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JARAGUÁ DO SUL -' CIDADE SfMBOLO DA FAMíLIA- JOURDAN

Segurados' do 'umps ficam sem internações·· a partir do dia 1: •.
.

' .. , . '. .

:M:UD,icípio completa 53 anos dia 26
.

,. .....,
".

. .

"

:"0, município de, Ja- O Decreto-Lei 565,
,raguá do Sul completa de 26.03.1934, do In

qtJ.inta,-feira" ,26 , de terventon Federal em

rnarço" ,53, anos de e- Smta Ca\arin�,: Coroe
imíncipâção. Com mais nel .Aristilíeno Ramos,
dê 70 . mil habitantes criou o munrcípío de

terceit9 parque índus- 'Jar:a,guá do SU!I, cuja,
'trial diversificado é o publicação no diário

terceiro .maíor arreca- oficial deu-se no día
dador 'de ICM do Es- 27" ,na edição n<] 22_
tado, det�ntor de vá- ano 1. ,A instalação
rios títulos qlle expri-, 'solene deu-se' no ,dia

, mem a sua pujança 'e 8 de abril 40' meSIflO
sua ,potenctaJidade; ano. A 10 de maio' de
nenhuma qomemora- 1934, (15 apos após a

ção foi marcada para fundação dó "C9rreäo
comemOrar a data nem do POVO") era cIiada
mesmo uma sessão sole a Comarca de Jaraguá
neno Legislativo. f: que ,do Sul.' ,

,

por tradição, em Jara- ,Em '4 de outubro de'
guá âo Sul comemo- 1941 foi inaugurado .o

rá-se a data de funda- prédio da' âtúàl '. Pre

ção, a 25 de julho, es- 'feitura, centro admi
te ano completando n�stiativo e' po1íticc;> do
o 1110 aniversário. muni�ípio".:

Está havendo uma'
"guerra surda" no pre- .

"

enchimento 'de cargos. O
engenheiro florestal Ingo

; Paulo Robl estava cotado
para a diretoria de sane-

,

amerito ambiental (anti-
, ga Fatma) e era o nome

.meis em evidência. O in

dustrial, Loreno Marcatto
foi indicado para o Con-

: selho de
' Administração

"da Celesc e' Regínaldo
Schiochet, para o Conse-
lho de Adminístração da
d'sc, Frédemar -: Rüncos

suplente, de vereador,
chegou a ser cogitado a

, para uma das diretorias
da Celesc.

Esta será a triste reali- "

���ed��JaF��!ar�v�d��lci:�
" Governo, do Estado:- .difíceis nomes até para'- esc�lões ioferiore�

deft<}nta'rão, com a- rescí- Jaraguá do' Sul, alem m.entos,' sentíndo-se mar- e Inspetoria cÍê, Físoaäza- Observa-se que na Vila
'são do convênio entre os-, de não ter colocado .ne- ,ginaizadrO pelo 'governa.-, ção da Saude Pública,::o Lenzi, houve 950 atendí- .

Hospitals São José e Ja- nhum nome' río primeiro' dor Pedro Ivo a quem PMDB de Jaraguá do Sul mentes e 199 <consultas,':
raguá e- Inarops, ,a par- escalão do governo esta- terçou esforços junto analisou nomes esta se- ,: sendo 172 médicas e 27
t�! de to de ebrilvEm nota dual vem encontrando com correlegíonános, nas mana. Para a Exetoria " de e:r_IfermllRem,' com ga.,s-,'oficial, os nosocómíos ex- dificuldades para a indi- < últimas 'éleições. A frus- Estadual,- Fiscalização dir' tos de Cz$ 27 mil .entre iplicam os motívós à" 1'0- cação de nomes nos se- tração dos peemedebístas Fazenda, Delegadas Regi-;' medicamentos empregados',
pulação Q' informam que gundo e terceiro esca-. jaraguaenses foi rnanífes- ORal e da Comarca., Bese _ e recursos humanos.

.

Na
h�vrer:á .S?ménte inte�a- Iões . O prefeito Durval tada pela' nãn ida .na pos- e Acaresc seus atuais tí- Vila Lalau' os atendímen
çoes, particulares e a s:- Vasel não esconde a SUp se e tampouco envio de . tulares deverão permane- tos somaram 1:639, para
gursdos .de out�os..conv:- ,'frustração e descontenta-s mensagem congratulatória cer, de acordo com o pre-

- 267 consultes, das quaís .

n�os; Leia na última pa- mento com os aconteci- . pela assunção de Pedro, feito Durval Vasel, uma 199 médicas e 68, de en-',
gma. ,: Ivo ao governo, no dia vez que receberam o' Iermagens, Os gasto� fó-,

,
15 último. aval do partido. ' ram idênticos ao Postó .

,
. da Vila Lenzt

A BRASILlA

Durval Vase I inicie se-· Feira,' é' atraçâo,',
gunda-feíra à tarde, di'a. '',

- "

.

23, a peregrinação", de ;

A'"
•

três días pelos 'gabinetes 0'0,
, gropeç'uarlomínisteríeís de Brasília",

a busca de recursos 'ao 'A Estância Vale da '

'

município. Estão' prevís- Prata/Dois Rios,' está prota� audiências, marcadas mevende no Parque A
pelo líder da, Bancada gr,ópecuárQo "Ministro
F�de:al Luiz He��q�e!Odsa' João Cleophas" a 1� Fei-

.

SIlveIra,. nos Mmlsten,.. ra e Remate de Cavalos"
da _Agncult';1ra, "Comun;:- 'da' Raça Crioula, Gado
caçao, Inter�or, Educaç<l:0 Holandês e charolês -de.::
e Des:nvolvlmento Urba-

'J�lfaguá do Sul. A a aber
no além da EBTU, CNP e tura éconteeeu

-

sexta-íeíSarem.
, ra.' día 20, prolongando-se
até ó dia 22, quando; às.

POSTOS DE' SA(IDE
",' 15 horas haverá leilão de

70 animais oriundos �
. do _

Os Postos .de Saúde.: Rio Grande do Sul. Da ra-
municipais apresentaram ça crioula estarão' expos
os relatórios de fevereiro

tos e a venda 'cavalos e

Dto entrega cargo dia, 24: Corupá :��:�ofur�sm���osreg�!��
montaria e serviço, assim

Oto i'(' Erne.s!l:o Webea] timento foi de 'Cz$. 370, COmo gado holandês e

vice-prefelte de Corupá., mil.
, charolêS,� com destaque

entrega día 24 o cargo ao A rede de água, num pare, vaquilhonas puras ,

títular Albano iMelc)hertl, trabalho conjunto PrefÉü- com registros e irisemina ,

que ocupou por trinta tur.a!'Casan, foi ampliado das e touros de dois anos

dias ,durante as férhs. O em nove trechos, com a, puros.
período foi marcado pela extensão de 3.126 metros
'I'

_

d b b f" d' d d
Pôneis peHços estão

agl lzaçao ,as o ras, ,e ene lman ,

o ezen:as e

melhorias em setores pri- famílias. A ponte mista
também na Feira que

'oritá:dos,' o que arrancou de Pedra de Amolar, se-
tem o apoio da Prefeitu
ra Municípal. Como atra

�IQgios clos, próprios 'ad - gundo Ot0 Ernesto We-,
ve.!r's.ári:o[� rbUticos .Esta ber, foi· concluída e �n- ção paralela, no,' dia 21

de março, sábado" às 16
semana, a municipalida.de tregue ao tráfego, assim

horas show' com o' Grupocorupaense recebeu o mi,- como a ponte que liga Sambalançó A Força'croônibus adquiridos pa- BOlnplandt em, Corupá, _a do Pagode de J,oiriviHe"-.ra o trarsporte de estu- - Rio Natal, em São Bento
dantes dó interior, paw que havia sido dantfica- Jorn:al do Inferior, a

o colégio e escolase do -da durante as cheias de força,' da Coinul\lcação
Cep.tro da cidade. O invcß- fevereiro.

'

'impressa.
������====�==�==��=z�������__�_� � � � �� _

I'

HOSPITALIDADE JARAÇUAENSE.'
CONFIRME EM ABRIL NA CONVENÇÃO DO LlONS

Quanto a cargos esta

duais a nível regional
como Ucre, Celesc, Ipesc

IIRIIMa , ,Expositores Cromados.

Movimentäção Indu'Strial .
.. ���':"..?c

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C;ORREIO DO' .POVO
'�
_ A Rede 'Petninina de

:Coínbate :áo .Cãncer, capí
tulQ de Jaraguá do, S�l-

se�â fundado' até o "mês
, de mala. No día 26 pró- rrha, .São .f�ancisco do Sul
jximo Coordenadora Eg,,1 '

Guaramirim,' ,$0' Bento)tadual Ina Tavares Moel-: do 'SuÍ, Ri0 Negrinho e,
lmann, de Florâanópolís naturalmente, de Jaraguá.

informará ao grupo de
_Viv�an� BfiiE\��meis,"'senhoras que' encabeça' o

ter, '.de "Barra Veha, é a
movimento e convídades nova Miss Santa Catarina
o seu fundonamento.· eleita, sábado, l(iia 14, em
_O encontro

:

está. mar- Blumenau, ficando em
eado para o día 26 de

segundo lugéljf 'a Fevre--marco, qutnta-íeíre ',à sentante de
"

JOlnville e
tarde na AABB. A Red� em terceiro" a,,!(I,e Balneä
já, íuneíona em ,1� çída- ri6 -Camboriú Josane Dai
des éatarin�nses. e ve�' se BUchmann, prtmeírasendo' 'viabilizada em

p�c�sa ,00 Missl' Jiarä.J'
mats qu�{:ro cídades. ,O 'guA,. ficou em sexto lugarplantão, 'da: Retde, segun- .porr Gu�rajmirim;do a coluna tomou conhe- _Com sorriso de orelhacimento, será junto -ci U-, à:or/eltla O" casal Vilmarnidade Sjan'itál'lia.. Volila�

(Desírée Wíele) Valadaremos -ao assunto. res Barroso com o nasci-'
, "",O -Líons Clube Cídade mente, 110, dia 11 de marIndústrial está ultimando ço, às' 8h35m,in de Gusta
os preparativos para a

vo Valadares Barroso o
Campanha. da' Visão.' Tra- pIim.�iro filho.," Cumpri-atse da realização" de e-

mentes aos pais e 'tam,- nando também víolonce-: cio Santa Catarina.xames 'de acuidade visual
bém para 0$' orgulhosos' lo, o que é uma novidade ....0 Grupo de Lanchede caráter preventivo,' avós.'

.

está PliocUl!ando secreta- Tremas, comemorou ,os'que -atíngirá, d\e�ta ,f�i�a ,Jo.i das mafs concor- ria, para meio expedien- seus' 13 anos de Iundaçãotodas as crianças em ida- ridas a 'cerimônia inau� te (à tarde), para trabas' com uma recepção nade' escolar das red_es gural do Arquivo Hístö- lhos burocráticos. Interes, residência da Sra. Rosarnunícípal: e estadual. In�� ,rico ido Baependí, .día 16 sadas deverão se apresen ne Jahnke Vailatti, nadativa das ' maís louva- "

à noäte ,que reuniu díre- tar na SÇAR, na rua A- tàrde de quarta-feira.' veis, ,
.,

,

'

toria" conselho, ex-prest-i mazonas, -O Grêmio Es.portivo
'

:....;A. :pl"Opós�to, os dois
dentes, atletas veteranos ,"':'0 Cine Jaraguá apre- Juventus marcou para o' , clubes. -de

�

Líons -da: cidade'
e, demals eonvídados. Um senta sábado e domingo dia ,lo d� abril (não é mel1-ultimam 0$ preparativos coquetel oferecido pelp às 19h15 e 21h15 e de ,se- tira :niiol) a assembléiadª ,çonyençao LeoniStiça clUbe homen�geou os pre gunda à quinta-feira às para eleição da nova diIDiâ.rcadiiJ "pär� -,o� dias 10,� sentes. Nos�os ,par1lbén..1 20h15; "Tentação, na Ca- .reton.a e. prestação de11 e 12 de abril . A testa
-,O Baependi que é o ma" filme nacional, com contas. Cláudio Ol1ng.er:da, ,org�nJj2íaçã(i) ,o diretor maior "'clube sotiai-espor- cenas de relacionamento Vieira é o pres�ente ada çonvenção ,ArYberto 'tivo do Norte do Estado 'sexual e., violência: ,Cen _, tual.

'. ,
-

Bartuscheck É a segunda elege no dia 30 a nova sura 18 anos. _Curiosidade: A SouzaConvenção que Jánaguá diretória ,.0 nome em po- '_ApesaF do atraso, ,agia Cruz comercializou' em 86sedia., A oqtr,a aconteceu tencial' que apareCe, para deremas '!ao ex'\gove:r.na- um volume de 168,9 bihá dez anos.
.

'

.

-,

substituir Raine� Modro dor Esper'idião Amin , o Ihões de cigarros, ' 15,5%' ,.....Outro' clube de �e.Fvl- é o de João Bàtista Prim cODvite parà a cerimônia) superi0f ao anQ ant�ri(jrco �m 'crescente atrylda-' que, certamente, haverá 'de transmissão do cargo A marca Hollywood � ade ,e o Rotary. No dIa. A
de dar continuidade ao !de governador e vice-go- líder no mercado detendo'de abril, o clube sera ,0 trabalho' de seus anteces-

.

verIiador, ·aconteqida' dia 30,6% do total fabricadoanfitrião do Fórum Rota-
sares. 15, 'no auditório do Palá- 'pela empresa.rio, que .reunirá no C.A. _A Sociedade CultUl'�Baependli· rotar�anos das Artistlca, que em sua Es

cidades de Joinville, ,.Pe, cGla·. de Música e.�,tá ensi ...
.
..-'

Nossa agenda -brança
.!Ie sábado, 21 de março,
'registra os enlaces ��t;rb
moníaís, na MÂTRIZ" às
16h15, de Nelcí Almeidª
da . Silva/Margarida -Polla
uf e Juen Carlos Thom-'
psón/:Margarida Polluaí:
l1hiS _ Valdemíro José
Camprc�gheIl/LaíFes May�r·'
e ás lah _ "Sílvio Píane-
zer/Leonílda Silveira d�e
Borba. Na BARRA, 18h
Alair Pormlgarü/Leonete'
Gusa e no RIO.MOLHA,
20h, Juarez Jurandir Vê
gin,àlMárcia .Ramthum.
As 20h15, no C.A. BAE
PENDI, Décio Bogo e' :te
omcs Cisz .E dia 2Ô, S'ex

ta-feira, na MATRIZ, ca"
saram-se Pauló R01;)ert-o
'de Albuquerque e Carím

, Baratte.
'

& InformaçõesGente'

Um flagrante da mesa -príncipal, durante as

comemorações. dqs 35 anos de fundação do Ro-
tary Club de Jaragué, do Sul, COP1 .ii presença
do casal-presidente Aristides, (Marlene] Panstein

ê autoridades convidadas.

DR. .. MURILO' 35
ANOSl?E:A.DVPCA�IA

.

O bom amigo e com,

panheíro Dr. MurUo
'. Barreto de:Azevedo, 0
maís causídico'militan«
te' de Jaraguä do sei,
comemorou segunda
feira, 16 de março, os
trinta e cinco' anos de

. instalação de sua ban
cada advocatícia na cídé
de. Com. uma carreira'
brilhánte e atuação re

qonhecida . como deáA .

,

portista emérito.
-,

:pro?,
'fessor e partíCipe' das
·�tividade,S

.

com:un!Uá
rias, o DL ,Murillo com

pleta 'sete 'lustros de
bons serv�ços à causa

da ju�tiça e do bent:
comum, formando com

a esposa D. Lila e o, fi
lho' Sávio, futuro advo-

'.

gado e umá dQs 'reYe;�
lações do. automobHis;
mo nacional, uma fami
lia ,exemplar:, _

O "doktal.' foi . :bas,.
tante cumpritnentadç>
no dia 16, quando da
inauguração do Arqui
xo Históriço do C.A.
Baependi

.

,onde f.alou
em 'nome dos . ex-pre- .

sidentes, arrancandi>
'

aplausos,
.

Renovamos
os cump��imep.toª p_�lél
ass'inafação da impor
tante data dentro

.

da

I !111ia ca.rreira profissio-
\ nal. .

.

ANTES DE .TO�AR, UMA

DECISÃO, TOME' UMA

DECISÃO' INTEUGENTE.João Maria'e
Calé SI,SSE

o ponto elegante de, vestir� os seus piin
polkos. Agora na Marechal. DeQdoro 819, a sua,

espera, sempre com as últimas novidades.

Mamãe Coruja
SeUs filhos inerecem uma loja só pa:.:a· el�s.

LOja Mamãe CQrúja o casÚ�lo de _�eu reizinho "l
sua pdnceslnha. Enxovais para bebê, roupas in
[anta-juvenis.

�

peTflUDes, bijouterias, artigos Pilrâ:
pres,entes.

.

, • ..., '.
, Rua Barão, do Rio Branco 168 _ Fone 72-0695

Jóias, relógios,' pulseIras, anéis, alianças,
prataria,

.

artigos eJP" Quro e ludo o, mais para

..presentes na

,

Relojoaria Rveo'ida
'�Mai'echal ,Deodoro, 443 e G,etúlio Vargas n° 9

-========:=======;;::::;::::':::=:::::f:===��-�=-=-=====::=:::�====:::::'=;=��=====::;;;:::==:====:===::;::;:�,__

Sorveteria Ki-Delícia Em Jaraguá do Sul, uma D,óva opção para'você. '

Venha, comprove e usufrua das saborosas sensações Kl-Del1cia.
Aceitamos encomendas para festas, aniversários, casamentos e ou''
tros acontecimentl)•.,Rua JolnV-llle n'.2;680 _ defto.te da Arwe_g.

junto áO'Mé-FÇl,a�ão Malb.às.'
"

__..........,.;__..--.........- ...... -- ....
'

_�_.,....����,��ã�·-,�.7�;-:�':�7'�,n�:��,i�.·--�.����--Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lIOAS· Clubes. ultillall preparativos da Convenção do· -Inês de IIlIrll.
: C.A. Baependi cullua e preserva sua memórit8 hi'stórica

, .
'

Dez anos depois; Jara- dä sessão plenária. e eleí-: .

guá do Sul volta a sediar ção do futuro, governe
uma Convenção Leonístí- dor, no Sindicato do, Ves-

o Clube Atlético Bae - prestaram relevantes ser- do patrímôráo b�stóric'O
co do Dístríto L-lO desta ":tuário;' 15h30, Chá, daß,

pendi inaugurou às 19h30 viços ao Baepéndi .além
'

do clube iniciou-se em
feita nos dias 10, 11 .e 12 Domadoras' no Juventus

mín dê"" segunda-feira, 16
.

de partícíparem de forma 1985 e que", embora
de abril, organizado pelos é 20h30, na Arweg [antar .

de .março, o seu Arquivo' op EP91s1Q 'eU E'pE;)E)_sep 'd I'
. Líons Clube Centro e Ci- festivo comemorativo aos .

aquem as ganas con- dade Industríel. E a, 24\l· 25 anos- 'do Líons Cen't'ro.__Histórico, que ocupa dilas clube e de Jaráguá do' Sul quístadas pelo clube, é um '

dependências no hall da E ao encerrar duas ver- iníc-io promissor e que
Convenção. que trará, à Para o día 12 de abFit; do .

entrada principal da sede, dades de que "quem. não deve ser substancíalmen-
' cidade, cerca de mil con- mingo, o programa prevê

NQ ato ínaugural ,0 pré- '�, honra os valores do pas- te, enriquecido à medida vencíonaís, entre Leões, e para às 9h desfile leonís

sídente Raíner Modro des sado, não é digno do íutu '

que novas doações íígu- Domadoras, que partíci- tico pela Av.' , Marechal

tacou que o clube come- ro' e que 'o esforço do rem no Arquivo. parão de uma ampla pro- Deodoro, às 1 isso confra

ça a saldar um, débitö com passado sempre' foi. maís A solenidade' foi pres-
gramação, já' definida. ,O ternízação, troca de

:

pins
muitos que de forma' de- árduo, que do, presente e tigiada pela diretoria"

diretor da Convenção é .o
,
e ,108mb_ranças com aperí-.:

sint�ressa.da e com eleva- futuro". Medro disse que conselheiros, atletas ve-
CL Aryberto Léo Bartus- tívos ê às 12h30 churras-

'

do espíníto cofunítário a coleta e classificação' teranos e convidados do chek, quê informou ao cada e chopp de confra-"

clube .0 Baependi, funda-
'Correio do Povo' que- as-, ternízação, no Agropecú-

.

do em 1939, sucedendo o
onze comissões. formedas ária. ' , "i

ex-Sport'Club Brasil, ho- para a' organização do PALETRAS' E
.

evento tem' se reunido HOSPEDAGEM '

menageou os ex-presi-
dentes concedendo-lhes o

,com frequência paTa ulti- Numa das sessões
--

ple- ,

'

,
'

1
.

b
. mar detalhes e bem rece nárias do día 11 ,0 "CLtítu o de sócios eneme-

ber os -vísítantes dos 43
' ,

.. Ed E d Agustín Suhva, ex-dire-'
Em três dias somente cordata, o que' tem trazí- ritos: mundo mmen Ö

clubes do Distrito 'L'�,10
.

tí d f
'

d' t' ílíd d
.

, erfer, LUl'Z de So.uza, ,A-1" tor da Associação Inter':
a JUs IÇ� e enu a qmcor, o m ranqut 1 a e e te- p'ROGRAMAÇÃO

' " ' ,

d
' - ' ,

d
'

--.

f
--,

varo Batalha, .José Nar-
. .

--

' .• nacional de Líons Clubes-
ata, preventíva ,e três mar aos, ornecedores, que, U -

O
empiesaã "lJaraguaem{ss.;I, relutam em fechar n,egó- loch, Muríllo : Barreto de

'

Pd�ogrl.aOmd,a mbar�la,s: fará palestra aos conven-
,

Azevedo Haroldo RI'stow ra o ia e an, as _ cionais. Agustin é gradu -
, e

conforme editais publica- cios, o q�e é nocivo ,para 8' 20 h
'

I
-' _ - _ _ .--. -'

,

-- "L'oreno Marcoto. A',ntônio
' as' oras, no ga pao ado em economia e admí-

-

dos nos dias 13 e 16 de O' próprio desenvolvímen- '
'

março na imprensa, no to das empresas.. _

Zimmermann Arno Hens-
de festas da Igreja Matriz nístração de empresas"

intuito de solucionar suas A Associação Comer-' chel Sigolf Schunke Vic- recepção, .ínscríção, hos - 'gerell:te geral de vendas

difiQuldades momentäne- cial e Industríal de Jara- Bauer, Francisco Fischer, pedagem e .triag9,emh 'dös da Volkswagen do
__

Bra

as, evitando qUe sejam guá do 'Sul, repele ,estes Geraldo Marquadt, Ar- convencionais:
n

• oras:- isl e, :p:re?ide�nte da '.Cia:
1 id b b st

. , , tur Brel'th'aupt, ,Alfredo haste1aOmehnto da", bAanCdIJeSl-, Munícipal: _

tle Serviços
eva as iii que ra, com oa os, por' serem mven-.

prejuízos a todos As al- dicos e improcedentes, Krause, Artur Müller' ra�i. ora� ,na
a ", Públicos d: São José dos

tas taxas de juros, prín- não se sabendo a fonte,' Eugênio Victor Schmökel p�:meára�essaihda,�: ��ui
- Campos. Sao P�ulo.

cipalmente, levaram a ou o que os empresários 6tacíli:o Pedro Ramos
mao o ,anse o IS na, Segundo o Diretor da

Mirtes Confecções, Pam- qualificam de "central de Heinz Mahnke, Bertoldo L-lO; 14 horas no -ffi:smo Convlómção, ii Al?'fberto
Indústria e Comércio de boatarias"; O presidente Kiitzk�, Alfredo ,Leitholdt �ocal a segund� ,s:ssao e Bartuschek,a maior �ifi
Máquinas e Ferr�entas do Sindicato dàs''Indústrias Rainer Wiele e Freymun- �� �?h't nOd aud��O, .

do culda?e: para a orgamza-

M Ih Sa R d v, r • D' 1 do 'Grl'mm'. ' m. lca O
_

O es uano,,, 'ção e a hospedag�tn, de,-, -

e 'a as n ema a pe o esutano, '

- orva' I 1 d'

C t d Arquivo a msta açao so ene. a vida aos poucos leitos'
dir conconJata Marcatto ',afi:J;ma que

H' t�n� am o

'lha-'o do Convenção ,seguida de disponíveis nos hotéis
- .

Este pro.cedimento é "essa fonte de boatos IS onco o pavi '1 B d'
,.' ..,'

absolutainente normal, pa precisa �er combatida,. S.C, Brasil nome .dos fun- coqu�te no ae�n L, Todavi_a, "BartuS:Cllek des-
'.

ra salvanguandar os inte- pois vem prejudicàndo os 'dadores, galeria, 'recortes
No d�a 11 d� él?nl. sab_a- taca qu�: a , ,comunid�d�,"

resses das empresas e de negócios e 'gerando um cH de jornais antigos, livros -d10 9h.30, ,pnH1��r .�ess�� ,�em <l:��lando, ofereç�n- --
S U 'p

.

r do s ma de 'm'al-est'a'r e 'de_I'n- de ata�, albuns de foto- p:en�na no au � ano, 'o _reSI e_ncips para a, a-
e, � pro nos c e., re .

,

'f" 'f t d 10 Concur
Smdlcato ,lOh, Forum Leo . comodaçao dos conven-

Todavia; circulam boatos segurança o que cOmpro- gra JaS, o üs o ,

f
.

"'" D d' \
'

." ,

".

na çidade, de que outras mete o com andamento so Bonecas'Vivas em 1959, .n(�s 1�0 dar; .. ema orn"', ,'�ionais, Ele lembra, ,que}
empresas' estaria,m na emi- das atividades empred'l� 'galerla ,de fotos de 'equi- A

sco � ,_

e In�entes) . nt Interessados. em cOlab_?-
nência de solicitar con- riais". pes de futebol, bolão, vo- 10sh�300claçEao I 'd omD�r�Ia, rar com o LlOns, P9derao,

libol e tiro ao alvo, pe- ,,'�, sco a e, mge,n c�ntact�r, corp C; Eespon-
dra fundamental dos só- t�s-Presldente� , Secreta: savel· p�a COIXnssao. _ d� "

) b
'

"t a!i,olo no e ,Tesoureuo no Cole hO!'l,pCdae-em sipmar de
c} os- enemen oSpa'vI'lho-e's- gio São 'Luís, 14h, segun- chi' p-'elo F�ne: 72-0444'

"

mas vanos e, ,
,

.

dentre outros . Mi�roem'pr�'sários
'

·Iocais ,'" foram'
DOM HONORATO ti

' . -

DEIXA o BISPADO a
.

Brasilia-

Concordatas: boatarias'., vêm
prejudicandO ,as, emp,resas

Barr,a ganha o curso de' 2� grau
"

o Conselho Estadual, de través de parecer o' cui-,
Edlicação baixou ato apro ' so -supletivo de, segundo
vando a ,criação de dois grau da, Sig'ma, _, Empre
colégios e uma escolÇl. bá end;imentos EducadQn!iis
sica na microrregião. Em ,na' mabiHtação', de "Dese

Guar,amirim ,a EsC:o.lai nhista de Arquitetura
li

Básica São, Pedro passou com duração de ano e meio Mudança importante na ' Microemp,resários de sília, De Jaraguá cio SuÍ,
a Colégio Estadual, ofe- Tal curso será des.envol- cúpula da Igreja Católica todo o País promoveram 'representando .a Associa�
recendo a habilitação de vida à noite, junto a Es-- :em Santa Catarina � o "esta semana a Marcha ção Cómercial e Industrial
"Técnico de Comerciali- cola Municipal de 10 bispo de Lages, dom Ho- .siobre Bl\�síl/ía, exigindo da Micro e' Pequena. Em-.
zaçã.o e Mercadologia" e' Grau Albanp Kanzler.

,

narota Piazera" jaragua- garantias e salvaguan- pre�a,do Vale do Itapocu
em SQhroeder, a' unidade A Câmara de Vereado", ense nascido na Barra do das - para a continuidade participaram· os diretores
de Braço ,do Sul passou

"

res, por pröposição do, Rio CerrO, pass<ou o cO-, d� suas atividades notada João 'Pedro Steinbach,
para Escola Básica Lu;z vereadOI: Lui,z Zonta, á- mando da diocese para mente no que toca a re-

. Paulo, Ademir Floriáni
Delfina .Em' Jaraguá do prov<?u moção expressan- dom, Oneres

-

Marchioni, dução das taxa� de juros Manoel Osório. de Souza
Sul ,o novo colégio esta- ,do agradecimentos e a-. por ler completado o li- qve têm sufocado as pe-- e Acyr. do!" santos •

.dual :localiza-se na Barra plaúsos ao ex-governador, mite de 75. anos. para a quenas' e 'micI'Oempresas
do Rio do Cerro com a Esperídião Amin pela im- permanência, no· cargo de. levando centenas delas a A delegação cç.tarin,en
tnJ,nsformação da Escola plantação do Colégio Es acordo com o· direito Ca- falência. O principal cau- se deixou o Estado

.
na

Bá.sica José Duarte Maga. tadual 'Duart.e Magalhães nônico. Na verdade, dom sador foi o Plano Cruza:- noite de quarta-feira de

l1:lães, qu.e passa a ofere- Zonta citou a contribui- Honorato;, nascido em .16 do II que originou esta cl- vende' regressar no final

cer curso de segundo ção' para a' consecução de novembro de 191 L fi- randa ßnanc{Jifa, de sábado ou nas primei
gràu da Lei 7.044, corres�· do objetivo da diretora' lho- de Vitória Piazera e,- ras horas de domingo. A
pondente ao antigo cien- Irmã ZUda, dos professo- Edewiges Bortolini, envia Santa Catarina,. qUe foi concentração dos! micro;-

tífíco . res Arnoldo Schulz e ra seu. pedido ao Papa o berço nacional do mo- empresários
' aconteceu

. ,Da mesma forma, o Iris ,Barg l?iazera' ,e, tam-· há: alguns meses, mas a' vimento das pequenas e qurante Ia Sexta-feira' no

Conselho Estadual de E- bém, do ex-seéretária da resposta demorou a· vir m\1í:toemp'reslas marcoU: Cenft6 de Convenções de

ducação reconheceu, a- Educação Moaci� Thomazi da Sahta Sé. p�esença maçiç� em Bra� Brasília .

'
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É�ia,l �iª.346· � 'iO.Ö3.�1 neste Estado, domícllíada. ,. rlne.l Çorrea de Negreiros
Emgeb�rfo Frítzke' e He- e re-siêIente em Duas MA ·Pr·o�lalll..

' as . 'd'e .Cas'a"'.',,81.'10,"5, EUe, <
• brasileidö, saltêito

Ienà" BebUng MAS ..é:m Schroeder, nes .. ••• .1. vendedor., natural" de·
EIe' bfáslléfro, .solteíro, a-, te Estado .filha de Alva- MARGOT ADEuA GRUBBA LEHMANN, Oflciàl do Rb. Massaranduba, neste Esta'
,grleultöT," :natural de' jàrá" ro Behlíng e de Sanitna gistro cr-u do J9 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul. Es- do domiciliado e restden-

güll ,cl,;o' Su.r, d.omici,fi.':a,d.o. Prett
í

Be,hling.. ',
....

'

tado de Santa Catarina. Brasil. faz saber que compareceram em te jna Rua Conipá, '273
,

,
. Cartório exibindo os documentos exjgidos, pela lei, a firn de se

e' residente
.

.em Estrada' Edital 15-:34'7 de Í'O;03.87�· habilitarem para casar; os seguintes: em Vila Nova, nesta cída
Ihapocu�o .neste di� - '-Paulo . Mli'rià e Evenllda-' -r de, frlho de Alfrédo.]Je-
trilo; filho de Hllberto Krisanskl de Faustino Paeher e de Rua Max. Nícelau Wilh- rettí de Rosína Derettí,
Frítzke 'e de· Edite Sch- Ele, mrasileíro, solteiro, Donaría da SÚva Pacher, lern Schmidt, 254 nesta SIa, bri\sHiéira, s:bttebà
mídt. Frlzke.

. Ela, brasí- operáqío. natural de Rip BdUai 15.351 de 11.03'.81 cidade .filho dé Olívio auxiliar de éscritório, ns

leíra, solteira, .índustrta- .dos Cedros, neste Estado Luiz Carlos Scai'avonU'to. Píotte e de Terezãnha tural de Jaragué do Sul!.
ria . natural de Schroeder domiciliado e residente e Sandra Crístína de A- Barbosa' Píotto. Ela bra- domiciliada e residente

na Rua Alfredo Schürnenn maral síleíra, !k>ltreir:a, índustsí- na Rua Ricardo> lfJass:, 9�':

�Ani�erSarl.o1l Í1oje:�_ 13S, nesta cidade, filho' Ele, bra:!(Heiro, solteiro, ária natural de Guarami- nesta cidade, filha "

<te
.

.

de João Maria e de
.

Ro- natural. de Iracemínha _ rim neste Estado, domrcí- Paulo Correa de Neg:n.ei!'5r-.' Manoel'Henrique Ka- sália Maria • Cunha Porã, neste Estado liada e residente na Rua ro e' de Bernardína Bor- '.'

I:am',i em Ctbaé Sra, Re- Ela, brasíleíra, solteira, domlicHiadp Ie residente] Rio Branco, 553 nesta cí- tolotí de Negreiro .

nilda K. Beck r Srã Elói operáría, natural de Coru-
.

em Rio Cêrro I, neste dís- dade, filha de Brasélío 1)'a :Edital 15.359 de 13.03'.8'1 ..

zanottí; .Célíer Rodrigues pá neste Est,adQJ' domiéi-· trito, fHho .de : Severino borda e de Dírce Tere- Sergio Ademír Souza' e:
Dia 22 de março

:

ltada: e resídene na Rua Roque Scaravonatto e de sínha : Taberde. ) Adelaide Corrêa
Sra. Amezílda Lenzi Lei- João Franzner, nesta CÍ- Eugenia alga Scaravonat Edital 15.355 de 13.03.87 Ele, brasileiro, solteiro,

. ,temperg·her, Sra. Bse e,s�' dade, filha, de Leopoldo to. Ela. solteira, natural Rosíneí
: Kretschmar e, natural de "Jaragué. do

posa, de .Hermes Kruger., Krísanskí e .de Lucia: Kri- .de Salete, neste Estado', Iria Pianezer ' Sul, balconista. domfcHía
Sra. -Ivone Kar'sten,.. Sra. :edital 15.348 de 10.03.87 domícílado e residen.t� Ele, brasileiro, solteiro, do e residente ne Rua
Edir Marquardt, ,em Jlle Rubens Viergutz e Rose- me Rio Cêrro II, neste dís soldador" natural de Blume José' Theodoro Ribeiro,'

. Sra Eliana Vieira Rodri� lí Schutz, "tríto ,filha de Mário de nau rieste Estado' domícilí . 427, nesta cidade, filho de
gues- Sr. Rogério" L<>év.en,· Ele, brasilehío, solteíro,' Amartal é de Leonides' ado e residente na Rua CeUo Luiz Souza e de 1-
Sr. (l\;ltdo PuUJer", Sra. lavrador ,näitmal de Ja- Maria de Amaral .' Marechal Castelo- ßi1anco racema Ana Souza .

.
Nah:' Eiza: Harbst CasuUi

taguá' do Sul, domiciliado Edital 15.352 fIl� 12,03.87 126, -em' Vila Lenzi nesta Ela, brasileira, solteira'í'
.

Sr. Roberto Kedser.,
e residente ,em ruo Cê:rro Marcos Marla Ba:ader e' cidade" ,fUho de Arlindo auxiliar de escritór,io, na-Dia 23 ·ide mCll'ço , 'I, neste' distrito, fliho de Aparecida, Amaral Fabt- KretzchmaI' e de Ulsula tural de Massaranduba,

Sra ,Herthà <H�nschel Ma,r Arno C,arlos Henrique' ano Kretzchmar. Ela, bÍa'sn�- . S.C. domkiliada e resi
quedt ,em JUe. Sra MC-al'lY Viergutz e Eniine SeU Vi- Ele" brasileiro, solteiro 0- ra, solteira ',vendedora, 'na Rua FrieQrich WiÍhelm·
Hasse. Gusta.fson, em too ergutz :Ela; sólteira, opé perário, . natural de Guara . n4ural ae GuarõJllirim' Sonnenhol, 701 ,nesta ci�
Sr. "Wilson RobElrto Schaf� rária. ní;ltural de Jaraguá mirim, neste Estado, do� neste Estado, domicilia- dade, fllha de Alfonso
fer, Sr'Mauri César Ra-

do- Sul; domidliada. e re- miciliado e residente em da e residente na' Rua Corrêa e de M�nisa Gazda
dl:len�; ,sra Maria Muel- s)dente' em Rio Cerro·1 R10 Branco, Gupramirim Marechal Castelo Branco CoIrea.

\

ler HoHe);, Sra Paula Lu- neste distrito, filha ·de :Q,este Estado, filhO de He t'26, em Vila Lenzi, fliha 'Editill 15.360' de 13.0:J.8'l
zia Stellein, no Paraguáí Mario Schul ze de Renil- ribert Paulo Baader e HuI de ValeUm Pianêzer e de Osnl José Borba e Maria.
Márcia Q7leski, LeoFllr da' Gaeedtke Schulz, da V�nturi Baader. Ela Maria Pianezer.· J�ràcii Pereira da' SUva,
Buzzi, . Adriana ·eláudia Edi,tal 15.34'9 de 11.03.87 b I' -/'1

'

b1' I-. Ed t 15356 ,..I 13 O" 87 E:l b' 1\1 I It li' ,
•

. r.alEll ena, s ,de:U'Cl, :Ope� i aI... '!Ue '. o•. '
)J.�, r,af-'f eir,o, so: eilIO"

dos Santos ,sr. José Jozi- Lui�. Ger'aldo dos, Santos' I d A J M 1 n.. _Ir" 1 d G
.

C_...I. J
'

K raria, natu.:ra e
,
DU"ca,- uan!· . anue Ua.agollH operario" natura e. ü�mo! oa_n�Fp , ose .. Iaus�. e M�stela Â-parecida rana, Estado do' Plrana e Alda Perez ramirim· ,neste' Estado,

'Í>tle��i, i:C!:'ic;:oKlabUhde, Nicbelattll
.

domiciliada e 'residente Ele, solteiro e:ngenhbiro, domicU'iado e
.

residente

Sr. M<i>acyr Silva (eilo),
Ele, :brar.ill�iro, solteir;o, na

.

Barra do Rio Cêrro natural de Tucumán At- na Rua Richard Piske,
.

Sr. Elvio - Soúza Belder-' opetadol' de máquína" na� nesta ,cidade., filha de Os- -gentína, domiciliado � nesta cidade, filho de JQ-
'

rain, Osnilcl0 José Neit�
tural de ibirama, neste valdo Fernandes Fabiano residente' na Rua' Rio sé João Barbi e de Elisa

zel., Maria Lúcia' Horner, Estado, domiciliado e' re- ,e de Efigênia Amaral Fa- Brânco ,341,�nesta cidade Duarte' Barbi. Ela; brasi-
>' sidente em Riheirão Mo- biano.

I

filho \de Jue:n Dragom}r le'ira, operátia, natural'Le.onid-Q K. Sasse, Sra Li- lha neste Distrito, filho Edital 15.353 de �2.03-.87 e de Josefina Fernatndez de Ibirama, neste Estado,
'

l'1ete eyloso Rosa, Sr, Al- de José Pescher dos San- Jabes Bremer Thom�, e ELa,' brasileira, solteirti, domiciliada e residente.fredo Jansen, Sr. Rigober- .·tos· e d", • ·C·eco1'11'a dos Sa'n Néry Santos Ro'cha f' 1 a' J
'

R R' h d p' k'
to eBhling, Franklin Fis�

..,.
. pro essora, natura e a- na ua

.

IC a-r
.

- IS :e-. ,e ,'�

tOS:, Ele, brq,siHeiro, solteiro, borá, neste Estado, domi- 537 ,nesta, cidade!' filha."
�:r25 de m�arço

Ela braSileira, solt�_íra, técnico em enfermagem ciliada e residente na Rua de Rodolfo Pereira da Sil ".
>

Sr. . joão Cludio Braga oper'adora de máquma, natural de Serra dos Ti- Rio Branco, 241, I'i�sta va e de Vanitde' Pereira
Sra. Marfa Pereira NUnes natural de Jaraguá do

. -mores, ,Minas' Gerais, do- .

cidade filha de PriIl'i@ Cle Edital 15.361 de 16.0;J.87

AdTÍraBa Cláudia dOs
Sul ,domiciliada e ,resi-, ín:icma:do e residente na mente Perez e de Ven- Cópia do Cartório de Rer

Santos� Sra. Rosane 'Sasse· dente em Ribeirão Molha Rua João JanuáriC5 Ayro delina Casarin· Perei,
.

g'Mro, de Pomemde,. ���,
Sr. lr.eneú Bornhausen, nesle distrito; ,filha de so, 747 esta cidade, mho Edital 15.357 de f3.03-.87· Jalr Nelson da Silva. BOfol

Sra. Norma Muller da
Emílio João Nichefatti e de Willi Samuel Thomas S!<egmel' Eblert e ,Te)"esI- tolotti e Mirian Vtv\an

-,

Silva, 'Sr. . José Miguel dê Irene Zezuino Niche- e de Maria Bremer Tho- nb� de OUveiFa Kruger.
. ' , laUi. mas. 1':la, mrasileira, sol- Ele" brasileiro., solteiro, Ele, ,brasileit'o, selteírb,

.Cámpestri.l'!i, Sr. Valérió E'd',!'taI' 1,5."50 de 11.03.81
..

l' d CKazmierski.
',' � teira, recepcionista,. na- I1epreEientonte comereial, pedreiro, natura" e,·' e- .

Dia 26 de março
José C;;orges e' Mana de tural de 'telêmÇlcô Borba, natural de Jaraguá do rupá neste Estado, domi�-

, Lourdes Pacher Paraná domiciliada e re- domiciliado e residente' ciliado e' residente '1'10,Sra. Paula Mey de SO'!lza 'Elle, .b·...as'I·1e·l·ro· '"s.'ol·te·I·"'o, sl'de'nt'e na Rua 'J,o'a-o Ja-'
.

M' I'h tR
.

d J" 11
• l' . na Rua Antonio Carlos Bairro Rio' 6 a, nes:a

no, io· e
.
aneiro; Srâ

c'obrador, natur'aI' d'''' Mas
'

A ("747" d A'tt'�'Eliane Ropelato Dal-Ri '" nuario' yroso 'T , nes- Ferreira, 410 nesta' cida- cidade, filho. e·' b,lO

Sr. SebaHião Salva, Sra saJ(and_t:?a, ,neste. �stadlo{ ta ddade, filha de Mano- de mho de EriCh Ehlert Boitolottí e de Rosà Bor·",'

Anita Mllleller, Sr.' Luís,
. dom\lclll1ado � J1esldente, el Antonio - Rocha e d� e de Edith Prochnow Eh- tolotti. Elá, brasileira, sol

ria Silva. "

.

"

em I,lha da Figueira neste' Ivone Santos Rocha. lert. Ela ,brasileira, ' sol� teira ,1ndustríária, B'âtu-

Dia' 27 de barç(,) . distrito, 'filho de :Raulino Edital 15.354 de 12,03.81 . teira, natural de Flo'ria- ral de Blu.menau, neste
-fi,

.
.

. . José Gorges e de Ermon- EdSOn Pedro PloUo e nópolis e domiciliada e Estado, domiciliada e ré- ,

Sr . .enio Kuster, Sra Ade- 'd C· t' Tb' Ab
Jaide KunfeÍlm, Bta, Cec,-

'

ina GOrges. Murga,rete - ris ina
..

a or residente na Rua Antonio sidente na Rua Luiz ' ry

na S. LuneÍli, EIisângela Ela, brasileira: ooltefra', da Carlos Ferreira, 410, nes 370 1em Pomerode, I1est'e>'
costureira, rr.aturaI de Ja Ele, brasUe'iro, solteiro, ta cidade, filha d� Joaqui

..

Est"do, filha de Norber�"Fodi, Sra. iréne Jimkoski, .

ra.gu·.a' do' S'u' ,d'oml'cl:1-lad',í;l d
,. I' d

,'.

'd
.

� Sr. Ántônlo Brunner, no in ustriano,- natura e na Maria de' Oliveira. to Wilhelm Kruger e '. e·

e residente, eni Estrada Agúdos ,são Paulo, doxm- Edital 15.358 de i3.03.87 Hannelore Jántscr Kru-'
Paraná. Noya, neste distrito, filha cHiado e

.

reSIdente na Oilson, Luiz Deretti e Ma- gef', c.

--�--------------�----�

. _O'espac'han,fe Lúci'o.
ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS MÃOS DE QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ÀTENDIMENTO,

,

'

"

'

.'.
'.

.,,'.
"

, FUNCIONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUÁ- AV. GETOUo'VARGAS; 26 - FONES: 7.2-1:.261 '

. 72-2078 PALE' COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.
c.

.

�"''''::-:::-:-�'7'��:� �.

__

.

...-_'_';,:,:_.,,-...:.-.:�_.....
'

---..._........ -----..--'---------'-....__
...) 'f

..
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Muitos'-pedidos t- criticás·,têm marcado a�sessies legi_lativ8S
,

Alunos recebe'm material escolar
A Câmara de Vereado- reção da TV Planalto, em reador Arnoldo Schulz

res de Jaraguá do Sul a- Lages, objetivanlo um (PDS)), relatou sobre a

provou moções congratu- estudo de viabilidade no participação de comitiva
latórias, uma pela assun- sentido de fazer chegar a da Câmara .formada pelo Um total de 3.037 alu-cão de Pedro Ivo Campos Jaraguá do Sul a progra- próprio, Menel .Vegíní e

nos da rede estadual deno governo do Estado ,e mação do SJ3T, cujo car- o advogado Altevir Foga- ensino receberam no íníoutra a Esperidião Amin ró-chefe é o Programa ça .na .posse de Pedro Ivo
cio do ano letivo matepelo esforço na transfor- Sílvio Santos.'Já' o vere,a< Cempos; .. domingo, na Ca-' rial escolar básico da Semação, de Escola' Básica". dor Almiro Farias Filho pítal, lamentando a au-- cretaría da Educação/Fun,�a Colégio Estadual pediu, � inclusão no pla- sência do Prefeito no ato ção de Assistência ao EsDuarte Magalhães .0' ve- no de pavimentação a. e cumprímentando .o ex- tudante. E o Programaréader Errol Kretzer ,a- rua 253-Henrique Naget governador Esperidião de Módulos Escolares 0-presentou duas· índice- e que -Çl Escola Municipal Amin pelo "excelente go- peracíonalízado na regiãoções à Comissão Municí-

.

de l° grau do bairro São vemo" .especíalmente pe- pela Div'isão de Ensino.
pal de Trânsito, sugerindo Judas seja nominado de Ia príorídade dada à edu- Nesta primeira etapa foimelhorias e apontendo 'Ana Tuwe Nagel" que cação: Formulou votos

ating'ido 48% da matr.cula'soluções para o trânsito ..em ser a genitora do S�. para que Pedro Ivo po- de lI!- a 40 séries de todas
na BR-280 (Rua .Ioínvllle) Oscar Nagel. Marine Ver nha na prática, o seu dís-

as unidades escolares ure �Estrada latpo<::uzinho, di Lenzi' reívirrdiceu o curso de 'posse. Schulz banas e rurais. O móduloaté a divisa de Schroeder calçamento do Av. dos 1- igualmente criticou a or
localizando em 'lay-out' migrantes, que dá acesso ganízação do Miss Jara
es principais focos. �e à Ferj- e o vereador-pré- guá, pela polêmica cria
problemas. para a dIm�- sídente Orival Vegini pe- da quando da escolha da
nuíção dos riscos de aci- díu pavimentação às ruas representante sem pos
dentes O mesmo verea- Ney Franco, Affonso Bar sutr a idade mínima .exigi
dentes. O mesmo vereá- tel, Fritz Bartel. 2ÄLSem

. da, sendo secundado pe
dícação ao Executivo, pa- NoIPe e parte da rua Do- lo presidente Orival Ve
ra que inclua no plano na Matilde. por fim. o ve-' giI}ii. que questionou' a

le pavimentação a rua 13 reador Gustavo Mathedi destinação do lucro da
de 'Maio e, também, que encareceu ao Executivo, promoção e por José G�l
a Câmara adquira um au- o alargamento' da Estra- berto Menel, que consi

tomóvel para o seu uso da Ribeirão Cavalo e me- derou uma falha ímper
exclusivo. cujo único vo- 'thoremento; da ponte de doável o ocorrido e um

to contrário foi do ex-- acesso àquela localidade. "absurdo e vergonha' à

presidente Ademar Wín- cobrança de Cz$ 50100 a
PEDIDO DE entrada e Cz$ 400,00 a

.

ter. ,

INFORMA<;OES E mesa. Isto é uma explora-Aínda de Errol, a solí-
MISS JARAGUA; ção 'dó povo, desabafoucitação de consulta à di-

Menel.
. O vereador Gustavo

Mathedí fez a defesa elas
criticas, na sua opinião
'injustas' que Durval Va
sel . vem sofrendo, afirman
do, também que o Legis
latívo, às vezes, foge de
suas - funções, entrando
em questões que nada con

tribuem para a solução
dos problemas da comu

nidade. I

Novas críticas ácidas
foram proíerãdaa centra
atos do governo munící

pai .0 Executivo Munici
pal (Durval Vasel) enca-

.

, mínhou resposta a um
A Federação Catarínen- dos pedidos de informa

se das Associações ' de ,ções formulados pelo Le
Murucípios ,(Fecam) reali- gislativo, acerca d� con
ZOll no dia 19 de marçQ, cessão de subvenço.es e
assembléia em sua sede contribujções a entidades
na Capital do Estado. educaeíÍoItais, culturais,
quatldo tratou-se especi- af:tS,i�ienciais� esportivas
ainiente, sobre o movimen e recreativas, sobre as
-to . econômico, artic(ul'a- suas prestações de con
ção estado lmunicípios, tas. Outro pedido foi a
marcha a Brasília .homo- provado, dia 16, end�r�-logação do convênio com çado ao Prefeito MUTIlCI-

,
,,'

a Secr�taria da Fazenda paI. de' autoria do ve�ea- Desaproprl·aço-e·s supe' ramr-·300'm·11 mtpara a fixação çios índi- dor Luiz Zonta, pedmdo .. . .

,
ces de retorno do. ICM informações sobre o equi- .

A Divisão de Estatist'i-, 'parA<f��f1e1ãções, pràiçasem 88 e contratação de mellto rodoviärio mecani

�fE;Y/VEP ca da Prefeitura Munlci� Jaf(:li:ns�,e:c saibreiras, ....té{)nico para representai, zado da municipalidade", 'I '\ 'pal de Jiaraguá do Sul lee 20S:0Ó9,70m2, -somando",a entidade junto a Secre- a prestação 9-e seryiç_?s IIJí1tftlJíIA vantou as desapropria- no período, 228.889.12m2taria de Finanças . de terceiros e prestaçao VltJl-&;;./V'-/I'1 ções havidos no atual go- qUe somados a outros ..O representante da As, de serviços a terceiros
vemo, isto é, de 1983 at$ 80.QOO'�00m2 recentemen-:.Sociação dos Mun�cí:rilos (particulares) ,pormenori-
a data presente. Em desa- t:e desapropriados atirr-do, Vale do Itapocu é o zadas e especificadas :Faça ou renove a sua

propr(ações para abertu- gern a 308.889,71m2. Foiassinatura doex-présidente da Fecam item por item.
, ra de ruas ,arruamentos no, exerClClO de 1985 queC "Correio do Povo'atual membro do ons:-=�

e pr'olongame,ntosl a áre.a ';mais áreas foram: .desa-Ih I f "t d 1 I' e o ve Você é especial para nós.o Fisca ,0 pre el o e Na. pa avra lVI, -

'. �tingiu a 23.885.01m2 e, propri_adas.§Sc�h�roe�'�d�eir�A�.�ld�o�P�a�so�l�d���__� _;==�==����===��==�--����������������---------i

,f,eeam realizou
- 8ssembl�ia,

_

'I Oppu's
Vídeo Clube e Locadora

PROGRAME o SEU LAZER ASSISTINDQ
BONS FILMES.�RAMA� cOMÉpIA, SUSPEt;'�'SE
DO JEITO QUE LHE' CONVEM, NA OPPU S

TEM. MAIS DE 350/TITULOS A SUA DISPOSIÇÃO

escolar que o aluno réêê
be é composto de 6 cader
nos com 48 folJms, 8 lá
pis ,2 borrachas. ,1 apon
tador e 1 caixa de lápis de
cor .E afora estes mate
riais, torem distribuídos,
ainda ,0 saldo do progra-
1\1a de 1986. constando de
cadernos dé papel alma
ço, caixas de lápis de cor

. canetas, -lápis preto, bor
raches, cadernes, .blocos
de desenhos, régues car

tolínas e pél,pel pos color
para uso do professor.

-livros didáticos para as. escol,as
As .unídades escolares ensínö em 1,4,6 escolas.

de 1° grau das redes es- 'num total de,29.954,livros
tadual e municipal de en- distribuídos:

.

sino dos cinco municípios "

subordinadog ,à 19� 'Uni- O Programa Naêlonal
dade de Coordenação Re do Livro Didático é o re

gional de Educação, re- sultado do convênio fir
ceberam, nos primeiros medo entre a Secretaria
días de aula, os livros -dí- da Educação e a Funda
dáticos para uso dos alu- - ção de Assistência ao E
nos e professores. A dís- ducando, do. Ministério
tribuição efetuada pela da Educação. Os títulos
Divisão de Admínístra- em númern de dois para
cão dé Ensino da 191!- cada aluno, foram sele
Ucra atendeu 13.807 alu;- cionados pela própria
nos da rede oficial de escola .

Escritório I Jucescmostra-mov'imeoto
O Escritório Regional

da .Junta Comercial do
Estado, que funciona [un
to ao prédio do Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul ,apresentou o mo

vimento dos rme'ses kle
janeiro e fevereiro. Em
.janeiro· ,em. firmas limita
das, foram 21 contratos
sociais, 12 alterações con
tratuais 1 abertura de fi�
lial e 2 comunicações a

miQroemp�esas; foram

eonstítaídas 64 firmas in
díviduaís, r anotação e 2
alterações de secíedades
anônimas. Bm fevereiro,
52 contratos sociais de
firmas à microempresas
e 1 distrato social.

, ..
No

mês 'passado �indç[ '. fo
iam constituídas 82 fir
mas individuais. <:5 ;:j::ul$ta
çõés. 1 abertura de filial
e 1 comun'icação à micro
empresp. ..

Folo Piazera
/

POTO _ SOM e VIDEO

Av. Mal: Deodoro 252 � Pone 72�026j.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fe'nômeno raro
i,rá .acontecer dia
29:0 eClipse do sol'
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Escritório Contábil Garcia
.' �

CRC-SC sob n9 0015

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Renda

Registro de Míero-Bmpresa

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

iii

Foto Center - Galeria DO:Q) Francisco - Sala 05

'� ·1 'f i

. F010' 'Center Lida.
Revele seu-filme a cores e ganhe desconto de 30%

. maís uma ampliação d& 20x25 e um álbum como
.

, brínde.

.. _ XEROX _. APENAS Cz$ 1,00
-:

'�-

····11•.,./"';NE'.iiDEÊi'·'�:
RUA JOINVILLE. 1838·.iARAGUA'DO SUL· sc

.' �. .. -

FONE: 104731 n-0895 '. �

.
Persiànas 4orizontals e verticais,

,

)?ox·para banheiros, '

diVisões, tÔlc:los, portas sanfonadas, 'esquadrias
,

e cercas em alumínío;
Consulte-nos! Fone' 12-0995

. . .

ESCRITÓRIO JURlI)ICO

José' ·,Alberto Barbosa,
} Alexaa,dtlf Dellagiustma B;arbosa'

A f> V o G A D OS

.. Rua João Marcatte n.. 13 .... 2'1 andar, Sala 204

Jeraguä do Sul.

I;

SUBA NA HONDA

'C'H'B, GO U ·A.

,
'

,.,._---- .
. . .._-.- --- ....... -�

CONCESSIQNARIA HONDA DA MGIÃO. CO
MERCIO .DE MOtOS, ASSISTeNCIA TECNICA

.

E .BOUTIQUE HONDA-WAY.

�TRE NESTA H O NDA DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUAMÁQUINA.

Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _; SC.

- E D'�I T A L �

. ,AUREA MOLI..ER GRUBBA, Tabeliã
de Notas' e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguã. do Sul, Estado. de S. Catarina, na forma da
lei, etc.

Faz saber a todos quantos este editá! virem que
se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:
ALFONSO.MODROCK, nesta cidade; ARILsON
RODERVL ROTTER, nesta cídade: ADEMI,R
LYCHTEMBERG" Rua CeI. Emília C. Jordan
nesta; ,COM E REPRESENTAÇOES S.P LTDA
BR 280 _ KM 63 _; CLOVIS ANTONIO DE LI
MA, Rua Nereu Ramos s/no nesta' CLAUDIO D.o-
EGa Rua Max Wilhelm sino nesta cidade; COM
E TRANSPORTE RAHN LTDA. Rio da Luz I
DALTA REPRESENTAÇOES LTDA, Rua Angeh)
Rubíní, 10,0 nesta;' EDELTRAUD HERMANN
Rua Roberto Seidel sino Corupá; EGON FLöHIi
Tres Rios do Norte nesta, ELENA DIAS DE SI-

. QUEIRA, nesta,. GUIOMAR SCHUNKE, nesta
cidade; GILMAR IVANIR VIVlAN, Santa Luzia
nesta: IVO DAL'RI, João Franzner, s/no nesta
JAIME CURSEL, Rua João Maluta Junior 63
Guaramírím: JOSÉ, ANTONIO W.' BENFICA,
Rua Exp Cabo Harry' Haldlich. 50 nesta; JOSÉ
LAUm DO PRADO, nesta LORlBERT HALLY
Estrada Rio da Luz, nesta; MALHAS HALLY,
Rua Euzebio Dupond sln, nesta; ONEIDE SCHULz'
nesta cidade; RENATO GILBERTO FRANZEN"
Av. Getulio Vargas, nesta cidade; SEBASTIÃO
STAHELIN, Tifa Kienen, s/n, nesta; VALDECI
SILVÉIRA nesta, ZELl S. DE .oUVElRA, nesta

.

,

E, como os dítos devedores não toram encoatraaos

e OU se recusaram a aceitar a devida Intímação, faz pVf
. intermédío do presente edital para que' os mesmos com-
pareçám neste Cartório, na Rua .Artur Müller, 78, no

prazo
.

da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
aar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi-
.;tos títulos protestados na forma da lei, etc.

.

. .

Jeraguá do Sul, 19 de Març-o de ·1987
..

Áurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas (:
,.')flClaJ de Protestos de Títulos <ta Comarca de I.do Sul

Um raro .íenõmeno fls�
tronômico poderá ser ob
servado no Brasil no día
29, um domingo: um ,e�
elipse solar. A ocorrên
cta, segundo os astrôno
mos será' a partir das 7h
30, prosseguindo por Ia� .

proxímadements uma ho
ra, quando o brilho do
sol ficara parcíaãmente
coberto pela sombra d}i
lua. A última vez que se
observou um eclipsa 'n�
país foi em agosto.. de
1980, e o próximo. -está
previsto para daqui a cín
co lanoso

O eclipse será anular,
ou 'seja, o diâmetro lunar
não será Suficiente. parft
cobrir completainente ..,0
sol.: sobrando um .anel
brilhante emoldunándo á
sombra da lua. A vísibílí
dade será possível do sul
da Patagônia às costas da
Äfríca, mas no Centro
Sul do Brasil (onde à ob-

. servação será favorecida]
o fenômeno não será '. à
companhado em toda -

a

sua plenitude, devido -ti
localização geográfiCa. da.
região. •

.. i : �

COLUNA ESCOTEIRA'
-

)AAL\GUÁ:3Gf\NOS,f35\t1 TECIDOS. ,-Em assembléãa _. reali
zada no dia 28/02r foi elei
ta ª nova diratoría ..

do
Grupo Bscoteíro J!aC<Sri�
taba para o biênio 87/88
sendo aclamado.diretor
presidente o empresárío
José .

Hermello Marchi,"'.
em substítuíção á Edmun
do Wille. )'

_SegUiram para Joín
ville, no final de semana
passado, os jovens Sérgio
L Franzner, Norberto -di'a
Fonseca' Neto, Rodolfo
Marchí e Alvacír Bertoldi
onde participaram de cur
sos pata chefia escóteíra
e comissão executiva.
_Informamos que en-

contram-se abertas as

Inscrições para rapazes
e '. moças qUe queiram
partic-ipar do es{c'otismo, ,-'

até o dia 29 de março,
.

,TITULO DO BAEPENDI
Vendo título patnmo- .

nial do C.A. Baependí

1Tratar pelo. Fone: 12-111.
com Rosenír

.

;

.�
Il
�.
j
r
,i

Spezia eia.& Lida.

.,

'": ,- PRÊMIO PETROBRÁS -DE
'

..

�
I

,ZEi>

-,

CONTROLE DE QUALIDADE -1986 ANOS
,.

-�üJeg�
, ,-
r

. ;to-'.
-

. _ .. -

SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR
Madeiras para construção é serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 1'12 :. Jaraguá Es-.
querdo _ Fone 12-0300 _ Jaraguá do Sul � SC.

Comercícrl Flcríení
Acaba de receber grande quantidade de -mäquínas
de escrever portáteis.OLIVETTI.

Preços de proDioção.
.

Rua Venâncio da Silva Porto...,.. Fone 72-1492
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AdemIrDuwe lameltamarginalização � '.? � ItIMJiilplalilfl SPC e :quer, cri. �í APIE
o deputado Adernar

Frederico Duwe disse que
o munícípío de Jaraguá
do Sul "merecia' uma

melhor pantícípação no

governo Pedro Ivo Cam

pos .princípalmentg. devi-
"do a posição que ocupa
no contexto da economia

ca�atü:llense". Segundo o

parlamentar peemedébís-
esta desconsideração po
perá:

.

ter, repercussões
negativas pare o partido
em 1988. Anunciou,' que'
pretende conversar com

o governador para que
contemple o município

com nomes da região para, A Associação, Comer- rio do ramo mövêlêiio'
escalões do seu governo.. cíal e Industrial de Mas- Pedro Alberto Skiba. Ou
Lembrou que o municí sarenduba unplantou

'

o tra medida da entidade,
pio 'tem. $do margínaßí- Serviço de Proteção ao agora, é criar a Associa
zado pelas admínístrações Crédito (SPC) atendendo' cão dos Pais e Amigos
estaduais e que, na eleí- a antiga solícitação dos dös Excepcionais (APAE)
ção de novembro, "a me comercíerites do -munící- de Massararidúb;al, ainda A atual diretoria tam
lhor performance elei- pio.O SPC vai funcionar inexistente. Num levan-

.

bém pretende construir
toral de Pedro Ivo regis- como um, .ríeparteménte tamento prelímínar, cons um hotel três estrelas em

trou-se em Jaragué do da entidade porque ain- tatou-se a existência de Massaranduba, Na primei-
,Sul" .Acrescentou ,Ade- da não' existe Clube de '29 crianças excepcíonsts ra reunião pare 'díscus
mar Duwe que Jaraguá Diretores Lojistas na 'ci- no munícípío, No dia 25 são do assunto .o campa
possui a terceira arreca-: dade. No' total são 23 co- pr1.:JxEmo .está marcedê recímento foi considera-
dação de ICM do Estado, mercíantes cadastrados. reunião ne Sociedade A- ,do bom, comprovando o

Uma Indústria diversifica A implantação do SPC tíäadores l,Massaranduba interesse e a importância,
da, sem desemprego "ao era uma das metas da a- Central ,entre os pais, de um estabelecimento
contrário, falta gente pa- tual diretoria da ACIM dos deficientes e as lide- hoteleiro para a', cidade.
re trabalhar. encabeçada pelo empresá

ranças, comunítâriaã, A
Apae de Blumeneu jA co

locou três professores 'a,·
disposição da nova enti
dade .

Adolfo Francisco Moraes· Santa Cruz do Sul· RS

Aos 7·7 anos, Adolfo Francisco Moraes, fumicultor domunlopio
dê Santa Cruz do Sul, se julgo um homem realizado,.. ,

, 'Eie estã hã mais de 50 anos néssa atividade. Praticamente viu
,o fumicuitura nascer e ocornponhou passo a posso

"

o desenvolvimento. que ela trouxe para sua região, :'
O primeiro contato' que teve com uma lavoljr� de fumo fOI em
1925. Em 1936 jã tinha Uma estufa. Fez muito.�ete eil)
carroço para transportar sua prOC!uçã� e a oos VIzinhos �fa n

a souzo Cruz. Chegava a levar oito dias de Vlogem. Mas Sec
Adolfo tinha rneíto entusiasmo. Sempre foi um dos primeiros a

utilizar as novas técnicas que os OJieritadores da Souza Cru�
levavam para o campa. E ficava ansioso para ver os resultados.
Todo ano tinha novidades,

"Sec" Adolfo conto que mesmo em époCas de crise, sempre
pôde conter com a Souza Cruz. Talvez por isso, suas sonos até
,hOje têm endereço certo.
Um pioneiro, lutador e vencedor, ele continuo com mesmo
entusiasmo pelo trabalho. E afirma que numa lavoura de fumo

, se sente tão bem quanto numa festa.
.

GENIE, TRABALHO E TECtiOLOGIA. ASSIM FAZEMOS HISTÓRIA.

, \ -,
,

o MELHOR CARRO USADO ESTÁ NA MOREITI JORDAN

COM AS MELHÔRES OFERTAS E O ,MELHC>R FI�ANCIA�NTO
AT:t: 6 PAGAMEN ros COM O MAIS BAIXO JURe DA PRAÇA.,

VENHA, CONFERIR; :e POR TEMPe LIMITA'f)0).

.

Fones 72-17'17, '12-1995 e 72-26-14

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1
II

, . �.

;.,

Jaragu.i do �� Semana de21 a:'27 /Março/1987 CORREIO DO POVO
.'

��--------------------------------------------------�--------------�--------��------------------�,."':"'.

j i,'
, t
I'

I�
II

GRUF'O

In g !!!!!.!-�...mo _ CGC�""""_"
:- RUA JOINVILLE;, 3300 - JARAGUÁ DO SUL - SC.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SenhoÍ'es Acionlsfas

Apraz.i\os. -apresentar e submeler a apreaaçãó crós
..��nhores Adon.stas as

Dem"".tl'liç6es Financeiras da Empresa e as Consolidadas do Grupo WEG,
",lall\les ao t _/86 • ao perlodo de ÍlJ8'ÇO a '!lei-8&, contemt>Ian-

·

do os e�itos das mudanças na economla,t)raslleira duraí1le o exerdcio qll4! se
fi_o

.

..

•

Em setambro de ·1961 e-WEG iniciava' as suas. alivtdades como fabricante de
"motores elftiços.. , em 1986, comemorando "25 ANOS", O Grupo WEG se
c;onstitulu em t10VlI empr..... atuando fortemente nas ""as eletro-mecAnlca,
illero-e_1Ca e Infoimática Industria� ""'" dMltsiticaçAo de seus Investi
_para as dr... de aliment>s, qufmic:a elll>restaslreftoreslarnento.
Primando conIInuadamente pelo aprimoramento da "qualidade- a sua controia
da - WEG Ii!oIonIs S.A. - � obterem 19860 "'_Pe_deQuall-
_- - Setor Produtos. . .

A lmpIementaçAo de planos de expanslo • modemlzaçlO dos POntues Fabris,
cIesemoMmenlO da tecnologia e desefM>Mmento e valorizâçAo de_.
�, do uma constante do Grupo WEG a axigiraril, d!iranla O ax"reIeIo

· que se findou. Investi�ntos na ordem de:

• Cz$ 12,7 mllh6es, em desenvolvlmenlO'tecnoi6gico
• Cz$ 7,8 mHh6es, em traln8mento de colaboradon!s
• Cz$ 5,3mllh6es, em assistênciamêdlcoldentdri.
_ Cz$. 5,0mHh6es, na_ação ReaeatrvaWEG - ARWEG
• Cz$ 183,8mIIh6es, em imoblllzaç6es tdc:nicas
Contando com 5.937 colaboradores, o Grupo WEG gerou 1.019 novos"""",
gos dlre10s em 1986 e atingiu a Iileceita Bruta, após eliminado o laturamento .

entra as empresas do Grupo, deCd 1.967,7milhões du,"".., oex_nndo,.
e um Iuc:m liquido de Cd 326,9 mllh6es, onde estA incIuldo a _ação do
--gIO-, verItIcado odn) a'aqulsiçAo de àções da Perdlgêo s.A. Com. alnd,
no valor de Cz$ 83; 1 mllh6es.
No decon'e< do exereleio findo, sob a fonnadeln1agrallzaçAo da capital socIala
empre&a Investiu Cz$ 79,7mUh6es em suas controla�

CONTROLADAS
- WEG MOTORES S.A. - Jaraguá do Sul - SC

Comracel1abrutade Cz$I.391,4mllhões em 1986aCr$447.134,8mnMes,
jIm 1985 (apenas abrangendo o parlodo de maio a dezembro/85); a contro'
'lada dedica-se à lal1ricaçAo de moto... eklirlcos, �"'ndO cen:a de 75% da
paltlclpaçAo emmo� lrifáslcos e 45% da motoreS monoIásIcos, do """"".
do_aL '

Exportando em. 1986, .USS 8,2 milMes para cerca de 40 persee, entre os

quals EE.UU., Canadê; Austrália, Venezuala e Áltjca do Sul, a controlada oi a
pfinapal eXporfadora brasileira de·motores elétricos..,sendq responsável por
cerca de 90% das exportaç6es nacionais deste produfo!

- WEG ACIONAMENTOS'SoA. - Jaragu4 do Sul- SC
Com raceI1a bruta de Cz$ 1'48,6 mllh6es em 1985. contra er$ 49.043,8 ml
I�s em 1985,. a CQÓb'olada dedlca .. se à fabricação de componentes eleb'o"
ete�ni09S (acionamentos. painéis, contatares. conve�res. etc." elnformá
- (controladoras lógicos programêvels - equipamento destinado a coman
do e controla de Processos) e engenharia Industriat:

- WEG M40U1NAS s.Á. - Jaraguá do Sul - Sc
Com reoelta bruta de Cz$197,2 mllheles em 1986, contraCr$ 51.779,3 ml
lhaes em 1985. a controlada dedlca .. se à fabriCação de motores eldtricos de
baQc8 e alta tensAo, de grande porte, fTlOtores de correre contfnua. altema ..

doI9s. taco-g:ndores e sistemas rotativos ':no break.",
.

'- WEG TRANSFORMADoRES S.A•• Blumenau - SC .

Com recella bruta de Cz$ 1�4,O mliMes e'".1986, contra er$ 48.226,7 ml-,
IMes em 1985, a controlada dedk:a-se à 'abrieaçao de transfonnadores de
dlStribuiçAo e de força.

- WEG QUfMlCA S.A. - Gual'Bt11lrlm - SC
•

Com receita bruta de Cz$ 17,8 milhões em 19lÍ6, contra Cr$ 29.188,0 mi·
o

IMas em 1985. a col)lrolada dedlca·se à fabricação de tintas. vemlz� breu,
tere6intina e sucedaneos.

.

- WEG FLORESTÄL LTDA. - Jara9uá do Sul· SC
Conlando com cerca de 5;5 mllhO.s da !Irvo(es plantadas, em áraa da
8.866,59 ha., localizada em Corupá, São Bento do Súl e Araquari, neste Es ..

tado. a empresa dedlca;'se prtnclpahnente ao reHotestamenlO, destfnando à
WEG aurmica S.a.; a "goma resina" e As demais'empresas do Grupo WEG,
madeira pata embalagem.

- WEG PENHA PESCADOS·S.A. - Penha' SC
Com reoalta bruta da CZ$103,7 mllhOes em 1986, conlra Cr$ 39.928,6 ml

, lhões em 1985, a emp<esa se dedica à captura a industrialização de pesca
dos em geral.

-' WEG AUTOMAÇÃO S.A. - Flonandpoll� - SC
Constilurda em 06.10.86 com um·capital sóclal da Cz$ 10,0 mllhOes, a em·
presa se dedicará, dentrb da, área de Informá,tica, à automação Industrial
(CNC, rob<ltlca, otc.). '

WEG
Moto",sSoA.

87.602:399.600
ON

99.9999
24.2�7.2OO
231.067.372
144.378.316
375.445.688

8 e ,g,
_,

PÁGINAS

'.

f2j'..;a_=�'"
� pOOltOCilflllUCO

,
.

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

DIsponibilidades •••••••••••• ••.••••••••••••

Contas a Receber de Cllanlas •••••• , •••••••••.•.' •

Tftulos a veeree Mobil14rios • • • • • • • • • • • . •••• ; ••••

�ua•.•..••.•••••••••..•.•..•..••.•..•
Dividendos á Receber ; ..

OUtros Cr6dllo. •••••••••.••••..•.••••••••.•••

��==::':"��C�P.�I.::::: :.::::::::
Despesas do Exen:rcto SegUinte •••••••••••.••••••.

REAUZÁVEL A bONGo PRAZO •.••• : .•••••••••. :.
QutrosCroldllos .

Adiantamentos sobre Contratos Tecnologia •••••• • •••• ; •

PERMANENTE •• ,.: ••••••••••••••••••••••.•
Investimentos •••••••••• "

•• � •• o • o"! '

••••••••
'
•• ,I'

IrnobUlzado ••.•••••.•••
,
•• ;�,' ••.• �:." J� •••• �. o ••••.•

'

DHarido ......'..............; .• • • • • • • • • • •

TOTAL DO ATIVO ••••.•••.•••••.•••• ; •••••• : ••

ATIVÓ
CONTROLADORA

31.12.1!6
Cd

170.001.997
18.491.946

'82.714.744
4.32�.752
61.240.246
3.232;309

4.391.à30
4.398.850

910.214.1181 '

853.194.898
57.019.783

1.0�.615;508

, BALANÇOS PATRIMONIAIS DA EMPRESA E CONSOliDADO;
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO E 28 DE FEVEREIRO DE '191ßi

2&02.86
CZ$

95.398.021
48.251.412

712.468
11.524.074

1.134.504
31.224.476
2.479.648

71.439

1.356.547
1.358.547

573.876.774
,

..498.590.888
75.085.886

CONSOUDADO

.31.12.88
ces

673.575.831
24.957.894

�:�:�
316.768.290
511:882.563

3.708.884
3.600:571

36.030.915
14.953.986

21.07�929
883.253.11 O

.

206.283.431
459.752.905
17.236.774

1.392.859,856

28.02.86
eZ$

479.614.334
. 49.907.602
183.246.634
24.458.879

203.463.702

2.479.648
1.(l54.060

16!610.092
526.712

16.083.380

,414.982.166
.163.20).938
238.213.149'
15.567.079

·911.2Q6.592

PASSIVO'
•

CONTROLADORA

31.12.86 28.02.86
CU Cd

c��;:::::::::::::::;::.::;::::::::
ObrigaÇóes SOCiais. e Tri.butlrías , •••••••. � .•••••..
InsliMç6es Financeiras ••• '" •••• ;'•••••••• : • • • • •

ProvIsão para tnwsto da Renda ••• ,...............

-'.�::��r::a�II��.· :::: .: ,::':::. �_;:;_:.::::::: ::
Outras ObrlgaçOes • ' .••• ' •...•. : ••.•• I , ••••.•..

EXIGlvEL A LONGO ""AZO .

Instituições Financeiras , ,.: •••••• ,.
EmpreSas Controladas/Cpnjrolàdora ·i •••• , ••••••••••

ProvisAo para Imposto de Renda ••••••.•. •••.•.•.•.
DESÃGIO NÃO ABSORviÍo NA CQNSOUDAÇÃO

.

PARnc.tPAÇÃO'DOS MtNORlTÄRIOS '

•••••••••

P""TRIMONlÓ' ÚQUtDO "

••• : •••••
.

". Capital SOcial' • • • • . • . .. • • . • • • • . • •• • • • . . . •• '.
Re.emis de Capital ..

Resprvas de AeavallaçAo •••••••.• .• • • �'�. � ••••••••

·�::��:�:fi���2á.ôia6·:: :-';::::::-::::
Ajustes do Programa de EslabHlzaçAo Econdmjea
DL·2284186 , ••..•••••••..•.

TaTALDOPASSIVO ••••••.••••• '

••••••
'
•••••.••

72.058.888
1.438.006
2.949.610
4.441.982

61.184.004'

2.045.286

107.285.996

\jci:::�

905.270.624 ,

336.0CiCÍ.000
.

235.263.886
17.444.370

316..5&2.588

1.084.615.508

"As notas exp.lIC8tivasdo parte Integrante das dernonsb'açOes financeiras-

31.963.866
867.688

5.051.133
5.075.337

19.·582.203

1.387.505

111.049.142
11.771.211
99.217.931

527.418.334
84.000.000

308.220.024

137.425.422.
27.473.645

(29.700.757)

670.UI.342

CONSOLIDADO
31-.12.86

Cz$

45.4.477.363
84.181.013
54.072.585
9.083.709

143.702.415
61.184.004
41.563.548

.

60.670.089

25.306.452
24.532.893'

173.559

7.579.960

225.457

905.270.824
336.000.000
235.263.886
17.444.370

318.562.588

1.392.859.856

28.02.86
Cz$

216.169.189
75.779.043
53.788;008
24.788.483

19.757.954
14.097•.895
21.958.706

72.598.213_,
15.603.709

56.994.504

.
77.479.306

17.540_

527.4l8.334
84.00flJ000

308.220.024

137.425.422
27.473.645

(29,700.751)\

911.2Q6.5R

MAs notas explica\ivasdo parte ln1agrante das demonstraç6es financeiras-

DEMONSTRAÇÃO DO RESI,JLTADO DO EXERCíciO
, FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

I

RECEITA OPERACIONAl, BRUTA ••••••••

'

••••• _
'.... ,

RÉ��������QÜtDÀ'::::::::::::: ::::
• Custo dos Produtos �,Serviços Vendidos •••_ � .: �.••• : ; �.'. :

LUCRO OPERACIONAL BRutO ••••• : , ; .. ; ••• , : •
'

.•

Despesas Operacionais ••••••• • • � ••• .' . ,oI •

'

H�00r4rios dos Adinln�doreS ";. o .:'�
:," õ••••• ;; '.0 •••. ',

Despesas Gerais e Administrativas •••••••. _" �,' •••
Despesas com Vendas • • • • • • • • •• ," .' •• ,.' •••••

DepreclaçOes a ArnortIzaç6es ••• _ • _ • , ...�.. • • • • • • • • •

Despesas Financeiras (NOTA 09) • • •.• • • • • • •••••••

Receitas Financeiras (NOTA 09) • • • . ••••••.••.•.•

Outras Receitas/Despesas Operacionais ./� � �:. � • • • ••••

Amorlfzoção ÃglolÓodgio .

Resultado da·EquivaldincJe Palr'llltonial •••.•••.•••.•••
.

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO .•••••. •••• " •••••

ResuttadO nAo Operacional •••••• '.... •••••••••••
Ganhos/Perdas de Capital •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •••

CorraçAo Monat4rla do Balanço •• ••.•.•• ó • • • • • ••••

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA ••.•.••••••.•••
Provido pais impos1o da Renda • • •• ó • • • • • • • • • • • ••

Par1IcIpaç40 dos Administradores •••.•••••••••.. •• ;

Participação dos Minoritários •••••• • • • • • • • • • . . .•.•

RESULTADO DO PERIODO
., •• , •••. , ..... , .... ó ••

RESULTADO DO PERIooo
DoIs meses findcÍs em 28.02.86... • • • • . • • • • • • • • • • • • ••

Dez mesas findos em-31.12.86 •••••••••.•••••••••••

����:sPRogG�"1���!:L:'�:�U:J:ÖMK:Ä' •••
DL.2284186 • • • . • • • • • • • • • • • • • • ••••••••.•••••

LUCRO úaUIOO DO �ERCIC1o • • • • . . • • • • • • • • • • • •••

LUCRO !'OR LOTE DE 1.(lOO AçOES - CzS •••••••••••••••

CONTROLADORA
01.03.88.
31.12.86

, 70:261.'303
.

(49.72.7)
70.21'1.576
1�34Ú07) ,

1�8�1.7-ll9
'. 1.073.445

(874.009) ,

(1.794.035)

(1.6:17.524)
(9.394.421)
14.773.434

65.357 '

83.124.490
215.893.164
320.018.225 '

(6.115.�97)

27.684.520
341.587.448

(28.611)

341.558.637

15.002.256
341.558.837

.

356.56l.093

129.700. 757)
326.860.336

19,45

01.01.860

2a.o2.�
ez$ 'C�,MII

526.417

(J3.011)
5t3.486

(4Bl.�42)
32;424

. (15.892.302)

(�!:��::.
'(476.971)

(27.311.&65)
11:9B',626

. (.2.763

. 25.048.032
9.190.917

73.373

5.737.968
15.002.256

15:002.256

01-)l3.86. ,

31.12.8.6 ,

.,CZ$
;'749.205.714

..

(324. 197.MS)
1.425.008.3ß9
(823.0530 74'5)

.

601.954.624

(283.893.632)
(4.712.726)

1148.785. 172)
I t05.098. 106)
(8.334.396)
(52.479.689)'
33•.498.457

729.262
83.124.490:
17.070.417
418.985.161

(591.944)
34.390.630

(31.982.922)
.420.800.925

(79,037_570)
(203.014)
(1.504)

341.556.837

01.01.86.'
28.02.86

Cr$MlI

2ia.894.145
(40.377.251)
178.516.894 '

(87.004.116)
9f.512.178
(13.142.849)

(721.120)
(14.000.903)
(13.297.321) .

(1.001.414)
(.1'4.594.916)
30.552.825
(266.405)

2.159.909
110.263.433 .

199.649'
� 104.933

(51.794.877)
30.773.138
(14.707•.272) .

(1.063.610)
15.002.256

.
�I

ÓEMÖNS1:RAÇÃO QAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
P�RA O EXERCJCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1986

CONTROLADORA

01.03.86.
31.12.86

Cd

253.405�974
341.558.837

3.185.325

(27.684.520)
(215.893. T64)
(83.303.2461.
46.921.488
172.646.619

01 - ORIGENS DE RECURSOS . . .••.•. -. . • • . . ••.•.

Resuitado doPerlodo'
,

.DespesaS (Receitas) que nAo afetam o Ckculanl8:
DapreciaçOes e '.mottizaç6es. , ••.•.•.•••••.••

CotTeçAo Mo�tária do Balanço ••••••• '

•••

'

••••••

Resultado da Equivalência Patrimonial •• �.,'; ••••••••
AmortIzaçOes de Ágio/Deságlp , •.•••• , ••• '.' • • •

Alienação e Babc;as de �ens e Direitos'

'D�:a�Ä:bt��'d�'��iad�sie�oilgad�::::: :
Gant�slPerdas de Çapltal ••••••• '

••••••• : •••
'Par1IcIpaÇóes dos Minoritários nos Resultados
das Controladas •• " � .'

'

•.••••••

.'

.

Auman10 (RedUÇAo1 <»E.lgNala.Longo Pràzo , ••••••••

Contrlbulçt5es para Reservas • • ... o •.• •.• • • .. • • ..'. • •

Raallzaçä'o de Capital SocIal •• " .' ••• '. , .

Ajustes de Exer,efcios Al\te,"ºr�. �''; •

-

• 'f:-:', '., ••••• -o • • •

•
.

.

� "",,' .

r-

02 .' APLlCAC;:OES 'DE R�CitRSeS ' ••• '. , ' • • • • . •••

OMdendos Antec1p'sdos :'_ .

Dividendos E'ropostos ••• "
•• ,:: •••• ".' ••••••••.

No Permanente
.

Investilneirtos ••••••• '

\. • • •
"

• • • • • • • •

Imoblilzado •••••• , '. • • .

Diferido ••• ',.' ••••.•.-. ',� .... � ','.
'

•• ," .-•••••• ) •

'Aumento do Reailzávé'-a Longo. Prazo. " ••••••••.•••

Aumanto (ReduçAo) do Capital ClrcUlanla no Perrodo . . • • .

(3.783.146)
19.757.781

253.405.974
, 18.800.000
60.984.000

118.630.792
19.439.945

i042.283
34.508.904

01.01.860
28.02.86

Cr$MII

38.181.827
15.002.256

585.662
(5.737.966).

(25.04�032)
178.757

9.124

53.191,826

38.181.627

22.694,738
770.289

295.659
14.420.941

No Infelo do E••relelo
.

92.087.756
41.648.819

50.4380937

CONSOLI!IADO
Ól.03.86s
31.12.86

Cd

318.672.280
341.556.637 .

49.12t.853
'31.982.922
(17.070,417)
(83.124.490)

53.77�.864
1.162.500

(34.390.630)

1.504

(47.291.761)
22.948.296

318.672.280
16.600.155
60.984.3�5

46.961.852.
199.177.010
19.673.779
19.420.823
(44.345.734)

01.01,88'8
28.02.88

Cr$MlI

73.2&8.271
15.Q02.256

4.903.833
51.794.877
(2.159.909)

178.757

422.11.6

'(2. 104.933)'

1.063.6W1
3.94&698\
218.97t

.73.2&8.271

23.313.772
1'1.512.501
1.600.364
3.423.011
33.418.623

01.01.86031.12.86

. .

.

COMPOSiÇÃO DO ÀUMENTO 00 C�PITAL CI,,!CULANTE lÍQUIDO DO EXERCíCIO SOCIAL

CONTROLADORA CONSOLIDADO
Cz$ Cz$

;.j.42O.941
34.508.954
(1.425.723)

47.504.1,72

Vartaç�o

77.914.241
30.410.069

47.504.172

33,418.62a
. (44.345.73j1)
(1 So788.242)
(26.715.�

261.066.149
287.7Ú.502
(26.715.353)

All! 28.02.86 •••. : ••• .':. ,:.; ••• ' ', .

De 01.63.86 a 31.12.86 •.• , •.•• '.' .'. ' '. '.'., '••• : •.•• :., •••.••••••••
EleHo dos AJusles sobra o Capital do Programa.de Estabilização Econdmlca sobre o Capital Clrculante.Llquldo.
Alimento (A�dução) do <:=aPital:ClrC�lante'L�qUld��',. < ;..•...•..... : •••.•••.••. �..•....• '

No Final do Ex_fetO
Representado por.

Ativo Circulante ••• : ••••• '. ; :: ••••
Passivo Circulante •••••• � ••••••••

170.001.997
72.058.888

97.943.109

Composlçtio do LLIt:ro llquldo do Exerc(cfo Soclll
.

01.01.86031.12.86

"As ooas explICativas do parte Integrante das demonstraç6es financeiras"

AUMENTO DE CAPtTAL
- Com reservas - AGO/AGE 31.03.66 . • • • • • • • •• 252.006.000 (184.288.877)
Transferência para correção do Capital • • • • • • • • • • 27.707.142
lnoentl\!os Fiscais , .

AdfcIonal - DL 1483/76 •••••••••••••.. ó ••

Particlpaç6es em Reavaliaçêo ConatiIurda
por Coligada .

Começêo Monetárla.................... 95.118.276
Transferência Para Lucro LIquido do Exardel.o • • • • ••

l.tJcro liquido do Exen:fcio ..... ,...... .. ..

DEST1NAÇOESPROPOSTASÂA.G.O. :
- Reserva Legal ' '

.

- Dividendos antecipados - Cd 1,00
por lote de 1.000açOes •••.••••.••.•••.•

- Dividendos propostos - Cz$ 3,63
por lote de·l.000 aç6es ••.••••••••••••••

• Reserva para Plano de Investimentos . • • • •••• , ••

SALDOS EM31.12.86-Cd •••••••.••• , •••. 338.000.000 232.587.531

(8.265)
(3.381)

144.144

,144.144

(5.675.500) (4.400.181)
(2.321.706) (1.800.001)
2.169.267

382.724

2.551.991

29.700.757
326.860.336

(18.343.016)

(l6.aoo.OOO)

(60.984.000)
(232.733.320)

375.881.593
119.313.816
27:473.645
34.390.037

129.700.757)
527.418.334

2.189.267

t44.144

17.444.370

106.791.081
2.227.112

326.860.338

(l6.aoo.OOO)

(60.984.000)

905.270.6�4

(57.647.177)
(23.582.050\)

140.097.200
375.446.063
225.913.607

93.553.575
50.540.327
5.2t8.003 '

Dlscrlmlnaçio
Produtos Acabados • • • . . • .•••••••.••••

Produtos em Elaboraçêo •.••••••.• , •••.••

Mall!rlas-prlmas • • • • • • • • . . • • • • • • • .'. " .

TOTAL ••••••••••.•••••. '.' ..•••••

Controladora

31.12.86 28.02.86
2.703.586
(1.991.118) .

Controladora

31.12.86

WEG
Q"lmlca S.A.

, 20.200.000
34.238.633
2.059.326

1.330.586.411
ON

99.9999
3.003.174
31.374.234'
2.864.362
34.238,599
(646.094)

2.331.914

2.200.831

712.468

28.02.86

WEG
Penha Pescados S.A.

47.280.590
69.270.392
3.212.230

5.979.999�970
ON

99.9999
25.010.000
83.822.495
5.447.828
69.270.323

361.199
2.940.648
1.381.213

2�538

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1986

Dls._açlo
Crtidltos a Receber de Clientes. • • • • • • • • • • • •

Tftulos e Cambiais Descontados ••••••..•.•.
ProvisAo para Devedores Duvidosos ••••• ',' •••
TOTAL ••••••.•••.••••••• , .••..••

NOTA 04 - ESTOQUES

WEG
�quln.sS.A.

WEG
Acionamentos SoA.

WEG

Tran.sfonnadore. S.A.

ConaoHdado

31.12.86 28.02.86

17.444.370

232;733.320

290.770.0:!O

67.155.054
1.712.268
11.888.289

952.397
14.029.191

5%aa+OTN
6"/"a'a + OTN

12%'aa +700/o0TN

CONSOUDADO

31.12.86 28.02.86
Cz$ CzS

203.005.610
320.892.355
77.079.539
18.014.580
22.810.921

834.080
31.341.273

671.978.358
(212.225.453)
459.752.900

ENCARGOS

Imobilizado
Aval
Penhor
Ações

DlSCR1MtNAÇÃO
CQNJROLAlioRA
31.12.86 28.02.88

Cz$ Cd

95.737.199
(20.651.313)
75.08li-886

15.07.91
09.10.90
10.10.87

- Ganhos na Conversão de Valores a Pagar semCláusula de Corraçao Monetária ••••••••••••
• Perdas na ConversA0 de Valores a Receber sem Cláusula de eolreçAo Monetária •••• o ••••••

- Receitas Decorrentes das Atualizações dos Valores a Receber com Cláusula de CorraçaoMonet4ri;t •

• Despesas. Decorrentes das AtoJSllz8ÇÕ8S dos Valores a Pagar com Clausula de Correçao Monetária ••

- Racaitas (Despesas) por Ajustes em ProvIsOes ••••••••'

•••••••••••••••••••.••

- CorraçAo Monat4rla E.peclal- Cz$ 99,50 • _ ••••.••••••••.••••••••••••••••

- Resultados da Equivalência Pabimonlal sobre Ajusles (DL-2284/86) Controladas e Coligada •••••
• Efeito do Imposto de Renda •••••• '. o � ••••••••••••••••• o ••••••••••

'

••••

- Participação Minoritdria •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
- Ajusle do Programa de Estabillzaçao Econdmlca '

••

089.: Aeßexo no Consolidado:
- Em Despesas Financeiras • • •.•••• o •••••••••••••••.•• o., ••••••••••

- Em Receitas Financeiras • • ••••••••••••• o • • • •••••••••••••••••••

EGGONJOÁODA Sn.VA
Presidente do Conselho

de Admlnistraçlo

1.580.858 9.709.203

118.575.598
t95.167.366
44.475.246
10.915.061
21.623.312

490.408

67.959.492
(10.939.709)
57.019.783

39t248.991
(155.033.842)
236.213.149

CAPITAL SOCIAL IHlllllOENDOS
- Em AGO/E da 31.03.86 foi aprovada a dislribuiçAo de Cd 3,49 de divIden,

dos, por lote de mil aç6eSt e a copttallzaçlo d,as reservâs aumentando-se o
capital social de Cz$ 84,0 mlthOes para Cz$ 336.0 milhões, com a CORSe

qQ�nte distribuição de uma "bonlfica.çIo" em açOes de 2000/", com desdo·
bramentodasaç6e�

\�'-'�,::�����2iS.j!.i7·i�i
..

i"i·-:,,=.=ii·i=iji·:.'·J�r."-·:i.',..,,:.. ,i.,,··ÍlI···�,·,i·l-illil·'Ii.iili;:'!·•••'i.i·iiD.EM.ONi�STR�·�.,,,�.��!D�8'���'�llllli··"II·'IIIIA�O_Elió'�I�ól�I������!������,�·,�c.·�··!��
..

I_I�'I'I��.·I·ôl·'1".'1I
\'

.
'

SaIdosem31.12.85.·CrSMIl .•••.•• �....... 64.000.000 184.268.Sn 8.265 5.675;.500 4.400.181 5.584.287 91.944.483
Con'eçlo Monetárta .,..................... 85.197.744 2.625 1.802.445 1.397.424 1.n3.481 29.200.097
Lucro liquido do Per1odo ••••••••••••••• '.' 27.473.645
Correç4o Monet4ria Especial ••••••.••. '. • . • • 24.544:369' 756 519.261 402.5n 51()�916 8.412.158
Perda nos ajustes dp Programa..de EstabillzaçAo
Econdmlca - DL 2284/76 • . . . . • • • . • • . • • . • (2!,l.700.757)

SALDO EM 28.02.86 - Cz$ • . • • • • . • • • • • • • •• 84.000.000 294.010.990 11.646 7.997.206 6.200.182 7.868.684 129.556.738 27.473.645 (29.700.757) .

PALAIIRAS FINAIS

Externamos nossos agradecimentos aos cf/entes, fornecedores. 6rgAos gover..
namenlals, Institulç6es financeiras, acionistas e a todos aqueles que, com seus

esfoIços. colaboração e conriança em n6s depositada,' conlrtbulram P{U8 que
pudesSemos atingir ps resuftados ora apresentadoS. .

Aeglstro e agraéfecünenfOS especiais fazemos a nossos colaboradores pela spa
colaboraçAO e dedicaçao, e que em harmonia cbm a admlnlshç40, souberam
vence(os desafios o aproveitar as oportunlda�es que se nos ofereceram.

Jaragu4 doSul, 13 óe'malÇOda 1987.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EGGONJQÃÓDASILVA - Prasidente
GERO EDGAR BAlIMER - Vice'Prasldenle
GERALDOWERNINGHAUS

.

WERNER RICARDO VOIGT
EUG�NIOJOsé DASIlVA
JOSE LlFSCHITS
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
PAULO KONDER BORNHAUSEN
VICENTE DONINI
OSWALDO ROBERTOCOLIN

DIRETORIA

CARGO
DK'emr·Presidente
DIreU VIca-Presldente
DI_'
0_
DIr_
Dtretot

NOME
• Eggon Joio da Silva
- Gerd EdgarBa""""
- Moacy< Rogério Sens
• Euclides Emmendoerfer
• Alldor Lueders
• DécIo da Silva NOTA 01 - PRtN01PAIS PAAT1CAS CONTÄBEIS ADOTADAS

As dem0nstraç6es financeiras estão elaboradas e apresenladas em eontonnldade com os disposftfvos: da Lej n9 6.404176 e O Parecer de
Grientaç40 CVM 0/11 de 15 de setembro de 1986. '.

.

Tendo em vlsla as modificações introduzidas pelo Decrelo-Lel n9 2.284/86, as demonstrações do resuitado, asmutações do patrimllnfo�
quieto o as orfgens e apllcaç6es de recursos'para o exercfcio findo em 31 de dezembro de 19� estio apresentadas'destacando-se as

operações realizadas antes � após 28 de fevereiro de 1986. de acordo com o padrão monetário vtgente nestes parlados.
Na elabo� das demons� financeiras, merecem destaqu� 'as seguintes práticas contábeis:
o) EfeIto.lnl1octoNlrlos -'

Os eleitos Inflaclonêrlqs sobro as demonstraç6es nnance�as, sáo reconl1ecldos atravês da coneçllomonatárla sobre as cOntas do AtI\Io
Pennenente a do Palrimllnio liquido, com base no valor de OTN pró-rala de Cz$ 119,49.
O resultado Irquldo desta correção monetária está demonstrado no resultado do exercfclo.

b) Investimentos
Os Investimentos em empresas Controladas e Coligada, após corrigidos, foram ajustados pelo método da equivalência patrimonial. Os
demais Investimentos sao avaliados ao custo corrigido mor:'etarlamente até a data dQ balanço.

'

c)' Imobilzado
Está demonstrado ao custo monetariamente conigldo. As depreciações slo catculadas,sobre ° custo corrlgido, pelO n'lê1odo finear, le
vando-se em consideraçãQ as seguintes estimativas de vida-odtil: Contruções e Benfeitorias, 25 anós: Equipamentos e Instalações. 4 a
10anos; M6Yelse Utensnbs. 5 a 10 anos; Ve(culos, 5 anos.

, NOrA 02 - PROCED1MENTOS DE CONSOLIDAÇÃO
Os critérios adotados na consolidação são aqueles previstos na Lel6404l76 elnstruç6esCVM nV 15/80, dos quals destacamos os seguln
las:

a) EltmlnaçAo dos saldos das contas entre as'socledades partfcJpantes.da confWlldaçAo:
b) Eliminação dos lucros não realizados decorrentes de neg6cios entre as sociedades participantes da consolidação:
o) EllmlnaçAo dOs Investimentos nas sociedades controladas tontra a proporç40,dQ. seus respectivos patrimOnlos;

�� 5=.����:s����o�e��:On':n::,�=�':::: �osS:��:�: ���:�troia��;Wlldaçâo;
Q �akl,.=::S�� _3��s.,��iõ.;�a���u�:r�d_"ß���������:�� �"tz�p:�����:��
PescadosS.A. Cd 381.199,

.

O _9io, no montaRta de Cz$ 7.579.960, nao abrangido na consoildaçAo, oooesponde à aqulsiçao de particlpaçaö nas Controladas,
WEG AcIonamen1osS.A. - CzS 306.444 e WEG OuinIcaS.A.· Cz$1.158.576a WEG MáqulnasS.A. Cz$ 8.116.940..

g) As socIadadas Inclurdas na Consolldaçêo, s.Io as empresas controladas discriminadas na'NQta n9 OS.

NOTA03 - CONTASARECEBERDECLIENTES

32.137.000
88.461.831
16.450.608

888.489.960
ON

99.9988
257.528

48.907.761.
21.553.248
68,461.009
(5.609.452)
�.158.01�
5.665.460
242.374

52.400.006
88.257.105
4.444.618

27.054.000
49.857.163
3.935.093

294.446.022
(20.215.044)
(9.571.349)

264.659.629

ConsoKdado

31.12.86

25.948.686
80.498.841
210.318.763

318.788.290

WEG
Fkirestal Uda.

26.821.000
45:778.183
1.765.252

23.269.136
OUOTAS
99.9834

5.821.000
43,289.101
2.481.483
45.170.584

465.603

24.573.280

195.425.603
(5.651.810)
(6.527.159)

1.83.246.634

28.02.86

32.152.317
39.229.917
132.081.408

.203.463.702

WEG
Au1om"Çao S.A.

(27.�73.645)

16.343.0'16

25.792.558

NOTA 07 - EMPR5TIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

VALOR VENCIMENTO

FINAL
GARANTIAINSmUIÇOES FINANCEIRAS

31.12.86 28.02.86

17.444.370

11.771.211
3.832.498
15.603.709

o) gag:!r:�al pertence Integralmente a acionistas domiciliados no Pafs, e ê formado por 16,8 bl)hoe� de açOes, sendo 7,2 bilhões or-
dlnárlas e 9,6 bllhOSs preferenCiais, sem valor nominal.

. �',
'

As eçOes pref€lrenciais.terao prioridade no reembolso do capltal, atá o seu vaJor patrimonial, em'CaSO de dissolução �a sociedade.
'b) Dlstribulçlo do Lucro e Dlvklendos

Os dividendos foram calculados à razêo de 25% sobre o Iuc:m liquido, nos taonos de Estatuto SocIal, cooforme segue:
l.tJcro Uquido do Exen:fclo • • • • • • • . • • • . . . . . • • • . • • • • • . • • . • • • • • • • . • . • • . • • • . • • .• 326.860.33&
( - ) Reserva Legal • • • • • . • • • • . • • • . . • • . . . • • . • • . • • • • . . • • . . • • . . . • • • • • • • • • • • • 18.343.016·

,

flll'

.

,
, ,

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

limos. Srs.
Dlreaes, Conselheiros "Acionistas da.WEG 5.A.

1) examinamos os Balanços PatJ1n1onlais Individual e CoosoUdado da WEG
S.A. em 31 de dezembn? de 1986 e as respectivas De'monstraç6es de Re
sultados, das MulaÇóes do PalrimDnlo LIquido e das Origens e Apllcaç<les de
Recul'S06 para ,o Exercfclo findo naque� dais. O nosso exame 101 efetuado
de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e. oonseqllente·
mente, Indui as provas nos regIStros contábeis e outros proçec:tmentos de
auditoria que Julgamos necessários nas clramstAnclas.·

2) Em razAo dasmu� Introduzidas pelo DL2284I8&, asD�as
do Resultado, das .MutaçOes do Patrimllnlo Liquido e das Origens a AplIca
ç6es de Recursos estio sendo apresentadas separando as operaç6es reali
zadas antes' e após 28 de fevereiro de 1986. nos padrOesmonetários vigan
los nessas épocas.
O nosso axame dessas demonstraçOe, 101 conduzido com O objetl\lo de e.
pressar opl,mAo sobre o conjunto das operaç6es do exercfclo e nAo sobre os
per:l'odoe conskferados hidlvidualmeote.

3) Em nossa oPlnlao, es DeI11OllS1raç<les Flna(lCeiras mancfonadas no panl
gra10 (1), II� em conjUnto com as Notas Explicativas, representam ade'
quadamente a posiçAo financeira individual a consofldada da WEG 5.A. em
3t da dezembro de 1988 e o resultado de sulls operaçOes a as origens e
aplk:aç6es de seus 1"ecursos referentes ao exerckio findo naqueJa data. de
acordo cCrn OS princft1ios de contabilidade geralmente acellos, aplicados em
bases unlfonnesem relação às do exerckio 8IWerior.

4) As Demonstr.aÇÓ!lS Financeiras individuais a ConsoUdadas daWEG s.A. de
28 de fevereiro de 1986, foram revisadas por nós de acordo com as normas

especmca& estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de 'ContadOres - I8AACON
e o nosso relaklrlo datldo da 15 de maio de 1986, nAo Ir1!Ilcou qualquer
desvio relavante dos prlncfplos de conlablHdade geralmente lji:eIIos na ela-
bomçAo de.... dernonsIraçOes financeiras. .

JoinviHe, 08 de MaIÇO de 1987.

AUDIT - SERVIÇOS DE AUDITORIA S.C.

CRC(SC) 9524

W1LLJAM KOHlER
Contador CRC(SC) 5235

6.363.700.000
bN

99.9953
11.400.000
80.484..442
7.788.515
88.252.957
(308.444)

6.992.331

133.579.960
ON

99.9850

. 41.610.�13
8.239.372

49.�49.685
1.785.993

4.209.766

12.282.640

NOTA'06 - lMOillLlZADO

imóveis
Equipamentos alnslalaçOes
Móveis e UlansnIos
Vefallos
Imobillzeçtles em Curso
Semoventes
Reflorestamentos

31.882.387
4.233.095
30.487.456
1.356.554

lua'O Base para a DMdendo ••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••.•
'

••••• o .. • 310.517.32'0
Dividendos Estatutários •.•••.•••• , •••••••.••••••••••••••..• '

. • • • • . • • . . • • • • • • 77.784.000

( - ) Dividendos Antecipados (Cz$ 1,00 por lota demil aç6es) • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • 16.800.000

DlvidandOs a Pagar (Cz$ 3,63 por lote de mil aç6es) • • • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 60.984.000
O lucro Ifquldo remanescente, no montante de Cz$ 232.733.320, foi desÖnado à R8:i8fV8 para 'Plano de lnvest:lmef1lo 8 será submeödO ã
Assembléia Geral Ordinária a ser convocada para o mês de abril de 1986.

Subtotal
DepreclaçOes
TOTAL

BRDE
Nacional.
Francês e Brasileiro

11.548.398

222.813

NOTA 09 - AJUSTES DO PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONOMICA - DL 2284186
A DemonstraçAo desta conta, já publicada juntamente com as!lernonstraç6es ContábeIs EUaordlnárias de 28 de févanoiro dal988, tem a

segul.nla composiçAo:
ControIodore'Con_do

97.585 1.911.178
(1 t4.704) (29.384.477)
208.446 '628.034

(1.617.049) (3.832.022)
.808.268

2.418.146 (13.855.360)
(30.691.181) (888.2a7)

14.060.757
809.132

(29.700.757) (29.700.757)

.'

NOTA 05 - PARTICIPAçAo EM EMPRESAS CONTROLADAS

Capital SocIal .

pá_lo liquidoAl_ .•••• � .•
Lucro (PrejUrzo) liquido do Exercfclo ••

Ações ou Quotas Possurdas
- Quantidade .

- Esp6cle/CI.... • ..

Par1IcIpaçAo(%) " •.•••• , •••••

SubscriçAolAquiSlçAo no Perlodo •.••
Valor CorrigIdo do ItlveStimenlO •••••

Equivalência Palrimonlal •••••••. •

I ValOr Patrtmonlal do lnvestimerJk). • • • •

Ágio (D..4gI0) Liquido de Amorlzaçao •

Contas' a Pagar •• '.' • o ••••••••

Receitas ..

Despesas .

AdiantarnenlOS para AutnII'*> de Capital 22.183.495

10.000.000
'10.451.327

9.899.600
ON

98.9960
9.899.600
10.346.885

(489)
10.348.396

14.090
17.432

1.254.079
365.586

Total Controladora
Empresas Controladas
Tolal Consolidado

1.619.685
22.913.228
24.532.893

NOTA08 - CAPlTALSOCIALELUCROS

33.19s.4r.!}
3.347.59.:1

"::'.�
-�--

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Relojoaria AVENI,DA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios,' .víolões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

REWJOARIA
-

AVENID�
Na Marechal e na Getúlio Vargas

�unilaria J araguá Ltda.
Calhas para tödas as finalidades

Agora tãmbém aquecedorea a

energia solar.
. Rua Felipe Schmídt, 279 - Fone' 72-0448

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carínhoso

Programe bem as suas viagens de férias e

recreeção, 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

Jaraguá do Sul
.

SC.

TUBO DE POLIETilENO
(MANGUEIRA PRETA)

Tuaos SANTA HaENA l-TDA.
FÁBRICA: RUA JOINVIL(E.1016·� FONE (0413) 72'1101

ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOMI'!l. 99· FONE (0473) 72'00!;6. .

JARAGUÁ DO SUL- SC

Foto Lö ss
Fotografias ..... equipamentos de eine

. foto _ som e video.

�arechal Deodoro 302 Fone 72-0181

L.anznaster
o seu relojoeiro

,

Jóias, relógidiJ, âit�h'Ças, cristais, tro�él.l.s" meda:
" lhas e preseiít�s .. �<,\'

!

.:":.,
.

Marechal 364 "'" Fone 72-1267

Barão de ItapocuCONFIItt\
-

A: HISTÓRIÂ ...
.

..

HA 57 ANOS Alcançava grande êxio a· Semana
Viajar em confortáveis ônibus Pul- Ruralista,' organizada pelo Bispo D.

.
Iman ou colchão de ar Inácio Kraus, .da Diocese de Joinvi-
e outros quetais é privilégio ·da déca-. He NQ Parque Agro-Pecuário "Mírüs
da de oitenta. Mas em 1930 a coisa tro João Cleophas"., as conferências
era diferente, e nem por' isso deixa- versavam sobre apicultura, hortícul
va-se de viajar. Na imprensa jaraguaen tura e plantações de cereais, com de
se o sr. Mauricio Droz, an. 'nciava: monstrações de arados de

.

discos.
LINHA DE CAMINHÄlo_ .J:laraguá Técnicos .:'do Ministério da Agricu
..... Joínvilla _ A começar em 8 de fe- tura Iazíem explanações e as demais
vereiro - Partida de Jareguá as 7 ho- conferências ei pal�s)tm.s 'eram realí
ras - Partida de Joinville as 3,30 ho- zadas· nos auditórios do Ginásio São
ras' (Pensão Vogelsenger] SEGUN- Luiz, cedidos pelo diretor Irmão Pio
DAS, QUARTAS E SEXTAS. FEIRAS em Jaraguá do Slu.
partida de Rio Serro (Gunlh Weege No Registro Civil, pelo ediatl nO ..
as 61/4 horas. OS DOMINGOS _ Er- 4.153 ocorriam os proclemoj, de casa
cursão ao salto, BRACINHO _ Parti- mento de Arno Hensclíel, filho de

. das de Jaraguá as 7 horas. ' E as pes- Artur Hensehel e Adete B. Henschel e
soas mais antigas do lugar informam Traudi Pensky, filha de Predericí E
ram que as viagens eram muito con- rich Pensky e de Olga Pensky.
corridas e divertidas. Pelo que se vê O sr Vitórlo Lazzans recuperava
a prática do PAU-OE-ARARA não se Sie de um .gravíssímo acídente de au

. restringe apenas aos nordestinos. tomóveís com um caminhão do fírma.
.

- O Pastor Ferdinand Schünzen Klug de Rodeio, que o prensou em
servia a Igreja Evangélica Luterana Guaramârím.: quendo se dirigia com
em Jaraguá e anunciava Os cultos .nes sua família e uma sobrinha para a
úárias localidades "ai I .começar

:

por praia. A limousine em que viajavam
iJaraguä I ,nil, ·Ita:pociu�l�g(',r.r.rasse ficou totalmente destruída e os pas-
(assim estava escrito e seria Estrada sageíros hospitalizados.
Itapocuzinho ao que parece, -ern Ja� HÁ 22 ANOS
raguá Central., ,n,o Bananal, Jaragua . -O Ver. E.V, Schmökel tinha apro
II, - Luz Alto, Luz 1, Jaraguá Médio vado pelos seus pares na Câmara de
e Alto Jaraguá, .' Vereadores as considerações e provi-

- A fírma Truppe! &. Cia, .de São dências," no sentido de obter recursos
Francisco'do Sul era Agente da HAN- de 70.000.00,0 de cruzeíros consigna.
BURG SUDAMERIKANISCHE DAN� dos no Orçamento da República" de :

PFESCHIFFHRTS GESELLCHAFT 1965, assegurando à localidade de Gia-. '

.

e o correspondente em Jaraguá era ribaldi a recber os benefícios da ener
o sr Carlos May. . gia elétrica. Na ocasião abordou ou-

HÁ 40 ANOS' tros aspectos de energia lia município
,Walter Becker residente e esta- tadaments rías localidades: de Retor

belecido à Estrada Itapocu anuncia- cida (Rib. Cavalo) e Itapocuzlnho,
va que comprava GOIBAS em qual-

.

onde as redes de alta'e baixa tensão
quer quantidade, de preferência . as dependiam da CELESC. Na qualídade
vermelhas . de ex-representante daquela Região
O Engenho Rau Ltda. tinha para na Câmara, agora representada pelos

I vender barris vazios e a Tip. Avenida vereadores Henrique WaU e João Car

I informava ter recebido uma nova re- doso este último o Presidente da Edili
i messa de Canetas Parker 51. dade (sohcítava o envio de exped. as

., . Vitório Lazzaris, à Rua 'Domingos Centrais Elétnicas . .na Capital. o qUE"
da Nova linha Gasa de Móveis e tam- foi aprovado unanimemente Graças à

i bém vendia espelhos, vidros.e vidra- atuação "do bep.. Loyola tudi está ele
l ças, ,m�1.:lrars para quadros caixões trifícado. agora ..
l funerário, em estoque e so ence- HA 10 ANOS

>: mendas bem 'como enfeites. para 0S Mário Krutzsch, .. ;Pr.es1dente dai CêI
mesmos.. .... .

e .

. mara de Vereadores de Jaraguá do ..I Leopoldo Seidel de Corupá, tinha Sul, tempos
'

depois assassinado com'
. mudas frutíferas e ornamentaia para um tiro na Sociedade Recreativa Vi-
I vender- taiis,. c.omo lal1anJeiras, . pec�- tóría. na Ilha da FiglJ.eira, apresenta--
. gueiros kakíseíros, macíeras. .jaboti- va aos seus pares relatório de sua

cabeíras .roseiras, da Iias ,camelias, participação na' reunJã9 da Ai.C.C.M.
c'onHerlas e palmeii'asi; .! _ Associação Catarinense de Câm\lraf.
Noticiava-se a próxima chegada Municipais no auditório da CELESC

ao Brasil do navio 'Santarém' que (atual Palácio do Governo do Estado)
de Hamburgo trazia

- 700 brasilei-
-

em' Florianópolis. onde foram eséolhi
,raS e alemães aqui res'i�entes. e que . das as cidades de Joaçaba para sediar
se encontravam na Alemanha desde o V. Congresso Catarinense de Câma
a guerra. ras Mun'icipais, em Setembro!17 e

Reclamava-se da Rede Viação-San.· Joinville. o. VI Congres�o em 1978 fi se
ta Catarina Ramal

. São Francisco., a procedeu à mudança da denominação
.
falta de vagões para o transporte da associação ,para U.V.E.S.C. _ U

I de bananas para as estações �e Co-. nião dos Vereadores do Estado de
,rupá e Retorcida ,atual Nereu Ramos Santa Catarina fazendo

_

parte da no-

I· Dizia a imprensa: Como querem e_s-
.

va diretoria Mário Krutzsch, Preso 'da
. timurar 'a lavoura, ia produção se a dei. Câmarôl de' Jari3.ghá e iGr�egór�"f:'r
xam apodrecer a beira da �lnha? Es- Aliistitz. Pres.· da Câmara de Schweder

. te pais parece mesmo _que tem cavei- Em Jäneiro de 1�ln J.,raguá do' Sul
,

,ra de burtö enterrado e111 toda· a par- erÇl. i 8° Município de máior arrecada.. ,

"te": -." ,.. ção -de ICM no Estado de Santa Ca I

HÁ 30 ANOS tarina .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.. F R I Ci O R í F I CO Ci U M Z S� Â.
Produzindo alimentos com qualidade e higiene
déSde 1945.

Frigorif1co _ Supermercado e Päbríca de Rações.

Posto' de 'Vendas Marcatto
Chapéus, bonés vizeiras, camisas, shorts,

bermudas e cordas.
Em frente à Iãbríca, _ Amplo estacIonamento.

Desfi! Máquinas ltda�
equipamentos para fábrica de doces .de frutas,

_ chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destíledores de aguardente e alambiques de' cobre.

-

Rua Joinville, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

MARSCHALL POLiME'NTOS
Á ;.especj�/iÄdre1(á '

-

.

nas mãos' dê um'
--

-

profissional _

-

- PÕLjMENTOS
,.....- ..�....._.r,4lvagem>/impeza de

tetos é eSlofomenl0s.-
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227

Jaraguá do Sul/SC

PÁGINA: U

C-u-r-I-a-s
_ Será dia 25 proximo

quarta-feira, o XIIl En
contro de Empresários de
Jaraguá do, Sul, que cons

tará de conferência sobre
"Complexo Motívacíonal
na Empresa", _p'elo Prof.
G. Vieira, de So Paulo.

"

Começa às 19h, n<5."çentro
Ernpresartal e postneíor
mente haverá jantar no

C.A. Baependí.

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

DR. WALDEMA.R SCHWElT ZER
-

, Clínica de pequenos 'e grandes. aäímaís, "cirurgias, vacinações,
raio X, íntemementos, boutique.

Rua Joínvílle, n4] 1.178 (em frente ao Supermercado Breithaupt)
Fone 72;'2840 � Járaguá do Sul - Santa Catarina.

.s: vereador Hilár,i/O
Rank, de São Bento do
Sul, reforçando pedido do
-{.rer. Ernesto Felip-e Blunk
de Corupá solicitou o

envio de ofício à Rede
Ferroviária Federal, para
a introdução de uma li
nha diária de litorina en

tre Jaraguá do Sul e São
Bento ida- e volta, pelo

-

menos até a "conclusão
das obras de pavimenta
ção da serra. I'

�O presidente do lapas
Félix Theiss, disse que
ainda em 87 o Instituto

pretende abrir 15 agências
no Estado. Na segunda
fase de instalação Serão
abertas oito agênclias,
"dentre as quais a d,e Gua-
ramirim.

Lanchonete "

,e ,Sorveteria Pinguim
�t�! Lanches, pizzas,'petiscos,- sorvetes 'e gelo

": ATENDEMOS POlt ,ENCOMENDA, PASTELÃO
1_-

1

-.
'Rua Ângelo Rubínl, 1110 _ Barra dç Rio Cerro

FOQe
-

72-2181 _ Jaraguá do Sul/SC.

Para n:6,s, segUJro� não ,� só garantia de riscos

Se.guro é"

Prestação f".{ 'Seriiços
éOlslu.;iO$ < '.

:(. <;'_ s

"�S' ·e'n'u'---·r'--o-s""'"::,;',,:,·,A�::�.):�,,.:: "'G"�a""':-r':c Ia � �

,�

"

,," u: ' ',,: "--'�·\'."O-c','" '�""" ,-- "

.- ,> ',,'

Rua Ex-pedlcionár1o-Gumerclndo a.�-Sllv:a.n'?,�90;,19 andal', Sala. 2 --

'.I·, �:

Clube Jaraguaense 'de Xadrez
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Clube Jaraguaense de Xadrez convocä
os seus associados para a Assembléia Geral Or
dinária, marcada para o dia 25 de março de
1987, às 19h30min em primeira convocação,
ou meia hora após com qualquer número de
sócios presentes, em" Bua sede, para delibera
ção da seguinte Ordem do Dia:

1). Prestação de Contas; 2) EÍeição da neva
diretoria 87/88; 3) Assuntos geraís de ínteres
se do clube.

.Jaragué do Sul, 18 de março dê 1981
MARIO MAHFUD _ Presidente, "

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital .fícam convocados tédos'�

os Sócios Patrimoniais do Clube A. Baependi,a
fim de se reunirem em Assembléia Geral"Ordi
nária ,em sua Sede Soctal.. sito à Rua: Augusto
Mielke, 466, nesat Cidade, à r-ealizar-se dia 30
de Março de 1987 às 20:00· horas em primeira
convocação ou às 20h30 em segunda convocação
com quelquer número de Sócios Presentes, ,para
tratarem da seguinte.
ORDEM 00 DIA ........

t° apreciação do Relatório, Prestação é Apro-
vação de Contas da Diretoria e Parecei' do Con
selho Fiscal referente o exercíejo de 1986.
2° ... Outros Assuntos de interesse da Socieda-
de. ... .. •. ,. :",- • t.••••

Jaraguá do Sul, 16 de Março de 1987
Reiner Medro
Presidente a

DECRETO No 1.448/87'
Revoga o Decreto N9 1'.425/87,
de 28 de Janeiro de 1987·--

O PREFEITO MUNICIPAL DE �JARAGlJA
DO SUL, no uso de suas atribuições e de acordo
com o ítem XXIX do artigo' 70, da Lei Comple
mentar N° 5, de 26 de novembro de 1975;

DECRETA:
Art.

.

1 o. _ Fica revogado o Decreto N9 ...•

1.425/87 de 28 de janeiro de 1981, que declara
de utilidade pública o' imóvel 'de

_

João Steinma
cher. . i'l

Art. '}J'.:.. Este Decreto entrará- em vigor na

data de sua publicação, revogadas as dísposíções
em contrário.

.

Jaraguá do Sul, 16 de março de 1987
DüRVAL VASEL

.

Prefeito Munkäpal
IVO KONEL
Secretário pe AdmtntstraçUo
e Finanças

Foto Nortelândia I .tda.
Rua Venâncio da Sllva Porto 785 _ Fone 72-2804

Metalúrgica
-

Franza Ltda.
Rua }Iew Mabnke 210 _ Fone 72-1387

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de- terras - acidentes de trânsito - In
ventários - cobranças 'e advocaeía em geral.

R\la Reinóldo Rau, 86 - sala 4 ':' Fone 72-2711

Um toque de amor. Dê flores a quem VGcê"
ama. Decorações, buquês, arranjos, pl�tas orna

mentaís, coroas, com entrega a do�.

Casa das Flores
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FURGÕES, FURGÕES ISOTERMICOS E FRIGORíFICOS
Jataguá Esquerdo: Rua Dr. Enrtcn Fermi, 113 - Foné 72-1071

I'nstalàdora ,Elélri'ca Jaraguá
'Istalação elétríca de baixa e alta tensão, moJltageDl
de paínéís. . -

Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependi)
.

•

Fone '12-1429 -'

I�--------------------�--�----�

.... .-.:

.'.. , A- rota da m Ihá
�

-: Nós temos tudo
·

para agradar a todos.
� ·Venfla conh r
_a]inha� Chevrol 87.

. Conheça em nossa loja a linha Chevrolet 87, a maís completa do mercado.
Nós temos o.cerro que .você necessita para preencher as suas exigências.
Saia rodando 'OOm, "0 que existe de melhor: Monza. Caravan; Opala,

Diplomata, Chevette ou Marajó.
'. Veja ds .pertq as novidades e as vàntagens, além dos planos dê

"

z)'
.' ' ..

flnanciamento facilitados.
.� �

. Av. Mal. Df!odor?,.567 - Foncs,72·0655 e 72·0G60 - Jaraguá do sul·se
�--�------���-----------------------------------

..

�-
"_oJioar�

CabeleireiraMari Uni·ssex
. Serviços de cabeleireiros para homens e se

nhoras com manicure, pedícure, .maquilageJll': d�pílação, limpeza de pele e massagem. CoJller� .o,
varejista de cosméticos e artigos de perfllJllana.'
Rua' Erwino Menegottí 66 _ Jaragué do sul.

�====================�==�=='���'.�

CONSERTAMOS TAMB:eM AS. SVAS PERSIJ\NAS.

Frioliveira. COlO. e Repre's�� .

fiambteria -

1/

PreslPlt05. queijes, linguiças, hélml>lIrger,
kibe, alDÍôndega e outros.

Agora diariamente com carnes bovinas,
.

.

suínas e aves. .

.

Promoção Lombo
. Réfilado Seara :.".' Cz$ 68,6� ..�

quilo, de 16 a 21 de m,arço/87.� ./
". -:'

'

'.

�-:-"
j

É ali na AV...Mal, Deodoro, 744 (prü:XiIilidaM� do

Colégio Divina Providência] ou faça a. sua éI!lCO�
menda pelo fone: 72-1187.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EL·ETROLAR·
..

" ,I

t,omercia'l d,e. Peças ltd;r.�
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom- aten

dJmento é, um direito' seu.

- Peças e acessórios originais. e assistência téc

nica 'autorizada ARNO, WAUTA, BRITANlA,
BLACK & DECKER,

.

FAET,· GE, E-LETROLUX
FAME e FORNOS·LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONj:! 72-2200

Jaraguä do Sul .; SC.

"

Dr. Alte'vir: A. Fogaça: Júo'ior.:
. Advogado

Rua Domingos da Nova ·102 _ Pone 72-0498

Jaraguá do Sul·SC.

o homem e a mulher de bom gosto encon

tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-JOP. A mamãe e a noiva tam.

. bém têm completa linha de artigos íníantís e en

xovais (cama, mesa, banho e copa) em lindos bor

dados vindos das fábricas de São Paulo.
,

.

.'

Aproveite as promoções especiais e vísíte a

KOXIXO
'. Av. Mal. Deodoro 491 _ Fone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

. .

. Bo·rdados· e
.

Confecções AB'
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 73-0.363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

OCULOS'
.... $slep.teS·'.·�gue�p . .

.

.
.

,.

"JOALHERlA A PEROLA ; .

" .,,'. .

OTICA MODERNA'
reinoldo tC1:U,289·

.
-

'

Informe 'Paroqui:al
MISSAS: Sába!dq, dl�já guém 'ofender uma crían-

21, às 19h na Matriz, S, oa e ela eheman por mini
Luiz Gonzaga, S. Judas eu vou atender" Quem
Taq,eu ,e S. Francisco

.

e destrata uma .críança es

às 20h SS. Tríndäde. tá sujeito a arriscar a

Domingo ;'Ila: Matrirz "às sua própria salvação. E
7h, 9h e 19h; 8h em' . S. bom não arriscar não
Cristóvão e N. Sra do Você notaram como Je
Rosário, 9h30min na Com' sus andava rodeado de
N. Sra. Aparecida e às crianças, colocava nos
17h na Gruta N. .Sra do braços e abençoava? _ E
CaravággiQ você pai? E voce mãe

MENSAGEM: Uma' Também faz assim? Com
pergunta _ Na minha co- é que você trata os fí
munidade há menores a- .Ihosj Umá coisa lhe pe
bandonados? Na rua po- ço: Trate bem e muito o

'de até ser qUe não. Mas seu filho. Não tem nada
é cero qua haverá muí- a perder e muito a ga
tas crianças pobres. Se- nhar. Ele é o melhor pa
rá que não há muitos me- trimônio da família. Tem

.

nores abandonados den-: tanto tipo de caderneta
tro da .

casa dos pais, por. de poupança.v. Dê para
que deixam os filhos lar- seu filho a melhor de to-

.

gados por ai? Crlança.. das: a caderneta do amor

gente, é coisa sagrada. €. carínho.
.

Não se pode. profanar. A caderneta da eduea-
Nunca se pode faltar ao ção. Pode não deixar he
respeito. Deus é o padri- "rança nenhuma para eles
'Ilho das crianças. Por Mas roJe deu educação,
isso Ele disse:' j'Se . al- deu tudo. Deu a maior

Comércio

.

herança .. que podiã dar.
(Trechos extraídos da
certä. de Dom

� GregÓrio:
aos Díocesenos).

Coluna
. t _

Evq�.qé
Iico

Cultos: dia �2', domin
go, no Centro as 8h em:
líIigua

.

alemã e 19h em

português. Idosos: Encon
tro çlia 25 de marco, às
14h30, no Salão da Comu
ni®.de Cenltro. Retiiib:
Nos días 21 e 2� de mar
ÇOL retiro' para casais da
Ilha. da Figueira, .em Ita
juba. Bênção Matrimoni
al: Receberam a bênção
dia 20, às 19h Alexandre .

Fernando Hafennarin' .e

Denise Maria
.

de Moura
Saban, Lema da. semana:
Ninguém que tendo pos-:
to a mão 110: arado, olha
para t.rAz, é apto- para o

reíno. de Deus.

Ltda.

de Produtos

Compra e Venda d.e FIos Têxteis, Cones de Papelão e Plástico,'

Retalhos de Tecidos e Outros Produtos Têxteis.

\
�======���====�==============��============================:' ,

Rua 28 de Agosto 3.472 _ BairroAvai,_ Guaramírim-SC.

Residência: 72-2520 ., Fone (0473) _ 72-1217.
. -. ,

Têxteis Walter

'Persianas Jo.sé EmmeDdörfer Lida.·
Desde '1917 atendendo bem e. vendendo qualidade.
Nem a chuva e nem o sol farão efeitos sobre as

-Persíanas José Emmendörfer que são- fabricadas com

lâminas de dura-luminio e suas cores fixas e sólidas,
são esmaltadas a Iogo..

Rua Jacob Buck, 46 (fundos do Bradesco)

F�:me: (0473) 72-0247

-----,-----------

Compre seus materíaís de construção na

Laje .la raguá
Matertals de construção e telhas colenlaís direto dá Cerämtea Vila Rica.

Aquecedor Solar. da Funilaria Jaraguá;

E além disso, a melhor laje da regUlo. Visite-nos.

Temos o melhor e -um bom preço.

Rua Expedicionário AntÔnio, Carlos Ferreira 850 _ FODes 72-1011.

72..2334 e 72-1292 _-Jaraguá do S�C;'
--��---------------------

Arte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bancários' da régião' em greve no dia 24

Segundo Lauro Moem,
preso do Sindicato dos Ban
cáries de Joinville a decí
são pea greve foi tomada
porque a Federação NG
cíonal dos Bancos e· os

próprios banqueiros não

apresentaram contra-pro
posta às nossas reivindi
cações" . .o Sindicato dos
Bancános 'que congrega
a classe das cidades de
Jaraguá do Sul, São Ben
to, São Francisco e Gua
ramírím.. além de Joín-

Mais de três mil' ban, vílle, v emrealízando se-

canos da região Norte gl.ijdas assembléías, dis!-
do Estado irão paralisar' cutindo questões relacio-

, suas atívídades no próxi-· nadas a, paralisação do
mo dia 24, terça-feira, a' d.ia 24.· :

exemplo do que ocorrerá
com a categoria em todo' PREFEITURAS' PQDEM
estado de Santa- Catarina'

"
.

-FECHAR
e no Pais. A decisão foi' Todas as prefeituras do

I tomada em assembléia Brasil (�ão. maís de qua
, geral realizada em Cam-' -tro mil) podem fechar

,-.,...,...---.,.�---...........,---....,..-----'----,- ' pi-nas-SP, onde a classe
'

manteve um encontro na GUMZ IRM.í\OS S.A. IND� COM./AGRICULTURA
cíonal, Eles reivindicaram" CGC/MF NI! 84.430.636/000Hj3

'

, reposlção salarral de
.

cem por cento a partír :

de março e piso inicial'
de Cz$' 5�600 além de es-'
tabilidade no emprego

.

It O'H E R T DONATH,

i
__�_I

" Confeccões Sueli Ltde
,

Vestindo bem Senhoras e Crianças
Vá coníertr a maís variada coleção aproveitando
as vantagens dó preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085
, F. 12-0603 .Jaraguá do Sul _ SC.

.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n" 530 _ F. 72-2911
Jaragué do Sul _ SC.

, .

-------

Comunicam que a partir de 16.03 • .87, estarão
atendendo em seu novo endereço, na Rua João,
-Marcatto n? 13, 19 andar do Edifício "Domingos
Chiodíní" _,defronte do Colégio São Luís _ Fones
(0473) 72cH80 e 72-2633 ..,- Jaraguá do Sul (SC).

·INTERIMOYEIS
'Intermediá·ria de
'Imóveis

.

LIda.
-VENDE-

, '

'.' i casa em alverania com 100m2 na Vila 'Nova
" C Casa em alvenaria 'com 48m2, na Vila Ami
zade','

.

.'
,

'i! 1:
'1 Casa mista com 100m2, Barra do Rio Cerro.
r Casa em alvenaria com 50m2 pr: Cer. Urbano

.J.Casa de madeira com 100m2, rua Rio Branco
1 Terreno prx. Posto Mareolle com 406m2,

1 ponto comercial.' ! .!J d d
i R. João Píceoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

�. �i � i: ,.:.� ; :' � ! .! - . .' -.

'-". .

.

Recarga, manutenção e testes hidrostáticos em aparelhos
extintores 'de incêndio

Agora existe empresa altamente eapaeítada.
Nossos preços e serviços são simplesmente os melhores:

Atendemos, com carro-oücína na sua própria: empresa.

Consulte-nos

Fone (0482) 46-0716 _ São José _ Sta. Catarina.

suas portas' entre os dlu
28 de abril ci 1 ° de maio,

.

caso o governo federal
não conceda, ume reforma
tributária urgente e ga
renta uma constituição
mUhiC(Í.pa�is1a A decísãc
final da paralisação a-,

contecerá nos dias. 24
,e 25 próximos, em Brasí
lia

ENCADERNADORA

.LI.VROS • REVISTAS - NOTAS FISCAIS.
-TRABALHOS ESCOLARES.
CARDÄPIOS. E OUTROS

RUA SÄO PAULO, 114 (PrQx. a antiga cyius)
• JARAGUÁ DO SUL - SC-' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'l�alul' do Sul _ Semana .de .21 a_27fMa,rçol.l987
U .::'

. 'CORREJO, DO POVO ,PÁGJNÄ 1�

:Oom Jíblico� m'arca' a a'berlura di Campeonato da 1! Divisão
,

F.al: lila auaarda alé I . dia 23
Com boa 'presença de Botafcgo Eil Guarani 'x A-SENTA PUA TEM NOVA público e sem problemas Iíença, ,DIRETORIA de ordem. díscíplínar a TORNEIO PARALELOA veterana agremiação considerar ,a, Liga Jara- A Liga inicia neste díaboloníatíca SENTA PUA, guaense de Futebol der 22, um torneio quadranfiili&da, ao Baependí está início domingo' dia 15, gular paralelo à Primeâ

de nove. diretoria: Presí- ao Campeonato da 1� Di: rona ,com clubes..da 2(1.
dente de Honra: Eugênio visão de Amadores . de Divisão "em disputa do
Vícton Schmücket: Presí- 1987. Paralelamente à Pri Troféu Irineu Lemke. Ini
dente: Sido Doeríng: Ví- meírona acontece o Cam cialmente às 16 horas e
det, Nívaldo Freíberger; peonato de :, Aspírantes, com

"

prelimtnares entre
10 Sec!!;: Plácido' Rausfs realizado nas preYi.niina,o as respectivas equipes as'2P Sêcr, Cecílio Muller res com "ínícío a's 1',4h3'O '

t
. .

, pnan es, Jogarão Virtória
TES;, Sídío Muller; 2° Secr mino A primeira rodada x Avaí e

.

Francisco de
Osmar Kaazler. ORADO- apresentou os resultados Paula x Ponte Preta �RES: Eugênio Victor Sch- Garibaldi 1 x 4 América'
'moekel ,Arno

. �chreibér [Américo 3:d nos Aspiran O, presidente, da LJF,
e Renato Eugemo Trapp; tes). Cruz de Malta O x O Waldemar Vieira, infor
TÉCNICOS: Bola, 16 � In- Malvice (3 x 1 para o mou que o campeão 'e vi
gobert Pett e Vuo, W�lz' C, de Malta' nos Aspiran ce do certame da f� Di
- .bola ,23 _ Mano RIS- tes), Botetogo 3 x r Gua vasao, representarão o
tow .e Egon Trapp; DIRE- raní (2xO nos Aspírantes) município em 88 no Cam
TORES SOCIAIS: Ewaldo e Aliança 1 x 2 Alvorada peonato Estadual Ama
,Ze*e Henrique, �ardt, (4xO pare o Alvoráda dor, A novidade é' que
Osmar Mu�ler,' .Ilário MM nos Aspírantes). ,

o Amador iniciará no pri
Ier e Nelsío Henn. DIRE-, As partidas' do Cam- meiro semestre l(feve1{e'i
T�R:ES DE ESPORTE: - peonato da 1(1. Divisão ini rol, todavia, ó início do
LUlS Carlos Hornburg. cíam-se às 16 horas ' A certame de 87 permane
Luís C, Rist,ow e Adalber segunda rodada marca ce inalterado, isto é, die". A gloriosa Sociedade
to

_ Jac�b �hr�tores de re- para domingo, día 22, os 2 de agosto, sendo os re- Esportiva João Pessoa, do
lações Púbhcas,; Ma�cos jogos entre Malvice .x Ga presenãantsj, de Jaragué Bairro João Pessoa, ele
Be1it�amm, Jose. Cildo ribaldi .Améräca IX Cruz do Sul o' Cruz de Malta ,e geu 'em 28 de fevereiro
Kahn Kuhn. Parabens aos de

'

Malta, .Alvorada x o 'Botefogo, ' e empossou no dia 6 de
.eleítos, '

,

mar:ço ,a sua nov'a direto

l&��� vl�l5:NO," Sesi define seu, Torneio de Pesca ��'ri� ��;�in�re�l�:nt�n;
SCHMOCKEL'

'

'Schwarz, ,1° secr, João
Na' reunião de 6 de cor

Está definida para o gottí, Confecções' Neuza C 2dia de a,btil, na barra- e Metalúrgica Lombar,cU. Lúcio da osta, o secr.
rente, o Sena Pua, Clube Hilb rt F' 't' k 1° tes

gem de Pálmeiras, em O tradícoínal torneio 1 e o n z e, '

.

,

organizou um Torneio Alvaro Hefter 2° teso A-
Interno durante os : meses

Rio dos Cedros,' a realiza de pesca de caniço abre a

de março e abril, visando' ção do Torneio de Pesca temporada esportiva do

a 'Incrementar a frequên- do Sesi, do qual partíci- Sesi. O Conseho' Despor
cía às' reuniões. O [antar parão maís de .trínta e- ívo e o Serviço de Es

de encerramento do Tor quipes, representantes, portes do Sesi, estão pro
neío será' realizado no

das empresas Celesc", Lu- cedendo a elaboração do

Restaurapte , Rrper'essa l'imar'. Indumak,' Alimen- regulamento geral. da Oli

Guaramirim, no dia 9 de tkios "Sasse, Marisol ,Mo- seja cujas eliminatórias
maio de .1987 e as despe retti Jordan,' Marçattoi vão começé\r no mês' de

sas inerentes, ao jantar Arte Laje Jaféiguá Mene- abril

serão 'rateada� entre os

�aIJ'Cicipantesl perdedorhs
No dia 3 de abril rea�

'lizar-se-á um jogo na Re
creaiiva Marisol, de que
pprtic\pação somente in
t,gran:tes do Senta Pua
c�jos pontos 'também set
",i..rãé para o Tornêio In-
,t,mó .Após o jogo será
s�rVido o jantar, costela
'da. a'o forno.O pessoal
da página de esportes re

�beu COni satisfação a

escolha do nom,e do nos

so diretor para o Torneio
Interno. Daqui aplalldi- \mos a, iniciativa para man '

ter bem alto o nome do
esperte bolonlstico .' ':__---'-------....-....,;..__,----�-----'----

Varzean'o: até dia ,25 as' inscrições
,A DiVilsão Municipal

de Esportes abríu esta se

maila' e já recebeu mui
tas inscrições ao 5° Cam- ,

peoIiato de Futebol ,Var- Da mesma forma a

zeaao Até o dia 25 ás . é- 'cham-Se abe,rtaß na DME

quipes ,interessadas pode' e Lojas Hermes Macedo
rão se insCJ;ever e a reu� ,inscrições à 1 � Conpeti
mao com os clubes, a ção de Caiaques" Cano.as

princípio marcada. para Q e Bateiras "a realizar-se
dia 27 de março foi trans no dia 5 de aoril no Rio
ferida, Do Varzeano 'po- Ita,pocu,

dem participar atletas e

equipe$ sem filiação a li
gas de futebol. "

NÄO FAÇAMOS DE NOSSOS,RIOS
,

, LIXEIRAS IMUNDAS.
SALVEMOS OS RIOS IiAPQCU E JARAGUA

. Apenas a Mírtes con-'

firmou participação no

Campeonao Citadino A
dulto de Futebol de Sa
Ião, durante a assembléia
realizada na semana pas
sada, ,fazendo com que. a
Liga marcasse' o, prazo
a'tél 23 d� março para
qUe outros clubes ínteres
sados confirmem partici-)
pação, O presidente Sér
gio Kuchenbeeker disse
que extraofícíeldnente,
tomou conhecimento do
interesse de outras agre
nilaçqe$, inclusive, 'para
isso, o certarne possa ser

motivado � efetivamente
Iiea�i21ado'.' I

De outra parte, a Prê
feitura Municipal atra
vés da Secretaria e da Pi
visão. de Es-portes, coníír
mou apoio fínanceíro
mensal e, contratação do
técníco 'que dIrig,irá o se

lecionado jaraguaense, de
futebol de salão" cuja base
será novamente' a Mirtes
Gastão Zimmer contíaaa
rá no comando" .pelo 'ex

celente trabQI� realiza
do, em 86, .quande levou
Jaraguá do Sul ao quín -

'

to luga.r nos Jogos, Aber
tos e terceiro da Mirtes
no Campeonato Estadual
'atrás somente da Perdi
gão e da Sadfa.

João Pessoa tem' nov'a d'iretoria'
delberto Klit$!e, diretor
de tíro Roland Klebber,
diretor de bocha Paulo
Sacht, diretor social João
'GoI"ges, Conselho Fiscal
...EfetivQs:

,
Erice Proeh-.

ner ,Amario Leoni e A·'
delino Lange Suplentes'
Cuilherme Jahn Teobaldo
Frank,owadk. e Walter;
Bier,

C h a I é
IMOBILIÁRIA Ii
REPRESÉNTAÇÖES LTDA.

-- Cas� em alvenaria' com área de 122Ill2. edifi

cada num' terreno' de aprox., 400m2. situado na

Rua Venâncio da Silva Porto eSquina com João

, ,

Além de outros terrenos,

PlaninSêheck, pelo ,preço- é condiçÕés. a combinar.

apartamentos.

áreas industriais, Consultem-nos

casas;

Telll Çlente n'ova' e.:m' Jaraguá',

P.S.EquipamentosparaEscritório�tda�
Venda' e assistênCia· técnica em geral.

'

Loja _ R. Pres.' Epitáclo Pessoa, 419,
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'"

Os Hospitais e Mater-' são do Inamps.:
'

-prévio, ' citado, estará
nidade São José e Jara- ......A atual política sala- resíridíndo }>elo' Inamps
guá ,vem a público, pro- -ríal em, .vigor, face a ele- o 'Convênio de, Assis-
mulgar o seguinte: ,vada inflação, vem �xigir tê�cía Médica-Hospitalar:'
....Mantém de longa da- ,I(eaJu$tes consteates por' I

�ão haverá maís, la-
ta, para _a consecução de 'força do disparo do "ga- mentavelmenta,

• presta.
seus objetivos qual seja, tilho" no que não há ção de serviços aos segu-
atendimento médico-hos- ,contrapartida de receita: .raldiös do Inamps., mas,

'pítalar à Comunidade do __Há muitos anos os somente iJ11:er)1éWões ,. par
Vale do Ità'pocu, diversos Hospitais vêm simples- tículares .com exceção "

,Convênios um dos quais 'mente sobrevivendo, mui aos segurados de " outros
o Inamps.: ,tas vezes amparados pe-, Convênios.

'�cúpula do PMDB de-Jaragué do Sul fez umvpro- ,_Recente�ente, pelo la ·Comunídade, que. le-
, , ,_Continlua�á sendo',

testo surdo!' 'e não cO,l_DpaJreceu à POsse de Pedro Ivo 'Inamps, foi apresentado vou a uma deteríoração . prestada assístêncía . e- ,

dta 15.,:e que o sentimento de frustração pelo não a- um novo modelo de Con- .dos serviços médico-hos- mergencíal . a quem quer:
proveitamento de jaraguaenses, no primeiro escalão vênia, que no seu bojo pítalares, tanto no qua se que seja, mesmo .que:'
feilu fundo .a lealdade e

.

a apoío.fntegrau sempre de- trouxe algumas propor- relaciona a equipamentos após tenha que ocorrer)
pesítado ao governador, em todos Os momentos. A ções inaceitáveis, espe- como também a pessoal transferrêncía a outros '

cicatriz defx�da, demorará mutto paJifa desaparecer cialmente ,a' que confere capacitado; Hospitais da região NOT-',
por certo. er

'

o poder de intervenção _Chegou-se a um está- .

te do Estado .que contam'
ao Convemente, além de gío extremamente crítico' com apoio financeiro mu ..

'_Os vereadores Arnoldo Schulz, Orival Vegini, Jo- responsebílízar o Conve-' com déficits mensais sig- nieipal e/ou estadual.
"

sé Gilberto Menel e o ex-presidente do PMDB Altevir niado por qualquer co- nificativos, sem que se Lamentemos w.ofunda-.,
Fogaça, prestigiaram a posse de Pedro Ivo e, CasiIdo branca qUe terceiros fize- possa, rerorrer a sntída- mente a situação' ínsus-I
Maldauer na Assembléia e Palácio do Governo. rem a segurados; des' superíores, .ínexísten- tentavel a que fomos Ie-:'
Schulz é do' PDS e os demais integrantes do grupo' an- _ Com data de 26.0187 tes para cobrir as perdas vado, por atos e políticos:
tagõnico à cúpula diretiva do município e do par- o Inamps enviou corres- �Diversos contactos ío

. de terceiros, sem que te-
tido que lhe dá

. s�st�!ftação" Morro e não vejo tudo. pondência sob forma de ram mentidos - Prefeitu- nhamos tido a possíbilí-
.

_, -. '3" -�- ," .. ,

-""' .

aviso-prévio, .no que se- ra, Assocíações Médica dade de íngerêncía, ou'
-Está sofrível o -nível de debates na Câmarai de rá considerado rescindi- Associação Comercial e que nossos apelos fossem'

Vereadores. :Pjscu�ões cstéreís., alI g ollDi as ve do o Convênio, se' o novo Industríal., Clubes de Ser- compreendädos
"

ou aten
zes.feríndo o própriro decoro parlamentar têm sido a· modelo não for' assinado viços' -' sem que, apesar didos. ,

tôníea das sessões. Uma revisão de métodos e de con- . até 31.03.87; de cerrta predisposição e Hospitais que fbram e->
ceítos ,faz-se neeessäría, /}>ial'a ,sà�vaguand!ar a' pró- _Durante os últimos 12, boa vontade, fosse pos- difieados quase que iIi-",
pela imagem da <;:asil! de Lets-haja vísta que os comeu- meses, o reajuste das dí- sível obter apoio em ní- tei!r,limente com recursos

"

tríos, com os últimos acontecimentos' não tem sido na, árias hospitalares! foi de vel suficiente. especíaj- da Comunidade e ínclusí
da, Iavoráveís,,.'

' . .

756.00% enquanto que os mente, porque cada qual ve do Exterior, não tem
salários foram reajusta- já o contribue díreta "ou condições de

' atender
,_Na, tarde de-sexta-feira, dia 20, dírígentes do PMDB dos em 171, 13% e as des- indiretamente ao sistema parcela dá população,

estiveram reunidos pare definir os nomes para os cargos pesas de alirrient�ção e previdenciário e não po� simpl�ú:m'en;te pela,.ba'ixa
na UCRE, Celesc IIpesc e outros, a serem referenda- gen'h subiiam 101,41%. dem assumir responsabi- remuner,açãn de

-

seni:iç0s
dos pelos novos dirigentes do Estado. Os titulares da O Hos l'tal Sa-o José ll'dade' que não lhes ca C'· ", .. ,'. '

, - p, . - ,em onvemo com o'
. Delegacia Regional de Polícia "da Comarca, ,Exatoria recebe hoje Cz$ 74,95 de l1Em. -Jn:lIn'PS ; '.

FiscalizaçãO Besc, e' kcaresc"devE!rão' permanecer, .. se diilria e o Hospital Jara- EM CONSEQU:f:NCIA, Hospft,al e ME'l'tem.tdade·'
gundo o' prefeito Du_rval Vasel, à coluna." guá Cz$ 74,95. O custo INFORMAMOS • São' Jpsé _ Hos{)ital' e �

é de Cz$ 228,37 .Isto sig- _A partir de 10 de abril Maool'liidade Jal�guá.:
._Empresári9s do,. comércip. de Jar�guá, do Sul, ligados nifica que os Hospitais es de 1987 éonfon.ne o avis.o

'ao ÇI)I�, em, atividade constanif:e np$ pr(lp(lrat'ivos . do
. tão cobrindo custos que , _

Congresso Esla:duâl Lojista, marCaI(lo para màiö. Um21
ampla mobilização vem sendo' desencadeada, .a,través
de cartazes contactos. e ,ni�là-d1reta conv�dando todos
QS lojlst�s para· o imporÍimte evento,.Acredlta-se na

p'resença de pelo me.n()s trezentos congressistas.

_Causou constrangimento junto a classe política da
r;egião, principalmente em Jaraguá, sua segunda base
eleitqral, -a p�rda da liderança da Constituinte pelo
dep. Lufz Henrique para o senador Mário Cóvas. Luiz
'I::Ienrique .lider do PMDB anunciou também a sua re

n,úncia. do cärg-ö conquistado democraticamente. Per
de Santa CatariI}a uma posição de destaque.

•

t • •.•.
•

Is anolações de FI'ávio José
,i..Ànda relamente feio o relacion:amento 'entre o pre,

"

sidente da Câmara Orival Vegini, o prefeito Durval
Vasel e O presidente do PMDB Ivo Konell, Inquérito
foí 'instaurado e esta .semana, na Delegacia, vários de
poimentos foram tomados inclusive dos profissionais,
da imprensa. Isto, devido' a uma ameaça que Vegini
teria. feito ii Vasel e Konell. Vai longe a novela.

_A. Associação do,:; ProfesSOres 4e Eduoação Fisica
que reÚÍle os profissioriais :do setor dos- municípios Ie
Jaraguá do Sul, Guaramlrim Schroeder Corupá e

Massáranduba marcOU: para o dia 26 de março, pró
xima quinta-feira' às 19 horas, DIa alsselmbléia ge,rul em

. dependências do CÖlégio Agdon BaU�,ta. 'Mu{itos ú's

suntos importante.s constam Ida: pauta.

Sen.ac, abre matrículas. para cursos
�,_ , ...... _.. o_ /

_ ,._ •

A' agência de Forma

ção Profissional de Jaril

gu do Sul do Serviço
Nacional de Aprédizagem
Comerdal, lern abertas
martículas na Av. Getú
lio Var.gas 621,' (Fone 72-

2166) pa.ra 'três cursos; O
de GererÚe' de "V�:ridas
inicia a 6 de abtil, com

15 horas de duração, das
19 às 22 horas; na' mesma
data começa o curso de

Técnicos de .Venda, com
15 horas um das 8 às II
horas e o outro das 14
às 17 horas. Já o curso de

informá,tica _ Linguagem
Basic '. I ,tem previsão pa
ra início em 27 de ,abril,
com 50. horas de duração
em' dois horários: 18h25
nün às 20h25min e das
20h30min "

às 22h30min
A informação é' do ge-

rente Osmar Drews.

Artesanato volta
à praça,

PrQ,ID.ovida pela Funda-.
daçãQ Cultural e Assoei

ação' dos ,Artesãos de

Jaraguá do Sul c o fi

apoio da Prefeitura" volta
a Praça Artur Müller e

rua Quintino "Boeaiúva a �

Feira de Arte e Arte!lanato
a primeira'do ano. Afo�
ra a tradicional comerci.
·alização ·de artigos artesa
nais às 10 horas, a atra-

ção de palco s:€rá o

show cQm o Grupo Sam

balanço, (pagode) de Join
ville e às 16 horas', o

Grupo Bera:�,
No mês de abril " du

rante as Feiras de Arte
e Artesan�tós, ,inicia a

eliminatória do Concurso
de Declamação cujo en

cerramento' acontecerá
em julho durante as' co·

memorações da Semana!
de Jaraguá, E no dia 29
de março vindouro, na

Vila Lalau, das ßh30 às

12h" Manhã do La'zer, in
tegrante do Programa Es

porte pata todos.

Baêpendi inaugurou o' ft'rquivo
'--:-

O Arquivo' Histórico'
do C.A. Baependi já
é reàlidadG. A sua i-

'naugu�a;ção, n�' pr�-
sença de diretores, ,

conSftlheiros, ex- pr e
sidente atletas vete
ranos, imprensa e con

vidados especiais a-

éonteçeu às f9h30m'in
de segunda-feira, ,.16,
de março. Um'· coque
tel segulu-�e ao ato

inauglfral.· Na' Página
três, a cobertura com

pleta do a�ontecimen-'
to.

(iI) a 113 (t) ,rt)�tlflt]
FAÇA A SUA ASSINATURA _ Cz$ 2ÓO,OO

Rua C�I. Procópio Gomes, 290 ou Fone: 12-0091
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