnlnlstratlvas .

(-) Despesas com Vendas .

(-) Impostos e Taxas "

(+) Receitas Flnancelrás .

(-) Despesas Flnancelras .

(10.837.075.55)
(2.756.557,39)
(5:915.640,68)
(1 .293.156,21 )

673.078.,11
. (2.591 .805,19)
7.926.828,62

3) DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO. DO-CAP. CIRC; UQUIDQ
31.12.81 31 '12.80 Variação

'Ativo Circulante "5·0�834:223,88-28.859.778,61-21.974.445:2i
Passivo. Circulante 17.697.705,89 14.boo.691,77 (3,697.014;12)
CAPITAL CIRC. UQ q3.136.517,99 14.859.086,84-1-8.277,431,15,

,

QUADR IV - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇ õES DO PATRIMONIO UQUIDO

HISTõRICO
C. Monetária C. Monetária Lucros Reserva

"

Capital Ativo Imob, Cap. Social Acumulados Inc. Fiscais
e .,

Saldos existentes em 31 de dez'/1980 1.4.000.000,00 1.385.512,13 7.164.114,01 2.983.241 ,41 55.248,53
Ajuste ref. o Imposto de Renda 1980 , (9(}.991,00)
Incorp. ao Cap. Social AGOE 30.04.81 7.000.000,00 r (7.000.0eo,00)
Incentivos Fiscais

�
,

••••••••• t ••
,

••• 0·0" 6.432,00
Correção. Monetária do Balanço ' .... 1.324.127,7Q 20.�26.448,22 I

.

2.764.110,06. 54.389,88
Lucro do ES<ercício ...

'
............. 5.102.958,91

Saldos em 31 d�möro de 1'981 21.QOO,000,OO I 2.709.639,83 20.39Ó.562,23 10.7159.319,38 116.070,41 .

Reserva
Legal

Patrimônio

Líquido

216.144,80 25.804.260.8&"
(90.991,00)

206.56M7
364.734,68.
787.448,15

6,432,00
24.575.6�4,53
5.467..693,59
55.763.040,00

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA À� DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

. .

1) ESTOQUES: Foram�avaliados\ ao .GU�to m�dio de -aquisição' e, conforme .legi�lação em vigor, deduziäo o ICM .recuperável.
2) ,CORREÇÃO MONETÁRIA, Depreclaçao: Calculos realizados' conforme leglslaçao em vigor, e pelo método linear.
3) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA:� Foi adotada a taxa usual de 3%, cujo. valo.r consideramos suficiente

para, cobertura de eventuais perdas. .'

. .

.

.' '.'
.

.

4) AÇöES: Na data do encerramento do Balanço era a seguinte a posição' acionária: 4.000.000 (quatro milhÕes) de açõés ord!ná-'
rias e 3.000.000 (três milhõt;ls), de ações preferenciais,. nominativas, todas no valor de Cr$ 3,00 (três cruzeiros).

SIGOLi SCHONKE -- CPF n.O 004.356.439-91
.'

Diretor-Presidente
MAURO KOCH _,_ CPF n.o 005.720.209·53

Ditetor-Administrativo
João Car.los Venturelli - CPI7 n.o 247.151.669·68

"

. Téc. Contabil-ida·deí.CRC -.SC n.o 8.998. t

_'

. \.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

Eletromotores �Weg. S.A.-GruPQ,W�g
" '

' I "

ceMPANfllA ::DE CAPIT4L, ASER::"(O'
,

'

CGC;N.O
84 429 69510001 11 '

RUA VENA CIO. DA SILVA .pORTO, 399
JÄR UA DO SUL _ se,

Rel,ª�órlo' dà Administração;
v.alo�ização dQS: colaboradores, onde conta com mais de 3.500 em:
preqados, tendo dispendido Cr$' 25 milhões em treinamento" Cr$
49 milhões em Tecnologia, Cr$ 25 milhões em -assist,ência médico/
dentária, subvenctonando.a Associação flecreativa com C�$ 7 mí
lhões,: além de continuar oferecendo refeições a seus colaborado-
res, com, preços' subsidiados. I

C�NTROLA�AS ,

a) WEG ACIONAMENTOS S.A. - .:Jaraguá do Sul, SC.'
.)

Constituída em 02.12.80, iniciolll suas .atividades em 01.01.81,
dedleando-se à produção de componentes (aelonámerrtcs.scon-
• factores, quadros de comando de motores, etc.), a el)genha

,_

• ria de aplicação' de sistemas industriais, teve concluído em

setembro/81, seu prédio próprio com uma área de 41.500 m2.,
onde se localiza sua sede.

b) WEG MAQUINAS S.A,,_ Jaragyá do Sul, SC.
'

Constituída em:'Ó8. 03.80, Iniciou suas atividades em 01.08-8'1,
dedicando-se a produção de: máquinas de corrente contínua
e alternada, de média e baixa tensão e de máquinas síncronas

(alterpadóres), além de' taco-geradores,' e tem sua sede lo
calizada em -prédio próprio com área construída de 6.400,m2.

c) WEG/ECEMIC TRANSFORMADORES S.A. - Blumenau, SC.
Anteriormente denominada ECEMIC Ind�stria de Tral)sforma
dores Uda., teve a denominação social alterada em virtude
da assunção do controle acionário pela nosea empresa em

julho/81. A empresa dedica-se à 'produção de 'transformado
res de distribuição nas potências a� 1.500 KVA. e a auto

transformadores nas, potências �té 750 IKVA. A partir de la-
'

.D_!liro/82 iniciou a mudança de sua sede para a Itoup�va Cen

trª1 Blumenau, onde ocupa uma área construída de 4.717 m2.

----------------,��-----------------------

"

'.
S�nhores ACionis�s:

_

Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satlsfa
çao de apresentar � �ubTeter,ß. apreçlação áos Senhor:es Acionis
tas, as Demonstraçoes Flnancelras Consolidadas do "Grupo WEG" ,

e as,�emon�flráções .,

FinanceJras desta empresa,- referentes ao
exercrcio .soclal encerrado em 31 de dezembro de 1.981 acompa-nhado do P�r�cer d?s Auditores Iridependenfes.

!

O exercicto SOCial 'findo fo,1 significativo para 'a nossa êmpresa por ter. marcado a comemo'ração do VIG�SIMO ANIVERSÁRIOde sua eXistência.' ,

, In?bst�mte a conjuntura eeonömtca adversa,' �omo acentuam
,

os ín.dlces gerais, econômicos e financeiros; notadamente no setorelétrl�o.-eletrônico,' a �empresa logrou obter bons resultados noexercrcro que se findou.
Conrando com uma área- construída de 60.500 m2 (não\incluia área. cons�ruídá de. Con.roladas), a empresa continuou sua poJítica .d� mvesttmentoe.na modernização dos equipamentos; no desenvolvimento tecnológico e' no aprimotam�nto da quaiidade. '

P�eoc�p�dos c�m a grande participação,._da empresa no mercado .brasllelro.de motores' elátricos", onde ,detem mais de 50%
)
do mercado, a empresa optou estrategicamente pela diversificaçãoo que..culmlnou c(om a criação de novas controladas em 1980 ('lNEGACIONAMENTOS)S:Ä. e WEG, MÁQUINAS S.A.)" cujos frutos já
começam,a. s;e sentir a partir do exercício findo, quando Jntclaram
as, suas a�vldades, Além disso, a empresa assumiu o controle
aetonärto

,
de uma indusfria-*fe. transformadores elétricos empresa

atu�lmente denominada WEG/ECEMIC TRANSFORMADORES S. A ..

sediada em Blumenau, Santa Catarina.
.

Não se desculdou a empresa, também, Cto desenvolvimento e

I
Jaraguâ' do Sul, 10 de março de 1982

I,mos. Senhores .'
,.

.

I
DIRETOF!ES, CONSELHE,IROS E ACIONISTAS de
ELETROMOTORES WEG S.A.

'

Jaragup do Sul _ SC.'
Examinamos o balanço patrimonial consolidado de ELE

mOMOTORES WEG S.A., lêvantado em 31' de dezembro de 1981
,',

e � r�spectiva dem�nstração do resultado do exercício consolidadas
relativas ao exercreto findo naquela data. Nosso exame foi efe-

_ PARECER DOS AUDITORES
tuado !fe acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e,

conseqüentemente, incluiu as provas nos registros contábeis e

outros procedimentos de auditoria que jylga�os necessários nas

ci róunstânclas .

Em nossa opinião as referidas demonstrações, contábeis
consolidadas apresentam, adequadamente, a situação patrimonial e
financeira de ELETROMOTORES WEG S.A., em data- de 31 de
dezembro de 1981 e as result�dos das operações' cérisoltdados
relativos ao exercício .fin o naquela data, segundo os princípios

ELETROMOTORES.,WEG - GRUPO WEG (Conv�nção firm�a em 20.11.81)
-'_ (e controladas) --

Jaraguá do Sul _ sc.
".tBAI.;ANÇO PATRI'-'ONIAU CONSOUOAjDO DO GRUPO WEG ENCERRADO EM 31 DE

DEZEMBRO DE 1981
A T I V O

I

\ ' CIRCULANTE
DISPONIBILlDAD�S

Caixa
, Depósitos bancários a disposição

CRI:I;)ITOS
.

, .

,Créditos a receber de clientes
(-) Títulos e cambiais descontadas
(.:._) Provisão para devedores duvidosos
Bancos contas vinculadas

'

Adiantamentô a fornecedores
Imposto a recuperar
Devedores diversos
Títulos a receber

, Incentivos fiscais' exp. à receber
Retenções contratuais

ESTOQUES
Produtos,acabados

,

Produtos em elaboração
Matérias-primas ,

Materiais div.ersos
Importações em andamento

,

Materiais de' embalagem
VALORES E BENS

,

Títulos e valores mobiliários
Aplicações em incentivos fiscais
Aquisições telefones

DESPESAS DO EXERCrCIO SEGUrNTE
REALIZÁVEL A LONGO, PRAZO
CR�DITOS

Empréstimos, Eletrobrás
Depésltos Ele'l/robrás .

Obrigações Eletrobrás
Devedores diversos
'Acionistas e c:Íiretores

TOTAL CIRCULAN:rE E REALlZÁVEL\ LONGO PRAZO
PERMANENTE

'

INVESTIMENTOS
I' ,Participação poi" incentivos fiscais

, Outras, partiCipações ,

R�florestamento pr.6prio
Ágio de investimentos não/ab$orv. pela consolidação

IMOBILIZADO
Valor corrigido
(-) Provisões para. depreCiações

DIFeRIDO
Despesas pré oper.acionais ,

Despesas com desenvolvimento té'cnico/tecnológico
(-) Provisões para amortizlição

'

TOTAL DO ATIVO
.

3.799.757.348

,114.764.374
94.495

114.669.879
, 11.555.973.985

1.7($7.773.223
( 285.832:729)
( 52.956.656)

8.895.,819

29;01'!.2'.904
8.4�0.346
57:437,.795

649.343
,

31.786.740
787.200

1.904.375.702
902.697.799
213.184 .103'

'

530.484.598
79.258.214 '

,

178.734.904
, 16.084

180.088.925
-111-:-365�841

�65.oá5.159
3.637.925
44.554.362
102.836.095
102.836.095
40.740.819
19.248.300
5.028.290
1:087�524
36.731.162

3.902.593.443
2.535.977.568
201.7.52.677

88.�54.Ö37
15.434.092
68.277.366
29.387.182

2.177 .002.109

3.156.600.463
( 979.. 598.354)

157.�22.782
33.371.280
158.à71.477 '

( 35.019.975\
6.438.571.011

,

\

I

1\

PASSIVO
,CIRCUlA'NTE, '

,

Fornecedores
Acionistas e diretores
Instituições financeiras
Imposto de ReFida à Pagar
Impostos diversos à pagar
Contribuições .sOciais à pagElr
Salários' e ordenados à pagar
Dividendos à pagar
Adiantamentos de clientes
Credores diversos
Participações éstatut.ãrjas ,

Contas correntes representantes
Empresa controladora, - Weg Empreençlimentos e

Participações Ltda.'
Comissões à pagar 1 ,

,

Provisão ,IOF à pagar
Contas a pagar \

'

EXIGrVEL A LONGO PRAZO
Instituições (inanceiras

...

Imposto de renda à pâgar (provisão)
Fundo de indenização trabalhista

TOTAL

AESULTADOS' DE �XERCíCIOS FUTUROS
'

Deságio não absorvido pela consolidação
( PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS EM
.
CONTROlADAS

'

PATRIMöNIO LfQUIDO
CAPITAL

"

Capital subscrito e integralizado
RESERVAS DE CAPITAL

. RESIZRVAS PI;! !lUCRqS,�"$:
'

TOTAL B.D PASSIVO .

2.599.308.865
459,339.279
3.415.900

856.852.362
387�, 056.900
187.940.592
42.357.158

100.301.71'16
164.808.000
139.854.589
124.417.732
39.240.200
56.237.737

.. 23.435 . 724
4.035.528
8.814.761
1.200.091

593.747.653
585.262.-108

3.412.039
5.073.506

17.722.5�9

244.231.315,
2.983.560.649

'\ '

d) WEG FLORESTAL LTDA. - Jaraguá do Sul, SC,." .
"

Empresa criada, em 17:,.03:80, dedica-se princlpah;nente ao

reflorestamento o qual serve para as emb�lagens dOll pro

dutos das empresas." "Grupo WEG"·
GRUPO WEG'

'

A fim de assegur.ar uma, integração perfeita en�re as empresas

do "Grupo WEG"', em 20.11.81, foi ftrmada a CONVENÇAO DE '.

GRVPO WEG, êom o objetivo de oombinar rec�r�os e esf��ços
para a realização dee respectivos objethlos e p'arlliclpar de atlvída

des ou empreendimentos comuns, integrado pela nossa empresa
iomo Sociedade de C"omando e todas as suas. Contro.ladas. ,

CAPITAL
.

SOCIAL I
'

Em Assembléias Gerais realizadas, em 22. QI4 • 81, à empresa

aumentou o seu capital social para Cr$ 1.120.480.000,1'10 com

aproveitamento de reservas de lucros e correção monetária, e,

<, em 04.11.81, foi ,autorizado aumento do capítaf social para Cr$
'1.81'9.280.000,00, mediante a subscrição de .,279.520.000 ,novas
ações, ao pfeço de Cr$ 2,50 cada, em fase de subscrição, c_?m, r
contrato, de garantia firme de subscrição e colocação de açoes
firmado com O Banco de Montreal Inveslllmento S.�.
PALAVRAS FINAIS

'Finalmente, externamos nesses agradecimentos aos clientes.

Órgãos do Governo, Instituições Financ�eiras e Acionistas pela con

fiança em nós repositada e que, aliado ao esforço e .valor de tod_?s
os nossos colaboradores, contribuíram para que ,pydéssemos atín-

gir os resultados que' o"a apresentamos. ,
.

Jaraguá defSul (SC), 12 de março. de 1982.

A ADMINIST-RAÇAO

de contabilidade geralmente aceitos, aplicados
tente em relação ao exercrclo',anterlor.
STEINSTRASSER, BIANCHESSI • ClA.

AUDITORES
CRC-RS 338-..S....sc

'C.G:C. 92659988/00Ó2 05
, ".

de forma eonsts-

"

JAIRO COELHO, DA SILVA
CONTADOR CRC-RS 10.712-"S"-SC

CPF 009689430�04
•

/'

DEMONSTRAÇAO CONSOLIDADA DO GRUPO WEG DO RÉSULTADO' DO EXERC(CIO DE,
.

'31 DE DEZEMBRO DE 1981
/

RECEITA 'BRUTA

Vend,a' de produtos
.

Prestação de serviços
, Inçentivos fiscais de exportação
DEDUÇÕES

Devoluções e abatimentos
I'rnpostos

'

RECEITA UQUIDA
CUSTOS DAS VENDAS E SERViÇOS
LUCRO, BRUTO
DESPESAS OPERAqONAIS .

Despesas com vendas
Despesas f,inanceiras
(�) Receita' fihanceira
Despe�as gerais e administrativas
Honorários dos administradores
Depreciações .e amortizações

ourss RECEITAS OPERACIONÁls
LUCRO OPÉRACIONAL
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
SALDO DA CORREÇÃO MONETÁRIA
RESULTADO ANTES 60 IMPOSTO DE RENDA
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA ,

PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES ,

PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS
LUCRO UQUIDO DO

.

EXERCrCIO

• 8.363.793.603
"'-8�534 .'961

24.779.067
129.479.575

(1 .51;3.201 .859\
322.728.880

1.190.472.979
6.850:591.744
(4.174.578.807) ,

2.676,012.937

(1.338.918.872)
413.257.696 '

-702.414.152
( 259.484.584)

425.951.021
49.448.441
7.332.146 :

10.516.818
1.34i.610.883

35.855.282
( 80.270.499)'
,( 167.219.508)

1.13_5.9r6.158
( 384.911,946)
( 39.240.200)
( 22.436.433)
-

689.387.579

NOTAS EXPLíCATfVAS- DA DIRETORIA AS t:1EM'ONSTRAÇõES CONTABEIS
CONSOLIDADAS DO, GRUpo WEG

Nate 1 � PROCEDIME"T�� DE CONSOLIOho
> 'I'Os procedimentos adotados na consofidaçi'ío são os. previstos na Lei n.o6.404/76,e Instrução OVM n.o 15/80, dentre os quais destacamos os se-

'

guintes:
'

a) elimin�ção_ dos saldes das contas entre as sociedades participantes dconsohdaçao; ,

' a

'b) ellminaç�o das re�ejtas e custos decorrentes' de negócios entré a oon
tr?lado,r� e as �ocledades controladas incluídas na consolidação e

c) ehmlnaçao do� investimentos da controladora MS sociedades controladas
na proporção do patrimÔnio líquido das correspondi)ntes sociedades In-
,cluídas na consolidação. \ "

\ ",

Nota,2 - AGIO E DESAGIO SOBRE INVESTIMENTOS NAO,ABSOAVIDOS PELA .CON-.

SOLlDAÇAO
_

"

O ágio no montante de ?r$ 29,.387.180 , devidament� carri�ido e. nãoabsorvido pela c?nsolidaçao co�responde a aquisição de_ partiCipação na em-
,pres_!Weg-Ecemlc Tran�formadores S.A •. O deságio nO,valor de Cr$ ..•... '

1 � . .722.529 , corrigido monetariamente e não absorvido pela oonsolida
çao correspo� a subscrição d«: a�és na empresa Weg Aciollamentos S.A ..

A �mpresas nao procedeu amortização durante o exercfcio.

Nota,3 _IEMPßESAS iNCLUrDAS NO CONSOLIDAPO

________________---E-M_P�RESAS � �__�--------%----�DE_ p�RrtaPAçAO
Weg-Ecemic Transformadores,S.A. 51

Weg Acionamentos, S-A. 99,80
Weg Máquinas S.A. , 58,61'
Weg �Iorestal Ltda. 99

, /'

Para efeito de consolidaçãó foram to�adas como base as demonstraçõ'es
contábeis das socie�ades controladas em 31 de dezembro de 1981.

Nota 4 _ 'DEMONS'FRAÇAO CONSOLIDADA DAS ORIGENS E APLICAÇõES DE RE-
,

CURSOS

Esta demonSllração não foi apresentada em virtude do balanço patrimonial
consolidado não se apresentar comparativo em face da empresa não estar

obrigada a apresentação no exercfcio anterior."

Eggon J,oão da Silva
Presidel'!te, �o Conselho

. de Admi,nistração

flonaldo Valério Trapp
Técnico Contabilidade
'CRCfSC ..:... 8958

'.

CP.f n.o· 248.373'. 8S9-15

1,1?" "i

L'

I
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,

C!!(I.E: t,e:t f.orno tore s

,p�recer' dos Auditore.s �

.

normas de auditoria geràJménte aceitas e, éonseqü'entemente; in·
cluíu as provas noa registros contábeis e outros precedlmentos. de
audltoría que julgamos necessários -nas clrcunstãnelas. ,

'
,

.

As demonstrações contábeis do ex;ercício' anterior, encer-.
radas em· 31 .de dezembro" de. ,1980, também foram 'por nós au-

1 " ditadas. ' ,,' " ,',' .,

·

'.'
Examinamos o balaAço patrlrnonlal de �EL:ETROMOliOFlES

.

Em nossa' opinião as referidas demonstrações contábeis
WEG. S.A., �evan�ado em 31 -de 'dezembro de 1981 e as respectivas • apresentam, adequadamente, a situação patrimonial e financeira de

'

de'!l0nsttaçoes do resultado do exercício dos resultados acuraula- ELETROMOT:QRES WEG S.A., em data 'de 3� de dezembro de ' . ;'�'ELISSEU ARTUR BIANCHESSI
�os'e das arigens EI apltcáções' de recursos relatlväs 80 exercício 1981, .os resultados daa.operaçêes e as origens ,e aplicaqões de ,CONTADOR CRC·RS 8.901,......"S"�SC
fmdo naquelà' 'data. ,Nosso exame·1foi afetuiWo de acordo .com:,a�s:-,:,""__r�_c..u_rs_o_s_\,r_e_la..ti..v_as_a_o_e_x_e..rc..íc..i_O...fi_lIl_d_o.....ll_aq..u_e""'l..a_d_a_t,a.._,,,"'�_�...g_�.,;n�•.��,;..o_s ,;;;"ii�..;.;.. .:.. ;,;.,...:C..:,P..:.,F

. 001!l48?20e-,2�
"

B � L AN ç,O P 'A T R I M O'N IA L, .r=

,J"" -'."�' ,: .�; DEMONSTRÄÇ.iO:�DO RESULTADO' DO e,�EFlC�Cj�" ': •

;nll"":'"" ,A Ti "I,; y, O', .,'. :, " ,

. ,
.

'

311/dez{1�8'L 31/dez/1980
3rt/dez/1981

'

31/dez/�980 " ,ii R;I;OEtTA 'BRUl'.A _ 7'.616.487.513 "3.779,742.541

:f?03.940.823 1.981 ;083.452-:�' �'." "
l , ,íVendas de produtos.

'..
-", eÓ« », , 7.47t .647:4l5'· '13�7tfO:4s3.t30,

,

87 . ��1 .997 65 '. á6z.. 8'5& :i'· ''Prestäi;:ão de serviços. 'l' ,I. I'
."

',' , 15; 460A93 '. ·1<" lÔ. 765 .826

, ,,7p.931
; ,.:�1Jt.1-4�", '.;'��'·\.P-

I, I." ,,!"'J!I, :hiéeö"ntivos fiscais de exportação:
'

'1, ,cll '.", ''129,479.575)' ( '5�:'��:"���)
.. 87.79,1.066 65,847.111 ..

'

. ßEOUÇ !iS r <' '

, (��311.431 :21'0'
,. ';. .

.

• '

I. 1.321'.84Ih08� 1.06i! ..'e4,9.. ,7.. 8,5,'",'.
' .

' ,. .. e-e- � J:tevglüções e abatimentos
,"

I

.,

'282.467.147 75ià71�(:.85."

1.1.526.463.637
-

"1;_"; 'j', "I, )�mpóstõs •

' .. , .,( .,�,.,' I.,:

.1
..

,ó5à.9ß4.66:L .,q1{.. 802 ..4'4.0�
1.107:396,,826:J ,1",' ,. ",'I." r r .. , •• " .'

' • ,
.'

e' • 6.8�,':106' .�1.830,_8,2o., " <t , ,,;

'.

R:�C�I"T;Á UQUIDÂ
' ".

.'

'
, 6.275,056.30�· 3,1�2.06�:31:�,�

, ,( 280.853.890) (206.729.)�U\)..:·· '" .,',.,. .ttJ�:rQlrDAS VENDAS ÉSER\lI'ÇOS,' :'1', (�.832.52?tQ6Qli·(2.Qß?384.�1&).
"�,.,,,..,r.( 45.999.563) (3!k494!705),./ ",,-u'ó§lQ,êF,lu::ró

.. '" t.'

D 2.442.;53.4:2�3 1:1?9·:684.00o.
, 8�519,366 12.88ID.161" , F.('.'.

" DESPESAS OPERACIONAIS '; .(1;229-:269.•.5.00)' '·'.(._5dS.436;S1à)
'17.218.809 12.123.663

.

. k =: .'
". D'ésp-êsas com vendas' ' "

.

369.Aoo.473 22�.:443.922
5�:���:g�: 1.D7:0.480" '. ',1' ,.;'.,.. ," • -Despesas flnanceíras 675.97.1:071·�

.

f61.:370'.ß.20 I

)
33.067.920 (..,.:;.:) Receitas flnancelràs '251.847.145

.

42.955.756
1:11. 80;L�98 ." .•. ,... gesp�as"Qerai'�"e administrativas ." •

';'
.• 395. 766', 778� "'<""132.836.'676 '

Honorários dos admlnlstradores 33.210.000 1'5.580.500 _

Depreciações e amortizações "!._"
r . t ,.6.759.317 3. t60. �6

:RESU"-TAQÇL,DE EQUlVAL�NCIA ,PATRIMONIAL l' .031.094 �'i.":' 333.8� .:

OU.���$ E'l!=q!=ITAS OPERACIONAIS
'

,

" 8 .• 848-469' ').
'.

3.229.,81il· /

LL!9RO O�EflACIONAL 1.223.153;30&.: .'··627.8:t1.n8'

RECG_IJ'AS NÃ OPERACIONAIS 35.603..182 ;·j24.32t,L73�.'

DESj;\ESA\S,.f>,!ÃO: OPERACIONAIS , ,< .42.313'.045) t : 97:.681.871')
�SA�Ç)Ó ',DK CPRREÇÃO MONEMRIA. .• ,_ t 150.578.834) ,'( 2.5.7330.563)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE .RENDA

.

1 065.864.609 ' . 628.716.415
PROViSÃO PÁRA, IMPQSTÓ' DE RENDA ' -r , (. '343.267.,030)," (�, .195.09iiLfl61)
PARTICIP�.Ç�O DOS AD!A,INIS:rRf.PO�E§. , ..••. L : �3'ª •.21..Q",QQJ1)' 1. ,t§:580.,?OQ);,�
LUCRO UdulDÖ DO EXERCíCIO.. I 68tL381.579 418..037.'254

, Lucro Í'íquidô pôr ä�äó (em .31 �12. 80,. o .'éapita!
estava dividido em 70:030.0001 ações, em

31.12.81 por, desdobramento t'�AGE 04. t1 .81, "�o ." ..

�passoU"a' t. l1'2Q'. 48(}1'O'OO 'ações
",

.

,,'

--�--�----��--�---

31.786.740
1'.686.394.082 831.657.993

., �8�6.761�686�--89.B4JLOi7
. i, ""

. J��:i��:��� ���:�������;�r � '�'I"
74.402.929 '53"1,W.0��,, .'
178.734. 904 254,.o.�9,·'?"q.O

• \""

64.186.H6 : 9 ..1;,tj�·á72 .• -.:

62.:487.589 " 9.136.872
.

1.698.587
43.652.480

llmos. Senhores : Jara�uá. do S�I, H) ,.�e' março de 1982
• .,_. '.,�, t. �. ':,1 j i�. �

DIRETORES; .CONSELHEIRO�. E ACIONISTAS (ie
ElETR0ll40TORES WEG S. A. ' .

Jaraguá do Sul - SC.
'

dRCUL��TE ..

DI$l'ÖNJBfr..ID�DES
, ,�,. � , '.�' ."

.

) :,- '1 ,"

Çaixa
Depósitos bancários à dis.posição ,"

casorros
· , Crédtios a re'celiie'r de clientes

, Vendas à contt6laí!las' ,;. ''', i' .. ( "

· ,;.f-) Títulos e cambiais descontados
,o ('-)' "ProVisão ·pfdev: duvidosos' '\,
Bancos contas vínculadãs
Adiantamentos 'a fornecedores

.

\ .<

Impostos ,ÇI rßcMper:ar ';

Devedores diversos
.. '.

•. 'l'ítulos' a. receber
Incentivos fiscais export. à receber

ESTqQUES'
Produoos acabados
Produtos em elaboração', :' '.

Matérias-primas
Materiais diversos 'J,

Importações em andamento
VALORES <E BENS'; • t ,i

" Apl'icâções, enl incentivos fiscais
Aqutslçõés dê telefories

DESPESAS ·DO 'EX6�CiCIO SEGL:IIN:rE.
REALiZÁVEL A LONGO PRAZO

CI'{ÉÇ>I;TQS .
' i

Créditôs em controladas
Diretores

· lDepõsitas Eletrobrás
>,12mpr.éstiIilQS Elet�obrás
i \Qbri!',Jações Eletrobrás

TOTAL CIRCULANTE REAL.

_ _.__2:"-,9S�.�9.�1.364�.��

.. �g5t,�3�Jl�
193-.718. 5�2

..

1.029.914

36.225.�66
18.887.036 9.247.939
40.132.060 ",,12.224':-906'
5.028.290-, ".I: 'i, :3'.334\..630

3.497.932.187' 2.906.920.2a1
i

2.340.225.113 99:t,4'�J ,�ªº"
673.850.09,7 • _��:252.93.'(
535: 765 . 508 �9 .Ali:'g�ci
86.42Q.601')

I '·�,�'.9�7�j.6.8:
15 . 434 . 092 4 .'653 . 832
36.229.891. 18.083 ;:827

1 .649.482,;884. 852 .. 825;. 871 '

2.613.911.874 1.228>318.7.06
( S64.429 .ID90J.�,I,t 375;492.835)

16.89?132 16;342.878

�,
',. I'

. §.475.949
293.991.3'64 25.836.789

LONGO 'PRÀZO

• I
.

PERMAN�NTr;
'iNv,r;stlM:ENTOS

, ;Participações ,em cohtroládas
:,Pari:içiiíá�i;ls em coligadas
('Participações por incentivos fiscais

"Outras',particir:>açõSs
.

. :Refrorest�Íl1ento próprio
1�. '

\ ,''Valar, Oortigido
:(�) Provisão para depreCiação

Dlii-i:,fl
.. InO.'. _ ;... r.. .'

\tr." FIL ._� .

:Despes&S pré-0peracionais . ,

" Desp': é!desenv,olv. técnic'l/tecnológico
.

(-) Provisões para, amortização
TOTAL DO"'ATIVO

'

tO. 052.905, ',,·.1;f!9,t.��6
32.652.658 17..326.974

( 25: 813 .'43'1) ( Ii,278'. 'l:m .

-5�8�à�15-7:3ÓÖ. '�.9'tÓ�4'1:'"g�r
•• �, < � , ....

I."

� ,

PAS S' I V O
,�1/dezn981' ,;;,� < "�1�de���8.O

.2'.264.812'.9'58· 1 ••597 • .507.7-61>'

"p'
'

.• ' ";d . 32à.276:747 276.860 840. t

\E%�::asor:�n�roladas /
'

14.092.212 ';34:2':231'"
·

Acionistas e diretores 3 .163,. 1ß3
.

: '� .4'.'945 ::138:
'

institUiçÕes financeiras 833.499.485 612.349.944

Imposto"de .. renda a p;;lgar. (Provisão) / 345.082.681, , ,255<498",52'7��

Impostos diversos a pagar \ ,
185.271.103 99.173.367

Contr.iblliç·öes sociais a;',plffi,a,r .�' " "F J, ;'1'� ", \33,.2;1ß·;23.2, 4�;7�.679

$al�rios e' ordenädös a pag�r .

.' , " "
84.535.117 59.667.525

OividendG$ a pagar 164.608.000 100.142.900

Adianfamentos de cliente,s
'-. 38 .ß52. 548- 4.177 . 612

Cred0res diversos • '.' ; ! , 12:1 .330.239 '
.

85,.991.12&,'

Part!icipação estatutária 33.210.000 15.580.500

'Cor.1tás correntes representa,ntes "."

56. 2�\ . 737 26.664.483
.

.'Empresa c-ontrol.ador.a. :-Wt';g', IríJpreel?qiJTIe)1�OS; ,

"
"

.. " .
�

' •. , ,

.

'e Parf-icipações 'Ltäa.'·
1,

'. .

' '230435.724< '

.'" 1 t. 373.889

EXIGfVEl A lONGO PRAZO
' .,

589.783.,.,693 '., '195.374.298
,

,·A IhstlfLi'ções fi�;:Í�2�ifas:
. . , ----�""5:.:8,.::4,,;..,'--7;1�'O""·,.""1'_'·;8""'7-f.";+;;.,."'__1"'9-0-.-3-0�0-.7�9-2-

Fundo indenização tra!Jalhista 5';0'73.5G.ÉC , .• I'
5.073.506

T Ö'T 'A L'<
'

.

,

. ,

", ,"', ·2.!354.5�6.d51." ,'1.792.882.059

PAHi\IMÓNfo UQyiD'Q 2.9.83.560.649.' ,1 • .177.459.862

CAP;ITA�!"i)',\",\ $ \' I \ ,.; >,i t.195.860,680 560.240.00.0

Capital registra�o
(.....:) 'Cali>ital a sl!lbs(m�ver.,

i.>,l(:-) Q.aPitfll,�,,�eE!IJiZa:r.. ,,, i. ,
, ..

""

Capita"'(su!)scrlto e integralizado'
RESERVAS DE CAPllfÀL
RESERVAS DE WCRÖS

•

TCWAl DO' PASS1\1Ô �'
";1+' ; .�' '3 "\'� .. i\ j

';!� :.

.,_., ��"1.,"'"
·

- ,""
....> ... �, I

CIRG,1llLAN'llE

_, "1 :819.280.000.
� 495.702. 143) \

( , 1;27. 717A77� .' .i

,1 �
.

1.195.860 ..68.Q".'; q�O.240.000
1.173�634.4ft5 1à6.682.186

, 614. :065 ..524 430.1• 537 . 676

"

5.838.157.300.
.

2.9i70.341.921
. \-

"
,�

·

.

� , .;:,:., ,.�:;�." ';� f�' .. ;..�,� "':" � '."."

,

.' .l� _1�' ."

NOTAS EXPLICATIVAS, DA. DlitJ!lTl>RI� .<._ ':'

Nóta 1 _ PROCEDiMENTOS CONTAÊE]S"
c, ,

J ..

., Destacamp&< .@s· seguintes· pr@cedtmentos adotados:
, .. ;)', 'p��:;�ã� pata Deved@res Du�idosos

Fßi. constitufâa:\deJ;ltr� do limite permitido pela legislaçã.o fiscal; sendo

,considel'ada suficiente para cobrir eventua.is .perdas, lilUe .. ·possam. ocorrer

na
.. realiz,ação dos créditos a receber de clientes,.

b) 'Es1:oques .

'ßg' estoques de pro'dutos ac�bados' e em elabol'açä.o é. os '1Ístoll:ues de tpa
�-- .. , .�".' - �tê�ias':Jf,Tim�. e'· ri1äterials "div"sos fqrl;l.m. avaliado;s', \r'espect�am�:nte.
c,"� ., ;'� , . > .,p,eJes flul!tO§"m.éq19i! ß·� p:ç�!\l.lgão e de aquisição, Os quais nã.o superam'

i'd'> 'Cl o.�,.;p.�!;C�el:!cado.� �)mJ>(lft�ç��I', �m. andamento estão escrituradas pelos
.

custos I�ridos até 31 de dezembro de 1981. .

c) Imobiliza�OI'
'

. ,,'

, '01:\ .
bens ;integrantes dI) imqllilizadO' estão demonstrà4'os ao �usto de

",'". iúiúfsi�;{õ corrigido monetal'la�ente. As depreciaçÕes;"- foi:aIit cillculá.ãk
ßobre o. custo �orrigido, elo' método linear, dentro dos limites perml

,
.

tidos p�la legislação fisclI.l.

1'" (j : ·jd'? ;::����tinJ,�'nto�
,.,

',"", "

,
.

..

,

"

Estão "âemonstradol! lia', cu'ªt.0 'le' aquisição 'acrescido da. correção mo,..,
, '.

. rretárla. Os investimentos' l'e-IevlÍ.ntes' em empl'esas controladlÍ.s; ap6s coi:·

�'Vigid;bs, ióram ajust�aes de aco'riIà ':com o método da equivalência' pa.-
" tl'h:p:Q.niliili.:

I

e) Difet-idfjl', "

.

' .' l�
�As' ',despe!ilas pré-operacionais e �ara o desenvolvimento

. técn�ce e c',,)�f_}-
.

", nOlà�tco estão demoastrados pelo total dos custos .1n.c;:orr�dos·. ,qurl!-p.�� ,a

'.

'"

fase pré-9peraC);Qnal lII.e em desenvolvimento, corrlgid.os monetariamente .

.

'" �,� aml>ti�4���·:aão "'�fettt�das' pelo' mêtodo Ibiea:r�' e �stã:o "�r�vistà's íiá.ra.
,;.1 ; a' pràzo de cinéo anos.

., ,

f ) Provisão para lI)\lposto de Ra.nda
Foi constU'u.fda na razã,o de 3.5 %. sobre o lucro real. Sobre 'a' p.arc�a .

do luc,ro, que excedeu de Cr$ 88:350.000 inci&iu a alfqueta adicional de

5 %. Às opçõek desMnadas a aplica'ções em incentivos fiscais somente
. incidirão' sobre a p3ircela da provisão de 35%.

Weg ... �.� ,:öA
.O.�.

princípios de cantabilidade geralmentle aceitos, aplicados de forma
consistente em relação'ao exercício anterior. ':'

,

. .

'" (. -
\

'f •

STEINSllRASSER, BI�NÇHESSI "
. CI-"�

AUDITORES
CRC-'RS 33�"S"......gC .

C. G . C • 92659986/0Ö02.05

•. t

DE,MONS'[RAÇAO DO'S 'R,ESULTADOS ACUMULADOS
, '311Jd�z/1981 31:/de�1980

SALD,O NO' INICIO DO EXERCíCIO "'112.52k83·1

SA.,bo 'Ä.JU�TADO E CORRIGIDO

LUGIiI() . 00 '!=�ERCICIO
REVERSÃO oe"RESERVAS'

.'
.-..'> .. ':':';

'... "" .

»
/

.,·i

'0.61

•

112.5'?1 :'831
. 689.3S1:579

�. )418r.o37t·,2�4.
...

4.. 539..�128
.

I :r;117�74'6,
- 4.539.128 3.. 117.746

,...... r 112 ..521.831)'ReserVa pldepreCiação acelerada>

DE,STINAÇÕES APROVADAS DUR. EXERCíCI.O

Reserva piira investimentos
SALDO 'À 'DISPOSIÇÃO DA .AGO

DESTINAçÕES PROPOSTAS.:,À AGO

��s��a 'Iej;lal
.

...Heséryalpara plano inve�!i"1ento
Dividendos .

':: Divitl�nd0S por açãa capital social (em 31.12.80,

,.,.0 capita1;estava dividido 'em 70.030.,000

ßÇÕ�,!l1 el)ll' 3112.81, por desdobrame_nto AGE

. ",94 .111' 81� passou a·1. 120.480.000 açoes)
. SALDO NO FIM DO EXERCICIO

'OEMONSTRAÇAO DAS ORIGEN�·e APLlCAÇÕE,S';f)E R�CU�Sa,,!
c�, .�,;. ,;:' .

. !
. 31\fdez/1981 .. ('. 3;1lde�1'9pO

, '112.52'1.831
, 421:�.55 f000

693.926.707f t. 1421 :1'55HiOO)
693.926.707

34.696.335 2'0.901Jlp2
494 422 372 _, '30.0.11'0:238
'.

. ..,..,'. ", fdó,. 14,:UilP.O1'6:4 . 808. 000 .

t '.
t. í .�. !', ,= ,-;J

,,6?9.387,5.I'�" _.; 4t81.0Si,,254
150.578.&34,.. 25cJ33.5Q3

.• ,�89.281 ;525<', � ..761.383.J72·
(

.

1 . 031 .09�) :(', 333�ß22r
19.172.752

'

24'.21'5.5Ih'
57.740.081 2;'423.269

'

1 . 1 à5. 12�L677. 549A.59 :02(

.

ORIGeN�J{DO-S .RECURSOS.
'locr'b"'líqlÍlido da exercício ,.

Correção m0net,. art. �85/6404
1[?rov,fS:ões,pldepreci�ção e amortização
'Resaltad0s 'dEr equivalência patrimonial

.

Alieriáçãô',de investimemtos (custo)
�ft.;lil?na.çã<!.·tIe direitos do' imobilizado

SO MA" ,

.

'Realização do capital social
Aumento passivo. exig. a longo prazo

Reduç,ão do ativo diferido
Gonliribl.).Çóes para reserva de capital,

SO. Mi -f!íí.: .e.�. :.
1 ;640.457.248 '

""2 ;·7tW. 482
'i "8;'890.'.1075
i' 1'1 :651;:557

65 : �37'A9é .

535:327'.571
'

,,_

rq,T A:t,....
APt�CAYõr;.$,�DE RECl:JRSOS

. ",�RlPiS1o rle renda sobre deprel';. acel;

SO.M 'A,:r ,

.

(�ividehJ�s propostas
Aumen1io� dos investimentos

,Aql;lisiÇóes .. de direitos imobilizado
, AOm'ehto do "ativa real. a longo prazo
..

'

ReduçiiQ :do passivo exig. a longo prazo
S O/M A.�

.....

AUMENTO ÓAPITAL CIRCULANTE LíQUIDO
TOTA.L·,'
VARIAÇl'O EI<;> CAPITAL CIRCuLANTE LíQUIDO"c '. �'.'.'. .

.

� ,,� .. \

Grupos lJaCPatr.imi�ãl- -"'="�----=F=-im-dO:-o""'---IN�í�C-"IO-D�O-�'---'-'�'V-'-.A;"'R-:I-:A""Ç-=A'"'O""',·TN"""O'
'Exercíciô EXERCíCIO

'.' '. 'EXÉRcfêIO .

Ativo circui-an-t-e--------c3,'.2-03·. 9-4-0�.-82-3-�1 :981. 01;13.452 1·. 262627"'.ª35075'...,'.�1]9.17"(-) Passivo.�ci�cularite 2.264.812.958 1.597.507.761
. .

; 1 . 815';:651 : ': ,2;008 en'78
1 .. 815 . .65�, '·/';··,2.00B31t78

': �.
. ,.,

1 ti4 . ,6'0'8 . �OO ..
•
.:

'" eÖ{1'42 .;9'60
'424.152';141" ':'·'2(:)'.68o'.:S�8
225 . 974 . 707 274Z 6.62;;'1'974

,

268.154.575 12,,88e'.c595
.' ..27<..890..• 1'32
"442. 2()� iq6?"

..�
1 . ID83. 089 .423

555.552.1,74
L64!'t.457â4.8, :

Cäj1ital ci.rculante 939.,127.865, '38.3.575.691 555, 55?,.1,74,.���������

éO'N;rÀS
\

CUS'I10
CORRIGIDO

:re�renoJ?:
·Constr,., lostal. Benf�it.
Máqs. Fe.rrams. Instai.
Móveis e utensílios

Veícula�
MarDas 'e patentes
Qonstr: em andamento I"

'EqMlpS: Industriafs

1.22.341.683.
649.917.427

1.550.534.259
\

2i6.630.645
20.,217.550
3.765.232

30 • 54� ó 538.
9,956.640

83.097,.589
765.656.350
104.428.1!?0
10.870.478

,., 376: 5..23

122.341.683
l!;:

.
" �

..
'

i � .

56(L819·ß38
('84.877.90.9
122.202.495 •

9'.347.072'
.

3.388. '709-
30.548,,538

.

9,:956'.640 '
-.

964.429.1)902.8�3.9U .91'4 '·"1 ;64!!1;482"�884;;OMA
�" .

NotJL 3 - PAR'rlCIPAÇõES EM EMPRESAS GoNTROLADAS
As partic'ipäções em' empresas controladas, en;t :31 de' dezem-,
brpff de 1981, estão demonstradas no quadro a seguir:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CONTROLAD�S .' .�
DÉBITOS E CRÉDlrOS

CONTRO LADAS,- -
..,.," "

, AÇÖES OU QUOTAS Valor (core patrí-
I.'

ValorPatrimônio Resultado POSSUIDAS % de rigldo). do V'ariação
.

, Valor con- "

EMPRESAS CONTROLADAS Capital Líquido Líquido r Participa- Investimen- do monial do Ágio Deságio tábil do in- Débito' / Crédito'Social ',
.

investimen-Ajustado, Exercício Quantidade I
E!U)écie ção . to (antes da exercício vestimenta

to -

"

Classe .' avaliação)

Weg/Ecemic Transformadores S. A. 32.000,000 175.566.512 34.914.023
.

16.320.000 ON 51 .- 81.384.304 8.154.617 89.538.921 29.387.182 118.926.103 6.689.689 368.991
,

'ON 192.790.620
,

Weg Acionamentos S.A. 150.000.000 .188,,305.299 6.687.054 83.945.000 99,80 (4.861.932) 187.928.688 (17.722.529) • 170.206.159 1.008.970 13.059.145
,65.755.000 PN

..

, ,

Weg Máquinas S.A. 242.482.000 380.744.017 ' 12.671;96E 151.800.000 ON 58,61 234.044·837 ' (10.890.769) 223.154.068 , II 223.154.068 17.3.092.2� 4 635.849
,

,
I

23.716·342 7.0'25,861 '14.850.000 Ouotas 99 '14.850.000 8.629.178 230.479.178 19.782.745 , 28.227Weg Floresllal Ltda .. 15.000.000 23�479.178 "

. .
_

.

SOMAS 523.069.7611 1.031.0941 524.100�8551 29.387.1821 (1.7·722.529� 1 535:765.5081 200.573.6181 14.092.212

Nota: Os débitos 'das controladas são provenientes de operações de vendas, integralizações de capital e empréstimos, sobre os . quais incidem juros as taxas usuais de mercado.

Nota 4 - COMPROMISSOS A LONGO PRAZO
OS empréstimos a longo prazo, no montante de Cr$ 584.710.187 representam
Cr$ 456.910.187 co;'traídos em moeda nacíonal e Cr$ 127.800.000 em moeda

estrangeira (dö lar-) , Aqueles contraídos em moeda nacional �stäo sujeitos
a: juros que variam de 2 a 12% a.a. e correção monetária ",gundo os índi-.
ces de variação das ORTN'S,' limitada essa

-

correção, em. alguns casos, a

20% a.e.. O flImpréstimo contraído em moeda estrangeira está s1ljeito a

,juros de 2,25%, acima daqueles correspondentes a L,lBOR, CLondón Interbank
Best· Offered Rate) bem como variação ,cambial., Os citados mprêstimos a.

longo prazo são resgatáveis, em parcelas e prazos variáveis, até 10 de ou

tubro de 199L Em garantia fopam dados avais dos diretores, da empresa

controladora, hipoteca, bem 'como
.

caução de duplicatas.
Nota 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social registràdo é de Cr$ 1.120.480.000 dividido em, 560,240.000 ações
ordinárias e 560.240,000 ações preferenciais, todas sem valor nominal,

.

to

talmente integralizado, Em AGE de 04.11.in, foi autorizado um aumento de

capital ,de· Cr$ 698.800,000 mediante .a emissão de �79,520.000 ações, das nuats

39, '11,1;0.000 ,ações ordinárias' e 239.760,000 ações ,preferenciais, ao preço de
Cr$ 2,50 .cada, dos quats estão subscritas 81.239,1�3 ações, e integralizada

.

30.152.27,2 ações, fal-tando pois a íntegralizar 51.086;871 ações.
Ap<'iiS a' verificação da subecrteão do aumento do capital autori�aa:o, a em

presa paiS�at'á a ter 600.000.000 ações ordi�árias e 800.000,0'00 açõ�s prete
renciais, sem vator nominal, passando o capital social para Cr$ 1.819.280.000.

'.

As' ações preferenciais não terão direito a voto, mas gozarão das seguintes
vantagens:

'
,

)

a) 'direito a participação na díatrfbuíção de
.

dividendos r
: obrigatórios

anuais não cumulativos de 25% 90 lucro líquido do exercício;
b) .prioridade no reembolso do capital, até o seu valor patrimonial no caso.

de dissolução da sociedade;
.

c) participação em igualdade de condiçlles � com as ações ordinárias, nas

qistribuições de quaisquer benefícios aos' acionistas.
RONALDO VALIflRIO TRAPP EGÓON JOÃO DA SILVA
Técnico Contabilidade Pre�idente do
CRS/SC - 8958, ,Conselho de
CPF n� 248.373,859"15 Administração

rruclamas de casamento
.
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Ci-

vil do 1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que
compareceram em cartório, exibindo os documen
tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar :

Edi1lal 12.456 de 18-03-1982 Edital 12,463 de.22-03-'1982
Cópia recebida do cartório. de Guaramirim. SAUL DA COSTA FILHO e IRACI ZASEL
neste Estado,

I Ele, brasileiro. solteiro, mecânico" na-
NELSO LEHNERT e VILMA MARIA ZAPELLA tural de l1Jajaí, neste Estado, domlclllado e

I
.

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecã-,' residente na Rua Joinville, nesta cidade, fi-
ruco, natural de .Jaraguá do Sul, domiciliado lho de Saul da Costa e de Andreza Zezulno
e

.

residente na Rua Francisco Zacarias Len- da Costa.
zl, nesta .cldade, filho de Francisco Lehnert Ela, brasileira, solteira, costureira. na
Valeria Urbanski Lehnert. tu ra I de Luís Alves, neste Estado, domici-

Ela, brasileira, solteira, industriária na- liada e' residente na Rua Domingos Rosa,
t�ral de Guaramtrlm, neste Estado, domici- nesta cidade, filha de Ricardo Rosa e Maria

-

hada e residente em GUàramirim, neste Es- Thomaz ·tabel. -

.

tado, filha de Romeo Zapella e de Maria E;dital .12.464 de 23-03-1�82 .dos Santos Zapella.' C'
.

bld d C rt" d Pomerode;EdiMI 12.457 de 18-03-1982 n::;: ;:t��� a, o 8, orla e

EDVINO kLASUNDE e 'ROSANI LEITOLD VALDEMAR OESTREICH ,e RUTH NEUMANNEle,
. brasileiro, solteiro, operário, natu- Eie, brasileiro, solteiro' tratorista, natu-ral de Jaraguá do Sul, domiciliado ,e resi- ral de Pomerode, neste Estado, domiciliadodente em Garibaldi, néste distrito filho de e residente em 'Pomerode,. neste Estado,Edmund :Klabunde e de Nilza Koch'Klabunde.

, filho de Guilherme Oestreich e Lili MàtildeEle, brasileira, solteira, do lar. ratural Berta Oestreich.de Jaraguá do S,ul, domiciliada e residehte Ela. brasileira, solteira, industriária, na-em Garibaldi. neste distrito, filha de Rubem tural de Pomerode, neste Estado, dornlcllla-Leitold e de Rosalia Leitold. , da residente em Rio Cerro ,I,· neste distrito,'Edital 12.458 de 19-03-1982 filha de Ari Neumann e de Irmgard Neumann.Cópia recebida do cartório. de Schroedel',
neste Estado, Edital 12,465 de 23-03-1982

.

ELMIR MEIER e LENDI SCHÜTZE SELINI MOSER e LÉONICE TOREZANI
Ele, brasllejro, solteiro; lndustnãrto na-

Ele brasileiro, solteiro, ;técnico metaldr-
tural de Jara�uá do Súl, domlcillado e 'resi- gico. natural de Tlmbó,' neste Estado, dornl-
dente em Estrada ttapoouzfnho neste dis- ciliado e residente na Rua Joinvilfe, nesta
trita, filho de Erwin Meier'e' Edeltrudes cidade, filho de Nilo Maser e de Ema Maser.
Fritzke Meier. Ela, brasileira, solteira. auxiliar <Je es-

Ela, I:!rasileira, solteira, industriária na- critório, natural de Luís Alves, neste Esta-
tural de Schroeder, neste Estado. domicilia- do. domiciliada e residerite na Rua Friedrich
da e residente em Schroeder, neste Esta- Wilhelm Sonnenhohl, nesta cidade, filha de
do, filha de Albert Schütze e de Selma Ana Alberto Torizani e de Eugenia Torezani.
Rubin Schütze. Edit:al 2.466 de 23-03-1982
Edital 12.459 de' 19c63-1982 ADEMIR JOSÉ PEREIRA e HILDA M�IA
VALDINO GLATZ e MARLIZE TRISOTTO Ele, brasileiro, solteiro. operário, natu-'

, Ele, 'brasileiro. solteiro, auxiliar de es- ral de, Ituporsnga, neste Estado" 'domiciliado
critório, natural de Blumena!J neste Estado e �esidente em Vila Lenzi. neste' distrito,
domiCiliado e residente 11a 'Rua Joinville' filho de Augusto Alfredo Pereira e de Te-
nesta cidade, filho de �eorq Axel Vlfalte'r resinha Fagundes Pereira.
Glatz e de Edi Laube Glatz. I:la, brasileira, solteira, operária natu-

Ela: brasileira, solteira, operária. natu- ral de Itapocu, neste Estado, domic.iliada e
ral de Jaraguá do Sul, domiciHada e residen-

. residente na' Rua Acre, nesta cidade, filha
te na Rua: Alberto Santos Dumpnt nesta de Ana Elisa Maia. I

.
.

cidade, filha de Mariano Trisoto e 'de Car- Edital 12.467 de 2�-1982
l:l1ela Mengarda Trlsofo. VAL,DEMIRO 'KREISIG e DAILIR TERESINHA .

Edital 12.460 de ,22-03-1982 LOPES
IRIO RIEGEL E NILZA ZATELU ...:.. Ele, brasileiro. solteiro, operário, nato-

Ele, brasileiro, solteiro, desenhista rne- ra Ide Jaraguá do Sul: dOiniciliado e -residen-
cênico. natural de MassarandlJua, neste Es- te em Jaraguá-Esquerdo, neste disÚito fi-
tado, domiciliado e residentl;l na Rlia Hen- ,lho de Egon Kreisig e d� ,,Rosa Müller Krei-
rique Marquardt, nesta cidade, filho de Os-' sig.',
car Riegel e de L!Jcia Hàfemann Riegel. , ,

Ela, brasileira, solteira. costur?ira, na-
Ela, brasileira. solteira, enfermeira, n_a- tural de Pouso Redondo, neste Estado do-

tural de Rio dos Cedros, .neste' Estado, do- miciliada e residente em Jaraguá-Es_querdo,
miciliada e residente na Rua Henrique ,Mar- neste distrito, filhá de Manoel Lopes e de
quardt,. nesta cidade. filha de Mateus Za- Verginia Lopes.
telli e de Inês ZatJelli. Edital 12.468 de 24-03-1982
Edital 12.461 de 22-03-1982 ,

-

RUDI 'KREHNKE SCHUMANN e IZASEL
ADEMIR CARLINI e MARLI ""AIR FRANCISCO FURLANI

Ele. brasileiro, solteiro, operário. natu-
.

Ele. brasileiro, solteir.o, operário, na.
ral de J�raguá do Sul, domiciliado e liesi- tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi-
dente na Rua P-alilo Kraime( nest� cidade, dente em Garibaldi, neste d,s1lrite, filho de
filho de Tibério Carlini e ue Adel;a Volto- � Alfredo Schl!Jmann e de Hildegard Krehnke

I lini Carlini. Schumann.'
Ela, brasileira, solteira, do lar, natUl'al 'Ela. brasileira, solteira, operár.ia, natu-

de Itapocú-Araquar:i. neste Estado, domi- rar de Doutor Pedrinho, neste' Estado,
.

do-
ciliada e residente na Rua Paulo Kraimer, miciliada e residente em' Garibaldi, neste
nesta cidade, filha ,de Antonio Maneiel Fran� distrito. fUho de Gentil Elisio Furlani e Cla-

_.
cisco e de Nair dos Santos Francisco. ra Venera,
Edital 12.462 de 22-03-1982 Edital 12.469, de 24-03-1982
CópIa 'recebida do éartório de Apiún�, neste' ROLF HESSE e EVANIR CECILIA
Estado .' CHIQUELEIRO

-

,LOURENÇO FAUST e FRI�A FERRARI Ele, brasileiro, solteiro, eletricista. oa-
Ele, brasil�iro .. solteiro, cperaç!9r de turªl- de Jaraguá do Sul: domiciliado e re-

máquinas. natural de Ituporanga, -neste Es- sidente na Rodovia SC:"301, neste distrito,
tado, domiciliado e residente nesta cidade. filho de Rudolfo' Hesse e de Alvina Schwarz
filho de Venc:Jolino Henrique 'Faust e de Ve- 'Hesse.

, '

,rônlca Schreibér Faust. . E!a, brasileira. sQlteira, costureira, na."

Ela, brasileira,
.

solteira, do lar. natural tmal äe Dona Emma, neste Estado, doml-,
� de. Jndalal, neste Estado. domiciliada e re- ciliada e residente na Rodovia SC�301, nes-
sidente em Apiúna, neste Estado, filha de neste. distrito, filha de Gili Chiqueleiro e de
Angelo Ferrari e de Ela Fidelis Ferrari. . Olga Chellero.

, E para que chegue ao conhecimento de to'"
ciOS" mariqei passar o, .presé,rlte EditaI,; que s�rá
publicada'pelá imprensa· e em'cartório; onde será
afixado durante 15 dias.

'

Presenteie com j61as é as mals finas sugestões
da RELOJOARIA AVENIDA: Marechal e

Get,úlio .,'Varg�s. Moradores da rua João da Mata, na Tijuc
revoltados com a falta de água" re,solveram cavar
trecho da rua José· Higino próximo à av. M�racanã,

, procur.a do "T" colocado na canalização pelo 4° Distri
de Águas. Condtlzidos aa 160 BP pela Rádio Patrul
foram informados de que ."não era da alçada da políC:
impedir a busca _de água, mas cOl1lpetia ao 40 Distrit
as providências cabíveis". Coisâs que só os carióca
entendem. E bem.

.

- Dois geólogos norte-americanos da Univers:
dade da Califórnia submeteram a uma séríe de exame
um cranio' encontrado na África e concluiram que su

idade não é inferior a um milhão e setecentos e ci
q�enta mil anos. De perguntar-se: Há quanto tempo
homem vive sobre a terra?

---.. Na Franca o escritor Maurice Guerrini apre"
, sentava.,ao mundo o livro intitulado "Napoleón devant

. Dieu", mostrando que a vast,a bibliografia' sobre 9 cors.O
não esgotou o problema em' todos os aspectos. Guerr,"
ni estudou a edUcação religiosa, q�e assaltou Napoleão
no ex,ílio em Sta. Helena'

CONFIRA A HISTÓRIA ...

Barão de ltapocu

... HÁ 38 ·AMOS.

- "O'Gigànte da indústria moderna". Eis o título
dado ao petróleo por "Sir" Frank Smith, "numa confe
rência pronunciada na Real Sociedade de Artes de l.on
dres, para rapazes e moças que/estavam em férias' .: "A
energia necessária a uma "Fortaleza Voadora", é igual
a. de dez mil homens'fisicamente capazes; e quando mil
"Fortalezas Voadoras" realizam um reide sobre a Ale
manha, a enerqla necessária para essa empresa iguala',

,

a de dez milhões de homens, ou seja, a quantidade equi
valente ao número de homens fisicamente, capazes exís
tentês nfi 'Inglaterra". O petróleo era o Gigante.

,
-

Clínica Dr., Ostim Malina de

Doenças Circulatórias
Varl%es- arterIosclerose - tromboses - flebites - >

hipertensão arterial - iilceras de pernas.
_.

Rua Guilherme Weeg� 22, Edlfícló Ralf Ma�quardt, 10-

Iandar...,.. Fone 72�1524, Horirlo: das 8h30 às 12 horas, de

segQndas a.�

,

Pelo Decreto-lei nO 118, de 31 de dezemb
de 1943, o subsídio e 'representaçãa do Prefeito Mu
cipal, no exercício de 1944, era fixado respectivamen
em Cr$ 900,00 e·Cr$ 450,00 mensais, revogadas as di
posições em contrário: Hoje deve' estar beirando
quatrocentos mil mensais.

- Pelà Portaria de 10 de Fevereiro de 1944,
prefeito municipal resolvia conceder. licença a JO.
BATISTA RUÖOLF, ocupante do cargo de Fiscal Ger
Padrão "H", do Ouadro Único do Município, de seis m

ses, a contar da referida data.

- 'Pelo Decreto-Lei nÓ 119, de 14-03-44, o ent
prefeito TeD. Leonidas Cabral Herbster, instituía' o s

viço de remoção do lixo no perímetro urbano da ci
de. Era o produto_ dõ projeto de que já falamos ant
riormente, em que até o Presidente Getúlio Varg
dera o seu "aprovo", depois de ouvido o Interven
Nerel:J Ramos e O Ministro da Justiça, Marcondes Filn
Era a época da super concentração do poder, 'de q
acaba de tornar conheclrnento o Ministro da Desbut
cratlzação, Hélio Beltrão, em Brasília.:

'" HA 30 ANOS

-'0 Tribunal de Justiça julgava mandado de s

gurança impetrado pelo Governador do Estado, sr. I
neu Bornhausen, contra a .charnada I,ei das 24 hora
promulgada pelo Presidente da Assembléia Legislatj
e pela qual o Chefe do' Executivo era obrigado a pa
sar o 'exercício toda a vez que se ausentasse do .Es
do por mais de 24 horas. Por S votos contra 4 con

deram a segurança impetrada pelo Governador, q
asslm, poderia afastarse do Estado até 20 dias, se
necessidade de passar o governo.

- O Ten., Cei. Trogilo de Melo, Delegado de O
dem Política e Social, fazia tenaz combate ao jogo é
todo o Estado. DepOIS de Càmboriú, Itajaí e Blumena
.inesperadamente esteve em Joinville, onde fpram f
chadas as casas que, clandestinamente, burlavam a v

gilância, da polícia. . , .

.

- Fal,e.cia em Brasilópolis-MG, com a idade d
130 anos, Martins Tetse, um dos homens mais antigo
do Brasi,l, tendo ..Ç9ncorrido para a criação da paróqui
de Brasilópolis, em 1.759.

... HÁ 2OANOS

.

I
OI

... HA 10 ANOS
IT:

--

-' O Itajara Tênis'Clube tran'sformava-se
Companhia de Melhoramentos. Sem grande comparê
cia de s6ci.os proprietários,.· a transformação efetivO
se. Resguardada 'o interesse dös sócios proprietári
houve um aumento de c�pitaJ de Cr$ 480. QOO,QO pa
atender ao fluxograma de ól:>ras.

Relojoaria Avenida

.-Inoústrias Reunidas Jara uá �. �;.
�� i:"

p,

.

ETER�IZE OS BONS MOMENTOS

>
.

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

,
'

LEI N.o 850/82

Cdnsidera de U t i'I i d ad. Pública o

"JARDIM DE INFANCIA EMANUEL"
JIEMA.

. VICTOR BAUER,_Prefeito Municipal de J'a-.
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uS'O
e exercício de suas atribuições.

Faz saber a todos 'os habitantes deste Mu
nicípio 'que a Câmara de Vereadores aprovou e ele
sanciona a segui'nte Lei:

ART. 1° - Fica considerado de Utitidade
Pública o "JARDIM DE INFÂNCIA EMANUEL"
JIEMA, com sede neste Município de Jaraguá do
Sul.

.

ART. 2<> - Esta Lei entrará em vigor na

data de sua publicação.
PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL, aos 16. dias do mês de mar

ço de 1982.
VICTOR B�UER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi regrstrada e publicada
nesta Diretoria de EXpediente, Educttção � Assi,s
tência Social; aos 16 dias do mês de março de
19'82.... - e.

•

i

,"""'ASTRIT K� S,c!HMAUCH
Diretora

.
.

.

CO'HPlL�ff(onêentrados para Alimentos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BALANÇO ,PAT.R,IM?,NI�L ENCeRR�DO EM 31 "DE DEZEMBRO DE 1981
. '.,1

'f D�lIIiqNSTR�ÇÂÓ D�$ O'JGENS E D�Si �PI�.CAÇÖES DE REC��SPS'-'f
,. "

A :r"I, iI O

.

'.',

.

,ii t "J"l t�; '.! X,' <' EM: ,3l DE DEZEMBRO D�; 1981
" '.'

.

c'IRC�(Af)lTF,;,,�.�: !�, '
•• L, -l.. "97:020:'"857 :1'/ 0RIGENS DOS RECURSOS I c

'DISPONIBII.:ID�D.�S '1, I. a-, ,; _"!'8,91�i:(}13
, ...... ' .l,.l.Ic;:r:,Q.IJquido do exer:cíci.DI. l'l>�i, !ji;< \{� ,o;",

Caixa. ,(r '',j ,,', i-',ó;,} ;,,;':_, ,,23,539 j' , • O?rr�ç�R.;,(lIo.netária art"J83/6404, f. ". t.o,,· l': ""L'C ",;_Dépósih:i�"bár{cãrios à'disposição:; ii','
.

C; .i '" .. .: I I, ,8ia�p.4;'?4 I
.

F'roVlsoes. para depreciação .

• I ,CREIJITOS,' ,0::: -" .

.," .'" 'I,· .,.;.
• i {,.A C .· .•.:.1;.;1 ;,'1�..656.n3'

• -��

�""'_'<'I
_� ..._,,�r .. ,

Bar� de' di"te'itos dO' imõbilizado (custo)
,

.' ·Cr.édit6s'-a rrJ"ce6e'r"dê clientes
" .,1 rl-",

'I'��m' (,.,\\ ,: ;UI- ". 42,,07j7ct.,1.ß,
2 •• : _,

.

j \ (" ' r= '�'{" :'f' ,?OMA,:�,. .� l,,! ";"J
'

. f"fJiJ'lrQMisão 'Ilal""a"äevééf:lores' duvídóses';"- ß:ti: c:." . i'i .:.. , ( 1".��:?,.,3j5) " ".". Reafiza.ção-de 'capital social
AqjaÇl�mE\ntÓ$ 'a femecêderes- .... ' I:: ,�, ' Q r-;;:;I c.

'

. "

643 :743 .... J ' SOMA' - j

fJI?1PO�\0sii!a ,�çup�rar. i " f, '. "I,"� ,; (,
" -

" '.
'

-" ' 926.'545 r ('
• 'fOTAL. '

, I?ev�dore�. diyersos,..
.

. '. .

...." ;.< ,':.
: t " :'':; ,j' 426>:'382

.r'r.. A!;lLlCÁQÕES DeS 'FlECUßSOS
. A��ántam�rit�� ,a có.ll!rotaclo!a ..,.' J, .. ",;, _ '.,;,\! f: ' '.",·i·",;��; 84,1,;)1'2ß

, � i;videndos propostos "
._

ES+oA�"lIa�meliltos a empregados, . .

'

0/ ,
"

4'3 9''5'49:..2257; '.\ '.'

I.,' ",; '.: • �úi$[çôé.s' de dir,eHqs do. imobilizado ." I'':;'' "''''
.• '"." ,; • , • . , �., "'''f', r- .. , (,"\ /' • • '

. r-.'.
-

',Aumemtö do ativo t'ealizávE;11 a longo prallo
. Prodiltos :e'1n 'Í:tlab�r'àção' ,';, '). : .H d

,,' ,. '" , 'SOMA
.'

,

.' .

Mat�rias.primas ,-..:,.' 'I ( .

H>I',
•. n, >,. r ; " , • A(jMENTO/CA'PI;F�L -'CIRGULAN;fE líQUIDO

> .' Mater,\éj�s.di��r�o�,
-,

-

,.

,'':'': �.;- ._� _ "h.. ; c::' )�'.l ,'� ;': iOYAL ".'
- .

. '

·Matel'l"c'íIS de -embalagem ,. - - .

VALQRI1iSéiE BENS .,' i, r, ,,"�. "

.Aquisições· de telefona 'l ,I.. <:,,!

DESRESAS PO EXERCíCIO, SEGUIN!TE... : .c,

cRçALlZiÁYJ;Li'Ár L.j)tNGO .PRAZO :',•.•

qfilÊOITGl:$ ::. ";;", 'i
. '".', H ",,_ ,

':i AeJoni�tas" e ;diretor.es ".:," '. ,.!l,

o< " Ç(��dit9� }!@..:co(ltroladora , ; _, �,:' ; L

1:0:r�L! 9!"C�!:A�n= E I1E�q:z:�'LEL;_:LO�,G�,PRAZO
PERMANENTE ..

'

. ,I.M 0.1B (Ci.ZA.09":"',
" '

,

... i, 1·�7. • ,�' j .�� �
...

�, '\
I

Valor oorrigid,0 �

'1: '(2)' P,rövisõés parâ',depre�iâ��o ' >,

TOTAL DO AtiVO
. ..

1 _�. f.' .", ,/' " .• ,�. 1.' � i· i' , ••

.\

T,·:,t:l.Weg-�<'q.

f' '/
.

,) ..... '�"'.".

i",;

. : f

J' -,

13.525:067
...............1-3"'"':525 . 06�
----�5::;05: 696

,', '''131.'ID19:-371
1�0;á45.924

I --1-23',7i3.ã.23.
':123. Y93_:_!)2�

,

,',.l ·1�4.308.697
( §15,07�)

,: I", < 234.339 . .547

f

CIRßULAN:TE " I .') .,
., � �

:

�,:��A,NÇ9 :,rA.�R·11IJI5)�rAL, ·��CI=R�Ä.P� EM 3"DE' DEZE�BRO DE 1981

" ,I );' :-:. ,"";'::' 1 ,�, f!. S S � V ()

F0rlilecedore,S!" ... (

, Impo�tq,;de ,r:enda a pagar (provisão)
.4 ImRostos 'diversos a págar ,,'
Contribuiçõés sociais a pa,�ar ,.

.

'Salários e <or((enados'a pagar
Dividendos a pagar

.;,

Pap1;icipações e gralificações a pagar
,

Adi,antameó;tes de clientes
.. CorhissÖes á pagar .

Contas :B' pagá'r
' '

TOTAL' '.: "".,
,

, , .... ,,, �, �PAfPÍ'r�ÔN1'Ô [iaufuél'- .I_;"!
�

" �-:r�o.í.

CAPITAL
;" ,

. , '1 ',' ('.)\

'I' j �

"

'1 Capitaf sU,bscHto
•

(-) Ca'pital' a, teal'izar'
RESERVA$"OE' CAPITAL·'"
RESIiRVAS 'DÊ (.UCROS ,.':: :

'TOTAL Dö 'PASSIVO" •
'

't:;' �622,.448
29H61.042
:,4,3'83.50.0
1.fl24.'t04
1.888.006
3.787.752
1.588.200

,
743.000

3:056.200,
1.2'35.994
154:050

47.622,448
, ;'1:86":717:099
··�eoo.ooo

286.000.060
( , 13ID.crQO.000)

,--"--)
_._

91'.618·.,245

�,..,. /

--_-��-

���0�8.894
.

234;339.547

DEr(ÖNSTRAçAe)' DO RESULlADO DO EXERCICIO' EM 31 \ DE
DEZEMBRO DE 1981

19.,612.?S8)
, 9,. 9a2; 74'8
.

5.503.016
.3.908:000
218.494

30:422:-492
i. �1I97:675

, ,-o . ", . -: 3ßi.620..167
.21 .508 :078 •

9;694.524}

RE:CEIl'A BFjUtA
'

'. Vendas- de produtos:
Vendá!!; de 'mercadorias
'Prestação de serviços

DEIJUÇÖES

).

\. )

v
Devoluções e abatimentos'
Impestos

' ...

RECEITA ,líQUIDA" ,

CUSTO aÁs VENOAS � S'i:RVICOS, '

� "y' I" ,'it '.' �'('
LWCRO,BRWTO

.

DESPESAS OPERACION'AIS'" , .

_.,

� j'" '! ,

Despesas com vendas
. I ,..,__; "

..

'

. Despe�as �g'erais .. e àdministrativas'. :
'. ,

Honorários dq$ administrEldtll:ês":" ':.; <.
."DepreciaçÕes

'

" ',',. ..' 'I. '''' • ,.,
'

RECElöFA, FINANCEIRA ,�'j í ,·',c •.�,;-,
Despesas financeiras

,

;.. ,'
_ . ç, -L l

�ec�}��� financeir'ãs �-�F:
-

--:--- I' "7'
-

i" LUCRO 'dPERÁ'CIONAt'. I
.".'

;
.

SAI!:.DO 'DA .:'CÖRR'ÉÇÂO ".�, ,1. I.;, -, ',jl;} !: !�'
"

I'lESULTÀob 'Àt-<lTí:s!'ôd"MPOSTO ':ôE!':'RÊNDA'
. " PROVISÃO PAI'lA-:-IMPOS1i'<b biET RÉlÍÍDA rI' 'I�
I ,RARTlmPAQA0 DOS,' ADMr:NI�SI'fRAÓ0'P!1!S- :'

LUCRGr.UQUIDO, DO ,EXJ;BCíCI.o . ':''''''$ , .�.. ".

Llfc�o; Li(iJuidÇ) por. aç,ãe :. �, ,,, 2 .. ,�u \..r.

I
'

\. }�-'

I _ f("',_'
,
.,

.' 1 ,'.',

i;'

It
119.946,0.70

- ,

11'1.150: 283
8.171.333

.

,-

24.454
.' .26 :339, . 366)

1 J;86 .11,7.3

24,§7?5�3

,,(
9ß,5a6�704

: 82. 888,.860)
10.697.844

• f. ,.''1.

t ,'.

11-.t8)113.554 '

4.383.5PO) ";
743.0QO)

à.(587�O�4
0.03,

DEMÖ'NSl,AÇAO"DÓS- àE;sijLIADOS AqYM���qS��M.' àJ �ÓE''''�
DÉZEMB'RO DE ;1981

..... ,. ., ..

SAlJ:>O ,NO'INfetO DO EXERCíCIO '

LUCRO .00 :EXERCíCIO
SALElO A DISPOSiÇÃO. 0111. AGa

.D�SifINAÇÖE� PRÇ>ROSTAS À AGO ''',,'

Reserva legal .'. . '. J

Reserva para plano de investimento, , "

Dividendos .

Dividendos por açãd 'd� <;apitllr: sodal
,

..
SALDO NO FIM DO EXERC[CIG( '.,: I

. ,

� , 1 (:-

- C_o

"

( ,

'-.

--3-34.ß52
�.7�� . .Ei02
1 ..588.290.

0.01
:1.::::.... �,

"_ 'I, I

I

r:ç
I'·

''t''':-''e
'.'

'('"

-' -" ,'. r '.

.'
.

, .

I

� .,:-

'1_ �h ;' },,;
.. !

'.... ",.. " l ��,

\ "".I
,;' <

,"
.

,

. ,""
(

I
I

'. • . .:tI

·i!

\/_I'J,.�,.iL TI. ..� '_-l �···,u,
t f� .; • � ��

"

','

. Jal1@luá do Sul (SC·, 12 de março' de 198�.
.

L
\

.. - ...... ,_ A ADMINIStRA�AO,
.... '

I

�".
t

•

" f

EU387.::054
.

9 :6,94. 524' " (�).441.630'" ,

,,'f ��)«1i 1.,h.·'1"Íi.i7{j-.I-
... �"VJ:tf:í1 �

'16.834:978

....

'

�"
r" ,

c

149.910.000
149. g�tr.oo�ó�

.

li

.

'1�6:744.978'.
_'
.' )

"
,
,-'o

AC

1'.588.200
�.

" 102 ,323 . 302 '" �,
. I

13.52-5.067
1H _ 436 _569.1,,'

«:

'i,
1�'i\9",3p8 . 409 .., "

r 166 .744.-978;, ,

- , .

'V�RIAÇÃtb D0�Ap.,ITAL ciRCULANTE uoinno

1'....• '.'

FIM DO INício DO VARI�ÇAO NO .

EXERCíCIO EXERCfel<> BcERCícln <

-�- ���--7-�����--�����---
97. @20·. 857 ' JIO. OQO 96.930.857

..

47.622.448 ...:.... ,c' 47:6:?f44â

Ativo circulante

(-) Passivo elrculante

-(, '"," , l,,�' c' �

.

i
•

,

NOTAS. EXPLICATIVAS DA DIRETO,RIA \ I

Nota 1 -'APRESEi-hAÇAO DAS DEMONSTRA<ÇÖES CONTÁBEIS
" '. .." " ...

"

, -

'As demonstraçõ€ls contábeis não foram apresentadas- comparathiamente .ern
,virtude: da 'constituição da empresa ter ocorrido em 02 de dezembro de 198Q

,

.

temde, somente, ·corno. registros a subscrição e integrali�ação dos 1 0% d�
, .., eapita!" .inicial nos valores de Cr$ 900.000,00 e Cr$ �O.OOO,OO, . r�spertivament'e.

.

',.,.-.'

'-lota 2 ,.:_' PROCI;DIMENTqS CONTÁBEIS
_ J.

"

.

1 ",

t '
D!l�tácalTlos qs s'e��intes procedimentos adotados:
ar' Próvis§o'para 'Elevedor.es Duvid6sos '.

t, _

-

.
� \

Foi constituída déntro ,Po. jiryiite J!lerrnltido pela, Jegislação fiscal, seAdo
considerada suficiente para c,obrft elÍentwais,:,pe�das gue possam· adV:if:�nâ '

, .

"reãlização"dl:5s"'Öréditos á recéber de oIiE�n1!es. '

' .

.
\.L

b) Estoques. t
.

, ":,
..

Os estoques de produtos em elaboração 'e <;s de ,matétia� prim;'ls; ,ruate-;...
riai.s: :çliversos ,e materiais de embalagem--forílnl -avaliados, respectivamen:
te, pelos custos· tnédios de prodwção e de aquisição, os quàis r;}ão superam
os de .mercª.�o .•

,,'- c) fmobHizado!' ... ,

• ,\ " .,

;" -Os ,bens ililtegrantes do imob.ilizado· estã0 demonstrados ao custo. de aqui-
. ,siçãQ cor.riglllJo, monetariamente .. As depreciéjções foram ca,ltul:adas'.·�!Wre; ,

. ,;�t
o cus,to C9rl'igiqq, pelo mét,odo linear, ßentro dos limit.es perrpitidps pe,!â.... ';:':�,.
legislação fiscal.

.

"

.

d) Provi�o para Imposto de 'Renda •

Foi êonstifwída na razãe dß 35% sobre o lucro real, 'incluíndó; dessa f.or
ma, os valores: destinados a aplicação em incentivos fiscais.

c'"

Nota 3 '.2.. Al'IVO PERMÄNÉ'Ni'e IMOBILIZADO

t ! CiO N T -A S
\

cusm--"
CORRIGIDO

VALOR'
•

�,J [f(1UIOO:.-; f ,ii, .�; �. 'l:C,;'
DEPRECm-ÇA'O.

.. ACUMULADA

.ç�\�;�r·4?�'1 't 2�'!,':
�,rV, 11..997 :t3��:.:

3�7 . 3ª�:'i "[. 1 ,(,iS"'"
r,':::!'94s:::e26'" "'�. �;�-í ( .

i)t i-'�7. 6áá�2�9 í

/;!;uj��,,,e l,n����L In��.
,�",.!.,,_ � .,

Veíc,ulos
, 11

�E;UiR.S', e ,,1;l�t�Li J;:scr. J

/Inwbi!izªç&es ,effi.";an�am. �� i
�
J
)
I
\

!. �ofa"4 ...... (jAPITÁL' S0CIJ!l.l';' l�\ ;;,:, -l�
,

.!':
_'{ '-.S::./t. <,"

�,� "

e !ilélPit-aI sociald'l qual pertence ihtegralnléhté a acionistas d�n1rciliados";'O"
. "País, "está COlTIposto

c de 180.090·.·'000 ,de áções- ':Ordinárias .ie' 100�';ÖOO. 000' de'
,. ?'ç�es pr�fer,enCiais! �em .valor nominal.. O ,capi'tal'.'ßtJbscrit<;Le .lnteg·J'alizaiU)�ho " _>
.' valor de Cr$ 150.00p ..OOO,00 está. ÇPf1ilPo�t�'Àd� '�I5;..7,-5p.OQO' -ll§öéli';QrdiJrárias,
e �4. 243. OO(\! �e '�çÕes preferêhcißis. ,:"s jac;;õtt�, 8ß9rl)1 ..s�r ,filO:J!)i"!latiY,é;1,!3, I)O:rl].i- ,

I,natlvas endossavels ou ao portaÇl.9fJ· !Ivremente, Ç91J\(!l;�ticlas Qe, \-Il)1al Jorm(j a,
.

outr,a,_ � ventade ;do acionista. .. ! .• ' " '::. � o .• ,r, 3. I� •
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PARECER
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D O, S AUDITO'RES
.....

'1

Jar,agú� do Sul, 17 de, fevereiro de 1982.
lIino�. Senhores . (., (

DIRETORES, CONSÉl.:HE'IROS E ACIONISTAS de.
I· l'

'WEG ACIONAMENTOS ,S A.
'

DlIraguá do Sul' - SC.

. mento, a §ituação patrimonial e financeira de WEG AéIÖNAMENT6"�' S.;':.: -�";:;-data 'de,
" 31 de �ezembro .qe 1 �81, os r,esul1lado� das operações e as orig��. e aplis'�Ç.��s,.d� �f
..... recursos relativas ao exercício jindQ naquela dãta, segundo es' princíPlps, (Je cOQ'l:é;1I:u!i,da,çe,.s
.' geralmente aceites., �pli(lados de forma consistente em relação ao exett!i<;io a"nter'fo'-'--;

,

,

.

'Examinamos' Q balanço patrimonial de WEG ACIONAMENTOS S,.A), levªntado
em 31' de,dezembro: 'ae � 981, e as respectivas, demonstrações do. resultado (Jo éxér.cício,

.

,dos result�dos, :aCllImulad<ls_e dilS Qrigens e aplic�ções de recursQs, relativas ao éxel'cíciO\
'I/findo naq,l!Iela.dáta.' No.sso exarne.:foi efetl!la�o'äe àcordo cóm as' normas·de auditOria

#.;.i����';i���ff��-;:� g�r.àlmen�te ,�9�tt:a� ,e, conseqüentemente, i�lui(J �

as pr�v�� ��'e��.i�tro�
.. c�ntábeis e

'w
outros', J!lr,oG,edimentos .de auditoria qu� iulg(;ll110,s, neçessarios. nas cirCl,lg,stanßlas.,

Em "nossa ópin'iiio as' réferi'das (;Jemgflstrações, contábeis af!!.esentam, 'adequada'"

STEINSTRASSER, BIANCHES$I 8( CIA. - AUDITORES
. n

''cF{C�RS 33�"S"':_SC.
Ú.,G , O., 92659986/0002-05'
I"

,"

\ ,

'r::to c ...

(i:�!) .�,
J

,lf.. "!l' U�,
:;.... � �v 't;! '" "�
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CIIS�uÇãl d8 'IIVI supermercado' A �otô:Ôh.egála Jaràguá �o Sul
, S�nta Cata�ina, desde ontem, t:lstá i�tegrado-, na Loto. É que

b b·d
a pa�lr do 7�. c0!lcurs,o, com epostas de 26 a 30: de março, os

el reee I 'a' catarrnenses poderao concorrer aos milhões da Loteria de .núms-
, ros, te,ndo a seu d!spor 7.8 revendedores, os ,mesmos da LoteriaEsportiva, dos quais 16 funcionarão na Capital do Estado. '

Nesses 78 revendedores irão operar 250 máquinas, a entregados volantes aos revendedores, foi feita nós, dlàs 25 e 26,' sendo
que o 78.0 concurso está qOl'lfirmado para quinta-feira taa 1.° deabril.

'

_,'
,

No, Interior de Santa Catarina os revendedores da Loto es
tarão distribuídos nqstas cidades: Araranquä, Balneário Oamboríú
Blumenau, Braço do Norte, Brusque, Criciúma Gaspar; Guarami
rim, Ibirama,lmaruí, Imbituba, lndalal, Itajaí, Itabema, Itupôranga"
Jaraguá do Sul, Joinville, lages, Laguna. Palhoça, Pomerode, Pi
çarras. Rio do Sul,' São Francisco do Sul, São Joaquim, São cosé,
Tijucas, Timbó, Tubarão, Urussanga. Pouso Redondo., Sombrio e
Taió..' -, ,

I i

é
,

O novo supermercado do
Sesi, que, será construído em

Jaraguá do Sul, na rua Coronel
Emílio Carlos Jourdan, terá
1 .300m2 e

_

estã orçado em Cr$
36 milhões conforme o presl
dente da FIESC, Bernardo Wolf
gang Werner, que esteve em

Jaraguâ de Sul dia 19 pal!_sado,
acompanhado de assesseres e

do Superinten'dente Estadual do,
Sesi, José Zen e' do Diretor Re

gional do Senai, Célio Goulart.
ó início das obras será em

abril - conforme este Jornal
, antecipou em primeira mão -,
sendo que os recursos, terre

, no e a, construção estarão à

.carqo da Fiese, ficando os em

presários ,jaraguaenses encarre

gados de formarem uma cornls
são para fiscali�ar o andamento
dos trabalhos, cujo executivo
'deSSa comissão será o agente'
local Adernar Lotin Frassetto.

A construção de um novo su

perrnercado do Sesi foi bem re

cebida pela população de um'
modo geral. E a propósito, os

dois supermercados que a en

tidade mantém em Jarãguá do.
" Sul, faturaram no ano passado
Cr$ 209.751 mil, atendendo a

258,351 pessoas.

seriam o porão, serão destina
dos ao depósito e 900m2 para
a . área' do supermercado, que'
terá oito é"aixas para atendi
mento. Além da venda de gê
neros alimentícios, ali

,

funcio
nará também uma padaria,
açougue e farmácia.

t'

O prédio atual não será de
molido de imediato, uma vez

que a construção fic�rá aos,'

fundos do atual. O, -supermer-
'

cado da rua Cei. Procópio Go

mes não deverá ser desativa
do após a entrada em funcio
namento do novo, em razão da

sua ótima localização, com am

plo espaço para estacionamen

to.

Dos 1.300 m2 de área cons

truída (19,30 in de frente por
38 m de fundos) 500m2, que

ESTADO' DE SANTA CATARINA
PREFEIT\JRA MUNICIPAL, DE JARAGUÁ DO SUL

LEI N.o 852/82

'Aútoriza o Chefe do Executivo Mu
nicipal a doar áreas de terra e dá 1

outras providências.,
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja':'

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina,' no uso
e ex,ercício de suas atribuições.

Faz saber a todos os habitantes deste Mu
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e
ele sanc,iona a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica o 'Chefe do Executivo' Mu
nicipal autorizado a doar as áreas de terra a se�
guir, discriminadas:

'

I, - Uma área corn 5.280,82 m2 (Cinco mil,
duzentos e Oitenta vírgula oitenta e dois metros
quadrados), à MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE,'
terreno este localizado no Loteamento Jardim São
LUiz,- em Jaraguá Esquerdo, matriculado sob o N.o
7.427, Livro N�o 2 - �egistro Geral"';"" Comarca

, de Jaraguá do, Sul ,_ SC. - Cart6rio de Registro
'c, de Imóveis" com as seguintes oonfrontações: fren
'"te com 65,00 metros na Rua 325; Lado Esquerdo
com 88,70 metros com terras da Comunidade São

: �uiz Gonzaga; Lado Direito com duas linhas, sen
",:do, uma com 31,00 metros no lote n.o 201 'e, outra,
com 59, 80 metros com o ribeirão, e; Fundos com
/,48,20 metros no Loteamento Jardim do Scil de
Imobiliária Vailatti Ltda.

'

i . _II - Uma área com 2.646 m2 (Dois mil,
sei�centos e quarenta e seis metros quadrados),
à Comunidade Evangélica Luterana CRISTO SAL
VADOR, com sede na Barra do Rio'Cerro, terre
no este localizado no Loteamento Jardim São Luiz,
em Jaraguá Esquerdo, cor:respondendo'- aos lotes
nO 30, 31, \32, 54, 55 e 56, do citado Loteamento;
matriculado sob n.o 7.427, Livro N.o 2 - RegistrO'
Geral � Comarca de Jaraguá do Sul-SC. - Câr
tório de Registro de Imóveis, com as seguintes
confrontaçõe�: Frente com 54,00 metros na Rua

,
32.9; Lapo esquerdo com 49,00 metros na Rua 326;
Lado direito cdm 49,00 metros na Rua 327 e, Fun
dos com, 27,00 metros no lote n.o 29 e 27,00 me
tros no lote n.o 53 do mesmo loteamento.

Art. 2.o '- Esta Lei�ntrará em vigor na "

data de sua publicação. I "-

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNIÇIPAL DE
,

JARAGUÁ DO SUL, aos.23 di'as do mês de março
de 1982.

ASTRIT ,K. SCHMAUCH
Diretora

VICTOR' BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e ,publicada,
ne�ta Diretoria �e Expedi,ente, Educação e Assi�:'"
tência Social, aos 23 dias do. mês de março de,
1982.

AUREA MOLLER GRUBBA, TABELIA DESIGNADA
E OFICIAL' DO REGISTRO DE PROTESTOS

,
/,EDI"fAL

Pelo presente edital de citação p,edfmos_
aos senhores abaixo relacionados que compare
Çam',em nosso, Cartório para tratarem de ,assuntos
de seus interesses: Eloi Rochadel' - Estrada Ita
pocuzi_nho - Nesta - GUilow e Cia. Ltda. - Rio
da Luz - Nesta - Ismael F. França ,_ Rua Join
ville, Jardim Centenário, 67 - N�sta - José Mi-'
guel Campestrini - Rua Jo'inville, 1387 - Nesta
- Móveis Araújo Ltda - ,Rua ,Guilherme Boll
mann, 180 __:_, Nesta ,...._ SÍgesmundo Gamtolfi -
Nesta - Moacir R'anghetti - Rua - João Car
los Stein, sI n. - Nesta - IPedro Ivo 'Pereira -
Tifa Antonio' Sch�ith, Ilha da Figueira -:- Nesta
-:- Raul Engel ...- Rua Francisco de Paula - Nes
ta - Sandra Smaniotto - Rua. Anita Garibaldi,
s(n '--: Ne�t}l"--;;_ Vi!,m��, ,�lin,:�os�i �,���a"?7�,,,�,ar;,ciJlm Pmhelros -II. "s1'O<-:'.___".' Nesta. .'" ,

.

.., ,'I. ���" '?'\';,!:'}JY � ��i ;;. •

,';: ;;;;;y,.:
ADALZIRA PIAZERA' DE AZEVEDO,

'Oficial Maior'

ESTADO' DE SANTA CATARINA
:\

PREFEitURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ 'DO SUL
LEI N_O 853/82

Autoriza o Chefe do Executivo Mu
nicipal a firmar Contratos de , Parti�
cipação: Financeira e d'á outras pro-
vidências.

'

VICTOR BAUER, Prefeito MuÂlcipal de Ja
raquá do Sul, Estado de Santa' Catarina, no uso

:

e exercício de suas atribuições.
Faa.saber a "tpdos os habitantes deste 'Mu

nicípio que a Câmam de Vereadores aprovou e ele
sanciona á seguinte Lei:

, 'Art. 1. o - Fica o Chefe do Executivo Mu
nicipal autorizado a firmar Contratos de Partici
pação Financeira com a ELETRIFICAÇÃO RURAL
DE SANTA CATARINA S.A., no valor de Cr$ ....
2.158.654jÔ (Dois milhões, cento e cinqüenta e

oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro cruzei
ros e setenta centavos), objetivando a implanta
ção de linhas de eletrlftcaçâo rural, � seguir re-

taclonadas:
a - Rio da Luz
b - Rio Cerro
c - Nereu Ramos _,..
d - Nereu Ramos-

Tlfa Macuco Grande I:

Tlfa Ribeirão Preto l<

Tifa tios Monos I
Bela Vista - Ribeirão 1"''-Grande do Norte

e - Rio da Luz Tifa Macuco Pequeno I
f - "Rio da Luz Tifa Blank

,g � Jarab':lazinho Ampliação :
Art. 2 ;'0. - As despesas decorrentes da �

celebracão dos Comtratos de Participação Final1'" j
ceira, cónstantes"'do artigo 1 . o, correrão por conta If!da Dotação 4.1.1 . O - -r.Obras' e Instalações"" do

,

Orçamento Vigente.
, Art. 3. o - Esta Lei entrará em vigor na,

data de sua publicação.
PALÁCIO DA' PREFEITURA MUNICIPAL

DE JARAGUÁ DO SUL,' aos 23 dißs do mês \ de
,março de 1982.' J ;I,

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal ,

A presente L�i foi. I'legistrada e publicada
ngst� Diretoria de Expediente,'Educ,ação e Assis
tência Social, aos 23 dias do m'ês de março de

'

1982.
ASTRIT ·K. SCHMAUCH
Ríretora

ESTADO DE �ANTA CATARIN�
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO 'N.o 743/82
\

Suplementa e anula dotações do or-

çamento vigente.,
VICTOR BAUER,' Prefeito Municipal de Ja

ragi.ú'i do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exercício de suas atribUições, com base na Lei
,Municipal N.o 830/81 dê 19 de novembro de 1981;

DECRETA:-
.

ART. 1° - Fica aberto um' crédito suple
mentar no valor de Cr$ 500.600,00 (Quinhentos'
mil cru_zeiros) para reforço do' programa e verba
abaixo discriminadas, constantes' do orçamento Vi
gente, a saber:'

ANEXO I - QUADRO A
0403 ,_ DIVISÃO DE ASSIST�NCIA,,

SOCIAL
"

0403. 13754282. 021 - ManutÉmção
das atividades da Di·visão de' As-
sistência Social Cr$ 500.000,00,

ANEXO''-I - QUADRO A
0403 - DIVISÃO DE ASSIST�NCIA

SOCIAL
0403.13754282.021 - 3.2.5:5 - As-

'sistência Médico-hospitalar .. Cr$ , 500.000,00
ART. 2. o - Para fazer face as

despesas decorrentes do artigo
anterior, fica anulada parcial
mente a seguinte, dotação do or

çamento vigÊmte, a saber:
. ANEXO I - QO�DRO A
0501 -' DIVISA0 DE CONTABIUDA

DE
0501.99�99992.029,_ Reserva orça-

,

mentária .. ' Cr$, 500.000,00
/

'

AN'EXO 1'1 -',QUADRO A
0501 .:_ DIVISÃO DE CONTÃBIUDA-

\

DE'
0501.99999992.029 -,9.0.0.0 -

Reserva de Contingência ... Cr$ 500.000,00
ART. 3.° - Este Decreto entrará
em vigor na data de sua p!Jbli-
cação, revogadas' as disposições
em contrário.

,

PALÁCIO, DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUA DO SUL, aos 23 dias do mês de
março de 1�82.

'

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

,
O presente Decreto foi, registrado e publi ..

cado nesta Diretori_a de ExpedieRte, Educação e

,!-\ssistênciß ;,$,ocia·I. aos '2:3 dias do lTIê§ de màrQQ,
"de '1 g8�t),; ",;':k'i "":'" � fi"."

,

i)l, ,:�
','

:1: ,rik\?" ," "�
,

,;;;
��": AS.TRIT ,1(. SC.HM·AUC·H "

"

0\1-"

piretora

ealdeirão�Politicó , Massarandu
-r--r-r

, A semana que passou proporcionou alguns pronunciamentos Câmarade polltrcos, cada um querendo sltuar-se dentro da atual conlun-
'.

J!l
lIura. "

-- O .prestdente �egioílal do POT, Doutel de Andrade. que ehe
gou do· Rio, fez um apelo aos demals partidos do ,Governo e 'da
Oposição, para que a campanha eleitoral deste ano seja colocada
,"

em termos respeltávels'". O apelo foi felto em função do anún-
,

cio de que o ,PMDB estaria planejando fazer a "campanha do voto
útil" na tentativa de não deseasregar votos nos. pequenos partidos
oposlclonistas. Depois de acentuar que todos os votos são úteis,'
a menos que depositados em partidos inúteis". (notaram o reca

do?) Doutel disse que o POT. por índole própria saberá respeitar
os adversärlos, "até porque exercitamos há ;,muito tempo o apos- ,

tolado da toleräncla'", �uan.to à POSsi?i�dade da c�ndidatura pe
detísta ao Governo pbder ajudar a eleição do candidato do PDS,
Doutal frlsou que "isso só as, umas poderäo dizer". Ler,nbrou que
"nós temos o nosso próprio projeto. os nossos próprios objet.ivos,
e deles não nos demoveremos, sob nenhuma razão ou pretexto".

--' Cid Pedroso, do PMDB. disse da tribuna. da Assembléia que
a áfirmação, do, governador' Jorge Bornhausen, feita a O Estado.
segundo a qual Santa Catarina pára se cair nas mãos da\oposição,
não corresponde a dlsposlçâo de diálogo que o próprio preslden-

,

te da República tem manjfestado, afirmando que o governador "foi
petulantê e desrespeitosö' n40 apenas com os partidos de oposi
ção, mas especialmente contra os catarinenses".

-e-e-- O encontro entre Jaison e Pedro Ivo foi deliberadamente
ocultado à imprensa, n'O� festelos dó dia 9 de março. em JoinviUe.
Jaison estava no palanque oflclal, enquanto que Pedro permanecia
em Ubatuba, São chico. Dia 12 de março Pl}dro Ivo comparecia
à inauguração do mercado público, onde não_ esteve Jalsen, que
foi representado por João Unhares. \Na noite daquela data Jaison

,

era, esperaão juntamente com o prefeitlllRena�o Vianna. de Blume
.nau, reservando lugares num bar da ditá., para uma caranguei
[ada. Como não 'estivessem nas solenidades inaugurais. coube a

Mirael Derettl, filho cä da terra e presidente do Diret6rio' lá de
Joinville, dar as explicações. adiantando apenas que "eles ainda
não chegaram", e confIrmou a reserva feita por eles' num bar da
cidade. Outros, entretanto, garantem que o motivo 'é 'o comentá
rio de que há um grupo da corrente Pedro Ivo em "vlrar a mêsa",
ou seje.. lançar Pedro Ivo, na 'convenção, oficial' do Partido, com a

presença do P. P. 'E, também, depende do pacote do Governo,
de onde poderá sair a sublegenda para Governador.

-- Por sua vez, o, POs" assinalou a passagem do 3,° ano de
governo Bornhausen, ;junindo 8 mill pessoas, na noite de 15 de
março, ,em Palhoça. Em inflamado discurso o, governador Jorge
K'Qnder BOrnhausen dirigiu-se aos presentes com estas palavras:
"Digo aqul e agora, p�ra todos companheiros e militantes.
que confiaram com ö povo catarinense a 15 de novembro as.
nossas realizações administrativas" e que ,n o s creden
ciam a uma esmaglldora vitória, a vitória da razão, .Ie quem tra
bq-lhOlJ' com seriedade e dedi<ifção agora a,br� as portas para '8

verdadeira 'constatação do cresciménto do Estado. Em praça pll
blica, perarlf!e o julgamento' popular. o nosso trabalho haverá de

prevalec�r, nos favorecendo.'"

. _'_ Em Rio Negrinho vereadores do PDS pedem prorrogação
dos prazos para pagamento, de impostos aos desempregados da
CIMO. Boa medida dos representantes da Câmara Municipal. Em
Jaraguá do Sul já se fez levantamento de quantos desemprega'élos
existem elou dos que ainda trabalham com, redução de 25,% de
seus sãl�rios? Não estão' a mereCer o mesmo tratamento? Afinal,
trabalh�dor é igual em tpdo o rí1Undo. E €I política 'Ião ,difere
muito._

,

'I
'

, ,
,

--' , O ex-presidente Jânio da Silva Ql!ladros, afirmou que aceita
a "mão estendida po'r Figueiredo". e pretende manter com ele
,uma audiência' no Rio em data a ser fixada.

-,- O vereador Carlos Schulz, fiscal da Pr�feitura de Joinville"
ficou "fulo" da vida com o novo Prefeito Vlolantino Rodrigues, que
nã� admite veretdor cbm emprego público! po;qua eles já são

, bem pagos. Vassoura nova?

ESTADO E SANTA CATARINA
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ D'O SUL

LEI N." 851/82

Autoriza Q Chefe do Executivo Muni
cipal a doar linhas de energia elétri�
ca • CEL:ESC. \ '

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, Estado de §anta Catarina, vno uso e

exercício
_

de sl!las atribuições. .

Faz saber a todos os habitantes deste Mu
nicípio que a Câmara de_Vereadores aprovou e ele
sanciona a seguinte Lei:

ART. f.0_ Fica'o Chefe do ElEecutivo Mu
ni.cipal autorizãdo a doar à' CELESC - Centrais
Elétricas de Santa Catarina S/A., doze linhas de

, energia elétrica, no valor global de Cr$,.• ',' ... , .. '

'16.847.026,50 (Dezesseis milhões, oitocentos e
quarenta e sete mi,l, vinte e seis cruzeiros e cin-
qüenta centavos), a seguir discriminadas:

I - Tifa Ur,)ião .�
' Cr$ 2.351.272,60,

II - Tifa Schubert Cr$ t. 760,. 838,40
III ,,- 'ma Terezinha Cr$ 1'.38g..313,50
IV, ,- Tifa Funil Grande' Cr$ 1.208. 8Q1 ,30
V ' - Tifa Funil Pequeno Cr$ 866.356,90
VI - Tifa Bruch e Laube Cr$ 965.054,60
VII ......,.. Estrada Rio da Luz Al-

te, Cr$ 1.511.513,90
VIII - Estrada Javali Esquerdo e

'

\

Direito Cr$ 2',685.653,90
IX - Estrada Braço e Salto Ri-

, qeirão Cavald Cr$
,_ Tifa Serra Negra .. ; ..Cr$
- Tifa Hoffmann Cr$

Extenção dà Linhii do
'

Ri
beirão do Clam na: Ilha da
Figueira --: Cr$ 223 � 263,70

TOTAL . .' :. Cr$ 16.847.026,50
-

ART. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na
. data de, sua publicação, revogadas as disposições
em con�rário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
,JARAGUA DO SUL, aos 16 di�s do m�s' de mtir

ço de 1982.

. VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
A presente Lei foi registrada ,e, publicada

nesta Direforia' de Expediente, Educação e Assis� ,

,tê'nc'i·a .social ,a0s;<1�6 dias', a6 mês' 'de' 'rnat:ç0 ''de
, " 1982.' ,.'; '.

'�:ê�:'" "%tiA, ,�� &.'
"

i� ",'
,>

,�;� ,:,:� $' ,I'
'

ASTRIT IK. SCHMAUCH ....:._ Diretora

X
XI
XII

2.609.632,80
522.065,80
75:,3.249,10

autoriza

celebração

de
Projetos-de-le] de impó

cili capltat ao m'Jlv;.p;) for
aprovados esta semana

Câmara de Vereadores de

saranduba, de
'

natureza a

nistrativa. Um dos projetos
provados autoriza o Execu

\

Municipal, a firmar c:onvê
com o Governo do Estada, a
vés 'do DER, no valor de
6 milhões, objetivando a

cução de obras de mel�ora
tos, na SC�74, rodovia e

dual que liga Massarandub'

Ribeirão da Lagoa, divisa

Barra .Veiha, no sub-tr

compreendido entre as locaü

des de Ribeirão da, LaQoa
Guarani-Açu, numa extensão

10 quilômetros.

O prefeito Dávio Leu' ta

bém foi 'al,ltorizado a adqul
dois novos caminhõés lilas.
lantes e uma retroescavade

para serem irícorporado� à fi

ta muníclpal, destinados a c

servação de rodovias mun

pais, bem como, a contrata

de financiamento' junto a Be

Financeira para auxiliar no

gamento dos eqUipamentos
qulridos, que têm custo ap

xlmadó de Cr$ 14 milhõés.

A municipalidade, massara
dubense, com a aquiescên
da vereança, irá doar ao G

verno do Estado, uma, área
480 metros quadrados, na

.

11 de Novembro, para que

seja consrtufda pela Secreta

da Saúde uma Unidade ,Sani

'ria. 'Para a execução da ob

a Prefeitura e a Secretaria,
marão convênio no valor de 'e

5 milhões.

JOO EM JARAGUÁ
A diretoria da Juventude O

mocrática Cataril'lense, da

microrregião da Amvali, pre,

dida pelo prefeito Dávio Le

estará' reunida na' tarde des

sábado, dia 27, às 15h30,
Clube AtlétiCO Ba!lpendi, e

,Jaraguá do SI,II, onde serãc;i tr
tados assuntos 'políticos do 'i

, teresse da agremiação.

_ I

Faça uma Assinatura

do "Correiodo Povo"

Cr$ 1.500,00

NOVENA

MENINO JESUS DE PRAG

Oh! Jesus que dissesteS:
peça, e receberás; procure e:l

abrirá. Por intermédio
Maria VOS6a Sagrada :Mie,
eu. humildemente, vos ro

que minha preee seja ate�
da,. (mencioD.a-se o pedido).
Oh! JesuS que dissestes: tu
do (lue pedires ao Pai em meu

nome Eie atenderá. Por in"

termédio de Míaria VO&sa sa
grada Mãe e1:l humildemen

te rogo em' vossO Nome, que
'minha oração seja ouvi�
(menciona-,se o pedido). ObI
:<eSus que dissestes: _o Céu e

a terra passarão mas a ml�
Ilha palavra zdo passar3
Po/ intermédio de' Marli
VQ6Sa Sagr� Mãe, eU coWi

fio que :ininha oração �jä
ouvidia (�enciona.:se O pedi
do).- Rezar trêS Ave-M

'

e uma Salve Rainha. �J
casos urgentes essa IiovenM
de�erá ser feitl em nove bO;

raS e manGada publicar, '

� ,,' t,er alt::ançada lJ.Rla�g�aça,

(I.E.)
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