
laraloá: cOlpleta
hoje 54 a·nos
Criado pelo Decreto

Lei n° 565, de 26 de mar.

ço de 1934, do Interven-
tor Federal de Santa Ca
tarina, Coronel Aristilia.·
no Ramos, o município
de Jaraguá do 'Sul com

pleta neste sábado, 54
anos de emancípação
político' • administrativa ..
A instalação do munido

'pio .deuce no di_a 8 de
.
abrí] de 1934. Nenhuma
éomemoração foi' progra
mada para marcar a da.
ta, haja vista que, tra-;

dicionalmente, comemc

ra-se a data da funda.
cão, 25 de julho, que é
inclusive feriado muní-

·

cípal.

A programação dös
112 anos de fundação já
está sendo esboçada . e

·

as atrações' maiores se

rão a Feira da Malha
· e Mostra.Agropecuária,
além de uma banda da
Alemanha Ocídental, 'que
deverá. permanecer de 8
a 10 dias. Além disto
haverá. shows culturais,'
sociais e esportivos, des.'
Iíles, entre. outros.

Escolares rece�

.bem 21 millivros
Um total de 23.45Q a·

lunos da rede pública
estadual e, municipal da

Feglao foram atendidos
com o livro didático, cu·

jö programa
- distribuiu

às escolas. um· total. de
26.8S'6 livros sendo ...

16.063 para Jaraguá do

Sul, 4.692 a Guaramirim,
2.374 a Corupá é 2.300
para Massaranduba. Na
última semana, íotam

·

dísfríbuídos 3. 100 qui.
los de frango congelado
da merenda escolar, pa·
ra 199 unidades escola·
res e entidades dê!. mi·

crorregião..

Na área do prt.escc
lar, 18 unidades escola.
re� representadas por 38

·

classes, 'receberão da

LBA., cada uma, Cz$ .. ,.
9.7:40,14, para a suPle.
mentação da merenda e

·

aquisição de material de'
. consumo. A LBA repas;,
'sou r,ecursos .a Prefeitu.
ra, para a construção de
nova sala ao pré-escolar
do Colégio Holanda GOL-
.çalves.

.

Jaraguá do 'Sul, de 26/Março e OilAbril 11988" Ano 69·· N.. 3.480 _ Cz$ 20,00

2a. Feir.a da. Malha aClltecera II, ,Partál
A falta de espaço no

Parque Agropecuário e

a coincidência com a

:Mostra. Agropecuária, lE....
VOll os orgenízadores da
2a· Feira da Malha -

a

mudar o local de realí
zação , O Rotary Club,
promotor do evento,

.

pe•.
lo coordenador da Fei
ra, Luiz José Nícolo
delli, definiu' pela realí
zação, este ano, no Poro.
tal de Jaraguá, na díví-

sa com Guaremírím, on

de j á existe toda uma

infra-estruturá montada
E:. uma ampla área' para
estacionamento, além de
sua·' localização estraté
gica.
O acerto. aconteceu

quarta-feíra com a Imc
biliária Vaílatti, propríe
etária do ernpreendímen
to. Afora o amplo es

paço, o Portal permite.
duplicar 'o número de es-

BR.2$0: _ OBRAS PARALIZADAS
As comunidades de São Bento do Sul e

.:

Corupá, programaram para as tüh deste sábe- .

do, dia 26, uma missá campal' no canteiro de
obras.da Empreiteira Santa Catarina, destinada
a render graças e a sensibilizar as autoridades

para. a continuidade das obras da BR·280, que
se acham paralizadas roais uma, vez. O acesso
entre as duas cidades e precário, uma vez que
o DER/SC também não vem conservando ä

estrada velha.

Margarel oblem O '2� lugar noMiss s.e
A desorganização do

Concurso Miss Santa ce

tarina, as baixas notas

dadas por alguns jurados
para as finalistas e, prin•.

·

cípalmente.. a tentativa,
consciente .

ou não, de

prejudicar'. a
.

represen.
.

tante de Jaraguá. do S1)1
foi assunto

_
durante' a

semana na cidade. Mar

garet Denise Schmidt
obteve 59 pontos, iguais
aos ..

obtidos pela
' Miss

Brusque, porém, a aprE.�
sentadota

.

Andréia Reis

conseguiu a façanha de
somar '66 pontos ii. éar.·

c!iciata brusquense,
.

quar.
do a pr(Í)pria 'IV . mo�·

trou que a última. nota
era 3 e :não 10, como o

anunciado.
. Gravações em vídeo

comprovam a' veraci4ade
.

dos fatos, mas a· prova
irrefutável säu as nótas
das candidatas de _

k-

raguá e de Brusque que
Margarét conseguiu a·

panhar no final do con

curso, cujas somatórias
dão empate, tal qual o

acompanhado pela tele-
_

visão no sábado à noi
te. O secretário de Tli.

.

rismo de Jaraguá do Sttl
entrou em contacto com

os organizadores, a' TV
Planalto, que reconhecE."
ram o erro e promet�·
ram' tomar as providen
cias. considerando que
na eventualidade da. eléi�
ta Miss Santa Catarina
não poder participar do
Miss BrasiL não Ae' sa

be quem irá representar
o Estad�·.
Um fato, porém, é ine.

gável: Margaret é a se·

gunda belçiade catariner.
se, título obtido na. pas
sar�la -"da Proeb, em BIt:·

,m.enal,l.

-NENHUM SJi,R HUMANO PODERÁ VIVER SEM 0- -�tlM�N'TO FfSICO.·
TAMB'GM NAO. PODERÁ VIVER SEM O ALlMENt�t�1;�RITUAL�__

tandes em relação 80 ano

passado,' que poderá ehe
gar a quarenta' ou até
maís, prevêem os ,orga.
nízedores. Hoje, segun
do Luiz' Nicolodelli, . já
existem 25 pretendentes
à Feira da _Mailla, pro..

gramac}a para o período
de 15 a. 25 de julho,

Feri'ados: Corupá
nil CU'lUpre

decreto
._

O município de Coru-
. pá não vai maís cum

prir, a partir deste ano,
o decreto presidencial
que regulou e antecípou
os feriados para as se

gundas-ósiras .

'

Para tan
to,'

.

o prefeito Albano
'Melchen baixou' comus

.ntcado, com base em des

pacho do" Ministério do
Trabalho, que' entende
que a comemoração de
feriados municipais é' de

competência exchlsiva
do município, cuja auto
nomia vínha sendo' fe�:-

. da. pelo decreto jAssim,
em Corupá, os; feriados
municipais. (Se.xta""ei�
da Paixão; COliPUS Chri�.
ti,' Aniversário' da Cida-
'eie _ 7 qe j\itho e Fina.
dos), serão. comemorados
em suas data� origi.
nais.
De outra parte; . con

tinuam ás obras de ca� ..

càmentö da rua' Ano
Bóm ê a retificação de
trecho da Estrada Pedra
de Amolar. A municipa •
lidàde, segundo 'sua age

sessoria, tem feito pOl'
ros investimentoi!, diano, .

te da queda do retorno
.do lCM.

-,

.-.;;if.:;::Q.·:·fPtl.... 408,' iJ'raba·
lliàdoies.·PT, 'i'ftÍlza nes.

·

te" dia 27,
.

na Camara de
Vereadores, encontro mUI

.

nlC1pal 'para tratar so-
hle filiações, crttériO$
para candidaturas; apon.
temente de nomes à pre
feito,

.

Vice e vereadotea
para bomolog41çãô futu
ra, ptograma de govero

. no, dé tática; e de platä.
forma ele1tor�l, tendo em
vista as elel�ae8 de DG"
vembro•

- O PMDB de Jaraguá
do Sul programou para
este domínge a sua Con
venção Municipal, nó
Agropecuário, para elei
ção do Diretório, dos

· delegados à. Convenção
· Regional e. da Comissão
Executiva. Vai das 9 às
17 horas e a presídên
da : deverá ficar nove.
mente com o secretário

·

Ivo Kortell. candidato a
prefeito pelo pertído. .

_ A Gerencla LocaI da
·

Telesc confinnou que a

partir 'de agosto come

çarão' a ser instalados
os mil" novos termíaaís
tcle!ôbJcos do plano' ,de
expansão, cujos traoc
Ibos iniciais já estio em

execuçêo, Até lá contt..
nuarão os problemas' de:

. congestionamentos de U.
nhas, . principalmente . de
mllhar zero, que, têm bor.

· rorlzadó os usuárioS.
.; Dados do rBGE si

tuam' Santa Catarina no

12,.0 lugar entre os Ef:.
tados que têm jovens,

.

·
entre 16 e 18 anos ar
tos a votar nas eleições
préxímas. São 177 mil
catarmenses centra tim
uníverso de 5..149.000
no Pais. Em Jaraguá ('I'"

tíma-se que, 3,,5 a 4 mil
jovens situemosE: nesta
faixa etáriâ'�:::"

.

_ O DEIV.�Ç. quer en

tregar em.»ventá .

dlas
a �ävlmentaçl.o' cOQJple
ta, passeios e,.Stn�lIi!à:çJo
da rua Bernardo Dob' •
buscb, de aéesso' à seglJl;'.·
da ponte, a$1Jti· tomo (>
trevo na Intercessão com

a_ BR,·280, na altura da
WiF(; II,' que está' sendo

· reestudado para o ._u.
mento do talo do role.
tório,
- Um lembrete: os jr.

vens que cQmpletam em

1.988 dézoit6(. anos, devi''''
rão pnx:ed�r' o· aliste.
menta na Junta do ser.
viço Militar .até o dia 30
de abril, . sab . pena de
multá, e de se tornarem
refratários. Doc,!lmentQs:
1 fotos 3x4 e certidão de

. nascimento.
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PÁGINA 02

tá previsto pára meados
de maio,

_ quando do
transcurso ,do primeiro
aniversário da' sua inor•.

, te, ocorrido no dia 16.
Homenagem merecídís-
síma..

- A promoçãe Bem
Brasil 88, vai ser realí
zada em Jaraguá , do
Sul no dia 23 de abril
às 22h30min, no Gremi�
Esportivo Juventus, que
objetiva realçar a arte,
como um' todo, A pro•
moção divide.se em 15
etapas realizadas nas

príncípaís cidades do
Estado, com a finalíssi•

,

ma no mês de dezem-
bro

i

- Haverá, no día, a·

presentação
.

da Banda
SIA;

,

. T�àtro na Noite
de alto nível, críado e

produzido por' Alan Alda
Kardek, do Núcleo .

Ex'
perimental de Teatro de
Blumenau: Concurso Ga
rota Revelação e desfíle
de modas. As inscrições
das participantes pode
rão ser ,�eitas no:Centro
de Informações Turi'sU
caso

_ A extensíonísta so.

cial da Acaresc de Jara
guá do Sul, Ai-l�rié' Bc
os, está deixando á -

ci
dade, para assumir, no

início de abril, a Coor
denadoria Regional

:
de

Economia Doméstica da
Acaresc em Ibírama.
cargo obtido através de
concurso, Arlene reali
ZOU

.

um
.

excelente tre
balho e sua ausência s€·

rá sentida.
_

Finalmente acontece
neste sábado, 26 de mar

ço, o baile de äníversâ
rio dos 10 anos da nova

sede do C. A. Báeperidi,
cujas mesas estão quase
tödas colocadas. O. baile
s�cial inicia-se às 22h30.
min, com à musicalidade

'

da Orquestra México
Brass.

- O nosso querido Cc
ral IEvan�élico " Jaraguá,
re.gido pelo maestro Ri
cardo Feldens, estàrá se

apresentando na Argen
tina nos.dias 22 e '23 de
abril. A saída éstá mar

caoa para o dia 21', com

retorno no dia 25 do
próximo mês_'

& I'· f'
" .. _,. .. --, ---. .'_,

n ormações
dúvidas, um dos maís
belos desfile..de modas
já apresentados pela TV.
A Dalcelis realmente ar

rasou e OS cumprimentos
não páram de chegar.
O que é . bom para Ja-
raguä.

.

_ O engenheiro eletrí
cista Celso ViIi Siebert,
,de Jaraguá do Sul, é o

único
.

catarinense a

constar na coletânea
"Os mais belos contos
do Brasil", organízada
por Reis de Souza, da
Agência de Noticias Bra
sília. O conto publicado'
.de Celso, - muito bom a

Hás, íntítulasss "O Mis.'
.

térío da Pedra".
- Acontecimento ,ex

pressivo que Jaraguá
sedia dias 31 de março,
1Q e 02 de abril, é a.

19a. JECA" que deverá
reunir entre 1 ,800 e 2.000
abebeanos de todo o íEis.
tado, numa grande con

fraternização esportiva.
O coordenador Luís CeI.
so Trindade Muniz e e•

quipe, estão acertando
os detalhes finais da JE-'
CA.

_ No programa social
constam na sede da
-AABB congraçamentos
'e música ao vivo, nas

quínta e sexta.Jfeiras,
boate jovem no Baepen
di e, no sábado, nó clu
be azurra, jantar dançan
te com a Bandinha Lyra

"

da Aurora, premiação, ,e
'confraternizalção. Agra
decemos o convite para

.

participação nestes even

tos.
- Casamentos: Neste

sábado, na Matriz, às
17h15 _ Renaldo Teixei
ra/ Janete Bassani e às
18h _ Sancta Rodrigues/
Nilza Klinkowski.' Or
teJ.ll, no Rio Molha, h-.
lia César Bartel!Karin
TOffiazelli. Na' Igreja
Evangélica, hoje, casarr-'
se, Dilnei Klasen/Karin'
Köpp e Luís Carlos'
Schütze/Edite Kuhn, Nm:
sos parabéns.

.

,

_ Já sendo observada
e em fase adÚmfada a ,

construção, do Pa"ntheon
em h9menagem ao capt
tão.de.indústria "

WoU.'
gàn� Weege, no Parque
Malwee. O

.

término es•.

,

,

- C. A. Baependí pro
moveu "'segunda-feira à

noite, no Restaurante
Itajara, jantar de confra
ternização pára marcar

.os dez anos' de instala-
< • • ., .ção de sua' nova sede,

pulsett.,., 8B�is,.,.·,allançâS.
. quando a imprensa cita.

ouro "e tudf) .0" mais p�ra .'. ,

, dina, foi homenageada
bem .como o casal de e�
€ônomos Rubens' e Seni
Arenhardt, destacados pe
lo presidente J o ã o
Prim.

.

- Foi uma bonita ho
menagem que emocío
neu a todos, da qual par-'
ticiparam

.

ex�presldentes
e membros da' diretoria;
Rubens e Sení receberam
uma placa como gratidão
pelos dez anos de servi.
oo ao clube, e a impren
sa foi citada como a res..

ponsável pelo sucesso
que o Baependí hoje des
fruta. Valeu!.

- Nossos cumprimen
tos a Mgrgaret

.

Denise
Schmídt, . Miss Jaraguá,
que obteve o segundo

. lugar' sábado no Miss
Santa Catarina, ao lado
da brusquense' E1enice'
Rosélis Slowsky, entre
24 candidatas. Foi elei
ta" Miss Santa Catarina
a representante de Gm:.,
par, Isabel Cristina Be
duscht. ,merecidamente. I
'..:. Margaret e Elenlee
somaram o mesmo nú
mero de pontos, 59, ape
"sar da falha dos apre
sentadores,' pontuação

.

con'írmada esta semana

pelos organizadores. Mar
garet Sehmídt conseguiu,
assim, a mesma coloca.
cão

_

de Jalete Hardt, em

1984; que perdeu o títu
lo,

.

na 'época, por 'pura
jogada de' bastidores.

'

_ No júri; o empresá.'
rio jaraguaense Célio
Çristovão. diretor da
Dalceli�. empresa que'
patr�cinou o concurso
e qUe proporcionou, sem

�HOCOLATE CASEIRO JARAGUÁ

Nesta Páscoa, faça a alegria do' seu lar
com os deliciosos chGlcolates caseiros. Ovos
dec�rados, personalizados, ovos de 'cristal já.
pones, bombons e os tradicionais coelhos. A.
ceitamos encomendas,
Rua Emíliç:> Carlos JoUrÇlêP, 140 '_ Fone 72_0108,

.

defronte o Sup',' do Sesi.

_ Circulou esta sema·

na o priineiro número do
quinzenário "A Cidade",
da Editora '....

JornaUstica
Acacia e' que tem como

editor·chefe Jorge Car

los, Roos, assp-ssor. de im·
prensa· da PrefeItura Mu- ,

'nicipal. Saudéimos o no

vo órgão.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ministração e snsíno,
problemas gerais' do pré., '

dío, necessidades de ins-
'

talações, entre outras.
Concluíu-se que para dar
atendimento adequado a

demanda e a própria,
expansão da escola, I é ,namenta em outro local,
.necessárío no mimmo havendo" assim; ,dois
dobrar a área, física, sí- Centros, a' exemplo do
tuação que esbarra-ce ne que ocorre em Joín
exiguidade do terreno, o vílle .

que obriga a construção
vertical (dois pavimen
tos) ou a compra de imó
vel .contiguc para a exc-

cução do projeto.
'

Como a. -sítuação é
crítica, estão sendo ur

genciadas as provídên
cías, para que as obras
se iniciem, em 'jul}J.o, se-

'arap' ,ao Sul ... Semana (Ie 26 ile março a"Uf-(le' alir!l (Je' tOD CGRREIO, EM!J ',POVO -·"W
...

, � -1$ 7-'-,-" 'P'llmflA os
.. �--,--------------���------�----�-'---'-_._._---�-_.'_.�-;--'�'�--

Selai poderá ter dobrada- sua área" cOlslruida ,a partir de iulho'
o Centro de Treina.

mento' do Senai de Jare
'gHá do Sul reuniu no día

Extintas duas
SLEs II JS
o Governador do Es.

. tado assinou decreto cri

ando as ,Coordenações
Locaís de

_ Educalção
,(QLE), uma em cada um

d9s 199 munícipíos ce

tarinenses. Elas terão a

responsebtlídade de cc

ordenar as atividades pe"
,

dàgógicas e admínístra
tívas de todas as escolas
da rede

-

pública estadual
, de 'educação, estando su

bordínadas diretamente
às UCREs.
'Com à decreto supri-

,

me"3e as Supervisões
" tocais de 'Ensino (SVEls),
existentes em todos os

'munícípíos do Vale do

Itapocu. 'Em Jaraguä do
Sul haviam' três' SLEs e

com o decreto, passou a
- somente uma Coordene-:
daria,

18, membros do Conse
lho Técnico Consultivo
e os professores Antonio
'Gustavo Jorge e João
Paulo Machado, do De
partemento Regional do
Senai, para analisar, dís
cutir e implementar a

expansão da área física
, da escola, hoje' reduzida'
a 1.100 metros quadrados

de área construída, e que
.

ressente-as de espaço pa
ra a ampliação e moder
nização dos cursos ofe
recidos.
Várias hipóteses foram

analisadas, a partir do
relatório demonstrativo
das atuais 'instalações do
CT, apontando as defi
ciências nas áreas .d� ad-

Chefe do 16� O R f virá em abril
. ' '

o engenheiro-chefe do
169 Distrito Rodoviário
Federal, do DN'ER,· Ar"
naldo Severiano de Oli
veira, determinou estu
dos para a reformulação
do trevo da BR-280/BR.
101, que dá acesso a Jc_.

raguá do Sul e ao Vale
do Itapocu, transferman
ele .. ::> em rotatório, à SE,_··
melhança do existente
em Itajaí . O engenheiro
reiterou que, na questão
da iluminação do trevo,
o mesmo cabe aos mun-.

cípios beneficiados, não
dando, porém,· maiores
detalhes, o que,

.

todavia,

poderá fazê-lo pessoal.
mente, haja vista que no

mês de abril virá· a Ja"
raguá do Sul para um

encontro com a classe
empresarial.

A ACHS, para a co..

memoração do seu
.

cin

quentenário, em : junho,
vem discutindo uma pro.
gramação que marque a

.

data, cujas sugestões se..

rão analisadas na 'próxi.
ma semana. Uma expo
sição fotográfica do iní·
cio da industrializacão
da cidade está pratica
mente acertada.

Loiistas pedem . iseRçâo do ICM sobre veRdas a. prazo
O presidente; da Fede

ta:ção dos Diretores Lo
jístas- de Santa Catarina,
tido Wagner,· acompa
nhado dos presidentes

,

dos CDU de Jaraguá do
'Sul e Florianópolis, Bru
no Breithaupt e Walter

_ Koerich, discutiram na

sexta/eira, na Capítal do
Estado, com o secrc

tárío da Fazenda- Fernan-·
do Ferreira, de Melo, a

isenção do. rCM sobre
. as vendas a prazo, que
foi baixada no governo
anterior e que vigorou
até dezembro último.
,Segundo Udo, o secreté
río da Fazenda ssnsibili
zou-se pela reivindica.
ção, que nada mais é do

.

que a defesa do
.

modelo
econômico catarinense..
O que se quer _ diz

o presidente da Federa

ção _ é que haja igual-
. dede de tratamento er

tre as lojas catarinenses
e as com matrizes em

outros Estados e· que
mantem financeiras PTé·
prias, não pagando, eom

isso, ICM sobre o valor
financiado. O pedido de

revogação do decreto Ioi
:

encaminhado 'pela Secre-.
tárío ao governador Pe
dro Ivo esta semana. Os

lojistas estão agora
.

no

aguardo de "boas notí
cias" do convidado de
honra da Convenção Lc

[is ta, marcada para o

período de 21 .a 2:)' de a.

bril, em Chapecó,
Udo íräcrmou ainda

que a Federação está ·lar:·
;çando aos CDLs catari
nenses .nove cursos, mi
nistrados por Samuel
Schubert, David Gon"
calves e' Siqueira Neto
e confirmou para o dia
29, às 19h, no Senai de
Blumeneu. um encontro
onde o secretáric-axecu
tivo da CNDL, Adão de
'Souza, explanará sobre
a promocão "Compra da
Sorte", projeto da Cor
federação e da Rede
Globo e que distribuírä
750 prêmios mensais,
dentre as quaís 40 autc
móveis;

Alergia CliniCa· .

Dr.Antonio·Schmidt
Formado pela Escola de Pós'graduação da pue Rio de Janeiro

CRIANÇAS E ADULTOS

Tratamento de Asma, Bronquite· Rinite· Espirros· Coceiras nos olhos, nariz, ouvidos
e garganta, Tosse, Resfriados constantes, Sinusite alérgica.

Alergia da pele: Eczemas, urticárias· inchações, coceiras, picadas de insetos,

feridas na boca,

Alergia a alimentos, medicamentos, ao sol e ao frio,

Erupções diversas.

Prepar o de vaCinas' Testes Alérgicos,

Rua 7 de Setembro, 525· Fone (0473) 22 5475

�

Blumenau SC
."' ,:

..

.... '. "'I'

gundo O prof. Antonio
Gustavo Jorge. Houve
também propostas, -dían
te do crescimento índus
tríal e da própria Cida
de, para que seja, cría-
'do um Centro de Trei-

,E a par do aumento
do espaço físico" o 'Se.
nai de Jaraguá do Sul
será reequípadö com
máquinas, equipamentos
e 'ferramentas, nas áreas
de eletroelétrõnica, me

cäníca, construção 'índus-
tríal e desenho.

'

Produção leiteira caiu ano. passado
De um total 'estimado de '8.5QO.ÖOO litros de

leite produzidos em Jaraguá do Sul no eno passado,
,5.136.986 foram entregues' às usinas beneficiadöras,
ficando a parte restante para o consumo familiar, �n.
dustrialízação caseira, venda in-natura e trato para os

terneiros. A média de produtores, segundo mapa, da
Acaresc, ficou' em 1.065, o que perfaz _

uma produ. _

: ção média .anual de 4.823 litros de leite, igual 'ao
_

ano de 1986, quando 1.149 produtores entregaram
as usinas 5.540.974 litros.

A evasão de produtores do meio' rural' é ué.·
grante. Há dez anos, por exemplo, 1.754 fornece
dores venderam 6.339.608 litros; porém a média e_.

nual por produtor foi somente 3.791 litros.' Com
pequenas oscilações, ano-aeno, '_ a .producão total tem
se mantido estável, muito embora o número .1 de

produtores tenha caído.
.

Isto significa, na opinião
de Dejair Pereira, que os produtores que, permane
ceram, tomaram-se maís eficientes, com o emprego
'e aprimoramento das

_ técnicas recomendadas pela
<extensão, melhoramento .do rebanho e manejo .adc
rqüp.do.

Ortopedia e' Traulatologia
'l; 'DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências _ consultas _ ortopedia ínfan.
til e adulto , Membro .títular da Soc. Brasílei,

,

ra de Ortopedia e Traumatologia.

Av. Marechal Deodoro 1.572 _ Fone 72.2218·

Móveis
,

e n'a

MILtON

MÓ YEI S.
/

. 'Tudo a preço de fábrica
Rua. Barão do Rio Branco, 72

,.'. ";,u
Fone 72-2487

.....�....
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'I)Ja 26 de março
Sra. Paula Mey de Sou·

z.a, no Rio de Janeiro;
SIta. tEliane Teresinha Re·

'pelatö Dai'Ri, Sr. S�basb
ão silva, Sra. Anita Muel

ler, Sr. Luís da Silva.
J)la 27 de março

.

Sr. Enio Küster, 3ra �

Adelaide Kunfehm. Sra.

Cecilia Lunelli, Srta .

JS I i s a Ii g e I a Fodi,
Sra. Irene Jankoskí. Si.

José Antonio Brunner I

Dia 28 de março
Sr. Ralf Porath, Sr.

José Finta, Sr; Liberto

Pommerening. Sr. Reinal�
-do Bago, Sr. Gilmar Zon

ta, Sr. Mário Voigt, Sra.

Maria 'Elizabete Pedrot-
14, Sra . Erna Kanzler,
Cintia _ filha de Célio

(lhgrid) Rengel.
.Dia 29 de março
Sra. Maria Luize- Va·

sel, esposa do Prefeito
rJufVäl Vasel; Dr: Done
to Seidel, em Corupá:
sr. Ploríval Fischer, Sr,
Evaldo Meyer, Sra. Eh.
sabeth Horst Benetta;
Sta. Maria Salete D.

Zanghelini·
Dia 30 de, março
Sra, Nair Voigt, Sr.

Ademit FodL Sr.· Júlio
Gãdotti, Sr. César Dias,
SI'. Marcos Iunkes, Sra.

'Cecilia Rowe Lippim:.
ki.
Ola 3'1 de março.
Murila, filho Már.

eio (Mônica) Menegotti
5chi1nke; Sra. Ursula

Steil-eip' Brandenburg·, Sr.

Aluísio Junkes, Sr. Wal�

,Ö.lílÓ Mayer. em, Curiti..

oai Sr. Walter Schütze,
�tR Corupá; Valdiria Mar.
tins.

-

<Dia l' de abril
Alexandre José, filho

:l>.Ifiauri (Valhurges) Ja.
cobi: Sra. OndB Nagel
Zan�he1ini.· em Corupá;
Sr. .Rudi Müller, em Cç.·
Tupã; Sra. Leonette . La·

'�in
.

Langa, Sra. EI'frida
:Harínel Salai, lE.'!vandro
Luís Bartel, Jair Antonio
Mába, Daniel Simon;
,.Ureio Adriano Ewald.

. Celulite e Hacidez.
l Contactos com o Dr.
!. KaUl (CRM 456.6), Rua
.. .São Paulo nO 1 .;)43 (Fo-

.

.'
ue 0474 - 22-6856), em

'. loinvilie.
.

"J_

MARGO r ADELiA ORUBBA LBHMANN, Ofidal do It"
I!btJO Civil do 19 Distrito da Comarca de larap' do Sul Ba.
tAJV Je Santa Catarina, Brasil, faz saber que compar� .,
Carrór io exibinéo os dpcumentoa exili40s pela lei•• fiQl eil lO
II .. bt:l�ZI(�m para casar. o. seauin_

.

nesta cidade, 'filho ée
Claudio Pomíanowsky e

Ignês Zimmermann Po
mianowsky _ Ela,. bra•

.vsileira, solteira, balconís,
ta, natural

.

de Massaran.
duba, neste Estado; domí
ciliada e residente na

Rua Brusque, 115, nesta
cidade, filha de José
Cisz e Alida Fodí
Cisz _

.

Edital 15.995 de 16.03.88
Adilson Butzke e Jonete
Maria K1tzberg�r' .

Ele, . brasileiro, solteiro,
tecelão, natural de Jara�
guá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Ber
tha Weege, 502, nesta ci
dade, filho de Alvíno
Butzke e de BlfrldeWínk
ler Butzke _ Ela, brasí
leira, solteira, operária,
natural de Jaraguá. do
Sul, domiciliada e resí
dente em Estrada Gari
baldi, neste distrito, fi
lha de Emílio Kítzberger
e Catarina Pinter Kitz.
berger .,

.'

I
Edital 15.996 de 16.03.88
Gerhard Bublttz e Silvia
Elena Ricardo

.

Ele, brasileiro, . solteiro,
assistente técnico, natu.
ral de Timbó.· neste Esta.
do, domiciliado e resi.
dente na Rua Joinville,
4587, nesta cidade, filho
de Heins 'Bublitz e Ge!'�
trud Bublitz _ Ela bras:"
leira� soIteira, ba1coniE.
ta. natural de Jaragua do
Sul. domiciliada e res··
dente na Rua Joinville
4.587, nesta cidade, filha
de Henrique Paulo R:.
cardo e Célia Hilbert R:
cardo _

. Edital 15.997 de· 18.03.88
Laércio JoSé Fod! e Ar
dinéia Hanemann
Ele. brasileiro, sõlteiro,

. auxinar de escritÓrio, na
tural de

- Jaraguá 90. Sul,
domiciliado

.

e residente
na Rua Amazonas, 456,
nesta

.

cidade,
<

filhQ .de
Paulo Fodi e Luzia, Boc.
kor Fedi _ Ela, brasilei
ra, solteira. operária, na�

. tural de Jaraguá. do' Sul,'
domiciliada e residente
na Rua Bertha'

.

Weege,
699, nesta cidade, filha
de· Herberto Hanemann
e. Vali Utpadel H.an€.
mann _

(Conclui na .página 5)
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. COpIa recebida do CJir:tÕa. Alcldet Henc:ke e Nài·

ríe de- Gúaralílirim, nests mia Pischer
Estado.

.
Ele, 'brasileiro, solteiro,

Alfonso Machado e Jo· operário, natural de Blu.
rílda Stein'. menau, . neste Estado, do-
Ele, brasileiro, solteiro, miciliado e residente na

cobrador autônomo, na- Rua José EmrnendoeI'fer,
tural de Ituporànga, nes- 784, nesta cidade, filho lha de Alidö Oldenburg
te Estado, domiciliado e de Bruno Hencke e Lee. e Ingríd Sprung Olden-

residente na Rua Ernes- nor da Costa Hencke �
burg -

.

to Rodolfo Fritz Zahn, Ela', brasileira, solteira, Edital 15.991 de 16,03.88

nesta cidade, filho de costureira, natural de Cópia recebida do cartó-

Dorvalino Machado e Manpá-Palotína. Paraná, rio de Massaranduba, nes-

Altair Silva Machado _ domiciliada e· residente te Estado.

Ela, .' brasileira, solteira, na Rua José Emrnendoer- Mario Máder e Lucia

do lar, netural de Join- fer, 784, nesta cidade, fi. Kammer

ville, neste ;E'stado, de. lha de. Germano Fischer Ele. brasileiro, solteiro,
rnicíliada e residente em e 'I'raudí Kanzler Fis� operário, natural de Ma!í-,,'
Corticeira, em Guarami- . eher �

saranduba, neste Estado,
.rim, neste Estado, filha Ediital 15.988 de 15.03:88 domiciliado e residente

de Heinz Stein e Adeli· Charles Mohr e
. Mara nesta éidade, filho ; de

na de Oliveira Borges Cristina de Souza Carlos Mader e Leocadia

Stein_. Ele, brasileiro, solteiro, Slomecki Mader - Ela,
Edital 15.984 de 15.03.88 auxiliar de comércio ex- brasileira, solteira, do

Mário Petrl e Irací Ma. terior, natural de Iara- lar, natural de Massarar.·

ria Fraga .. 2uá do Sul,' domiciliado duba, neste Estado, dc•.

Ele, brasileiro, solteiro; e residente tia'Rua Ben- mioiliada e. residente em

vendedor, natural de Ja. ríque Marquardt, 170, Massaranduba, neste ::E·s.

raguá do - Sul, domtcilíe-
, nesta cidade, filho . de tado, filha de Aluis Kam

do e residente na Rua Henrique .Adalhert Mohr mer é Thereza
.

Würges
Alagoas, 280, nesta c�� e Norma Sfeffens Mohr Kammer �

dade, filho de Valdir Pe-
_ Ela, brasileira, soltei- Edital 15.992 de 16.03.88

tri e Helena Zimmer- ra, secretária, natural de Lorival Tiso e Eliane Je.

mann Petri _ Ela, brasi- Curitiba, Paraná, domí- suíno

leíra, solteira, comerciá- cilíada ê residente na Ele, brasileiro, solteiro,
ria, natural:�e.. Jaraguá Rua Henrique Marquardt,. operário, natural de Ja-

do Sul, domiciliada e 170, nesta cidade, filha raguâ do Sul, domicilie-

residente em Santa Lu· de Arnildo. Dias de Sou. do e résidente na Rua

zia, neste d�strito, filha za e tF[eonora Menell de Lui� Bortolini, nesta ci.

de Olimpio Fraga e Isae. Souza �
dade, filho de Lourenço

ra Schneider Fraga _ Edital' 1S.989 de 15.03.88 Tiso e de Maria de Lur.

Edital. 15.985 de 15.03.88 ladlél Veigsding e. Arie. des Tiso � Ela, brasilei-

Torvino Hornburg e A· lusa da Silva ra. solteira, costureira,
vanir Maass

..

Ele, brasileiro, solteiro, natural .de Jaraguá do

Ele.
, .brasileiro:. soltei!o, industri;íI'io ... natural de Sul, domiciliada e resi·

oper�no, natural de :Ta. Joinville, neste Estado. dente na Rua João CarOl

ragua do Sul, domiCilia· domiciliado e residente los Stein, nesta cidade,

do e residente em Rio da na Rua Gumercindo da filha de Avelino Jesuino

Luz Vitória, neste distri. Silva, nestá cidade, filho e Diàrtina de Souza JE-

to, filho de lWendelin de Cunar Veigsding e suino-

Homburg e Imgard Zu. Maria Veigsdin� _ Ela, Edital 15.993 de 16.03.88

mach Hornbur�. _ Ela. brasileira; solteira, al'. Almerí Wolf e Gtna Sei·

brasileira, solteira, ope- xíliar de administra·�ão.. deI
'-

rária, nat'Qral de Jaraguá
.

natural de Joinville. '�er... Ele. brasileiro, solteiro,
do Sul, domiciliada e n· te Estadô, domiciliada e desenhista. natural de

sidenle em Rio da Luz residente na Rua José Pôrto União, neste Esta.

II. neste distrito, filha Emmehdoerfet. 628, ner.; do, domiciliado e resi-

de Elmiro Maass � Anila ta cidade. filha de Ade. dente na Rua Josê J3auer,
Wallow Maass _ mir da Silva e Maria Ce" 77. nesta ciClade, fÜho' de
Edital 15.986 de 15.03'.88 tarina da Silva Armando Wolf e Maria

Luh; Carlos Adam e lu· Edital 1.5.990 d; 16.03.88 W'olf - Ela. brasileira,
Heta Batista'

. Renato Schuster e 'Dote. .
solteira, bancária. naft-.

Ele,
.

brasileiro, solteiro,. ti Oldenburg' ral de Corupá, neste E'·
torneHo, natural de Jaff'. Ele. brasileiro, solteiro, tado, domiciliadcy' e res·-.

guá �o Sul, domiciliado lavrado'!', natural de Ja- dente na Rua João Mar•.

e. resIdente na Rua Jair. raguá do Sul, domicilia. caUo. 13', nesta cidade,
ville, 1.977, vesta cidade, do e residente em E�. filha de Leopold�e ,RiclHe
filho de Leopoldo Adam trada Garibaldi, neste Siewert -

e Irene. Bruch Adam
_ distrito, filho de Narber. Edital 15.994 de 16.03.88

iEIa, .

brasileira, solteira. to Schuster e :F!ivira Ro€';o Adernar José Pomianows.

comerciária, natural de deI Scihu�ter _ Ela, bra. ky e Unira Clsz

Ma�_o�l. Ribas. Paraná. .sileira. solteira, operária, Elt=:. brasileiro, solteiro,

domlcIhad� � residente naturê).l de Jara�uá dó ve.ndedor, natural de Je-
na Rua J-omvIlle, 1.977, Sul, domici1iada e resi. raguá do' Sul, domicilic.
nesta cidade, filha de. dente em Estrada Gar'- do e residente na Rua
RoseDa Sieber! _ . 'l)aldi, nesle dic;trito, fi. Roberto Ziemànn" 1.298,

."
Despacllanfe. Lúcio

IiN1REGUE os DOCUMENTOS DO SEU VElCULO, NAS MÃOS DE: QUEM lHE OFEREC. O MEUiOR
EM ATENDIMENTO.

.'

P'UNCIONA JUNTO ·A AUT�. _J!SCOLA. JAI,AGOA. - AV. GETULIO VARGAS, 26 - FONES· 72-n61

. 7,2-it1l AEÍ1I0ltA TAM�IM iM PRBNTE AO FÓRUM.
. .'

'. •

.
-
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:Cas8menlos
;)36ita1 15.998 de 18,03.88
Valdemar Müller e Mar·'
'Uze Hausmann
,tÜé, braslleiro, solteiro;
�dreiro, natural de Bar=
ta Velha, neste IEStado,
domiciliado e residente
ein Ilha da Figueira, nes
tê distrito, filho de An.
tonío Müller e Lucia
Müller

.

_ Ela:, bresíleíra,
solteíra, operária, .natu
ral de Massaranduba,
neste Estado. domicilie
!!la e' residente em 'Ilha
dJ Figueira, neste die
tríto, filha de Sebastião
Hausmann e Gilda Haus-

, mann �
.

Edital 15.999 de 21.03.88
�rhardt Sehünke e Edla
Sthnnke

.

�l�, brasileiro, viúvo, a.·

�titultor, natural de Ja.
· guá do Sul, domiciliado
� residente em Rio Cêr-

· ró II, néste distrito, . fi.
lho de Germano Schün-.
ke e Hílda Fritzke Schür
ke _ Ela, brasileira, di.
vorcíada, modelista, ne

tural de Corupá, neste

Estado, domiciliada e rc

sidente na Rua ·Domir.
gQS . Rosa, 295. nesta:
cidade, . filha de Ca:»
lös Schünke 'e Paulina

. S-chünke_
'tdital 16.000 de 21.03.88
Orlando Correia de Ne·

fiteiro Junior e Clarínda

.. '�-.�-: ..

da'Sllva
Ele, brasileiro, solteiro,
industriârío, natural de
Iaraguá do Sul, domicílí
ado e' residente na Rua
Angelo Schíoehéf nesta
cidade, filho de.Orlando
Correia de Negreiro e
Maria Ivone Correia de
'Negreiro _ Ela, bresíleí
ra, solteíra.: do lar, na

tural 'de Joinville, rieste
Estado, domiciliada e

residente na Rua Angelo
Schiochet, nesta cidade,
filha de, Pedro da Silva

, e Eugenia Bernardine
Machado Silva .:

Edital 16.001 de 21.03.88
César Müller e Nádia
Claudete Müller
Ele, brasileiro, . solteiro,
representante, natural de
Jaraguá do Sul, domicil'«
ado e residente na I Rua

Florianópolis,· nesta' cídr-:
de, n? 141, filho de If.:
nácio Müller e Verónica
Pangratz .Müller _

_ Ela,
brasileira, solteira" bar.
cáría, natural de 'Santa
Rosa, Rio Grande do Sul,
domiciliada e residente

.

na Rua Richart Piske,
J 20, nesta cidade, fHha
de Valdir Müller e Clar
dete Bradacz Müller _

'

.

E para que chegue da
.

conhecimento de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa em Cartô
rlo, onde será afixado du-.

rante '5 dias.

CLUBE DE "I1RO; CAÇA E. pESCA
'''MARECHAL

'

RONDON"
Fundado em 15.04.1959

Declarado de Utilidade Pública pela Lei (EstadUal
n.? 539; de 16.02.1960.

EplT.'.I. DE CONVOCAÇÁO.
O CLUBE DE ;rIRO, CAÇA E PESCA "MARE;'
CHAL RONDON", com' sede e foro nesta cíde
de, CONVOCA. os seus associados para as

sembléia geral ordinária, à realiizar;,se no dia
30 de março,' com início às 20,00 horas, nas

depenäêntias da Câmara de Vereadores de Ia·
,

'raguá do Sul, sita' à Rua Expedicionário Gu.
. men::indo da Silva, 161, nesta cidade,. para de.
Überarem soore a seguinte:

OR.nEM DO DIA
,

a) 'Aprovação das Contas do Exercíêtó" Ar.-
terior:
b) Apróvação do Orçamento p/1988. I

c) Elei::;ão do Presidente de: Honra, Presidente,
VicE:"Presidente, Orador e Conselho Fiscal do
Clube.. ,

d) Assuntos Diversos.
Jaraguâ dO Sul, 22 de ma;ço de 1988

,

Enno Janssen
Presidente· .

.• : PAGINA, :�5CORREIO DO POVO e-�.-::': r " ,.�"'-��:-'
�'

ARQUI'TETA (DA SPHAN/próMEMÖRIA' "

"Herança. çultural da iDligl---,"�aç_ão_d�,v_e'_se..........:tu,,=_r,Qse_rv..=..,ada=_,':
O Roteiro Nacional da

Imigração tem como prc
posta a preservação da
herança cultural deixada
pelos imigràntes alemães
colonizadoras do Vale
elo Itajaí, Vale do lta-

. pocu e Estrada D. Fren
cisca (Norte do -Estado).
Num primeiro momento
este projeto abrangerá
os· municípios de Jars
guá do Sul,' Pomerode,'
Tímbó. Indaial. Benedl
to Novo, Joínville e São
Bento do Sul.. O roteiro
passará por Jaraguá do.
Sul através das duas
estradas que ladeiam .

o

Ribeirão da Luz, ligando
Jaraguá .

� Pomerode.
De acordo com a arqui

teta Maria da Graça A.
gostinho,' da Fundação
Cultural de Jaraguá/
SPHAN, na região do Rio

da Luz estão
.

concên

tradas, em quantidade e"
qualidade, algumas das
m e I h o r es' edifica
ções construídas com a

técnica enxaimel, além
de sua comprovada Iíga
cão com a' regiao do
Testo Alto (Pomerode).
caminho feito pelos imi

grantes vindos de Blu
menau pera eolonízar a

região do Ribeirão da

Luz.
Diz a arquiteta que

"a maioria das edifica
cões 'foram construídas
com função de moradia,
algumas com grande re

quinte e primoroso tra
balho. de carpintaria e

alvenaría, Entretanto, a

lém da. moradia, com

põem o .rico patrimônio
da' imigração as igrejas,
escolas, casas de comer.

Escritório
-

Assessoria '

e

, Wolft
·Contabilidade'

VALDIR GOMES �OLFF
CONTADO�·E ADVOGADO

Constituição. de fírmes, contabilidade, contra
tos,· declarações imposto de renda, assessoria ju
-rídíca e fiscal, registro de microempresas, defe
sas fiscais falências, concordatas.

Rua ReinoldoRau, 460 � Centro i; Jaraguá do Sul
Telefone 72.1339

CLUBE ATÜ!TICO BAEPENDI

EDITAL. DE ÇONVOCAÇÃO'
Pelo presente Edital, f�càl� convocados to

dos os Sócios Patrímoniaís do Clube Atlético
Baependí, a fim' de se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, em sua Sede Social, sita à Rua
Augusto Mielk�, 466 nesta Cidade, à realizar'se
em data de 28" de' março de 1.988, às 20 horas
em primeira convocação ou ,às 20,30 horas em

segunda convocação, com qualquer 'número de
Sócios presentes, para: tratarem da seguinte OR"
DEM DO DIA:

.

C

"
. 1 ° - Apreciação do Relatório, Presta.ção

e aprovação ,de Contas da Diretoria e Parecer

I
do Conselho Físc:al referente ao exércicio de' 1987.
20 � Eleição dos Membros do Conselho'Delibera-
tivo para o periodo de 1988 /90. 30 �. Outros as

suntos de interesse.. ;,da '�o€iedade

·i
i

Jaraguá do Sul, 0':/ .}je� março de 1988.
Ioão Batista� prim
Presidente

'198'8'

F-e:l i z..

;"l'

cio E salões. Infeliz.
mente, destê vasto patrí
momo poucas edíflea
ções sobreviveram' ao

tempo . No Rio da Luz
ainda existe um conjun...

to . importante formado
por dois salões, cons

truídos
.
em enxaimel, os

únicos de Jaraguá do
Sul, que foram pe;ças im
portantes do legado do
imigrante alemão".
Concluí Maria da Gre

ça: "Todo este patrímr
nio. que não se resume

somente à casa enxaí
mel, mas que está prc
sente nos costumes,' na

culinária, na. língua,
etc.. forma a Cultura da
imigração, a memória de

-. um
. povo, de uma ·t::idr--,

de.. história. particular
que se inicia com a ehr
gada do imigrante. 'I'l:
esta memória deve-' ser'

preservada ", sentencia.

_._---------

"-S e GN PODERÃÓ
�,A_�':I�R A��ZÉ�

. A Companhia Catarí
nense de Armazenamsn,

. tõ'COCAR,' encaminhou
solicitação cl Companhia
Brasfleira

'

de Armazena•
mentc-CIBRAZEM ma.

nífestand-, intere�e em
tel' a sua dísposíção quin
ze unidades armazena.
deras do tipo estrutu
ral com capacidade es.'
tática' unitária 'de 40 a

60 mil sacas e de cinco
casa ,de máquinas com.

tituidas de .secadores,
máquinas

'.

de' pré-limpe
za, silos de carga e des
carga com capacidade
unitária de 200 a 300
sacas.

Estas unidades e equi"
pamentos deverão atenM
der

.

emergencialment�,
c.urante aprOXIma sa•

fra, pólos deficitários e�'
anlJ;azenagem de produ.
tos emacados, tais como
arrbz, feijão e' 'farinha
de mandioca. prQduzidos
em Santa Catarina. A
Soolicitação à. Cibrazem·
de unidades armazena

doras, inclui os mumCl.

pios de Iaragúá do Sul
e Gual"amirim, que care.
cem d�stas unidades.

P'
.

. a s C O a".'

. ._' ".�'.

.-�----

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,Yegini na leus
o . presidente da Câ-

mara de Vereadores, C
rival' Vegini, reclamou,
na Associação Comerei

.aI, que a Prefeitura não

tellha enviado ao Legis
Jatívo arquiteto ou en

genheiro para explanar
sobre os projetoode-leí
que formam o conjunto
do Plano Diretor Físicc
Territorial de Jaraguá
do Sul, Vegini foi, a

pedido dos empresários,
prestar informações sc

.bre a tramitação dos

projetos, diante da prec
cupação

.

da classe, prir
cípalmente no que se rE-

. laciona ao Código de
Posturas e· Código de
Obras, que dão a linha
mestra d�' desenvolvi
mento municipal. lEistes
dois Códigos acharr-re
na Câmara para votação
e a Associação Comer
cial está intercedendo

junto. ao Executivo, para
que o arquiteto ou en

genheiro explane. os prc
jetos aos vereadores. pa
ra que a aprovação seja
acelerada.

APOSENTADOS REÚ
NEM·SE TERÇA-FEIRA

A Associação dos Tra
balhadores Aposentados
e Pensíonistas de Jare

guá do Sul está convc

cando todos os, aposen
tados que encaminharam

processo contra a Previ
dência Social, através do

,áctvogàdo Dr, Roberto
Madrid, para uma impor.
tente reunião -na próxi
ma terce-teira, dia

.
29,

às 19 horas no audítc
rio do Centro de Ativi
dades do' Sesi. Segundo
o presidente Gerold Me'

;.er, aqueles' que' ainda
não efetuaram o pag,"
mento da taxa relativa
á seus processos, deve
rão 'íazê-lo com urgência,
nesta terçeveíra, ou na

sede da Associação na

Praca Angelo Piazera 37
IFunrurall .
,

Os aposentados estão

aguardando o despacho
favorável da justiça leio

.

cal. pelos seus díre;-

I
; .

np······p··u· 's_\...!; .' '.. .... VíDEO.
1".,

CLUBE E LOCADORA

�.
,

LANÇAMENTOS DA SEMANA

Banhos Ardentes (Comédia)
Gatas no Inferno (Aventura)
Choque Mortal (Policial)
Sloane, O Implacável (Policial)
Saphire, A Mulher Sem Alma (Policial)
O. Vôo do Dragão (Aventura)
Guerra Pela. Morte (Terror)
Terror nas Profundezas (Suspense)
Experiências Humanas (Terror)
'Pesadêlo de Cera (Terror) ..

Antes Tarde do Que Nunca (Comédia)
Jogos Noturnos (Erótico)
História de Bonecas (Erótico)
O Escarlate e o Negro (Drama)

Conheça o OPPU'S vídeo cheque, o sís
tema mais prático e barato' de locação de
vídeo-filmes �

I
I
I

,

• e _. 'f' -

CORRmo '):0. PoVO _",�--,- ;.-�---- .

-t- -.�.

:f_ragul' àô Sul _ Semana (fê ·26 iI� marçõ- a 'Öl aê abrU de 1988
, .;__ �----'--_

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria de Planejamento

COMUNI(:ADO N.9 1/88
A Secretaria' Municipal de Planejamento cornu

nica aos munícipes jaraguaenses que, .doraven
te, face à promulgação ,da Lei MuniFipal, n. 9
1.161/88, de 09.03.88, que adota em Jaragua do

Sul às Normas e Especificações de Proteção con

tra Incêndios do Corpo de Bombeiros da Polí
cia Militar do Estado de Santa Catarina, todos
os projetos de edificações e demais obras ali.
enquadradas, notadamente prédios de .use cc

letivo ou multííamílíar, deverão ser previamen
te apreciados pelo Corpo de Bombeiros Volun
tários de nossa cidade, condição índíspensävel
para serem liberados pela Prefeitura.
T'odos os ínteressados, principalmente 'arquíte
tos e engenheiros, poderão obter UD1 exemplar
do referido documento junto à Secretaria, no

andar superior da Prefeitura Municipal, à Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, 247.

Jaraguá 'do Sul (SC), 14 de março de 1988;
Aristides Panstein
Secretário de Planejamento

Osmar Günther
Chefe do Servtço de Análise e Aprovação
de Projetos

'

� I
INTER-IMOYEIS-"

o'

I

Intermediária' de ;".,
.

;

, Imóvei,s, Ltd'a� {:'�
•

'.
í ,"

R, 'João Píccoli. 104 - fone 72-21H:- Jaraguá do Sul..

IMÓVEIS A V.ENDA, ,

_ 1 casa em alvenaria, .120 mz, rua Víctor -.�ra··
morskí, Guaramirim.
_ 1 casa em alvenaria, 150. II!2,' rua Pe. A.lul� .

s10, Barra Rio Cerro.
. ,

.

.; 1 casa E$D alvenaria; !2Ô m2,., próxima d�
Hospital Jaraguá. �

. ., ,

.

_ 1 terreno c(600 .m2, drente asfalto, rua. Joln.
ville.' '".

1
.

t 120 m2, 39 andar. EdU. Gardênf)�.".,_. ap,o., .,...

rua Rio Branco.

Rua Reinaldo Rau 61 _ fones 72-1390'e 72-'2321
_ CREeI 643-J. ,I.', '

IMÓVEIS A VENDA,
E'dif. Honduras '(G. Weege 72) ;, comApto,

90 m2

Apto, EdiL' Pícooli (Mal. Deodoro), com,
117 m2 ,

. ,I

Casa alvenaria (Domingos da Nova 37,7) "c/ ..

ã8,50 mz, em terreno de 327;60 fIl,2 .: "
'

Casa ,alvenaria (Max ,E. R. Zíemann 151), Cl

126 m2, em terreno de 40Q m2 1
Terreno de 8.700 Ih2, Estrada Nova, px, Pos.,
to Mareolle .

,. .

Terreno de '1.500 m2, px.
-

FERJ" �mais ár�a
construída p/ indo de 2.370 m2 j .. -:

.

"

Terreno' de 1.176 m2, próximo Posto Míme
Ca�a alvenaria, rua Amazonas" c/175 m2.

Terreno de 811 m2, rua, João Januérío Ay-
roso . Terreno, rua 25 de Julho, .com �48 m2.

. l:�" .: 1

SUBA NA
.

� 1

'

'.. '.;,

·H O,N D1 s.•
",..

.

I �

I �. I,

CONCESSIONARIA HONDA DA k.EGIÄO. CO-·
MERCIO DE MOTOS, ASSIst&NCIA ,rnçNICA .

E BOUTIQUE HONDA-WAY.. .'

ENTRE NESTA H O N DA DA MENEGOT1'1
'MOTOS E SAIA PILOTANDO A suAMÁQVINA.

Ru,a Adélla 'Fischer, 239 '(Rodovla BR..:iSG)
Fone 12-2999: _ Jaraguá do SUl _ SC.
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Calinhada à uruta dá ilícia a Selala Santa
____

.

__-
.

.

MENSAGEM: . Cristo se cal: sua morte e

ressuJ)'entrega à morte para que rerção .. A litur.gia canta
tenhamos vida. Estamos

.

o triunfo do Pilho ,de
iniciando a Semana San-

.
Davi, aclamado pelo pa-

ta. Na celebração de ho-. vo e em seguida, na'
je comemoramos a en-

.
míssa da, Paixão, nos�

trada solene de Jesus convida a segui-lo em'

em Jerusalém para realí- seus· sofrimentos até a'
zar ali o mistério pas- morte.

.

Façamos desta'

.

SALVITA _ Sociedade Assistencial ao Lavrador
do Vale do Itapocu

Assembléia Geral Ordinária .

EDITAL 'PE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os associados desta
Sociedade, para uma Assembléia Geral Ordíná
ria, a realizar-se na sede saciar, na rua João
Píccolí h9 94, às 9 horas do día 20 d,e abril
de 1988, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do, Dia: 1 '2). Discussão e aprovação das
contas da Diretoria, encerrado 'em 31 de de·
zembro de 1987; 2°). Eleição da Diretoria;
3°). oEileição do novo Conselho Fiscal; 4°).
Assuntos de interesse social.

Não havendo número legal
. de associa

dos, em í.a. convocação, a 2a. convocação dar
se-á às 10 horas .do mesmo dia e no mesmo

local.

Jaraguá do Sul, 22 de março de 1988

A DIRETORIA

C a f é
SASS'(

�

ENERGIA COM .GOSTO DE CA�

:'
.

Walter Luiz ,Ribeiro
t ADVOGADO

Rua ':João Marcatto n° 13, sala 305, FOne

Fone 72-2875 _ Edifício . DOmingos Ch.odíní .

Jaraguá dO
.
Sul-SC.

ESCRITÚRIO matmco

José AlberIo Barbosa
Alexandre Uenagiustina Barbosa-

ADVOGJ.DOS

Rua João Marcatto. nr. 13 _ 2° andar, Sala 204,

Fone 72.1869 _ .Jaragué da Sul

PÁGINA: 07

Deulsche Ecke, »)

Semana Santa um tempo
de oração � de compro
misso de lutar com Cris
to por uma fraternidade
maior, sem discriminação
e margínalízação.

.

MISSAS: Sábado, (26)
às 16h em S. Cruz; 18h
em S. João; 19h na Ma
triz, S.' Luiz Gonzaga,
S. Judas, S. Francisco
eS. Pedro; 19h30 em S.
José . Domingo, na Ma.
triz às 7, 9 e 19h; 8h
em S. Judas e N. Sra.
ele Fátima; 9h30 em ,S.
Luzia e N. Sra. Apare.
cida e 17h na Cohab.
Às 8h30, .com saída da
Matriz, caminhada para
a Gruta Perpétuo Socor
ro, com bênção de ra.

mos e míssa.:
Nos días 28, 29 e 30,

na Matriz, haverá con

fissões. Dia 30, 20h, Via
Sacra pelas ruas da. cída
de e após confissões. Dia

, :;'1, às 20h, na Matriz,
S. Luzia, N. Sra. 'Apa
recida, S. Estevão e Bar.
ra do RiO' Cerro, míssa
da instituição 'da Euca.
ristía com Lavapés e após
adoração até as 24 horas.
Sex'te-�eira 'Santa, na

Matriz, palestras para
casais, crianças e jovens
às 8h, 9h30 e 10h30 e

às 16h; celebração da
,

Paixão .e procissão I do·
Senhor Morto pelas ruas

da cidade. A Paixão sc

rá celebrada também nas

Capelas S. Cruz, S. .ro-:
das," S. 'Francisco, S.
Luiz, Bana do Rio Cer-,
ro, São José eS. 'Drin.
dade.

LEITWORTt "Wir schreiben eín wenig .ín Deutsch,
damit die ererbte Muttersprache nicht in Veriges.
senheít geraet!"·,

Die Redaktion

, ZUR GRUENDUNG DES NEUEN ROTARY KLUB'S

<CORUPÁ

Wo hohe Berge,' gruenumrahmt von Waeldern,
Seit Ewigkeiten ragen in das All,
Wo zwischen fruechteschweren weiten Feldern
Zwei Fluesse silbern rauschen durch das Tal.

Dort liegt. weitab vom grossen Weltgetdebe,
Trotzdem jedoch jedwedem Fortschritt nah,
Der Ort, den Ich vor allen andem liebe,
Die Perle aller Staedte: CORUpA.
.. .'

"

Ist es auch laengst vom Schienenstrang durchzogen,
Hier herrscht noch Frieden und Geruhsamkeit.
Hier füehlt man sich, 'fern aller Unrast Wegen.
Als Mensch in Gottes 'freier Einsamkeit.

Ich grue'S$ dich, schoene Stadt und deine Leute,
Geachtet und gellebt im ganzen Land.
Was du schon immer warst, du bist's auch heute:
In Gottes'Welt ein schoener Diamant.

,Rudolf Hirschfeld, São Paulo.

Posto de Vendas·'
, Marcatto:

Cha�U8, bonés. liselr.as. calmJsas,. s,hor16,
�nnudas e cordas.

.

Em frente à fábrica. _ Amplo estacionamento.

Escritório Contábil Barni
Oferecemos serviço. de, contabilidade �m

.

geral e assessoríe especial às micro e peque-
nas empresas: .

.'

Rua VeDAndo da Sllva Porto, 331 _ Ao lado da

Comereíal FlorlaDJ

Revendedor

F 1- A T
Rua Exp. João Zapella, n? 214 _ Fones 72 1806

,

e 72 2078 _ Jaraguá do Sul
" 1

.'.1' MENSAGEM DA

o Grupo WEG proporciona a seus colaboradores
treinamento para profissionalizaçlo e oportunidade
de freqüentar escolas de todos os nlveis. Dá ensino
prOfissional aos filhos de seus colaboradores, junto
com emprego e beneficios sociais.

.

_II.I! :
valorizando
ohornem.
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:> rn

CiRUpo WEIi 5.<,1.
.

In'9 0"",,''''' '"0..'""'."'0 -

OGO. IMF N98l1 429 695/0001·11
Rua·Jolnvdle. 3 300 _ Fone, (0473) 72·2020 (PABX) _ Jaraguá do Sul _ SC,

-c-

':;�i � ,'1� ,�--------------------
:10.0" ADMlNlSTR"'ÇÃO

'��������t1: r.=':r:: �;������'��upöWEG" .q",�,ponóen'" ao eurc(d� !oclil enc:�lmado fMI1 31 d6 etletr\broee 1987.' .

rece -8'> df!'K' ...ldades,·�j ...&fi.S·:'·-prnapiiininl. n(j fV t�re �
�8!·.tn·��-:CI=r�.I����':r:"I:"�!�:�I��P���:e!:':rne* 110 ou:fro de pe�1 rpr.vhno, I'Ilo'kl{\to1:ltfiOS ali1'l9tr a I'fOÓ\.l�'O
pre-,ti':llll, '

Inob�ar;� o 11I1II'lIp'l!lnto<'-('�ado,12't.o IIbai.Wo do plano t'lç�l4riO

����a���::�A;i 8�:-�,:�_��e:�tr��::(....OTH's)ckit$�i�fJ'HtI. .

"""'indo f\aG 'IH ... ete_ttomec:'Anlca Eletfoelittr&nlClio AvIOmaçIo B 1Ft'
folMltlc". tftd.,ttttlil com d,",�l�ao ,de seu, InY'tI5I1"",ntos pa�� as
'\T6iI� ee .hnwt� �Sçi!.) reflorl'ßtam"to e �uftM:;"" O GRUPO weG
t\a'�I'!za.ae pela lHJa �óld:a Yl'4'tlcaIlZ&l;lo no �ro,OH&O AfC)eJuflvo, o
_��}10 r=':.'::;:;�tag'em compo-�a em qUlihd� � �:�eços no

'�G,*t15��sr.'t.;a���;:���IZ�od::����s.')..
,

WEG TAANSFOA�DORE� S.A, e �G �,I,CA S.A., - 'W.e 'ao'sulklu er>\ t.m .aumento ,do ImtlblHzado iAauco ee CL$ 3.167.7..46 ,8204,00.
(S�937 em 19&6) o GRuPo WEG
Vlsandõ a continuidade do desen

eletuindo ós segUlRtes ir!Y�hmenlOs em
"

emc,zSmUh6!,s .

:'.'

"" wEGACIONAMENrOS SoA.-Jaragu4cfo Sul-SC
� bAIta deCz$ 737,8�lhGes{C::$ 148,6 mllh6es em 1986),
,M�=t.�r::' =�=�;O��)�:1:::'1�s(c��01::
bos rfogramévels. ,qulpamentos desdl:lAdos a comando c

�:�lor�:='::"�1�:�rori:::::::�s��o!:�$�nclulU a

• Co,ur('lad:x ce. ?fo06s!ioli, modo GPWA-�. �

· �O:;=:..;:;=����:':,i���çi.o de Yelocldade d. IõlClIDres

•

.

Conla�. ItlpoiaNS de Irt' 11<1 A (AC--á);
" A6Wni W'ITlIk;QI; ele 1Obl.c\f:ga e.. a" 560 • &0(0A, � I
• Ct.i\troh,�, prog,,,,,,,,.r ufldl�do pani teares tipo GMT • Mod.
OFW-o.o�O,

• eontrolat!of' pmgram4yelllPo CP\'Y '&"'080.
- WEG'�0IIJ&S.A..-8k1lMnau_SC

Com rftCetta bruta. � 576,7 mUhe.tr:: 1�$I"".omllh� tira 19�t). C'e.

��a:. �;:-ir�:.�ild:u:a.'!t,�=o::���:":=�� �fto':!l:;
qu&:!WI qutI Uf;luulvlómenllj wm os -lransIOfmfldm-.!: ,lrif'�!C{)!: ,e dt.'
mal« potte. ÃeçIm, ,I.t: pc.lttJjÇNdmb� pl;SQhr�m de 1 MV... (00 KV)pa'a5111'1A(MKw}. '.

- WEG oulMrcA S.A.. - Guaramiri", :.. SC'

���labt;'�: :!0t1!.!"�I;:' �;!.mi'!'�n�r::�I;a:!'rl::
d�&. E".:"f'..nov wn t987 uS$.,� lall. f!OOt'llWS Id.ntlflenr Irh Ireas
que abt� os novos lilh9&1l1enlcni:
1) TInf.ns a V.mlz.. lmh,lSlrlais .'

'

• ArkMr's e .1m;a1lH' pollur.ttnos (apllcQçto nll Atu metalmect.
_.

• Ptimet's. ttSnHllt.s .p6II'(anlkotrO$lvo);
• Prtn,re(!; I...t'lfIIill. estUfa;

2) V.mlzqtleletrobolante..
_

.:.
• EsmahM para nos .1elromagn'tJcos, d••'evada classe 16rmlcól,fl:OIli9lco (I&e.nso de crIsol) • r>lsl!:t6nle ao freon.

•

• VfHIIlZ&s cte knpfllgnaçAo pOira bolamento e proteçD.o de bobinas
ei6lricas. '

.

3) �=r'!:·:�I:'�:'�r:ud:::���,?��'ra goma de mascar e
beb�..ao ab06Hcas; _

.

• =.nu 1.n411cas �Ißcadl8, para Unias grAfJcas (de Imp!eso
• �&!nu 'um4r1cas •.ci'p.�I:C!;d�S em ceraslpara. assoalhos ê: base de
Agua. nlo l6Jck:as e Iserítis ile solVentes. '

.Corràçlo
Integral

1.096,-4

"

454.471.3153
54.tet.N3
54.013.5a5
9.083.109

'43..702 • .t1&
Gl.1&4r-.0I'j4
4t.5&:.l,5"8
60.610.009

25.30U<!l!
24.�a.a93

;:;a."nöbw�r::. In
\'Ofvlrnen1O e. Ctasd�b
198t;'a'sabH.

, N(H�lIfUa_1

240,9

ATIVO

DEMONSTRAÇÕES FIN....NCEIR� DA EMPRESA E CONSOUCADA DOS EXERCfclOS FINDOS·
• EM 31 DE DEZEMBRO DE 1937 E 1936

_ CONTROLADORA '"

PELA
COFIRECÁO
INTEGRALE

L:�íM
PELA

Lig��í:�
----- 1987-----.19.6

37t.�5•• 611ii3
1:06-4.420(

170.001.tl7
lS.-4:U.9.6

280.307.0B-4
16.065.26.
79.á75.655
2.146.236

82.714.7""
4�322.752

61'.2-40.246
3.232.309

�' e Em ifnobHriaçOes ,'cnleilS •••• ;' ••
.. e Área conf!fu(da :-êm.1987 -120 Plil fIT

.;: 'éril1986-10-4mitl!r
e Desenvol'J:lrnellto teÓ1ol6glcO, .'. 'i, ••
e 'Ijte1harn!')n,lo� coJfiboradores
e ����ê!.-:=�a:� 'odo���g_ic; :< . �
e

�

Allmon�lo80 trabalhador ,;
e ��:a�:��:,:::�io·A�c;e����?· • 52,7 n,6

-:",AR\YEG".",.,.,[."" .' ••

:.�:::. 3,8 4,9

�1?:=:I::�I��$�����a�ro:r::��:ag:�::I'aÇ::��al SOo

741,8

1-45,1

.2'

.S

COHlRot.AOAS ,>
, '

"

\'.
-

';;'
':'" WEG MOTC!RES S�Ao � JaraiJ,U4 do S�I- SC

Com receita bruta"
1986), PrOduzindo

.�.���c:,
USS12,8rri1�
I?ar�s.�'-till._�.

z$ 1.838,6 mnnõee em
a 500 r!v, em baixa te�
IOres trlMslcos e 45%
I. Exportou em 1987
,ra curea ee quarenta
Venezl,utla e França.
para aumentar aprOo

,res em 1986, para 1.427.4�5,

���nc:�er:�í�taçAo de Ce_nlras de
.

alta fenst,o, com rnob_�es lI\als'cDn'!P:8ctos

- weG PENHA PESCADOS S.A. - Penha - SC

148.819.697
630.172."45
,18�717'1252

".3ta.'30

4'.398.030

'.057.330.933,
7.707.210.69}
350.120.236

910.214.611
853.194.898

.

57.019.783

9.015,679.293 1.(114.615.50'

�As netas explicatIvas são parle Integrante das demonstrações linànc�íras·

RECEJTA OPERACIONAL BRutA , •••••••

Deduç6es da Receita Brulcr • • ••.•. ' • • •

RECEITA OPERACKlN4L liQUIDA •.••••••

ÇUSlo dos P.rodútas e ServIços Vendidos •• •

LUCRO OPEBACKlNAL;BFtuTO •.•••••••
o..pe... Ope'�lon." •• • • . • • • •••

Hon,orAnos dós �dmlnlStradofes ••• '

••• '.

Despesas Garals e AdminlSlralwas • • • • • •

" Despesas com Vendas ••••• ,

Depreclaç6es e ArnorllZaç6.es •• • • •.• • •

PELA
CORREÇÃO
INfEGRAL

(EMMOEDADE
DEZE'-t8RO

DE 1917)

_ CONSOUDADO _

PEL'"
CORREÇÃO

L����g �

SOCIETARIA

----.-1987

3. tS3.175.",0
466.G3S.0S9
8tiS.791.777
506.226;583

1.068.�62.784

213.545.791'

3".676.557
4.531.309

15'1.31,.455

35.366;91'8
;1161024.53Z

7.502,921.142
826�668.661

6.604.106.125
70.145.756

10,817.488.457

" _ CONSOLIDADO _

PELA
LEGISLAÇÁ()
SOCIETARIA

---,-1986
"'3.575.&31
24.!t57.894

260(.659.629
1;000.000

316.766.290.

58.882.563

3.708.884
3.6.00.571

36.030.915

'14.953.986
21.076.929

683.253.110
20,6.263.431
459.752.'905
17.235.774

1·392.859,'�6

___
o :'987 ---,1987 - __ 1986 .

1987 '.987 _.__ 198'

PEU
LEQISLAÇÃO
SOCIE:r�IA

311.397.164
(267.819)

391.129.345
(296.568.687)
'101.560.658

(75;'768.343)
(3.854.703,

(54.27,6.038)

.(-4.03-4.9,76)

DEMONSTRAÇÃO eo RESULTAOO DOS 'EXE·RC(CIOS FiNDOS EM ·31 DE DEZEMBRO DE 1981 � 1986,

7.�69.2_97. 949
(1.389.471.986)
5.879.125.963
(2.729.758.252)
3.150.067.711

(1.055.543;106)
(13.801.732)
(S55.722:8ß8)
(399.418.335)
(2'1.733.540)

Adlclonol
DL·I413176 "

�enoreS"m.nIO

'.265

(8.265)

144.144

144.1«

(144.144)

574.786

"(:!:��::_:�:)'
1.-803.525.263
(910,057.861 )
'93.467.402

(312.015.591)
(5.433.846)

(162.846.075)
(118.395.-427)
'(7.335.810)

Reserva. de Capital

Incentivos
flscols

5.675.500

(5.675.500)
2.169.267

382.724

2.551.991

(2.551.991)

602.719

912.962

CIRCULANTE " . • •. "; .',..... • .' •
" •.•

F,orßi:;Ctldores •
'
•• ó •••• ,'. • • •• •••••• ••

Obdgaç6es SÔClaiS e Tnbutânas , • • •.•• .:, •.• : ••••

����6e:al:I:=�a'�c Äe'nda':: : : .:.: : .. ::::::::
Dividendos a Pa�ar ', ••• ,. , •• ' •••.•• 'l
Adiantamenlos de Clientes -, • ; ••• -.. ....,....
Outras Obrigações " •••••••••

" •••••.• , •••

EXIGíVEL A LONGO PRAZO ••• ,. . • • • , • • • • •••

Inslllulções Fmánceir,,� •••• •••• '..... ••••••

Empresas Controladas/Controladora oi....... .... ·

.

PrO\'il,lo ptlra hnposlo de Aé'nda ••• • •••••
'

••••••

Outras Obngaç6es ••••••.••• " .

DESÁGIO HÃo ABSOR,VIDO NA gO�SOLjDAÇÃO • • • • • • • •

PARTECIPACAo DOS 'MINORITÁRIOS ..• l" ••••• •

PATRIMóNIO LlQWDO • .
• • • • • ••

'

••••••

Oapltal .. Soclal .•.••. :� .... : • • ••. • •••••

�:::�::: �7!:���ç�0: : : : :'-: : : -:":: :.:::.::
TOTAL ,DO PA$SIVO

PASS'IVO

- CONTROlAOORA' _ - CONSOUD�DO _

421.090

'4�.1.3.255
(163.166.971)

'1.040.119

2.111.407

".021.664.336
1.051.415.177

73.003

1.051.481.180
(9.815.9-47)

PE�A

·'I����Xt�,
L��f�tl

----.1987 -.---1986

.fi,20
50;48

"As no&as·expIIcatiYJl8-s60:pJlI:ttMmegra'nte Clãs démonslraç6eS financekas'J

FELl.

1���tx�,'Ä
. PELA
L:��

'_ CONTROLADORA _

PEU

LEGISLAÇÃO
SOCIETARIA

.PELA
CORREÇÃO,
INtEGRAL

(�M "OEDA DE
,DEZEMBRO

DE';1987).

·&30:116

111.)69.686)

11.169.6I4i

---'-'- HJa7 -,-_--- 1986

211.00$.411
2[i,�.76(
'E:I.b'5.t:>à3
:6.ö81 • .5:il, �

9.815 ..�i

213.��.3&4',
2.19/.'''2

31t7.20rr11.153
S,:!7;.3as

31�.251.9iG

1.Nl,'-'0.6(l7
5:':'.64B.&87
2'S ...0-5.....071
lZ�.71".232
45'..620.948
21ß,lP'9.384
12:�."5? .000
11�.3aO.085

470.171.589
395.SC2.201
56••61.672
16.229,:i(14
I.S78-.3lS2

24"'3.473

.ti5·.73S
8;4110.438.069
t4!l.GOO.OOIJ'

2.836.64'3.&84
:S. B � 2.1 Sã ,3-17
�989.6::7.ß';3

10.81-7.-488.-157

7,579.9">0

�457
�05.270.12.
335.000.000
235.u3.6folJ
17.4.....3;;-a

316 ..562.5!i8

1:392,859.I5S

72:t"';1.N!8
1."�I!.OO6
�.�'].El0
4.0('(�.S�·�.

61.'1t'4.004

LC4!;.2�6

107,285.9$6
1.(\t9.565

1U5.tj6fi.�?I,
1.578.392

1.0f.80.4U.Gfi9
eoW.OOO.OOO

�:���:-�!:�
�B9.(j37.B3a

9.015.679.293

905.270.624
336.000.000
235.263.666
17.444.37-0

316.'S62.S88

1.0'4.�15.S08

Reservl
pl Planod.

JnvesUmento.

�As notas e�pl!�atlvas são Parle.lnleY.lante das dcmo'h�tr�ções f!Oancellas�

76.351.418

"'"

�

R..erv.. de·ReaWlRitçl.o

��,

CtRéULANTE-' ••
DisponIbilidades • • •

Bontas a Recebtlf de cnemes
Tltulos. e Valores MotllhãllOS

�!:�e�t�d�w�ec���<": : : : : : : : .: ::.:::: �: o�
A.chan.tamento para Aumento de Caprtal •• '" _. • • • •

'DePÓSItoS para,lnce_nIIYOS FIScaIS . •• �.•• : .••••••
Despesas do Exercrclo.-Segulnle •••.• : ;

REAL!z4VEL A LONGQ PRAZO -. • • • • __... • • • •

Empresa Controlada • • • • • . • '. . • • • • • •

ouues Cr6di1Os •••••••••••• ,...... •

Adiantamento; slCont,ratos' TecnologIa •••••• .• • ••

PERMANEtlTE '.... •• ,........ •••••••

,�;:�:::::s: ::::'�;: � :.:,,::: :"::: :_:.:.;�:::
TOTAL DO ATiVO •••• • ••••••• '.. .., ••

'

••• i

244.573.954
(18(.055)

24�.389.199
(183;-431.103)

70.717.710
(62.738)

rO.725.0U
(50.830.849)

.11�536.389.921
(2.155.22".265)
9.311.165.663
(6.060.2-46.��B)
3.320.911.375 •

(1.766.365:5_62)
(23�277.013)
(934�5t3.7941
(625.851.544)

.

(0('1.722.988)

AJUstes dos 'Polanos Econ_llmicos '. • . • • • •

'�:���::S��..�C�����s : : :.: .: : : : : : :' :
Perdas nos itens Moneténos näe AemunerQdos

Oukas Recell../De.pes.. oPeracionais • • .

�ortlzaÇãO ÁglolDes6glo • • • • •.•.• • • .

Reaultado di EqulYallncls'Palrlmonlal ••.•
LUCRO OPERACIONAl.!' LíQUIDO· • , • • • • • •

AesuHado nlo OperaCIonal •.• •
_

••••••

GanhoslPerdas de CapItal •••••• � •••
Correçlio "�netéfla do Balanço '" � •••

LlX:RO ,,'NiEs DO IMPOSTO DE RENDA
-

Rrovlsão p/Imposto de Renda • • • • • • • • •

Paniclpação dos Administradores • " : • • • •

LUCRO ÚQ�iDO. DO aERCk:lo • " .'. • • ••

Particlpaç,ª" dos Mlnprl.tArios • • •.•••• ,.' •

LUCRO LIQuiDO ,tONSOUDADO ••••• ••

-

�
Lucro Uquldo por Aç40 • • • • • • • • • • • •

Valor Palrlmot'!ial dll Ação ••••••••••

25'6.344
(361.22'2:962)
327.247.408

,

(1.42.5.722)
(36.705.980)
32.455.06Ö

(23.30(1.878)
(523.813.948)
485.288.465

(61.077.095)
·(20G.-!!_62.917)
260.611.700
(133.::,71.$11)

(568.HI4)
2.918.407

24.-641.463
"

t�581.552.489
33-4.912

3.153.057

652.305

1.698.796

1,021.664.336

1.017.361.5�4
230.01'6

68.1�0
83.124.490

210.250�·015

297.092.239
(5.0';1.92�)

35.1338.632

326.888.94'7 1.585,040.4se
(543.374.038)

3.852.153
1.691.796

'-1\,8....463

2.124.723\317
51.0(73

3.t53.057
(S�2.&87 .389)

1.5S5,.O>lO.!158
(543.374.038)

33.896.610

1J051.488.18il
(9.815.941)

{2p.61I)
326.660.3361.041:672.233 1.0,4t�672.233

f9.45>
53,89

'111'

773.5-59

(14.979.110),
'(67.07-4.6OS)
64.1)49.2&2

60.9151.796 '9.'14.193
'67.612.679) \ (16.244.579)
(2.298.415) (998.809)-

(29:2-46.500) (7.454.627)

(2.348.554) (2.114.495)

t.041.666.420
5.813

1.041·.672.233

1.041.&66.420
5.813

1.0"1'.672.233
_ \6;20

50.48

-As notas e�Plica!IY�.s·l1ã'O parte Integtanl� das demonstraçõos II�nCt)l(as-

4&!!�057
·63.124,-t!lP)

18.36-4.0�

483,4C3.1!!1?
13'92.29!')

36.495..5'13-
(97.63�.15e,
42.,373;303
(93141-.S'-4-:l)

�03 01·4)
,327.925.451
·ll.(ttiS�l'\.?)
326_S.Sb.33S

I

�
I

..tI
J

I'

......-.-

::��tn&'�::=':::'d����n:c�O::'a:�9�
que. QOIn MUS eslorws, ooIallOréÇló • confiança em n6s 'depositada

'. ::!'&bítIr.. ,.,. qu_.�.dngif os resullarJos onl apffl.nta-

=.·cioI��=,ts.f::=��e::-:�=:
�. soutier.n vencer os desa'to& e ap_rove"-:r as opor!l,Inkl.a:8& que
"n��ef'K'eUl. j

•

:,IeratuA do Sul; 18 de merço d. 1988.
,_..�

A ADMINISTRAÇÃO

"PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES"

-

A
DII1Ilot'la e Adonlstas de
WEGS"'"

j.�os contAbewe o
necesslrtas nas clrcun _. .

rios e �lrnento& adotados em rei
do Estàblllte;lo Econlknl_CL

2) �W�f�I=,I:S d�o'::= 3:1�a.,d.:.r����:�
nl.I, foram examlnadaS,pOr ouf:os pudltores Ind,�entes e nosso
parecer, no Que se refere ao valor desse Investimento e ao resultado
dn EqulValtncla Patrbnonla!; "IA baseado exclusivamente nos re!a
tórlos d..... outros audhor_es..

comenlado na notn

J!lr••uAdo$UI(�), OI de malço d81�88.

AUIIT SERVIÇOS Di; AuotTORtA. SIC •

CfI!C{SC)0524
WIUJAN KOH.ER
ContIdor cne (SC) 5236

Capital Soc'ial Alulllrado

DEMONSTRAÇÃO DASMUTAÇOES DO PATRIUONlO LIQUIDO PELA LEGISV;ÇÃO SOCIETÁRIA OOS EXERCIcIOS FlNOOS EM·31 DE DEZEMBRO DE 1987 E 1986

ReHrvas de Lucros

2.4,,;1
(2.82C.�'Gi3)
6{;2.71?
SI'(j.7e-G

3767.116. H37

(31.911.2'./8)
3.C41'.::2'50.594
'.041.672233

'\_

,:),.

1'1

141000,000 184.268.177

(31.911.228)
58.907.048

Relerva
Legal

5.,514.217

3.865.255

16.343.016

25.792.558

(25.1'92.558)

52.083.6t�

C.pilal
Social

Correção
Monelliria
doC.pilai

lucros
Acumulados

i I
Oh"i!lendos I r. O T A L

I'Int.m,,,,,;�,'i,:.•

"�
37li,&al,SS3 I

'1 2.1'"',2$7 II.1!4_ i44

I
174"4.37'0

26Cl.554..!'H4 I

3,2r,,8(;';';'\',-(; I
1

252.000.000 (184.268.877)

232.567.531

232.567.531

504.�.000 (232.567.53,1) .

In.cenUvolI
FI....1s

ReHn•• de Rei.val18çio

4.400.181

Reservii de Lucros

Ruerva
Legal

Reserva
pl Plano de

Investimentos

91.9«.483

�836.553.417

DeAtivó.
d.

Controladas

Alienação
deAç6esem
Tesouraria

De AtJvos
de

Cóllgada

(57.647.171)

23.739,404
326,8€0.336

(16.343.016)
(ls.eoo.COOl
(60.984.0('0)
1232.733.3'''')

(it.80.fJ.OOO)
(Sc..gs...:o.(JD�

,(630.896)

574.786

_--
1.515.&11

1.515.681

",I*�.
Jrfo�"
.�

(�.400.1,81)

17.444.370

17.444.370

3.76P!�.157

DeAtfvol
de

Contraila••

«.440.190

112.110.1"

(112.890.199)

52.083.61.2

(l.q63.3�8.860)
.. (ll��43,,89<1)

2.452

"As, notas. ex�licativas são parte integrante das demons�ç6es financeiras"

PELA
LEGISl!AÇÃO
SOClETÃRIA

1.041'.672.233 1.041.672.2�3

--- t987 ,---. t986

326.860.336

De Ativos
d.

COligada

. :i&".
_.,..,.

(ª1.911.228)

52.083.612

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APUCAÇÕES DE RECURSOSDOS EXEI!C!C;oS FINDOS EM 31 DE DEZEMB�O DE 1987 E 1986

232.733.320

290.770.030 9t'I5.27C.ß24

�-:'ta��d�c_.��;: ::�dO:;tt\��:a'��,�!"�::���.:!8g6�
�. ,!"b���,:,.'1.� ':f:r�:::tfGr�:SCa�'�r�91J :���
mente fraca, R.1o 18� nenhuma salra salonal sido repre·sentaqva. '

A enlPf_ po6sul � aerml"ál de descarga. fAbrica de gelo e demais

:ra�� l:Amun�� ::r�ae"':Hr,��9�CO"I:t�E ;'�'!:���d:�\r�neirßS novas I:arâ captula de. sardli\)l,!'. {I\le �Nto ugregadas aos
"\\.1310- ß barcos qtlc colllp6e iI.:>U:>' i�ot...

'

,

- �R..�lAl:.LTOo\.:"Jar3.;�'�C: 5.:ul-SC OcstlnaçõesPropo.ta.àA..G�O.:3.\60 l>&. da ,eltor-':=�1\��L�;�' -;����E����;.c�J.�-ii-� �.� ':.:': � : �. � �_. (23.620.000) _

SALDO �M 31 DE DEZEMBRO DE 1985 •.•....•.•...•.
, AUrMfUO de Caphal:

- Corri Resen'as • AG0/AGE 31.03.86 .... � •••••••••••

Incena:voo.FlScais. Imposto de Renda ••• '.' ••••• , ••

-

•••

AdlclOflnl de 6% • DL·14B3/'i6 •• , •••••••• " ••• , ••••

Partlctpação em RttéOVah ••ção Consbturda por Coligada ••.•• _ •••

CorrteÇão lOOnetária •••••••• ! ••••••• ,-•••••••••
Lucro LCqu,ldo do Exercfcio •••••••••••••••••••••••

DestlnlçÕH Propostas ii A.G.O.:
'

- Reserva Ilegal • • •••
'

õ • • •••••••• " • • • • • • • • • • •

- Dryidendos Intennedhirios • Cz$ 1,00 pOr Ação •• ; •••••••
- Djvldendos Propostos, Cz$ 3,63 por Ação ••••••••••••
- Re_se:rv� para Plflno de Investimentos ••• '. • • • • • • • '.' ••

SALDO SM 31 DE DEZEMBRO,DE 1986 •..•••...•.•••. 1336.000•000
Aumento de Capital
- Com Reservas, MÓ/AGE 30.04.87 ••••••.•.•.•••.
Reversão de Dividendos ••••• ;-. • • • • • • • • • , • • • • • • •

Complemento de PrOVisão p/Imposto de Renda sobre 31.12.86 • • •

. Incenttvos FIscais· Imposto de'ReÍl� • .' ••••••••••••••
AdiCIonai de 6% • Dl·1483/76 ••••••••••••••••••••
Particlpªção em He�yaliaç�o constilukla por Controladas !.•• : ••
Re:ahzação de Reavaliação de Coligada • • • I • • • • • • • • • • •

Correção Monetária •••••••••
" ••••••••••••••• ,

Lucro líqu�do do Exerci.;;io • • • • • • • • • • . ; .'. • • • • • • • • •

(242.943.776)
2452

.

12.820:268.)

'51.979.599 {7.102.4321

:DEMONSTRAÇÃO DAS MUtAÇOES 00 PATRIMONIO ÚQUIOÓ PELA CORREÇÃO INTEGRAL (EM UOEDAoIIEOEZEMBRO/87),DO EXEilclclO FINDO EM ,31"DE .DEZEMBRODE' ISar.

R........ decapltol

TOTAL

2.481.533,"6

1.188.019.641 �.
.�-.�:,

5�,788

;�.: ..",,-

Copltol
Social

Atualizado

Ad_nàI
·DL-I4131.76 II

R...o..,.....nlO.

_ CONSOLIDADO _

2,106.298.059

1:041.672.233

175.658.779
542'.887.389
(24.648A63)'
(1.698.796)
8.460.864

•. lB6.989

(8.153.0;)7)

(5.813)

(115.360.540)
4"4.8.65.1,,7
34.572.596

30 .•667
.

(3.669.899)
2.1199.993

2.106.298.059
23.521.9,07

218.4OÓ�000·

6.6-42.288'
741.827.035

30.667

353.308.475

s4.d25.686
971633.159
,(18.36".039)
(83.124.490)
54.374.537

1.162.500
(36.495.563)

2�5.982
(22.8-43;834�
(43.343.068)
23.1�7.269

363.301.475
,t6.800.155
60.98••395

70.275.624
210,689.511

3.767.716.157

......."',

3.767.716.157

Dilerido

AU�ENTC;> (REDuçÃO) DO CAPI"{AL CIRCUlANTE (3i7.260.263)

1.272.&51.339
'

1.41O.431_869

lucros
,,"cumulados

Dividendos
'li f Int�dl4rloB

SALDO EM 31 DE'DEZEMBRO,DE1_ .• , •.•••.•..• :.

Aumen� de capltiol ,: ••••••• ;.'••••• , .•••• ;
_ ComR.sOIVasAGOI GE:í!O.04.87 ••• , ••.• :••••.• '.

Constllu�ão da Provisão·para ImposlD de R.enda sobre 31.12.86 ••

Reversão dos Dividendos •• ;
'

•••••••••••

IncenliV06 Fi�s " ",poSto de Renda •• ;, ••••••••••
"
•••

AdiE:ional de 6°/. - OL-1483176 •• i •••••••• _•••• '.' ••••

Partrclpaçlo em Rieaval"çIo constitürda pOl' Controladas •••• ;; •

RealiZaÇão de Reavillla.ç40 de Coligada •••• ,." .', •••••.•.

�uçro Lfquldo do �x'fÇ(Çjo '. • • • • • • : • • • • • • .

bUnNAçOESPROPoSTASÁA.G.O., • J I ill'<',
- ,AeserVá Legal •••••.•.••••••••••• -

•••••••••••

-:- Dividendos Intermediários· ca o, 18 por AçAo .•.•..•. . . .

_ Dividendos PropoSlDs· CzSl.30 por AçAo •••••••••••••
- Reserva para Plano de Investimentos •••••• • •• '. • • • • • •

- Transferência para Lucros Acumulados •••••••••••••••

ORIGENS D� RECURSOS . • • • •••

: .. '. • •

O.. Ope'raç6es .

".lucro· Uq�,ldo do Exerc.tcio' •.•••. � •••

Despiie' (Receitas) q'ue MO Alel.m o Circulante
• Dopreciaçt;es e Amorlízaç6es • • . • •• '. • •

Corroção Monelána do Balanço '.' • � ; • • •

��o�����i�ed;Á���::�:/:a�i�o.ni�I:, ::: : :
AhenaçAo e Bancas de Bens do Permanente .•

DIVidendos Recebidos de
'

. -.

Conlrol�aslColipada ••••..••••••
G;::lnhoslPIHdas � Capital • • • . . • � • -. •

P��t!�:::� ��s,��rt�::���;o� • • , ; ; • • •

(Aumenlo�Redução do ReallzAvel
�

A����o;:���a;; Exi�r��1 � Lo�go 'P;a}o' : :
€onlllbulç6es pa'� Reservas .' ••••••••

Formação�de Resirvà de'Reàvahação ••••.
ReayalleçAo Cooslillirda em Controladas:;. •••
AJuslet d6 Exercfcios Anterlorps •• . '. • • •

Oulros •••••••••••.••• , : •••

AP5���:�� ��eR!��:�I�: :,,�: : :' :_ i t:: : :
Dl\lldendo� Proposlos • .- ••

"
•• , ; • • •

, Ho Permanente
IfwesilmenlOS ." • .- •••••...• ':_ •.' •

AqUlslçAo�de Bens do Imoblhzado -, • : • . ••

\ Roavallaç.o t!o IÍJlobihzado em Conlrolanas

3.162.234.314

..1(4.
(12.343.89"4)

2.452
1.515.681
574.1al;

3.767.7� t57

(31.9U.228)
1.041.672.233

,�.

'_'-

,'rSIIC
�

SÀLOO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1987 •••••••••• .- ••. , 3.676.553.417

"'Io>''''ilIl4'''·

1.041.672.233

,tf'
:"'/

_ CON'TROLADORA _'

, PELA
CORREÇÃO
INTEGRAL

(EMMOEDADE
DEZEMBRO

DE 1987)

---.01917

4.041.183.845

1.0-41.672.233

27.2Ó2.006

(1.021.664.3;J6)
, (2.9t8.:"07)
3.9�6.817

1.0'7.�77;153

(629.6s'6.'671)
(1 52.370.132) �

2.0��.919
3.767.716.157'

(12.34.3.894).

4.041�183.845
30.622.432 '

2180400'.000

233-.460.351
128.245.168

3.767.716.157

PELA,
lEGISLAÇÃO'
SOCIETMIA

PEU
CORREÇÃO
INTEGRAL

(EMMOEDA DE
DEZEMBRO.

DE 1987)'

---1987

1.742:549.68t

--- 1987 -_-- 1916

4.211.137.977 216.823.936

74Q.566.189

(52.il83.612)

(�18.4oo.oo0)
• (740.566.1891

(30.622.432)

(30.622,432)
(218.400,000)

937.554.226

326.860.336

16.302.331
.

(33.896.610)
(1.021 ;664.336)

(1.698.796)
1.427.253
J

88:4.492.166

3.750.9217
(35.838.632)

1210.2S0.0Üi)
(83.124.490)
0(6.930.612

282.708.739

(20(.648.463)
(2.918�407)
15.834.853,

(6.520.917)

17.576.90(3

362.373.761

- 21.27-4.143

(21.715�3)
13639.377

1.102.236.715

"'As notas explica{was si\Olparte Integrante das demon·straç6es IInancelfas·

47.504.172

.. "}

ATIVO CIßCULANfE
No 'lirclo do Exerciclo ••• ! ••

" � '..:' ••

No FlOri do Exerc(clo •••.•.•••• ; .•

Varlsçjo ••••••••••••••• "".'

'ASSIVO'CIRCULA�E
No IfIfcl,Cl do -'ExercrCio •..•••••.••.•
No Final do Exerc:lclO • • • • Z • • • • • .. • •

V-arlaçio ...,...�..'.... '. • • . •

A�:�::�TE�f��.:,go �A���L. '.' ••••'

.'

VARIAÇÕES.NO CAPITAL CiRCULANTE LiaUIp'Q

PELA
CORREÇÃO
INfEGRAL

(EMMOEDADE
OEZEMBRO

�1987)
-.----1917

7'4-4.073.516
379�0(58.663

(3t4.614.853)

315.391.0611
288.036.471

27.354.590

1337.26'0.263)

_ 'C�NTROlADORA _, _ C';mSOLlDAOO �

PELA
lEGISLAÇÃO
SOCIfi'TÃR'IA

PEU
CORREÇÃO
INfEGRAL

(EMMOEDADE
DEZEMBRO

DE 1987)

---19.7 --- 1987 ---- �B6

PELA
LEGISLAÇÃO
SOCIETAAI-"

--'- 1981 --- ....

•. ,1701001.997
379.45B.663

209.456.6&6

92.087.756
170.001.997

77.914;241

2.94B.141,-467
3.163.175.860

215�034.393

673.575.831
3.163.175.860

2.489.&QO.029

-412.50!J.682
673.515.6:11

261.166,/"0

72.058.888
288.036 ••71

\
(215.9n.583)

41.648.819
72.05�.888
(30.411).069)

166.695.lt61
-45-4.477.3!i3

(217 781 51J2)

(26715 353)

NOTAS EXPLICATIVAS lS'DEMONSl'R"'ÇOES FINANCEIRAS EM 31 DE-DEZEMBRO DE 1987

NOTA 01 _ AP.RESENTAÇAà DAS DEMONSTRAÇOEs FlNANCEfRAS
DemoMwçDu Flnan�,e. peta Legle"çlo Soe""rI.
'a) Efeitos Inflacionarias ,

'

.

'

0!1. 'éfaitoS Intfadon61los 1140 reconhecidos até o IImlle da varlaçAo da OTN, medianie a correçAo rnonet4ria das con
tas do At4vo· Permanente e do PatrlmOrilo t.rq!J_1do, sendO a diferença Uqulda tançada no resultado do exercJclo.

b) InveslJmtillos. .

Os InYeßllrnenlos em empresas Controladas e Coligada. foram ajustados pelO método da equlvalênc-Ia patrlmomal. Os
demalllnve8tlmentos slo avaliados ao cuslo corrlgletq.

ç) imobilizado '.

!1::r��:,;r3:OOtn����n�I��:'1 fi: depreclaçO,es slo calculadas pelo método 'linear'a Ia�as que levam em con-

NOTA 02 - DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES PELA CORREÇ.l.O INTEGRAL

:a�u�:ea���'1�.��:�:�';��I_�fn��!se=;:a!��r:::�!J�:����ut:'�SC��it�: �:J?�ia�i�. :��e���������:��;
çlo Integrar. Os p"ncfpal5i crlffrlos adolados na elaboraçao dessas demonstraçOes sao'

a) rndlces de Correçlo . ,

' ,

As alUallzaÇ(!:es manelA"as loram calCuladas com base na varlaçAo do valor mensal da OTN,

b) �ala_'1Çb Pa���al'
_ .'

.

,

,

em 31'de dezembro de 1987 pala "Correção Integral" são IguaIs àqueles apresenlados pela
• lendo em vlsta-que as c9nlas estAo De acordo com o p�der aquisitivo da moedá de _Dezembro

c) Demonstra,çaJ'd�'��8ullado .

'

..

--

Te;dàs as, contaa;;fotam aluallzadas monetariamente, com base na vanação mensal da OTN destacando-se os seguin·
teS:�II'rlos t,::�<i�o;'h' .

• Os e�rgo5;\)of cUlpr�açJo e o resultado da eqUIvalênCia pairimonialloram apurados em reglslfos aUXIliares em

OTN, convertJdos para cruzados pela OTN na data do balanço.
• Os ganhos e as perdas p'or 1)1t1açllo sobre os saldos imclais de cana mês dos Passivos e Ahvos Monetânos, que ge
ram- de'Sp6sa,s e reCilltas linancelras nominais. loràm, consideradas como redutores das respectiv� contas do Ie·
sullado.

•

i Os gan.nos e as perdas por. n,�ação sobre os s'aldos IniCIaiS de cada mês dos d.emals Itens monetârlOs foram conSI'

derados em conla espeolfica do resultado operaCional sob a tIIulaçâo de �Perdas nos lIens monotárlOS não remune-

radbs".
-

.

NoTA'Q3, - PRQC,EDlMENTOS .DE CÖNSOpDAÇ.l.O
a). Ellmlnaçll.o dos s.il!dOS das contas enlre as socl�dade5 par11clpanles da Consohdação dos lucros não realIzados de

correntes ae negOclos enUe as' sOCiedades per:!Clpso1tes da COnSOhG3ção' dos IOv�::;limentos nas sociedades. cO:1tro
ladas contra a proporç4o d� seus respectivos palfl'llO'lIOS dãs recelléÍs e das despesas decorrentes de neg6bos en-
Ire_as sociedadesllnclufdas.na Co�soUdaçao

'

172.646.619 18.325.826
,

(3.153.057)

(S.8t3)

6.310.,509
359.408.983
54.104.102,

30.667

1.989.179.982
1.841.'840.607

147.339.375

454.-477.363
1.80( 1.840,607

(1:387.363.244)

16.520.91n 1.10t.2M.785

(644.490.867)
209.918.757

1.179.957

3.767�711,i.IS7
(:::.820.268)'

(3.337·.942)
49.0(28.680
19.757.781

(16.062.602)
10.942.111

1.742.549.681
30.624:716
218.400.000

01l01/86'a
21102186

513.466
32.424

(17.3t6.02-4)
(22.925.986)
(14.698.501)

TOTAL

70.725.042
19.894.193
(16.244.5791
297.092.239
326.860.336

-47.504.172 362.373.78'

�As nolas eMpilcallvas são parte Integrante das demonstr�ções financeiras·

b) gZ;�?7�trrs����Ö,�fJi:á ';.���"êz�ã�.:����g��cf�����:Z:���:������4=�.�����Ç�bd�::h��t���o:����.f.0���.�ar.�:&���s�ri!nSlorma.dores S,A. -

O deságIo, no monlanie d� CzS 24.483.473. não abrangido na consplldaçao, corresponde à aquisição de partlclp_aç6es nas Con_lroladas WEG Ourmi� S.A. -

Cz$ 3.818.163 e WEG MiqiJJnas S.A. -Cz$ 20,665.310., ' .
" ", , ....

4.211.137.177
23.520.000
218.400,000

286,823,936
16.800,000
60.984.000

120.390.296
94.632.4!11

3.767.716.15'7

17.119.7.53
1,096.-423.834

30.6�7

141.325.530
20.210.234

NOTA 04' -- DEMONSTRAÇOES'FINANCEIAAS DO EXERcfC!O,DE.1986

:: ::'r::e����e:s:Ã�a��;���I:��;rc;:::s!:8s�g�:a����rlf���t�I�:aamJ����i:� d������l�a�:��b��:sod�aß:����T�a��a�':��tW���o:��0:X;���I:�6S
------------------------:-------------------------_-------

CONTROLAOORA . CONSOLIDADO

01/03186 •
31/12186 TOTAL

(11/03186. 01/01/86 •

31/1J111 21102186

Receita Uqulda das V,ondas. • • • • • • • •

lucro I?ruto •
"

•..•••••••••• " ••

Despesas OperaCIonaIs. • • • • • • • • ••

llicro OperaCIonal • • • • • • • • • • • • •

lucro Uquido do Exerdclo •••••••••

70.211.576
19.861.769
'1.073.445

'320.018'-225
34 1.558.8�i

1.425.0080369
601.954.624
(283.893.632)
-418.985.16t

3�1".S58.837

178.516.894
91.512.778
(28.121.959)
64.418.036'
(14.698.501)

1.603;525.263
693.467.402
(3t2.015.591)
483.-403.197

'

,

326.860.336

NOTA 05 - GANHOS (PERDAS) NQS,ITENS MONET.4RIOS MAo REMUNERAOO,S

":'.Il'"
'

Discrimlnaçio das Contas Ganhos (Perdas)

Olspombill.d,ades •••.••• •••.• '. • • • • • • • • • • • • ••• " •••••••••••• " • • • • • • • • : • • • ••

DIVIdendos a Receber ••••• • • • • • • • • • • • • • • •• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • ••

Adlanlamento par� Aumento de Capllal • • • .' ••••• � • • • • • _, • • • • • • • ••• � • • • • • • • • • •.•• '. • • • ••

Adiantam,ento a Fornecedores ••••••••••••••••••• '

•••••••••••••••
'

••• , • , •.• � •• � .•••

Outros CrédItos •• • •••• '. .- • • • • •••• '. • • •••••••••••• � • • • • • • • ••••••••••••••• :

�o:r�::::��e:ocÍais � �r;b�lãri�s' : : : : : : : : : : : : : :.: : :':': : : : : : : :::. : ,:, : : : : : : : : : : :': : : :.: : : :
Dlvlden,ddsaPagar ••• ; ••••••••••••

"

•••••• , •• ',�""" ., •.•••• ,0 •••••• ; •••• '.' •••

Oulras \Obrlgaçöes •••••••••••._, ••• ,. c' •••••••••
"

••••••••
_

•
,

••••••
'

•••••••• ',� .\••

TOTAl:..•••• , ••••••••••• '••••• "••••• '," •• ,.,�,.,.,., a,_. _ .... _ •. � ... � .'_ ...

(20.n6.540)
(t23.833.01-4)
(147.021.758)
(6;940.517)
(64.596.1A1)
6.441.020
37.152.115
153.990.599
2.417.265

(163.188.9'11)
,

A conclusão deste BalanÇo encontra·se na última página d'esta edição.

NOTA 06 - AJUSTES pos Pl:.ANOS'ECOHO... ICOS - DL. 2335117 • DL. 2214111

CONTROL"'DO� CONSOLIDADO

"ELA LEG·ISLAÇ.{O Soi:lETMIA PElA LEGlSLAÇlo socm:A'JM

--- '''7 __
o

- ,... __ 1,917 •

Ganhos na ConversA0 de VatoroS'a. Pa9ar 256.34-4 308.031 8.798.603 18.21'7.::lC9
PeIdos na ConversA0 de Valores'a Receber: � (1.731.753) .(32.t40.481) (33. r!t).t;t!)-j

251.344 (1.4211.722) (23.341.871) (14.11<9.1'1'tq

NOTÁ 07 - coNrAS A RECEBER DI;: CUENTES

CONTROL"'DOR'" CONSOLIDADO

PELA
CORREÇAo
INTEGRAl. E

L=�2:'
PELA'

,L::�g�
PEU

c"".EçAo Pl!U
INTEGRAL E LEGIS�Li:��Z:� S0ctE1'

1987 1986 1987 19f1S

Cr�dllOs a Receber de Clientes ••••••
Tl'bJlos 'e CambIais Descontados ••••••
PrOVido para. Devedores DUlAdosos ••••

TOTAL •••••• or •• ', •••••••

'

••

1..112.263.228 '294.44&;022
(204.886.791) ':[20.21!>.OU)
(38.584.660r (9.511_.349)
8U.7Il.n7 284.65'.621'

\ NOTA 08 '- ESTOQUES

1987 1986 1987 1986

ProdulOs Açabados •• ••••••••••

�����:���:b�r��o. : : : : : : : : : : '

c!04.1-42.093'
.

25.948;686

��g:::�:��� ;:'·2��:;�:��,
1.061-.782.714'

, ..

31'.7'Latt-TOTAL
, _ .. _ ••••

�
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"

POVO,
,-

-'-. y�', PÁ(lINÄ fié

lua,gut -8(;- Sul _ Semana de "2(1' (lê março a Ot; e a �r
'

ê' "

,,' �����:.__:�..:.:::_ �:--_��-:-:- .......__

cês, pera visitar a sua

amada,
,

tornendo-se sua

esposa no dia 25.11.1925,
, ele um dos membros de
Uma descendência do clã
dos Mann, e que tiveram

grande íníluêncía ' no

desenvolvimento de Cu
ritiba. e, especíalmente, o

bairro das Mercês, ra

zão de citações no Bole.
tim Informative da Casa

,

Romário' .Martíns, Curí
tiba, Vol. XII n? 14 _

Julho 1985, sob o titulo
"Mercês do túnel do pí
rata ao. Bar Botafogo",
da Fundação' Cultural de
.Curitiba .

Nasceram os fílhos: E.
duardo, casado com Wil·
trud Bauer; Adelina, víú
va de Waldir Pietruza;
José, casado com Armyr
Kormann e' Maria Ana,
casada com Antonio PE
reira. 12-, netos e 20 bis
zietes sentem 8, ausência
de 'Mariana Mann.
Problemas de saúde do
.marído. fizeram com que
,'a família mudasse 'para.

Jaraguá, passando are.
i sidir à rua Quintino Bc·
.caíúva, hoje a rua Ró-
dolfo Huíenuessler, 44:
anos e há 31 anos D.
Mariana residia na Cél..
Proc. Gomes,' cercada
pela maioria de seus f;.
lhos, netos e bisnetos.
As' bodas de prata foram
ruidosamente festejadas,
constituindo-se num dos
marcantes momentos de
grande alegría.da família.
Vó Mariana era protun
damente hgada à igreja
católica, 'tendo integrado
por muitos anos o grupo
das "Damas de Caríde
de", Um de seus "hob.
bys" era a pintura, po.
suíndo vários quadros
'em sua residência arte

que passou para os seus

filhos. '

Receba o Senhor a sua

alma na mansão dos jm·,
tos, e que Ele nos tranr
mita pela sua ãnííníta
bondade alguns dos ser

timentos que tanto a en·

grandeceram ,
,

I,
I

-

sAVIO MURILO PIAZERA DE AZEVEDO

MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Dr. Altevir A. Fogaça Júnior:

Ora. Osvalina Vargas' Roor.igues
ADVOGADOS

Rua Domingos da ,Nova 102 ..;_ Fone 12-0498

Jaragué do' Sul-SC

Novo ender�ço
Do 97 _ Sala 1

Mal. Deodoro da Fonseca

. Advoqados
Direito civn: _ Criminal _ Comercial

Trabalhista _ Esportivo

ELETROLAR
Comercial

.

de, Peças Lida.
ASsistência' 'técníca em' máquinas de costura

índustríaís e' doinésUcas, peças, acessórios e aeu-
lhas �. ger� •••

'

..

Oferece também assistência técníce autorízada
em apàIE':lhös Àrno, Walita, Brlt.ânta. Black &I

Deckér. faet.·Gl!, Eletrolux, Fame, Pandora; For
nos Lyer, além do, mais completo estoque de pe
ças e' acessóríos.

Av� Mal. -Deodoro, L309 _ Fone 72-2200

Jaraguä do Sul�SC

Faleceu ,Nossa • Vizinha
eher, velando pela
memóría..
Ela morreu com a

'

mo

léstia que matou o então
Presidente Tancredo de
Almeida Neves, a insidi
osa divertículíte que ví
timou outras tantas' pes
soas.

Mariana Kasprovícz nas

ceu no interior do hoje
município de Benedito
Novo·SC, em 29.08.1903,
filha de José Kasprovicz
e de ' Catarina Bímaska,'
poloneses emigrados, pos,
sivelmente '(az'endo pafrl.'
te da leva de 29.226
poloneses vindos em. '

ra90 . para as' terras dá
então município de Blu
menau ou das antígas
'colônias "Iaraguá" e

"Dona Francisca, em

1892 e 1893, conforme
escreve Wachowicz, em

seu livro "A febre bra-"
sileira 'imigré1l;ão pole
nesa" e anotado pelo
vencedor do "Prêmio Os·
waldo Cabral", o escri
tor Walter Fernando Pí
azza, autor do, livro liA
Colonização de Santa ",

Catarina".
.

Já crescida, acabou em

Curitiba, no Paraná, on,

de morava no Bom. Re
tiro, um dos bairros rr·

'sidencíais de hoje e lá
conheceu Alfredo Mann,
que vencia longas cam'.
nhadas, a partir das Mer-

,

,
, �""lEVE A JARAGUA PARA SUA GASA',

Nossos produtos: Toalhas de lIeu, Panos de

Copa, Tecidos para Cortinas e Vestuário; e.t�

disponíveis no Posto de Vendas sito a BR. 280,
Km 54 - Guaram.rir".

,
, ,

�J
===============================

jaraguá

JARAGlJ4\ FABRL,'SA.

Sim, faleceu dona Maria
na, nossa' vizinha e vízt,
nha de todos os morado
res da Cél. Proc. Gc
mes ...:.. a rua 6 da cidade,
bem no centro. Muito
discreta em suas atítu
des, nelas se sscondiam
qualidades que só depois
de sua morte são revela
das. Era admirada e res

peitada. Todos, a
.

conhe
ciam como a vovo bona
chona, a conselheira das
geraçÕes mais jovens.
Temos até a impressão
de que, se fosse necessá.
rio, tal qual como o bom
beiro, ela acorreria preso
surosa com o seu tnstín
to de mãe, amiga e vi
zinha, para debelar' as

primeiras labaredas an-

, tes ' que " qualquer palavra
: menos significativa a

transtormesse num irre
mediável incêndio des,
truidor. Ela era mãe e

era a vizinha sempre
prestativa. Ela era uma

mulher que 'amava a paz,
a concórdia e o atendi.
mento ,

Assim a conhecemos ao

longo de 37 .anos dos 44
vívidos nesta cidade.
Foi uma vizinha que gos
taríamos l:Ie 'ter para
sempre, mas. o destino

, tem suas surpresas im.

previsíveis, abrindo um

vácuo ,que Somente ii

saudade haverá de ena

sua'

·iii· _,,,,",- --:�����'*�� �"'"'' �
'. *' � -,

eletrodomésticos · utilidades . móveis . presentes bazar· confecções . SO!11'

pneus.· ecessönos- bicicletas · camping · náutica · esporte e muito rnals,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e
r PERSIANAS • BOX • ESO. DE ALUMíNIO ""'I

"�I o R!o!L!!�!�SC• "- PONE:(OmII� ,

Persianas' borlzontals e verticais,
box para banheíres,

divisões, toldos, portas sanfonadas, esquadrias
e cercas em alum.1nlo.

Consulte-nos! Fone 72-0995
I
lO ,�

Vendas -de madelra em geral e servlsos de

serragem.

· Serraria Jaraguá lida.
"
BEHUNG

Rua São �osé n° 143 ..... Bairro Jaraguã Esquerdo.
Fone 72:2963

S t e,i n
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

Tubos, fossas' sépticas, ' caixas de gorduras, caí

xas de aterramento, calhas, palanques de yar.l
reto, palanques de varal tipo ''T':, palanques de

cerca, palanques curvos para alambrados, tubos

para poço de díämetros 80 e 100, mesas para lan

chonetes, tanques de lavar roupas, tubos drenes,

anéis para jardim, blocos para muros e outros.•

Verlflque a qualidade' de nossos produtos.

Rua Walter Marquardl na 706 ,- Fone 72-1315
(residencial) - Jaraguá do Sul.
--------'-------,_--------

AUREA MüLLER GRUBBA, i'abeWi e Oficial de
Títulos da Comarca de Jaragué do Sul. Estado de

Santa' Catarina. na forma da Lei. oic.
"Faz saber a todosquanto este edital virem

que se acham rieste Cartório pera protesto os

títulos centra:

AIRTON FERNANDO RAMOS _ Rua Floriano

Frelbérger. s/ri __ NESTA _ CALÇADOS Lrro.
R..A.1. L'I'DA _ Rua Domingos da 'Nova, 98

,

-

NESTA _ FRANCISCO DE SOUZA O. SOUZA
Rua' Joinville s/n _ NESTA _ !ND COM

IMPLEM AGRIC
'

FRANKOWIAK LTpA _ iE�.

�,ti'ada. Itapocuzinho B,. João Pessoa - NES:A
_ JAIR ALDEVIO DOS SANTOS _ Rua Bauro

Hawai, 86 ._ NESTA _ MADEREIRA E aERE·
ALISTA D. MULLER LTDA _ Estrada Rio da

Luz _o NESTA -'- MErI'ALURGICA ALCA LTDA
,_ BI 280 Próx. Posto Marcolla _

NESTA SER..

RARIA ALDROVANpI LTDA _ Rua Ri? Mo.

lha, sln _ NESTA. -

E como .os ditos devedores não foram en-

,"{'ontrados ou se recusar,am a .;;Jc�it-6r a de�da
intimação. faz por interinédio do présent.e ed.lt�l
para que os mesmos c:ompareça1D n�s1e .Carto:lO
na Rl'a Artur Müller, 78, no prazo da Lel. _; a fIm

de liquidar o seu débito," ou entiio ::lâr razao .por·
que não :) iaOl, sah a pena de sereiT. 'os refendos

protestados na forma da Leil etc.

IH! Ja�agu.á do Sul, 24 de março de 1988.

AUREA MüLLER GRUBBA _Tabeliã' e O'j(ifll de

Protesto de Títulos,

"

Cabras & Laga'rlDs" - ,"
. -

Nöl'a s
-

"-C p,

Ferdinando Piske. '-----

Frei Aurélio Stulzer não gostou de nossa referência A Prefeitura Municipal
a. ala radical da Igreja Católica Apostólica e Romana de Jaraguá dQ Sul íníor•
e diz que "seria horrível se tudo assim se desse". Co. ma aos cóntribuintes ca-
meça por dizer que "Piske ataca Busana", ressalvando, dastrados com Alvará de
com magistral trocadilho, que "isso são íncídentes Licença para Localiza-
corriqueiros na vida da SOCiedade.

'

cão.' que .08 carnês para
Oral quem nos lê tem visto e sabe que não ataca. pagamento estão sendo

mos ninguém. Enten,der o contrário é apenas, como entregues desde o dia
diz Frei Aurélio, "ignorância as vezes intelectual, 25 de manço, sendo que
outras, maliciosamente fabricada", ou, o que é mais poderão pagar a primei.
certo, produto da intolerância clerical. O que houve, "ta parcela até .0' dia 29
sim, é que o Busana nos atacou de forma brutal, de abril.' Os proííssíc
irresponsável, infamante e caluniosa. QuantO a nós,' naís autônomos para re

registramos os fatos que envolveram o presideIÚe do tirarem seus carnês deve-

t"
sindicato dos metalúrgicos por dever profissional rão obrtgetoríamente a·

"de jornalista. Mas o frei não só reconheceu isto co- presentar a guia de ím
mo não disse nenhuma palavra sobre as baixezas posto sindical quitada.
contra nós' assacadas pelo truculento presidente. Lo- \

_ _ _ _ _

go, endossees. Ou nãol.; A Presidente da FERJ,
O radicalismo de muitos padres é fato público e .Carla Schreiner. particí

notório. Está na imprensa diária. Qualificar: isto cc- pou quínta-íetra, em Blu
mo calúnias tão tolas quão descabidas" e atribui- menau, .de encontro+prc-
'as a "underrínos Iascítas" é ridículo, dias se nos movido pela ACAFE E
relaciona como fascistas, errou, pois saiba que com- CAPES/MEC, para . um

batemos a .nefanda ideologia na sua própri� origem. estudo crítico quanto a

de armas na mão, durante a- segunda GUerra Mur;- montagem e encaminhe
dial, na Itália, sede, também do Vaticano. : , mente de Projetos de
Talvez o frei faria melhor deixando de lado 'um Cursos de Especialíze

pouco as decisões .de Medelin e Puebla, pare , dar ção . Informações admi
uma olhada na História. Ali estão as Cruzadas, a nístrettvas ,o e financeira,
Santa Inquístção. aO milenar perseguição da Igreja sistema de análise. modo
aos "herejes" que não maís queriam o submeter-sé á lidade de apoio. prazos,
violenta politca do 'crê ou -rnorre". No livro "Em rúbricas e valores e ir;
nome de DelIS", David Yallop demonstre que o' Pe- formações técníca . quar -

pa João Paulo I foi 'friemente assassinado ria calada to aos Projetos I conste

da noite, porque estava firmemente decidido a var- rarn da agenda.
rer a sujeira do Vaticano, ii começar, por I botar - - - _

na cadeia os responsáveis pela' falência fraudulenta O deputado 'iederé1l

do Banco Ambrosiano, episódio que arranhou pre- Vilson Souza do pMbr•
fundamente a respeitabilidade da Igreja Católíca.. SC, solicitou ao Secr '.

Até hoje o assassinato, as fraudes, a corrupção as tárío dos Transportes e

o 'falcatruas não foram desmentidas. Os radicais do Obras Neri dos Santos
'

Vaticano sequer autorizaram a autópsia do cadáver a pavimentação da ec...
" trada que liga a 10ca':"do Papa morto ...

Optar pelos pobres não é ö que a Igreja ', está nade de Berr'emín COD '.

fazendo. Optar pelos pobres é dar o pão do espí- timt com li sede d0 mr

rito
à Humanídede, é ensinar a tolerância, a verto ruCIPIQ de Massarandr

dedeira caridade cristã, o AMOR, a solidariedade ba." .Conforme .

odepi·,
tudo aquilo que JESUS, legou a' seus "imiãos� P�r tado, tal obra é muito

não tê.lo feito, e, ao invés, por ter corrido atras" necessária para oesco,:,·

do vil metal, "djti poder, a -Igreja' tomou-se cc-ress mento da, produçêo.
ponsável pela onda de violência que "Çcimpeia pelo CERTIFICADO
mundo, senão a única responsável. ' EXTRAVIADO

É claro que agora vão nds atirar mais quarenta "Paulo César Moret-
e sete pedras. Mas a. VERDADE ninguém idesmer. ti. brasileiro, casado,
tirá jamais, porque a História, a implacável História., comerciante, estabelr-
os desmentir� hoje e sempre� -

"

"

cido na Av. Mal. De-

CULTOSl Neste Domingo de Ramos, cultos às odoro, 158. em Jare-

8h em alemão, com Santa Ceia e às 19h ein portu- guá do, Sul, declara

guês, com Santa Ceia. Na quinta.ifeira. dia' 31, às que e:x:travíou f,) Cer-
tificado de Propriedf,.!20h, em português, tom Santa Ceia. Sexta,,�eira-sar·

ta, dia 1.0, às 1h30 em alemão e às 9h30 em' port:u4 de do veícul,o Ford
1 D PicL..TJp, Ano 1963,

guês; todos com Santa Ceia. Dia 03 de abriL; Gr ' . "I Ch
. o

O
.

rt°
o -

d' C cor az-q., aSSI n.' ..

mingo de Páscoa, às 9hS' , tom pa lCIpaçao o, ,c. 382225930, placas ",
..

raL LEMA DA SEMANA: O F.ilho do Homem df"
JC..7184, Renavam n.<'>"

verá ser- levantado, para que todo o. que nele crê
tenha a vida eterna. (João 3.14-15). 556798678! ,

PRECE,A·
"

ISTA. CLARA
Fazer :3 pedidos sendo ,

1 de ne.góci9 e 2 i�pos-Isiveis. Rezar 9 dIas 9

Ave-Marias, que mesmo
o

sem fé será atendido.
Rezar com uma vela

. 1 i�e!?a e no 99 �ia �ei- "xar queimar ate
.

o firn,

publicar no 9� dia.,
I

Agradece M. W. i

Deletive Criminal e Particular
BRUNO G. MARSCHALL

Investigações industriais eO comerciaisT!

bancos, �pionagém,! cônjuge, cobrança e segu-,

rança de feStas e casamentos.

Detetive: Bruno ,G. Marschall. Investigadoles:.;
José. .. e Adalmo ••.

Rua Exp. Gumercindo .da' Silva 616

Je,raguá dó Sul.sC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



..
1... ROTARY CLUB DE CORUPÁ,... '

'Rótadanos: "unidos para servir, dedicados à' paz';
_,._. ".".

..: N(!>:dia 16 do corrente deuoe. a fundação do Re
tà,.ry Club de Corupá a cuja, solenidade .compe
receu, em. massa, 0, clube 'padrinho, de Jaraguá,

c' dá Sul, contando ainda com a presença do Pre- ..

: sídente. do Rota1"y Club deLRio do. Sul e o, Vice-
. Presidente do.Rotary Club. de. Floria;n9.ppli&.l.este,
acompanhados de esposas. e,. nöirvas ...A mesa prin-. ..

cipai foi formada pelo Governador MarIo Souza
e esp. Jandíre, o Presidente do R. C. de Corupá,

· Hermes Raduenz e esp. Dóris, o "Presidente do
.a.c. de )�Faguâ do SuÍ,Rolf.BothoHermann r :e esp,

·

Gílían e "o' Representente do Governador do
·

!2>istrffô 465,'Loreno Marcatto' e ssp .. Maríon, Em ...

segÜida deu-se' � ii' certmônía da '. entrada -das-.
bandeíras e do síno, pelo.s componentes da

m.�sa ' príncípal.. . Após a auto-apresentaeêo rea-.

I'.', lízousse jantar fes�iv.o, durante' o qual . fizei:aI!l� ..

se ouvir o futuro Presidente do RC de J�ragu�,·· ': .\,
, Waldémar Behlíng, o representante do RC FIc··

.

-. 'I

.. rianôpolís-Leste, o.! Protocolo . do. RC . de .Coru- -. .

pá, Curt .Línzmaier, . o Presidente do; Re '. de
Jaraguã do Sul, RoH Hermann, . o Présídente 40 .: .'

Re de Corupá, Hermes Raduenz e o.
. Gover.çt,ª" .

dor D-465, .Marlo Sousa, 'todos muito apJaudi�
dos , São, em número de . 25 os, integfan��§!;Ldo.
novo clube; Aldo Riedtmann, Anísio ..L" ibiIIia".
Arno' C. Neuber, Carlos ·.·D. Werner" r:;:risté�'
vão J. B. Batista, Curt Linzmaiê� (p.rotQ,c�lo)('
',Eddy E. Eipper, Egon Kuhl, Heinz W, Parey,».
Hermes D. Roduenz c (Presidente), Jean R. �ip�:
per, João G. Malínovskí, Josimar Conzatti,
Manfred Millnitz-:-Marcus Wulff, Mário Rank
(Secretário), Milton S. MaLinovskn, ,.' Narciso
Nogacz, Nélío '. S; Branco, Nilson Maragnan,
Raul Ferreira [Tesoureirö}, Ronaldo A. Walter,

. Rubens Haíemann, Sérgio Caulfield e Vétnder.
ley Maçaneíro .

"

,
" .-

Máquinas;' lnóveis:de �ço! �scriv_élninhas" ventiladores, móveís e�tQfados,';'
fitas,·' �IÕgiOs. d�,"pon�o e acessórios -, em

. g�râl. ,.'
. RU'a.�Vi'enâllclO da-Sílva Porto n� 353 _ Fone 72.1492

'-,;,l '
.

1
. ._.

.•
.

',:

'ADVOGADA
,

Dra.. .Aurilene M� Buzzi c

Questões de terras - acídentes dij 'trAnsito -' in
ventários.'· cebraneas e advecacía ein··geral.
Rua C'i!inoldo Rau', 86 - sala 4 .... Pene 72-2711

A NATUREZ*��E
SÓCORRÖ;'. '?7;,J�:'
PRESERVE O:'; ;';.<

.

'. MEIO AMBIENTE.
.. : ....•/.... .

.

-

. ..:..;,

','Comunicação" .

. OSNY CUBA& D';A.QUINO (círurgíão dentista)
apösausêncía. por um período de OO:.dias (23.12,
81. a 23.02:88}•.. comunica à sua distinta clientela
que continua'..atendendo em seu consultório den
tário na perte .de oímíca geral e radíologia den-

. tária. -no E!dificio. Miner, 19 andar, Salas 22 e 22
A" defronte: a Prefeitura.· Horas marcadas das 8
às l2h, e das 14h30. 'às 17h30 - Fone 72-0225·

'.'

'ApoIo:
"Correio do Povo';

PRECE A
SANTA CLARA

I -

. � Pedir.' a- Santa. Clara-'
um pedido de negó•.
cios e dois ímpossí,
veis. Rezar 9' Ave.Ma,
ria, mesmo sem fé, seu
.pedído será atendido.
Rezar com uma vela

. 9.ç�sa e deixar .

quei •
mar. Publicar ':P.O Q.9
dia. Agradece

'

C. F.

-

'.�.' .

._.O'f

......

SCHWElT ZER
..

C,líniq, 9Ei! pequenos e grandes animais, cirurgias, vacinações,
;.. .' .' .:.'.;

. raio x, internamentos, boutíque. .

.

Rua Jetnvtíte, n9 L178 (em frente ao. Supermercado Brelthaupt)
I'one 'c:·2548 _ Jaraguä do Sul L Santa Catarina..

"

.

ROTARACT CLUB 'DE GUA�AMI�JM
,.

Na noite de 8. do' corrente. na Sala : de Audíêns
cias do Fórum de Guaramirim deu-se a solení•.
dade . de 'fundação do Rotaract Club d� Guara.
mirim, . ocasião em que foi constituído o Con
selho lOiretor:' Presidente: Adriano', Marcel
Zimmermann {Fone 7:)'.0203); " Víoe-Presidente:
Estela Stoinski; 1,a. Secretária: Ma:ristelä Mim.
ke; 2.9 Secretári{): Francisco Doubrawa "'Filho;
Tesoureiro: Natalino Martini e Prot0c6lo: OS�,�: '.�

Ilildo Barter, Junior. As Avenidas for,am,' preez::oI,
chidas pelös seguintes: Avenida "A" :_C. Keli
Meléhioretto; "�" Elisabéth Albuquerque·; '.
"C" _ Lilian Biaviat e "D" :_ Mirtes Ferreira .

.
O Rotaract reúne.sé aos domingos,' às 19:30hs"
de ß em 15 dias. Será uma ótima' oPQrtu'nida"

· de para troca de opiniÕes' entre 'os rotq_rcatia.
nos da região. As reuniões reàJizarn-se no Fé·

·

rum da
. Comarcà.

:,10,1 - j' ,: ...;.

Re JARAGuA .COMPLETA. 3AFANOS

(Da. Comissão. de Relações
Distrito 465, Ano, 1987.38)

Públicas do ..

No dia 14 d� -!Il.�rço· de 1988, o Rotary Club de

Jaraguá do �.�pletou 6 seu ::I6.<} ano de'

fündação, o .q\\�:l'@Í motivo de 'mentção especi
al. nas soleniclades de f-undação do' Re de Cc·

Tupá, ,onde éstivetam presentes diversos sócios:
fundadores do veterano clube.

-- . .:... ._----_._._---;._---,......:...��---:-�-�-.;_.---

Conjeccões . Sueli .Ltdll
Vestindo bem Senhoras e Crianças

..

Vá conferir a maís varIada coleção aproveitando'
,�:.' <

as
.

vantagens do preço e crediárIo Sueli
Pábrlca .e tojà i Av. Mal Deodoro. da Ponseca.. nr- t 085-:- _

. F. n�0603 Ja,rag,uá da Súl .... SC.
.

, .

((>ja 2 Ruä Reinaldo Rau, n° 530 _ F. 72·2911

','Jarâguá do qui ,_. Sç:.·

�.I.

'.
.�

_ .. _ .•......,-'_ ..

_-".---..,.----

i
!

. J

I

[00

.

Nós temos tudo' '!

i para a radar a todoS: I
I'

o' Yen a conhecer' "

I

a,Jinha Chevrolet 88�
. Emmendörfér tomérciö de.Veículos ltda:'

Rv. Mal. Deodol?,557 - Fones,72·06SS e ·72.0060 - Jar.guá do sul.se
.
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Cont'bll ••A Comercial" S/C Ltda.

"

AAinatuca para .laraau' do Sul, •••••••. Cz$ 800,00
Pu..... cidadea, .', ". o Cz$ 1.100,00

I t-lfunero Avulso ,.. Cz$ 20,00 .

.

'

, �úmero Atrasado .•..•...••..••.•.• Cz$ 2$,00
,

-

llep..eseotaDta cre(leadadoa:
. Pereira de Souza &Cia.

pda, T'bula Veículos de COmwiicação SIC Ltd•• e'Pro
pai PcOpapoda Reprl:lCOt&ÇÕCI Ltda.
"te JO...... , ..8••0. • ADJORl/SC e ABRAJOIlL

Helojoaria , AV'ENIDA·
As: mais finas luaestõe. para pr.cotes,

jóias, rel6aiOl, violÕCI, trofcSua,
medalhas e artilOS de prataria eatão na, .

RELOJOARIA AVENIDA

N. Mar.e'" e _ CeaMo V......

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas e' Aquecedor Solar

.Rua Felipe Schmidt, 279 � Fone 72-04""

rcFH�IAÇÁOC:NARI::::
Programe bem as suas viagens de ferias e

recreação. A "CaiJarlnho" coloca à sua dis

posição os modernes e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422

�===========================>�

Tubos Santa Helena Ltda.

Tubos de p·cv, (�Ie�rodutós), Tubos de Concreto,
Tubos de poJ!etlleno (DQlnguelra preta).

Fábr1c&: Rua JolnvllIe, 1016 .... Foil� 12·1101

Escritório: Rua CeI. Procópl� Gomes, 99

Ff''I1e 72·0066 _ Jaraguã, do Sul _ SC
_.;...._._ .. -_ .

.,..,
-

:e HORA DE BRILHÀR
Jóias, relógios, alianç�s I:>

presentes finos é com a r:ovG'

LANZNASTER
Marechal Deodoro, 391 _ Jar'lguá doSul.

, ..

,�================================��==��

Foto'
Fetograllu _ equlpameates de eloe

-

fõto _ som e video.

-

,

liA História de nossa gen te não pode ficar só na saudade".

I
9
O Passado só ó.ímportante se o seu tem po foi bem empregado.
t' Barão de Itapocu

CONFIRA A HIST()RIA ...I
tacados elementos de Rio
Cerro. Naquela ocasião

'.

'usaram
.

da palevra, r.e..

HA 40 ANOS prestaram uma comoven, ferindo..se .aínda à inau.

_ Em 1948, o Brigaidel, te homenagem póstuma, guração, o sr. Victor Ba.'
ro Eduardo Gomes confe. que calou 'fundo 'nos co, uer, Prefeito Municipal,
renciava com o Ministro rações de todos os coru, o dr. Lauro Pereira de
da Guerra sobre o caso paenses. Participaram Oliveira, MM'? JUlZ de

'político do Piauí, então desse preito de saudade Direito da Comarca, o

já regularizado. Fazia ver os srs, Francisco Mees, Administrador Regional, .

a necessidade de se pres- Germano Buettger, ,Wil. sr. Geraldo Wetzel, Ialan,

tigiar o poder, afim de ly Germano Çessner, Man. do ainda em nome de
evitar a reprodução de fredo Fuck, Carlos Kohls, Rio Cerro, o industrial
fatos tristíssimos e des. Waldemar Kohls Alberto já falecido Arthur G. G.

prestigiantes pera o país. Maffezzolli, Imiz Maffez- Gumz. Todas as autorida .

O Eminente Diretor das zolil, Walter Kuehr, Re
Rótas Aéreas fazia ques, dolfo Mueller, e Werner
tão de 'declarar ao Minis. Weber
tro da Guerra que ele, _ Jaraguá do Sul enfren,

pessoalmente, e a UDN tava o mais terrível ve,

';faziam questão fechada rão até então registrado
em torno

.

desse ponto, em sua história, quando
afim de que venha ser o calor atingiu o climax

respeitado o voto popular, no último domingo de
E, acentuou o Brigadeiro, fevereiro com uma tem-' HA 15 ANOS

que essa questão de peratura de 409 à sombra. - Em 1973, visitava ja.
"impeachment" decorria Registro!!! de ':J'7 a 39 gráus raguá do Sul, séde da

da Constituí,�ãö feita já OS havia em días ante- província Marista de San- I
com essa' finalidade e os riores, A tremenda onda ta Catarína.o Irmão Ba - I
fatos poderiam se repetir de calor impelia os cida. sílío Rueda, Superior Ge- ,I
em outros estados. dãos, principalmente os ral dos Irmãos Maristas,
._ As Ilhas Malvínas que jovens, às águas refres, em sua míssão de pere

então estavam sendo dis, cantes do Itapocuzínho. grinar por todos os países
putedas entre a ArgentL fugindo outros para as do mundo na pregação de

na e Chile de um lado e delícias das praias. Tal' retiros espirituais e à mi-

a Inglaterra de outro, po, cual o de 88? nistração .de cursos de

deriam dar motivos para FRR,ATiA: Onde' se lê, na renovação da Vida Reli

séria inquietação mundial. semana passada, o nome gi:osa em conotação com

E deu no que deu.l Até de Dorval Vase!' leíe-:e a vida social. econômica

no Canal de Beagle. Dorval Marcatto, que era e educacional.

_ O cruzeíro, hoje cru- vereador na época. Numa entreviste coleti-

zado, marcava a cotàção va, disse que "Estamos
.

bí 1 Lib 7'4' 0255 HA 20 ANOS VIvendo fatos históricoscam 1a: .1 ra , , ;,

Dólar 18,38; Franco 'fran. � Em 1968, no dia 21 de que exigem Fé. Lucidez

cês 0,0757; Franco suíço março era concluída a e Decisão".

4,2596; Franco belga Estaçã? Abaixadora de .: Já s€ falava no cente-
.

0,4193; Escudo 0.7441; Rio' Cerro II e .o Admí, närio de Jaraguá e Frei

Coroa dinamarquesa.3,83; nístrador da CEUElSC, sr. Aurélio, num de seus es

Coroa suéca 5,1162; Pe- Geraldo Wetze I e o. Pref, eritos sugeriu uma fonte

so argentino' 4,589_7; Peso Victor Bauer procediam luminosa. Mas houve

uruguaio 9,5979; Peso a inauguração, com a quem não gostasse. Foi o
chileno 0,5979; Peso boli, presença das altas autori, Beppi do Jaraguá. Escre

viano • sem cotacão; e dades do município e da via ele, entre outras coi

Coroa tchéca 0,3678. Direção da empresa
.

de sas: "Padre Aurélio. Mio

Joínville, beneficiando compadre Alessie voltá
, .. HÁ 30 ANOS uina extensão de energia comigo .da missa para a

._ Em 1958, a liga jara. de cerca de 20 Km.• Em nossa Tifa, Me conta as

guaense de GCE.portos' pU-' nome da municipalidadé nnvidades do Correio do

blicava ii demonstração e dos moradores, usava da Povo do Schmöeckel. Me I

da RECE'ITA e DEÇpESA palavra o diretor do "Cor- fa'o duma fontana sonora I'de 2 _ 1 _ 57 a 31 - 12.57, Teio do Povo" e Verea. [Iara o centenário. Que
- .,

I

com quadro comparativo dor Eugênio Victor ch agua, musiça e luz cl Ide 1955 e 1956, bem como Sçhmöeckel, líder da tantas cores. Eu disse: Ma,
.
o Ativo e Pasfivo. Assi, ARENA na· Câmara de Alessio eu sou contrario. I
navam o Contador Os. Vereadores, dizendo em Quanto dinheiro se bota I

-

waldo ffi'frges, 2'? Tes. Lau- rápido improviso, do con- 'era cosi.. As nossas fi :

ro Braga, o Dir. de Ex. tentamento da população lhas que não vão �aii: maiS �
pedi ente João Budal da. local e,9.o·progresso que da paça," Frei Aurélio i
Silva e o Prefidente Eugê. representava a obra, em respondeu ao caro mio i

1- nio Victor Sdú:nöec�eI. face da próxima lindustdri. BepPtt, d su�ttenta�?Eo seu;
_ Falecia em Corupa o alização a ser a can;;a a pon,.a e VJS a: ,spero :

l mUSICO Paulo Mueller, nela região compreendida que possa resp,onder.lhe !
1 fundador com outros da pelo Rio Cerro, felicitan- com !fzual atenção. Salute, I"Banda Corupaense 25 de do a CELESC e o Gover. vecchi! Do conterraneo

Julho". F,gancis1co Mees nador do Estado. A noite, frei Aurélio Stulzer. Não

então já ve.terano músic.o no Itajara Tênis Clube, se plantou a bananeira

do "jazz :Eli'tei'j( reuniu erâ oferecido lauto ban- na frente da prefeitura
todos os componentes da quete às autoridades, com COll)O também não saiu a

\acilna referida Banda e a presençà dos mais des. fonte luminosa.
� .. "

..��'-"
--��-------------�--�------�����-------------

des foram unânimes em

reconhecer a ação do de

putado Iereral Lauro Car,
neíro de Loyola obtendo
junto ao Governo Federal
substanciais verbas para
a eletrificação rural re

alizada pela oElLESC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GUMZ IRMÃOS S.A. Ind. Com. e AgricUltura

Jaraguà 00 Sul '__ Semana ªe.. ��_ (fé m�!'.Ç.O a 01 de abril de 1988

FuRGöES. CARGA SECA, ISOTflIDvfICOS, FRIGORlFICOS
E CARRETAS DE 1, 2 e 3 EIXOS

Jaraguá Esquerdo Rua Dr. EnTico Fermi, 113 . Fone 12-1077'.,

Clímex Magazine_
TUDO PARA NOIVAS

MODA MASCULINA- _ FEMININA E INFANTIL

Jaraguá do Sul c, Av. Marechal Deodoro 260 _ Fone 72-0968

Guaramírlm _ Rua. 28 de Agosto, 1.334 _ Fono 73-0259

Para nós, seguro nao, é só garantia de riscos

Seguro
Preslaçã'ß de

é
, Serviços

Consulte - nos

S e g o r�o s A. G a r c i a
Rua Expedic1obár1o GumerclBde da Silva n9 90, 19 andar, Sala 2

�one 72-1788 _ J_aguá do Sul.

CGC/MF Nt 84.430.636/0001063
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

CONVOCAÇAO
'

São convidados os ". Senhores Acionistas da
qUMZ IRMÃOS S.A. IND. COM. E AGRICUL.'
TURA, para a Assembléia 'Geral Ordinária e '

Extraordínána, que será realizada no dia 29
de abril de 1988,

.

às -15:00 horas, na sede' social
da empresa, a Rua Gustavo Gumz, 488 no Baír
ro Rio Cerro II, neste município de Jaraguá
do Sul, SC, para deliberarem sobre a se-

,

guinte:
ORDEM DO DIA

,1" _ Apreciação, discussão e aprovação do,
Relatório da 'Diretoria e as Demonstrações Fí»
nanceíras, relativas ao exercício social encerra

do em 31 de dezembro de 1987i
').9 _ Deliberar sobre la destíneção .

do' Lucro
Líquido do exercício e a dístríbuíção dos di.
vídendos:

,

,

39 '_ Eleição da Diretoria e fixação das res
pectivas remunerações;
44" _ Aprovar, a correção da expressão mo

netária do Capital Social e auméntédo de Cz$
22.050:000,00 para Cz$ UO.250.000,oo .medí
ante a capitalização da Correção' Monetária do
Capital Realizado e de outras reservas legal-
mente existentes;

-
.

59 _

.

Alteração do Artigo 5.° do Estatuto
Social;

,

69 _. Outros assuntos de interesse da socie
dade ..

'A V I S O
Acham-sé a disposição dos Senhores Acíonís.

, tas, na sede social da empresa, à Rua Gustavo
Gumz, 488 no Bairro Rio Cerro II, neste muni..

cípio de Jaraguá do Sul.SC, os documentos a.
que se refere o Artigo 1 :;'3 da Lei n9 6.404 de
15.12.76, relativos ao exercício social encerra
do em 31 de dezembro de 1987·'
Jaraguä do Sul (sq, 1-1 de março de 1988

EDELTRAUT BAUER GUMZ
(Diretora Presidente
CPF n? 066.570;95g·53

spezia & Cia. Lida.
SERllARIA. E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para c::onstruçio e. serviços de trator
com: . profissionais altamente especializados,

.

Rua. João Januário Ayroso, 7?? _ Jàragué Es-
"querdo _ Fone 12·G3oo _. Jaraguá do Stil _ Sc.

.

Esçritório Contábil.'Garcia
CRC-SC sob n' 0015

Escritas Iíscaís e contábeis ��
Impoito de Renda "l;

Reglsttb de Micro-Empresa

Confira a eficiência· de noesos serviços.
Rua Barão do Rio ,Branco. 168 Fone: 12·0695

-----_.-----------�--------�-------

o MELHOR EM CARROS USADOS D'A PRAÇA fl NA MORETTI, JORDAN
VElcULOS USADOS: Volks/1300 L _ 1983 _:_ .Azul

Del-Rey Ghia _ 1986 _ Azul Volks/ 1300 L _ 1985 _ Branço
Escort L· _ 1986 _ Dourado Voyage LS _ 198:;' _ Verde
Escort XR.3 -, 1986 _ Prata Voyage L-8 _ 1983 _ Branco
Escort Básico ., 1984 ., Vermelho Gol CL .; 1988

_ Cinza
Belina II L _ 1986 _ Ouro Quartzo Gol BX _ 1985 _ Prata
Belina II LDO _ 1980 .; Branca Gol ts _ 1984 _ Cinza

��I-�-�_� II Moretti,Jo

Gol S � 1983 _ Branco· •.,

G01' S :_1983 ., Branco
Passat LS _ 1982 _ Bege

.

Passat LS _ 1980 _ Branco
Chevette

.

SL _ 1986 __

.

Cinza
fiat 147 GL ., 1982 _ Bege
F.75 Píck.Up _ 1986 _ Amarela

�J<.i

"
-)
�

• Jaraguá do Sul/SC Av. Mal. Deodoro, n? 158 Penes 72·1777, 72.1995 e 72.2614
---

----._--�------------..,.,...---
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Co.eça•. quarta·feira as co.petições abebeuas e�·. 'araguA do Sul-
Começam quartaéeira, . recepção das delegações 19a .. Jornada EsporUva raguá volta a sediar t fi

q\i;i 30 de março, com a visitantes, as emoções da Catarinense de AABBs, JECA, para a qual deve.
que reunira em Jaraguá rão convergir mais de
.do Sul 46 Associações,

.

mil e quinhentos abebe
para a disputa de 17 mó- anos de todo o Estado,
dalidades esportivas, nos além da alta direção do

seguintes locais: Artur Banco do Brasil e da Fe
Müller, AABB, Agrope-. deração Nacional de
cuário, 'Arweg, Beira Rio, AABB.

Baependi, Armalwee, Ví- . A programação Inicia
eirense e Clube de Xa- no día S'l , quinta-feira,
drez. Após dez anos, Ja- às 8h, com o Congresso

B,lão: Seleção Aleinã chega terça
A Seleção de Bolão

lVÍ�sculino de Jaraguá do
Sul, foi vice-campeã da
I8a. FIMI.Festa de In.E�
tálacão do Município de
Indaíal, disputada na S9.
cj{�dade Pinguins, do

qual participaram as

seis melhores equipes
dos Jogos Abertos de
87. Os resultados de Ja·
r�guá do Sul foram: 1.434
x '1.380 Caçador, 1.380 x

1.402 Indaíal, 1.361 x

1.386 Timbó, 1.422 x 1.:;'83
�íumenau e 1.399 x 1.374
Jolnville . O campeão do

. torneio foi Indaíal, vice

Jàraguá do Sul, JÇ Tim.
M, , 4.° Joínville, 5.° 'Ca
çador e 6\> Blumeneu. A
melhor média da .equípe
,fo� do Güths (250,8 pí
nos), sendo esta, tarn
.bém, à segunda melhor
média do torneio.

$J.aEÇÃO A�EIMÃ
EM JARAGUA
Os selecionados mas

culíno e feminino da' R€_
p�blica Federal Alemã,
respectivamente

.

vice.
campeão e campeão.mun-

dial de bolão, estarão
neste final e início de
semana em Santa Cata
rina. Chegam neste do.
mingo em Florianópolis
e cumprem roteiro pelas
praias durante o dia e às
lOh de segunde-feira, jo
ga contra a equipe fe
mínína da A. A. Thpy,
em Joinville e, às 151130,
contra a equipe mascu

lina. Na terça-feira, se

gundo Liberato Marinei.
li, presidente da A. A.

Tupy (que é [araguaen
sei, os alemães visitarão

Brusque, Pomerode e Ja

raguá do Sul, cuja dele
gação é formada por 34
pessoas.
Marinellí convida', os

bolonistas de Jaraguá e

região para assistir s,e-'

gundao"eira os jogos em

Joinville e aprimorar
técnicas . e conhecímen
tos deste esporte. t No
Brasil, os alemães joga
ram dia . 25 em Novo
Hamburgo e iogam dia
28 em Joinvílle e dia 3
de abril no Rio de JCc-
neiro. '

Ilscriçôes às provas de canoagem
Com uma previsão de

.

m�is de cem competido
res de Santa Catarina,
Paraná é RiG Grande do
Sl,il, estão abertas na· Di.
visão Municipal de Es
p,Qrtes

.

e Loj as Hermes
Macedo, as inscrições
para a 2a. Competição
de Caiaques, Canoas e

Bateíras de Jaraguä do
Sul, marcada :eara o dia
lO de abril, no rio lta
pocu . O percurso será
9útre a ponte Alberto
B�uer, em Nereu Ràmos,
com chegada na ponte
Abdon Batista, no, cen.

tro da cidade, trecho de
----------------------�.�--�.---,�.-------�------------------------�----------�

�"'�. f1�-��

.. �, f;�::·:�;�·�:;.:. -::'��,,-.jr �1
• Passagens aéreas 1�
(nacionais e internacionais) ..

,�

• Passagens rodoviárias
.. ,

. onze quilômetros.
As inscrições poderão .

ser feitas até o dia 8 na

DME e até o meio dia
de 9 de abril, nas Lojas
HM. Os preparativos já
'vem acontecendo para
esta competição ínteres

tadual, que premiará na

categoria caíaques, aos

campeões -doís caiaques
de 3 e 4 metros. Além
disso, os cinco primeiros
de cada categoria .

serão

premiados com troféus,
medalhas e brindes. Pc-

. derão participar tarn
. bém representantes do
sexo feminino.

Clarice e Jorge voltam a Jaraguá
.� A informação vazou vendo, inclusive, concor

há cerca de. um mês, rer a uma das vagas à
mas somente agora foi equipe brasileira que par
liberada oficialmente. A ticípará das próximas é).
Kohlbach. dentro da sua limpíadas de Seul.

política de valorização Para tanto, ela· está treí-
elo atleta acaba de con- nando cinco horas

.

por
tratar Clarice Kuhn, re- ......dia, dentro de um plane
cordista sulamericana nos jamento técnico que ví-
100 metros com barrei. sa alcançar a uma redu.
ras, que inícíou a sua ção do seu atual tempo
vitoriosa caminhada nas de 'J3/ segundos e '87 cen

pistas em Jaraguá' do tésimos . Junto com Cla
Sul, por onde conquís- .

rice, retorna a Jaraguá
tau diversos títulos t de .

. do Sul 6 triplista Jorge
1982 a 1985. Com 18 Luiz Silva. E além der
anos, Clarice tem em seu tas importantes centra
currículo uma série . de tacões, valorizando os

titulas e medalhas, que desportistas locais, a

a fez tornar-se uma das
.

Kohlbach está também
principais revelações do adotando toda a equipe
atletismo nacional, de- de atletismo.

- ,

Cupa
.

Malwee iniciará no dia oito
Um total de 19 equi

pes vão participar da I
. Copa Malwee de Futebol
de Salão, cujos jogos a

contecerão no Ginásio
de Esportes Wol:fgang
Weege, junto ao Parque
Malwee. A competição
terá início no dia 8 de
abril e as equipes estão
assim distribuídas, por
chaves: Grupo A _ Bre
desce, Lulimar, Mecâni.
ca Rabock; Perdição e

Müller Transportes; Gru·

po 'B '_ Kóerich, T�'evo
Transportes, Ajax e Pm
to Mime; Grupo C _ Ar·

weg, AABB, Rei dos Be·

tões, Fúria Negra e Ne-

ves; Grupo D _ Braver.

de, Napróxima FC, Blo
co 12, Metalúrgica Sípa
ca- e Paulo Criatívida
des.

De outra parte, a E-

xemplo dos certames ci
tadinós adulto e juvenil,
o certame infantil de
futebol de Salão, t da

LJFS, 'foi descartado es

ta semana, em função do
desinteresse dos clubes,
haja vista que' somente
três equipes manifesta:r:am
interesse. Assim, num

lamentável retrocesso, a

comunidade fica. priva.
da de ass·istir o ,salonis
mo oficial, nesta tempo·
rada.

'.• Serviços de passaportes

Técni� no C. A. Baeoi
pendi; de 8 às 11h, re

cepção das delegações;
de lOh até 21h; competi.
.eões.. às 12h e 19hh al
moço e jantar; 21h con

fraternização na sede
social com música ao vi-'
yo e 23h, boate jovem
C. A. Baependí . No dia
19, sexta-Ieíra santa,
competições 'dürante :to.
do o dia

.

e às 23h, con

fraternização na AABB;
día 2, sábado, 9h rein:'.
cio da fase decisiva das

competições e às 21h,
festa de encerramento no

Baependi, com jantar
dançante, premiação e

corifraternização.
.
O acontecimento trans

cende de grande impor
tância para Jaráguá do
Sul, pela oportunidade de
sediar competição entre'
funcionários' do Banco do
Brasil, onde desfilam
grandes nomes do espo.
te amador catarínense,
nas diversas modalídr
des. 'Há, além disso,. o

aspecto turístico e a pré.
· pria divulgação da íme

gem da cidade, cuja hor
nítalídade é reconheci
da.

D,OI S TOQUES

: ���=m::: ,enejARAGuÁ TURISMO
• ReServa de hotéis

, Agênoja .. de-,Viagens
• Locações de veículos ( ),Rua EpitGcio Pessoc;,46t: -fone 12-0977�Telex 0474 ,341

JA'1lllßUÁ t)(; SUL � SANTACATARINA

_ A Equipe Dalcelís
de Bicicross, com 32 pí-
Iotos, participa neste
sábado e domingo, em

Novo Hamburgo, do
Torneio Jornal NH, para

.

onde seguiu com o apoio.
da, Prefeitura Municipal,
Penha e Dalcelis. Após
a Seletiva,

..
em três et<:'

pas: ao Campeonato E·.
tadual de Bicicross, que
inicia dia 9 de abril, em

S. José, os pilotos part ',
ram

.
confiantes em exc(

lentes, resultados.
_ A 19a. VCRE ma�

cou para o dia 8 de -

bril, às 19h30min, o Cc·
rinwnial de Abertura
dos 8'1s .. Jogos Escolare':
Regi.ollé}is!Categoria Jl •

venU; no Ginásio de Eis-
·

portes· .Ar!ur Müller. As
insCiicf.e� das escolai
estão'ainda acontecendo,
pcrstn o Congresso. T�'·
nico vai acontecer no

dia 4 às lOh, no CIP.
_ A Divisão Munic'·

paI de Esportes· abriu as

· inscrições
-

para o 6.9
Campeônato Municipai
Vfifteano de Fu�ehol. O
inICio da competição er

tá, previsto D8rél a regUT

da quinzena de abril.
sef!unclo Raul Rodripues,
O Varzeano foi vpncir1"
em. três oT.'ortunidadE:'''
re10 Santa 1l17iél e em
Ôl�llS pelo Vila Le07j.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NOTAOS_,MOVIMENTAÇÃO.DOS INVESTIMENTOS EM CONTROLAÓAS .: \,'.",'. .".. "
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.t.

,WEGI WEG
M�tore. � • ..,.' M.quln.Ô;S.A\.

WEG I WEG I WEG
Aclonamehto.,S.A. T",nlfo"".dore. S.A., Qulml.. S.A.

33.S11.0�
19,200.831

122.97S.504
10.750.084
(11,399.977)
143.127.789
318.589,260

68.962.991

40,882.881

307.�95.783

•_)':"elá:Legl�çjo,Soctei.irllo
,

':;,:;.:iN.Dez8l11bio'de ·j98Q.:, ••.•••.••
'1çÁode,càpHal....... ..; ', " • ..... • . . • .

�OS";'=I�,�S.::::: ::-::: : : : : ::
)'rMlq,dodeeqUivalência Palril)1Of1ial ; ••

,�htare'S. ,,;'•••. ' •••• '
••••

"i'��!paÇio,-"';�av�eÇiô �ÇonlrOlad" •••••
'i"�Saldoem31de'Dezembro'del987 •••••••••• '

b)P...CorreçloInlog",1
Saldosem3l'deeezembrode'98$ .

SubscriçãOde'Capilal.'•••••. : • . . '.' • • . • • •

�:���:d�ol�=I��q�W;lé�iã p�tri�niai : : :
DividendosComplemenrarSs '

••••• , • • • • • • • •

ParticipaçãoemAeavati8,ção de Controladas •• '. • ;

Soldo.em31eleDezembrO 'de 1987 ..••....•

I

"

,

(519.999.383)
93Ú64•.256
668.007.381
(1 '55.999.644),
2.953.937.707
40389.205.900 •

1.3�5.862.070

(622.601.414)
868.007.381
(155.999.844)

2.953.937.707
�.38S.205.900

56.2�9.899 87.197.411
22.183.495

48.986.406
, 42.282.640

184.02U34
1.11.956.168
(1�.992.321)
107.387.286
384.641.613

�'46.423.291
27.668.073

10.750.084
(11.399.977)
143.127.789
318.569.260

'. WEG P..h.i!': '. ;, WEG:
P....do. S.A.l�' ,Flpreltal Lida.•

.WEG
Automeçlo S:A",

:��:::���
(599.998.093)
2.210.850.364

,
1.053.�18.843
(280,307.085)
3.761.7-16.157
�.926.051.227

2.874.207.242
229.867.303
(718.844.233)
1.05:l,�18.843·
(280.307.085) .

3.71i7.716.157
6.926.058,227

(79.998.l10)
173.7D2.302

.

140.407.122.
.

(3O.1�7.518)
273.019.390
533.232.485

328.054.726
Í'1.4as.�71
(67.767.�25)
290.243.985
731.400.663

-,;-, 45.770.5841
8.111.100

': )31,,79�.�76
" <:'. 2.:za_:••29tJ

'202.71�;8S5 ·i 30.735;694

'139.323.451' (100:009)

.NOTA10-P�RTICIPAÇÃO EM EMPRESAS CONTROLADAS

246.'196.310 .

21 ••�02.863
60.887.617

16.956.168
(1�.992.321)
107.387.286
.384.641.613

232.877.593
(93.413.825)

,

319.599._ �O.ila2.081

WEG
Moto". S.A. WEG

Automeçio S.A.-
Dlscrfmln8Ç,io

630. 172.�46

231:139.877
214.643.410

381.&49.961
55.785.671

.WEG
QulrnlcoS.A.

208,42&.759

301.840.584 200.331.055
79.944.960

39.323.A51

35.501;108
5.580·982

(100.009)

CapillilSocial .

Património.U�uldoAjustado .......'.
(-).ReServasdeRelivallaç'äo •••••••
Lucro(Prejulzo)UquldodoExerelelo ••••
AçóesouQuotaspossurdas,
-'Quantidade.••••••• • • • • • • '.'
-Esptlci.eI.Classe••••••••• ••_.
PMiélpação(%) ..

SuliocrlçãoIAqufslçAonoPerloda •••••
ValorConigidodoInvestlment> ., ••• '. •

EquivalênciaPatrimonial_'.' • • • • • • • •

ValorPatrknonialdofnvestimento ••••• '

Ágil>(Destlg!9)Uquidode�ortlz,açäo .,

eontasaReceber•••o.".. '

.

ContasaPagar.••••••• • •••••••

ReceitaspelaLegislaçãoSociet4ria ••••
Des(1Osaspolã'LegislaçäoSocietária •••

A.dlantamemoparaAumentode Capital '.' •

963.827.500
'

4.545.210.289
(2.953.940.661"

8.?2.288.074
87.602.396

ON
99,�999'

723.260.656
868.007.381

1.591.268.037

(96.242.819)
140.407.122

(30.1�7,.5j8)
273.019.390
533.232.485

71.488.471
(67.767.425)
290.243.985
731.400.663

94.160.900

(��:�:::g��) ,

12.031.089

1.71.1.996
ON

99.9998
19.200.831
176.091.364
10.750.084
186.841.448
, (2.328.625)

39.327.584
·17.497.919
13.533.977

'(93.413.825)

20a.421l.759 319.599._

�-

,

<

10.00ó.000
41.397..114

9.a99.600
ON

98.9960
2.235.290
41.082.090

(100.009)
40.982.081

117.516
'-

23:527.58,3

WEG

,Acionlmentos S.A ..

WEG
Tranlt,orm.doteIS.A.

WEGPiinhl
P"Cldo.S.A.

WEG

F�r••IoILldo.

-.A�SOCie�adestêmsuada�de-encerramentoem31/12!87., .

, '

"

_ ,•���9r.�;1��4��a��IW:;::�a�� ����s���� ��$ ���.���â1�����:�:�;ip'�tr7��:I�;=ti�$6�46;�g6���:.a��i��jda����b�$������4��d�·����t���:�t%�$n�g�2.�=��:�e3:���:���.�i1���r:�"!1i��i��:���serva'dereavaliação. .
' '

-'
,

,.

teNOTA11-IMOBILIZADO
�
."

t"7.:_l

WEG

M'qulnai S.A.

99.877.500
563.389.017
(273:023.759)
133,045.055

176.000.000
199.198.458
(290.25s.o45)
71.337.721

iA3.730.ooo
3991678.698
(107.399.315)
15.783.346

.

�,;�.:�.

I......,

214.819
,

ON
99,9888

42.282.640'
. 275.290:460
16.956.168

292.2�6.648
3.128.653

8.299.712
36.340.343
1.400.092

PELA
LÉGISLAçAO
SOCIETÁRIA

�

;i

----1986'

S6M86
ON

99,9984

7.999.696
ON

99.9962
.

22.183.495
437.435.632
71.�88.�71
508.924.103

r1m6vels •••••••••••••••••
Equipamentos e InstalaçOes' •••••
Melvels ,e UtensOlos ••••••••••
Vel'culos • ',0 ••••••••••• o".

Imobllizaç6es em Curso , o •

Semoventes o � ••••••• o •• o',

Reflorestamentos .•••• o • • ••� • •

SUB·TOTAL •• "... •.••• .' ••

Depreciações ,Acumuladas
•.

, ••••••

TOlAL ••••••••••••••',.

.l

!.
,

..�;
j.�.
:�"",

149.953.�91
140.407.122
290.360.613
(19.1�.512)

111.537.119
2�.007.040
34.�31.328

203.005.610
320.892.355,
77.079.539
'16.014.580
22.810.921

834.080
31.341.273

671.97a.358

(212.225.453)·
459.752.905 .
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(93.063.317)

6.146;630
ON

99.9838

301.840.584
(93.413.825)
208.42alM
1.467.515

77.496.136
QUOTAS
99.9950

31.790,576
280.276.015
.39.323.451
,319.599.466
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TAXA DE
DEPRECIAÇÃO

%

PELA
CORREÇAo
INTEGRAh E

LEGlSLAçAO .

SOCIETARIA

PELA
CaRREçAo
INTEGRAL'E '

LEGISLAÇAO
SOCIETÁRIA

----1987

6.935.273
2.00Ii.549
30.000.000

2;591.795,

26.348.072
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----1987 ----1986
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199081991

• Hlpolecõl, Aval
AUenBçAo Fld.Jclãr,j .. , ��al
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CUSTO ATUALIZADO

'·4
10.20
10'a2O

20

1-22.211.191
25.246.456 '

, 185.785.131,
'7.063.172
82.792.457

31.882.387
4.233.095
3j).487.�56
1.356.554

2.110.811.666
4.577.199.356
6l!2.173.789
106.584.727
151.462.289
1,988.403

147.598.037

.].777.798.2.67
(1.173.891.542)
6.804.100.725

423.098.it07

(72.978.171)
, 350.120,23Ii

67.959.492

(10.939. 709)
57.019.783

..i

�'.i!l_ �,

'A.

�(
.

Ú" ,

:�"'''�'' ':i
',j,' 1i'"
!

../ 'I'.
.

�,.

FINEp·ADTEN
FINAME

TOTAL CON1'ROUDO�
E.MPRESAS COtJTP.OLADAS

1'ciTALCON&OUb�

3.816.2.15
1.558.170

5.314..315
390�527.816

315."2.201

NOTA 13 - CAPITAL' SOCIAL E LUCftOS
a) Ca8HaiSoda'-, ,�. ';

-, .

'

;,'

�rd,�l�!�';���o�.�glJ:re��:I:I:.C����.;io��=��os no PaIs, 'formado d. 168.000.000 ee eeees, !õendo 72.0�0.OOD
As açôes pr.ferenclals !erllo �rlorldade ne 'Hmbolso do capltal'a" o seu valor palrlrnonlal., em caso de dlssoluçl c ea soc:t�
dade. .

;b) D1stllbul�o do Lucro e DIVIdendO, !
• O'�Mdani:lo 101 calcuhtdl1'8. razio de 25,16% do Lucro Uquldo'conforme abal�o:

'i'�
lucto Uquldo do EICarclclo •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• o • , • : .' •• ', • • 1.0<11.672.233

..

:',!tv:8��:!ra'0�ÔI�ld'e�d�' ': :: ::::: .: : : : ::: : : : ., : : : : : : : :.:: .: : : : ��::�:!::��).
r:vI:���:���P�d�;{ézSo.;�rÍÂçÀo:�P6s·og��n�i .: :',: :,:'::: :::: �':: :.: 2;::���g1.·(-) Cotreçlo Monetl(la do DMdendo Antecipado, •••••• , ••••• , ••• ',' ••• , • • .. • • 7. t�::,432 ,

DIvidendos a Pagar (Cz$ 1,30 plAçlo após o grupamento) •• ".' • , o • • • , •
'
•• , •• , • , •• ". 218.<lOO�OOO,

O teere trquldo remane�nle; no montanle ee Cz$ 740.566.189, lo" destinado a Reserva para Plano ee Invesl!mQnt,o e sêr'-'
submelldo'a Assembléia Geral.

('.

'!' II!:
\,,' -

'

;�� NOTA 1'4 '_. PROVI&.(0 PAAA,'IMPOSTO DE RENO"
a) A Provlsló para Imposto da.R.anda 4 constltufda pelo ltalor'bRito, sem eICcludo ens parcala!: de Incentlvós Ils�d .. , Es!'!',> in-
,!C8ntlvos serlo regl;trado!'õ no "tlvo.Clr�lante e por acr!SClmo à conta de reserva ati capitel por cC8slAo do reconementc das

i�;:4��,�� =��8�3:'����0�n��r:':li�:��as aos Incentivos Iiscals, Imbuydas nce valores provif.lC!l�dos. '."�.m ces

b) �.=g:,�� �9:�a. �::,n;r:���::,r��I���!"ß��,���!�� d:o1��:r1: a�:3�ad�e��::!t�le��(g:�b�e)�;I�fc��u���: ,

,asulta,do do exerctclo Ilndo nesta data, Jm'porta em Cz� 1.1:f,�50 n!!! Empresa e C<t:$ 381.521.069, no Bala!:_,;" (;on�oj,':ado,
Ne expectativa de desfecho lavorAvel em evonlual quesUoriimen:o ,llIõcsl, .n:to fol'constllufda pro'JI��oo

I
";'''!''�':e�",
!ji� '�

Jr�: .�

"'�
HOrA 15 - RESERVA DE REAVALtAÇ.J.O

.

Através ele Assembl,las Gerais reallz.adas em 3t de dezemt>ro de 19111. algumiis empre!las Controladas procederam a avallaçlo
. ::faro�: 1:c:��:�O��I:!��:it!:��s�::�����:���'es�f"n�����oa�LRdo;,:��fcl�A���v��t��à�lu��'J:Spi��:�U-o�e�� )

CGnttoladas. sendo o resullado acrescido à co.nta de Invesllma:uos, "ndo como co,nlrapalllda Reser\',:" de R!!!s\'sliaçâu. :\0 palri
mônlo Hquf.do..�

VALOR'RESERVA
DE KEAVAUA.Ç.J.O

CONTROLADAS

._ DE
.PAATlCIP,AÇÃO

VALOR RESfiRVA
QE REAVA'-:AÇÃO I,

COrnROVt'ORA ;

..

, fl EMPRESAS
CONTlIOLADAS

2.953.9"0.661
273.023.759
290.255.01<1
107.399,315

� 143.128.075

3.767.7"6.32"

!!9,9999
9a,9984
99.9962
99,9268
!:I9,99$d

2,!!53.�':7,707 ':
273.0í9.391
ao.2''''S.984
107.3ai.286 )

1<13.127.789.•
3,767.7.6.157 '

'WEG Motores S.A. ..' •••• '

WEG M6qu,Inas S:A. ,
•• '....,.

WEG Acionamentos S.A. .....'
WEG Trarislormadoros S,A. • •••

WEG Ourmlca S;A. ,' •••••••

TOTAL , ••••
, .

,\ i-
I'"
I,' j.

\'!j't -

....

(
I

)I.�-·

-j:�,fi.<"��) {J
INOTA , • .;.. COBERTURA DE !iEGUROS

J;m 31 de dezembro os bens da Companhia e Controladas estão se9IJrados C1Jnlo'lme discriminada a seguir:

t,';t�'r�"� MODALIDADE OBJETO VALORES SEGURADOS

CONTROLADORA .cONSOLIDADO

h'lclindro •• '....,........ EdiUclos
"

, • • • • . • • I • • •

.

:���:� :: :: : : : : : : :': : : : �,t��rn�� � Eq�'iP;m��'I"�: : : : :
IncAncll_o .',. , ! • , • • • • • • • • Rellorestamento ••• '. • • • • • .'

,lncAtldio t ,Lucros Cessantes • • • • • Diversos •• �.' .'. , • • • • • •

.
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