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Fundação do Colas
ficou para dia g'

A Assembléia de fundação da Sociedade "Círculo de

Orquidófilos de Jaraguá do Sul", foi transferida para o

dia.9, sexta-feira, às 20 horas, no Centro Eh1pre�arial, em
virtude do reduzido número de perticlpantes 'na querte
feira, o que Impcsslbiliteva até mesmo a formação da 1.· di
retoria. Da sociedade, que tem finalidade de incentivar o in
teresse pelo cultivo de orquldeas, bromélias e outras plan
tas ornamentais, estimulando o seu intercâmbio .

e apoiar
iniciativas que visem a sua preservação em. seu habitat na

tural ou fera dele, poderão partlcipar também .mulheres,
inclusive de municípios da reglão. ,', �. ,

A pouca participação foi . bastante lamentada, em se
tratando do trabalho que o Clrculo Orqaldófllo se propõe.
a desenvolver. O maior acontecimento, .,Çom orgariização
do COJAS, será a Exposição de Orquídeas e Plantas Or

namentais, já reallzada ano passado com inteiro sucesso,
e que a partir deste ano está incluída no calendérlo tu-

rlstlco da Embratur.
'

Produtores modeló
. ,

recebem premiação
o prefeito Durval Vasel presidiu quarta-feira, no gabi

nete.prefeltural, à solenidade de entrega do Prêmio Produ
tividade Rl:Jral/83, do Incra, aos produtores modelo Ar
thur Sevegnani, Dante Menei, Harri Marquardt e Elmo
Mathias, vencedores a nível municipel, Cada qual recebeu
do Incra cheque de Cr$ 14 mil; mais medalha e certlflca
do, ao passo que Mathias, por ter sido também vencedor a
nível regional, foi contemplado ainda com cheque de Cr$
45 mil. Foi uma solenidade rápida e .sirnples e "que contou
com a presença da comissão' julgadora, cujo presidente é
o próprio Prefeito.

-

Da administração municipal, ainda, seu titular infor
mou que uma quinta turma de pré-escolar foi formada,
junto ao Jardim de Infância Marieta Satler : Rublnl, na

Barra do Rio Cerro, para atender a demanda de cri-anças
daquele populoso bairro.' Acrescentou Vasel que a Rede
F'erroviária Federal, entregou as chaves- das salas locadas
pela municipalidade, no pavimento superlor : da estação e

que servirão para o início do arquivo e museu histórico
do município, onde serão guardadas fotografias, docúmen
tos e objetos de valer hlstörico de Jaraguá do SUl.

Outra boa informação ,é a contrataçêo. por pat"te da
RFFSA, de. dois funcionários pare a g_uarda da cancela na

:

Marechal Deodoro.

Balões (começam à
ser montados

Para abrigar: a I Exposição Industrial, Comercial, e

Agrícola - Expô "Guaramirimj84, de 28 de abril a 0,1 de

�aio, começou a, ser montado. esta semana o primeiro ba

I?o inflável, de um total de três que serão instaládos, ob
tidos por empréstimo junto a Secretaria da Agricultura e

�OCar. Na quarta-feiré, o prefeito José de Aguiar, presiden
·te. da Comissão Organ.izadora e bs responsáveis, pelas Co
tnIS$Õ�S Setoriais, reuniram-se com os expõsitores, para

;�finir detalhes quanto a organização e divisões do.s ba
\)e'S para cada empresa expositora.

Escolas recebem ·:rnobillário e ampliações
Com 474

'

alunes rnatrl
culados, começou a funcio
nar em dependências pró
pries, a 'Escola 'Básica Gier
dlnl Lenzi. A' Secretaria da
educação entregou no final
da semana passada mobiliá
rio completo para:,... as sels
salas de aula do estabelecl
mente, bem como ao' pré
escolar e, além disso, mo

biliário para uma sala do
Centro Interescolar de 1.0
Grau "Mário Krutzsch" ,

e

para três salas do Colégio"
Estadual Holando Marceli
no Gonçalves, que veio fa.
vorecer o funcionamento
dos cursos de : 2.° grau na

quele> educandário.
.

Quanto a. obras em uni
dades escolares da região, a

Profe. Iris Barg Piazere,. di.
retora

-

da 19a. UCRE,' in
formou 'q'l:Jé' ne E.B'. EUI=Ii
des da Cu;nha, em Nereu

" 'Ramos; Elstá sendo construí
,dá sala de aula e dependên
ccias para o- pré-escolar,' já
'éoberta'e em fase de com-

plementação; a E:B; Giarqi
ni Lenzi, cujo prédio fol
concluído a poucas serna
nas, será àmpliada em m'ais
'quatro salas de eula.: com
início imediato, haja vista
que os recursos já estão
disponíveis;' na E.B. Julius
Karsten, estão em constru
ção três salas de aula, ba
nheiros e dependências ad
mlnlstrativas: na EERR João
Remérlo Moreira, de 'Rlo .

Cerro II, em construção 2
salas e banheiros e no C.E.
Teresa Ramos, de Corupá,
ampliação do

'

prédio em 2

salas e, seguiçlamente, será
executada reforma geral,
em convênio Secretaria da

Educaçêo/Prefeltura;
"

O -Glnéslo de E�portes Ar
,tUI'. Müller esté recebendo
igualmente � melhori�s e o

mesmo' se peerende- para o

CIP, para as ' quals está-se
gestionandó junto a, Secre
taria da Educação, recursos
parél reformas que se fazem
necessárias; Ern Guarami
rirn,.a,Asseciação, de Pais e

Professores do C.E. Prefei�o
Lauro Zimmermann cons

truiu uma sala de aula.'/

EERR JOAO ROM-'RIO
.

começar após o carnaval. A
tualmente encontra-se no

Conselho Estadual ,de Edu

cação o processo para trens

formaçãe do citado estabe
lecimento em Escola Bási
ca, com o que permitirá a

extensão da 5a. a 8a. séries.
Atualmente só existem clas
ses de 1 a. a 4a. séries.

A
. Supervisaria Local c;la

Educação está realizando le
vantamento de candidatos
interessados em frequentar
a 5a. série junto a Escolas
'Reunidas João Romário Mo
reira, de RiO- Çerro li, cujas
aulas provavelmente' deverão

Feira livre só em maio
A comissão organizac:fora da feira livre de Jaraguá do

'. Sul, tomou semana passada importantes decisões dentro,
. dos aspectos estrutural. e de funcionernento .. A primeira
feira livre será realizada no dia 17 de maio nas dependên
cias de festas da Matriz São Sebast-ião, das 15 às 21 horas,
e, a pr.indpio acontecerá uma 'vez' por semena, podendo,
no futuro, dependendo da demanda; ser estendida a .duas
semanais.

As bancas, segundo decisão, serão construfdas pela
municipalidade e repassadas aos 'feirantes somente pelo
custo dos materiais. Serão 12 ou 14 bancas e todo o fei
rante poderá se abastecer nos atacadistas com. hortigran
jeiros não produzidos no munlcfplo, porém, quando for
constatado que o feirante não ·for mais produtor rural,
ficará impedldo de comercializar' n1il feira livre, que conta

!
Com ö trabalho da Prefeitura e Acaresc.

Todos os feirantes usario 'guarda-pós padrão' e não'
será permitida a presença de intermediários, no máximo

. o. atacadista poderá abastecer o feirante. Durante o encon

tro da semana passada, ocorreu.motivação aos produtores
para o início da semeadura de hortaliças, aquisição de
batata-semente, mudas de morango' e tndusrrtellzaçãc ca

seir, esta consistindo na fabricação de doces e geléias pe
la mulher do produtor, para pesterior comercialização.

Reunidas vence

competição de
., bombeiros

Com a organização e co

ordenação do Corpo de Bom
beiros Voluntários de Jara- '

guii do Sul, foi .reellzeda ·di.a
�6, dotrlingo, a le. Compe
tição Municipal de Bombei
ros. Industrlals, no Parque"
Agropecuário. Com o co

mandante da corporação
Hermínio .Luçioli como är
bitr«) geral e Valdlr Stricker,
Arl Viera e Mauri Ferraza,
na equlpe de cronometre
gem, doze equipes

.

de bom
�ir6s indusf.riais par'ticipa�
rilm, das empresas Mannes, '

Energe, Malwee; Frigumz,
Jaraguá Fabril, Marisol (2),
Indústrias Reunidas, Weg

( 2), Argi e Marcatto.

A competição desenvol
veu-se através de regulamen....
to. especifico, sendo crono

metrado o tempo para a e

xecução das tarefas. O pri
melro lugar coube a Indús
trias Reunidas, o 2.° a Esto
fados Mannes, o 3." a Ener
ge, o 4.° a equipe Mar'isol I,
o 5.° . a Argi e o 6.° a Fri
gumz, sendo as demais des
classificadas, ou por o fogo
ter retornado �p6s o apito
final dado pélo chefe da "e

qui.pe ou em 'Virtude de não
estar' usando o calçado ade
quadq. '
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AUTODROMO
.

VAI SAIR
- Confirmado furo deste

jornal. Jaraguá do Sul Va1
mesmo ganhar este ano o

seu autódromo, em Nereu
Ramos, anexo ao motödro
mo, segundo dica do em

presario Beto Breithaupt,
que dias atrás acompanhou
visita de um engenheiro do
DER/SC ao local, pera veri
ficação do tcaçado. Beto, a-

-

lém de confirmar a constru-
-

ção do autódromo garantiu
para o mês de julho, a Com

petição inaugural. Uma boa,
realmente!

DAMEN GYMNASTIK _,... A

partir do dla 12 de março,
a Academia Damen Gymnas
tik iniciará suas atividades
em Jaraguá do Sul, oferecen
do aulas de ginástica estéti

ca, dança moderna, ginástica
infantil, dança moderna In
fantil, com aparelhos espe-_
cíficos para ginástica. As
aulas serão ministradas pe
las professoras Sônia Regina
Nunes e Maria José Cesário
Pereira.
NO "EStADÄO" - O jor

nalista Dirceu Pio, Editor de
Turismo da Sucursal' de
Curitiba d'O Estado de São
Paulo .e Jornal da Tarde, es

teve sábado em Jaraguá do
Sul, acompanhado de um

fotógrafo, para colher sub
sídios para uma reportagem
a 'ser inserida no caderno
de turismo do "Estadão",
proximamente. Visitou pon
tos turísticos ao lado do
Prof. Balduíno e de Luís
Eduardo.
MISS JARAGUÁ - A prin

cípio marcada para 27 de a

bril, ficou definitivan'!ente
estabeleeida para 04 de ma

io a realização do Concurso
Miss Jaraguá, que retorna a

pós vários anos. Afora o

concurso haverá baile no

C.A. Baependi. Brevemente

inscriçêes serão abertas,
com participação de candi
datas de todos os 'demais
clubes e associações reerea

tivas e desportivas.
EXPOMOVEL - Sera a

berta dla
"

9 de março, às :

15h, com a presença do Pre

sldente Figueiredc, no Cen
tro de Exposições do Par
que Barigui,

-

em Curitiba, a

I Feira da Indústria de Mó
veis do Sul (Expornóvel ).
Pelo menos treze empresas
catarinenses confirmaram
participação, dentre elas a

Estofados Mannes, de Jara
guá do Sul.

TOQUES' - A jovem Lln
dete Pedrotti, de Jaraguá do
Sul, foi eleita dias atrás, em
Sarra Velha, Rainha Micror
regional da JDC. Beleza pu
ra! e Bastánte elogiada a

comida caseira e pizzas, a

lem do bom atendi,mento do

- CORREIO DO POVÖ

fGente & '

Informações 1
\... ...,____________

-

-

J,_ .

maitre Krüg�r, do Kr�ger
haus, alí na Getúlio Vargas,
defronte o CIP. e A primei-

·

ra
-

etapa do CamPeonato
Jaraguaeose d. Bicicross fi
cou .,..arcada para 17 d.

março. A gurizada que se pr.
pare. .. Baependi ,concluiu
esta semana a cobertura das
canchas de bocha.
BAILE' DAS DIRETAS --

Segunda-feira, dia 5, o Bei
ra' Rio realiza o "Baile das
'Diretas", onde espera repe
tir o sucesso do "Baile do
FMI",' do ano passado. Às
-16h, carnaval infantil com

prêmio -à melhor fantasia e

a partir 'das 22h o "Baile
das Diretas", com prêmios
pare animação e fantasias
aos dois melhores, grupos
-que 'se fizerem presentes.
Música de "Os Caveiras".
O "SÄO LUíS" ..;_ Irmão

Frederico, diretor
-

do Colé-
_ gio São Luís, trabalhando a

toda carga; informando que
o 'educandário,: hoje com

-1.250 alunos, implantou
'

uma classe de pré-escolar, o
que é inédito.' Em compa
nhia da eeluna, o Frede mos

trou as
-

obrils do ginásio de
esportes, é:om 2.050m2 e

que terá três canchas. As
obras prosseguem.

-

Bola
-branca!

LIONS CIDÁDE INDUS
TRIAL - Presidente Alibert
Ewald, do Lions Clube Cida
de Industrial, disse que foi

- aprovado a doaçêo de Cr$
.150 mil à Ação Social de
Jaraguá do Sul e idêntico
valer à Creche Constança
Piazera. Os recursos são o

riundos do Concurso "Bo
necas Vivas", realizado em

outubro .passedo. As doa
ções serão entregues nos

pröximos dias.

CLUBE DE IDOSOS ---Pe
ló telefone, a Primeira Dama
do. Município, Maria Luiza
Vasel, informou � coluna
q-ue as ati'iidades . do Clube

· de Idosos e dos Clubes de
Mães serão

.

reiniciadas dia
15 de março. Maria Luiza,

·

Coordenadora Municipal do
Pronav,/LBA, disse ainda que

. dois novos Clubes de Mães
·

serão formados, na IIhà da
Figueira e na E.B. Roland
Dornbusch. O Clube de Ido
sos continuará' funcio.nando
no Salão Paroquial.

, MÁRIO· CREUZ --.. O Ge
rente do Escritório da 'Ce
lese de Corupá, Mário Creuz
está requerendo sua aposen
tadoria: Este foi o seu úni
ço emprego, olide ingressou

aos 14 anos de idade, na an
tiga Empresul, tendo traba
lhado 17 anos em Joinville
� 14 em'Corupã. ,

Cumpri
mentos ao Mário pela dedl
cação e mérito .de ter servi
do tantos enos=a uma mes

ma empresa.
CASAMENTOS�' - Unem

se em matrimônio neste sá
bado, às 17h, na Matriz, Cel
so Blun/Vanilda Hilleshein,
às 20h, ·SilV'al. Loss/Dilma
Buccio e às 1811, na Cap. N.
Sra., das Graças (Barra), Jo
sé Antunes Souza/Nadir Ers
ching. Na Igreja EvangéliCf'
Fred Hesse/Neli Beiz. Nos
sos parabénsl

NO JUVENTUS - Aconte
ce neste sábado, no Juven
tus, baile de carnaval de Be
to Promoções, com concur

so de melhor bloco e fanta
sia, com prêmios de Cr$ 200
'mil, Cr$ 100 mil, Cr$ 50,
e-s 30 e,Cr$ 20 mil. E na

terça-fel ra, durante seis ho
ras, -ó encerramento do me

lhor carnaval de salão de
Jereçué,: tudo com animação
de "Os Caveiras".

venda do Livro de Receitas,
uma coletânea de mais de
duzentas- receites caseiras
de doces e salgados, ao

preço de Cr$, 1.500;00. Po
derá ser adquirido na pró
pria APAE ou com a' direto
ria, segundo a diretora. Je
siane Soares, que está agra
decendo a m'unicipalfdade
pela terraplenagem do ter

reno anexo a, escola e, que
servirá pera a construção
de uma quadra de esportes.
Nos fundos do imóvel cons

trói-se um muro, cuja mão
de-obra foi doada pela Weg.
BOMBEIROS INDUSTRIAIS

Revestiu-se 'de êxito a

la. Competição Municipal de
Bombeiros Industriais,

-

rea

lizad adomingo, ne Agrope
cuarlO, tendo sagrando.se
campeã as Indústrias Reu

nidas, seguidas ,pela Estofa

dos Mannes e Energe, de
Guaramirim. Foi coordena
da pelo Corpo de Bombei
ros Voluntários.

TURISMO FJ:RREO --o
encontro para definir a vla-.

gem inaugural da litorina,
partindo de Curitiba até S.

Francisco; acontecerá quin
ta-feira próxima, às lOh, na

Superintendência da Rede
Ferroviária Federal para o

PR e SC. Na oportunidade,
o secretário Balduíno, mais
Luís Eduardo, Canola e o

jornalista Dirceu Pio, d'O
Estado de S. Paulo, se avis
tarão com Paulo Munhoz da
Rocha, em Curitiba.

NO MOTODROMO - Jea
nete Piske, presiclente do Ja
raguá Motor Clube, co.nfir
mou para 1.° de abril (não
é mentira!) a realização da
primeira etapa do Campeo
nato Estadual de Cross, em

Jaraguá do Sul. A festa co

meça dia 31. de março, com
show de "Os Ratones", de
Floripa, que vêm fazendo
sucesso e logo em seguida
funcionará a boate. Tudo lá
no motódromo, é claro!

S.O. ACARAf - Através
do grande desportista PaU.Jj
nho Papp, convite chegou à
coluna para um churrasco
de confraternização, neste
sábado .à·. noite, junto ao

complexo esportlvo-soclel,
pera comemoração dos 41
anos de gloriosa' existência
da Soéiedade de Desportos
Acaraí, que por sinal com
pleta-se hoje mesmo. Obri
gado ao Paulo, ao presiden
te Levinus e aos demais
membros da diretoria.

.

UM EXEMPLO - Cumpri
mentos ao carteiro Demé
trio de Borba, do Distrito 2,
lotado na Agência do.s Cor
reios e Telégrafos de Jara
guá do Sul, pela sua dedi
cação na entrega deste jor
nal. Realmente um exemplo
a su'" dedicação e presteza
no atendimento dentro da
sua área. Valeu Demétrio!

- DA APAE - Continua a

campanha da APAE para a

DAMAS DE CARIDADE -

A presidente das Damas de
Caridade, dona Otília Ers

chillg Nicollini, via coluna,
está·

.

convidando as suas
.

companheir,as para o início
dos trabalhos, no dia 13 de _

março, terça-feira, às 15 h,
na Creche Constânça Piaze
ra, junto. a Ação Social.
FLUTUANTES - Após lon

gas férias na orla marítima,
retornou dia 29, de,. Itajuba,
o casal amigo Alexandre e

Vera Haake. /1 Nasceu dia.
20, no Hospital Jaraguá, a

Carllne Morgana, filha de
Dênis e Liliane Kopeaki, que
veio trazer alegria também
ao maninho Crlstlan e aos

avós Pedro (Hildegard) Ko

'peaki e Nivaldo (Lourdes)
Pereira. // Na área empre
sarial, a boa notícia é a a

bertura de filial, pela Mari
sol, em Schroeder, absor
vendo, numa primeira eta

pa, 86 funcionários. // Os
clubes de bolão do C.A.

Beependi, recomeçam ativ�
dades dia 5 de março. II
Por falar em Baependi, a Se
cretaria do Clube sqlicita
aos associados que ainda
não fizeram, que retirem
suas carteirinhas.

COLÉGIO MARISTA SAN.
TA MARIA - O Boletim No
ticioso do Colégio, "Alvor..
da", ed. Jàn/Fev. 1984 que
o seu redator, e jaraguaen.
se Ir. Ático Rubini tem a ní·
mia gentileza de nos rem..

ter regularmente, quem sa

be para lembrar nossa qua·
lidade de ex-servidor de Pe,
Champagnat, traz a noticia
da solene despedida do v..

lho prédio. da .rua XV, em

Curitiba, para as novas ins.
talaç,ões. Quem não conhe
ceu antes do nosso 'São Luis
o. Instituto Santa Maria, de
pois Colégio 'Santa Maria,
ainda que de passagem pe
la principal artéria da Cid..
de Sorriso? Quantos destas
bandas não teriam freqüen
tado seus bancos escolares?
O velho prédio está sendo
substituído por um compJe..
xo educacional. O aconteci·
mento faz brotar dentro a.
nós uma ponta de saudade,
edifiéação que enfeitava uma

-das esquinas da Praça San-'
tos Andrade. Assistimos a

paulatina ocupação de. toela
.

a quadra, através de suces

sivas construções. Se de um

lado a. lembrança d� fato

magOa a
-

nossa senslbillde
de, por outro lado é a segu
rança da continuidade "n05
rumos de uma educação ne

va", lá na pacata Mateus Le
me. Gostamos da saudação
à História do Santa Maria
pelo Irmão Ãtico Rubini, re

-ferindo-se ao constante no

eapítulo 3( no livro do Ecle
siastes. "Tempo para chegar
e tempo para partir, tempo
sobretudo para cantar�'. "Co
légio. Marista Santa Maria,
finaliza - em breve nas en'

costas laurentinas - Ave,
Ituri, non morituri, te saill'
tant". Registramos, Ir. Ático
Rubini ...

UMAS & OUTRAS - Fa
zendo sucesso em Florian6-
polis, os plplmóveis fabri;
cados pela Argi, de Jaragúa
do Sul. O amigo Rolf Her
mann está sendo bastante
cumprimentado. e A pou
pança rendeu em fevereiro,
12,86%, índice recorde na

história. e Início da cate

que-se de crisma e primeira
comunhão será dia lOde
março, às 15 e 14 horaS,

respectivamente. e Na Igre·
ja Evangélica, às 15h de h�
je, curso. de batismo. e Dia

6;- às 15 horas, carnaval in

fantil no clube azzurra.-

-.'
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. Provárzeas recuperou -I
66ha. em 83 'I

o Programa de Aproveitamento Raciónal dê Várzeas

irrigáveis _ Prov·árzeas Nacional, continua firme em 84 no

atendimento dos aqricultores de Santa Catarina. Visa ofe
recer aos agropecuaristas interessados, condições que per
mitam o uso racional do solo é da água, através da im

plantação de projetos de irrigação e
_
drenagem, à nível de

propriedade rural ..
A Acaresc possui na região de Jaraguá do Sul, urna

equipe de técnicos especializada em irrigação e drenagem;
para elaboração desses projetos, O ,produtor Tural lnte

ressado, deve solicitar os projetos nos Escritórios Locais
da'Acaresc e posteriormente é feito um levantamento pre
liminar, analisado o caso proposto, exposto ao Interesse
do as normas do programa e realizado estudos das con

dições topográficas, com a flnalldadede coletar elementos

para posterior orientação do agricultor na execução dos

projetos,
'-

Consoante o técnico Valdir André Bagio, do Escritório
da Acaresc de Jaraguá do Sul, o programa poderé ser fi
nanciado pelo banco, com juros de 3% ao ano mais a

correção monetária, prazo para pagamento em seis anos,
com até dois anos de carência. Através do Provárzeas po
derão ser introduzidos no processo produtivo lavouras de
arroz, milho, feijão e hortigranjeiros.

. Na área de- Jaraguá, no ano passado, foram executa
dos 19 projetos e recuperados 66 hectares nos municípios
de Massaranduba, Guarami'rim, Timbó e Araquari. Para es

te ano, a meta é atingir SO hectares por técnico e como

dentro da Região Administrativa 'da Acarésc de: Jaraguá do
"Sul existem quatro técnicos ligados ao Provárzeas, signi
fica que deverão ser atendidos pelo programá 320 hecta
res, principalmente de terrenos alagadiços.
DIA DE CAMPO

.

Objetivando o intercâmbio e a busca de novas tecno

logias, será realizado no dia 15 de março, no Centro de
Treinamento do Provárzeas, em Araranguá, um Dia de Cam
po, com o cumprimento do seguinte programa: preparo
final do terreno para a semeadura de arroz através de ml- .

cro-trator, trator de médio e grande porte; use do trator
de esteira e retro-escavadeira e suas adaptações; cultiva
res de arroz; colheita: custos e resultados; e, .máquinas
'.! equipamentos utilizados na cultura do arroz.

No dia sairá de Jaraguá do Sul um ônibus da Viação
Canarinho, defronte ao Escritório' Regional, pera o trens
porte de ag'ricultores interessedes- em verificar de perto o

programa. f:laverá 'também parada no Posto da Polícia Fe:'
deral, em Guaramirim. O retorno será no mesmo dia.

MARISOL S.A. Indústria do Vestuário, com sede em

Jaraguá do Sul (SC), comunica que, face öl necessida
de de expansão de sua capacidade produtiva, em um
período de grande instabiÍidade econômico-financeira,
o que não recomenda grandes investimentos, somado
ec empenho do Prefeito Municipal de Schroeder, Sr. Al
do Romeu Pasold e do' Síndico da Massa falida da In
dústria Têxtil Jarita S.A., Dr. Murilo Barreto de Azeve

do, em proporcionar oportunidades de emprego, acaba
Oe locar a unidade de confecção em Schroeder (SC),
onde passou a operar, a partir de 01.03.84, inicial
mente com 80 (oitenta) funciónário,s, número este que
será gradativamente expandido.

.

I

Jaraguá do Sul, 28. de de ,fevereiro de 1984.
PEDRO' DONINI

Diretor Presidente

Educadores 'debatem a

democratização do ensino
encontro dia 20 de feverei
ro, em Joinville e no dia 23
do mesmo mês, a coordena
ção regional organizou en-

contra, desta feita as lnstl
envolvendo 'todas as insti

tuições, associações, sindi
catos, secretários de educa
ção municipais e supervise
res locais de educação per-.
tencentes à nossa comunida
de microrregional, onde fo
ram abordados três assun
tos básicos buscando \ubsí
dios à proposta' da demo
cratização da educação ca

tarinense.
No dia 8 de março, quin

ta-feira, haverá um novo en-

disso, . à dQna-de-casQ, com centro, desta feita sa lnstl-
um dia de trabalho, tem tuições envolvidas trarão
condições de preparar re- para plenário e síntese, as

feições para um mês intei- respostas pera as perguntas
· roo feitas pelo Prof. Antônio Cé-

Segundo o Prof. João Be- sar Becker, no primeiro en-
: ckhauser, agente do Senac, contro. A síntese será leva-
o cursa está' credenciado ela para o Seminário Esta-
pela Consul e será ministra- dual, marcado pare os dlas
dc por Lorita

.

Krüger, ins- 16, 17 e 18 de março. Tal
trutora com vasto conheci- Seminário tem como gran-
rnênto- e. prática em conge- ele objetivo, depois de ouvl-

·

lamente de alimentos e com das as regiões, deflagrar O

curso de especialização em processo de democratização
· São Paulo. Terá duração de da educação' no Estado de
· 12 horas pera cada turma, Santa Catarina e se concen-

em 4' dias consecutivos, nos trará sobre a democratlza-
horários das. 14 às 17 horas ção e os possíveis caminhos
e das .19

'

às 21 horas, no para fazê-Ia acontecer em'
Centro Empresarial de Ja- nível estadual.
raguá do Sul, nas datas de O documento final regis-.

, 24 'cl 27 de abril e de 29 de trará a síntese dos debates
maio a 1.0 de junho.

'

sobre a democratização da
As vagas são limitadas e_ educação e a preposta de

inscrições estão abértas, 'po- cada região sobre a dlnêml-
·

dendo informações serem ca reqional, explicitando a
obtidas também através do composição da. Comissão

· telefone 72-1044.
.

Regional.

"São luis', apreva 39 alunos no vestibular/84
Se é natural o extravasa- dos, expressando os curn- mann e Wilmar José Sch-

mente de alegria e felicida- primentos deste semanário mitt; Educação Artística _
de que se apossam de qual- a eles e ao Colégio pelo su- Furb _ Adriana Braun; Di-

quer candidato que "vence cesso alcançado. UFSC: ' reito-Furb _ Enno Jenssen
a batalha- do vestibular", Computação _ AchilIes S. Júnior e Sonia Beatriz Henn;
não menos intensa é a sa- Silva Júnior; Farmácia-Aná- Ciências-Furb _ Jane Denl-
tlsfação do estabelecimento !ises --.: Celso Spada, ·Mar- se Soares; Pedagogia-Furb -
de epsin:o--qQ_e vê coroado' de cos Roberto Gascho, Sandro Marise dos Santos; :Adminis-
êxito seu empenho em for- de Oliveira; Agro"omia _

. tração-Furj _ Luís Cláudio
mar e informar o educando, Germano Cord Netoi Geo- Bartel e Maira Betiha Mans-

seja p�ra a vida
. profissi�- . grafia '-. Mara, L,úcia ,Bini; ke; Matemática-Furj --:- Ger- \

nal, seja para as lldes acedê- Engenharia QUlmlca-Ahm. - son Lueders e Reqinaldo
micas. Ni'lson Bruch e Sérgio Mu- Souza de Figueiredo; Letras-

rilo
. Leoni; Enfermagem - Furj -. MarialJe Eggert,

Teima Maria de Albuquer- Marlene Tepasse, Rosa Otí-
que. ACAFE: Economia.-Ferj 'lia Lunelli e Rosemary Maf-

·

_..;.. Amauri Francisco Stein- fezzolli dos Reis; Ed. Física-
.jnecher, Celimar Ristow, Furj _ Ana Lúcia Taranto
João Carlos de Andrade e e Ugia Wernér; Direito-Fe-

· Marylou Katia Link; Ciên":,' pevi'- Fedra Luciana Ko
cias Contábeis-Ferj - nell. Ressalte-se também.a

·
Ademir' Schalinski, Aírton.. aprovaçãO do aluno Rafael
Schwàftz, Angie Mari Sou- Adílson Murara no curso

, sa, Dairce Terez�nha Fachi- de Agronomia na Ud,sc�La-
ni, Ivo Dematt�, Jeane Már- ges, o. qual cursou o 2;0 ano

·

da Schiochet, -Mariléia de Análises QUCmic'as :no a-
� Krutzscn, Raul Luiz Less- ríc letivo de 19à3.

EM ABRIL, CURSO DE CONGELAMENTO
DE ALIMENTOS

Na esperança de ouvi r to

da a comunidãde e na certe

za da participação efetiva de
tedos, na elaboração de li
nhas. prioritárias para a e�

ducação na região e em ní
vel estadual, a 19a. Utr� rni-"
dou a coordenação do pro
cesso da "Democratização
da Educação, uma Proposta
Catarinense",

�

no dia 7 de
fevereiro, com a' presença·
em Jaraguá do Sul do Prof.
Antônio César Becker, da Se
cretaria da Educação. Na o-

A Agência de Formação
Profissional de Jaraguá do
Sul do Serviço Nacional .de .

.Aprendizagem CÓmerda'l;
está oferecendo o

'

curso de

"Congelamento de Alimen
tos", destinado' ao uso cor

reto .e· eficiente do "free
zer", O congelamento de a

limentos, método que há
muito tempo vem sendo utl

Iizsdo na Europa e nos.

grandes" centros do
.

País,
vem suprir as necessidades
de pessoas que trabalham
fora e que têm pouco tem

po para se dedicar à cozi
nha, por ser multo prático
no preparo de refeições.

.'

As . técnicas de 'congela
mento' p:ermitem uti.liza'r os

alimentos congelados, sem

alteração do sabor, cheiro e

valer nutritivo. Uma r.efei

ção completa, previamente
preparada e congelada, es

tará pronta para ser servi
da em meia hore e, além

Neste pertlcular, o Colé-
. ,gio São Luís merece elogios
por ter conseguido aprovar
9 candidatos na' Universida
de Federal de' Santa Catari
na e 30 na,s diversas Funda
ções

.

do I;stado, sendo rela
cionados somente os alonos
que concluiram o 2.0 grau
no ano letivo de 1983.
A títul(). de iI)Jstr�ç�o!:rEl-"

prqduzimos, a segl!ir, é;l lis
ta dos félizardos 'vestlbulan-

'caslao foi distribuído o do
cumento básico da' Comis
são Estadual, que é repre
sentada' por' diversos seg
mentos da comunidade. ca

tarinense, que propõe uma

sistemática diferente para
a elaboração do Plano Esta
dual de Educação, quadriê
nio 84/87.
Para dinamizar e condu-

.

zi r com acerto este proces
so que quer ser democrétl
Co na sua essência, a Co
missão Estadual promoveu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES', ,I ' :' NASCIMENTOS
Aniversariam hoje: 03
Srta. Náiade Piske"
Sra. Clara Albus
Sr. Ernesto Silva
Cláudio Karam, Ctba.
Sr. Oldair Dal Ri'
Sra. Anésia Bortoll-
ni Dal·Ri
Lucirnar Fusi
Beatriz Mehler
Srta. Andréa Jaquellne
Prodöhl
Aline Rozza

Aniversariam domingo
.

Sr. .Carlos Rutzen, em Co

'rupa
Sr. Benício Rogério Pedri
Sra. Márcia Mara Fontes
Schramm; em' Blumenau
Denise, fllha de Durval e

Jutta Marcatto .

Sr�. Loni Ersching
Ivo Ristau Júnior
Simone Tereslnhs Sch
wartz

Estela Berenice Stinghen

Dia 05 de março
Sra. Ellsabeth Vieira
Sra. Iris Lange Engelmar:ln
Sra. Lúcia Luiza Albrecht

,

'
.

Rogério Jackson Raduenz
João. Alves Perei ra
Inês Foch
Maria Sueli Radtke
Margarida Schwartz
Marciele Píccoli

Dia 06 de março
Sra. Juliana K. V. Coutí
nho

.

Ana Cláudia Ronchi, em

Joinville
Srta. Araci Pieper
Sra. Elizete Magd

Dja 07 de março
Sra. Vara, esposa, Dr. Fer
nando Springmann, Fpolis

, Sra. Edeltraud Rolln Her-.
. mann, em' Corupá
Sr. Nélson Morbis
Sr. José Renato de Carva-'
lho
Iracema Behling
Ana Laura Zielonka Rodri
gues
Almir Lippinski

Dia 08 de março
Sr. Wilson Germano AI
brecht, em. Schroeder
Sr. Aldo Plazera
Sibelly Grarnkow -

Elcida Lickfeld
Schirley Adriaria Bartel
Fernando

. �iuencourt Lu
ciano
Sr. Remado Fischer, em.

Fpôlis.

Dia 09 de março
Sra. Edeltrudes Liplnskl
Marcos Antonio Rosa
Ivone Volkmann
Sr. Francisco França
Waltraud Simon

Ana�tácia Olska

Dill 09 dé Fevereiro '

Denise, filha de Loribert
(Anni) Voigt

'

Dia 12 de Fevereiro
Roberto, filho -de Ademar
(Frida). Ehlert

Di,a 14 de Fevereiro
Marco Aurélio, , filho de
Paulo (Rosmari) Terme

,

Dia 16 de Fevereiro
José, filho de José (Ma
ria) Demathe Junior

Dia 17 de Fevereiro
Robson, filho de Arnoldo

, (Maria) Reckziegel

Dia '19 d...
·

Fevereiro
Talita, filha de. Egon (E-
'deln'ude!» Drews
Michella, filha de Mario
(Ivone), Campestrlni
Caroline Maira, filha de
Osmar (Doraci ) Bardin
Juliano, filho de Arlindo
(Edellra ) Pretti

Dia 20 de Fevereiro

Wtnderlei e, Wanderléia,
filhos de Harry (Elfrida)
Wendorff
Manuela, filha de Ubira
[era (Sandra) Prado
Elizeu, filho de Alvin
( llonke ) Athanazio
Alexandre, filho de 'Ber
nardino (Rosençele ) Stolf
Marcos, filho de Gildo
(Jucelí) Cristofoline

Dia <21 de Fevereiro
Sérgio Luís, filho de De
lírio (Iraci) Schwartz
Rodrigo, filho de Rudi
berto (Iracema) .Jacob!

, Micheli; filha de Rogério
(Madi) Ersching
Luiz Oscar Júnior, filho
de Luiz Oscar (lvanllda )

!: Eberhârdt:
'

-: ' ..-"... '

.Proclamas HELENA FELIPE. Ele, .brasl.:
leiro, solteiro, industriário
natural de São Bento do Suí
nesté Estado, domiciliado e

residente na Rua Victor Ro
senberg, 694, nesta cidade,
filho de Rubens Garcia e de
Namicir Oliveira Garcia. Ela
brasileira, solteira; costurei-'
ra, natural de I tuporanga,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Felipe Sch
midt, nesta cidade, filha de
'Jovlno Felipe e de Noeli Mo-
nica des Santos Felipe.

E pare que chegue ao co
nhecimento de todos, man

dei passar o presente edi
tai, que será publicado pe
la imprensa e em cartório,
onde. será afixado durante
15 dias.

Áur�a Müller Grubba, Oficial do Registro Civil ao
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, _Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.602 de 22.02.1984
MARCION CARLOS MULLER·
e MARLENE WACKERHAGE
Ele, brasileiro, solteiro, de
senhista, nascido em I rineó
polis, rieste Estado, domici
liado e residente na Rua
Cabo Harry Hadlkh, 35, nj
cidade, filho de João Müller
e de Lalita Müller. Ela, bra
sileira, solteira, industriária
nascida em Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na
Rua Bertha Weege, 20, nes-'
ta cidade, filha de Osni Wa
ckerhage e de Eli Konell
Weckerhaqe.
Edital 13.603 de 22.02.1984
GERALDO SOARES e' ERO
NILDES DA MAIA. Ele, bra
sileiro, solteiro, garção, na-'
tural de Campina Grande
do Sul, Paraná, domiciliado
e residente nà Rua Francis
co Lenzi, 543, nesta cidade,
filho de Antonio Julião Soa
res e de Neiva Soares.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá -do
Sul, domiciliada e residente
na Rua Francisco Zacharias
Lenzi, 543, nesta cidade, fi
lha de Anesio da Maia e de
Lindomira da Maia.

Edital 13.604 de 23.02.1984
VALDECIR DALSOQUIO e

NATALIA FLOR DA SILVA:
Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Barra Ve
lha, neste Estado. domici
liado e residente �a Rua E
pitácio Pessoa, nesta cidade,
filho de Antonio Dalsoquio:
e de Maria Caviquioli Dalso
quio. Ela, brasileira, solteira
operária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi
.dente na Rua Epitácio Pes
soa, nesta cidade, filha de
Alvino Flôr da Silva e de
Avelina Alves da Silva;
Edital 13.606 de 23.02.1984
ATRIZ SCHOLEMBERG e ME.
RICA MARU BALLOCK. Ele,
brasileiro, divorciado, mecâ
nico, natural. de Luís Alves,

; neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, nesta cida
de, filho de Pedro Scholern-

, berg e de Maria Sehelern
berg. Ela, brasileira, soltei-

.

ra, do lar, natural de Jara- .

guá do Sul, domiciliada e

residente' na Rue Antonio
Carlos Ferreira, nesta cida-

. de, filha de Gerhardt Walde
mar Balleck e de Elia Benet
ta Ballock.
Edital 13.607 de 24.02.1984
JOAO HELDER F.ELlCiO DOS
REIS DE SOUZA e ÂDRIANA

de

ARL. Ele, brasileiro; soltei
ro, enfermeiro, natural de
Corupá, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Joinville, nesta cidade. filho
de Manoel Nilo de Souza e

de luizilda dos Reis Souza.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente
na Rua João Doubrawa, 423 ,

filha de Lauro Arl e de Mau
rita Alves Ar!.
Edital 13.608 de 27.02.1984
VILMAR SIZINO GARCIA e

,
;Dia 22 de Fevereiro

Jean Gustavo, filho de
Arlindo (Eleonora) -Mathias
Crlstlene, filha de Wadis�

lau (Tere.zinha) Mdkwa
Dia ',24 :de Fevereiro
-Lucllela, filha de Antonio
(Leontlna) Ruon

Dia 25 de Fevereiro
Cleito André, filho de Sei
vino (Regina} Wi,est' ,

Maraiza, filha de Mario
(Odete). Hack
Melina, filha de Marco
.Aurélio (Marise) Perdeus
Lu(s Ricardo, filho de SiI'
vestre (Avelina) Micha
lak

,

Dia 26 de fevereiro"
.Daiana, Prlsclle. filha de
Celso (Marilene') Rosa
Marcel!) Ricardo, filho de
Nélson (Angela) Koch
,Marlise, fllhà de Ingo (E
deltraud) Dallmann

'Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Rua Guilherme Weeue, IH - fone: 12-0091

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CITAÇÃO ,

O Doutor Ivo Helmuth Gerlach, Juiz Substituto -em exer
cício na Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca·
tarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de
'

citação com o prazo de trinta '(30) dias virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte
de FRANCISCO WINTRICH e ELl::'ABETHA WINTRICH,
brasileiros, casados, residentes e domiciliados em Ribei
rão Grande do Norte, nesta cidade e Comarca, através'
de seu bastante procurador, advogado Dr. iv\uri"o Bar
reto de Azevedo, foi requerido a ação de USUCAPIÃO
N.O 746, para aquisição do seguinte imóvel: Um terreno
situado na Estrada Ribeirão Grande do Norte, neste Mu
nicípio, com a área de 197.300,00ms2, com as .sequin
tes confrontações: frente com-terras de Aliceto Pedrotti
em 100,00 ms e fundos com igual metragem em terras
de Orestes Fonath, digo, Fontana. Pelo lado direito com
I .973,OOms em terras de Alfredo Fontana e João Ben;
� pelo lado esquerdo com a mesma metragem em ter- .

ras do suplicado e sua mulher. DESPACHO DE FLS. 17:
R. Hoje. Junte-se. Designo o dia 19.3.84, às 14,30h,
para ter lugar a Audiéncía de Justificação de Posse,
mantendo as demais determinações do R. despacho de
fls. 12. l-se. Em, 20.12.83. (as') S!:RGIO LUIZ ROSA
DE BEM - Juiz de Direito da 2a. Vara. DESPACHO DE
fLS. 12: lntime-se, por mandado, as testemunhas arro
ladas. Cite-se, por edital, os réus ausentes, incertos e

desconhecidos. com, o prazo de 30 (trinta) dias. I ntime
se o órgão do, Ministério Público. Cientificue-se, por
carta "AR", para os fins do § 2.°, inciso II, ' Art. 942
do CPC, os representantes da Fazenda Pública da União,
Estado e Municípios. l-se. J 20.7.83. (as) MARISA CAR-

. DOSO DE MEDEI ROS - Juiza Substituta em exercício.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interes
sados ausentes, incertos e desconhecidos, foi expedido o

oresente edital que será publicado na forma da lei e a

fixado no local de costume, no átrio do Foruní, corren
do o 'prazo de 15 dias, para contestarem, querendo, a

, contar da sentença que justificar a posse, sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados pelos
autores. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
.Sul. aos 02 dias do mês de ianelro do ano de 1984 Eu,
, Adelohe Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

IVO HELMUTH GERLACH
Juiz Substituto em Exercício

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ' __�'" ,_,M·.. _� .• ".,.� .. _ ••• � _". .�.� _. _ •• � __ .• _._ ••• _."._ ..•.•�.:.. •.• _ ._.- _._-_. _ _ .

, :,." • i-.··
..

Política, PolíticoscFolclore &.
A Câmara de vereadores

do Município de São José, a

porta de entrada para a' Ca

pital catarinense, é daqueles
!egislativos que líez por ou

trá entra para-e notorieda
de, graças a valentía de seus

integrantes mais exaltados.
O tumulto que a agressão

do dia 20 de fevereiro, pro
vocou, sequndo alquns mo

radores, virou o plenério de�
finitivamerHe em ring""e.· \

Na sessão Lauro Guesser,
do PMDB, foi agredido com

um soco no olho �squerdo, .

desferido por José Nilton A�
lexandre, do PDS; mais co

nhecido como "Juqolnhe",
sem qualquer chance de de-
.fese, indo ao Instituto Mé
dico Legal, onde fe� exame

de corpo delito. � ,a segun-'
da agr.essão física que sofre
no espaço de 5 meses. Em
outubro apanhava do vice
presidente do legislativo jo
sefense,' por causa de Lima,
discordância quanto à vall
dade de um alvará de motel.
Loreni Andrade, o vice, é

acusado de ser homem que
se impõe pela violência e

envolvendo-se numa áurea
de justiceiro _ sempre fa-'
lei a verdade _ criticando
"o que deve �er criticado".
Ô que tiver que -dlzer eu di
go. Só não admito ser ofen
dido moralmente". Justifi
cou o soco dado no líder da
bancada do PMDB; "em de
fesa própria, porque me a

grediu com palavras de bai
xo calão".
': Pera Guesser, Loreni "é
um agressor clássico: ano

passado fez três OU quatro
tentativas de agressão, sen
do duas concretizadas (Pau
lo Motta e Guesser foram as

Vítimas). Este ano, ma 11a.
sessão tentou agredir Motta
PMDB) .novernente. Na le
gislatura anterior usou até
cadeira para agredir seu 'co
lega de bancada, ex-vereador
Raul Tomas'd� Söozâ';."', ,

POis é, por aí se vê que
0: eleitos pelo povo nãq es-,

ta� na Câmara ,só para fazer
,leIS, e todas as armas 'são

vál.idas para se impor ,ao res-
,

peito Ou à ameaça aos de- "

mais. ./

Na Augusta (com as des
çulpas ao "Mongui") Casa
de Leis de Jarag,uá pessou
se algo parecido faz quase
vinte' anos, quando o PSD e

a UDN viviam um. legislativo
aos trancos e barrancos" na
esperançá de construir a de�
mocrada.
'o prefeito' conhecido pela

tradução de "Pé de Espinho"
não' se conformava com o

legislativo,
'_

ho qual tinha.
maioria que não lhe garantia
a tranqüilidadé da aprova
ção de todas as proposições.
.Volta e meia' a maioria cor

ria da minoria, e, assim' mes
mo, nem sempre levava a

melhor. Ganhava mas não
,

'levava ...
Resolveu, então, passar

um corretivo nos legislado
res, prlnctpalmente nos da
oposição e .os que não obe
deciam cegamente suas ori
entações ditatoriais. '

-

Tramou,' então; úmussel
to à 'Câmara, como anterior. -

mente arranjara com sua

claqúe um sequestro do di
retordo jornal ne calada da
noite, ambos resultando no

mais absoluto fr.acasso.
Naquele começo de noite

notava-se um estranho rno-

'vimentö pelos corredores e

no local destinado à essls
tência. Elementos suspeitos
alí se póstavam ostensiva
mente. Na hora. regimental
sala e corredores .

estavam

todas tomadas e tudo indi
cava acontecimentos impre
vtstos. : '

E, não ,deu o1:Jlra ...
'

,

Acaloradas' discussões o

correm com insultos e gês-'
tos obcerios. A coisa. parecie
estourar a qualquer Insren
.te. A populaça chegava cada
vez mais perto do corrimão'
que separava os vereadores
.da assistência.

Pedro Fagundes, o "meni
no das calç�s curtas", na

quâliäàde dé"'sup'lenté assu-
'

mia uma cadeira, ao lado da
udenilda e como fQgoso lí
der estud�lntH, 'aparteava o

aquecido' parlatório que efl

volvia todo o plenário.
Subitamente, linguetas de

borracha (que eram usados
brunidores de arroz. peças
de borracha pare polir o

produto descascado) caem

sobre as cabeças de Moretti
,

e João Lúcio da 'Costa, pegos .

d� surpresa porque estavam
,
sentados de costas para a as

sistência, quebrando do últi
mo edil os seus óculos.

i

Da'í pra frente todo o re
.

cinto se transformava numa

generalizada pauleira. AI-
,

guns fugiam ente-e grito de
que caíra no plenärio uma

arma de fogo. Socos e pon- <,
.

ta-pés eram,distribuídos em

profusão. Véreador
"

centre

vereador, tudo, valia nessa

guerra clvll.."

,Mas apanha�a� também,
os vereadores do PSD, espe-

-� clalmente o "meio quilo"
que saía na imprensa- [oln
villense numa foto que mais

parecia um 'flagelâdo pela
guerra, do Vietnam, cause

dor do rolo todo, a mando
do seu amo' 'e senher.

Mars, tarde veio a expltce-.
ção do porque .os vereado
res da situação também te
rem levado tremenda surra,

É que ficara combinado sn- '

'tre os assai tâhtes que na ho-
ra do pega-pra-caparc,. os ve- '

readores do PSD, escapuli
riam pela "Sé!la das Teste
munhas", que o zelador fe
chara momen,tos entes, por:
engano.
,Assim apanhêrarn também'

os homens' que tramaram o

malfadado assa I to.Pedro Fa
gundes vestiu' urna 'das pe
sadas cadeiras do Forum no

corpo do "meio quilo" que,
se pega na cabeça hoje já
estaria ornando a cidade dos
pés-juntos.

,

Ainda hoje ecoam nas pa
redes da Salado Forum os :

gritQs do Vereador 'Cardoso,
para acabarem cam o �u-'
multo que ele m�smo ajuda
ra,a armªr'.

Naquela' noite o feitiço,'
virou contra o feJticeiro.

E o capeta' i3pr:ontou as
suas...

'

Evi Sinsval-Março/84

Deixe o aviamento de suas recE;!itas nas mãos de quem enter)de do I:amo.

Farmáeia
-

Paraná
Administrada por pr.ofissionais farmacêy ticas formadQs, c;m 10 anos de experiên
cia, sob a c!!reção de Neifa Maria da Silva,..,,- CRF-1402jSC, filha, de Jaraguá do Sul.

'Aviamento de receitas,: medicame�tos e perfymarias e Os melhores preços da pra
"ç. estão aq_ui. Venha, éonferir! - 'Mantemos convênios com SindiCatos.

Av. Mal. Deodoro, h.O 1.771· (p_erto da· pon-te do Vé!ilatti), 'Fone 72;-16ª.9' - JS.(SC.

COLUNA ROTÁRIA
,

AGUA SIMBOLIZA VIDA
,

'Metade da popula�ãQ mundial nio teil! aces,so à água pe
távet � SERVICOS À COMUNIDADE - -Patroclne- um

projeto de purificanão, de uma messe de água. Entre em

contato com as agências senltãrles: e de meio ambiente
locais e regionais, de forma que o clube não venha-a
duplicar um projeto que esteja em endamento. O Rota

ry Club de Chilliwack, British Columbia, Canadá, envol
veu toda .e comunidade num projeto de limpeza de um

trecho do Rio Fraser ql,/e se 'encontrava sobrecarregado
de Iodo, fertilizantes químicos e servia como ponto de
escoamento para fezendas da éreé.

As árvores são de extrema importância para a pro-
,

teção de resrrvas hídricas. Constituem; uma defesa natu
ral centra a erosão, inundação e conseqüente contami-

,

nação. As folhas caídas, o relvado' e as raízes' tornam
se sistemas de absorção neturel que constantemente

provêem água filtrada, proveniente das chuvas, aos rios
e mananciais. Patrocine um programa de incentivo ao

plantio de árvores ou apoie um projeto de refloresta-
mento.

-

10.0 ENCONTRO NACIONAL DA AMIZADE
A esposa do ex-Governador do Distrito 465 _ Ruy

Eduardo Willecke _ está expedindo convites para o 10.0
Encontro Necione] daAmizade, que reúne as esposas de
rotarianos de todos os Distritos do Brasil, para o gran
de encontro que se dará nos dias 28�29-30 e 31, de mar- .

ço de 1984, em Blumenau. Elke Willecke que é a Vice-
,

Coordenadora Nacional do conclave espera maciça pre-
,sença elas esposas de roterienos de Santa Catarina, pa
ra dar o exemplo de capacidade de recuperação às vi
sitantes de -todo o país, validando as palavras e as ações
das catarinenses no 9.9 Encontro, reaHzado há dois, a- ,

nos em Belém do Pará, através do comperecimenro de
grande carevane. Assuntos atinentes a hotéis e demais
informações poderão ser conseguidas pelos fones .....
DDo. 0473 22-7166 e 22-7890, em Blurnenau. As Inseri
ções serão realizadas no Centro de Convenções do Tea-
tro CarlosGomes., I,'

. 24a'. CONFERßNCIA DISTRITAL
\ São Bento do Sul, a encantadora eldede serrana ce

tarinense.: a "Suissa Brasileira" no dizer de seus admi
radores, . vai sediar a 24a. Conferêncla Distrital' nos dies
12-13 e 14 de abril de 1984, tendo como Comissão Exe
cut!va o �re.sid�nte o �Slver_nador d? Distrito _ Jamil
.Salim Amin;, Vlce-Presldênte o Presidente do R.C. de
São Bento - Antonio Affonso Figueiredo Júnior' Conse
lheiro, o ex-Governado': Egon Schulz;' Secretário Geral
,�José Walmer de Oliveira; Tesoureiro Geral, o ex
Governador Cleones Velho Carneiro Bastos --e Protocolo
o Comp, Vilson Torres' Fenner.

, 'As Comissões Técnicas estarão a cargo dos seguin
tes rotarianos; Crede�ciais e Eleições _. ex-Goverriadó
res Lauro, Fortes Busfamante, Edward Avancini Mendo
za e Antonio Affonso Flquelredo Júnior; Par�eres _ ex
,Governadores Crezo de JesI,JS Tavares, Ruy IEduardo Wil
lec�e e João Eqvardo Moritz; ,Moções Propo$tas e Reso-
luçoes _ ex-Governadores -Pier Lorenzo Maréhesini e Re
,macio Fischer e 'Legislação, Emendás e Resoluções _ ex-
,-Governadores Cleones V.CBastos,-,,Jorge Marques Trilha
e Pedro Milanez. '

O comparecimento maciço mostra a: pl,ljança .

do
movimento rotário no Oistrito' 465. Avan.te,Companheiros!

AS MELHORES SU�,ESTOES PARA
.

,PRESENTES ESTAO AQUI!
.

Na Joalheria A Pérolal �qcê encoi1tri;!; arligos, pa-
, I'a, pres_entes e decoração, pe-ças c;le joalheria, relojoa
riâ, objetos em ,prata, cristal e porcelana que real
çam o seu requinte e bom gosto. Em anéxo, a Ótica
Moderna, com os últimos lançamentos em óculos na-
cionais e importadós. Vf;'site-nos

Joalheria A Pérola,
",.. �

,

Otica Móderp�
Rua Reinoldq Rau, 289,-:- t=0l!le 72- i 823

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO-CGC N.· 84.429.696/0001·11-RUA VENANCIO DA SILVA PORTO. 399·JARAGUA PO SUL· SC.
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R'E�ATORIO DA ADMINIStRAQAO

UMA: -

COMEMp�ESA
EM AÇOES

. 00 I"OOEII
:;;;i;:',,"'':JII.ICO

BALANÇOS P"TRIMONIAIS OA EMPRESA E CONSOLlDAOO ENtERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

"

.,;.,I'

(valeres expressos em milhares de cruze iros) ,

...... ",

ATIVO

I CIRCULANTE •••••••••••• ' .••

Disponibilid'}des. ; • ; ••• , • ; • : •

Contas a Receber de Clien.te••••..
Incentivos F.iscais Exportação :. .•••

Estoques. . . . ; •

Outros Créditos�, •..•.. �,. � • o.

Adiantamentos, para Aumentos de
C�pital . , .. , ......•••

DePÔ$ítOi por Incentivos Fj,cai. o ••

'Despesas do Exerc icio Seguinte .•••
REALtZÄVEL A lONGO PRAZO. , •

Crédi.tos em Controladas ..•.•_

.••

Diretores e Acionistas ..•.••• ,•.•
Outros Creditas .......••.••• ó

Eletrobrás : '. . •..•••• i � .• ;.

PERMANeNTE .......•.•••

Investimentos . .., o.•••••••••

Imobilizado.. . ..••••• , •• ,

Oiferido .•....•••••••• ,,, :
TOTAL DO ÂTívO .........•. _

/ ... I
Cooftoladora

1983 1982
16.832.730
3.206.628
7.51.7.679 ....

75.158
5.306.394
350.003

262.000
\14.868

438.7�3
--ws

·31.941
406.696

14.867.994
7.896ß50.,
6.948.370

22.974

32.139.467

6.142.694
137.588

2.49!l.839
17.213

3.263.141
133.955

89.248
7.710

560.111
325.984
76.469
14.703
142.955

5.198.165
2.258.34_
2.918.738

21.081

11.909.970
"As notas explicativas säo parte integrante das-demonstrações financeira",

Consolidado
1983 1982

19.952.282
3,434.089
8.858.493

75.158
6.952.500
-

489·477

142.891'
8.674

�1.293

31.941
4�9.352

13.685,572
1.691.163

l1'.017 .043

,977.36?
34.099.147

7,407·.935
. 173.824
3.230:516

17.213
3.705.530
168.858

. -.-')
98.854
13.140

244,322

78.172
18.062

148,088
5.064.761
625.6ãõ
4.2010066
238.015

12.71.7.018

PASS.IVO

CIRCULANTE

Controladora

198� 1982
7.565.869
2.041.880
1.335.511
·703.814

.2.112.810
·422.283
139.372
239.591
570.608

1.888.890
1 707.865
181.025

�
713,478
468.861

1.113;009
280.952
211.342
39.248.

277.372
1.079.771
945.306
134.465

ConsolidadO
1983 1� "h
8;619.627
2.633.675
1.56:2.198
815.931

2.112.810
422.283
3>16.752
+;-

755.978
2.066.597
1.912.255
139.478
14.864

71.942
656.273

22.6ã4:7Oã
1.000.000
l'.'0i.264
4.592.737

.

!�5.=93�
34.099.147

.�,

l'600.149 -v> ,

. ;:�
1.1.79.136 .>,' .."'6

342. I 59 �< .

", ';,',�2.11.342,! .,_ ':'.

83.988\','
,; ......

322.752
1.026,650 -.: <:.:

1.0�4.457 E:
...:

..

-.-
,_

2.193

�
.• 309.472

�
3.500'.000
3.341.024
875.913

12.717.018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA ••

Oeduções da Receita Brutà ...•
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

Custo dos Produtos e Serviços
Véndidos

, ..••••

I.,\,ICRO OPERACIONAL BRUTO ••••
Despesas Operacionais • . • . . � • • •

Honorários dos Administradores •••
OespesàS Gerais E. Administrativas ...

Despesas com Vendas . . . . • . • • •

Dep.reciações e Amortizações .••••
oe$pesas Finan'ceiras •.•• ,••.� .'••

Receitas Financeiras ..

'

...• 'õ , ••

OUTRp'-S RECEITAS 0PERACIONAIS.
RESULTADO DE EQUIVALIÔNCIÀ

�����g����ci6NÀL iiQU',ö6 : : :
Resultado não Operaoional . _ •.••

. Ganhos de Capital •..•• , •••••

Correç'o Monetária do Balanço •••

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA ... : ....••......•••

Provisão para Imposto de ·Renda •••
LUCRO L(QUIDO DO EXERCI'CIO .••

Participação dos Minoritários •.•••
LUCRO LíQUIDO CONSOLIDADO ••

...;,� _---

1. ORIGENS DE RECURSOS
,Lucro Liquido do Exercício �\ ••••

Despesas (Receitas) que não afetam
o Circulante:
• Depreciações e Amortizações
; Correção Monetária dOlBalanço •••
- Resultado de Equivalência
Patrimonial .•.•• 0•••••••••

Alienação e 8aixas de Bens e

pireitos do Permanente ••
'

.

GanhcJ;::(de Capital ....•••••••
Particit.'çio dos 'Minoritários nos
ResultJlos dasControladas ••.•••

Aurnt!llÍR? do Exjgível,a Longo Prazo •.

Reduç' (Aumento) do Realizável a
Longo Prazo ...'.".......

Contribuições para Reservas de

Capital ....•. _ .•••• _ •••••

Dividendos Recebidos , . : •••• , ,

Realizaçio de Capital Social : ••.•

Ajustes ele Exercícios Anteriores •••

Cd

•

TOTAL DAS ORIGENS .•••••••••

2. APLICAÇOES De RECURSOS

Fornecedores
Obrigações Sociais e Tributárias
Instituições F.iaanceiras
Provisão pata- mposto de Renda
Dividendos' a 'Pagar
'Adiantamentos de'Clientes
Investirnentosq Integralizar.
Outras ObrigaçÕes .....

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

tnstituições Financeiras
Empresas ContrcledasjCentrotadora .

Provisão para ,';'posto de Renda
DESÃGIO NÃO ABSORVI8Ó NA

CONSOLIDAÇÃO.
PARTICIPA;ÇAO DOS MINORITÄRIOS
PATRIMÓNIO LfoUIDO . ,

Capi tal Social
Reservas dê' Capital
Reservas oe Lucros .

[
4.r'::"c 0"' T.e.n.\,.",,.,'<:!o

TOTÁi.'-OO PASSIVÔ
_ ......

''- .- .- .-
..

A� notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras".

_

••
.....l

22.684.708
7.000.000
11.Úí7.264
·4.592.737

7.716..937
3.500.000
3.34.1.024
875.913

11.427.062
(2,066.802')
9.360.260

15.069.2001
4.291.060,
12.313.0671

31.595
978.7·93
603.423
32.455

.1.041.189
(374.388)

5.558

120.523
2.1õ4.õ74

66.924

11.043.888)

1.127.110
(280.953)
846.157

Controladora

846.157

358.983
1.043.888

·(120.5231

198.358
(55.7.301

475.895

(266.1201

76,.079
3.560

623.419

..1..lll!l
3.201.484

Controlaº-ora
1983 1982

Consolidado
1983 1982

34.. 303.611 - 13.353.562
(6.326'.447) (2.623,912)
27.977.164 10.729.650

(13.0:;14.0241
14.953.140
(4.964.5801

161.44.0
2.435.675
'2.112.545
214.260

2.309.500
(2.268.840)

27.059

10:015.619
(45.4661
676.369

(4.936.215)

5.710.307
(2.121.959)
3.588.348

50.755
3.639.103

.. Consolidado
1983 1982

3.639.103

1.006.376
4.936.215

a41\�.61

7i\69
I

..

151il. 5,S)�3 .7

�16.9711
140.949

9.000

10.168.956
=====

15.788.5671
4.941.083
(2.633.056)

90.478
l.108.285
803.126
37.455

1.140.240
(5.46.528),

1.4..685

2.322.712
16.431
55.730

11.239.6401

1.155.233
(343.466)
811.761
34.380
846.157·

846.157

453.476
1.239.640

220:784
(55.7301

134.3901
432.903

(141.4B51

95.883

666.919

1�.824
3.737.981
=

Consolidado
1983 1982

- ._

1.845.486
1;688.580

2:167.572
.,

657.243
676.999

7.027.880

EMPRESASCONTROLADAS

NOTA 05 - PÀRTlCIPAÇÕES EM EMPRESAS CONTROLADAS - As participações em empresas controI8<l..,.m 31 de d...mbro de 1983. estio ... im demonstradas:

Lucro por Ação .

"'Ás notas e.xplicativàs sãô parte integrante das demonstrações financeiras" .

1.30

/1 =<t���,
! 32.139.467 L!J!QQ:lli

0.60

:"

1,30

,DEMONSTRAÇÄO DOS RESUt.TADOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(valores eKpressos em milhares de cruzéiros)

.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
I

• , (valores expressos em milhares d� cruzeiros I'.

1913

3.639:103
3.639'.103
13.639.103)

181.061

17.875

47�.000

392.000
2.572.167

'As notas explicativas sio parte integrante da.s de,:"onstrações financeiras'

• .; -.J

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLlCAÇÖES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO
(valores expressos em milhares de cruzeiros)

'.

I

1983 ,1982

3,.639.103

852.631
3.92n07

77.417

126.490

809.119

121.368

81.712

9.629.547

NOTA 02· PROCEDIMENTOS DE CONSOLlDAÇÃÓ

476.000
392.000

3.264
210.000

1912
�._"

17..518
17.126·

34.644
846 ..157

880.801
(880,801)'
44.040

/

210.000
626.761

476.000'
392,000

192.357
1.331.144
208.532
15.293

7.553.630

10.168.956

3.628.910

�
4.99Q.717

3. CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras" •.

7.553.630

NOTAS EXPLICATIVAS ÃS DEMONSTRAÇÖES FINANCEIRAS
(valo:-es expressos em miJhares de cruzeiros)

(c

3.264
210.000

394.970
548.339

2.832

2.578.576

3.737.981
====P'

DEMONSTRAÇÃO DO

CAP���
Al ßULANTE L,IOUIDO EM 31 DE DÉZEMBRO

ATIVO CIRCULANTE / '

.

No Início do E"er�íoio ....••.; .:694 3.203.9.42 7:407.935 3.799.157
N<1 final do Exercocoo . . . . • . • •• 1 .730 � 19.952282 �
Variação ...........••. _ .• 10.690.036 2.938.752 12.5.44.347 3.608.178

PASSIVO CIRCULANTE
No In ido do Exercícid
No Final do ExercíciO.

$ENHOR�S ACIONISTAS,

Apr..i ..n�·:.presentar e subTmetlr à apr.�iaçio dOs Sen,.hores Atio ..

·!1"tàs as Demonstrações Finallceirás Consolidadas do' "Grupo
WEG'· • "." DII.monstraçi5es, Financeiras dIsta empresa, relativas
r.o Exerclc!io Social findo em 31 de dezembro de1983.

.

l!1�tantê perdurar a diflcil situaçlo econpmica do'·País, mor· .

",ente no ql,lit'diz respeito a .investimentos em bens de capital,.
Empresa logrou alcançar bons resultados no exercício findo, li
COftlinuaine(ltendo a sua, posiçio de lider naciôriól na fabricação '1

. de.,·notor..."tricos.
. ..

Comparatlv.mente a 19B2. a Empresa. no e�ercício de ,1983.
incrementou .s vendas de motores elétricos em 14% . ,

� exi>ort8Çlies contribúiram éom 'Uma receita de US$ ii .4 .rio.
lha.., c:orrespondendo a cerca de 11% de participaçãQ global nas
vendi'. enquanto em' l.éS2 a participação das exportações Ati
.....It. representava apenas 7% .-
Crntinuamos no decorrer .do ·.,cerc·icio' -fj'ndo 'orientando a nossa

política princlpalmtlnte pará:
· O desenvolvimento e lançamento de novos produtos. para
at.nder: a �tI!men.tQs da merC;adQ nQs. �uais. tínhamos. �uc:a

participlçlo,
• ..;,Atlnder em 'termos d. qualidade. um mercado cada vez mais

exi9lnte, dentro de normas técnicas nac;ionais e internilcio�

nais,
, O fortalecimento econômico/financeiro das nossas Centro
ladas· e para a atuação 'sin.rgica das empresas do Glupo
WEG no mercado. • ..

Contando com dois Parque, Fabris. qom uma área de 382:435
m 2. da qual 60.332 m 2 de 'rea const<uída. a Empresa no exer

éício findo investiu Cr$ 508 milhões em imobilizações.
A Administraçio continuo� com sua ·po:l itica de valorização' do
Homem, efetuando investimentos globaisde Cr$ 1.059 milhões,
aai'm distribu idos:

· Cr$ 109 milhões e"l Treinamento,
.

- erS 380 mi'hões einJ"Oesenvalvlmento Tecnológico,
- Cr$ 1 I 1 milhões em Assis.ncia M�dico/Dentária,
- Cr$ 286 milhÕês na Associaçio.Recrea.tivaWEG-ARWEG,
· Cr$ 173 milhões no fornecimento de. Aiimentaçll'o aos colá·
bo,ador...

.
.

CONTROLADAS··

1. WEG ACIONAMENTOS S.A.. Jaraguá !lo ser- SC
Instalada em pr.dio de.6.769 m 2, numa área de 19.026 m2-,
dedic:a-se a fab.icaçll'o di! componentes e"tricos tacioname';·
tos, contatares. re'IM. 'quadro de comando de motor.��
'Çonversores de freqüência, etc.) e engenhar'a de aplicaçio de .

sistemas industriais. Tendo sidp 'pré-qualificada pela SE I •

Secretaria Especial da .Informática. a parti, deste exercício
passará ii desenvolver e comercializar nControladores Lógicos
Programáveis", equipamen,o destinado ao comando e contro
le de processos"

..

2. WEG MÁQUINAS'S.A•. Jaragu' do Sul - SC
Instalada em predio de 6.41'0 m 2, numa'''ea de 45.199 m2,
dfdica-se a fabricação de motores de corrente continua, taco
geradores,· altern.idores e motores e"tricos de grande. potên
oia (de 500 a 7.500 CV), a"m de produzir, taml»m "No
BreaI(' e "Short Break" (sistemas rotativos de geraçll'o de
energia ininterrupta).

-
'

Controladora
1983 1982

30.199.609
15.256.224)
24.943.385

(11.392.802)
13.550.583
(3.852.442)

73.133
1.998.7.60
1.661.249
140.517

1.921.050
U.942.267)

27.059

(77.4171
9.647.783

'

25.669

(3.921:707)

5.751.745
.

(2. I 12.642)
3.639.103

SALDO NO INfclO DO EXERCíCIO _

'

.

Ajustes de E'x.�cicids Anteriores '. '..

'

.

Correçio Monetária ..... ..�. . • . . • .
"

. . . . •

-

SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO ••..•...
Lucro Liquida .;1.0 Exercício .•......... :.
SALDO'A DISPOSiÇÃO DA "-G.o. .

Destinações Propostas a A·,G�O .

' : : ..
- Reserva Legal : : .

- Re�",al Alienaçit, de "nvestlmentos
DL n? 1.892/81 .

.,. Dividendos Anteéipados
(Cr$ 0.17 p/Ação) ............•.....

. Dividendos Proposto$
(Cr$ 0.14 p/Ação' 1982· Cr$ 0.14) ." .•...

. Reserva para Pl,ano de Investimentos . '. '

.

SAl.DO NO FINAL DO EXERCfclO .

o.6l>

I'

Dividendos Distribu idos .•.....
Ditidendos Propostosl •••••• ' .•

NO peRMANENTE -

2.009.600
5Q8.225

605.091
297.917

2,599.308
3.628.910
1.029.602

�

� Investimentos ..

- Imobilizado .•..

. Diferido , . . ..

Em Ações em Tesouraria ....
Em Aumento do Capital Circulante

TOTAL DAS APLlCAÇÖES

Variação ...

15.293
6.228.429

9.629.547

2.085.212

�

b) �tivo' Circ�lante
Os valores· do Àtivo Circulante estão demonstra�
dos aós �Iores de custo e. quàndo aplicãvet.•
d�minui.dos por' provi$ão para ajus,tC: ao valoppro�
�vel d'e realização.

'�';'-"?

�.::.

��

It
....·

dI Provisão para Imposto de Re.nda
V Foi constituidil ii razão de 35,% sobre o lucr.o real
"'1' e, sobre a parcela' do lucro ·que excedeu de
"

40.000 ORTNs. incidiu a alíquota adicional de
10%

. nos termos do DL 2.065/83. As modifi
cações na le!-jlslar;ão. em relação ao éxercicid'
anterior. ilumenlaram ii provisão para o Imposto
de Renda em Cr$ 385.647 mil.

Ve�cimento Enc.rgos Valor Garanti.s

portador, aos preçoS mInimo, m.!dio e máximQ de
Cr$ 3,�, Cr$ 3,50 e Cr$ 3.55, respectivamente.

. A última cotaçll'o de mercado das açiles em teSoura
ria foi de Cr$ 3.60, em 29 de dezembro decl983 ..

(40.701)
78.219
(459.34'1)
179.433
164.973

77.417

3.104.262
.1.565.869
4.461.607

2.250.722
3.104.262
853.540

6.228.429 2.085.2q

(314.253)
8.858.493

2,072.440
1.184.278
3.410.517
183.677
101.��

6.952.500
=

CONSD!'DADO
V�lor Llqui!!o:·

1983
.

·,982

NOTA 03· CDNTAS A RECEBER DE CLIÉNTES
. Controlldor. Comolidldo

1983 1982 1983 1182

2.2 - EMPRESAS INCLUíDAS NO CONSOLIDADO
Para efeito de' consolidação. foram"'tomadas_
co,!,o ��.se a� qemonstrações contábeis das
soCied_ades con'tro1adas em 31 de dezembro de.
1983. citadas na" no·ta explicati'va n!=l 5.

Imóveis

Equipamentos e Instalações'
IndllsHiais '

previstos .na "Lei n� 6.404/76 e Instfução CYM n'.?
15/80, dentr�,os quais dest�camos os seguintes:

a' eli,n:'Iinação dos saldos das contas einre as socieda-
I

d�s �rticipantes da consolidação;
It) eti;"i�ação. das receit�s e· custos decorrentes de

n'egócios entre a controladora e as sociedades
controladé\� incluídas n� consolidação; e

c:� eliminação dos in�estimentos da controladora nas

sociedades controladas na proporção do pá�rimô
nio I iquido das cforre�pondentes sociedades in

cllJ idas ,�a ,conso1idaçâ(_).
,/

·2.� • Jl.GIO· li DESÄGIO SOBRE INVESTIMENTOS
NAÓ ABSORVIDOS.PELA CONSOLlI!lAçAO
O ágio no monta_fue de Cr$ 338,584 mil, dev�·
damen te corrigido e não absorvida pela (:o"so·
lidaç.äo. corresponde a aquisição de participa
ção na empoes. WEG TRANSFOÀMADORES
S,A. O deságio no valor de CrS 71.942 mil'cor·
rigido monetariamente e nSo absorvido pela
c;onsolidação. corresponde a subscrição de ações
na empresa WEG ACIONAMENTOS S.A.

Os procedimentos ,Jdutados na consolidação säo os

8.932.161 2:794.701 10.420.827 3.561:120

(U46.517) 120�.332) (1.248.0B1I A207.3941

�.

'1

}'� ,

�4

:1
"

;to WEG TRANSFORMADORES S.A. - 8lumenau • SC
.

Instalada em prédio 'de 4.605 m 2, numa área de 93.513 m 2.
a Empresa se dadica a fabricaçll'o de transformadores de dis-

,\tribuiçll'o e autotransformadores.

i,';;

4. WEG FLORESTAL LTDA. - Jaraguá do Sul- SC
Contando com cerca de 2,8 milh6es de lINore. plantadas
(Pinus Elliotti) com área de 3.124 ha., localizadas nos muni·

cípios de Corupá, São Bento do Sul e Araquari, todos neste

Estado, a Empresa se dadica ao reflorestamento, cujo� proje
tos do implantados é:om captaçll'o de in,centivos fiséais das
empresas do Grupo WEG e os produtos florestais - madeira

�ra consumo cativo, na produção de embalagens·.

5. WEG QUIMICA S.A. - Cluanimirim . SC
(EX-TINTAS MICHIGAN SA)
eonta'ndo com a-área de 165.280 m2 das q,uais 3.448 m2 de
área constru (da. dedica-se a f-abricação de tintas e vernizes,
destinados prihcipalmente a produtos industriais.
AWEG assumiu o controle acionári·o da TINTAS MICHIGAN
�.( ")3, I%) através de subscrição particula,r de açae; ordíná
ria5=im �mbléia Geral Extraordinária realizada no dià

1a.ú.831asiio
em que proced,eu.a alteração da denomi"ila ..

çI'o soeia' .

CAP'. 'AL E DIVIDEN�OS ..
It EM AGE DE 04.04.83, FOI APROVADO:

., ., O aumento do Capital Social de Cr$ 3.500 milha..

para Cr$ 7.000 milhaes, co", capitalizaçll'o de reservas.

resultando em uma .bonificaçlo (split) de 100% de
novas aç&s aos acionistas.

".• A distribuiçio de Cr$ 210.000.000,00 de dividendos,
,

'correlpondendo a Cr$ 0.15 por açä'o.

2. EM ATA'DA REUNIAo DD CONSELHO DE AOMINIS·.
TRAÇA0 "'� 54, DE la.H.83.Joi autorizada a distribuiçll'o
de dividendos intermediários, no valor de Cr$ 476 milhaes

correspondendo a Cr$ O,17 por açl'o.
.

� O CONSELHO DE AOMINISTRACAo PROPORA A PRO·
L XIMA ASSEMBLI!IA GERAL A DISTRIBUIÇAo I:!E "DI

VIDENDOS COMPLEMENTARES" de Cr$ 392 mil�aes,
O que corresponde a Cr$ 0;14 po, açio, que a·crescido aos

dividendos intermediários, já distribu ídos, representa um

dividendo anual de Cr$ 0,31 po, ação.
.

cl ·Permanente
Dem.onStrado ao custo de aquJsição, corrigido
monetariamerhe com base no indice de v,ariação
da ORTNI. combinado CO� os.seguintes crit�rios:

c.l) Os invesümentos em empresas controladas,
Pelo mêtodo de equivalencia patrimonial.
INota 051..

c.2l Asdep,eciações do imobilizado são calcu'a�
dâs pele médoto linear às .taxas usuais f!sra�

, helecidas .pela legi,slação tribu tMla. As de-
.

preciações são c�rrigidas a indices oficiais.

c.3) Amorti�ação do' diferido, pelo métódo
linear. previstä par:a 5 kincohJnos.

8ó.579.960
572.1120.000
779.700.000

651.768.072

244.850.000

ÖN
ON

ON

ON

QUOTAS

.99,9751
74.7937
89,9615.
93,1097
99,9388

Créditos a Receber de
Clientes
Títulos e Cambiá;s·
Descontados
Próvisão para Devedöres
Duvidosos

T,nal:

NOTA 04
..

· ESTOauf;S

Produtos "Prontos
Produlo� em E1at:Jora,ção
Matérias·Primas '

Materiais·Diversos.
Importações em Andaf'Dento
Total:

NOTA 06· IMOBILIZADO

1267.965) .198.530) (123.210)
�

2.020.586
412.069

1.043.544
103.271
126.080

3.705.530

DlSCRIMINAc;!ÃO

Móveis e Utensílios
Veiculos
Mâ,cas e Paten tes

Imobili,lações em Andamer.tto

7.517.679 2.493.839

1.807.075
959.215

2.271.059
:,.67.949
101.096

1.898.761
293.438
852.390
94.51B

.124.034

5.532.957 2.039.B78

4.283.551
756.517
148.086
18.650

277.282

1.718.455
285.693
33.338
6.947

116.755

TOTAL:

5.306.394 3,263:141

CQNTROLADORA
Valor L,(qui'do

1983 1982

3.250.851 1.328.946

6.94R37Q 2.918.738 11.017.04� 4.201.066

D'bito

222.661

137.746
66.197

550
679

427.833

2.760.364
552.870
97.922
18,650

:?67.7q

1.307.167
219.446
15.283
6.947.
40.949

2.143.369
·'.758.799
1.636..289

836.676

841.971

7.217.104

Capit.' I P.trim6nio I Rkult.do Liqui- .. I Vir. Corriaido I R....ltldo I Vir. Pot,im. I A,ioSoci.1 LIquido do do Exerclcio 'It. d....rtici.... Inv.tl_ do Equiv. Inv..tfm.nto. (Deúgiol
Vir. Cont6bil
Inv"'imento Cr6clito Receitas

1.804.785

,1.758.799

1.708.231

B36.676
841.972

6.950.463

338.584

171.942)

266.642

41.926
5.171

277

173

13.051

7.387

3.431

17.677

41.546 47.5.47

DespOlIS

WEG TIilANSFORMADORES S.A. 727.440 1.805.234 (102.021)
WEG MÁQUINASS.A. 1.211.000 2.351.534 (140.173)
WEG ACIONAMENTOS S.A. . 1.102:000 1.70B.889 (467.'704;
WEG QUíMICA S.A. 882.768 898.592 12;21,9721
WEG FLORESTAL LTDA. 245.000 842.487 127.331

TOTAL:
ii

NOTA 07 " EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

'.n.tituiç:õés Financeiras

BROE·PROJ.IV PROMEC
BROEoSC-ADTEN

10.01.87
1'0.05.90

20% CM+5% aa.

80% ORTN+6% aa.

Ronaldo Valério TTepp
Técnico Contabilidade
eRC/SC·8958
CPF n.· 248.373.859·15

.. PARECER DOS AUDITÖRES"

16.013
14.648

312.733
98.125

441.519

2. As Demonstrações Contábeis, Individuais e Con
solidadas, do Ixerc(cio antarior, que slo apresentadas para efei·
tos comparativos, 'foram examinadás ROr outros auditores inde·
pendentes.

71

'"
�
III
ca
e
III.

PALAVRAS FINAIS
eat.-nos externar nossos agradecimentos aos c1iente.s, fornece·
dores. 6rgl05 governamentais. instituiçõe.s financeiras e acioni�tas
e a todos aqueles que, çom seus esforços, colaboraçio e confian

ça em nÓs depositada'. cor:etribuiram para que pudltSsemos atingir
CIS resultados ora apresentados.
Registro e agradecimento e�peciais fazemos a cada um dos nossos

colaboradores pela sua cornpreensä'o e dedicaçio. e que em

har:monia com a Administração souber.am vencer' os desafios e

aproveitar as oportunidades existentes,

"-

Jaraguá do Sul ISC I: 24 de 'feverei·ro de 1984.

A ADMINISTRAÇÃO

- .- _'--- -

NOTA 01· PRmCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS AaOTADAS

\.) Apu,eçlo cio R..ultedo
O·resultado' apurado de aco.do com·o regime de
'competincia de exerciclos para a contabilizaçlo
das receitas e custÇ)S ou despesas corresPonde"ntes',
ajustado Pelos efeitos· ·da correção monetária
sobre as -contas do ativo permanente', do patri,
mônio I Iq,�."do,

BRDE·SC·ÁDTEN
BRDE·!iC·POC-OH80
IlRDE-SC·FINAC III
BRDE-SC·FINAME
FrMl" e Br..ileiro
London·FINAME

15,10.90 60% ORTN+12% aa:
10.10.91 . ORTN+12% aa.

10.06.8B 20'10 CM+6'10 aa.

09.12.85 ORTN+l'!J'Io 88.

10.10.B7 70% ORTN+12'10 aa.

09.07,85 ORTN+12% 88,

O capital registrado, o qual pertence inteiramente a

acionista. domiciliados no paIs, é formado por
2.800 milhões de ações, sendo 1.200 milha.. ordiná
rias e·l.600 milhões preferenciais, sem valor nominal.

• As ações preferenciais n'o terio direito a voto, mas
gqza,io das seguintes vantagens:
a) direito de participação na distribuiçll'o de dividen

dos obrigatórios· anuais nio cumulativos de 25".b
ao lucro I (quldo do exerc(cio;

b) prioridade no reembolso do capital, a. O valor
patrimonial rio caso de dissoluçfo de sociedade; e

c) particii>ação em igualdade de condi�1Ies Cam II

açlles ordinárias "as distrlbl,!lçIIes de quaisquer
beneflciáS aos acionistas.

.

70.209 Imobilizado
56.145lmõbilizado
72.012 Imobilizado

1.219.323 Imobilizado
132.364 Imobilizado
14.775 Imobilizado
138.905 Pe"hor Ações
4.132 Imobilizado

NOTA 09· CAPITAL SOCIAL

TOTALCONTRQLAOORA

1.912.254

Eggen Joio da Slva
Presidente do CQnselho
de Administração

ILMOS.SRS.
ACIONISTAS E ADMINISTRADORES DE
ELETRÔMOTORES WEG S.Á .

t: ExaminamoS os Belanços Patrimoniais Individual
e Consolidado de ELETROMOTORES WEG S.A" lev�ntados em
31 de dezemb,o de 1983 e as correspondentes Demonstrações de
Resultados, os Resultados Acumulados e as Origens e Aplicaçaes
de RoIcurlOl para o exerclcio ·findo nessa data. N.ossos exames
foram efetuados dé acordó com os padrões de auditoria geral
mente aceitos ., consequentemente, incluem as provas nos regis
tros condbels e outros procedimentos de auditoria que. julgamos
"ecassdlrios nas circunstâncias.

AUDIT-SERVIÇOS DE AUDITORIA S/C
CRCISC) NP 0524,

.

·3. Em nossa opiniio, as Demonstraç1!es Financeiras
referidas no primeiro parágrafo, lidas em conjunto com as Notas
Explicativas, representam adequa.damente a posiçll'o patrimonial
e a situaçll'o financeira individual e consolidada de ELETROMO
TORES WEG S.A" em 31 de dezembro de 1983, os-Resultados
de suas Operações e as Origens e AP!icações de MUI Recursos
referentes ao exerclcio findo nessa data, de acordo com OI prin·
olpios de contabilidade geralmente aceitos, aplicadqs em bases
uniformes em relaçfo ao exerc(cio anterior.

Joinville, 03 de Março de 1984.

WILLIAN KOHLER
Contador CRCISC) n? 5.235
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EMPRESAS CONTROLADAS
1.707.865

204.389 Imobilizado

NDTA 08 - AÇÕES EM TESOÚRARIA

TOTAL CONSOLIDADO

A Companhia, confQrme Ata, do Conselho de Admi·
nistração de 16 de novembro de 1983, cOmo forma
de utilizar recursos financeiros dispan (veis, foi
aútorizaqa a adquirir suas próprias ações para
permanência em tesouraria ..

,
Durante o exerc(cid

foram adquiridas 5.322 mil ações preferenciais ao
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Suplemento "B"�araguá do Sul ---:,Semana de 03 a 09 de março de 1984 CORREIO" DO POVO

'.

I '

,

CARTÂ� DO CiNEMA _;.' No tine' Jarag�á;" de'�ábàäo à tefça-feira;
"

".0 �OBREVIVENTE DO 707'� e de q.uarta a quinta-feira', "AS PAN
TERAS NEGRAS DO SEXO". E de 09 a 16;03, "O RETORNO DE JE.
DY", da série Guerra nàs Estrelas., .'.

'

Cidasc: comba'te a

aftosa
A Companhia Integrada

IAPÄS/ln,nt-"o de Administração Financeira d. de Desenvolvimento Agrí-
,

Preyldênd�' e Assistinc;. Soci.1 cola dé Santa Ceterina,
.

A V I S O
'vinculada a Secretaria da

Agricultura, deu "inlcio

LOCAÇAO DE IMÓVEIS em Jaraguá do Sul a mals

A Agência da Previdência Social em /JARAGIJÁ DO uma campanha' de com

SUL, torna público que necessita locar em Jaraguá do bate a febre aftosa.. que

Sul, uma área aproximada de 600m2, para instafà'ção atinge principalmente o

de , sua sede, IAf:AS e INPS, observando o que dispõe a gado de leite e de corte.

alínea "g" do § 2,� do artigo 126 . do Decreto-Lei 200, A aftosa é, uma doença
dc 25 de fevereiro. de 1967.

'

.. altamente contagiosa, a-

As .propostas eleverão conter, além ao seu prazo guda.e febril que ataca

de validade, os seg,uintes dados: descrlção minuciosa do os bovinos e outras' es

imóvel, .ãree, , instalações existentes, valor locativo" aS� pécies de animais de cas

sim como .se fazer. acompanhar de croqui com planta cos bipartidos e que se

It.. d
.

ó I
' ... caracteriza por elevação

.,uaIXa . o Im ve "

As propostas deverão ser entregues na Agê.neiá da de temperatura, dlmlnu-

Previdênciã. Social, a rua Barão do Rio Branco 72, até indo () apetite : Ei fotma

às 16:00 horas do dia 20 de março de 1984, onde os ção de vesículas na boca,

propçnentes. poderão tomar conhecimento dó modelo tetos é espaços entre os

do contrato a ser lavrado.
.

dedos.
' ,

.
A locação reger-se-á pela Lei 6.649, de 16.05.79 e,'

.

Segu�do:'o
'

médico-ve-
dessa formá, o lAPAS somente se responsabilizará pelos

.

terlnérlo João M:a. Mar

pagamentos dos encargos constantes do incise V do ar.'
.

ques, êhefe ,d9:Estrittsrio
ti90 19 do referido d.iploma legal, isto -a, taxas remu-

Locar da 'Cidäsc, á' aftosa

neratórlas de serviços de água, esgoto e lixe, bem co- causa 'enormes prejuízos
rno as despesas, ordinárias -de condomínio.

. à nossa pecuárfa',') como
.

O registro do contrato' de locação no Cartório de
.

por exemplo, "25% de' a

Registro de lmövels seré obrigatóriq, correndo as res- bortos. 25% 'd� CJI;,(eda na

pectlvas .despesas por conta exclusiva do .locedor. �produçã.o. de 'carne, de 1

O IAP;A.S reserva-se O· direito de optar pelo imóvel
: éÍ 50%" de t;lnodê, 50%

que melhor atenda as suas.' necessidades.
de queda na'p'rodiJçãb de

O preponente deverá -epresentar, quando solicltado, lelte, debilidade" perma
ç tftulo de propriedade .do imóvel" devidamente regis- nen.te� ,aré� '�e :',ca1usa_f.
trado no Registro de Imóveis assim como os demais pr;Jul�OS an�.a!�, de� �I.
elementos necessários à I aprovação da proposta e for-. "',�oes. �e cruzeiros � �ao

,

malização do contreto-de locação (CPF, klentidade, CGC P;��'lIt,l� a,. corne�cla,hza.
CND, contratoSoclal -etc.) " çtao �e ca�n�" eJ�pr?du.

. ores.'
'. I

Acrescéritoif � 'Marques
�-�--------......-_--------- que para'evitar ttiis 'pre-

t CONDOM.NIO EDiF'ICIO /'CAITANO CHIODINI" juízos, 'devê-siv'àdnâr os
Edital de Convocaçio

.

enlrriáls contra 6°ma!: es-
.' tando a vadmi'â dlsposl-

Assel'!lbl�fa Geral '�rdinária '

ção P9fa vendâ':ate Q dia
,

'"

_"
.

. ,
15 de março 'juht� ao Es-

Fi.cam convocados' qs , senhores condôminos (pro- éritóiio da Cidasc' ao Ia
pri�tá�ios) do Edlffcio ·,"Caitano C�iodini" à rua' Mal. do da Prefeitura Munici
Deoâo�o: 83�, esquina R. Dr. Waldel'lJirõ Mazurechen,

,

pai, Casa Coine'r'cial AI
a partlclp�rem "da AssembléVa Geral Ordinária, à' reali- brecht 'Gumz em Rio da
zar-se nas dependências das garagens, às 20 horas, com

'

Luz 'Casa Comerclél de
2/3' dos condôminos ou às 20,30 horas com qualquer José Henn em G�ribaldi
número. No dia 13 de março de 1984, para delibera- e na'casa'de' Halnz Ra

,r:h'l e votarem' a seguinte ordem do dia:' duenz, ne
' Tifá' 'Aurora,

,

"em ,Rio'Cerro ii: Os agri
cultores

.

devem é'star, ci
entes que o 'preço da va

.

clriação contra a aftosa,
implica em é sempre menor q�e o

valor de um rebanho, as
severou o rnédlco-veterl
nário.

Inscrições de modalidades

1,0 Chefe da Divisão de Es
-----------------....;..;.--,..;..--- p�rt�s; Raul Rodrigues,
. ..,....

' registrou 3a. feira, no.

r ÇOP, órgão da Secretaria
, ��e 'Çu!!ura, Esp. e Turls

_

mo dç 'Estado, as moda-
IIdades em que JS parti
çipará dos Jogos Micror·
regionais, R,egionais e A

bertos. E que" são: atlet
MF, natação MF, ginást.
'olrmp. MF�' tênis' campo

-"", � MF, ciclismo, júdÔ,: fut.
; " salão, tiro carab., hande

� böl P, xadrez M e bolão

' ..... _..-------------.... Mf;

MPAS�'

1) Presteçêo de contas;
2) Eleição de novo síndico;
3) Assuntos gerais.
Outrossim, a omissão dos condôminos

aceitação das deliberações da Assembléia.
.

Jaraguá do Sul, 02 de março de 1984.

ERNESTO JURGEN JOESTING
(Síndico)

ANGIOLOGIA CLINICA E
. CIRURGIA VASCULAR .

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SilVA

Doenças da ,circulação, varbes,' artereoe�cleros...
,

trombose, embolia, eresipel., 'flebite; etc.

Rú'aGuilherme Weege, n.O 34 - 1.° andar

�bne 72·1366 _:_ Jàraguá do Sul - SC.
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Fundado em 10/maio/1919. CGC' 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
n.O 729 e Oiretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 126:
80. Redação, Administração e ft.ubllcidade: Rua' Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -
Blumenau - Telefone: 23-0062.
Assinaturas para Jaraguá do Sul: Cr$ 6.500,00
Outras cidades: Cr$ 8.000,00
Número atrasado: Cr$ 200,00
Número avulso: Cr$ 300,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.·
Uda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda.
�ste;jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Veículos à álcool
Corcel " Hobby, bege 1981'
Corcel II L, verde met. 1980
Pampa L, cinza 1982
Belina " LDO, prata met. 1981
Belina " L, verde met 1983
Chevette SL, prata met 1983
Fiat 147 L, 'branco 1981
Volks 1300 L, amarelo 1981

Veículos à gasolina
Corcel " L, 'branco :-..... 1981
Corcel " L. azul '. 1981
Corcel " Hobby, bége 1980
Corcel", vermelho ........•. 1978
Opala Comod. cupê, azul 1981
Opala cupê, branco 1980
Opala 4 portas, bege 1976
Cb_evette Hatch, verde met. 1980
Fiat 147 L, marrori 1979
Volks ·1300 L, vermelho 1980
Volks 1500, rnarron 1971
Volks TL, branco : 1970
Passat TS AI Cond., bege met. .. 1980
Passat Surf, bege 1979
Passat, branco :........ 1975
Brasilia, marron 1977

Oodge Polara, bege 1977
Jeep, azul 1965
F-100 diesel, azul 1972
F-4000 .-

'

.. . .. ', . .. 1980
F-1000, marron , 1981
Kombi. furqão, diese], branco .. 1981

bATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
![. RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

. Rua Pastor Ferdina�d Schluenzen, n.O 295 - fone 72-0755 .:

laraguá do Sul - SC.
,.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Bàrão de Itapocu

... HÁ 40 ANO�

- A SE!gunda Guerra já dava mostras
de estar �hegando ao fim. Despachos re

cebides da frente de batalha diziam que
os alemães, sobreviventes no BóJsão de
Kaniev, traziam ó horror macabro refleti
do no rosto.' O seu medo da morte era tal

que preferiam entregar-se em massa a

continuar resistindo como queriam os ofi-
ciais. _

- O suicídio do Gal. Lindman, co

mandante em chefe das forças nazistas
derrotadas na frente de Leningrado mos-

o

trava o estado de ânimo das forças ale
, mães que eram batidas pelo exército rus-
·

so, comandadas por Govorov é Meretz-
· kov. Hitler em visita à frente norte, cas

tigava violentamente o� alto$ oficiais der
rotados, culminando com o suicídio do o-

· ficial general alemão.
.

- O Posto Rubini Ltda. tinha uma

"oficina Ford autorizada nos fundos da Mal. '

Deodoro, 158, onde hoje se encontra ins
talada a firma revendedora Ford - Mo-'

reUi, Jordan .& Cia. Ltda. Além da secção
de lavagem, lubrificação, solda autogênia
e carga de baterias, especializara-se em

carvão e lenha para gasogênio, atendido
por há�is profissionais em mecânica e ele
tromecânica: Nos dias' éle hoje o MoreUi

. seus fHhos e auxiliares vendem prOdutos
nacionais da linha Ford, com 90% de veí
culos

_
movidos à álcool. Sinal dos tem

pos ...

Jacobs e na saudação aos paroquianos
rendia justas homenagens ao antecessor

pela realização de merit6rias obras.

... HÁ 20 ANOS

Nilson ; Wilson &ender, politico
joinvillense que agora se prepara para dis

putar uma cadeira na Câmara dos Deputa
dos na eleição de 1986, �ecebia convite do

Banco Interamericano (BIO), . para parti- ,

cipar do conclave que esse organismo iria
levar a efeito na Capital da República do

Panamá, na América Central, de 13 a 11
de abrií, por ocasião .. da quinta Reunião
da Assembléia de Governadores do BIO,
de grande relevância para a economia e as

finanças dos países da América Latina.
- Na tarde de 1 de mar9Q, no "Bos

que da Serra", rtlalizava-s. churrascada

promovida .pelos motori�tas jaraguaenses,
de homenagem ao engenheiro residente d.
Joinville, dr. Miranda, em reconhecimento
aos seus esforços de melhorar a rodovia
Jaraguá-8lumenáur via Pomerode, cujo
trecho rodoviário ficara ão completo aban
dono nas administrações anteriores. O lo
cai da festividade era o bosque um pouco
acima da Gruta que continha a imagem d.
,,,,ma Santa que protegia os viajantes e que
certá noite fora destruída p_'las balas de
um rev61ver nas mãos de um mal·feitor.

... HÁ 30 ANOS

... HÁ 10 ANOS
- O Colégio Eleitoral Brasileiro no

15 de janeiro de 1914 elegia por máloria

esmagadora. o General Ernesto Geisel que
foi empossado no dia 15 de ma.rço do mes

Ino ano. Além dos catMinenses que parti
ciparam do Colégio ,Eleitoral, como mem-.

bras do Congresso, de acordo com oDiá.
rio Oficial, anotamos· ainda ,óutros, cons

tantes à página 14, que foram os seg"in
tes: a) Senado - Celso Ramos' e Lenoir

Vargas; b) Deputados -- Abel Ávila, Adhe
mar Ghisi, Albino Ieni, Aroldo Carvalho,
César Nascimento, Dib Cherem, Francisco

Grillo, Francisco Libardoni, Jaison Barre

to, João Linhares,.Laerte Vieira, Pedro Co
liil e Wllmar Dallanhol; c) Delegados -
Aristides' Bolan, Gentil Belani, Henrique
Helion de Velho Córdova, Telmo Arruda e

Iany Gonzaga.
- Era época de praia e a imprensa

reclamava o mau estado da 'Estrada Poço
Grande, à cargo do Prefeito Pedro Ivo-de

'Figueiredo Campos. As crateras eram ta

manhas que convidavam para o encalhe�
Os veranistas publicaram um veemente a

pêlo ao alcaide joinvillense, finalizando:
"E olhe, aqueles que nos lerem, recortem

e mandem para o Prefeito, que é colabora

ção em benefício de todos".

- Artur Müller era diretor dó "Cor"
reio do Povo" e estampava a seguinte no

ta: 'iDepois "dos srs. Adolfo Konder (Adol
pho com ph e que no últim'o dia 16 de Fe-

·

vereiro de 1984 completou o seu centená
rio de nascimento) e Wanderley Junior,
chegou a Florian6polis, o sr. Nereu Ra
mos, ilustre Presidente da Câmara dos

� Deputados. O sr. Governador Bornhausen
mandou cumprimentar o sr. deputado N�
reu e este foi a palácio agradecer a visita.
Cor.tesia ou namorico político?"

- A população .de Rio do Sul enoja
da contra os ataques injustos' feitos. à ad
ministração do prefeito Waldemar Bor
nhausen, resolveu empastelar a tipogra
fia onde era impresso o "Jornal do Povo",
que encampava tal campanha.

·_:-Em meados de fevereiro de 1954
tinha lugar na matriz de Jaraguá do Sul a

posse do novo vigário da par6quia. Padre
Teodoro Becker, S.C. era conduzido à igr.
ja em procissão, tendo como padrinhos
o prefeito Artur Müller e o deputado Wal·
demar Grubba. Substituía o padre Alberto

Vá na Loja do Guarda-P6,
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
letós de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca
dos .

ROa Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 em- Blumenau e Rua do Príncipe, 'n,O 789
Telefone 33-5660 __: ern Jolnvllle,

Guarda-Pós?

�.-----------,------------�----------------------------------------�--�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jardim 'São Luiz

CORREIO DO POVO

Ganhe 4 vezes mais
�

..
• 1

•

Entre no�4portasporaquL
Emmeadoerler Comércio
de Veiculas ltda.-

COMPRE O SEU LÖTE NO JARDIM SÃO LUIZ POR APENAS
Cr$ 31.200,00 POR M'S.

.

JARDIM.SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.

,
" EMPREENDIMENTOS IMOBIL .ARIOS

MARCATTO . LTOA.
CRECI-093 - ·11.' REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 71.-1136

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMI�E GASOLINA E DINHEIRO.

VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE- PAGAMEN TOS E A NOSSA LINHA DE PRODUTOS.:

TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

/

Revendedor Autorizado.

HOND'"

Deutsche Ecke
Bilder aus Luthers Leben

13. Ein neuer Lebenskreis schien erschlossen. Nun war

Doktor Martinus Hausvater qeworden. Sechs Kinder kamen
an, von denen zwei Maedchen frueh starben.

Die Probleme des Alltags wirkten sich fortan auf Leh
re und Arbeit aus: Der "Kleine Katechismus", deraus dem
Erleben der Familie mitentstand, geriet zum einflussreichen
Werk. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren,
galt Luther fortan als. eines der wichtiqsten: "Aus der EI-

.
lern Obrigkeit fliesst und breitet sich aus alle andere".

Als ein neuqlerlqer Besucher Shaw fraqte, welchen Re
zepten er sein hohes Alter verdanke, antowortete er: "Wenn
man die Sechzig hinter sich hat, muss man sich vor jeder
anstregenden Taetigkeit bueten, - qesonders vor der Bes
chaeftigung mit Messer und Gabel!"

Bist du reich, so kannst du keinen weiseren Gebrauch
von deinem aufgehaeuften Reichtum

.

zu machen, als ihn
Tag fuer Tag in Leben, in Wóhltun,. in Gesundheit zu ver- .

wandeln. Só wird dein Leben bereichert. Es wird eine Zeit
Kommen, da es als eine Schande gilt, beim Tod grasse
Reichtuemer zu hinterlassen. Werden wir offene Kanaele .

unserer Besitztuemer, auf dass sie auch anderen zustroe
rnen. Dadurch kommen wir selbst in den den Besitz der
reichsten Schaetze des ewigen Guten, an das "Motten und
Rost" nicht herankommen koennen.

Trine
Das Alter hat keinerlei Bedeutunq. Eine Frau kann

mit Zwanzig reizlos, mit Vierzig charmant und den Rest
ihres Lebens I,lilwidersstehliçl>r sein. Was man jenseits der
Vierzig braucht und bis an sein Ende, sind ein Kopf und
ein Herz. Das ist es, was den Menschen junq erhaelt.

Coco Chanel.

I Expedien
tes no

carnaval
As agências bancárias nãó

abrirão na segunda e terça
feira de carnaval e só fun
cionarão na quarta-feira de

cinzas, depois do meio-dia,
sequndo o Banco Central.
Os depósitos em cheques
realizados ontem, sexta-fei-,
ra, só serão liberados na

. quarta-feira, dia 7, quando
os bancos trabalharão pelo
menos três horas.

Por outro lado, não ha
verá expediente nas reparti
ções públicas federais da
adrninlstreção direta e au

tárquica nos próxlmos dias
5 e 6 de março, segunda e

terça-feira. O expediente rei
nicia ao meio dia do dia 7.

COMERCIAL FLORIANI
REVENDAE ASSlsnNCIA T�CNICA autorizada de

cale. SHARP e DISMAC para Jaraguá do Sul e região.
,

Temos toda linha de máquinas de escreve..
.

. OLfVETTI, manuel e elétricas.
'

. Grande quantidade de máquinas 'USADAS: OLiVEnl
e REMINGTOM com 06 meses de Gerentla.

Oficina de maquinas de escritório em geral, e
.

, Relógios de Ponto Rod Bel.
.

ACESSÓRIOS EM GERAL.
Rua Venâncio da Silva Porto, 331 - Jaraguá do Sul-SC.

RELOJOARIA AVENIDA II
" li

-

I,

Presenteie com jóias e asmais finas
sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

-s
'<,

. FUNILARIA JARÀGUA LTDA.

Calhas para todas as finalidades.
Faça-nos uma visita. Estamos em

condições de atendê-los
... eficientemente .

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS
,

-

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS,
TUBOS SANTA HELENA II

I"

Tubos de concreto para suas obras I,

. Rua- Joinville, 1.016 - Telefone: 72-1101 I
-

-

A moda, certa em roupas e calçados é com ii

CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação .

CINDERELA

Veste bem. A· moda certa, na

Gumercindo e na Getúlio Vargas.

-

DESPACHANTE VICTOR
"

Emplacamentos - Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. D.odQro, 557 I,

(iunto a firma Emmet1�oerfer) li

Telefones: ·72.0060, 72·0327 e 72·0655 ,

I.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JUNTA DISCIPLINAR DESPORTIVA :- Após anos ina

tiva, foi formada esta semana a nova Junta Discipliriar Des

portiva da Liga Jaraguaense de Futebol, para moralizar a

tos e ações de atletas, dirigentes e árbitros que ferirem

as regras desportivas. Na terça-feira foi eleito à presidên
cia o advogado Altevir Antônio Fogaça Júnior e na vice

presldêncja Lorenço Erscl1ing, enquanto Guida Schmitt e

Antônio Campolino Rossi foram eleitos juízes titulares e

Joaquim Bento Pedrotti, mais Pedro Garcia, juízes suplen
tes. ,E quinta-feira, durante reunião da LJF, elegeu-se o se-

cretário e o auditor da JOD.
'

PELADÃO: SAIRAM OS FINALISTAS - J. Fabril 2x8
Ind. Reunidas, V. Nova WOxWO Vasco, Fantmann 2lt4 Saté-'
lite, Gumz 6xl Papel Plast, Moitas WxO Marisol, Conf. Neu
ea 6xl Coneza, Zonta "A"- OxW Wiest, Ajax 7x2 América e

Fininvést 9xl Fluminense f.oram os resultados da quinta e

última rodada da fase semifinal do Campeonato Aberto Mu

nicipal de Futebol de Salão, sá'bado, no Agropecuário. As
sim, classificaram-se ao hexagonal decisivo as equipes do
Ajax, Fininvest, Ind. Reunidas, Sl!télite, Moitas �,Conf.
Neuza, que disputam a finalíssima no Ginásio de. Esportes
1/Artur Müller".

BICICROSS - INAUGURAÇAO - O Jaraguá Motor Clu
be definiu esta, semana o calendário 'do 3.0 Campeonato
Jaraguaense de 8icicross, a ser disputado em várias eta

pas, a exemplo de anos anteriores. Mas eriquanto o cam

peonato não começa, na tarde de hoje (dle 3), será inau

gurada a segunda pista de bicicross de Jaraguá do Sul, de
250 metros, em terreno da firma Marcatto, na Av. Mal.
Deodoro, a partir das 14 horas. Garotos a partir dos 7 a

nos disputarão em várias categorias. .:as medalhes Brei

thaupt/Monark, que serão conferidas aos três melhores

colocados, das .nove provas.

CRUZ DE MALTA VENCE - O Cruz de Malta, de Rio
da Luz, que se prepara para o festival esportivo dias 9,10
e 11, venceu sábado à noite em seu Estádio, com gols d.
Curt, Milton e Manéca, por 3 a 2, o Botafogo de Pomerode,
bic,ampeão da 2a. Divisão da Liga Blumenauense de Fute
bol e no domingo derrotou o Grêmio �aribaldi pelo esco

re de 2 tentos a O, através de C,elso e C61i,.
AUTOMOBILISMO - Foi no -domlnqo , a inauguração

do Motódromo de São Cârlos, no Oeste Catarinense, uma
excelente pista com 2.430m de extensão. Na categoria
1.600 cilin�adas, o piloto João Carlos Boaventura, da
Equipe Kohlbech,: ficou em 3.° lugar; enquanto Sávio Mu
rilo de Avezedo foi o 5.0, colocado na Força Livre. Ja nos

dias '17 e 18 de março, o São 'Bento Motor Clube, pro
move no autódromo de Rio. Represo, a segunda etapa do
Campeonato Estadual deAutomoblllsmo, com a supervisão
da Fauesc.

.DESTAQUES, ESPORTIVOS/83 .: O matutino "A Notí
ciet", de Joinville, publicou esta semana ós "Destaques És
POrtivQs/S3", instituído em 1967 e que objetiva premiar
os melhores atletas e dirigentes de Santa, Catarina. Dentre
os "destaques"-estão José Augusto Caglioni, técnico do
selecionado de atletismo e profundo batalhador do espor:
te da cidade, e Sílvio Roberto Ewald, jovem' pedalista q'ue
vem se projetando no cicHsmo eatarlnense e nacionál. A
entrega dos troféus dar-se-é dia '6 de abril, no Hotel Tan
nenhof, em JoinviJIe. Foram acertadíssimas as _colh�s.

ESPORTE TOTAL ....,.... A Liga Jaraguaense-de Futébol
Illarcou para o dia Sr quinta-feira, reunião com 05 clubes
filiados, para definir a realização de campeonatos; nesta
temporada. Deveria ter acontecido dia 1.°.• No início de
abril, o Estrella, de Nereu Ramos,,'realiza festivai esporti
vo, em seu estádio. No domingo que passou, a eqülpe es: '

. trel�da derrotou o XV de Novembro :de Cotupá, por 2, a O,.
no Juvenil. • Deverá acontecer provavelment. 1'10 dia 1.°
de abril (domingo), prova ciclística estadual ent Ja rélguá

do Su'l, em comemoração aos

50,anos do município. A pro
moção será da .Divisão Munici

pal de Esp�r'tes. ' • Os jogos
microrregionais, seletivos aos

regionai�, começam a partir
d� segunda quinzena de mar

ço, indo aié o final' de.maio. Os
jogos regionais serão em ju
nho e agostO' e os jogos abertos
estão programados para' o pe
ríodo de 19 a 28 de outubro.
• Está concluída ii cobertura
do ginásio de esportes do 'CÓ
légio S. Luís, com '2.050 m2
de área útil. Atualmente está
em fase de rebocagent interna
e externa.

Nosso
atletismo
na Bolívia
Trinta e quatro medalhas e

a título de campeão foi o sal
do da participação do Seleclo
nado de Jaraguá do Sul, no

Torneio Internacional "Confra
ternldad" Brasil/Bolívia, dis
putado em Santa Cruz de la
Sierra, Bol ívia, dias 18 e 19 de
fevereiro, com a participação
da Seleção de Santa Cruz, Se
leção de Cochabamba, repre
sentações uruguàia, paraguaia
e a equipe C.A. Beependl/Ado
te. Kohlbech/Dlvlsão Munici
pal de Esportes.
Segundo o vice-presidente do
departamento de atletisto do
Baependi e técnico da equipe
campç.ã, José -Augusto Caglioni,
para a participação no Torneio,
foi fundamental também a co

laboração do Rodov. Jaraguá
e Agência Cosmos de Viagens.
Do total de medalhas; 13 fo
ram de ouro, 11 de prata 'e 10
de bronze, mais um troféu de

cari1pe�b obtido pela equlpe,
A participação individual de

cada atleta foi esta: Va-Idir Gie-
se '_ 1.0 salto c/vare, 1;° no

11 O c/barreí ras, 1.° sal to dis
tância, 1.° lançamento dardo,
2.° lanç. disco, 2.° lanç. peso e

3.° no revezamento 4xlOÖm.
Nilson Franz - 1.0 nos 400 e

800 metros, 2.° nos 4x400m e

3';° nos 4xlOOm. Antônio 'S.M.
Fortes _ .]..0 nos 1.500m, 2.0
nos 1.500m, 2.° nos 4x400m e

3.° nos 800 e 5.000 rnetros. Jo
sé Carlos Pinheiro _- 3.° no

lançemento-peso e 3.0 no salte
altura. José' Augusto Caglionl
_ 2.° nos

'

4xlOOm e 3.° nos

4x400m. Clarice Kuhn _ 1.°
no salto distância 'e nos 100m
com barreiras, Z�o salte altura
e 3;° nos 100'm. Cornéliä Hol-
'dnger _ 1.0 nos 200m, 400m
e nos 400. é/bárreiras.' oCsris
Maria Ronchi _ 1.0 salte altu
ra, 2.° no salte' dlstêncla, nos

100 .:._c/barrE!iras' é rros 400 cl
barreires.

"

teso

SOCIEDADE DE DESPORTOS'
ACARAr,

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Extraordinária

'Na forma tio �rtigo 28 do Estatuto Social, ficam
convocados os senhores sócios para a ASSEMBl'J:IA GE·
RAl EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 18 de mar

ço de 1984, às 9 horas, na sede 'social, para delibera
rem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

lo°). Prestação de contas dos exercícios de f980 a 1984;
2..0} Eleiçãodo Conselho Dellberetlvo. e

'

, :l.0} Assuntos gerais de interesse da, sociedade.
Jaraqué do Sul, 13 de fevereiro de 1984.

LEVI NUS KRAUSE
Presidente

RESOLUÇlO NORMATIVA N.o 01/84
A Diretoria Executiva da S.O. ACARAf, no uso e e

xercício das atribuições que lhe são conferidas e,
Considerando a omissão de, normas e procedimen

tos nos estatutos sociais do Clube, indispenséveis eo

cumprimento de importantes atos administrativos; e

Conslderendo os poderes previstos, no artigo 31
dós estatutos sociais,

'

,

RESOLVE:

I - Fixar em 20 (vinte) o número de Membros E=
feitos do Conselho Deliberativo, mals 5 (cinco) Suplen-

a

II - As chapas para a eleição do Conselho Deli
.berativo deverão ser datilografadas e, o seu registro,
ser feito junto à Diretoria Executiva, com, antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da eleição.

"

III .� Para fins de registro, bem como para a epu
,

ração do pleito, as chapas serão identificadas pelo nc

me de quem as encabeçar.

Jaraguá do Sul, aos 27 'dias do mês 'de fev/1984
PUBLIQUE-SE

LEVINUS ,KRAUSE
Presidente

o FUSCA É SIMPLES

'. SIMPLES DE COMPRAR

• SIMPLES DE' DIRIGIR

• SIMPLES DE ESTACIONAIt'

• SIMPLES DE MANTER
'"

• SIMPLES DE CUIDAR

• ,SIMPLES DE VENDER -.

Agora com motor 1.6

MAIS DESEMPENHQ
MAIOR ECONOMIA

•
Venha conhecê-Io na'

Menegotti Veículos
, o seu revendedor VolksV'age':.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As Anotacões de Flávio José
, ,

,
I �

Z

• O Diário Of.icial da' União, de 30.14,.83, publicou a

decisão favo�ável do Mi�istro Murillo Macêdo, do Traba
lho, por proposta da Secretaria de 'Relações do -Trabalh,o,
ao requerimento do Sindicato dos Emprega�ö� no Comer
cio de Jaraguá do Sul, estendendo a sua base ter-ritorial aos
municípios de Corupá, Guaramirim, Schroedêr e Massaran
duba, que agora deverão cumprir as obrtqaçõés sindicais
trabalhistas junto aquele Sindiceto.

• Na.próxima quinta-feira, dia 8, às 18h30, no Cen
tro Empresarial de Jaraguá do Sul, a Comissão,Municipal
de Trânsito vai reunir empresários, comerciante�, mem

bros de clubes de serviço, 'e ou!ros, para ,detalhar, inclusk,
ve tecnicamente, a decisão de se construir a segunda pon
te paralela a da RFFSA. A CMT fará também trabalho pa-

'

ra moralizar a circulação de bicieletas.

• A municipalidade devera répassaf�'a Ação Social
de Jaraguá do Sul, após aprovado 'o projete-de-lel que a

chá-se na Câmara de Vereadores, Cr$ 3 milhões, à título
de subvenção, destinados a remuneração de , duas funcio
nárias da municipalidade que passaram a integrar, o qua
dro depessoal da Ação Social.

• A ACilresc irá adquirir ein Pelotas-RS, 30 mil mu
das de morango, para venda em escala comercial a pro- '

dutores de Jaraguá 'do Sul, Guaramirimi Joinville e Blvo
menau, que mostraram-se interessados. Q preço, da muda ,
de Cr$ 20,00. O prefeito Vase! também m,ostrou-se !nte-,
'ressado em adquirir certa quantidade e comercializar no
horto' florestal, a preso de custo.

• ' Vitório Lazzaris, a quem muitos' atribuem ,a der.
rocada do 'PDS em 82, por ter -Sido 'alijado' do processo
(queria ser candidato a prefeito), continua a sua peregri
nação polítlca. Segundo o próprio, mensalmente dispende
vários milhares de cruzeiros, participando de .festas e.man
tendo contactos. Quer ser candidato e não. esconde. E es-

. tá com o bloco na rua ...

• Em ofício às autoridades locais', o governãdor Es
peridião Amin reiterou 5eu empenho as reivindicações da
comunidade, no que se refere a' construção e melhorias na

agência da ECT de Jaraguá do Sul e a elevação da Comar
ca para 4•. entrâneia,. Aguardemos� pois, �s providênélas.

• A população schroedense continue reclamando a

'falta de condições de tráfego na estrada Duas Mamas. O
trecho pertencente a Schr.oeder 'está: em, boas condições,
no entanto, o do lado [oinvilense está pessimamente con

servado, não oferecendo as mfrilrnas-condleões. Aquela
estrada se constitui no acesso mais curto para �se chegar
a Jcinville.

'. Por proposição do v�reador Romeu B,utschardt, de
Guaramirim, uma das ruas de Bananal do 'Sul, naquele mu

nicípio, receberá o nome de "In,spetor Tranq�ilino da Ro
sa", .em reconhecimento aos serviços prestacfos à comuni
dade. O homenageado era genitor, do OperjÍrio. Padrão do
Brasilj82, Augustinho Rausis da Ros�, 'que por sinal é na-

tural de Guaramirim., '
'

'�, ,

• À Biblioteca Pública Municipal "Rui, Barbosa", a�

cora finalmente funcionando a contento, aumentou consi
�Ieravelmente o acervo,. com ,6 aquisição ,ee ,8�' novos títu
los de consagrados autores nacionais ê' éstrálÍ�e:iros. Es
tão a disposição dos usuái:ios.

• Segunda, terça e quarta-feira até o meio-dia é
pOnto facultativo nas repartições mumcipais. Apenas os

serviços essenciais funcionarão. A segunda-feira será re

'cuperada no sábado subseqven", com expediente até o

meio-dia. Por outro lado, a priméira parcela do IPTU ven

ce dia 15 de março e muiJos aind. 'não retiraram os seus

carnês.
.

'

• ,A Comissão Organizador-� da ,I Exposição Indus
trial, Comercia'l e Agrícola - Expô Guaramirim/84, que
se realizará de 28 'de abrir a 1.0 de 'maio, reuniu ontem à
tarde a imp�ensa, para uma coletiva.( olleIe ,: .mosfraO os
trabalhos de organização e de preparação ao' acontecimen-
to.

'
" ",-' ". ,

• Pelo Processo 003856/83,' o titular- �tá""cot"'Í'la teve
renovado junto a Delegacia Régional do Trabalho o ,seu

, r�istr� de, jornalista� rec��n�o, o n.O 214/84 ..

Ainda à. saqundaponte

Na falta de uma planta
mais atualiiada, pegamos a

elaborada pelo Técnico de A�
grimensura Ingo João' Ben
kendorf, feita na gestão do
Pref: Eugênio Strebe, para
seguir a trilha do novo tre
c}to viário e confessamos a

nossa perplexidade.
Costuma-se dizer que a

pressa é' a mãe da imperfei
.

ção.
Olhamos a planta do pe

rímetro urbano de 1975, que
hoje deve continuar o mes-

mo, porém, com maior a

densamento de c�nstruções.
Não vamos falar da zona

rural a ser percorri�a, mas
que ela vai encontrar pro
blemas os mais difrceis, is
so vai. Mesmo com a nova

lei do uso da terra.
Saindo ao lado, ein para

lelo com a ponte da RFFSA

:

atravessar, como a RFFSA, Mas' suponhamos que tu-,
o acesso ao principal clube do saia bem, ele segue em,

da cidade, o Saependi, lado- 'frente, faz algumas curvas

a�lado a estrada de ferro e feias, já que o tráfego é d.
uma rodovia com status de duas mãos e encontra, em

rodovi� intermunicipal. seguida, um retão cheio de·
Naquele cruzamento nãõ cruzamentos com ruas mui·

vamos garantir a vida de, to estreitas, de pouca vlsl
ninguém. Principalmente, 'bilidade. E dá-lhe atenção de
densa popuhição que habita Redestres, ciclistas, moto
a área que fica entre a RFF queiros, automóveis e- eaml
SA e o ,rio Itapocu que não nhões; porque, separados al
tem outra saída. A não ser guns metros, correm para-,

a COnstrução de mais uma lelos o trem e a via rodoviá-
ponte. ria' que' deve alca�çar alta

velocidade.'
,

noventa graús, passa mais
uma vez sobre os trilhos da
RFFS4, e ufa! - alcança a

bendita' BR-280. Para frear a

velocidade, 56 recolocando
as sinaleiras 'do tempo de
Bauer;

Somos de respeitar deci
sões. Especialmente quando
unânimes. �as a matéria
nunca se esgota, em casos

tais.
'

'A imprensa ,publicou a

notícia de forma lacanica,
sem detalhes tiknicos , ou

'tro� considerandos.
- O nosso

-

,semanárjo deu
mais alguma luz sobre O

aissunto. Deve ' ter sido O

Flávio José que estava mais
atento ao problema.

Diz a nota que a ponte, a

segunda, será paralela à pon
te da RFFSA que ligará à O Baependi, os seus ml
BR-280 pela rua Bernardo Ihares de associados, o seu

Dornbusch existente e seu parque esportivo $ofrerão à

prolongamento a ser proje: ponto de SUa extinção, tama
tado, paralelo a estrada de ' nho vai ser o medo de atra

ferro, desde a rua Ney Fran,- vassar duas vias: a ferroviá
ee até o rio Itapocu, haven- ria e a r�ovlária. LadOoa
do, no entanto, necessidade ' lado. Questão de, metros.
de desapropriações, e mais 'Naquele local 'I�o mais
adiante conelui, "possibili- alguém vai afixar o seguinte Por isso mesmo nos quetando o segundo acesso da cár:taz: Se parar o bicho pe- damos preocupados com a
BR-280, desde a' Weg 1-1 até 91 e se correr o bicho come. notícia da escolha definitiva,

o centro". São GS elementos E já se e�aminou a largura do trajeto viário que inclui"

sobre �s quais nos debruça- da rua que dá acesso ao a segunda ponte que tantO'
mos. Clube AtléticO' Baependi? É nece.sitamos. Eis porque pe

morte certa todos os dias I dimos réconsideraçção aGS
E quem se responsabilizará Senhores Membros da Au.
pela perda dessas v,idas pre- gusta Comissão Municipal de:closas? Trânsito.
Segundo parece, a rodo- Já que estamos tentandO"via, alcança a rua 22 (Ney imj)lantar uma democracia

Franco) e de lá pra frente
neste País, de que o partidoo calçamento de 2 mll me- local situacionista, é o palatros lineares dá rua Bernar- dino, nada melhor do quedo Dornbusch e manda o
começar pelas pequenas eelbom senso dizer que, antes
sas, para não se tornaremde alcançar a Weg, II se de- grandes problemas .

va derivar para a BR-280.
Outras alter�ativas entre a

O ilustre prefeito desta
terra, senhor Durval Vasel,BR-280 e o rio Itapocu, à
recebeu de nossa párte, ospartir daí deveriam ser ex-
mais rasgados elogios pelaplicados à população, por.. forma democrática comoque os descon'hecemos.

Partindo dessa' premissa, tratou a ligação das ruas 19

l6gica supomos dentro do e 6, pelas terras desapropria
dás do Fagundes. Antes denosso pobre raciocfnio, va-
iniciar os trabalhos houvemos chegar a um verdadeiro

. t'festival, de passagens de nf- _ um� processo de eenseren ,-

veis da estrada de ferro o z�çao do povo. Palmasl E .co.,

mo fo', elog',ado o prefe,tGque salvo melhor juízo,a-, .

I
,,

'd I que até os nossos correleg,o·ela se focaliza do lado de tenta contra�o o e qua quer, ,. • , • h dobaixo de quem vem do cen-" razoável pensamento. nar,os Jah t'!' am bPednsado'

.. . I . que nos av,amos an ea'tro para o Cem,térlo MunI- magrnemos a ponte cons-
fd'cipal.' truída e a via pública. em para o outro par, o.

funcionamento. Um camlnho- Vamos perder um pouco
Na outra margem do rio neiro meio distraído (e c� mais, de tempo e submeter

,Itapocu, bem próximo de' mo temi) pela beleza da ci- o veredictum -ao povo que
onde desembarcou o CeI. E- dade entra, pela rua 19 (Rei- governa esta cidade. Não é
mílio Carlos Jourdan, até noldo Rau,) e nota que er-, isso que o Prefeito quer?
encontrar a rua Bernardo rou. Atraves'-a 'o nível da En.tão vamos eroceder as·

Dornbusc�, a via pública vai RFFSA e �a à direita pela sim, enquanto o carnaval
entrar nos terrenos da RFF rua 6 (Proc. Gomes) e no- passa.
SA que.é dura no tombo e vamente atravessa 0$ trilhos
necessita da desapropriação da Rede e quebra, em segui�
de residências alí construk da para a ponte. Segue fa
das que são de alto valor e gueiro, olhando o'magestoso
perderão sua trlJnquilidade rio e esquece que logo em

se tiverem de aturàr o ron- seguida é a triVessia para o
. co dos caminhões. CA. Baependi e pimbal Está

E mais um particular: vai a desgraça feita.
"

Subitamente quebra em

E voltamos ,a rogar recon·

sideração, termos em que,
respeitosamente, pedimos
deferimento. É DE JUSTI
ÇA!

A DIREÇAO
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