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Merenda escolar. atinge a 15 mil crianças

ANO LXIV_ I .

JARAGUÁ DO SUL SANTA ,CATARINA

I.' .

Ex-prefeito afirma que o atual mandatário nlo'administra pelos
seus prõprlqs meios. falta tino em 156 escolas da régJI�

O atual Chefe do Execu'
vo Municipal de -Jaraquá .

do Sul, reiteradas vezes,

.através, da imprensa, de
nunciou o montare das dí-

'

vidas legadas pela admi
nistração anterior, entre
outras "arbitrariedades"
pometidas. Nada,mais jus.
to, agora, do que ouvir a

partir atingida, no caso o

expretelto Sigolf Schün,
ke, sem o intuito de ali
mentar polêmica, mas sim,
praticar o jogo democráti·
co, o verdadeiro papel da
imprensa. O "Correio do
Povo" entrevistou esta se·

mana o Sr. Schünke, que.:
dentre outras declarações,
disse que apreciaria se o

p r e f. e i to Durval Va
seI tomasse as decisões
pelos seus próprios meios,
não deixando que outros
decidam em seu nome,'
"que é o que vem acon

tecendo, pelo que se per·'
cebe",

.

Sobre as críticas que
lhes são imputadas e sua

expectativa do pr-ocedi
menta administrativo e

político do novo governo
municipal, foi taxatjvo ao
afirmar que "a minha ad
ministração deixou marcas

e deve se levar em conta

que só fui prefeito por
quatro meses, sendo por
tanto natural que a, oposI
ção esteja preocupada co

migo, pois fiz atendlmerr'
-tos dlérlos à população;

. fiz favores e doava remé
dios. Quanto ao atual Pre
feito, se ele começar a

mandar e não deixar que
outros decidam por ele,
ainda poderá se salvar".

O 'ex-prefeito Schünke,
como político e cidadão,
vê também com cetlcls
mo o gOVerno municipal

'.

nas 'mãos da oposição:
"Está tudo conforme o es

perado. Uni prefeito que
não manda. Demissões de
motoristas, professoras e

�/- outros colaboradores além
>

de perseguição aos peque-
[_
nos, tirando o seu aumen-

to. para dar à assessores

'contratados com I ordena-
d d C $

.

Um novo capítulo da controvertida "novela'" Casan/Pre-
�os e r 500 mil a Cr$

feitura MuniCipal de Jar�guá do Su'l aconteceu esta semana, pro-750 mil par mês". E quãn- f

to a tão popalada dívida,
metendo ainda nbvos e interessantes desdobramentos. O E-

Schünke deu a s'ua versão xecutivo, através do Decreto n.o 816/83, que vai pub'Ncado nes

e afirma que o que. está
ta edição; na última pá!;lina, em treze "considerandos", expõe 'aS

sendo. divulgado, é fabri- ' razões que levou a administração municipal a rescindir o convê-

. cada para o prefe.ito dizer:
nio celebrado eJTI 3 de dezembro de 1982, com.a Casan, que

"Nossa dívida está funda- outorgou àquela empresa estatal' a concessão de exploração de

da conforme demonstrati- ser�iços 'públicos municipais de abastecimento de água' e Goleta

vá entregue na transmis.
e disposição de esgotos sanitários no município.

,

são de cargo em Cr$ 133
Dentre as razões está que a outorga não foi preéedida

milhões, em número:s re-
de autorização legislativa prévia e, também, que diversas enti

dondos, deixamos um bo....
dades comunitárias ouvidaos foram contrárias a transferênciél e

derô de Cr$ 2.2 milhões, que o Samae, que explorava o serviço, além de não ser deflci

permanecendo aí �ma dí.
. tário, era auto-sUficiente.' Some-se a isso, segundo o decre-

to, que em mun'icípiOs onde a Casan passou a executar os ser
vida de Cr$ 111 milhões,

I além desta importância
viços não houve qualquer vantagem para a comunidade e que,

poderia ser acrescida a fo- ainda, desde que- a Casan está administrando o serviço de á

lha de pagamento do mês gua .e esgoto, tem ocorrido in ú m e r as reclamáções dos usu-'

d ários.
e janeiro, que sempre foi

paga até o dia 10/02, ,por. A Casan foi notifjcad� do ato do EXecutivo que apra

isso não' a rncluímos. O
/

zou em cinco 'dias a devolução ao município de todos os bens

que arrumàrem além des· do Samae, pois considera que o Gonvênio celebrado beneficia

ta importância é fabricado somente a Casan, sendo totalmente contrário ao interesse mu

e �ntregue ao prefeito pa· nicipal,
ra dizer, pois acreditamos Segundo o prefeito Dunral Vasel, "baixamos o decreto

qt.(e se o atual Executivo após ouvidas as bases, pensando unicamente em defender os

�Ivesse tino administrati-' interesses comunitários, sem política, pois as reciamações são

vo, ele não teria falado o grandes e não podemos' entregar ao Esta,do, um patrimônio da

que falou e terie! inclusive comuflidade, da maneirá como ocorreu, no afogadilho, peucos

por meios próprios, mais dias antes de assumirmos o governo municipát".
.

Isso não

condts:ões para o catgo, significa, conforme explicou à imprensa, que a exploração dos' .

não"!. ®ixando que outros serviços. passará para outra �dministração, p�is o seu objetivl'
. detta.1)1 em seu nome". ao decretar o rompimento do convênio, foi o de pOSSibilitar a

�iEfJltou ainda que o Fundação Sesp, ex-administradora do Samae, o direito de opinar

or�.··.,e to da prefeitura, . �i expor os seus pIanós, a· exemplo do que ocorreu com a CaM

� pat1 , é de Cr$ 2 Di· san.
o" .�••

,

que se observa e se ouve,
até mesmo de correllqlo"
nárlos do. partido. do go
verno municipal. P a r a

Schünke, a nova adminis
tração parece estar indo
com muita sede ao pote,
"basta ver as retiradas dos
secretários é outras que
'por certo virão nos próxi
mos meses".
O ex-prefeito; à reporta-

No tocante as demls: gem, referiu-se ao. poslclo.
sões havidas na prefeltu- namento do seu partido, o

ra, após à ascensão dos PDS, acerca d�s, semis
novos governantes, para o sões e outros atos prati
e xp r e f e i t o, rtão há o

. cados pela situação muni

que contestar, "é SÓ verl- I cipal. "O PDS - disse -

ficar pelos cargos que es-. está procurando não atrai

tas pessoas. ocupavam palhar a atual administra-
quando foram demitidas, ção e está aguardando ain-

por. meras razões polftl- da outras medidas antipá-
cas". E 'foi além, quando.] ticas para .então tomar
mencionou as acusações suas providências e fazer
que pesam sobre a Meta· uma oposição de fato. Mas
lúrgica Menegotti, empre- gostaríamos de ver, antes

sa da qual é diretor, que disso, o prefeito (amando"
estaria demitindo slmpatl: decisões próprias para po.
zantes do PMDB, "o que é dermos medir suas reais
uma Inverdade - disse o condições para o cargo
ex-prefeito - pois a em· qfIe exerce.:o que não es"

presa foi forçada a dernl'' tá aoontecendo".
tir, em virtude' da atual si- Outra referêncla, recaiu

. tuação do mercado, e, pa' sobre a reestruturação do
ra

. tanto, promovemos I PDS no município, que es

reuniões com nossos co'' tá todo fragmentado, prln
laboradores da fábrica, cípalmeate após a :inespe
para demonstrar a eles as .rada derrotá nas eleições
medidas 'que nós tomámos de novembro passado. Si
e também' que. na Mene- golf Schünke defende a
gotti não podemos e não urgente reestruturação do

queremos administrar po": partido e acha que "se ti

lítica-partidária; Quero a- vermos a partlclpação de
crescentar também - frizou .todos os segmentos da so-

que certamente' a partir cledade .rnelhor ainda; a

de 1.° de abril, por força' gora, o que o partido pre
das circun�tâncias,. fare: cisa é de elementos inte
rnos redução' de jornada, ressados para discutir os

forçando com isto a verr problemas do Diretório fa-
da do estoque". zer com que as forças per-
Outro aspecto abordado maneçam unidas e sem in-

pelo ex-prefeito de Jara- tereses p r
ó

p r i o, cada

guá do Sul, relacionou-se
'

um apolando o seu -candl'
as contratações realizadas, dato. Gostar,ia que a lnl

onde afirma que houveram ciativa de reestruturação
boas contratações, sem partisse de elemento(s)
dúvidas, todavia, "coisas que' não estivesse estado
ruins" foram empregadas

.

na ativa", concluiu o nos

também, de acordo com o 50 entrevistado.

o Serviço de Proteção ao Crédito de Jaraquá do Sul,
órgão Ilqado ao -Olube de Dlretores Lojlstas e que tem presta
do

.

Importante trabalho' ao. comércio, apresentou o dernonstra-,
tivo das ínformações e ocorrências dos três últimos anos, on

de se observa que aconteceu acréscimo nas fichas negativas e

de reabilitação. O SPC, em 1980, apresentou 41.036 infor

mações, contra 85.292 em 1981 e 105.203 informações no ano

passado, com aumento de 23,34% com relação ao ano de 81 e Feiras livre"s, ponte, rede e'de 48,10% ao ano de 1980.
,

• _,.J,...� _

As fichas negativas recebidas dos usuários, em 1980, paVimentação são reivindicadas
foram 1.992, representando em c-s 9,232.939,96, ao passo que
em 1981 o número aumentou para Cr$ 28.209.361,99 (2;769, ao Executivo
fichas), para 3.156 em 1982, totalizando valores devidos de ------------.....;...;;.....;;.;;...;..;;...-------

<?!,$ 69.843.871,68. - Já as fichas de reabilitação' comporta- Os novos vereadores, empossados di� 1.0 de feve-
rarn-se da seguinte forma: 1.862 ficha� e Cr$' 5.195.919,09 reiro, �rabalham em 'ritmo mais agressivo do -que 9s
em 1980, 1.674 fichas e Cr$ 13.706.964,98 em 1981 e, 2.473 da leglsl!'ltura passada, todaVia, são protagonistas de
fichas e Cr$ 34.103.790,90, no ano que passóu. algumas discussões desnecessárias e demonstram ain-

Quanto as negativas, através de intercâmbio, -foram 445 da muita insegurança e, nota-se, muita falta de orienta-
(Cr$ 3.050.912,94) em 80, 507 (Cr$ 7.656.87.4,35) em 81 e 442 ção. Principalmente os do PDS o. que tem caracteriza-
fichas (Cr$ 20.070.579,98) em 1982. Através do intercâmbio, �o essa nova safra de vereador�s, pelo menos até aqui,
as fichas de reabilitação' foram: em 1980, 204 fichas _ Cr$ .... e o volume deindicações apresentadas, de interesse co .

842.333,17, em 1981, 285 fichas - Crt 2.702.415,95 e, «;Im
)tivo.

.

1982, 258 fichas, para um total de Cr$ 8,646.933,48.
I

O Instituto Nacional de Assistência' ao Estudante
'lNAE) e o Governo do Estado de Santa Catarina, em

aqosto do ano pasado, firmaram convênio transferindo
à Secretaria da Educação, a execução do Programa Na
-:ional de Alimentação Escolar (PNAE). Em função desta
transferência, coube a 19.8 Unidade de Ooordenação Re

gional (ÚCRE); coordenar todas as atividades relativas
i merenda escolar nesta microrregião. \

O programa de atendimento atirtge a aproximada
mente 15 mil crianças e jovens das unidades escolares
estadúais, municipais e. particulares, Sesi, Senai, Ação
Social (creche) e Apae, perfazendo um total de 156.
escolas e instituições, que preparam e distribuem os

alimentos, que variam entre sabores doce e salgado,
permitindo as escolas oferecer cardápios variados, co

mo Novo Milk (MHk Shahel sabor banana, caramelo e

morango, feijão pré-COZido, muito bem aceito pelas
crianças de nossa .região, além de sopa sabor galinha,
proteína texturlzada de soja, farinha láctea, azeite, ma
carrão, biscoitos, entre outros. '

A UCRE já recebeu cerca 'de 14 toneladas de ali
mentos para iniciar o' programa de distribuição da me

renda em 1983, devendo os mesmos chegar nas esco

las no decorrer da próxima semana. A supervisão do

Programa é de competência da Divisão Executiva de
Inspeção Geral (DIVIG), que acompanha, avatia e con

trela a armazenagem e distribuição.
E pa-ra a sua execução, à ,19. UCRE vem recebendo

apoio
I

das Prefeituras'. Municipais, especialmente' no o

transporte dos gêneros dó depósito de' JoinviJ.le para
Jaraquá do Sul, bem como na distribuição às unidades
escolares beneficiadas. Essa distribuição regular da
merMtla é considerada fator importante para o alcance
de uma das metas prioritár-ias da Secretaria da Educa
ção, qual seja, a redução, a níveis justificáveis, 'dos ai
tos índices,de evasão esoolar hoje verificados, especial
ment? o.s da evasão provocada �or. -carênclas de ordem
econormca, .

A propósito, a redução dos índices de evasão es

colar é um dos três objetivos bâslcos do novo secretá:
.

rio da Educação_, Moacir Gersávió Thomazi, pronunciado
por ocasião de sua posse, terça-feira. Os demais obje
tivos são a expansão das oportunidades educacionais e

melhoria da qualidade do ensino público gratuito.

,Capital Sul Americana do
,

Chapéu

Ihões e 200 milhões, o que,
equivale a uma - média
mensal de Cr$ 183 mi
lhões de arrecadação, pa
ra uma dívida líquida de
Cr$ 111 milhões, sendo
Cr$ 101 milhões junto a

Cesbe, que foram por ele
parcelados em seis paga'
mentes, com vencimentos
mensais a partir de ....

25.02.83..

Servico de Protecão ao Crédito mostra as
. ,

ocorrências dos últimos anos'

Edição N0 3.228

A novel'a continua: Prefeitura rescinde
o convênio com a (asan

MunicípiO vai impl1antar o pré-escolar na

Escola 'Alberto Ba,uer··

TIE acolhe mandado. Jaraguá do Sul

terá dois novos vereadores

I

, .

o prefeito Durval Vasel participou terça-feira, em Floria
nopohs, �a posse. d� governador. Esperidião Amin, onde presen
tes. tambem a maIOria dos prefeltos( e deputados oposicionistas,

. ele�tos em novembro. O alcaide disse que participou das so
lenidades por ser um democrata e por ser o ato legitimado pela
vQntade popular, pelo voto da maioria, "pois se defendemos a
,democracia plena, nada mais justo dQ que ·testemunhá-Ia em o

topa a sua plenitude". Ainda na Capital, com a intercessão do
Estado, foi pleiteada ao Ministério dQ Interior, uma verba no

valer de. Cr$ 20 milhões, para fazer frente as despesas empre
gadas

.

na recuperação de estradas, pontes e pontilhões do
interior do município, grandemente prejudicadas pelas fortes
chl;lvas que caí�am no mês passado.

.
.

. ,A prefe.itura, está tratando da reestruturação da Comissão
Municipal de /Trânsito, para .que ela possa, logO-; iniciar o seu
.trabalho. Uma das suas primeiras intervenções será a reaii-
zação de estudos e abertura da ligação da Reinaldo Rau com a

Prqcópio Gomes, o que possibilitará uma série de modificações
no trânsito urbano, que carecfl de soluções imediatas. Informou
.ainda o prefeito que os alvarás de licença, deste Imo, deverão
ser retirados no Setor de T,ributação da prêfeitura, cuiEl primei-
ra pim:ela vence no dia 31 de março. •

Destacandri que a educação é uma .das metas prioritárias
da sua administração, consubstanciado nos pedidos de pais de
alunos e diante da existência de espaço físico disponfvel,.Vasel
determinou ao secretário de Edticação, Cultura e Esportes,. a

,priação do pI'ã-escolar na Escola Municipal' Alberto Sauer loca"
lizàda na rua Guanabara, que initialmente funcionará com 24 alu-
nos, a paqtlr 'dos próximos dias.'

.

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina,
durante a sessão plenária de qulnta-felra à tarde, julgou
e deu ganho de causa ao mandado de segurança impe
trado pelo então presidente' da Câmara de Vereadcres,
José Alberto Klitzke e pelos dois primeiros suplentes das
bancadas do PDS e PMDB, Ãlido Pavanello e Almiro An
tunes Farias Filho, que não aceitaram a fixação' do núme
ro de cadeiras do Legislativo 'pelo número de habitantes
da cidade, contrariando lei anterior que determinava a

fixação pelo. número de eleitores do municfpio.

Ainda no ano passado, conhecidos os resultados

� ddas eleiçt.õe�, através de' Resolução, a Câmara de Verea-

lares
au onzou uma ação contra o critério da Lei Com·

plementar n.o 18, de 29.09.82, baixado em plena'campa-
. nha eleitoral, quando QS. partidos já haviam. fíxado o nú-_

mero de candidatos proporclonarmente ao número de ca- .

deiras a serem preenchidas (em Jaraguá do Sul seriam
15 vereadores, pais o município tinha mais de 3Q mil e

·Ieitores).

Segundo a Lei, çomo Jaraguá do Sul, sequndo o

Censo/80 não tinha 50 mil' habitantes, permaneceria com

o mesmo número de vereadores, ou seja 13, o que de
fato ocorreu, eles foram diplomados e empossados e o

número permanece até .então . O processo correu � e an-
. tes do jUlgamento, quinta-feira, o Procurador do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina, já havia emltldo
parecer favorável ao mandado de segurança. ,

Além do Prof. José Alberto Klitzkf:! (que' forma-se
em' advocacia no próximo imo), a ação foi encaminhada
pelo Dr. Nardlrn Lemke, de Blumenau. Com o ganho Ide causa, aguarda·se a publicação do acórdão no Diário
Oficial da Justiça, p�ra, em, �egUid�, o Juiz Eleitoral. da�17.a ZIJl1&1I Dr. Hamilton "11010 Alv.es, 'jo'1l@r as providên
elas cabfvels, objetivando a efetivação dos primeiros su

plentes como titulares e a consequente modificação das
demais suplências .

Desta forma, a Oâmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, hoje, integrada por treze edís, contará, nos próxi
mos dias, com a Inclusão dos veréadores Álickl Pavanello

.

(PDS) e Almiro Ant;unes. Farias Filho (o Peca-PMDB). Áli
do P,avanello, atualmente 1. o suplente, deverá se revezar

com o 2. o suplente, José Alberto Klltzke, no' cargo, se

gundo o que ficou convencionado entre ambos, isto é, cada
qual terá mandato .de, possivelmente, seis meses.

\

A ação ganha pelos vereadores, está suscitando ou

tras no Estadô, onde o critério da Lei Oornplementar n. o
1�, também. prejudicou os planos. de muitos Diretórios Mu-
nicipais. .É aguardar e conferir. .,

Vamos a elas. O v�rêador Errol Kretzer, apresen
to� antep.rojeto·de·lei q,ue visa dotar: Jaragl:lá do Sul de.
fel,ras livres de produtos agro-hortifrutigranjeiros. A in
icação foi rejeitada pelo PMDB, sob a alegação de

que. a il)1plantação d� feiras livres foi defendida pelo
1artldo d�ante a campanha eleitoral e que elas "que i-
'm ou n�o os feirantes", serão instaladas .ainda este
mo, segundo o líder do governo Alvaro Rosá, que teve
aprovadas indicações no' sentido de que seja patrolado e

ensaibrado todas as laterais. das ruas Roberto Ziemann
e Jorge Czerniewicz, além do que, ao Executivo, solici
tou medidas urgentes para reintegração do Samae ào
patrimônio do município.

.

Marina Verdi Lenzi. pediú ao Prefeito, a confecção
de uma rede, com malha 20x20, de 100 metros de com

primento por 3 d� altura, para ser doada ao Corpo de
Bombeiros Voluntários, para que possa ser utilizada
quando de úm eventual afogamento que ocorrer na re

gião. O vereador Atayde Machado IDadi) teVe aprovadá
indicação' no sentido de que seja construída uma ponte
em c�nc�eto arma�o, na ru� José TheodorQ Ríbeir.o !Ilha
da FIgueIra) e LUIz Zdnta, qUe posteriormente aceitou
a adesão, na indicação, dos vereadores Lauro Siebert
� Adernar Wlnter, solicitou o envio de comunicação 'ao
Ex-ecl;ltivo, para que prOceda um estudo de viabilidade.
par-a a completnentação da paVimentação asfáltica nas

ruas Berl:ha Weege, Pastor' Albert Schnelder e Horário
Rubini, todas na Barrac(Jo Rio Cerro.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,\".(� 'A' dW�1:ôra 110 COH-18 da' APA'E de Jara-
'guá do Sul, Profa. Josiani Toledo, Soares; mante
ve contacto. com o secretario de educação, Cultuo.

, -ra e Esporte, Balduíno RauHnó, da Prefeitura Mu-,
níclpal de Jar�guá AO Sul, no "481 foram abordados

, assuntos de Interesse mútuo, ligados a educação \

éspecial..
'

quando 'ficou acertado que a situação
.funclonal dos onze professores beneficiados pelo
município continuará sendo a, mesma, o que per
mitirá à, lnstttüjção a perfeita continuidade de seus

trabalhos.

,

• Conforme 'informações da Delegac,ia da Re
ceita Federal de Joinville, na área da Agência de

Jara!;iuá do Sul, que abrange,' além, da sede, os

munlcípíDS' de Oorupã, Guaramirim", Schoeder e

,Massaranduba, foram arrecadados em, impostos
federais, no ano passado, eX,tra-oficialmente, Gr$
2.548.105.344,00. A malor parcela coube ao Impos
to' de Renda, vi"dl) em segutda o IPI, IOF, T�U,

.

ISm, entre.outros.
'

• A Divisão de Tributação da 'Prefeitura Muni
cípal ,de Jaraguá' do Sul, iniciou esta semana a

entrega dos formulários para preenchimento das
Declarações do Movimento Econômico, referentes
ao ano-base de 1982; cujo prazo máximo para en

trega expira-se no dia 30 de abril. Consoante o

Chefe da' Divisão de Tributação, Waldir Octávio
Rubini, espera-se o retorno de número superior a

rnll declarações, qy_e após serão analisadas e con

feridas. Os formulárlos poderão ser apanhados e

.sntreques no setor de protocolo da Prefeitura. }

,
,

• O vereadorpresidente Esmeraldo'Chiodini,
da Câmara de Vereadores de Guaramirim, solici

tou ao secretário Moacir Gervásio Thoma�i, da
Educação, melhores informações � es?lareclmen=
tos aos pais e parentes dos exeepClOn?I�, que .pro
'curam a pensão vitalícia de meio salário rmrurno,

isto é, para aqueles, cujos pais, tutor�s. ou resp�n
sáveis percebam até dois salá..fios .rmrurnos, ChlO

dini quer saber o que é necessário fazer para _se
beneficiar da citada Lei que instituiu essa pensao,
'uma vez que é grande o número d� pais e paren:
tes de excepcionais que buscam mformaçoes a

respeito.

• O movimento bruto da Festa de Nossa Se
nhora de} Caravaggio, realizada dias 1 � e 23 de mar-

,

ço, em Nereu Ramos, foi de Cr$ 4.830.000,00, serr
do que o líquido da festa propriamente dita foi de
Cr$ 1.078.045,00 que somado ao líquido do sorteio
Cr$ 1.848.116,00, resultou em Cr$ 2.926.161,00.
Esse montante' será empregado nas obras de re

forma do telhado da igreja.
• A Embi'atel está informando qUe dispõe de

mais 15 canais 'de telex para Jaraqué, do Sul, para
instalação imediata. As empresas iJiterestadas de
verio entrar em contacto com a Embratel, em Join
ville, na rua Engenheiro Luiz Niemeyer, 185, tele
fones (0474) �20569 e 225317, ou telex 0474 159.

• A surdez, provocada pelo ruído das máqui
nas e a bisSinose, doença causada pela poeira do
a1godão que se acumula no pulmão, são os pl:inci
pais males constatados nas empresas de fiação e

teçelagem, atualmente. Contudo, não existe dados
precisos sobre o número de caso� para um possí
vel controle destas doenças ocupacionais. Neste

, ,sentido, terça-feira, em Joinville, a Delegacia Re
gional do Trabalho reuniU-Se com médicos de dez
empresas de fiação e tecelagem, quando foi dis
tribuído um. bole�im sobre saúde, ocupacional, a

,se� p�ee��hldo trnnestralmente pelas empresas. O
obJetiVO e cadastrar na DRT as doenças do trabalho,
para co?t�olá-Ias "rigorosamente. De Jaraguá doSul partICiparam a Cyrus, Marisol, Jarita e Malwee.

.' A Mesa Adminístrativa da Câmara de Ve
rea�ore� de Guaramirim, baixou decreto, fix-ando
em Cr$ 33.155roo a remuneração total dos vereà
dor�s guar-ªmirenses, sendo Cr$ 16.577 50 a parte'variável. '

� ,

A Ássociação Coinerciaí e Industrial de
earagua �o �!ll - �ue quarta-feira realizou o VIncontro de Empresarios - vai reativar o seu Oe
�artaf!1ento Jurídico, que ai partir de 1.0 de abril
O�i��� � �argo dos advogados Humberto Pradi e

àS' 9 horaalzer, que atenderão diariamente das 8

rario
5, no �ntr9 Empresarial. Fora desse ho

ciação�s aSSOCiados poderão encaminhar à Asso-
fiscal ;�r:tá��ansult8,$ sobre matéria trabalhista,

J

ment� direto' at ed o�trasJ pois aléllJ. do atendi
receres sobr� rne�é�.r °d a .consultas,'e emitirão pa-

, - a na e Interesse das em,prel;las.

',' '#" ih '" F.OTocópiA�
f� id� '; � '�\ :,:;� -;" ${I

, '-f:

Se o seu problema é

�8te, 'procure-nos. Organl-
28010 Contébll "A Comerci
ai", Rqa Cei. Procópio Go"
me.' de Oliveira 290, anexa

'.a red�çãO- deste Jornal.

Faça uma Assinatura

do "(orreio,doPovo"
os 3.QOO,OO

,

.

��JI��!��.•�iI'·�·'l��;�A' ,f.,� A'iks�õsá!'Edéltraut;' as Cf bJi Ih�s" tres g,eo"
ros, três netos e demais parentes do mesqueclvel,
e sempre lembrado

ARTHUR' GUILHERME GEJ:4MANO GUMZ

agradecem sensibilizados as manifestações de ca

rinho, amizade' e sOlidarie_9ade � a todos os que

de 'uma forma ou outra se'aseocraram ao pesar d�
família por ocasião do seu falecimento, acontecr
do no dia 21 de março, no Hospital Santa Cruz e�
Curitiba com a idade de 62 anos. Um agradecI
mento �special ao Pastor Gerhard Briese, pelas
palavras de conforto, ao Dr. Wanderley Quarte pe=
reira, à equipe médica e de enfermeiros do Hos

pital Santa Cruz, pela dedicação _profissional.' ,en�
fim, aos amigos, vizinhos, conhecldos e_funCioná
rios das empresas ,GOmz, pela colaboraçao prestar.
da no mome.nto de imensa dor, enviando coroas,

flores e tel�gramas e acompanhamento até o cemi
tério da Comunidade Cristo Bom Pastor, de Rio
Cerro II.

No ensejo, convidam para o Culto a realizar
�e dia 03 de abril de 1983, às 8 horas, na Igreja
Cristo Bom, Pastor, pelo qual antecipam aqrade>
cimentos.

Jaraguá do Sul, 24 de março de 1983

I

I

",{�' <'

ÃríhUr ','

G . ,l, '���� J��in'�r.e if'?J!���::'���«.6.g��erTl' '. ,"\;,',�",' '""",,,.
E
-' deixou de ser, depois. ,q4_e"par;· '"

portante para mim" ,nao
Uma leve dor sinto no meu,

tiu d-:_sta para uma melhorietividade foi ferida p�a fatali-
coraçao porqude da nossa �s vão antes e outros depols ..
dade.: E ver a e que u

d I dla vamos ter o

Questão de tempo, porque to os" a gum I

mes,:"o caminho.
,

Mas ele foi antes. Jnesperadamente. .' h
Arthur velo, a ser meu conhecido, I� no Pllarzm o.

De ois amigo. Mais tarde colega de es�udos, quand? �'

o

Ex�rcito o apanhou de /cheio, na Cavalaria do Boquelrao.
T f I

• doutorzinho", reclamava o defensor.
empo e o pro - T" h

'

planos tra-
, Sempre mostrou determinaçao: ln a os

;

çados em sua cabeça. Por vezes, quando em. �evanelOs,
, às margens de um ribeirão, perto d� Santa FeliCidade" el.:
desfilava Os sonhos do futuro. Queria engrandecer o patrí

mõnlo de seu pai, também falecido precoc�mente.. _

Estava determinado a ser alguma corsa na' vida, co

mo de fáto foi,-
Era irrequieto. Algu"'1a coisa o impulsionava ,para

frente. Até que a morte o colheu.

Lembro ao acaso quando já sentávamo�' os, bancos
escolares, aprendendo 'os segredos da contabilidade, ele

sobressair-se dos demais e, alguém lembrou a sua pare

cença com o Presidente ,da época, o dr. Getúlio VarSUls, e

não demorou era 'o nosso "Gêgê". ,

Formamo-nos e cada um foi para o seu lado.
Ele, Arthur, voltava para Jaragué do Sul, enquanto

eu continuava em Curitiba como Chefe de Escritório da
firma do Governador Luplon e enfrentando a Faculdade de
Administração e Flnançae do Paraná.

Arthur voltara para .dar aquela mão para o pai, que
tempos depois também" deixava esta terra.

Veio o ano de 1948. Numa noite chuvosa e fria de
junho, Arthur batia na porta da casa de Dona Ida, queren
do saber onde estava Eugênio, com quem precisava, falar
urgentemente.

Ipese agora em

novo endereço
, A Agência de Jaraguá do
Sul do Instituto de Prevl
déncia do Estado de Santa
Catarina-I P E S C, que an

teriormente funcionava nu- ,

ma das dependênclas do
antigo mercado municlpal,
passou a atender agora, na
rua Reinoldo Rau, n. o 86,
Sala 8 do Edifrcio Mário
Tavares, próximo a Unidade
Sanitária.

Tornava conhecimento, então, de que urn deputado
precisava de um contador. E acabei vindo à Jaraguá do
Sul, pelas mãos do GG� ou melhor 90 Arthur Gumz, para
ser sócio dê .Artur Müller.

Arthur Gumz mais uma vez entrava na' minha vida.
,Jovens de espírito' e de 'idade, à miúde nos misturávamos,
com os outros para curtir fiestinhas 'que eram organizadas
e que acabaram por tirar a nossa solteírice ,

I
Edit-al n.o 13.066 de
11-03-1983.

'

Cópia recebida do Cartório
de Schroeder, neste Estado.
ROLF PREILlPER E' ASTA
VOGEL -

\ Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Verê,
Paraná, domiciliado e resi
dente em SChroeder, neste
Estado, filho de Osvaldo
Preiliper e 'de Ema Prelll
per. - Ela, brasileira, sol
teira, auxiliar de compras,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em

Estrada Itapoêuzinho, neste
distrito, filha de Conrado

'

Vogel e de Eltrauth Clara
,
Vogel.

I àuando, do meu casamento com Brunhllde, ele foi
,meu padrinho de casamento. Depois velo a vez de Arthur
casar com Edeltraut e, quando nasceu Gustavo, trágica
.rnente falecido, acabamos sendo seu padrinho.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA
TABEI-IÂ D'ESIGNADA E 0-

, FICIAL DO REGISTRO DE,
PROTESTOS.

EDITAL
Pelo presente edi�al de

citação pedimos aos senho
'res abaixo relac.ionados que
compareçam em nosso car
tório para tratarem de as
suntos ,de seús interesses:

,

ALFREDO DE BORBA -'
Estrada Bananal - GUARA
MIRIM - AI1TUR REINE ,_
,Estrada Bananal - GUARA
MIRIM - ALCIDES DA RO
SA - Estrada Itapôcuzinho
s/n.° - Nesta - ,AGRO
PASsTcORIL VALE VEFlDE
LTOA - Estrada Santa Lu-
'zla s/n.o, Km 12 - Nesta
- COM. E REPRES. PIAZ
ZA LTDA -' Fiua Reinaldo
Rau, 86 - Nesta' - ELMO
MATHIAS - Rio Cerro _:_
Nesta - GERVASIO KOS
LOSKI - Estrada Jaragua
zinho - Nesta - GENESIO,
MARCELlNÓ - Rua 39, Ca-

I .. sa 286 - Nestá - IND.
DE MÓVEIS WEBER 'LTOA
- Rua Antonio' Zimmer
mann, 63 - GUARAMIRiM
- JOSE PEREIRA - 'Ja
cu-Açu - GUARAMIRIM ..:_
JOSE ALBINO .ALBANO ';_
Estrada Guamiranga -

GUARAMIRIM ,- MANOEL
ALVES - Estrada do Sul -
G;UARAMIRIM - OSNILDO
JOSE OTTO - Putlilnga' -
GUARAMIRIM ......: REINALDO
EICHENBERGER - Estrada
Itapocuzillho, s/n. o - Nes
ta - VICENTE ELIEZER
PEREIRA - Rua Guilherme
Weege, 92 - Nesta -

VALOIR BERNARDI - Bair
ro Avai - GUARAMIRIM,
ÁUREA MQLLER GRUBBA

Tabeliã Designadll.-
'

Arthur era um empresário, Nunca a política o sedu
ziu. Mas participava e, mais uma vez, Arthur entrou na

minha vida, patrocinando a minha candidatura como vere

ador pele Rio Cerro, o que fui.

Chegou a época do "Choco-Ieite". Arthur lutava'
desesperadamente para descobrir todos os segredos des
sa Importante bebida. Mas descobriu também, que um no

me, - a masca -, era importante. ,E como.

Comunicado

A empresa GUMZ IRMÃOS S.A. INDOSTRIA, COM�R
CIO E AGRICULTURA, comunica com pesar o falecimento
de seu Diretor-Presidente, Sr. Arthur Guilherme Germano
,Gurnz, ocorrido no dia 21 de março de 1983, no Hospital
Santa Cruz, em Curitiba, e agradece a todas as manifesta
ções de solidariedade dirigidas por ocasião do infausto
acontecimento. (fI Q\

Começava, então uma outra luta, terrível, de muitos
anos, .suadamente conquistada, passo' a passo, com a in
terveniência do dr. Luiz de Souza e a decisiva participação
do hoje finado deputado federal Lauro Carnei,rO' dã- Loyola.
Foram tempos angustiosos que nós dois vivemos, poi�,' es
tava em risco um patrimônio, o mais belo de todos no Rio
Cêrro. E vencemos, apesar da adversidade rondando 0$

nossos cam'lnho.

,

Depois nos separa!TI0s por algum tempo. Cada um

tinha as suas ocupações _ As distância� muitas veze$ tur

vavam a nossa efetividade.

Lembro quando Arthur completou 50 anos, Que fes
ta•. , que brilho e ,.que alegria no .coração do meu ,compa

,

dre Arthur Gumz. Fazia gosto a gente ver o aniversariante
desfilar no meio' da multidão que o aplaudia.

No dia 11 de março voltava à Curitiba para uma ci"

rurgiá e no dia 21, às 16 horas, quando já se prepar!)va
para mais uma volta à Jaraguái dessa vez o destino lhe

preparou uma falseta. Não mais chegou a rever o seu verde
e encantado Rio CerrQ e o ,império industrial que construiu
ao longo de tantos anos, um modelo de organização, um

dos melhores do país, lembrando as andanças minhas e de
Arthur por Três Rios, Juiz de F-óra, Além Paralba, São Lou

renço, Cambuqulra, lambari e Pouso Alegre, em busca de

protótipos 'que pudesse aplicar em sua' jaraguaense Santa

Catarina tendo, 'às vezes, à tirapolo o nosso querido José
Castilho ,Pinto e as visitas ao Instituto Candido Tostes, ,a
maior expressão em termos de t(atamento de leite na A-' I

mérica do Sul.

Ainda a pouco esteve na Alemanha, para conhecer as

novidades.
, i

"

,

Estava com grandes. planos, que se frustraram para
todo O sempre no caminho de suas aspirações.

I
I
�--------------------�------.----�----

I

Rio Cerro II - JaragOã do Sul; 24 de março de 1983
,

,

C,omunicado

A empresa TECELAGE",!' GUMZ LTDA, comunica, pesa
rosa o -faleclrnento 'de seu Diretor, Sr. Arthur Guilherme
Germano Gumz, ocorrido no dia 21 de março de 1983, no

Hospital' Santa Cruz, em Curitiba, e agradece a todas as,

manifestações de solidariedade e carinho dirigidas por
,

ocasião' dó seu desenlace.

Rio Cerro II - Jarl:lguá do Sul, 24 de março de ,1983

Morreu o meu Compadre Arthur.
Pra mim ele sempre foi, muito especial e! important�.
Qúe' Deus guarde a sua boníssima alma de bandeio,
rante catarinense.
E que seu corpo descance em paz.
Sinto demais a sua ausência.
Adeus colega e compadre.
Tchau Amigão!

Eugênk> Victor Schmôckel - 03/83.

comunlcado

sua
, .

teclllca e

Data:·,' dia
Loca!:' Rua

,Comércio e

inau!!Ural
Indústria

de,
•

. " .

asSlStencla

conosco

Rreithaupt S.A.� tem o

16.3 loja, constituída de
linha Yamaha Look

de abril'-
, i

7
•

convidar
motos Yamaha'
(moda jovem!

horário: 18,00 horas
da, Silva, 230

'

'SUPERMERCADO GUMZ LTDA, com pesar, comunica
o falecimento de seu Diretor,' Sr. Arfhur Guilhel1'me Germa
no Gumz, ocorrido no dia 21 de março de 1983, no Hospi
tal Santa Cruz, em Curitiba, e agradebe a todas as mani
festações de solidariedade recebidas por ocasião do infaus
to acontecimento.

Rio Cerro - Jaraguá do Sul, 24 de março de 1983

��------------------�------�------------�

I Comunicado aos Senhores

Proprietários de Terrenos ,Baldios

A Prefeitura MUnicipal de 'Jaraguá do Sul $olicita
,', áos Srs. Proprietários de Terrenos Baldios no Cen-
tro El Periferia d� Jaraguá do Súl, que efetuem a

,limpeza Urbana de suas propriedades.

Caso não seja atendida esta solicitação por parte
dos Srs. Proprietários, o Poder PubliCO Municipal
comunica que toma.rá medidas necessárias para ()

, cumprimento desta advertência. Tais terrenos es

tão prejudicando o aspecto Urbanístico' da cidade
como também provocando a proliferaçãO de insetos
e animais nocivos, colocando em risco a Saúde da
população.

Colabore com a sua� cidade, mantendo-a limpa
(A�ministração VasellPiQ2eraJ;

prazer de

,'5;
,

Gumercindo
e confinne,

LOJAS

porque, 'semp�e estamos

BREITHAUPT'
I

a todos para
-

, .

:acessorlOS - \

pensandoli
em

"

voce.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital nO 13.068 de 14-03-1983.

IRINEU SCHWEIZER E ZENILDÀ DE' FÁTIMA ALONÇO -

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Luís Alves,
neste Estado, 'domiciliado e 'residente na Rua Henrique Mar�
quardt, nesta cidade, filho de OSWaldo Sch:weizer e de Amélia

Schweizer. - Ela,(bras:1eira, solteira, operária, natural de PaI.

mas, Paraná, domiciliada, e residente na Rua Henrlque, Mar- ,

'quardt, nesta cidade, filha, de ,Jo�o Maria Alonço e de Antonia

Jungles Álonço. f
'

..;
, 1--'-'-,-,

---------

Edital nO 13.069 de 14-03�1983.
'

,

S�RGIO MARANGQNI E ANA MARIA MIRANDA -

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico; natural de Guarami

rim neste Estado'- ,domiciliado e residente' na Rua Joinville,
nesta cidade, filho de Jorge Marangoni e de Estephania Klein

Marangoni. _ Ela, brasileira, solteIra, costureira, natural de
Ele, brasileiro, solteiro, desenhista, natural de' Pomerode, Rodeio, neste Estado, domlclllada' � residente na Rua Joinville,

neste Estado, domiciliado e residente na Rua Procópio Gomes, nesta cidade, filha de José Mi�anda e 'de Matild,e Miranda.
nesta cidade" filho de Eugenio Schoenau e de Wilhelmine lo ----'-,-L--"-"'''--'------lh-_._,.,...,:..',;::01'";"'--- _

Schoenau. _ Ela, brasileira, solteira, banaárla, natural de, Edital nO 13.070 de 15-03�19a3.

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em 'Rio Cêrro I,' neste SilVESTRE JUfÍI,K�S E NADI�: TIi!REZINHA AZEVEDO -

distrito, filha de Roberto Ristow, e de,Elsa' Baumann Ristow. Ele, brasileiro, solteiro" motorista, natural de Jaraguá cio
Sul, domiciliado e residente 'na Rua Jolnvllle, nesta cidade, fi-

Edital nO 13.060 de 11-03-1983.'
k I

WALDIR FRANCISCO DOS SANTOS E MARIA ELISA DE OLl-
lho de Valdir Junkes é de I-';erezlnha�eira Jun es. _' E a,

brasileira, solteira, professora, natur.aíde·' G,uaramiri'm, neste

Estado, domiciliada e residente em Vila' Lenzi, neste distrito,
filha de Florival Sebastião de, Azevedo e de' Lucia Wilbert de'

Azevedo.

Áurea Müller Grubba, Oficiai do Registro CI
vil do '1.0 Distrito dá 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
",asar:

Edital nO 13.055 de 09-03-1983.

Cópia recebida do Cartório de Guaramirim, neste Estado.

FRANCISCO WALDIR LAZZARI� E SfLVANIRA DA SILVA -

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de- Guaramlrim,
neste Estado, domiciliado e residente em Guaramirim, neste

Estado, filho- de Euclides Lazzaris e de Ladina Hafemann Laz

zaris. - Ela, brasileira, solteira, servente, natural de Terra

Rocha,' Paraná, domiciliada e residente em Vila' Lerízl; neste

distrito, filha de Jorge Adão da Silva, e de Francisca I..eôncio
da Silva.

Edital, nO 13.056 de 09-03-1983.

A�RCIO PEREIRA E IRACILDES KAMCHEN -

Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural de Massaran

duba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Piçarras,
nesta cidade, filho de Francisco Pereira fi de Donzila Pereira.
_ Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Piçarras, nesta cidade,
filha de Gustavo Kamchen e de Natalia dos Santos Kamchen.,

Edital nO' 13.057 de 10-03-1983.

LEONIR MÁRIO IKRAUSE E ZENAIDE DOS SANTOS -

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Jaraguazinho, neste distrito, filho
de Heinz Krausa e de Neli Casagrande. _ Ela, brasileira, sol
teir-a, do lar, natural de Jaraquá do Sul, domiciliada e residente
em Jaraguazinho, neste distrito, fil�a de José dos Santos e de
'Maria dos Santos.

'-_ .. - __ o ' _

E;dital n? 13.058 de 10-03-1983.

VALDIR JOS� WITTrKoWSKI E EDIR SASSE -
_ Ele, brasileiro, solteiro, lndustrlárío, natural' de Massaran

duba, neste Estado, domiciliado e residente em Rua Tubarão,
nesta cidade, filho de João Wittkowski e de trena Neumann

Wittkowski. _ Ela, brasileira, solteira" Industrtárla, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua João Marcatto,
nesta cidade, filha de Egon Sasse e de Hllda Drews Sasse.

-- -
.

Edital nO 13.059 de 11-03-1983.

ANGO SCHOENAU E WALLV RISTOW-

VEIRA -

Ele, brasilelro, solteiro, marceneiro, natural de Fraiburgo,
neste Estado, domiciliado e residente em São Bento do Sul,
neste Estado, filho de Maximino dos Santos e de Dorvalina dos
Santos. _ Ela, brasileira, solteira, operária, natural, de Pri

meiro de Maio, Paraná, domiciliada e resldente em Jaraquá
Esquerdo, neste distrito, filha de Artolino Francisco de Olivei
ra e, de Irene Maria Gomes, de Oliveira.

Edital nO 13.061 de 11-03-1983.

NORBERTO HEIL E ANGELINA INI!S SCHMIDiT "....

Ele, brasileiro, solteiro, técnico têxtil, natural de Brusgue,
neste Estado, domiciliado e residente em Pomerode, neste Es

tado, filho de Valentin Hei) e de Evellna Heil. _ Ela, brasileira,
solteira, lndustrláría, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua 4�, nesta cidade, filha de Alais Schmidt e de

Catarina Zatelli schmtdt.
Edital n? 13.062 de 11-03--1983.

,

Cópia recebida do Cartório de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

PAULO ROBERTO MANCK SO�RES E MARIA CHAVES :-

Ele, brasileiro,' solteiro, engenheiro, natural de Porto Ale-
,

gre, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente na Rua Venân

cio da �i1va Porto, nesta cidade, filho de WiUbaldo da Silva
Soares e de Iara Manck Soares. _ Ela, brasileira, solteira,

s�cretária, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, domi

ciliada e residente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. filha

de' Pedro Celestino Chaves e de Maria Adelina Chaves.

Edital nO 13.063 de 11-03-1983.

'MARCIO MARQUARDT E DAGMAR BRUEHMUELLER -

Ele, brasileiro, solteiro, desenhista, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em Vila Sandra, neste distrito, fi
lho de Norberto Marquardt e de Lili Maier Marquardt. - Ela,
brasileira, soltei�a, balconista, natural 'de Jaraguá do Sul, do

micillada e residente na Rua Waldemiro:'Schmitz, nesta cidade,
,

filha de Lorenço Bruehmueller e de Maria Corrêa Bruehmue'ler.

Edital nO 13.064 de 11-03-1983.

ADEMIR 'KROGER E' ROSELV FRITZKE -

Ele, brasileiro,'operário, solteiro, natural de Pomerode, nes-
,

.

te Estado, domiciliado e reside�te na Rua Roberto Zlemann,

.

, "', '

'....
• 'f. ,', . 't,-' .

nesta cidade, filho de Ego!1 Krüger 'e de Gerdà KrÜ'ger. _ Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de' Massaranduba, neste Es

tado, domicilIada e residente na' Rua Roberto Ziemann, nesta

cidade, filha de Max Fritzke e de Ignez Fritzke.

EDITAL. DE CONVOCAÇAO
,

Pefo presente, na ·forma do artigo 29 dos Estatutos,
Soclals, vimos convocar os assoelados do Clube
Atletlco Baependi, .para a Assembléia Geral Ordiná-
ria, à realizar-se no dia 31 de Março de 1.963, às

20:00 hs., na Sede Social do Clube, na rua Augusto
Mielke, 466, para tratar �1l se9.!:!_Ínte

ORDEM DO DIA .

1. Apreciação do Balanço Patrimonial e contas
relativas ao exercício Ifinanceiro encerrado
em 31 de Dezembro de 1.982. <T

2. Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal.
3. Assuntos diversos de interesse da .Socleda:

de. I

Outrossim, esclarecemos que, na forma do artigo 29
§ 1.0 dos Estatutos Sociais, na falta de Quórum regu
lar, realizar-se-á a Assembléia meia hora após, com

qualquer número de associados.
Jaraguá do Sul, 23 de Fevereiro de ·1.983.

A OIRETORIA

Edital n-O 13.065 de 11-03-1983.

FLAVIO AMORIM E SANDRA MARA RODRIGUES -

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natúral de JoinviJle, hee-
,

te E�tado, domiciliado e residente na Rua Waltér Marquarclt,
nesta cidade, filho de Arno de Amorim e de Amélia de Amorim.
_ Ela, brasileira, solteira, operária, natural de ,Octacllio Cos

ta, neste Estad�, domiciliada e residente na Rua Bertha Weege,
nesta cidade, filha de Elpidio Rodrigues e de Norma 'Teixeira

Rodrigues.
Edital nO 13.066 de 11-03-1983.

Cópia recebida do Cartório de Schroeder, neste Estado.
ROLF PREILIPER E AS:t'A VOGEL -

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ver.ê, Para

�á, domiciliado e residente em Schroeder" neste Estado, filho
de Osvaldo Preiliper e 'de Erna Preiliper. _ Ela, brasileira, sol

teira, auxiliar de' compras, natural de Jaraguá do Sul, domici
liada e resldente em Estrada ltãpocuzlnho, neste distrito, filha

de Eldrauth Clara Vogel.

Edital nO 13.067 de 14-.Q3-1983.

ADEMIR OENNING E DULSI THIEI.JKE -

'Ele, brasileiro, soldador, solteiro, natural de Rio Fo rt_una,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua José Bauer, Res

ta cidade, filho de Adolfo Oenning e de Olinda Roecker Oennlnq.
_ Ela, brasileira, solteira, industriária, "natural de troledo},Pa- .

raná, domiciliada e residente na Rua José Bauer, nesta cidade,
filha de Lindolfo [l'hielke e de Emma Kapp Thielke.

Edital n? 13.071 de 16-03�1983.
M�RCIO MAURO CHIODINI E DORISETE' DALPIAZ -

Ele, b�asileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguã do Sul,
domiciliado e' re�idente em Ribeirão Molha, neste distrito, filho
de João Chiodini � de Olga Franzner Chiodini. - Ela, brasilei
ra, solteira, operárta, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

resldente.ern Estrada Garibaldi, neste distrito, filha de Gelindio

Dalpiaz e de Rita Dalplaz .

Edital nO 13.072 de 16-03-1983.

JOS� CARLOS D'AMECENO E ROS� TERESINHA PELLENS -

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural, de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em Vila Lenzi, neste distrito, fi
lho de Laudelino D'Ameceno e de Paulina Rosa D'Ameceno. -

Ela, brasileira, soltelra, do lar, natural de Jaraguá do Sul, do

miciliada e residente em Vila Lenzi, neste distrito, filha de Jo

ão Silvio Pellens e de Maria Siqueira Pellens.

Edital n? 13.073 de 16-0(3-1983.

ALINOR FERNANDES E ELINA RONCHI ......

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua Walter Marquardt, nesta cidade,
filho de Pedro Fernandes e de Noemia Sanson Fernandes. _

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada 'e residente em Ribeirão Molha, nes

te distrito, filha de Verlano Chisto Ronchi e de Lavina Melchio-
'

retto Ronchi. ,

,
,

GUMZ IRM:AOS S.A. IND. COM. E AGRICULTURA
- JARAGUÁ DO SUL - SC -

CGC/MF N.o_ 84.430.636/0001-63

AVISO AOS ÀClO�I.AS
Acham-se a disposição dos Senhores Açlonlstas, na

sede social da empresa, os documentos a que se refere
o Artigo 133 da Lei n. ° 6.404 de 15-12-1976, relativos ao
exercrclo social encerrado em 31 de dezembro de 1982.-

A DIRETORIA

. EDlfl'AL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E, EXII',RAORDINARIA

São convidados os Senhores Acionistas, desta So
cfedade Anônima, para reunirem-se em Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de abril
de 1983, às 9,00 horas, na sede social, situada na Rua Gus
tavo �umz, 488 no Bairro Rio Cerro " neste Município de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, afim de tomarem
conhecimento, discutirem e deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
.

1 .

° - Apreciação, discussão e aprovação do Relatório
da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativas ao
exercfcio social encerrado em 31 de dezembro de 1982;
2. ° - Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do _

exercicio e a distribuição dos dividendos;
3. ° - Eleição da Diretoria e fixação das respectivas re

munerações;
4. ° - Aumento do Capital Spcial de Cr$ 116.640.000,00

para Cr$ 349.920.000,00 mediante a capltaltzação da Cor
reção Monetária do .capital realizado e de outras reservas

legalmente existentes; .

5. ° - Alteração do Artigo 5.° do Estatuto Social;
6. ° _ Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Jaraguá do Sul (SC), 02 de março de 1983
ARTHUR G. G. GUMZ _ Diretor Presidente

CPF n.? 004.354.579-34

,

Edital nO 13.074 de 16-03-1983.
'

EROLD KRESSIN e ILVI ELERT -

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na Rua Guilherme Behling, nesta

cidade, filho de Erich Kressin e de Erica Grossklags Kressin.
- Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraquá do

Sul, domiciliada e residente em Ilha da Figueira, neste distrito,
filha de r:rvino Elert e de Paulina Dorn Elert.

,Aproveite eis sensacionais
, ofertas da ,

GRANDE VENDA

COOPERAÇAo
e ganhe muitos cupons

para concorrer a
5,MONZA •

5 ns • coras PIIIIIps

Revenda e assistência técnica SHARP -

DISMAC _:_ OLIVETTI e relógios ROO BEL. Com
pra e venda de máquinas usadas. Oficina de má
quinas de escritório e acessórios em geral.
Rua Venâncio da Silva Porto,331 - Fone 72-1492

Jaraguá do Sul-SC.

Comercial' Flor ianl

A moda certa em roupas e calçados é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opções para
cada estação.

. ,

'C I N D E R E L A

Veste bem. A moda certa, na Gumercindo e na

Getúlio Vargas.

I '

Relógios, cristais, violões e artigos finos para pre
sentes, em todas as ocasiões é com o'

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

4L1e tudo lhe f..z para servir bem,
Fica na Mal. Deodoro, 364.

NO CINE JARAGUA - Te_
rence Hill e Henry Fonda
contracenam no f i I m e

"Meu nome é nlnquém",
•

que será apresentado 'a ,

partir deste sábado, até
terça-feira, .em todos os

horários de exibição. Quar.
ta e quinta-feira, "Aman,
'tea violentos", censura 18
anos.

COMUN1DADE EVANGÉLI
CA - Os seguintes cul
tos estão programados
para este domingo: Bh. em
-Jaraquá e' Santa Luzia;
9h30 em Três Rios do Nor.
te e Vila Nova e, às 19h,
culto informal, no centro,
ao encargo de professo
res da Escola Dominical.
Cursos de Noivos: Neste
sábado, dia 19, estará sen-
,do ministrado o curso de
noivos das 17 às 22 ho

ras, c�.ntinuando amanhã,
dia 20, das 8 às 12 horas.

COMUNIDADE CAT6L1CÁ
- Começa neste sábado,
às 15 horas, com uma reu

nião preliminar _[la Igreja
Matriz S. Sebastião, a

doutrina de primeira comu,

nhão para as crianças ma- ,

triculadas. Hoje será feita
a separação por classe.
Também a crisma teve ini
ciado o curso, que tem au

Jas em vários dias da se

mana. Batismo e Ca
samento: O próximo cur

so de batismo para pais
e padrinhos será no dia 9
'de abril, no Colégio São'
Luís, das 15 às 1'8 horas.
O batizado será dia 17, às
10 horas da manhã. Por

,

outro lado, o próximo cur

so de preparação ao casa

mento será no dia 15 de
maio.

EXPEDIENTE SEM' A N A
SANTA,- Não haverá ex

pediente nas repartições
públicas da adminis,tração
direta e autarquias nos

dias 31 de março e 1.° de
abril, por motivo da sole
nidade da Semana Santa.
A decisão é do presidente
Figueiredo, sendo que a

medida não abrangerá as

repartições cujos serviços
não admitam paralisação.

Koblba[b O �UDellotor
,

•

EDITAL N.o 27

O Doutor Hamilton Plínio

Alves, Juiz Eleitoral da 17.a

Zona - Jaraguá do Sul _

no uso de suas atribuições

FAZ SABER aos que o

presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem,

com o prazo de 15 dias, em

cumprimento ao art. 185

do Código Eleitoral, ás ce

dulas pertencentes às Elei

ções de 1? 11.1982, serão

retiradas das urnas e ime

diatamente incineradas" na

fornalha da firma Jaraguá
Fabril S.A., à rua Jarge

, Czerniewicz, na presença do

Dr. Juiz Eleitoral e do Dr.

Promotor Público, 13 en:
''N'"

-I ato' p Ú b I i c o, à rea'l-
" zar-se no' dia 24' de março

i próximo vindouro, não sendo
.

permitido a qualquer pes

soa, inclusive o próprio Dr.

Juiz, examiná-Ias.

E, para que chegue ao

conhecimento de todos e

ninguém possa alegar igno
rância, foi expedido o pre
sente edital, que será afi
xado no local de costume no

,átrio do Forum.
Dado e passado nesta

cidade de Jaraguá do Sul,
aos nove dias do mês de

março de hum mil novecen
tos e oitenta e três.

Eu, ass., Escrivão Eleito
ral, o subscrevi. -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Fazem anos hoje: 1�
Sr.: Atfredo ,Lange, em Coru-

P4. '
"

Sr. Renlito José Wl\nderliéh,
em Piçarras
Sr. João Carlos Lange, em

Corupá,'
'

'

Sr. ',José eruner, em liela
Vjsta do Paraíso-PR.,
'Dr. Paulo Roland Unger, em

,

Joinville
,

Fazem anos domingo
,�', se. ,inocêncio Silva

, Sra � Cecilia, esposa do
Arno ,Benetta
� Sr." José Watzkf>
Sr. ,Edgar Piazera, em

do ,Sul
Sra. Milda F. Schütze
Sra. Aracf Winter Schmldt
'Nélson Liplnski
Dr. Paulo Rooerto Bauer, em

FpQJis
Dia 21 de março

• Sr. Manuel Henrique Karatl"
em Curitiba
Sra. Renilda K. Beck
Sr. Elói Zanotti

Célia Rodrigues
Dia 22 d� março

Cynthia Simone Witkosky
Sra. Nair Elza Harbs

'

Ca-

sulli, em Foz do Iguaçu-PR.
Sr. Roberto Keiser

�Iida Mannrich, em Atalanta
SC.

,

Sr. Guido Püttjer
�r. Rogério Loewen

Sra. Eliana Zielonkà .Vlelra
Rodrigues
Sra. Edir, esposa do Sr.

Armínio Marquardt, em Joio

vllle
Dia 23 de março

,

Sra. Marta Pedri
Sra. Hertha Henschel Mar-

quardt, em Joinvilfe

Marly Hasse
Sr. Wilson Roberto

fer
Schdf-

Sr. Mauri César Raduenz
Sra. Paula Luzia Steilein, 1':0

Paraguai
Sra. Maria Muell�r Holler
,Sra, Márcia Cizeski
,Leonir Buzzi

, 'driana Cláudia cios Santos
Sr. José Jozimo Pereira
Sandro José Krause
Jerri Luciano "labuAde

Dia 24 de março
Sr. 'Alfredo Janssen
Franklin Fisclier
Sr. Rigoberto Behling
Sra. Lisete Veloso Rosa
Leonlda K. Sasse
Maria Lúcia Hórner
Osnildo José 'Neitzel
Sr. Moacyr Silva (Cifo)

Dia 25 de março
Sr. João Cláudio Braga
Sr. Ireneu Bornhausen (nes-

ta) ,

'

Sra. ,Norma Müller da SiI-
,va', ,

, .

Sr. 'José Miguel Campestri":'
'm

:' Sr. Valério Kazmierski
•

Rosàmi Sasse
Sra. Maria Pereira Nu-

"Aos aniversariantes, votos
de felicidades desta folh "

a.

* ? empresário Bru_
no �relthauPt comemorouSua Id�e nova ,quarta-fei
r:� à nOite, recebendo vá-'
riOS am,igos e na md

' esma
� Bata,. à tarde, seu'-filho, o

runmho, recebeu amiza-'des em comemoração ao

bseu quarto aninho. Para_énsl '

Rio

Dia 04 de fevereiro

Prlscila, filha de, Augusto
"(Marluce) da Silva

Dia 13 de' fevereiro

Jean, filho de Valdir' (Eliana) ,

iTravassos
Dia 22 de fevereiro
SilvJane, filha de Sebastrão

(Judith) da Silva

Dia 23 de fevereiro
Carlos, filho de Luiz (Janete)

Peters

Dia 24 de fevereiro f

Guilherme, filho de Altamtro
(Rita) Aldrovandi
Dia 25 de fevereiro

_

'

Claudimir, filho de Waldemi-
ro (Dione) Murara" ,

Dia 26 de fevereiro
Vanderlei, filha de Paulino

(Iracema) Maksimóvitz

[)ia 2:T de fevereiro
Neimar, filho de Nori (Maria)

de Oliveira

Sr.
,

Dia 28 de fevereiro

Sérgio, filho de, VigElI'ldo (Re,
nilda) Oestreich
Carolina, filha de Cyrillo (Sô

nia) Baqatolll

Dia 03 de março

Sueli, filha de Arnaldo (Em'-
lia) Pinter .

Mirian; filha de Egon (Ela:ne)
Jagnow

Dia 05 de março

Giovana, filha de Adernar. i'l-
sabei) Ersching �

Jeison, filho de Mirsciri (P'I)
'selly) Pommerening

'Dlá 06 de março
'Décio, filho de Benedito (Ma

ria) UlIer

Marília, filha de Abílio ('Fran
cisca) Schardeng

Dia 07 de março

Luciane, filha de Ademir (Ar
lete) Anaeleto

Dia 08 de março
Rafael, filho de Valcir' (Mari

Iy+ Machado

Sandra, filha de ValdHmar
(Rosângela) Dalsóquio

'

.AlIan, filho' de Vaso' (Denize)'
Schadeck

Dia 09 ele março

Rubens, filho de Rubens (Mí�
riam) Schalinski
Kátia, filha de lIdemar (h ia)

Fulik

Dia 10 de março
Regiane, fiI"a de Roland (Ger-

trudes) Reese
'

Perivaldo, filho de Fran
cisco (Olga) d� Souza

Dia 11 de março
,

Cleide, filha de Artur (E!sa)'
Schdllemperg ,

,oaniel, filho de Sérgio (San
dra) Coelho ,

Jackson, filho de Irineu (Ma
riá) Corrêa
Gabriela, filha de Adélcio

!(Alice) CampestriniI

:

i,

Dia 12 de març�
Daniele, filha de VitÓrio (ClfI_

rice) de�Ávila
Suelen" filha de Henrique

(Sueli) Lenhardt,
'

Marcos, filho de Wa:ldemar
(Irmgardt) Behnke' IDiego, filho de Case�iro (E-
Iizete) Michalak,

,

Dia 14 de março
Jáder, filho de Manfredo

(Laurita) Ktihn
Jucimara, ,filha de 'Nélson

(Luzia) Hille

D?rli, filh� de', Árno " (Ánélia)
Buttendorff '

'* A Sra. CacUda Me
regotti' Schünke, trocou
Idade .dia 10 e r para come
morar a. data empreendeu Iuma viagem ao oeste ca

tarinense, juntam�nte c'om
o seu esposo Sigolf.

resi
ami-

'

'" f " ,.."

:4u,��?J1�j ·:�.:1�l;e;:�:l� .·�;::t����{�����
rísm,o de 'Santa

catarina'l
Catarina. Trata-se da TV raguá .do Sul, com início

o empresário Udo Wagner. Vale' do ltajaf. Canal 10. às 19 horas, no Centro

qUe forma com Marguit um que ficará localizada' na Empresarial, na Avenida
casal sempre presente nos cidade de 'ltaJaí e que in- rGe.tulio Vargas 621. e o

aconteclmentos sociais da tegrarâ' a Rede' de Oomu- primeiro do ano e o pales
cidade. O casal aguarda' nicações ,EldOrado. Vai a- trante será o Sr. Vicente

para o segundo semestre tender a região do Vale do Donini, Diretor-Superinten-
a vinda da cegonha.

'

Itajaí e Norte do, Estado. dênte da' Eletromotores
.;Weg, ' que, falará sobre
Marketih,g Estratégico: Ao
final haverá um jantar de
congraçamento.Gente . & Informações.

*' o Lions Clube Cida
,de Industrial, presidido
pelo casal amigo Décio
'(Orleidé) Mengarda, que
quarta-feira entregou' a
casa para a Sra. Selma
Bolduam, que anO' passado l
teve suas dependências *' Os advogados Iri
totalmente destruídas pe,- J

neu José Rubini e Osmar
lo fogo, está progral11andol Graciola, juntama,fll:e com
um jantar, no Itajara, para

I

o economista Antôni�' A�
comemorar os dez anOs 'Zanon, estão implantan(Jo
do Clube. A coluna agrade- na cidade, uma central es-
ce a gentileza do convite. pecializada em cobFanças.

,
! Vai funcionar no t::difício

Hertel, 01::1 melhor, já está
funciooando. 'Sucessos!

*', As senhoras Maria
Júlia Ernmendoerfer, es

posa do amigo Vitinho e

Rosemary Behling, de Wal
demar, receberam na quar
ta-feira, com um concorri
do lanche, as' amigas dos
seus grupos.
------/

*' Paulo R o b e r t o

Bauer, filho do ex-prefei
to Victor (Elvira) Bauer,
qUe troca idade heste do
mingo, assumiu terça-feira
a presidência da Eletrifi
cacão Rural de Santa Oa:
tar'ina-Erusc. � um dos
mais jovens integrantes'
da nova administração es

tadual.

*' ,Em comemoração
ao seu anlversárlo, dia 15,
o Dr. Luís Carlos Bonilau
Fi, recebeu vários, ainigos
em sua residência, para a

devida comemoração. O
Dr. Luís está recebendo a

visita de seus pais, que re.

sídem em Curitiba.

'*, J� devidamente i,rr
tegrada na presldêncla do

Jaraguá Motor Clube, a a:

miga Jeanete Miriam Pis
ke, que substitui a' José
Roberto \Fructuóso. Na se

gunda secretaria, que, era

ocupada pela Jeanete, as

sumiu o amigo Sérgio Ku
chenbecker.

*' O Clube oe Bolã�
Bota Fora,� afiliado ao çru
be Atlético Baependi, ele

geu sua nova diretoria, no

início do mês. Como pre
sidente de honra, o esco

lhido foi Raimundo' Em
mendoerfer, p r e s i d e n

te Aryberto Léo Bartus
check, v i c e-presidentes,
Egolf Taeschner e' Walde
mar R o c h a, secretários
Aristides A.' MOretti

,
e

Wâldemar M. Rau, Wilson

Rabello, tesoureiros Mil
ton Maiochi e' Altair Pie

per, oradores Raimundo
Emmendoerfer,· F i d é I i s

Wolf, 'Dietrich Hufenues-,
sler e Antônio Jose Gon

çalves, excursões Guilher
me Neitzel, Flávio Ripe]
ro, Dletrich Hufenuessler,
Wigando Roeder e Bruno
Wolf, intercâmbio esporti
vo Germano Wolf, Werner
Voigt, Antônio J. Gonçal
ves e EgíQio Luchtenberg,
festas, natali'nas Walter E.
W. Gosch, Guilherme Neit-

.

zêl; Wigando Roeder e

Aryberto Léo, Bartuscheçk
e, jantar natalino Geraldo
Martins e GermanoWolf.

I,

,
o

*' O Grupo Escotei'ro
Jacoritaba" de Jaraguá do
Sul, elegeu dia 12, a nova

'diretoria' para o biênio 83/
84. A presidência, confor
me a coluna antecipoú, fi
cou com 'Leonardo José
Braatz, vice-preside\1te AI.
do A. Maul, diretor finan
ceiro Irineu Junkes, dire
tor-secretário Mário Ka
ring, diretor de patrimônio
Heinz Thomsen; suplente
Rolf B. Hermann,e Conse
lho 'Fiscal - Dr.' J,orge
Camargo, 'Ernestº �mílio
Meirinho e Wlilld�mar M.
Rau. O prefeito Durval Va_

'

,

seI é O presidente de' hon
ra. O objetivo maiór da

, nova diretoria é dinamizar
e engrandecer o m'ovimen_
to escoteiro em Jaraguá
do' S4,1:

'

*' A Metalúrglca Erwi
no Menegotti realizou es

ta ,semana, a sua Conven
ção Nacional de Represen.
tantes,.no Baependl, *'
Recúperando-sg de aclden.
,te automobilístico sofrido
semana passada, o Sr. Jo
sé Ersching, nosso leitor
de 101l.9a data, a quem de
sejamos breve restabele
clmento, *' Ainda rece-
bendo cumprimentos pelo
seu aniversário, comple
tado ontem, o Dr. Altevir
Antônio Fogaça Júnior.
Parabéns! *' Estamos sa,

bendo que muitos jaragua
énses prestigiarão, hoje e

amanhã, em S. Bento do
Sul, a 1.a Etapa do Cam
peonato Estadual de Auto-
.rnoblllsmo. O piloto Sáv.io
Murillo, com o seu Dodge,
também competirá.

*' O Clube Atlético h

Baependi contratou o Con
junto Show Musical Cara
velle, de Porto Alegre, pa
ra o Baile das Debutantes,
que será realizado ,este
ano no dia 16 de setem

bro, uma sexta-feira. E por
falar no Baependi, foram
abertas esta semana as re

servas de' n;tesas � o'
Baile/Show com a Or
questra Cassino de Sevi-

, J

lha, que acontecerá no dia
15 de abril. Está havendo
uma grande aceitação e

quem chega primeiro, cla
ro, fica 'com os melhores
lugares. O preço �:. mesa
é Cr$ 10 mil.

*' O prefeito Albano
Melchert, o presidente da
Câmara Ernest� Felipe\.

'.Blunk e o ex-vereador
Ademar Jark, d� Corupá,
além do prefeito Aldo Pas
sold e dO' vice Ademar Pfs
ke, de Schroeder,' presti
giaram terça-feira, a posse
dos novos governantes do
Estado catarinense.

*' A Sociedade de Cul
tura Artística' de Jaraguá
do Sul, realiza assembléia
2.a feira, para escolha da
nova diretoria, devendo
permanecer na _presidên
cia' o Dr. Mario Sousa e

na vice, Luiz Lanznaster e
Moacyr Senso Será no Cen
tro de Informações Turís
ticas e a chapa já está
pronta.

Rua Walter Janssen, 96

Fones para recado: 72-1282

- Jaraguá do Sul _ SC. -

ÂuJas de Piano'
Icléla F. D�lIagiustina

Professora

J
,

'* O Promotor de Jus
tiça da 1,a Vara dé Jaraguá ,

do Sul, Dr. José Alberto
Barbosa, assumiu "'segun
da-feira, 'a promotoria da
Comarca de Guaramlrlm,
em substituição ao Dr.
Dálcio Moser, que foi
transferido pata Oaplnzal,
no meio-oeste catarlnen"
se. Esse carqo poderá ser

ocupado, proximamente,
pelo Dr. Luiz Carlos Pa"
van, que já teve uma ban
ca advocatícia nesta cida
de.

, \

*' O prefeito Durval
, Vaset� d6l\ Jaraguá do Sul,
esteve terça-feira em Flo:
rtanópolís, cumprindo o

compromisso de prestigiar
a posse do governador Es
perldlão Amin � circular
nos meios oficiais. Ape
sar de ser partidário de
outra ideologia política, o

alcaide jaraguaense não
esconde de ninguém que
deseja manter um estreito
relaclonarnento com o no

vo Chefe do Executivo ca,

tarinense. O que é muito
importante! �,

*' ' O diretor geral da
Unesco - Organização
das Nações,Unidas para a

Ciência, Educação e Cultu
r�, chegou ao Brasil quin
ta-ferra e dia 21, preside
em Olinda, cidade histó
rica de Pernambuco, a so
lenidade de outorga do tí
tulO' de "patrimônio cultu
ral da humanidade". Ouro
Preto, Minas Gerais, tam- Ibém já o' Á.

.

*' Na, Igreja MatriZ
São Sebastião, sobem ao

altar neste sábado, às 16h,
Francisco de Assis de An
drade e Marílià Maes; às

. 17h, Olímpio Pavànello e

Alacir Caetano, Adílcio
Probst e Renate Draegér,
Irineu Bachmann e )Salete
Deola e, Altamir da Silva/
Ursulina Pretti; às 18h,
Aleixo Michalak I

e Irací
Kretschmer e, às 20h, Ivo
Kuhn e Isolde Rengel. Aos
noivos deste �ábado, dese.
Jamos felicidades mil. •

'* Neste sábado e do
�ingo, a Capela São José,
de João Pessoa/ltapocuzr
nho, realiza a suà festa
anual, Com uma sé",ie de
atrações programadas pe
la. diretoria.

*' Alidor e D'enise
Lueders, foram anfitriões,

,

ontem à noite, nO' Baepen
di, quando recebéram um

grupo de amigos para um,

jantar e após, ,na residên
cia do ,casai'. ,

, • "

TAL - Sob o patrocínio do C.A.

ATLETIS�O VAI À CAPI
,

D' lsão Municipal de Espor
Baepench, K�hlbach S.A. e �VIAtletismo participa nes

tes, a Seleçao, Jara�duae��ef � Cidade de Florianópolis,
te dia 19, da V Com a us IC. nses coman
na Capital do Estado. Dez atletas Jara�ua� fora� tnscrt
dados pelo técnico José AJ,.Ig�sto Caall?�ereílio' Hercu- '

tos e irão participar da corrtda. se,� o,, A André' Jai
lano André, Antônio s, M. Fortes, o�e .

R u�1 do
me Dellagiustina e Rogério Kuhn, ale.m de

.

aq
CI

Nasclmento, ValériaV. da Rósa, Cornélia Holzmger, a-

rice Kuhn e Rosiméri do Nascimento.
-_..... ---

FUTEBOL D'E SALAO COM 8 EQUIPES - Somente pi.
to equipes confirmaram participação no Campeonato CI_

tadino Adulto de Futebol de Salão, da Liga Jaraguaense
de Futebol de Salão, que inicia no dia 8 de abril, [unto
ao Ginásio de Esportes "Artur Müller". Al'VILeg, Cerea"

lista Urbano, AABB, Marcatto, Rio Molha, Besc, Mirtes
e Breithaupt vão brigar pelo título dá temporada. A pri
meira rodada marca as partidas entre Arweg x Urbano,
AABB x Marcatto e Rio Molha x Besc, iniciando às
19h30. O primeiro turno será disputado às sextas-feiras, .,.

no "Artur Müller" e o returno, às terças e sextas, na

Arweg, sendo que os pontos do primeiro turno sornam

se aos do segundo, donde quatro equipes se classificam
às finais. Cómo inovação, não serão cobradas entradas,
isto em razão da diminuição das despesas e aumento

da contribuição dos clubes filiados. O',certame juvenil
déve começar no final oe abril ou início de maio e ha
verá um turno somente.

----. ---

ESTADUAL DE JUDÔ JONIOR - O judoca Jandir de
Souza Pereira, representando o Baependi e Jaraguá do
Sul, acompanhado do técnico Sílvio Acácio Borges, to
ma parte neste sábado, em Itajaí, do Campeonato, Esta
dual de Judô, categoria Júnior, sob- o patrocínio da Mal
wee. Os ínteressados em praticar esse esporte" pode
rão se inscrever na secretaria do Baependi, independen
te de idade.

..........--

DIVISA0 MUNICIPAL 'DE ESPORTES - Quinta-feira úl
tima, o secretário de Educação, Cultura e Esporte, Bal
duíno Raulino e o chefe da Divi'são Municipal de Espor
tes, Raul Rodrigues, m,antiveram reunião com os técni
GOS das modalidades de atletismo, natação, judô e han
debol, que são vinculadas à DME,- para verificação do
estágio atual dessas modalidades e possibilidade de re

novação dos contratos; enfim, equacionar os problemas
existentes. A' Divisão Municipal de Esportes, através da
Secrétaria, poderá contratar outros técnicos para as

modal'idades faltantes, e, tem bons propósitos pára se

rem colocados em prática, na área, como por exemplo,
a realização de campeonatos varzeanos, provas rústicas
'e de ciclismo, além de, campeonatos de bocha, 'entre ou'

tros. ,o objetivo final é um só: motivar e dar apoio ao

atleta, da' casa, para que tenha. oportunidade de desen
Jotver o seU potencial esportivo.

.'-.--

ESTADUAL DE AU:rOMOBILlSMOo - A Equipe Kohlba-
'ch, de Automobilismo, participa neste sábado e do
mingo, no Autódromo de São Bento do Sul, da 1.a Eta
pa do II Campeonato Estadual de Divisão I, na categoria
Força Livre, na denominada "III Prova São Bento Motor
Clube". Ó piloto Sávio Murillo de Azevedo com um Dod
ge vai repres'entar a Equipe e o Município nessa com

petição.

--_. ---

SESIANO D'E FUTEBOL DE CAMPO - Começa neste

sábado, em Guaramirim, o Campeonato Sesiano de Fu
tebO'l de Campo, com a participação' da Weg, Cyrus,
Marcatto, Energe, Dalmar, Metal. Lombardi, Metal. Er

win� Menegotti, Estofados Mannes, Marisol e Malwee.
Esses equipes foram divididas em 'duas chaves e jogam
a partir das 14h de hoje, em ,Guaramirim .- Weg x Mar
catto 'e CyruS x 'Energe. Domingo, dia 20, Dalmar x

Menegotti e Lombardi x Mannes. Os demais jogos acon

tecerão dias 26 e �7/3, 09 e 10, 16 e 17,/21 e 24/4 e, a

final será no dia 1° de maio.

___ e _

LIGA JARAGUAENSE DE FUTEBO,L - Ontem à noite,
na AABB, a LJF reuniu os clubes filiados, para a de

i, finição de um torneio em disputa do Troféu Vale do Ita
j:>ocu, trof�u este que será doado pelo diretor-técnico
da Federação Gatarlnense de Futebol', Pedro Lopes, que
hoje deverá ser eleito Presidente da entidade,' durante a

assembléia, em Joiflville. Pedro inclusive esteve pre
sente ao encontro, juntamente com o seu vice, Delfim
de Pádua Peixoto. A Liga, na 5.a feira, reuniu os clubes

,
não filiados, para tratar da realização de um campeona.
to varzeano que promoverá conj\.mtamente com a Divi
são Municipal de Esportes.

._--

MECANICA VENCE NA PESCA - O Serviço de Espore'
tes do �esi de Jaraguá do Sul promoveu domingo, em

o I Guamiranga, o Torneio de Pesca ao Caniço, que contou'
com a participação de, 15 empresas, num total' de 145
Il')articipantes. Tomaram parte a Celesc; 'Weg Máquinas,
Weg Acionamentos; Weg Florestal, Eletromotores Weg,
Metal. Lombardi, Malwee, Ma.rcatto, Hornburg, S,erla,
Famac; Cyrus, Mecânica Jar.aguá, Marquardt e Marisol.
POr',equipe, O primeiro lugar coube à Mecânica Jaraguá
(1.775 gr.), 2.° Celesc (1.400 grl e 3�O W'eg Florestal
(775 gr.t, Individualmente, em 1 _Co lugar, Edson Mens�

I

)in rCelesc) e 2.oVal
..
dir T,?mio (Weg Florestal!.

,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RELATOR lO DA ADMINISTRAÇÃO

SENHORES ACIONISTAS

Temos a satisfação de apr�ntar e submeter à apreciaç�o dos
SenhQres Acionistas, as Oeinonstrações Financeiras Consolidadas do
"Grupo WEG" e as Dem_onstrações Finan�iras desta empresa. refe·
rente ao exercício social encerrado em 31 de- dezembro. de-'982.
As vendas no mercado interno e externo ficaram aquém das previ
sões que formulamos' no infciode 1982, mas, mesmo assim a-empre
sa logrou obter uma rentabilidade satisfatória nesse exerclclo, se

levarmos em c;onsideraç�o. o cenário econômico. mo�mente o desern-
'

penha do setor elétrico-eletrônico, 110 qual a empresa desenvolve
suas operações.
A empresa continua mantendo a sua posição de I ider nacional de
fabr:icante de motores elétricos onde detém a participa.ção de cerca

de 60 % de motores elétricos trifásicos e 40 �/o de motores elétricos
rnonofásicos,
No decorrer do exercício findo orientamos nossa polftica,�rincip�l.
mente para:

- o desenvolvimento' e lançamento de nov?,s produtos, pera
atender a segmentos de mercado nos quais t(nhamos pouca

participação,
: atender,em}ermos de qualidade técnica um mercado cada vez

mais exigente,
:' o fortalecimento econômico-financeiro das nossas controladas,

A empresa possui dois Parques Fabris com uma área de 382.434m2
e com 60.600 m 2 de ár�a constru (da. No exercício .findo foram
investidos Cr$ 90. mil�ões., em máqpinas. e equipamentos industriais.
A administração continuou fortalecendo a sua poltrica de valoriza
ção do homem, efetuando investimentos de Cr$ 58 milhões êm trei
namento; Cr$ 63 miihões em desenvolvimento tecnológico; CfS 49
milhões em assistência. médica/dentária; Cr$·8 milhões de Assecla
ção Recreativa WEG-ARWEG; além de continuar oferecendo refei

ções a seus cotebcradores com preços subsidiados.

CONTROLADAS

1. WEG ACIONAMENTOS S.A... Jaraguá do Sul· SC
Instalada desde setembro/81, em um prédio de. 4.500m2, dedica.
se principalmente a produção de componentes (acionamentos,
contactares, quadro de comando d� .motores, conversores.ietc.),
e engenharia de aplicação de sistemas industriais.
Dentro de seu objeto social e com vistas a atuar nos campos da
elJtrônica de potência e digital, que entende ser fundamental
para o seu desenvolvimento. a Empresa apresentou-seus projetos
pertinentes à Secretaria Especial de Informática, sendo pré-quall
ficada pelo dito õrgão, na área de controladores programáveis, e

com sistema digital de contr.ole distribuído,
,

2. WEG MÁQUINAS S.A.• Jaraguá do Sul . SC.
Instalada em prédio de 6.400m2. dedica-se a fabricação de rno

tores de corrente continua (detém. cerca de 40 C)'D do mercsdo
nacicnafl, alternadores e motores elétricos de grande potência
Ide SOO a 7.500 CV). além de produzir, também, taco-geradores.

3. WEG 'tRANSFORMADORES S.A•. Blumenau • SC.
Denominada até setembro/82 de WE'G/ECEMIC Transformado
res S.A., a par-ir de abril/82 está 'instalada com nova fábrica de

4.600m 2. A 'Empresa se dedica afabricação de tr:ansformadores

de distribuição, onde teve um aumento, físico de vendas de 69 'o
sobre o exercício de 1981, e auto-transformadores,

• 4. WEG FLORESTAL LTOA.. Jaraguã do Sul.' SC.
Dedica-se ao reflorestamento,' cujós projetos são implantados
com captação de incentivos fiscais de imposto de fenda das

Empresas do Grupo WEG. e os produtos tlorêstals . medetra .

serão utilizadas pelas próprias empresas para suas embalagens.

CAPITAL SOCIAL E DIVIDENDOS
Em Assejnbléia Geral Ordinária/Extraordinária realizada no dia 22.

04.B2. loi aumentado o Capital Social dO Cr$ 1.120.480.000.00
para Cr$ 3.500.000.000.00. sendo Cr$ 1.680:720.000.00 com

aproveitamento ae re�erva e Cr$ 698,800.000,00 com a verificação
de subscrição de ações autorizada em'AGE de 04.11.81.
O Conselho de Administração proporá a próxima AGO a distribui

ção de Cr$ 210 milhões de dividendos, o que corresponde, a Cr$
0;15 por ação ..

PALAVRAS FINAIS
Permitimo-nos externar nossos agradecimentos aos clientes, órgão!
governamentais. instituições financ�iras e acionistas e a todos aque
les que. com.seus esforços" colaboração e confiança .em nós deposi
tada, contribuiram para que pudéssemos _iltingir os resultados 'que,
ora apresentamos. Registro e agrapecimentos especiais fazemos a

cada um dos nossos colaborador_es pela sua compreensão e dedica·

çgo. e que em harmonia com a adm'inistração da empresa, souberam

vencer os desafios e aproveitar as oportunidades existentes.

Jaraguá do S)JI ISCI. 25 de fevereiro de 1983.

A ADMINISTRAÇÃO

ATIVO

Em milhares de cruzeiros

CIRCULAN'I'E· ••••••••': ••••••••• ; ••••• , ••

DISPONIBILIDAOES ••.••._, •••••••••••• _ ••

Caixa e bancos', •• I � "."CRIOOITOS ..••••••••••••••••.• _ ••••••••

Créditos a receber de clientes .. .. .. .. .. .. .. .".. .. '"

Vendas à controladas ..•. � •• ! ..

( . ) T(tulos e cambiais descontados � ,' ..

t - ) P.rovisão para devedores duvidosos �...... ..

Bancos contas vinculadas ..

Adiantamentos a fornecedores ,"

'

.

lmccstcs a recupera� .••. " ,.,

Devedores diversos. , _ � '�
"fitulos a receber. . . . . . . . • • • .1 � .. .. • '0 • • .. • .. .. ..

Incentivos .fiscais exportação a receber :
RetençÕes contratuais . . .. •.• .. • .. .. • .. • • .. • • • ..' ..

ESTOQUES ••••.•••••••.•• _ •••••• ; ••••••

Produtos prontos ' ..• � ••-

•• : .' , ..

Produtos em elaboração • . • o. .. • ; • • • • .. • • • • • ..

Matérias·primas ...••••••••••.••'

•••• � ..

, Mat�riais diversos. .'. . . \. • . .• • • • • • • • • • • • • .�.
Importações em andamento , . .. . • • • . • • .' • .. .. • .' ..

VA�ORES E BENS ....•••••••.•••••••••• _ •

Tftulose valores moblllários ..

Aplicações em incentivos fiscais .' J. ('" , ..

Aquisição de/telefones .' ..

DESPESAS DO EX·ERCíCIO SEGlJINTE ••.•.••••••••
REAliZÁVEL· A LONGO PRAZO ••.•.••••••••••

CRÉDITOS ....•.....•••..•••• _ ••••••••

Créditos em contróladas • , .....
'

.•.•••.• : . ,' ...

Acionistas e diretores .. ,•.•
' ..••.• '•• ' ..

Depósitos Eletrobrás ... � ,,'. "r •••••••
'

• , ••••

Empréstimos Eletrobrás .••..••.••••..• , •••

Obrigações Eletrobrás ..•...•....••..•• ,' .•

Outros créditos .. , .'. , .. : , ., ..

TOTAL CIRCULANTE E REALiZÁVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE .: ..••....••..••••••••••••••••
INVESTIMENTOS .•..•..• '.' _ ',

Partici pações \em cçntroledas .•. : -. ; ,;

Pertlclpécões pór incentivos fiscaí$, .•.••• ".' •••.•

Outras participações ', , � ...
Reflorestamento prorpio .. '. � ' _ ..

Agia não absorvido na consolidação . ,. , , ..

IMOBILIZADO ..••.•.. '.' ..•••.••••••• _ ••

\1alor corrigido , , .....•.' , .- ..

( - ) Provisões para depreciação . _ ," ..

Em mi I hares de cWzeiros

REC;EáA BRUTA ••.•••• � •••• '.' ••••••••• ,.
Vendas de produtos _ .• � •.•

Prestação de serviços . .' . : . , . . • • _ • • • . • • • . • . _

Incentivos fiscais de exportação ••••.... , ..

Superveniências ativas • '. , •.••••••••. ,
� ..

OEDUÇÕES , .•••• , •••

Devoluções J abatimentos, .. _ , �;.••

Impostos ;,., .•....... '.- .•., :.•... ,

RECEITA LlOUIDA z .

CUSTO DAS V.ENOAS E SERVIÇo.S •••••.••• :. '.' •

LUCRO BRUTO ..........•..••.••••••••••
DESPESAS OPERACIONAIS ..•..•••• , •.•• : ••

Despesas com vendas , . � , ; � , .•..• _ .. �

Despesas financeiras , , ... , •.. , , ....

( -.) Receitas financeiras ....• ' .. � ...•. � ....•

Despesas gerai_s e adminlstratlvas .•.......•.•..•
Hçnorérlcs.dcs àdministradores .... ,.... " . _ •..•

Depreciações e amortizações , . . . . " . . . . , ' . . . . •
,

RESULTADO OE EQUIVAL�NCiA PATRIMONIAL '"

OUtRAS RECEITAS OPERACI9NAIS ••.• • •••••

LUCRO OPER:ACIONAL . , , ', ',' .•.•..•

RECEITAS NAO OPERACIONAIS •.•..•.•••.••••
DESPESAS NÃO OPERACION1\IS ...••........•
GANHOS OE CAPITAL '.' •••..•.•.•

·PERDAS 9E CAPITAL ...•.....•....... : •••
SALDO DA·CORREÇÃO MONETÁRIA .••..•••••.

.

BALANÇOS PATRIMONIAIS DA EMPRESA E CONSQlIDADO

CONTROLADORA
31/12/82

6.142.694
�
�'
�
2.773.138

21.563
(202.3321
(98.5301
n.648
39.646

50.297

17.213

3.263,141
1.898.761
293.438
852.390

�
124.034
�

7.136
89.248
2.364

---r.7iõ
560.11 I

56õ.TiT
325.9ã4

76.469
29.270
113.685

14.703.
6:7õ2.ãõ5
'5.19li:'i'65 -

2.258.346
'1.987.92;3
174.253
39.982
56.188

2.9TIf.'i3ã
5.T92.õõã'
(2.273.270)

.

.!!lB!!L
3.203.942
.�
---s'J']62
1.316.500
1.526.464

6.855
(28.0.85+1
(46.0001
8.519
17.219
1.689

50.821

31.787

T.6ii6.395
8ii6.762
177.108
389.387
74.403
178.735
.�

5.346
'62.488
1.699

43.652
293.991

.293:991
'1'93.'7i9

36.225
18.887
40.132
5.028

'3.497.933
2.340.226
673.850

53sT65
86.421
15.434
36.230

T:649.4li3
2.6i"3.9i2
(964.4291

�
7.4.07.935
166.688 .

"166.6ãii
�
3.561.120

(207.3951
(123.2091
41.648
61.952

640
59.637

17.213
677

'3.7õ5.53õ
2.õ2õ.5ã6
412.069

1.043.544
1.03.271

""'126.õ6õ
1iõ.294

7.136
98.854
·4.304

'--m4(j
244.322

�

78.172
32.519
115.569

182.799
39.982
237.948
164.951

4.201.066
6.579.196
12.378.130)

CONSOblDADO

�
3.799.757
1'i4.764
1'i4.764
1.555.974
1.757.773

(285.8331
152.9561
8.896
29.013
8.42.0

1;7.438
649

31.787
787

�
902.698
213.184
530.485
79.274

""'1'7ã.73s
--;ao:õã9
111.366
65.085

- �:�:
102.836

.

102.836

36.731
19.248
40.741
5.028
1.088

3.902.593
2.535.977
201.752

88.654
15.434
68.277
29.387

2.177.0.02
3.156.600
1979.5981
--.-.-

DIFÉRIDO •••••• ',' • ; ••••••••••••••••••
Despesas pré-operacionais .. .. .. • • • .. • • .. '. • • .. •.• , • _

Despesas com desenvolvimento tIIcnico e

tecnológico. .. '

'
'

.

( • ) Proyis6es para,amortizaçio : � .

TOTAL 00 ATIVO •••••••••••••• ; •••" _ ••• '.

PASSIVO

Em milhares de cruzeiros

CIRCULANTE •••••••••• , ••••••••••••••.•

Forn�cedores • . •• • �
'

ErnprVSa controladora o ..

Acionistas e diretores � .

Instituições finpnceiras : :
Imposto de r.endã a pagar (Provisão' ._ .

Impostos d.iversos a pagar,. .� . • • .. • • • • • • .. .

Contnbulções sociais a pagar • o I ••••••••
Salários e ordenados a pagar. ." •.•..•••.••••••

Dividendos a pagar' •.....••• _ / '" •••

Participações dos ad,mini.stradores ,

-

.

Adiantamentós de clientes -

••••.••••••• "," ..

Credores dIversos . . . . . . . • ..'. • .. .. .. ;, • .. • • • ••••

Contas correntes representantes •••• � 'I .

Comissões a pagar ..• o • • • • • • • • • .. .. .. • .. • I •• '.
Provisão IOF a pagar ..

Contas a pagar ......,.................. I ••

Adiantamentos SCP . Pinheiros ,III , ! ..

EXIGIVEL A LONGO PRAZO ••• ,.: ••••••••••
Empresas controladas .. , .....•••

-

..... : , ' ••.

Instituições fimineeiras' ; '

� •.••.••• I ..

Fundo Indenização Trabalhista ...• o .. 0,0 ·1 •• :
Imposto de renda a pagar (Provisão) . _ , o •

DESÁGIO NÃO AB�ORVIDO NA CONSOLIDAÇÃO. " •

TOTAL .......• ; ..........•••• _ •••.•••••

PARTICIPAÇÃO OOSMINORITÁRIOS ••••••• _ , ...

No patrimônio liquido das controladas .

PATRIMQN.IO LI'QUIOO ••••.• ; .... , : •••• , ••••

CAPITAL •••.••••••••••••••••• _ .

Capital registrado ..
' � ,. ••

( - ) Capital a subscrever . . • • • • • • • • • .1••• '. • .. .. .. •

( � ) Capital a reallzar ...••.••• ' '
••••••

Capital subscrito e imeg�lizado •• : •.", .

�������� g�.���I;�SL :: : .: : :: : :.:: :::::::
'TOTAL 00 PA�IVO • '.'

'
••• _ ••

CONTROLADORA CON!;OllDADO

14.685
2.322.712
140.222
1123.7911
55.730

11.239.6401

31/12/81

8.363:794
8.209.535·

24.779
129.480

11.513.2021
322.729

..l.JJ!Q,lli_
6.850.592
14.174.5791
TI76.õi3
1'..338.9,91
413.258

702.414
259.484
425.951
49.448
7.332

___!2á!L
1.347.611

35.855'
142.4391

�
(167.220)

DElVIONSTRAÇÃO,OOS RESULTADOS DOS EXERCCCIOS DA EMPRESA" CONSOLIDADd

21.081

.61 • .056
,(39.9751
�.

16.893
1õ.õ53"

32.653
(25.S131

5.838.159

CONTROLAdORA
31lt2/82

3.104.262

713 478
2.498
1.324

1.113.009
280.952
256.79.5
106.221
105.845
211.342

39.248
188.017
85.533

....1QZllU
. 134.465 '

945.306

7.716.937
-:3.5õõ.õõõ
3.5õõ.õõõ

\ 3;500.000
3.341.024
-a75.9f3
TI:9õõ:97õ

1.127.110
1290.95;3)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUM.ULADOS�

SALOO NO INíCIO 09 EXERCíCIO. : ••••. ' _ •••••

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES •••.•••••
CORREÇÃO MONETARIA ....•••••..••••••
SALDO AJUSTADO.E CORRIGIDO ••• '.' ••••••••

LUCRO DO EXERCICIO •...•••.•• _ •••••••••

REVERSÃO DE RESERVAS •••••••••••••••••
Reserva para depreclação acelerada ..... ...1.... ....

SALDO À DISPOSiÇÃO DA AGO .•••••• _ .•••••

DESTINAÇÕES PROPOSTAS À AGO .•••..•••••• , •

'1 Reserva legal "
. . . , • • .. . _ • . • • '•••

Reserva para plano investimento . • • • • .'. • • • • • • I •

Dividendos. . . . . . . . . . . . . . . . • . • .'. � • • • • • .

Dividendo por ação do'capital,social ... , •••
'

••• , •• !

SALDO NO'FIM DO EXERCICIO '.' .•••
'

•••••••••

.�
2.250.7.22
328.277
�

3.163
933.103
345.083
185.211
33.218
,8!1.535
184.808
33.210
38.653
21.727.
56.238

603.876
14.092

584.710
5 • .074

2.9ã3.561
1.195.861
T:ã19.2ãõ
1495.7021
1127.7171

1.195.861
·'.173.634
614.066

5.838.159

1.065.865
(343.2671
(33.210)

689.388
4.539
4.539

693.921'
(693.9271
34.697

494.422
164.808

.

0,14
--=..2...::...

• 238 • .015
46.115

·299.548
(107.6481

12.717.018 •

CONS9LIDADO
2!.!!E!!
3.628.910
"8ã9.3ã4.
�

1.463
1.179.136
342.159
335.866
132.118
132.165
211.342

"83.988
193.123
)05.174

4.654
·15.240

1.026.650

1.024.457

157.223
33.371

158.S71

;3j·g;Z'

31/12/81

2:;::=
�

3.416 I
856.852
387.057,
11!1.940
4Z.358

. 100.302
164.808 .

39.240
139.855
124.418
56:238
4.035
8.815
1.200

593:748

5!15.262
5.074

�
17.722

'3.2iõ.779
�
244.231
'2.9ã3.56õ"
1.195.861

, 1.819.280
1495.702l
1127.717)

1.195.861
1.173.634
614.065

6.438.570

1.135.976
,

1384.9121
f39.24õi

711.824
122.4361
(22.4361

.

689.388

Em milhares de cruzeiro.s

31/12/82

11.427.062
11.303.239

.

11.641
106.182

11.043.8881

�
7.616.487
�

15.460
129.480

0.341.'1311
�
1.058.964
6.275.056
(3.832.5221
2.442.5311
1"f:229.26õj

369.400
675.971
.251.847
395.767
33.210
6.759

-----l.mL
8.848

1.223.153
�
--m:m;

RESULTADO ANTES 00 IMPOSTO DE RENOA •••••

PROVISÃO PARA IMPOSTO OE RENOA •••• '

•• _ : __
PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADOflES •..•.•• __

RESULTAOO AN'I'ES DA EXCLUSÃO DA PARTICiPA-
çÃO DOS MINbRITÁRIOS •..•. , •••••••••• _

PARTICIPAÇÃ·O OOS MINORITÁRIOS ••• : _ "
Nas controladas , . . . . . • • . • . . • . . • • . . • • • • • ..

Ll,JCRO LIQUIOO CONSOLIOAOO .: ••••••••• ,.
LUCRO L(OUIDO DO EXÉRCICIO •.•• , •••••••••

Lucro I íquido por ação .•... , •• ', , .

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DA EMPRESA E CONSOLIDAbO

ORIGENS DOS RECURSOS
Lucro Uquido do exercicio ...............•.•
Itens que ntio representam movimentação de numerário

Correçã:_o monetária art. 185/6.404 ,.

Provisões p/depreciação e a_mortização ..

Resultados de equivalênCia Ratrimonial ......• _ .

Alienação de investimentos (custo) . ,I • ' , ••••••••

Alienação e baixas de direitos do imobilizado (custo) ..•
,Ganhos de capital , ,

I
•••• " ' ..

Participação dos minoritários nos resultados das
controladas : '

.

SOMA •.......• : •......•.............••
Realização de cap.ital social . : .' . , , ,

'
..

....... Aumento do passivo exigível a longo .prazo . , , _ .

,Ajustes de .exerc(cios anteriores .. _ . _ ' .

CONTROLADo.RA

CONTROLADo.RA

�

1.043.888
358.983
1120.523)
39.126
159.231

155.73pl

�
623.419
475.895
17.518

�

150.578
189.281
1.031
19.173
57.740

CONSOLIDADO

..llim!L

846.157

1.239.640 •

453.476

39.138
162.221
155.7301

134.3901
�
666.9i9
432.903
13.824

Contribuições para reserva de capital •••• , .

- Divid�ndQ$ recebidos . . . . . • • . .'.. • .. • • . • _ • '.. • •

Reduçã'o do imobilizado .....•••..
�
••• , •.••••

SOMA , ••••••••
'••.••

TOTAL , ••••••••

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Imposto de renda sobre deprecíação acelerada

SOMA .........••.•••••.•••••••••.•••
Dividendos distribuldos _ .

Dividendos propostos ...••. , ...•..••••. ' �
Aumento dos investimentos .. ' ..

Aquisições de direitos do imobilizado .

Aumento do diferido ......•••....•••.•.••
Aumento do ativo rea'nzável a longo prazo' •. _ .

!���NTÔ óà CÀÍ>ITi>.i. 'C\ÁCULÀNTE' líQuiDo: : : :,
TOTAL •.. , .....•.•.••.•.••••• _ ••.••••

"

GRUPOS DE BALANÇO FIM DO INíCIO 00 VARIAÇÃO NO
DA CONTROLADORA EXERCíCIO EXERCíCIO EXERC(CIO

Ativo circulante 6.142.694 3.203.942 2.938.752
( � , Passivo circulante 3.104.262 2.250.722 853.540

= �pital circulante 3.038�432 953.220 2.085.212

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LfQUID.O DA 'EMPRESA", CONSOLIDADO
CONSOLlIDADO

31/12/82

17.518
1'7.126
34.644
846.157

76.079
3.560

1.196.47;
.

3.467.603

----a:264
210.000
605.091
297.917

266.120
T:3ã2.392
2J)85.211
3.467.603

---l..!!.!,á
__...l&lá

164.808
426.214
225.975

288.154
l.õii5'Tsi'
55'5.5s'2
1.642.518.

95.883

--..1.!illli
1.228.954
3.879.466

----u64
210.000
394.970
548.339
2.832

141 5
1.

GRUPOS OE BALANÇO GONSOLIDADO
FIM DO INíCIO DO VARIAÇAoNb
EXERC(CIO EXERC(CIO EXEflCICIO.

Ativo circulante 7.407.935 3.799.757 3,608.17à
( • I Passivo circulante 3.628.910 2.599.309 1.029.601

= Capi.tal circulante 3.779 • .025 1.200.448 2.578.577

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA�S DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA EMPRESA
.

.'

NOTA ,..PROCEDIMENTOSCONTÁBEIS
,

Destacamos os seguintes procedimentos adotados:

ai PROVISÃO PARA DEVEOO.RES DUVIDOSOS
Foi constitu(da dentro do limite permitido pela legislaçfo fiscal,
sendo considerada suficiente para cobrir eventuais perdas que
possam ocorrer na reatizaçã'o,dos crédito�a rece.ber de clientes.

b) ·ESTOQUES
Os 'estoques de produtos acabados e em elaboraç4o e os estoques

_ de matárias·primas diversos foram' avaliados, .

res�ctivamente.
pelos custos mádios de produção e oe aquisiçãO', os ..quais nio
superam os de mercado, As .importações em andamento estã'o
demonstradas pelos custos incorridos até 31/dez/1982,'

cl IM.OBI LlZADO
Os bens integrantes do imobilizadd estgo demonstrados ao custo
de aquisição .corrigido monetariamente. As depreciaçaes foram
calculadas sobre o custo corrigidO, pelo método linear, dentro
dos limites permitidOS pela legislação fiscal.

di INVESTIMENTOS
Estão 'demonstrados ao ,custo de aquisição acr_scidos da correção

monetária. Os in�imentos relevantes em empresas controladas,
apÓS corrigidos, foram ajustados de acordo com o método da

equivalência ,patrimonial.

NOTA 2 -IMOBILIZADO.

Emmilhares de cruzeiro '

•

NOTA 3· PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS CONTROLADAS
.

As parti.cipaç&ts em empresas controladas, em 31 de dezembro d.
'1982. estão demonstradas no quadro a,U9uir:

'el OIFERIDO
As despesas pré-pperacionais e p-ar-a o desenvolvimento técnico e

tecnológico estió demonstradas pelo total dos custos incorridos
durante a fase prá-OPeracional e em desenvolvimento, corrigidOS
monetariamente. As 'amortizações sio efetuadas pelo rndtodo
linear e estio previstas para o prazo 'de cinco àrios.

fi TI'rULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Estão demonstradoS ao custo de aplicaçio �crescido dos rendi·
mentos correspondentes,ao prazo decorrido até 31 de dezembro
de 198Z.

gl PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENOA
Foi constitu(da na razid de 30 'D sobre o' lucro real. SObre a

parcela do lucro que excedeu de 60.000 ORTNs incidiu a ai (quo
ta adicional de' 10 'o . As opções destinadas a,aplicações em

incentivos fiscais somente incidirão sobre a p�rcela da provisão
de 30% •..•••.••••.••...

CONTAS
CUSTO DEPRECIAÇÃO VALOR

�. CORRIGIOO ACUMULAOA LIQUIDO

'Terrenos 244.515 - 244.515
Construções. Instai.
e 8enfeitorias 1.302.293 217.862 1 • .084.431
·Máquinas, Ferratnentas.
e Instalações 3.056.965 1.797.980 1.258.9B5
Móveis e Utensnio'& 451.603 232.157 219.446
Ve(cuJos \ 39.001, 23.718 15.283
Marcas e Patentes 8.500 , 1.553· 6.947
Construções e", Anda·
menta 40.949 - 4.0.949
Equipamentos �ndus·
triais 48.182 - 48.182

SOMA 5.192.008 2.273.270 2.918.738

NQTAS EXPLICATIVAS DA DIRETOAIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

NOTA 1 .PROCEDIMENTO DE CONS9LIOAÇÃO
Os _procet:Jimentos adotados na consolidaçià--slo os previstos n�.Lài
n� 6.404/76 e Instrução CVM. nP l'5/SO, dentre os quaiS destacamos ....

os seguintes:
'

a) eliri1inaç� dos �aldos das contas entre as sociedade$ particlpan·
tes da consetidação;

b) eliminação daS raceitas e custos decorrent�s de negócios entre a

controladora e as sociedades controladas inclu (das na consolida·
ção;

�) eilminação dos investimentos da controladora nas sociedadeS
controládas na proporçlo do patrimônio 'I (qui,do das corr�pon·
dentes sociedades inclu(das na c,onsolidaç,-Q.

paç§o na empresa WEG TRANSFORMAOORES S.A •. O deságid no

valor de Cr$ 35.048.699. corrigido monetariamente e nio iIÔsorvido.
pela· consolidaça'o; correspondO a subscriçi'o de ações na empresa
WEG ACIONAMFNTOS S.A. A empresa nlo proCedeu amortizaçi'o
durant� o exerclcid.

NOTA 3· EMPRESAS INCLUíDAS,NO CONSOLIDADO

EMPBESAS ". ai: PARTiCIPAÇÃO

WEG TRANSFORMADORES S.A./ 99.9373
WEG ACIONAMENl'QS S.A. 99.8929

j WEG MÁQUINAS S,A•. 63.2928
WEG FLORESTAL LTOA. 99.8421

NO'l'A 2 - AGlO E DESÁGIO SOBRE ·INVEST.IMENTOS NÃO ABSORVI·
DOS PELA CONSOLIDAÇÃO
O ágio no montante de Cr$ 164.951.317. devidamente corrigidO e

nIo absOrvido pel", consolidaçi'o corresponde a aquisil"o de partici·

P�ra ,efeito de consolidação foram tomadas como base as demons�

trações conblbeis das so!'!edades controladas em 31 de dezembro'dé
1982<

NOTA 4 � O capital 'registrado, Q qual pertence inteiramente a acionistas
domiciliados no Pais; Cr$ 3.500.000.000 esta. composto de.
1.400:000.006 açõesi "Indo 600.000.000 o«limlrias e 600.000.000
preferenciais. sem valor nominal. As ações pref�renciais não teria
direito a voto, m� gozarão aas seguintes vantagens:
a) direito a participação na Cfistribuiçã'o de dividendos obrigatórios'

anuais não cumulativos de 25" do lucro I (quido do exercício;
b) prioridâde no reembolso do capital, até O seu yétlor patrimonial

no. caso de dissolução da sociedade;
c). participação em igualdadé de' condições com as ações ordinárias

nas 'distribuições de quaisquer benef(cios aos acionistas.

• I

E990n João da Silva
/

Presidente do Conselho
ue Administração

PARECER DOS AUDITORES

í

Jaraguá de Sul. 22 de fevereiro de 1983.

Ronaldo. Valéria Trapp
Técnico Contabilidade
CRC/SC·8958
.CPF n.' 248�373:859· � 5

, \

As demo,nitrações contáPeis consolidadas do exerc(cio
'antedor. enC:erradas em 31 dtufezembrode 1981. também foram

pore, nós audiladas.
'

Em nossa opinilo as referidas demonstraÇões contábeis
consolidadas apresentam/adequadamente. a situaçio patrimoniaf
.. financeira dO E bETROMOTORES WE·G S.A•• em data de 31 cf.

. dezembro de '982 e os resultados das operações ·consolidados.
. as orig�ms e aplicações de recunos consolidadas relativas 80 exera

cicio .findo naquela"'data. segundo os princrpias de�contabilidade
geralmente aceitos, apliCêKfos de forma consiStente'em relaçlO ao

exercreio anterior.
'

Ilmoo.Sn. .

DIRETORES. CONSELHEIROS E ACIONISTAS de

·ELETROMOTORES WEG S.A.
.

Jaragull do Sul ·ISCI.

Examinamos o balaríço.patrimonial·de ELETROMOTORES
WEG S.A.• o balançO Patrimonial consolidado. le....ntado em 31 de
dezembro de "'982 e as' respectivas demonstrações consolidadas do
resultado do exercício e das origens e aplicaçOes de recursos relativas'
ao exerclcio .findo naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo
com as normas de audi�oria geralmente àceit�s e, conseqüentemente.

19 incluiu as provas nos registros contábeis e outros. procedimentos de
auditoria que 'julgamos necessário$ nas circunstãni�.

STeINSTRASSER. BlANÇHESS( & .CIA
AUDITORES CRC·RS 338·"S"·SC.

C.G.C. 92659986/0002·05

JAIRO COELHO DA SR.VA
CONTADOR CRC·RS l.o.7l2"'·S'··SC,

CPF 009689430-04

DADOSDASCo.NTROLADAS , DADOS REFERENTES À PARTICIPAÇÃO. OIOBITO E CR�DITO DAS
Em milhares de cruzeiros.

., CONTROLAOAS

I
RESULTADb AÇÕES OU QUOTAS ,IVALOR (COR-

VALOR PA·
PATRIMONIO

.

'POSSUl:DAS 0I DE RIGIDOI DO VARIAÇÃO VALOR·CON·

EMPRESAS CONTROLADAS CAPITAL LrQWIDO TRIMQNIAL TÁBIL 00
LfQUIDO DARTICI.INVESTIMEN. NO ÁGIO OESÁGIO DÉBITO CR.�DITOSOCIAL DO

PAÇÃO 6� ':�CI�- EXERCfclO DO INVESTI- INVESTIMEN·
EJ:(ERCrCl0 QU1>.NTI ESPIOCIE/ MENTO TO

OADE. CLASSE
. çÃO)

WE& TRANSFORMADORES S.A: 172.800. 476.561. 114.0.03. ·31.980, ON 99.9793. 329.503. 146.759. 476.262. 164.951. 641.213. 266.463.

�EG ACIONAMENTOS S.A. 310.800. 650.623. 45;762. 179.700. ON 99.8929. 612.900. 37.026. 649.926. 135.0491. 614.877. 57. 134.465.
I

100.000. PN
WEG MAQUINASS.A. 503.000. 839.508. 194.1021. 339.920. ON 63.2928. 569.790. 138.4421. 531.348. 531.348. 39.707.
WEG FLORE$TAL·LTOA.

-

95.000, 200.801. 20.471. 94.850. QUOTAS 99.8421'. 169.574. 30.910 ... 200.484. 200.484 • 21.32.0·.

.

1.858:020. (35.049). 134.465_SOMAS 1.681.767. 176.253. 164.951. �.987.922. 347.547.
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF H.o 84.436.691/0001..34
EUGINIO VICTOR SCHII6CKEL

I ' Jornall8ta prof. DRT-SC n.° 729 e Diretor de Etnpreea
JomaUatfca DRT-SC· n.? 20. Membro efetivo do Instl� H"

1:61'1co e GeogrMIco de santa catarina.
.

CoIabcndoNe
PI6vfo José Brugnago. Yvonne Alice SchmOckel Gonçalve8.
Jaime Blenk, Prof. Paulo Morettl, Silveira Jl1nlor, Rudolf
Hlrechfeld, José Ca8tllho Pinto, Dr. ,J08é Alberto Barbo� •

RedaçIo, Aclmlnl� e Publicidade:
.....Cei. Proc6pIo GomM de Ollvel.....0 ...

CaIxa PoetaI ,. - Fone 72.0011
88.210

.

- Jaragut. do 8u1 .. Se.

, CompoeIçio. Imp""'" • ClrculllÇlo:
�Iedade Gráfica Avenida Ltdlf. � Jaraguá do Sul - SC.

. Assinatura anual: Jaraguá do Sul e ragllo • crt 3.000,00
.

Outras cldadee •.••••••••••••••••••••••• crt 3.500,00
"limero atrasado Cr$ 70.00
Exemplar awlso crt 60,00

&Ia .IomaI RIo se reaponaablllza por artigos au'nados e nem

devolve orlglnalL
O -CorreIo do Povo" 6 associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Viaçao Canarinho
TRANSPORTE- URBANO,

INTERURBANO, EXCUFlSOE8.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo

comoção, colocando à disposição modemfsslmos
Onlbus, com pessoal especializado, possibilitando
uma viagem tranqOlla, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO -

o transporte carinhoso. ,

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

1 RelolOana Avenida
\

ETERNIZE os IONS MOMENTOS

Presenteie com J61as e as mais finas su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

GetlllJo Vargas. ,

Funilaria 'araguã Ltda.
Calhas para tolda.·a. finalidade.. Fava-nos

uma visita. Estamo. em condlç6es de atencfl.los
eficientemente.

Rua Felipe Schmldt. 279 - Fone 72-0448 -
Jaraguá do sul-se.

Pampa .� - Alcool - Branca .....
Corcel II Hobby Alcool - Prata '"

Corcel " "- Bege, .

Fiat 147 - Alcool - Marrom .

Corcel " LOO - Bege .

Bellna " LOO - Marrom .

Belina II L - Amarela : .

Corcel JI L - Branco
Corcel " � - Branco

...•........

Corcel U &T - Amarel�·:::::·:::::
Corcel " LOO - Branco
Belina II - Bege

..

Corcel " - Be
.

Corcel Gil' - V��d� '.' , .

Corcel LUXO _,. Verd'e"
..

VW , .

V W· 113300 - Bege ..

00 L - Branco
V W 1300 L - Azul .

..
..

V W 1300 L - 'B
..

Passat jTS __ Bran��e .

Chevette SL - Bege
..

Chevette SL - Azul
..

Chevette SL -- Branc�"""""'"
F�15 --- Verd

..

F'�100 -- Alc:oi :.:: 'L�r��j�'
.

.O�400 -- Vermelha
.

F-4000 -: Laranja .:::::::: ..

F�100 -- Alcool -- AzuIlBeg�' : : : : : :

1983
1981
1981
1981
1981
1980
1980
1979
1979
1979
1978
1978'
1978
1977
1977
1980
1979·
1979
1977
1978
1977
1977
1979
1977
1981
1976
1978
1983

CARROS USADOS' REVISADOSCOM GARA....IA DE 3.000 KM
Venha tomar •um cafezmho conoscosem compromisso

A
Fone: 72-1m_ 72-1995Y. Marechal Deodoro' da ...

. rOnseca, 158

t

CONFIRA i\ HISTÔRI.L\, ...
- _.-.- : "

Bario ... ltapocu

NA 38 ANOS
:I-'R�ê�n�i.déra_çõ!�obre. oxic�-b ._umA,". "2:�-P�e�r.-Humberto Pradl

.

.

'e ão 'diária de 2 a 3

'manos, acostumados à i��Çbélo dia, ao, toma�

gramas do tóxicO que, de súbitO.
rem a dose habitual, morrem

. d
. ão ebriosS, flcan o

A cocaína produz eXCltaç
instável, excitado,

o paciente loquaz, B:legre, om suspeita de

agressivo. idéias derdant��e�tuada e uma di
tudo e de todos, pat I ez. Após o uso

latação acentuada na pupila "vem-se dégenc
prolongado d� droga, desenv�ntral ocorrendo
rações no sistema nervoso c

I 'e físlca .

rápida deterioração 'mental, mor�orte por meu
As doses letais produzem a

ficlêncla respiratóra.
Ó· pro-

ÓPIO, MORFINA, I'IEROfNA: o p�� aver
vém de uma espécie de papoula, a u: traz
somniferum Linneu (do latim: i>apoula q

natu
o sono), planta riqufssima em alcalóldes,

btém
ral da Turquia e Ásia Menor. �ela o

or
se a morfina e a codeína, e do refinO da m

fina, a herofna,

O uso continuo destes tóxicos conduz à

decadência física, psíquica, moral, familia.r e

social culminando com a morte. As crise.

de abstinência são vlolentlssimas. O vicia-
do ch'ega ao crime para obter o tó�ico.

O seu uso é feito através de aplicação de
Injeções. 'privado da droga. o dependente
passa a sofrer convulsões, calafrios, abundan
te transpiração e um desespero crescente, que
pode conduzir a atos de violência e aC!. suicldio
(dai dizer-se que o viciado em herolna é, qua
se sempre, um assassino em potencial).

Os principais sintomas são: estupor, anal
gesia, lacrimejamento, coriza, "pupila em ca

beça de alfinete", sonolência.

o QUE FAZER? . .'

O artigo 1° da lei 6.368/76 (Lei de Tóxicos)
está redigido nos seguintes termos: ".: dever
de toda pessoa ffslca ou Jurrdica colaborar na

prevenção e repressão ao tráfico ilrcito e uso

Indevido de substAncias entorpecentes ou que
determinem dependêncla ffslca ou psíquica".
Assim, é hoje DEVER de toda e qualquer pes
soa, que viva no Brasil, dar a sua cooperação
na luta contra os psicotrópicos que causem

.

dependência flslca ou psíquica. TODOS de
vem colaborar sincera, honesta e dedicada
mente para essa luta; e a falta desta colabo
ração deve ser constderada feia nódoa na

consciência de cada habitante deste pais.
Primeiramente, em rápidas pinceladas, va-

mos definir o que seja entorpecente. So-
corremo-noa de enslnameptos contidos no
livro "TÓXICOS". de HILÁRIO VEIGA DE
CARVALHO e MARCO' SEGRE: "Substância
entorpecente é a que causa "torpor", "estu
por" . E o "stupefaciente" dos italianos ou

"stupefacient" dos autores de língua inglesa.
que, como o próprio nome indica, estupidífica
ou, ainda, entorpece, deprlme.".

Pós brancos cristalinos Ou escuros, ampo
las, frascos de xarope. seringas hipodérmicas,
e acessórios, agulhas, manchas de sangue. na
roupa, feridas, cicatrizes e abcessos no cor

po, dedos queimados, são elementos acessó
rios que indentifiçam o viciado em morfina e

herolna.

A herolnômano (assim se donomina a pes
soa dada ao vício da heroína), dificilmente es

capa da dependência da droga e, uma vez de
pendente, uma rápida deterioração da persona
lidade se instala, ajudando a perpetuar a con

dição de dependência. As mais altas facul
dades, atenção, autocontrole, são enfraqueci
das e o individuo se torna uma degenerado
moral e mental com um completo desprezo
pelas convenções e princípios morais da ci-

vilização.
.

A N F E T A M I NAS: vulgarmente co

nhecidas como "bolinhas", integram o arsenal
médico gomo componentes de diversos remé
dios. São ernpreqadas por via oral, medi
ante inalações nasais e através de injeções
hipodérmicas ou intravenosas. As doses
excessivas provocam o chamado choque ante
tamínico, com o seguinte quadro: bloqueio
emocional, perturbações vasomotoras, ampli-
tude respiratória, hipertenção. Caracterís-
ticas apresentadas pelo usuário: instabilida-

. de efetiva, sensação de fadiga, alterações nu

tritlvas, emagrecimento, taquicardia, lnstablll-
dade circulatória. '

B A R BIT O R I C OS: tal como ás an

fetaminas, fazem parte do arsenal médico,
sendo ingredientes de muitos remédios. Cau
sam' dependência. provocam muitas vezes psi
coses barbitúricas e tem-se registrado a ocor

rência de uma pseudoparalisla geral, uma vez

que a sedação profunda induz a crermos que o

paciente esteja sofrendo de algum mal.
L S D - 2 5: tartarato de d-djetllamlda do

ácido lisérgico. Apontam-se como perigos no

uso do tôxico: riscos de acidentes gerados
pelas ilusões que o estado alucinatório causa:
muitos se julgam passáros e se atiram de
edifícios'; outros se sentem incorpóreos e

tentam atravessar ruas por deritro dos veícu
los, morrendo atropelados; alguns julgam-se
leves e intentam andar sobre o oceano, afo
g;mdo-se, etc.

São incontáveis as drogas que condicio
nam toxicomania, das quais ressaltamos:

M A C O N H A: é extralda da planta Can
nabis Sativa Linneu ou da Cannabis indica,
outra espécie do mesmo gênero, arbusto de
até dois metros de altura. Os autores en
caixam a maconha no rol dos alucinógenos
despersonalizantes. De todos os entorpe-

. centes é o mais dlfundldo 'no Brasil, atingin-'
do hoje estudantes, colegiais. jovens a partir
de 11} '. 1 %, a�os de idade. Ex�lica-se a pre
ferência, pOIS além de ser nativa no Brasil,
é o tóxico mais barato, mais -aceestvel ao bol
so de um povo subdesenvolvido. O maco

nheiro, pela vida que leva, desordenada, inclu
sive sempre em tensão para não ser preso ou

descoberto, sofre de insônia. . Passa a to
mar barbitúricos para dormir, acordado indis
posto no dia seguinte, ingerindo, então, anfe
taminas para se estimular. Em pouco tem
po é um polidependente, com, três vícios, e

iSIlO, segura e comprovadamente, arrasa-lhe
a saúde.

Os principais sintomas e sinais de conduta
do viciado em maconha são: tagarelice, exci
tabilidade, risadas ou depressão, aumento do
apetite (prtnclpalments por doces), olhos ver
melhos, alucinações, distúrbios na percepção
do tempo e do espaço, boca seca e alhetamen
to: isto depois de consumir à droga; com o

tempo torna-se arredio, desconfiado. perde
o interesse por suas atividades normais, fica
irritadiço, turma-se em rodas de vagabundos,
dissipadores, vadios e ociosos.

.

Constituem elementos' acessórios, para de
tectarem-se eventuais toxicômanos; especifi
camente no uso da maconha, o odor de reiva
qúeimada no local; a presença de vegetal cln
za-eeverdeado triturado com pequenas semen
tes lisas, restos de cigarros feitos à mão, de
dos manchados e odor nas roupas.

C O C A f NA: é o principio ativo obti
do das folhas de uma planta, chamada erltro
xilácea, que contém muitas jsubstâncias aro
máticas e uma resina muita perJumada. E um
arbusto 'de um a três metros de

. altura, que
cresce em várias partes da América do Sul,
prtnclpalmente na Bollvia, Perú e Colômbia e
em alguns países do Oriente, com flores bran
cas e' frutos carnosos e ovais.

Apresenta-se sob a forma de pó branco
cristalino, pouco solúvel na água e muito so
lúvel no álcool. O pó pode ser aspirado,
o que deixa marcas e ferimentos no narlz,
sinal pelo qual identificamos dependentes ou

usuários, irritando a mucosa nasal, no
. que

.

redunda corrimento freqüente (o dependente
funga o dia inteiro), ou por injeções (pico) .

Sob a sua pressão arterial e a pele fica páll
da. Ocorrem, às vezes, em certos cocalnô-

. Qt NOVO CHEVETTE.
A I grande atração· desta temporada

ElO 10 e n d o e r f e r C o 10 é r c i o de Veículos\ Lida.
O F E R E C I M E N TO:'

Fones: 72-0060, .72-G969, 72-0655

,.

_-- Um novo e gloriOSO feito acabavam de jun
tar os soldados da FEB (leia-se Força Expedlc!o'
nárla Brasileira) na sua brilhante atuação no ultra
mar el'11 defesa da liberdade. Num vigoroso ataque.
as forças sob o comando do Major Orlando Rama
gem, brilhante oficiai catarlnense tomaram Caso
tel Nuovo, importante cidade e entroncamento, um
do� basties de ·acesso às margens do Vale do Pó;
E, pasmem, em pleno 1983, uma TV francesa, co
mo que por encanto, descobre num lugarejo de
Santa Catarina fanáticos e neo-nazistas entre bo
nachões e tranqüilos ôatartnenses, que falam ale
'mão e português e tomam cerveja antarctlca e mar
cham pelas cidades com vistosos uniformes. � de .

desejar-se aos mesmos que façam alguns trocados
com a reportagem, levando-nos a crer que na ter
ra natal nada mais conseguem para se manter com
coisas sérias. Da grande relação de descendentes
alemães que combateram na Europa, esquecemos,
sem querer o expedlclonárlo Jorge Ersching. Dizia
alnda a imprensa, na época: "Com a primeira leva
de feridos chegados ao Rio e hospitalizados no

Hospital Militar, acha-se um jovem Jaraguaense o

convocado Alvlno Neitzke, filho dos lavradores Au
gusto Neltzke-dona Helena Neitzke, residentes em

o Distrito de Corupá".
_ _...;..- Por decreto do dr. Ivo de Aquino, lnterven:
tor Federal interino, foi o dr. Rogerio Vieira exo
nerado do cargo de Prefeito Municipal de Florianó
polis e nomeado para o cargo de Secretário da
Viação e Obras Públicas, vago em virtude do pe
dido de exoneração do dr. Artur Costa Filho.

I Parque Residencial
A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS MARCATTO LTDA, possue vários

planos de financiamento para você adquirir o seu lote �o Parque Reslden�
cial Acapulco na bela Piçarras, e a 700 metros da praia.

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72·1136 ..;.. Jarag� do Sul

Empreendimentos
Marcatto

... HA 30 ANOS
_-- Os vivaldinos sempre existiram nesta ter
ra. Pois não ha de ver que os mascates Harry Nort
e Alfonso Lopnof, ao pagarem uma conta feita na

Auto Jaraguá S.A. com o sr. Gustavo Henschel,
entreqaram uma nota de Cr$ 20,00. H�nschel des
confiou e ·Ievou-a à polícia. Esta constatou que a

mesma era falsa, pols lhe faltava a assinatura.
Chamados à polícia os dois declaram te-Ia recebi
do em pagamento, não. se lembrando de quem.
Muito sábios Os mascates, não? Pais é, mais sai
ram na pior. O ladino comerciante não entregou a

mercadoria, mas os mascates perderam a nota fal-
sa. -c,

---.- 0- sentimento de humanidade em pról'�'3
flagelados nordestinos se fazia sentir em todas as

camadas do país. O setor esportivo locai não fi
cava alheio a essa iniciativa, promovendo jogos e

festivais em todos os recantos destinados a este
fim. Assfrn,' informações de fonte segura, também
a Liga -Jaraquaense de Desportos faria realizar no
dia 29 de março de 1953 um torneio entre seus fi
liados, cuja renda reverteria em benefício dos fla:
gelados.
--- Por Intermédio da sra. Anésia Walter Cres
po, a senhora Helena Jourdan Ruiz, filha do sau

doso Cél Emílio Carlos Jourdan, fundador deste
município, fazia doação à Caixa Escolar "Aurélia
Walter", do ,G.E. Abdon Batista, da quantia de
o-s 500,00.
--- Os flagelados nordestinos sensibilizavam
todos Os setores da cldadê. A festa e subscrição
feita pela Comissão Municipal da Legião Brasilei
ra de Assistência, rendia um líquido de Cr$ ....
8.119,00, importância que era remetida por cheque
à dona Marieta 'Konder Bornhausen, em Florianó
polis. Também o Rotary Olub de Jaraguá do Sul
ançartava o equivalente a Cr$ 11.000,00, que re

metia ao Rota'Y Club coirmão de Natal.
'" HÁ20AN'OS

ACAPULCO

I

.

. I

---,�odos os anos qUe terminam em -3-,
parecem fadados a grande movimentos_ Na Câma
ra Municip'al de Jaraguá do Sul o vereador Vitório
Lazzaris entrava com projeto criando a Bandfa Mu
sicai de Jaraguá do Sul; o verador Murillo Barreto
de Azevedo, criando o Conselho Municipal de Es
portes e o vereador Eugênio Victor Schmõckel, au
torizando o Prefeito a devolver impostos, do cor

rente exercício, cobrados em desacordo com o Có
digo Tributário, Lei Orgânica dos Municípios e

Constituições Estadual. e . Federal. Na época era

Presidente da Câmara o Vereador Loreno Mar
catto.

, .... HA 10 ANOS

Imobiliários.
L td a.

J
--- Estava entre nós, ainda qUe rapidamente,
.a dra. Zilá Rodrigues Leite, advogada com atuação
no foro de Itaperuna, RJ. Veio, visitou amizades e

lamentou que ainda o. asfalto não tenha chegado
até JaragLÍá, o .município que mais cresce Elm S.
Catarina. Mas ela retornou em 1976, quando do
Centenário, quando faltava menos de 1 quilometro
e ainda em janeiro/S3, permaneceu em Jarag",á um

dia, agora já se beneficiando de uma rodovia total
mente asfaltada, dénominada de Rodovia Waldemar'
Grubb8.J...a 8C-301.
--- O Dep. Dallanhol (Arena-Se), entendia que
a caça deverja, ser liberada e qUe a proibição e seu

'ontrals era anacr6nlco e sem sentido. O então
Pref. Hans Mayer, num dos últimos átos oficiar ao
IBDF, solicitando a ampliação da medida. Pergun
tava�se na época.: "E agora'?"

In�ú�tria� �eunluas Jaraüuá· 0. �o
,

.

CONPAL - Conceatrados para AUmentos

",y ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




