
ICORREIO DO POVOI
JARAGuA DO SUL

Orgão de maiO!" penetração no interior do nordeste catarinense

Pundllção: --I Diretor: I Impresso na:

A,ru, 1.1 iII., l!uoêNIo vrrOlf 8CHMÖCltBL Sur/.J.J. G,"lr. A,.enIJ. LrJ•.

JARAGUÁ 00 SUL (Santa Catarina)
Fundado em 1876

Emancipado em 1934Ano LIlI Sábado, 22 de Abril de 1972 N,O 2.680

GRUPO ESCOLAR VAI SAIR öbres Illunlelpcls
o Dep: Octecílío Pedro i.lerior o Edital de Con- mento Autônomo de Edi

Rllm�s, fiel ao seu com corrênci'!_ Pública, pare II Iiceções, órgão da Secre

prom.15so de trabalhar pe- construção do, Grupo Es, Illria dos Trensportes e

los tnteressas d� nosse colar da RUII Joinville, Obras. O conrréro pe re a

terra, aell.ba de mformar nesta cidade. referida construção será

q�e, no. dle Õ do corre!,le I A� propostas serão eber I esstnado Ião logo a Co
Ioí publícade nos órgaos tes as 16 hs, do dia 24 missão analize as respec
de imprensa di! cepuel e do corrente, no Depene- rlvas propos las. O prazo

paro a construção será de
240 dies, conradoe da di! O Prefeito Municipal em O Secretérto da Segu
ta da assinatura do con- exerclcio, Vereador Eugê- ran,lI, para afaslar o po

rréro, prevendo multe pera nio Strebe, eSlá se recuo vo regular da promtscul

cada dia que ultrapassor perende aos poucos, dos dade com ladrões e assa-

o prazo prevlsro. prejuízos que as enchentes sinos, criou um serviço

A "goiabeira" eSlá de legaram ao seu período espeetel de etendtmento

parebene com mals esse edmtmsrrenvo. Além dos ao público que procura a

passo, ne m�11I da concre Irabalhos de revestimento edmtntetreçäo no traio de

tizeção de seu sonho de das estradas no Interior, seus Interesses. Porque os

possuir um bem ccnsrruí- esstnala intensas atlvlda- leraguaenses devem ser

do grupo escolar para oe des na zona urbana, com I diferentes. prtnctpelmenre,

seus filhos,' . a abertura de novas ruas, cemes crianças que mais

elergemenro de outras, sofrem as tnlluênciss ma

conclusão de pontes e cal léficas dequtlo que obser

çemenro de ruas à parele- vamo Hcnestemente, nln

Iepípedos. guem mandaria as suas

, crianças brincar num per-
O Prefeito Eugênio Sire

que, defronte de um local
be, depois da liberação onde costumem acontecer
dos locais, pela Iusttçe, as piores coisas da comu

que deveriam servi. de lo-. nidade Dor isso pedimos
grédouro públicos, está uma reconsideração do co
erecendo este setor. No lega. O parque será recons

Mercado Municipal já se truído, porém. em outro
fez sentir a ação da admi· local. Aguarde.
nistreção e a população
acompanha com interesse
o desenvolvimento dos Ira 21 de Abrl'l embelhos. Deverá ser uma

bonira praça pública a en

J
,.

feirar esre recanto da ct aragua do Sul
dade. Aiiás, nossos confra
des lambem notaram óbras O dia 21 de abril de

que estão sendo atacadds 1972 foi condignamenlt co·
pelo Prefeiro Strebe. Ape- memorado em nossa. ci ..

nas lião compreendemos dade Realce el'pecial al

se"-II lÍfirmaçio foi para canç6u no� estabeletimen

valer ou parll fazer gOZd t08 de ensino, onde se

ção. Péde o articulisla o realizaram locanles cere

relorno do. parque infantil mônias clvi"as A juven
que o ex·Prefeito Roland lude iaragullense demons

H a r o I d Dornbusch fez .trou seu esplriio de brasi·

conslruir exalamente de lidade, parlicipando aliva·

fronte da Delegacia de menle nóls homenagens ao

Dollci,a. O parque, alen Proto Márlir da nossa ln

dendo à orienlação,do pia· dependência.
nejador das prllças públi
chs, foi de lá removido
para ser conslruldo em lo
cal mais adequado. Não
sabemos, agore, o porque
da insistência, pois, o lu
gar é o mais impróprio,
colocando as criémçinhas.
em contáclo dirélo com

os dolorosos problemas
que costu,·1am desenrolar·
se naquela r e p a r t i ç ã o,
criando problemas na for
mação dos menores.

A'UM IRMÃO OFENDIDO
"Seu" Arthur, bom moço, depois um direito inalienável que lhe assis

de 5 mêses e meio, vem pela írn- tia. Aeslm como aquele que o. rece-

prensa escrita e falada lavar a alma beu posteriormenre. E não scredíte

de um irmão. ôenríndo com os olhos mos que o sr. Rainer Wille tenha
do tamanho de seu bamboleante có- cometido algum delito ocupando ho
ração, grita impropérios, como se o je C!I cargo em Jaraguá do Sul. Dor
seu tardio desespero pudesse recus isso, "Seu" Arthur, nem tudo que re-

sitar o rmposstvel.
.

luz é ouro e Dem ludo que balança
Feslejar uma vitória é admissivel. cái.

Mas cantar lôes, cusplnho nos ou- Não devemos, pois, usar do pri-'
rros, é qne não dá pé. É contrapro melro impacto, para deseberer des-
duceure. quando não completernenre culdadamente. Como de p o e n I e e

negativo. "Seu" Arthur, apenas dissemos �
Veja, "Seu" Arthur, como acon- que do nosso conhecimento, Quando

tecem as coisas e como IIS histórias pergunredo.
lern dois lados, Sem querer criar Pior, "Seu" A(lihur, aconteceu

polêmicas, Você chama II0S outros com os amigos do seu irmão. Estes,
caluniadores que leriam feito denun- sim, montarem uma trama, que GS

elas ardllosemente tremadae e' acha fez entrar na maior fria da paróquia.
que com isso o assunto se encerra. Talvez não saiba, mas é bom l!aber

Faltou cerlamente, um pouco de como as coillils aconlecem nesla

atenção quando analizou o arrazoa· lerra. Um dia brolou no bestunlo
do do ilusJre advogado :dé defesa'; dos amigos ,de seu irmão um ....,l'ilßó
Se o "Seu"

.

Arlhur se detiver um sinislro. O vereador e prálico de

pouco, 'waveréÍ de constolíllr que os farmácill João Hermflio Cardoso e o

vilões da extinla UDN nada denun· veread()f e �ncarregado do SESI
cioram e nada provaram. Apenas local - Norberto Halermann, enca

depuzeram em virlude de compulsó- minharam à Policia Pederal uma de
ria convocação, para dizer o 'que do Runcio, acusando o ex Prefeito Vic·
seu conhecimenlo. Ninguem ofereceu· lor Bauer, de apropriar se de bens
se expontilneamente, para atingir a públicos. FOfos bem caprichadas
quem quer que seja. for4lm anexadas e possivelmenle

Quem acusou, "Seu" Arthur. foi convenceram o Represl:nlante do Mi
o Represenlanle de Ministério Públi- nistério Público de fazer II denúncill.

co. E baseado em que? Nas peças Roland Harold Dornbusch, um dos
do Inquérito que, lambem, não foram ateslanles da bÔII conduta e ,da ido
os vilões da ex-UDN que elaboraram. neidade de seu Irmão, com mais 31

Razões ponderáveiS devem ter so·' oulros, depuzcrllm contrlll Victor Bauer.
brildo para o digno RepresentêlDte Só quem leve ocasião de ler aS

do M.P.F. o dennnciar. Os depoen' Ocusl!ções, pod� dizer do que foram
les apenas responderillm IIS pergun- capazes. Ern inúmeros casos torce

las formuladas pela Comissão. Por ram es lálos, para incrimlDar o ex

isso, ludo o mdis é argumento ha Prefeito. .�'

bilidosamente criado pelo i1uslre ad- O resultado, "Seu" Arthur, Iodos
vogado ítalo DomalO que, lempos conhecem. Poi absCllvido da malva

olraz, foi palrono do ex Prefeito Vic- da ilcuslllção. Pela brilhante delel5a

tor Blluer e logrou absolvê lo de do dr. ftalo Demalo.
uma acusação que, daqUi a pouco Compare os dois episódios. No
comenlaremos. CIISO do seu irmão, apenas fomos

Mas não vamos misluror aio· enlre muiros os depoenles. Se hou- ,

teligência do cllusldio com a deslem- vesse facciozismo nos depoimenlos,
perilnça do "Seu" Anhur. ii promoloria o leria desl)ronunciado,

Eslá cerlo que livessem translor. desde !ogo. O juizo do �epresenliln
mado os ex udenistlls em vilões. e te do Minislério Público, não pode
da defesa, meu irmão. Mas alguem nos ser impulado.
esqueceu de dizer que as "sontlssi- O que dizer. "Seu" Arlhur, do

mas" lestemunhas qUI aleslaram o segundo e p i 8 Ó d i o. Sordidamenle

iàon,eidade do menino, srs. Viclor subscritaram uma inlundada acusil

Emmendoerfer, J_.oreno Antonio Mar. ção. E, Viclor Bauer provou ser

Cilllo e Roland Harold Dornbulch, inocenle. Se calúnia houve, "Seu"

forml1m na linha de fogo do finado Arlhur. exisle o remédio sllneador.

PSD. Donde se conclui que, quem Não nos parece que o seu irmão 'e·

misturou o pozinho da politica no nha ânimo pilra lenlar esse passo.

caldeirão processual, não foram os O que prova que o que se disse I

udenistas, é elementar' meu caro se assinou, não foi Ião levillno co-

Walson. Porque, enlão, a queixa? mo o seu racioclnio ditou.

N!nguem disse, porque não inle' Mös, convenhllmos, "Seu" Arlhur,
ressava, que o A' Comercial exisle a publicaçãõ leve outro aspeclo .. Em
desde 1944. Naquela época o óra 1970, ela foi feila paro llfastar o ex

absolvido recem sllia co fuso em Prefeito do pleito Esladual.

'que faz.iil" DOS frilldaa. Isso permite A publicllção de agora não leve

f�lar �rri 'concorrente? E, não fica só outro objelivo.
'

nISS(l. Em nome de seu irmão IUICI Apenu, "Seu" Arthur, como irmão

eXistiu aql!i. um escritório de conlo- ofendido, Você serviu de elemenlo

Midade.. �eprllmos a quem provar Úlil. AfolO estllmpa o eSlado palidode leve um prpju;zo f tendenciosas veiculadas

queira é'júe ó.litulllr de A Comercial, E lavando II alma do irmão, Vo, em que ficou uma das Ie da ordem de cem milhões por inleressados, de. que

algum dia. Ii�essé querido candida- cê lavou a com. águd suja. pontes do interior jari!l� de cruzeiros 'antigos, afe- não leria havido praticil-

tar·s� a algum cargo na :>revidência Ealamos conversados.
guaense, com as cheias Illndo o normal an4llml<n menle qualquer prejuizo. A

Social Se algum fnnciondrio do
do mês de março do cor to da adminislração mu- foto próvlI o contrlÍrio,

eSCritório candidatou'se à voga, era
. Eugênio, Vítor Schmöckel renie' ano. 51?gundo a Im I nicipal, A publicação se inlelizmenle.

�========�==========�=============�,pren.a
noticiou a munici· fClz em face· de noticias

Um exemplo a

s�r imitado .

o -restauraate da re

presa, em Guaramirim,
esta fazendo aquêle 8U

cesso. Bem localizado às
margens do rio Itapocü,
faz a perfeita alianca en

tre a distração para o

momento e uma ótima
alimentação. Embora não

seja construção Oe .I!ri
meira categoria, o"inle
rior e o· exterior gu r

dam uma surpreendet, 8

limpeza que faz gente
gostar à primeira vista.
As refeições são muito
bem p r e p a r a das e o

,3tPo.uoimenlo oom o cJlrrer
dos tempos aeverâ ser

de bom para melhor. Os
j a r a g u a e n a e A para lã
afluem em grande núme
ro. DOlDingo que passou
80% doa frequentadores
eram de nossa cidade,
para alegria do SBU pro
plltlãrio que tão bem
soube escolher aquele
lug_r. ii
Como andamos p6bres

�m matéria de restauran
te na' cidade que se diz
o 7.° arrecadador de ICM
no Estado, este exemplo
deveria servir ae espelho,
por onde SB poderia
partir para a idéia da

construção de um restà'u
rante pilaI escoo Paisagem
não fslta e \lontade, ao

que consla, tambem não.
Um tXl'mplo a ser imitadO,

(

Campanha de EducáGão
ClvJca

O hasteamenlo da
Bandeira e o caDlo

do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semana, em Iodos
os e5tabelecimenlos
de qualquer gréÍU de
ensino, públiCOS ou

parliculares..

A FOTO DO FATO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Excepcional oportunidade paFa elemento
,

dinâmico, cdm ambição de progredir.
Vende-se com ou sem o imóvel.

CORImIO DO PQVO 8AßADO - 22-04-72 PÁQINA 2

Aniversários

"COßHflO 00 POVO" ��<>==>� Ja rag uá Ve ícu lo S: S. A.i Edital de Leilão
fundoçõo: liIitur Muller _ 1919

. DAS CGCr.{F n.O 84 "361>83;001 O Qoutor Alci��s dOI S'!!ltos Aguiar, .iuJz d.

F',!f''''��:'' O'".,._"f.', EdiW de Cotlvoçaçãa Díeeíto �a Com�raà de Jarl!g�á do Sul, Estado de

Emprêaa Jornalística
Santa Oatarina, I}a fO!,ipa da leí, etc ..•

!'Correio do Povo" Uda. Laranfeir�s, Pecagueíroa, Assembléia Geral Ordinária FAZ SABER a todos quantos êste edital, aOI»
• 1972· Kakiseiro8, Macieiras, �a' SAo convidados os senhores acionistas a com- o prazo de dez (lO) días, virem ou dêle conheci.
Diretor botiéabetraa, etc. Roseiras parecerem à AssÁmbléia Geral OrdJnária, no dia mento .tiverem e inte�ejSsar pOS�8, que no dia 25

Eugênio Vitor Schmö,c�el Dahlías,' Oau:i6IÍas, OoniJ 2' de abril de 1972, às 8,00 horas, para delibera- de abril coerente, às 10 horas, ein frente à porta

ASSINATURA: feraB, Palmeir!ls, eto., etc. rem sobre a seguinte:
-, principal do Edifício do Forum, será efetuado O

Anual .. . . e-s 15,00 Ordem do Dia Ieílão do veiculo penhorado ao executado Rodolfo
Semestre ... Cr' 8,00 PEÇAM OATÁLOGO } 10 - Exame, dtseussão e deliberação sobre Melchert, na ação executiva que lhe move Auto
Avulso • . . • Cr$ o,ao I-LUSTRADO O Balanço Geral; Demonstração da conta de Lucres Mecânica Central, e abaixo descriminado:
Número atrasado Cr' 0,50 e Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do Con- a) - Um Caminhão, marca Chevrolet, 1)00

ENDE:R�ÇO: selho Fiscal e demais documentos referentes ao 1964, chassis nO G64BI673,M, cor Yarde claro, 6 01.

Caixa Postal, 19
Leopoldo Seidel 'exerCicio social encerrado em 31 de dezembro de líndros, 142 HP., Certificado de propriedade n.'

Avenida Mal. Decdoro, 210 - CORUPÁ..;.. ·1971;
.

170563 placa n,O 66-35-62, capaoidade para 6.000
Jaraguá do Sul· S. Catarina 2.0 _ Eleição do Conselho Fiscal e suplentes kg. avaliado em Cr$ 12.200,00_
'------.----.: c:::::o<::>c:=:o�c:=:ob e fixa�ão de s��s ,respectivos honorários;

.
A �enda em leilão será feita a quem melhor

. 3.. - R��lflC_ação do cargo de. Gerente Ad.qn oferta fizer, _ Em virtude do. que, com fundamen.

D1stra��vo e Iíxação de seus resl?eetlvos honorárl?s; to no art 15. e seus parágrafos, da lei n,O 5474,
4. -:- Outros assuntos de Interesse da Soc�e' de 1807 1968, que dispõe sôbre as duplíeatas, foi

dade. expedido o presente edital, que será afixado lIO
A V I S O local de costume e publicado na imprensa local.

A Diretoria desta Sociedade avisa aos senho- Dado e passado nesta cidade de Jaraguä do Sul,
res acioni�tas que estão à sua disposlção na sede aos três días do mês de abril do ano de mi! no

social, os documentos de que trata o artigo 99; do vecentos e setenta e dois. Eu, (a) Amadeu Mlbfud, Es.
Decreto-leí n." 2627, de 26 de setembro de 1940. erívã», o subscrevi,

Jaraguá do Sul (SC), 28 de março de 1972 . (a) Alcides uos Santos Aguiar, Juiz de Direito
Norberto Schulz, Diretor, Presidente A presente cópia contere com o original; dou fé.

CPF n.s 103 911 009 Jaraguá do Sul: 3 de abril de 1972
====

.

o Escrivão, Amadeu Mahfud

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

SOCIAIS

Fazem anos hoje
Registro Civ'il
Áurea Müller Grubba, ' ticial
do Registro Civil do I. Dis
trito da Comarca de Taraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
rarn no cartório exibindo os

documentos exigidos pela Ie
afim de se habilitarem para

,

casar-se:

- Olaua Arildo, filho
do ar. Aristides e Eeíca
Gonçalves,
Fazem anos Amanhã

- O jovem E d i l s o n

Schmöckel, em Curitiba.

Dia 24
- A sra, Otília, espo

sa do sr. Arnoldo Leo
nardo Schmitt.

Dia 26
- O sr. Rui Herculano

de Freitas Pereira, em

Florianópolis;
- o sr. Ervin Erdmann;
- a menina Marlete,

f. de Walter e Edla Weis.

Dia 27
- O sr, Fidelis Wolf,

(INDUSTRIAL);
- Vva. sra. Joana Blas
feld;
- a sra. Lidia, esposa

do sr. Paulo Wunderlich;
-- a sra. Cristina San·

son Corrêa.

Dia 28

Edital n. 7 i88 de 17/4/72
Egidio Murare e

Grecelína Barbi

Ele,._ brestletro; solteiro,
moronsra, uaiurel de lere
guá do Sul, domiciliado
e residente em Nereu Rd
mos. nesre dtstrtro, filho
de Marcello Murara e de
Verginia Ferrezze MUraf.ll,
Ela, brasileira, solreíre,

do lar, natural de Guara
mirim, nesre Estado, do
miciliada e residenle em

Guaralßirim, neste Estado,
filha de Adolfo João Barbi
e de Alice Duarte Barbi.

Edilol D. 7.789 de 17/4/72
�

Celso Floriani e"
. Claullelle Maria Morelli

São convidados os senhores acionistas a com

parecerem à Assembléia Geral Extraorrlillária, no

dia 29 de abril de 1972, às 10.00 horas, para deli
be rarem sobre a seguinte:

I Ordem do Dia
10 - Aumento do Capital Social mediante o

aproveitamento das Reservas, Oorreção Monetária
do Ativo Imobilizado e Direitos Creditórios;

2 ° - Alteração parcial dós Estatutos;
3.° - Outros assuntos de tntereaae da Socie

dade.
Jaraguá do Sul (SO), 28 de março de0!972

Norberto Sehulz, Diretor, Presidente
CPF n .• 103 9t1 009

. MARISOL S. A. • Ind. do Vestuário

VENDE-SE

ga, neste Estado, domici
liada e residente em Rio
Manso, nesle distrito. fi
lha de' Augusto Lipinski e

Madalena Kniss Lipinski.
Edital n. 7.791 de 18/4/72

Onivaldo Stähelio e

Doraliee Macedo

Ele, brasileiro. solteiro,
estofador, naturéll de Jara
guá do l5ul, domiciliado e

residente em Vila Nova,
oeste distrilo, filho de Fio.
riano Slähelin e de Mar
garida Roux Slähelin.
Ela, brasileira, solteira,

costureira, natu�al de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residenle em Jllraguá Es·
querdo, nesle distritp, filha
�e Antonio João Macedo
e de Maria Coelho Mace
do.

Edilal n. 7792 de 18/4/72
Oópia do edilal de Gua

ramirim, deste estado.

AlfoDso ZastroW cz

Anila EmUia Aldrovandi

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Jl!ra
guá do Sul, domiciliado e

residenle em Guarl!mirim,
neste Estado, filho 'de
Erwin ZasJrow e de Min.·
na Lange Zastrow.
Ela, brasileira, solteira,

coslureira, natural de Jara.
guá do Sul. domiciliada e

residente em Ribeirão Mo
lha, neste distrilo, filha de
Evarislo Aldrovjlndi e de
Emilia Bassani Aldrovan
di.

CG,CM.F 84429762/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente ed ii<!! I de convocação. são convi

dados os Senhores acionistas ii reunirem se em assem

bléia geral ordtnérie, que será realizada em nOMI

séde social às 9 (nove) horas do dia 28 de abril de

1972, pera deliberarem sôbre ii seguinte
• Ordem do Dia

1) - Leitura, drscusaão e votação do relatório
da diretoria. balanço geral, demcnstreção da come

de lucros e perdas e parecer do conselho fiscal, refe
rentes ao exerc(cio encerrado em 31 de dezembro de

1971;
2) - Eleição do conselho fiscal e respectivo!

supli'nies; .

.3) - Fixação dos honorários da diretoria e

conselho fiscal;
4) - Assuntos de interêsse social.·

A v LSO
Acham se à disposição dos senhores ilcionietél!,

oa séde social desIlI sociedade, os documentos iii que

se refere o artigo 99. do Decreto·Lei n_O 2.627, de

26 de selembro de 1940. .

Jaraguá do Sul, 4 de abri,l de 1972
Pedro· Donini, Direlor Gerente

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, JuiZ de

Direito da Comarca de Jaraguá do :'ul, Eltado de
Santa Clltarina, na forma da lei, etc .. ,

.
FAZ SABER a todos os que o presente edital

de praça. com o prazo de dez (10) clias, virem ou

dele cODheéimento tiverem e interessar possa, que
será· arrematado, por quem mais der e J;Daior lao·

___--.....---- ce oferecer, em frente às P9rtas do Forum, no dia

24 de abril corrente, às 15 horas, o bem penlw
rado à Felicio Dematte, na açi!,o executiva propoS'
ta por Orestes Franceski, abaixo descrito:

a) - Um Fr�gorffico com três pqrtas, cor

branca, motor de conjunto fechado, marca Frigo·
mar, com 2 m. de altura, por 2 m. de comprimtio
to e 1 m. de largura, eru perfeito lunci9namento,
avaliado e.w Cr$ 2,000,00 (dois mil cruzeiros).

. Assim será o referido bem ar,remat�do por
quem mais der e maior lanee oferecer acima (to

preço da avaliação, podendo ser e:lj:aminado, por
quem interesse tiver, DO local em que se acha

depositado, em mãos e poder do próprio executa'

do. E, pa.ra que chegue ao conhecimento de tod'os

interessados, loi expe�ido o presente edital que
_--------...... será afixado no loçal de costume iii publica<!o ali

imprensa local. DadO e passado nesta cidade ,de
Jaraguá do Sul, aos três dias do mês de abril. do
ano de mil noveçentol e setent� 6, dois. Eu, (a8)
Imadeu Mlhf.d, escrivão, o subscrévi.

.....--------..... (!l) Alcidell dOI! Sllntos Aguiar, Juiz de Direito

V dA pr'-sente cópia çonfer� com o original; dou fé.
'.' en e-se· Jaragúá do Sill, 3 de Ilbril de,l�72 I

d

Terreno .
o EscrivAo, Amadeu Mahl?

Situado 9 km. do çentro
. -.

< �
de Corupá, na Estrada D-p. Retnoldo lIupara ,1
Nova Corupá à Sio Ben·'

--

to, tendo 10 a 12.000 m�. II ADVOGADO IIaltitude cerca 800 metros ==:l!==

própria para construçj!.o . .
.

_

de casa de veraneio_., Escrlt61110 !lo lado da Prefeitura

Inform.ações com o .Sr. �ARAGUÁDO SUL
Kurt Htllbrecht, Oalxa· .

...Iiii:::::==:::ijIi:::=::i \ii;=:::íIIIf..-::=::iiíII Iiiii==:;c"Si:=iiI..ii POltai, 7 CorupA.
.

� ,�-fi)

Ele, brasileiro, solteiro,
_ A sra. OtHia, espo- industriário, natural de Ja·

sa do sr. Mário Nicolini; �aguá do Sul, domiciliado
_ a sra. Wally Toma. e 'residente em IQiJ1viJIe,

selli; nelll� Estado, filho de An-
_ o 8r. Alencar R. gelo Floriani It de Vera

Brener; Nagel Floriani. /

_ a sra. Dulcineia, Ela, brasileira, solteira,

�lÍposa do sr. Leopoldo do lar, natural de Corupá,
ReiD",r;

nesle Estado, domiciliada

_ o sr. Ricardo Wen. e residente em Nereu Ra-

dorf, em Rio Cerro; mos, nlL'ste distrilo, filha

_ Clécio Wivio, filho de Orestes More"i ti! de

do sr. WilRon II Cardi Ollilia MorerJi.

Baggenstoss. Edital n. 7.790 de 18/4/12
AOl aniversariaptes os, Raimundo da Silva e

cumprimentos do Correio Irma Lipinski
do Povo. Ele, br.asileiro, solteiro,
---_-'----- lavrador, natural de Be.ne

dil9 �ovo, neste Estado,
domiciliada e residenle em

Uma bicicleta ·ellcolar, Rio Manso, nesle distrilo,
marea Prosdócimo, raios filho de Ti'burcio da Silva
inoxidáveis. em perfeilo e Luiza Casera;
estad\>. Ela, br.asi�eir.a., solteira,
Trl!tar DeStl! Redação_ do lar,.'natural de Iluporan-

Vende-se

Edilal de Praça

I

E para que chegue ao co·

nheclmento de todos mandei
pa·.sar o presente editai que
será publicado pela imprensa
e em cartório onde sef'

afixado aurante 15 dias. Se

alguém souber de aigum im
pedim.-nto acuse-o para os

ftos legais_
A1JREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

•

Um terreno c/proprie
dade, sito à Rua Jorge
Czerniewicz.
M a i o r e s informáçõel!

c/o proprietário, Albrecht
Borck, no local acima,
ou com Alfredo Borck,
na SOQiedade Gráfica
Avenida Ltda.

Preço de Ooasião

; Tipografia � Papelaria - Livraria
"Correio do Povo"

um Jornal
a Serviço do Povo

EXCEPCIONÄL
OPORTUNlO-ADE

Vende-se ou arrenda-se, localizada em
-

privilegiado ponto comerci�l, hO 'centro,
-'(;om espaçosa residência anexa.

Ver e tratar: Avenida Getúlip Vargas, 350
, JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO _DO POVO SABA:DO - 22-04-72
PÁGINA 4

100.232,48 280232,48
(Antiga Oficina Kohn)

Jaragui do Sul (SC), 31 de dezembro de 1971
Norberto Sehulz - Diretor Presidente

,
,

DPFn.103911009
Rolli Bruch: - Diretor Gerenté

,
CPF n� 009960419

Adolae João Bertoli - Diretor Administrativo

I
,

,CPF .n, 121 103539

Carlos Friedemann Mehler - Diretor Técnico

,
CPF n. 112028409, ,Senhores Acionistas:

Ingobert Pett - Diretor Comercial Temos a -setlsfeçêo de subrnerer à apreciação

.
,

QPF n. 103940609 de V. öas. o Balanço Geral, Dernonsrreção da Con-

Norberto Stassuhn Emmendoerfer ta de Lucros e Perdaa e o Parecer do Conselho Fis-

, .
' Gerente Administrativo cal, relativos. ao exercfcio encerrado em 31 de dezern-

TéCnico' em Contabilidade, CRO-SC sob ri. 1.945 bro d�1971, conforme preceitua dtepostnvoe Iegels e

,
CPF n. 103926379 estatutários.

PI'.'
'.' (d' :

Coi Ih F-
Através o exame dêsses documentos poderão os

arecer O onse· O íseal . senhores acionistas formar um juizo exato söbre o

Senhores Acionistas
movimento dos negócios desta sociedade e sua cor-

, Os ,abaixo ,a8I!1inad,os membros efeÚvos do respondente situação econômico-financeira.

Cogselho Fiscal da Jaraguá Veículos S,A" tendo
Colocando nos desde já a inteira disposição dos

examinado .minuciosamente o Balanço Geral e
senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos

demon�tração da conta Lucros e Perdas referente julgados necessários, visto lermos o prazer de por

80 exercíclo de 1971 apresentados pela Diretoria,
menorizar tudo quanto nos for solicitado.

com torneelmento de todas as tnlormaçõss e escla Jaraguá do Sul (SC), em 29 de março de 1972 Conlas

re,cimentos solicitados, declaram ter encontrado
Victor Báuer, Diretor Comercial, CPF nO 004358139 Despesas Financeiras, Des-

todas"as contas e documentos em perfeita ordem
Elvira H. Bauer. Drrerore Técnica, CPF n « 004358139 pesas Comerciais, Despesas

tI,correção e são .de parecer que 08 mesmos me
Alberto Bauer, Diretor Adjunto CPF n

" 004358059 Tributarias, Despesas Adrní-

1 B I G I d
nistrativas, Despesas de Fa·

recem ser aurovados pe a Assembléia Geral. - a anço era encerra o em
Jaeaguá do Sill (SC), 10 de abril de 1972

bricação. Desconto dtspen-

Loreno Antônio Marcatto . CPF 009683319 31 de dezembro de 1971 dido, Fundo de Depreciação,

Eugênio Vitor Sehmõckel CPF 004354229
Fundo de Depreciação Cta.

Alibert Ewald - CPF l21089879
A T I V O Reavaliação, Fundo plOev.

. - Disponlvel Duvidosos e A Disposição.

I
'====�====;=,=s=======d Ceíxe e Bancos 6,294,05 da- Assembléia

'

Cor
.

o do P Imobilizado Mercadorias, Juros Auferí

OVO Máquinas e Instalações, Mó,' dos, Fundo pl Devedores

veis e Lltensíltos. Bens Duvidosos (reversão), Des-

Esportes .

Imóveis, Veículos, Construo contos Auferidos e Rendas

ções e Benfeitorias, e Fero Diversas
rernentes M5729,41
Ativo Imobilizado 70458,26 416,187,67

Realizável 8 curlo p!3Za Jaraguá do Sul (SC), em 31 de dezembro de 1971

Duplicaras à Receber
Mercadorias-Inventário

Reaiizável a longo prazo
Obrigações Eletrobrás, De-

pósito pl lndentzacõ-is Tra-

balhistas, Obrigações Tre

balhistallt A d i C i o n a I Lei

1474/51. Obrigações do Te
souro Nacional e Depósitos
Caucionados

le,eslimenlus
Parlicip.ações em Emprêsa,
Sudene, Sudepe, ôudern,
Fundesc, Adiciona! B.N D.E.
I' Adicional Lei 157/67

Conlas de compensação
Seguros Contratados

Capri Indusfrfcd S.A.
Relatório

CGCMF n. 84430016/001

da Diretoria I
' Eligirel 8 tORDO P'IZO '

Cle, Ceterínense Cta. Fi.
OlInC" VVD crédito e Plnene.,
Bredesco Cre Fióanc. Bmpr.
p/Cusleio lndustrlal e Maiso-
nave SA.

Resultados Pendenles
A Disposição da Assembléia

Conlas de CORlpensaçio
Seguros Contratados

50.147,01

11.408,60

390000.00

e-s 1.242.437,73

Demonstração da· Conta, "Lacras e

Perdas", encerrada em

31 -de dezembro de 197 t

!
479.694,50 ,

47969450

47969"4,50 ,

479694.50

JAIME

Baependi X A. A. Tupy de Joinville
, O C, A. Baepsndí estará novamente em ação

na tarde de amanhã, enfrentando desta feita a boa

equípe da Tupy da cidade de Joinville.
A equípe azurra jaraguaensB vem conseguin

do bens resultados, nos seus últimos compromis
80S a equipe baependiana demonstrou que aos

poucos o time vai se entrosando e, chegando ao

ponto em que o técnico Paraguassu deseja,
Demonstrou isto quando abateu ao Tigre de

Joínvílle;' embora um pouco confusa a equipe te
ve assim um desempenho razoável.

A A. A. Tupy possue em suas fileiras joga
dores de bom quilate técoico e,. o que tudo indica

leremos um bom espetáculo para o torcedor jara
guaense que comparecer ao E .. tádio Max Wilhelm,
na tarde de amanhã.

144762.38
257567,95 402 ã30,33

Victor Bauer - Diretor Comercial

CPF n. 004358139

Elvira H. Bauer - Diretora Técnica

CPF n. Ó04358 139

Alberto Bauer - Diretor Adjunto
CPF n. 004358059

\. Ermes Kuckenbecker - Técnico em Contabilidade

� CRC-SC n. :'584 - CPF n. 103 946 139

3.611,75

Liga Jaraguaease de Desportos
R )' R . -

Ião Exiglvel
ea tza euaiao Capital Social'

.

Ficam convidados todos (JI! representantes de i Fundo o] Devedores Ouvi

elubes filiados a L, J, D" pára a reunião que se doses, Fundo de Deprecia
fará realizar dia 25 do corrente às 19,30 hs. na ção, Fundo pj Indenízeções
séde da Liga' à Rua Emílio Carlos Jourdan. nes- Trabalhistas, Fundo Depre
ta cidade de Jaraguá do Sul. ereção Cre. Reavaliação,
i Serão tratados na oportunidade vádos assun- Fundo de Reavaliação Lei

tos de interêsse ,!lom raferêricia ao Torneio de 4657, Fundo ESl'ecial Au

-!\madores que levará o nomá de Leônidas Cabral mento Capital-Lei 4357, Fun.
Herbster. .

. .. do d� Reser�a Legal' e Fun
Um dos, motivos principais da reunião, será do pf Aúmento de Capital

a regulamentação do torneio e, a. aprovação da Eligi,el a curlo Prazo
tabela. ,

Trlulos Descontados, Con,

Nnmero'S·' d'O G'erta-e Estadua·'
tas· a Pagar, Empréstimos,

...
,

Contas Correntes, Impösto

.
Após a refllizaçã!l da 7a. rodada do turno, Retido na Fonte, Contas a

e,s cqmo se encontram os clúbes na tabela de Pagar p/Mercadorias, Em-

classificflÇãQ: ,
" préstimos Bancários e TrIU-

I. lugar - AmérIca, fi pp. lOb a Pagar 510649,74 '- ..;..__'

� � �Av��Hercl�Lri�6��

r����������������l3. "
- Caxias Figueirense, Internacional

.. ,i . _e Parme'j'ra8" 7 p, p.
� 4. - Juvep.tus " PaY,saridú, 8 p, p.

5, - Próspera, 9 p. p. )'
ProxÍlDos Jjogos .

' , "
'

. 'J'.} l
em �lorianópo,ts - Figileirense X Próspera ,
:Br,usque .,.... Paysandú X Ava'! .

r iLages - Interllacional X Caxias
J,Qinville - América X .'u\-entus '

'.

,Blumenau - Palmeiras X Hercilio Luz r Serviços de consêrtos de -lataria e pinturas de veículos leves e l

·F·I' X F'
, ..

G 'b 'pesados não podem ser entregues ·nas mãos de qualquer um. ,
a'

.

Ju na 'DeciSão da Taça nana aia ' l
' .' ;Flamengo ,e rluminen"e estarão na tarde de r Entregué'os em nossas mios, efetuamoE! êste trabalho delicado,

,:
Im"nhã decidindo 'a Taça Guanabara.. J, com esmero e carinho. 1,. , A Partida ser� válida pela úlUma r,odada.do )' Somos especializados no lIamo, e lhes apresentaremos um ,ser. ,

,Campeonato Carioca e o vencedor da partida }
. P\lr consegui�te 8agrar�se.'á à caDiPe'ão. na Taça, viço realmente perfeito. ,;'
Guanabara, } Oferecemo! também serviços de. confooção -;pintpra é desenhos 'Q

, este· encPlltrQ' é a'gu�rdado ',com a 'maior ex '

em :PLACAS e PAINEIS. 'ipectati,va por par,te de rf,lbro negros e tricolores, � .

tUclo faze.ndo,crer 'que a sr,'ecadaç!\o'dêsse olássi- ) "FAZEMOS O QUE REALMENTE SABEMOS FAZER"

..·1'. Co, Berá 1gensacional, superlotando o Maracanã. , P
.

, .. , .
" .

}
, rocure'nos

,

/

U

Desportista Jara�guaense" .'� ;Rua Jorge' Czerniewicz, 397,,- .Fon�: _20�6 \1
'L) (3) ,

(no ,antigo campo do Baepep�i) J�'compareça aos estádios
,----------.......

�����������

PASSI'VO'

Parecer do,Conselho Fiscal
I

Os abaixo assinados, membros do Conselho

Fiscal da firma Capri Industrial S,A" havendo exa

minado detidamente os livros e documentos que

24.013,93 compõem as peças do Balanço Gera! encerrado

em data de 31 de dezembro de 1971, encontrando

590000,00 tudo em perfeita ordem, são de parecer que os

1 242.437,73 retertdcs atos devam ser aprovados pela Assem

bléia Geral Ordinária a realizar S6 proximamente.

Jaraguá do Sul (SC), 29 de março de 1972

Sigolf Schüoke, CPF n. 004 356 439

Juão Eissler, CPF n. 104372079

Fidelis Hruschka, CPF n, 009 677 939

��------------------,�-------

Pinturas Jaraguá Ltda ..

180,000,00

Pinturas de Letras. Painéis,
Faixas .. Placas

Mudou I!e para a

Rua Jorge Czerniewicz, 4Q7

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jaragu
,

a Veículos s. A.
Relatório da Diretoria

CGCMF 84 436 583/001
móveis, utensílíos e instalações, motivos plausívets
na absorção do capital de giro próprio. Apesar da
inversão de f_ r$ 380233,29 em imobilizações técni
eas, mesmo assim constatou se um índíee razoável
em 1971.

Limitados ao exposto • na certeza de sermos
prestigiados no decorrer de 1972, assim como tive
mos a ventura de sê-lo no exercíolo ora findo,
estendemos os uossoa protundes reconhecimentos
a todos aqueles que conosco colaboram.

Jaraguá do Sul (SC). 08 de abril de 1972
Norberto Sehulz' Diretor Presidente

CPF n.e 103911009
Rolli Bruch - Diretor Gerente, CPF n.O 009960419

Ad01ar João Bertolí . Diretor Adminiatradvo
CPF no 121103539

Ingobert Pett . Diretor Comercial
CPF n.? 103940609

. Carlos Friedemann Mehler· Diretor Técnico
CPF nO 112028409

Senhores Acionistas
Cumprindo as determinações legais e estatu

tárias, temos a satisfação de submeter a Vossas
Senhorias, o Balanço Geral desta Sociedade, bam
como o demonstrativo da conta de Lucros e Per
das, acompanhado do Parecer do Oonselho Fiscal,
referente ao exercicio encerrado em 31 de dezem-
bro de 1971.

.

No setor admínistratívo, vem a Diretoria en
vidando o melhor dos seus esforecs no sentido de
aprimorar cada vez mais 88 suas equipes, atravéa
do mais intenso e constante treinamento, de sorte
a poder contar com coíaboradores sempre maís
produtivos, eficientes II capazes de acompanhar
congruentemente os planos de desenvolvimento da
empresa, contribuindo com segurança para o seu
êxito.

Mantêm-se o Diretoria operosa e atenta na

elaboração de planos para o futuro, traçando pro
jetos a médio e longo prazos, no propósito de as

segurar o crescimento da empresa. sempre acom

panhando a evolução tecnolõgtca que aliada as no
vas Iinhas de veículos Volkswagen e as novas e

modernas instalações que oferecemos aos nOSS08
distíntoe clientes. asseguram nös sólidos Iundamen
tos para planejamentos a médio e longo prazos.
Mercado

O comércio de automóveis no nosso Pais,
como é óbvio, está em franco progresso. O crédi
to direto ao consumídor, tanto para o veículo no

vo. ou usado, gerou a possibilidade de ser atingida
uma neva camada da população brasileira. A me
lhora sensível do padrão de vida no Pais, de ano

para ano é outro Iator importante.
Procuramos, outrossim', dar o máximo de nós

a fim de podermos (,lerecer um serviço digno do
cliente que nos procura para os seus serviços na
oficina. Este fato tem gerado sucessivas duplica
eões nos serviços de consertos, e reposições, fato
que conta n08 resultados finais.

Esclarecidos estes pontos, cabe-nos somente
reafirmar a confiança que temos, primeiramente,
em nós e depois nos nossos clientes e na região
em que atuamos, o que nos leva a visualizar bons
resultados no futuro.
Evolução das vendas

Computamos no total abaixo as vendas mer
cantis e de serviços, devendo ser lembrado etue
no período que compreende a fundação em 1969
até outubro de 1971, atuávamos como Posto Auto
rizado, sendo que a qualítícsçäo de Revendedores,
foi-nos atríbuína em outubro de 1971.

Percentual de Incremento
de ano para aBO

100%
165%
72%

Ano base de
faturamento

1969
]970
1971

Total das
vendas

Or$ 1.597.517,23
e-s 4.234 995,�2
e-s 7 270461,.4

Os indices de liquidez do triênio foram os
seguintes:

1969 1970 1971
�,O" 1,69 1,118

Comparativamente houve uma queda, deven
do·se considerar a vultosa cifra investida na cons·

truçã� do novo prédio próprio, na aquisição de
máqulDils, ferramentas especiais, equipbmentos,

PASSIVO
(1lglrel a curto prazo

Obrigações por Peças
Obrigações por Aoessório,8
Obrigações por OombusU
vpis e Lubrifioantes
Obrigações pOl' Out r a I
Mercadorias

Forneoedores Dinf80B 34.373,45
Bsueos EmpréstimoB Ga-
rantidos 3'2.900,00
Bancos Conta Desconto 137.177,66
Títulos a Pagar 121.051,a
Previdência Sooiala Recolher· 10.518.63
FGTS a Recolher 2.84'.37
!CM a Recolher 25.1(2,00
Imp. de Renda a Recolher 981,11

.

Imp. s/Serviços de Qualquer
Natureza a Recolher
Ooutr Sindical a Recolher
Revisões de Terc. a Pagar
Seguros a Pagar
Obrigações por Subscrições
Depósitos de Oonsórcios

PÁGINA a

1633,60
70,27

1-'50,00
__.4 311,89
2.925,60
17.968.56 740.557,9'

fllgi.el a longo praza
Beucos Emprést. Garantidos 410.000.00
Tftulos a Pagar a8049.82

Ião elili.el
Depreciaçio do Imobilizado Técnico

Máquinas, Ferramentas e

Equipamentos
Móveis, Utensílios e Insta
I çõ es
V t- íoulos de Uso da Firma 1 266,65

DepreCiação das rea,allações do Imobilizado técnicD
Máquinas, Ferramentas e

Equip�mentos
Móveis. Utensílios eInst.
Provisão para Impostos
Provo p/Contlls Duvidosas.
Reserva para Aumento de

Oapital
.

Reserva Legal
Reserva para Manutenção
do Oapital de Giro
Capital Registrado
Lucros e Perdas em Susp.

Compensada
Eudossos p/Oobrança Simples �17 200.00
Endo.saoi! p/Oobr. Vinculada 28� 8�5,0�
Eudossos p/Oobr. Desccntada 1"37.177,66
Caução da Diretoria 50,00
Ooutratoa de Seguros 622400,00
Contratos de Oonsórcios 226400,00
Contratos de Empréstimos 400000.00 ��

e-s 368993123

Jaraguá do Sul (SO), 31 de dezembro de 1971

Norberto Schulz, Diretor Presidente
OPF n. 103911 009

Rolli Bruch, Diretor Gerente
. CPF D. 009 960 '19

Adolar João Bertoli, Diretor Administrativo
.

OPF n. 121 103 539
Carlos Friedemann Mehler, Diretor Téonioo

CPF n. 112028 409
Ingobert p,U, Diretor Comeroial

CPF n. 103 940609
Norberto Stassuhn Emmendoerfer

Gerent, Administrativo
Técnioo em Contabilidade ORO-SO' n. 1.9'5

.

CPF n. 103 926 379

783.83
6.95263
31.989,02

558.0'9,82

10.205.35

11153,68

576.78
195.55

55.46800
1809362

499388.
1212591

2568352
.35000.00
85552.88 705260,78

BALANÇO GERAL, encarrado em 31 de dezembro de 1971
transorito às páginas 104 a 106 do livro Diário n.O
3. registrado sob n." 902/71 na Junta Comercial do
Estado de Santa Oatarina.

ATIVO
Dlspo.ivel

Caixa
Oaixa - Oonsórcios
B 'DCO conta Movimento
BaDco conta Movimento
Oon ócio

Realizável 8 curto prazo
Cheques em Cobrança
Comas de Fregueses
Duplicatas a Reoeber
Adiautamentos a Oras. Fi
naueiamanto p/o. Clientes 19309,21

�N
do Brasil S.A. Conta Autos 8114,00

WN do Brasil S.A. Conta Peças 16586.87
·eículos Novol 9019800
Veíoulos Usades 126004,75
Peças 156915,04
Acessórios 21 595.28
Outras Mereadorias 11.962.96
Combustíveis e Lubrifioantes 5760.90
Bcos. Depõsíros Vinoulados 1537764

Realizável a 10Dgo prazo
Duplícar-s a Receber
Imobilizlções linenceiras

Ações iii Debêntures
Cauções
Emp. éstimoe Oompulsõrtoe
Investimentos

Imobilizações técnicas
lel"ren08
Prédio. e Benfeitorias
Construções em Andamento

Para confirmar as palavras iniciais deste tõ Máquinas, Ferramentas e
pico, cumpre n08 apresentar a evolução das ven· Equipamentos
das no decurso de 1971, a fim de sef sentida a Móveis, Utensílio. e Insta-
passsgem de POlltO para Revendedor no faturamen lações 121.521,31
to da empresa, época, também em que passávamos Veíoulos de Uso da Firma 20.00.00
para a8 novas e modernas instalações. Correção moneterla do IIi.o imobilizado

Vendas em 1971 Oorreção de T,rrenoll 6.705,21
Janeiro 21"6.843,34 Julho 718.942,13 CorreQão de Máquinas, Fer-
Fevereiro 330775.58 Agosto \ 689.566,78 ramentae e Equipamentos
Março 406864.72 Setembro 686.333,27 Correção de·Móveil, Uten-
Abril 439074.82 Outubro 970794,06 sílios e Instalações
Maio 404252,27 Novembro 9097'UO Resultado pendenle
Junho 481.422,69 Dezembrol.015.849,38 Peças Originais em Garantia

.
Cumpre-noa salientar, todavia, que em priBci- Mão de Obrs em Gara�tia

plOI de 1971 sofremos as consequüências motiva Jurol e D�spesas Bsncárl88
,
das pslo incêndio irrompido nal dependências la a Apropriar

._

brls da Volkswagen, cuja ocorrência determinou Juro� e De.pesas de. FI�
um vertical decUnio das Dossas vendas nos pri- DanO!SmenlO a Apr_oprlar.
meiros meses, porém, graças, a rápida reconstru Impo�to B/OperaQo.es FI
çAo efetuada pela Fábrica, pudemos novamente nanCelra8 a Apro�rlar
normalizar as vendlls, às qUllis· estAo atualmente Seguros.a _Apropflar
dentro das perspectivas previamente obj!:!tivada8. ODntrlbul�ao ao - INPS s/

••
. 13.· aalArioTaxas de rentabilidade Compensado

Balanço de �1 de de�embro de 1969: B9ncos c/Oobrança simplessobre o capital próprio 28,79% BanOOB 'conta Oobranlla80bre 8S vendas 5.53% Vlnouladas 282835,03
Balanço dR H1 de dezbmbro de 1970: Bancos conta Cobrançalobre o eapital próprio '39,97% Descontada
sobre as vendai' .

3,19% Ações OSlloionad81
Balanço de �1 de dez.embro de 1971: Seguros Oontratado.

. sobre o capital própriO 32,40% CODsórcios Contratados
lobre as vepdas 2,34% Empréstimos Contratados
Solvabilidade

1.5113,76 41229,24

3.977.93
958,30

13.818,03 Demonstração da Conta LUCROS E PERDAS,
encerrada em 31 de dezembro de 1971, trans
crito às páginas 96 a 104 do livro Diário n. 3,
registrado sob n. 902/11 na Junta Comercial do
Estiado de Santa Catarina:

l>ébito CréditoConta-s
De Produlos das Operaçõl!s
Sociais
luros Rl!cebidos
Desconlos Oblidos
Valores Recuperados
Rl!ndas Financeiras
lndl!nizaçõel de Garanlier
Rl!embolso de Freies
Reembolso de Propaganda
OUlraa Rendas
A Despesas da Seção de
Vefculos Novos 309785,02
Despesas da Sl!çiio de Vef
culos·. Usados
Despesas dl' Seção de Peçaa
Desp. da Seção de Serviçc8
Despesas AdminilSlralivas
Reserva pari ManuleDçiio
de Capilal de Giro
Reserva Legal
Reserva para Aumenlo de
ClIpilal
Lucros e Perdill em Suspenso 85 éó2.88

__

T o 1 a i s Cr$ 1.282.605.65 �605,6f>

1.900.00
33.05400
496505.34

Cl.

1.003 283,99

106615.61

20219,00
.

1105,20
862.37

9647833 11866UO

1.159.816;89
941,26

1.167.69
4 g02,9t

35.940,56
1 1�,08

62.676,00
2.930,50
14816,76

162.616,99
96916.10
163107,80
381.908,10

�5.683,52
7.129,40

49905,84

Continua ao verso

42951,22
371253.56
8188.27

81.348,64

645.263,00

, 621.91

1 99091

602'2,6'

36'3.68

1.963.93
'.564043

142.66 75.(93,77

17200,00

137.177.66
iO,OO

622400.00
226400,00
'00.000,00 t.686.062.611

Oc$ 36s9"iiãiTs

8049.62
13.700,86

6732.60

8726,58
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tidio si os requerentes possuem ou não ca8a prõ
pria, José Alberto Berns, requer uma certidão ne

gativa, Margarida R. Stahelin, requer por certidão
si é ou não requerente de�edora a Fazenda Muni
cipal, Theodoro Hínschíng, requer por certidão si
o prédio sito a Av. Getúlio VargaB está devida
mente cadastrado como imposto prediais e terri
torial urbano, Oonrado Baratte, requer por certi
dão si é devedor em relação a impostos, Agostinho
Bonomini e sua esposa, requer por certidão se os

requerentes são ou não devedores em relação a

impostos, Textil Cyrus S/A, requer uma certidão

negativa, Ind. Calçados Gosoh Irmãos, requer uma
certidão negativa, Ind. Calçados Gosch Irmãos S/A,
requer uma certidão de construção, Herberto
Rahn, requer por certidão si o requerente é ou

não devedor em relação a impostos.
CONCEDA-SE

Banco do Brasil' S/A, requer unificação de
dois terrenos, sendo o primeiro de sua proprie
dade e o segundo de propriedade da Sra. Elza
Buck, José Antênto Schmidt, requer estabelecer
S8 com o ramo da fábrica de eguardente, bem
como solicita O respectivo Alvará de Licença,
Odete Baratte Salaí, requer 90 dies de licença
para tratamento de saúde, Adilo Kamchen, requer
licença para estabelecer se como barbeiro autô
nomo, José Alberto BerIIS, tendo se estabelecido

el« atividade de transporte Autônomo requer o

alvará de licença, Ademir Néítzel, requer ítcen.
ça para estabelecer se com o ramo de Repr Co.
mercíaís e Publjcídade, Bar Pulli Ltda, requer al
vará de funcionamento, Erwino Menego,tli, solicita
devolução do valor de Cr$ 929,29 correspondente
a Impostos pagos com irregularidade no presente
exercício.

C a p r i 'I n d u s t r i a I s��.
1CGCMF 84 430 016/001

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Ordinária

Estado ide Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

(Anti_ga Oficina Kohn)

Ficam convidados os acíoulstae desta Socie

dade, para participarem da Assembléia Geral 'Pr
dinária à realizar se às 10 horas do dia 29 i de

abril de 1972, na sede social à rua Exp. João Za·

pella, 214, afim de deliberarem sõbre a ssguínte
Ordem do Dia:

1.0) - Exame, discussão e aprova"ão daB

contas e demais atos do exercício, encerrado em

31.12,71; .

2 o) - Eleição do Conselho Fiscal e suplen
tes e fixação de suas respectivas remunerações;

3,0) Outros assuntos de ínterêsse da Socíe-

dade.

Concorrencia Pública N.o 01/72
AVIS O

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
toroa público, para conhecimento dos interessados
que receberá propostas até às 11,80 horas do di�
02 de maio de 1972, para eoneeeeão 8 eeploração
de diversos serviçoB nQ Mercado Municipal.

O Edital encontra-sa afixado na Secretaria
da Prefeitura Municipal, à Avenida Marechal Deo.
doro da Fonseca, 247, onde serão prestados os
esclarecim.entos necessários. .

Jaraguá do Sul, 04 de abril de 1972.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal, em exercício

A V I SO

A diretoria desta sociedade avisa aoa senho

res acionistas que estão à sua disposição na sede

social, os documentos de que trata o artigo 99, do
Decreto lei no 2627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul (SC), 29 de março de 1972
Victor Bauer

CPF nO 004358139
Diretor Comercial

PORTARIA n." 01
O Diretor do Departemente da Fazenda da

Prefeitura M;unicipal de Jaraguá do Sul, Estlt.d� de
Santa Catarina, no uso e exercício de euas atri
buíções, R E S O L V E:

.

Designar: I

Walter A. Ballock, Escriturário do Quadro
Único do Municípitl, lotado na Divisão de Tribu
tação desta Prefeitura Municipal, para responder
pejo Expediente da mesma a contar da presente
data.

'

Oomuníqus se, Registre se e Publique-se
Departamento da Fozenda da Prefeitura Mu

nicipal de Jaraguá do Sul, em 11 de abril de 1972.
Mário Krutzsch, Diretor

Certificado Extraviado

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL I

A Vista da Informação Como Requer
Theobaldo . Ewald, requer demolir e recons

truir um abrigo ao lado de sua casa residencial,
Arno Steinert, requer licença para construir uma

garagem em sua residencia, Errol Kretzer, requer
�istoria e hebíte-se, Walter Marquardt, requer
lícença para fazer uma reforma em sua casa re

sidencial, Germano Gaseho, requer. licença para
reformar um rancho, Siegfrid Meier, requer licen
ça para construir sua casa residencial, Carlos
Friedemann Mehler, requer vistoria e habite se,
Nelson Gili, requer vistoria e habite 'se, Maria B,
Cordeiro, requer licença paraI construir .uma casa

residencial de madeira, Ademar Schwarz, requer
licença para construir um puchado nos fundos de

'!la casa residencial, Marisol S/A Ind. do Vestuá
rIO, requer licença para construir provisóriameo
te um rancho de madeira, Fidelis Pontecelli, re
quer licença para construir um rancho de madei.
ra, Calistro Maffezzolli, requer vistoria e habite· se,
�ário da Silva, requer vistoria e habite-se, Nicá-
110 Gonçalves, requer vistoria e habite se, Walde
mar Dierschnabel, requer vistoria" habite.se, Nor
berto Lafin, requer licença para construir uma

cerca de estaquetas de madeira, Pedro Laurenti.
no Koehler, requer aprovaçäo do projeto de cons

trução de uma 08sa residencial de madeira, Mário
Oestereich, requer Iicllnca para eonstruir uma

Cll8a residencial de madeira, Elpídio Eruesto Ber
toldi, rlquer vistoria e habite-se, Serafioo Satler,
r�quer licença para' construir uma casa residen ,;=======================;

clal de madeira, Michigan Ind de Botões Ltda,
requer aprovação do projeto para construção de

u,!,a obra para fins industriais, Traosporte Maes
trI Ltda, requer vistoria e hailite se, Egon Imroth,
r�quer licença para construir uma casa residen
cIal de madeira, Francisco Voigt, requer licença
para construir uma cerca de sarrafos nos fundos
de sua residencia, Felix Schwirkoski, requer li
cença para construir uma C8sa residencial de ma·

dei�a, Alido dos Santos, requer licença para cons

.trUlr uma casa residencial de madeira, Felix A.
"ulião, requer vistoria e habite· se, Ingo Klitzke,
requer reaprovação de plantas de sua casa resi

d�ncial, Confecções Anibal, requer vistoria e ha
blte.se, WlIldemar Kreutzfeld, requer licença pa
ra construir uma C8sa residencial. Bento Nunes,
requ!lr vistoria e habite se,

.

Guido Rosa requer li
. cença para construir uma casa residencial de ma-

deira. I
-

\
CERTIFIQUE·SE

- Solon Carl08 8chrauth, requer certidão ne-
- gativa, Assoc. Profissional das lod•. lia Alimenta

ç�o .

de Jaraguá do Sul, requer por certidão qual
atIVIdade especifica dai 36 IndR, cadastradas nel

Ia' Prefeitura exi.tentel no Município, Edelira Ali·

Bce Bruch, requer certidão negativa, José Afonso

01101, requer por certidão li o requerente é ou

não devedor a Fazenda Municipal, Rölf Antoo

ZehMer, requer uma certidiio negativa, Tibério
e Zoraide Rozza, requer por certidão si os reque
rentes Ião devedores 11m relação a impostos, Nel·
80n Vegioi, requer por certidão si o reque'i'ente é
OU não devedor em relação a impostos, Norberto

�chUlz, requer uma certidão de construção, Ingo-
ert Ptt, requer uma certidão de c o n s t r u ç ã o,
Waldemiro Mryllod e sua esposa, requer por cer·

A Transportedura Emmendörfer, firma estabe

lecida nesta cidade de Jaraguä do SuL à rua CeI.

Procópíc Gumes de Olíveira, decle ra para OB de

vidos fin!! que foi extraviado o CERTIFICADO DE

PROPRiEDADE: n." 17394!! do veículo: Caminhão

CHE ....ROLET 1966, COf vprde bermuda Chassis n.O

D683 ZBR 150345 - 6 eiltudros e 130 HP

WGA. Jaraguá do Súl, 13 de librll áe 1972

DEFERIDO

Indústrias

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da leI etc,

FAZ SABER a todos os que O presente edital de se

gunda praça, com o prazo de vinte (20) dias virem ou dele

eoahecímento tiverem e Interessar possa, que hão de ser

arrematados por quem mals der e maior lance oferecer, em
frente as portas do Editlclo do Forum, no dia 10 de maio

pröxímo vindouro, as 10 horas, os bens penhorados à exe·

A R QUI V E . S E cutada tlrma Cutelaria Jaraguä Ltda., na Al;io Executiva

Fiscal n,O 5,706 e 5.707, que lhe move o Instituto Nacional

Lino Bachmann, requer licença para CODIl de Previdência Socla!, abaixo descriminados:

truir um rancho de madeira, Edu6rdo Spézia, re 1.°) - Um terreno atualmente edificado, situado neste mu

quer licença para CODstruir um puchado ao lado nlclplo Ba atual Av, Mal. Deodoro da Fonseca, zona urbana,
com a ärea de 2,500 m2, com 25m de trente, por 100 m

de sua casa residencial, Norberto Reinoldo Gon de fundos, tazendo frente na Av. Mal. Deodoro da Fonseca.

çalves, requer licença para construir um r.ancho fundos no curso antigo do Rio Jaragui e entre terru de

de madeira. VergllIo Rublnl, Walaemar Rabello e Henrique Freiberger,
devidamente registrado no cartório de -Registro de Imóveis

A V E R BA· S E A B A I X A desta Comarca, da Oficial Mário T, C, Mello, sob n,· 14.\04,
do Livro a·G, às fls, 16, avaliado em 15.180,00,

Stanislau Majcher, tendo encerrado suas a"- 2 -' Construções Civis; _ Existentes sôbre o terreno acima

v,idades requer cancelamento do Alvará de Licen descrito e conforme relação abaixo:

ça e localização. a) - Um prédio de alvenaria de tijolos, com 2 pavi-
mentos, medindo 9 x 15,50 m, ärea total de 139.50 m2, estru-

IN D E F E R I·D O \Ura de concreto armado, coberto com telhas de barro, que
servia para as seguintes Instalacões: a) - No pavimento �er-

Frederico Schwedler, rf'quer redução no per reo, loja e almoxarifado e escritório; b) Pavimento_supenor,
centual,de acréscimo havido a razão de 251% na que servia como resldencla, com todas IiS Instalaçoes, parte

t xa de
-

o b esta que tol avaliada em CrI 26.420,00. .

a ",ervlç s ur anos,
b) _ Parte posterior do prédio, com a área de 293.94

Jaraguá do Sul, 13 de abril de 1972. m2 com as ilegulnteicaracterlstlcas: _ Paredes de alvenaria

de tijolos revestidas Internamente e externamente com arga

massa, piso em parte de clmen to allzado e em parte de ter-

ra batida, cobertura com telhas de barro, apoiada em estru

turs de madeira, servia' como dependencla de fábrica. depó
sito de matéria prima, Instalações sanitárias, etc., avaliado I
em CrI 25,710,00.

.

c) - Uma garagem construída de alvenaria de tijolos,
ooberta com telhas de barro, com a ärea ·de 15 m2, no valor

de '::r$ 1.450,00.
.

.

d) - Diversos ranohos de madeira, oobertos oom te·

lha. de' barro, em parte abertos nos lados e em parte techa

dos, que serviam como depósito de carvio e outras ut1llda·

des em péssimo .atado de oonservação, com a área de 56

m!, que avaliaram em CrI 400,00,
Assim serlo os reterldos bens arrematados por quem

mals der e maior lance oterecer, em segunda praça, pEllo
preço da avaliaç&o, reduzido em 200;., podendo ditos beu

ser examinados por quem Interêsse tiver, no local em que
se acham situados. E, para qlie chegue ao conheolmento do

'publlco e Interessados, foi expedido o presente edital, que
será afixado no local de costume, às portas do Forum e pu-
blloado nó jornal local "Correio do POvo", na forma da Lei.

Dado e passado nesta oldade de Jaraguá do Sul, a08 quinze
dias do mês de Abril do ano de mil novecentos e setenta e

dois. Eu, Adolpho Mahfud, Escrlvio, o subscrevi, '

(as) Ah�ldes dos Santos Aguiar, Juiz de Direito
A presente cópia contere com o original, dou fé.

Jaragui do Sul, 15 de abm de 1972 •
.

O Esorlvlo, Adolfho Mahfud

(
Bruno Hencke, requer licença para constl'!JIr

um mausoléo, Pascoal Martini, sendo motorista"e
taxí no pauto n." 3, comunica que trocou seu au

tomóvel Sinca por um Corcel cor branco, Anna

Küster, r!lquer' licença para construir um mauso

léo. Geuesío Barette, requer licença para coas,
truir um mausoléo,

'

Edital de Praça

Reunidas Jaraguá S.A .

Atenção Caçadores!
Está na hora de fazer ii revalidação do Re

gistro � Porre de sua arma.· A CasllSchmirz está.

apta para Jhe dar todlls IIS informações,
Para os referidos regislros precisam .os in·

teressados 'junlar os seguintea documentos: Car
teira de Identidade; Tirulo de Eleilor; Carteira de
Reservisra e ã foros de ã x 4 e mais uma' de li! x 2
E�ra é maie' uma genril�sa da Casa .schmitz.

Caçador prevenido anda sempre em dio, Por isso

regularize a situação,

Assembléia Geral Ordinária

São convocados os Senhores Acionistas da
lndú8trias Reunidas Jaraguá RA., para a Assem

bléja Geral Ordin'ria, a realizar se no dia 29�de
abril de 1972, às nove horas, na séde 80cial, à
RUI;\ Rodolfo Hulenuessler, 755, a fim de delibera
rem BObre a seguinte ordem do dia:

I - Aprovação do Balanço e Contas do exer·

cicio de 1971-
II - Eleiçio do novo Conselbo Fiscal.
III - ASluntoB de i1�teresse da Sociedade.

NOTA: Acham-Ie à disposição dos Senhores
Acionilia! 08 documento. a que se refere o artigo
99, do decreto lei n.· 2627 de 26 de setembro de

1940.
Jaraguá do Sul, Oll de abril de i971

Dietrich H. W. Hulenuessler, Diretor Pre.idente

Pinturas Jaraguá Ltda.

Pinturas
I

de Letras, Painéis,
Faixas e Placas

Mudou lIe para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497
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.

o acentro g·rave (.) vai continuar a indioar a crase na' contração da preposlçf!,o a com o artigo. feminina a,
aB ou com os demoDstrativos. \

.

Exemplo: à, às, àquele(s), àquela(s), àquilo, etc.
CODsiderações FIDais: O trabalho acima envolve .apenas o aspecto prátlóo da questão e não o critico, cujo

exame implicaria numa série de considerações de ordem puramente lingüística, a meu ver, de Interesse' Imediato e exclu
sivo de estudiosos da matéria. Por razões óbvias, omito-me de emiti-las, embora já o tlvelse feito, em '''utras clrllunstân
clas, a professores de Português, quer particularmente, quer em curSOI! de aperfeiçqamento e congressos dos quais tenho
participado. .

.
Resta-me, nesta oportunidade, agradecer à direção deste semanário a pronta e gentil cessão de tão precioso

espaço e o faço plenamente recompensado por ter prestado' este serviço que, além de desinteressado, o considero de
-utilidade pÚbli\la, dado o valor que reprlls�nt8 para quanto. dele se utilizarem OU para quantos mo soUcltaram. L ..,.. --=..--

Dr. Francisco Antonio Piccione
:M[�D1[CQ.- C.:miI..:M. :1.'7

. (C,P.F.) N.o 004384379

Cirurgia e ClhuCiIl de Adultos e CrianQ8s
Partall - DoeuQas de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ram'os, 419

CC_UPA - !!!IAl!iI�A CA�AH.I:NA

14). COhma���
Ortografia

P O y O 9.�� I�'�'�d���
.

marcou o fim da vide conservou até a sua mor.
�----------------�---------------�------------ �ITena de uma bondosa t� fi� ao com�anh�ro�

,tARAOOA' DO SOL (SANTA CATARINA) Sl8ADO, 22 DB ABRIL OB 1972 1'1.0 2.680 mulher. Maria Wolf Gas: tantos momentos felizes,
��������������������-��-�---------����-------� choaconhecld��maOma O seu desapa��men�

Ga�cho, como Ironco de deixou profunda la�una n.
numerosa familia, teve que comunidade de Garlbaldl,
ceder ao destino sob o Jaraguazinho e adj<lcênCias,
pêso de seus 8·ranos, 4 Era por demais benquisll
mêses e 8 díes. Nascida e a admtreção crescia à
na Hungria, aos 8 de de- medida com �u� a 2"eOlI

I
zembro de 1890, veio 110 com ela convrvra.

Brasil em companhia de Seus filhos Ana e Coa.
seus familiares, constiluin tantino já faleceram. Per·
do él ternílla Georg

w01f'1
manecem em vida João,

em 1891 e escolhiam a Maria, Germano, Eugênio,
localidade de Iaraguazlnho, Elis�beta, Conrado, Adéhl,
neste munlcípto, pare ser RegIna e Etelca, além de
vir como a nove Pátria. -62 nétos e 46 bisnetos. O
Aqui Oma Gasehe conhe. seu - sepultamento deu-se
ceu johann Oescho, que no .Cemitério de Jaragul'
seria seu espõso e com zlnho, em que partlClpa'lIm
êle leve 1'1 filhos. Lulas o Pe. IVo, o Prof. Wende.
sem conta assinalam a delí no Schmidt e o Côro
presença desta mulher em da Comunidade, com I

Jaraguá do Sul. Esportis- comparência de grande
tas inúmeros procuravam número de parentes e ami.

a Oma Gescho, para mas- gos, para o último adeus,
sagens benfasejas. Ajuda- "Correio

_

do Povo", 110

Vél crtstãmente a todos noticiar o Iuruoso eccnte

qusnros a procuravam em crmento, apresenta aos

1931 no dia 31 de março, seus distintos Ierntlíeres,
seu 'consorte a deixava os seus sentidos pêsames.

.

,

"NO Lili

/CORREIO 00

Nova
Um comentário que se impôe

Prof. Paulo Moretti
No sentido de dirimir dúvidas acerca da reforma .ortogräfica implantada no Brasil e em

Portugal por força de parecer conjunto exarado 8 22 de abril de 1971 pela Academia Brasileira de
Letras e pela Academia de Ciênoias de Lisboa e objeto do Decreto 5.765 de 18/de dezembro de 1971,
eDi vigol.' desde 20 de janeiro de 1972, aconselham-me colegas de magistério, solioitam me alunes e,
Ix-ahmos, recomendam-me pais e amigos que. expanda alguns comentários visando a tornar claros
certos óbices OB quais, ao que me parece, devem -sar desfeitos para a correta aplicação da nova ortografia.

Para ser claro e objetivo, didätico e sucinto, procurarei estabelecer paralelos entre os sinais
díacrttícos usados e os abolidos.

I Primeira Regra Abolida IIEra áss i rn I--<-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.':.-:_��-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:-->-- I--É"""-a-s-s-i-rn--
Sobrepõe-se acento circunflexo ( .... ) ao e ou o tôo
nieos fechados em vocábulos homógrafos de eu

tros que têm abertas aquelas vogais.

Exemplo: êle - pronome pessoal
ele - letra do alfabeto
seco - v. secar

sico - adjetivo
Nota: O acento, objeto desta regra, era conhecido

por diferencial. por estabelecer diferença yde pronúncia.

Fioa abalido Cl) acento circunflexo (,,) diferenciai
na letra e e na letra O da sílaba tônica das pa
lavras homógrafas de outras em que são abertas
tais letras.

Exemplo: ele - pronome pessoal
ele - letra do alfabeto "Tubarão Cidade �zur'
Beco - V. Recar

seco - adjstivo
Exceção: Continua o circunflexo na forma. pôde

(pret. perfeito) por' oposição a poda
[índíe. presente do v. poder).

o trema ,ai continuar no oontexttl da seguinte regra, envolundo a letra u.

a) A letra u, precedida de 9 ou de q e seguida de e ou de i, se não f!lr pro
nunciada, não levará nem acento nem trems.
Exemplo. guerra. guitarra, queima, quilo, etc.

b) A lelra u, precedida de iii ou de q e leguida de e ou de i, se for tônioa,
levarã acento agudo.

.

Exemplo: argúi, averigúem, obliqúes, etc.
c) A lelra U, precedida de 9 ou de q e seguida de e ou de i. se for átona,

leva rê trema.
Exemplo: agüentar, IingüiQ8, cinqüenta, tranqüilo, etc.

,g
u

Ú

Ü i

Tubarão - Cidade Azul
U íana-se de seu desenvolvimento
B esrenre acelerado lá do Sul;
.t\. [udando seus vizinhos no crescimento
R esplandescente e radiante I

Ã os olhos de toda população
• rdeire e sempre conflante;

C idade progresstsra e de valôr,
I ncentiva a 'todos a lutar,

.

Dignificando seu justo brasão
.& lerta aos demais munlcíplos a batalhar
10 inamizando e cooperaado
E nfim, no progresso da região.
Ao. zul pela Paz. energia que irradia
Zelando seu Povo com real &iltisfação
Unindo a' todas as Familias dia a dia
JL tbertando, esta grande Nação!

"T U B A R À O - CID A D B - A, Z U L"

Homenagem à Tubarão na IX Convenção do Lio�s
Clube do Distrito L·IO pelo CL. Francisco ADIamo

Piccione.
Diretor Animador do Lions Clube de Corupá, SC

Cornpá, 15 de março de 1972. ._

. (a) Dr. Francisco AntoOlo Plcclone

Vai continuar
O acento circunflexo ,ai continuar ng8 8eguint�8- casõs especia,is, além da exceção já citada acima:

,

� Coa, coas - com a, com as

Para - prepoaíçãe
Pela, pelas - combinação psr -I- 8, as

Pela, pelaR - combinação' per + a, as

Pelo. pelos - combinação per -I- o. os

Pera - preposição arcaica
Pera - preposição arcaica
Pala, polas - combinação arcaica
Polo, pelos - combinação arcaica
Polo. polos - combinação arcaica
Por - preposição
Porque - conjunção
Porque - conjunção
Que - conjunção, pronome, preposlQao

l
Que - conjunção, partícula expletiva
Que - conj, pron, prep., sxpletlvo
Tem e compostos - v. ter - 3· p. sing.I. Vem e compostos ,- r. 'vír r: 3." p. sing.

Côa, côas - V. coar
,

Pêra - v. parar
Péla, pélas - 'I. pelar
Péla, pélas - s, bola de borracha
Pêlo, pêlos - 8. cabelo, penugem
Pêra - é. fruta
Péra ...,. s. pedra (forma arcaica)
Pôla, pôlas - s, broto de ãrvore
Põlo, pôlos - s. gavião, falcão
Pólo, pólos - s. jogo, extremidade
Pôr - v. pôr

-

Porquê - II. motivo. razão, causa
Porquê - em fim de frase
Quê - s alguma coisa
Quêl - .i,nlerjeiqão
Quê - em fim de frasll
Têm e compostos - v. ter - 3." p. pl.
Vêm e compostos - V. vir - 3." p, pl,

Comércio
I

não quer sorteios______1 Segunda Regra Abolida

lEra assim <
.

>

É lícito o uso do trema pars indicar que determi- Fica abolido o trama nos hiatos átonos.
nado grupo vocálico .não forma ditongo, mas hiato: Exemplo: saudade, gauchada, reunir. faiscar.

uidade, intuição, miudinho, etc,Exemplo: 8aüdade, gaüchada. reünir, faIscar, Nota: ObserVá-se a divisão silábica:
vaidadcl, iutüição, miüdinho, eto. y sa-u-da'de, re'u-nir, VB' i.da-pe.

1 É assim I

e

A Federação do Oo- vas autorizações P a ri

mércio de Santa Catari- "sorteio, carnets, vales
na encamin!:lOu propo- brinde. etc.", que apon·
sições à III CONeLAP, ta como elementos ativa

elaborada por sua Asstos- dores da infIacão, pela
sori& Técnica, que con- motivação fabricada.
sidera necessário ao a- Os empresários do

primoramento do comér- com.ércio de Santa Cata·

cio interno. rina também pretendem
Numa delas, B entidade cõnseguir a r e d u ç ã.o,
sugere que a III Conie quanto possivel, _dOS SIS'

rência Nacional das Olas- temas de promoçoes deS'

ses Produtoras solicite S6 tipo existentes, como

às autoridades competen- aspe9to saneador �o res·
tes a proibição total quan· guardo da economIa po
to à concesl!ão de no- pular.

Vai con tir;uar

q �--------------------------�

O acento grave (,).•erve para ind�car o acento aecundárlo.
Esta regra diZ reapeito a advérbios em MENTE: e aderi·
vados em que figura a 'CODsoante de ligação Z. sempre que
forma primitiva traz acento gráfico. Este acento, se é agu
do, torna·ae grave;-mantem-ae inalterado se é circunflexo.

Exemplo: fácil - fàcllmente .

cômodo - _cômodamente
túnel - tunelzlnho
Ingênuo - ingênuozinho.

Fica abolida o acento cl!cunflexo e o grave com que. se
assinala a sílaba lubtônlca dos vocábulos derivados em que
figura o sufixo MENTE ou s.uflxos iniciados por Z.
Exemplo: fácil - facilmente

cômodo - comodamente
túnel - tunelzlnho
Ingênuo - Ingenuozlnho.

Nota: Em ambos os casos, meDte ou z. o til permanece:
irmãO - Irmãozlnho
crlslã - cr1stâmente.

Representação
Elemento residente em OURl�IBA,

regjstrado no OORE do �R. dese]a re

presentar firmas desta CIdade naquela
OAPITAL à base de comissões. Favor

dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

I
'

-.

Caixa Postal, 1398

_

CURITIBA

I Tercejra Regra Àbolida
I E ra as� im I�-<:..-:.-:.-:.-:.-:.:-:.-:.-:.-:.-:.":-:-':--:.-:.-:.-:.-:.:.:-:--:.-:-.;...>-- ·--E...· -a-s-s-jm--

PARANÁ

,Vai
y

continuar
--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


