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PAZ ESTÉRIL
PROSPERIDADE INVISíVEL,

.'

"Governador Ivo Silveira, com-a devida vênia,
pelo espinhoso eargo que ocupa, vimos respeltö
sernenre ponderar a V. Excia. cer las incongruên
cias observadas DO suplemento mandado editar
pelo Gebtriete de Relações Públicas de V. Excla.
.

Inicialmente vamos nos rebelar conrra o slogan:
Sant. Catarina em rempo de Paz e Prosperidade.
É verdade Que vivemos em paz, porém uma paz
indesejável, uma paz improfícua, como demarasmo,
de ócio, de comodismo, de inércia e de inope
rância, esta paz é estéril e não nos serve.

Quanto a prosperidade, nós em Tubarão e
no Sul Cetertnense não a conhecemos e nem com
II ,melhor das boaa vontades podemos admitir
que exista.

No setor edueeclonal, lemos duas óbras em'

execução. uma delas. o Glnéeío Normal Beniamin
Galottí já deveria estar pronto no govêrno Celso
Ramos e Silbe Deus se podemos usá-lo pare con
faria de nossos filhos, êste ano. Um Ginásio
Indusrriel tambem com alicerces lançedoe pelo
governo Celso Ramos, com .ebselute certesa, não
será. inaugurado por V. Excla,

.

No setor d_ energia que se diz ebundante
estamoa amargAndo o "Pão que o diabo emessou",
com ii CELESC impondo Da "Capital Enerllética".
luz caríssima e um serviço ne rel!10dela�-0 fie
rede que já .ca�(}u preju,lzes 51:l! v6d",s m hõi\�:,
,A CELeSC;, é uma· b"aIJItf,: g'{Jvernaddr. I'

Na tal meta rodovíéríe; eitamos com 20 anos
de etrase. Enquanto em vários países do mundo
corre-se a mais de 100 km. por hora, nós arrls
Climas a vida pare fazer 60 km. em uma hora.
ôe duvidar, venha incógnito fazer uma viagem
até Crlcluma, Lauro Müller ou Braço do Norte.
A propósito, _ Rodovia SC 54. Tubarão-Orevetal
que já devia estar asfeüade, ainda não está total
mente implantada, Ressalte-se que já epsreceu no
'Relatório de 68 em foto colorida. e ainda não
está concluída. A m�la rodoviária. ;para nós é o
maior dos fracassos. 1

Estes são alguns tópicos de um longo IIrtigo,
estampado pelo nosso confrade "Nosso Jornal",
de Tubarão, em 7 de fevereiro úllimo.

Como se vê, não somos apenas nós os que
reclamam intermináveis vezes, parl2 ver atendida
uma reinvidicação.

O recente episódio entre o Prefeito Municipal
de Jaraguá e o Governador; dá ao leitor a exten
são exata em que são lançadas as bases de alen
dlmento em nosso Estado. Parece dar se ao pro
h 'l1a politica mais imP9rlânc,ia, do que ao pro-'
blema de retorno de receitas 1I0S municípios que
mais contribuem l'lra a fl2rtura financeira do

. governo esladual.
Embora assegurem pessôas ligadas ao Gover

nador Ivo Silveira, tanto dos que lhe são da sua

preferência política e mesmo os contrários, de
que o primeiro mandatário calarinense é homem
de .origem humilde. e não sé deixa levar por
�ilprichos, somos obrigados a crer que cutras
fôrças estejam influindo nas suas decisões ou Que,
interessados servem-se de sua amizade para fazer

declarações Que não correspondem ao seu real'
desejo e vontade.

Em recente programa radiofôníco, a progra
mação teria começado com a notícia de visita
que algumee "viúvas" do extinto PSD local teriam
feiro ao chefe do govêrno, de onde teria partido
a seguinte decisão: Para o povo de Jaraguá, tudo.
Para a Prefeitura Municipal, nada. Não se pode.
em sã consciência admitir que um governante
desça a ponto de fazer o jogo da política rasteira,
tão ao gosto de alguns poucos inconformados de
nossa cidade, oe relvlnhes que ainda hoje não
esqueceram a derrota de 196ó. E para chegar aos
seus obletivos, usem de tôdas as arm.... mesmo

aquelas que ferem fundamenie o povo de' Jaraguá
do Sul. Não conceder um empréstimo ao Prefeito,
por exemplo, não vai prejudicar o, sr. Hans Ger
hllr'1 Mayer, que é o chefe temporal do município.
Va: prejudicar o enderneuro normal da Implante
ção da iigua em nossa cidade, tão necessário, a

ponto de ter sido classificado há bem pouco,
como um caso de cfllamidade pública. Vale dizer
que vai preludlcar a saúde do povo, que tão bra
vamente trabalha para que o Estado lenha muito
dinheiro para gastar em outros municípios. Mas
nem isso oe políticos reconhecem. Parll êles, vale
ludo e sacrificam o interesll,' da comuna.

'

_, ÇlUp��t;:' Q ,x-Pljife.lloffila o'ão4l'arll�jpaç�0dcllto'tlgo PSO�DO 'iÍ1Uer,! YeVêrno. ,sabe-s� e Já
for sobejamente explícsdc pela própria emissora
local, o que foi feito -em lermos de entendtmenre,
a ponto de se oferecer 9 vagas pare e formação
da ARENA. 4 vagil' foram eseeguredaa para a
Câmara de vereadores. Não aceitaram. Desconhe
cendo que são os vencidos, queriam sentir à
Mêsa des negociações pera dilar as normas como
vencedor. Isso nem na Cbinà se consegue.

Hole o DSD reclama o seu oslracismo. Expli
quemos melhor. Não é o PSD 10CIIl, pois, segun
do iii última eleição 77% do eleitorado votou com
o atual prefeito e; tendo sido o PSD mlljoritiÍrio
outroramente, há Que se por convir que possui o
voto de confiança da grei pessedisill. Por conse
guinle, são as viúvas do PSD, aQuelas que foraPl
aJl'cadas pela podridão que carregavam consigo,
alijados do preceslo e!eilorlll pelas muitas pro
messas não cumpridas. O Povo sabe disso e

passou êsses polílicos parll traz, que hoje- for
Diam o cordão das viúvas insalisfeilas.

Falam, então, de confusão na ARENA de Ja
rag-uá. Só para quem não conhece o proces'so
polítiCO jaraguaense é que pode concluir assim.
Ou (} cégo, aquele que não encherga a verdade
dos f610s. Nd ARENA de Jaraguá tudo é paz II

entendimenla. Menos os que estão fóra e. agora •

querem entrar a qualquer preço.
Argumenta'se, ademais, que caberia ao Gover

nador Ivo Silveira inlervir plira a continuidade do
processo político em nossa cidade. _ 'Não conce
bem que a ARENA seja formada, apenas, de ele
mentos das extintas UON, POC, PRP e PSO.

Como poderiam as "viúvlls" explicar a última
eleição da Assembléia Legislaliva, onde mesmo

Pedro Colin eleito Presidente II
da Assembléia Legislativa

Pedro Colin. filho de para a ßegunda votação,
tradicional familia Join· ocasião em que se cons

villense, dia 31 de março tatou a elei-ção do Depu
último viu seu nome al- tado Joinvillense - Pe
\lado para as elevadas dro Colin, para presiden
funções de Presidente da te da Assembléia, com

Assembléia Legislativa 21 votos' contra 17 dados
de Santa Oatarina, 8no ao Deputado Blumenllu
em que os Srs. Deputa- ense - Abel Ávila dos
dos d e ver ã o escolher, Santos. Foram el e i tos
por votação indireta, o ainda os seguintes ·mem·
oovo Governador do Es· bros da Mêsa: 1.0 Vice
tado, em substituição ao Presidente, ,D e p u t a d o
Br., Ivo Silveira. Apôs Evaldo Amaral; 2.0 ViceprImeiro escrutínio, que
ola alcançou m a i o r i a Presidente, Deputado'Vi-
absoluta, foi o Plenário valdo Herbst; 1.0 Secre,

Fundado em 1876
Emancipado em 1934

interferindo diretamente o Governador Ivo Silvei
ra,.il Mêsll com 7 vagas foi completamente ocu
pada por deputados da extlnte UDN? Vai. aiora,
o Governador rambem exigir renuncias c amea
çar de riscar do mapa d. Santa Catarina a As
sembléle Lellislaliva?

Fica evldenclado que a PAZ apre,olldll pela
publlcldede ainda está Ionge de ser stcençeda, A
PROSPERIDADE se consegue, grllçlls ao traba
lho dos ernpresértoe e dos operários locais que
se esforçam em fazer progredir Jaragll6 do Sul e,

.
si ainda não elcançemos melhor posição na situa-
,ão geral do Estado, é porque o próprio Estado
os castiga pelos caprichos de uns poucos "poli
tiqueiros" de nossa cidade que devem ser postea
a descoberto.

Isto, Senhor Governador, não se faz, Exem
plos inúmeros aí estão para provar " que afir
mamos. Jaraguá do Sul não pode ser riscada do
mapa, como querem as "viúvas" do ex.PSD. É
preciso ser humilde parA .voítar a fazer parle do
ggvêrno municipal. Com iilrro�âncill. e emeeçee,
nada se consegue. Tudo depende do comporte
mento. Enquanto isso. apelamos para o Gover
nador Ivo SilveirA. Fique com o POVO e com a

ADMINISTRAÇÁO MUNICIPAL. Esqueça as
"viúvas". Elas�.al "viúvas", estão ePctéreil. Não

.

P'peJen!'�I�, dar J;ladu de Ili. Ap�as !azeín o ió'ilõ
das cevefras, de seus marldoe que 4ngllnaram e

erreíeoerem a ponto de caír no atual estado de
\ viuvez. Só uma viúva bem comporteda-póde vol
lar a casar. As que se perderam por múltiplos
vícios, dificilmenle encontrarão um 'segundo
"trouxa". pera rotular de merldo. -

Para voltar às bôas com o Governador, pensa
mos que o Prefeito até esqueceré a falia de con

sideração que o "stell" do sr. Ivo Sllveíra leve
com o, nosso município quando, em recentes expo
sições de seu Govêrno • .fez expôr .em bem capri
chadas fOlns, como sendo de sua administração
o Parque Aa-ro Pecuário "Ministro loão Cleophas",
quando lôdos sabem aqui que o Estado, pelo
Plameg, enlrou apenas cpm 50 milhões antigos,
enquanto que a entidade e o municípiO entraram
com muitas centenas de milhões de cruzeiros
antigo•.

Cremos que o atual Prefeito, sr. Hans Gerhard
Mayer, esquecerá ludo isso. A êle interessa go
vernar o municlpio que se compõe de homens de
tôdas as correntes polfticils.

A êle o Gove'': ,dor Ivo Silveira deveria dar
um voto de c�nfiança. Fazer com que êle· não
perca, como muitos de Jaraguá. a fé nos homens
públiCOS e nos que tem por méla governar li)

Estado de Sanla Caillrins.
Nós acreditamos sinceramente que o Oover

nador Ivo Silveira voltará a pensar em ou(ros.
têrmos. I_

Próve, Senhor Governador, ao jovem Prefeito
Hans Gerhard Mayer, que Sanlll Calininll vive,
realmente, o clima de PAZ e PROSPERIDADE.

6.o Aniversário
da Revolução
A passagem do 6 .•

aniversário da revolução,
foi assinalada com diver
sai! solenidades. Na Câ·
mara Municipal de Ve
reador, o edil Luiz Fer
reira da Silva, Líder da
ARENA, apresentou pro
posição, no sentido do
envio de offcio ao' Pre
sidente Médici, de cum

primentõs ao' Clilefe da
Nação pelo transcurso
do dia 31 de Março de
1970. A proposiçãu foi
unanimemente aprovada
pelos Senhorss Verea
dores.

tário, Deputado Pe d r o
Harto Hermes; 2.0 Secre
tário, Deputado Mário
Olinger; 3 ° Secretário,
Deputado Hélio Carneiro
e 4.0 Secretário, Deputa
dó Francisco Canaiani

/

Compre Malhas de· Algodão
Diretamente da Fábrica.
Não esqueça. Pergunte �s·
preços de artigos co-rn

pequenos defeitos de
fabricação.Como se vê, apesar da

interferência do Gover
nador Ivo Silveira e de
mais homens influentes
na política areniata da
capital, tôda a Mêsa Di

.

retora da Assembléia,
pertence às hostes da
antiga UDN.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Registro
Mario Ehler� e

Anita Sehustar
Ele, brasileiro, solteira,

lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em à Estrada
Garíbaldi, neste distrito,
filho da Alvin Ehlert e

Hedwig Klabunde Ehlert .

Ela, brasileira; solteira,
doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente em à Estrada
Garibaldi, neste distrito,
filha, de Luiz Schuster e

de Ida Krutzsch Schuster.

"CORRflO DO POUO"
hndoçõo: flrlur Mul/er - 1919

Emprêla Jornalística
"COlI'elo do Povo" LIda.

• 1970·
Diretor

':;ugênio Vi!or Schmöckel
ASSINATURA: -_r

ARual • • • • NCr$ 10,00
Semestre • • • NCr$ G,20
Avulso. . . • NCr$ 0,20
Número atrualio . NCr$ 0,22

BNDBRÊÇÓ:
CaLlia Postal. 19

IIvenlcia Mal. DeodOl'o, 210
jaraguá de Sul. S. Catarina

Receita . f e d e r II
Preenchimento de en

dereço na Declaiação
do Impôslo de Renda:

A Assessoria de Re
lações Públicas da De-'
legacia' da Receita Fe
deral, em Joinville, di
vulgou nota, solicitando
que os contribuintes,
em suas declarações do
Impôsto de Renda, de
clarem o local de sua

residência, ou o local
de seu trabalho e não
apenas o número de
sua Caixa Postal, para
não difícultar a entrega
em mãos

....das notifica
ções do Impõsto de
Renda.

Vende-se
1 CaÓtinhão F1rd1F 350:
em perfeito Jstado 'de

eonaereação, a n o 1960.
Para melhores informa
ções nesta redação.
Ooín, Ind,"Schmht S. A.

A venda na

So c. G r á ii c a
Avenida LIda.

Vende-sa' Terrlnos
Situado 9 km. do centro

de Corupá, Ba Estrada
Nova Corupá à Slio Ben·
to. tendo 10 a '12.000 m.2
altitude cerca 800 metros
própria para construção
de casa de veraneio;
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, Caixa
POltal, 7 C0t:upá.

Call1,lnba de Édutqia ·1CiYlla
O haateamento da

Bandeira e o canto
do Hino Nacional �1io
obrigatórios; uma vez

por �emllna, fim todos
os e�labelecimento�
de qualquer grãu de
en�iRo, públicos, ou
particulares ..

Vá em frente
com pneus

Ga
GO,OojiEAR

�

Páginll 2

Civil Edital n. 7.154: de 81/3/70

Aurae Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do r.Dis
trito da Comarca de Iaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina" Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

o

�i Vá direto a

Com. e Ind.,Breithaupt\S.A.
Nós te'?10s o melhor. pneu,�'

ara seu carro: G8 Good�ear, com

Elmbro$(.arre "on.d�d s, c0V,doljf ls 3T e a e� siva borr 'ch� Traf '

propörciona�o mats resistê Ia e' segur'a�a. �enht visitar-�.
, Estamos aparelhados 'para atendê-lo cada 'Vez melhor,

.

" COM. E IND. BREITHAUPT S.I. �'

Avenida Getúlio Vargas, 268 N, Jaraguà. do Sul - Santa Catarina - Fone 262

Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual 0,029 - Enderêço Telegráfico uSRElTHAUPT."

VIiIdir Wille e

Gertrudes Luedtka

LUIZ -KIENEII'S A
I I

IND. E OOM. DE BEBIDAS
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - J A R A G U Á DOSU L, SO

Fone 235

Fabricantes de:
LicOres, Refrescos, Guaranás" Sóda Limonada, Sóda Uva,
Gasoaas, Xaropes, Bitter, Vinho de Laranja.

, 'Distribuidores .te: Produtos ANTARCTICA

Edital n. 7.151 de 30/3/70
, Tranquilo Antonio Oeste

naro e

Jandíra Iris Bubíní
Ela, brasileiro, solteiro,

médico, natural d. Joa
çaba, neste Estado, domi
eillade e residente em

Videira, neste E 8 t a d o,
filho de .Antonío Ooste
naro Filho e Adelinll Za·
nela:
Ela, bra sileíra,'solteira,

professôra, natural de
Jaraguai "0 Sul, domici·
liada e residente em Bar
ra do Rio CArro, neste
distrito, filha de Cons
tantino Roco Rubini 8

de Maria Hruschka Ru-
biní.

.: I
Edital n. 7.152 de 30/3/70

Editàl n. 7.155 de 3ilS/'iO
Tim da Silva e

ROBa Maria Fernandes

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
ragui1 do Sul, domiciliado
e residente em à Raa D.
Pedro II, nesta cidade,
filho de Pedro àa Silva
e de Agripina Bebiano.
Ela. brasileira, solteira,

induetriéria, natural d.
Jaragll6 do Sal, domici
liada e residente .m à
Rua D. Pedro II. nesta
c i d a d e, filha de Raul
Fernandes e de Terezinha
Rosa.

Chepp, Guaraná Antarctica, Sóda Limonada, Água Tônica,
Club Sóda, Guaraná Caçula. Pilsen Extra, Faixa, Malzbier, Porter.

(

Revendedores de:

C o C a C o la, Fanta. Água Mineral, Vinagre, Whisky,
Conhaques, Cinzano. Martini, LicOres, ,Dubar eChoeoleite.

..

Atende com prestesa a casamentos, festas' e bailes.
Kienen liefert seine Produkte prompt für HochzeiteIl, Feste und Ball

- Besuchen Sie uns oder Telefonieren sie an 235 -

Emilio Kotarski e

Miriam do. Santos Silo Edital n. 7.156 de 31/3/70
veira

I

Cópia de edital recebida
do Oficial do Registro
Civil de Rio Negrinho.

NIE.
o
"

Ele, brasileiro. solteiro,
balconista, natural de Ja·
raguá de Sul, domiciliado

Ele, beasíleiro, solteíro, e residente em à Avenida
marcineiro, natural de Getúlio Vargas, nesta oi
Rio Negrinho, neste EI' dade, filho de Carlos
tado; domiciliado e resi- Augusto Emilio Wille e
dente em esta cidade, de Berta Dumke Wille,
filho de Tomu Kotarsk! Ela, brasileira, solteira
e de, Adalia Marciana de balconista, natural de ja:
Ifma. ..

'i
. r�guá do Sul, domioiliada

I' EW" .br,"I'lratt-�lIelt8, e resi�eDte em Itapoeusi
doméstica, natural\'cie são nho, neste distrito, filha
Bento do Sul, neate Es' de Adolfo Luedtke e de
tado, domiciliada e resi- Helena Emilia Elsa Lei'
dente em Rio Negrinho, tzke Luedtke,
nesta Estado, filha de
'Salvador Policarpo da
Silveira e de Bebastíana
dos Santos Silreíra. ,

E para que chegue ao c-o

nhecimento de todos mandei
passar o peesente edital qae
será publicado pela imprema
e em cartório onde será
atixado durante 15 dias, Se
alguém souber de algum im
pedimento acuse-o para os

íins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

Edital n. 7.153 de 81/3/70
Guido Mundatock e

Lori Splitter
, Ele; brasileiro, solteiro,
eontador, natural de Co
rupä, neste Estado, do'
miciliado 8 residente em

à Avenida Marechal Deo
doro. 158, nesta cidade,
filho de Alfredo Germano
Mllndstock e Wally jtIun·
dstock.
Ela. brasileira, solteira.

balconista, n a tu r a l de
Jaraguã do Sul, domici
liada e residente' à Rua
Jorge Cz:erniewicz, nesta
o i da d e, filhà de Ingo
Splitter e Agathe Mielke
Splitter.

Ueß�e - se
.

DU IfOCI-Be
Um t e r r e n o 14x35

situado Da Rua Prof.
Antônio E. Ayroso e mail
um terreno de 17x�5 com
casa residencial de mar
deira de 7x13 situada na

mesma rua.

Informações no lo,pal
com o Sr. Mário Funke.

--------------------------------------------�

Dr . .Fra.eisc. AatoDio PiccioÍle
lM[�D-":CO "'" C.H..lM[. 1'7

Oirurgia e Cliniaa de ÀduUol e Crilßlllal
Partos .:.... Doenças de Sanhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

I. 4l:

Residência: Dr. Narell Ramal, 419
I

LORUPA.
- s....Nr.... C......r...H.IN....

"Por
A

Esse Mundo de Deos'"
MÁRlQ TAVARES

,
.. '. Um livro de agradável leitura 8 do me

lhor quilate literário. ("A Noticia"-Joinville).
A venda na T i p o g r a fi a A T e n i d a

e na .ua filial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Celesc deixavocêmaísbonita.
'

, É natural que você seja mais bonita,
Você vive mais descansada num mundo

iluminado: a máquina de lavar acabou com
o lesco-Iesco do tanque; sua roupa é passa
.da com íerro elétrico levíssimo, em vez de
ser prensada po�' UJ,1l m9Pstro a ,carv�o"hoje, você não tem que bälncar a halteróíi
lista; e quando tira o pó dos móveis, êle
não a sufoca, nem fica em sua roupa - fica
no aspirador: ,

Assim você temmais tempo para o seca
dor de cabelos ou para ficar maís bonita e
por dentro, sabendo do mundo -pelo rádio e
pela televisão.
Mais uma etapa de dasenvolvímentö do Govêrno Ivo Silveira

Pessôo Física
-

Segundo informações os mesmos no guichê do
colhidas ,junto da Receita Brsdesco, no menor es
Federal, em Joínvílle, ha

-

paço de tempo, afim de
treis semaaaa foram en- declarar, no devido tem
caminhados ao Banco po, 08 rendimentos auíe
Brasileiro de Descontos! ridos e atualizar a de
S.A. - BRADESCO -, os claração de bens, com
formulários, a ficha ca- base em 31 de dezembro
dastral ou de Inscrição de 1969. Somente aquelese publíeação alusiva, que que ainda não tenham
Os contribuintes devem feito a daclaraçãe - de
preencher e) entregar rendimentos, d e ver ã o
dentro de prazos que procurar no Pôsto da
foram fixados entre 15 e Receita Federal os for
25 de m a i o de

1970'1
mulários de sua declara

, AquAles que não tenham çäo de
,
rendimentos e

recebido os seus formu declaração de bens,
IArios, poderão procurar

Ligação asfáltica d8 Curitiba - a

Osório para Setembro de 197�
De II C Ô r d o com as

providências adotadas
p'810 Mínlatro Mário An
dreazza e o Diretor do
DNER, o cronograma de Como se sabe, a BR,
o b r a s traçado para a 101 é a grande íongítu
Conclusão do trecho Sul dinal com a extensão de
da BR-IOI, que ligará 4.114 kms., que interligaCuritiba (PR) à Osório rá a capital do R. G. do
(RS), segue em ritmo Norte à cidade de Osório,
acelerado, sem nenhum no R. G. do SuL Outras
�etardamento, pelo que obraR nos Estados Suli·
Já se pode afirmar que nos, como as BRs 28�,em letembro dêste ano, 116 e 470, cumprem ri
a paVimentação estará

I gorosamente
os seu s

concluida e a comunica· cronogramas de obras.

ção perfeita e econômica
entre as duas cidades
estará sendo inaugurada.

Com o corpo descansado, pode repousar
o espírito ouvindo um dísco na vitrola, uma
fita no gravador, ou vendo um filme no
cinema.
É para que tudo isso aconteça que existe

Celeso, Não, á. um creme ��- beleza. I
CELESC quer dizer Centrais Elétricas de

Santa Catarina, émprêsa desenvolvida du
rante a administração Ivo Silveira e respon
sável por uma vida mais bonita em 92% ;

do nosso Estado. Sem nenhum favor a você.
Porque a Celesc .'

Âé do povo. .:;CUIde do que é seu,celesc6 '.
Prodúztndc energia, criando o progresso•.

Trovas Prem'iadas
(1,· lugar no 1.° Concurso Nacional de Conjuntosde Trovas de Marlngá-1970)

Poere é al·lluém que procura
llumtnar tudo e nada,
baseado na arqunerura
das nuvens da madrugada!

Ne coere azul do horlzonre,(, sol, veleiro do céu,
bateu ne crista de nm monte
e afundou, num fogaréu!

Segue o rio peregrino
como nós, em seu andar,
pelos vales do destino,
buscando II morte no mar!

A lua cheio, que bóia
no telhado ezul do espaço,
pera mim é e clarabóia
por onde, em sonhos, eu posso!

Teu corpo, que me compele,
tem esra graça lunar
da Vênus de Boticelli
surgindo, nua, do mar!

A Ientesíe, que dança
e borbulha em nossa mente,
é uma gota de criança
que Deus conservou nll gente!

A suave lua se eleva
e um doce véu se desata,
vestindo· a nudez da Ireva
com leves sonhos d� praIa!

ENO THEODORO WANKB
(Do livro Inédito Novas Cantigas
& Antigas Trovas)

Deluoacia �I Receito fe�eral el Joinuille - 8.C.
o QUE FAZER COM O "CARTAo-CADASTRO"

A Delegacia da Receita Federal esclarece aos
contribuintes do Impôsto de Renda, "dá que devem
destacar o Cartão-Cadastro,' que satã sendo enviado
para suas residências, do Cartão de Identidade,
atualizar os dados nele existentes, caso seja neees
sãrio, e devolvi lo anexado à declaracão de rendí
mental, fi?,ando com o Çartão de Identidade em
seu poder.

Para melhor compreensão sôbre o procedimeto
com relação ao Cartão Cadastro e com o Cartão
de Identificação, 08 contribuintes d e vem ler as

ínstruções constantes des dois cartões, onde encon
tram todos os esclarecimentos naceasârioa.

DUPLICIDADE

; --1

No CIRO do contribuinte receber mais di um.
"cartão cadastro", dnerA anexar à declaração de
rendimentos o "cartão-cadastro" que tiver o menor
número de inscrição. O "cadão de identitieação
eorrespondente serâ retido pelo contribuinte.

De outro lado, o "cartão-cadastro" e o "cartão
de identificação" não utilizados, serão devolvidos
pelo contribuinte ao órgão da Secretaria da Receita
Federal (Delegacia, Ag ê n c i a ou Põsto) do seu
domicilio fiscal.

OBRIGATORIEDADE

O número-de inscrição no Cadastro de Pessôas
Físicas, que consta do Cartão de Identificação de
Contribuinte, deverã ser mencionado obrigatória
mente:

1 - A partir de 1° de setembro de 1970:
a) Nas receitas, recibos de honorários, contrates,

procurações, e anuncias de publicidade relativo. 80
exercício de atividade de formação profissional de
nível saperíor.

b) Nae notas promissórias, pelos emitentes,
crsöores, endossante. e avalistae.

c) Nas letras de cambio, pelos sacadores, sa-
eados e endossantes. \

.� d) NaH escrituras de compra e v end a de
imónis, que forem levadas a registro nos registraI!
de imóveis, por compradores, vendedores.. inter
venientes.

e) Nos contratos de locação de bens móveis e
imóveis, pelos locadores.
I 2.L A partir d'e 1° de jaridiro de 1971:

Nos documentos de licenciamento dos teículos
automotores com mais de 30 HP.

1
•

MULTA

A omissão do número de inseríção no Oadaatro
de Pessoas Písícas, nestes casos, sujeitarã o contri
buinte a multa de NCr$ 50,00 por papel ou
documento.

ATENÇAO!
No caso de dependente não inscrito no Cadas

tro,
.

o número do cartão de quem ele depender
deverá ser mencionado nos documentos.

A pessoa fhica não sujeita à apresentação de
declaração de rendimentos, cujo dsjsendente neces
sitar do Oartãe de Identificação do Contribuinte
deverã inscrever-se no Cadastro de Pessôas Ftaícas,
na Secretaria da Receita Féderal.

Jornalista Alírio, Bossle
Aniversariou-se dia

271
preside, é desenvolvida

p. passado, o jornalista através dos Diários Ae
Alírio Bossle, presídente saciados, dos quaís é reda CASA DOS JORNA- datar polítíco, jornal O
LISTAS, fundada em sua GLOBO, do Rio e COR
gestão à frente do SIN- REIO DO POVO, de Pôr,
mCATO DOS JORNA- to Alegre.
LISTAS PROFISSIONAIS, Dirige, Igualmente," o
do qual também é o pre- Gabinete de Divulgação

I siilente. Membro do Oon- da CELESC, bem como
selho da Federação Na- a revista publícada poreional dos Jornalistas, aquêla emprêsa,
sua ativi�ade proííssíonal, Ao ensejo da data, OB
além das entidades. que nossos eumprímentos.

tcu��!.���,��!�!�".
municar o passamento de

Adele Ziemann Gaulke
ocorrido no dia 22 de março de 1970, com
a idad. de 65 an08.

,
'

Por, êste intermédio desejam agradecer
a todoB os que apresentaram Planifestações
de pesar, aos que enviaram flôres, corôas,
ou que de uma forma ou outra acompanha
ram a extinta a sua última morada.

IJaraguá do Sul, abril de 1970
A Famflia Enlutada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conforme transcrito às folhas N.os 57 a 64. no

nosso Livro Diário N.o 17, Registrado sob N." 802/iO,
em 15 01 1970, Da Junta Comercial do Estado SC.

A T I V O
/

NCr$

Fixo:
.

Terrenos, Edifícios, Casas pjEmprega·
dos, Máquinas, Mov,eis e Ulensflios, Aná
lises, Veículoa e Mliquinas Agrícolas,
Reavaliação do Ativo Imobtlízedo, lns

teleções, RelJorestFlmento lreblre e Reflo
restamento:

Realizável
Almoxarifado, Mercadorias e Matérias
Primas, Empréstimos Compulsórios, Se
guros a Vencer, Partlclpeções, NOJas a

Cobrar, Duplicatas a Receber, Devedo
res em Contas Correntes:

•

Disponlvel
Caixa e Bancos

Contas de Compensação
Contratos de Seguros, Ações Cauclone-:
da� e Bancos FOTS

1.126.376,96

2.221.907,33

59086,78

398695.07

�66.14
PASSIVO

Não Exiglvel
Capital em Ações, Fundo de Reserva Le

gal, Fundo de Depreciação, Fundo pere
Devedores Duvidosos, Fundo de Corre
ção Monetária, Fundo de Indenizações,
Fundo de Depreciação c/Correção Mo
netária, Fundo de Manutenção do Cept
tal de Giro Próprio e à Disposição da
Assembléia

Exigivel
Credores em Contes Correntes, ,Letras

Deeconredes, Dividendos a Pagar, Pro·
missórias Rurais Obrigações em Suspenso

Contas de CompensÍlção
Seguros Contratados, Caução da Diretoria
• Baucos FGTS

1.424 592,53

Crédito
Lucro Bruto e Receitas Diversas

Débito
Frétes, Comissão de Vendas, Juros e

Comissões Bancárias, Encariol Sociais,
Impostos e Selos, Ordenados e ôeléríos,
Ágios s/Tltulos Deeeomedoe, Despesas
Gerais, Fundo de Depreciação, Fundo de

Depreciação c/Correção Monetária, Fun-
do de Devedores Duvidosos, Fundo de

Manutenção Capital de Giro Próprio;
Lucros em Suspenso; Fundo de Reser-
va Leial e à Disposição da Assembtéia ��

Jaraguá do Sul, em ii de jl!neiro de 1970.
Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente
Rodolfo F. Hufenuessler, Diretor Gerente
Hildegard Hufenuessler, Diretor Comercial
Guarda·Livros CRCSC 633

2.836.3�0.66
--

(

Parecer do Conselho Fiscal
Os infra·assinados, Membros do Conselho Fis

cal da firma lndústrills Reunidas Jaraguá S.A., depois
de terem lido e examinado minuciosamente o Billan·

ço Geral, encerrado em 31 de dezembro de 1969, a

DemoRstração da Conta "Lucros e Perdas", o Rela·
tório da Diretoria, os Livros öe Contabilidade, Re

gistros e demais documentos comprovantes, referente
ao mencionado exercfcio financeiro, certificaram-se da
exatidão e perfeita ordem, motivo porque os recomen·

da à aprovação da Assembléia Geral Ordinária.
Jaraguá do Sul, em 2 de jllneiro de 1970.

Eugênio Juergens; Dr. Waldemiro Mazure

chne, Nelson Driessen.

Representaçãol
Elemento rElsidente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. desej a re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir-se ao Sr. A. IJ. da Silva.

Caixa Postal, 1398

CURITIBA - PARANÁ

Sábado die 4-4-1970

Ficam convidados os Senhores Acionistas pa
ra participarem de uma assembléia geral ordiná
ria, a realizar se no dia 29 de abril de 1970, às

17,50 15 horas, na sede social, à Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 657, em Jaraguá do Sul, afim de apreciar
a se.guinte \.

.

6.813,39 , ORDEM DO DIA
1..) Apreciação do relatório, balanço de parecer do

Conselho Fiseel, do exercfcio encerrado II 15/08/69
2.°) Eleição da nove Diretoria

3°) Eleição do Conselho Plscel

4.0) Assuntos Diversos

NOTA:- Acham-se à Disposição dos Senhores
Acionistas, os documentos de. que trata o artigo 99.
do Decreto lei 2.627, de 26/09/4Q.

22.278,66. Jaraguá do' Sul, 02 de íevereiro. de 1970
.

Luiz Kienen S.A. Indústria e Cbm. de Beb.
338,57 Gerherdt A. E. Lesemann - Dir. Comercial

Assembléia Geral Extraordínâria
São convldedos os senho\es acionis;lls da Fir

ma Luiz Kienen S.A. Indústria e Comércio de Bebidas,
1.286,00 para II assembléia geral exrreordinérla II realizar-se no

dia 29 de abril de 1970, à'!l 15 horas, ne sede social
304,00 á Av', Mal. Deodoro da Fonseca, 657, nesta cidade,

NCr'" 31 038.1� a fim de apreciarem a seguinte,
ORDBM DO DIA:-

II) - Aumento do Cepíral, com aproveitamento de reservse:

• 11-400.00' " ,b). Alr�ração P�rcial fOS Estatutos
.., cj- Assuntos Diverso <

160,42 11.560,42 Jarlliuá do Sul, 02 de fevereiro de 1970
Luiz Kienen S.A. lnd, e Com de Bebidas
Gerhardt A. E. Leesmann - Dir. Comercial

OI

PASSIVO

Industrias Reunidas Jaraguá S.A. José Emmendoerfer S.A.Iß�ústriB e Comérciolndustrias Reunidas J�raguá S.A.
Relatório da Dir.toria JARAGuA DO SUL, sc AssembléIa Geral Extraordinária

Inscrita no C.G.C.M.F. sob D.. 84.430.412/001
Senhores Acionistas: São convocados os Senhores Acionistas da

" Em. obediência .aos dlsposlrlvos Iegeís e. estatu- Relatório da Diretoria Industrtas Rlun.id�� Ja�aguá. S.A., pere � Assemblé!a
tartes, vimos apresentar a Vv. Ss. pera o devido exa- .,

. .'
Geral Extraordínérte, a reellzerse no dle 16 de maio

me e consequente deliberação o Balanço e demels Senhores ACionistas.
. _

. . de 1970, às nove horas da manhã, na sua sede social

documentos relativos ao exercície findo em 31' de . _ A(ende�do IIS determroaço�s es!atutarlas e preso à rua Rodolfo Huíenuessler, 715/901, a fim de delibe-

dezembro de 1969. cnçoes Iegets, cumpre a esta Dlfetofl� apresentar-vos rarem sõbre a seguinte ordem do dia:

Permanecemos à disposição de Vv. Ss. pare
os documentos referentes. ao exercício e�cerrado �m I - Aumento do Capíiel Social;

quaisquer esclarecimentos.
31 de �ezembro de 196�, a demonstrd�ao do Allvo I II _ Alteração de Estatutos;

Jaraguá do Sul. em 2 de janeiro de 1970. e PaSSIV?,' demenstreção da conta �e Ll,lCROS E 1II - Assuntos de Interesse social.

Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente PERDAS e parecer d� Conselho Fiscal.. Jaraguá do Sul, em 16 de março de 1970

_

Os �a�os �m apreço demonstré!.m a nossa. suue- Dietrich H. W. Hufenuessler

Balanro Geral Encerrado em 31 de dezembro de 1969 çao economl�a· f�nancelra r�a� e serao 5ub!ßetldos a Diretor Presidente
V vossa epreciaçao ne proxima Assembleia Geral

Ordinária. _

Jllrllguá do Sul, 05 de Janeiro de 1970.
Luelle Emmendoerfer, Diretora Comercial

Ião ExlDllel
'Cllpi,lal I s: \

•

Fundo de Reserva Legitl
1.982.778,54 Exlol,el

Contas Correates 8.468.4>4
Tltulos Descontados 358,66

398.695.07 pção por Ações 122,00
ã8õ6õ66.1i4 Saldo a Disposição da Assembléia 10.224,60

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas" c;��g�DSJ�iDDiretoria

BALANÇO GERAL.
.
encerrado em 31 de dezembro de 1969

ATIVO
Im3blllz8do

Imóveis ,

Esillei
Mliquinárlol
Móveis e Llteneílloe

Reallzavel
Petrobrás
Eletrobrés
Empréstimo Cornpulsôrto
Empréstimo Lei n.O 1.474/51
Duplicatas a Receber
Decreto Lei n.O 157/67
Matérias Primas
Produtos

Disponlwel
Caixa

Participações
Títulos e Participações em Outras
Socíedades
Sudepe
Sudam

t Compensação
Valores em Çaução

5.987.96
825.43

1,20
66.47
9,00
50,42

10.294,70
83,00

9.916,87
1.858.00

122,00
582,00
582,00

Luiz Kienen S.A Ind. e' Com. de Bebidas
Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Roeder S.A. Agr. Iod. Com.
C.G.El.M.F. 84 432 202/001

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convídaqos os sra. aeío

nistas desta Sociedade li comparecerem à assem

bléia geral ordinária a realizar-se em nossa sede

social, às 10 horas, do dia 25 de abril próximo
vindouro, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO OlA
1) - Apronção do balanço e respectivas contas do

exercício de 1969;
2) - EleiQão do Conselho Fiscal;
3) - Assuntos diversos.

A VISO
'.

Acham-se a disposição dos srs. acionista8

os documentos a que se refere o art." 99 do de

creto-lei n.· 2627 de 26;09/40.
Jarsguá do Sul, 16 de março de 1970.

Gerhardt Roeder - Diretor gerente
De Produtos
De Juros e Descontos

42354,67
92,91

d L P d h
. a's

NCr$�42�44�7"".5=8 conta e ucros e er as, !lC Im-se transcrito

_____ paginas 19 a 22 no mesmo Diário.
Débito

A Comissões 271,33 Parecer do Conselho' Fiscal
A Salário FamIli" 18291,�� Os abaixo a.ssinados, membros do Conselho.
A Seguros u(}

A Salários 6805'00 Fiscal da firma "José Emmendoerfer S.A. Indústria e

A 13. Salário 705'00 Comércio" tendo examinaqo detidamente o Balanço

A Fretes e Carretos 647:81 Gerai,!,. demon�traçã� da cont� de "Lucros e Perdas",

A Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 68280 e relatorlO da Diretoria e demais contas referentes ao

ADespeIlas Geutis 51�d75 exercfcio social encerrado em 31 de dezembro de 1969,

A Propaganda _
'lIio'oo depois. '!_e co�statllrem em tudo a mais ptrfe!ta ordem

A Previdência Social 1 336'61 e exaltdao, sao de parecer que as contas sejam aproo

A Ordenados 8700'00 vadas pela Assembléia Geral dos senhores acionistas.

A Despesas Bancárias 83'87 Jaraguá do Sul, 05 de janeiro de 1970.

A Aluguel 1.377:60 Therezita Roeder

A Impostos e Selos 6.292,99 Lothar Sonnenhohl

A Multas' 1,45 Willy Sonnenhohl

A Saldo a Disposição da Assembléia 10.224,60

r;;,.,.,.,..
..oft 4 .... -<I ......

���NCr$ 42447.58

Jaraiuá do Sul, 31 de dezembro de 1969. Dp. Reinoldo lIu••••

� II ADVOGA.DO ii
� Escritório ao lado da Prdehura

LIri:�A:U�Á:'O :��� ••-F

Augustll Emmendoerfer, Diretorll Presidente
Lucila Emmendoerfer, Diretora Comercial
Eugênio Vilor Schmöckel, Conto CRC-SC
1.605 - Dec. 61.083 . Escritório �.C. 0048

O Diário n.O 5 acha·se registrlldo sob n.O 12.040 em

dllta de 22 de abril de 1969, no Juiz de Direito da

____________-----..:_Comarca de Jaraguá do Sul, e O Balanço Geral e

19.173,70

304,00
I NCr$ 31.038.t2

Jarllguá do Sul, 31 de dezembro de 1969.

AUiustll Emmendoerfer, Diretora Presidente
Lucila Emmendoerfer, Diretora Comercial
EUiêoio Vitor ôchrnöckel, Conr. CRC-SC
1.605 - Dec. 51.083 - Escritório S.C. 0048

O Diário n.· 5 acha·se registrt'ldo sob n.O 12.040 em

data de 22 de Abril de 1969, no Juiz de Direito dll
Com'arca de Jaragud do Sul, e o Balanço Geral e

conta de Luc'ros e Perdlls, llchllm-se transcritos às
pígilias 19 iii 22 no mesmo Diário.

Demonstração da conta de '�Lucros
e Perdas" ido Balanço encerrado
-em 31.12.69

Crédito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gumz Irmãos S.A.lod., Com. e Agric.lndústrias Reunidas Jaraguá S. A.IRoeder S.A. Agr. lnd. Com.
CGCMF 84430636·001 Asse'mbléia Geral Ordinária C.G.C. N. 84432202/001RELATORIO DA DIRETORIA São convocados IIS Senhores Acionistas da Relatório da Diretoria

SENHORES ACIONISTAS: Indústrias Reunidas Jaraguá S:A., para a Aesem Srs. AcionistasCumprindo as determinações legais e estatutä- bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de Em cumprimento das disposições legais e es-rias, temos o prazer de apresentar e suhmeter a abril de 1970, às nove horas da manhã, na sua tstutárías, a diretoria tem a satístação de spresenapreciação dos Senhores Acionistas, o Balanço Ge' sede socíal à rua Bodclío Hufenuessler, 715/901, !.I tar vos êste relatório, acompanhado do balançoral e Demoustração da Conta de Lucros e Perdas, fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: geral e da demonstração da conta lucros e perdas,relativas ao exercício encerrado em 31 de dezem- I - Aprovaçãu do Balanço e Oontas do exer- encerrados em 31 de dezembro de \969, por cujosbro de 1969. cicio de 1969; documentos podeis constatar a verdadeira situação I
Para 'quaisquer esolarecimentos que acharam II - Eleição do novo Conselho Fiscal; econômica-financeira de nossa sociedade.necessArios, estamos à disposição dos senheres lII- Assuntos de Interesse da Sociedade. Para quaisquer informações e esclarecimentosAcionislBII na séde social. Notai Acham-se à disposição dos Senhores Acío- achamo-nos a disposição dos srs. Acionistas Olm
Jaraguá do Sul, 23 de março de 1970 nístas os documentos a que se refere o ar- nossa sêde social, sita no local Rio do Cêrro II,

A DIRETORIA tigo 99, do decreto-Lei n.O 2.627 de 26 da setem Deste Município.
Arthur Gumz _ .Diretor Comercial bro de 1940. '. Jaraguä do Sul, 28 de fevereiro de 1970 I
Heinz Bartel _ Diretor Sacretãrio Jaraguá do Sul, em 16 de março de 1970. Gerhard Roeder, Diretor gerenteg:�!���h p��:de�:!!enuessler Balanço Geral do Ativo e Passivo

Encerrado em 31 de 4ezembro de 1969

po EDlllvel
Capital Social, Fundos Diversos
Ellglvel a curto e 10RIO prazo

�pré8tiÍDo8, Fornecedores, Credores
diversos
compenslçio

CauçãQ da Diretoria 30,00
Soma Ncr$ 29 i67,4õKohlbach S.Ai Ind. d. Máquinas Elétricas DemoRstração da Conta Lucros e Perdas

em 31 de deze�bro de 1969
DÉBITO

'BALANÇO GERAL encerrado em
3 t de dezembro de 1969 fiUMIIRMH08 lH. Ind. Clm. e ßuriealilra

.

A.TIVO
Assembléia Geral Ordinária

Convooação
São Convidados os Senhores Acionistas para

a Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia
25 de abril de 1970, na séde social em Rio do Cêr
ro II nêste município de Jarsguá do Sul. às 9
(nove) horas da manhã, para deliberarem sôbre a
seguinte, Ordem do Dia
1.0 - Apresentação, discussão e aprovação do Ba

lanço Geral e conta de Lucros e Perdas, do
exercício de 1969;

2 .• - Eleição do Conselho Fiscal;
3.° - Eleição da Diretoria;
4.• - Assuntos de ínterêsse Social.

Jaraguá do Sul, 23 de março de 1970
Anna Gumz - Diretora Presidente

AVISt> - Ficam à disposição dos Senhores Acie
nistas os documentos a que se refere o
Artigo 99 do Decreto Lei n.O 2627 de 26
de setembro de 1940, na séde Social em
Rio do Cêrro II, nêsts município.

, A Diretoria'
.

Imobilizado
Terrenos, Prédios Q Construções

Eslavel
Móveis, Máquinas, Utansilioa é Instala
ções, Semoventss, Veículos em Geral e
Frascoe, Caixas Chocoleite

Disponibilidade
Oaixa e Bancos
Real!zml a curJo e longo praza

.Mercadorias, Criação e Lavoura, Em
balagem e Rótulos, Lanha, Oombüetí
veis e 0le08, Material de Fabricação,
Almoxarifado, C/Cobranças Represen
tantes. Contas Duvidosas, Empréstimo
Oompulsõrlc, Titulos a Receber, C/Cor;
rentos Devedores. Ações, Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional

Conlas de Compensaçio
Bancos C/CobranQI, Certeira de Co
brança e Ações em Caução

TOlal do ATIVO

117.564,35

441.904,40

11.961,96

142.112,03

22.432,19
.735.974.93

PA.S8IVO

614307,75

1) Discussão e aprovação do relerõrlo dll direloria
e parecer do conselho fiscal, balanço geral, de
monsrreção da conta de lucros e perdas, contas
e demels II10s referentes 110

.

exercfclo encerrado
em 51 de dezembro de 1969.
Eleição da Dtretorle.
Eleição do conselho fiscal.
Aseunroe diversos de ínterêsse social.
larllguá do Sul (SC), 25 de fevereiro de 1970

Heinz Rodolfo Kohlbach Dir.Presidenle

Ião Eliglvel
Capital e Fundes IEllai,el I carta e 108110 prazo I-
C/C Fornecedores de Leite, C/C Acio
nistaR, Contas a Pagar, Fornecedores,
O/Correntes, Arreoadação por Conta de .

Terceiro., Banco do Brasil S.A. C/Em
préstimo, Dividendos a Pagar

Conlas de compensação
Titulos em, Cobrança, Titulos em Car-
teira e Caução da Diretoria 22.432,19,

Total do PASSIVO 735.974.93
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro ae 1969

Arlhur Gumz - Diretor Comercial
Heinz Bartel - Diretor Secretário

ArthuF Gumz - Contador Registrado no

ClWSC sob n. 0837

ATI V O
Imobilizado

Imóveis e Benfeitorias
Eslável .

Máquinas, Instalações, Móveis, Uténsf
Iíos.. Ferramenta, Veículos e Semoven-
teil

'

Dlsponlnl
Caixa e Bancos

RelUzAnl a curlo e 10101 .rlzo
Mercadorias, Lavoura, Criações, Deve
dores em C/C, Apólices e Titu!os, Par
ticipações

Compensação
Ações em Caução

Resultado Pendenle
Lucros e Perdas

30,00

1.250,00

5.015,32

115,53

20.948,55

Soma
2.108,20

Ncr$ 29.467,40
PASSIVO

4.529,�6

24;907,54

C.G.C·M.F. 840435.007

Assembléia Geral Ordíaäria
São convidados os senhores acionistas desta Despesas Administrativas

Despesas de Transportesociedade pera se reunirem em Assembléia Geral Ordl- Fundo de Reserva Legal e Deprec.nária ii realizar-se no dia 11 de abril de 1970, às 8,00 Balanço de saldehoras com a seguinte
ORDEM DO DIA Soma

99.234,99

NOTA: Acham-se à disposição dos senhores acionis·
IIIS os docu'menlos a que se refere o art 99, do de
creIo lei n.O 2627,'de 26 de selembro de 1940.

Assembléia Geral Exiraordinária
São convidados os senhores acionistas des Ia

sociedade para se reunirem em Assembléia Geral Ex
Iraordinárill à realizar·se no dia ! t de IIbri( de 1970,
às 16,00 horas, com a leguiole:

ORDEM DO DIA

2)

Demonstração da conta. de "LUCROS e:�PERDAS" em 31 de dezembro de 1969

DÉBITO
A Meroadorias, Criação e Lavoura,
EmbalagAm e Rótulos, Lenha, Comhús'
tÍ\reis e Óleos, Mate,j�l de Fabric8ção,
Almoxuifado, Uompras. Despesas Di·
'erSBB, Fundo de Depreciação Fundo
p/Contas Duvidosas, Fundo de Manu·
tenQãn do Capital de Giro, Fundo de
oRe.sena Legal, Fundo de Reserva Es
pecial e, Dividendos a Pagar 76U04,78

(} B É D I T O lJ Aumento do cllpilal social.
2) Alleração dos eslaluros sociais.EDe Mercadorias, CriaQLão he Lcavobu;a, 5) AssuDlo� diver:;os de ioterêsse social.mbalagem e Rótulos, en a, om uso

.
.

S (·C) .

197ti'eis e Óleos, Material de Fabrioação, laragua do ui S , 25 de fevereIro de .. O
Almoxarifado, Vendas, Rendas Diversas, Heinz Rodolfo Kohlbach-Dir. Presidente
PrOdução Própria Criação e Lavoura 764104,78 •

JaraguA do Sul: 31 de dezembro de 1969

���.......-.(J)���---.0!1
. Arthur Gumz - Diretor Comerciar

Heinz Bartel - Diretor SecretArio fn\ l n° � P' �Arthur Gumz - Contador Registrado no lUJr o 1l1l 7L \lli� ��1lll7LatCRCSC sob n. 0837
__.�_........_

PARECER DO CONSELHO FISCAL ( ADVOGADO nos fôros de

Os abaixo assinados, membros efetivos do , São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
COnselho Fiscal de Gumz Irmãos S.�. Ind. Com. t Janeiro - Brasma.
e Agric., tendo prooedido o exame do Balanço , PrOcessamentos perante quaisquer Mi.
Geral, Demonstraçij.o da conta de Lucros e Perdal! t nistérios, Autarquias e Repartições Pfiblicas
e demais Contas, relativas ao exercicio encerrado &

em geral.
em 31 de dezembro de 1969, declaram ter encon-

i
Escritório Central:trado tudo na mais perfeita ordem, pelo que são

•

A 'd �Fo:el:' 52�1894) It 23 G 303de parecer que os referidos documentol merecem
r

vem a ran 10 ooseve, - rupo
Ber aprOl1ados pela Assembléia Geral Ordinária.

d 1970
J Z C - 39Jaragu.á do Sul, 23 de março e

9�'iO de Janeiro .

.

�
Germano Za8trow
Alfredo Ulpadel

........�ta���� -

Ricardo Schulz _.....-�....,._......-..._.........���

26.851,93
15.744,80

533,68
3.325,25
46455,66. Ncr'

CRÉDITO
I

Mercadorias, Lavoura e Criações, Trans-
porte, Carretos, Deseoatos 46.455,66
Soma Ncra 46.455.66

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1969
Gerhard Roeder, Diretor gerente

Francisco F. Fischer, Contabilista Cart. n.O 314
do C. R. C. de S. C.

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinado�, membros efetivos do

Conselho Fiscal da sociedade Roeder S.A. Agr.
Ind. Comércio, tendo examinados detalhadamente o
balanço geral, conta de lucros e perdas II delllais
documentos apresentados e referentes 110 exercício
findo, constataram a SUIi exatidão 'e conformidade,
pelo que recomendam a sua aprovação pela as
sembléia geral ordinária.

Ja.faguá do Sul, 28 de fevereiro de 1970
G. Rodolfo Fischer
Brich ßorchardt

Afonso Guenther

- I

Capri Industrial S.A.
C.G.C.M.F. 84-430·016/001

Assembléia Geral Ordinária

Edital. de Convocação
Pelo presente edital, cpnvidamos os senhores

acionistas para reunirem-se em Assdmbléia Geral
Ordinária, na sede social, à Rua Expedicionário
João Zapella n. 214, nesta cidade, às 10 hOfas do
dia 26 de Abril de 1970, para deliberarem sôbre a
seguinte ORDEM DO DIA
1.0) Exame, discussão e votação do Balanço Geral,

ltelatório da Diretoria, demonstraç�o da con
ta de Lucros e Perdas, parecer do Conselho
Fiscal II demais documentos reftlrentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezem
bro de 1969;

2.0) Outros assuntos de interêsse social
NOTA: Acham-se à dispollição dos senhores acio

nistas, no escritór\io dtlsta sociedade, os do
cumentos a que se refere o Art. 99, do Decreto
Lei a. 2627. de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, em 16 de março de 1970
Octacilio P. Ramos" Diretor Comercial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Exemplo a ser Imi�a�o Decreto �I fiouêrn.8 do�======�========i
Resposla Argenti.a ao Terrorismo 1�ljD Mil Rlu�ldo � BEB IDA S MAX W I LHELM S/A. �

Por JOSÉ CASTILHO PIITO �elos fiscais da fazHada g '1)
o govêrno da Argentina acaba ds dar um

.

g R e ve n d e d o r d a II
exemplo positivo do tratamento que se deve dispen- querem que pre�leça_o Cl :I
sar a08 margtnãis que r a p tarn dip 10m a t a s e sistema de parttcipação l:

. Plassaltam b�ncos, sequ�stram aviões e deflagram nas multas e na a.rreca· {i B R A,HMA CHOpp!petardos à esmo assasaínando homens. mulheres e dação orçamentária �.
'

.�crianças geralments inocentas. 1l:xemplo que vem,
_.

=, - :
Bem dúvida. da compreensão que lern O General Através de nota à im- ;

.

J
'

d S
' i

Juan Carlos Ongania de que para os grand.es males prensa, a Associação dos ti em aragua O uI tl:86 mesmo os grandes remédios surtem efeito. Fiscais da Fazenda de h I
:

Santa Catarina por seu � Alt V I d It
. , :

Os tarrorístás argentinos, imitando o que se Presidente Sr. Gelio Os6 i. O a e
D

O a) aI. e, agora "::JVllm fazendo em alguns paises inclusive no Brasil, río, afirmou que não foi

� b d I
raptaram o Cônsul Paraguaio acreditado ao govêrno b bíä I f

: tam em In tegran O se na 'ijda Argentina, exigindo. para libertA -lo Com vida, a C;Or:á��:: fi�coai�eO °3ec��� i .

- i
soltura de dois terroristas prêsos pelas autoridades t

.

d I Q f: Grande FI
.

a óp rportenhas. MaR o General Ougania não se smedron n�:::lI.:o °SiY:e�ra �:;�: �':�
"

Orl n O IS,
, ..B.tau com ó arreganho doa fora-da-Ieí e respondeu, lamentando e dispondo (

II
em nota oficial, que não libertaria as pessoas indi- sôbre o sistema de remu- i Onde alem dos seus produtos revendera il
eadas porque uma delas não se achava detida e a ã dI'

' .{
outra era um oriminoso comum e não prêso político. �f���,:°iIas"alt�:as;;es�:' � B R A H M A C H O P P �J

As exigências dos .terrortstas e aB negatieas troduzídas pela emenda g =J
governamentais estenderam se por 4 dias, numa �onstitucioDaln.o1àCon�. é= , ' r = "' ' '4"I ..y' ,., ".: Jt
verdadeira guerra de nervos, até que os marginâie, tltuíção Federal que proi
convictos de que Ongania não cederia e já reeeiosos bqeue� Pt�rutli;i�:Ç!��l�r�� V E N O E· S E I Cos·inhel·ra de foArnode concretizar a ameaça de morre, reseleeram cn!",.o.
em liberdade e Oônaul guarani, que nada de 1!!!l18 nas multas e na arreca-

grava sofrau durante o cativeiro de vá,rios dias. dação orçamentária. O Um Caminhão e foga""oSr. Gélio Osório revelou
/ Como dissemos, para os grandes males como que a eotidade elabora Mercedes 8enz
OB lia terrorismo s6 um grande remédio como êsse ante projeto para reinvin
de que faz uso o governo Argentino, 8 m b o r a dicar do Governador Ivo
compreendamos que o rapto e ameaça à ,ida de Silveira a introdução de
um representante diplomãtíoo acreditado num pais alterações .no atual de
gera uma situação dalieadfssima, visto que o govêrno creto por considerar Ins
desse pais sempre é responsãeel pela- segurança dos tável o sistema remune

diplomatas que acolhe. Mas as vêzell vale a pena rat6rio cos funcionários
correr o risco de uma atitude mais -pcsitlva e que fiscaisdetempo.Enquanto
pode desencorajar es terrorlstaa, pois êles, aplt�!I-r isso, o Seoretário da Fa
de treinados para matar ou morrer, sempre têm zenda, Sr. Ivan Matos,
um certo apêgo à vida e s a bem que se forem marcou uma entrevista
apanhados em flagrante, serão jUltiçadM coml a coletiva à ímprensa pars
perda dessa mesma vida.

.

abordar o assunto.

-Correio do pojo.

um Jornal a

Serviço do Povo

Agora em Jaraguá
..............._...._..."..................................................,,- ..............."""""""'_..........,._..

Vende·se

Edital de Praça
o houtor' Carlos -Ronald Schmidt, J.uiz de

Direito da Comarca de Guaramirim, Elltado de
Santa CRtarina, !la forma' da lei. etc ..•

FAZ SABER. a todos quanto o presente edital
com o prazo de 10 (Dez) dias virem, dêle conheci·

----------,------,-- meDto tiv_erem ou intereesar possa, que o Porteiro

A' I e n ç a- �
dos Audit6rios, levarã a publico pregão de venda
e errematação, a quem mail! der 'e maior lancl'

oferecer, acima da avaliação, à Parla Principal do

Iedificio do Forum local, a Rua 28 de AgôslO, 08

bens -abaixo descritos, penhorados a DORIVAL
JURK•.nos aut08 de AQão Executiva que lhe move

ARTHUR MARQUARDT, EVARISTO FRElBER·
GER. HILÁRIO F'REIBERGKR e MARIA FREI· ;:------------------�

BERGER. COllltante dos autos n.· 98/69:
'-------------------'

"UMA OAMINHONETE PIe-UP, M A R C A

.---------0----------.
G.M.C,. ANO DE FABRICAQÃO 1951, CÔR VER

-�------ -----:-�---- DE SEVILHA. MO T O R N° 228.358093, DE 6

'"I Antes de decidir , ',II CILINDROS. 105 HP. PLAOA 23.1Q.70" Anliada

I"
...

-

S d por NCR$ 2.200.00 (DOIS MIL E 1)UZENTOS
II sua ap lcaçao na u ene II CRUZEIROS NOVOS).
II (arts. 34/18) considere II E para que ningu�m POSSI al�g�r ignorânc�a,
II

'

1"... II mandou que se expedissem OI eduals, que se raa '----------------------'

II a enorme va orlzaçao II afixa�os no lugar de costume e publicadO Da forma
x......._. ........- ....................x- ............- .................

d çl::. d II da lei. \ i !II as a ues as Dado e passado nesta cidade de. Guaramirim. INSTRUMENTOS DE MU'SleA !II emprêsas industriais II Estado de Santa Catarina, !lo Cart6:io do C�ime, r !

II d G. II Cível e Anexo!!!, a08 tres dIas do mes de abril de , ,

II O overno • II mil novecentos e, setenta. Eu, (as) Ralf Faltin .Es- ! . t

II Cia. Siderúrgica Nacional:- quem tinha II crivão, o datilografei e sub.crevi. ! em geral, ,QSpeclalmente !

II 1 ação em 1.0 de janeiro de 1958, possui II (as) CARLOS RONALD SCHMIDT , l' Gaitas e Acordeões 1

U hoje 184 ações! II Juiz de Direito! !
, de 8 a 120 baixos ,

II Cia. Vale do Rio Doce: quem tinha 1 ação II I! ! Todos das melhores !
II

em Lo de janeiro de 1958, possui hoje II I'
marcas, Estes em ,

II
150 açõesl II t Todesanzeige und l Oferta Especial com !
Petrobrás: qU(lm tinha I ação em 1.0 de

II 1
.

10-20·30 e até 40% de lII janeiro de 1958, possui hoje 184 ações! Danksagung' l abatimento.!
'II, Sem 'alar IDS di,idendos pagos, sem 'allr na ,alorização 'II, i

unil6ril diS ações! Am 31. MAERZ 1970 verstarb ploelz!ich ! PIANOS - HARMONIOS !

II Hoje. a Oia. Sider\úrgica Nacional, bem como II und unerWarlet mein herzensguler Mann. unser , i
II :r6�i�� �1l�E��. �i� �o�:iore� :c�nISla�: �ai: II �er�':s�:���Orgender Valer, Schwiegervaler und -I Instrum!!!!!!!!�I!a�, �ndas e [OnjD�tos Modernos:

i

II iRdúslria de Ioda o lordesle: 8 USIBA. II A N TON M A L L E R l Violinos, Flautas, Clarinetas, Pistons, Trom· !

II Seja você -também! Além disBO, ainda hoje. II l bones, Saxofones, Baixos e Baterias com· !

II sua firma pode ser acionista da USIBA sem II im Aller von 75 Jahren. Fuer die herzliche l pletas, Guitarras elétrioas em diversos !

II
desembfilsD alguml Como? chame hoje melWl)o II

TeilDllhmt der VerwAndlen, Freunde Ilnd Be-
! tamaMos e apresentações, Metodos, Cordas, t

um representante direto da kllnnlep beim Heimgang unseres lieben Ver-
! Palhetas enfim tudo, que fõr do ramo V.S. 2

II . II slorbed'en, luer Krlloz- und 'Blumenapenden, , ,

II Usina Siderúrgica da Bahia S. A. II Chorgesllng sprjlchen wir unaeren innigen Dank l encontra para pronta entrega na: 1

Ir II aus. Besonderen Dank Herrn Paslor Egberl ! E d·
-

"LYRAMUSICAL" !

II USIBA Repr. p/Santa Catarina
II Schwanz fuer die gUlen und Iros:reichen Worle. ! xpe !çaO DEI

II VICENTE DE PAULA II sd:�iFirC::��:fl���wp�erdigen Enlgegenkommen I PAU L O K O B S i

li' Avllnida Mal. Deodoro, 203 II ! i
Caixa Postal. 178 Corupá, Aptil 1970 ! São Benlo do Sul - Cx. Poslai, 39 - Rua J. Lacerda, 242 ,

II Fone.399 II 's C-
,

" J_ar��d_oS_ul_- 8_.0.__: A Mllrgot MlIlIer óebsl Familie. !' Estado de anta atarma !
•__ � • o .1 1C � r+IJ .

5 tons. - perfeito estado,
preço Ncr$ 8.000,00. Tra
tar com o sr.

Alfonso Buhr
Rua Preso Ep Pessoa, 71.

Jlm.guá do Sul :- _

Preclsaae para casal de
trato em Ourtnba . à rua

Bispo Dom José 2315.
Pdgll se bem • Em lera

gná do Sul informações ne

Comercial Vletor,

Uma Bíctclera merca

PILOT, estrangeira em

estado de nove, preço à
combinar. Ll m a G a i I a
Todeschlní, em perfeito
estado.

�rlllar neeta redação.

A resposta da Argentina ao terrorismo porte
nho, é exemplo que merece ser estudado e quiçá
imitado, pois talvez assim se censiga neutralizar
de vez êsees margináis e terroristas que surgiram
nas Américas depois que Iastalou-se em Ouba o

govêrno bolchevista de Fidel Oastro, regime já
'hoje considsrado a maíor ·desgraça que desabou
sôbre o Continente Colombiano.

Moderna Industria de Beneficiamento
de Madeiras. ASSOALHOS, FORROS,
LAMBRIS, PAREDES DIVISORIAR p.
R E S I D.Ê N C I A EI E ESCRITORIOS,
TACOS E TA�UAS APLAINADAS.

.

FÔRRO PAULISTA - Pinho 1a:

m2. NCr$ 4,70

Vende-se
Beira-RiO.

diversos lotes,

.. VISITE..NOS ..

I

MADESUL Ind.eCom.Ltda.

Rua Cei. Pracopio Gomes de Oliveira, J.587 I
Informações - Hilo Gonçalves. Fotocópias

Agora também no Cartório,
autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Manoel f. da Costa S. A. Com. elnd.
CGCMF 84 431 816-001

RELATORIO DA
�

DIRETORIA
Em cumpriraentc aos dispositivos legais e es

latulários, viinos apreaenlar"lhllB, o balanço geral,
oonla de Lucros & Perdu e parecer do conselho
fiseil, referenle ao exercício encerrado em 31 de

dezembro de 1969, cujos documentos se acham li

disposição dOI aeuhores aoionistas, na séde social,
onde poderão ,er obtidas quaisquer informações
jlligadas neceeaäríaa.

.

I1apoouzinho, Jaraguä do Sul, 17 de fevereiro, de 1970
Manoel F. da Cosia, diretor presidenle

Wanda da Cosia, diretora Comercial

Balanço Geral encerrado em 31 de
Dezembro de 1969

Ativo
Imobilizado

Imóveis, benfeitoria s, 8tivo
imobilizade c/rea taliação
Dlspullrel .

Oeixa e bancos
Est.rel

MÓfeis 1& utensíllce, veícu'
los, ferramentas, mâquínas
e motores, veículos filial 1

,

Relliza,el O curto e tODI8 prazo
Adicional lei 1.(74. Petro-
brás. Semoventes, Tllxa de
melhoramentos, Coop. Ele
Irifioaçãó Rural Rancho
Bom, Obrigações Traba-
lhistas, Leiras a receber,
De pós i top. obrigações'
trabalhistas, B. N. D. E.,
Meroadorias, Inveslimento
Sudene, Obrigações Ele-
trobräs, Adicional lei 157,
Investimento Sudepe
Transitórias

Luoros & Perdas
Com.enBaçãD

.

Filial 1, Ações caucionadas

50.894,42

. 1.971,40

2.775.74

46.959,93

7.651.62

8.281.99

Passivo
lio Exlolrel

Oapital
Reserras

Funllo para instalação, fun
do de previsão, fundo de
reserva, fundo desenvolvi
menlo, fundo de reserva

especial, funeio es p e c i a 1
pira aumento capital, fun
do indenização trabalhtsta,
fundo deprecia�ão. o/reava
liação, fundo depreciação
Eliglrel I curto e lonoo prazo

Oontas a pagar, letras a

pagar, Contas Correntes,
Banco do Brasil. Lucros
à disposição da assembléia
TrlßsUórl.

.

Lacros à disposição da as-

sembléia
.

CallpeasBção
Matriz c/filial 1, Caução
da diretoria'

57.000,00
.

)

24.090,00

28_019,43

1.143.68

8.281,99'

I1apoouzinho, Jaraguli do Sul, 17 de fevereiro de 197!)
Manoel F. da Costa, diretor presidente

.

Wand. lia Cesta, diretora comercial

Demonstração da Conta de Lucros & Perdas
Crédito

laoro bruto verificado
\

11m

mercadorias
idem na conta de Juros &
DuocBtos
Débito

fr�les, salArias, imposloi! e
tributos, deepe8as gerais,
lucro à disposição da as

sembléia 75.1!52.65

75.252,65

ItapoclJzinho, Jaraguá do Sul, 17 de 1avereiro ��'1970
Valério da Costa, Técnico em contablhdad.

reg.•ob n. 3.077
Manoel F. da Costa, diretor presidente

Wànda. _da Costa, diretora comeréial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

.
Oe abaixo Bssinadoa membros do conselho

flicai, da firma Manoel F. da Costa S.A_ Comércio
e Indústria, tetido examinado o balanço geral, a

coala de Lucros & Perdae, e demais documentos de

esoriluração, declaram ter encontrado os me.mos

�IQ perfeita ordem e correção, recomendam por
1180 a aprovação da Assembléia Geral.

Itapocuzinho, Jaraguã do Sul, 17 de fevereiro de 1970

BSS. Eugênio Vitor Schmöckel
Ootacílio Pedro Ramos

Aaoslinho V. Rosário

118.535,10

118.535,10

75.110,32

75.252,65

E.tado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
à Fazenda Municipal, Maria Marli e outros Ballock,
requer oertidão se e.stá sujeito a desapropriação
terreno, Ovidio Spézia, requer certidio se nada
deve a esta Municipalidade_

- CONCEDA-SE-
João Formonte, requer baixa s/ estabeleci

mento de Consertos de Calçados, Braz Manoel de
Alcântara, requer Alvará de localização, Leoni
Tschoeke Krawulski, requer Alvará Localização
c entermeíre Obstétrica, Adair da Silva Medeiros,
requer baixa s/loja, José Emilio Zapata Montano,
requer AlTará de Localização pjexsrcer o cargo
de médico, Salvador JOBé de Oliveira, requer li
cença para estabelecer-se c/ramo de Pintor _f\utô;
nomo, Henrique Krause, requer baixa de 8uas

atividades industriais, Albano Negherbon, requer
Alvart de Licença c/cambista de Loterlas Ambu
lante, Leopoldo Heise, requer baixa B/ negócio,
Nilton Pacheco, requer Licença de Localização p/
Representante Antônomo, Ermes Kuchenbecker,
requer Alvará de Licença c/Contador Autônomo,
Ivo Ewald, requer certidão se possui casa própria,
Sebaatião Pradt, requer licença pjínícíar saus ne

gócios e/ramo de verdureira, Sebastião Ayrollo,
requer licença para estabeleoer-se com o ramo

de Bar e Lanchonete, Sibila Vieira, requer Alvará
de habíte- se, Curt Sasse, requer baixa, bem como
uma certidão negativa.

Jaraguá do Sul, 30 de março de 1970

Departamento da Faz�nda
Divisão de Contabilidade'
FIndo de Participação dos Munic:ípios
DB CONFORMIDADE COM O QUE DISPÖE o

AR�.a II! DA RESOLUÇÃO N.o 79/69 DO TRIBUNAL
DE c:ONTAS DA UNIÄO,. SEGUE ABAIXO A RE
LAQÃO DOS BENS INCORPORADOS AO PATRI
MONJO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIR
TUDB DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUN
DOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MO
NIGfplOS, NO EXERCÍCIO DE 1969 .

- Bens Incorporados ao PatrhnOnio Privado:
a) Ben. Imóveis:
Dois terrenos contíguos, situados

à Rua Walter Marquardt, nesta cidade,
com a área total de 19.570,75 m2, con
forme escrttura registrada sob n.O 36436
em 6/3/196�. no Cartório de Registro de
Imóveis desta cidade. 45.000,00

Um terreno, li>ituado à Rua Lou
renço Kanzler, nesta cidade, com a área
de 600 m�, conforme' escritura regis
trada sob n.• :16647 em 10/6/1969, no

Cartório de Registro de Imóveis desta
cidade.

Um terreno situado à Rua Jorge
Czerniewicz, nesta cidade, com' a área
de 26.161 m2, conforme escritura regis
trada sob n.· ã6555, em 9/5/1969, no

bartório de Registro de Imóveis desta
cidade.

2.400,00

24.840,00

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEIRO MUNICIPAL

- A Vista da. Informação como requer -

Daniel Fauro, requer vistoria e habite- ss,
Ewaldo Wistaleck, requer licença construir um

puchsdo, Lili Lessmann, requer vistoria e habite
se, José Jair Cani, requer vistoria e habite- se,
Alfredo Uecker, requer vistoria e habíte-se, Alwan
Karsten, requer vistoria e hsbtte-se, Walmor Spê
zia, requer vistoria e habítesse, Waldemar Pellis,
requer licença construir uma C1:lS8 residencial,
Anelise Gaedke, requer vistoria e habíte-se, Axel
BOBS, requer número na s/residência, Antônio Ho
ller, requer vistoria e habíte-se, Walter Schütze
Filho, requer vistoria e habíte-se, Ezidio Konnell,
requer vistoria e habtte-se, Rudolfo Konell, requer
vistoria e habíte-se, Antônio Vieira, requer licença
p/reformar sfcasa residencial, Max Arthur Fiedler,
requer vistoria e asbtte-se, Jorge Vogel, requer
vistoria e habíte-se, Bernardo Stenger, requer vis
toria e habíte-ss, Manoel Fagundes, requer licença
construir um rancho de madeirá, Angelo Pereira,
requer lícença aumentar sua casa, Nivaldo Pe
drotti, requer vistoria e habíte se, Ingobert Pett,
requer licença construir um puchado, João Kitz
berger Junior, requer licença construir um puchs
do, Agenor da Silva. requer vistoria e habite se,
Mario Marcos Brotzki, requer vistoria e habite se,
Bonalu Köhntopp, requer vistoria e habita-se, José
Sabei, requer licença construir uma casa, Mario
José Metzger, requer licença construir um muro,

Leopoldo Bsttení, requer vistoria e habíte-ae, Es
calametros Edwi Ltda, requsr licençã construir
fábrica, Alvino Gíovanella, requer licença construir
muro, Alfredo Butzke Ftlao, requer licença cons

truir caA de madeira, Genésio Marcelino, requer
licença construir rancho de madeira, Dorivaldo
Diel, requer vistoria e hablte-se, Onéslo José
Pansteín, requer licença construir casa residencial,
Angelo Pradi, requer número do Prédio Pícolli,
Jaraguá 'Fabril S.A .• requer lilvlirá de construção,
Amaro M. dos Santos, requer licença construir um
abrigo de madeíra, José João Vailalti, requer li
cença construír um prédio de alvenaria p/servir
de açougue, José Josin'O Pereira, requer licença
construir uma easa reeideooial de madeira, Gabriel
Maurissens, requer licença construir uma casa

residencial, Conrado Uecker, requer vistoria e

habíte-se, Construtora Hewokra Ltca, requer licen
Çá construir um escritório, Octaviano Lombardi,
requer licença demolir e re-construir um galpão,
Ervino Brandenburg. requer licença p.calçar um

trecho entre casa comercial tl o açougue, Realdino
Zanella, requer vistoria e hadittl-se, Celso Medei
ros, requer vistoria ,e habite se, José Kajarowski,
requer vistoria e habite-se, GIacy Gessner, requer
vistoria e habite-se, Leonardo Zipf, requer visto
ria e habite-se, Arnoldo -Komõhl, requer licença
construir um rancho de madeira, Adalbertg Jacobi,
requer licença construir casa rAsidencial, Sebas
tião Spengler, requer licença constru.ir uma casa

residencial, Milton Grützmacher, requer licença
construir um aumento em sicasa residencial, Do
naldo Borges, requer vistoria e habite se, Renato
8trelow. requer vistoria e habite-se, Walmor Zonta,
requer licença construir um galpão, Oscar Schmitz,
requer licença cODstruir uma Garagem.

- DEFERIDO -

Orla SteiB, requer licença
léo, Emma F. Lange, requer
mausoléo, 08ni Nagel, requer
mausoléo.

.

INDEFERIDO -

construir maUlo·

licença construir
licença construir

Ervino Lessmann, requer vistoria e habite· se,

233
Walter BarteI, requer devolução da importância

14, NCr$ 20,00 reI. taxa coleta de lixo.

- CERTIFIQUE-SE

Um terreno situado à Rua. Quinti
no Bocaiúva, nestá cidade, com li área
de 2.890,79 m2, conforme escritura
registrada Bob n.O 36957, em 17/11/1969,
no Cartório de Registro de Imóveis
desta cidade.

Reconstrução da Escola de Ilha da
Figueira, situada na localidade do mes

mo nome, em convênio com o Plano
de Metas do Govêrno do Estado, tendo
sido aplicado pela Prefeitura Muniei
paI, por conta dos recursos do F.P.M.
Ncr$ 878,90

20.000,00

Celso Eloi Lenzi, requer certidão negativa,
Gilio Antônio Clarim e Avenicio Lenzi, requer b) Bens Móveis:
certidão negativa, Ind. de �rh,fatos de Borracha Um balcão de madeira com fór-
"WOLF" Ltda., requer certidão se é ou não deve- mica. e um guichê de caixa com vidro
dor à Fazenda Municipal, Irmãos Wolf Ltda., re- para a Tesouraria Municipal. 1.924,00
quer certidão se é ou não devedor à· Fazenda. pA' Público-.
Municipal, Rolando Jahnke, requer por certidão

2 - liens Incorporados ao a.trimoDlo

de que não possue casa própria, Gabriel Scheuer, Construção da Estrada Cacilda na

requer por certidão se recebe ou nio quaisquer localidade de Garibaldi, neste municipio,
r end i m e n t o por intermédio desta Pre- com recursos do F.P.M. 8 quantia de

feitura, Raulino Neckei, requer uma certidão onde Construção. de uma ponte sôbre o

consta desde e até quando a relerida firma con- rio Garibaldi, na localidade do mesmo

tribui com impo_stos, Ind. de' M�deiras Rudo�f S.A., nomlt, neste Município, com recursos

requer por. c.ertldão se é o� nao de_:vedor à Fa- do Fundo de Participação dos Munici
zenda MUDlclpal,. Álvaro Joao Bertoll, requer cer- pios a quantia de .

tidão de baixa, Ingo Borchardt, requer certidãQ I
'

. - . .

se possui caS8, Ivo Ewald, requer certidão se é ou AqUlSlção de paraleleplpldos para

não devedor por esta Prefeitura, Cândido Antônio c�lçamento das Rua!t D. Ptld.ro II e Do-

Viero, requer por certidão s/pagamento de impos. mlDgos R. da Nova, nesta cldade_ 32.849.28

tos, Lourival M. de Souza, requer certidão negativa, Total: Ncr$ 135.976.33
Guido Mundstock, requer uma certidão se é ou Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 20 de mar

não possuidor de uma C8sa. residencial, Raulino ço de 1970.
Ne(\kel, requer certidã<; negativa, Met. Erwino
Menegotti, requer certidão se é ou não devedora
- )

2.040,00

6.044,15

Hans G_ Mayer, Prefeito Municipal
Orlando C. Schreiner, Contador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Receita Federal:

Dois os formulários para pessôa jurídica
A Delegacia da Receila Federal informou QUe

'"O L JARAOUi. 1>0 SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 4 DI!: ABRIL DB 1970 N.o.2.577 este ano existem apenas dois modêlos de formulários
�������������������������������������������� para declaração de rendimentosdas pessoasjurt�c�

Um, destinado a firmas sulettes ao pegamento d�
Impõsro de Renda, as que gosern de isenção expre88a
e as empresas públic:as, e o outro, paro as enlidades
cujo isenção do tributo possa ser reconhecida pelaaluai .Ie�islação. �m qualquer caso, no entanto, o
contrtbuínte devera anexar em duas vias a relaçiio tle
rendlmentos pagos ou creditados "assalariados",
"diversos".

Além das pessoes jurídicas que gozam da isen.
ção e imunidade rríburérta, estarão Isenrea ainda em
1970 IIS empresas índlvlduats com receita bruto anual
íntertor a NCr$ 16.501,00 e as sociedades em geral
com reeetta bruta anual de até NCr$ 2.712,00. A�
demals pessoas íurídlcae pagarão 50% sobre os lu
eros apurados, II Bão ser quando se rrata de conces,
sionárias de serviços públicos, cujos lucros não ex.
cedam a 12% do cepítal. Neste caso, a Iribulação
será de 17%. As pessoas jurídicas civis, de capilal
até NCr$ 2.078,00, organizadas exclusivamente para
a prestação de serviços profissionais, serão tributa.
das em 11%.

Sobre os lucros distribuidos durante o perrode.
bese pelas sociedades de qualquer espécie, cuja soms
do capilal social, mais reservas, u I t r a p e s s a r
NCr$ 264.033,00 será cobrado o ímpôsto de 5%, ex·
cero se fôr sociedade anonima de capital aberto.

.

Finalmente, exclarece que a escrituração não oro
ganizada poderá resultar em arbitramento do lucro á
razão de 30% sobre o ativo real ou de 15 a 75% da
receita bruta ou do capital. Poderão optar pelo lucro
presumido de 12% da receita bruta, acrescido do re
sulrado apurado nss. transações alheias ao objeto do
negócio, a� pessoas jurídicas cujo capital não ultra
passe NCr$ 1.586,00 e a receita bruta li D U a I
NCr$ 8.518,00, excluidas as sociedades por ações ou
por quotas de responsabilidade limitada e as filiais,
sucursais, agências ou representações no País diS
firmas com sede no Exterior.

CORREIO 00 POVO

'Março em Retrospecto
CL Paulo Morettl J Argumentam os ex-pés-

Talvez estranhem, os que me dão a honra de sedístas que, pelo fáto
sua leitura, a ausência de um a c r ó s t i c o para o de não participarem do
mesmo retrospecto que mensalmente apresento. A diretõrio, o Governador
estranheza desaparecerá se atentarem para as lê- Ivo Silveira estaria deí
tras que compõem o mês em epígrafe.,. Fui traí- xando de ajudar Jara-
do por um "ç"... gaá do 8ul.

Contudo, no retrospecto que apresento costu- Parece que há .algo.99
meiramente, vale meaos a forma de lua apresen-

errado nesse raclOcílll�.
tação e muito mais o seu conteúdo a essência do Pelo que sabemos, Já
que êle contém e que revela e espelha as ativi- por duas vêzes fai refor
uades do nosso Clube.

I
mulado o partido Arente-

S'e a março faltam I e t r a s, nem por isso ao ta t;m Ja�ag�á do Sul.
.

Club. faltaram oportunidades para a concretização Sl d� ui tim o �I. ex
do serviço desinteressado. E as atividades de mar pellsedl�tl_ls se omítíram
ço tiveram um destaque todo especial, mormente ele partlClpa.r, não podem
pela realização, no dia 1.0, da Reunião do Comitê negar que fizeram parte
Assessor. Fizeram-se presentes leões dos Lions da ARENA, ao tempo em

Clubes de Corupá, São Bente do Sul, Sio Francis. que es�ava em pl ê n o
co do Sul. Barra Velha, Piçarras, Joinville-Centro, e?�rcíclO ? Prefeito Mu·
Joínvílle-Norte e Joínvílle-Sul, congregando apro- nícípal V 1 C t o r Bau er.
ximadaurente 200 peseoas, numa festa em que, além

Mesmo fazendo parte da
das lições de Leonismo, aprendemoa a valorizar �REN� - � ve.rda�e em

ainda mais o espírito de companheirismo que, em sítuação mtnorítärí« -,
ocasiões como esta, faz vibrar a quantos estão ---------------------
imbuídos dos ideais que nos aproximam e congre- R

�...

d T· I t dgamo Um sucesso, sem dúvida, registrado nos anais eumao e unsmo negra o
do Clube. .

'

A par de tão importante conclave, vale res- Florianópolis serä sede tor de Turtsmo- da EM-
saltar o exemplo ds abnegação, altruísmo, despren. de 6 a 8 de abril próxí- BRATUR) e de Menor
dimento e dedicação que se apoderou de todos os mo, da III.- Reunião do Monasteiro econ. e maior
C C L L quando convocados para a realização da .Turismo Integrado da autoridade mundial em

campanha da garrafa vazia. Foi um trabalho.á(duo, Região Sul, a qual con- turismo, responsável pelo
por vêztls até incompreendido, mas que, nem por tará com a presença de projeto de Costa do Sol,
isso, deixou de proporcionar os frutos do serviço representantes do Servi- supervisor do consórcio Notícias correm pe!a centra a orientação di
desinteressado. ço Estadual de Turismo liderado pela TECNIBE cidade, segundo IIS quere ARENA, em outro mual.

No momento, ultima-se a venda das garrafas SETUR (Rio Grande do RIA, que sob contrato da o problema e a crise cria cíplo, lern o dever índeclí
pars I!er sua renda revertida no prosseguimento Sul), da PARANATUR SUDESUL, está realizan- da em Corupá, com a nável de iljudar o nosao

da arboril!:ação da cidade. Enquanto isso, desenvol- (Paraná), da EMPR1!:SA do o levantamento dos construção, 'pelo j Estado, prefeilo da situação, indio
ve.le a campanha da cobrança das notas promis- BRASILEIRA DE T.uRJS- recursos tur1sticos nos de duas pontes, eslaria cada pela ARENA.
sórias à instalação da repetidora do Canal 4, uma MO - EMBRATUR (na três Estados Sulinos. co�toqr�:!Gieria c08tribuí

A aluda poderia vir em
vez que nen tod08 os contribuintes têm a e x a t a pessoa do senhor Pedro Das prOVidências a se· fórma de surdina, sem es·
percepção da pontualidade dos compromissos que Magalhães Padilha (Dire· rem tomadas na Reunião, do para o desfecho feliz, tardalhaço ou mesmo vell'
assumem. o.rgllnizada pelas Asses- seriam IIlgum, ex·pessedis· da publicidade, para com.

Afora o que já foi relatado acima, dual ocór. c:::>c:::::::oc::::::a-c:::::oc:::::oc:::::::o so rias do DEATUR, cons· tas de Jaraguá ,d.o Sul. binar com a ajuda ao vi·
rêneias mereeem destaque no mil:

MUD A 5
tarn: protocolo EMBRA- Sem !Dlrar noblmeruo da zioho município.
TUR com os três Esta- questao, o pro ema esla

1 - O esplêndido sucesso do bazar das domadoras, dOll (Paraná Santa Cata- va pôsto enlr(/! o Prefeito,
quando da realização da Reunião do Comitê F"ltl/�,as e O,nament.ls rina Rio Gr'snde do Sul)' que é do MDB e a

preSi-tlgreJ"a EYange�ll·caAsse�sor, cujo resultado reverterá ao Fundo Laranjeiras, PecegueiroB, reivindicações junto à ��ncia da ARENA. Co.mo .

Hospltal!!:r. .

' Kakiseiros, Macieiras, Ja- EMBRATUR; Regulamen· fIel ex�culor do partido
It d2 - A comovlda e mereCida homenageDl: pre�tada boticabeiras, etc. Roseiras tação' e Elaboração final goyerDlst� o Gov�r�!ldor assa a a .

pelo �lube ao sr, AUeu Peters, funclOnAr.lO. da Dahlias, Camélias, Coni- do Calendário Regipnal te�la aC�lIo a oplDlao e
PrefeItura local, pelas relevantes � e r v 1 ç o s feras, Palmeiras, etc., etc de Turismo}70, Linhas orlenlaçao d a ARENA. De Sa. para 6a.-feira
prestados ao �lube no desllnvo!vlmento da

PEÇAM CATÁLOGO de ação e colaboração Formou·se, daí .um bolo, Santa foi assaltada I
campanha da IDstalação da repetidora do Ca· ILUSTRADO dos três Bstados com a face 110 enlen_dlmentCil de Igreja Evangélica Lute·nal 4. SUDESUL/ TECNIBERIA/ que,.mesmo nao. sendo do rana de Jaraguá do Sul.
Finalmente, cabe aqui um voto de louvor e Leopoldo Seidel· ENGEVIX, no tocante ao gov�rno o !,refelt?d�Co· Os larápios, entraram

um aplauso ao OL João Lúcio, Vice-Governador -

.

CORUPÁ - Plano Regional de Turis. rupa, devefillm tals. obrl!_s numa das dependência.do Dis t r i t o, pelo esfôrço despendido no cumpri C:::::::OC::::>c::::-"oc::::::oc:::::oc:::::o mo. serem alacadas, slmulta· da Comunidade, de lá
m8t:1to de seu cargo, carreando para o Clube va. n�amenle, alendend?, as· retirando uma máquioaliosol pontos para a efetivação do c o neu r s o de -- SIm, a gr!go_s e trolano�, de somar e a quantia em
freqüência. Foram visitadol pelo GL João .Lúcio em benehclo da comuDl' dinheiro de 168 cruzeiro8
nada menos que 6 Clubes: Brusque - Corupá -

At""
I!ade. novos.

Barra Velha - São Francisco - Joinville Norte e e n ç a o
Parabenizamo'nos com Em me nos de treis

Joinville Centro. Parabéns, CL João Lúeio, pela ex- .
os' polítiCOS Jarllguaenses, mêses é êste 9 segundocelente demonstração de fé leonfstica. ' da grei ex·pesliltdista,. que aSBslto a uma igreja Ilm
mesmo não lendo nada nollsa cidade. Como I'
para achar em Corupá, recorda, ha questão d�conseguiram demover o mêses atrás, a Matriz fOI
Governador de, não ajuddr vitima de audacioso 18'
um govêrno da oposição. saIto, ocasião em queEmbora' se dê a enten· f o r a m arrombadas as
der que a ajudazinha seria caixas de coleta que se
em Iroca de apôio eleila· encontravam dentro da
ral para um fUluro candi- igreja.
dalo a deputado estadual
e federal, nos animamos II Eis que, novamente, se

apelar para as conhecidas verifica outro assalto,
"viúvas", que dêem, tarn com prejuizos para 88

bem, uml! ajudazinha para óbras da igreja IiIvangé·
o nosso município, mesmo lica.
sabendo que ni!da querem Cabe a policia a illi·
em troca dêsse gesto pa· ciativa de rigorosa inTe8-
trióli'Co. tigação para pôr 8 mãO
Quem ajuda II oposição, nos desalmados larápios.

o �UE VAI PELO LlONS

Novas presidências
no Congresso
O Senado da Repúblicli nosso município, ao tem

elegeu o Senador Joio po em que foi Ministro
Cleophas para seu presi- da AgricuItura, carrean
dente, enquanto que 8 do para Jaraguá do Sul,
Câmara Federal de De· generosos recursos que
putados elegia seu pre- culminaram cOm a con8-
lidente, o Deputado Ge trução do hoje Parque
raldo Freire. A notícia Agro Pecuário "Ministro
repercute em nosso meio, João Cleophas". Nossos·
já que o nome do Sena· :q_umprimentos ao ilustr"
dor João Cleophas está ptesidente do Senador
intimamente ligado ao Federal.

Nem só de contradições
,

vive o homem
durante os quatro (4)
anos de gestão de Victor
Bauer, os ex pessedistas
nada conseguiram para
Jaraguá do Sul: Ou me

lhor, em 4 anos, apenas
o Prefeito Victor _ Bauer
conseguiu SO mil cruzei
ros novos.

Si hoje I) G o v ê r n o

ameaça riscar do mapa
o nosso município, o que
dizer do tempo em que
o ex PSD em pêso fazia
parte da ARENA local,
com Oomtssão em AIto
Nível e tudo?
Seria falta de prestí

gio? Ou seria, já então,
manifesta má vontade?

Quem seria capaz de
desmentir que o ex PSD
não fez parts da ARENA?

Contribuintes do Impôsto de Renda

Procure urgente seu
formulário para decla
ração do' Impôsto de
Renda no Banco
Nacional do Comér-
cio S/A.

\

---------------------------_.------------�

Jaraguaenses ajudam C o � u pá

Inslanlaneas Apenas
NCr$ 1,00

LOSS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


