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Jaraguá vai ter sua FundaçãoCulturalBOABAlD PRESIDE
ASSEMBLeIA

o deputado peeme
debista Stélto Boabaid,
foi eleito quirita-feira à
tarde, em sessão tumul
tuada, presidente da As
sembléia Legislativa.
Boabaid e maís dois dls
sidentes _ Roland Dor
nbusch e Jorge Gonçal
ves da Silva _ se uni
ram aos 17 deputados
do PDS e acabaram der
rotando o candidato o�
ficial do PMDB, Álvaro
Correa, escolhido na úl
tima hora como o nome
de consenso. A banca
da do' PMDB, alegando
falta de qu6rum' para
deliberações, prometeu
que -entrarä com uma

ação na justiça visan
do anular a eleição.
Agora serão eleitos

os demais '. integrantes
da mesa e a chapa do
PDS e dos dissidentes
do PMDB tem dois de
putados representantes
de Jaraguá do Sul e do
Vale do Itapocu:Roland
Dornbusch, para a la
vice-presidência . e Oe
taciIio Pedro Ramos, pa
ra a la secretaria da AL.

FM FICA COM BAUER

As expectativas se

confirmaram, assim co

rno é! informação vei
culada neste jornal há
meses atrás. A emissora
de freaüência modula
<la (FM), de Jaraguá
do.' Sul, saíu mesmo pa
ra o empresário e ex

prefeito Victor Bauer,
conforme a publicação
da Portaria 26, de 04 de
fevereiro de 19.85,' que
permite a exploração.
do serviço de radiodi
fusão sonora em fre
qüência modulada para
a Rede de Comunica
ções Pérola do Vale
Ltda. Não. se tem mai
ores informações de

quando a mesma entra
rá no ar.

RESULTADO DA LOTO

São estas as dezenas
sorteadas na Loto, on

tem: 08-31-43-52-71.'

_.-------..

nistrar, mediante convê
nio, o Museu Nacional de

Imigração e Colonização:
manter escolas de arte e

de 'música . ,e promover
cursos nos diversos ramos

da arte e, da cultura, em

todos os graus e, ainda,

promover e patrocinar
pesquisas', receber e con-'

ceder bolsas de estudos e

instituir o regulamento
e tombamento artístico,
cultural, histórico e paísa
gistko no município de

Jaraguá do Sul.
A Fundaçfio será. com

posta pelo Conselho Cu
rador. Diretoria e Conse
lho Píscal, sendo o Con
selho Curador ínteerado

por sete membros: Prefei
to Municipal, Secretário
da Educação do Municí

pio, representante do Po
der LeQislafivo, represen
tante do corpo docente da

FERJ, representante da
Comissão do Patrímônio
Histórico, Arqueolózíco.
Artístico e Natural do M1J
nicinío. representante do
Conselho Municipal de
Cultura e.um representan
te da Secretaria de Plane-

jamento.
.

o Prefeito Municipal
Durval

.

Vasel, está reme

tendo à Câmara de Vere
adores, pro ieto-de-lei que
cria a Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul. Segun
do a mensagem do Execu
tivo, tome-se necessária a

.preservação da cultura,
a prática e o desenvolvi
mento das atividades cul
turais e artísticas, através
do amparo e da organiza
ção de uma fundação cul- '

turaI. A Fundação Cultu

ral terá autonomia admí
nístratíva e financeira pa
ra tratar dos assuntos cul
turais 8 artísticos de Ja
raguá do Sul.

JARAGUA DO SUL GANHA UM
MODERNO ÀUTÖDRÖMO

Será inaugurada às 8h30min deste domingo,
em Jaraguá do Sul, a mais nova pista de auto
mobilismo de Santa Catarina. Trata-se do Autó
dromo Artur Breíthaupt, com 2.350 metros de
extensão e 15 metros de largura, localizado jun
to ao Motódromo, em Nereu Ramos. Para marcar
a inauguração, a Federação de Automobilismo de
Santa Catarina marcou uma prova extra, que i
nicia na manhã de domingo. A Equipe Kohlbach

de. Autom_obilismo. (foto), será uma das príncí
pais atraçoes. Confira detalhes na página 11 des
ta edição.

Ela não terá fins lucra
tivos e as suas fl'naliClades
nríncínals são: incentivar,
difundir, promover a prá
tica e o c"esenvolvimento
da atividade culural e ar

tística: conservar, admi
n++rer e zelar pelo patri
],-:"nio cultural e artístico
de Jaraguá do Sul; sdml
nistrar, organizar e enri

quecer o patrimônio do

museu,arquivo histórico e

outras instituições que vi
erem a' ser criadas; admi-

dirigentes
dicato do Vestuárío repas
sou a 156 bolsistas, uma

ajuda de custo no valor
de Cr$ 2,5 milhões, a pri
meira de um total de duas
parcelas.

-

.Traha1ho
sindicais

contacta

o secretário do Traba
lho Juarez Medeiros, a

companhado de assesso

res, esteve quarta-feira.
em Jaraguá do Sul, man

tendo contactos com os di

rigentes dos seis sindica-
� tos de trabalhadores, ofe

recendo recursos a fundo

perdido existentes naque
la Secretaria, para serem

aplicados em obras e a

quisições de equipamen
tos sociais. Segundo Me
deiros, cada Sindicato de

ve apresentar a sua rei

vindicação, consubstan
ciada na sua necessidade,
para que a Secretaria cio

Trabalhá possa analisá-lo
e atendê-la. O Sindicato
do Comércio (emprega
dos), recebeu na ocasíão

Cr$ 2 milhões, entregue
pelo' Secretário.

,

-

Após 'o encontro, a co

mitiva visitou' a nova se

de, em construção, do Sin
dicato do Vestuário e pos
teriormente rumou áté a

Malwee. Por outro lado,
no sábado passado, Q Sín-

Leilão será dia 9 no Cejas
cacíonal Regional Jara

guaense _ Fer]. A cobran

ça do ingresso justifica-se
pelo baixo preço que as

meJ;:caqorias poderão ser

adquiridas, compensando
o dispêndio financeiro pa
ra a participação no leilão.

'

A União das Entidades

Filantrópicas de Jaraguá
do. Sul, formada pela Feri,
Apae, Ação Social e Lar

das Flores, marcou para
o dia 9 de março, próxi
mo sábado, às 9 horas, no
Centro Empresarial, a rea
lização do leilão das mer

cadorias recebidas em doa

ção da Superintendêri.cia
da Receita Federal para
o Paraná e Santa Catarina,
através do Dr. Massad
Deud Filho, conforme. es

te iornal divulgou em pri
meira mão na edição pas
sada.
Uma . gama variada de

mercadorias serão leiloa
das .. Para ingressar no re

cinto, será cobrado um in

gresso de Cr$ 5 mil, que
dará direito a concorrer

a um vídeo-cassete e cuia
receita será revertida pa
ra o aumento do espaço
físico da Fundação Edu-

JDC VAI SE REUNIR
QUARTA-FEIRA

Com vistas a reativação
e a reartículação da Ju
ventude Democrática Ca

tarínense .no Vale do Ita
pocu, a Comissão Execu
tiva Estadual da JDC, ten
do a frente o presidente
Amaro Lúcio da Silva,
Secretário Adjunto de Cul
tura Esporte e Turismo,
marcou uma reunião, para
a próxima quarta-feira dia
6, no Auditório do Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul, para a qual deve
rão comparecer prefeitos'
e' vice do PDS, vereado
res, suplentes, membros
dos Colegiados da Admi
nistração Pública, presi
dentes dos Diretórios e das
JDCs dos municípios de
Corupá, Massaranduba,
Schroeder, Guaramirim;
Barra Velha e Jaraguä,

PÁGINA DE SERVIÇOS

Inauguramos, nesta edi

ção, 'na página cinco, a

página r de Serviços, onde'
o leitor encontrará várias

informações de utilidade

pública, como horários de

ônibus, litorina, aviões, o

indicador econômico, hos

pedagem, telefones de e

mergência entre outros

importàntes dados para o

rientação e informação. A
medida do possível procu
raremos enfocar outros e

lementos na Página -de

Serviços, que é patrocína
da pela Kohlbach S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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do carnaval

Jaraguá do Sul _ Semana de 02 a 08 de março de 1985.
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A
CORREIO DO POVO

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

alegria vemPresentes finos para todos os gostos e

pára todas ali ocasiões, das

melhores proçedências, só na Três días de alegria. E
acabou. Três dias é muito

pouco. Mesmo que fosse
a maior alegria, acabou.
Carnaval de rua é cul

tura mas muitos desfiles
são cultura' de massa,

competição, pra turista
ver. ,Quando festa deixada
ao povo, -à livre "iníciati
va 010 povo, sem cartolas,
podemos ,ver espetáculos
de sua beleza e encanto.
E a opinião de João Trin
ta também. Será carnaval
ela democracia no senti
do verdadeiro.
Mas o 'carnaval acabou.

Acabou sempre. Isto, nos
faz refletir: a vida não po
de depender só de coisa
ermo O carnaval. 'O senti
do da vida não pode se

basear em coisas que pas
sam sem deixar marcas.

Há na vida, coisas que du-'
ram sempre. São realida
des permanentes como a

verdade,' a justiça, o a

mor, Deus.
Os católicos do Brasil

Joalheria A- Pérola
Em anexo, a- óTICA MODERNA: Visite-nos e,

comprove. ,

Rua Reinoldo Rau, 289 -- Fone 72-1823'

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

, Miromaq Equipamentos
Escritório Ltda.

PI

Máquinas de escrever Facit-Olivetti, Calculadoras Faclt,
Sharp e Dismac, Móveis Estil' e Imalasa, Móveis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitäcio Pessoa 723 -- Fone 72-1-398,
em Jaraguâ e Matriz na Av. D. Pedro II, nl? 166 --

São Bento do 'Sul -- SC.

Foto LOBS
II

Brindes na revelação de seus rumes
Você escolhe: blusão, de nylon, bolsa térmica,

máquinas iotográficas, luvas ou posters,
Só o LOSS que dá presentes,

I'

JARDIM SÃO LUIZ

I'

Conheça � os nossos planos de pagamento e compre o seu lote no

�ARDIM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem,

..Empreend. Imobiliários
.

Marcatto Ltda.·
Creci 093 -- 11 l,l Regiio

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-11l6 e 72-1411 - Jataguá do Sul -- Sc.
r

�.�------------------mB..-------\--------

que
minosa. Campanhas" de
solidariedade entre os po
bres, responsabilizando
cada pessoa, não só o go-:
verno. Campanhas de in
teresse cristão onde a co

munhão é símbolo do no

vo milagre de ser cada
um, pão para os demais.
Pão para a fome de. Deus
e pão para a fome do cor

po., E a forma concreta
de praticar o mandamento
de Cristo: "Amai-vos"
Quem se

-
-

empenhar- a

sério numa luta como es

ta terá alegria nova e que
dura sempre. Independen
te dos gastos no càrnaval.
(Padre Mário Bonatti, de
Lorena, ,para o "Correio
do· Povo").

Agrícola
mudas/familia. No ato da

aquisição, o agricultor re

cebeu orientações quanto
ao plantio e demais' cui
dados. Se estas forem bem
conduzidas - diz Arlene -

daqui a cerca de três a

nos, cada planta poderá
produzir, em média, três

quilos de grãos/ano e sa

bendo-se deste detalhe e

da' quantidade de plantas
necessárias por pessoa/a
no' (4 mudas). o 'objetivo
,terá sido alcançado, qual
se!a. o de produzir em ca-

sa alimentos para o consu

mo familiar, diminuindo
desta maneira os' gastos
alimentares.

·f "

,
'

PRODUTOS ,CASEIROS
EXPOSTOS EM BALNEÁ
RIO CAMBORIÚ. �

,

,
.

-----------------

-----------------

------

------

----�---�

têm, após o carnaval, u
ma proposta transforme
da em campanha duran
te um ano, a "Campanha
da Fraternidade". Para
1985 há um esforço cole
tivo para aumentar o Pão.
"Pão para quem tem ío
rne". �'
Pão para aumentar as

calorias nas mesas do Bra
sil. Nossos - crianças cres

cerão mais sadias e boni
tas; Pode haver doação
de alimentos, instrução pa
ra melhorar a qualidade,
campanha de todos os ti

pos. Campanhas políticas
de esclarecimentos sobre
O porque da fome no Bra
sil, explicando porque es

ta política é errada e cri-

Coluna
QUATRO MIL ,MUDA S
DE CAFÉ S.�O PLANTA
DAS EM JARAGUA
Objetivando sobretudo

a diminuição de gastos
alímentares no orçamento
familiar, a Acaresc, em

conjunto com a Prefeítu
ra Municipal de Jaraguá
do Sul, adquiriu 'quatro
mil mudas de café �atur-,
ra no Colégio Agrícola
de Camboriú. Tais mudas
foram repassadas ao' agri
cultor, ao preço unitário
de Cr$ 150.
Segundo a extensionis

ta social. da
.
Acaresc Lo

cal, Arlene Boas, 53 famí
lias, foram atendidas, per
fazendo em média 15,41

Com o apoio da Aca-
\

.

resc e da Secretaria da A

gricultura e do Abaste
cimento de Santa Catari
na .agrícultores de Com-

- pá,
.

Guaramirim, 'Massa
randuba e Jaraguá do Sul.
tiveram oportunidade de

.

.expor e comercializar pro
dutos caseiros em Balne
ária' Camborrú, na Citur,
durante a primeira quin
zena de janeiro.
Os produtos expostos

foram açucar mascavo,
musst doces, licores, pas
sas de banana e Reléias.
Jaraguá do Sul participou
com geléias de morangos,
pêssego, laranja, abacaxi,

- íabuticeba e doce de ma

mão -verde.
Todos os produtos foram

comercializados e tive
Tarn ótima aceitação, por
tanto, além de ter sido u

�
,

ma fonte, de renda para
o expositor, puderam tam
bém divulgar a regIão de
Jaraguá do Sul aos turis
tas que por lá passaram."
Todas as regiões do Esta
do estiveram representa-
das da Feira .

.

Quem ;em Diplomata'-�be o 9ue é categoria�nKa_ Iste;> é tiO a'!tomá�cl) quanto a
,

'tcammissio que o Diplomata tem. AIiis; ele tem nws do que JSl;(). Multo nws.
O Diplomata tem confóno, 'muito lúJ!;o � é p,tÕprio das peI5OIIoS gue COStanl de .IM à frente.

Como voc..;" ESlbc de Uma c()�? O DIplomata, alEm domotol4 cilindlOs, também tem ÚlOva
opçiO do nl6tor de ,6 cilinolrot; a álcool. O maß potentede lIrlIJII. Mas, SC ele! é poIIaIlte, também
élJofisticado. Muito�cado. Por exemplo: o banco uueilo vem com

apo�ioc.�
e

r,. dacallOa.blllçocental_-Temluzdcleiruradeduplófuto.Sombreiracom i1umÜJildo. E dO. L C 'V· Ltdk RevClitimentodosbancosemveludocotd�.CollllOlea)mcxtenlio,dotado cimeiloeacended.r ,mmen orler om., elC." '" a.I" }'?JIa compartimento traseilo. lu condicionado e dirtsio hidráulka normal e de linha complementam '

,,'

!"tasoflS�conimuitoco�no.'Masisto3ioa�l!Jaunsde..ntes.
'

A" ,Mal ,l)todoro 557 -,!'0DfI-7146'S 12-0060.72-096'
, Omelliorl1)csmoVOC&preasaverde,Pt:no, Portanto, reserve um espa§G ...,+ ,. ,o·, '

_
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r - nasuaag�nd�evenhaconhCttro.novoDlp-�ta. • '.

-
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,

,
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;

P ági TI a de S erv i ç o s
, ,:... "",__....iiiiií. ...- .... _
Bombeiros 193, '

--------------------

Rádio Patrulha 190
Deleg. de Polícia 72-0 12�
Deleg.Reg./Polícia 72-1546.
Defrart/Ciretran 72-1546
Hosp. São José 72-19'77
Hcsp. .Jaraguá 72-1300
Pos .o de Saúde 72-0789
INAMPS' , 72-0958
INPS. 72-0369
Pref. Municipal 72-0988
SAMAE 72-0590
CELESC 12-0924
Fórum 12-02t'8
Rodoviária 72-044',
Ferroviária 72-040::-
Jornal "C o r r e i o d o

P o v o
"

72-0(}' \

Pontos de Táxis 12-0al_; .

12-0914, 12-0461, 72-0\'61,
72-0216 e 12-1799.

.

TELEFONES ÚTEIS

IMPostO DE REl\'. '\
------- ----.-----

I'

Os declarantes de I,�
posto de Renda Pessr. '

.j

sica com imposto a pagl
ou a restituir, deverão en

tregar suas decla:ações
nos bancos até o dí.: 12
de s iarço. Os que e,\"ã
isentos devem apreset.l.,
a decla-ação de rendin 'do;
tos até 26 de abril.

'_

BIBLIOTECA PÚBLkJ

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa",
de Jaraguá do Sul, aten
de o público diariamente
das 8 às 19 horas, sem fe-
'char para o almoço e aos

sábados, das 8 às 11h30.
Ela localiza-se na Rua Jo
ão Piccoli.

MULTAS DO TRÂNSITO

Não habilitado .

Cr$ 81�44.
Avanço de sinal. luminoso
Cr$ 40.922.
Estacionamento em ponto
de ônibus Cr$ 16.Ji8
Estacionamento em local
proibido .c-s 8.184
Reincidência na mesma

infração dobra o valor da
multa.

CLUBES DE SERVIÇO PAGAMENTO DA T.R.U

Joínville via BR-lOl-
6h25, 1h30, lOh, 12h, l3h
50, 16h, 19h e domingos
às ,20h30 (extra)
Jóínvílle via Streit - 9h30.
São Bento do Sul - 7h30,
lOh e l4h30. São Bento,
.Río Negrinho e Mafra -

19h15.
Corupá - 7h30, .10h; 11h30,

'. 14h30, 19h15 e 20hl5.
Na terça-feira, dia 26, o PIS começou a pagai o

Blumenau via Vila Itoupa-abono e os rendimentos aos participantes hascidos na
va _. 8h40, .16h30, 19h' e

segunda quinzena' de março. O abono é equivalente domingos às 20h30 (extra).a um salário mínimo regional (Cr$ 166.560) e é pago Blumenau via Pomerode _

àqueles cadastradçs há pelo menos cinco anos; Quan- 7h15, 9h3'J; 13h e I1h30.
to a retirado das cotas', é possível fazê-lo até o dia 3' Blumenau via Tímbó e
de abril.

Indaial _ 14115.
BlUInénau, Gaspar, Ilhota,
Itajaí, B.Camboriú, Itape
ma, Tijucas e Florianópo
lis - 1hl5 e 8h40 díaría
mente.

'

Barra Velha, Piçarras, 1-

taiaí, B.Camboriú, Floria

nópolis' (segunda à sexta

-feira) - 1h30.
,

Itajaí. B.Çamboriú, Floria
nópolis (periodo escolar
aos domingos) - 20h.

Reuniões

Automóveis e motos
com -placas de final 1 a 5
devem pagar até 31 de
março .a.,.-.tel:ç�a parcela
da TRU. Placas de 6 a O,
pagam as parcelas até o

último dia útil dos meses

de abril, maio e junho ou

a cota única até 15 de ma-
'

io/85.
TRU com valor igual

ou inferior a Cr$ 81.991,
vence também no dia 15
de maio.

DO

ONIBUS

,

Saídas da rodoviária de

Jaraguá do Sul para:

AUTO VIAÇÃO CATA
RINENSE/REX

PENHA

Joinville e Curitiba - 61
, 30, \10h30 e 16h15.
Pomerode, Timbó, Indaía
e Rio do Sul - Ilhl0 e 131
,30. _ Blumeneu - 20 h.
Joinville e Curitiba (ex
tras, só domingos) - I1h30
e 18h.

IT APEMIRIM

Blumenau a São Paulo (di
reto, embarque em Gua

ramirim) - 19h30 e 19h45.

LITORIN A _ Horários'

De Jaraguá a S.Francisco_
7h. Retorno às l1h50min.

De Jaraguá a Joinville _3as, 5as, 6as feiras e domín-
, 1h e 16h30. Retorno' às

,gos _ 13h10. Às 4as, 6as l3h e 18h.

ABONO PIS

De Jaraguá a Corupá _

14 e 19 h.

Uma empresa que·
,® IIí.OHL-B-R-C-H

.....

o Cresce com sua
,é '",'�4:.> ". :,." SUPERMO�OR, gente..

'
'

..... ,., '_

'�",
'

,. . � .

Ró ',ry Club - terças-fei
ras, 7.0 horas, no Restau

'l'antt Itajara. Presidente:

l-, lidor Lueders.

Uons Clube Centro

quintas-feiras, 20 h, no 1-

ajara. Presidente: Sig
mar Beno Lucht.

I íons Cidade Industrial -

O,t6undas-feiras, 20 h, no

Itaiara. Of' sidente: José

'-IE ':'1u< i-ereira.

INDICADORES ECONO M I C(.'S

ORTN
Dezé '\)r9/84
Jene; 0/85
Fevereiro/85
UPC
JU -Set./84
Out.-DI..�z./84_
Jan ..Mar./85 Cr$ 24.432,96
CAD'JRNETA DE POUPANÇA
Dezembro/84 mês: 10,449%
Janeiro/85 m�s: 11,05 o:Fev\.�reiro/85 meso 13,163}b
AtU,,";U:-L _ RESIDENCIAL
Dezen.brc.Bã anual: 149,58%
Janeirc Bó anual: 155,79%
Fevere�fO/8S anual: 162,62%
ALUGUbt _ COMERCIAL
Dezembro/84 ' anual: 215,27%
JaneiIfO/85 anual: 223,7 %
Fevereiro/8S anual: 232,03%

Cr$ 22.110,46
Cr$ -24.432,06
Cr$ 27.510,50

mês: 9,�;;
mês: 10,5%
mês: 12,6%

Cr$ 13.254,6,(
Cr$ 17.867,00

sem.: 58,16%
sem.: 60,00%'
sem.: 61,86%

sem.: 82,10%
sem.: 84,32%
sem.: 88,17%

HOSP,EDAGEM

(Preço base, com -caíé da manhã)

HOTelS. FONE Ap./solt. Ap./Casal .'Suite

ITAJARA _Rua Gumercindo
30.000: 50.0ÓOda Silva, 231 72-0199 20.000

NELO _ Ay -. Mal. Deodoro,
n0104. 12-0331 13.500 25.000 38.150

SAVANÁ ., Rua Cabo Harry
Hadlich, 50, 72-0905 9.900 18.900

SERVIÇO MILITAR

A Junta do Serviço iiI"
litar de Jaraguá do Sul eL
tá procedendo o alistamen
to dos jovens da classe
1961' e anteriores em dé
bito, das 8h30 às I1h30.
O prazo expira-se em 30
de junho e o alistando de
ve trazer a certidão de
nascimento' e uma foto
3x4. A JSM fica aos fun
dos da Prefeitura Muni
cípal.

A VIOES Horários

De Joinville ii São Paulo.,

9h (menos domingo) e 18h

.30 (menos sábados). Ás
2as, 3as e 5as feiras _ 15h

50. Quartas e sábados _

13h10 e 6ag feiras e domin

gos às 1Sh.

De Navegantes_São Paulo

i7h30 (diário). Segundas,

feiras,' sábados' e domin

gos às 15h50min.
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. ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 02

Sra. Marize Liane Schul
ze, em. Jlle: Sr. Waldir
Warhafttg em Ctba, Sr.
João Girolla. -sr. Wilson
Schmitz, Sra. Iara' Bellock
Varvas. Wander Luís Buz
zí. Vilmar Maurício Liek
feld. Cunther Ewald Boss,
em Artur Nogueira - SP.

Fazem anos domingo
.Sra. Clara Albus, Sr. Er
nesto Silva, Cláudio Ka
ram em Curitiba, Sr. 01-
dair Dal'Ri, Sra. Anésia
Bortolini Dal'Ri, Lucímar
Fusí. Beatriz Mehler, Srta.'
Andréa Jaqueline Prodöhl,
Náiade Piske. Aline Roz
za, Kátle Aparecida Bo
nomíní.

Dia 04 de março
Sr. Carlos Rutzen em Co
rupá, Esteja Berenice
Stirrghen, Sr. Benício Ro
zérío Pedrí. Sra. Márcia
Horst Schramm em Blu-'
menau. Denise Marcatto,
Sra. Loni Hamburg, Ivo
Ristau Júnior, Simone Te
resinha Schwartz.

Dia 05 - de março
.

Sra. Elisabeth Vieira, Sra.
Iris Lange Engelmann, Sra.
Lúcia. Luiza Albrecht. Ro
gério Jackson Raduenz
João Alves Pereira, Inê�
Fach, Maria Sueli Radt
ke, Margruida Schwartz
Maretele Píccoli.

t

Dia 06 (te março
Sra .. Julié.'na K. V. Couti
nho, Sr. Aldo Mannrích,
Ana Cláudia Ronchí- em

Joinville, Sra. Eli�ete Ma
grí.
Dia 07 de março
Sra. Vara, esposa Dr. Fer
nando �prlngmann em

Fpo!isl Sra. Edeltrend R�
Iin H�rmann em Corupá,
Sr. Nelson Morbis, José
Renato de Carvalho, Ira
cerna Behling, Ana Laura
Zielonka Vieira Rodri
gues, Almir Lippinski. '

Dia 08 de março
Sr. Aldo Piazera, Sr. Wil
son Germano Albrecht.
Sibelly Gramkow, Elcida
Liekfeld. Schírley Adria
na Bartei,

.

Sr. Remaclo
Fischer em Fpolis, Fernan
do Bittencourt Luciano.

TERRENO EM
GARIBAlDI

Vende-se um terre
no, na Estrada Garibal
di, a 1 quilômetr<) _da
Malwee, medindo 37m
frente por 150m de

fundos. Preço Cr$ 15
milhões, à vista.
Tratar com Leonel,

na rua Walter . Mar

quardt, nO 706.'

Edital 14.151 de 20.02.85.
Eduardo Luiz Gomes e

Beatríce Danfelle BehUng
Ele, brasileiro. solteiro,'
engenheiro,' natural de
Curitiba-Paraná, domici
liado e residente na Rua
Rio Branco, 522, nesta ci

dade, filho de Nilo Gomes
e de Liane Thíeme Ga
mes. Ela, brasileira, soltei
ra, estudante, natural de

.

Jaraguá do Sul, neste Es
tado domiciliada e resi
dente na Rua Antonio C.
Ferreira, 22 -, Ap. 201,
nesta cidade, filha de
Waldemar Behling e de

Rosemary Lass Behling.

Edital, 14.152 de 20.02.85.

Egon Krutzsch e Valmiri
am Pereira _ Ele, brasi-

NAS-CIMENTOI

Dia O1 de fevereiro

Viviane, filha de Edevam

(Marinês) Farias.

Dia 02 de fevereiro

Juliana, filha de Eucly
des (Maria) Tissi,:'
Dia '05 de fevereiro

Fabiane, filha de Antônio

(Maria) Mateus.

Dia Oß de fevereiro

Éberton, filho de Ralf (E-·
liane) Mathías. Rafael, fi
lho de Conrado (Nadir)
Fodi. Rodrigo, filho de

_ Lauro( (Verônica) Klin
kowski.

. Dia 14 de fevereiro

Vanessa, filha de Wilson

(Maria) Oeschler. Daya
na, filha de Charles (Sil
via) Klitzke. Joice, filha
de Nélson (Leonír) Beck.

Dia 16 de fevereiro

Samantha, filha de De
milson (Sayonara) Utpadel.
Letícía, filha de Felipe
(Sandra) Müllér.
Día 17 de fevereiro

Helton, filho de Hélio (I
vone) Zapella.
Dia 19 de íevereíro
Walbert, filho de Edi-
son (Nadir) Assis.

Dia 20 de fevereiro

Jackson, filho de Adal
belio (Edair) Rosário.

Dia 22 de fevereiro
Udinea, filha de Udo (Ur
sulina) Jungton.

FALECIMENTOS

15.02.85 - Sandro Sidnei
Kanis - 2 dias.

\6.02.85 - Rosangela Sale
te de Fatima Winter - 22
anos.

17.02.85 - RoseJy Petd •

.13 anos.. __ l

Proclamas do, domiciliado e residen
te em Barra do Rio Cêr
ro. neste distrito. filho de
João Kluge e de Noflides
Kluge. Ela. brasileira.
solteira, onerária. natu
ral de Jaravuá do Sul.
neste Estado, domicilia
da e residente em Rio Cer
ro Il. neste distrito. filha
ele Euzenío Gnewuch p de
Raulina Steinert Gnewuch.

de Casamento

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do
I" Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Cartório,
exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se habili-.

. tarem para casar, os seguintes:

e. de Maria Bôgo.

Edital' 14.156 de 22.02.85.
Arnaldo Hornburg e Ana
Maria Kruger
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ja

raguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente
em Rio da Luz' I, neste
distrito, fO de Arí Ham
burg e de Analise Mar

quardt Hornburg. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Rio dos
Cedros. neste Estado, do
miciliada e residente em

Rio da Luz II. neste distri
to, filha de Vino Kruger
e de Lurdes. Kruger.
Edital 14.157 de 22.02.85.
Antônío de Araújo Simão
e Chirlei Vieira
Ele, brasileiro, viúvo, o

perário, natural de Belo
Oriente _ Minas Gerais,
domiciliado e residente
na 'Rua Preso Epitácio
Pessoa, 242, nesta cidade,
filho de Benvindo Carri
nho Simão e de Maria E
vangelista de Araújo, E
la, brasileira, solteira, O"

peréría, natural de Terra'
Rôxa, Guaíra, Paraná, do- .

miciliada e residente na

Rua Epitácio Pessoa, 242,
nesta cidade, filha de Al
cides Vieira e de Pimenta
Bueno Vieira

Edif'al
'

14:158 elp 2202 R5
.José LODes e Maria Uller
Ele, brasileiro. solteiro.
onerário. natural dI" Mas
saranduba. neste Estado,
domtctlíado e residente
em Vila Lenzí. neste dis
trito, filho de Paulo Lo
pps e de Dorotéa ni'l Luz.
Fla .brasileíra solteira.
do lar, natural de Jara
ouá do Sul. neste Estado,
domtr+liada e residente
em Vilfl Lenzi. neste nis
frito. filhrl np Uno TTllN
e de Maria da Silva Uller,

FrHtal 14 lSQ de n 02 RS.
V"son Mer=ttn e MATina
Bassani � Ele, brasileiro,
solt., operário. natural de
Jaragua do Sul, neste Es-

. tado, dom. e residpnte
na' Rua Major Julio Fer-
rpira: /19Q nesta cidanp,
filho de Adpmar Menslin
p de Lucia -Konen Mpns
Hn. Ela,' brasileira, soltei
ra, ooerária. natural ele
Jara9ucl 00 SuL neste Es"
ti'loo. oomicUiana e rpsi
dente na RUfl José Em
mendoprfer. 660. nestfl ci
nade .. filhA OI" José 7air
BaRsani e dp. Marilda Bas
sani.
Frlitfl.l 14160 dI" 22.02.85.
Adafr Antonio KluSle e
TAnia Betina Gnewuch
Ele, brasileiro, soltpoiro.
mecânico. natural de Pou-

.

so Redondo, neste Esta-

Edital 14 161 de 25.02.85.
Nelson Weber e Maria
Cristina Correa ,

Ele, brasileiro. solteiro,
auxiliar de escrítórío. na
tural de Pirabeiraba. neste
Estado. domiciliado e re

sidente em Rua Bento
Torauato da Rocha, 330,
em Joínvílle neste Esta
do, filho de Gustavo Pau
lo Weber e de Lili We
ber. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de
Massaranduba. neste Esta
do, domiciliada e residen
te na Rua Joinville, 701,
nesta cidade, filha de A
fonso Correa e de Maria
Gazda Correa.

Edital 14.162 de 25.02,85.
Ivan Maisen e Marlene
Costa Moura _ Ele, brasi
leiro. solteiro. tecelão.
natural de Massäranduba.
neste Estado. domiciliado
po residente na Rua José
Teodoro Ribeiro, 1365.
nesta cidade.-filho de Lau
ro Maisen e de Edla Ren
«el Maisen. Ela. brasi
leira. solteíra.. onerárla.
natural de Curítiba-Pk.
d.omiciliada e residente
em Rua José Teodoro Ri"·
hpiro. 131)5 nesta cidade
filha de João Cardoso d�
Moura e de Emília Ricar
do da Costa.

Edital 14.163 de 26.0285.
Carlos Alberto Demathé'
e Marlene Teresinha Sbar
delattí _ Ele, brasileiro.
solteiro. militar. natural
de Porto União. neste Es
tado, domícillado e resi
dente na Rua Amazonas.
'120. nesta cidade filho de
Francisco José Demathé.
e de Anna Hanisch Dema
thé. Ela. brasileira, soltei
ra. onerária. natural de
Jaracuá do Sul. neste Es
tado. domiciliada e resi-.
dente na Rua 199 - Vila'
Nova. neste distrito. filha
de Lino Sbardelatti e de
Cecilia- Scheuer Sbardelat
ti.

Edital 14.164 de 26.02.85.
Antenor Lunatíní e Nan-.
cv Vedv _ Ele. brasileiro:
,+1ivorciado tínócraío. na
tural de Vesoasiano Cor
rea - Esoumoso - Rio Gran
de do Sul. domiciliado e'
residente na Avenida Mai.
Deodoro. 24. nesta cidade"
filho' de Santo LUDatini.'
e de Emma Genoveffa, Cb
lombelli. Ela .brasileira,
solteira. comerciária. na�
tural de Com. -Vitorino-;.
Para.ná, domiciliada e. ri:l-,
sidente ni:! Av. Mal. Deo
doro, 24, nesta cidade, fi
lho de Adão dos Santos,
Vedv e de Amalia Borha
Vedv.

.

_

.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, miln-'
dei passar o presentE) edi- ..
tal, que será publicà<lo
pela imprensa e em' caI:tó
rio, onde será afixado du
rante 15 dias.

'O,

leiro, solteiro, operano,
natural de Jaraguá do Sul,
nefrt-e Estado, domiciliado
e residente em Nereu Ra
mos, neste distrito, filho
de Willy Krutzsch e de
Ida Engel Krutzsch. Ela,
bresileíra, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domici
liada e residente em Ne
reu Ramos, neste distrito,
filha de Pedro Pereira e

de Ondina Serafim Perei
ra

Edital 14.153 de 21.02.85.
Cópia recebida do Cartó
rio de Registro Civil de
Lovat-Umuarama, PR.
Gerson Lueders e Sandra
Luíza Ramos Bretas
Ele, brasileiro, solteiro,
ajustador mecânico, natu
ral de Pomerode, . neste
Estado, domiciliado e re

sidente em Lovat-Umua
rama, Paraná, filho de Ro
lendo Lueders e ne Wal
trau Lueders. Ela, brMilpi
ra, solteira, engenheira
(mímica, natural de Itam
bé - Paraná, domiciliada
e residente' em Lovat-U
muarama, Paraná. filha de
Armando Luiz Bretas e

de Evanir Ramos Bretas.

Edital 14.154 de 21.02.85.

Cópia recebida do Cartó
rio de Registro Civil de
Guaramirim, neste Estado.
Raimundo Machado e Ze
nita Raítz _ Ele. brasilei
ro, solteiro, servente, na

tural de IndaiaJ, neste Es
tado, domiciliado e resi
oente na Rua Joinville,
4474, em Jaraguá do Sul
e sendo filho de Acarí
Machado e de

.

Almida
Rosa. Ela, brasileira, sol
teira, encostada.. natui:al
de Apíúna ,neste Estado,
domiciliada e residente
em Bairro do Bríderfhal,
Guaramirim .neste Esta
do ,filha de Quiliano Ra
itz e de Rosa Raitz.

Edital 14.155 de 21.02.85.
Nelson Sterpim e Marialva

Bôgo _ Ele, brasileiro, sol
teir, motorista, natural de
Espenilho-Campos Novos,
neste Estado, domiciliado
e residente em Rua Proc.
-Gomes de Oliveira, 2188,
nesta cidade, filho de Jo
sé Sterpim e de Merce
des Ribas Sterpim. Ela, .

brasileira, solteira, 'balco
nista, natural de Taió, nes
te Estado, domiciliada e

residente na Avenida Mal.
Deodoro, 933, nesta cida
de, filha de Eriberto Bôgo
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JARAGJ]A DO SUL GANHA
O SEU AUTODROMO

O grande, acontecimento es

portivo deste início de tempora
da é, sem dúvidas, a inaugura
ção do Motódromo Artur Brei

thaupt, que vai acontecer na ma

nhã deste domingo. A progra
mação começa 'hoje, sábado,
com treino livre dos pilotos a-

1€ o meio dia e a partir das 13

horas, a tomada de tempo. No

domingo, às 8h30, solenidade de

inauguração, com a presença de
autoridades municipais e esta

duais; 9h - bateria classificató
ria Força Livre, 1,10h _ 1 a bateria

categoria 1600 cc, 11h - 1 a ba
teria categoria calhambeque,
12h - almoço, 13h - .bateria elas
.sífícadora Força Livre, 14h - ba
teria calhambeque, 15h - 2a ba-

, .tería 1600 cc e 16h - bateria fi
nal Força Livre.
Estas provas são extras-ofici

ais promovidas pelo Jeragué
Motor Clube, com o patrocínio
elas Lojas e Supermercados Brei
thaupf e supervisionadas pela
Federação Catarinense de 'Auto
mobilismo. A prova de calham
beques será denominada "Djal
.ma Lopes Reis", ,que é o pre
sidente da Fauesc; a 1600 cc

- "Prefeito Durval Vasel" e a For
ça Livre "Governador Esperidi
ão Amin". O dr. Murillo Barret
to de Azevedo é o orador ofici
al do Jaraguá Motor Clube:
O Autódromo "Artur Breítha

upt" tem 2.350 metros de exten
são e 15 m de largura. O Gover
no do Estado. através do DER/
SC e a Prefeitura Municipal co
laboraram para a consecução do
projeto do empresário Beta
Bretthaupt, que vai trazer para
a sua inauguração, cerca de cin
quenta pilotos de S�nta Catari
na, Paraná, São Paulo e Rio
Grande do Sul. A grande atra-.
cão serão os pilotos da Equipe
Kohlbach de Competições - Sá
vio Azevedo ·e Orlando "Padí
lha" de Souza - os atuais líde
res do Campeonato Estadual
nas categorias Força Livre e

1600cc. E além deles, Wilson
Hínschíng, que volta às pistas,
com um Dodge. O público jara
guàense verá pela primeira' vez
competições automobrlísticas ao

vivo e a previsão é de um ele
vado número de expectadores.
Além desta prova extra, a Fe

deração marcou uma prova o

ficial para o dia ,16 de junho, no
autódromo jaraguaense.
PERDIGÃO E URBANO, JOGA
ÇO DO DIA 08
Na próxima sexta-feira, dia 8, no
ginásio da Associação Recrea
tiva Weg, dois excelentes amis
tosos de futebol de salão. Às
19h30, Arweg x AABB e às 21 h,
Associação Cerealista Urbano e

SER Perdigão, atual campeã es-

.tadual da moaaliâaâe, que trarä'
a :Jaragua (lo Sul jogadores fa
mosos tomo' :Jackson (consíde
rado o 'melhor do mundo). Pança
(goleiro). Cocão. Ike e Selmar
da seleção brasileira, além de
Belinho, Pio, Paulinho. Reinaldo,
Norberto, Valdecir, Giovani e'
Bolinha, das seleções catarinen
se. paranaense e gaúcha.
Para a apresentação em Jara

guá do Sul, a Perdígãö'texige u

ma cota de e-s 1 milhão, além
do pagamento do transporte, a

limentação e pernoite, Em ra

zão desses investimentos, os in
gressos serão cobrados à razão
de Cr$ 3 mil, para cobrir as des

pesas, sendo que os mesmos po
dem ser adquiridos antecipada
mente no Posto Km 7, Unibanco,
Cerealista Urbano, Maba Tin
tas, Arweg, Narloch Materiais
de Construção, Supermercados
Pradi, Silvestre Mannes - Mate

riai� de Construção (Guarami
rim) é Romeu Schmidt (Massa
randuba). A abertura da tempo- ,

rada salonística não poderia ser

melhor com este grande amis
toso.

DME REGISTRA AS MODALI
DADES NA COD
O Chefe da Divisão Municipal

de Esportes, Raul Rodrigues, es

teve em Florianópolis terça-fel
ra, para o registro das modalida
des junto a COD, com vistas a

'

participação de Jaraguá do Sul
nos Jogos Microrregionais, Re

gionais e Abertos, deste ano. As
modalidades registradas são as

de atletismo M/F, bolão 16cm M,
ciclismo, futebol de salão. gí
nástica olímpica M/F, handebol
F. tênis de campo M/F, tênis de

mesa, bocha e judô. Os prepa
rativos para tais iogas estão se

iniciando e no dia 7 de março,
ouinte-Ieira. a seleção de voli-

. bol joga em São Bento do Sul,
diante da seleção .Iocal, na pre
liminar do amistoso Bandeiran
tes e Perdigão.
A informação é de Raul Ro

drigues, acrescentando que o re

gulamento do Campeonato Var
zeano está em fase (ie elabora

ção, constando nele algumas
modificações e como inovação,
vai receber troféu também e se-

'

gunda equipe maís disciplina
da, O varzeano deve iniciarse
na segunda quinzena de abril.

ATLETISMO TREINA PARA AS

COMPETIÇÖES
-

O atletismo de Jaraguá do
Sul já iniciou os treinamentos
com vistas a participação em

diversas 'competições a partir;
do final deste mês. O. técnico
José Augusto Caglioni informou
que no dia .aO de lJléÚÇO vai a

contecer na Capital do Estado,
o Campeonato de Fundo e Meio
Fundo e nos dias 13 e 14 de a

bril, ainda na Capital, o Cam-.
peonato Estadual Adulto. A se

leção jaraguaense tem presen
ça confirmada nos dias 19, 20 e

21 de abril, em Curitiba, no Tro
féu "João Carlos de Olíveira",
que é seletivo para o "match"
internacional, no dia 11 de ma-

io, em São Paulo. Caglioni con-

firmou também para os días 25
E. 26 de maio, /0 Traféu Catarí
nense de Atletismo, ein Jaraguá
do Sul.
O técnico do atletismo acres

centou que o novo contratado,
Jorge Luís' da Silva Souza, já
vem treinando e que duas no

vas atletas vão competir .por
Jaraguá do Sul, este ano: Zorai
de Keunecke, de Massaranduba.
que é velocista, e uma fundis
ta de Schroeder, de sobrenome
Fischer.
NOVO CONSELHO DESPORTI
VO TEM 25 EMPRESAS
Em reunião realizada segun

da-feira, dia 25 .no Sési, foi e

leito, o novo Conselho Despor
tivo .Sesiano pará 1985, Um total
de 25 empresas das' 95 convi
dadas integram o Conselho:
Indústrias Reunidas, Weg, Mal
wee, Seara, Malhas Fruet Jara
guá Fabril, Neves, Argí, Lom
bardí. Max Wilhelm Artemó
veis Gielow, Elga-Mar, Celesc .

Menegottí. Gráfica Avenida,'
Marcatto, Bombeiros, João Wi�
zst, Kohlbach, Frízumz. Indu
mak, Dalmar, Marisol. Energe
e H.Ristow, Para a diretoria do
Conselho .trés chapas foram a

presentadas, sendo eleita a aue
tem na presidência Sérgio Lu
iz da Silva (Malweev, vice-pre
sidente 'Euclides Odorizzí {Me
negotti) e secretário Tap'-cio A
tayde Machado (Kohlbach).

.

A Junta Disciplinar, Despor
tiva foi reeleita, sendo formada
pelo Dr. Ivo Kaufmann, Dr. Cé
sar Augusto Lauth Flávio .Iosé
Brugnago, Rivadávia Rassele e

,

Celso Luiz NageL Nó encontro
ficou definido que o Conselho
se reunirá todas as segundas
-feiras e foi aprovado também
o calendário desportivo, cue te
rá a pesca do caniço a primei
ra competição, em março, para
a qual estão ebertas inscrições
até segunda-feira, dia 4 de mar

co.
BOLÃO TREJNA PARA FOR.
MAR A SELEÇÃO
Foram iniciados os treinamen

tos do bolão masculino, bola 16
cm, com vistas as intervenções
nos Jogos Microrregionais, Re
gionais e Abertos de Santa Ca
tarina, Tendo agora como técni
co IIson "Kitte" Bastos e coorde
nador Viro Valz, 17 bolonístas
treinam às segundas e .quíntas
feiras no Clube Atlético Baepen
di, sendo eles pertencentes ao

próprio Baependí e Vieírense.
Segundo Viro Valz, que junto
com Kitto elabora o plano de
trabalho do selecionado, será
feita uma triagem, de onde sai
rão 8 bolonistas que 'representa
rão a cidade em diversas fases
dos jogos, buscando a classifica
ção ao JASC, que serão disputa
dos no mês de outubro, na cidade
de Brusque,
ARSEPUM VENCE. E DÁ CON
TINUIDADE AO TORNEIO -

No sábado à tarde, no Estádio
Munícípal de Aparecida,' São'
Paulo. a Associação Recreatí
va dos Servidores Públicos Mu

nicipais de Jaraguá 'do Sul, io-:

gando amistosamente, venceu a

equipe do Milionários, 2 a 1,
gols anotados por Josimar, após
estar em vantagem por 2 a O. Ó
quadro jaraguaense soube im

por-se ao forte adversário e ob
teve o resultado favorável, que
deixou a delegação sobremanei
ra satisfeita.
,Por outro lado, a Arsepum
dará continuidade ao seu Tor
neio Interno de Futebol de Cam

po, na tarde deste sábado, no Es

tádio do FigueireI}se, na Ilha da

Figueira, Às 15 horas jogarão
Motoristas/Ajudantes x Admí

nistração Externa e às 16h - Mis
tura x Admínístracão Interna.

,A equipe Cadastro/Samae, que
folga nesta rodada, é a atual

líder do Torneio, com quatro
pontos.
CRUZ DE MALTA PERDE E EN�

FRENTA SANTA LUZIA
O Grêmio Esportivo Cruz de

Malta, de Rio da Luz; jogou do

mingo à tarde no Estádio WH

lv Germano Gessner, em Coru-

'pá, contra o D.Pedro II, que es

tá formando uma forte equipe
para o qual foi derrotado pelo
placar de- 3 a 1: Os aspirantes
empataram a 1 gol e agora os

cruzmaltinos voltam a campo,

para enfrentar, amanhã à tarde

o Santa Luzia, no Estádio do Ca

xias, na segunda partida entre

ambos acontecia este ano, sen

do que na primeira, em Rio da

Luz, houve empate a dois gols ..

LJFS REÚNE FILIADOS NO DIA

7 DE MARÇO
A t.íza Jaraguaense de Fute

bol de Salão, através sua direto

ria, reunida dia 25, marcou para
o dià 7 de marco, às 19h30, na

Arwez. .assembléíe
-

com todos
0[; clubes filiados, para tratar

sobre a realização do Campeo
nato Citadino Adulto, que deve

rá começar no final de março
ou princípios de abril. A exem

plo de temporadas passadas,
segundo, o presidente Sérgio Ku

chenbecker, primeiro sai o cer

tame adulto, após o juvenil e,

por último, o 'infantil. -

Na reunião de segunda-feira
outras' questões relacionadas ao

salonismo foram, abordadas, a

cerca do calendário, que prevê,
também, a realização de um

Campeonato Intermunicipal, en

volvendo equipes de Jaragué.
Schroeder,- COTJIpá, Guaramirim
e Massaranduba, provavelmen
te a partir de agosto, Tal Cam
peonato encontra-se ainda em

estudos.
ARWEG :E A MELHOR RECRE
ATIVA DO BRASIL
Está em Jaraguá do Sul a mais

ativa associação recreativa do

Brasil. Trata-se da Arweg ,que
congrega os colaboradores do

Grupo Weg, que foi apontada
em recente congresso das asso

ciações de empresas 1)0 Rio de
Janeiro, como a .maís ativa e a

que maior número de modalida
des oferece para o seu quadro
associativo. Este ano, nada me

nos do que 27 modalidades são
oferecidas Ei além disto, outras

prom. de caráter soe. e cultural.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Senhores Acionistas.Temos a grata satilfaçfo de apresentar e submeter à apreciação dosSenhores Acionistas as Demonstrações Financeiras Consolidadasdo Grupo WEG e as Oemonstraçt5es Financeiras desta Empresa.-relativas 80 exercício social findo em 31. de dezembro de 1984.A
pol

{dca do
Grupo

·WEG continua
dirigida

ao
aprimoramenta.

e

desenvolvimento de seus produtos II modernizaç6o de seus Parques
Fabris. com especial. empenho em evoluir na qualidade técntee.
envidando sempre atender as exlgéncias do mercadQ em condiçc5es
competitivas.

'

A"m disso, elté consciente da iinportância -de investir continuada
mente em recursos humanos e desenvolvimento tecnol6gico.
Em recurscs humanos o Grupo WEG continua na firme pol itice de
valorlzaçlo do homem, efetuendc investimentos de Cr$ 343 mi
Ih"" em treinamento, Cr$ 490 milhiies em assistência m�icol
dentária, Cr$ 320 milh&s na Associação Recreativa WEG-ARWEG,·
Cr$ 727 mUh","s no .fornecimento de refeiç6es aos colaboradores.
Na área de ·desenvolvimento tecnológico o Grupo WEG investiu a

soma d. Cr$ 3.009 milh6es, distribuidél entre as 7 empresas, bus
cando sem� 1ft mais avançadas tecnologias e a quetldede autêntica,
·fsto', aquela necessária e exigida pelo cliente. .

.

Com a assumpç"o do controle eeronértc. nesse exercfclc, da WEG
Penha Pescados S.A. (denominada anteriormente de Ind. e Com. de.
PescadOI Penha Ltda.) e da Ouimlflora Agroflorestal Catarinense
S.A., esta incorporada à WEG Ou/mica S.A., o Grupo diversificou
suas atividades,

.

ficando ch!ramente delineadas as suas áreas princi-
pais de atuação:

.

- eletro-meclnica, -,

- eletro-eletrönica.
- informática,
- alimentos,
- químicae
- florestas.

,

A partir da uma vida abrangente de sua área· de negócios e visandq
. edequar o objato social tia Empresa Controladora, Eletromotores

����ad���:::s��i�i���i��e:Oddef����� '�ár;��d:�S:�i�iI����:
foi �provada em AGE de 31.08.84, a inclusi"o de artigo no Estatuto
toéia�, dell9t!ndo poderft li adminis;traçll'o para modificar o objeto
social transformando-a em "holding pura". Visa-se com essa me
"dldo manter centralizadas as funçlJes corporativas, de participação.
de adminlstraçfo geral e de controles. descentralizando, por conse
guinte, aI etlvidades operacionais, mediante a constltuiçlo de em

pma controlada, à qual seria tranSferidos os bens necessários pare
formaçfo do capital, o que deverá ser implementado no decorrer
deste eJCercíclo de 1985: .

A parte operacional da atual,lEletfomotores WEG S.A., futura
WEG MOTORES S.A. ti I ider do meJPado nacional de· motores
e"tricds, e detém cerca de 65')f. de participação em motores tri
féstccs e cerca de 45% de motores monofásicos.
Em vista do melhor desempenho da eccncmle, no mercado interno
e externo, a Empresa teve o seguinte crescimento flsico ne venda
de motores e16tricos e.m relaçlo a 1983: .

- Em unidades: 18" ,
- Em CV's (cavalos força):41"

EJCportand9' para cerca de 50 países, entre os quais Estadol untece..
Canadá, Austrália, Venezuela e África do ·Sul, atestando e exee-
14f1cia da qualidade da saus produtos, estas exportações represen
taram US$ 9,2 milh&s em 1984, contra USS 5,4 milhiies em
198J. A Emprasa é tamtHlm a principal exportadora brasileira de
motores elétricos.

'�!';:iSd3�����e:.eF:��lc��;ru'r::,sa��:�din��l$23.�69
mUh&s, no imobilizado, durante o exercício findo ..

����":onddoec:r�:rsed���!V��;ct(ci�n�:�!��::r: �aass �r:;.�'t ..
o montante de Cr$ 9.443 milhô"es sob forma de i.ntegrallzaç"o de
capital.

CONTROLADAS

_ WEG ACIONAMENTOS S.A. _ Jaraguá do Sul -. SC
Com receita bruta de· Cr$ 7.374 milh&ts em 1984, contra
·Cr$ 1.140 mllh&ts em 1983, a controlada está instalada em

prédio de 6.769m2, num imóvel de 19.026m2 e dedlca..e à
.

fabricação de componentes eletro-eletrçnicos (Acionamentos.
Contactares, Relés, Ouadro de: Comando, Painéis e Cubículos,
Conveoores Corrente Cont/nua.Conversoresde Freqüência,etcJ.
A estrutura foi implementada com o intuito de promover a enge
nharia de aplicaçio para sistemas industriais.
Teve aprovado, no decorrer de 1984. pela Secretaria EsPecial de
Informática - SEI" o seu projeto de desenvolvimento de Contro
ladoras Programáveis, equipamento esse destinado ao comendo e
controle de procelSOS, ingressando na inf,ormdtica industrial.

.

�
._ WEG MÁQUINAS S.A. - Jaraguá do Sul - SC

Com receita bruta de Cr$ 7.474 milhiies em 1984, contra
Cr$ 1.402 milhlJes em 1983, a controlada está instalada em

pnktio de 6.410m2, num imóvel de 45.199m2, dedica'S8 à fa·
brlcaçlo de motores de corrente continua. taco-geradores, alter·
nadares e matam de beixa e mddia tensão de grande porte, sis
temas rotativos "No break" e "Short break".

'.- WEG TRANSFORMADORES S.A. - Blum�n.·u . SC
.Com receita bruta de Cr$· 7.540 mUhlSes em 1984. contra
0-& 2.043 ","h� � "\983•• 00"..'"'.,.... -"' ln_'._ Mn

cOm--reciitã--brUta de 0'$-5:862- mij;,i5H em -,984. contra
CrS 503 milh�8S em 1983, e comando com'll4.182m2 de área
constru(da, num imÓVel de 165.280m2, esse controlada dedica·
se à fabrlcaç60 de tintas. vernize\. 'breu. ·terebentina e suc8dã
neos. Em AGE de 23.07.84 essa controlada incorporou a firma
Ouimiflora - Química Agraflorestal Catarinense S.A., de Join
ville-SC, e tranlferiu as instalações fabris para Guaramirim.

_ WEG FLORESTAL LTDA. - Jaraguá do Sul - SC
Contando com cerca de 5 milh6es da árvores plantadas, decoro
rente de aplicaçlo de �ncentivos fiscais, em área de 4.323 he .•
localizados nOI' mur:iclpios de Corupá. :'::50 13,.:õltO do Sul e

A:raquari, todo. neite Estado, a empresa �e 'Jerlica ao reflo�s
tamento, aproveitando a exploração da "ti�;n.!l-reS;n8" 1i3 contro
lada WEG Qu(micft S.A. e á·madeira, na ;>rodução de embala
gens de J?rodutos WEG.'

_ WEG PENHA PESCADOS S.A. - Penha . sc

(EJC-Ind. e Com. de PescadOI Penha Ltda.)
Com 'receita bruta de Cr$ 13.436 milhões em 1984, contra
Cr$ 2.633 milh6et em 1983. cont.1ndo atualmente cóm uma

área construí�a de 2.951m2, num imóvel de a.332m2, O seis
barcos de pesca, a empresa se dedica à caPtura e industrialização
de pescados em geral. Da receita bruta foram destinados ElO mer-

cado externo US$ 3,6 mUhßes.
.

A WEG assumiu o controle acionMio da empresa em 20.02.84, e
·caneliza recursos de incentivos fiscais do imposto de renda,
a"m de recursos prÓprios, p;ara a ampliôç50 e modernizeçãp das
inst8Iaç&s.·

.

CAPITAL SOCIAL E DIVIDENDOS ,

em AGE de 06.04.84, foi aprovada a distribuição de CrS 0,14
..
de dividendos e a capitéftização das reservas;
em Ata do Conselho de Administração nC? 63, de 28.06.84, foi
autorizada a ç.llstribuiçio de dividendos intermediários, no valor
de Cr$ 1.064 milh&s, correspondente a Cr$ 0,38 por açlio;
a. administraçlio proporá à Assembléia Geral a distribuiç'o de
dividendo� complementares de Cr$ 3.864 milh4es, O que corres

ponde a Cr$ 1,38 por ação, que acrescidos aos dividendos
intermediários já distribuídos. representam um dividendo anual
de Cr$ 1.76 por açfo.

PALAVRAS FINAIS

·Externamos nossos agradecimentos aos clientes. farnecodares.
..órgfos governamentais, instituições financeiras. acionistas e a

todos aqueles que, com seus esforços, colaboração e confiança em
nós depositada. contribuiram para que pudéssemos atingir os resol
tadô!i ora apresentad�s.
.Registro e agradecimentos especiais fazemos a nossos colaboradores
pela lua compr.eertsl"o e dedicação. e que em harmonia com a admi
nistraçfo souberam vencer os desafios e aproveitaras oportunidades
existentes.

�araguá do Sul, 15 de Fevereiro de 1985.

A A9MINISTRAÇÄO
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36.188
750,649
60.365

-:-

NoTA 03 '-'CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
\

�Créditos ii Rtceber de Clientes . _ ••.........••.•

T(tulos e·Cambiais DescOfltadoS.••...•......••..
Provi�o pl DeVedores Duvidosos. _ . . . . . . . . . . • • • •

. Total:.'. � • o·•••••• __ • � •••••••••• : ••••••

NOTA 04 - ESTOQUES

Produtos �I:0fltos . . • • • . • _ • • " . . . . _ .•.. . • . • . . •

P.rodutos em Etabpração ••• � _ • • .

Matérias Primas . • ••••••••• _ .

Total:. � _ . : •• _ .- • _ •••••• _ .

NOTA 05 - PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS CONTROLADAS

CIRCULANTE .•.••••.• _ •• __ •••••••

'

•••••

Disponibilidades•••••••••••••••••.••• ,. o •

Contas a Receber de Clientes .•••.• � • � • � • � •••

Títulos e Valores Mobiliários •••.•• � ••• � • � • _ •

Incentivos Fiscais EJCportaçfo: .•••.••• '

.

Estoques •• _ •• _ •.•. � � �._

Outros Crédltcs . • . . . . • . . . . . • ••••• _ •••••

Adiantamentos pl Aumentos de Capital ...... _ •.•• _

Depósitos pl Incentivos Fiscais •• : •• � •• _ .•••••

Despesas do Exercício Seguinte. _ ••• o • _ •••••••

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO. _ ••••• __ •••• : •

Outros Créditos ' .••. _ • • • . • • • ••••• _ • . . •••

Eletrobrás • _ . . . . . . . . . . • . . . • • • . I. • • • • • •

Adiantamentos si Contratos Tecnologia o _ • : ••••• _

•

PERMANENTE .•.• _ ••• _ • _ ••••• _ •••••.•• _

Investimentos ••••• : •.••••••••••• _ � �. _ .•

Imobilizado. _ •• _ ...... _ .•••• _ •.•••••.••.

Diferido ••• � ••••••••••• _ •.••.. _' .• , •••.,

TOTALDOATIVO _ •••••••••••. __ ••• __ •• _

ATIVO
�====:.

CONTROLADORA

�

CONSOLIOADO

(em milhares de cruzeiros)

1984

77.856,720

1.i73.735
29.612.538
16.960.584

370.969
23.262.655
4.164.554
1.782.414,
500.039
9.232

381.414

199.382
182.032

63.699.551
41.387,190
22.307.005

5.356

�
"As notes explicativas sgo parte integrante das demonstraç6es financeiras".

1984

16,832,730

797.124
7.517,679
2.409.504

75.158
5.306,394
350.003
262.000
114,868

438.743
32.047
406.696

. 14.867.994
7.896.650
6.948.370

22,974

32.139.467,

1983

-:-

�
1.776.997

38.161.021
16.962.372

370.969
32.461,664
5.325,87Ó
-:-

528.274
88.623

3,349.1155
254.829
228.733

2,866.393

55.705.080

8.245.Q52
44,115.478
3.344.550

154.730.825

19.952.282

914.803
8.858.493
2.519.286

75.158
6.952.500
480.477

142.891
8.674

461.293
31.941
429.352

�
1.691.163
11.017.043

977,366

.34.099.147

1983

-:-

.;.'\�';-

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

Fornecedores . . . • . _ . • . . • . . • . . . . . . . . . __

Obrigações Scclajse Tributárias.•........ '.' ...

'Instituições Financeiras ......•.•..•..•..••
Provido para Imposto de Renda . • • • . . . . • . . . . .

Dividendos a Pagar . . ..... � • . . • • . . • • . .'. . ••

Adiantamentos de Clientes.•••.•••..• : •.•..•
Investimentos a Integralizar ••••.••.. _ , .. , .•.

OUtras ObrigaçO'es. .

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

. EXIGIVEL A LONGO PRAZO •••••• _ ••.•.•....

lnstltulções Financeiras , ..•• � ••• _. .. , .•....

Empresas Controladas/Controladora _ • • . • . • • . . . •

Provido para ImPosto de Renda , .••

DESÁGIO NI ABSORVIDO NA CONSOLIDAÇÃO ....•

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS _ •••

PATRIMÖNIO LIQUIDO _ •.•.• '. _ ••.•••.•••. _

Capital Social . . • • • • • . • . . • • • • • . _ � . . •..•

Reservas de Capital. •.• . • . . • • • • • . . . • ..•. _ •

Reservas de Lucros . . . • . .•.• � • • • . . • . . • . . •

Ações em Tesouraria ••..••••..•...
'

..•••••

TOTAL DO PASSIVO _ • ••.•••••...•...••

NOSSAS AÇÕESSÃO NEGOCIADASNAS BOlSASliii..

�t-�,§hVO

CONTROLADORA:

,: i:!t1\J�;> í 5;�':�i��;j;�;f:,i:

1983
CONSOLIDADO

, 1984 1983 1984

48.803.168

11.650.457
4.396.292
14.670.611
10.7'48.000
3.869.740
634.624
252.000

2.581.444

6.014.502

3.896.789
2.117.713

�
14.568.928
6.798.407
16.131.160
10,762,451
3.888.707
1.409.156

8.6111.627
2.633.675
1.562.IS3
815.931

2.112.810
422.283
316.752

RECEITAOPERACIONALBRUTA. _ ••••• • _.

,Deduç5es da Receita Bruta � 4 .

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA....••• _ •• _ ••

Custo dos Produtos e Serviços Vendidos ••• �

........ � ..

LUCRO OPERACIONAL BRUTO •• _ •• _. •• _ • _ ••• _

D!!pIsas Operacionais . .'. . . • . . . . . • . .

Honorários dos Administradores '
_ •••

DespeSas Gerais e Administrativas '

� .. .. .. .. .. • .. . ..

Despesas com Vendas. . • _ . • • o ..

Depreciações e Amortizaç6es o _ o '� � ...

Despesas -Financeiras •• _ o � � .. � o � ..

Receitas Financeiras � � o �

Ouns Receitas Oper.cionais • . • . . __

Resultado da EguivaYncia Patrimonial
'

\ • o

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO .••• _ •• _ • _ •• _ •

Resultado não Operacional • . . • .. • .. .. _ .... _ � 0·_

Ganhos de Capital, . . . . . . . . . • • • .. .. .. . . ..

Correçlfo Monetária do Balanço. • •• __ ..... : ..

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA _ • •

Provido Para Imposto'de Renda o .

LUCRO LIQI.IIDO DO EXERCIl:io . _ ••••• _ •••• _ •

. Participação dos Minoritários. _ •• : ........ _ . �"....

�
2.041_
1.33!ilM�
703:814

·2.112!81·0
422283
139.372
239,591
570,608

..!JJ!!!!JlQQ
1.707.865
181.025

3.750.406

5.08ô.Z1i
4.719.437
215.137

157.200

�
4.987.496

87.120.015

19.600.000
43.235.820
25.486.986
(1.202,7911

154.730.825

755.978

2.066.597

1.912.255
139.478
14.864

�.
�
22.664.708
7.000.000
11.107.284
4.592.737
(15.293)

34.099.147

30,199.609

(5.256.224)

24.943,385

(11.392,802)
13,550.583

13.852.4421
(73,133)

(1.998,7601
(1.661.2491
(140.5171

(1.921.0501
1.942.267

27.059

(77.4171

9.647.783

25.669

(3.921.7071

5.751.745'

12.112.6421

3.639.103

CONSOLIDADO
1983

156.977.844
.

(26.937 .7751

130.040.069

(64.283,4001

65.756.669
( 18.003.2381

(456.3681
(9,173.3301

111.672.474)
1664.655)

(7.79Q.213)
11.753.602

114.985

-===--

-:-

47.868.416

(13.263)
.1.169.316
(17.264.338)

31-760.131
(10.791.039)

20.969.092 '.

(291.6581

-.:- -:-

1983

�

87.120.015
19,600,000
43.235.820
25.486.986
(1.202.791)

141.937.685

22.684.708

7.000.000
11.107.264
4.592.737

(15.2931

32.139.46.7
., As notas expl icativas são parte integrante das demonstrações financeiras".

,

CONTROLADORA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCrCIOS .FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

1984 1984

(em milhares de cruzeiros)

LUCRO LlIlUIDO CONSO"IDADO .

Lucro por Ação. . • • • • . ••• _ .. • • • . . . . • . . .. •

"As netas expl icativas são parte integrante das demonttraçßes financeiras".
122.671.568

(20.746.4891

101.925.079

(47.9'63.647)
53.961.432

(12.035.274)
i' (217,8701

(7.201.8311
(9,281.329)
(498.516)

(5.499.482)
10.663.754

82.282

1.948,924

43.957.364

(9.4131
-:-

(12.522.5171

31.425.434

(1(),748.0ool

20.677.434

-:- -:-

34,303,611

(6.326.447)

27.977.164

(13.024.024)

14.953.140

(4.964.560)
(161.440)

(2.435.675)
(2.112.545)
(214,2601

(2.309.5001
2.268.640

�
-===--

10.015.619

(45.466)
.

676.369,
t4.936.215)

5.710.307

.12.121.959)
3.588.348

50.755

,,-

�.:"" \'..,.......1.1"'....,.· ':..•.�.:;.���',f.,

.

..:._� 20.677.434

7.36

3.639.103

1.307.38 1,30

ORIGENS DE RECURSOS •.• -

•••• __ • _ ••••• _ ••

Lu.. �o LIQuida do EX.l'Otc:io

AJitfnäÇa""ö-e'Bäixäs ae_Bens e DU'jnõs-di> Permanente
Ganhos de Capital. . . . . . . . , . . . . . . . .

Participação dos Minoritários nos

Resultados das Controladas .

Aumento do Exigível a Longo Prazo ,. . .

RediJçfo (Aumento) do Realizável a Longo Prazo .

Contribuições para Reservas de Capital ..
Aumento do Patrimönio por Incorporação
Realizaç;fo de Capital Social .

Ajustes do Exercício Anterior .. , .

CONTROLADORA
1984

39.0244874

7frt:S27

4.125,612
57.329

450.468

7.616

(em milhares de oruzeiros'

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS DOS
EXERCI'CIOS FJNDOS EM 31 DE DEZEMBRO

SALDO NO INIt:IO DO EXERCIl:IO _ • _ ••••••••••

Lucro Liquida do Exercício••.•• _ •••..••.•••

'

SALDO·Ã DlsPO�IÇÃO DA A.G.O•. ••••...•..

Destinações Propostas à A.G.O .. __ ••.. ; .•.••..

Reserva Legal . • • . . ..••. _ • • _ . . • . . . .' . �

Reserva Alienação de Investimentos
(OLn91.892/81) •. : ...•.•...••..••• _

Dividendos Antecipados - Cr$ 0,38 p/Açfo
(1983-Cr$0.17) ••. _ .. :. _ .•.....••••

Dividendos Propostos - Cr$ 1,38 plAção
(1983 - Cr$ 0.141 ..•.• : ...•••...•..•• _

Reserva para -,PI�no de Investimento .......•.•

SALDO FINAL DO·EXERCIl:IO. __ • _ •••••••••••

"'As notas explicativas sã'p parte integrante das demonstraçiJes financeiras".

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES OE RECURSOS
DOS EXERCI'CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

9.629.547

126.490

809,119
121.368
81.712

1983
CONSOLIDAOO

1984

(em milhares de cruzeiros)

10.168.956

341.461
1676.3691

(50.755
1,039.947
(216,9711
140,949

1983

9.000

APLiCAcOE��.�..�!':!!�SOS_ ,

__ -.)� _ .. _

Öl'feiido , ..

Em Ações em· Tesouraria ..

Em Al.,lmento do Capital Circulante.

1984 1983.

1983

44.240.406

f:28sA18
11.169.316)

291,658
3.020.177'
(2.888.6621
639.468
230.235

1.187,000
7.616

20.677.434 3.639.103

3.639.103

13.639.; 03)
(181.0611

tI7.875)

/
ATIVO CIRC.ULANTE

No Início do Exercício .. \. , , ..•......• _ • _ .•

No Final do .Exercício ..........••• '••.•....
Var.iaçfo ,

"

...••.•....•..

CO",TROLADORA

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTe: UaUIDO

CONSOLIDADO
1984 1983

(em milhares de cruzeiros)

1984 1983

16.832.730
77.856.720

61.023.990

6.142.694
16.832.730

10.690.036

19.952.282
95.675.790

75.723.508

7,407,935
19.952.282

12.544.347

PASSIVO CIRCULANTE

No Inicio do Exercício.
No Final do Exercício .

Varisção .... , ...

CAPITAL CIRCULANTE !.1QUIDO ..... , .•...••.

"As notas explicativas sfio p.Jfte intesrante das demonstrações financeiras".

20,677.434
(20.677 ."34)
(1.034.ÓOO)

(1.064.000) 1476.000)

(3.864.000)
(14.715.434)

��

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 01 PRINCIPAISPRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

.) A"uraçio do Resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de compe
téncia de exercícios para a contabilização das receitas e cus

tos ou despe� correspondentes, ajustado pelos efeitos da

correçß'o monetária sobre as cQntas do ativo permanente e

do patrimônio liquido.

b' Ativo Circulllnte

Os velares do ativo circulante estão demonstrados aos valores
de custo e. quando aplieável. diminuídos por prOVido para
ajuste ao valor provdvel de real ização.

c) Permanente
Demonstrado' ao custo de aquisição. corrigido monetaria-·
mante com base no indice de variação da ORTN, combina·
do com os seguintes critérios:
c.1) Os investimentos ém empresas controladas, pelo método

de equivalência patrimonial (Nota 05).

CONTROLADORA CONSOLIDADO Discriminação

NOTA 06 -IMOBILIZADO

(em milhares de cruzeiros)
c.21 As depreciações do imobilizado Sifo calculadas pelo rod

todo linear, às taxas usuais estabelecidas pela legislação
tributária.

c.31 Amortizaçio do diferido, pelo método linear. previsto
para 5 anos.

.

NOTA 02 � PROCEDIMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO

Os procedimentos adotados na consolidação são os previstos na

Lei nC? 6".'404/76 e Instruçä'o CVM nC? 15/80. d,ntre os quais
destacamos os seguintes:
ai eliminaçio dos saldos das contas .entre as sociedades partici

pantes da consolidação;
b) aliminaçlo das receitas e custos decorrentes de negócios

·entre as sociedades controladas inclu idas na consolidação)" e
c) eliminaçlo dos investimentos da controladora nas socie

dades controladas na proporçá'o do patrimônio líquido· das
correspondentes sociedades incluídas na tonsolidação.

CONTROLADORA CONSOLIDADO

BRDE

FRANCES E BRASILEIRo'

L(lNDON . FINAME

WogFIo
.....ILtdo.

2.ÓOO.000
5,856.568
439.862

1,999.632,000
QUOTAS
99,9816%
1.400.000
'5,186'.787
668.703

5.855.490

5.855.490
�:-

56.488
9.181
-:-

1984 1983 1984
1984 1983 19831984

1983
Imóveis ..•........••...•..••. _ 0·0 •••••••••

Equipamentos e Instalaç6es ..•••••.••• _ � _ •••..

Móveis e Utensl1 ias. . . . . . . .•••••••••• _ . • • . _

Verrulos •...............••.••.......•.

�4.983,300
26.281.231 •

11.804,260
617.115

.

4.104.283
8.214.095
1.273.094
163.989

25.589'.406
38.541.535
6.425.019
1.719.640

6,505.878
10.044.733
1.586,213
219.098

SUb·Total:.,., ... ,., ........•.•••.•....

Oepreciaçc'5es Acumuladas .....••••.......... '

.

Total:.•..•.........•.....•.••.. � ••..•.

NOTA 07 - .!'M�R�STIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

(24.378.90; I
46.685,906

22.307.005

13.745.461 72.275.600 18.355.922

(6.797.091 ) (28.160,122) (7,338.879)

TOTALCONTROLAOORA

Vencimento
I

10.01.li7 a

10.10.91
10.10.87

09.07.85

Encargos

4%aa·a 12%&a
+10%cm e ORTN

VO%ORTN +

12%0.
ORTN+12%oa

EGGON JOÄO DA SILVA
Presidente do Conselho

de Adminis�ração

3.690.792.

205.997

3.896.789

4.719.437

6.948.370 44.115.478 11.017.043

Instituições Financeiras
1983

t;l92.COO)
(2.572.16V)

CONTROLADORÁ
1984 1983

CONSOLIDADO
1984

-:-.

I
'I

"

-I
:"111lO

II
III
It

35,862.649
(5.174.2321
(1.075.8791
29.612.538

44,899.552
(5.383.437)
(1.355.094)
38,161.021

10,420.827
(1.248,0811
(314.253)
8,858.493

V.lor
Garantia

TotalIII

8.932.161
(1.146.517)
(267.965)
7.517.679

CONTROLADORA CONSOLIDADO
1984 1983 1994

1984
1983

1.564.828 Imobilizado

138.905
4.132

Penhor Ações
·Imobilizado

-'-

9.443.419
35,822.126
1.948.925

37,771.051
909.097

38,680.148

Empresas Controladas

1.912.255

1.107.865

822.648 204.390 Imobilizado

39.024.874 44.240.406 10.168.956

Aos Acionistas e Administradores da
ELETROMOTORES WEG S.A.

Examinamos os Balanços Patrimo_niais Individual e ConsoUdada da ELETRO·
MOTORES WEG S.A.• em 31 de dezembro de 1984, a correspondente OemonstraçSo de
Resultados, os Resultados Acumulados e as Origens e Aplicaç&:s de Recursos do exercício
findo nessa data. Efetuamos nossos eumes consoante normas de auditoria geralmente
aceitas, incluindo. pot conseguinte. as provas nos registros e (jocumentos contábeis e a

aplicaçlo de outros procedimentos de auditoria que julgamos necesPrios nas circunstâncias.

As Demonstraç.:Jes Financeiras. Individuais e Consolidadas, do exerelcio
.anlerior. que SIlo aPresentada' para fins de comparação. tambám toram por nÓf examinadas.

Em nossa opiniãO, as Demonstraçc5es Financeiras referidas ftO primeiro pará-.
grafo, Itdas em conjunto com as Notas EJCplicativas. representam adequadamente a pos�
patrimonial e a sit",aÇão financeira individual e consolidada da ELETROMOTORES WEG
S;A., em 31 de dezembro de 1984. os Aesultados,das Operaç&s. as Origini .�Aplic:.çtJes
de Recursos desse eJCercício. de conformidade com 05 principias contábeis geralmente
aceitos. aplicados de maneira uniforme em relação ao exercicio anterior.•

..........

2.034.522
3.803.442
17.424.691
23,262.655

4.900,285
5.456.943
22.104.436

32.461.s64

2.072.440.
1.184.278
3.695.782
6.952.500

1.607.075
959.215

2.540'104

5,306.394

W.IIAcio�
namantos S.A.

Wog Penha
Pescados S.A.

TOTAL CONSOLIOADO

-:-.

RONALDO VALERIO TRAPP
T4cnico Contabilidade
CflCISC) N9 8958

CPF N9 248373859-15

9.629.547

408.786
19.786.691

15_293
6,228.429

"'I.l4!;t817
408.786

27,033,920

2óã.532
15.293

7.553.630

7.565.869
48.803.i68

41.237.2�
�

8.õ19.ú27

57.309·lli
48."39.588

27.033.9�

3.628.910

:�.6i9.627
4.990.717
7.553.630

3.iO< :'12

�
4.461.501

6.228."29

2.1) -/GIO E DESÁGIO SOBRE INVESTI�ENTOS rlÃo
ABSOilVIDOS PELA CONSOLID4CÃO
O ágio no montante de Cr$ 1.136.422. não absorvido na·

Consolidaçlio, corresponde a aquisiçãode participaçlSes nas
controladas Weg Transformadores S.A. - Cr$ BOO.612mil;
Weg Química S.A. - Cr$ 157.433mil; Weg Máquinas
S.A. - Cr$ 156.509mil e Weg Penha. Pescados 5.A. -

Cr$ 21.868mi).
O deságio, no montante de Crs 227.325mil. não ab
sorvido na Consolidaçlio. corresponde a aquisiç50 de

participaçc'5es nas Controladas Weg Acionamentos S.A. -

Cr$ 170.113mil e Weg Química S.A. - CrS 57.212mi!.

2.2) - EMPRESAS INCLUIDAS NO CONSOLIDADO

Para· efeitõ de consolidaçlo, foram tomadas como base
as demonstrações contábeis das sociedades· contratadas.
em"'31 de dezembro de 1984. citadas na Nota Explica-
tiva nC? 5.

.

NOTA 08 - AçõES EM TEscitJRARIA
A Companhia. coriiorme Ata do Conselho de Administraçio de

1.6,1 1 .1983, como""forma de utilizar teCUTSQS financeiros dispo
níveis. foi autoriaita a adquirir suas próprias a�s para perma
nência em tesouraria. Durante o ano de 1984, foram adquiridas
66.981.458 ações (Cr$ 5.322.800 em 1983) ordinári_BS e pre
ferenciais ao portador. aos preços minima. máximo! e médio de
Cr$ 5.90. 6.00 e 5,99 (Cr$ 3�. 3.55 • 3,60 .m 1983, 1lIS

pectivamente).
A última cotaçSo de mercado das ações em tesourtJria io'i de '

Cr$ 33,00 em 28 de deze_mbro de 1984. A correçlo mOnetária
das ações em tesouraria resultou em Cr$ 778.712mil. Não
ocorreram alienaÇ6es,durante o ex'erçicio.

NOTA 09 - CAPITAL SOCIAL

o capital �i.-trado. o qual pertence inteiramente·a acionistas
domiciliadoS no País. é formado por 2.800 milhl5es de açlSes,
sendo 1.200 milhões ordinárias e 1.600 mith6es prefe:renciais,
sem valor nominal.
As . ações. preferenciais nãO terfo direito a voto, mas gozaria
das seguintes vantagens:

.

a) direito de participação na distribuição de dividendos obri
gatórios anuais nia cumulativos de 25" 80 lucro liquido.
do.exercicio;.

b)' prioridade no reembolso do capital •.até o seu valor patti·
monial. em caso de diaolução da Sociedade, e -

c) participação em igualdade de condiç(Ses; com as aç:6es ordini
rias nas distribuições de quaisquer benef(ciO$ 8Q$ acionistas.

:':r'·.

Em. 08 de fevereiro de 1985.

"-

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

2,260.000
6.792.414
(215.7931

Weg Trans· Weg Má-
formadores S.A. quinas S.A.

4.242.000
6.742.276
247.178

Dlscrlml"'o ,,_WugQuf
micaS.A_

3,030,000 6.040.000
8,613,859 10.283.320
873.462 (892.7701

1.754.968
4.489.076

. 619,326

AUOIT· SERVICOS DE AUDITORIA SIC
CRCISCI n9 0524

•

WILLIAN KOHLER
Contador CRC(SC) n9 523S

.

Capital Social
Patrim6nio Liquido Ajustad9
Lucro L(quidó do EJCercicio
�1100 OU aUotal PollUldaI
Ouinti�ad,
&'*i./CI....

Pa"lelpaçlo '(%1
SubscriçlolAquiSiçSo no Pe�íodo
Valor Corrigido do Investimento
Equival'ncla P-atrimonial
Valor Patrimonial do Investim�to
AgiS) (Deságio) Lfquidp de Amortização
Valor Cont6bil do Jnvastimento
[Mbita
Cnktito
·Receitas
�

113.579.960
ON

99.9824%
700.000

1.006.790
(215,5711
6.791.219
800.612

7.591.831

...\.�

747.388,960
ON

86.3037%
428,177

6,476.429
957.650

7.434.079
156.509

7.590.588

3.029.100.000
ON

99,9901%
4,000.000
11.174,015
(891.7131

10.282.302
(170.113)

10,112.189
84

500.828
1.968.149

883.901.877
ON

'92,9849%
515.979

3.358.944
815.219

4.174.163
100.221

4.274.384

1,295,000,000
ON

47,9630%
2.399,263
2.619.161
614.637

3.233.798
21.868

3.255.666

"
'-

� j; �

... :-

1.015.969
825.080
688.087.

39.481
1.952.621

794.016
10.786
44.570

"O

..

-....;.,,:_.-
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Jaragu., do Su� � 5elllana de 02 a OB dt; março de 1985.

KOHLBACH VAI CONSTRUIR NOVA FÁBRICA

A Kohlbach SA. completando quarenta anos de

fundação, com 1.200 colaboradores e produzindo
2.000 motores/dia, inicia ainda este mês a constru

ção da sua fábrica III. A nova unidade terá 6.500
.

metros quadrados de área construída e após a sua

conclusão, prevista para o final do ano, terá ca

pacidade de produzir 4.500 motores/dia, monofá-
stcos e trifásicos.

.

. Paralela a fábi ica, será montada uma central
de despacho totalmente mecanizada, a fim de di
namizar a saída dos produtos. Além deste, outros
setores sofrerão ampliação e remodelação, segun
do fonte da empresa, modernizando as instalações
e permitindo uma flexíbílídade maior de todo o

processo de fabricação dos motores Kohlbach,
que hoje atendem o mercado nacional· de alguns
países do exterior.•

ENLACE VAL:eRIA SOUZA _ LU,IZ .CARLOS SANTOS

No próximo dia 9 de

março de 1985, às 11 hs
e trinta minutos, realiza
se' na Igreja Matriz São
José do Avahy, em Itape
runa .Estado do Rio de
Janeiro a cerimônia religi
osa do casamento da jo
vem Valéria, filha do ca

sal Sílvio Lourenço de Sou
za e Carmem Valéria de'
Castro S. Souza com o -sr.

Luiz Carlos, filho do casal
José Chaves dos Santos
e Marize Brochado Pon
tes dos Santos. O aconteci
mento social reunirá. um
ampló círculo de .parentes
e amigos das duas tradi
cíonaís famílias ítaperu-.
nenses, devendo transfor
mar-se no mais importan-

te ato religioso deste co

meço de f985.
.

A noiva Valéria é filha
de Carmem Valéria, que
já esteve de visita à Jara

guá do Sul quando das pe
riódicas viagens que a Dra.
Zilá Rodrigues Leite faz à
Santa Catarina. Outrossim',
a noiva é neta do distin
to casal Benedicto Sózinho
- Caminha, uma duradou
ra amizade que o nosso di
retor cultiva na Terra da
Promissão.
De Jaraguá do Sul par

tem sinceros cumprímen
tns 'aos distintos noivos,
pais, avós e demais paren
tes próximos ou distantes,
com os votos de perenes

feljcidades ao novel casal.

ORAÇÃO MILAGROSA
Confio em Deus com todas as' minhas forças,

por isso, peço a Deus que ilumine os meus cami
nhos. Mandar publicar e observe o que acontece
no quarto dia. (E.P_:P.)

Celina
Fazemos os mais modernes cortes como punk,

new wave, 'john wave, cortes a navalha, pentea
dos coloridos, lançamento de novas cores, per
manentes e manicure, com uma bem montada

equípe formada pelo. Dr. Raul (esteticista), Ro
secler, Má.rcia e Sérgio.
Rua Gumercindo da Silva, 119 (ao lado da ·Caixa).,

Fone - n-2165

CLÍNICA DE· VARIZES
Dr. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

Rua Guilherme Weege, nQ 34 ....:.... 1 Q andar �

Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul -SC.

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias,' relégios, violões, t�oféus,
medalhas i artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Varias

CORREIO DO POVO'

Gente &
PAGINA 02

Informações
gora em novo local, na

Rua Luiz Kienen, junto a

Escola de Música. Os in
teressados em integrar o

Coral da SCAR basta com

parecerem no 'local e ho
rário aprazados.
_ Vigold Leitzke, Adolfo

Reimer, Hamilton Garcia,
João Carlos MarcaUo,
Mauro Koch e Nélson Tar

nawski,
.

são os "feras" in-

tegrantes do Clube da Co
liina Azul.tdécímo coloca
do na Gincana de Pesca
de Arremesso, em S. Chico
co. Participaram da mes

ma, nada menos do que
147 equipes.

_ O empresário Roberto
Breithaupt. ao lado da es

posa Rosani, estão sorrín
do de orelha-a-orelha. E

.

que na sexta-feira, dia 22
nasceu a primogênita Dé
bora Casagrande Breitha

upt, no Hospital São J0-

sé, uma bonita menina que
é a alegria. dos pais e dos
avós. Felicidades aos Brei

thaupt e Casagrande!.

_ Aliás, fi'l.hmdo em Beto

Breíthàupt, inaugura-se
neste domingo o seu em

preendimento, o Autódro
mo Artur Bretthauet. [un
lo ao Motödromo, com vá
rias competições e a par
I icipação maciça do pú
blico durante todo o dla,

_ O casal Sipolf {Cacilda
Menegotti)Schü.nke, acom
panhado do casal enge
nheiro e . tambóm ,'('�('�-

dor Álido (Romildal Krut
zsch, acertando detalhes

para participar, de 14 a 24
de abril, da Feira Interna
cional de Mil;;"". r s Itála
e da Feira Intemacional
de Hannover, na j\ lema
nha.

_ A partir deste domingo,
até quarta-feira, dia 6; o

nastor evangelista Sérgio
Schaeffer, estará proíe
rlndo uma série de pales
tras no salão da Comuni
dade Evangélica da Ilha
da . Figueira. A participa
ção é aberta a todos.

_.0 Clube Atlético Bae
pendi está informando ao

seu quadro assocíatlvo os

novos horários para os e

xames médicos. Agora eles
'serâo realizados às quar
tas e sextas-feiras, das 18
às 19 horas, no próprio
clube.

-:- Toques: No dia 10 de
junho, no Baependi, vai
acontecer a Convenção
da Família Marquardt.//1
O Juventus elege segunda
feira, às 20 horas, a sua

nova diretoria. ///Foram
iniciadas as obras de cons

trução da Casa da Cultu
ra dé Jaraguá do Sul, na
Rua Amazonas.

.

- Em Corupá, trocou idade
.

dia IB, á Sra. Delurdes e

.a menina Marieie Fernan
da Blunk, esposa e filha

. do vereador Ernesto Fe
lipe Blunk. No dia 2B foi
a Sra. Ema K. Marschall.
No dia 3; aniversaria Er-
nesto Silva, dia 4 Denise
Marcatto e dia 7 a Sra.
Vara esposa do Dr. Fer
nando Springmann, na Ca
pital. �
- O Grupo de Mães Vo
luntárias da Associação
de Pais e Amigos dos Ex
cepcionais -

de Jaraguá
do Sul, está \ convidando
as mães interessadas em

integrá-lo. . As reuniões
acontecem sempre nas ter

ças-feiras, às 14 horas, na
Rua José Emmendoerfer,
328, sede da APAE.
_ Para breve o' "sim" do

engenheiro Eduardo Lu
is Gomes, com a bonita .

Beatrice Daniele Behling,'
fllha"do casal amigo will
demar e

- Rosemarv Loss

Behling. O acontecimento
está marcado para o dia
23 de março, às 11 horas,
na Igreja Evangélica Cen
tro. A recepção. será no

C.A.Baep�ndi.
_ O Dr. Marlo Sousa co

memorou dia 23, seus 23
anos como membro ati

vo do Rotary Club de Ja

raguá do Sul e sempre
com frequência cem por
cento. O Rotary, aliás,
lembrou na terça-feira os

.

80 anos de Rotary Interna
tional e os 40· anos da Iir

ma Kohlbach. O Rotaract
marcou presença na reu-

.níão.
_ Já foram iniciadas as

obras de estaqueamento
do ancianato de Jaraguá
do Sul,· na rua Domingos'
da Nova..A Associação
Assistencial "Lar das Flo

res", responsável pelo-em
preendimento, recebeu
em doação, de um benfei

'tor, um apartameno no

Edificio Gardênia , no va-'
lor de ·Cr$ 40 mílhões,
_ O prefeito Durval Va
sel não descarta a possí
bilidade de comparecer no
dia 15 d� março, em Bra
sília, na posse do presi-.

.

dente Taucredo Neves.///
Agora residindo e pres
tando os seus serviços em

.

Santa Rosa - RS, o jara- "

g·uaense Padre Alvino
Bortolini, onde vai contí
nuar lendo o "Correio do
Povo",

-_ -�- �

Cabeleireiros

_ _ Comemorou as Bodas de

IrPra�a, ·no dia 27, quinta
fetra, o querido casal advo

gado Dr. Reinoldo (Terezí
nha Bertoli) Murara, pes
soas por demais relaciona
das em nosso meio. O ca

sal jubilai: possui dois fi-
.

lhos, a Marily, casada com

Oderly Rafaeli Rodrigues
e o Reinoldo Júnior. Da co
luna, os calorosos cumpri
mentos pelos 25 anos de fe
liz união conjugal.

.

_ Encerram-se no dia 20
de março, as inscrições
para o 20 Festival da Can

ção para a Infância Ca-
.

tarinense-Fecic/85, promo
vido pelo Pró-Criança, pa
trocinado pela Ladesc e

coordenado pelo Mobral.
Em Jaraguá do Sul as ins

crições estão abertas no

Posto Cultural do Mobral
a, pelas informações, e

xistem vários interessados
em inscrever musicas e

participar do Festival.

_ O Clube da Colhia A
zul formado por destaca
das pessoas da melhor
sociedade jaraguaense, foi
o décimo colocado na Ba
Gincana Catarinense de

:

Pesca de Arremesso, reali
zada no final de semana

passado, na Praia Grande,
em São Francisco do Sul.
Os seus integrantes come

moraram com muito en

tusiasmo o troféu e as me
dalhas conquistadas. Pa-.
rabéns pelo belo feito'

_ A presidente das Da
mas de Caridade de Jara

guá do SUl,- a simpatia da
senhora Otília Ersching
Nicollini, convida todas
as integrantes do grupo
para o reinício das.ativi
dades no dia 05 de mar

ço .terça-Ieira, às 15 ho
ras, nas dependências da
Creche Constância Piaze
ra. Há vários anos, as Da
mas têm realizado um tra

balho meritório em prol
dos menos favorecidos.

_ O casal Oscar Carlos
OUo Nagel e Alzira Ni
coluzzi Nagel, celebra nes

te sábado suas Bodas de
Ouro. A bênção do casal
jubilar será na missa d8.s
19 horas, na Comunidade
SãQ Judas Tadeu, uma

vez que o querido casal
vive em matrfmônío mis
to (católico e evangélico).
Cumprimentos pelas Bo
dasl

- O Coral da Sociedade
. Cultura Artística de Ja

raguá do Sul,_ reinicia os

ensaios na próxima quar
ta-feira, dia 6, às 20 h, a-

;
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PARA TODAS AS OCASIõES E TODOS
OS GOSTOS, PRESEN11<:S D.�

Relojoaria' AVENIDA
Jóias' e Relógios

Marechal Deodoro, 431 e Getúlio Vargas, 9

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora .tambêm aquecedores
_

a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-sé bem com a

moda Ver ã o da

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas
e na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEMVARGAS
Serviços d. terraplenagem It aterros

TUBOS SANTA IRL.NA
Tubos de eoncreto para todas as .�ras.

Coasulte-nesl ,

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72·1161

COMERCIAL FLORIANI
Venda e Assistência Técniea Autorizada 8harp 'e

Dismac, Máquinas de Escrever Olivetti novas e usadas.
Oficina de/M�quinas de Escrever, 'Somar, Cale. E

letronicas e' Relógios de Ponto Rod-Bel, Acessöríos pl
--

Máquinas em Geral.
Rua Venancio da Silva Porto, 353 - Fone - 71.1491

CONFIRA; A HISTÓRIA ...
" ).

....
,

Barão do ltapoeu

...HA 40 Ä.NOS
_ ..Dizia a Imprensa: "Por maís que se

procure criticar ou menosprezar, nin

guém poderá apontar homem público
catarínense que tenha feito mais por
sua terra do que Victor Konder e Ne
reu Ramos, aquele quando ministro' da
viação e este como chefe do poder e

xecutivo estadual".
_

. Uma semana depois de suspensos
os sa:1v:meqp,.dutos eram restabelecidos:
"Por determínação da Delegacia de Or
dem Polltlca e Social toram restabele
cidos os salvo-conduto"> para os subdí
tos alemães e- japonezes, dependendo
de despacho do dr. delegado auxiliar
de polícia" (g:rifamos). E observamos
dois fatos novos: primeiro. a volta ao

salvo-conduto, agora passiveI de ob
tenção na própria cidade, onde a au

toridade conhecia os seus moradores,
quasi dispensados os mesmos por mo

tivos óbvios: segundo, uma tremenda
discriminação entre os súbditos do eí
xo que, segundo se sabia se compu
nham de alemães, Italianos e japonezes.
Porque, Senhores?
_ O Ministro da Justiça lia na "Ho
ra do Brasil" uma longa exposícão de

, ,

motivos ao sr. Presidente da Repúblí-
ca, propondo a reforma da Constitui
cão e consenüentemente as eJefc<'les.
O importante documento exnunha él

necessidade ureente de nrovocar o

pronunciamento do povo, Quem lê es-

-tas linhas pensa até nue estamos no pós
15 de janeiro de 1985, Acontece que
este pronuncíamento se deu num fi
nal de mês de fevereiro de 1945, há '40
anos. Muito se emendou a Constitui
ção que até hoje estamos na depen
dência dê uma "Constituição" nue iá
na hora de ser a última e deíínítíva
das tantas que foram aprovadas mas
não observadas. Até quando, .Santo
Deus'

é uma noticia Interessante para o ja-'
raguaense - Ivanor Santos'

...BA 20 ANOS
_ Milhões estavam destinados à Ga- �

ribaldi e o vereador E.V. Schmöckel
subia à tríbuna para solicitar envio de
expedientes ao Governo Federal, no

sentido da eletrificação da importante
-regíão, nos moldes dos que estavam.
previstos para Ribeirão Cavalo, em

Retorcida e para Itapocuztnho, na sua

condição de ex-vereador daquela loca-'
l1dade, aprovado por unânímídade, In-.
clusíve pelos vereadores Wolf e Car
doso .dauuela reztão. Para aquele tem

po Cr$ 10.000.000,00 _ setenta milhões
de cruzeíros estavam reservados, cíe.
recursos previstos pelo Min. das Mi
nas e Energia, Supl. ao no 242, do DOU
I _, de 16.12.64 _ pág. 526, número 15.
E quem se queixa hoje da falta de e

nergia? Ouestão de bom senso, senho-.
resl
_ O Eng. Civll _ Baldur Magnus Grub
ba convidava para sua formatura no,
dia 6 de março de 1965, formando pela
Escola de Engenharia da Universida
de do Paraná. Fazem 20 anos, hein,
"Stuka"? E sempre brllhandol

_ O deputado BUac Pinto, presiden
te nacional da UDN era eleito presi
dente da Câmara Federal, derrotando
o candidato pessedísta-Raníerí Mazzíl
li, com uma vantagem de 34 votos. Era

. o candidato do bloco parlamentar re

volucionário. Gustavo Capanema, leva
va 4 votos e Raul Pllla, 4 a 16 em bran
co. Olha aí, os muralístas dos dias de

.

hojel
...HÁ,lO ANOS

Falecia em Curttiba, às 11 horas do

dia 03-02-15, o sr. Afonso SchmöckeI.
aos 63 anos, deixando a esposa Rosa

da Stlva Schmöckel (Já falecida) e os

ftlhos - Tereza, Nelson" Luciano, Mi

riam, Blíete' e Carmem•.
A Prefeitura Municipal

.

- Eugênio
Strebe - determinava a limpesa da la

goa à rua Jorge Czernlewlcz, adquírí
da dos herdeiros da' tradicional tamí
lia Czerniewlcz, para a construção, na

quele local, de um passeio público. Stre
be não conseguiu realizar a obra. De

pois veio um outro prefeito que "nun

ca''- tomou conhecimento daquela á

rea e, agora, verdade que se diga, por
que é a história que conta, o prefeito
do PMDB, lutou para que a referida

área permanecesse para aquela finali

dade, transferido a Casa da Cultura pa
ra o outro lado da cidade. Nada como

um dia atrás do outrol Esperamos que
o Vasel faça daquele recanto o mais

belo de Jaraguá do Sull E receberá o

agradecimento Imorredouro de seus

moradores, assim como o fez, abrindo
a Reinoldo Rau para a Cél. Proc. Go,,:
mes de Oliveira. Isso se chama visão
administratival O resto é pretensão!

7�
l

Deble o aviftm.nto de suas receitas nas mães de quem entende do ramo.
-=J:l,it'_.;;l'jlJ,.�""""� ....,_���it.. . � ......� 'i-........ 6?P��

Farmácia Paraná
Administrada por prótisaionais farmacêuticas formadas, com 10 .anos de experiência,
sob a direção de Neíla Maria da Silva - CRF-1402/SC, filha de Jaraguâ . do Sul.
Aviamento de receitas, medicamentos, perfumarias e os melhores preÇôs da praça
estão aqui. Venha conferirl

.

- Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Deodoro, oc} 1.771 (perto da pODte do Vailatti), Fone 72-1689 - Js/se.

.. �HA 3Q ANOS
_ Em 1955 havla um clima muito pa
recido com o de hoje. Irineu Bornhau
sen estava na iminência de assJnar o
manifesto dos civis. Afonso Arinos

.

estava em grande evidência e levava
[uma cópia do manifesto ao sr. Jänío
: Quadros, então Governador de São Pau
[lo, do qual não tinha vindo nenhuma
resposta. .Dtzta-se que se Jänío assi
nasse

.

também assinaria o sr. Lucas
Garcez. Como são parecidos os lances
dos anos 1984 - 1985, não é?
_ A ítnna Hermes Macedo S.A., filial
de Blumenau, precisava falar com o sr.

Leopoldo Bachmann e divulgava nota
na imprensa local, para quem soubes
se o seu paradeiro, que podia ser in
formado à Rua 15 de Novembro, 1256.
Hoje, a Hermes Macedo. fincou pé em
Jaraguá do Sul, com três importantes
lojas na cidade, acreditando no seu fu
turo e no futuro de Jaraguá do Sul. Não
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Sacolão
O governador Esperidi

ão Amin anuncíou na úl
tima semana, a concreti

zação do sacolão escolar,
cujos encargos financei
rOS foram deliberados em

reunião da assessoria eco

nômica do Governo, que
implicará num investimen
to adicional da Or00.ID (le

Cr$ 2 bilhões na área da
educação e possíbíhtará a

tender, numa primeira e

tapa, 35 mil estudantes
(quase 10% do total de a

lunos da -1 a a 4a séries do

primeiro grau). O sacolão
- compõe-se de 'algumas
peças de roupas essenci
ais ao estudante que fre

quentam essa faixa de es

tudo, além de material es
colar básico.
Segundo informações, a

lunos carentes do Vale do

Itapocu serão também be
neficiados pelo sacolão
escolar, que reflete uma

nova atitude -e postura do
Governo no tocante ao

escolar atenderá região
Problemas So<;lals

Empregados/as ou serviçais:
-

cruel dilema
Eví Sínsval

III de uma série de VI

.Antes que Paftindo faça a: sua pergunta, o Bredero-
/

des ainda quer saber:'
_ E o que fazia a tua empregada na horta, no fun

do do quintal?
_Ah, isto ela também atrende Ras horas de folga.

E planta cada hortaliça que é, só você vendai
_ Tudo pelo' mesmo pre.ço?
_ Claro, Brederodes!
E a tua serviçal, Brederodesê

o

_ Quem seleciona' a
_

serviçal é a mulher, que não
ponho oposição porque é com ela que ela divide os

serviços de casa e do jardim. Ela realiza os serviços
hahítuaís de uma casa de classe média de um casal com
um filho adulto. Cozinha, Jri'1Va, limpa e dá uma aten
ção ao jardim e pequena horta. Além de suas habitu
ais folgas de lei e as espontãneamenta concedidas, e

la freqüenta o "Coliseu", .aí na divisa com Guarami
rim e dá as suas voltas no 25 de Julho com os Filhos
do Rincão" e sempre que tenha uma "festinha' ela
também vai, desde que atendido o serviço, voltando
às vezes quando a hora já vai alta. Cumpre suas obrí

gações básicas, é asseada, recebe além do salário, su

as férias, o equivalente à sua contribuição previden
ciária. Veste-se com certo apuro, o corpo dentro de u

ma roupa clássica para jovens mod€:rnos, um modelo

que os patrões r�speitam, r�specialmente � dono,. Fla.ra
quem a serviçal e 'homem em qualquer circunstância.
De quando em vez recebe da dona de casa algum

_

re

conhecimento, pelo bom desempenho de suas funções,
Morando longe do serviço, ela dorme no trabalho (no
bom sentido!) I � �J' ''lI t

-
- A<

-

_ Só isto? _ quer saber Pafúncio.
_ Salvo se omiti alguns senões! _ responde Brede

rodes.
Neste meio tempo passam-sa as festas de Natal e

Ano Novo de 85.
Pafúncío e Brederodes iniciam o 1985, sentados no

mesmo canto do bar e começam a contar as "boas fes-
o tas" e' o "feliz ano novo".

Diz o Pafúncio:
_ Pois é, amigo, desta vez a minha empregada pi

fou redondamente no final-de-ano. Estava tudo prepa
rado, aguardando o tempo Dom para unia praia que a

cabou não saindo. O ar de inverno espantou a todos.
Na véspera do Natal, "a mulher pediu a ela .que

fizesse a ceia da meia noite, para aguardar a Missa do

galo. Depois da chegadà do "velhinho" que não era:

tão velho porque era até uma atraente moça, começa
a espera 'da ceia.

Posta a- mesa, os pratos começaram a ser feitos,
depois de tomar o sabor dos alimentos, faço a pergun-
ta à minha mulher: ! ' .

_ Mas que ceia de natal é essa onde o peru não é
da "Sadia"· que está duro e o "Tender" não é da "Per
digão" e para saudar o Ano Novo e para dar "sorte",
a carne de porco assada no forno - segundo a lenda
não esta como manda o figurino? E a entrada de maio-

.

nese de atum? _ O pimentão recheado de atum? O pei
to de peru com molho "rotie"? Os canelones de carne

de 'lombo assado em fatias? O peru à brasileira? O filé
rle pescada ao molho de camarão? O leitão recheado,
além de "rosette" e "croíssänt" de queijo e a sobreme
sa de torta HRegin�", torta de morangos, de maçãs 'e

nastíera de grano, "sfigliatelle, zappole", que não es

tão à contento da família e dos convidados?
As explicações vinham, mas não justificavam.
_ Sabe, Brederodes, eu me aborreci profundamen

te. Como podia uma doméstica me deixar tão mal com

festejos mais importanfes da minha vida, da família e

convidados? Até alguns gracejos ela deixou de aten
der. Pra mim, amigo, o fim-de-ano, foi a pior coisa que
me poude acontecer, Não agüentei despedi a desalma-
da que não soube me servir] "

'

Na saída ameaçou-me acionar na justiça. Ela que
vá se queixar pro bispo!

.

. A história de Brederodes vem na próxima semana.

a

discurso de prioridade ao

pequeno, base da Carta
dos Catarinenses.

.

Por outro lado, três téc
nicas da 19a Vere, de Ja-

raguá do Sul, participaram
de 25/02 alo de março, em

Florianópolis .do curso de

atualiz�0 . de recursos

humanos.

-1-.1(7- ";::
�

,

I �I "'"

-'"

Jomack Com. de Máquinas
Assistência .técnica de máquinas de escritório em geral,
arquivos, cadeiras liratórias, mímiógraíos, relógios de

ponto e caixa t.JÍstrado�a.
)lua .Barão do. Rio Braué, 333 - Fóae 72-10436

:!ESESC �
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/ Municípios do Vale terão recursos pz obras
_

urbanas
o Secretário Executí-

_ envolvendo prefeitos, ve
vo Dávio Leu, da Assoei- readores, assessores muní
ação dos Municípios do cípaís e as associações de
Vale do Itapocu,

-

partíci- municípios, objetivando
pau na semana passada, a exposição sobre a· sis
em Araranguá, do 18° En- temática dé investimen
contro Estadual de Secretá- tos a serem realizados com .

rios Executivos, onde Io- os. recursos que serão
raro abordados assuntos contratados pelo Governo
relevantes ligades ao mu- do Estado e Prefeituras
nicipalismo catarinense. Municipais com o Banco.
f'pntre os assuntos desta- Mundial, tendo como azen
ca-se o movimento econô- . te financeiro o Badesc.
mico. onde foi apresenta- Ós recursos fínanceí
da a nova Declaração de tos são da ordem de 85
Informações Econômico- milhões de dólares, que
Fiscais (Díeí/Anual), que serão amortizados em 10
terá pequenas alterações anos. com 3 anos de ca-

.

.

com relação a 1984, em rência. Do Vale do Itapo
campos específicos. No cu. segundo Dávio Leu,
Fncontro. Dávío Leu ques- todos os seis municipios
tionou sobre a implanta- serão beneficiados com os
c:êío da Nota Fiscal do Pro- recursos que serão colo-
clutor Rural. que será um cados a sua disposição.rlhcumento hábil para que proporcionalmente à po-
o contribuinte dê entrada pulação urbana de cada
nos .produtos de origem um.

\

primária para que seja U-, Eles serão aplicados em
tilizada com maior impor- infra-estrutura urbana, 0-
tância. implicando na elí- bras comunitárias, infra
minacão da nota fiscal de -estrutura de apoio à a
entrada hoje utilizáda pa- gropecuária e para equipa- Através

-

do decreto 90.

Til. t�l operação. Segundo mentos e máquinas. A As- 880, de 30 de janeiro, o

Da:lO, ? pr��.esso sera bas- sociação' dos Municípios Governo' Federal regula-
tan e simnlí +cado. / do Vale do Itapocu será mentou os novos dísposí-
SEMINÁRIOS uma das primeiras onde o tivos da lei 7256/84, que
MICRORREGIONAIS Seminário será' realizado, instituiu tratamento dife-
Outro assunto disseca- isto é, no dia.B de março. renciado para as micro-

do com o.secretário do Ga- próxima sexta-feira. às 9 empresas, nacionais. A-
plan, Francisco de .Assis horas, no Centro Empresa- lém de dispensar essas em
Cordeiro e com Flávio ríal de Jaraguá do Sul. com .

presas da escrituração
Velozo da Silva, diz res- a presença do Secretário contábil e fiscal, o novo

peito à realização de Se- Francisco Cordeiro e de diploma legal díspénsa-as
minArios Mi.crorreQionais, Flávio Velozo da Silva, elo pagamento dos seQuin-

�
SANTACATARINA

(fõGaplétn.
PGI: DEFINIR PRIORI
DADES
Já a pértír de 11 de

,março será .realízado . nos

municípios do Vale do 1-

tapocu, o Planejamento
Global Integrado _ PGI/
III. que terá por objetivo
básico definir as priorida
des à nível municipal vi
sando a elaboração do pro
jeto de financiamento, pa
ra a absorção dos recur

sos a serem contratados
junto ao Banco Mundial.
Com a participação da

secretaria executiva da
Amvali e de' técnicos do
Gaplan, será obedecido o

seguinte cronograma: día
11. às 14h, em Schroeder
e às 171:', em Guaramirim;
dia 12. às 9 h. em Massa
randuba e às 15h, em Bar
ra Velha e, dia 13 de mar

co, às 9h, em Jaraguá do
Sul e às 15h, em Corupá,

Asfaltamento
volta

A Associação Comer
cial e índustrial de Jara-:

guá do Sul reiniciou esta
semana seus encontros

semanais, discutindo ques
tões preocupantes da clas
se empresarial. A aprova
ção. pela Câmara Fede
ral, de alteração na CLT,
diminuindo a iornada se

manal de trabalho de 48

pare 40 horas. provocou'
reação contrária dos em

presáríos, que agora. vão

pressionar o Senado. pera
que não aprove a medida.

pois caso contrário pode
rá haver inúmeros pro
blemas; ínclusíve desem

prego. Foi lembrado du
rante as discussões que
na Europa a jornada é de
40 horas, porém, lá o Es-

. tado não cai com tamanha
voracidade na tributação.
como ocorre no Brasil.

Decreto beneficia microempresas

w

'Proporcionar ao homem do

. campo confortos já.
usufrufdos pelo homem· urbano'

Carta dOs Catarl.neuses

ELETRIFICAÇÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.

- GABINETE DO VICE GOVERNADOR -

.22.738 KM DE LINHAS CONSTRUIDAS, 91 MIL

PROPRIEDADES RURAIS ENERGIZADAS.

GOVERNO DO ESTADO _ ERUSC _ 10 ANOS

TRABALHANDO PELO 'HOMEM 00 CAMPO.·

o pequeno primeiro

testributos e contribuições:
.1. imposto sobre a renda
e proventos de qualquer
natureza, 2. imposto so

sobre operação de crédito,
câmbio e seguros ou rela-
tivas a titulos e valores
mobiliários, 3. imposto
sobre serviços de trans

porte e comunicações, 4.

imposto sobre circulação.
e-xtração, distribuição ou

,

consumo de minerais no

País, 5. contribuição ao

PIS e ao Fínsocial. 6. taxas
federais vinculadas exclu
sivamente ao exercícío do
poder de policia, com ex

ceção da TRU. Taxa de
Controle. Metrológicos e

das contribuições devidas
aos órgãos de Iiscalíza
ção profissional, bem co

mo, taxas e emolumentos
remuneratórios do regis-.
tro especial da microem-'
presa nos órgãos compe
tentes.

As microempresas. no

entanto .fícam obrigadas
(ao recolhimento de parce
las relativas a tributos e

ou contribuições a que se

obrigam por lei e que se

jam devidos por tercei
ros. A Associação Comer
cial e Industrial de Jara
guá do 'SuI, através do

Corupá-S. Bento
a discussão

Outro aspecto discuti
do e que será levado a

reunião da Facisc, nos di
as 22 e 23 de março, em

Blumenau. refere-se a líbe
ração do Fundo de Garan
tia para quem está cons

truindo. Atualmente o P
GTS só é liberado pare.

,_t ,
amortízar es prestaçõeís
do Sistema Financeiro da

-

Habitação, situação que
os empresários jeraguaen
ses desejam que mude, a
pós estabelêcidos os cri
térios pelo BNH, especi
ficando o caso.

A liquidação extra-ju
dicial do Banco Sulbrasi
leim e os rumores de que
outras instituições finan
ceiras' possam softer in

tervenção do Banco Cen
tral, está preocupando o

empresariado. No caso do
Sulbrasileiro, a falta de

. comunicação oficial tem
suscitado muitas dúvidas,
haja vista que muitas em

presas tinham aplicações
naquele banco, algumas o

próprio capital de gíro e

não existem perspectívas
de solução, tampouco um

alento para a problemá
tica surgida.
Questionou-se igualmen

te a' necessidade da pavi-
.

mentação da BR-280, no

trecho ,Corupá-São Ben
to

-

do SuL que além de
desafogar a BR-I01, dimi
nuindo a' distância para

. Curitiba, é opção para ser

explorada turisticamente,
A Associação Comercial e'
Industrial de Jarazuá do
Sul vai outra vez esta-

.

'belecer contactos, com

vistas a união de forças
para tentar sensibilizar ()

�overno federal para a

ímportâncla da pavímen
tacão asfáltica desse tre
cho.
No 'mês de' abril, acon

tece o primeiro encontro
de empresários do ano.

O tema e o palestrante
ainda não foram definidos.

seu Departamento Jurídi
co, está a .dísposíção das

microempresas, para ori
entá-las sobre os benefí
cios instituidos pela legís
lação ora em vigor.
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. ,Paulistas, inauguram
Conforme foi anuncia- lença e May Souza Neves, cursão são membros da

do aconteceu na semana. 85 anos, pertencente a mes- Liga do Professorado Ca-
,

.

f '1' t S to'11'co de São Paulo. A di-passad-a")'< fiIiaI,m:nte, o i- ma ,amhla" e paren e

nício Ida operaçao do Pro-
_
tambem de D. Pedro II.. retora da Paré;lj.iso TU,ri�-

. jeto -Turismo .Férreo, idé-
.' Para o. professor Cas-· mo anunciou que a, proxi

ia nascida e germinada em truccí, o que mais lhe cha- ma viagem está marcada

Jaraguá do Sul. O Projeto· mau a atenção foi a pro- para 12 de março, com saí
foi encampado pela Para- dutividade da região e as da em Curitiba e que ca

diso Turismo, de São Pau- belezas naturais,
"

pois is- da pessoa pagou para cum

lo, que fretou a litorina so nos faz acreditar cada prír.todo o roteiro Cr$850
junto a Rede Ferroviária v_e� "mais no nosso �ra- mil.
Federal e iniciou a ope- sil", sem falar na hospíta - A Secretaria de Turis

ração na semana do car- lidade e 'no calor hu�ano mo de Jaraguá do Sul
naval, da qual participa- que esse povo de origem prepara para a próxima
ram cinquenta pessoas, g��mânica dispensa aos viagem várias atrações,
orientadas pela diretora vtsítantes. todas' ligadas às origens
da -agêncía, Maria Emí- Os particlpantes da ex- da cidade.

.lia·Geraldels, qu: anu�CinOUo VEREADORES REIVINOICAM PELA COMUNIDADEalgumas a eraçoes, nao .

.

projeto em sí, mas par.a O vereadór Luiz Zonta, teve aprovada indicação
melhor conjugar o rotei-

solicitando ao Executivo Municipal que. recomende a
ro férreo com o íerroviá-

V'acäo Canarinho; a implantação de uma nova lin�ario. de ônibus circular no sentido Centro..Berra do RlO

Cerro,' às 20 horas, para atender principalmente os es

tudantes. Já Luís' Alberto Oeschler e José Gilberto

Menel, requereram a Divisão de Obras estudos para a

ímplantação.. nos pontos críticos da rua 25 d�. Julho,
na Vila Nova, de tubulação de um metro de diâmetro.
haja' vista que durante as enxurradas, a citada Iu.a e

residências ficam tomadas pelas águas em determma

dos trechos. Ortval Vegmí pediu que a Celesc instale

4 luminárias na Rua 306.. .

Menel, 'durante pronunciamento, disse que os �O%
concedidos ao funcionalismo, à titulo de antecipa

ção salarial é' importante, porém, defendeu um mai?r
indice àqueles que ganham até três s�lários, .em r�zao
do custo de vida e da inflação. Almíro Farias Filho,
oarabenizou-se com a Prefeitura pelo apoio às esc�
las de samba e' blocos, que proporcionaram um bom

to espetáculo e disse acreditar num maior ince�t�vo
'

nos carnavais futuros. Luiz Zonta, reforçou solícita
cão do' seu colega Lauro Siebert,. para a rápida insta

lação de iluminárias na rua Ângelo Rubini, pela Celesc]
MOVIMENTO ECONOMICO TEM ENCONTRO DIA 7

Na próxima quinta-feira, às 16 '�oras, no Auditó

rio do Centro Emnresarlal de Jaraouá do Sul. a p'--f:so�'
dação dos Municípios do Vale do Itanocu realizará

reunião sobre o movimento econômico. Para o encon

�rn" que terá a presença do coordenador do Centro ne

Informações Econômicos-Fiscais da Secretaria' da ,Fa
zenda, Dr. Romildo Koenínz.. dos exatores estaduaís e

da inspetoria regional de tributos, estã� �en?o convo

cados os prefeitos e ·encarregados mUmCI?aIS do mo

vimento econômico, bem como os guarda-llVros e con

+adores das empresas dos municípios de Barra Velha,
Corupá, Schroeder, Guaramírím, Jarazuá do Sul e

Massaranduba. Lá, serão esclarecidas dúvidas e a pro

blemática do ME, sendo, portanto', de interesse mútuo

dos municípios.

- "

As Anotacões de Flávio José
I
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_ Na próxima segunda-feira .día 4, a comissão que
estuda a criação da Reserva Florestal e BioJógica do
PIco do Jaraguá,. vai. se reunir às . 16 . horas,
dando continuidade ao processo que vísa a proteção
e defesa da flora e da fauna, além dos próprios ma
nanciais das encostas daqueles morros, nue estão sen
do destrutdos vorazmente, a uma velocidade i!lcrJveL
- Ângela Amin, presidente da Ladesc, assinou ter
ça-feira, em .Ioinvllle. convênios com treze entidades
assistenciais do Norte. no valer de Cr$ 770 milhões
e que vão .beneflciar 2.637 crianças, no pagamento de
profíssíonaís que prestam assistência aos menores. De
Jaracuá do Sul, a única entidade beneficiada foi a A
ção Social, que receberá Cr$ 71.199�906.
- O PDS de Jaraguá do Sul prepara a Convenção Mu
nicipal, marcada para 14 de abril. Segundo o presiden
te José Carlos Neves, a renovação será total e acredi
ta que nome não Integrante do diretório atual possa
assumir a presidência. Gê, a Julgar pelos contactos que
tem mantido,' diz não acreditar Que a Frente Liberal
encontre adeptos junto aos pedessistas locais.
- O prefeito Durval Vasel participou de reunião do.
seu partido, segunda-feira, na Capital. com vistas a Os turistas _ a maioria
indicação de nomes de catarinenses para integrnrem a pessoas de idade _ que
ecuípe de governo do 'presídents Tancredo Neves. praticam o turismo pelas
Vasel informou que Jaraguá do Sul está indicando . diversas regiões do País,
também nomes para o 2° e 3° escalões e acha ímnortan-. ficaram encantados com o

te a colocação nas áreas' da indústria/comércio e fi- . roteiro. recepção, hospe-
. dagem e- alimentação e,

de Jaraguá do Sul, leva

ram a melhor das impres
sões. Dentre os visitan
tes . encontravam-se o pro
fessor Benedito Castruca,
catedrático em materna
ica e membro do corpo
docente,; da Universidade
de São Paulo e as senho
-ras Elisabeth Serra Negra,

.

77 anos, nascida em Paris,
filha do Conde Serra Ne

gra e da Marquesa de Va-

nanceira.
- E os combustiveis aumentaram outra' vez, Desde
quinta-feira os derivados do pétróleo sofreram maio
ração. numa média de 27 por cento. A gasoHna P<i1"
sou para Cr$ 2.170 o álcool hidratado a Cr$ 1.410,
óleo diesel Cr$ 1.520 e o botijão de gás de 13 quilos
passou a custar Cr$ 16 mil. O último aumento foi em
dezembro. E agora, Para variar, tudo aumenta outra
vez.

.- A poupança rendeu 10,75% em fe�ereiro,' contra
os 13.16% do mês anterior, segundo anúncio do Minis
tério da Fazenda, cujos rendimentos começaram a �er

Bagos ontem, dia 1° de março. A correção monetária
ficou em 10,2%. abaixo dos 12,5% esperados e a ORTN
foi fixada em Cr$ 30.316,i7.
-

.

A Fazenda, aliás, divulgou noticia nada boa para
os aplicadores no Sulbrasilelro. O ministro Ernâne
Galveas afirmou que não há a menor possíbtlídad« de o nem-semwerno vir a autorizar saques' das aplícacões em 0-

.

verntght e .ooen-markat feitas no Sulbi'asileiro, sob
intervenção do Banco Central.
- As maís de quatro mil contas de poupança do Sul-
-brasiletro, f')ll .Iaraguá do Sul, passou para o BESC.
C:PQunoo informações da agência do banco oficial. é
"r;mne a procura dos depositantes para seques e de
nósitos. tendo havido até arrni, poucos cancelamentos.
É sinal de confiança no BESC.
,-, No próximo dia 6, quarta-fei-ra, às 17h30, no Co
�&()'io Estadual Miguel Couto, será fundado o Grupo
Alanon, de Schroeder, rrue conta com o anoto das au
toridad'es e da comunidade, assim como do Grupo de
.Taraguá do Sul. O Alanon reúne familiares dos doen
tes alcoólicos.
- ds vereadores Amoldo Schulz e Heinz Bartel.
ambos do PDS, estão' de relações estremecidas. Nem
se falam. Tudo porque, segundo informou-se, em vir
tude da não nomeação de uma professora por Schulz,
solicitada por .Bartel, Dizem que houve também um
violento bate-boca. Para efeito de divisão
- O Cartório'de Protestos de Titulos de Jaraguá do Sul territorial, é considerado
"pqisfrou o recebimento, no mês de novembro, de Cr$ bairro Vila Nova pela As-

66;929.873 e em dezembro, de Cr$ 40.313.556, de títu- ,sociação de Moradores,
los protestados. Por outro lado, a Secretaria da Agrí- todos aqueles residentes
cultura repassou a Jaraguá, esta semana, Cr$ 5 mi- ou com imóveis do início
-Ihões, como apoio do Governo. do Estado pela reali- da Ilha da Figueira até

7ação, ano passado, da Amostra Agropecuária. o Posto Agropecuário e
.

.

da Ponte do Vailatti até
a ponte de acesso ao Rio

Molha, nas proximidades
da Madereira Vase!.

Moradores reú ..

dia 10

,.

A Associação dos Mo
radores do Bairro Vila

Nova, única associação de
bairro de Jaraguá do SuL
marcou para o dia 10 de

março .próxímo domingo,
uma reunião com todos os

moradores, oportunidade
em que debaterá a trata

rá sobre os seguintes as

suntos: prestação de con

tas do exercício passado,
apresentação e

.
aprova

ção dos estatutos da enti

dade, composição da di
retoria e planejamento das
atividades para 1985.

S ASS E

O encontro vai aconte

cer no Centro de Ativi
dades do Sesi, pª Rua
Wàlter Marquarçlt, .:!:.,_ .

./

café e ·halas
PRODUTOS GOSTOSOS

o Turismo Férreo

CONVITE PÁRA MISSA
._� ,.

t ••
;. r 30C} DIA

Yvonne Alice Sch
möckel Gonçalves, os

filhos Alessandra e Le

andro, ainda desolados
com o desaparecimen
to súbito do esposo e

pai Antönío José Gon
çalves, agradecem sen
sibilizados as manifes

tações de pesar e cari
nho recebidas, 'o con

forto moral e espiritu
al do& amigos, e con

vidam para' a missa de

trigésimo. dia de. fale�
cimento a ter lugar às 19 horas �este sáb��o,
dia. 2 de março,' na Igreja �atr�z �ao Sebastlao.

Por mais este ato de fe cnsta, renovam a

gradecimentos.
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