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JARAGU! 'DO SUL

Fúndado em 1876
Emancipado em 1934

-, 't· ..

Bmprésnmc ccnírcí..d.0,' em bcndr�slPôsto da �ec�ita' Fe�e�af em
"

�. i' Jaraiua ,Ido Sul ,

P·ermltl-ra" ,

a" ."'""'.'" oclu. ·s·a-.o·.
.

,d'� I-mporta'O' tl'!J I � Tra�sc�evo para, conheci!Dento do público em'

� '-" \ii \ii '"
'

� ! geral, o imeiro leor da Porterle SRF D. 97 de 24
,

. ,,': sie íenetro' de 1969, do Senhor Secretário da
'

Receita ,
. .

... ,. treaho da HR-IOI ' F.df��� SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL.
,

.

"no uso de suas atribuições legais e nos lirmos da

T'
'.

t 'd e.,

'

•

,.

..

'
'

',. ' " dêlegaçãó de cornperênele que lhe foi outorgada' pela
, Ivemo� � opor um. a- i dres! o r�l�rldo co�tr�to! mestralmente, sobre o ,ai) D'lf�8t(!IU também: a sua POr.llllriil Ministerial n. OB·8 de 1.5 de janeiro de 1969 e

_de de n?t�CIar, há días, : de 'llßanClamentl> fOI rlr-: do devedor, além de uma (8atlsfaç,ão pelo êxito das '

.

"

.� . .'
que o MIDlstro M. Andre-! mado entre o Baneo comissão de aervíçoa de i demarches do Iínaneía-! Conslderand� éI Conventêncle d.e Graduar o vo-

azzá,� dos 'I'ansportes que i mencionado 8 o Departa- 1,5 por cento. O avalista1 mente, assegurando que i lum,e de Declareções de Pe�soas Físlcas'a sere!D, re-
-autoetzaee o Departamen- i meato Nacional de Bstra- é o Banco dO', Brasil. 1 até o final do Gevêrno i cebldes no corrente exerctcío, de forma a permJt�r o

to Nacional de Estradas i das de RO'dagem, sendo Esta notíeía .

chegou a i Oosta e' Silva, a HR-I 01 i seu melhor processemento;

de Rodagem. a centra. i as seguinGtßs as condições Florianópolis causando l,estará totalmente lmplan- i. Censlderando a necessidade de elustar b fluxo

'ta! �m empréstímo de 10 i do empréstimo: viva satisfação DOS melos i tada e asfa!ta(f'a no terrí- i dessas Deelerações às' condições 'de rrebalho . das

mIlhoes de dólares com i 1 _;_ Os recursos serão polítieos admíatstratívo s,'i tório catartâense. ! repartições competentes;
ovHombres Beuk Lim.ited" i colO'�ados à disposição pois O' mencionado .linan· i Quantö' ao trecho Cu. i RßSOLVE
d� Londres, para o Ilnan Lno día da assinatura do ciamento p e rmit i r á a i rítíba-Joínvílle, o, DNER!' .

'
. -'

cíamento
.

das .óbras de i contrato; r
�.

conclusão do trecho da i pretende entregar ao trä-]
. I· _As Pessoas Fís.,cas que, �ao �pre8enti!r�m

abert�ra e p�vlmentaçãoii 2 -�.rraz{:)decare·nCla BR-HU, interligando o l íego até o aDO próximo,;decl�raçao no ano.anterlor e que tiverem perce�ld()
asfáltl�a' da B� 101, e� i de treís anos;'

.

norte e o sul, num
.
per-' i pois, essa rodovia [á- eon i re��:hmentos exclu�lvameote do trabalho assalélrJ?�o

" 8e.u. trecho Flortenópolís i 3 -:- Resgate. de em, curso de 468 �uHom�tros. i ta .com 61 dos S8U8 73 i [Cédula Cl, poderao a�resentar, n� coerente exerCICIO

DIVIS,!, com Paraná-Banta i préstímo em . doís anos, O engenheiro H,II d 6- i qullemetros ço n c 1 uídos.] de 1 �69, SUIlS declaraçoe� de rendtmentos, ne .torma

. Cata�llla. : com cinco. pagamentos \brando Marques de Sou- i al60m de constar do pla- i segumle:.
'

.

'

. ,

POl.S bem, agora pod�- i semestrais iguais;·
.

za, Chefe dt" Distrito do i no prioritário, do Depar- i a) ren�lmeßto bruto �e NCr$ 7.0Q1,OO (sete m�1
. mos Hiformar que no dIa I 4 _ JurOR anuais de DNER em Santa Catarina! tamento Nacional de Es, I e um cruzeiros novos) ate NÇr$ tõ,OOO,OO (Heze mil

14 do, corrente, em Lon-' sete p�r cento pago se-, falando a imprensa nia�: tradal de Rodagem. 1,cruzeiro,s no�os). prazo até ÕO. de �aio de 19�69;
___---- ....;._____ i ,b) rendimento bruto .de NCr$ 3,501,00 (três mil

lF' '11-
.

1T
l'

�' .P i e quinhentos e um cruzeims novos) até NCr$ 1,000,00

: fatLlCf
'

ltV({lJ Ultra @I Contador Prático 'l���;. mil cruzeiros novos) pra�o até 30 de junho de

.

Of'AI Pl1'll dJI AI�
:. ". 1 II.· 05 demai� 'Contribuites eQtregarão suas de-

\\I1�1U1<W.\\I11.U1 . i A Firma Manoer�. d,a Costa, precIsa com lciarações dentro des prazos fixados pelas repartições
, , i urrêncill de um contador ,rático, melhores infor-,l de sua jurisdição. '

. Acob�mos ��. receber i.�eguinte, dra 2 de março i � mações nesta �e_dação-. \! III - -0_8 ,Deplrtllmentos de Arrecadação e do

ij ! � n c I ., S o convire dO' i de 1969, às' 9 horas em � ---
. rlmp.ô$t•• ·JleQ.da....promolt�tã�Wul.,.açãQ_" llQt&;,�_...,_

Dlacono Ivo José Riller L!nhp Caçador, tambem no! Ch 1 t V It' i Po
.

de form�, a. dar, amplo conheci,memo de seus·

scj" para,' pa�ticiplr dos RIO Grande do Sul.
, ;," evro e' o ,a : c;.��� cont!lbUlIes.'

áloa de sua ordenação .ç / 'Q ) r
sacerdotal e p r i m e i r ii '. O conviJe é extensivo! ,,' 1/ . \.,� as ,�nlôni� �Aníilc,ar de.O iveira . Lima,

sQlene missa. a !odo8 os. q_ue. queiram) a
. Praça ii ,-

\ \.. �ecr�tarlO da R�celta. Federal
_ ,I?rlva� da IßlJmldade do: . $ \. E )j' PRF., 19 de f,""�eriiro de 1969

Frater Ivo que todos nos ato, JUDtamente com seus � "

. �;". /. .ti' ,

.

acoslurr.amos ii d m i r a r, queridos pais e' irmãos. i O, mais nôvo mempro! árduo e incessante tra· i ���:�� Julio Maffezzolli

pelas suas excepcionais i' ), ..' ': da família Chànolet está! balho dos carros de i Resp. pi. expediente

qUéllid�d�s de cidadão e i ,Ao ag�adecermos' �o 1,debutando naR' ru�s de laluguél. Na.d ir e ç � o, i "

'.
-. •

de religioso,. trazendo, ,a,! nov.el sacerd<;»te .,:0. con,v!te i São Paulo, pentro· de i encontrará DJalmal '�InS i N8Y'8's S A Indu'st 18 J CatllßanSa-I'!0�sa Comumdade 'Cató". i p�J'a a� cer_Jmomas hlUr'lalgum tempo, out r,o s i de Alencar, �otor�sta'i •• r r
hca e sua m o c i d a d e i gICIlS,:- daqUI da nossa: também 'estarão tomando: veterano e pr 1 m e Iro!. •

dentro dos conceitos da i redaçao, que r e.m 0,8: o lugar dos irmãos mais: ganhador do consórcio! di Artefatos de Mad81ramoderna c o n v i v ê ri c i a,i enviar ao Frêll!er Ivo .1I i velhos, os gl o r i o s o 8 i organizado pelo Sindi- i _

J.
.

cristã, incorporando os na i nGssa. saudcilçao mais i bhevrolet d'a tl:�cada de f eato d� classe, que visa, i .

.
.

grandefamiliaJaraguilense,::comov!da e sinc,ra pirai 40, que/eomeçam,.agora com eSS8 .iniciativa,!, \ . CGOMF 84 433 440

vai ter seus momentos de i o.' mo m.e nt o em que,: a se aposentar, depois proporcionar aos a8SO'! .'

in'ensa vibração religios'a. i alcança após/ e?,-lIustivos de haverem prestado ciados· a oportunidade de ! Assembléia Geral Ordinária

F ti" Ih i estudos e lonfras meditá- inestimáveis serviç68 à trabalharem tranquila-l CONVOCAÇAO
d'z rader D��' ou

I me) o�:' ções, o ideal de realizar" ri o p' u la Po i o paulistatla menté com um carro i \ I

I en o, lacono vo ose: se na vida sacerdotal - Y ;" d' "1
. d:

'

Ri'ller, pertenc�ndo Q�' or-! "
.'

• '- 8 em p r e considersu'08,\, mo, erno,. SI encloso" e!: Con,fidamos, os s�.n.hores acion.ista� para reu-

dem do Sagrado Coração' Daqui da longinqua un�nImemente, �omo os i alto rendlmento,"1ao mes-l D1r��-se em assemblel� g�ral (jrdl,árl�, na Bed.�
de Jesus,. d ever á ser Jaràguá do Sul, havéremos: maIs cODfortá�els e re- i mo tem p o em q.ue l,SOCl8 , à Rua Preso Ep.,táClo Pessol, s/n ,nesta CI·

ordenado sacerdoté, à:.s 1'6 de I e van I ii r o oo�so i siste!ltes carros de praç� i passam a oferecer maIOr! da�e, às 10 h�ra's do dlll:3 de março de 1�69, para
horas do dia 10 de março pensameoro., ii Deus" 1,1031 d,. mdadtt.. i c0!lfôrt� ,aoli seus passa� I dehbararem sobre a .segu�Dte Orde� do dIa.

de t 969" na cidade de dias 1 o �'2o d,� março de: Ne s te s dIa$". quem 1 geItOs. . 'I '
,lO - ��ame, d�SCUSa.O' ,e 90taça,0 d_o ·balan.c;o

Boa Visla do ßuricá" _

no 1969, .wgiiodo pela felici-�tomar o taxi de chapa i � o, Chevrolf\t que: �erftl. relatorlo d�, dIretoria, demoDstraç80 d� conLa
,

Estado do Rio, Grande �o dade e 'alegria íntima do i õO ..20.71 irá comprovar l
volta a praça. E volta I luer,?s e perda.s, ,parecer do conselho# �Iscal. 8

Sul e_ 5�a primeira 'missa Diácono Ivo José Rifle.. ! a8 virtudes do' l0 Che� i
certo de que 8ab�.r:á I.demals qocumentoi refer,entes 80 exerClClO SOCial

solene será rezada no dia scj.
.

'vrolet Opala & entrar no: honrar, a fal!lfi �QnqUls- 'I
encerrado em 31 de de

..
�embro de 1968 ' '

j.
.

- i tada, "mtmt(mamente, 2° ,- Eleição do conselho fisoal • suplentes e '--o

-' pelos !pemb.ros antigosl.fixaçã.o de S8U8 prountos,
, I da numerosa e concei· 3° - Ootrol assuntos de ,interêssé da ,.oeie-,

l.tuada família..
'

, II!l�de . " .

1- -
, !

'

ÄVISO: Acham-se à disposição dos senhores
:

Co
.

d �!
acionistas, na aéde 8oeial, todos os documentos de que

1 rrelO O Povo i,tratà \0 art. 99, do decreto·le-i D."2627, de 2609.1940.
': um Jornal a i Jaraguá do Sul� 12 de fevereiro de 1.969

i Serviço do Povo'! ,
Neves S/A - Ind. Cato Artefatos, Madeira

,i
'Alvaro Neves, - Direto!' Prelidente

'

Vendedor!ie �' .

\
'

\

MA,RISOL S� A. - Indústria do V�stuário,

Banda "ARAUJO

r ,

está admitindo vendedores' para' o:p�rar em '\

,outros Estados.' Dapartamaoto Social "C. A.. BaBpaodi" informa:
.

'

\
'

06/04/69 Orquestra "RAVENA" dáBaile de Páscoa
Laguna.

�.' .

-,: , Bail�" Espírito Santo
BRUS�UE"" de Brusque.
Baile' Férias

. Orqu�stra "BEPI E SEUS
, SOLISTAS" de Curitiba

,
.

"

,

':

'i
J

"1 t --------------------------------,------,------------��------�

.;-' \

Necessário possuir conduçãó ,própria" e
,

(

24/05/69

experiência ,Jem vendas� 1.2/07 69
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CO�REIO DO POVO Página 2

BNDBRÊÇO:
Ca;' PoStai, W

tlvenida Mlil. Deodoro, 210 ,

JaFaguá do Sal • S. Catarina

"CORRflO 00 POUO"
.

fundação: lirtur Muller - 1919

Emprêza Jornalística
"Correio do Povo" Ltda •

• 1968 •

Diretor
, Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual • • • • NC,. 10,00
Semestre • • • NCrS 3,20
Avulso. • . • NCr$ 0,20
Número avasa.o,. NCr$ 0,22

casar-se:

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, . domici·
liada e residente em

Nereu Ramos, neste dis
trito, fHha de Marino
Menel e de Teresa FIo
riani Mene!.

Creicimento:
Taxa foi, de ·6%

Sábado dia 22-2- t969

\ -

';

VENDE-SE

Produção , de Trigo de Santa C_ladna
aumentou 50% e Rendimento do Arroz
por, hectare subiu 10% ano passado,

O aumento de 50% na colheita de �rigo no
ano passado, e de 10% nos Indíces de rendimento
apresentado pela safra de arroz, em relação a

'

1967, foram os resultados maís Importenies alcan
çados pela predução agrícola em Santa Catarina,
segundo, revelam dadoa estatísticos que acabam de
ser levantados pelos órgãos técnicos do Ministério'
da Agricultura na regiio centro-sul do Pais.

O levanta.bento. entregue ao Ministro Ivo'
Arzua, revela que, embora 'a produção de arroz
do Estado tenha caído em 1968, em coneequêncía
da redução da área cultivada, a rentabilidade das
colheitas atingiu um indice de 2.228 quilos por
hectare, superada apenas pela do Rio Grande do
&uI, que Ieí de 2.712 quilos por hectare, a maior
do Brasil.

'

T,R I GO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,

incentivos 122239,00 1 096 1�1,67
á 2 Eliglrel a 10DIO prazo
bancos cl fi-
nanciamentos 583979,31
fundo para o

impôsto de �,

renda e reec-
lhimento de
tncentísos 112255.00 69623431 1.792.355,98
7 t lio Elillrei
capital 780.000.00
fundoe e reser-

592.188;89us livres
aumento de
capital 320.000,00 1.692.188,89
'pro'fisões , 210.557.68 1.902.746,57

1.226,653,26 8 t canlls de Resullado pendenle

187.688,36

31.826,42

1.853.600,01
5.7U.491,36

538.606,15

1.83635.01
974.834,9.$

177.871.69 1.152.706,61

252.058,12
1,298.041,10

51929.72
1.204.636.33

22.916,93

2.763.03.
184.\J05.33

26.696.31 2 282.579,82

41.994.24.
280.457,11

336.926,05

193.030,32
852.407,72

121474,95

I
/.

Passivo'
6 ,.Ellillei 8 curlo prazo

custo de ,ro
dutol elabora
dos 'fendidos,
produtos da
volvidolll e im- !

pôsto sô b re
produtos in-

2.4U.U3;S1 dustrializados
despesa. de
adminístraçâo
despesas fi· .

nanceiras
despesas trfbu
tárias
v ar

í

e ç ãe da
provisão par.
devedores du
vidósos

Lucro da Elerelelo
manutenção
do 'capital de
giro' próprio
fundo de reser
va legal
fundo para
ftUmeDIO de
capitel.
transporte
impôsto de
rendi (líqUido)
proposta . di

. direloria� para
a distribuição
de dividendos

produto� em

comodato e

variações do
ICM sôbre o

inventário
lucros à dis
posição da- a.·
sembléia gel'al

55.388,80

14Ó,4CO,00 , 195.788,80

diOão lob
pressão e dís
positivos
móveis e uten
sílios, veículos

Presadoe Senhores Acionistas .

biblioteca,ma-
. Ao apresentarmos o Balanço Geral, Derneue- teriais p a r a

tração da' Conta dê Lucros e' Perdas e Parecer do estudos téoní-
Conselho Fiscal, relativos 80 exercício findo em COs e instala"
31.12,68, segundo as disposições legais e estatutârtae, ções
não nos poderemos furtar ao desejo de tecer algu- Sub. total
mas cODliderações em tôrno da nossa situação e de Reaeallaeão
nosso desenvolvimento. do ativo

Itara tanto, elaboramos um quadro compara-
tivo entre importantes íteBs de nossos balanços reflori.lamen-
encerrados em 30.12.67 e 3l.12.68: to '

IIIYO t96J -, t968 �ubb.\c:>tal_
dlsponível 87.759,22 -187.668,36 �:�n���;��es
realisaeel a corto prazo 1.132.399,60 2.282.579,82 '

realísavel a longo prazo 59.450,43 .l62�163,49 2.t DlsPOlJln
pendentes 15864,56' 31.826,42 Caixa
imobilizações téenieas 435.512,63 1.026764,64 Bancos

��S�i�iza.õel
- c/reanliac,ão 113.317,43 177.871,69

3.1. REALIZáVEL A CURto PRAZd
3 1 almoxarifa'xigiyel a curto prazo ' 761. 69.75 1.096.1 � ,67

exigivel a longo prazo 198,870,80 696234,31 dos,armazénB,
não exigivel (Patrimônio) 822.56t,26 1.902.746.57 produtos em

Taxa de Produtividade - Mercê a continuidade fabricação e

de nosso programa' de organização e aplioição de importações
métodos racioneis de trabalho, a Taxa de Ptodu,ti. em an-damento -, 705,784,23
vidade em, relação ao exercício anterior, aleançou Õ��lgo:p.�es�7.16%. Este índice, gerou notAvel melhoria em Y

n081. rentabilidade. Apelar de nível geral de pre
clientes

ços hner se iaflaeíenando, dUrint. 1968, em 25%. contai oerren
sôbre 1967, aumentamos n08801 preços da veDda, no tes

período outubr"/67 a dezembro/S8, -em média, sö 3.2. Realizá,el a Lonao Prlzo
mente 11.72%. depósito para

Rentabilidade do Ati'fo Real - Obtísemos obrigações do
104.84%, a mais elevada durante nossa existênoia, tesouro uacio-
7 anos de intenso trabalho. '

nal;
'

obriga.índice' de Liquidez a curto prazo - 008se- ções do tesou-
guimos eletar nosso índice de liqoidez a curto ro nacional,
prazo em 0,65. Registre-se que 1967 acusava 1,60; correção mo
passando agora. para 2,25. . n e t ä r i a de

Disideados - Face ao excelente resultado do. obrigaQÕe. doexercício, propuzemos à Assembléia Geral, a dis- teilouro naele
tríbuição de dividendos na base da 18%. nal, depósitos

Ares Coberta - Nossa ärea coberta, em 'fir- para obriga
tude do cresclmentö que vimol experimentando,joi eões da eleLro.
ampliada em 1.279.61 m2. $'otalizando agora 3.66'(.61 bräs, obriga
m2. ÇÕIS da eletro-

Máquinas e Equipamentos - ExpreBsita foi brãs, adicional
nelsaa inversij. em máquinu e equipamentos, atin- da leí 1474/51.
(lindo o percentual de 107, sôbre o exercício ante- Sudene, Sude- .

rioi. '
'

-, pe, Turismo,
Prevendo o Futuro - Anexamo. ao DOS'O adicional do

parque fabril 17511,00 m2 de terreno, possuindo BNDE-Deore.
agora 29.991,00 m2, que nos possibilitarão atender to 62/66 8 in
às amplisçõel dos edifícios, com novas eonstruções. 'f.stimento em
1968 marcou Ir' eouaolídação de nossa emprêsa no ações" decrete
mercado, graças à destacada qualidade dos nossos lei n. 157/67 162163.49
produtos. O que até aqui se obteve, adioionado às
boas perspectivas 'que se delineam na atual situa- 4. t. conlas de Resall.dos 'endenies

. ção de nosso Pafs e ao que foi dado estudar por Despesas dif,
nossos diretores em recente viagem ao Velho Mon- ridas, ,remios
do, onde foram mantidos exeelentês contatos com de selruros a
RI mais importantes indústrial do ramo, fez nos 'enc.er, refIo·

f apresentar projetos ao Grupo Exeoutivo da Indüs- res t a sre n t o
tria Elétricà e Eletrônica - GEINEE (Ministério c.ntratado em
da Indústria e do ComérciQ - Comissão di Deseo';' parceria, ICM
'folviment9' Industrial) e ao Banco Nacioll'al do pendente per
Desen'fol,imento Econômico (BNDE). Tais projetos dss de câ'mbio
Inglobam inversões, para o· triênio 196�1.1S!.70,' de, e correção mo
NOr$ 2.830 23�,32, e

.

constam de aqulslçao de netária sôbre
"know·kow·' e importações dos mais moderno,B fiaanciamen
equipamentos para a fabrioação de motores elétri- tos eontraidos
coso O financiamento a ler contraido importa em . -

NCr$' 868.176,54:, e correrá a diferença por nossa 5.1. Conlas de Compeasaçlo
oenta. Seguros oon-

Conlilignamos aqui o noslo sincero agradeci· tratados, fian
mento a todos aquêles que nos tem auxiliada, dire- Qas fi penhore.,
ta' ou indiretamsote, na consecução do nosso obje-' câmbio con�

ti-.o, sintetizado na ajuda BO desen'folvimento éCO, tratado, a9ões
nômico do, Vale d.o Itapocú, de Santa Catarina e oaucionadas.
do Brasil.

.

'

\
títulol em co-,

Jaragu6 do Sul, 18 d. fevereiro de 1969. brançacau9ão,
Eggon João da Siha, Diretor Presidente depósitos Vin

Geraldo Werninghaup, Diretor de Produção culados·FGTS
,

Werner Ricardo Voigt, Diretor Técnico bens I títulos
Vicente Donini, Diretor Comercial de tefceiros

OUo Kutscher de Oliveira, Diretor Administrativo Total do ativo
Eugênio José da SU'fa, Diretor Adjunto

/

Balanço Geral enoerrado em 31 de
dezembr9 de 1968

A t I vo

IEllttlromotOlrtS JJaraguä s Ao
(C.G.C.M.F. 84 429 695/1)
Relatoríe da Diretoria

(

contas corren·
tes
fornecedores
títulos descon
tados-bancos .

bancos c/fi
nanciamentos
sub. total
con triboições
de preVidên
cia, pronntos
a pRgar, IPI,
ICM, etc
fundo para o

impô.,o de
rendà e reco·

lhimento di

U. IMOBILIZADO f

Imobilizações 16enicBS
terenos. conl
truções e BaIÍ�
feitoria. e

const r u ç õ e "

em andamento
máquillsa' e

pertences, fer
ramentas. fer
ramentas 'de
estamparia,
moldes para
fundição, mol·
Pe. para fUD"

r

252.593,76

I

9 t 'Gonils de Compensaçio
contratai de
seguros. res·

ponsabilidade
por fian,as e

penhores, con- ,

tratos de câm-
bio, caução da
diretoria, en-
dossos para
eebrauea cau-

ção. valores
depositado.
BGTS, aesis-
tência técnica
e valores de
tHulos de tera
eeíros
total do passi,o

1.853 GOO,Ol
5.744.491,36

Demonstração da oonta de Luoros e Perdas
.

31.12.68

Débitos

2.375.299.32

527.432,08

223.617,60

460.116,70

.16.364,58

36.066,61

33:899,04,

603.691.38
67õ.647,43> �.602.7t0.28
126.024,00

140.400,00 839.071.43

Cl"éditos

vendas, freIes
filturados e

produção para
uso próprio
receitas finaD�
ceiras, receitas
complementa':'
rei, resultado
de iran,ações
eventuais, elc:

4 398.938,63

42.853,Og
4.441.791,71 4.4:41.791,71

.Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1968

Elefromotores Jaraguá S.A.

Eggon João da Silva, Diretor Presidente

Ouo 'Kutscher de Oliveira, Diretor Administrativo
Contabilista CRC-SC-3045. .,

,

(C.ntinúa na 4a. página)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'·'Coluna' ROTARl'"
de Guar�irim

Aniversário do Rotary InternationallNO XLIX - JARAOOÁ DO SOL (SANTA CATARINA) SABADO, 2� OB FBVBRBIRO DB 1969 - N.o 2.522

• O QUE VAI. PELO, LlDNS
\I

'\ .

Dia 23 de Fevereiro de 1969, Rotary estará comemo-
Juizo dé Dheito da Comarca de GU$ramirim rando () seu 640 aniversário de fundação. O primeiro Rotary

.

, Edl·tal de Praça Club do mundo foi fundarto em Chicago, no principio do sé ...

culo, por PAUL F. HARRI�, um jovem' advogado. 'Era' sua
O Doutor Oarloa Ronald Sehmídt, Juiz de ideia organizar um clube que reunisse amigavelmenté Um

grupo de representantes dos diversos ramos de negocios eDireito ' da Comarca de Guaramirim, Estado de proHssões, um clube onde os sócios pudessem reavivar a
Santa Catarina, na forma da Ieí, etc...· amizade, companhe1r1smo e mütua compreensão que, quando

FAZ SABER, a todos quantos o presente edí- jovens, tinham conhecido na vida de cidades pequenas, donde
t 1· d êl h' t tl a maioria provinha. Em 23 de Fevereiro de 1905 o ORotarya , VIrem, ou e e con eonnen o rverem que,' no Club de. Chicago se reunia pela primeira 'vez. Formou-sedia primeiro (10) de março, às 10 horas, o Porteiro então o núcleo para os milhares de Rotary Clubs que mais
dos Auditórios dêsts Juizo, levará a público pre- tarde se oFganizaJ.lam em todo o mundo.

.

gão de venda e arrematação à porre principal do ,.J PAUL F. HARRIS denominou "ROTARY CLUB!' a nova
Edificio do Fórum desta Oomaroa a quem maior Ofganlzaclo'porque originalmente os sócios se reuniam em

oferta oferecer do móvel abaíxo transcrito, penha- rotação em seus Tarios locais de negoetoa, O número de ,"
� sócios do clube aumentou rapidamente; a tal ponto que, nãorado à ANTÓNIO JOÃO DOS PASSOS, D08 autos sendo mais posstvel reunirem-se no local de negõeío de cada

de Ação Execuríva que lhe move ALVINO SIEDS- um, começaram a reunir-se semanalmente ao redor da mesa'

CH'"AG' (' t' 4'""/68) m t amítaeäo nêste Juizo' do almoço ou do lantar•.I.J
• au;;;os D. " (!) r y.

.

� I Essas reuniões semanais, slo agodl realizadas pelosUm caminhão mal'c� FORD, �no 1952, .motor n I Rotary Cl1:lbs, 'o redor do mundo. Cada um dos l!.omens que29.878, 8 OlL, 100 H.P., eêr cinza, ehassís n. '195, [se reuniu a PAUL F. HARRI! para organizar o clube se de-
para 7.500 KG., certificado

I
de propriedade nO II dicava a uma diferente forma de lervir o publico. ' /

192060 .

que foi avaliado pela Importância de NOr$ Essa base de,aasociaçlo, um sócio representativo para
Cl 500 no' 'dola nríl

.

h t eruzeíros novos) I
cada negócio ou profissAo" tornou-se uma das pedras funda-

z. ,\J \ Oll ml e qUill en os
�

. mentais do movimento rotário. .

Em virtude do. que, expede se êste que será aflxa- 1 O primeiro Rotary Club fundado no Brasll foi no ano
do e publicado Ba forma da Lei. Dade e passado i de 1922.

,

•

nesta cid",.de de Guatamirim 'aos seís dias do mêsl ROTARY HOJE: Em 2 de Janeiro de 1989, havia 13.500 ae.
. .

'

tary .Olubs e cerca de 641.000 rotar1anos� em 145 paises ede Ievereíro do ano .de mil. n9vecen�08 .8 sessent� 1 regiões geográfic.a. 178 noves elubs foram organizados em
e nove Eu, (as) Osníldo -Bartel Escrivão "ad-hoc 140 pmsea, desde 1° de Julho de 1968.

.

que o datilografei' e subscrevo. . ,

.

'

I O Rotary Club de GUARAMIRIM, 'SANTA CATARiNA,
(as) Carlos Ronald Schmidt Juiz de direito i através do seu Conselho' Diretor e sócios repl'eSentatiTol

. 'CERTIDÃO' .. congratulam se com todos os com.panheiros de Rotary Clubs
.

. . .

'

. de �anta Catarina, do Brasü e do Mundo pela passagem, deCer,tIflco que a. presente cöpía
.

contere cQm tAo sigDificativa data, alm�jandb a todos um feliz ano rotário.
O original do que dou fé.

Comp. Ezidio Carlos pebcer
.

-,

Guaramirim 06 de fevereiro de 1969
(as) Osníldo Barr;l, Escrivão "Aß-HO'

�CQngresso' Bíblíco

HUM M!LHÄO DE SÚCIaS É o NOSSO
OBJETIVO

Neste ano leenfstlco de 68/69 o nosso obletlvo
é o de alcsnçer a c,ifra de um milhão de eseoctedos.
Já .

somos a maior organização de serviço do mundo
e ainda seremos maior quenso ee findar o presente ano:

UMA MENSSAGEM A VOCE QUE NÄO É
J

LEÃO

! Você que Dão é Leão mas traz dentro de ,si ii

chama viva' do leomsmo, ou seja o de .eíudar o pró
.xlmo e iii sua comunidade a nossa meís sincera .ed
mlreçãe. Você que não é Leão e rein um espírito'
comunirário rerrõgado, Isto é, procurar deetrulr aquilo
Que se constrél.. procura dificultar os grandes ein

preendímentos que põssem trazer progresso à nõsse
cidade, um conselho: mude enquanto, é tempo pois
está prejudicando a si mesmo. Se você tem drems
de 'consciência, procure um companheiro Leão que
ele estará apto ii lhe 'dar uns conselhos' que temos
certeza multo lha será útil.

.

,

.
.

.Canal 4 TV: Iguaçü

Lucro

São convocadas os. Senhores Acionistas desta
sociedade, para.·a Assembléia Geral Ordinária que
se realizarA às 10 horas do dia 29 de março vin�
douro, na seds social, Rua Prof. A. E. Ayroso 'n. 83,
�esta. '

ORDEM DO DIA
1 ...:.. Examr-, discussão e 'Votação do rel8t6rio

da diretoria, balanço geral, conta de lucros e pl:!rdes
e parecer do cOilselho fiso!!l, tudo r e I a , i v o aÇ)
exercício findo em 31/12/68;

2 -,J El�iQão da diretoria; conselho fiscal e

respectiva suplência" para o exercício de 1969; e

fixaQão de honorários;
3 - Assuntos do interesSa soeial,
Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 1969..

Eggon João da Silva. Diretor Presidente

Depois de muito sofrer, pois fomos miseravelmente Eletrornotores - (onduslo ela,3•• p;g;n.
enganados pelo técnico que se propôz a construir a repeti-,

L O' QISCAL Teve inicio' ontem às 18,45 horas no Pavilhão Arthurdora em Jaraguá, parece que vai sair mesmo. Oonteatemoe .
- PARECER DO CQNSE H

.

I'
. Müller oeongresaobíblico reglonal das Testemunhasde Jeová.

os srs. Heinz e Siegfried Lange, irmãos, o primeiro de Blu· O CONSELHO FISCAL DA ELETROMOTO- Segundo informações recebidas atl!avés do encarregadomenau e o segundo de Pomerode que irão montar a RepeU- RES JARAGUÁ S. A., baven{Jo processado l' verifi. do Departamento de Relações PUblicas do Congresso, o Sr.-dora em Jal'aguá. Possuem uma larga ficha de experiência .
.

I Nlvo Walz, o programa de ontem fol. bastante edificante epois montaram ali Repetidoras do Canal 6 e 4 de Blumenau cação do Bal,.nço Geral e demais contas re arivo8 instrutivo. Estava 'dividido eDi duas partes. Na primeirl partee que estão funcionando perfeitamente. É possivel, se 8S 1I(', exercfcio encerrado em õ t -12-68, e enconrrando desruaram cinco estUdantes de oratória que abrangeram os.chuvas não atrapalharem, que domingo ao você ler este rudo na melhor exafidão e ordem, é de parecer que capitulos um a seis do evangelho segundo Lucas, .sendo quecomentArio esteja assistindo o Canal � de CuritIba em seu
sejam aprovados pelos senhores Acionfstas, o Balan. cadIA estudante desenvolvia a sua palestra em tôrno de um"receptor do canal 9. Será meamo

.

direta a retransmissAo .

d d D teDia especifico. Após a apresentaçlo cada um recebia 001;1-evitando-se assim o que aconteceu em nossas experiências ço Geral, 'as contas e to os os aros a, ireroria selhos e sugestões da parte de um instrutor.
.

em que estamos impossibUitados de retransmitir por JolD- durante o exercício. 'IIJiJ A segunda parte estava subordinada ao tema: Mane.ViUe por defeitos nas aparelhagens daquela cidade. As pro- Jaraguá do Sul, � de fevereiro de 1�69� jando Corretamente a Palavra da Verd&de, baseaao êm 2mislórias já estão sendo encaminhadas ao Banco do Brasll Nelson Driessen _ Luiz Fef,reira da Silva 'fimóteo :!!15. Esta parte foi. apresentado em forma de aimpó-opde você prezado associado está convidado a pagar a ,pri-
_ Hans Gerhard Mayer sio por quatro hábeis instrutores, os quais destacaram a ne:"meira prestação a partir do dia déz do mês de março, cessidade d,e nlo sómente ler e absorver conhecimento elasUm bem fim de semana a tolios Escrituras, mas também de manejá-la corretamente tornando-

__________________1 •• .... i Prefeito'de se instrutores eficazes da Palavra de Deus.I!!
• No programa de hoje destacar-se á o ba�8mo de r:.�-
1 Massaranduba vaa Testemunhas por imersAo total na água, segundo ocos-
· tume b1blico. Logo à nOIte, sea-á apresentado em forma de

:1 Agradece. demonstrações teatralizadas,' ótimas sugestões, / e conselhos
. práticos para a vida diária, visando o fortalecimento moral

i No momento em qu� e espirltullol do cristAo.
.

.

.

,'.

i me afasro da Chefia do Com o propósito de levar aos lares do povo jaraguaeD-
· se a mensagem da fé e de esperança, de que DeliS ruediante
i Executivo de Mdssarandubil, Cristo, segllndo as profecias, intervirá em breve nos assun
i exlerno a V. S.' nosso tos humanes e estabelecerá a paz e bênçlosinfindáveil para a.

i preifo de sincero agrad�ci- humanid6de arrependida e obediente sob o Seu gloriso Reino,
i mentp p�la atenção diSpen- as Testemunhas de Jeová sairlo hoje e amanhi de casa em
· casa, como de costume, em grandes grupos, ao mellmo tempoi aada e colaboração re.ceb: convidando o povo 'em geral para assistirem a impori da durante os dois liDOS tantíssima conferência, amanhã, àd 15 horas, intitulada:. Por
i em . que me propuz fncre� que será que neus permite a Iniqüidade?
i menrar, junro como Vossa "Estamos Otimistas de que o certame atingirá os seus

I
i.' cooperação, o' proO'resso

altos .objetivos", foram as ,palavras &ais do Sr. Walz a nos-
.

� sa redaçlo.
.

i massarandubense. .

i
'

Respeif�8ameDre," Irineu
."

) I��i��e, �refeHo em Exer Eletromotores JaragQa S.A.
I I , '. ..

i Em �1 de Janeiro de 1969 (C.GJ�.M.F. 84.429.695/1)

:.!,i ASSEMBLl1;IA GERAL ORDINÁRIA
Convocação

j Bnalfahetos Homealal
jel Iodo O Mundo
! Levantamento lDundisl
l realiz�do pela UNESCO
i (Orgaoiza:ção das Nßções
! Unidas para a

, EdUçãt),
i Ciênc'ia e

. Cultura) m08-

i trau um aumento conside
i rivel de analfabetos, em
riodo o mundo, mesmo

i levando-se em c.onsidera'
i ção o aumento de esco

i las ,e dos recursos deSli·
i nados à educação. O el

i tudo mostrpu ainda que
i o número de alunos, en·
i tre· 1950 e 1965 aumentou
i de 86%. Nas esc.lu pd
i márias o aumento foi de
i 76%, enquanto que nal
,

secundárias e universida.
des, o ·indice atingiu 39%
e 185%, respectivamente.
Nesse mesmo periodo,
eDtretanto, o número de
analfabetos, elll todo o

mundo, 8.ubiu d. 700 para, .

740 milhõ•• de · ..pessoàlJ,
(AABe)

.

Deduzlndo 25%' (vinte e cinco por ce'nto) do� im
pôsto de Renda a' pagar, de acôrdo com o Decreto-Lei
N. 221, de 28 de Fevereiro de 1967, aB pessoas jurídicas
estarão garantindo o retôrno de valores, que poderão ser

I aplicados na compra de ações de Firmas Pesqueiras, cujos
projetos tenham sido aprovados pela

'

__-_,

...

1 � Aamento do capital Racial;
2 _..;. Assantos do interêli1S8 spcial.
Janga' do So!, 19 de fe,ereiro de 1969 I

Eggon João di Silva, Dir.tor Presidlnt.

(

Um dêstes projetos é o da

,Indústria e Clmércio
.
nurle - Callrinlnse de PescB S. ß.

lI,C -O PES C A
Sâo Bento do Sul Santa Catarina

A8SEMBLl1;IA GERAL EXTRAORDl�ÁRIA
Con,ocaçã.o

Convidamos os senhores Acionistas desta _so

oiedade, para a AsseJllbléia Geral Extraordin6ria
que se realizarA às 16 horaa do dia 29 de março
vindooro, na sede social, }lua Prof. A. E. Ayrolo
n: 83, Nesta Cidade.

.

ORDEM DO DIA

Firma que se formou em São Bento .do, Sul,
para operar, em Itajaí, com' captura e indpatriali�ação do
pescado, atentando para os mais modernos métódos exis

. tentes I no setôr.

, O projeto foi aprovado pela cSUDEPlij:l) em

apenas 8 mêses, fato êste que' constitui o record até i a

presente data naquele órgão.
'

Deduzam vinte e cinco por cento de seu Impôs,,:
�tq' de Rànda e· apliquem na /(INDÚRTRIA E COMÉRCIO
NORTE-CATARINENSE DE PESOA S. ,A... ICOPESO�) .

Projeto -aprovado conforme relilolução N. 822/SUDEPE, em
28 de Junho de 1968.

.

- Rua Jorge Lacerda n. 99
Caixa Postal, D-18
SÃO BENTO DO SUL .. Sta.

Ou com nosso agente autorIzado em
JARAGUÁ DO SUL:

INFORMAÇÕES:
Catarina

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


