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daA
A Associllção Comercial nhas telefônicas. Agorll,

e Induetrlal de jarllguá, após receber di! Compa
sob a preeídência do sr. nhia de Telecomunicações
Eggon João da ôilve, vem de ôenra Catertna o "Pla
desenvolvendo v� s II n d o no Diretor de Telecomuni
dotar o nosso município, ceções", II ACIJ censrete
das instalações indispen- .que, por não possuir da

sáveis ao atual estágio do des reais sôbre II verda
desenvolvimento Industrlel deira eltueção de Jllraguá
jaraguaense. Em reunião do Sul, no cenário esta

aoterior" a entidade elas- dual, ficamos murro aquem
sísre encemlnhou expedi, de cutres cidades cetarí
enre ao I.N.P.S., solleiten- nensee, com flagranle pre
do provídêneiea pllrll a juizo para nosso crescente
instalação em n<Jasa cida progresso. A Associação
de de uma Agência do tornou a otíctar ao dr.
lnstíturo, ao mesmo tempo Alcides Abreu, diretor de
que solicitava à COTESC, COTESC, pare ume re

i! tneteleção de novas. ll- visão no Plano Diretor

-

onde, por exemplo, a cl
dade de Rio do Sul deve
rá receber 800 telefones
parll uma existência atual
de 300. Outras cidades
seguem, com menos ex

pressão que a nossa, a

saber: ßrueuue, 418 exls
tentes - 930 II instalar;
Mafra: 600 existentes -

900 II instalar. jarllguá do
Sul que possui 160 Ilnhaa,
deverá ver instalados 270.
Cumprimentamos a xcn
e sua esforçada diretoria
Que não méde sacrifícios
pere que a nossa cidade
seja .'endida na fórmll
como ela merece.

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul
Damos abaixo o quadro retrospectivo dos comparecimentos e das

faltas dos Vereadores da Leglslatura de 1967 - 1969, a saber:
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361
Octscüíe Pedro l:tam08 I J� 06 37 03 27 02 Vide 2.° 877
Victório Lazzerís (suplente) -

31
,- (16. 01 aq�ixQ 15 " 240

Hans Gerhard Mayer,
.

35 10 09 29 07 .. 1.° B84
Sigolf Schünke 39 06 33 07 29 07 " 6.· 654
Dolc1dio Menel 32 13 34, OS 29 07 " 11.· 426
Orlando R. da Silva .... 39 06 00 25 06 c:T.l 19 09, � .. 10.· 44!j
Olemenceau A. e Silva (supl.) <O

- -

c:o
- -

<O 07 81 .. 13.· 341
João Lúcio da Costa 35 10 ' 32 08 21 15 " 7.° 4BB
Eugênio Vitor Sehmöckel a> 40 05 � 38 02 c:T.l 15 02 3.· BSI!..

Octaviano 'I'issi (suplente) .... - - .... 24 03 .... IS 03 .. 12.· 4,11
Norberto Hafermann 26 19 17 23 13 15 " 5." 779
Allitor Volkmann (suplente) - - -

- 06 02 " 14.· 335
Affonso Franzner 43 02 37 03 33 03 " 4.· 781
João HermHio Cardoso 19 26 07 15 14 22 " 6· 475
Rudi Franke 35 10 3:1 07 29 07 .. 9.· 471

-

1.·) - Período 31 01-1967 a 31·01-1968. Nenhuma ocorrência. ,

2.0) - 'Período 31·01-1968 a 31 01 1969. Das faltas atribuídas ao Vereador Sr.
,

'Joio Lúcio da Costa, quatro são justificada8, em virtude de haver o
referido Vereador, na qualidade de Presidente do Legislativo Muni
cipal, assumido o cargo de Prefeito Municipal po� 45 d'�8, no impe·
dimento do Preftlito titular, não teudo na oportunidade Sido convoca,

do o r.es.pectivo suplente.
O Vereador Sr. Orlando Bernardino da Silva que estivera licenciado

durante os mêstÍs de abril, maio. junho e julho, foi substituído nêlse período
pelo 1. suplente, Sr. Octaviano Tissi.

. .

IguallQente ., Vereaàor Sr. João H. Cardoso que também lIcenclou
III durante Os mê�es de e.etembro, outubro, novembro e dezembro, foi subs
tituído pelo acima referido 8uplente.

3.0) - P.eriodo 3101-1969 a 31-01 1070. Dal faltas atribuídas ao Ve·
fe.dor Sr. João Lúcio da Costa, 12 são consideradal justificadas. por mo

tivo .de fôrça maior, bem camo 5 atribuídas ao Vereador Sr. Norberto Ha·
fermann.

Em data de 12 de maio de 1969, licenciou-s8 o Vereador Sr. Eugênio
,Vlfor Schmöckel, por 180 dias, seado substituído pelo 1. suplenta, Sr. Octa·
viano Tissi. .

Em 27 do mesmo mês, iicenciou-se o Vereador, Sr. Orlando Bernar,
din� da Silva, por 120 dias, sendo substituído pelo 2. suplente, Sr. Clemen·
Ceau do Amaral e Silva.

•

Em 15 de julho de 1969, por haver-8e licenci�do o Prefeito Victo.r
Bauer, por 60 dias,. para tratamento de saúde, 8SliumlU o Govêrno do MunI·
cípio o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Octacilio Pedro �amos, sendo
conVOCado para substitui-lo o 4. ·suplente, Sr. Victório Lazzaris, passando a

re8ponder pela Presidência da Casa. o Vice- Presidente V�reador Sr. Hans
Gerhard Mayer. Foi. convocado ainda o 3. supleote, Sr. Ailltor Volkmann.

I '"

d· di'
·

Ise
propaga8sem às casas

ncen 10 es rOlcasa vIzinhas.
---------------------

58.·feira última, cerca Maria Rosa, na entrada Na-o Cre"· Puni"õesda89 hora8, a cidade foi do bairro da Nova Bra· .,
alertada pela sirene do sília, encontrava-III

_

en' SÃO PAULO - O Presidente
O B b' 1'- h n o Ie da Executiva do MOB, Sena-.

o r p o de om eiraS vo ... em c amas, a
dor Lino de Matos. opinou on-Voluntários chamando os conseguindo salvar prà tem que nll.o deverá ocorrer a

Blembros d� corporação ticam�nt. nada .do s�U esperada lista de C8lsaçõeli
para ação de emergência. conteudo, tal a ViolênCia cl. mandatos na assembléia
De fáto, lógo em seguida, do sinistro. Os soldad08 legislativa, achando que O Go-

verno Federal adotará outrastomava'lie conhecimento do fogo compareceram medidas para impedir que os
da not í e i a de qu.e.a ao local. IIvitando com deputados que sejam atingidos
casa em que residia Isua ação que .as chamas se candidatem à eleiçll.o.

Demonstração da Arrecadação do Impôsto sôbre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias referente ao mês de dezembro de 1969

Exatorias·
1.) Iotnvtlle
2.) Blumeneu

.

3.) Lages
4.) Florianópolis
6.) Brusque
6) Haja!
7.) Jar�guá do Sul

Municipal
,91 t .357,32
682.399,88
201.530,01
197365,17
173.982,30
132.304,55
109439,34

Estadual Total do lCM
3.645.443,26 4.656.800,68
2.741.783,17 3424.183,05
806.130,66 1.007.660,67
789.570,47 986.935,64
696.929,76 f '669.912,05
529.362,85 661.667;40
44038;...2,;...1....8 ....54""9,..".8""21....5=2�7,07 I 607.396,30
385.288.39 481.608,76
352.662,29 440.788,27

8.) Caçador
9.) ôão Bento do Sul
10) Chapecó

101.479,23
96.320,37
88.125,98

Continuamos em 7.0 luger ne arrecedeção eetadual. Nossa posição vem
se firmemdo desde meedos de 1969. Dentre as muitas retnvldlceções jaraguaen
ses conta-se a construção de um peläcío dos esportes, afim de que Jarilguá do
Sul pOSSIl tornar se a, séde dos jogos abertos de Sa.tll Carartne, daqui a 6
enos, quando o nosso Munic!pio completar o seu centeuärto. jOi.ville, Blume
DIlU, São Bento do. Sul, ßrusque, Mafra, Concórdia e outros já possuem. as
instalações pare a realização de compenções esportivas. Estamos a merecer o

benelícto.

Secretaria da Receita Federal
DE �INVILL� •

Superintendência da Reoeita.Federal da 9a. Região Mae CriminO-

sa tem 16 anos

e já foi detida

Delegacia da Receita Ftderal em Joinville
CONsuLTA

de 16 anos de idade, mãe
d. criança abandonada na

Rua Bigullssu às 10 horas
da noite do último dia 6
e somente encontrada às

Proc. DRF n. 465/69
Int. / Cerâmica Bartel Limitada
End. / R )oinviIle, s/no Jaraguá do Sul
Irnpôeto Unico sõbre Minerais - Recurso de de-

cis'iv ,. coueulra -'- Incabível recurso após a lavra
rure de "têrmo de perempção" em processo �e con
sulta declarado sem efeito.

A emprêsa suprareferenciada, em 26/10/67, pro
tocolizou sob n.o 632, ne então Exatoria Federal ein
jaraguá do Sul, uma expostção sôbre o impôsto úni
co s/minerais, afinal despachada em 19/8/68 (proc.
DRRI - 7.041/67 - 9.' Região). Dêsse despacho do
senher Delegado, não recorreu em ternpo hábil, pelo
que se lavrou "Têrmo de Derempçiio...· ,

Decorrido algum tempo, precisamente em 9/10/68
(n. de ordem 614, em E.F. - Jaraguá do Sul), in,
gressa com nova consuha, cuja juntada inoportuna e

inadvertida ao proc. DRRI - 7.041/67, deu margem à
mllnifelltação fiscal do titular da Seçiio Fiscal. Em
conseqüênci<\. res·ultou uma balburdia e confusão,
porque, .não se conformando com o d'ecidido, recor

reu para o senhor Diretor do D.R.!. Submetido à
apreciação da autoridade de superior instância. dicide
estl pelo seu conhecimento e determina sej. julgadil
a questão pelo senhor Deleglldo.

Retiradas as fôlhlS da consulta inicial e eons·
Iiluído novo (atual processo), sou de parecer que a

consulente seja convocada a tomar ciência do parecer
de fls. 2 (renumerada) e mais do seguinte aditamento, .do mesmo.. ..\diantou que
em respostl! ao que discorre nas rllzões de recurso: deíxou II criança. ne mato
Proc. DRF' n. o 455/69

. porque não podia 'Ievá·lo
a) Os despachos da Inspetoria e Delegacia de parll CIISil, talvez com

Rendas Internas são conclusivos, concludentes e I:oe-' receio· de alguma repres
rentes, haja vista o que dispõe o art. 95 do Dec. n.O
56.9�8. de 14/4/66. Tendo sido a maléria processual
do Regulamento do Im�ôsto de COllsumo 8idp,altera�
da pelo Regulamento do Impõsto sôbre Produtos In
dustrializados, aprovado pelo Dec. n.O 6L514, de
12/10/67, prevalece as disposições legais dêste para
efeito de comllndar a ação do processo fiscal, pelo
que se lhe aplica o instiluto de consulta.

,
,

b) Os tributos referidos - Impô,sto Unico Sô
bre Minerais· e - Impôsto sôbre Produtos Industria'
HZildos säo exigidos por fôrça de leis distintas, cons
tituindo fato gerador do primeiro a saída do produto
(subatancills minerais ou fÓl!seis originarias do País)
do respectivo depósito, jazida' ou mina, enquanto que
e segdildo tem por suporte fáctico de incidência o

A C bproduto industrializado saído do respectivo estabele· riança passa. em
cimento produtor.

c) .. ,A redução de impostos, alteração de tributos, No .anoitecer de ontem
supressOh,de,.incidência e outras medidas e provi· mllntivemos contato com ii
dências vincl;lladas à Admini8tr1çâo fazendária esca� .:Malernidade Darcy Vargaa
pam ao pOder fiscalizador, exatamente por constJt�, trüe IIdiantou que apesar
rem matérill 'do· lellisilldor e metas dos respoiJsäveis
pelll PoIfIiC�)iSCIII do país.

.

i:"'"'
. Paulo Bomlha - A.F.R.!.

Consulta - Decisão DRF - 28/69 (IPI e outros)
Aprovo o parecer do senhor Allente Fiscal e

soluciono a consuna na forma de SUIIS conclusões.
Dê se ciência.
Providencie-se. Ao Pôsto da Receita Federal em

jarall'uii do Sul (SC)

Após interislfs investi
gações do Agente Edson
Berti foi finalmente detida
II mener de iniciais G. M.

!OhliOm do outro dia, por
pessoas que foram atraí
das pelo chõro da criança
eovelta num cobertor no
meio do matagal.

Inquérito
Na primeira fase do in

terrogatór:o a Menor G.
M. confessou que o pai
reside em' Florianópolis,
mas não revelou o. nome

são dos pais, que poderia
ser, violenta. O pai da me,
nor que abandonou o seu
filho· de apenas cince dias
no mito. é um operáriO da
Fundição Tupy e prestou

fiança ao Delegado Dirceu
Machado, ficando respon
Ilável pela menor, e desta
forma a levou para a sua

residência na Rua Frontio,
no Bairro do Iririú.

de pllssar uma noite no

mato, a criança continua
pllssllndo bem, sem nenhum
sinal de qualquer doença.
Durante Iodos êstes dillS II

mesma não foi procu�ilda
por ninguém e continua
internada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

fundaçiio: flrtur Muller. - 1911

ßfOfißMfnIOIICURRflO UO POUO"
ASCURRA 9 - Quando

atravessava o Rio hajaf
Emprê18 Jorn.Hitiea Açú, �m canoa o jovem

"Correio do Povo" LIda. Aderball Zimmermann caiu
- 1970 -

, nas águas daquele rle,
Diretor perecendo afogado. O lo-

Eugênio Vitor Sehmöekel vem possula 23 anos de
'ASSINATURA: idade e era empregado da

frrrna Triângulo S.A. SãoAnual . . . . NCr$ 10,00
desconhecidos os motivosSemestre . . . NCr$ 11,211

Avulso .... -NCrS 0,20 da queda do jovem. Apesar
Número atraaallo . NCr$ O,:l2 des esforços do Corpo de

Bombeiros da cidade de
BNDBAÊÇO: Blumenau, o corpo não
Cain Postal, 19 havia sido encontrado atéIIvenida Mal Deodaro, 210

Jaraguá de Sul. S. Catarina O final da tarde daquele
_---------- dia.

Ministério da Fazenda
Portaria' n. GB-16 16 de janeiro de 1'970.

Torna obrigatório o uso do carimbo
padrenlzedo pera as pessoas jurfdicas su

jeitas à apresentação de declaração de ren
dimentos.

O Ministro de Estado no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o Decreto n. 61.514, de 12 de euiu
bro de 1961.

Consifl.rilndo a necessidade de recíonellzer o
sistema de identificação dos coatrfbulnres.

/ RESOLVE
I· Tornar e'brigatória, a partir do exercício financeiro

de 1970, a utilizllflio do carimbo padronizado do
CGC Cadastro Geral de Contribuintes, instituída pe
Ia Portaria GB • 207, dé 17 de julho de 1969, para
tôdas as pessoas jurídici!s sujeitas ao reglme de a

presentação de declaroçâo de rendimentos.
I 1- Determínar II aposição do cerrmbo em todos

es documentos fiscais, no espaço deStinado para tal fim
Antonio Delfim Netto

, Ministro da l"'azenda

Iß�ústriB dI CHlça.IS fillcb Irmüls S. ß�
C G C M F: 84,429.n9ioOl

f1ssembléia Geral Ordinária
Edital àe Convocação

P e I o I' r e s e n t e ficam convidados os se
nhores acionistas a comperecerem à Assilmbléia Geral
Ordinária a reelizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de
abril do corrente ano, às 9 (nove) heras na sede so

cial, ii fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do
dill: •

1.· -- Discussão e aprovação do Balanço e demals
äeeumeates referentes 110 exercício de 1969,

2.· - Eleição da Nôva Diretorla,
3.0) - Eleição do novo Conselho Fiscal.
4,0) .,... Assuntos de Interêsse Social.

Jllraguá do Sul, 03 de fevereiro de 1970.
Walter J. F. Gesch, Diretor Comercial

Nora: Acham·se à dtaposlção dos senhores aclonístas
no escritório desta' sociedade,' os documentos
a que se refere o artigo 99 do decreto lei
n. 2.621, de z6 de setembro de 1940

Aten�ão Sehro_der
Proibição

I

calBr. deMllicilal
Honra·nos levar 80 conhecimento de V.Exa.

que na abertura dos trllbalhos legislativos da 2' Le·
gislatura em seu primeiro periodo foi eleita e em·

pOIsada a Mesa Diretora da Edilidade Schroedense,
para o corrente Ano ,Legislativo, ficando 'assim
constituída:

Presidente Claudio TomaseUi
Vice . Presidente Hilberto Pfleger
lo, Secretário Engelbert Jurck
2·. Secretário Alvino F. G. Stricker

Sem o\1troparticular para omomento,quero ex
t�rnar a V. Bxa. a segurança de nqala melhor es
tima e elevado aprêço.

Atenciossmente
Claudio Tom.lelli - Presidente

Sábado di. 14-2-1970 Página 2

Ind. e Com. Leopoldo João Grubba S.A. Ind. e Com. Leopoldo João Grubba S.A.
!naer. no C.G.C. do MIn. da Faz' n.· 84 431 8%4

Relatório da Diretoria
Cumprindo disposições legais e estatutárias,

temos o prazer de submeter à Vs. para apreciaçio
o Balanço Geral, Contas de Lucros e Perdas e o
Parecer do Oouselho Fiscal, relativos ao exerctcío
social encerrado em 31 de Dezembro de 1969.

Estes documentos evidenciam com clareza II
situação eeoaômíca e financeira desLa Sociedade
e os resultados obtidos no sxereíetö findo.

Permanecem a disposição, na sede social,
para qualquer esclarecimentos que os senhores
acionistas acharem necessários.

�=

Jaraguá do Sul, 21 de Janeiro de 1970
Leopoldo João Grubba-Dír. Preso

Balanço Geral Encerrado em 31
de Dezembro de 1969.

ATIVO
Imobilizado

Imóveis, Máquinas e In1-
talações, Móveis e Utensí-
lios, Contratos Imobiliários,
Co-rreção Monetária dOI
Imóveis, Correção Monetá-
ria das .Máquinas e Insta-
lações, Oerreção Monetá-
ria dos Móveis e Lltensílíos
e Correção Monetária dos
Contratos Imobílíäríos.
Dil,onl,el

Caixa. Bancos
ReaUzelela carla e 8 10DgI .,IZI

Adicional Lef 1474, Parti-
cipações, Banco do 'Brasil
S.A .•Fundo deIndenizações
TrabalhistasLei n.04.357/64,
Letras do Bano. Nacional
de Habitação, Obrigações
Reajustáveis FIT, Obriga-
ções da Eletrobráz, Adicio- •

nal do Banco 'Nacional de
Desenvolvimento ' Econô-
mico, Eletrobráz, Fundesc,
Sudene, Sudepe, Títulos à
receber e 'Mercadorias

Conlas de COllpensação
Açõel Caucionadas e Se- ,

guros Ooatratados 380.050,00
, \ NCr$. 917.75868'

287.382,03

14.945,53

235.381,12

Passiva
Eliglvel I cutlo e a lomao plazo

Fornecedores, Bmpréstí
mos Bancários, Contribui
ÇÕIS de Previdência a Pa
gar, Titulol Deseentados,
F.O.T,S. a Recolher, Impês
to de Rendi na Fonte, Con-
tas Correntes 2;4.062,78
Ião Elillrei

Capital, Reserva Legal,
Reserva Especial, Reserva
para Aumento de Capital,
Provisão para Devedores
Duvidosos, Fundo de De
preciaçio, Fundo de Cer
reção Monetária Lei n.o
4.357/64, Correção Monetá
ria do Fundo de Deprecia
ção de Máquinas e Inllta·

Fica expreslilamente proibida 8 entr�da de tôo lações, Correção Monetá·
da e qualquer peslôa em nossa.propriedade situa- ria do Fund� de Depre.c�a
da a Elltrada Braço doSul, no município de Sehroe- 9ão de MóveiS e UtensIllos 323.439,43
der, fazendo freute com a referida Estrada, fundos ResuU.dos Pendenles

. _

com o Rio Braço do Sul, limitando-se de um -Fundo .de In.de�Jzaçoeslado com terras de Ottoli Peschke tl. de outro la· TrabalhJRtas Lei n..4.357/64-
do com terras de Herberto Köpp. Conlas �e C8mpe�s.çao.

Para que ninguem possa ignorar esta proibi. Caução da Diretoria, e

ção foi feita esta publicação, e os infratores serão Contratos de Seguro 380.050.00
responsabelizados pelos eventuais prejufzos e puni- NOr$, 917,758,68
dos de aeôrdo com a l.i vigente.

Schroeder, 04 de fevereiro de 1970.
Verner Prust

Vaidemar Prust
Geraldo Prust
Hardwig Prust

Assinado os proprietários: Vener, Valdemar,
,

Geraldo e Hardwig Prust.

206,47

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de
Leopoldo João Grubba
Diretor-Presidente
Edith Hardt Grubba
Diretor-Oerente
Alvaro Hering
Diretor·Gerente

1969

Demonstração da Coata 'de Lucros e Perdas
Débito

Comissõel!, Impôato de Ren-
da, Despesas Gerais, Pro·
Labore"Impostol! e Selos,
Aposentadoria, Fretes e

Carretos. Dlspelas Bancá-
rial, Salários Fundo de
Garantia do Tempo de Ser- I

viço, Juros e Descontos,
Provisão para' Devedores
Duvidosos Reserva Legal,
Reserva Especial, Rel!erva
para Aumento de Capital NC�',340.736.12

Crédito
Mercadorias, A lug u é is,
rindas diversalfe Provisão

(C.O,C.M.F.84.481.8%4/001
/1ssembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇAO
Pelo presente edital, são convocados os se

nhores acionistas desta Sociedade, 8 se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária, que Ie realizará
no dia 30 de Abril de 1970, às 10 boras, na sede
social desta sociedade à rua Joinville - 328, nesta
cidade, a fim de deliberarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA'
1.° - Exame, discussão e votação do Relatório 'da

Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros
e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, rele
reute ao exercício de 1969.

2:0 - Eleição do Oonsli!lho Fiscal e seus respectivos
suplentes.

3.· - Assuntos- diversos de Interesse social.
fissembléia Geral Extraorôinâria

CONVOCAÇÃO
SãO convocados os senhores Acionistas desta

Sociedade, para a Assembléia Geral Extraordinária,
que se realizará no dia 30 de Abrll de 1970, às
15 ho ras, na sede socíal dellta sociedade à rua
Joinville - 328, nesta cidade, para a seguínte

ORDEM DO DIA
1.0 - Aumento-do Capital Social.
2,0 - Alteração parcial dos estatutQS secías.
3.° - Allsuntos de Interesse social

Jaraguá do Sul, 21 de Janeiro de 1970
Leopoldo Joio Grubba-Dír. Preso

VENDE-SE
em

1 bíeícleta marca Pilot, estrangeira
estado de nova, preço á combinar.
1 gaita Todeschini, em estado perfeito.

Tratar nesta Redação.
DECLARAÇAO

Declaro que foi extraviada 8 cautela N.o
148312 de 80 ações preferenciais de numeras ex
tremoll 52615.651 a 52.615.730, emitida por PETRÓ.
LEO BRASILEIRO SIA. - PETROBRÁS, o que a
torna, sem efeito, \

Jaraguá do Sul, 3 de fevereiro de 1970
Mário Tavares da Cunha Mello

Fotocópias
Agora também no Cartório,

autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

Declaração
Declaro que foi extraviada a cautela N."

99,802 de 150 ações preferenciais de número. ex·
tremas 28.113991 a 28.114.140 emitida em meu no·
me por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. PETROBRÁS,
o que a torna sem efeito.

Jaraguá do Sul, 3 de fevereiro de 1970
Mário Tavares 'da Ounha Mello

At e'n ç ã O

diversos lotes,Vende-se
Beira-Rio.

Informações - Hilo Gönçalves.
�------------------------------,---------

para Devedores Duvido-
sos NCrS.õ40.736,12

Ja.raguá do Sul, 31 de dezembro de 1969.
Leopoldo Joio Grubba
Diretor-Presidente
Edith Hardt Grubba
Diretor-Gerente
Alvaro-Hering
Diretor-Gerente

Parecer do Conselho Fiscal
OI! abaixo assinados, membros efetivos do'

Conselho Fiscal da firma Ind. Com; Leopoldo João
Grubba S.A., tendo examinado os livroa contábeis
e o Balanço Geral, eacerrado em 31 de Dezembro
de 1969, em reunião efetivada em 21 de Jaoeiro
de 1970, são de parecer, que devem lIer aprovados
os atos e contas da Diretoria, relativos ao exer
cfcio de 1969, convocados especialmente para êsss
fim.

, Jaraguá do Sul, 21 de Janeiro de 1910.
Heinz Blosfeldt
Paulino Pedri

DareyLuiz Buchmann
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em
COM. E IND. BREITHAUPT S.A.
você encontrará o novlsslmo

'G8GOOOIiEAR
Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e garantido.s•.
Antes de- comprar qualquer pnsu passe s�mpre em

Com .. e lnd.Brelthaupt S.A.
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 262
Caixa Postal 3 - inscrição-Estadual n.o 29 - EnderêçoTelegráfico uBREITHAUPT."

GS-segurança total nas curvas· GS-milhares de quilômetros extra G8.com cordonéis3T-proteçào con-
graças aos ombros arredondados, com a nova borracha Tracsyn. tra calor, choques e rachaduras.

LUIZ KIENEN SA
I I

IND. E 0011. DE BEBIDAS
AT. Mal .. Deodoro 'da Fonseca, 657 - J A RA G U J.. D O SUL, SC

Fone 235

Fabricanles de:
Licöres, Refre.cos, Quaranás, Sóda Limonada, Sóda Uva,

.

Gasolas, Xaropes, Bitter, Vinho de. Laranja,

M��icos sãl
da Cervejl

lavlr NEVES S.A.lndústria Catarinense
de Artefatos de Madeira

CGCMF - 84 483 440/001
-

Assembléia Geral Ordinária
Ooneôeaeão
Convidamos aOI senheres eeionistas, para re.

Direm-se em Assembléia Geral Ordmãria, na séde
soeíal, à Rua PIe. Epi'ácio Pesaôa, s/n.o, nesta ci
dade, às 10,00 horas, do di. 28 de fevereiro d. 1570.
p�ra deliberarem sôbre a leguin'., ordem do dia:
110) - Exame, dillcu.säo 8 vo'ação do Balanço Ge

ral, relat6rio da Diretoria, demons'rlção da
oonta de LUCROS & PERDAS, parecer 110
Oonselhe Fiscal 8 demais documentos refe
rentes ao eXeroício soeíal enoerrado em 31
de dezembro de 1169.

.

2.°) - EI.ição de nova Diretoria;
3°) - Eleição do.Conselho Fisoal' e Saplenles;
4.°) - Outeos aseuntoe de int.ri.ae social.

A,iso: - Acham-se à disposição dos aenhores
acionistas, na séde social, todos 08

documsatos, de qoe nata 8 ar], 99, decreto lei n.?
2&27 àe 26.09.1940.

Jaragoá do SQl, 02 de fevereiro da 1976

Nevei S/A· Inll. Cdarinense Art. Madeira
José Carlol Neves - Dir. Comercial

L ê'i á
A

"Por Esse Mundo de Deus'"

Segundo o Dr. ßerül
Joseph.on na "Revisla Mé
dica Sueca", a eerveie não
é ebsoluremente nociva e

em qUllnlidades modlindas
pode alé aer -conaumidl
por pacteares que sofrem
de dislúrbios do sillema
clrculatõrto.
O efeito diurético da

cerveja é maior que o da
,água e como é quase
isenta de sódio, estimula
a secreção de sal nos rios.
O arligo faz ainda re

ferincla a uma sérle de
pesquiees . realizlldas por
êle e um Ilrupo de clearís
tas suecos bem como aos

chamados "ensaios de

.Mllwaukee", relertvos à
mllsml! teerte.
Eslls pesquisas com

provaram realmente que
o etelto d i U r é I i c o de
cerveja é maior que ó da
állua, comendo a mesma

proporção de álcool mesmo
no caso dll cerveíe que,
contém lúpulo. ,F=================-=

Como se sabe o lúpule
lern por lua vez, um

eleito sedatívo. O Dr. Jo
sephson diz Illnda qUI
embora o valor rerepêurteo
da cerveja seja pequeno
ela pode ser considerada
inofensiva para os que ... Um livro de agradável leitura 8 do me-
sofrem de moléslias car-

díacas e ourroa dislúrbios
Ihor quilate literário. ("A Notioia"-Joinville).
, I

da circulação.. 'A venda na Tipografia Avenida
Especlelmente para os

"que são forçados a um _

• e na sua filial. --

rigoroso reglme com

I
pouco sal ou de poucas .

-

calorias esl. notícia é

�_"'��--'4�agredável. O artigo retere-
se lambém ao conltúdo ""r JLlIlIn° 71 iii PI �

j I�: g�:::aB �� :������as �� lU! /l.,�\\" seuza
! �c::::::oc:::::o t ADVOGADO n08 fôros de

:,' M . U O A S 'i Sio 'Paulo � Guanabara - Estado do
Janeire - Brasßia.

Fr_rffer•• e O",.,.elll.l. Processamentos perante quaisquer Mi.

Lu_afeiras, Pece,ueiros, t nist�rios, Autarquias e Repartições Públicas
.

Kaldleiroa, Mafllieiras, Ja- ,
em geral.

.

boticabeirall,etc. KoseiNs

+
Escritório CeDtral:

\

DahH••, Oam6lias, CQDi- A 'd F klo R '1 23 G O iferaa Palraei-s ere ekl vem a ran 10 ooseve t, - rupo 3 3
, --,.,. (Fone: 52-1884)

P:SÇAM CATÁLOGO 'Z C - 39
'

ILUSTRADO

L'io
de Janeiro

�.

Le�p.ld. Seidel Estado da GUAfiABARA,
-CORUPÁ- ��

�c:::::ac:::::>

I UIB�e·SI .1 'lflCI·II �Dr. Fra.eise. ADtom. Picc:ioae
I" Um t e r r e n o 14x36 .

l!I!I[:I::.DICO ... C.K.l!I!I[. 1'Z"

situado na RUB Prof.
.

Antônio E.- Ayroso email Cirurgia e Clhúoa de ÁduUol e Criançal
um terreno de'17x�5 com Partos - Do.nça. de Senhora�
cala residencial de ma
deira de 7x13 situada na
mesma rua.

.

Informações no looal
com o Sr. Mário Funke.

MÁRIO TAVARES

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
,R.siliiDcia: Dr. Nereu Ramol, '19

€lO.UPA. - •.A.NT....._y.&X....:a.IftA ·1
Vende-SI Terrenos I MADESUL Ind. e Com.
Situado 9 km. do centro •

Produ'tos ANTARCTICA I ��v�o���:Pá DàaSI1�t���� oferMÄRCE;ÊIROS,
to, tendo 10 a 12.000 m.2

.

altítude cerca 800 m.tros que lenham lambém c8ohecimenlos de beneficia-

própria para oonstrução menlo de madeira e mon lagern de paredes de

Chopp, Guaraná Antarctiea, Sóda Limonada, Água Tônica, de casa de veraoeio, IlImbria em acabamenlo de alIo luxo.

Club Sóda Guaraná Ca"ula Pilsan Extra Faix'a Malzbier Porter. Inform.ações oom o .Sr. Candidatos deverão apresenlar'lIe iIÍ Rua
, y , " " Kurt Htllbreoht, Caixa Cei. Procópio Gomes de Oll�eira, 1.087

POltal, 7 Corupá.

Distribuidores de:

Reveade40res de: I

C o o a C o I a, Fanta, Água Mineral, Vinagre, Whisky,
Conhaques, Cinzano, Martini, LicOres, Dubar e Chocoleite.

Ateade com prestesa a casameatos, lestas e bailes.
Kienen liefert seine Produkte prompt für Hochzfiiten, Feite und Ball

- l1eluchen Sie uns oder Telefonieren ai. an '235

Ltda. I

---------- /l"--------------__,.---

, Ca.Jla�1 III Elllalil
Clril.

O haaleamenlo d.
Bandeira e o canlo
do Hino Nacional são
obrigalórios, uma vez

por semaaa, Im Iodos
os e8labtleeimenlos
de 'qualquer griÍu de
ensino, públicos ou

parliculares.
-

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

I

Representaçào
\ Elemento residente em CURITIBA,
regi�trado no CORE do PR. desej a re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. Fayor
dirigir-se ae Sr. A. J. da Silva.

Caixa P08tal, 1398
. CURITIBA - PARANÁ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lliz KieRen E��� �e I��nv�c�!�� �e 8e�i�BI '�B"'�E""B"=I"'D"=A""'=S""'-'=M""'=A""'X·==W······I·'·L····H
......

En
..

xL···M
...

·'�S·=/.·A··=;IFica�s:::�:��s�:���h�;�i���!�istas para � • .il
participarem üe' uma assembléia geral ordinária, ai:. ßrealizar-se no dia 03 de Março de 1970, às 15 horas, ! R e vend e d o r da' . gna séde social, à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, .

:�657, em Jaraguá do Sul; afim d� apreciar a seguinte f!
B R A-HMAC·HO PP !�Ordem do Ola g.

:l1} - Apreciação do relatório, balanço de pa- f: :recer do Conselho Fiscal, do exereíelo encerradog.
.

1a15,08/69. :J. J' ,

d S 1 :�2) - Ele!çio da nova Diret�ri.. ti em aragua o ·u. B.3) - Bleíção do Conselho Fiscal. p' :)

�OTA��u�:�.�::e!s���PO.iÇãO dos Senhores fl Al to Vale do I taiaí. � e. agora l1Acionistas, os documentos de que trata o artigo 99, f:
t b

D

t d
.

l�do decreto-lei 2.627, de 26/09/40. f: am em 1n egran 0-sena :Jaragná do Sul, 02 de ,Fevereiro de 1970 fi G d FI
- ,

l-
:

Luiz KieneD S.A. Ind. e COlD:. de Bebid.as ti ran e orlanopo IS. ßGerhardt A. E. Lessmanu, Dir. Co�erclal g - q :-- _

Assembléia Geral Extracrdinária

�: Onde além dos seus produtos revenderá ß Correio d.o Povo ISio convidados os senhores acioDillt.iI da Firma : � um Jornal aLuiz Kiesen S.A. Indúltria e Oeméreíe de Bebidas, : B R A H M A C H O P P 11 Serviço do Povo�:r:oad�:.;���éi�!re�al d.:t��%dinà�ri�5 ah��!�z�r��. gléde social à Av. Jal. Deodoro' da Fonseca, '657, e�I .... ·.lL.......V ......,=====-=· .. ····" ..· .. ·,· ......-.

��'�i��dade, afim de apr�cj'àrem a ""?" Ordem Edital de Convocação lE�ntal� �e lLen�ãllßaJ aUlllento do Capital, com aproveitamento O Presidente do Botafogo F. C., da Barra do .

de reservas. Rio Cêrro, nêste MUBicípio, convoca todos os seus O Doutor Carlos Prudêncio, Juiz de Direi-b) Alteração Parcial dos Estatutos. associ.dos para se reunirem em As.embléia Ge- to Substituto, ..m Exeretelo nesta Comarca dec) Assuntos Díversos. ral Ordinária, em Bua liede social, às 09.00 horas Guaramirim, H.tado de Santa Catarina, na formaJaragué do Sul, Oi! de Fevereiro de 1970. do dia 15 de fevereiro de 1970, para deliberarem .tla lei, etc...
.,

Luiz Kienen S.A. lnd. e Com. de Bebidal sôbre a seguinte: Ordem do Di. .Gerhardt A. B. Leeamaun, Dir. Comercial FAZ SABER a quem o presente edital de
1. - Prestação de Conta. Leilão eom o prazo -de déz dias vir, dêle conhe-2. - Eleição d. Nova Diretoria cimento tiver, ou interessar possa, que levara a
li, - ABsuntos Diversos de interêl.e da So- publico pregão de venda e arrematação. no pró-ciedada. ximo dia 26 de fevereiro. às 14.30 horas. à porta
'Jaraguá do Sul (SC), 22 de janeiro de f970. principal .do Hdifclo �o Forum ,desta Co�arca, Ia

Harry Marquardt _ Presíâente- quem mais der e maior laace oferecer, índepen-
� 13 dente da avaliação, o 'objeto abaixo transcrito,

penhora DOB autos de Ação Executiva que OTTO
LENZI move contra SEBASTIÃO SANTOS TOMA
SELLl: - "Um Televisor, marca Phillíps, 23". côr
moveI imb�a, e· .que foi avaliado por NCr$ 700,00
(Setecentos Cruzeiros novos).

H para que ninguem possa alegar ignorância,
mandou expedir Ci) presente edital, que será afixado
no lugar de eostumae publicado na forma da lei.

.

Dado e passado nesta cidade de Guaramirim,
Estado de Santa Catarina, Cartório do Civel e

Anexos, aos cinco dias do mês de fevereiro de
mil noveeeutos e setenta. Eu, (as) RAlF fAlTlI Escri
vão, o datilografei e subscrevi,
(as) Carlos Prudêncio, Juiz de Direito Substituto

CERTIDÃO

A Dire\)ão do Colégio Divina Providência
saúda OI Sr. pais e alunos e aolicíta Bua atenção
para as aeguíntes informações:

- A inscrição para OI Exames de 2.& época
s�rá feita no dia 16 de fevereiro das 8 às 12 horas.

- O exame terá' lugar nos dias 17, 18 e 1-9
de fevereiro às 8 horas.'

-- Os resultados serão forneeidos no dia 24,
pela manhã.

Neste mesmo dia 24, o expediente ellcolar
eltará aberto para tôda e qualquer solicitação e,
alenção, também para escolha de IUllos. Pedimos· enca
recidamente atenderem a Aste horário para que o

Colégio possa organizar suas clessea.:« que faci-
litará o inicio do ano letivo. ,

- As aulas começarão no dia 2 de março
pára todos os cursos, obedecendo ao seguinte ho
rário:

Turno matutino: às 8 horas
Turno vespertino: às 13,30 horas.
- O Colégio solicita o comparecimento dos

seguint"s pais para tratarem de assuntos de. seu
interêsse:

D. Infânêia da Silva
Sr. Heinz Gerhard Leitzke
Sr. Cláudio Oliager Vieira
Sr. Paulo Roberto Gneipel
- AOB Srs. professOres convocamos para

uma importante reuniãG a 8e realizar no dia 23
às 8 horas. Sua presença é nos indispensável, e FAZ SABER, a todos quantos o presentesua colaboração, valiosa. SUPERINTENDECIA DE SEGUROS PRIVADOS Edital com o prazo de 10 (dez) dias virem, dile- A todos os prezados professôres, aluDos e conhecimento tiverem ou interessar possa, que noSr•. pais, o Colégio dá as alegres boas vindas e, SUSEp. DELEGACIA EM SANTA CATAIINA próximo dia 26 de fevereiro, ás 14 horas, o Portei-consciente de que a educação é a resultante do •

ro dos Auditórios dêste Juizo, levará a públicoesfôrço conjug.do entre lamUia e e8cola, olha
AVISO AOS PROPRlETARIOS DE VElcULOS pregão de venda e arrematação, à Porta Principalcónfiante para o ano letivo de ,1970, ssperando .do Edificio do Fórum, a quem mllil der e maiorque � bênção e proteção divinas nos acomp.nhem A Superintendencia de Seguros P r i v a dos I a n c � oferécer.. indepen?ente da avaliação,sempre.
_ SüSBP, Orgão de fiscalização Federal de Segu- os

.
obJetos a b a I x o rel�?lonados... Pllnhorados

r08, .vila aos Srs. Proprietários de veiculos, que
a firma JOSÉ I?EQUHCH ESPÓLIO, nos autos

deverão renovar os aeguros obrigatórios, até a de Açio Executiva que lhe mo_ve HELIO DE CAR·
data do vencimento do seguro em vigor, para evi- VAL�O C.uN�A: 1) Uma Máqulßa de S<?mar Mar
tar multa e apreensão do veiculo. Comunica outros. ca Ohvettl, N

.. 111.028 - 2) Uma MáqulDa de So
sim, que a multa minima será igual ao valor do mar Mar�a Oh.veth, .N. 99174337 -, sendo que ca,

seguro e até NCr$ 20.0!l0,00 (Vinte mil cruzeiros da máquma. fOI avaha?a em NCr$ 430.00 (Quatro
novos) conforme determina o Artigo 20 do Decreto centes e Trinta CruzeIrl�s Novos) CaQa.
n.O 63.260/68

.

Em virtude d? que, é expedido o presente
Florianópolis (SC) 22 d. janeiro de 1.970 edlt�l que será afixado I?o lugar de costume e, .

pubhcado na forma da lei.
.

Maurity Borge8
. D.do e passado nesta cidade d� Guaramirim,Subst" AutomátiCO do Delegado e. ExerciclO, Estado de Santa Catarina, no Cartõrio do Civel e

Anexos, aos doil dias· do mês de fevereiro de mil
novec(\ntos e setenta. Bu, (IS) Rllf fALIl1 Escrivão,
o datilbgrafei e subscrevi. .

(as) Carlos Prudêncio
Juiz de Direito em Exercício

� "'II ......�"O -"'4 ...."O ....��
J DPe Reinoldo UuP.P.· 1

.. VI§ITE�1I0§ .. J
_

II A_VOGADO II
.

i
MADESUL !nd.ecom.11da.1 J /' E."il6rio .0 1"0 d, .......iI.... l
Rua Cei. Pracopio Gomes de Oliveira, 1.587 L_... ���A:U",�':O, :��D-_F�

Escola Normal
Divina ProvidênciaI

�Avenida Marechal Deodoro da FODseca. D.O 710

iA.RAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

/

Agora em .Jaraguá__.."""...,.. ...... __..",.v__.."..__............"_..",...",,..

'Moderna Industria de Beneficiamento
de Madeiras. ASSOALHOS, FORROS,
LAMBRIS, PAREDES DIVISORIAR p,
RESIDÊNCIAS E ESCRITORIOS,
TACOS E TABUAS APLAINADAS.

FÔRRO PÂULISTA ... Pinho ta.
•

m2. NCr$ 4,70

A
-

venda na

So e. G r á fi c a
Avenida Lida.

O Doutor Carlos Prudêncio, Juiz de Direi·
to Substituto em Exercíci. na Comarca de Guara
mirim, Estado de Santa Catarina, na forma da lei,
etc ...

Sociedade Esportiva
U

João Pessoa"
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
J

Pelo presente ficam convocados os sócios
acíeníetae desta sociedade para a Assembléia
Geral Ordinária à realizar-se no próximo dia 22 de
fe'Vereiro do corrente ano às 08,30 horas no salão
Joio Pessoa com a seguinte ordem do dia:

a) - Prestacão de Contas e relatório da dire
toria referente o exercício de 1969.

b} - Elflição de nova diretoria e respectivo
conselho fiscal.

c} - Assuntos dlversos.
§ Lembramos aos Intereseadoa que de acôrdo

COm O capitulo XV, art LVII dos estatutos deata,
as chapas para concorrerem à eleição da nevar
diretoria, deverio ser apresentadas à atual dire
toria á requerimento do candidato a presidente,
.ssinado por todo. os membros compoBentes da
mesma, até o dia 12 de fevereiro p.v. impreterf·
velment8.

Pelo comparecimento de todos, antllcipamos
nOS808 agradecimentos. .

.

ltapocuzinho, Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1970
João Lúcio da Costa - Presidente

Certifico que a presente cópia confere com
o original do que dou fé.

Guaramirim, 05 de fevereiro de 1970
Ralf Faltin, Escrivão

Edilal de Leilão

CERTIDflo
Certi�icio que a presente cópia ·confere com

o original do que dou fé.
Guaramirim, 02 de fevereiro de 1970

Ralf· FaUin, Escrivão
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eh tr O m O tore s J a ra U u á S. A. 6% pua as ordinárias. Observe-se que. o mesmo critério é extensivo, "pro
rata-temporis", em relação as ações subscritas e integralizados durante 1969,
objeto do pr6ximo aumento de capital, também em 28 de março vindouro.
Estas ações, da mesma forma, partieipllrão dos fundos e reservas até aqui
oonstttuídos.

PARQUE FABRIL - Consolidamos a äraa de terras de nesse par-
Prezados Senhores Acionistas que fabril, que agora centa com 29.991 m2 e 4.258 m2 de Area construída,
É com prazer que nos dispomos a apresentar nesta inoluidos ... 4,21 m2 de 2.° pavimento, local em que estio instalados os MANAUS, 9:-- Por faha

a V. ·Sas., o Balanço Geral, a Demonstração da escritório. da administração geral. de verbas, Il Legião ßra-
Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - O percentual de inversões em sileira de Assislência fe
Fiacal, abrangendo nossas operações do exercício mliquinas e equipamentos, atinge 118,77% sôbre o exercício anterior, e chou lôdos seus poslos
de 1969. . 415,77% sôbre 1967. que vão do Careiro a

Os hons resultados que colhemos, apesar do De público. a nossa gratidão 8: todos quantos. direta ou'!ndire18me��e I Chàpede, originando um'
"ano difícil" que foi 1969, como acentuam os Indí- tem participado conosco dº empreendimento.WEG, ! .em especial à M.1:IDlCI- dos problemas socletsmais
oes gerais, �c�lDômicos � fínanceiros, notada�el!te palidade, nas pessoas dos Exmos. Srs, Prefeito Municipal e yereadores, os

grave pare o órgão que
ao setor �letrJco-elatrônlCo. reforçam nOS80 .ohm_Js· quais, autorizaram o fechamento parcíal da, Rua P.rof'. AntÔ�lo. E. Ayroso, no ano pessedo _9lendeu
mo, e D_Ja�s um_a vez, conflrmaD_J que o� prlDctpl�S na extensão das terras de nossa propriedade. e <:uja .vla, fa�la !ã, pareIl d� a mats de 40.000 pessoas,
de adml�lstraçao e.m que nOI vlm.os epoíando, estão I n0880 imõsel, evit�ndo al!Jsi�, que �8 clrounstâneías expausronara nos obri- entregou mals de mil cer-
em perfeita analogia com a atualidade. gassem a tranaferír nossas tnstatações para outro local. lificadosde curses dtversos

. Parmirímo-uos transcrever aqui, treohos dos Jaraguã do Sul, 14 de janeiro de 1970 Segunda o d i r e I o r da
discursos proterídsa pelo ilustr� Sr. Dr. MANOEL Ergon Joã<;> da Silva,.Diretor Presiden_te LBA. sr. Guilherme Nery,
DA COSTA SANTOS, DD. Presidente da ABINEE Geraldo Werninghaue, Diretor de Producão rel verba foi corrada com'
- Associação Brasileira da Indústria Elétric,� e Werne� Ricardo yo.igt, .Diretor ,TécnIco a criação da Loterle Es.
Eletrônica: Em 10 de dezembro de }9�8 -

... VICente. DOOl�lI, Diretor .c?m8r�lal portiva.
A produção e a venda de motores elétrieoa aCUBOU Ottc Kutscher de Oliveira, Diretor AdmlDlstratl'fo
ponderável acréscimo. cêrea de 40% sôbre os Ínài- Eugênio José da Silva, Diretor Adjunto Foguete
ces de 1967, o que, além de representar um resul-

B LANÇO GERAL d 31 d d b d 1969 NATAL,9-Poilançado.
lado auepicíoso para êSBe setor fundamental da A e.cerra O em e ezem ro e

na base especial da "Bar-
indústria, revela que. se regiatra uma nova acele A T I V O reira" do Inferno", o se-
ração do processo de desenvolvimento, com invas-

1.1. Imobilizado gundo fogueIe "lsvelln",
tilllentos em n09811 instalações 'induslriais ou em Imobilizações TécDicas de fabricação norte amerí-•

reequipamento das já existentes ...
" Em 12 de de-

Terrenos, conatruçõas e bea- canil, medindo 15 melros e
lembro de 1969 - ..... O ano não mostrou os feitorias e Oenstruções em pesando 1.600 kilos, com
mesmos índices de resultados oferecidos pelo seu

Andamento 360.593,36 quatro eSlágios. A princí-
antecedente. Desde os primeiros meses, regtstrou-sa Mãquinas e Pertences, Má- paI Ilnelldede do lençe-
um certo arrefeeimento do mercado em alguns .e-

quinas e Pertences _ Pro- menro se"lundo as Iontee
tores da indústria eletro-elatrôníca, como, aliás. em [eto de Expansão Industríal mtlíreres, foi m e d i r ilS
drioH ramos manufatureiros - isso devido, ao que

em Execução, Ferramentas radiações solares dos raios
parece, a8 difiouldades '·de erédito que de form,a de Estamparia, Ferramen- de hidrogênio, durante "o
imprevista marcaram o período inicial do ano e que, tas. Moldes ,ara Fundição, cone de aombra", Nos
atingindo o comércio e o consumidor, provocaram Moldes pau Fundição sob próximos dlas, será lan-
uma retração de compras. Essa situação psrmane- Pressão, Diapoaiti,os, Insta. -çedo um outro foguete
ceu, com variantes pOlitiva8 ou negativas. durante

laçõ81 de MAquinas e Male- "Javalin" com oe mesmo,
o primeiro semestre e, quando se aguardava que a

riaia paea Eatudos Técnicos 1.463.774.92 obielivos.economia reagisse na segunda metade do ano, oa
M6veis e UteDlÍlios. Biblio-

acontecimentos polUioos dI! setembro perturbaram taca e Veioulos 421.904,03 2.246.272,31 ()
a retomada e alé agora, mesmo com o completo Ati,o Imobilizado _ Conta
aclaramento do panorama político-eoonômico, os

Renaliação _índicls da atividRde industrisl e oeroercisl não el-
Imobilizsções Financeiras

tão S8 comportando na forma das previsões. Mesmo 2.1. Dlsponl,eJ'auim, n6s não podl!mos dizer que o balanç., do Oaixa
ano seja negati'fo. Fói, sim. um p.eríodo muito mai! Bancos
difícil e complexo que o de 1968. com uma série

1.1. Realizável I carla P'8ZD
grande de fatôres, alguna dêles imprnistos, a par- Almoxarifados, Armazéns e
turbar os projetos e o desenvol,imento 406 planos Produtos em Fabricaçãode produção " de tenda das indú.triss e, por con- Títulos I Obrigações
8eqüên�ia. os seus �Iquemas finanoeiros ... ". Clientes

Nao nos deSCUidamos com o prepa�o IOte!ec' Contas Correntes
luaHécnico

,de.
nOBSOS colaboradores. cUJa

equIPe·13.2.
Realizifel a Loao._ P'IZO

agora em numero de. 400, estA c:onveDlentlmente Thulos e Obrigaçõeil. incluIntrosada nos prel?6sItos da empr�sa. .

. Bi,e Adicicional RestituÍfel-
.

O nosso projeto de. expanaao, parCJa�mente Lei 1474/51, Sudene, Sudepe,flDan�ia�o pelo Ba.noo NaCIonal do DesenvolVimento
Turismo, Adicional BN1)E

Econ�mlCo. en,c?ntra:se. em andamenl� normal.
o
e
Decreto n. 62/66. In'festimen

em numerQs flSICOS, jã Implantado �m cerca d� 30 Yo' to em Ações-Deoreto-Lei
AlltuIDas das modernrB�lmas m'qul�al em Impor-

n. 157i67. DepósitOB para o
taçao da Alem�nha OCIdental. deverao el!contrar-se Fundesc e Thuloa a Receber
.� pleno funCIOnamento em mead?s de Junho pró' Participações em Emprês8B
xlmo. e nosso Depa:!amento T�cDlco ��té prepara- Reflorestamento
do par� exeou!ar o know·ho_!l'. adquJrl�o da en- 'Dep6sitos Caucionados
g�n�arla alema, ,da. qual. 08 ultl.moB proJetos deva-

4.1 e_alls de Resullado Pe.�eale
rao IOgressar ate fIOS de fevereiro porvir. '. _ .'

Segue o quadro comparati,o entre importan' Despel8s Diferidas, Premlos
tiS itenl d� n0880S balançoil de 1967, 1968 e 1969. de Seguroa a Vencar, Reflo·

além de alguns comentärios sôbre t6picos de relêvo, rpeatam�nto ICC�.ntraptaddo n��lé" b I
• . arcerla, !U. en e ,a 01 ·.e um a aallo-aoonomlco:

Perdaa de Câmbio e Corre- ,

.

A T .I V O ção MonetAria sôbre Fínan-

DisponÍgel 87.759.22 187.668.36 57.253,68 oiamentoa Contraidos

]tealizA"1 a curto prazo 1.132.399.60 2.282.579,82 3.298013.04 Eqaipamenlas e .Ob'ls do
I f,ojelORealizável a loago prazo 59.450.43 162.163.49 391.963,18 Elpansional financiado P.'&llBeu

Imobilizações técnica8 4,35.512.63 1.026.764.64, �,2\l6.272.31 peJo liDE
Imobilizl"õeil - c/reavaliação 113.317,4,3 177.871,59 29385\1.10 Saldo ii execular, inclusive

Y despesIs correlalas e Impôslo
PAS 8 I V O de Renda pago na fonle sôbre

Exigível a ourto prazo 761.369,75 1.096.121,67 1.983.585,30 "KBOW How" liquidado
EXigí,el a longo prazo 198,870,80 696.234.31 1.293.314.25 P,ejelo FU.GIRO-IIDE (ReI. 2212!69)
Não Exigível (Patrimônio) 822.561,26 1.1102.746.57 3.19i.774,73 Saldo a ingressar

Balanço Econômico em 31.12.69 5. 1. CaDlas de Compenslcão
1 592 14,7 05 Seguros Conlralados, Trlllos Cullurais,Patrimônio Líquido em 31.12.68 '214,:543:00 BNDE -Alien.ção FiduciárIa li Hi�oleca,Aumento' de Cepital em numeririo

Açoes CaUCionada" Tflulos em Cobran-
Variação do exercício d. 1969 da oorre- I çd-Caução, Dep.ósil�s Vilculados·POTS-vão monelAria do ativo imobilizado 114.731,4,7

Oplanlts e Não Optanles, Bens de Ter-
Fundo de correção monetbia de ohriga- ceiroa. ASlialência Técnica de Penne.
çõea do tesouro nacional 84,2,72

cedores, THulos de Terceiros e Bens de
Rédito liquido de 1969, assim distribuido:

Terceiros em ESIUdbS
Manutenção do capital de giro pr6prio 70880,73

Tolal do AlivoFondo psra aumanto da capital 691.251,97
, Fundo de reserva legal 42,811.15 804.94,3,86/ 920.018,04 •

Patrimônio Líquido em 31.12.69
. 2.726.708.09 6. 1. Elial"l 8 Cu,lo Prazo

Rentabilidade do Palrimônio :LíquidO � Re,lstrou;se e taxa de 67,24%. CaDlas Clf,enles
DI'relorDsDiversos, Represenlanlel e �

íNDICE DE LIQUIDEZ, - Face às imobili�Bções que. ,�m sen.d� Fornecedores
COncretizadas, para atender à execu,ão do noss� projeto ClxpaDillon�l, verlf!· Bancos-Conla Bmpréslimos
COU-se uma redução, relativamente ao ano anterior .. Em 1968! o indlce de 1I-

THulos Desco'nlados
quidez 8CU889a 2,25, passando agora para 1.69•.multo bem Situado, aorescen· Dill,sas. Pila,
t"SI, pa�a uma amprêsa em nivel de desen'folvlmento de tal. natureza, co� Contribuições de ::>revidêncill, ImpÔslo
planos para triplicar II. atual cap"cidade produllva, sem deSCUidar-se do aprl- de Renda nil Fonte. IPI. ICM, Tllulos a

moramento da qualidade de seus produtoil. Pagar e CODlaa II Pllglr
DIVIDENDOS - A exemplo do períodO pa.IBado,. propuzemos à As·

P
8embléia Geral OrdlOária, que se realizará no pr6xlmb_ dia 28 de ��rço. a 6. 2. Ellgiyel a Lonoa ,azo

lIiatribuição de dividendos na bue de 18% para as açoes preferenCllal8 e de

(CGCMF 84 429 695/001)
RELATÓRIO DA DIRETORIA

LBA fechou
no Amazonas
Ve.rba:

I

1.450.958,33
24.061,53

1.753.991.11
69002,07

293.854,10_ 2�4�:��&�� 2.54,1.386.4,1 IUI Illorizou PlflMffi
57.253,6811 cillbrar Cllulnill

FLORIANÓPOLlS - o
Chefe do Execulivo Esla
dU11 aUlorizou o Plano de
Melas de seu govêrno a

'celebrar convênios enlre
o PLAMEG, prefeituras
municipais e o Deparla-
menlo de ESlradas de
Rodagem do Estado, para
a execução, dos serviços
de ralificação, alllrgamenlo
e reveslimenlo primáriO de
eelradas municipllis. Tlm
bém ficou aulorizado

172.915,99 adilamenl. ao conlrlllo com

60533.93 firma e�pecialiLada, obie-
;158.296,26 livllndo II realização de

217,00 391.963.18 �.689.976.22 esludoll e .pesquisas para
--�-----

definicão de proielos de
viill>ilidllde de expansão
do selor energélico, .'ravés
d. Comissão de Energia
Elélrica.

10:750.95
4,6.502,73

3298013,04

191.251,19

1.3116.047,22

300.000.00 1.827.298,41
"

PA.SSIVO

4.636.345.03
12.751.!59,75

-143.708.26
510.763,16
252.728.86
873,184.56

203.200,46 1.9811.585.30

Conlinúa na Se:xta Página
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'Enlace
Enke . Donini
Duas coshecldea Iaml

lias jaraguaensel unem-se,
Ja ra9 Ua, S.'A. nesta dala, pelo consórcio

de dois de seus dilélos
filhos. Queremos nos re
ferir ao casamento da
j o vem acadêmica, Srla.
Florilda, filha benqulsra
e prendada do c a s a I136.500_00 1.293.314.25 3.276.899,55 Erwin (Naír Vosgerau)
Enke com o j o vem e
dinâmico d i r e I o r da
Elerromotores Jaraguá SA.,
sr. Vtcente Donlní, filha
do casal José (Rosa)
Víeenre.

�U[ VAI PELO LlONS EletromotoresContinuação
õancos-Oonte Empréstimos

DlmSDS I ralar
Tftulos II Pagar
7. 1. liD Ellgiiel
Capital
Fundos e Reservas Livres
Previsões
8. 1. Conlas de Resultados reDllenles
C o n I a s a Regularizar, Produlos em

Comodeto, Variações do ICM sôbre o

Iavearérle, ICM Pendenle
Lucro à Disposições da Assembléiii Ge
ral (Parle relative lies dividendos) ..
Equlplm.llos e Obras do rrojelo Elp.lsloDII
finucia'. rarclal.enle pelo BIIE

Saldo II exeeurar

rrojell fUIGIRB-DIB (Ref. 2212/69
Salde a Ingressar
CblqUIS em Trânsilo
9. 1. Clnlll de compenslçio
Contratos de Seruro!', Tretos Culturais
Conlralades, Alienação Piduciiirla de
Equiplmenlos Indusrrlaís, I n c I u s i v e
os Censtentee do Preleto Expilnsional, e

Híperece, Caução da Díreterle, Eadossos
para Cobrança-Caução, Valores DeposlDeixando de lado o indiferentismo, abjurando lados-FGTS, Clienles-Assislência Téc

o comodismo, sobrepoado o pessímísmo, coíoque- nica, 3ens Remelldos a Terceiro!" Cllen
me-nos afoitamente a trabalhar para servir,.serviD- les-GlIrlnlias e Clienles- Leboratõrlo _
do para trabalhar. Não durmamos sôbre loiros Técnico
eonquístados no pallad�, pelo contrário, d�sper- -Tolal do Passivotemos para o trabalho, Já que o descanso fmal é
prerrogativa da eternidade.

_

Animados pela união que nos congrega, oon·
cretizemos cada qual noesa parcela de ellfôrço na

realização de uma grande missão SERVIR. A cl.da
qual sua parcela de cooperação, cooperação que
seja confiante, generosa, integral, decididaz, A to
dos o seu quinhão de glória, cujo mérito advém
do trabalho, por vêzes árduo e ebscuro, mas sem
pre nobre e enobrecedor.

Assím agindo, nossas vitórias serão tBnto'mais
numerosas e meritóriss quanto maís generosos 6

exemplares formos no exercício e na prática de
nosso dever de SERVIR. lembrando-nos de que tê
da a vez que a vez da consciênci� nos impelir ao
SERVIÇO DESINTERESSADO, como bons loldadol,
deveremos responder: PRBSENTE.

1.156.814,25
com Alegria e OtimismoServir

CL Paulo Moretti

1.700.000,00
1.048641,09 2.748.641,09

447.133,64 3.195.774,73

O cumprimento do dever, a obediência 80S
principiai que dêle emanam nos acenam não só o
caminho' do prazer, mas concomitantemente a es
trada da cruz. E durante nossa vida terrena, não
raro, o caminho da cruz é o que nos conduz com
Inais freqüência à felicidade. E dêste caminho não
podemos fugir, nia IlOS cabe recuar e sim segulIo
desassombradamente, malgrado 6S tropeços que
possam ocorrer, apesar. dos dissabores' que dêle
possam advir.

A eclsbcreção dOB que nos cercam, a dedlea
ção dos que nos rodeiam, o apoio dos que parti
lham de nossa reaponsebílídede serão verdadeiros
tônicos reconfortantes na senda do dever, o que
nos, levará a agir e a servir. com alegria e otimis
mo.

o álo civil lerá 'como
paranlufos, por parle dos
noivos, os segutnres casais:
José Carlos Neves e Maika
Blasfeld; J o ii o Balista
Prim e Lilian Doubrawe;
Dougles ôrange e Ivone
Wolf; Euchel] Raduenz e
Ieda Müller; Juvencio Men
garda e MarIa Prim e Olavo •

Marquardt e M II r i I z e
Dornbusch.

A ceremônia religiOSIl
lerá lurar, logo mais, as
dezoito hores, ni! Igreja
Mstrtz de São Sebastião,
I end o como patrlnhcs,
por parle da noiva, o sr.

�ario Ponestkí e Senhora
4.635.345,03 e, por parle do aolvo,
12.751.259.75 o sr, Raul Drlesen é Se

nhora.

119.367,08

122.159,97

1.095.356,84

300.000,00
6.356,55 1.643.240,44

Para tanto, trabalhemos juntos, .tercemos ar
mas em tôrno de um mesmo ideal, lutemos para
desarraigar ali c.aulas das defecções que pOIBam
ocorrer, vivamos acordados para não adormecer
mOB na mediocridade.

Demlnstraçãl da Centa 'e "Lucrls e Perdas" em 31 de dezembro de 1969
Débilo

,

CUSIO de Produlos Elaborados Ventlidos,
Prudutos Devolvidos, Impôsto sôbre Pro-
dutos InGluslriBlizados e Casto de Produ
los Elaborados para Uso Próprio
Despesas de Adminislração, Despesas Fi·
nancelres, Despesas Trtbutértes, Baixa de
Llrenaíllo
Rédila Induslrlal do exercício:
Variação a maior em Prevlaão para De
vedores Duvidosos, em relafão ao exer- ,

ereto enterlor 13.631,09
Fundo para Depreciações

.

�xcesso sôbre a laxa normal, relettvamente
à depreciação acelerede.: conforme Reso
lução n. 25 d() GEINEE
Fundo EspeCial de ICM sôbre Equlpa
mealos

Imporle incluido em receitll, indevidAmenle,
no 110 anllrlor
Maalllelçio do CapilAi de Giro Próprio
PUDdo de Indlnizações TrlbalhislAS anle
riorl. lO PGTS
.variação, a maior, em relação ae exercí
cio Inlerlor
raado de Reserva Leral
l'"uDdo para Aumento de Cllpital
Grallficação à Direloria
Proposla di Dlreloria, para II dislribuição
de dividendos 122.109,97 1.0iO,693,86
Crédlte
.VeDdas, FreIe Palurados e Produção para
U.o Próprio
Receills Complemenlares, Receitas Finiln
ceiras, Resultado de Transllções eventu:'
als, elc
Tolais

Após a ceremönle reli
giosa, os noivos recepcío
narão os convidados na
séde social do Clube
Atlético Baependi.
"Correio do Povo",

epresenta lOS dtsttnres
noivos os seus efusivos
cumprtmenros, exreaetvos
aos respectlvos pais.

3.458.661,60

1.729.601,&6

o Carnaval
de Jaraguá

OBS - &te artigo deixou de ser pubI1cado em 81/1/70 por
absoluta falta .e espaço. 23.179,56

8.660,97
70880,73 Embora o carnaVAl dêsle

ano aão leuhil sido o mais
animado, os foliões jara
gUlienses divertiram-se a

conleDlo. A novidade do
cargaval que pissau, foi
o desfile da E s c o I a de
Samba Nova Brasflia, da'
qUAI é seu organizador e
n08110

.

conhecido O iÍ r i o
Valêocio Imicio. A Escola
de Bamba compõe·se de
45 figuras e desfilou sá
bado e 2a.· feira, p e III I
nOS81S prinCipais r u a s,
dando um colorida nôvo
IilO I r f duo momesco. A
poo r Ia Eslandarle, Srla.
Lélia Terezinha R o s a;
apresenlou-se de fórma·
coudigna, o mesmo acon
lecando com a Rainha,
Srlil. Sandra Regina da
Cruz.

Dário Valêncio Inácio,
por êsle inlermédio vem
de agradecer às aUlorida
des que prestigiaram a

apresentação, em espeeial
ao sr. Delagado e aos
Soldados da Polícia, que
colaboraram eficienlemente
no desfile.

2.668,42
42.811,15

6.91.251,97
95.450,00

Então faç·a isso por êles:' aplique. no
-

Fundo
Cr.escinco. Com um pouco de dinheiro você se
torna sócio das mais sóHdas emprêsas dó País,
garantindo rendimentos constantes e segu'ros.

Asegur�ança que você'dá � suafamília hoje,
o FundO' Crescirico dará amanhã;

,'111/1
....'8.r11..i. FUNDO CRESCINCO��.�\."o _

_

6.214.845,79

. 44.111,23
6 258.957.02 6258.957,02

Jllrlguá do Sul, 31. de dezembro de 1969

Eggon João da Silva, Diretor Presidenle
0110 Kulscher de OlivelrII, Bacbarel em Ciências Conlébeis CRCSC - 3046

Administrado por
BIB S.A. -Investimentos, Crédito e Financiamento
Carta de Autorização do .Banco Central do Brasll116

.

Capital e Reserv�s: NCr$[
.'

9.437.::107;46
Procure o I�SSO representante:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

o CONSELHO PISCAL da ELBTROMOTORES JARAGUÃ S. A.,
hllvenilo processado II verifielão e Inálise do Balllnço Geral, demais conlas e
docnmenlos relativos ao exercfcio findo em 31.12.69 e lendo encontrAdo ludo
em perfeilll ordem e exatidão', são de parecer que merecem a aprovação dos
Senhores Acionialas.

I

JarDiuá do Sul, 10 de ilJoeirn de f970

I

ROLflHDO IflHNKE
Agent. autônomo registrado DO Bcmço

Central do Brasil '

IY�aida Mal. florlan�, •. 40 - Jlral06 do Sul - SC. Nelson Driessen
Luiz Perreirll da .Silva, Bacharel em Ciências Econômicas

Hans Gerhard Meyer

•

F O lo C ó p i a S Inslanfaneas

Só no FOTO· LOS,S
AS MELHORES'- PELO MENOR PREÇO - Reconhecidas em Qualquer Cartório
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