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Saúde

João Ghizzo

chega hoje
em Jaraguá

OsecretáriodeSa1ÍdedoE� 0.,

J
estará amanhã em Jaraguá do uI.
Ele virá tratar da desce,ntrali��çãO
da secretariana região eouvirá, em
audiência, lideranças regionais.
Página3

Juventus cai

paranono
� classifícaçã
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Secretariaquer incentivarinstalação demais centros de comercialização

Dólar Secretário elaborou plano de trabalho

Moreiti quer.ativar
turismode negócios

Paralelo
� Compra , Cr$ .400,00
Venda cr$1. .000,00
Tu_rismo j

Compra C,i 4.700,00
Venda C 24.705;00
Oficial

Compra. j,
1-$22.400.00

Venda , r$22.405,00

TRD(17/03)Foj �B
I} Acumulado........ .. 98.86395254

Taxamensal.. 26.81%

UFIR(17/03) nte: BB

Taxadiáiia...... .. Cr$ 13.662,42
TaxamensaI... ;Cr$12.161.36

lmJUnião do setor Negócios". aposta tudo. neste

p'rojefo. que tem como. principal
desafio unir o. setor. hoje
desorganizado e que já perdeu
mercado para outras cidades. O
tRibalho já se iniciou, com reuniões
envolvendo. os empresários que

,

atuam RO. setor.

Um dos pontos que inclusive é

considerado polêmico é o de

para-o incremento do comércio de estabelecer um comércio 24 horas
malhas da cidade. O secretário nos dois eixos. da entrada e saída
GilmarMoretti que define esta da cidade, onde estão localizados

comercialização como "Turismo de os pontos de venda. Pâgina 8

E:1IOrganização e direcionamento
. DInformação e divulgação

I

DInvestimentos e promoções
Dpesenvölvimento empresarial

Poupança I' nie: BB

índicep/ I 7/0/ 22,4597%

CUB I
Valormedio .. i.1 ...Cr$5.076.205.00

•

. \1

Variaçãodonl s ; 23,25% •
.

Estes são .os cinco pontos que

� Salário mínimo envolvem o plano de trabalho da

Mêsdefev Cr$1.250.700.00
Mêsdemarco Cr$1.709.400,OO

Secretaria deJpdústria, Comércio. e
Turismo (SICr) de Jaraguá do Sul,

('J

@
VARIG

Cargas e Rassagens
Fone 71-0091 - Fax 71"-0363

I�D. RPE®�� AGEAACÃO

Wh DAMALJ;jA
.

Porte pago
DR/se -lSR
58-161/81·

!

'Loteria

Raspadinha
poderáser
implantada .

o prefeito de Jaraguá do Sul.
deverá manter contatos com uma

empresa de São Paulo, no sentido
de buscar esclarecirnentosemais
informações a respeito da loteria

municipal.criadapelaPrefeiturade
.

Jaadira {SP).Vàsél afirma que à

visita é sem compromisso .

• Pá�ina6
'

Guaramirim

Arrecadação
doICMS cai

lO%emmarço
Areceitade ICMS domunicípió

de Guaramirim teve queda real na
ordem de 10% nomêsdernarço em
relação ao mês anterior. A

. informação é do secretário de

Finanças da Prefeitura. Jair
Tomelin. Por outro lado o FPM
manteve-se inalterado, Página 6

Política �

FusãoPDS/PDC
não deverá ser

concretizada
o PDC (Partido. Democrático

Cristão.)· de Jaraguá do Sul. não
deve fazer a fusão com o PDS.

Segundo o. presidente do diretório
municipal. MoacirBertolcli, €sta é
uma decisão de "cima para baixo"
e vai acompanhar a decisão do
diretório regional, Página 3

FON�E (0473)72-3200
TELEX 474- 518

FAX (0473) 72-0304
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Restaurações dentárias
geram

Por Lucia Mendes
o mercúrio contido na

amálgama, substância usada nas

restaurações dentárias, pode
provocar a queda de cabelo nas

'

mulheres. Esta é a conclusão a

que chegou uma equipe de

especialistas da clínica

Ginecológica da Universidade de
Heidelberg na Alemanha, depois
deexaminarem 107mulherescom

problemas de queda dé cabelo,
dasquais 76possuíam obturações
dentáriase 31 não. Os testes feitos
em amostras de urina detectaram
a presença de metais pesados,
como o mercúrio, o eadnio e o

chumbo, em 51%dasprovas: Em
49%dos casoshavia umaelevada
concentração de mercúri@,·
substância altamente tóxica ao,

\.;OfILO
_' _O __ __._ _

;.>--

J,ifii�smo com a morte
� ,'-

queda dr cabelô
teso d4retirar a,

obturações de amálgama. Pouco
tempo depois, novos testes

revelaram uma redução na

dosagem de mercúrio e em Ü o

cabelo voltou a crescer. Para o

Professor Thomas Rabett que
dirigiu os testes na Universidade
de Heidelberg na Alemanha a

conclusão está clara, easmulheres,
que notam queda de cabelo
deveriamprovidenciara remoção
das restaurações dentárias com

amálgama, principalmente
quando sentem um gosto demetal

.

na boca.
Q

organismo, que é usada na

composiçãoda ligade amálgama.
Todasaspacientescujos testesdc
urina apontaram a presença de
alta dosagem de mercúrio,

possuiam restaurações dentárias,
feitas com aniálgama. E quanto
maior o número de dentes
obturados com amálgama, maior
a concentração de mercúrio. As

pacientes que tinham mais de 4

obturações, foram também que
registraram as taxasmais altas de
mercúrio, nas amostras de urina.
Em contrapartida não foi
consiatadaapresençademercúrio
nas provas das pacientes sem

obturações dentárias. 19mulheres
com problemas de queda de

cabelo, e- que. apresentaram alta

concentraçãodemercúrionos tes-

Matéria enviada pelo
correspondenteDeutscheWelle
da Alemanha para o musical
alemão da Rádio Jaraguá AM.

FEB

Ex-combatentes reelegeram
Gilberto Nahas presidente
A Associação dos Ex

Combatentes doBrasil-Secção-de
Florianópolis, elegeu no último
dia 1'� a 110va diretoria daentidade,
que reelegeu pormais dois anos o
pre�idente Gilberto Nahas e seus

diretores. A posse aconteceu ne

mesmo dia, após conhecidos os

resultados. 'Não houve chapa de

oposição.
Para o presidente, há 16 anos

no cargo, a luta continuará,'em
defesa dosdireitos constitucionais
dos ex-combatentes e seus

.

dependentes, uma classe em vias
de extinção, para 'assegurar a

Pensão Federal, Auxílio Especial
do Estado, Hospitalízação,
preferência na aquisição de casa

própria e bolsas de estudos para
seus filhos.
AAssociaçãodeFlorianópolis,

a maior do Estado, reúne cerca de
,

1.500 sócios de todos os cantos do
Estado.

Monte Castelo - Ontem eHoje

Faz 43 anos que as Forças

BrasileirasdaFEB, após inúmeras
, tentativas, conseguiram derrotar
os alemães, tomando a fabulosa
fortaleza denominada Monte
Castelo,

.

Anteriormente três
tentativas resultaram em

sejam respeitados.
'A luta pelo atendimento.

médico-hospitalar continua,
direito assegurado pelo art. 53 da
Constituição Federal e 21 da

Estadual; a concessão da Pensão
Federalde2° Tenenteéumdireíto,insucesso e inúmeras baixas,

Monte Castelo'éum nome que mas milhares de ex-combatentes

entrou para a hist6ria do Brasil, e viúvas ainda não percebem o

pois sua tomada constitui omaior beneficio; as viúvas do pessoal da
feito das armas brasileiras na 2" Marinha Mercante, não recebem

Guerra Mundial. Só- em Monte mais por transferência a Pensão
, Castelo, foram 353 baixas, de um que o marido percebia e terão que
total de 11,617 em toda a' recorrer ao judiciário, como ao'

campanha da Itália, sendo 457 judiciário recorrerão os militares

mortos. com direito a promoções de

A vitória brasileira em Monte guerra e pela aceitação de seus

Castelo foi o. capitulo mais documentos de guerra, Somos

emocionante da vida da FEB. realmente uma Nação seru

Estavam vingados nossos memória, sem civismo, até com

pracinhas mortos, estavam seus ex-combatentes, aos quais
vingados os tripulantes e

<ll
procuram. dificultar e até tirar,

passageiros de navios mercantes direitos adquiridos, Federais,
torpedeados pelos nazistas e que Estaduais, e ,até Municipais. Os
tiveram o mar por sepultura, ex-combatentes, travamhoje uma

Monte Castelo foi a vitória da batalha maior, em sua própria
persistência.dagarra.doheroísmo Pátria. Será que valeu a pena

que hoje, como ex-combatentes Monte Castelo?

lutamainda,paraqueseusdireitos GilbeT(Q Nahas - presidente

porJoséCaS�:Pinto
A família residia n�a celta

capital e era influente nã:����elas
suas posses financeiras t:'las,

I
.' \\ Itambém, pe o prestigio so ·11,

político e religioso, e �ompu t
se do velho casal e cmco filh tsendo quatro homens e um

mulher. Os rapazes já casados,
enquanto .a jovem era solteira,
bonita,normal eculta,poisdurante
o tempo de acadêmica de Direito

sempre alcançou asprimeirasnotas
e diplomou-se com distinção.

-

A moça vivia na época dos
saraus familiares nas residências
ricas a que compareciam pessoas
da mesma classe social, como

acontecia na casa de seus pais,
sendo que muitos dos

. que
.apareciam tocavam instrumentos
musicais como ela que era eximia
violinista. E foi numa dessas

reuniões de tertúlia que conheceu
um rapaz bonito e altamente
sociável.

Desse conhecimento passaram
para os encontros semanais e

destes para um namoro filme, com
ela já perdidamente apaixonada
pelo rapagão que era aluno
brilhante de uma academia onde se

preparava para uma carreira nobre
e que exigia homens decididos,
destemerosos e sobretudo

Felicitações

patriotas. E logo que ele terminou
o curso na 'academia e foi

promovido para o-primeiro posto
da carreira, noivaram, ela com �3
anos ele com 25,'O casamento

ocorreu no ano seguinte ao do
noivado e reuniu a nata da
sociedade local e foi considerado
o grande acontecimento social da

�\.mpora..da. Casaram e 'ficaram

ftidindo na mesma capital,

�\'ran�o umd
casal distinto emuito

re sita' o para os eventos

re antes, aos quais compareciam
se re enamorados e alegres,
parecendo formar Uma união das
mais felizes, Mas quando estavam
prestes a completar três anos de /

casados ela notou que o.marido,
de conversador e amável que�ra,
andava reservado, descortêz e

denotando grande ansiedade. O
que estará acontecendo, pensou,
pois te ' o sido uma esposa exem

plar, e seguir pôs em prática um
plano (itoso, de carinho e muito
amor e (lue lhe permitiu perguntar
ao ma o a razão daquela sua

atitud

�eSqUisita,
tendo como

respost que na outra semana,
quando o terceiro aniversário do
casame o, ele explicaria tudo e

que el ficasse prevenida para
ouvi-lo.
(r partê e conclusão na

próxim dição).

Jornalde Timbó

quatro
Evandro Loes, diretor do

JORNAL DO MÉDIO VALE, de
Timbó, ao ensejo de 4° ano de

existência, recebeu na Soco Cul
tural de Timbó um seleto grupo de

personalidades para assinalar o

acontecimento. Lá compareceram
9 prefeitos municipais, vice

prefeitos, presidentes de Câmaras,
vereadores, o secretário dos

Transportes de SC'- Paulo Gouvêa
da Costa, o deputadoRalfKnaesel,
radialistas, o Jornal de Santa
Catarina ejornalistas da área. Após
o banquete finamente servido
fizeram-se ouvir inúmeros

mpleta
dação

oradores, todO�enaltecendo a

atuação do sem �o local e sua

utilidade no meio � e do Itajaí. A
Adjori-SC fez-se resente às

comemorações, n pessoa do
nosso diretor, um dos vice

presidentes, repre ntando o

jornalista Darcy S ultz, de

Chapecó, que estava

{
amado.

O pronunciament Ido nosso

diretor, de assistência f!rmanenteaos jornais do interior, ! busca de
um comportamentê ético,
despertou vivos comentários,
sendo muito cumprimentado.

. CORREIO DO POVO
Fundado em 19 de molo de 1919 - Dlretor Geral: Eugênio Victor Sehmöckel, Jom, ORT/SC 729, Dir. Empr. nO 20 - Dlreter
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ação, administração e publicidade: Av. Mal Deodoro, 122, l° andar - CEP89251-700/Caixa Postal19 - CEP89251-970-

·.,.:&io.....;;;;Ja�ra:;;Jfã d@Sul-Fone(0473)72-3363.-Fax(0473)71-0363- Diagramação: Jaime de Borba ORT/SC 32 - Composição: Darion
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Némgrande, nempequeno;

Apenas um Jornal
'
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JoãoGhizzo vem tratarda regionálização '�eförm:ã;'partídâria
�Descentral. za ioserá PDC de Jaraguá do Sul

realidad, em Jar� uá ���á:��_:��ã�m�n�r�i:�:
(Partido Democrático Cristão) à nível nacional. "Conversei com

na presença de autoridades de toda de Jaraguá do Sul, não concorda o Deputado Estadual, Marcelo

com a fusão com o PDS'Partido �ego, do nosso p�ri!do, e � ele

Democrático Social). A d�sse que est� decisão partiu de

informação é do presidente do CIma para baixo e não reflete O"

desejo maior de nossos

correligionários", revelou
Bertoldi.

Jaraguá do Sul- O secretário
de Saúde de .Santa Catarina, João

, Ghizzo, estará amanhã em Jaraguá
do. Sul. Ele vem trgtar da

descentralização. das lividades
da sua secretaria, na Amvali. Estão.
envolvidas as áreas de •

planejamento, controlee avaliação.J
municipalização,

regio.haliZ7a,-1fhospitalar, medicamerit,
"laboratórios, vigilância sanitár e

epidemiológica. ,

A programação oficial; de
acordo com a assessoria de

imprensa da PrefeituraMunicipal,
prevê a chegada para as 9 horas, na
sede da Acijs, onde acontece uma

coletiva à imprensa. Às 9h30min,
o. secretário. instalará oficialmente
a Secretaria dó Estado na Amvali,

Na Austrália

JoãoGhizzo,secretário daSaúde

Parlame to Trabalhista
uma reál 'dadenomundo
Jaraguá do Sul - A prq ósito

do. plebiscito. qúe o. governo : ealiza
sobre formade góvemoesislemas,
emZldeabrilpróximo,vale noticiar
o. que ocorreu na Austrá '

.

De Sydney vem a notí a de que
o. primeiro-ministro Pa Keating
levou seu governo. tr allíista a

-

uma vitória, naseleiçõ nacionais,
usando. o. fato. d que seus

oponentes são. a t:. er
.

de mais

impostosparaneutr ar ascríticas
sobre o. alto. índice desemprego,

Esta é uma itória para as

pessoas que, e tempos difíceis,
mantiveram a fi, - disse Keating no
seu discurso. vitória - ende seu

" partido. terá amaioria de 3 a II
cadeiras no vo Parlamente.

Keating chegou às eleições com
uma maioria de apenas sete

cadeiras e perdendo. por um cento

nas últimas pesquisas de opinião
já se tinha recuperado. então. de
uma desvantagem de cinco pontos, "
no início. da campanha, quando.
sua derrota parecia certa.

Ele recuperou terreno. atacando.
sem piedade o. imposto sobre bens
e serviços, que incindirá sobre
todos es bens e serviços, cem

excessão de alimentos.

Cem essa tática, ele tratou de
fazer co.m que as atenções se

desviasserfr-. do. desemprego.
recorde no pós-guerra, registrado.
no país, 11, I por cento, e da dívida
externa igualmente recorde.

;
erto ou errado ?"

Se depender da classe .política o

negócio é confundir e não

clarear as regras do plebiscito,

Jaraguá do Sul, 17 de março oe 1993

"". ,'.

a região.
Em seguida João Ghizzo, vai

ouvir, em audiência, as lideranças
e a equipe técnica fará a

apresentação. do. Projeto de

Regionalização da Saúde. Depois
do. almoço. a equipe técnica se

reúne oom prefeitos e secretários

municipais de saúde, objetivando
esclarecimentos a respeito. das

ações de saúde desenvolvidas em

Jaraguá do. Sul e região.
O secretário. visitará à tarde os

hospitais ,São. José e Materni�e
Jaraguá. As 15 heras será assinado.

_
Bertoldi disse que o. diretório

o. convênio de regionalização da de Jaraguá do Sul, "vai seguir a
saúde efinalmente aequipe técnica decisão doDiretório Regional do
fará o. detalhamento. sobre as ações partido, que em reunião entre as

de competência regional, "lideranças, decidiu Dão

Diretório Municipal dos
democratas cristãos, o médico,
Moacir Bertoldi, que na eleição.

"

do ano passado, foi o segundo
candidato. mais votado no

município e que acabou não.

elegendo-se porque a legenda do

partido não atingiu o número
mínimo de votos.

Apesar disso, ele disse que não
tem nada contra o PDS, "mas no
momento não tomarei esta

decisão". Na última eleição o

PDC de Jaraguá do Sul, compôs
cem uma coligação "Força
Demovrática"e apoiou a

candidatura do candidato do
PMDB , Adernar Duwe, opondo
se ao candidato do" PDS. O que
influenciou na decisão, foi a

posição"do PDC de Joinville.

Ed. Isabelle
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

4 aptos por andar (122m2
cada)
Vistapanorâmica,
piscina,play-ground,
churrasqueiras, salão de
jogos, salão de festas, 2
elevadores, água quente,
antenaparabólica,
portões eletrônicos.
* Financiamento
garantido pelaCEF em

até 20 anos

*Poupança
superfacilitadapela
Construtora&

lncorporadoraJaraguá

_

A qualidade
eo requinte
da metro

quadrado_
mais
econômico
de Jaraguá
do Sul.

RuaCel. BernardoGrubba, 246-Fone(0473)72-0014-71-0347
03
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COOD. EducacionaisEx-ministro avalia

Incompet�nc�a g�relic�al é,q�e /.t�a �e crédito fixo
J.rag��!���� l������equ�������������: caplt,hza entidades

que o govemo está intcressado na absoluta desordem que reina na(' problemático. Eu p�"[ímho mais Jaraguá do Sul - 0\'\}leçou a também poderão fazer pane do
manutenção do estado contas das empresas estatais. \ esperança. V!)J�ermaisimposto op�r�r em fevereiro Ul�a\�a de programa.
inflacionário. Homens da área E o economista Delfim Netto d'á porque? Pd1a o Itamar CFranco) dar crédito para o financiarnef, \) de A linha decréditodoBB financia
públicaeprivadacomentam acada exemplos:"O permanente socorro maisdinheiroparaasestatais?Para cooperativas educaeionai'�\ O até cem por cento do va!-;;rdö
instante as razões que impedem o financeiro do Banco Central a dar isenção fiscal às montadoras programa do Banco do Brasil �Sa projeto, em um prazo de 60 meses.

debelamento da inflação no país. instituições financeiras públicas, de automóveis'?" aaberturadecréditofixodesti�a�o O crédito é corrigido pelo IGP-M
AntônioDelfimNetto.dep fed. federais e estaduais. A. Caixa AAutolatinaéresponsávelpela' à capitalização das cooperativas ruaisjuros de 12 p�e�to ao ano.

(PDS�SP),estáconvencidodeque Econômica Federal estárecebendo metade da produção de que tenham por objetivo a Todas as agências.��eö em

as empresas estatais se tomaram umatransferênciade'éter' doBanco automóveis-damoscornoexemplo manutenção de nível básico - I" e Santa Catarina estão onentadas
as principais responsáveis pela Central para um 'buraco' que é de e isto de isenção é uma solução 2° graus - e superior. para formalizar p crédito às
manutenção da taxa de inflação no US$4 bilhões. Agora temos o caso política pouco inteligente e da O financiamentovai Contemplar '��operativa� apresentarem
patamar de 1.200% ao ano. das dívidas' das' empresas de contradição de um presidente da cooperativas já existentes ou em �ogioamaS detalhandó os

Diz o ex-ministro da Fazenda e energia elétrica, e vai por aí. República
/

que assumiu constituição, cobrindo as iní \estimentos pretendidos.' Na
do Planejamento que é "a É a má.gestão garantindo mais anunciando ter sido encerrado o despesas de projetos pedagógicos pr� I�osta, deverão ser incluídos
incompetênciagerencial,mágestão inflação".' ciclo da "presidência imperial". e arquitetônicos, aquisição de> os\l\projetos ,pedagógicos e

mesmo, nas estatais é queestá Emtese, ponderaDelfimNetto, As novas leis aprovadas, material didático, esportivo e arqd�etônicos,croi1ogran:iafísico-
sustentando a inflação nesse nível o país j á teria as condições aumentando imposto ainda não laboratorial e construção, financeiro do empreendimento e

.

inacreditavelmente alto". . preliminares para um programa de foram explicadas onde serão ampliação e reforma de imóveis. demonstrativo de sua viabilidade

09éficitpúblicoaparentemente estabilização da economia. "Mas �ados. O certo é que o povo Veículos para fins escolares econômica.
estável não chega a convencer a com esse caos que estamos ainda mais uma vez entrou pelo
pressão inflacionária que hoje assistindo na área das estatais, cano.

Desenho' da moda é tema de curso
Jaraguá do Sul -. O Serviço

Nacional de Aprendizagem Indus
tliial (Senai) de Jaraguá do Sul, está
absorvendo inscriçõesparao curso
de Desenho de Moda, que será
realizado de 05 de abril à 21 de

julho, no Centro de Treinamento
do Senai de Jaraguá do Sul.

O treinamento acontecerá

sempre das 18h30min às 22 horas,
e em seu conteúdo estão previstos
temas que vão desde a história da
moda e evolução das artes na

representação . gráfica, até

elaboração de croquis,
.

cenários/

grafismos-para fundos de desenho

- e estilismo. Também será feita a

introdução às cores.
.

As inscrições vão até o dia 26
deste mês e o custo é de 37 UFIRs
mensais. A direção do Senai
informou que o treinamento foi

programado atendendo pedidos
das indústrias da região.

(

Débitos

Realizável a Longo Praza ;.

Aplicaçoes em Incentivos Fiscais,
Depósitos Judiciais e Outros

�réditos .. 3.930.003.417,19 249.403.670,38

Permanente
Investimentos e Imobilizado •••• 33.813.4'10.934,54
Total do Ativo ••••••••••••••••�����Z�2�;���=!�

d

2.759.468.560,28
9.165.353.060L56
=�===========-==

.i

Passivo
C i r c u 1 a n .t e

Fornec.dorés, Obrigações Soci
ais, Obrigações Tributárias, I

Adiantamentos de Clientes e Ou

�ras O�rigações •••••••••••••:

C r é d i tos
Vendas e Prestação' de Serviços,
Receitas Ftnanceiras Liquidas ,

Outras Recei �as Operacionais ·e

Não Operacionais e ltesultado
do Exercício •••••••••••••••••• 228.915.209.5ö6,9b

comércia e ,Indústria A

. /),'i' Séde: Av. Getúlio Vargas, 26 - Jaragua do Sul - SC. 250156164

�.� F i i i a is: Jaraguá do Sul - Guaramirim

� Relatório da Diretoria
Sanhores Acionistas: \\
Atendendo às diSJIosições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar a V.Sas., o llalanço Patrimonial e as Demonst:_\ ;ões�FiI,hl cei
ras, relativá� �Q exerc{cio enoerrado em 31 de dezembro de 1992. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para prestar as

l�fI:çoes
�ue

julgarem necessarias. A Diretoria.
, .

.

,

Bal�io Patrimonial dos e�ercício8 sociais encerrados Demonstração de Resultado das exercícios sociais encerr� 'os

Ati. v o 3l/l�92 31/1t'91 31/12/92 31 ) 2,,\n
- C i r c u 1 a n t e Cr Cr CrS er

.

Caixa, :&.ncos, Clientes, Estoques,
Adiantamentos, Outros Créditos, e

.

Desp. ExercíCiO Seguinte ••••••• 85.134.457.250,14 ó.156.480.829,9.0 Custo das Vendas, impostos in
cidentes sobre as vendas, Des
pesas cl Vendas, Administrati
vas, Depreciações e Amort�za -

ções, Resultado da Equivalên -

cia Patrimonial, Correção Mone
taria do �lanço e Resultado'
do Exercício ••••••••••••••••• 228.975.209.5ö6,9ó

45.711.227.5jO,92

patrimo:u.iú LÍquido
Capital Social, Reservas de C!
pital, Reservas de Lucros e .Ly
oros AGumulados ••••••••••••••
Total do Passivo ••••••••••••

Jaraguá ílO Sul esc), 31 d .. dezemb...-o oe J.992

D i r e t o r es:

- Hans Breithaupt
- Bruno Breithaupt
- Roberto Breithaupt -

- Carmen P.Breithaupt -

CPF 009961579-72
CPF 093095869-15
CPF 216587579-04
CPP 180074909-06

Adolar Lueders - Gerente Contábil I Financeiro
TC - ORC-SC. nQ 4.351 - CPF 006286209-00
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Balcão Sebrae

Unidade de Jarag. . á�
o

WEGS.A.
Companhia de Capital Aberto - CGC 84.429.695/0001-11
Rua Joinviile, 3300 - Jaraguá do Sul, SC

atendeu 210 ca sultas
. Jaraguá do Sul - Nos últimos padro ßdas do Balcão Sebrae -

doismeses, as 25 unidade ... da rede
'. �

Balcão Sebrae em Santa Catarina
.

co ntidades públicas e privadas
atenderam cerca de 6 mil e 500 - dispõem de informações
cons�ltas de empreendedores e g jenci"ais, adminístrativas,
futuros empresários em busca de financeiras, creditícias, fiscais,
informaçõestécnicas, Estenúmero legais, mercadológicas e

é equivalente ao total' registrado tecnológicas.
nos últimos quatro meses do ano As três unidades instaladas na

� passado, período �m qu� a

redf', região de Flolianópoli� (sede �o
Balcão Se�rae fOI at_Uphada e_ 'I Seb;ae-SC, sede da. Flesc �. Sao

.

Santa Catanna, com a

maugura�
í Jose; sededaAemflo) foramhderes

de novas unidades. A rede fech � no número de atendimentos' do

1992.com um total aproximad Ile primeiro bimestre deste .ano: I mil
} 12mil e 500 consultas. .(/ 794 consultas atendidas. Em

seguida; vieram as unidades da

região de Blumenau (Brusque,
Iatajaí,Blumenau eRiodo Sul)com'
1 mil 372 atendimentos e as da

região de Joinville (Jaraguádo Sul,
Mafra, São' Bento do .Sul,
Canoinhas e Joinville), com .974
consultas.

Criadopara facilitar a abertura e'

expansão de negócios, o serviço
funciona através de' um sistema
informatizado quepermite o acesso
imediato a todo tipo de informação
empresarial. Com equipes técnicas
especializadas, as 25 unidades

Florianópolis/
Sede 1.057 571 1628
Fiesc 49 24 73
SãoJosé 61 26 93

253 488 741

Brusque 96 95 .I9l

Itajaí

If
94 262

Rio do Sul 91 178
Criciúma . 146 334

Tubarão 38 101

Araranguá 37 83

Chapecó i� 137 262.
Xanxerê 64 41 105
Pinhalzinho 31 42 173

126 82 208
36 37 63
65 66 131

..
213 137 350
105 105
177 97 274
55 30 85
159 ,140 299
64 146 210

128 59 187
58 21 79
137 62 199

2.732 6.414

Rua Joinville
tel (0473) 72-0883

,.

li
It Ch1urrascaria.
Pavanello

.

.

BALANÇO PATRIMONIAL
.

EXERCrCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEME3RO DE 1992 E 1991
-(Valores em milharés de cruzeiros)

�
() ATIVO

CIRCULANTE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

. Disponibilidades ••• • • • • • • • .'. • .'. • • • • • • • • • • •

Contas a Receber de Clientes • • • • • .' • • • • • • • • • • • • • •

TItulas e Valores MoblllArlos •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Estoques •••••••••••••••••••••••••••••

Impostos a Reêuperar' • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • .'

Despesas do Exerclclo Seguinte ••••••••••••••••••
Outros Créditos ••••••••••••••••••••••••••

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ••••••••••••••••••••
Empresas Controladas/Controladora ••••••••••••••••
Outros Créditos •••••••••••••••••••.•••••••

PERMANENTE ••••••••••••••••••••••••••••
Investimentos •••••••• •. ' • • • • • • • • • • • • • • • • •

.

Imobilizado ••••••••••••••••••••••••••••

Diferido ••••••••••••••.••••••••••••••••
TOTAL DO ATIVO ••••••••••••••••••••••••••

CONTR0L.AD9RA CONSÖUDADO
Pele correçlo Pela correçlo Pell! correçlo Pele correçlo

Inte"rele Integrei Inte"rel e IntegreI
=Te�f�:

•

(emmoeda de • 1egI. aZIO (emmoedade
dezembrol92) BOclet ria. dezembrol92)

1992 1991 1992 1991
116.150.788 g�:�g�:3U 560.022.344 415.188.241
80.?33.402 2n:g�Ug�· 36.920.882

.

- 187.394.288
24.560.615 21.344.469 24.560.615 21.344.469

- 221.655.402 150.642.099
2.242.344 1.293.351 7.861.568 10.036.538

77.473 81.949 1.457.697 2.334.9411
9.036.954 8.515.300 13.115.272 6.513.025
90.094.548 . 86.732.881 17.647.208 5.923.350
88.449.198 85.400.117
1.645.350 1.332.764 17.647.208 5.923.350

1.821.406.413 1.755.849.428 1.308.438.490 1.445.828.830
1.766.592.263 1.686.464.709 339.410.558 331.162.850.

�.295.395 59.978.677 942.739.194 1.087.202.'150
1.518.755 9.206.042 26.288.738 27A61.530

2.027.851.749 ,.90s.851.388 1.886.108.042 1.888.938.421

PASSIVO

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

Fornecedores •••••••••••••••••••••••••••
Obrlgaç6es SOciais e Trlbutärlas • • • • • • • • • • • • ; • • • • •

InstitulçOes Financeiras ••••••••••••••••••••••
Provlslo para Imposto de Renda • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DMdendos a Pagar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tßulos e Valores a Pagilr • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

. Adlantementos de Clientes • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • •

Juros e Prêmios sobre Debêntures •••••••••••••••••
Outras Obrigações ••• • • • .'. • • • • • • • • • • • • • • • • •

EXIGiVEL A LONGO PRAZO •••••••• • • • • • • : • • • • • •

InstltulçOes FinanceIras .......;..............
Empresas Controladas/Controladora ••••••••••••••••
Provlslo para Imposto de Renda .'. • • • • • • • • • • � • • • • •

Debêntures ••••••••••••••••••••••.••••••
Outras ObrlgaçOes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PARTICIPAÇAO DOS MINORITÁRIOS •••••••••••••••••
PATRIMONIO liQUIDO •••••••.•••••••••••••••••

C@pltal Social •••••••••.••••••••••••• � • • • •

Rese·rves de Capitel •••••••••••••• • • • • • • • .". •

Reservas de Reavaliação • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Resultados AcumuladOS ••••••••••••••••••••••
TOTAL DO,PASSIVO •••••••••••••••••••••••••

CONTROLADORA.
Pela correçlo Pela correçlo

Int:?rel e integreI
leglaez·o (emmoedade
soclet ria dezembrol92)

1992 1991
69.764.578 42.677.481

376.332 .527.630
6.871.997 7.165.497
9.252.587 392.339

1.670 40.298
43.266.956 20.902.120

6.585.786 7.739.450
3.409.250 5.910.147

480.479.974 379.002.589
12.660.669 3.236.788

423.616.541 327.940.90.0

44.132.273 47.822.313
70.491 2.568

1.477.407.197 '1.488.171.316
105.928.000 9;800.000

1.196.311.124 1.292.439.124
321 .764.903

.

415.759.367
(146.596.630) (229.827.175)

2.027.851.748 1.909.851.388

CONSOLIDADO

Pele correçlo
Integrei e
legl.laçlo
socletirla

1992
270.148.523
41.3'10.888
96.439.627 •

41.187.922
1.395.930

1.670
43.266.956
14'.102;221
6.585.786
25.795.523
118.458.404
68.097.803
1.784.897
4.372.940
44.132.273

70.491
20.095.918

1.477.407.197
105.928.000

1.196.311.124
321 .764.903
(146.596.830)
1.888.108.042

Pele correçlo
I"tegrel

(em moeda de·
dezembrol92)

1991
245.289.293
66.931.544
72.642.902
33.511.'101

.

1.782.378
40.•298

20.902.120
16.964.830
7.739.450
24.774.070
113.954.008
57�139.096
6.099;587
2.890.464
47.822.313

2.568

19.521.804
1.488.1'11.318

9.800.000
1.292.439.124
415.759.367
(229.827.175)

1.888.938.421

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
CONTROLADORA CONI?OLIDADO

.

Corraçlo Integral Legl.I�IO . Correçlo Integral L=T!U!:(em moeda de dezembrol92) Iiocle ria (emmoeda de dezembrol92)
1992 1991 1992 1992 1991 1992

RECEITA OPERACIONAL BRUTA •••••• 120.787.732 102.098.101 54.641.459 1.995.980.097 1.948.413.508 938.428.888
Deduçlles da Receita Bruta • • • • • • • (3.080.234) (2.357.548) (1.231.569) (466.565.653) (456.271.3�9) (178.434.296)

RECEITA OPERACIONAL LiQUIDA, • • • • 117.707.498 (X::T3U3f) 53.809.890 1.529.3\'1.444 1.480.142.179 759.994.590
Custo dos Produtos e Servlços Vendidos. (92.964.543) (40.533".9611) (1.289.9 1.125) (1.349.743.003) (383 .921�253)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO •••• 24;742.955 15.577.949 13.075.921 239.483.319 140.399.178 378.073.337
Despe.a. 08:raclonel.. • • • • • • • • !�:I8Uftf !57.0II0.07� 19.133•111 1242.419.158f r51.7ro·81m

(1Bi.430.

H�Despesas erals e AdmInistrativas ••• 23.026.•93 (10.2 5.321) 173.180.781 176.7 0.765 (77.450.224
'Despesas com Vendas. • • • • • • • •• - -

143.685;4031 131.266.5761 J74.693.80Despesas Financeiras • • .:. • • • • • (2.439.816) (28.824.8931 (72.097.225) , (41.004.374 140.179.243 ( 04.758.256
Receitas Financeiras. • • • • • • • • • 2.147.441 ,(5.208.242 101.485.657 115.431.400 196.432.768 168,.472.176
Outra. Receita. Opereclonal. • • • • • 1-11.778 ".728 21.385 918.4k 430.�8 85.5.780
Amortlzaçlo AglolDe.6glo • • • • • • • 1.127.543 132.525 377;830 1.127.543 132.525 377.830
Re.ultaclo da Equlvallncle PatrImonial � (14.073.718) (84.983.900) (14.073.716) (9.181.302) 804.158 (9.181.302)

RESULTADO OPERACIONAL'1JauiDO • • • (10.878.328) (108.216.772) 18.504.531 (10.071.104) (110.197.819) 179.895.514
Resultado ola Operacional. • • • • • • 117.023 987.104 10.107 1.356.082 (415.561) 749.18'1
Ganhos/Perdas de Capitel • • • • • • • 253.032 (1.332.506) 253.032
Correçlio Monetária do Balanço; • • • • (29.275.943) (189.159.723):

RESULTADO ANTES DO IR ••••••••• (10.781.305) (105.229.886) (10.781.305) �8.461.99°1 (111.�5.686l �8.481·9901Provlslo para o Imposto de Renda. • • • 1.730:139 (1.962.972 1.730.139
RESULTADO I.(QUIDO DO EXÉRCiclO ••• (10.781.305) (105.229.886) (10.761.305) {10.192.129f (113.908.858). (10.192.1291Participação dos MInorItArIos • • • • • • (569.176 8.678.990 (569.176
RESULTADO LrQUlDO CONSOLIDADO ••• - (10.781.305) (105.229.668) (10.761.305)

ResuJtadó por ·açlo. • • • • • • • • • • (16,01) (159.59) (16,01)
Valor Patrimonial por açlio • • • • • • • 2.198,52 2.214,54 2.198,52

o Inteiro teor das demonstraçDes financeiras forBlIl publicadas nos JornaIS Dllfrlo OficiaI do Estado, Gazeta Mercantil e A Noticia, tendo sido
audltadas porAuditAuditores Independentes SIC· (JfIC(SC) 1. 132. .

n

Faça uma assinatura do CORREIO DO POVO e receba em
sua casa a mais bonita história de Jaraguá do Sul e região.

- Verduras e saladas
- Quentes (6 variedades}
- Frios (3 variedades}
.;. Língua (10 molho
- Peixe (1 variedade)
- Sohr�l'aried(UleS), Aceit(ljllos pgto antecipado.

I

_. Rodizio de carnes
__�-Ií(;·�;;;ia;les no espeto corrido

Buffet

Estacionamento coberto.
L- � � ----__--__�--------__��__------��--�__------------__�--__------------------ .�,(.;.� �

Jaraguá do Sul. 17 de março de 1993 05

Especial para
comemorações,
casamentos &

confraternizações em
geral
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Empresa especializada v�i expor projeto

Jaraguá doSulpoderá
/.

ter a sua raspadinha
Jaraguá do Sul - No final do

mês de dezembro do ano passado
começou a circular na capital e nas
principais cidades do interior

paulista, a loteria. municipal de

Jandira, que é chamada de
"Abelhinha da. Sorte". Esta é a

primeira loteria municipal
implantada no Brasil. Jaraguá do
Sul poderá ter a sua em breve.
A notícia da loteria chamou a

atenção de vários prefeitos de
cidades brasileiras, que ficaram
interessados em saber mais sobre
o assunto, com detalhes do projeto.
Pelo menos uma dezena de

municípios já manifestou o

interesse pela criação de sua

loteria.

De acordo com os diretores da

empresa Heurística - Tecnologia
da Informação, que implantou a

loteria de Jandira, "Não há

restrições para a criação. A cidade

pode ter I milhão ou 10 mil
habitantes e estar situada em

qualquer região geográfica do
Brasil" ..O fundamental, segundo
eles, é a "vontade política e a

preocupação social dos prefeitos
e vereadores". A loteria deve ser

. regulamentada através de uma lei

municipal. .

Nesta semana, de acordo com

informações da Assessoria de

Imprensa da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, os diretores da

.

Heurística, deverão confirmar a

vinda à cidade para expôr ao

prefeito Durval Vasel, os aspectos
gerais do projeto. "Mas sem

compromisso algum'l.observou o

assessor de imprensa do prefeito.
ParaValdecyrMonteiro,diretor

de marketing da Heurística, "a
loteria municipal representa
"'-'ieção e modernização para a

cidade e verba rápida e sem

burocracia para o tesouro munici

pal".

Projeto na Câmara

Conselho de Saúde foi criado
Jaraguá doSul-Oprefeito

Municipalde Jaraguá do Sul,
Durval Vasel, enviou projeto
de lei à Câmara, instituindo o
ConselhoMunicipal de Saúde.
Ö objetivo é dar maior
abrangência ao conselho que
será formado por
representantes do governo,

prestadores de' serviços,
profissionais da saúde e

usuários, devendo atuar na
'"

formulação de estratégias eno
controle da execução da

políticadesaúdedomunicípio,
incluindo aspectos
econômicos e financeiros.
Acriação doconselho é uma

exigência que os municípios
devem cumprir para receber
os recursosdoFundoNacional
de Saúde.Eleterá22membros
e serápresididopelo Secretário
Municipal de Saúde, Irineu
Pasold. Os conselheiros
indicados
remunerados.

não serão

·Supermercados
Vitória

Ofertas da semana

o

FrangodaGranja Kg-Cr$19.980,1J0 ArrozMesa Farta eMaisa..•••.•5 kg -Cr$ 37.900,00
Cerveja Budweiser.••••••••.••••..•.... lata :"Cr$ 12.980,00 Shampoo Lorys 500ml-Cr$12.900,00
SalsichaSeara.••.••••••...•..•••••••...•••Kg-Cr$ 33.900;00 Margarina Deli.cata.•...•.•:•••.50iJ gr -Cr$16.800,00
Linguicinha Santa Fé......•••........Kg -Cr$19.800,00
Açúcar Portobello 5 kg -Cr$ 59.900,00
Açúcar Portobello............•.......l kg -Cr$11.980,00
TrigoDonaBenta:•......•.••.••.••••••5kg-Cr$ 45.900,00
Trigo Dona Benta•••••••.•.• : 1 kg -Cr$ 10.300,00
Feijãopreto Vllória. 1 kg -Cr$ 8.900,00
Far. demand.Engenho Velho.1 kg-Cr$10.900,00
Café V"lIória•••...•.••.•...•......••...500gr -Cr$ 29.800,00

Creme dental Kolynos bco•..•.90gr -Cr$ 11.900;00
Sabonete Lux-Suave 100gr -Cr$ 4.900,00
VinhoDuelo tinto garrafão.••.....51tS -Cr$59.800,00
AmacianteBabySoft � 2 lts -Cr$ 27.800,00
Massa Vllória...•....•.•.••.....•..........1 kg-Cr$12.800,00
Ervilha Quero.....•.......•.........•.200gr -Cr$ 6.800,00 .

Pepsi-Cola;•••..•••••.••..•.• :•..••......•••• /itro -Cr$10.900,00

�
.��

06
o erlas válidas do dia 16/03 à 20/03/93, ou enquanto durarem os nossos estoques.

�et&rno de ICMS tem

quede.' real de 10%
Guaramirim - Hoje, 1 7 de

março, a Prefeitura Municip '1 de
Guaramirim recebeu a 3" cota do
retorno do ICMS do Estai o.

Segundo o secretário de Finançàs,
Jair Tomelin, observou-se uma

queda real de 10%, em relação ao

mesmo período do mês passado.
"A nossa expectativa é de que,
neste mês a receita continue
caindo e-em outras duas cotas que
vamos receber até o final demarço,
deverá manter-se essa defasagem
dos valores em relação à inflação
do período", afirmou Tomelin.

"Temos apenas uma projeção dos
-

valores da receita, mas não há
nenhuma base para nos

certificarmos destes valores",
inf01mo� Tomelin.

•

'. FPM

'" Por outro lado, o FPM (Fundo
de Participação dos Municípios)
lue havia sido reduzido de 1,2

� ira 1,0%, teve percentual inicial
r �stabelecido e com isso a receita
do FPM, deverá manter-se., de f

. ,!!I'
acordo com as previsões iniciais.
Segundo Jair Tomelin, "se
houvesse a redução no índice os

cofres públicos. deixariam de
receber cerca de 100 milhões de
cruzeiros" .

A queda observada, representa
cerca de Cr$ 120 milhões e o

secretário espera que haja uma

recuperação a partir de abril.

Gumz Innãos S/A - Ind. Com. e Agricultura
CGC MF nO 84.430.6 . \/0001-68

Assembléia Geral Ordinári e Extraordinária

CONVOCAÇ
São convidados os Senhores Acionistas de
Agricultura,paraasAssembléiasGeraisOrdi
realizadas nodia 30deabril de 1993, às 16h
na ruaGustavoGwnz, 488, bairroRio Cerro
doSul-SC, paradeliberarem sobre a seguint

Ordemdodi

umz Irmãos S/A Ind. Com. e
.

eßxtraordinária.queserêo
s, na sede social daempresa,
, nestemunicípio de Jaraguá

1 ° - Apreciação, discussão e aprovação d Relatório da Diretoria e as

DemonstraçõesFinanceiras, relativasaoexer ício social encerradoem 31 de
dezembro de 1992.
2° - Deliberar sobre a destinação doResultad o exercício.e a distribuição
dos dividendos.

.

3° - Eleição dadiretoria,membros doConselho
dasrespectivas remunerações.
4° -Aprovaracorreçãoda expressãomonetáriad
lo de Cr$ 2.646.000.000,00 para Cr$ 32.70

capitalização da Correção Monetária do Capi
reservas legalmenteexistentes.
5° - Alteração doArtigo 5° do Estatuto Social.
6° - Alteração dos Artigos 1 ° e 3° do Estatuto Social.
7° - Outros assuntos de interesse da sociedade.
Aviso: Acham-se a disposição dos Senhores Acionis

empresa, na ruaGustavoGumz, 488, nobairroRioCerr
de Jaraguá do Sul-SC os documentos a que se refere o

.

go 133 da Lei n"
6404 de 15-12-1976, relativos ao exercício social enc
dezembro de 1992.

Jaraguádo Sul(SC); 12 de março de 1993.
Edelt,autBaue,Gumz.
Di,eto,aP,eside"te

CPF ,,0 066.5'JO.959-53

apitaISocial e aumentá-
00.000,00 mediante a

Realizado e de outras

Gumz Irmãos S/A Ind. Com. e

AgriCUlj
ra

CGC MF nO 84.430.636/0001-63
Reunião do Conselho de Administra j' o

Convocação �
São convidados os Senhores Membros do Conselho de Administração de
Gumz Irmãos S/A Ind. Com. e Agricultura, para a reunião Ordinária, a
realizar-se no dia 30 deabril de 1993, às 14 :30 horas, no bairroRio Cerro II,
nestemunicípiode Jaraguá doSul-SC, paradeliberarem sobre a seguinte:

Ordem do dia
1 ° - Apreciação, discussão eaprovação das contas relativas ao exercício social
encerrado.em 31 de dezembro de 1992.

.

2° - Eleição deDiretoria para o exercício de 1993/1994.
3° - Assuntos Diversos.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de março de 1993.
Edeltrau:BauerGum:

Presideme
CPF ,,0 066. 570. 959-53

c

Jaraguä do Sul, 17 de março de 1993'
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I venceu etapa
Ddo nacional

Equipe de Jaraguá ainda näovenceu fora

Juv nt erdemais uma
"colocação

Muitosgols
nasrodadas

z

da 1 a Divisão
JaraguádoSul-OCorinthians e

E.c.,EquipeMalwee de 8icicross,
conquistou o título de campeão,
da prova de abertura do Ja guá do Sul - Depois de

Campeonato' Brasileiro de dois ns resultados, jogando em

Bicicross, realizadonoúltimo final easan o Juventus perdeumais uma,
de semana, em Poços de Caldas, des vez em Tubarão. Dos sete

Minas Gerais. A equipe obteve jogos que disputou, venceu três -

cinco primeiros lugares, três todos em casa, num

segundos eJJIll terceiro, illé-6t de aproveitamento de 100% -, e

outras colocações intermediárias. perdeu qiuatro - todos fora de

r- MarcosAlves, sagrou-se campeão Jj�us do��os. O pre�ident.e �o
�

brasileiro na categoriaMasters (18 fY clube, Aristides Panstein. atribuiu
anos em diante). Até junho

quanl
esta derrota ern parte à arbitragem

acontece mais uma etapa d

brasileiro, a equipe Malwe ,

ostenta o título de Campe o

Brasileiro.
'A equipe é formada por 26

pilotos, nas categorias feminino
cruiser, open e master. Na opinião

,

do técnico da equipe, Adolar
Móretti. "se a equipe manter o

ritmo, levantaremos o

campeonato" .

JaraguádoSul-OCampeonato
da 1 a Divisão de Aspirantes da

Liga Jaraguaense de Futebol, teve
a segunda rodada realizada no

último final de semana. 28 gols
foram marcados em 10 partidas
disputadas nas duas categorias,
média de2,8 golsporjogo.Ao todo
já forammarcados 60 golsnas duas
rodadas do certame. Quatro
equipesdividem aprimeira posição
do campeonato que tem

apresentado um ótimo nível e

equilíbrio entre.as equipes,

Os jogos dapróximarodada são
os seguintes: .sábado, dia 20, em
Guaramirim: AmizadexEstrella; e
JoãoPessoax Alvorada, noestádio'
João Lúcio da Costa. No domingo
dia 21 ,jogamGuarani xMalwiceno
Rio da Luz II; Aliança x Juventus,
naBarra dóRio Cerro II�.e Cruz de

Maltaxßotefogô, noEstádioEurico
Duwe, estejogoumdueloderivais.

nãobasta ser bom. Jogar bem não

é tudo, a vitória é importãnte.
Com o resultado negativo dê

domingo, em Tubarão, Ó Juventus
caiu para a nona colocação na

classificação do campeonato. O

jogo de meio de semana será em

Concórdia, que é o 50 no

campeonato com 9 pontosemuitas
chances de chegar entre os quatro
primeiros.

e disse que o time jogou bem, mas
pecou nas conclusões,

Um torcedor questionou o

comentarista da Rádio Jaraguá
AM,Odair Berti no Jogo contra o

Inter de Lages, a respeito do
rendimento da equipe nos jogos
fora do João Marcatto. O
comentarista disse que "ternos que
acreditar na equipe, pois o time é
bom". Ruim a equipe não é, mas

5 2 O 16 8
5 2 O 11 7
4 2 1 8 4 4

3 4 O 7 3 4
3 3 1 9 8 1

3 2 2 12 8 4
3 1 3 8 8 O

2 3 2 14 -13 1

3 O. 4 8 9 -1
1 3 3 7 11 -4
O 4 2 2 7 -5
0 3 4 5 9 -4
O 3 4 4 11 -7
O 2 5 5 16 -11

12
12
10
10
9
8

7
7
7
7
7
7

Criciúma2 x°Brusque;
\

Tubarão 2 x 1 J�entus;
Araranguá 3 xf

Internacional;Chapeeoense
2 x ° Joinville; Joaçaba 3 x

2MarcílioDias; Avaí 1 x 2

Figueirense;Caçadorense 0,
x' 1,Concórdia

Figueirense
Joinville

Araranguá
Concórdia
Tubarão

Chapecoense ·7 7

Marciilo Dias 7 7

Juvéntus 6 7

Joaçaba 5 7

Brusque 4 7

Caçadorense 3 7
Internacional 3 7
Avaí 2 7

Rápidas,
Basquete
Dia 18 acontece reunião �I

DME, do Congresso Técnid
do Campeonato Municipal d,\
'BasqueteMasculino ef'emíninl
dulto. Nesta reunião serão

João Pessoa 3 2
Juventus 3 2
Amizade 3 2

Aliança 3 2
Caixas 2 2
Cruz deMalta 2 2
Estrella -, 2 1
Alvorada O 1

Malwice O 2

Botafogo O 1

Guarani O 2

FigueirensexCriciúma;
Concórdiax Juventus;
AraranguáxTubarão;
IntemacionaIxBrusque;

Caçadorensex
Chapecoense;Maroílio

Diasx Joinville; Joaçabax
Avaí.

Regulamento
Naprimeira fase todos jogam contra todos, em turno e returnopara
definirasdoisquadrangulares e ohexagonalda segundafase. Em caso

deigualdadeempontos,oscriTériosdedesempateentreasequipes,pe/a
ordem, nessa primeira fase, são os seguintes: 10Maior número de

vitórias;2'Maiorsa/dodegois; 3,Maio1'1,úntero degoisafavor; 4")
Confrontodireto; e5' Saneio.

�,
confirmadas as inscrições das

equipes e definida a fórmula .
e "

disputa do

campeonatOdBolãofeminino
A equipe de bolão femi o

de Jaraguá disputou o To eio
do Floresta, mas não con� guiu
chegar' às finais. ,A uipe
reiniciou os treinamei os há

80

Comarca de Jaraguá do.Sul

IEdital de Praça
,QDoutorRicardo José Roesler, Juiz de Direito da 2' Vara da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na fonna da Lei, etc ...
FAZ'SABER ( em resumo, art. 687 do CPC) a todos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que no dia l° de abril de 1993, às 15:00 horas, em frente a porta
principal do Fórum desta Comarca, o porteiro dos auditórios deste Juizo, levará a público,
o pregão devenda, a quemmaioroferta fizer, o imóvel abaixo descrito penhorado nos autos
da EXECUÇÃO n° 1.305, que tramita neste Juízo:

EXEQUENTE:-MALHARIA scmo VIDA.
EXECUTADO:- EVARISTO KIATKQWSKI. �

DESCRIÇÃODO IMÓVEL:-UMTERRENO, situado nestá cidade, no lado ímpar da rua
nO 94. Carlos Meyer, com área de 627,99 m2, com as seguintes e atuais confrontações:
frente com a rua Carlos Meyer, com 19:00 ms, travessão dos fundos '19ms, com terras de

Hffla Gosch, estremando pelo lado direito em33,OOmscom casa n" 137 e pelo ladodireito
em 33ms com a casa n° 183. Registrado nesta Comarca sob n" 27.048, às fls. 87 do livro

,

3-n. Encontra-sesobre o imóvel uma casa residencial de alvenaria, com área de'l04,52m2,
sobno,165, matrícula no cartório de Registro de Imöveis desta Comarca, sob n° 2.970,
avaliado em Cr$ 1.000.000,00; em data de 17 de julho de 1990.-
I' PRAÇA:- Dia 1%4/93, às 15:00 horas. Aarrematação deverá serfeita pelo valor dli
avaliação devidamentrê corrigida na data da praça.

. ,

2" PRAÇA:- Dia 22/ 04/ 93, às 15:00 horas, por quem mais der e maior lance oferecer.
Nos autos consta que o imóvel acima descrito, achá-se gravado com usufruto :vitalício, em
favor de CARL MILBRATZ e sua mulher SELMA SPECHf MILBRATZ, cfe, R-2-
'2.970, ficha O 1, livro2-RG, em 27-06,78, camPENHORA, cfe.R-7- 2.970, ficha 01, livro
2-RG, em 19-05-87; com PENHORA cfe, R-7 - 2.970, ficha O 1 v., livro 2-RG, em01-08-

88; comPENHORAcfe. R-8 - 2.970,ficha 02, livro 2-RG, em 16-01-90; camPENHORA
cfe. R-lO - 2.970, ficha 02, livro 2-RG, em 06-03-91.
Não

•
constando nenhum' recurso pendente.

ADVERTENCIA:-Não sendo o devedor-executadoencontradopelo Sr.Oficial de Justiça,
bem como dos usufrutuáriosCARL MlLBRATZ eSELMASPECHTMlLBRATZ ficam
os • ---:":.damente intimados através deste edital, do alo supra mencionado. É, pa�a

� �-- �gue ao conhecimento de todos a quem interessar possa, foi expedido o presente
edital, que Será afixado e publicado na fonna da lei e' que vai devidamente assinado por
mim, Escrivão Designado ( Sérgio A. Martins). Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, ao 1° dia do mês de fevereiro do ano de 1993.
Ricardo José Roesler

Comarca de .:faraguá do Sul
Edital de Praça
O DoutorRicardoJosé Roesler, Juiz de Direito da 2' Vara da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de .Santa Catarina, na fonna da Lei, etc ...
FAZ SABER ( em r.esumo, art. 687 do CPC) a todos que o 'presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que no dia lOde abril de 1993, às 14:30 horas, em frente a porta
principal doEdifício doFónun, desta comarca, oPorteiro dos auditórios deste Juizo, levará
público o pregão de venda, a quemmaior oferta fizer, o imóvel abaixo descrito, penhorado
nos autos de EXECUÇÃO nO 1.815, que tramitava neste Juizo.

EXEQUENTE:- LUIZ CARLOS FRANZ PINTO
EXECUTADO:- EVARISTO KIATKOWSKI

DESCRIÇÃODO IMÓVEL:- UM TERRENOURBANO, sito a rua CarlosMeyer, 94, no
lado impar, contendo a área lotai de 627,00m2., com as seguintes atuais confrontações:
FRENTE com a rua CarlosMeyer, FUNDOS com 19:00 metros com terras de HertaGosch,
LADODIREITO com 33,00 metros com a casa n" 137 e LADO ESQUERDO também com

33,00 metros com a casa n0183, devidamente registrado nesta comarca, sob n" 27.048, fls.
&7, do livro n03-N, sobre o qual está edificado uma casa de alvenaria, com área de 140,52m2
, identificada pelo 165, matrículado no Cartório de Registro de Imóveis, sob n" 2.970,
avaliado em Cr$ 1.000.000,00, em data de 17 de julho de 1990.
la PRAÇA- Dia 1%4/93, às 1'4:30 horas. A arrematação deverá ser feita pelo valor da
avaliação, devidademnte corrigida na data da praça.
2" PRAÇA- Dia 221 04/ 93, às 14:30 horas, por quem-mais der e maior lance oferecer.
Nos autos consta que o imóvel acima descrito, achá-se gravado com usufruto vitalício, em
favordeCARLMILBRATZ esua esposa SELMASPECHfMILBRATZ, cfe. R-2 - 2.970,
ficha O 1, livro 2-'RG, em 27-06-78; com PENHORA cfe. R.7- 2.970, ficha 01, livro 2-RG,
em 19-05-87;comPENHORAcfe.R. 7-2.970,fichaOI v,livro 2-RG, emOl-08-88;com
PENHORA cfe:R-8-2.970, ficha 02, livro 2-RG, em 16-01-90; com PENHORA cfe. R
IO- 2.970,.ficha 02, livro 2-RG, em 06-03-91. Não constando nenhum recurso pendente.
ADVERTENCIA: Não sendoo devedor- executado encontradopeloOficial de Justiça, bem
como Os usufrutuários CARL MlLBRArZ e SELMA SPECHf MlLBRATZ, ficam os

mesmos devidamente inlimados através deste edital, do ato supramencionado. E para, que
chegue ao conhecimento de lodos e a quem interessar possa, foi expedido o competente'
edital, que será afixado epublicadona forma dá lei é quevai devidamente assinadopormim
( Sérgio A. Martins) Escrivão Designado.Dado e

passa/o
nesta c' .... de Jaraguá doSul,

.aos 1° dia do mês de fevereiro de 1993.
Ricardo José Roesler. .

Juiz de Direito

uma semana.

Amistosos
A equipe de vôlei asculino

enfrenterá a sele o de São
Bento do Sul no � 19, sexta
feira, nas comedi orações do
aniversário de C� po Alegre.

No jogo de Ni do, a equipe
da ADJlMal( as Darpe
enfrentará a Pl "r /Tupper de
São Bento do uI, no maior
clássicO da regi
Tiro f,
A equipe de � o de Jaraguá

estará ern Joaçaba disputando a

modalidade de tiro revólver, nos
dias20e21.

, Moleqú�
Estão abertas as inscrições

parao IICampeonatoEscolarde
FuteboldeSalão-MolequeBom
e Bola/93. As fichas estão à

disposição das escolas naDME
e serão aceitas até o dia 2 de
abril, às 17 horas, no Congresso
Técnico.
Jaraguá do Sill, 17 demjrço de 1993

Juiz de,Direito

07
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Gilmar lVloretti i,n·ic·ia plano ae tra aino

SIctJfÚer'implementar
O ,ftíri�mo dt?\, negócios
JaraguádoSul-O secretáriode -, 'Joinville e Bernardo' DOrnbusch,

Indústria, Comércio e Turismo de onde estão instaladas cerca de 75

Jaraguá do Sul, Gilmar Moretti, lojas e mais quarenta estão em

apresentou à imprensa o plano de construção. O outro eixo envolve
trabalho que começou a entrar em as ruas Walter Marquardt e

prática, para o desenvolvimento Januário Ayroso, com mais 30
do que, se condicionou a chamar, lojas. A intenção do secretário é
TurismodeNegócios.Oplanc está r, torná-las ruas 24 horas, com

.,

fundamentado em 5 pontos �l,....atendimento dia e noite � exceto a

principais, mas Moretti declarou '�lanuátio Ayroso, em função de

que ainda poderá sofrer algum \ .�rmais residencial. No que tange
direcionamento, "porém será �(, aspecto da organização, se

implementado em grande parte, PEnsà, segundo o secretário, em
pois pesquisas e consultas foram padronizar as ruas desde os

realizadas junto aos comerciantes". . passeios até o alargamento,
;-;. Gilmar Moretti fez uma breve arborização, etc .. : .

descrição das condições atuais do O terceiro ponto do plano � a

setor. Segundo o secretário, a See.GOmarMoretti informação e divulgação; através
Indústria Têxtil de Jaraguá do Sul, de folhetoscomroteirosdecompra,
possui 243 empresas, sendo 232 . "Entretanto Jaraguá do Sul ainda para cada área, distribuídos
micros e pequenas, que empregam tem mais nome que estas-outras através do centro de informações
ao todo 2.220 funcionários; 8 Cidades é esse é o nosso trunfo", turí�jcas, rodoviária, nas próprias'
médias, que empregam 1. 800 ressaltou o secretário. loj�\e num trabalho direto

com.
as

funcionários; e 3 consideradas Aspectos do Plano

gui�
de excursão, Também se

grandes com um total de 9 mil O primeiro ponto prev" a produção de guia gera'
,I e e,l eh

funcionários - a classificação foi fundamentado do plano é a união co ras, com informações sobre
. Jaraguá conceueanistia ue�rl utos feita de acordo com o número de do setor para o incremento do todW setor têxtil de Jaraguá do
A Câmara Municipal está votando, já tendo aprovado em empregados de cada empresa. comércio de-malha, mas a forma

SulfJ ':l'primeira votação, projeto de let do Executivo Municipal "O setor encontra-se ainda não foi definida, se por urna Iquarto ponto pre ê, a busca
. concedendo descontossobrejuros emultas incidentes sobre tributos desorganizado'e por isso há associação ou conselho. Isso por )�vestimentos priva os � 'as
municipais dos devedores inscritos em Dívida Ativa. necessidade de um agente começa a se definir em reuniões iniciativas prornocionais.J'A idéia

Dentro de uma escala de datas e valores, quem pagar seus moderador para uni-lo em tomo da entre empresários; que iniciaram básica é incentivar a construção
tr.ibutos atrasados e inscritos em dívida ativa até 30 de abril deste idéia de aperfeiçoamento". Gilrnar: na última terça-feira (16). de novas centrais de compras e'

ano, terá 90%de desconto sobrejuros e multas. Quem ofizer até 31 Moretti disse ainda que à cidadejá O segundo aspecto é a també'n o aproveitamento do piso
de maio. terá 70% de desconto e quem· quitar sua dívida até 30 de perdeumuitomercado, para outros organização. e o direcionamento. superi\k da Rodoviária de nossa

junho de 1993. terá 50% de desconto sobre os juros e multas. municípios. que estão despertando Moretti de clarou que hoje existem cidade \ como um centro de

.. Quemnãopagaratéõdia30dejunhoperdetodosessesdireitos para esta atividade que está se 145 lojas. nos dois eixos de comercsdização, onde 25 lojas
eficará sujeito às cominações legais. inclusive àcobrançajudicial. profissionalizando dia-a-dia. comercialização. Um fica nas lUas estarão \tts.postas, somente para
_------- ----------------

excursõe��xPliCOU
Moretti.

Fundação Educacional Jaraguaen.se - FERJ Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ Dentro'( '. inda desse ponto, o
Av. dos Imigrantes. 500 - Cx. Postal.35 - CGCMF: 83.130.229/0001-78 Av. dos Imigrantes, 500 - Cx. Postal35 secretário d\ Indústria, ComércioJaraguá dO'Sul - Santa Catarina CGCMF:83.138.329/0001-78

.

Balanço Financeiro - Exercício de 1992 (1) Jaraguá do Sul _ Santa Catarina e Turist o destaca a

Balanço Flnancelro-Exerclclo de 1992 (2) implementaçägdaFeiradaMalha,
para tomá-la l�ior e melhor; a

realização de ur� feira de verão e

outra durante a \Jl;chützenfest.
O último pon� \ destacado pelo

secretário Gilmai \Moretti, foi o
desenvolvimentd\í;mpresarial,
desde o

emprtl�\ário
até a

atendente. Pensa-J .' em realizar
treinamentos e bus �r assessoria
de terceiros como I ebrae, Acijs,
Senac, Ajarh, etc. P. �i-eocupação
com a

.

qualidad, I, observou

Moretti, é outro ponto quemerece

destaque. "Não podemos expandir
todo o comércio sem atentar para
a qualidade dos produtos";
destacou éie. • _,_--

€mfoco
Produtores discutem troca-troca
Quarenta e seis produtores rurais das localidades deRio Cerrd._, i

TifaAurora.RioPreto e outras, reuniram-se nestasegunda-feira na
SociedadeAlvorada.paradiscutirmecanizaçãoagrícola.programa
troca-troca e bacias hidrográficas.

Discutiu-se ainda a quantidade de mudas florestais a serem

plantadas.
_

Nesta bacia hidrográfica serão reflorestados cerca de 40milpés
de árvores. entre exóticas e nativas. produzidaspeloHortoFlorestal
de Jaraguá do Sul. mantido pela Prefeitura.

-

Prefeitura distribuirá calcário
A Secretaria Municii1al de Agricultura e Meio Ambiente está

implementando o programa municipal do calcário. com o objetivo
de aumentar a produtividade. garantir qualidade e melhor preço.
baixaro custo do transporte e o uso do calcário conforme a análise
do solo.

A Secretaria decidiu instituir o programa após detectar que o

calcário é raro no mercado local e há dificuldades no transporte,
além do alto custo.

Osprodutores rurais devem assumiro compromisso de distríbuir
o calcário conforme orientação dos técnicos daSecretaria e aceitar

as regras do programa.
.

Serão atingido; pelo programa 85 proprietários rurais de

Jaraguá do Sul. que receberão em tomo de 700 toneladas de

calcário, das quais 600 a granel e 100 ensacado.

Receita
Receita orçamentária
Receitascom:ntes
Receira Tributária
Anuidades 1.604.866.466.96
Taxa de Vestibular : : 18.700.000.00
Matrículas : 950.000,00

1.624.516.466.96
Transferências correntes
Trans. da Estado � 368.776.731,85
1ransf. dos municípios n

PM Jar�guá da Sul... r, 149.273.822.49
PM Corupá : 5.000.000.00
P�f Schroeder .. , : �.OOO.OOO,OO
PM Massaranduba 1.000.000,00

.

529.050.554.34
Receitas diversas
Outras receitas diversas
Outras receitas · l.318.697.418.17
Receitas de Capital.
Transf. de capital... , ?1.181 .961.90
Receita extra-orçamentária
Depósito de div, origens
Diversos _ 3 76. 965 .282.90
Saldos do exercício anterior.;
Caixa : 1 24.780.38
Bancos

-

.. " : ., 74ro ..;:
.,.
c.n.-Jl:J

74.718.240.'7
TotaJ... ;· : 3.945.1'29.924.46

Jaraguá do Sul. 31 de dezembro de 1992.

Joio!tl. Silveira Solange da Sib'a Janssen Carla Schneider
CRC-SC 6484 Dir. administrativ« President«

Despesas
Despesa Orçamentária
Educação e Cultura

Despesa de Custeio

Pessoa civil., 1.421.240.907.76
Obrigações, patronais , 359.645.945.48
Material de consuino 93.823.834,04
Remun. serv. pessoais : 35.949.895.00
Outros serv, e encargos 259.849.379,80

. 2.170.509.962.08
Transferência à pessoas

Apoio financ. à estudantes " A.63.278.865,12
63.270.865,12

Despesa de capital
Investimentos
Obras e jnstalações 256.949.384.50
Equip. e mal. permanente 220.670.727.12

485.165.111,62
Despesas extra-orçamentárias
Depósitos de div, origens .•
Diversos : 254.478.353.94
Saldo para o exercício seguinte:
Caixa : , 3. 035.23 8.08

Bancos ::-.. 968.662.393.62
• • .. 1.697.631.70

08

João M. Silveira
CRC�ÇC6404

r

Ja';:: ...do Sul. 31 de dezembro de 1992

Solange J..'''y!.a Jenssen Carla Schneider
Dir.. Administratlva Presidente

"Pensamos também na

possibilidade da Iormação'de uma
cooperativa dc compra, onde os

.

.

.

I I·

m r c r o v e m'p r c s a r r o s ,

principalmente, poderão adquirir
a matéria prima, com menos

\

custo'l.finalizou Gilmar Moretri .

. Jaraguä do Sul, 17 de março de 1993

-':'atal. : , 3.845.129.92 .. .46

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




