
· JARAGUA DO SUL

CORREIO DO POVOI
b.

f'undllção:
A,t", Mi'II.,

_----:-----O-r\"'g'-ã-O-d-e-m__;.:aiI�·.=or penetração no interior do

-1-- Diretor:

l!IKIêNIo V?J'Ó. aOMÖCKBL

nordeste catarinense

lmpreseo na:

'S.d.J.J. Gr.l/e. A.,.,,/J. LtJ••

Ano LIlI � JARAGUÁ 00 SUL (Santa Oatarina)

Ainda o cas o ,da Es,ta tísti ca
passe Pli ra a de pösto. A
nove classificação, expu
cou o Ir. Buclices Secco,
é decorrência de divisão
ge0ll'ráfica do Estedo e
não tem nenhume implica ,

ção quanto à importância PolulOpaNo de Aguaseconomtce da cidade. En- !II'
E com II norícla de pro tende o sr, Euclides Sec- O Cepítão Sérgio Silva

testo, a visita que nos Iez co que jaraguá do Sul, Corrêa, Capitão de Cor-
o er Euclides Secco, ôu- alé poderá benelícter-se vete, Delegado da Ceplre
pervlsor de Estatfsticll. com a nove estrutureção, nia dos Portos do Estado
Disse nos em rápidll en- como dissemos acima, e:n de ôanre Catarina em São
trevísre que o memortel nada prejudicando os ser, Francisco do Sul, esl" Ia
enviado pelas classes con- vtçoaestansttcos, reeltzen- zendo publicar edíel em

servedores e clubes de I do-se normelmenre aspes- que, afim de evitar a po-
-

serviço foi tomado Dill de qutzes por' ernoetregem. luição das águ1!s resolve:
-víde constderecäo, treten Periodicamente serão rea I) - Proibir terminante'
do se, como se tratam de lizadlls: t o) - Pesquisas mente a construçãoj de
entidades exponenctars de Necionets por Amosnegem vasos sanlrértos com des
nossa melhor sociedade de. domicílio; 2,°) - Pes carga direre ao mar ou

O IIr. Euclides Secco, ao qUISIl �grlc()'la � ê.") - águas interiores ou lagces:
realizar vrsua � nossa cí- ESlallslicall Conúoues. O II) - Determinar que ali

dade, em função do cargo sr. Euclides Secco, ecom- casas residenciais ou co

de supervteor, disse que II penhado do sr. Abllio dos

I
merclets construídas ou a Hoje publicamos rnets tortos, vasos senttér+os e rernento do Almoxarifado,

Agência Municipal de Es Anjos Soares, disse que o consrruir na faixa da mil
um clichê que, mostra o pias, conslilUindo se em ôeror de Pessoal da Pre

tlUslica deverá ser fecha lnstnuto pa�sa por uma r-nha, seja dorsdes de tnreresse d� munici�lIlida, novidade, pois apesar dos Ietrura e Departamento de

da, de acôr.do com as nor reesrrutureção muno gran "rossas'l" "cépticas' com. de de mumr-se dos ínstru- anos que d e c o r r e r am Óbras e Serviços Gerais,

mas de, reestrurureção da de, alcançando e ,

todo o ter- "poço morro"; e III) _ Os mentes e das. acomodeçõ es (1944-1945) os operários e elérn da S A L V I T A -

aurarqure; entretanto, e, ntono nacronei; c�nludo, proprterértoe de casas resl- c II, p e z e s de a�eler.ar o Iunctonénos ali lotados Sociedade Assistencial ao

embora, subordinado à em Ieee do memoriet en- dencíeís ou comerciais que progresso de jaragua do tinham que proeurer IlS Lavrador do Vale do Ire

Agência de lolnvllle, de viada, loi o mesmo envia vierem de receber o reíe- Sul. A então "Casa do bananeiras pere arender pocú A municipalidade.
verá permanecer em nos do ao. Rio. de J�neiro, que rido edital, terão o p'razo Lavrador':, sita nos íundos as necessida�es lisiológi I que mantem os departa-

151 Cidade um Pôsto de devera opl!lar. ii respeito máximo de 30 dias pare
do Ed�lclo da Drelellufll, cas O Prefello Hans Ger mentes e os serviços es

Colete que, ao envez de da pretensão ,lIrilguae�se .. oumprimento do iieOI U, II em agosto de 1971, quan .• hard Mõyer, de retôrn.o tranhos da Prefeitura em

manter apenas um funcio pa'rtit do recebimen'o,:sob do 'no,exerclclO. ? Vrce· ao car-g;o,. d�u prossegul- salas alugadas, espera com

nário, deverá pOSSUir 3 Se as considerações' mui pena das sanções previs. P r e r � II o EUllenro, V{lo menlo a Importante óbra, essa providência realizllr

funcionários permanentes to justas forem acolhidas, tas em lei. Sdlmockel, nosso diretor ögorll, em fllse de conclu- uma economia anual de

com isso. de ce rIo mód� poderemos nos .Irdnslor Que se IIconh,cem, pois, fo! conside.ravel!'l,ente �m:. �ão, �o prédiO em quealão 25 a Cr$ 3000000, im

benefiCiando se I) nosso mar excepcionalmenle em os conSlrulores de casas pirada. A area UlrJ anllg, deverao localizar-se as portância que pôderá ser

Município, muito embora Agência, com Jutlsq'ção POIS, a medida � p'ra va� de !63,42 m2 foi ampliada dependências d� Cafllsc aplicada em oUlros setores

a designação de AgênCia söbre oVale. do hdpOCÚ, ler. em 189,62 m2:, formand� (CampanhA da Febre AfIO importantes. É II Prefeilurll
- IIgora o c o n J unI o cool sa e,l Santa Calor.na, a Irabölhando em beneflcio

::===============�===============�"" 353.04 m2. Além de ampla! ACARESC - Regional; li do povo, sem lazer muHo
e conforláveis salas. possuo ACARESC - Local, a alarde.
nos dois paVimentos mic Merenda Bscola�. Depar

Recentemente vimos pu
blícado ne imprensa lotn
vtllense, a reclamação do

povo frllncisquense, con

tra o próximo fechamento
da Agência de Estetístlce
di babnonge.

o que, muito beneficiaria
tôda a região, pois, ela
fórma um rödo que não
se deve retallar.

Administração Municipal tem nôvo titular
, .

Acorrendo a acontecimentos imprevislos em SUIIS ativldildes
profiSsional e eSlado de silúde, licenciaram se a Prefeito Municipal Hilns
Gerhiltd Mayer e o Vice Prefeito, nosso diretor. AssumiU, em consequên
cia do licencillmenlo, o P"esidente da Câmara de Vereadores, senhor
Eugênio Str,ebe,. em áto' que se deu no curso desta !emami. O nôvo
Chefe do Executivo larllgul!tnSe exerce a atividade de contador e é
proreesor de diversas cadeiras na Escola Técnicil de Comérc;o São LuIs.
E a primeira vez Que concorre a uma vllga da ('âmllrll Municipal, tendo
sido conduzido ao ::argo de Presldel!te pela unânimidade de seils pares.

Inleligenle e vortador de cullurll, eSlá capaCitado para' bem exer

cer o cargo de Prefeito, enquanto durar a licença do sr. Preleito Muni
CiPIlI, que é de 7ã dillS.

VereadoÍ! Eugênio StrebEt
Prefeito Municipal em exerolclo Vereador Arrõll80 Franzner

Presidente da Câmara. em exercício

Em consequência d'll ida' do verelldor Eugênio, Strebe para a

Chefill do Execulivo, Ilssumiú a presidência da (âmilr.a' o v�reador, sr.

Affonso Franzner A sua expêriêncill de homem 'público, vereador por'
diversas legislillufbS saberá conduzir o leg.slai!vo jaragullense com 'se

gurançll e sat.édoria' não lhe 'faltando ,illl qualidades natas de lider para

interpretar os aenllm'entos do povo diste mUnlclplo,
'

Aos dois ilulllres, homens públicos, os nossos cumprimént?s,
com os VOlos de umil prollcua gestão.

Sábado, 26 de Fevereiro de 1972 - N° 2.672
Fundado em 1878

Emancipado em 1934

A FOTO DO FATO

B d B "I d A Notícia
anco O - rasl e ·casa nova completa 49 anos

tro de dias deverá 'ter
lugar a sua inau'guração,
com a comparência dos
altos escálõss do princi
pal tlstabelecimento ban.
cário do Pais. Um per
feito sistema de ar refri·
gerado deverá dar maior
coawdidade ao número
de, funcionários e sua

creficente clientela.

Por uma deferência
especial o dr. Cicern Fer
reira, gerente do Banco
do Brssil local, foi dado
à imprensa jaraguaense
uma visita às novas ins
talações e do prédio do
tradicional estabeleci
mento de crédito, locali
zado na confluência das
4 grandes russ - Getú
lio Vargss, Mal. Floriano,
Mal. Deodoro e Cél. Pro
cópio Gomes de Olivei- ,YISITA HONROSAra. Prédio de soberbs
estrutura, 'embora des-
toaMo do eSI1Io local de' Embora por poucos dias,
construçõtts, está de há esteve em nossa cidade o

muito enfeitando a urbe sr. dr, ,ennio Alvarez, pro�
I jaraguaense, pelo arr(Jjo lessor da Faculdade de
de suas linhas arquitetö' Medicina Vllterinárill da to Oswaldó Aranha, inte

nicss. O material empre Universida.d'e FederIlI de grante do Campus avan

gado nll construção é de Santa MarilI, no vizinho çado do Território Fede

primeiris8imb qualidade ESlado do Rio Grande do ral de Roraimll A preseD
e a8 dependências pos- Sul. Em visita à nossa re- ça do dr. ennio Alvaru
suem piso de mármore e dllÇão, ali elltllve em com em terras caldrinenses 'é
material p'róprio, com panhià, do dr. Evaldo Es lazer o' pré serviço no
této artfstico e janelas prlcigo, médico veleriná· Centro de Tr�inamento da

ampla., ,que permitem rio da ACARESC. ofere· ,\CARESC de Florillnó�

iluminação de tôd'l área c;endo as impressões que polis, devendo realizlr,
interna. IDstalações sani. lern s,ôbre o nossq muni- pQsteriormenle,a avaliação
tárias, de combate à in- clpio e, de um módo em dbte cu::S:o Da função do

cêndio, estação,geradora. geral sôbre, o, nosso Esta· médio velerinár�o no Ser

e transformadora de for- do, através as cidades que viço de EXlensao Rural.

ça e eetabilidade de tem ,visilado, mostrdndo se', O dr. Alvarez moSlrou

energia, tem sido previs-( encantado com as regiões, se encantado com o que
to com precisA0, 8sse o povo, II bUiÍ �conomia lhe foi dado v�r! devendo
gutando o máximo de ee e II proverbial hospitalida retornar nas ferlas de Ju
gurança e rendimento do de catarlnense, O ilustre lho, em compllnhia de ou·

prédio. O (meto do pré professor leciona as cadei. tros colégas professores.e
dio do Banco du Brasil ras de Extensão Rural, 1I1unos, prJra coqstatar "lO

S.A. local está por volta Economia Rural e Bxten. loco", a maneir� de viver

de Cr$ 800.0UO,OO. Den Ião Veterinária no Projé do rurlcola barriga-verde.

Nosso confrade A No
ticia, de Joinville, com·

pletou no dia 24 do cor

rante, o seu 49.0 ano d.
existência. Sem dúvida
é uma data· importante
para a imprensa catar.i'
neDse, poiol, A Noticia
tem estado Da 'vanguar·
da do noticiário de San
ta Catariß8,' com uma

iUl!stimável fôlha de ser

viços prestado à gente
barriga· verde, Pela paI
sagem de mai� um "ni
ver" dos nOS80S confra
des, os cumprimentos
dêste, semanário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURA:
Anual Cr$ 15;00
Semestre Cri 8,00
Avulso • • • • Cr$ 0,80
Número atrasado Cri 0,50

UPORR-fIO 00 POVO"
c::>c::>-===-c::><=:oc::> Re,i�trC) Ciy.iI bar��'n�!::,ile!�e�;�tt:;:; Com. e Ind. SCHMITT S.A.

=IJ======;;,;;,,�. MUD A S
Aurea �üller �r�bba. C hc�al Cambé Paraná domici-
do Registro CIVil do I.DIs- I' d

'

ld t' à R
fundo,do: flrlur Muller - 1919 tri .. C d J ,Ia a e resi en e ua

F,.tlle,_. e O"._,.ent.', ;1IOS ....la Eomtadrca de asragua Epitacio Pessca, nesta

. .

ou,
..

s a o e. anta cidade, filha de Arno
Laranjeiras, Peeegueíroe, Catarina, Brasil, Kooh e Yolanda Màrga·
Kakiseiros, Maoieiras, Ja' Faz Saber que. (.o�parece- rida dOB Santos. Pelo Presente EDITAL DE CONVOOAQÀO,
botioabeiras, etc. Roseiras ram no cartóno exibindo os são convidados os BI'nhores acionistas da firm.
Dahlias, Oamélias, Ooní- documentos exig!d.os pelale Edital n.· 7.755 de 17/2/72 OOM�RCIO E INDÚSTRIA SCBMITT S.A., i
feras, Palmeiras, ete., atc afim de se habilitarem pala Waldemar da Silva e reunirem se em ASSEMBL�IA GERAL ORDINÄ·

casar-se: Maria Gonçalves RIA, qua Blrã realizada na séd.e da sociedade, l

PEQAM OATÁLOGO Edital n.e 7.751 de 9/2/72 Ele. brasileiro, solteiro, Rua �aller Marquardt .n.·.1 548, ':Iesta oidade, à.,
ILUSTRADO Procópio Alves Veloso e operärío, oascido em Gua- dezeleiS (16) horas �o dia v1Ot.e e OIto (2�) de abril

Laura Alves de Oliveira ramirim nesta Estado do corrente ano, 8 fim da deliberarem sôbre a S8'

domicili�do e residente. à guinte, ORDEM Dq DI�: _

Rua João Doubrawa nes-
1 - Exame, discusão e aprovaçao das contai

ta cidade filho de' José oorrespondentes 80 BALANQO E DEMONSTRA·

Manoel d� Silva e Olívía QÃO DA OONTA LUCROS E PERDAS, encerra-
da Silva do em 31- de dezembro de 1971.

Ela, b�asileira. solteira, 2 - Eleição do conselho fiscal e suplentes PI'
industriária, nascida em

ra o ano de .1971/1972 .

Apíuna, neste Estado, 3 - Assuntos Gerais.
. .

domiciliada e residente Jara,uã d� Sul, SO, 23. de fe,e�'lro de 1972

em Vila Lenzi, neste dis Oomêrcío e Indústria SohmlU. S.A..
trito, filha de IlIdio Gon Arnoldo L. Schmin, Dir. Pr...

çalves e Adelina Donato .

A V. !SO. .

.

Gonçalves Acham Be à disposição dos ssnbcres aoíonístaa,
.

na séde social, os documentos de que trata o

Edital n. 7.756 (Je

17/2/721
ART.o 99, do decreto n.o 2.627 de 26 de setembro

Guiomar Alfredo Klug de 1940.
e Remildes Machado --------------------

Ele brasileiro solteiro filho de Octavio Hintz e sé Emmendoerfer, nesta

el"tr�cista nas'cido e� Marta Femendes Hintz cidade. filha de Bruno

Rio do Sui oeste Rstado Ela, brasileira, solteira, L e u t p r e c h t e Luzia

rlomiciliad� e resi·dent� doméstica, nascida em Schurtz Leutprecht.
à Rua Quintino. Bocaiuva J!lraguá do Sul, dumici

E para que chegue ao co.

150 nesta cidade filho liada e residente à Rua nhec.mento de todos mandel
di> 'Rodolfo Klug � Jgna Rio Branco. nellta cidade,

M B I passar o presente edital que
Emanda Klug. filha de arino ort» o

sera publicado pela imprensaUi e Hilda Ponticelli Bor
Ela. brasileira. solteira. tolottí.

a eil! ca tório onde será

industriária, nascida em ;tixa Jo jurante 1 S dias. Se

Rio do Oeste, neste Es Edital n. 7758 de 2i /2/72 alguem s. uber de algum im·

tado, domiciliada e resi· Ivo Pradi e pedim nto aCU5e-o para os

dente nesta cidade, filha Mary Lucia Leutprecht fll,s lega's.
de João MachadJ .e SeI· EI b '1' It

.

o AUREAMÜLLER GRUBBA
ma Machado e, raSI e1ro, so elr " ..

.

serveote. nascido em Ja· Ouclal

Bdital o. 7757 de 18/2/72 raguá. do Sul. domiciliadO
.

e reSIdente em Jaragué
Ad.olfo Hmtz e. Esquerdo, neste distritro.

Idahna Bortolottl filho de Horacio Pradi e

Ele, brasileiro, solteiro, Amabile TecHa Pradi. Leia e Assine
operário, nascido em Ja Ela, brasileira, solteira,
raguá do Sul, domicilif.do balconista. nascida em

e residente em Estrada Jaraguá do Stil, domicilia·
Blumenau, neste distrito, da e residente à Rua Jo

Emprêia JoroaUltica
"Correio do Povo" Uda.

.1972·

O.G.O.M.F.1(.o 84429984/001
Edital de Oonvocação

Assembléia Geral Ordinária

Diretor
Eugenio Vitor Schmõckel

Faaem anOS hoje

Ele, brasileiro, solteiro,
operário. nascído em Ja
raguá domiciliado e re

sidente em Vihi Lalau,

�;=====�================
neste distrito, filho de

- SO ..O I A I S _ II Ponciano Alves Veloso

.

e Maria Veloso.
=======,d! Ela. brasileira, solteira,

Dia 2 doméstica. nascida em

Jaraguá do Sul. domici
liada e resídsnte em Vi·
la Lalau, Deite distrito,
filha de João Alves de
Oliveira e Ursula Mac!!a
do Pereira Oliveira.

ENDERtÇO:
Caixa POlta I, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jauguã do Sul. S. Catarina

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Aniversários
- Srta. Mariss Liane

Marschal (funcíonãria de
A Comerciai);
-- sr. Waldir Warhol

tig. em Curitiba;
- sr. João Girola. em

Barra do Rio Oêrro;
- sr. Pedro Bäumle;
- o [ovem W i I s o n

Schmilz;
Dia 3

Edital n « 7.752 de 10/2/72
Gilberto Hort e

Lea Silvia Sim811

- Darlí da Costa, em
Säo Francisoo do Sul;
- sr•. Úrsula Krause

Radunz, em Jotnville.
])ia 27

Ele, brasileiro, loUeiro.
motoriata, nascido em

Joinville. neste EstAdo, S ddomiciliado e resIdente Participe da 3.G érie o

����::!i��;..:i:f:l�?:�: CONSÓRCIO JARAGUA VEíCULOS
'l-______ Luiza da Silvaira Correia

IBEÖlõASMAiWiiJiüM·i
..

Äl ..h���1.;-"._.,==-=..�::::::::!R$!!IIIII1.6:_,00Ill!!:.:-:!E:.���IS..
·

BRAii'MAdOé'ifopp II
I I

em Ja'raguá do Sul,

IAlto Vale do Itajaí. e. agora!
lambem integrando-se na I i

Grande Florianópolis, �
I

1 onde além dos seus produtos revende i.� I Informações: JARAGUA DO SUL
a Avenida Getúlio Vargas, 350

1 � � ���.� �..� �.-.9..n� � ••,-==-=�.In�-=·a."_""::=:::iiII_P-"':-::::aI:,"_""=::iiII".

Ele. brasileiro, solteiro,
têeníco de rádio, nasci
do em JaraguA do Sul,
domiciliado e residente
em Vila Nova, neste

dtstrlto, filho de Bruno
HOrt e WaJly Krüger
Hort.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, nallcida em

Joinville. neste Estado,
"Correio do Povo" dumiciliada e residente

em Vila .Nova; neste dis·
trito, filha de AntOnio
Alexandre Simas e Olin-

- O menino, Fernando a Serviço do Povo dina Amélia Simas.

·Schroeder, nelta oidade; Edital n .• 7.75.3 de 17/2/72
- sr. Bernardo Emmen· ).

dorfer; :....-----·---...:1 - Silvino Kuehl e
_. Vva. sra. Paula BaD

I
Irene Borck

mIe' VENDE-SE" )... Ele, brasileiro, solteiro.� sr. Osorio Sôhreiner, uuarcineiro, na8cido em

em Ouritiba; Uma biciclela escolar, I.Jaraguá do Sul, domici
- sr. Ronivaido Bof marca Prosd6cimo.

raiosr:iada
e residente em Po

mann, (FuncionArio de A inoxidáveis. em perfeilo ,merode, neste Estado,
Oomercial); eslado. !ilho de João Kuehl e

- ar. Alfredo Blanck; Trallr nesla Redação_ ,Guilhermina Bork Kuehl
_____... 1 Ela,lioIteira, brasileira,

industriária, nascida em

Jaraguá do Sul, domici
liada e residente à Rua
Jorge Czerniewicz, Des
ta cidade. filha de Albre
cht Borck e Maria Perei
ra Borck.

- Sra. Elisa Braga;
- sra. Elsa Koehler

.Vieira;
- sr. Paulo Fodi. em

Itapocuaínho; - Vu. sr a. Clara Al·
- sra, Erica Reif

Horts'l bus;
.

Dia 28
.

- sr. Ernesto Silva.
Agente Ferroeiãrio em

- 8ri. Fritzi Fiedler;· Jarsiuã do Sul.
- sr. Martinho José

um Jornal

Benn;
- sra. Ingrid Radünz

Bornburg;
- Ivone GereUI, em

Astorga-ParsnA,

])[a 1

êste
Semanário

Tratar com Ernesto Mayer,
Jaraguá Fabril S.A.. , Fone 2104

�����������������������������

Jôgo Duplor I

seu desejo de possuir um

FUSCÃO 1500
SatisfaçaVende-se Ampla e Confortável

-RESID:ENCIA
com grande terr.eno, próximo do centro
da cidade com -I- ou - 1420 m2. Edital n.O 7.754 de 17/2/72

Darci Correia e

Marlise Kock E, ao mesmo tempo, de aplicar seu

dinheiro em FUNDO DE INVESTIMENTO!
Grande sala, 5 dormitórios, gabinete,

copa, ampla garagem, luxuosas ·instala·
ções sanitárias.

Preço de rara· ocasião.

SÕC 10
VENDE

sua participação em Emprêsa gozando ,de �.

excelente conceito comercial e ótima situa
ção financeira.
Situado no centro, em privile'giado ponto
comercial.
Possibilidade de expansão ilimitada.

Excepcional oportunidade para elemepto di
nâmico, com ambição de progredir.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Elelromolores Jaraquá S.A�
CGCMF. 84 429 695/001

(Sociedade anônima de capital aberto GEMEC-R-:71/2948)
Rua Venâncio da Silva POrto n. 399 Jaraguá do Sul Santa Catarina

Relat6rlo �. Diretoria
Prezados Senhores Acionistas

O Plano. Naclonal de Deeenvolvímente Econômico e Socilll - 1972/
1974, do Govêrno Federal, Contendo magnlficos empreendimentos parll OI, pró
xlmoe anos, inclui uma ampliação de grendes proporções no setor de energill
elétrica. O impulso que tomarã o mercado interno a partir dai, somado às exl

gêncfas qualítetívaa, nossa participação se acentuando aceleradamente e as pers

pectivas otlmlstaa do mercado exterior, são os fatõres diretamente .Iigados às

ampliaçõts que estamos imprimindo em noase emprêsa. Novas construções cl

ViII, modernização de equipamentos, equisição de maquinaria moderae, especta
Iização de pessoal, novos produtos e novas técnicas, e o nôvo projeto de ex

pllnsão, cuja lnveatlmento global monta em Cri 8.487.079,42 (Valor em 07.12.1971),
dar aos-ão bases baerames sólidas para o futuro.

O projeto antes citado, com execução prevista par.. 24 meses, segun
do nesse pretensão será assim amparado,

a) Com recursos do FIPEMEjFUNDESC, através do BRDE Cr$ 3.703.788,42
b) Com recursos próprios, financiamentos de Iornecederes e

outres Ionres e com aumento de capital II ser levado II

efeilo einda DO cerreute IInQ Cr$ 4.783 291,00
Tot a I Cr$ 8487.079.42

Jj: verdade que tôda esee movimentação prejudicou um pouco o per

eentuel de rentabilldade sôbre o patrimônio Iíquído no exerclcio em !lnálise e
-------

em comparação com os exercícios anterlores, mas mesmo eastm pode-se Ifir-

mar que os resultados obtidos foram compensadores.
Renlabilidade do Palrlmônio Liquida MUio - Obteve-se a taxe de 31,82% IIÔ

bre o património liquido ·médio.
Capilal Médio - O capital médio apltcade durente o exercício atingiu a

casa dos Cr$ 3.780456,22, e oe noasos ectontsree foram beneüctedos, entre di

videndos e fundos. com II rexe média de 49,79% e levando-se em conta os fun-

dos que serão conatítuídos pela correção monetária do ativo imobilizado, eese

rexa elevar-se-á pare aproximadamente 69.86%.
índice de Liquidez - Face aos investimentos aludidos anteriormente, DOS

so Indice de liquidez caiu pard 1,45 Em 1970 regtstrou se 1,97.
DiVidendos - Proporemos à Assembléia Geral Ordinária que será con

vocede pare 30 de abril vindouro, i! drsrrtbutçêo dos divldendos de 12% pare

as ações em geral. Taís dividendos, em relação aos aument� de capital reell

zedos durante 1971, serão calculados "pro-rate-temports".
r

Máquinas e EquIpamentos -- Aa Inversões em méqutnes e equipamentos

iltingiram 37.39% sôbre o montaute existente no balanço do ano anterior.

Linha de Molares - Consolidaremos nos primeiros meses, o lançamento
da nove linha de motores WEG - Proteçiio IP.M. desenvolvida em ! anos,

dentro de modernas conceoções e com "know how" europeu.

Crescimento e Expansão do Mercado

PASSIVO

61. - Exigível a curto prazo

Contll Correntes, Fornecedores, Títulol
De,eontados, Bences .Conta Empréstimoll
Il Di.erllos a Pagar

- 6.2. - Exigível a longo prazo

Bancos'Conta Emprestimos 8 Di.ersol a

Pagar _

-

/

7.1. - Não Exigível
Oapital
Fundai e Resenas Lines

Provísõee

5.752 52�,26

2.250.309,93 8 002.839,19

HOO.OOO.OO
493 053.82 6.893 053,82

1.417360.29 7.310.414,11

81. - Contas de Resultado Pendente

Produtos em Comodato', Variações do
10M sôbre o Insentârlo e outras

Dividendos do Exercício
Lucros em SI:1SpenSO

2004201,75
52306609
799.199,77 1.323.065,86 1.523.490,51

Anoll de
Vendas sem reajuste monetário
Vindas reelustedes monetêrtemente

em relação 110 ano de 1965 100 157 224 377 438 628 830

A todos equêles que, por qualquer meio colaboram conosco, o nosso

sincero agradecimento e o nosso dbraço, cordtel.

Evolução ccmpareda em números Indices

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
100 21ö 376 787 1094 IBM 2962

16836743,91

9.1. - Contas de Compensação

Contratos, Cauções, Oobrança-Oeução,
Depósitos, Assistência Técnica, Garantias,
Labaratório Técnico e Fábrica
Tota! do PASSIVO

10.037.196.51

·26.873.940.(2

'Jaragu' do Sul, 31 de dezembro de.1971

Ca) Eggon João da 'SiJu, Diretor-Presidente, CPF 009955179

(a) OUo Kutscher de Oliveira, Bacharel em Ciências Contábeis.
Diretor Administrati.o, CPF 009682859

(a) Valdir Bertoli, Técnico em Contabilidade·CRCSC.5452, CPF 030808389

Demonstrativ da Conta de Lucros e Perdas

Balanço Geral encerrada em 31 de dezembro de 1971
ATI vo

I

J.

Custo de Produtos Ela., orados Vendidos, Custo de

Produtos Elaborados �! ra Uso Próprio, I!'r?dutoll
De'otvidOB. e Impõsto SOl re Produtos Industrtalieados
Despes8s de AdmiDisir, ão
Despesas de Vendas I

A seu íateíro dispor, Despesas Financeiras
l)eRpesas Tributárias

Jaraguã do Sul. 8 de janeiro de 1972.
.

Resultados de Transações Efentuais

(II) EggOD João da Silva, Diretor Presidente, CPF 009955179
.

Werner Rici!rdo Voigt, Diretor Técnico, CPF 009954369 Lucro Operacional
0110 Kutscher de Oliveira, Dir�tor Adminilltrati�o, CPF 009682859 Impôsto de Renda (Exercício anterior)

Geraldo. WerniDgh�u�, �Iretor de Produ�ao, CPF 009954959 Pro.isão para Devedores Dueidosos - Variação para

o ylcent� 0001.01, Dlr�tor de Markell.ng, CPF 0099!i6259 maia, em relação ao ano anterior ,

Eugemo Jose da Silva, Diretor de Mererlas, CPF 009952669 Manutenção do Capital de Giro. Próprio
Impôsto de Renda
Fundo de ReBern Legal
Dividendos do Exercício
Lucros em Suspense

D�.BITO

10635.969,15
551.649,68

1.522.455,96
1.201401,45
·1431573.!iO 4.707.080.69

29.048,96

1.1. - Imobilizado
Imobilizações Técnicas

Imóveis
Parque Fabril
Equipamentos Industriaill
)(ógeis e Utensílios, Veículos e outras
Ativo Imobilizado-C/Reavaliação

Imobilizações Financeiras
Marcas e Patentes
"KDOW-how" fi EDoargos Correlatol

2.1. - Disponível
Caixa e Bancos.

3.1. - Realizável a curto Prazo

Almoxarifados, Armazéns e Produção 2.244845,53
Títulos II Obrigações . 180.702,15
Clientes .

5.316.967,68
Con�.. Correntes 210.495,77

32. -- Realizável a longo prazo
Titulos fi Obrigações 4(3.913,39

Particips,ön em E.preendimentos 565.672,58
Empreendimentos 9.377,29

Cauções 717.00

4.1. - Contas de Resultado Pendente

Despes81 Diferidas. ICM-Pendente, Doa-
ÇÖ8S à ARWEG oom Resenas, Perdu
de Câmbio e Correl)ão Mon8t§ria lôbr.•
Fioanci'ameotos CODtraidos, ProjetoMoto-
Redutores e· outras

146838.06

54.300.00
139.348.99
422070,00
6!):635.00

523.066.011
799999,77 2.155257;91

i7.52735if.7i

164.102,40
717066,40

4.155 650,84
794.726,63
861413.83 6.682.960,10

CRÉDITO

Vendas, ExportaQõeB. Fretes Faturados a Produção
para Uso Próprio .

Reolita. Complementares, Receitas Financeira� e outr..
""'" '''.

17.269 032,48
258.324,23

286013,41

4.761.00
357623,53 362.384,53 M45.344.63

17527.356.71
.

7.953.011,33
Jararu4' do Sul, 81 da dezembro d. 1971

��

Eggon João da Sil'a, Diretor Presidente, CPF 009955179

OUo Kutacher de Olívelra, Bacharel em Ciências Contábeil
Diretor Administreti.o, CPF 009682859

Valdir BertoH, Técnico Im Contabilidade cRcsa 5452, CPF 030808389

Parecer do Conselho Fiscal1019.680.26 8.972.691,59
----

5.1. - Contas dé Compensação
.

Contratos, CauQões, Cobrança-Caução,
DepÓSitos, AIsistêDcia Técnica, Glrantiu,
Laboratório Técnico e Fábrica
Total do ATIVO

Os membros efetivos do CODselho Fiscal da Eletromotores Jllragona
S.A., após procederem detalhado exame DO Balanço Geral e Demonstrllrivo d.

Conti de Lucros e Perdas dll emprêllil, relativos 110 exercio social de 1971, e
havendo encoDtrado tudo em boa exatidão e ordem, säo de parecer que os ci-

532694,28 tidos documentos merecem a aprovação sem reservas d� Assembtéia Geral

ui 836.743 91 �rdin�ria que os apreciará, do mesmo modo que IIS 4Iemals contas e at08 da
, diretorIa_ .

Jarllguá do Sul, lê de janeiro de 1972

(a) Nelson LeopOldo Driessen, CPF 004351;209

(a) HaDs Gerhllrd MlIyer. CDF 009963719

(II) Sigolf SchUake, CPF 0043564"
10.037.196,51

.

26.873.940,42

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I d 'SCHM'III S A
c R É l° I T O

Dm e n
'

',Fundo' para De'edôre. Du,idoBos, Ju·
•• • • ros e Descontai, Baixa de Bens de Edltll de Coavoe_cão de Assembléia Gerll Ordinária

Imóveis e ltfércadoriu .
Cr$ .614,.285.48 De acôrdo com o artigo 29 letras A, B e C dos

J��aguA do ��l,,: SC, _2� �e fe98r�iro di 1972 Bstlltutos Sociais; ficam convocados os senhores
Comérolo e Industria Sc�mlU. S.A.. associados da Cooperativa AlI'rfcola Mista "ITAlARA"

,

Arnoldo L•.S�hmIU,. Dir•.Pres,ld�ntll ,Ltda., em pleno gôzo de seus direitos, para a Assem·
Damaaío Behmitt, DIr. Gerllnte I bll!i� Geral Ordinária II ser relllizada em sua liéde

Rolando Jahnka, Coutador social sill à �strada lrspocuztnho (VILA CHARTRBS),
, ,,' ,r�g. n? CRO·�C. 1656 e DEC. 146010 município de laragulÍ do Sul. BSfado de Santa Ca.

Parecer do Conselho Fiscal tarina,. às. 8,00 horas �o dia 04 de l_I1arço de '1972,
em primeira convoceçao, com o mfnlmo de 2/3 de

Oll abaixo assinados, membros do; Oonselho seus IIsiociados; às 9,00 horas. em segunda COI'lVO
Fiscal da Firma Comércio e Indústria Sohmitt S.A., cação, com o mfntmo da rnerade meis um de seus

tendal procadido o exame do Balanço garel, demons- assoctadoe; às 10,00 horas, em terceira e última con-,
tra�ão dá édnta Lucros II Perdas e demais contas vocação com a presença de no mínimo 10 de seul
referentes ao exercioio de 1971, oonstataram II exa-' aaseetedos, na quel havendo número legal, será dil
tiäão, dêstes dooumeutos e lião d� parecer que a cu tido a segulnte, Ordem do Dia:
:usllmbléia geral ordiuária OB aprove, bem como 8 1..) - Dellberaçêo sôbre as cOlltli1 e relatôrle
todós 't0'8 pratioâäo. pela diretoria. da Diretoria, 3ê1laoço Geral, demonstreuvo .de Conta

Jaraguá do Sul, BC, 23 de fevereiro ",e 1972 Sobral e Perdlls e Perecer do Conselho FisCIII, rela
tlvos aos exercícios de 1971;

2.°) - Desttneçêo das ôobras veriflcadaa DO

exercício; - ,

3,0) - Eleição doe Membros do Couselho de
Administrllçao;

,
.

, 4°) - Eleição dos Membros do Conselho Fil
cal para o exercício .de 1972;

6.0) - Aesuntoe II trarar no que tange o § 2
do artigo 13 e § 3 do artigo 15 doa Balltutos 050·
clats desta Cooperativa;

.

6,°) - Assuntos Gerais.
A V I S O

Pedro Winter
Alfred'o Valiel

I,
'

.- Leopoldo Kanten

�a
, ADVOGADO noa 'MOli de

}} Sio Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e

Janeiro - Brasílía.
Processamentos perante quaisquer Mi.

r
nístéríos, Autarquias e Repartições Públicas

iem geral.361.406,97

J
Escritório Cenlral=

fAvenida Franklin Roosevelt, 23 - Gr�po 303
(Fone: 52-1894)

f Z C - 39
Rio de JIJneiro

�.

Es.do da GUAlNABARA

""'_""_"'_"�.--'O.......-o

Certificado Extraviado
Torno público que foi extravi.•do o oertifica

do ,de propri,lIdade ,da meu. autom6val Kombi Volks

wa�en.
ano de fabrioação 1968,.

cor pérola. motor
6 c llindro�, com 52 HP motor n,O 52752, adquirido
de .. Lepper Veioulos S/A, a partir desta data o

de� \do certificado, ficará sem efeito por ter sido

rei/trado
uma segunda via. '

I "Jaraguá do Sul, i6 de julho àe 1971

n
a8., logo K[itzke

1

CORIlBIO DO POVO

C.G.C.M.F. nO 84429 9841.001
Relatório da Diretoria

Senhores 'Acioniat8l: -

Dando cumprimento as di.posiçõell legaia e e.

tatutárias, spresentamos a BUa apreci�ção o Balanl
ço Geral, Demonatração da Conta Lueroa e Parda'll
e demaia dooumentol reistivoli

•

110 eXllrôÍció finlo'
Im 31 de dezembro de '1971, bem oomo o parecer
do eoneelho fiscal.

s •

Permanecamoe aoL inteiro diapôr dos lenhares
Icioni.,t.. para Oli esolareoimentos. que oUVirem por
bem solicítar.

Jaraguá do Sol, SC, 23 de fnereiro' de 1972
Coméroio e Indústria Sohmitt S.A.

Arnoldo L. Schmitt, Dir. Presidente

Balanço G�al encérrado em
.

31 -de dezembro de i 971
ATI v o

ImObilizado
Imóveis, Máquinas II Instalações, Veíou·
los e Semovenles, Móveis Úteueilios II

Ferramentn Direitos, Pontes e Cami
nhos, AtiTo Imobiüz'ado-Oonta Rità'a·
Ilação e Depósito Letras do Bao00 Na
eional de Habitação

Disponl,el
Caixa, Bancos e BanGO do Brasil S.A.
Cobro Espeoial
Rellizírel I curlo prazo

Titpl.os ,a Receber, Meroadorias e Impos
to de Renda Retido na Fonte

Realizí,el 8 IlInlo prazo
Particípações-Outras Emprêsas, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econôtni
co, D�pósito Sudene, Depósito Sudl'pe,
Depósito Soelam. Fundeso Lei 4225/68,
Obiigações Trabalhiltas, Empréstimo'
Compulsório Lei 4.�42, Depósito p/Obri
gações Trabalhistas, Empréstimo·Lei
1.474,51, Obrigaçõe� a Eletrobrás, DA
Gre�o'Lei 157 de 10 02: 67, Banoo do
Brasil S. A. Conla Dep_ Vinoulado
F G.T,S, e Embraer

, Cempensados'
Titulos Descontados e V'alores em CalJ-

452787,84

34.02C,13

59.789,11

tão 91030,82
Cr$ 999,034.67

PASSIVO
Ião Eligirel

Capital, Fundo de Resern Legal, Fun
do Elpecial-Aumento Capital, Fondo p/
Kanul. do Capital de Giro Próprio.
Fundo de Daprsoiações, Fundo dll De·
preoiações, s/Cor. MonetAria, Fundo de
Inchniução Trabalhista-I;ei 4.357, Fon
do de Garantia do Tempo ile Serviço.
li\mdo de Ações Bonifioadas; Fundo
de Correção Monetária
Ellgirel a curlo e lonoo prazo

TitUIOS a Pagar, Contas a Pagu, Im
posto de Renda Retido na Fonte, Fun
rural, Fundo p/Devedores DU9idoso8,
Pis a Reoolher, Contàs Correntes, Con-
tu Correntes Espeoiais; Saldo a Dispo
lição da Áss,embléia

compensados
Endoilsos e Cauções 91 030,82

,

CI' 99903467
Jaraguá do Sul, SC. 23 de fevereiro de 1972

Coméroio II Indústria Schmitl S A,
Arnoldo L. Sohmitt. Dir. Presidente

DalÍluio Schmitt, ;Dir. Gerente
Rolando Johake, COD1odor

,

reg. no CRO SC. 1656 e DEC. 1460,10

Demonstração da Conta Lucros e Perdas
encerrada em 31 de dezembro dç 1971

DÉBITO
Repouso de Trabalho, Instituto Nacio
nal e Previdênoia Sooial. Fréles e Car
retos, Impôstos de Ci.rcl1lação -de Mer
cadorias, Imposto Produtos Il1dustria
lizàdos, Impostoil Municipais, Contribui
ção Sindical, Pró Labore, Salário, Des
pesas VeÍ01ílos, Sê'gl'lr6s',Dl!lpesas Ban
cirias, _Força e Luz, Férias, SfilArio Fa
milia, Correios e Telegrafas. De.pllss'e
Diversas, Oomissõeli, Despesa Viagem,
Cômbulliveis II Lubrifioante., Material
de Eseritório, Publicações.' Despesas
Telefonicst. Funelo dll Garantia do
Tempo l'Ie Serviço, Insti,tuto Nao:ónal
de Desenvolvimento Agrário, Material
de Embalagem. Lenha, Despeslis Má
quinas, Taxa Rodoviária, Impôbto de
Renda, Mobral, PIN. PIS, CoolribuiçãG
Pis, Funde de Dep,·eoiações. Fundo de
Depreciações e/Cor. MO,lletária, Fundo
para Devedores Duvidosos, Fundo p/
Manútensão do Ca.pital Giro PrópriO,
Fundo de Reserva Lpgal,e Saldo 8 Dis ,

posição da ASdembléia ' Or$ 674,285.48

668.349,57

239,654,�8

PÁGlN� 4.

COIPer.liva ßlricola Miato "I t I j I r r '1I�1.

Outrossim, avisamos os noasos lI!I!lociados que
os documentos refcrldos no artigo n,· 6. letra C doa
Estatutos ôoctaís, encontram-se à SUII disposição, DI
séde desta Cooperativa, Silll à Estradll lrapocuzlnhe
(VIL.t. CH-ARTRES), município de laraguá do Sul
- SC, relatives ao exercício encerrado em 51/12/71.

Obs.: P�rll efeito de cálculo de "quorum" de
instalaçmo esta Cooperaliva tem 89 aissocilldos.

obi Itllpocuzinho, JARAGUA DO SUL,(SC), 18
de fevereiro de 1972.

. ,

SILVIO TOMELlN, Presidente

�-.ail��""""'�
l D:r. Reinoldo Mupapa

l II ADVeGADO. '11·
f Esoritório ao lado da Prefeitura

��=:Á..���:U�����

oCampeão'la�kieStewart.
,

. PI\�s,G,oodvear. .

Oll\. ITTPP.
- /

.

�

_),���
l

, Ganhegré\tis Q incrívelYYPFr
� Truques eTécnicas Para;o:Pcilöto

'�. _---:," ' (e uma revis"ão de seus pneus).
'..",,! '"

Simples:
.Jackie Stewart venceu o Campeonato
Mundial de Pilotos de 1971.
Correu tôdas as.provás com
os segurofl, -fortes e resistentes
pneus Goodyear.
E,muito contentes com a dupla

IND� E COM. BREITHAUPT S.A.
Irs"t�Av.Getulio Vargas, 268 � Jaraguá do Sul .S� �diL",,"'-'»' , ..!fi

-----, GOOD/i'EAII
A serViço de sua segurança.

"\;itóríl!-' ,nós res_olv,emos entrar
na comemoraçao.
Dê um pulo até,aqui.
Venha conhecer amarca do Campeão.
E o incrível TTPP.Pneus Goodyear e
TTPP são conoscO mesmo.

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SABAOO- 26 02-72
PÁGINA 6

P O R T A R I A N.· 02 CERTIFIQUE-SE

. Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá doiSul

.

Theodoro Neubauer requer licença para coas

t�Ulr um rancho de madeira, Maria Rech, requer
licença para construir uma cêrca em frente sua

casa residencial, Angelo Pradi, requer licença
para construir uma casa residencial, Valentino B

Z'lZ, �equer lic�nça para fazer um puchado de

maneira p/deposíto de bananas, Pinturas Jaraguá
Ltda., r.!'q�er autorização da sua mudança da

Rua Joínvllle, 113 p/Rua .Iorge Czerniewicz. Pin

t�ra8 Jaraguá Ltda., requer licença para coloca

ç�o de uma placa na Rua Jorge Czerniewicz,
Irlo Konel, reque aprovação do projeto de cons

trução de uma casa residencial em alvenaria Adal-
.herto Lawin Kanzler, requer aprovação do 'proje Marcos Krause, tendo encerrado suas ativi

to de construção de uma casa resldenelal, Paulo dades como Arquitetôaico Autônomo requer baixa.

Harbs, requer llcenca psra construlr uma oasa re Dalmary Bona requer can el t d AI

si�encial de madei�ll, Norberto Knaessel, r;quer de Lleeuça do' exe;cfcio deo 19��.f'O o ovar

,o,=========O==========ir
alinhamento dI! sua propr íedade, síto a Rua 153

S/D.o, Eugênio Trapp, requer licença para 'reformar
D E F E,R I D O ','" Escrl'to�rl'o Jur'ldl'co Cnnta�bl'l 'I"

a fachada d. sua Fabrica sito a Rua Joinville Alberto Bratz, requer licença para construi
U

José Deretti, requer licença para demolir su� um mausuléo. fi
- II

�asa, Tercilio Moser, requer lícença para demo- ,',' Max Roberto Bornholdt "I'
11r um rancho de madeira, Iná Klug, requer licen DE PLENO ACORDO COM O PARECER

ça para fazer uma reforma na casa residencial de V
seu irmão Oswaldo Klug, bem como fazer uma

iação Canarinho LIda, requer licença p/m� ,II' LUI'Z Henrique da Sílveíra ,','dar o pecurso Jaraguá á Santa Luzia via Serr

�erca de estaquetas, Valentino B, Zoz, requer li nha que. passará a t.ransitar de Santa Luzia a J� " AD V O GADOS "
ença p�ra construir um rancho, Albrecht Völz, r.aguá via Costa, VIação Canarinho Ltda, reque,l

r�quer Iíeença para construir uma casa realden licença p/estabelecer-se mais um horário em su II II

ctal de madeira, Edmundo Hackbardth, requer li linha de ontbus de Jaraguá a Garibaldi, salda de II II

eença para construir um muro de alvenaria, Ar- Jaraguá as 11,30 hrs . com saíde de Garíbaldí as" lTlLl1111\111\ '1I1\II1\Mrr�Ttf"II1\§ 117 � 1Q)tf" f<.§ "
lhur 1J00irossi, requer vístoría e habite se, AntO 12,30 horas.

� 11 JlJI\UI lIJI\UI!V11!� \UJ\UI � ß\�\UJ.ffi.

010 Zanevan, requer licença para construir uma
, ,", Contador ,U,',

cê�ca de tela em frente s/propríedade, Jorge Jaraguá do Sul, 21 de fever.eiro de 1972.

Meier, requer vistoria e habite-ae, Elizabeth Kirsch, ....., ,," "
r e CJ, u e r v ist o r i a e habite se, Dulcfdio Loren I II Registro de Firmas IPI II
eem, requer vistoria e habíte se, Alfredo Farias, Dr. Fraacísee Antonio Piccione " Escritas Fiscais Imp, Renda II
requer licença para construir um rancho de ma �:eD-':CO ,., C.B..1H[. ,,:% I
deira, Guilherme Schmidt, requer vistoria e habí-

I II Conlabt'll'dade ICM ,

te P
(C.P.F.) N.o 004364879 I' I'.. se, aragua8sú de Abreu, requer vistoria e ha-

bIt� se, Vitorioo PeUis, requer licença para cons-
Cirurgia e Olíu.ea dll_ AduUOB e Oriançaa ,Defesas Fiscais INPS I

r.trUir uma casa reaídenclal, Bonifácio Carlini, re- Partos - Doanças de Senhoras ,I FGTS II

Nquer licença para c'onstruir uma casa residencial, HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ _ (JORUPÁ 'I "
,elson GilIi, requer Iícança pars construír Bua

ca8a residencial, Leopoldo Ferrari, requer vistoria
Residência; Dr. Nereu Ramos, 419 II Av. Mal. Deodoro, 210 II

.e habite-se, Cantil Anacleto, requer licença para CO_UPÄ - 8A:NTA CATARINA II II

:construir um 'rancho de madeíra.

0=========0==========•

.
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J

( (Antiga OfIcina Kohn)

.

�
Pinturas de Letras. Painéis.

i Faixas e Placas

J
Comprou um carro nôvo, hem? Muito bem! Mas não deixe a

, ferrugem depreciar êste capital.
- Mudou III! para 8

, i _

Rua Jorge Czerniewicz, 497

LEVE-O LOGO, terá a melhor e mais garantida pintura e seu

carro estará livre dêsse tfill'ror. '

"RENOVAMOS SEU CARRO VELHO E PROTEGEMOS SEU l
...

-

_

CARRO NOVO", Oferecemos para pronta entrega:
�

Tintas - Vernizes - Massas - Polidores - Colas - Borra· i Representaçào
chas - Corantes - Thinnl:lrs - Solventes - Lixas - Vedadores - enfim, t Elemento residente em CURIl'IBA,

tudo que você precisar para pintura de sua casa ou de seu veículo. � registrado no CORE do PR. deseja re-

Faça-nos uma visita
.{ presentar firmas desta cidade naquela
� CAPITAL à base de comissões. Favor

, Rua Jorge Czerniewicz, 397 - Fone: 2056 i dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.
,

L
(1) (no antigo campo do ,�aependi) �

Caixa Postal, 1398 ICURITIBA - PARA,NÁ

�������������� '.L..
_

Pinturas Jaraguá Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assistam Amanhã
C. A. Baependí

-

Haverá Preliminar
x
no Esládio Max Wilhelm
Caxias F. C. de Joinville

G. E. JUVENTUS x JUVENTUS F. C. de Joínvílle

Correio do Povo
nos Esportes

N.· 2672 ''=========
����������������

Correio do Povo!
ANO Lili - iARAOUA' DO SUL (SANTA CATARINA) S'8ADO, 26 DB I'BVI!RI!IRO DB 1972

Uap. Octacilio P8�ro Ramos
Defluiu no dia

25 til' Fevereiro
de 1972 mais um
aniversário do Ir.
Octacilio Pedro
Barnos. Industríal,
ex Secretário da'
Prefeitura Muni
cipal, ex Verea
dor, ex Presiden.
te da Câmara de
Vereadores, es·

portista renoma
do, o anl.ersariIßte,
no pleito de 1970,
elegeu-se deputa
do estadual pela
AttENA, mesmo
concorrendo com
outros candidatos
du lugar. Em tôtía
8 r e gi ã o teve
massíçs votação, onríe 88 mals !'xores .. jv3!!
contavam-se em Jaraguá do Sul. Guâramirim, . - Aconteceu domingo que passou na localí
Mas!!8randuba, Sehroeder, Oorup� e f'8mpO dade de Jscú-Acú, município de Guaramirim um

Alegre, sendo ainda votado em outros 89 mu- almoço de confraternização entre dirigentes e

níctpíos. Na Assembléia Legislativa tem tido jog .. dores da S.KR. Comercial.
segura atuação, defendendo Oll interesl;'eR da No acontecimento estiveram presentes além
região. Nos setores governamentals tem dado dos acima mencionados, o Presidente e o Beere
ampla cobertura para os Interesses da Prefeí- tári« da Liga Esportiva Schroedense, bem como
tura local, Pessôas Inúmeras tem proeurado o representantes da imprensa escrita e falada di
Deputado Oetscilío e ninguem até hllje ficou nossa cidade.
sem uma !latisfação. A sua efioiência já trens- No período da tarde o pessoal dtrtgluse ao

poz as fronteiras e não é raro partirem apêlos Estädío da S.E.R. Comercial onde aSilistiram a um
de municípios distantes, para . que pa&,;e a bom jôgo amistoso, onde - interviu f) Comercial 10-
defender lambem 08 seus Interesses. Ao ilustre oal II a S.D: Aoaraí daqui de Jaraguá do Sul
parlamentar os cumprimentos' desta Iôlha. Ao térmíno dos noventa minutos a vitória
,=====�=================,' sorriu para o onze do Oomercial pelo marcador

da 2 tentos a zero,
·Oll gols foram anotados por Ferraz e Darci

quase no Iínalainho da partida.
.

Esteve na arbitragem, Cláudio Tomaselli da
Liga Esportin Schroedenu.

Vacina conlra
Paralizia

o POBto de Saúde de consciência denria dei
Jaraguá do Rui, através xar de levar os seus Il
séu tltular, dr. Paulo lhos para obter a vacina
Wiens, &stá divulgando através de gotas, de fá
pl'lla emprensa escrita e eil splíeação e que não
falada o lançamento da tem nada de dolorido.
próxima Oampanha de Pelo processo a queVacinação contra a Pa aludimos, a vaoinação se
ralízia Infantil, pelo pro· dá pela aplicação de al
ce8SO chamado de Vaci gumas gotas sôbre a lln
nação por gotas. Tôdas gua e a criança nada
as crianças, à partir de sente. Ela, a criança3 mêses deverão ser va imuniza-se centra os
oinadas, para a erradica- efeitos danosos da para
ção do terrivel mal da lizia durante certo pe
poliomielite. A Secretaria I rLdo.da Saúde está desenvol

, _vendo ampla campanha
desenvolvida -

em nossa V dcidade pelu POsto de Saú en e-se
de e com a colaboração rrdecedida da Prefeitura erreno
Municipal. A vacinação Situado 9 km. do centro
terá lugar nal escolas de Corupá, na Estrada
públicas estaduais e mu Nova Corupá à,São Ben
nícípaís, tendo sido rela- to, tendo 10 a 12.000 m'2.
eíonados já 28 escolas Es altitude cerca 860 metros
taduais e 18 Municipaill, própria pua construção
onde, nos días 13 e 14 de de casa de veraneio.
março da 1972, se etiti Informações com o Sr.
vará tão benfaseja eam- Kurt Hillbrecht, Caixa
panha. Ninguem, em lIã Postal, 7 Corupá.

'

Os. 10 municípios mais
FALECIMENTOSMais uma vez oe números däe a razão dlreta

de nosee pujança. O Diário Oficial de tO do correu- Abel CondeixaSchulz Treis Rios, nêste muai
te, vem de publicar a lisrll de arrecedação do ICM _ Faleceu na vizinha cí. cípío faleceu dia 21 do
do mês de dezembro de 1971 Dos 197 municipios, lade de Joinville no dia corrente o benquisto sr
pllssllmos II ocupar, deata vez, II nonll COIOCIIÇão, de- 1 do corrente' o sr Affonso Piske. O seu
pois de permllnecm firme no sétimo e uma vez em .ibel Condeixa' Schulz: pa!l�amento deu 8e na Reunião da Ligaquinto lugar. Os 10 municfpi05 de miliar arrecilddção filho do dr. Albano Schulz climca do dr. Roberto

J d D tdo lCM alio os seruintes: renomado médico radi' T. Kechele, em Indaial, araguaense e espor os1- _ Joinville ;
7.624.207,09 cado na Cidade dos sendo seu corpo removi-

2 - Blumenau .

fi 371.736.40 Príncipes. Vitima de do à Jaraguá do Sul - Realizou se na neite do dia 23 próximo3 - Lag-�s .
35307038i! insidiosa moléstia, deixa onde foi dado a sepultu· passado reunião na liga Jaraguaense de Despor-4 - Florianópolis 223089227 aos 32 anos viúva a Sra. ra Além da espôsa Laura tos onde foram discútidos vários assuntos de

fi - Brusqua 1.159.34860 Mariliea Balsini Sohulz Wallow Piske, deixa sua int�rê8se do futebol jaraguaense, bem como a rea·
6 - Cr!c!umll 1.119722,22 e treis filhos. O extinto mie. Rosa Theilacker Iização dos jogos de domingo..7 _ Italal 1 09469684 _. Pis k e e. t r e is' filholl.. Hoje dar se á a posse da Dova diretoria com
8 _ Concórdia

_ 1:009.93031 era func�onárlO exemplar AffoBSO Plske dt'saparece um coqulltel no Itajara Tênis Clube com a pre�9 _ JllrllgUiÍ do Sul 966 õ08'22 da �undlçl1o Tupy e era
�os 42 anos e mêses de slÍnça dos novos diretoras e dirigente. de clube.

_

.
. sobrlDhos d08 drll. Harol- ldade. filiados_1 ° - Sao BeDlo do Sul 793044,02 do e Arnaldo Otto Schulz "C o r r e i o d o P o vo"NOle se que IIS arrecadllções, à parlir de li.· 'lu- residentes em n_ossa ci' apre8enta aos enlutado�gar separam os mUIJictpios por qUIlIJliliS que permi dade. os seu. sentidos pêS8-lern IIn�ever uma mud�nça r�dical .DOS p�óximos mê- Affonso Piske - Em mss,ses; pOlS, os seus vlilorcs dlferencllis SilO de peque-

na monta.
Assembléia Geral Ordinária

EI J' S
Itajara Tenis Clube é Companhia de

o B t f F C f á r aS8 mbléla. etromotores aragua .A.
.

Melhoramentos
.

.

geral dia °1� gf�9·i2.· nS: /e:o�:�c:��o ase 20 ho
.

. .. . I ras não h'1V8Ddo número suficiente será meia hoCGCMF: 84429695/001 .o. tradlclOnal ltaJara

I
vou-se. Além do r.sguar- ra após com qualquer númer(), Ordem do Dia. .

Sociedade anônima de capllal aberto _ GEMEC..;R-71/2948 TeDls Clube, apó:l atr� do. dos inte_ress�s dos 1.&) Prestação de contas.
, vessar uma fase negatl SÓCIOS proprletárlOs, ha 2 a) Eleição da nova diretoria.Rua Venâncio da Silva POrto n. 399 - Jaraguá do Sul (SC) va em 8uas atividades verá um auml!nto de Cr$ .

d' t ..' d dA. . _ .
. .

I
. 3.&) Assuntos diversos em eresse ii sOCle a e.

.

ssembléla Geral Ordmana sOCla�lI, tr�o8formou S8 480.000,00 no capital da NOTA: Poderão sÓlÍlente sócios em dia com
Convidamos os senhorés acionistas deita io_13.a:felra últlD.�a

I
em dem novel entidade, para 8- suas mensalidades votar e serem yotados.·

.oiedade para participarem da Assembléia Geral presa comerc�a.' mu a� tender a ...m fluxograma Harry Marquardt, Presldente
Ordinária a realizar·se no dia 29 de abril próximo, �? �s sI�a� all��a?e�t de 6bras que\devt'rãoàa 9,00 horas, na sede social da emprêsa, para de. biS ti aul,ara hn�s dU ser realizada!!, afim de
l'b Ob

.

t e em ompan Ia eI erarem s re a segum e
. Melhoramentos de Jara tran8formar as, depen

. Ordll� do ;Dla guá do Sul Sem grande dências do Itajara em1. Exame, dlscussao e _Julgamento do Relató ê
;

d
. bar e restaurante acres'0 d D' t

.

B I G I C t d I compar nCls e S8SßCla· ,rl a Ire orla, a anço ,era, on a e ,ucros d
.

tá
. cido de prédio de apar-e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, tudo rela- os pr�prle riOS, a as

_.

tivo ao exercício social encerrado em 3!.t21971. s�mbléla. de tr&nsform�- tamentos p.ara aindustrla
2. Eleição dos' membros do Conselho 'Fisc�1 çao, assIm mesmo efetl de hotelarIa.

para o exercício de 1972 e fixação dos corre_pon
dentes honorários;

3. Fixação dos honorários da diretoria e
4. Outros at!suntos de interêsse social.
Jaraguá do Sul, 22 de fevsreiro de 1972

A Diretoria
A.VISO: Encontram-se à disposiçãu dos senho

res acionistas, na sede social da emprêAa, (lS do
cumentos de que trata o artigo 99, do Decreto· Lei
n. 2627, de 26 de seíembro de 1940.

JAIME

Caxias _ amanhã em nossa cidade
- Estará amanbã em nOll88 cidadtt a equipe

do CAxiAS F.e. de Joinville que na oportunidalll
dará combate 80 CA. Baependi.

A partida será em carácter amistoso, umi
vez que o Caxias virá a nOSS8 oidade para efa.
tuar o pagamsnto da transferência do ponteiro
esquerdo Aloeuzinho, do azura jaraguaense para
o alvinegro joinvillense.

Será um JOgo de boas proporções para OB

desportistas [eraguaenses, que devem prestigiar
so acontecimento C A. Baependi vem de uma vi
tória sensacional frente ao D. Predro II de Oorupä
no domingo último, quando empoll uma goleada di
6xO, • o axial por outro lado fará sua última
apresentação antes de intervir no Campeonato Es
tadual, e certo que trará sua força máxima para
o jôgo de amanhã.

Banquete de Confraternização

BOTAFOGO F.C.

Documento Extraviado

AGRADECIMENTO

Eil, Olécio Espesim, declaro para 08 devidos
fin�, que foi extraviado o Carnet de INPS, n.·
43-5852 570, no valor de Cr$ 977,00, referente ao
mês de dezembro de 71.·
WGA., Jartlguá do Sul, 26 de fevereiro de 1972

CLÉCIO ESPESIM

A FamIlla enlutada de

AFFONSO PISKFJ,
ainda profundamente consternada com o seu falecimento
o'corrldo dia 21 do corrente com a Idade de U anos,

vem através dêste semanérlo agradece! a todos que
enviaram flOres, corôas e aos que acompanharam o ex-

tinto até a sua última morada.
, ..

Ou'rosslm agradece especialmente a Sra. Schlull
zen, à Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade e

ao Rev. Pastor Egberto Schwanz pelas palavras lIonror
tadoras proferidas em C8sa e à beira do túmulo. .

Jaraguà do Sul, 25 tie fevereiro de 1972
OS ENLUTADOS
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