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JARAGuA DO SUL ....:. CIDADE SfMBÖLO DA FAMí.IA ·JOUROAN

- FERJ quer trazer pedagogia e -colputação"a J�ràluá
,

. Füldaçãu cultural la,nça
_'o

'.'

'.
_.
concursl' Fotográf.ico

.

como dos demais, come- Social, FERJ, I,.ài- <,las Flo

çam já na segunda-feira, res e APAE,
�

vai receber
3 de março. A Fundação, uni novo' lote de .mercado-·
de acordo com a sua'di- rías da R�ceita Pederal,
retora, professora Carla através do Superíntenden
Schreiner, está estudando te Dr. Ma�d Deud Filho.
a possibilidade de trazer Será o. terceiro lote de
novos cursos para Jaraguá mercadorias' estrangeiru
do Sul, possivelmente Pe- apreendidas do contraban

dagogia e Computação, do pela Receita Federal
dada a carência de profis- que vai ser destinado a

síonaís nestas áreas e a Jaraguá do Sul, através da.
procura havida em outros Prefeitura Municipal, pare
centros. Os' cursos serão venda através de bazar e

próprios, Ou seja, não ex- leilão.
tensão de outras Funda- A destinação das mer

ções. Ern março a PERJ' cadorias foi confirmada
ínícía a elaboração dos' pelo próprio Dr. Massad,
processos. durante o jantar em sua

residência, na terça-feira
de carnaval, no .qual par
ticipou a diretora da FERJ"
Carla Schreiner. Nas pá
ginas dois e três, maís in

formações sobre a Funda
ção. r.:!"

A.Fundação Educacional
R e g i o n a I Jaraguaense
(FERJ).

.

promoverá no día
7 de março, o ato de inau

guração da nova ala da

instituição recentemente
concluída, com duas novas

salas de aula, centro de
convivência e demais de

pendências. O .ato ."

está
marcado para as 19h30

min, oportunidade em que
o· Superintendente da Re

ceita Federal para o Para

n4 e Santa Catarina, Dr.
MªssliÔ Deud, Filho, pro
ferirá a aula magna do
curso de Administração de

Empresas, aprovado no
ano passado e que em ja
neiro último teve realiza-. MERCADORIAS DA

do o seu primeiro vesti- RECEITA FEDERAL

bular, oferecendo ao es

tudantado da região, ses

senta vagas.
As. aulas deste curso,

Muito concorrida posse de Klitzke na Adliaistração
'

A Pun�ção Cultural de
Jareguä do Sul, com o

apoio da Prefeitura, lançou
quarta-feira o 19 Concur
so Fotográfico "Jaraguá
do Sul _ 1'10 Anos", des
tinado a profissionais e

amadores. nas categorias
colorida em papel e pre
to e branco em papel. Os
tamanhos das fotos deVe
rão ser, no mínimo, de 20x
25cm .e o prazo de entrega
dos materiais. será de 19
a 23 de maio. Ao lança
mento estiveram presentes
o prefeito Durval Vasel,
secretários municipais; im
prensa e fotógrafos da ci
dade, ocasião em que o

secretário de' Cultura e

presidente da Fundação
Cultural. Balduíno Rauli,
no, afirmou que o objeti
vo do concurso é a' des
coberta de novos valores
e o registro para a poste
ridade' de Jaraguá do Sul
no ano 110 da sua funda-

ção..
Balduíno -lembrou que o

município possui um apre
ciável acervo Iotográãco
junto ao Arquivo e Museu
Municipal e que este ma
terial será guardado e

exposto numa sala do gal
pão da Rede Ferroviária
Federal, na Avenida Ge
túlio Vargas. A premiação
e exposição do concurso

terá lugar às 20 horas do
dia 12 de julho, no salão
nobre do Sesi, permanecen
do aberta até' o dia 21. A
premiação será distribuída
da seguinte forma! Cr$ 1
milhão, Cr$ 600 mil . e

Cr$ 400 mil aos três me

lhores colocados de cada
categoria, além de cinco
menções honrosas às ca

tegorías colorida e preto
e branco.
Na página dez desta edi

ção, publicamos o regula
mento e o respectivo
cupom de inscrição.

Enlurradas: Preleito
-pelle cODlpreensão

A União das Entidades
Filantrópicas de Jaraguá
d? Sul, formada pela Ação

ca "Robaleiros". Jaragué
do Sul esteve bem repre
sentada.
A saudação ao novo se

cretário da Administração
foi feita pelo diretor do
"Correio do Povo' ... · jorna
lista E u g ê n i o Victor
Schmöckel, .em nome dos

presentes da microrregião.
Klitzke agradeceu as ho-

'

menagens, afírmando, den
tre outras, que sua con-:
vocacão a um cargo" do
primeiro escälão deve-se
ao reconhecimento do go
vernador em relação à mí
crerregíão do qual ele faz .

parte.

150 pessoas. Posteríormen
te, no restaurante da As
sembléia Legislativa, Klitz
ke foi, homenageado com

uma peixada, onde are,

. portagem notou as presen
ças, dentre outras, do ex

prefeito de Joinville e ex

sécretário da Indústria e

Comércio Nilson Bender.
do ex-deputado e Conse
lheiro do Tribunal de Con
tas Octacílio Pedro Ramos,
deputado Osni Piske, do

professor Dr. Murilo Bar

réto de Azevedo, do ex

presidente da Erusc, Paulo
Roberto Bauer e dos inte

grantes do Clube de Pes-

o 20vernador Esperi
dião Amin empossou na

quarta-feira, día 26, os no
vos secretários José Al

berto . Klítzke [Admínístra
ção], Élio Wincler· (Oes
te), Nilton Severo da Cos

ta (Educação) e Irmoto
Feuerschutte (Saúde). A

solenidade de posse reu

niu . cerca de 500 pessoas
no auditório

- do Palácio
Santa Catarina, às 18 ho
Ias. Depois de vários lus

tros, Jaraguá do Sul vol
tou a ocupar cargo no pri
meiro �scalão do Governo
do Estado (os secretários
anteriores foram Mário
Tavares da Cunha Mello
e Luiz de Souza).
A transmissão do cargo

aconteceu uma hera após
a posse, no Edifício das
Diretorias, onde compare
ceram para prestigiar o

novo secretário da Admí
nístração José Alberto
Klitzke, Prefeitos, Vice

Prefeitos, Presidentes de

Câmaras, Vereadores � de
mais autoridades da mi

crorregião do Vale do

Itapocu, somando .maís dê

Diante das violentas e sivel recuperar tudo de
constantes enxurradas que Imedíato. A recuperação
têm caído sobre o muni- será gradativa e não é de
cípío, denífícando vias pú- um dia para outro que os

blicas, obstruindo bueiros, problemas se resolvem.
pontes e pontilhões,' cau- Temos 1.460 quilômetros
sando precariedade no

" de estradas em Jaraguá
sistema viário municipal, do Sul para serem conser

O prefeito Durval Vasel vadas", justifica o Prefei
solicitou a população que to.

tivesse paciência e com

preensão, "pois ,é impos-
Para acelerar a recupe

ração, foram desativadas
duas frentes de trabalho
de pavimentação nas ruas

Francisco de Paula e Curt
Vasel, para que o maqui
nário possa ser utilizado
na limpeza e nos demais
trabalhos necessários .. Por
outro lado, iniciou-se es
ta semana a entrega dos
gêneros alímentícíos do

Programa de Suplementa
ção Alimentar, para as

famílias· cadastradas, com

renda até dois salários mi-

Conselho Distrital do L-ia' reull-se eDl JS
abertura da primeira ses

são plenária pelo Gover
nador do Distrito, CL Mar-:
co Antônio Pízarro da Sil
va, invocação à De'Ús pelo
CL João Lúcio da Costa,
Governador 8Ó/81, sauda
ção ao Pavilhão Nacional'
e inicio dos trabalhos.

. Ao meio dia, almoço
festivo no Clube Atlético

Baependi; à.s)5 horas,

Chá das Domadoras no

Portal de Compras de Ja
raguá, com desfile' de mo

das e, também, a reaber
tura' dos trabalhos pelo
Governador do Distrito.
Na oportunidade, o pro
fessor Arlindo Bemardt.
reitor da Universidade de
Blumeneu. palestrará so

bre .'!APemocratização·da
Universidade". .

.

Os Lions' Clubes de Ja-
. reguá do Sul _ Cidade
Indústrial e Centro, recep
cíonam neste sábado, dia
1 Q de março, os compa
nheiros do' Distrtito ,L-lo,
para a 3\1 Reunião do Con

seIho Distrital, tendo por
local o auditório do Cen

tro Empresarial de Jaraguá
do Sul. A programação

. prevê para as 9 .horas a' nímos mensais,

Conheçasua terra.Visite os lograd'ouros dacidade.lrtamádecorandoloias
�.

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

Ó;
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Gente & Informações
,

�CE ÁBREV ... ' FlSCllERr NA BAlDA

C.A. BAEPENPI/:P�13 Ec.Vß.A MARIANA
CONFRATERNIZAM-SE' NO BoLÃo

binha 235. o Vila foi ag�a
ciado com tim, belissimo
troféu, .além de brindes
,oferecidos pela Divisão
Municipal 'de _Esporte� e

empresas locai�
Um jantar selouo con

graçamento, servido pelo
maítre, Rubem, com a par
ticipação dos bolonistas,·
do presidente Raíner Mo
dro. de Raul Rodrigues da
DME e do presidente do
Vila Mariana, jomalísta
Dino ZaIietti. Os visitantes
teceram generosos elogios
a receptividade e a hos
pítalídade do jaraguaense
e do catatinense, demons
tradas e vivencíadas na

tournée que, realízern em

Santa Catarina.

Jóias, relógios, pulseiras, anéis, alianças, prataria
e artigos em ouro é na

Relojoaria AVENIDA
"Seq1pre UJD bom pr_Jite à sua escolha"

Na Marechal. 431 • na Getúlio Vargas. nO 9

Cefina Cabeleireiros
Atendimento UJ:iissex. Experiência comprovada -em
cortes, penteados, maquilagens e tratamento ca

pílar, com aparelho, ' infra-violeta. Profissionais
altamente especializados.

Rua GumercJndo da Silva __ Fone 72-2165
ao lado da CaIxa EconÔmica

.'

'POSSB DO SECRETARIO'
O ex-vereedor, proressor e
advogado José Alberta
Klitzke, tomou posse quar
ta-íeíra, no Palácio' Santa
Cateríne, no cargo de Se

cretänc d,a AdmlD,is.tração.
Uma caravana de pedes-

-

sistas e amigos do novo
secretáriQ" de Jaraguá do
Sul e Regiãô�' .prestigiaram
a posse de Zeca e partici
param' do jantar em sua

homenagem, no resturan
te da Ass. Legislativa.
NOVOS DWGENTES _

A tradicional Sociedade'

Sport Club Estrella, de
Nereu Ramos, elegeu e

emJ'ossou na presidência, o
'jovem bancárío L a u r i
Deodoro Demathê. Já a'

Sociedade João Pessoa ele
geu para o próximo exer

cicio o Sr. Ervin Harmel
e a Sociedade de Despor
tos Acarai tem assembléia
marcada para o dia 9 de
março, para eleição do seu

novo conselho delíberatí
vo.
ORELHÃO NO PORTAL
Na tarde de terça-feira,
na presença de autorida
des e' empresários, foi
inaugurado o telefone pú
blico defronte o Portal de
Jaraguá, na BR-280. No
ato, pronuneíaram-se o di
retor da Imobílíéría Vai
latti, Osmar Vailatti e o

prefeíto.. Durval Vasel.
Segl,liu-se uma conírater-.
nízação, da qual partici
param as convidados e lo
jista�,
DAMAS'DE CARIDADE _

A presidente das Damas

de Caridade, Sra.. Otilia 4e ano, os-grupos de Ien

Brsching Nícolíní, via co- cne ua cicaoe remiciam

luna, comunica e convida seus encontros semaneis.

as suas companheiras�. Dentre os
-

grupos, se reu

trabalho, que o início das mrao na semana que vem,

atividades do ano está os das sennoras Luaa Ose
marcado para a próxima lame <..iuenther, Inês Maf
terça-feira, dia 4, na Cre- fezzolli e Gerda Mahtud,
che Constância Piazera, nas residências destas.
no horário 'habitual. DJA DA 'ORAÇÁ.O ... A
TERÇA· FEIRINAS _ O data de 1 de março marca

grupo. de senhoras da, o Dia Mundial da Oração.
OASE (Ordem Auxiliadora O grupo da Oase quínta
de Senhoras Evangélicas), feinnas, tendo à frente' D:
turma das terça-feírinas, Hílda. Baumann, convida
presidido pela Sra. Cordi para uni encontro de ora

Baggenstos, marcou para o ção, às 16 horas, na Igreja
día 4 de março, às 15 ho- Evangélica Luterana, Cen
ras, o início dos trabalhos. tro, em português e ale
Já se anuncia, também, al. mão.
gumas inovações, pelo que VARIADAS _ Na Igreja
fomos informados. Matriz, 18h, o casamento
IDADE NOVA _ No pró- de Gelíndo Pereira/Maria
xímo dia 4 de março, com, Aparecida Fossile e, às'

ple�a ,oito anos de idade, 19h, na Ilha da Figueira,
o garg1ão Ivo Ristau Jú- Jorge José Fodi/Dulce da
níor, filho, do casal, leítor Silva. (*) O Cine Jaraguá
da coluna, em Schroeder, vai exibir das 20h15 de ho.
Ivo Rístau e Guisela Steí- je, até quinta-feira, "O
lein Ristau. A data será Exterminador", censura 18
comemorada neste domín. ano�. (*) Nome do empre
go, na residência dos pais. sério Eggon João da Silva
Ao _Júnior, os nossos para- está sendo comentado para
.béns e felicidades!. assumir a vice-presidência

da Federação das Indús
RECEBENDO _ Após o trias do Estado de Santa
recesso de final e inicio Catarína-Ptesc.

Filantrópicas de Jaraguá
do Sul recebeu lotes de

,

mercadorias estrangeiras,
que possíbíhtarajn, através
do �u leilão e venda, a

obtenção de recursos à·
Feri, pera a construção de
novas salas de aula, entre
outros melhoramentos.
Agora, ele acaba de

confirmar 'à diretora da
Ferj, Carla Schreiner, um
novo lote de mercadorias,
gesto que somente engran
dece â sua personalidade
marcante, como verdadeiro
amigo ,de Jaraguá do Sul.,
A confirmação deu-se du
rante o carnaval, à Garla.
em sua residência em Curi
tiba.

Re.alizou-se às 2Q horas dó samento revestiu-se de
dia. 21 do corrente, na Ca- grande brilho, t�do em.

"pelil Pia. dos Qrtãos. de vista It .poslÇ.Q �1 dQs
São Joaquim, ,em São Sãl- ',pais dos p,úbeD.tes, Perten
vador, Bahia, o enlace ma- centes a tradicionais f�t
trimonial de Daniela, ü- lias de Salvador e de Flo
lha benquista do casal Ali- ríenöpolís, unindo pelos
ce Maria Ribeiro Abreu - laços 'do matrimônio o que
Joselito Barreto de Abreu há de mais representativo
com' o Jovem 'Remaclo nas duas Capitais, Aos, dís
Fischer Júnior, médico tintos noivos, pais. padri
catatinénsé

.

atuando em
- "nhos' e testemunhas é'de

São Paulo, filho do rota- maís familiares, es cumpri
ríano RemacIo Fischer e mentos sinceros pelo grato
de Jurema Xavier Fischer, evento, acompenhado dos
residentes em Ploríanó- votos de perenes felícída
polis. A cerimônia do ca- des.

Um verdadeiro encon

tro, de confraternizaçãO
bolonístíca houve-se na

noite, do dia 25, nas can

chas do Baependí, reunín
do bolonistas do C.A.
Baepéndi/DME e o Vila'
Mariana, de São Paulo,
vencido pelo primeiro por
2.162 a 1.979 palitos. Rai
ner 226, Güths 252, Ade
mir 235, Rita 230, Sebas
tião 243, Padeiro 249, An-

, tônio 229, Jaime 238 e

Kitto 261 palitos marcaram
a pontuação da equipe lo
cal, enquanto que .para os

visitantes Cláudio derru
bou 199-palitos, Fiori 210,
Petão ,236, Schrage' 220,
Fonseca 218, Rubens 220,
Lívino 223, Giba 218 e Gi-

DR. MASSAD DEUD DESTINA NOVO LOTE DE
MERCADORIAS A JARAGUA

O Dr. Massad Deud, Fi
lho, Superíntendente da
Receita Federal para o

Paraná fLSanta Catarina,
vai proferir no próximo
dia 1, a aula magna do
CUrso de .Admínístração
de Empresas, aprovado no

ano passado, data em que,
COLUNA ;SVANGm.ICA também, contecerá o ato

.., inaugural da nova ala da1 - Cultos: Domingo: 8 ho. instituição, recém-concluí
ras no Centro e Ribeirão da, O Dr. Massad viráGrande do Norte; 9.30 ho-
ras Santa Luzi 1lh d acompanhado da espo�a

. .

f
zaa e

..

a ,a Ivete e do assessor LUlz
Flgueua c Assemblela� 19

, Fernando (Miriam) Navar-horas no Ce�tro Informal ro Lins. Foi graças ao fi
e 20 horas RlO Molha, to- lantropismo e espirito al
dos em lingua portuguesa. truístic dD M d2 Cu . D B t·

o o r. assa,
.

- rsos. e a lsmos
. que a União das Entid ddIa 1 Q de março com iní _

' a es

cio às '15 horasj e De Noi-
, vos dias 15 e 16 de mar�
ço com inicio dia. 15 às 11

'horas.
.-

" 3' .. No Dia a ;Dia: Se che
gaste a· conii�cer' a Jesus.
se chegaste .� experimen
tar que ele segura a. tua
mão, -então seguirás' o ca

minho que ele te aponta.
Põe tua confiança total
nele, pois ele ê capaz de
te salvár. E'le sabe o ca
minho -que te' convém se

guir: Deus seia louvadol
4 '- Lema da Semana:' "Os
;,meus olhos se elevam con

tinuamente ao Senhor".
Salmo: 25.l5

Mamãe . Coruja
.

.' .'. -:

ArtigoS. ,Infantis, ,Perfuples e Bljouterl••
'Use nosso crediário.

Rua Barão do Rio Branco, 168 ...,. Fone 12-0695

Dê floreS a quem você ema. Decorações
de igrej� e sallo, buquês. arranjos, plantas

'omamentais, cOD;l8ntrega a domicilio. Atendimen
to por profissional no ramo.

Casa das' Flores
Av. Mal. Deodoro n' 1.1�1" ao lado 'da ,:pfaqa

PaulBarris '

FlUa.: Relno.do Rau '606'�'EdtUclo Santa TetezlDha

"

PEDRO R SPRINGMANN FORMA-SE EM
ENGENHARIA aulMICA

, A data, de 28 de fevEl,
reiro '(ontem), marcou a

solenidade de colação de
grau dos formandos do
segundo semestre de 1985
do curso de engenharia
química da Universidade
Federal do �araná. O cul
to em ação de graças hou
ve-se às 11 horas na Igre
ia. Cristo Re� e a colação
de grau às 20 horas, no
auditório da reitoria da

. UFJ?R em Curitiba. Dentre
os novo� engepheirQß q:uí-

"

rili�os está, o jaragua,ense.
Pedro Francisco Spring
mann, residente em Flo
rianópolis, filho do quen
do e estimado casal Dr.
Fernando Arthur (Yara
Fischer) Springmann, que
com -:dedicação e perseve,
rançá- conquistou o laurél
universitário. Ao forman
do Pedro_, e. a seus orgu- ,

Ihosos pais: registramos'
a nossa sat.isfação e os

nossos cumpriméntös pelä
-

formatu_ra., . ,_ ' ,
' ,
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"

Zonla diz ·que,uil.. val para o. PMOB, FERJ deseja sua laior i'nlegração- CÖI a cOlunidade .,

-

A sessão de segunda- gotti, para a construção do Implantada há mais de dez ministração de suprímen- er Neto, Aldo Romeo Pa
feira da Câmara de Vereá- prédio próprio das Ligas anos, a Fundação Educa- tose gestão de estoques, ·'-sold, Aimir' José Fag�.,
dores, foi marcada c' pela Jaraguaenses de Futebol, cional Regional Jaragua. admínlstração financeira e' 'des, Airton José Marchi,
presença do ver e a d o r Jaraguaénse de FUtebol ense (FERJ), quer assumir orçamentária; admínístra- Carmem Dalpiaz, Celso
Atayqe ,Mach�do, . .oêl:�i, Salão e Regional de Volí- o seu papel dentro da co- ção da produção, admínís- Perin, Crístína Yolanda
que "integrou·se ao PMDB-, bole Basquetebol, 'E Errol 'munídede, íntegrande-se a . tração de vendas e méto- Badura, David Correia,
desligando·se, consequen ..

-·- Kretzer, na palavra livre, 'ela de forma "incisiva" e dos didático�pedagógicos, Devamr Danna, Elmo Jo
temente,"do PPS; -O líder- -parabenízou-ss com Dadí; 'marcante, retribuindo um

�

E'Ste curso de especiali· sé Lenzt, Gilberto Henri-'
do

.

governo, Almire Fa- - -seu
. ex-companheíro do : pouco do muito 'que tem zação é destinado a em- que Fausel, Gílmar Rogé-'

rias, solicitou da Prefeitu- PDS, pela decísão de mu-. 'recebtdo. A .declaração é
. presanos, executivos e rio Menegotti Rocha, GuI.'

.

ra, ·estudos. pará o calça-: dar' de partido_,. "pé.ssoa .. 'da d.i:retOr�': dª:�FI:1Il(:la.çªo,
.

J)rof�sSores'<Ie ensino ':suw ..' 'do 'LindemaQ,Íli .Ildóinar".
mep.�ó_ <i�� rúa:��to,�S,e�à:' -:. sempre ' b!in�üt��a,,, .:Cqj�,:, pró!�sªô.t�,Cª,.I)g:ß�h.r�ill�t,_ "perior.. ::�.�:'.;:_��::-� :.<:' �� :·_Gaedke,.Ingoriiài Sci1üpke;�,'
filIi Ahacleto, na .capecei:: 'Ii:n.l��nçª�,geve:' .,.ter. �lQb'�,:qué_ � dés�Ja'.-sUpété!:(:eºn:i_-� r �

.>!III!Z ..

�', :-�:-"".' ..

", -Inäcío Víelrà� JáírJ{ö1:)er�':"
ra ;(10 víaduto.: 'peqUeno "'melh�,', par�·' aten!'1éf'Q�.',tral;läiho'd. p�:d'QdQ,.em (I)lê."'.:FORMATURA· DIA :14:·::: . to ..Leíthold,' "J,.õse ,Hélde-�"'
tr�ch.o no qualfot ,cºrittä�· seu 'eleitorado". -:

",
-. ;.:"esté_Yê:es(�gné!d.à, d�.'_IIÍáI'-�."

-

.": ': ._.- �.: ��;:·:�::�_.mariri;--'JÜfgen 'JoäqÚillf':
rlo o vereador Errol Kret- . Luiz Zontª' contestou 'ª" co de 1��1, ao 'in1ci_a. -de

- No próxirno. ·dia .: i4i -Joesting•. , Laura Stoihskí;".
zer, sob a alegação de que nota publicada no "Cor- 1985, quando, éstav.:à ,p',toi�,' -forma-sa ii: .primeira· tÜI� : Leodomar Lopes, 'LindàlviC,'
existem outras ruas'prro- reio $]:0.Povo", pelo joma, bida a çriação, de. novos ma de economia, denomi- WilbeYstedt,: Luiz: .

Augus-'
..

ritárias, carente do bene- lista Flávio José, dando ,.
cursos superíõres no Bra-. nada "Prof, Ivo Gramkow". to da Costa, Luiz femandö' .

tícíó. Errol, também, foi conta de uma possível ida. sil, fato que prejudicou o O curso ministrado em. Wolf, Maria Luiza Emmen-
-

voto vencido na indicação. para o PMDB, a exemplo relacíonamento e, a. ínte- J�r�guá do Sul em' COll-' .doerfer, Mário Licyr Fêr..
do vereador Ortval Vegini, de Dadí. O vereador dís- {ação uníversídade-comu- vemo FER�/FURJ forma 37 reíra Filho, Nivaldo Petry,.
que pediu a substítuíção se que não lhe ocorre dei- nidad_e. novos economistas, repre- Paulo Dallagnolo, Pedro
do posteamento da rua xar o PDS, partido pelo . Para a direção, a FERJ senta?-d� .um novo marco ,A. Garcia, Ramiro Schmitz,
Major Júlio Ferreira, "pa- qual foi eleito, por 1.165 está crescendo e pretende na hístória do ensino suo Reno Schwarz, Richard
ra evitar uma tragédia, sufrágios. E Almíro Farias participar da vida comu- perior do Vale do Itapocu, Hermann. Roland W. Jans
pois são de madeira, em Filho observou que o nitária, prestando. serviço, São eles: Adelézia Rosa- sen, Udo Adratt e Wilson
péssimo estado de cönser- PMDB está de braços aber- auxiliando e .cumprindo o ne Moretti, Alvorli Xa- José .Watzko.
vação". A índícação foi tos a todos quantos nele papel da universidade à vier Ribeiro, Alberto Bau

dirigida à Celesc, Escrító- queiram Ingressar, elogran. comunidade onde acha-se
río Locai. do Dadí pela "ótima esco- inserida. As formas de
A Câmara aprovou o lha", podendo, assim, me- participação, assim como

projeto do Executívo, au- lhor atender os seus in- as dificuldades são mui
torizando-o a doãr área de teresses junto daqueles que .tas, observa Carla, que
terra na rua José Mene- o elegeram. cita o trabalho de'reJações

.

humanas no que se refere'

Ideiair nega postular a vereança �o���s�!a i����ã�mde��: .

integração, considerando

Adejair E. Balsanelli, a'
a fundamental importância

,

't de comentários que representa este cam-

PdroPosl o t d can
. po no contexto e no vi-

e que pre en e ser ,- .

t d 'd'
.

didato a vereador, pelo
venClamen o o cot! lano.

.

PMDB, nas próximas elei- ESPECIALIZACÃO EM
ções, informou que não

AD
.

Ã
há nada de oficial, não MINISTRAÇ O

passando de' simples boa
tos.

Adejair disse que em pri
meiro lugar está o seu tra.

balho e atribui os comen

tários a seus amigos, por
simples questão de genti
leza. "Uma disputa à Câ
mara é totalmente des

cartada", assevera.

Izidoro qUer maior atençãa ao
ensino municipal Guaramirense
o vereador Adenlir Izi

doro, preSidente do Le

gislativo Guaramirense,
defendeu esta semana um

melhor atendimento e uma

meihor remuneração aos'
docentes da rede munici

pal de ensino, que, na sua

opinião, estão com os sa·

lários defasados e com

mínima., condições de de

sempenhar a mi s são.

O parlamentar municipal
lembra que a prefeitura de

Guaramirim dispõe de um

orçamento de Cr$ 13,5 bi

lhões, dos quais 25 por
cento deverão ser, obriga
toriamente, aplÍcados na

educação, que o edil não.
vê onde estão sendo e�m
pregad()s.

.

Izidoro observou também

que o sistema viário mu

nicipal é deficiente, com

má conservação de ruas e

estradas, muito embora
considere que a grand�

quilometragem e os par-·
cos maquinários contri
buam para. a situação. Ou
tra observação diz respeh
to a Escola Básica São J0-
sé, de- Rio Branco, locali
zada a apenas três metros
da Rodovia Guilherme
Jenssen, gue oferece peri-

. go constante, sem que o

governo e as lideranças do
. município tomem provi-

.

dências, promovendo á re

moção do estabelecimento,
para um local seguro.
A Câmara de Guarami

rim, vai retomar a discus
são do plano diretor, que
foi enriquecido com su

gestões da Associação Co
mercial, Rotary e dos pró- ..

'

prios Vereadores. Izidoro
deseja que até o ·final de
março todos os projetos e

mapas que compõem o

plano diretor estejam apro
vados,

o reitor da Udesc, Lau
ro Zimmer e o diretor de
Pós-Graduação da Esag,
João Benjamin da Cruz Je
remias, virão a Jaraguá do
Sul Dara a assinatura, com
a FERJ, do convênio para
a operacionalizacão do
curso de Especialização em

. Administração, a partir de
julho No total serão �90
horas/aula, nas disciplinas
de metodoloRia da pesqui
sa. teoria l2'eral da admi
n;stracão, administração
de recursos humanos, ad-

O Chefe da Divisão de
\ Pessoal da Prefeitura 'Mu

n.icip�l de Jaraguá do Sul,

CMl decide pela implantação/rótulas
necessaríssima pela CMT,
dado. os problemas causa

dos diariamente, princi
palmente na hora �o pico,
contudo, para viabilizar a

obra, há necessidade de

desapropriar a área onde

acha-se a Pizzaria Casa

rão,

A Comissão Municipal
de Trânsito, reunida est.a
semf.l.'[la, apn:,c1ou e apro
y(,H o projeto para a cons'

truçã,o de uma rótula na

BR�280, no entroncamento
da rua Francisco de Paulo,
cujo início da execução
dos trabalhos está: previs
to para breve e afora isto,
discutiu novamente a ne

cessidade da implantação
de idêntica medida na ca

beceira da ponte Abdon

Batista, no cruzamento das
ruas Max Wilhelm, Adé
lia Fischer e Jorge Czer
niewicz. A construção des
ta rotatória é vista como

AGENCIA CO'SMOS DE
VIAG�ENS LTDA.·EMBRA t I iR N'.'

02714-00�42-2

PAS�AGENS E EXCURSOES NACIONAIS E INTEkNACIONAIS
O acesso sob a ponte

Abdon Batista, para bici

cletas deverá 'ser efetiva
do, a�sim como o reestu
do do trevo na altura dà

Weg II e o estudo de um

trevo ou rotatória na BR-

280, na entrada para a Fa�

culdade.

Aéreas, Rodoviárias e' Marítimas. Reservas de Hotéis e Locação de
Automóveis.

�

CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS MELHORES

OpÇÖES E CONDlÇOES.
Rua!:. '1':ón;o Tobias, 50 _ 1° andar Fones: (0473) 72-0520 e 72-1'109

Jaragua do Sul _ Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Anlversanam. noje: 01
Sr. Vlctor' B � r n a r d e s

bmlUendoerfer
Sra. Leomsía Cisz Losí
Sra. Ana Mería Rozza
Sra. Paula Baeumle
Sr. Osório José Schreiner
Sr. Ronívaldo Hoffmann
Sr. Alfredo Blanck
Sr. Edson Orlando C.

Müller, em Jlle; .

Sr.' 'W�ldémi\f Reecki em

São' Bento do Sul; .

sra,
,

Ja n é t � Gramkow
.

Franmer.··
.'

Aniversariam dOlDlngo
Sra. Maríse Liane Mars
chall Schutze, em Jl1e;
Sr.

r

Gúnther Ewald Boss,
em Arthur Nogueira-SP;
Sr. Waldir Warhaftig, em

Curitiba;
.

Sr. João GiroHa
Sr. Pedro Baeumle
Sr. Wilson. Schmitz
Sra. Iara Ballock Vargas
Wender Luís Buzzi
Vilmar Maurício 'tickfeld
Dia 03 de março
Sr. Ernesto Silva
Sra. Clara Albus
Cláudio, filho Dr. Clayton
(Magda) Karam, em Ctba;
Sr. Oldair Dal'Ri
Sra. Anésta Bortolini Dal
'Ri
eucimar Fusi
Beatriz Mehler
Srta. Andréa Jaquelíne
Prodöhl
Srta. Náiade Piske
Aline Rozza
Kátia Aparecida Bonomini
Dia 04 de março
Sr. 'Carlos Rutzen, em Co
rupã;

.

1
Sr. Benício Rogério Pedri
Sra. Márcia Horst Fontes
Schramm, em Blumenau;
Denise, f i I h a Dorval e

Jutta MarcaUo
Sra. Loni Homburg
Estela Berenice Stinghen
Ivo .Ristau Júnior, em

Schroeder;'
.

Simone Terezinha Schwar
tz
Dia 05 de março .

Willian, filho de Raul Mar
cos (Ma. Fátima) Marschall
Sra. Iris Lange Engelmann
Sra. Lúcia Luiza Albrecht
Rogério Jackson Raduenz
João Alves Pereira
Marciele Píccoli
Inês Foch
Maria Sueli Radtke
Margarida Schwartz
Dia 06 de março
Srta. Araci Pieper
Sra. Elizete Magri'
Sra. Juliana K. V. Couti
nho.
Ana Cláudia, filha de Li
berato (Hilda) Ronchi, em
JHe.
Dia 07 de ma.rço
Sral. Vara, esposa Dr. Fer
nando A. Springmann, em
Fpolis�
Sra. Bdeltraud Rolin Her-

mann, . em Corupá;
.

Sr. Nélson Morbis
José Renato de Carvalho
Iracema Behling
Ana Laura Zielonka Viei
r.a Rodri2Ues
Almir Lippinski. ,

NASCIMENTOS

Dia 01/fevereiro
Roddgo, filho Sebastião
(Judith) da Silva
Dia 07/fevere1ro
Francíele Carla, filha A_ge
por (Iri�) Horn1;ll:1rg' ...

c

. Dia lO/fevereiro
MarceUe, .. filha.

.

Floriano
(T�resinha) Buttchevítz
Dia 11/feverelro ' ...

Thiago Fred, filho Wende
lin (Leana) Bihr; Luís Fer
nando, Ií I h o Conrado
(Marlene) Leier
Dia 12/feverelro
Lucíana, Iílha. Osny (Mar
lete) Rosa

. Dia l4/feverelro
Carolina, filha Marcos (Sa-
lete) Wodzinsky

.

Dia 15/fevereiro
Dirceu, filho 'Adelíno (Ile.
nír) 'Lange
Dia 16/feverelro
Jean Carló, filho Carlos
José (Mareli)-dos Santos
Janaína, filha

.

Alcidério
(Iracema) Junks
Dia 17/fevereiro ,"

Sara Regina, filha José
(Ingrid) Voltolíní
Joice Driele, 'filha Gildo
(Elenir)

.

Parma
Carlos Eduardo, filho Ade
lino (Rosenilda) Velz
Dia 18/fevereiro
Ricardo Henrique, filho
Valdir (Lucimary) Weiss
Adriele Vanessa, filha Ge
raldo (Denise) Leithold
Dia 19/feverelro
Vanessa, filha Nadir (Ivo
ne) Lunelli
Mauro, filho Mário. (Mar
li) Besen
Dia 20/fevereiro
Fabiano, filho Amarildo
(Rosa) Fernandes
Evaldir, filho Evald (Elfi
na) Meiring
Dia 21/fevereiro
Jonatan_ Luís; filho Nelso
(Elides) Radoll

FALECIMENTOS

Dia 01/fevereiro
Claudionei Draeger, 6 anos
Dia 06jfeverelro

.

Marcelo Ricardo Diast, 1
ano

Dia 08/feverelro
Adelino Chiodiní, 58 anos

Dia lO/fevereiro
Linda HassWeege" 15 anos
Dia 13/fevereiro
Dalila Buhr, 64 anos

Leandro Lucca, 6 meses

Dia 18/fevereiro
Evanilde Baumgertei" 1
mês
Roberto Reinhert,. 60 anos
Dia 21/feverelró
Wanda Duwe Kré,\nbeck, 89
anos.

PraclaDlas de CasaDlentas
MARGOT ADBLIA GRUBBA LEIL\fANN, Oficial do R�

, gistro Civil do 19 Distrito dá Comarca de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compare<leram em
Cartório �bindo 08 documentos exiaidos "la lei, a fim de se
habilitarem para casar. os seauintes:

.

Edital 14.119 de 18-02-86. José Ab1l10 André e Ma- e residente na Rua João'
Elmar PrestlDl e MarUane' ria Aparecida dos Santos Pico�U, lô6, apt? 101,

.

Maske Ele, brasileiro, solteiro, nesta cidade, filho de
Ele, brasileiro, solteíro, operérío, natural de Rio Heinz Bartel e de' Ilga;: ,

agricultor, natural de Ja- dos Bugres. em Ituporan- Bauer Barte}. Elà, bÍ'asllel-�:-_
raguá 40 $ul, domiciliado . g(,\, neste Estado, domící- .' ra, solteira, secie$ià.; :�a�"":':
e resident, ,�� S�l).ta Lu- Iíedo é residente na 'Vilä' tutäi ,<;ie JaiailJ,á' ap: SUl,:·...,
zia�. n�sttt- .. ciistr.lto" filho de ... Nova, neste dístríto, filho' dqmic1liada 'e reSidente" riä_ .�

.

Paulo Prestlni e. de Ger� de
.

Abiliö'Heiçu1ànö' An-- . Av.' Getulio Varãas; '133',':,:
trudes [)em�rçhi ,Prestin�. drê � de OD.dina Machàdo. nestá cídade,' filha' de :Ge<, ':
Ela,. brasileira, solteira,' .·André. E'la, .brasíleíre,' .�ol•.. raldç Tepessé e 'de·.Wâl:... �
operária, n a t u r a I de teita, operária, natural de -trÇl.ud Brunilde Heíming'
Schroeder, neste Estado, Jaraguá do Sul, domícílía- .Tepassé.

.
..

domiciliada e residente na da e residente na Vila No.
Rua 03 de outubro, 143, va, neste distrito, filha de
em Schroeder, neste Esta- João Joaquim dos Santos
do, filha, de Ivo Maske e e de Anna Mauricio dos
de Elfi Kanzler Maske. Santos.

Edital' 14.120 de 18-02-86.
Rubim Ademar Schadeck
e Lení Schlender
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Vila
Ubiretama, Rio Grande do
Sul, domiciliado e residen
te na Barra do Rio Cerro,
rieste distrito, filho de
Adolfo Schadeck e de Lui-
,za Adelía. Schadeck. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Tucunduva,
Rio Grande do Sul, domi
ciliada e residente na Bar"
re do Rio Cerro, neste
distrito, filha de Alfredo
Reinoldo Sohlender e de
Frieda Sohlender."

Edital 14.121 de 19-02-86.
Carlos GlIberto Martini e

Rosemere Bruch
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Luís
Alves, neste Estado, do
miciliado .

e residente na

Rua Tubarão, 126, nesta ci
dade, filhO' de Afonso Mar
tini e de Nair Martini.
Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de. Ja
raguá do Sul, domiciliada,
e residente em Rio Cerro
I, neste distrito, filha de
Edgar Bruch e de Rauli
na Gielow Bruch.

Edital 14.122 de 19-02-86.
Evanir MUller e Allce
Tecllla
Ele. brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio da Luz,
neste distrito, filho de
Victor Müller e de Edith

. Ramthun Müller. Ela, bra
sileira" solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
'em Jaraguá-Esquerdo, nes
te distrito" filha de Arge
miro Tecilla' e de Berna
dete Junekes Tecilla.

E;dital 14.723 de 19-02-86.

Edital 14.124 de 20-02-86.
Afonso Berns e Rosemar
Aparecida da Luz
Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de Gua.
ramirim, neste Estado, do
miciliado e residente na
Ilha da Figueira, neste
distrito, filho de Bartolo
meu Berns e de Catarina
Junckes Berns, Ela, bra-.
sileira, solteira, balconista,
natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliada e
residente na Rua 28' de
agosto, 11, em Guarami
rim, neste Estado, filha de
Américo Bento da Luz e
de Doralíce Rosa Borges
da L�. "

Bdítal 14.125 de 20-02-86.
Sebastião Schneider e Sil
'via Savia Chaves
Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Rua
Victor Rosenberg, 147,
nest� cidade, filho de Fre
derico Schneider e de Emi
lia Pereira Schneider. Ela,
brasileira, solteira, comer
ciária, natural de Otacilio
Costa, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Maximiliano Hiendlmayer,
55, nesta cidade, filha de
,Antoriio Chaves e de Da
ria Maliszescki Chaves.

Edítal 14.127 de 24-02-00:
Karl Helnz Janssen e
Darci Rosa de Borba
Ele, brasileiro, solteiro,
construtor, natural de Ja-.
raguá do Sul, domiciliado'
e residente na Av. Getulio '

Vargas, 659, nesta cidade.
filho de Roland Leopoldo'
Germano Janssen e de Lag- .

ny Branca Meneghin Jans.
sen. Ela. brasileira, soltei
ra, balconista, natural de
Barra Velha, neste Esta
do, domiciliada e residente
na Av. Getulio Vargas, ""

659, nesta cidade, filha de
José Antonio de Borba e

de Rosa Ana de Borba.

.

Edital 14.128 de 24-02-86.
Cópia recebida do cartório
de Guaramirim, neste Es
tado.
Marcos Junckes e Ivanlr
Sidoosld
Ele, brastleíro, solteiro,
controle de qualidade, na
tural de Guara.mirim, neste
Estado, domiciliado e resí
dente_na Estrada Bananal
do SUl, em Guaramirim,
neste Estado, filho de Al
berto Junckes e de Maria
Kreusch J u n c k e s. Ela,
brasileira, 'solteira, auxi.
liar de escritório, naturàl
de Rio do Oeste, neste Es�
tado, domic'iliada e resi-
dente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, 784,
nesta cidade, filha de Ta�
deu Sidooski e de Celesti
na _Sidooski.

E 'para que chegue ao
Edital 14.726 de" 21-02-86. conhecimento de todos,
Luis Claudio Bartel e Mar - . mandel passar o presente
Iene Tepassé Edital, que será publicado
Ele, brasileiro, solteiro, do pela imprensa e em Car
comércio, natural de Ja-' tório, onde será afixado
raguá do Sul, domiciliado durante 15 dias.

ADVOGADOS , ..

Dr. José Alberto Kl1tzke

Dra. Márcia Bultchevltz

ADVOGACIA EM GERAL

R. Jorge Lacérda n9 169 - Sala 02 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CoDvêóia benelicia a Apae de Jarlguá leiie: uso de (etnologia eleva produlividade
-

em Jaragui_
Em soleniäade realizada no día 13, a Secretaria da

Educação e a Fundação Catarínense de Educação Es

pecial .... FCEE, firmaram convênio com o objetivo de
atender a disposição de 1.330 professores lotados a ser- -

viço da educação especial em Santa Catarina. Pelo con

vênio, a Secretaria da Educação coloca a dísposíção da
Fundação os membros do magistério solicitados, con

stderados indispensáveis ao atendimento do excepcionai
'

catarinense.
O convênio beneficia diretamente as 88 Associa

ções de - Pais e Amigos de "Excepcionais _ APAEs de
todo o Estado, dentre as quaís a de Jaragij,á do Sul,
que tem 15 prctessores do Esta-c,io colocados a disposi
ção da FCEE', prestando serviços na . entidade local.

Segundo a professora Neyde Costa, superínten
dente da FCEE, serão aplicados só em 1986, Cr$ 15 bi
lhões e 162 milhões em educação especial, que oferece,
em todo o Estado, 314 serviços de atendimento, trei
namento e capacitação de recursos humanos, a aproxi
madamente 12 mil excepcíonaís,

resc traçou um paralelo do
volume de leite comercia
lizado junto as indústrias,
nos últimos dez anos. Se

�m 1975 foram vendidos
5.068.325 litros, em 1985,
este número subiu pouco:
5.280.107. Em 1977, dois
anos- após, .

os agricultores
comercíalízarern -

_
5.847.174.

litros de leite através de
1.681 fornecedores, per
fazendo uma produção
anual média por fornece
dor de 3.478, Nó ano pas
sado, os 5.280.107 .Iitros
foram entregues por. 1.182
fornecedores e a média de

produção, pOr produtor,
subiu para 4.467, equiva
lendo a uma elevação de
28.4%, nos últimos 8 anos.

A pecuáría leiteira é leiteiro, são utilizadas pa
uma atívídade bastante ra reuniões, demonstre
arraigada [unto aos produ- ções Práticas, para capa
tores rurais, empregada no citação e día de campo.
complemento do 'o:rçamen-, O trabalho da extensão
to familiar e da própria se resume a um amplo
alimentação humana e de contacto com os prQduto-·
terneíros. O município de res de leite, mostrando as

Jaraguá do Sul tem cerca vantagens de. um plantel
de 14 mil cabeças de ga-" de melhor qualidade, o

do, das" quais a metade são emprego de alimentação
V� lei.teira$, qúe produ- maís adequada, - .sílegem,
z�m ß,5 milhões - de litros mineralização, "" saúde do"
anuais e

.

destes, 5,2 mí- plantel"e pastagem de In-
.

lhões são destinados a co- vemo. Em Jàreguä, a pro
mercialização junto as duçãç diária mais alta, sí
"usinas- de beneficiamento· tua-se na faixa de 100 lí
de leite é á_outra parte, tros, alcançando 30 mil

" para consumo próprio, de litros/ano, nas propríeda
terneíros, índustríalízação des onde a atividade é me
caseira e venda "in na- lhor conduzida.
tura".

-.

O desenvolvimento da Dejair observa que a

bovinocultura de.Ieite vem maior barreira, segundo os

sendo acompanhado pela produtores, é aceitar .a no

extensão rural, através da va tecnologia, alegando al

Acaresc, que mantem jun- to custo na produção (ra
to as comunidades de cão) e descontentamento
maior expressão unidades com relação ao preço do

demonstratívas, onde o leite. A pecuária leiteira
trabalho é concentrado, requer muitos cuidados e

servindo para mostra das a remuneração desestimu

vantagens do uso de tec- la a sua expansão, apesar

nologias e de fontes de in- dos esforços na busca de

formações. Essas unidades, alternativas para redução
segundo Dejair Pereira, do custo,
extensionista da Acaresc LEIT:e COMERCIALIZADO

ligado do projeto gado O extensionista da Aca-'

Senar inaugura e inicia programas de treinamentos

Municípios conhecem retorno do ICM
A Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Ca

tarina divulgou esta semana o "bolão" do ICM ratea

do áos 199 municípíos catarinenses, de acordo com os

seus índices de participação. O montante foi de Cr$
32.977.215.096, que foram creditados no dia 25 aos mu

nicípios, cabendo, aos do Vale do Itapocu, os seguintes
valores: Barra Velha Cr$ 32.703.504, Corupá Cr$
73.575.465, Guaramirim Cr$ 124.884.714, Jaraguá do
Sul Cr$ 1.104.453.102, Massaranduba Cr$ 97.886.268 e

Schroeder Cr$ 31.288.782.
A informação é do secretário-executivo da Amvali,

Dávio Leu, que entregou ao Gaplan o plano de aplica
ção do convênio de Cr$ 110 milhões, celebrado recen

temente, dos quaís,
-

Cr$ 75 milhões serão destinados à

secretaria admínístratíva e Cr$ 35 milhões à assesso

ria de engenharia civil.'

Dejair chamá a atenção
de que o volume de leite

entregue
-

às indústrias so

fre oscilações de ano para
ano. Contudo, ressalta que
se de 1977 para 1985 caiu
o número de fornecedores,
em contrapartida a produ
tividade aumentou.jornan
do a média mais eficiente.
"Isso significa que o em

prego de novas técnicas
tem surtido o efeito de
sejado, fato que deve ser

ressaltado", sublinhou.

Kohlhach traça as metas para 86
A Kohlbach S.A. realizou na semana passada, a

611- Convenção Nacional de Representantes _ Conakohl,
que reuniu sessenta representantes da empresa de to

do o Brasil. Além da avaliação do ano de 1985, foram
expostas as metas a serem perseguidas em 86, além

da apresentação de novos modelos de motores para
o complemento da linha de fabricação. O campeão de
vondas do ano passado foi Gervásio Cunha, que tem
sua base no interior paulista.

A Kohlbach, segundo Luiz Fernando Wolf, rela

ções públicas, está investindo na automatização e de
ve inaugurar em abril ou maio a sua nova unidade
fabril. A previsão de faturamento para este ano é de

e-s 900 bilhões.

foram treinamento de va

cinação, castração, manu

tenção de motoserra, ma

nutenção" de roçadeíra cos

tal, pulverização e condu

ção"de bananais.
No próximo dia 10, um

grupo de dez produtores
irá a Camboriú, no Cen
tro (je Formação Profissio
nal do Senar. participar de
um curso de piscicultura,
com duração de 40 horas.
A estadia e a alimentação
ficará ao .encargo do Se
nar, cabendo aos partici
pantes apenas o custo da
passagem. Além disso, há

possibilidade de serem

feitos treinamentos para
manutenção de máquinas
agrícolàs, na parte mecâ
nica, em Camboriú, "que
dispõe de todas as condi
ções necessárias para o

desenvolvimento do tra
balho.
Outro treinamento já

acertado, será para o, pes
soal da Prefeitura, -no que
concerne a manutenção,
manuseio e cuidados das
roçadeíras costais motQri-.
zadas, utílizadas para lim
peza das testadas das ruas

e Iímpeza de terrenos.

O Serviço National de
Formação Profissional Ru
ral (S,enar), que inaugu
rOU ontem à tarde a sua

agência em Jaraguá do

Sul, na Av. Getúlio Var
gas iniciou eíetívamente
no dia 24, segunda-feira, o
seu trabalho de campo,
reunindo produtores rurais
da região de João Pessoa,
para o levantamento das
necessidades. Nos dias 26
e 21, o Senar já realizou
treinamento -de manuten
ção de microtratores para
um grupo de dez elemen
tos, o mesmô treinamento
previsto para os dias 4 e

5, () e 7, mas para grupos
distintos.
Em João Pessoa, as

maiores carências levan
tadas pelo Seriar, segundo
o responsável pela agên
cia, .Jaírto Vieira COrreia,

CONTIDDR
Venda de OcasiãoMETRISA _ Metalúrgica Triângulo Ltda, de Coru

pá-SC, necessita para admissão imediata de con

tador com prática. Contactos na empresa _ Rua

da Saudade n'" 123 _ Corupä _ Fone 0416 15-1012

e em Ja,-aguá do Sul, com Lauro Stoinski _ Rua

Reinoldo Rau n� 366 _ Fone 12-1193.

"

Vendo loja, com estoque, em ótimo ponto
comercial. Clientela formada. localizada na rua

Joinv1lle n� 1030. Tratar pelos Fones 12-1218 ou

12-2922.

, Uma empresa que
@ ttíOHLBACH Cresce com sua

SUPERMOTOR gente.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o PREFEITO MUNICIPAL De JARAGUA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e nos ter

mo sdo Art. 69 do Decreto Lei N9 3.365, de 21 de .

junho de 1941i
DECRETA:
Art. 19 _ Fica declarada de Utilidade Pública

para Uns de desepropríacão, por via amigAvel ou
judicial, a área de 385,oQ:tn2 do ímövel de pro
priedade de Leonides Schadeck. localízedo no la
do ímpar do Caminho de Acesso existente, distan
te 34,20m a esqúina com a Rua 141 _ Augusto
Mielke, fazendo frente em 11,0001 com o Cami
nho de Acesso existente, e travessão dos fundos
em 12,50m com terras de Oslin Bublítz: estrema
do lado direito em 31,00m com área remanescen
te de Olivia Sehiochet e do lado esquerdo em
23,00m com terras de Mário C. Ristow: matricu
lado sob n9 10.636, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, para fins
de acesso à Nova Ponte sobre Rio Itapocu.

Art. 29 _ As despesas decorrentes do presente
Decreto correrão por conta de dotações próprias
do Orçamento vigente.

.

Art. 39 _ Este Decreto entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. .

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL·

DECRETO NV 1.299/86

Declara de Utilidade Pública, para fins de

desapropríação amigável ou judicial, o imó
vel que especifica.

Jaraguá do Sul,

Durval Vasel
Prefeito Municipal

26 de fevereiro de 1986.

Ivo Konell
Secreto de Adm. e Finanças

Estado de Santa Catarina ,.

camara de Vereadores de Jaragua do Sul

RESOLUÇÄO N' 01/86
"Altera o Parágrafo § 29 do Artigo 81 da
Resolução N9 04/16 de 22-11-16".
A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores

de Jaraguá 40. Sul, no uso e exercício de suas

atribuições legais, faz saber que o Plenário apro
vou, e ela promulga a seguinte:

RESOLUÇÄO
.

Art. 19 .... O Parágrafo § 29 do Artigo 81 da
Resolução N9 0�/76 de 22-11-16 Regimento Inter
no", passa a vigorar com a seguinte redação:

... Art. 81 _ •••

§ 19 _ ...

§ 29 _ Ressalvada a hipótese do parágra
fo anterior. serão as reuniões ordinárias realiza
das nas segunda, quartas e sextas, feiras, com du
ração prevista de 2 (duas) horas.

Art. 29 _ Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala das Sessões, 13

Adem.. Braz Winter
Presidente

Almiro A. 'Farias Filho
19 - Secretário

de fevereiro de 1986.
Lauro Siebert
Vice-Presidente

- Luis Alberto Oeschler
. 29 - Secretário

e
r PERSIANAS • BOI • ES8:1IE AlU.IMIO

� 'R!!L!!���IC .-=, FONE:f0473ln.- ....

Persianas homontais e verticais, .

.

box para banheiros, ..
divisões, toldos, portas sanfo.adas, lumlnosos

e serralheria em alum1n1o.
Consulte-nosl Fone 72-0995

- EDITAL -

AlJRBA MPLLER GRUBBA.
do Notas o Oficial do Protestos do Titulos da Comarca
do Jarasuá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
.

PaZ saber a' todos . quantos este edital virem. que
se acham neste Cart6rio para protestos os titulos centra:

Bernardo Lenfers, Rod SC 30t-Km 55 Guarami
rim, SCi Ceramica Krutzsch, Estrada Itapucú Han
sa, nesta: Antonio Hilario de Souza, Estrada São
João, Barra Velha SCi Elmo Mathias, Estrada
Blumenau, nesta: A.M. Com. de Brinquedos Ltda,
Rua Domingos" da Nova s/n, nesta: Águeda Fer
reira, Rua <Jullh,rme Weege_, 541, nesta: Benvín
do Fiamoncinl, Rua BQlivia, sln, nesta: Confec
ções Santa Luzia Ltda, Estrada Sta Luzia, nesta;
Carlos Alberto Siqueira, Rua Walter Marquardt,
s/n, nesta: Foto Center Uda, Av. Mal. Deodoro
s/n, sala 05, nesta; Helio Zonta, Rua Barão do
1 tio Branco, nesta: José Roberto Kuhn, Rua Presto

Epítécío Pessoa 1899, nesta; Paulo de Souza, Rua
Ribeiro da Lagoa, Barra Velha, SCi Roberto
Ersching, Rua Pref, José Bauer, 1402, nesta; Ro

semary Ivanki, Rua Exp Antonio C. Ferreira, 457
nesta: Raul Friedel, Estrada Ilha da Figueira s/n
nesta: Sebastião Georges, Jaraguá Esquerdo, nes-

tai
.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cart6rio, na Rua Artur MUller, 78, no

prazo da' lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da leí, etc.

Jaraguá do Sul, 21 de fevereiro de 86.
Aurea Müßer Gmbba - Tabeliã de Notas e

.)ficiaJ de Protestos de Títulos da Comarca de J.do SW
A Erusc vai inaugurar

._-- -'-- 1 no próximo dia 5 de mar-
---------------------. ço, quarta-feira, na loca

lidade de João Pessoa, in
terior do município de
Guaramirim, uma linha de
eletrificação rural de 4.250 Lulametros, que atenderá a 27
c o n s u m í d o r e s (resi
denciais). Ao ato inaugu- Durant
ral já confirmaram pre- Diretório
senças o prefeito José de PDS de J
Aguiar, o vice Victor ma quin
Kleine, demals autoridades lante a c

do munícípír- além do ex- tado fede
presidente da Erusc, Pau- o Lula, f
lo Roberto Bauer, o ex- trabalho
presidente da Celesc Luiz Iízar na

Gomes e o diretor regio- putados
nal da Celesc, Renato ritário. L
Zimmermann. trabalho

a saber:
Por outro lado, em Gua- t di, .

t'
a en lme

rammm, a raves do ve- 1'1'
reador-presidente Ademir �o 1 lCO Ba

. nos em
Izídoro, a Energe , entre- d

. ter OS In

g?� � APAE' daquele mu- nící ios d
mClplO� um chequ� de Cr$ fender o
5 milhões, como ajuda pa. d

,
se eur

ra o d�s�nvolvlmento das tralízada.
suas atívídades.

Paróquia São Sebastião

. Novo cemitério
e escala na Barra
Três projetos.ida..leí de

ram entrada quarta-feira
à noite ria Câmara de Ve
redores. Estes, autonzem o

Executivo adquirir, por
doação, no bairro Barra
do Rio Cerro, imóveis de
6.080m2 e 3.020m2, per
tencentes a Oscar Oldem
burg e' Almiro Krüger,
que passarão a integrar o

patrimônio público muni
cipal na categoria bem
de uso público especial,
destinados a construção
de uma escola. Outro imó
vel, de Almiro Krüger, de
2.500m2, também na rua

Bertha Weege, destina-se
a implantação do novo ce

mitério. Esses Imóveis,
segundo os projetos. serão
adquiridos por doação pu
ra e simples.

ICI
Para

e reunir
rinenses,
agências
Canção
visa de
nente vo
a 6 anos.
as cançõ
nal e c

O

acomp
Ov

vílle, de
daquele
da Duas
mínuí em
citou qu
conserva

com Joí
Seg

foram c'
emprego
de uma
vaso Isto

MARSCHALL POLI

Rua CeI. Procópio Gomes de oU
Jaraguá do Sul/Se

�.--

INFORME PAROQUAL
Missas: Sábado .._ dia 19 de março _ Figueira 19h.
Matriz 19h. _ S. Luiz 19.30h.. -

Domingo _ dia 02 de março _ Matriz '(h. _ 9h. _

19h. _ São Judas 8h. _ São Cristovão 8h. _ São
Francisco 9.30h.

.

Catequese de Crisma p/ Adultos: Dia 03 de mar

ço _ 2�f. :. início da catequese de crisma para
adultos. Inicio das aulas: 19.30h. no Edifício Cris
to Rei. As matriculas serão feitas. na 1 � aula do
curso.

08slil Máquinas LIda.
o

Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de .aguardente e alambiques de cobre.

Rua Joinville, 433 - Fone 12-1564
Jaragua do Sul _ SC

Viação Canarinho Ltda,
o transporte carinhoso

Programe bem as suas VIagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis
posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.
. Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

laraguá do Sul SC.

SPEZIA ", elA.' [TOA.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com proüssíoneís altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 112 _ Jaraguá Es
querdo _ Pone '12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.

Guaraliril ganha
linha rural

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PÁGINA: .,

Poiliica, Pal-Illels, Folclore & eil.
Nas páginas da edição de São Bento do Sul, eil

de 2 do corrente, do ee- víaram longo abaixo as

manário INFORMAÇÃO, sinado ao prefeito Albano
do 1'10SS0 prezado contra- Melchert, solicUando a

de de S. Bento doSul, topa. sua anexação ao Mun. de
mos com interessantes Corupá, porque geoecono
apontamentos com o títu- micamente está ligado pela
lo O CAETE E O TAQUA. distância de a km., en·

RUÇU, e o transcrevemos quanto que para alcançar
em parte: "Uma coisa é a sede de São Bento, têm
certa: o nome de um lu- que percorrer, mai� de ,30
gi;lr nlo costuma ser pro- ; quilômetros, e quanto à
cttíto de utna reflexão; mas 'origem da palavra Jara
ao contrário, de um econ- guá, que tantas hipóteses
tecimento espontâneo e tem levantado ao longo
ínesperado ou símplesmen- dos anos: Frei Aurélio
te, de um jeito das pes- "Stulzer, filho desta terra I

soas ver e sentirem-se na- ao escrever o seu livro _

quele local. Assim o prí- O Primeiro Livro do Jara
râeíro nome do Brasil foi guá ... , também procurou
"Ilha de Vera Cruz" por- .deííníções para a palavra
que os tripulantes estavam Jaraguá e cita a teoria ex
vívencíando os mistérios pendida por Frei Edmun
da Semana Santa, quando do Binder, segundo o qual,
ali aqui aportaram; Jara- os bandeirantes paulistas
luá do Sul recebeu este teriam atravessado Santa
Dome porque os descobri- Catarina e., onde passavam
dores' teriam visto aqui escolhiam sítios, paravam
especialmente no Pico do e faziam plantações. Per
Jaraguá, como que -um gunta-se ele: Teriam vísí-:
capim chamado "jaraguá". tado Jaraguá? E conclue:
Sémelhantemente aconte- "Se tal aconteceu a hipó
ceu com o Rio das Pacas. tese é válida. Vendo o

Bem no comecinho Rio Morro da Boa - Vista (na
das Pacas tinha diversos boca do povo o "Morro
nomes: os moradores do da Africa"), alto e belo,
Rio Natal chamavam tu- recordar-se-iam do Morro
do isso ali de Rio Natal; de Jaraguá, alto, e belo,
QS moradores de Guara- nos campos de Píratínín
juva chamavam tudo isso 2a, servindo de ponto de
alí como Guarajuva Alto. referência nas viagens de
Não tinha o nome bem de- retomo, e ao nosso (da
f4Dido. Havia gente que Boa Vista) dariam o mes

confundia tudo chamando mo nome. Dai' o rio do
ruo' das Pacas de "Ano morro do Jaraguá". Não é
Bom, Rio Bonito e até mes- engraçado? Ora, p o i s,
mo de São Bento Baixo, poísl

-

porque ficava além da - x -

fronteira de Jaraguá. Mas No jantar oferecido pe-
aos poucos os lugares vão la Artex ao presidente
se definindo e um nome mundial da Toyobo, um

vai se impondo. Hoje aín- dos maiores grupos têxteis
da o lugar tem dois no- do mundo, em Blumeneu.
mes: Rio Mandioca e- Rio Saburo Takízawa saudou
das Pacas. Bem que "Rio os presentes em alemão,
das' Pacas" somente é o no- enquanto Norberto Ingo
me oficializado. Rio Man- Zadrozny, presidente da
díoêa é somente entre os Assocíação de Exportado
"íntimos" ou "familiares". res Br��ileiros - AEB, res
Curiosa seqüência de fa- poildeu em inglês. Pode?
tos, a que está transçrita A engraçada notícia es

acima, a que está estam· tampada na imprensa díá·

pada na edição do "Cor- ,ria, que causou espécie
reio do Povo", n'? 3.376, entre os leitores pelo inu·
na última página, onde os sitado, lembra uma outra,
moradores de Ano Bom, do Rotary Club Fpolis,
perténcente ao município estreito, do dia 17-2-86,

quando um "nísseí' presi- minha querida senhora,
dente do Rotary Club de hoje eu estou realmente
São Bernardo-Sul, ali re- doente). Diante de tal res
cuperava a sua frequên- posta, a mulher quase cai
cia, veraneando que esta- da janela, espantada com O Centro de Apoio à
va na Ilha de Santa Ca- o alemão que o preto co- Pequena e Média Empre-tarina e, comentando com nhecía.

sa de Santa Catarina-CEAG
o seu companheiro do Ia- SC estará promovendo nosdo a dificuldade do pro- Dona Maria Scheuer

dias 6 e 7 de março, emtocolo pronunciar o seu -aprendera mais umal Di-
Jaraguä do Sul, o curso

nome, um de decendêncía tö pelo Roseno Anantas, de imposto de renda _

japonesa e outro de ,de- ,'já falc:iidq_ hã '3 anos. atualização p,ara pessoa-cendência alemã, causou' - _x --, jurídica. O CUrso vaí tra-espanto, o primeiro pro- ,', ,Faz_ poucos diäs que em tar das últímês alteracõesnuncíar com' córreção o ,São' ,Joaquim":"" aconteceu _do imposto de renda e os
nome alemão. E

,
explicou:" uma grande festa. A certa

, novos procedimentos a se"e que sou fabricante ci� altura da mesma, Realdo
rem seguidos pe10lj contaautopeças e aprendi a fa-- Guglielmi emprestava o dores das empresas, factlar em alemão, para me- seu helicóptero pera trans. lítando desta forma a efelhor me entender com os portar o Governador do tuar a declaração do IR

comerciantes do Rio Gran- Estado E'Speridião Amin e
pessoa jurídíca,de e de Santa Catarina". mais o Secretário Salomão

.
Sera 'ministrado peloVivendo e aprendendol Ribas, o Presidente do prof. João Pessoa Garcia

Contou-se, então, um PDS Vilson Kleinübing e
e destina-se aos Interesse

caso acontecido em Jara- o Secretário Marcos Ro- dos na área fiscal e con
guá. Certo dia, pelas dez varis da Fazenda Mate tábíl, eCOnomistas, admí
horas da manhã, um ne- Amargo até o aeroporto , nístradores com algum co
gro apresenta-se na casa de São Joaquím. Quando nhecimento sobre o assun
do Diretor do CP, pedindo o hel�cóptero' décolava.: to. A promoção é do Ceag,dinheiro e um pouco de alguém lhe perguntou se com' o apoio da Associa
comida. Uma serviçal de teria algUm perigo (;lo mes- çãQ Comercial e Industríal
decendêncía húngara lim- mo ficar tão lotado. Ele de Jaraguä do Sul.
pava a janela e chama rapidamente respondeu:
pela patroa, em alemão, "Olha, se o bícho -cair eu O curso terá um total
dizendo: "Dona Brunhilde, 'vou é ficar muito famoso, de 16- horas/aula, No día
aqui tem Um preto pedín- por ter dado um jeito em 6 vai das 8 às 12h e das
do dinheiro e comida. Me- parta do PDS catarínen-. 18 às 22h e, dia 7, das a
Ihor seria que a Sra. man- se", De certo não ligava às 12h' e das 14 às lah.
dasse ele embora, pois, para a tragédia que há Inscrições p e los fones
nós temos que levantar muitos anos acontecía per-: 72-1746 e 72-1044, ao pre
às 5 horas para começar to de Cuntíba, matando co de Cr$ 690 mil, sendo
a trabalhar, enquanto que o Gov. Jorge 'Lacerda, o que a metade será custeá
esse vadio comparece já dr. Nereu Ramos e tantos: da pelos Sindicatos patro
perto do almoço, sem- na- outros, -catarínenses.; ílus- .naís (Cr$ 345 mil).
da ter feito". Ai o negra tres, Ah, ., ':';seo"

:

Realdol
diz em alemão: "Aber, Gente ficá ·diz -cada coí
liebe Frau, heute bin Ich sal. ..
tatsaechlich Krank" (mas :,l!vl-, Slnsyal - Mar.j86

Sociedade Esportiva e Recreatíva VI�lrense_
ASSEMBL:eIA GERAL ORDINÁRIA

EDITALDE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados to

dos os associados da Sociedade Esportiva e Re
creativa Vieirense, para a Assembléia Geral Or
dinária,' a ter lugr na .sede social, na rua Dona
Matilde 1.277, no dia 08 de msrço.. às ·15 hores
.em 1\1' convocação", ou, meia hora após, eIIl se

gunda � última convocação, com qUalquer nÚlllero
de associados presentes, a fim de deliberar sobre ,

Ji seguinte ordem do dia: "
' :

I'?) Eleição dos Conselhos Deliberéitivo e F�scâl;
2'?) Prestação de Contas do Exercício Findo;
39) Assuntos Diversos.
Jaraguá do Sul, 13 de f�vereiro de 1986

Martins Kienen • Presidente

Ceaa realizará
cursa sobre
ilposto de renda

Ucre recebe kombi
A Secretaria da Educa

ção efetuou a entrega de
kombis as 21 Ucres, para
atendimento específico do
transporte e execução do
projeto de merenda esco

lar e também para o aten
dimento às suas equipes
técnicas nos deslocamen
tos constantes que elas
realizam visitando esco

las, mantendo reuniões e

até realizando cursos. A
solenidade de entrega foi
realizada no dia 17 e a

Ucre de Jaré)_guá do Sul
também' foi beneficiada
com um veículo.

se conquista com esforço e seriedade• • •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Temos a grata sa\tsfaçlo de apresentar e .ubmeter' 8P.tFaÇlo dOI
senhores Acionistas as OeroonltraçGes Financeira da Empresa e 81

. Co""'I.1dadas do GRUPO WEG. r.latlvas ao ex.rerclo �ndo em
31 da dezembro d.1985. .

Gen,ndo aproximadamente 1000 empregos nOYOl em 1985, o

GRUPO WEG contir'lua .eu programa di soIidificaçio • crase ...
·mento com base:

.) no' aprimoramentQ O d...nvolvlmento caMlln" .de ..... pro-
dutos;-

b) na ampliiíçlo e modarnizaçj'o de leuS Parques Fabril;
el no desenvolvimento tecno16gico:
d) em investimentos em r8QJr1OS humanos;.
e) no reinvestimento de lucros.
Dentro da sua PÇJUtica de ,desenvolvimento tecnol6gico 8 de val�
rizaçIo do homem. o GRÜPO WEG investiu no decorrer do exer

cicio fíndO: Cr$ 5.213, milhões em desenvolvimento tecnolbgico;
Cr$

.

882 milhliet em trelnam.nto: Cr$ 1.868 ml1h� em assl..
tênCia mddicol.dent6ria; CrS-,815 milh6e1 em forma da auxnio
a �illÇlo Recrellllva • ARWEG: Cr$ 3.837 milhê5e1 no for....
cimento de refei�s aOI colaboradores. .

O GRUPO WEG atua' fortemente nal 'reas .. eletro--mecAnica. eletro
eletr6nica ·e inforn:1dtlca industrial .. dlvenifica�do seus investi .. ·

mentoli para as 'rUI da .. alimentos. química e tro�reflol'8$"
temento.

A fim da permitir ,8 continuidade expansionista do GRUPO. de
forma IlnériJlat_, eqUilibrada, 8 pàrtir de 01 de maio de '1985.
a empresa palIOU e atuar como "Holding Pura". mantendo centra

.

lizadal .. funç� corporativas, de panicipaç'o e de administraçlo
geral. Destarte, nas Oemonltraç� financeiras da. empresa., estio
inseridos os resultados da atividade industrial até 30.04.85.
A - antigá atividade operacional da empresa .. industriaUzaçlo de

motores elétricos - passou. 8 partir de 01 da maio de 1985. a ser

exen:ida Integralmente pela controlada WEG MOT01'lES S.A .• à
quaf. .

foram transferidOs OI bem necessários para a formaçlo do
_ital.
A WEG continua I (dar no mercado nacional_ de motores ellttricos.
detendo cerca de 65" de partlclpaçio em motores trifásicos e, de
45" da motom monoflilicos.
Exportando pará cerca de 50- parsel_ dentre OI quais os Estados
Unidos. Canadá. Austrália. Venezuela. Afrlca do Sul e outros, foram
exportados USS 7,3 milhOet. em 1985. de motores eldtricos. sendo
aWEG'8>principalexponadora de motores elétricos do Paí�

:�i��!I�:ee�:=I�n!:1;:;·�; ßg��;8m'1rh��I:'�0:
trolada..

. .

CONTROLAOAS
- WEG MOTORES S.A.- Jaragui do Sul • SC

==i� br::,:.�mCr:":�,=::6����� !!�.:.=tr:
388.056 m� dedica.... fabriceçSo de motores elétricos. mo
nofásicos e trifásicos,

- WEG ACIONAMENTOS S.A. - Jaraguá do Sul • SC
Com receita bruta de CrS 49.044 milhi5es em -1985. contra

��Je3J.;s9��n:: =�la!o��.���� :::::: :n;:,:
caçJo de.co.mponentes eletro-eletrônicol (Acionamentol� Co"",
tactores. Relés, Quadro de Comando. 'Painéls e CUb(culo•• Con
versores: de Corrente Continua. C9nvenores de Freqü'ncia. etc.)
e inforrrulitica (Controlado�es. Lbgicos Programáveis. equipaoo
menta esse destinado ao comando e controle de prócellOl).

WEG MAQUINAS S.A. - Jaraguá do Sul • SC
Com rec:eitâ brúta de Cr$ 51.779 milhê5es em 1985. cont..

��4��9;n��.=. 1:::.t ;:n.:s�8�O::2:n::e..emi'=�
Caçlo dtt motores de corrente continua. 't8CO-g8Jadora, alter
nadores e motores de baixa e alta tenslo de grande POrte, sil-
temas rotativos "No-braak" e "Short-break",

.
'

- WEG TRANSFORMADORES $.A. � Blumanou - SC
COm receita bruta de Crs 48.227 milhões em 1985, contra

�o$J�s:.o80���l'KJe;,i:�co;��=�:::�:n::
CIIÇIo de InInllfonnedoros de dlstrlbulçlo ••"'o·tronIfcrlJlOo
do....

WEG QUWICA S.A. - Guaramirim • SC
Com receita bn.tte de 29.188 milhÕ8sem 1985. co.ntni _ ••

Cr$ 5.862 .milhê5es em 1984•• contando com 4.336m2 de área
construída,. num imóvel de.165128(lm2• esia controlada dedica--:
se à fabricaçlo de tintas. v_nlzes, breu, terebantina e IUce

�

dlneos.

CAPITAL SOCIAL E DIVIDENDOS

.:.. Em .AGE � 02.114,85. 101.oprondO ...lIstrlbori!ltrode Cr$·1.38
dividendos. • �pltlUuçlo das reserva. e um. bont&.ç:1o de
cem par cento com desdobramento da. -rOas: ' . .

� Em Ata do_ Conselho de Adminil1raçio, de 09.08.85. foi ..tori..
ma a diltribuiçlo de dividendOI. intermedWirlOl. no valor di
Cr$ 7 I>Uhliet. _ndente a Cr$ 1.25 por oçIo.

•.

A
.

AdminiltraçlQ proponl , AaembW:la Ge.. 1 a. dÍltr1buiçl'o de
dfvidendos complementaret de Cr$ 19,5 biltaZlel. o que cor,...
ponde a er$; 3.49 por açlo. que acrescido aDI dh,�dendot inter�medrárlol 'ji! dl.,r\burdo•• rep....ntam um dividendo"",,", de
Cr$ 4.14 por oÇIo.

.

.

"

PALAVRAS FINAIS

Extllm8mQl notIot agtedec!mentOl 801 dien..... fornecedores. 6r
gIos gcwer;nam+ntli•• 1nf:tltuiçlJet financeiras. acioni...... e todos
..... que, com ItBUI .esforços. col_raçlo • con� .m .n6s
4eP<*tada� con'trilNff"lm'par'II que pudeuemOl·.tlngiros.rnul�
ora âpreseritadDs.

-
. . . .

Registro e agradeCimentos llpec::iats fazemos a noaot colaborado-
1'81 pala sua ·compreensio e dedicaçlo, e que Im harmonia com _
adminittraçio souberam: veneer. OI deAfios e aprov;i_ • DpOnu ..

. nidades�istân�es.
,

.

.

: l '.
Joragu' do Sul. 21 da f_irdde 1986.
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CONSELHO DE <"DMINISTRAÇAo
EGGON JOIIO DA SILVA - Presidente

. GERO EDGAR BAUMER - Vice-Presldent.
GERALDO WERNINGHAUS

•

WERNER RICARDO VOIGT
VIC!;NTE OONINI
EUGENIO JOSe DA SILVA
JOS� LIFSCHITS
PAULO KONDER BORNHAUSEN
ANTONIO CARLOS KONOER REIS
GSWALDO R08ERTO CO�IN

DIRETORIA

CARGO NOME

wOssAs AÇÓÉSSÃo NEGOCIADASNAS lIOl5ASliii

CIRCULANTE .

Dioponlbllidades. •••••••••••••••••••••••
Contas a Receber de Clien'- .

Thulos e Valores Mabili6rios .

Incentivos Fiscais Exportaçlb __ ..

Estoques •••••••••••••• _ •••••••••••••

()utros Cr6ditos ..

Adiantamento p/ Aumentos� Capitll� ..

Oepblitos p/Incentivos Fiscal .,; 1 0# •

Despesas do Exercrcio Seguinte••••••••••• '

.

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO••••••• '

••••••••

()utros Créditos- " ..

Eletrobm " " � _ _ ..

Adiantamento II Contratol Tecnologia. ..

PERMANENTE .•••••••••••••••••••••••••
lnvesthnentos ..

ImobillZaJo � ""' ..

Diferido • � _

TOTAL DO ATIVO ••••••••• " ••• _ ••••••••

ATIVO
=====

CONTROLADORA

BALANCOSPATRIMONIAIS,DA EMPÀESAE CONSOLIDADO,
ENCERRADOS EM 31 DE D.EZEMBRO '

'"11mio.- de ON.111OI1

92.087.756
46:742.ã39

722.927
a765.501
117.566

6.782.971
26.476.298
2.479.64.8

�
700.422
360.466

382.239.084.
328.123.300
53.115.784

475,387.728

1985

�
1.173.735

29.612.538
16.960.584

370.969
23.262.655
4.184.554
1.782.414
500.039
9.232

�
199.382
182.032

63.699.551
41.ii7.i9õ
22.307.005

5.356

141.937.685

CONSOLIDADO
1984 1985 .1984

CIRCULANTE ••••••••••••••••••••••••••
Fornecedores .' .

QbrtgaÇlIoI Sociais. Tribudri•••••••••••••• '

••

InstitúlçOep: Financeiras _ , ..

Prov:ido para Imposto de Renda ..

Dividendos a Pagar '! __ ..

Adiantamentos de Clientel. : ..

Outras ·()bri�es•• � ..

EXIG(VEL A LONGO PRAZO , •• '

••
• li1StituiçtJes Flnâncefras " � .

Empresas Con�0Iad811Controtadora •. "
'

..

Provi'lo para Imposto de·RendiI· ' �
..

DESÃGIO NAo ABSORVIDO NACONSOLlDAÇAO •••

PARTIClPAçAo DOSMI",ORITÁRIO$ •••••••••••
PATRIMONIO LIQUIDO ••••• ;. '.' • ,' ••••••••••

Capital Social __ .. _ ..

Reservas de Capital ; , .

Reservas de Lucro•• _
�

, ...

Açc5'es em Tesounria , , ..

TOTAL DO PASSIVO ••••••••••••••••••••••

='!�LV9=
CONTROLADORA

1985
CONSOLIDADO

1984 1985 __!!!!.
57.309.215

14.568.928
6.798.407
16.131.160
10.762.45t
3.888.lI17
1.409.156
3.750.406

.5.086.774
4.719.437·
215.137
152.200

227.325

4.987.�6
87.120.015
19.600.000
43.235,820
25.488.986
11.202.7911'

, 164.73tU25

412.509.682
53.648.493
174.553.487
18.244.358
1.145.657

143.128.077
18.617.840

2.490.290
680.480

�
1.036.181
1.014.908
11.135.988

199.149.652.
27.477.913
160.857.833
10.813.906

524.848.415

95.675.790
1.775.997

3a161.D21
16.962.372

370.969
32.481.884
5.325.870

528.274
88.623

3.319.955
254.828
228.733

2.888.393

55.705.080
8.245.052
44.115.478
3.344.55Q

154.730.825

DEMONSTRAÇAO DOS RESULTADOS DOS EXERCfclOS FINDOS EM 31 PE DEZEMBRO
lem·mUhares de çJUzeirOl)

- .

IIECEITA OPERACIONAL BRUTA••••••••••••••
Oeduçe5as da Receita Bruta '

.

RECEITA OPERACIONAL LrQUIDA•••••••••••••
CUsto dol.Produtos e Serviços Vendidol � ..

LUCROOPERACIONALBRUTO •••••••••••••••

Doopos. Openooionels .

HonorArios dos Administnldores ..

Despesas Gerais e Administrativas. , ..

1lespesas com VendaL ..

�preciaç�s e �ortizaça., , .

[)éspesas Financeiras ..

Receitas Financeiras �_ ..

O....... Recoltul'*-Ope _ " ••••••••

RHulmdo da EquivalOnc:ia Pnrimoniat......... , , .... _ ..

LUCRO OPERACIONAL LfQUIDO ••••••••••••••
R.IUI�do nio Operaçional ..

Ganhos de Capital•••. , .' ' .; _ •

Correçfo Monetária do Balanço _ � •

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA •••••••••

Provlslo para Imposto de Rend;J , .. .. .. .. .. .. • • . •

Partiçipàçlo do. Administrad.orel. ..

LUCRO LIQUIDO DO EXERCfclO ••••••••••••••
Participação dos Minori'Clirios

_

, ..

LUCRO ÚOUlDO CONSOLIDADO •••••••• " •••••

Lucro por Açlo ," • , , ..

Valor Patrimonial da Açlô� � .

N6moro da AçIl8s (milh8t8l1••••••••• , •••••••

CON'I'ROLADORA

122.671.568

(20.746.489)

-�
111.535.976
(19.287.7001

92.348.276

(36.900.602)
55.447.674

(4.107:9711
1580.<\151

121.121.0441
(6.228.492)
11.972.755)

137.916.5671
63.711.302

78.992
96.000.676

147.419.371'
(378.193)

(22.281.1651

124;760,013

r13.0.00.0001
174.2641

111.685.749

19,94
67.12

5.600,000

101.925.079

147.963.6471

53.961.432

112.035.2741
1217.8701

.

17.201.8311
19.281.3281
1498.516)

.

15.499.4821
10.663.754

82.282

�
43.957.364

19.413)

(12.522.5170)
31-425.434
110.748.000)

20.677.434

7.38
31.11

2.800.000

CONSOLIDADO

__-,,19..86... 19841984

732.139.702
1133.300.239)
598.839.483

1275.978.1091
321.861.354

-155.729.4081
12.122.6181

(43.560.2961
148.914.2301
13.278.290)
137.903.1431
78.049.169

1360.3281

265.771.618
(2.100,1311
2.069.062

(79.D56.885�

186.673.684

173.880.875)
(426.8551

112.386.954

lli81.205)

111.685.749

19.94

156.977;844
126.837.775)

'30.040.069
164.283.400)
61ic756.889

• 118.003.238)
1456.3881

C9.173.330)
(11.872.4741

1884.6551
(7.790.2131
11.753.802

�

47.86ÍI.416
113.2831

1.169.316

117.264.3381.
31.780.131

110.791.039)

20.969.092

1291.8581

20.677.�
7;38
'-

,DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS ACUMULADOS
DOS EXERCfCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(em milharel de cruzeiros'

1985 1984

Produtos Prontos
.

Prod'utOi em Elabonw;lo '" '" , ..

_'rlal-Prlmao 00 •••• ' ..

Total:.. " _ , _

�
714.760

1.515.406
4.931.668
13.000.000
19.604.264

286.226
1.598.475

67.857.316
9.344.142
48.51:t174

48.803.168
11.650.457'
4,388.282
14.670.611
10.748.000
3.869.740
'634.624
2.�.444

�
3.896.789
2.117.713

�
50.814.566
28.336.380
18.645.183
17.810.461
19.604.264
11.920.829
18.564.168

68.649.520
�

56.213._

545.914

�
375.861.593
84.000.000
194.352.823
97.528,710

4b4.846.41!i

DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICAçQES DE RECURSOS
DOS EXERCiclOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

lemmil_ da elUalrool

ORIGENS DE RECURSOS •••••••••••••••••••
Lucro Lfquido do Exercrcio ..

Despesas IR_tall quo nIo lIfotom o Circullnto

OapreciaçC5es e AnlortizaçiSet -. ..

Correção Monotiria do Balanço•••••••••••••
Resultado da Equivalência Patrimonial. .

AJienaçfo e Baixas de Ben. e·Oireitosdo Pennanente ..

Ganhos de Capital � ...

Participaç§o dos Minori1ários,nos Resultados
das Controladas , • , , • " .

Aumento do Ex�g.{v� a Longo prazo _ ..

Reduç/fo IAu�entol do Realizável a Longo Prazo ••••
ContribuiçO:8I para ·Resel;Vas de Capital. ; ..

Aumento do Patrimônio por Incoiporaçlo , ..

R.allzaç/fo de Copltal Soc181•••••••••••••••••
Ajustes do Exercício Anterior � .• _

.

APLICAÇOES DE RECURSOS•••••••••••••••••
�ividendos Oistribu idos � ,,' ), _ ..

Dlvidendos,Pt0P9stos. ..

*���
,

Investimentos "

'

..

Imobilizado •••••••••••• _ ••••••••• ','"
Diferido '! .

Em AÇli5eI.em Tesouraria. 4 ..

Em Aumento do Capital Circulante. _.

CONSOUDADO'
19841984 1985

376.881.593
84.000.000
194.362.823
97.528.770

, 87.120.016
19.6DO.000
43.235.820
25.486.986
1'.202.791l

141.837.685

281.543..1118
111.686,149

13.7T.l.OVB
79.056.865

19.1e.444
(2.059.0&2)

68T.205
63.562746
19.837..126'
5.510• .189

loa

281.543. tSB
7._.1,28
19.na_

3.2SUiS7
42.Gt9.243
.2.065.:ztJa

207.44).248

1J4.24cl.406
20.871.434

3.695.Q40
17,26<t.338

�85.413
11.169.316.

291-.658
3.020";71
12.888.662"
639.468
230'235

1.187.000'
71..6:16

44.2>10;406
1.õii4.õõõ
3.882.967

1.756.827
8.942.089
,1.\49.817
408.786

27.033.!120

DEMONSTfiACAO DO'CAPITAL CIRCUU\NJ:E .LfaUIDO.
•

10mmilbollllda c:noai_1

OONSOUDADO
1l1li4

476.387.728

CONTROLADORA
1985

198&

176.474.325

t11.885.749
39.024.874
20.677.434

NOtAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS'
.(fm milhares de C_Nzliros)

IiIOTA01- PRINCIPAIS PRÁTICASCONTAIIEIS AD(nADAS
aI AP....... do Resul_

O resultado III apurado d. acordo com o regime de competência'de exel1:rcios para 8 contablUzaçlo dai recelt. e cuttol
ou despesas cortespondentea. ajudado. pelo••feitos da correçlo mone�ri8 sabre as contas dO ativo penn,name e do
�im6nio Uquido.

Itl AtivoClrcul_
. Os valara do amo ci�lan. estio demonstrados aos valores de CUltO e. quandp aplidve', diminuIdol por provillo
pera .j..... 80 valor plO!'ávol de ..... Izaçfp.

.1 Porm_ .

'. . .
. .Demon.trado ao custo de aqtaisiÇlo e consiruçlo. corrigido mone;tarlDfT1ente com base no índice de varlaçlo da-ORTN"

combinado com os seguintes critérios:
"

c.1) Os invesdmentouM'n empres8s. eontrol�as. pelo m6todo de equival6nc.ia patrtmonial I"Nqta 05)"
c.2LAI dePf� do Iniobilizado lia calcúlad" pelo método linear "·tax.. quo lewm em conoiclePÇlo. o temj>O

,devido útil dobem.' .

.

'''OT<!,G - PROCEDIMENTOS DE CONsOLlDA�O
:
O. pro�(Ument� adotados na 'c��II� 'ilo OI previstos na L�i n9 6.404176 ��Instrl.lçlb CVM.n9·1s.i80, 1ientr.e OI
quais destacamos os $eguintes :. .

...

a} EI iminaçlo cIOsliildos das�tal entre as sociedades participantes da comólidáçlo;
b) Elimln&CIo das rece!tas .. custos decorrentes de neg6cios entre as sociedades controladas inclu (das na consoUdaçIo;
cl Eliminaçlo dos investimentos da controladora nas sociedades" controladas na proporçlo do patrimônio Uquic:kJ ...

corrllpOndentei sociedades inclurdas na cOl'tsoHdaçlo; e '

.cl) Eliminaçlo da parcela dos lucros nlo- raalizadOl contidos nos estoques decorrentes de neg6ciOl entre .sociedades
Jnclukfas na consolidaçlo.

02.1 - ÁGIO E DESÂGIO SOBRE INVESTIMENTOS NÃo ABSORVIDOS PELACONSOLlDACAo
O Ágio no montante.da Cr$ 2.576.542mil. nlo absOrvido na ConlOlidaçlo, corresponde. aquiliçlo de pan;""
c1paçê5es nas controlada, Weg Transformadores 5.A. • Cr$ 1.7D4.598mU: Weg Oulmk:a 5.A. - Cr$ 402.233mil;
Weg Máquinas s.A. • Cr$ 399.812m1l • Weg PenhaP_. S.A. • Cr$ 69.839mil.
O OeÂgio. no mon�te de Crs 545.914mil. nio absorvido na Consolidaçfo, corresponde i,equiiiçlo de parti.
CipzÇSes nas Controladas Weg �ionamentos S. A. • �$ 362.l92mil e Weg auOnica S.A.· Cr$l83.722�iJ.

02.2 - EMPRESAS INCLU(DAS NO CONSOLIDADO
Para efeitõ de conlOlidaçll). foram tornadas como base as demonstrações çOr:Jtâbeis das aocilldades'CÓIlUoIJIdu,citad8l'na Ngta .Exp"cativa n9 05.

fIIOTAOJ-CONTASA RECEBER DECLIENTES

Cnidito•• Receber de CUen '" : ..

Thul0l8 Cambiais Descontado.. 4 _ ,

Provitlo pl Detedo,.. Ouvidolc"». -

.. , _ .

Total:•••••••••••••••••••••• '

••••••••••

NDTA04-�

CONTROLADORA

�
2.951.405
12.132.0531

196.425)
-m:m

CONTROLADORA

_..!!!!!i
35.882.649
r5.174.232)
11.075.8791
29:612.538

--1!!!L -...l!!!i
2.034.522'
3.803.442
17.424.691

�

CONSOLIOADO

186;680.169
115.779.1881
16.347.5041

114.553.487

CONSOLIDADO

1985 1984

133.579.960
Ordl"'ri..
99,9860

1.000.000
23.755.695.
4.317.270
28.0n.965
1.704.588

29.777.583

44.899.552
(5.383.4371
�
38.161.021

23.670.121
31.476.019
87.982.937

143.128.077

NOTA,1I5 - PARTICIPACAO EM EMPRESASCONTROLADAS

1985 1984

NOTA 06 - IMOBILIZADO

DISCRÍMINliçAo

lmóliels••••••• "00'" •••••••••••••••••

Equip.lfMntOi e Instaf8ç4ef 4 ..
,

� • " 4 4

�eit e InnrurnentOi '

• �

Veh:uICl. " .• _._ -_
-

•• _

,' oi ••• '.

3.897.189
22.281.185
196.000.6751
7a820.832

2.365.198
12.522.517
11.948.9241
767.527

CONSOLlDADO
19841984 ,_

OepreclllÇ� ACumuloda" .•••• , ••.••••••••
'
••

�b-Total � '�" .'- •••

61,842.814
(679.4741

4.826.726

4.125.6.12
57.328

450.468

97.713.210
138.462.618
26.044.757
7.383.889

267.574.372

25.689.406
38.641.535
6.425.019
1.719.640

72.275.600

7.61B

175.474.325 . 39.024.874
7.000.000 J.064.õõb
19.544.000 3.864.000

120.838.835 10.331.668
7.906.105 3.569.728

21.385.385
408.786

19.711!i.691

1106.716.5381 . 128.160.122) ,

j;

:rOTA'"- •••••••••••••••••••••••• ; ••• "

CONTROLADORA

___!!!!!. _..!e,

160.867.833 44.115.478 •

CONTROLADORA
1_

52.571.753
5.607.590
8.530.982
582.209

14.983.3DO
26.281.231
4.604.260

• 61·7.115

1984

3.890.79Z
205.997

3.886.788
.. 822.848'
4.719.437·

..

NOTA 08 - AçOeS EM TEsoURARIA
A Compenhia procedeu a alion� d. totalidade de .... pr6prB açIIeI mllÍ!tldae em _raria _11!10 c:otoçd'o de.m...•

cado na data da 22.01.85. no montante de 72.304.258 oçllol ...dI"'rill e prefentnt:!.11 ao portadcir;oendo Q r....I_.'lrq"leIO däne9Ociilçlo <iÇorrida. em'VIIlor d. Cr$ ".522._11.� a umacollllS elf I'lfBIYI\_'fltia.
.

.

Os proçàl do .Iie_noç(o "�i1.nm � Cr$ 36,op a Cr$ �.DD.

....900.285
5.456.843

22.104.438

32.481.1184

67.288.534 46.885.906

(14.1Ij2.,7�1) • 124.378.9011

..;

747.388.9IIó
OrdIn6riao
86.3037
262.000

23.287.4J!(l
5.218.!I4O

26.516.4;10 <

399.8n
211.916.:zgz

�
-

1.901.506
2.480.780

3.383.7oo.0Ci0
OnIi"'riao
99.9911

,.002.000
34.800.728
6.801.907

....1i=:�:1
..oJ1,24Q;443
<1360.533

115.429.135

53.115.783 22.307.005

, {.
I

NOTA01- EMPRtSTIMOS E FINANC:IAM1!NTOS A. LONGOPRAZO
..

�"tltu�Fi_l_
..
Voncimon" .""-

Imobilizado

Penhor Aç4es

M1TA 09 - CAPITAL SOCIAL

O <apitai regi.lTado. o qual pefl'nce inteirament•• acionistas dDmioilladol no Par, 6 fCII'IIIId;J per 5.100m_ cJIj a;&iI.
.

sendo 2.400 milhliet cirdiniriao.é 3.200 ",ilhliet preferenciais, .......Ior nominal.
As aç6és preferencial. nlo teria dinHto 8 voto,ma gozaria daMQUinbi v.n-aa.m:
aI Prloridl\de no�do_I.', a1!6 O """ "'1Õf ....� cm_dtl4II<lIuçI'odllOCÕl!llda;.

�

- . WEG FLORESTAL LTDA. - Jaragu' do Sul • SC
Contando com cerca de 5 milhlSel de irvores plantedet. decorw
rente de apl1QÇIo d. lncen"livOIi fisCais. em Area de 4.451 ha...

IC:-lizados nos munlc(PIO'a�Co:,=!-':C;:l'!� SALDO NO IN(CIO DO EXERCtCIO _
- - ATIVj) CIRCULAN'I"S

.. 95.876.190 1a952.2821•••1111
" .....�Cr.O.3B).-.·. �. � o,. _ •• �. 1. .'. 4 � _. (7.000.000) t1.0&4.ooo) .

No F'M1t;do e)(.rclC'lO':::::::: :�: ::::: ::.:::- 4'UM...,. � ,__a.., 'tsi.309.1�'5Dlvl_"''''_01-Ct$3.4VpIAçl'o
. Varlaç/fo'................... ••••••••• 17.154:3491 41.237.299 t09.386.848 48.889.�. 11984· Cr$I.381. • • • • • • • ... • • • • • • • • • • 119.544.ooot 13.864.0001

• . 3as·' .

R.....,..para pianodaJllVtIItlmonto ••••• •••• • 179.557.4621 114.715.4341 CAPITALCIRCULANTE L,QUIQO••••••••••••••· � 19.786.691 :117.447.248 27:033.920
lII'LDO NO. FINAL DO EXERcfclO �' •••••••••••.•

Diretor Presidente • Eggon Joio da Silva
DiretOr Vice-Presidente � Gerei Edgar Baumer
Diretor de Controle - Alldor Luade... '

Dlr.ator Relações Indu.triai•. Euclldu EnvnendoerfW
Diretor Técnico • Moacyr Rogério Sens
Oiraror Regional � Peulo M. C. de AlbuCl'llRl»

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Em 11 de foverelrode 1986

Aos Aciortiltal e Adminiltr.dores de
'ELETROMO'FORES WEG S.A.

Examinamos OI Balanços Patrimoniai. Indi'tidull e Col1lOlktado
da ELETROMOTORES WEG S.A .• em 31 de. dezembro de 1988.
a COf't8IPOndente Oemonltraç'o de Resultados. os nssultadol
Acuf'nU:litdos e at Orlgen. e Aplicaç&tl de

.

Recunos do �ercicio
findo MUI· data. Efetua"101 noaol eXilmes .Consoante· norlnll
de auditoria geralmente aceitas. Incrui�o. por· conseguinte...
provas � regi.tros e documentos contibeit e • eplicaçlo di
outros procedimentos de. auditoria que julgIItIOI necetÁriOli ...
circunsdncia .

As Oemollitnç&Js Finlr1eelras, Individuail:' e Consolidada, do Iexerdclo.Mterior. 'que do apresentada. � fina '*' cÓJnparaçlo.
'

também foram por nós examinadas.
Em. noIIII opinlio. as Oemonltraç6es fiMnCeira referid. no pri.
fneiro parágrafo, lidas em conjunto 'com as Nat.. Explicativas,
represenqm .-:Iequadamente a poSiçIo patrimonial e • lituaç.lo
financeira individual. consolidllda da ELETROMOTORES WEG
S.A.. em 31 de dezembro de 1985. OI R.... ltadoo d.. Oporaçllol
e ai Origens. e ApUc.açl)es de Recursos dtae exerci_cio. de confor:'
midade com os pr'ncrplos contábeis genllment. acehol..lPlic:ItdoI de
manei,... unUorme em reI.,çio ao exercfclo anterior.

AUDIT - SERVICOS OE.AUDITORIAS/l:.
CRC'ISC) nQ0524'

.

WILLIAN KOHLER
Contador CRC rsci 095.235

., .

.

1986
Valor .

IlRDE '0:01.876
',10.10.91
10.10.87

2'JIo.e.a1�
·+:zO%.·ORTN 9.129.918 ,

70%ORTN + 12%Ó.a. 214.224FRANCES E BRASILEIRO

TOTALCONTROLAOORA 9.344.142
Emprasas Controladas
TOTAL CONSOLIDADO

3.081.432

12.435.574
Im""illzado

EGGON JOAO DASILVA'
l'reIidente do Co�1lti

de M(11in1stroç(o .

AONALDoVAU!RIOTR....,
.

T4Cnlco:Contobilklade
CIjC(SCI N� 8858

cPF. N'l_373.,.

WogT_ W. ....�. Wog WOg..... .w.a ....DI.............. _S.A. MlMau_s.A. _s.A.. QulmlcaS.A. _SoA. FIo_S.A. _s.A.
CapilllSocial •••••••••••• ,.. •• 7.246.000 8.883.820 13.249.000 5.656.000 6.588.000'. 2.000.00IÍ 115.800.000Patrim6nio Liquido Aju.tado. • • . • • • • 28.077.1:77 33.041.844 41.608.338 16.840.814 20.588.482' 21.028.477 '70.015.100Luctil (Pr.jurzol Llquldodo.Exercicio • • 3.990.805 6.�775 6.805.694 1.012.934 1642.513) 1.534.614 '77.271.51.AçIIeI em Quota, Pcb..,ldes
- o"antldade •• 4 4 • : • • • •.• • • • • •

- Eop6ciefCl_. • • • . . .
'

••.
'

..•••

Partlcipaçfo "')•••••••••...••••
SU�fAquIolçlo'no PerlO!lo ••.•••
Valor Corrialdo do "",,"'imanto • . • . . •

J;qulvaléncla Patrimonial••••••.••.•
Valor Patrimonial do I_.imanto ......
� (Ooololól LIquido da Amortizaçj'o ••
V"... Condbil do Investlmonto. ,. _ •••

ll6bit.o • � .•• � ;; 4 � •••••• , • , .•.•••
'

Crédito••••••••••••.•••.••••
Reco��••.••••••.

·

•••••

535.832
740.252

1.069.448.264
Ordinárias
114.5923
760.354

14.902.369
1.027.745
15.930.114

218.511
,c16..'�·
2.994.871

1.700..000.000
Ordlnirillo
82.8630

1.55'1.438
12.602.257

360;857
12.963.114·

.

69.�·
'",!.130�953 •

18,496.67$

1.999.832.000
Oioo_

99.981&

18.100.848
2.324.062.

21.024;608

21.024.608
1.62&:2'9

.TOTAI.

ao.999.899.800
Ordl_
99._

115.799.900
94.065.036
75.1149.8115
170.014.831

. t2CI.366�8112
222.124. t It
88.000.678

1118.124.787
2.03Q._

320.155.419
26.476.29&
48.613.17"
1ID.44UI1O

,_

8.3�337 257.3a& SIiB.Ir19

170.014.931

Ao-_.contt"lada. têm lUa data da encerramento !lo balanço em 31.12.85. exceto a Wog Mo101'8f S.A, cujo�!cjo_...... 111131.12.86•• quel'll'lllll1l da ....par equiVlklncia patrimonial. levontou um bolanço patrlmooiellntanncdWrlo 'lf .... I1I8J<S. em 31.12.85. .
.

46.076.838
21.642.332

,,� ..

't.

I'

}I

�. '{-

..
'

.\ .

') �

; ,

,.,

"!'

�

l·t

'.r:'

'.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JaraguA do Sal _ SemIlla d. OI a O'/Marqo/8O_� CORREIO DO POVO PAGINA, 10

sal, -para efeito ele dedu
ções no imposto a pagar.
Esta obrigado a apre

sentar declaração os con

tribuintes cuja soma de
rendimentos auferidos �m
1985, tributáveis ou não,
foi superior a Cr$ 12 mi
lhões e 800 mil. Neste ca

so, devem ser declarados
todos ,os' rendimentos, in
clusive 'os de imóveis ru

rais, seja qual for a recei
ta "bruta neles apurada.
Também está obrigado a

declarar quem teve a soma

dos valores de aquisição
dos bens integrantes de
seu patrimônio em 31 de

CUPOM DE INSCRIÇÃO

Envie cada trabalho {fotografia) acompanhado do
espectlvo cupom 4. Inscrlçio, endereçdo à Fun
taçâo Cultural de Jaraguá: do Sul, Av. Getúlio
Vargas, 503 _ CEP 89250 _ Jaraguá do Sul _ SC.
Escreva no envelope: "1� Concurso Fotográfico _
Jaraguá do Sul _ 110, Anos".

"

,

Promoçio: Fundaçio Cultural de Jaraguá 'do Sul
, Apoio: PJ,'efeltuta Municipal de Jaraguá do Sul _
Foto L088
Formulário de Inscriçio:
Nome: •.••••••••.••.••••.•••.•••.• 0

•••••
'

••••••

Ed· 'o
'

n ereço: , ..••........•. .; n· .....•

CEP: •••••.••••• Cidade: ••••.••••••••'. Est. . •••

Titulo da Foto: •.•...........•...•......... 0 ....

Foto Colorida: ••..•..... Foto P&B: .. � .• � .••.

Conjunto de rotos:
'

•.•••. ',' • .
,

'

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL
Av. Getúliô Vargas, 503
89.250 _ "aragoá do Sul _ SC
Pelo presente cupom, considero-me Inscrito no
1� Concurso Fotográfico: "Jaraguá, do Sul _ 110
anos".
Tendo Ildo·9 regulamento do concurso, concordo
com todas as Instruções do mesmo.

Jaraguá do Sul, ...... de L!.q ...... � .. � •• de 1986

PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUA 00 SUL,
FUNDAÇÄO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL'

I

Regulamento do 19 Concurso Fotográfico
"JARAGUA DO SUL ,_ 110 ANOS"

1.. Poderio participar do Concurso Fotoaráfico,
amadores ou profissionais.

2. Tema: "JARAGUA DO SUL _ 110 ANOS".
3. As inscrições serão feitas mediante Q preen

chimento do cupom anexo, devendo cada fo

to ser remetida com seu respectivo 'cupom
de inscriçlo' (original ou xerox).

4. Duas serão as. categorias de. fQt9S:
19 • colorida em papel
29 • preto' • branco' em papel.·

.,

.

5. Os· tamaQbOl du lotOI. I.rlf;) nO DÚIllDlO de
2Ox25 CDl.�

6. Para cada categoria o concorrente' poderá
participar com até 1 fotos.. . .

.

Caso a foto venha a ser premiada, a apresen
taçilo do respectivo negativo é obrigatórla.

1. Prazo de entrega dos materiais de 19 a 23 de
malo de 1986.

8. A premiaçilo e exposíção do l' ConcurSo Fo

tográfico Jaraguá do Sul _ 110 anos _ terá

lugar às 20 horas do dia 12-01-86, no Salio
Nobre do SESI.

9. A duraçio da exposiçio será de 08 dias (12
à 21-07-86).

10. Para devoluçio, o meteríaljnscríto ficará à

disposiçio dôs Interessados a partir .

do dia
22-07-86 pelo prazo, de 15 dias, na Fundaçio
Cultural de Jaragoá do Sul.

'

11. A Fundaçio Cultural não se responsablliza
rá por fotos, negativos ou cupons de inscri
ção perdidos, atrasados ou danificados du
rante a ltDDessa.

12. O juri será composto por 5 elementos, a se

rem convidados pela Fundaçllo.
13. As fotos de três primeiros colocados de cada

categoria, ficario de posse da Fundaçio .

. 14. Os prêmiOS serlo conferido�da seguinte for
mi):
Do 19 ao 39 colocados na categoria colorida;
idem colocados na categoria preto. e branco
e 05 menções honrosas para destaques. espe
ciais.
Premiaçio em dinheiro: colorida e preto e
branco _ 19 - Cr$ 1.000 _ r. - Cr$ 600
39'.-.Cr$ 400

15. As decisões da Comíssão Julgadora serão so
bereaas e irrecorriveis, inclusive os casos
omissos a este regulamento.

••• 8- ti •••••••••••••••••••••••••••••

Assinatura do Parti�ipante

HilEOS já recebelD deClaração de relda pessoa fisici ,:

A rede bancária já ini
ciou o recebimento das
declarações de rendimen
tos dos contribuintes pes
soas físicas relativas ao

ano-base de 1985. A lei
7.450, aprovada pelo Con
gresso Nacional em de
zembro do-ano passado,
fez alterações apenas na

sistemátiça . de retenção do
Imposto de Renda na fon
te. Mas a declaração de
rendimentos continua obe
decendo os mesmös quesi
tos, apenas agora a mu
lher que trabalha pode de
clarar como cabeça do ce-

dezembro do ano passado
superíor a Cr$ 196,8 mi
lhões, ou quem teve, em
1985, a posse ou proprie
dade de imóveis rurais
com área súperíor a mil
hectares ou que tenham
produzido receita bruta to
tal superíor .e Cr$ 82 mi
lhões.
A declaração de rendi

mentos 'deverá ser entre-
2'\le às agências bancárias
até o dia 31 de março pe
los contribuintes com im
posto a pagar ou receber
"e, até 30 de abril pelos
contribUintes isentos ou
residentes no exterior.

_j
-----------------------------------

.

. �
Confecções Sueli Lida..

I

. Veste bem Senhoras e Crianças
Antecipe suas compras de Natal aproveítando as

vantagens do preço e eredíärío Suell.
Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 108S •

F. 12-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Rau, nO 530 _ F. 72-2911 _

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

FURGOES, FURGOES ISOrtRMICOS E FRIGORIFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fel'Dli, 113 - Fone 72-1077

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se à vontade tomando
sorvetes e picolés "Pinguim", em vários sabores.

Temos também gelo.

Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
do Sup. Benthien) - Fone 12-2181. - Jaráguá do Sul.

Sorveles PINGUIM

r
...-:.,\�:.:4,.� .... '. _

�1� "",',., •.,..... ,. "c-,_ .....� ..,. '\', _'<'.•

o MELHOR DESTE VERÃO

"

\'(�

A rota da malha' )
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illentos Regionais

ormações, no mês de janeiro deste ano,

Jaraguá do Sul maís de quinhentos
.

mero foi obtido através do resultado
entre as empresas mais representati
que apesar de todos os percalços, as

empregando, garantindo, com isso, ca

os.

ão dos Ex-Pracinhas do Suêz do Lito
tarína, pretende realizar este ano, em

oriú, um Encontro Nacional. Este foi
discutidos no último final-de-semana.
a exemplo de outros municípios, man-

'

muitos soldados, que formaram a For
uarda do Canal de Suêz.

a programa de atividades,
suprimento de energia
elétrica em Santa Catari
na, sem racionamento. 5)
Lutar por um projeto po
pulacional para o país,
pondo fim a desorganíza
da explosão demográfica
que tantos males nos têm
causado. 6) Limitação do
custeio do aparelho do es

tado, ou seja livra a so

ciedade de um governo
caro que ela não pode pa
gar.

união do

ícípal do
, na últí
o postu

o a depu
iz Gomes,
esumo do
tende rea.
dos De

éter prio
ríbui esse

is pontos,
estar um

essoal e

relegioná-
2) Defen-

s dos mu

o. 3) De
catarinen
o descen-
fender o

Não se esconda.
Anuncie no

"Correio do Povo"
e tenha retorno

garantido. Ligue para
72-0091 e solicite a

VIsita do nosso corretor.
Um mundo de �egóc!os

para você.

TOS

cORREIO DO' '-C:ivo-

Semi-Exlensivo
Curso Pré-Veslibular

os compositores de Santa Catarina

��o de canções para as crianças cata-,
, abertaf: até o día 21 d� ma,r�o, nas

as inscrições para Q 3· Festível da
Inscrições: A partir do dia 03 de março até o diafância Catarinense-FECIC 86. O FECIC
07 de março. Local: Escola Particular Jaraguá.

um processo de criatividade perma- Horário: Das' 19 horas às 21 horas. _ Inicio das
ra as crianças, preferentemente de O

Aulas: Dia 17 de março (segunda-feira).
a ainda divulgar, publicas e distrib�ir DISCIPLINAS E PROFESSORES
'ficadas, através do sistema educacto- Português: Valter Bazzanella e Aristides CouU-

.

"

nho; Matemática: Luiz LUChlnl Filho, OSmar Pe-
oteiro Jacontaba, de Jeragué d9 Sul,

, , 4relll e Evellna Schroeder Rueckert; Fisl«;a: Fre
idência o' Sr.. J,:9-�und9 Wille! reínícía. .: demar,Runçol"' Ei Luis Nearl,LQU1mlça: Aldo Maul
19, às 14 horas, as anvídades. N��te_ ,':e:Nádjla Siqueira: Biologia: Aldo Maul; GeQgra- .erão ser feitas as matrículas para es-. r 'fia: Ruth Slémens e Sandra Emmendoerferi Hlstó

as, lobinhos e sêníores, pera .íngresso. ,ria: Gertrudes Alberton e Pedrinho Pi«in1nli.
is ou responsáveis são convídados a O.S.P.B�: Pedrinho Plccinlni e Gertrudes Albertoni
mícío dos trabalhos. lnglês: Silvia Hertel e Mauro Tusset.
paulino Berkembrock, do PDS de Join- OBS.: _ O curso terá inicio no 17 de março até o
na Câmara o desleixo da prefeitura día 30 de junho, no horário das 19:10h. às 22:30h.
io no tocante a conservação da Estr�- _ Apostilas adotadas serão do Curso Positivo.
que dá acesso a Schroeder e que di-

_ O Curso terá continuidade no '1!1 semestre, a
ílômetros a distância entre- ambos. Ele 'partir do mês de agosto ao mês de novembro.
oeder, mesmo com parcos recursos, Custo do Curso: Cr$ 300'.000 _ tua de Inscrição
lo o seu trecho, o que não acontece

e mês de março, _ Cr$ 200.000 mês de abril. _
Cr$ 200.000 mês de maio. _ Cr$ 200.000 mês de
junho.
Coordenação do Curso: Luiz Luchlnl Fllho, Pedri.
nho Piccinlnl.
Outras Informações: Fone: 72-1153.

ADVOGADOS
AURILENE M' BUZZI
LEONEL PRADI FLOmANl

Questões de terras - acidentes de transito - in
ventários - cobranças e advocacia em geral.

'Rua Reinoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 12-2711

Eletrônica·
MENDONCA
ASSISTENCIA TV, VIDEO CASSETE E

VIDEO GAME
Posto autorizado video game Daclar e Dtsmac.

Transcod1ficação de videos importados.
Rúa João Marcatto, 179 - Fone 72-2128

Jaraguá do Sul.

Posto de Vendas MareaHo
Chapéus, bonés vízeíras, camisas, shorts,

.. .. bermudas e cordas.
Em frente à fábrica. Amplo estacionamento.

INTERIMOY'EIS
'

Intermediária de
Imóveis Ltda.

IMOVEIS A VENDA

- 1 terreno cl 1.092m2 na Rua Preso Epítácío
Pessoa -

.,_. _ : ='i,"�
_-.:.... 2 terrenos na Rua Amazonas _ fUlldos

-

do
Ewald, pröxímc a Casa da Cultura.

._.' �--_ ..__ . ..... .
.

-

-- 2 c�sa. � alv�arla no Jaraguá Esquerdo
- 1 CI.\sa em alvenaríe de fino aeabamento na

rua 25 de Julho (Vila Nova).
R. João Píccolí, 104 - fone 12-2111 - Jataguá do Sul

Escrilíri I Contbil Garcia
CRC-SC 0015. Despachante credenciado sob n9 496

• Emplacamentos
• Liberações

* Transferências
• Seguros
* Renovações· de Licenças de Veícuíos

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

Fofo Center Lida.
J,\,gora sob nova direção

Revele. seu filme a cores e ganhe desconto ds 30%
maís uma ampliação do 20x25 e um álbum COR�O

brinde.

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05

SUBA NA HONDA

eHE GOU- A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. CO
MERCIO DE MOTOS, ASSIST:BNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINl.\..
" , Rua Adé.la Fischer, 239 ,(Rodovia BR-280)

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

Oficina Mecânica TIBERIO Ltda.
Rua Leopoldo Malhelro Do 67 _ Pone 72-1059 _ Jaragoá do Sul _ Se. ,

Serviços de lataria, pintura, polimentos em tod�s as linhas de carros-penseío

Motores à base de troca com garantia de 20.000 km.

Retifica de motores, regulagem, revísõee e demais servícos especializados
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Aqropecuâria Casa do.
Lavrador LI'da.

Os Herdeiros da Duquesa
38. ENERGIA EtanuCA .... A primeira ener�

gia. foi a querosene e óleo, depois a hidráulica;
-à, noite, Cl gente se orientava, estudava e tr.aba-·
l�ava à,o.luz de uma lâmpada de <iuerosene "la
lume". A primeira família a ter dentro de casa

energia elétrica foi a de .Germano Gascho. Pri

meiramente ele mesmo tinha um pequeno gera-
. dor e mais: tarde recebeu força e luz da firma

Schmítt. (), Sr. Eduardo .Murara também instalou

um pequeno 2erad9t noValo da Soçi�d�de, ali
perto. �a P9Ilt�,d.a Qranj�' ç.o Wilsçm. Em 1950 o

., Sr. Waldem.a:t'.Gumz illStalou.outrQ gerador, tam
bém nc.Valo da 'Sociedade, ali atrás do Grupo
Escolar. Em 1960, colocou um mais potente. For
necia luz para a Igreja e Irmãe,

Neste mesmo ano de 1950 foi feita a primei
-ra tentativa de eletrificação de Santa Luzia. A

- oferta foi do "velho" Kohlbach. Talvez estivesse

começando a pctência que é hoje.' Quem estava
.

no meio também era o Rudi Emmendoerfer. Eles
reuniram os colonos lá no Emílio e propuseram:
"Cada colono daria um poste, faria a instalação
em sua casa e pagaria a fiação quando come

çasse a receber energia. O Kohlbach instalaria o

gerador, .
faria a instalação externa, colocaria o

restante de postes necessários.A linha teria 1.700
metros, exatamente do Emilio até 9 Lehnardt. Os
postes foram colocados e os fios também. Quem
fez toda a instalação, externa e Interna, foi o Sr.
José Ferrazza. O gerador foi instalado junto a

atafona do Alberto Bortolini, mediante um acor

do, onde hoje.é o Rudí. A roda d'água tinha cin
co metros de altura e um metro e meio. de largu- ,

'a, com água por baixo, Exátamente para não dar
conta. A rotação não era suficiente.

A alegria foi apenas de uma semana: uma

luz bem fraquinha. Não houve mais acerto. Ao
contrário, muitos desacertos. Os isoladores foram
quebrados a pedradas, os fios sumiram, os postes
.aíram, o gerador ficou por lá e ninguém pagou
nada para o Kohlbach..Esta é a .hístóría que ficou
na lembrança do povo. O Sr. Kohlbach deve ter
uma versão. Quem sabe se ele não vai colaborar
com estes nossos apontamentos? A eletrificação
que está hoje, foi feita em 1960, diretamente da
Empresul do Bracínho, Com isto. as coisas muda
ram muito: entrou o uso do ferro elétrico, do rá
dio, da geladeira e tudo mais. Hoje ninguém mais
pode passar sem energia; as lâmpadas de quero
sene são apenas um objeto de recordações. (Pró
ximo capítulo: "Os Duqueses Também Gostam
de Futebol").. ,

Distribuidora exclusiva das rações e concentrados ,uGlJABI".
Mantém completa linha de defensivos, adubos,' sementes·

e ferramentas agricolas.
Loja 1 _ Rua Joinville, 1.194-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.

Loja 2 _ Barre do Rio Cêrro Fone 72-2223· ... Jaraguá do Sul -SC.
Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 Fone 13-0066 - Guararoirim ,- SC.,

.' .

oBANCO IOIAL
I

>

...•

• FRIGORIFICO -GU M·Z· S. AI

ANO 40
1945 - 1985

PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE E
HIGIENE, COM INSPEÇ!O. li$DERAL SOB N2825
FRI'GORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇÕES

O..........esti.lIIncOdafleml..... _

':EBESC
..

�

More bem. mere DO JardiDl' ARa Paulal
Lotes com ínfra-estrutura completa, prontos pare construir o seu lar.

Localização privilegiada no �NOVO Jaragua Esquerdo, agora com a pavimentação
facilitando o acesso e valorizando o seu mvestímento.
'c"

APR0VJ?!TE··A.S:·CON:DIÇOES' ESPECIAIS DE LANÇAMENTO.

. . hlform�ções·e Ve�das COJll' a i(arantla e seguréP1ça de

. Empreendímentoe
..

MarcalloIlDobiliários
Av. Mal. Deodoro., lUg. Pone 12-1136 - CRECI,_ 093 _ 11\t REGlAO.
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Juqa4 Clo'StII ...�a a. Oi a O'I/Ma�t81: -, - - :: -�,? _'.:- �CORREIO no PO:vq--�-�--� ,� ....
_

Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Dlreton EuaüJo Victor ScJmaödtel • Jom.PrOl......... _ ,�
n9 7']1) o Diretor de Empresa JomaUstica n9 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico o GeográficO de Santa Ca
·tarina. Redator:FJivio 1086 Bl1IgIl8Io • DRT-SC n9'214/
84. Repórter: Y"oane A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. R�o Administração e Publlddade: Rua Co
ro1.1el Procópio Gomes. de Oliveira, nC} 290 - ex.P08-,

tal, 19 - F�ne 72:.0<>91 _
..

89.2S0-Jaragu" do Sul-Sc
.

Impress� nas oficinas da Qrgànização
,. Cont'bll UA Comercial" S/C Lida.
Aísin&tura Para Jaregú do Sul •••••••• Cr$100.000 .

·Oy.ns cidadei •••• ; •••••••••••
'

•••• Cr$ 130.000
Nómero AVU]s() Cr$ ,.. .. 1.500
Número

.

Atrasado ••••••••..••••••••.Cr$-, .2.000
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia•.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pal Propaganda Representações Ltda.
Este lomal é assodado a ADIORI/SC e ABRAJORJ.

, Relojoaria AV'ENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

j6ias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOIOARIA AVENIDA

Na Marechal e Da Get6lio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

AgGra mmbém aquecedores 8

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 12-0448I
--------�-----------------------:

Lanznaster - O SEU RELOIOEIRO

,

, Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

,

.r \

A' moda certa em roupas e calçados está na

CINDERBLA. Vista-so bem com a

moda Verão da

: Cinderela
Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas

e na Bmilio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS.
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
, Tubos de concreto para ·todas as obras.

Consulte-nosl
.

Rua JoinvWe, 1.016 - Telefone 72-1101
'------------------------�---------------

,

Foto L O s S
Fotografias _ equipamentos de eine .

'oto _ som e video.
_

, . Ma,re.chal Deodoro ,302 Fone 12-0181

-- O CéL Vasco Kropp de Carvalho
enviava telegrama ao "Correio do Po
VO'í: De ordem de' S. Excia. Delegado
Executor do Estado de Sitio neste Es
tado, fica suspensa a partir desta data
(4-2-56) a censura à imprensa, conti
nuando ein vígor as demais medidas
referentes ao Estado de Sitio". Era o

governo cedendo, aos poucos, porque a

liberdade ampla e irrestrita acaba dan
do diverticulite.

--'- Era promovido para a classe "K"

da carreira de postalista, o sr. Eurico
Doubrawa. agente telegráfico nesta ci
dade. Funcionário exemplar de mais

de 30 anos de dedicação e honestidade
ao público jaraguaense, recebia longos
elogios pelo "Correio do Povo" por sua
justa promoção, pessoa na qual o "maís

antigo" tinha o seu maior amigo pela
sua dedicação ao "correio" de Jaraguá
do SuLApesar de seu passamento, con

.
tínua c' ex�mplo maís vivo do perfeito
postalista nesta terra.

CONFIRl\ �\ HIS�r(jRIA ... Barlo de Itapocu

r:

•..•HA 40 ANOS

--- A Assembléia Constituinte dava
o que falar. A UDN_apresentava uma

indicação no sentido de -ªer derrogada a

Constituição de 1937, apresenteda pelo
lider OtáviQ Mang.a1;>eira. No .día se

guinte falava o .líder da maioria, sr..
Nereu Ramos� que durante duas horas
defendeu o ponto de vista, do PSD que
era de ser mantida a referida carta.
Como o senador catarinense defendes
se; magnificamente o seu ponto de vís
ta, não se chegou à votação- do assun

to} continuando a discussão da matéria.
Nas eleições de 15 de novembro sai-'
rão os ungidos que no ano de 1987 de
Nosso Senhor Jesus Cristo farão os seus

pleitos para uma carta magna equílí
brada e de longa duração. Será. que is
so é possivel neste final de século?
.Deus queira, que com os homens à coi
sa �stá difícil!
-- Oficiais do 139 BC prendiam em

Joinville o individuo Joel Mira de
Paula Ai:àújó, quetrajandô ÜtICUhi1öt.:
me de 19 Tenente do Exército, percor
ria o Estado de Santa Catarina, anga
riando fundos para amparo aos muti
lados da FEB, vendo-se processado o

espertalhão pelas firmas comerciais que
entraram na conversa do pseudo mili
tar, mesmo porque donativos e/ou subs
crições eram expressamente proibidas
pelo Ministro da Guerra. Acabava-se
mais uma mamata. t

--- A imprensa local Iembrava o pri
meiro ano de morte de Gumercindo da

Silva, caboclo jaraguaense (assim dizia
o CP) que caiu l!0 primeiro assalto, no
dia 18 de fevereiro de 1945, na batalha
de Monte Castello .. A nota concluía
com um apelo: "Honremos a sua memó

ria, o seu exemplo, o seu patríotísmo".
Hoje o seu nome está na pedra na Pra

ça do Expedicionário e é nome de uma

rua.

- No dia 30-01-56, à tardinha o

preí, Artur Müller oferecia à Câmara,
funcionários e operários uma -churr.�s�
cada de despedida, falando, na ocasiao

o Ten. Hugo Alves Garcia, o dr. Mu
ríllo Barreto de Azevedo e o ver. João
:tÍ\Cio da 'Costa. No àia 31, no Bar Ro
dovíärío, os vereadores oterecíem ao

ex.prefeito um ágap�, com a compa
rência de..outras autoridades locais, fa
lando, na"ocasião o ver. Auglisto Sylvio
Procoehl, oferecendo a homenagem pro
posta pela casa de leis.

•••HA 20 ANOS

A Eletromótores. Jaraguá S.A.

publicava o seu balanço encerrado em

31 de dezembro de 1965, assinando

Eggon João .de Silva diretor gere�te,
Werner Ricardo Voigt, diretor técnIco,
Geraldo Werninghaus, diretor técnico)
Vicente Donini, diretor secretário e Ho

norío Pradi, diretor adjunto. Eugênio
Victor Schmöckel assinava as peças
contábeis e, pelo COAs�lho fis!=al �ssi-"
navam Olibio Müller, Victor Zimmer

mann e Nelson Dríessen.

-- O Dep. Estadual de Caça e Pesca
, !

baixava edital regulamentando a pesca
no Rio Itapocu, proibindo por 2 anos,
no trecho entre a ponte da Estrada de '

Ferro e a ponte pensil, em Três rios do
Sul. Assinavam o edital Baldícero Filo
meno, diretor da Sudene, Adalberto da.:
Luz Andrade, Inspetor Geral de Caça e

Pesca e João Zocatelli, Fiscal de Caça
e Pesca.

...HA 10 ANOS

.;.HA 30 ANOS

Com a participação do Juven
tus, Baependi e Acarai da Liga Jerague
ense de Desportos, Floresta de Pome

rode, Vasto Verde de Blumeneu e Gas

parense de Gaspar, todos filíados à Li

ga Blumenauense de Futebol, tínha.íní-.
cio a Copa Centenário, em homenagem-: i

aos 100 anos de existência dê Jaraguá.,
do Sul.

. - ". - , ,_ .. ,

_._.- Anunciava-se' pera meados' de

março o 19 Rodeio Crioulo de Jar�guá
do Sul, numa promoção da Prefeitura

Municipal, o C.T.C. Casco Quebrado
e Turesc, que seria' realizado nas pro
ximidades da Casa Comercial de Wal

demar Rau.
__ No dia 6 de março de 1916, na

Capela São José, no b�irro de João

Pessoa, às 17 horas, reahzava-se a ce

rimônia de bênção de Manoel Fran

cisco da Costa e Wanda Henschel. da
Costa, pela passagem de seus 60 anos

de casados, sendo OS descendentes, pa
rentes e amigos recepcionados no sa

lão da Sociedade Esportiva João Pes

soa.
__

o

O Governador Antonio Carlos

Konder Reis fazia visita' à Corupá, em

1976, depois de concluído o 19 Sem!-.?,
närío de Avaliação do Governo do Es

tado a exemplo do que fizera anter.i?r�_"",; .

mente à Jaraguá .
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Clinica Velerinária
SCHW.EITZER

DR. WALDEMAR _SCHWEITZER
Clínica de pequenos e grandes animais, círurgías, vacinações,

.

.'
,

raiÓ. x, íntemamentos, boutique. . ,

.

Rua Jolnv11le, n' 1.'78' (ém frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72-0919 JaragUj. do Sul. Santa Catarina.

_ Compre 8e1II� de CODStruçAo' na,

Arte·Láje Jaraguá .:

ARTELAJE JARAGUA
LTDA.

A melhor laje da região

e agora também com todo

Visite-nos

o material .de construção..

Rua Exp. Antônio Carlos

Ferreira, 850 - Fones 12-

1011 e 72-1292. Jaraguá
do Sul - SC.

;

')

I_i �__�__� _

NÓS temos tudo
para a radar a todos.

Yen a conhecer
a linha Chevrolet86.

Conheça a linha Chevro!et as. a l)1ais completa do mercado.
N6s temos o carro que você necesIlita para preen<:her as suas exigências. ,

SejaMonza. caravan. Opalá, Diplomata. Chevette 00 Marejó; você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.
Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha. .

, N6t temos pIlnos de pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

fi] Emmendörfer Comércio de."Yelculos Ltda.
,

IIv. M.l.·De.d.r�,557 - Fon"'72.0655 e 72-0060 - JaraDuá do sul·se

Lar ,flóveis
���, __ , Ja.ragai

CoMPRA E"V!NoA.
,

TRoCA, LOCÂÇAO,
INéORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇÃO "

�
.. -

DE IMOVEIS

Av. Mal. Deodoro, sn • Galeria Dom Francisco.
, Sala 13 ;,; Fone 72.0510' .laraluA do 'S�l": SC.

_-
, .

.
"

.: - ..._. .. ,�'.

:COMERCIAI;
,

FLORIANI
M6qulnils e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má-
, quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au
tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC, .

'

máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga
da, móveis para escritórios e acessórios para
máquinas em geral. '

Consulte-nos pelo Fone 72-1492 'ou na Rua Ve
nAneio da Silva Porto, 353•• 'aragoA do Sul - SC.

Descontos especiais em toda linha de
�

jóias e presentes na ;.,

JOALHEiUA "A PÉROLA"
Rua Reinoldo Rau 289 Pone: 72-1828

Jaraguá do Sul #'
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Arweg prevê investimentos de 'crS 2,4 bilhões el 86
� -

.

r:""

A diretoria da Associa-
ção Recreativa Weg, ten

l :
' do a frente o -presídente

I Célio Eisenhut, reuniu día
I

19 a imprensa para a

apresentação das obras e

aventes realizados em 85
e as metas a serem atin
gidas em 86. O encontro
culminou com um jantar
de congraçamento. No

Lateral
G. E. JUVENTU� _ A Ce
lese procedeu na semana

passada, a remoção do
. posteamento do Estádio
João Maracatto, do Ju
ventus, possibilitando, com
isso, o deslocamento da

arquíbencada pera uma

das laterais do campo e,

também, para que' possa
ser ímplantada a infra
estrutura necessárla a .re

construção do campo do
clube grená. Acredita-se

que até o final do ano o

Juventus já tenha pronto
o seu novo campo, possi
bilitando a sua volta ao

futebol.
VOLIBOL EM SP _ A equi
pe de volibol 'patrocina.
da pela _

Kohlbach. sob o

comando técnico do pro
Iessor Ariovaldo Xavier
dos Santos, joga na noite
deste sábado, amistosa
mente, diante do selecío
nado de Ubatuba, litoral
de São Paulo. A viagem é
um prêmio da empresa aos

; 'atletas qua defenderam o

seu nome na temporada
passada e que em 86 con

tinuam defendendo as suas

cores.
TORNEIO DE JUDO .,_

Uma equipe de judô adul
ta de Jaraguá do Sul, for
mada por sete judocas,
dirigida pelo professor
Sílvio Acácio Borges, com
pete neste sábado, dia 19,'
em São Francisco do Sul.

"no Torneio Encerramento
de Verão de Judô, na

praia, de Enseada. Dois
judocas de Joinville es

tão 'reforçando o selecio
nado locar e esta semana

já foram inscritos junto ao

COO.
.

VARZEANO/86 '- Até sex

ta-felraf dia 1" estarão'
iiberhls as inscriçõ�s pa
ra o IV Campeonato Mu
nicipal de Futebol" Var
zeano-, proIpovidQ pela Di

visão Municipal de Espor
tes, que no decorrer des
ta senlana já recebeu vá

rias inscFições de equipes
interessadas. O Chefe da
DME,' R a li 1 Rodrigues,
acredita que o "grosso"
das equipes deva inscre
ver-se na semana que vem.

'

âmbito das participações
externas, destaque .para ' o

, titulo" g�ral de campeio
da Oliseja pela.Bletromo
tores Weg, o sexto lugar
da Weg Máquinas e o oi
tavo da Weg Acionamen
tos, assim como o primei
ro lugar no infantil, se

gundo no juvenil e tercei
ro no adulto do Campeo
mito da' Liga Jaraguaense
de Futebol de Salão, além
de participação no certa-
.me da Liga Regional de
Volibol e Basquetebol.
Internamente, foram de

.senvolvídas 21 modalída
des esportivas, além de
sociais, como 1Q de maio,
festa junina, baile do cho
pe, dia da criança, baile de
encerramento, excursão' e
campeonato incentivo de
karatê regional. Os inves

timentos, eII). 85" somaram.
Cr$ 1 bilhão e 2 milhões
em obras, Cr$ 71'.290 mil
em esportes e Cr$ 273.538
em promoções socíaís e

culturais. Para este ano, a

previsão é de investimen
to de Cf$ 2.068.431 mil
em obres, Cr$-tOO.832 ·mil
à área, esportivâ � Cr$
156.733 mil em promoções
culturais e sociais.
A Arweg, em setem

bro, comemora seus 20
anos .. Até lá; deverão es

tar concluídas as :obras";db
segundo pavimento de -se

de socíal, e, ,·além disso,
as metas para 1900 pre
vêem a Implantação de
um placar eletrônico no

S!inásio de esportes, novos
vestiários, mudança das
.Iumínärías da avenida,' e
do estaoíonamento, refor
mulação na cancha de bo
cha, trota do alambrado
no campo de futebol, for
ração da arquibancada, ga:
leria dos ex-presidentes,
reforço na iluminação do

,ginásio,e�portivo, ímplan
tação de mesas de snooker
(4) e pebolín (2), mudança
do estacionamento e mu

dança do play-ground e

ajardinamento.

, FCF troca diretoria e Bolalolo
_

aguarda 2a. Divisão
A Federação Catarínen

se de Futebol realizará
neste domingo, no auditô
río da -Telesc, em Floria

nópolis, a eleição da no

va díretoría, em i que são

candidatos à presidência
Delfin de Pádua Peixoto

(apoiado pela CBF) e Jo

sé Elias Giuliari. Cerca de

sessenta pessoas têm di

reito à voto, dentre os

quaisWaldemar Vieira; da

Liga ,Jaraguaense de Fu-.
tebol e Pedro Bianchini,
da Liga Corupaense de

Desportos.

Os candidatos já estive

ram em Jaraguá do Sul

em campanha. Primeiro
foi Delfin e na semana
passada Giuliari, acompa
nhado do seu candidato a

vice, Heitor Pasqualotto. A
tendência dos votos de Ja

raguá e Corupá, são pera
Pelfin, que apresentou
uma plataforma e propos
ta de trabalho'e de apoia:
mento às .ligas' e clubes
melhor.
A vitória de Delfin Im

plicará na confirmação do

Campeonato da 2!J Divisão,
de Profissionais. A princi
pio, o arbitr�l�stava mar

cado para hóje, sábado,

porém agorà já se comen

ta na sua, realização no

dia 20 de março. - Estão

João Pessoa reeleae Uarlel aa
presi�êm:ia

Adolar Jahn, 29 tesour.
WäIdemar Setter. depto. de
tiro. Conrado Riegel, depto.

_ de futebol' R o n a 1 d o

Schmidt, depto, de bocha
Ingo Jahn e depto. social
Ademir Síeves, O conselho
fiscal é formado por HU
berto Fritzke, Udo Jahn e

Wer n e r Frenkowíack,
além de Josê Kienen e

Adernar Jahn, como su

plentes.
A nova diretoria calcou

seu plano de trabalho du
ränte 'o' mjndato de um

ano através de investimen
tos nas áreas social e es

portíva, além da manuten
ção do patrimônio, um dos
maiores do munícípío.

Sávio. estréia no Stock-Cars 86

A �ciedade Esportiva
João Pessoa, do bairro que
lhe empresta o nome, rea
lizou domíngo, dia 23, as

sembléía para eleição dos
novos dirigentes. Duas
chapas concorreram, uma,
encebeçeda pelo candida
to da situação Ervin Har
mel, que concorria a re

eleição e outra, pelo can

di(latQ: da oposição, Dorí
val Lange. Com urna mar

gem de seis votos, venceu
a .chapa situacionista (35
x 29), que 'tem esta cons-:
tituição:' presidente Ervin
Harmel, vice Conrado Rie
gel Neto; 19 secr. Altair
Augusto Píeper, 29 secr.
Alíberte Fritzke, 19 tesouro

Será aberta neste dia 2

p�., março (amanhã), a

temporada 86 do Campeo
nato, Brasileiro Chevrolet
de Stock-Cars, a ser de
senvolvido em oito eta
pas. pelo segundo ano con

secutivo, a Kohlbach. de
Jaraguä do Sul, através do
piloto Sávío Murilo Aze
vedo, revelação em 1985,
competirá entre QS grandes
, 'feras" deste esporte do
Brasil" com graudes chan
ces .de concluir entre os

primeiro, a contar pela
excelente estrutura da
equipe e do Opala, que

recebeu urna série de mo

dificações e adaptações.
Com isso, a Kohlbach

abendone defínítívamantá'
o Campeonato Catarinen
se poiS" considera .que o

retomo no Stock-Cars se
rá muito maior. As etapas
serão as seguintes:, Mar-
,ço/02 _ Interlagos, AbrÚ/
04 - Goiânia, Maio/ll _

,Rio Grande do Sul, Ju
Iho/07 �, Intetlagos, 'Ages
to/08 _ Brasília, Agosto/31
- Interlagos, Outubro/05
- Goíânía e Novembro/23
- Intérlagos.

Recorde Catarinense de .vôo 'livre
hoje obtida por um piloto
em Santa Catarina, através"
de asa delta.
Os demais colocados,

até a décima posição, to
dos .catarinenses, são: Ha
roido' Neves, , César' Cha
gas, Dávio Tubino, Rogé
rio Ribeiro, Arilton Tre
vísol, Danilo De Don, Ro
berto Pereira, Sílvio Kotu

jansky e Antônio Gonçal
ves. Além de troféus, fo
ram distribuídos Cr$ 6,5
milhões ein dinheiro, pela
Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo.
do Município, promotora
do evento.

Cruz·de Malta e raysandu elÕ R. da lUl

inscritos QS seguintes clu
bes: Guaicurus (Concór
dia), Cruzeiro (Joaçaba),
Caçadorense (C a ç a d o r),
São Bernardo (Canoinhas),
Botafogo (Jaraguá do Sul),
Atlético (São Francisco),
Tiradentes (Tijucas), Fla
mengo (Capoeiras),' Lagu
na (Làguna), além do Blu- Jaraguà élô Sul sediou
menau, Juventus e Pay- de -'15 a 23 de fevereiro,
sandu, clubes rebaixados' a I Temporada Sulbrasileí
da primeira: divisão. ra Cross-Country de Vôo
O Botafogo, que domin- Livre, com a participação

go empatou em bell está- de cerca: de quarenta pílr.
dio com a Embr�.cf) 'a 2 tos de Santa Catarina,
gols, quando promoveu a São Paulo, Rio Grande do
estréia do jogador Amau- Sul. 'Rio de Janeiro e Ar-
'ri e que. no día 8, enfren-' gentína, A modalidade de
ta a Tupy,' em Joínvllle, '''cross-couiltry'' é a distân
está aguardando o desíe- cia lívre, onde foi batido
cho da eleição da Federa- o recorde catarinense de

ção e a confirmação da 47,7 quilômetros pelo pí
segunda divisão, com mui- loto Pedro Leonel Lang,
ta expectativa. patrocinado pela Dalcelís.

Ele . saltou das rampas no
ÉM' CORUPA alto doMorro da Boa Vis-
A sé!Wnda" rodada dó" ta, aterrisando em lndaia1.

returno d() Canipéonato da Foi a' meÍhor distância lté
Liga' Cbrupaense de 'Des
portos" apresentou domin
go passado, os resultados'
Ouro Verde Ox3 D. Pedro,
XV de Novembro WxO
Antares e Hansa Huiriboldt Após a grande festa que 11 horas. Duas prelimina-
lxO ·Agua Verde. A roda- . foi a vinda do JEC a Rio res, marcarão o· coteJo
da deste domingo; l.narr.i) da Luz, em Janeiro, <> Cruz principaÍ, que deverá i'e
as partidas Antares je Ou- ' de Malta reàliza uni ,novo var- novamente uma gran-'
ro Verde,

'

Agua Verde x ômj�tos6, destà feild nes, de tórcida ao Estádio Eu-,

XV de Novembr' e'O, PP· te domingo, diante, d')' rico Duwe.

dro II x Hansa Humholdt. Paysandu, de Brusque, às
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Habitação: grlpo--'_e traballo prepara 8 relatório final'Is Inotações de Flávio José
o Grupo de' Trabalho, símos lotes à venda e os

coordenado pelo Sr. -Eu- .sxístentes � pagamento e
clides Bmmendoeríer, Cßl� a vista, na maior parte,
busca soluções para -o Os aluguéís são muito al
problema habrtacíonar em tos assim como a procu
Jaraguá do Sul, que e crí- ra, A construção civil, se

tico, está concluindo a ta, gundo Euclides, passa por
refa. O Coordenador re- uma fase. de grande de
latou as atividades do senvolvimento, p o r (! m,
Grupo, que pesquisou as observa-se que a conces

"YiIlte e oito empresas maís são. do "habite-se" (quan
expressivas do município do a casa fica pronta) tem
sobre as necessidades ha- sido baixa. :e que a maio
bitacionais, consíderando ria dos que constróem,
apenas as pessoas casa-.· pelo que observou-se, fa
das, sem moradia. Consta- zem-nas em etapas, talvez
teu-se a existência .de pelo elevado custo' dos
1.211 pessoas, que . vivem materiais e da mão-de
de aluguel ou que residem obra.
sob outra forma, em vá- Emmendoerfer afirmou
rías regiões do município. na Associação Comercial
A renda familiar dessas e lndustríal, que existem

pessoas, varia, em bom possibilidades de opere
número, de 3. a 5 salários cionalização, das seguín
mínimos, encontrando tam- tes formas: sistema Cohab
bem aqueles situados 'na (núcleo habitacional), via
faixa de 5, a 10 salários. BNH, _com administração
O Grupo - constatou tarn- própria, isto é, uma co

bêm que existem pouquís- missão formada na pró-

pria cidade, para dirigir o
empreendimento: as cóns.
truções isoladas poderão
ter financiamento pelo Sis
tema Prohemp, feito em

nome da empresa ou de
um grupa de empresas e,
ainda, prédio com casas

geminadas, através do sís
tem cooperativo. No ca

so, a cooperativa admí
nístraría a construção.
Em cada projeto ná um

processo diferente. Eucli
des acredita que das três
formas,

.

a que melhor re
solveria a questão. em

parte, seria o Prohemp,
criando as empresas uma

estrutura de grupo, com'
investimentos, que víabi
lízaría o empreendímento.
O Grupo, de Trabalho fa
rá, agora, o relatório final,
para .epreaentação a Asso
ciação Comercial, para
urp.a . tomada de posição
com' relação ao importan-
te assunto.'

.

O deputado Luiz Henrique recebeu informação
de que a cnação de uma agência do Inamps em Gua

ramírím acaba de ser atendida pela resolução n9 101,
daquela tnstmnção. A agência da previdê.ncia em Gua�
ramínm é antiga reivindicação da comunidade, que ha

.

anos se ressente -da falta de serviços previdenciários,
tendo que recorrer a Jaraguá. Criada a agência, o

lapas adotará imediatamente as providências' para sua

instalação.
Está confirmado para obre o tema "Contltulnte",

dia 26 de março, a vinda em que o próprio tem
a Jaraguá do Sul do ex- am pio s conhecimentos.

governador AntOnio Car- Konder Reis foi o relator
los Konder Reis. Ele fará, da nova Constitulçio, no

na oportunidade, uma pa- final da década de sessea·

lestra aos empresários, na ta.
Associação Comercial, so-

A draga do DNOS, que executa trabalho de re

tirada de saibro do Rio Jaraguá, está, agora, desenvol
vendo o afundamento e alargamento do mesmo, nas

Imediações da ponte Tavares Sobrinho. Posteriormen
te, procederá a retificação do leito, tomand? terras

pertencentes a Alberto Bankhardt e Ilse ��hIDltz.: Com
isso, o problema de alagamentos na regiao serao .sll
perados, .'

. l� I
Moradores da rua Joín- dades, quando das enxur

vllle, imediações da
--

re- radas, causando Inúmeros
creativa da Dalmar, estão transtornos. O fato tem
reclamando da ínsensíbí- acontecido com frequência
lidade do governo muní- e apesar das reclamações,
clpal na resolução de 'pro- dizem, nenhuma medida
blemas de água e lama foi alnda tomada.- Fica o

que Invadem suas propríe- registro.
Problemas semelhantes ocorrem em váríos pontos

da cidade. Na Vila Lenzi, na Reinoldo Rau, na Mare
chal Deodoro, são alguns exemplos. A questão somen
te será resolvida de vez, segundo o secretário de Obras
Afonso Piazera Neto, quando estiver concluído o pro
[eto de canalização das bacias hidrográficas; A partir
daí, a Prefeitura vai atacar os .pontos críticos. Enquan
to isso, teremos que conviver com o drama.
De cocheira: Já círcu- para Deputado Estadual".

lando o calendário da Pren- O
-

Décio está com o bio
te Liberal de 86. Nele, a co na rua. ,

inscrição: "Piazera 86 _

Municipalidade já pavimentou 173 -m1l12 de ruas
com frequência, tem deí
xado o sistema viário mu

nicipal em estado lastimá
vel. O secretário de Obras
disse que todos os esfor-

.

ços estão sendo dispendi
dos pare a restauração das
ruas não pavimentadas,
acrescentando que no in
terior, uma frente está
concentrada na restaura.
cão da região de .Iarague
zinho, partindo, após, pera
idênticos trabalhos na Ti
fa da Mosca.

JS vai ganhar creches domicili'ares

No periodo de 1983 a

1985, foram pavimentados
113 mil metros quadros de
ruas com asfalto, paralele- .

pípedos e lajotas em Jara
guá do Sul. No enode 83,
foram 23 mil m2 de asfal
to (acesso a Schroeder);
em 84, 46 mil m2 e, no ano

passado, 81 mil m2 de pa
ralelepípedos e 23 mil, m2
de lajotas. A informação
do secretário de Obras e

V i a ç ã o da Prefeitura,
Afonso Piazera Neto, dá
conta de que o programa
de pavimentação pratica
mente ínícíou-se em 1984 e

a continuar neste ritmo de
obras, a previsão de pa
vimentar 320 mil m2 de
vias

. públicas na atual
administração, deverá ser
ultrapassada, acredita o

títular da SOVo
No dia 25, com o corte

de árvores, foi dado iní
cio ao' acesso à ponte so
bre o rio Itapocu. A En
gepasa, superadas ques
tões internas, iniciou .os

trabalhos e a primeira eta
pa e o aterro das cabecei
ras, para, posteriormente,
ser feita a abertura em to
da sua extensão, da rua

CeI. Procópio Gomes até'
a Weg II. A Enge�lIasá
tem 180 dias úteis para
terminar a obra, inclusi
ve a pavimentação, que
será - de concreto betumt,
noso usínado à quente.
Assim que os aterros es
tiverem prontos, a ponte
'será liberada ao tráfego,
para melhor compactação
dos mesmos."

Por outro lado," as eu
xurr.�.(las que têm eaído

Com relação a constru
ção de escolas, foi concluí
da a do Morro da Boa
Vista, de 100Ql2, assim co
mo a ampliação da Alber
to Bauer, em mais quatro
salas de aula e dependên
cias. Na semana que vem

iniciam-se os trabalhos na
Escola 19 de Abril, ne Ja
raguá Esquerdo, no que se

refere a ampliação de
118m2, que se somarão as
instalações atuais.ANTES DE TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO INTEUGENTE. O projeto de creches
domiciliares do Programa
Pró-Criança, já foí implan
tado em 38 municípios e
atendeu 4 mil e 700 crian
ças. A meta para este ano

é atingir 8 mil e 100 crian
ças, segundo informou a

presidente da Ladesc, que
coordena o programa, Ân
gela Amin. Ela explica que
a estrutura do programa
é um autêntico ovo de
colombo. tiA mãe crecheí
ra de uma família com
renda inferior a dois sa

lários-mínimos recebe em
sua casa seis crianças de
zero a seis anos", diz Ân
gela Amin, acrescentando
que nesse grupo estão
computados os seus filhos
que estiverem dentro des-

,
sa faixa etária, e o proje
to garante a todos, alímen.

. tacão, assistência médica
e um mínimo de material
didático-pedagógico.
Hoje existem no Estado

-498 creches domiciliares
implantadas, das quais 8
em Jaraguá do Sul, sendo
três no bairro Vila Nova

(onde o programa foi pío-.
neiramente implantado no

ano passado com conjun
to com a Associação de
Moradores) e cinco no Nú
cleo Habitacional da Co
hab. A previsão para Ja
raguá do Sul, neste pri
meiro semestre, é de mais
seis creches, segundo a su

pervisora Alfa Pamplona,
devendo duas serem im
plantadas em março, duas
em maio e duas em junho.
Informou a supervísora :

que a procura está sendo
grande em todos os baír-,
ros da cidade e que no

mês de março iniciará um

trabalho de mobilização da
comunidade na Víla Len
zi.' que solicitou as cre

ches. Idêntica mobilização
acontecerá em Guaram!
rim, a partir do próximo
mês. Naquele munícípío,
com o apoio da Prefeitura
e da Câmara de Vereado
res, serfio implantadas iJ'ii
cialmente cinco creches,
de um total de dez pre-
vistas para 1986.

-

Calé SI S S-E
-.

.

Energe faz calDpanha/economizar
enerliá entre lunciolários

Visando atender as sollcitações da Celesc, a

Energe S.A., de Guaramirtm, tendo em vista a .

estiagem que assola a região Sul do Brasll, pro
vocando -redução no volume de água junto os re

servatórios das hidrelétricas, está tomando, já há
semanas, várias medidas para a raclonallzaçlo do
consumo de energia elétrica, entre as quais o des
ligamento de aparelhos de ar condicionado, dlml
nuição da 1luminação ínterna e externa dos es
critórios, tãbrícas e outros, aluguel de um gerador
de 135 KVA (já em operação), antecipação da ma

nut�nção de equipamentos e máquinas, entre ou-

tras medidas.
-

A empresa iniciou no dia 26 de fevereiro, uma
campanha envolvendo os

-

seus quinhentos cola
boradores, com uma palestra ministrada pelo Sr.
Paulo Time, gerente local da Celesc, que explanou
o� mótivos do racionamento e as maneiras pos
siv�is de racionalizar o consumo, para que cada
um faça a_ sua parte, tanto .na empresa como em
suas residências.

.
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