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Hamburgo (Impressões eullnos de 19 a 44 e 35
da Alemanha) - O rísco I,eminlnos de 27 a 44 anos. O
de sofrer um ínfarte do resultade: entre' o. pa
miocárdio é muito maior clentes msscultnos I!IÓ
para 8A pessoas que tu- havia dois, ou 8eja 1 por
mamo É êste o resultado cento, que não fumavam"
de uma série de estudos observando S8 a mesma

.realiz·ados pelo Professor percentagem nas mulhe
Horst pÖ1'�en,. do Hospi- res. Os homens tinhaID_
tal UDlversItárlO de Ham- fumado. em média, 25.9

burgo (República Federal cigarros -por día. A titulo
da Alemanne). Até agora de comparação, Dö ken

consid�ravam.se o pêso, recorreu a um grupo de

I exceSSIVO, à pressão ele, controle de 218 Indivíduos
vada e a colesterlna no verificando se que 184

sangue os maiores perl- não fumavam 'e (, consu�
gOS. Dõcken verítlcou que mo médio era de apenas
cabe muito maior impor. 13,4 cigarros. O Professor

5 mt a-
,,' "

. No�so conterrâneo blu tâneíe ao vicio do fumo. Dõrkeu chegou à con

a'n' Ci' atarl-n I!I- Uni"dos da Ilha meneuense, -- Comandem-
o Professor Dörken ,çlusâo que o fUIDO não

, .

.

"

" '\.1.1 " ."

Je José Francisco de Paulõ investigou pormenori�8 só l:if�ta:. oa pUlmõ�8s m.as

2'
.

85 '-I P'
,--'

'"

Vl'sltam a' Perola Ramos residente em Bo-
damente �t8. C8S0S de 10 constttut um perigo, dé

tafogo,' ne Guanabara, de-
farte em tndtvtduoe mas morte para o coração. ,

'

mI rop'I·I17I- d
.

It"
verá completar o seu 82.0 /'

d' d "R" '�, o, apocu
-

�nc�m���I��r�Cial'U�i!�CO:o Secretarl·ado "d"o ,GoveAr,n,8
c

�
,

"5', ur"', I-5:'

Às 17.30 horas de hole dia 26 do coerente, deveu-
"

"

...

\.I � \.I
o Grupo ßolomstas Uni do 'receber os amplexos

'

Seg'ijndo o Delegado pelo INCRA o número de �:c�pc��õ��h: p��e1z s�� �:d���: Jn��e�:�:.n���:; Colom�bo Mac'head"o'
'

"S'·."a":lle' 'S''',·
Bstlldual' Ga Pundação proprtedades rutai:s quase- �uro B.Ç.:� na· .retribuiçio, Daula Ramos. de noeaa

' ".
'"

"', '.

, IBGE. o estado de SantA dupltcou com a formação é}. recepç<'IÇ) felt� o ano wlorio�a Marinha �,ercan·
Cererlne possuílS em lunho de minúsculas proprieda- passado na Capital, do f�, 'é um ,-eref'i}(i), saudoso

do ano pllssado 286 mil des, das quais 87% pos
ESfado. Na oCdsião. os da� coísas dé Santa Cd:

propriedades \turai!. Este 8�em áreas inferiores ao co�ponentes do Grupo taflna. de onde é fjlho

número foi fornecido pelo módulo estabeleCido pelo Umdos da Ilha. proporci.o- Ilustre. "Correio do Povo",

INCRA que realizou o Cll Estatulo da Terra. naram ao AL de Ouro uma apresenta cumprimentos öO

daslramennto em todo o reéepçfto soberbi, seguido brilvo marinheiro.
'

Jerritório blmiga verde. Segundo o sr. Américo de uma peixada sensacio" ----------�--...,----

A revelação do Delega� Gemes do Amaral" Dele nal. O embate foi vencido

do do 'IBGB foi feita ii gado da Fundação IBGE, cc;>m classe pelos f1oriano'

propósilo do anúncio de o censo agrícola terá a politanos que, sem dúvidll

que a p ti r t i r de março duração de 3 mhes, em- foi a que mdis se sobre

próximo. será iniciado em pre.göndo uma equipe de saiu na caõcha de cllsa.

,lodó o Brasil o c e n S o aproximadamente 60 mil No dia de hofe, após

agrícola. que corresponde recenceadores em todo o recepção no Parque Agro
a segundtl etapa do Censo B r a s i I, que computllrão Pecuária Ministro J o ã o

GerlJI i n i c i a d o no .no
uns 4,6 milhões de esta, Cleophas e jantar à moda

passado.
belecimentos àgr(colas em da caSd, deverá ferir se a

Segundo os dlldos Ie todo o !)öís. segunda partida que deveu;

vantedos pelo IBGE. em Em seguida ao censo lIj)ontar \ de um em b a • e

1960 haviam 104429 es- agrícola, li Fundllçéo IB. amistoso, a melhor equipe

tabelecimentos_agro pecuá GB iniciará outra etDpa
des duas tradicionais agre-

_fios efn Sanla Ca,tarinc:l, do censo geral com.a rea miCJções. Die 12 do corrente.deu-

em 1960 o número elevou lização do censo econô -----------------....:... se o maior feiro em m,até

se pant \58,984 Em 1910, mico que abordará a in I Ad'
ria de rodovia pavimenta

pelos dados cadastradgs dústria e o comércio. ncen io da entre Joinville e Ouri-
, tlba. Depois Q,UI jt se co'

r���-"4��-' Deslro:'I-
memorou o jubileu de prata

'C URSOS, _ _!
dessa prome!ida estrada e

T b Idos infindáveis arranca

,

mantidos pelo artista FELIX LIDUMS t rI, rasl .rabos com o Ministro An-

"
drellzza. afinal, deu· se ti

Rua Preso Epllíclo PeSI�a, 932/93� ;_ Jaraguá do

f
Cêrca des 4.30 horas da abertUra da tão necessária

8ul, Desenho arti"Uco; - Pintura; - Mode- madrugada d" últIma 6lS. estrada, que deixa o Vale

laçio 'em Couro; - Gravuras em madeira. feira. ti cidade foi .Jesper do Itapocú há apenas 36

Reserva para vaga8 da8 14 às 16 hora8 tada plo!'la sirene do Corpo Km. do asfalto. �em dú

diàriamente no enderêço a�ima.'
de Bombeiros, anunciélndo vida uma extraordinária

,

- um 51OIs:ro. Lógo mais conlribuição para O destn

�����_��
constava se um clarão no volvimento do nordeste
céu e o comp�recimento norle e do litoral de 5anla
dos soldados do fogo às Catarina. Nin�uem precisa
in�tallSções da Tribrasil mnis r�zar, nem despttdir
Ltda" parcialmente envolto se de familiares e parentes

JlIraguá do Sul continúa defendendo a sua hon-
em chamlls. A ação pronta para aventurar se a uma

r
,-

d 7. d d
do Corpó' de Bombeiros viagem à, Capitlll do Pa

osa pOSlçao 'e . coloca o na ar'reca ação do ICM. Voluntários '.,,Circunscreveu "raná� Para»>ens ao Presi
Dentre os dez maiorel!. éontribuintes, figura o nosso o fooo cl uma ala dll In- d M
munic(pio, juntamente com muitos municípiOS do nor

e ente édici FallII. agora,
dústria; contudo, em con- anenlJ- •

-

d
le-nordeste, em lugar de �estaque. lJ saber:

" "'lO construçao CI

Mês de Dezembro de 1970
tacto com 'os dirigentes Itgdção JlIraguá-Guara

1 J II 9
da emprêsa, que 5e, mos mirim BR 101. Suá loréfa

. oinvi e Cr'. Õ. 61.998,31 traram agradvcidos pela do Governanor Colombo
2. Blumenllu

" 4.98727993 I d d
, 3. Lélg�s

I' 2189.l39:06
so i euie ad'e human", in Salles. Que Sdberá honrar

4 Florian6'polis
•• 1 364 060.39 forma�am que os prejuizos, as SUdS qualidades de ho-

õ B,rusqua
'I I OC::8·44l1. 09

podertlo ser calculados em mem público.,
• U ,u, redor de Cr$ 260 000 00

6. - najai " 923.938,26 com destruição de 2� .:ná� ..-----------
7 ItHBguá do Sul "726.800.44 qUinas e um enorme eSiO

' Correio, do Povo
8. �IO Negrinho ,

t' 661.668;[)7 que de matérill primo. O um Jornal a

9 São ßenlO do Sul .. 634.631,i4 seguro exialente não co- Serviço do Povo
10. Concórdia

., 625.613,40 bre os prejulzos sofridos.
\

o .

qqe falia para Comandante

Schroeder Paula Ramos
no ligação Jlmlgu� do Sul, e pessoal especializado. 'A

• •

BR,tOt
.

e ponta de con Expansão Industrial: Onmunl- nl'VerSarla-Se
�reto, h�ando ôchroeder ceções, incentivos fiscais
a Jaragua do Sul, no rto e crédito. Agricultara. Eserí
Itepocuzrnho CumuRiClçÕeS: tório da AC,.\RESC Coo

Rêd� .telefônic.êI e rêde, te- peratlva Agrícola. aprovei.
legraflta. EnSIAO: Grnéslo remenro do sólo - sistema
Noturno com Técntca d,e de piquetes. mecanização
Trabalho, Aumento do nu- da I a vou r a, asststêncíe

mer.o de seles de eula, veterinária. aprimoramento
TrelDamt�to. d� Cor�o �o d!l raça de gajo e ensino
cente e Biblioteca Publica. técntco awfcola.
S.neamenlo: Rêde de água e Estas são ilS necessíde
rêde de esgoto. S�úde: Hos- des, Que cotncidem com es

pifai e !"1aternidade, Centro necesaídades
: dos munter

de Saúde, Põsto de Saúde pios do Vale do Ilapocú

Dentro do Projeto' de
Desenvolvimento ClItari'
nense, o Município epon
rou ao então cendídeto
Eng. Colombo Meehado
Stll,les, as seg.uintes neces
sidades:

Enetgla EJitrlclI: Melhora
menro do sistema dlatrí
buídor; 20 Km, de eletrifi
cação rural; rebaixamento
e IraßsllJm. e renoração da rede
urbane. itansporles: Ligação
Campo Alegre ôchroeder
Iolnville; Ligaçao Jar�guá
ôcbroeder- Iolnville; rérmí-

Pronto o

AsfallQ
para
Curitiba

os 'lO MAIS DO leM

Fundado em 187'
Emancipado em 19S'

o fumo 'é um perl
go para o' coração

,

..

Seérelaria do Justiça -I
de Serviços Sociais -

Geraldó GanJ'a S.I4e-s, Se ,M.areeUô BjlDdejr�, M.aia
cretarilS da Agricullwil - (Ceronel da -Resúva da'
Glauco Olinger (permane FAB). Secretaria' de Trans
ce no cargo). Secretaria portes e Obras - CeMr

da ' F a zen d a - Sé,'gio Amin Ohanen So�rinho,
Uchõa Rezende, Secretaria Procurador Gerl!l - José
da AdministFação - Eu- Aura, Coordénador de Re,

gênio Lapajea, Secretaria lações Públicas e, Divul·

do,}' Govêrno - Victor gàção - Luiz
\ Heoriq�e

Antônio Sdsse, Secretaria Targá.
'

do O e s r e - PUnia De POS S E
Nez (per:mGnece no cargo), A pos s e coletiva 'do

:5ecr,etari,a de Segurança e Secretariado dó Governa·

Informação - Ten CeI. dor Colombo Machado

Delso L�nter Perê Antunes, -Salles, ocorreu dia 16 às
Secrelarja de Desenvolvi- 8 horas e 20 m'inutos, no

memo Econômico - Alei. Paláéio da 'Praça 16 de

des Abreu, Secretaria de Novembro, Não s'e deu

Educação e Cultura '_ posse individual." Ela ve·

Carlos Augusto Caminha, rificou·se,cole.ivamente às
Secretarill da Saúde - 8.30 horas. A partir da'S
Henrique 'Manoel Prisco 14.30 horas, cada um dos

.pareíso, Secretaria de Ser &ecre'lários dirigiu-se à sua
viço P ú b I i c o - Peulo respectivil pasta e assumiu

Müller Agui�r, �scretaria as suas alividildes.
'

D. C. E. Cria Consultoria' Jurídica
O Diretório Central dos leglslaçiio que lhes ii perlIgenie,

ESludanles da UFSC dá calalogando e orieallodo os lai
a conhecer à classe uni- versitários na legislação
versifária que, através da que os ampara e favorece,
Portaria \ 017-70/7t, foi bem como p r e Stil n. do

criada a CONSULTORIA indistintamente, assistência

JURfDICA daquêle Diretõ- jurídica à classe universi·

rio, sendo a mesma diri- tária. A criaçéo da referi

gidtl pelo Dr. Mário Oue da Consultoria Jurídica é

des Júnior' que estará de- ;nais lima' realização da

sempenhando fORções' no Gestão 70/71 do D.C.E.,

sentido de bem orientar os que perfaz mais uma faixa,
diversos Direl6rios Aca- no sentido d.e uma ampla
dêmicos que congrega o d.ssisrência' aos universilár.
D.C E., no referente à riOS. ,!

______________________________�---------'i

Documentos Extraviados
Eu, FRANCISCO RAMOS, bra8i1eiro, casadG�

residente A- EBtrada Ilha da Figueira. município de

Jartlguá 'do Sul-Se" declaro para 08 d�vidos fio.
que for'aD,l t!xtraviad,08 08 8�guiDte8 documental:

'

- Carteira Profi8sional;
- Titulo de Eleitor;
_ Carteira Nachmal de·HabilitaçAo n.· 95485

Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de, 1971 ,

'

FRANCISCO RAMOS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Ed'ital de Citação
funda�ã.: ffrlur Muller - 1111

- MUD A 5 (
O Doutor Nestor José da Silveira, Juiz de Di-

Fr.tller4' e Orn4",ent.', reito da Comarca de Guaremlrím, Estado de .rôeme
Catarina, na forma da lei etc... São convidados 08 senhores acionistas deata

FAZ SAE�ER II todos quantos o presente edital sociedade, a se reunirem em assembléia geral
com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conheci- ordinária, a realizar-se na sede social, à rua Gel.
mente tiverem ou interessar possa, que por parte de Procópio Gomei de Oliveira n. 387, nesta cidade,
Valentim Volpl, brasileiro, cesado, lavrador, residente de Jaragaá do Sul, no día 17 de abril vindouro,
e domiciliado no lugar 1.0 Braço do Norte, Município às 9 horas a fim de deliberarem sõbre a seguinte
de Meseerendube nesta Comarca," através, de .seu Ordem do rua
procurador Dr. Reinoldo Murara foi requerida uma 1.) Leitura, exame, discussão e votação do relató
ação de Usucapião de um imóvel localizado-em 1.0 rio da Diretoria, balanço -geral, demonstratívo da
Braço do Norte Município de Massersnduba com li conta de lucros e perdas. parecer do conselho
área de, 1 860,00 metras 2. com as segutntes eon- fiscal, referentes ao exercício SOCial encerrado em

Irontações. Frente, com Estrade Geral, com öl me- 31 de dezembro de 1970;
,

tros, fundos com o Ribeirão, com 31 m. de um lado 2.) Eleição dos membros do conselho fiscal e res

c::::::::oc:::::::>c::::>�c:::::::..::::>c:::::=o com Avelino e Oldina Deretti, com 60 melros, e de pectivos suplentes e tíxação dos honorários;'-�----------'
outro lado com Valentin Volpt, com 60 metros. Feitiil 3.) Preenchimento das vagas do Conselho Diretor,

II a Justificação Prévia da posee foi julgade PROCE· com alteração parcial dos estatutos;
..

DENTE por sentença, E pare que chegue ao conhe 4 J Outros assuntos de iüterêssae social.
========='! cimento de Iodos e não possa DO futuro ser alegada A V I S O

ignorância, mandou expedir o presente edital, que Acham se à disposição dos senhores acionistas
será dfixado no lugar de costume e publicado Da desta aocledade, na sede social à rua CeI. Procó
formes da Iei, Dado e passado nesta Comarca de pio Gomes de Oliveira 587. os documentos a que
Guaramirirr.. no Cartório do Cível e Anexos, aos se refere o artigo 99 do decreto leí n: 2627 de 26
três de março de mil novecenros e setenta e um. Eu de setembro de 1940, relativos ao exercício social
(as) Ralf f'alttn, Escrivão, o danlogrefet e subscrevi encerrado em 31 da dezembro dö 1970

(as) Nestor José da Silveira, Juiz de Direito Jaraguá do Sul, 10 de marco de 1971.
C E R T I DÃO / wílnelm Lauter, Dir. Presidente

Certifico que a presente cópia coníére com o

'\
Ct'F 004352 109

original do que dou fé. Harald Bírckhoíz, Dir. Superintendente
Gueremirim, 03 de março de 1971 CPF 002.921.259

Ralf FaIIiD, Escrivão

em Pomerode;
_' a sra, Marts, espôsa

do sr. Antôoio Pedri;
_ a jovem Sônia Soely

_ Dorothea Mosller, Vieira, em Jotnvílle:espôss, do sr. F. Frene- _:_ a sra. Maria Müller,rico Mosller; espôsa do sr Miguel
- o sr. Inocencio Silva; Müller;'
_ o sr. Et\lgar Piazera, _ o jovem Rolando

em Rio da Luz; Al t dt It
O '1' ô à pers ae , em apocu-

- ecr 18, esp sa
.

o zlnho;
8�. Arno Benatta, em

_ a .sra. Herta, espöaaPIçarras; do sr. Affonso Marquardt,
- o sr. José 7Vatzko; em JoinviUe;
- a s r a. Mil d a F.

_ a j o vem MarlySchützer;
" I Hasse.- a sra, Arscí WInter

Scbmidt, esposa. do sr. Dia 24
G ilh e h

.

d t
. O Doutor Milton Cunha, Juiz d", Direlto daUI. erme liiJ e nm i
_ O sr, Alfredo Jan- ' ,

Junior, sen nesta cidade'
Comarca de Jaraguà du Sul, Estado de Santa Ca-

, ,tarina, na Iorme da lel, etc ...
Fazem anos amanhã - o sr. Carlos Ruetzea.: Faz Saber a todos 08 que o presenta edital

- O sr. Frederico ElIin- Dia 25 de praça. com o prazo de vinte (20) días, virem

ger, em Blumsnau; ou dêle conhecímento tiverem e Inter-essar possa,
_ o sr. Dr. Manoel

_ O sr. João Claudio que será arrematado por quem mais der e maior
H· K Braga, em Joinville; lance oferecer, em frente às portas do EdificI'O doenrJque a r a o, em Alf d F k
Curitiba;

- o sr. re o un P; Forum, DO dia 6 de abril vindnuro, às 14 horas, (IS bens
_ a sra. Vva. Laura

- a jovem Anete, Mar penbo!'ados a Nerson LebmanD, na ação executiva

BrugnC8tti, em Corupá; fezzolli; que lhe move Altomàrio Bauer, abaixo descrimi·
- o jovem Ado Sch- ---- a jovem Norma Mül· nados:

warz, em Rio da Luz: ler, nesta cidade;
.

1 o) - Um �utomov,el. marca ,"FRAZER", ano
- a sra. Lidia Assun·, ·de fabricacão 1949, motor 0.° F62264M85H222, mo,..

Dia 22 ção Ângelo, espôs8' do vido 8 gazoHoa, 6 cilindros, 112 H?, côr verde

sr. João Renato 4ogelo. cintilante, sedan. para 5 pessoas, certificado de

Pd· t d·Dia 26 propdbdade DO 277802, avaliado em:Cr$ 1.10000. Edital de Praça com o razo e vln e las
2.°) - Uma Pistola. semiautomática. marca

- A sra; Paula Mey "Savage" Americana, calibre 32, n,o 9�3iJ7. Registro O Doutor Nestor José da Silva, Juiz de Direi.
Souza, espô8a do sr. Dr. n° 1325/68, cabo de massa, avaliada em Cr$ 400,00. ta da Comarca de Guaramirim, Estado de
Luiz de Souza, na Gua- 3.0) - Uma OoJeção dê livro�-I O volumes - au Santa Catarina, na forma da lei, etc...

nabara; tor "Karl May", encadernados, avaliada em CrS 200,00. Faz' �aber a todos quanto,s o presente er1it�1
- o jovem Amilfon 4.°) - Um Motorelétrico marca, "WEG",' 3/4 com prazo de vinte dias virem, ou dele conhecl-

CesarVieira,emJoinvill9. H.P., com 1.700 RPM, monofásico, 110,220, série mento tiverem, que no dia 29 de março do cor-

14, L49026. com bomba dágua, avaliado em 2$20,00. rente ano, à� 10 hortí8, no Edificio do Fórum .da
'rotaI CrS 1900.00 Oomarca � Oficial de Jm�tica que estiver serVlU

miciliada e residente em Assim serão os referidos b�os arrematados do 'de p�rteiro dos AUditót"ios, levará à públtcoItapocusinho, neste dis· por quem mais der e maior lance ofereQer acima pl'egão de vf:nda e arrematbção, a quem mais der
trito, filha de João Fa do preço da avaliação, podendu ser tlxaminados, e maior lançe oferecer acima da respectiva ava
gundés e Ana de Souza. por quem ioterês8e tiver, em mãos 110 sr. Deposi ·Usçãó, os bens abaixo descritos prmhorados a Car

tário Público "adhoG", desta Comarca, E para que mo Brandt. nos autos" de acão executiva que lhe
chegue 1i0 conhecimento de todos e de quem in- move Malharia Irveitex S/A:
teressar possa, foi expedido o presente edital, que 1) Uma geladeira marca Coosul, pßqu�na. usa·
será afixado HO, local d� costume, às portas do da, avaliada por CrS 150,00 (Cento e cInquenta
Fo,rum e publicado no jornal local "Oorreio do cruzeiros) ,\ . '"

.

Povo". Dado e plissado nesta cidade de Jarl' guá 2} Uma maquina �e lavar r6up�, usada, ava-
do Sul, aos oito dias do mês de 'março do ano de liada por Cr$ 50,00 (cJDquenta cruzeIros)

.
.

mil novecentos e setenta � um. Bu, (a) Amadeu Malhud, 3) Um terreno, situado na Rua AthanaslO Roaa,
i:!:scrivão, o subscrevi. nesta cidade de Guaramirim, com ti area de 465

metros quadrados, edificado com �ma pequena
casa de madeira, régistrado ne Registro de Imó
veis da Comarca de Jaraguá do Sul, sob ß, 28501.
Livro.3-0" avaliado por Cr$ 2,500,�0 (dois mil e

quinhentos cruzeiros). Dos autos Dao CODsta ne-

nhum recurso peodente de decisão
.

\
.

E para que D'inguem possa ale_gar Igo�ranOla,
mandou o MM. Juiz expedir o presente edItal, que
�erá afixado no lugar de costum€' e publicado na

.
. \

\

forma da leI.,
..

Dado e passado 'nesta cidade d� .Guaraml.rlm,
Estado de Santa Oatarina, no Oartorlo do. OrIme,
Oivel e An�xos, aos dois de março de mIl. nove
centos e seteota e um Eu, (as) Ralf Faltln,' Es
crivão o datilografei e subscrevi.

,

Nest,,-r 'José da Silveira, Juiz de Direito
.

OERTIDÃO
Certifico que a presente cópia confere com

o origina\ do que dou fé,
Guarsmirim 02 de março de 1971

,

Ralf Faltio, Escrivllo

r;;;:�p�
f .. .�. &D,,"09&DO II

' 1
r E�eritóriO ao lado da Pl't:!fehura i
!�, .

JARAGUÁ 00 SUL . i
���-�-��

Edital n. 7,341 de 10/3;71
. Otavio. Demarchi e

Marlene Ped f i

�Ie, brasileiro. solteiro,
lavrador, n,>scrdo em Ja
raguâ do Sul" domiciliado
• r�sidente dm Jaraguá, Promorão S O C i a I .--- �84, neste distrito filho de '1
Ernesto Demarchi e Ana O O. A. Baependi e o tEichinger Demarchi. Reporter Social Carlos
Ela, brasileira, �olteira, Müller, coovidam pars a

industriária, nascida em I promoção "Uma Noite
Jaraguá do Sul, domicilia- i Chamada Beleza", com 8

da e I'esidente em Vila animacão de Erioho e

Nova, neste distrito, filha sua Orquestra. Na opllr
de Isidoro Padri e Rosa- tuoidade se!"á ßpreRenta
lia PessaUi Padri. da "Miss Jaragllá 71"', A

IEdital o. 7.342 de 12/3/71
caodidata será paranin
fada pelo Cônsul da Re-

Renato Kunze e pública FederIlI da Ale
Rosa F8gundes manha, Joseph Linndig

Êle, brasileiro, solteiro, e Senhora. A promoção
lavrador,' nascido em Ja- social terá lugar no dia

raguá do Sul, domicilia- 11 de abril de 1971.
do � residente em Itapo
cuzinbo, neste, distrito,
filho de Germano Frede
rico KUllze e Frida Walz
Kuoze,

Emprê.. Jornalística
"Con"eio do POYO" Ltda.

- 1970 -

Díreter
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
A51ual • • • • Cr$ 10,00
Semestre • •• Cr$ 15,20
Avulso. . .• Cr$ 0,20
Número atrH:ulo • Cr$ 0,22

Laranjeiras, Pecegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiral
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, atc., ete.

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ _

BNDBIlBÇO:
Caiu Postal, 19

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do' Sul . S. Catarina

SOCIAIS

·Aniversários:
Fazem anos hoje

- A jovem Nair Elza
Harbs, nesta cidade;
_ o jovem Rogerio

Loervin, nesta cidade;
- o sr. Roberto Kai

ser.

Dia 23
- O sr. Alfredo Moser,

.

Registro Civil
Aurell Müller Gruhb.. ticial
do Registro Civil do I. Dis·
trilO da Co'oarca de Taraguá
do Sul, E stado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber q,ue comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos· pela Ie
afim de se habililArem para

casar-se:

E para que cheg'ne ao co

nheclmento de todos mandei
passar o pl'esente edi;al que
Será publicado pela impreul5a
e em cartório· onde ser.1
atixado durante 15 dias. Se
alguém souber de algum im
pedim nto acuseMo para so

{ms legaIs,'
AUREA MÜLLER GRUBBA

O'icial

Vend-e-se
Fundo Cercel Ford Wlllys
Inlereressôdos, tratar no

Ela, brasileira, solteira, HOlel Ideal com o Sr. Jor
doméstica. natural dt' ge.
IOdaial, neste Estado, do- João Jorge Albano

•

Compan�ia Máquinas, f AM A C
C.G.C.M.F. F4432.087/001

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Clube Atlético Baependi
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE OONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores membros do

Oonselne Delíberatívo. a comparecerem a uma As·
sembléia Geral Ordínarte, à realizar se na séde
social à Rua Seme Mattar. nesta cidade, às 20 ho
ras do dia 31 de março de 1971, afim de delibera
rem söbre a seguinte ordem do día:

1.0) Prestação de Contas da Diretoria;
2 0) Eleição da Diretoria, para o biênio 1971/73;
il 0) Assuntos Diverso�.
Não havendo número em primeira convoca

ção, realizar-se·á uma assembléia, e'm· segunda
convocação, meia hora após.

Jaraguá do Sul. 18 de março de )971
a8. ArDO Henscbel·Presideote.

Edital de Praça

(a) Milton Cunha
.

_:. Juis de Direito-
Confere com o original. do que dou fé,

Jaraguá do 8ul, 8 de março de 1971
Amadeu Mdhud. o Escricão

Agradecimento
A Família de

Mário 'Wischral
Sensibilizada pelo seu falecimento ocor

rido dia 14 de março de 1971, agradece a
todos os seus pl\rentes, amigos, vizinh08,
que o confortaram no doloro�o transe por
que passou, sos· que enviaram flores, corôas,
e que acompanq,liram o extinto até a sua
última morada. .

Em e�pecial deseja externllr o seu
profundo agradecimento a8 enfer�eiras do
HOllpital S. JOAé, ao Rvdo. Pe, Conrado
Reech, e ao Rvdo. Pastor pelas palavras
confortadoras proferidas na caga, na igr'pja
� à beira do túmulo, outrossim vem de agra'
decer também aos seus amigos do Esporte 01u.
btl Vila LtHIZi, ih!h'ti hurueuiigtlos prestadas.

A Família Enlutatla

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

RelatórtJo da Diretoria
Assembléia Geral Ordinária Edital de Ooavocação

Senhores Acionistas:
Edital de Convocação São eenvldados 08 srs, seíoníates a se reunirem

,Em cumprimento as dilposições legals e esta- Pelo pre.ente ficam con,idad08:�oS senhores em assembléia geral, extrallrdlnária que se realizará em

tutãrras, vimos apresentar a sua apreciação o Balanço acionistas a eomparecsrem à Assembleia Geral Ordi- sua 8ede socíal, á rua CeI. Proc. G. de Oliveira, 285,

G�ral e a demonstraQão da conta Lucros 8 Perdas, nária a realizar se no dia 24 (vinte h quatro) de às 10 hora!, do dia 30. de abril de 1971, para delí

referente 80 exercício social findo em 31 de dezem abril do coerente ano, as 9 (nove) horas na sede berarem sobre � seguínte 0!tpEM DO DIA

_
bro de 1970, acompanhado do parecer do Conselho social, afim de deliberaram sôbre a seguinte ordem 1,) Aprovaçao do relatörío, balanço e conta

Fiscal _

do dia:
' lucres e perdas, refe-rente 80 exercíeto encerrado

Embora os dados ora apresentados, demons- • . _ _

em 31 de dezembro de 1970, apresentados pela

trem 8 fiel situação econômica e financeira da so-
1. J - Dlscu.slao e aprovaçae do Balanço Geral. e diretoria, com parecer do Conselho Fiscal;

ciedade, colocamo-nos ao inteiro dispôr dos senha-
demaIlldocllmentosreferentes.ao.�exercfClo 2.) Deliberação quanto 80 destino do Saldo a

.

't' o
de �9_70. A'

Dísposíção da Assembléia;,

j��g:���lI�::;s�:;i�s�UaISqUer esclarecimentos que 2) - ElelQ�o do N�,o �on.elho. Fiscal. ,3,) Blelção dos membros do Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1971.
S o) - Elelçao da DiretorIa,. respectivos suplente-s para o exercício de 1971 e

Gerhard A, Marquardt _ Diretor Pr esidents
4. ) - ASliluõtOIl de Interesee SOCl�I. fixação de sua renumeração;

Ulavo Marquardt _ Diretor Gerente _

Jaraguá do Sul, 16 de fevprell o de 1971. 4) Proposta da diretoria para aumento do

João B Prim. Diretor Oomerciai
Wáher E. W Gosch, Diretor Técnico capital e consequente alteração dos estatutos

Faustino Rosä . Diretor Técnico Nota: Acham'se à disposição dos senhores scíonte- soclaís:
-

tas no escritório desta sociedade, os documentos a 5.) Outros aasuntos de ínterêsae social.

Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezembro/1970 que se refere o artigo 99 do decreto lei n." 2.627, A V ISO_

A '.Ir J. V O de 26 de setembro de 1940. Acham se à disposição dos senhores acionistas
desta sociedade os documentos à que l!Ie refere o

Assembléia Geral Extraordinária Art. 99, do decreto leí n. 2627, de 26 de setembro

I ditaI de Convocação�j$ 'V _. de 1940_
'

.

'"",re,'- -,.."". Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1971.
Pelo presente ficam consí dados es sénhö�'es Gerhard A. Mllrquardt, Dir. Presidente

acionistas a comparecerem à AssemblAil_J Geral Ex·

K
Olavo Marquardt, Dir. Gerente

traordinária a r�alizar se .no dia 24 (Vinte e quatro) João B. Prtm, Dir, Oomercíal
de abril de 1971, as 10 [dez) horas na sede social Faustíno Rosá, Diretor Técnico

410107.62 afim de deliberarem sôure a seguínte ordem do dia:

1.0) - AUmento do capital social
2 O) - Reforma dos Estatutos Sociais
'3 o) - Assuntos de Interesse social

'Jaraguâ do Sul, 16 de fevereiro de 1971
Walter E. W. Goseh, Diretor Técnico

S.A.
COJ?�EIO DO POVO Sábado 20-3-71 Paginll 3

4.25634

ImobilizadO
Imóveis. Imõseis O/Reavaliação, Oons
trução e Benfeitorias. Máquinas I:! los
talações,' Máquinas � Insta rações CIRea
valiação, MÓ\leis e Uten- Ilios, MóveIS e

Utenstlíos C/Renaliação, Veículos, V,·í
cuias O/Reavaliação, Marpas e Patentes,
Marcas e Patentes O/Reavaliação

Disponlvel
Oaix i tl Bancos

Realizável
Dupucatas a Receber, Inventârio. Parti
cipação, Capitalização, Obr igacõ-s do
'I'esoure Nacional. Empréstimos EIBtro
bräs, Banco do Bvastl S A. - OIDç.p.
Suden», Sudep«, Embratu', Iuvestimen "

tos D ..cr. 157, Banco do Brasil S A -

Art 2 o e 3 o de C/Dl>p. VIDC.; Fundesc,
Adicional Lei 1474, Empréstimo Público
de 'Emergência, Obrigações Eletvob- ás,
ArliclooHI BN DE, Banco do Brasil S A.

C/Emp,êsa - FGTS
Resultados Pendentes

Prêmios dI'! S'·gu' os a Vencer
Contas Compensadas

Bancos O/lJobraoças e C/041ução, Ações
em Oaução, Valores Segurados' 63911295

Or $ 1958631.47

,

ROEDER s. A.

Comércio 8 Indústria _ Schmitt S. A.41 866.74

CGCMF 84 429 984/001

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Ião Eliglvel
Capit<il Socirll, Fundo de Reserva Legal,
Provisão p/Dtlvedores Duvidosos, Fun'
rio de Dep['t:'cÍJ'ção, Fundo dA CorreQào
Monetárill, Fundo Rl:!kjus�e Obrigo Ttl8.
Nacional, Fundo pl vtanutt'lnção Ollpital
de Giro, SaldO a Oisposição da Assem
bléia

.

Eliglvel
Fornecedores, Dllplicatas OpscontadRs,
ComisE'ões 8 Pilgar, Contas Corrente!!,
Fnndo de Indeniz8çõ�8 Trabalhistas,
FUllrlo da Garantia p Tempo de Serviço

Contas Compensadas
Títulos em Cobrança, ContrataR d .. Soe
gu OR, Oaução da Diretoria, Thulos
OaucionadoR

68788393

Pelo presente Edital de Convocação, são

convidados os senhores acionistas da Iírma Co-

Agricultura Indústria e Comércio mércio e Indústrta. Schmitt S.A, à reunirem se em

C.GG.: N. 84432202/001
em Assembléia Geral Ordinária. que será realizada
na séde àR sociedade, à Estrada Blumeneu Km. 4,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA nesta cidade, às dezesseis (16) horas do día tríuta

Edital de Convocação (30) de abril do cerreute ano, a fim de delíbera-

Pelo presente ficam convidados 08 Snrs. acto-
rem sôbre 8 seguinte, Ordem do Dia:

nistas de�ta Socie.dade a compiuecerem à .a$�em..
1 - Exame, discussão e aprovação das con

blftia ��ral ordinária a realizar se em nossa:'sédt'
tas correspondentes ao Balançu e Demonstraçãö

social, à8 10' horas do dia 24 próximo vindouro
da Conta Luci'oS e Perdas, encerrado em 31 de-

liÀ'
, , dezembro de 1970.

aJ.im de deliberarem 8ôbre a seguinte,
. .

2 _ Eleição do conselho fiscal e suplentes
ORDEM DO DIA 1

1.) Aprovaçãu do balanço e respectivas contas do
para o anó de 1970/19.71.

f'xercfcio de 1970;.
3 -- Assuntos gerais.

:2) Eleição dos membros da diretoria para o pe
Jaraguá do Sul. SC, 23 de fevereiro de 1971

1 d
Arnoldo L. Schmitt, Diretor Pr�sidente

r o o de 1971/77; k' _

3) Eleição do nôvo Conselho Fiscal; )" A V I S O

4.) Assuntos dIversos de interesse da 80ciedaEle. Acham·se à disp6Sição ,dos senhores acionio-

, A V I S O tas, na séde social, os documentos de que trata o

Acham-se a disposição dos Sots. Acionistas Art. 99. do decreto lei n. 2 6�7 dli) 26 de setembro.

os documentos 8 que S6 refere o art. n. 99 do de 1940.

decreto Lei n. 2627 de 26/09/40.
Jaraguá do Sul, 1� de março de 197t

Gerhard Roeder, Dir. gerente

863287.82
\

PASSIVO

Precisa-se

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal. da
]orOBuá �o Sul

Comunicação
Para conhecimento dos contribuintes do Im

pôsto Territorial Rural-INCRA, antigo IBRA, trans
crtlvemos o Decreto-Lei n.O 1128, de 13 de outu

bro de 1970, que institui a cobrança parcelada dos
----

débitos iguais ou superiores 1i0 dôbro do maior sa·

lário mínimo vigente no pais desde que 08 benefi·

cios previstos no nferido diploma legal 8ejam re

queridoS' até o dia 14 de abril dt! 1971, pois, ultra

passando êste prazo, 8sré feita 8 cobrança execu

tiva da divida.
'

Pa.ra melhores 8scfarecimentos, 08 interes88�

dos deverão se dirigir à géde do Sindicato R�ral
de Jaraguá do Sul, sita à rua Presidente Epitácio
Pes8oa, 284.

_ Hans Gerhard Meyt!r, Préfeito Municipal

631.63459

63\1.11295
CI $ 1 fl5R.ö3J 47

,

Aceito alunos para Piano
Maria Salete Zimermann

Vendas à Vista e à Prazo
Baixa de B·>ns. Descontos
Auferido@, Jurott Ativos,
Rpndimf>ntos Diversos, Re

.

"ersão Fundo p/Dflvfldores
Duvidosos, Invf'otário
DesJ)!'sas Ge! ais
Provisão p/Devedorps Du
"idOSOS, Fundo de Depre·
eiBções, Fundo p/Manuten
ção rio Capital de Giro,
,Fundo de Reserva Legal,
Saldo a Disposição da As
sembléia

Jaraguá do Sill, 31 de d�zBmb! o de 1970
Ot'lrhard A. Ma' quardt. Diretor Presiden'e
CPF DI.O 004356949
Ol::lvo Mi.irquardl. Diretor Gererite
OPF n o 030850319
João B Pdm, Dirl:ltor Comei cial
(WF n.O 006285909
Fllustino Rp�é, Diretor Técnico

I
Técnico em Contabilidade r·ece'm· formado

CPF n· 103978769
Ingo Krau"l:!� Técnico Oontáb I ORO RC n.O Companhia Máquinas Famac
5356 DEC·) RdC n 04860 OPF n o

0308510491 _Demonstração da Conta "L u c r ose' P e r das;'
-

(Compreendendo período de 1.%1/70 à 31/12/70)
João B Prlm. Diretor Oomercial
CPF n.O 006285909

Débito Crédito Faustino Rasá, Diretor Técnico
1611013.i4 CPF n.· 103978769

logo Krause, Técnico Contábil CRO SC n.o
5356 - DEO-IRSC 0.° 4,860 CPF n.o 030851049

Parecer do Conselho Fiscal

.';{- Rua CeI. Emilio Carlos Jourdan, 72

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

435724.70

Certificado Extraviado

141.873.05

Eu, ITAMAR LUIZ CAMDREGHER, brasileiro,
DesinclJmbindo.�e do seu flncargo, os infra-18olteiro, re8id�nte e domiciliado em Jaragúá do Sul,

aSRinados, componentes do Conselho Fiscal da firma SC, declaiO para os devidos fins qu.e foi extraviado

TEXTIL o.YRUS S.A., tendo examinado em todos o seguinte documento:
os seus detalhes 8S cifras do Balànço' Geral e 8 - Certificado' de Propriedade da Lambretra

coma de Lucros e Perriall, referente ao exercício 1968, cõr branci! e verde metálico, motor n. 91.182.

!!oocial encerrado em 31 de dezembro de 1970, têm \.. Jaraguá do Sul, 08 de mMço de 1971

8 satisfaça<> de rf>cooaendar 8 sua aprovação li As � ITAMAR LUIZ CAMPREGER
sembléia Gerd Extr&ordid'ria de 30 de abril de

1971, não "õm"n\e por terem encontrado tôdaT a

contabilidade em perft!its ordem, nias principalmente
pelos excelentes resultados obtidos neste exercício
soeiltl findo.

Jaraguá do Sul, 18 tie fevereiro de 1�71.
Loreno AMonio MarcaUo
W"her Oarlos Hertel

.

Raimundo EmmendÖrfer'

.
\

Vendedores · Pracistas

1.904 8ô5 39

Or$ 2 046 738 44 2 046- 738 44
----/----------------

Jaraguá do Sul, 31 de dezfmbro de 1970
Gel hard A. Marqu rdt, Diretor Pl'lllsiden\e
CPF D.o 004356949
Olavo M8rqu�rd_t, Diretor Gertmte
CPF n." 030850319

Prec.islI-se com prática de Vendas em Eletro- Domés

ticos. loteresslIdos deverão apresentar-se na Av.

Marechal Deodoro, 890, no horária comercial.
REDELAR COM,. E REPR. LTDA
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'i ELETROMOTOR ES JARAGUÁ S. A.lvan Padrão para aS,��I��!�SCa��lh�!���'!

Roberto
Percebendo que o caso era, de dificil reselução

pelos meios oficiais porque de extrema delica.deza
.. qualquer precipitação p.!)deria ocasíouar um,'
desfecho trágico, lila desesperadamente enesbeçou .

Dia 17 do· corrente, um uma eampenha .de âmbito naeíonal com o fim de
Prezados Senhores Acionistas menino mui 10 aplicado solucionar o assunto.

.

Neste sucinto. relatório, desejamos torná los conhecedores das completou anos. Para as- A campanha constituía-se de um apêlo à. todos
atividades de nossa admluístraçâo. durante o exercício de 1970.,,, stnelar os seus 7 anínhos, os brasâeíros no sentido de uma contribuição fi-

Permitam-nos, antes de tudo o maís, um esclarecimento. Nossa l o íllho do casal Armínio nanceírä 99 molde a levantar alta importância em

emprêsa tem creseído em todos os sentidos Seu aparelhamento e constante (Edlr] Marquerd recebeu dinheiro, com o que então, se pnderia resolver o

preparação para o futuro, mercê à aceitação irrestrita de seus produtos II sua hebíruél festlnhe; Impasse. Ii: o povo brasíleíro que é sentimental
.� e ao desenvolvimento do mercado, desenvolvimento êsse acentuando, se a muito concorrida.'Os qu� por natureza, e· por isso o maís hospítaleíro e

} csde Instante e criando condições cada vêz maís competitivas, como se festejaram 6 data foram os prestativo do mundo, não olhando raça ou cõr,
esperava não permitiu que se alcançasse 08 mesmos Indices de rentabili- avós Alfonso (Herre) Mer- politica, religião ou cultura quando se trata de
dade sôbre o patrímônío líquido (também em constante compensatório 8U quardt é o sr, Malaquias beneficiar, respondeu ao apêlo imediatamente e

mentol, verífícados.em exerci .ir s a .teriores se bem que os lucros venham atingindo e dona Edernê. Aliás, a de maneira exuberante, possíbtlítanno em pouco
maiores sornas, O projeto de expansão parcialmente amparado pelo Banco avó Herta Henschel Mar tempo a sorna deselads, E como resultado dísso,
Nacional do Desenvolvimento Econômico (ßN IJE), o preparo para o lança quardt, -no dia 2õ do cor- na noite de �1 de Ievereíro último ficava o assunto
mento de novos produtos, a Introdução de novas técnicas, etc., que nos ren Ie, rambern estará com- definitivamente resolvido, motivando um coutenta
sujeitam a investimentos de graúde monta, abservanuo boa parte da mão pletando mets um ano de mento geral conforme demonstraram as manchetes
de obra que poderia ser aplicada diretamente sôbre a produção, também existência, pelo que cum de quase .

todos 08 jornais do mundo.
concorreram para isso. _ prtmemames efusivamente Os príucípaís personagens desse caso aflitivo

Todo êsse esfôrço, porém, cujas compensaeões em parte já S8 os dets, netalíctaotes, resi e que tanto 1l0S preocupou são, como todos, sabem,
fazem sentlr, com a consolidação de nossa posição .no mercado e com a dentes na Cidade das Flô- () Sr. Aluisio Dias Gomide e II senhora Maria
tranqullídade de sermes 'possuldores de mouerutssímos equipamentos e da res Aparecida Pena Gomíde. Êle, Cônsul do Brasil no
última palavra em "know how", colocam nos em posição de �vaDguarda .

- Uruguai, que foi raptado .pelos terroristas "tu pa-
tanto em têrmns de produção quanto em têrmos de qualidade. Campanha de Educa;ão I maros' �� dêles pe.rmaneceu cativo por 205 días;

Gostaríamos muito de poder abraçar; agradecidos, a cada um dos
{

tI' I....
� EI�, esposa do diplomata e a encabvçadora da

quantos, por qualquer forma, colaboram conosco, 08 quaís permítiram que IVIGlI! campanha que reuniu a quantia em dinheiro para
8. WEG desse, como deu, em 1970, outro graúde passo em sua vida de em O hastesmearo da e resgare e Iíbertação do marlds, uma mulher que
prêsa. Impossibilitados de realizar mesmo êsse 'nOS80 desejo, dísemos apenas' Bendelta e o csnro :

. efetivament_e nasceu para ser espêsa, mãe e dona-
Muito obrlgados, '. do Hino Nacional são de casa axemplar, uma mulber excepcional, que

Jal'aguá do Sul, 9 de [suetro da 1971 .

obrigatórios, uma vez serve de padrão para a8 mulheres do mundo.'
Eggoa 'João da Silva. Diretor Presidente por semana em todos. A libertação do cônsul Aluisio Dias Gomíde

Geralfl.o Weruínghsus, Diretor da Produção os eSlabel�CimentolS exultou todos os ·brssileiros inclusive êste articu-·
Werner Ricardo Voigt, Dirtltor TécniCO de qUilquer gráu de lista, q.ue �e associou à campanba. fina!lc�ira já '�

, Vicente Donini, Diretor d-e Warketing ensino, .públicos ou nos prImeIros momentos com o artIgo lDtltula10
Otto Kutscher de 'Oliveira, Diretor AdminÍ!!,trativo particulares.· "Um Apêlo Emocionante", estampado nêste jornal

Eugênio J'osé da Silva, Diretor de' Materiais em sua edição do 31-12-7U. r

(CGCMF 84429 695/001)
(Em condl;ões de sociedade de capital aberto 11 aguardando, o competente certificado)

Relatório da Diretoria

Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezem·bro de 1970
A

A T I V O ."'-"A,_..;J.11. IMOBILIZADO
:mtIbilfzaçôlfs I'WCfiicas
Imóveis
Imóveis, Csnitru,ões e Ben
"feitorias foi Con.lroQões em
Andamento
Equipamentos IQdustriais
Móveis,Utensíli08,.Veíeulo9
AU.o Imobiliza,do-Cont.
Reavaliação

'

Imobilizações financeiras
Marcas e p.atentes
"know How" e Enoargol
Correlatos Projeto de Ex-·
pansão IndustríaI em Exe-

't
� .c

16000,00

473197.65
3.118716,79
484:401.73 4 092.aI6, 17

473857,59 4.566 173,76

1.961,00

cução
2 r oISPOII.YEL
Caixa·
Banoos
31. RfAlIZAYEL I cilíno PRAZO
Almoxa'rifadoi, Armazéns,
Pr,odução _

Títulos.8 Obrigaçõel
Clientee

.

Contas Cort8nte•.
3 2 REILIZavU I LOIGO PRAZO
Thuloi'. Obtigações
Par&ieipaçõ�8 em Empreen
di·mentoa
Empreendimento.
CSOQÕII!8
4 t: COITAS OE RESULJAOO PEIDENlf
Despe.1iI Diferidas, 'Pr,
mios de Segurol a VeDcer
e 10M P�ndpnte
5.1 COIlAS OE tOMPEISACiO
Contratos, Cobrança· Cau
ção, DepÓ'lit08, Anistióci.
Técnio�-!, Garantia8 e La
bor.tÓrio Técnico
Talai do-ATIVO

338.279,53 340.240.53 4 906.414,29

8611.21
14b.510,97 155.122,18

1.639616,27
1.449 194.83
'3.507.359.05

77819,57 6.673.989,72

'277.032,44

155.659,63
282217.92

217.00 "- 715,126,99� 7.38g.1l6,71

1151'35,95

8755.333.79
2132t.f22.92

6 I EXISIYEL I CURJO PRAZO
.

Contas Correntel, Forne
oadore.. Títulos De.eo o
tado., Bancos-Cantil Em-.
préstimos, Bancos' Cont,,
Caução A Div .... rtlOs II PAgar
• 2 UlGlYEf A 10lGO PRAZO
B InC08 Conta Emprésti
mos � D1VHrSOl • Pagar
J 1 110 ElIGIYEL

.. - Capital \

"Aumento de Capital
E,1l0d08 e Reservas Lines
LUCL'OI à ,Díspopição da

.

3.454.1!O,43

2.635.686.06 6.089806,49

3.05 UJOO,OQ
1,449 UOO,Og 4.600.000,00·

254228.01 4.754,228,01

AS!lembléia Geral
Provisões
8 I ÇOI'IS DE RESULTADO P-EIMI'E
Pr!.ódotos �m QömodjilO, _ � �.

Vari3Qõs do 10M sôbre o·
Inventário, e outrAS
91. COIrAS OE CdMPEISICAO
Contratos, Cobrança-Gau
ção. pepósites, Assistência
Técnica. Garantias e La
boratório Técnicl>
Total do PASSIV:O

719.160,44
89i 564,63 6 364 953,08

111.029,56·

8.755.33'3,79
21.321.12292 �

Jaragoã dö Sul, 31 da dezembro/de 1970
Eggon João Silva, Diretor Presidente, CPF 009955179
Ouo Kutscher de Oli.eirR,� Diretor Ad.miniltrativo, Bacharel em Ciên-
cios Contábais, OPF 009682859 . ,

Victor Harner, Técnico em Contabilidade-CReSC 2113, CPF 009984399
.

DemoDstr�livo d� conta de "Luc�os e Perdas"
em 31 de dezembro de 1970

CuSIO de Produtos ElaboradOS Vendi
dos� Custo de Produtas El'aborados
para Uso P.�óprio, Produtos Devolvidos,
lmpôsro sôbre Produlos Industrializados
Despcsas de Administração, de Vendu,
Financeiras e Tributárias
Excesso sôbre a taxa Dormal de depre"
ciações, reldtivamenle à depreciaç�o
acelerada, conforme Resolução n.o 25 <

do GEINEE
Provi_são par. Devedores Duvidosos -
Variação para· mais, flm relação ao
uldo anlerior
Manutenção do Capilal de Giro Dróprio
Impõsto de Renda
FlUido de Reserva Legel
A disposição da Assembléia Geral
VeDdas, Exportações, Fretes Fatorados
e Produção para Uso Próprio
Rec.ilas Complemenrares, Receitas Fi
nanceiras, Resultados de TraRsações
Eventuaia e outros

Toraia /

6.762.176,02

3.007.5f>0,59

79.884,06

52.750j5i
117�292,OO
1ô9697,28
õ7850,55

119.160,44 1.146 634,88

\
10.850.149,65

.

65.941.84
lO 9';6 361.49 10916361.49

J.raguã do Sul, 31 de deze�bro de 1970
Ergon João da Silva, Diretor Presiáente, CPF 009955179

Vicror Hörner Técnico em Conlabilid·ade-CRCSC 2113, CPF 009<;84399
.' .

Dtlo Kutscher de Oliveira, Diretor Administrativo
Bachc5rel em Ciência. Contábeis, CPF 009682�59'

Parecer do Conselho' Fiscal·
Os membros efetivos do Conselho Fiscal da' Eletromotores Jilraguá

S.A., procederam a minucioso exame no Balanço Geral, Demonstrativo da Conta
de Lucros e Perdas, demais contas e atos da diretorid, tudo relativo lIG exercí-
Cio flOdo em Õ !.12.10 e encontraram eXi'lfidão e ordem. .

Recomendam por isso, que a Assembléia Geral Ordil;tária de sua

aprovação fotal.
Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 197V

.

, (li) Nelson Driessen

(al Luiz Ferreira dê! Silva, Bacharel em Ciências Bconômicas
(I) l1ans G�rhard Mlyer

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul




