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Prefeitura e CELESC assinam Convênio
Na ultíme segunda feira

o presídente das Ceotrais
Eletricas de Santa Cata
.eíne S.A, Osvaldo Morei
ra Douat, acompanhado

- de assesaores e de Iun
eíouäríos dOI escritórios
do orgão de Joioville e

Jaraguá, participou de
ato solene de aastnatura
de convênio com apre
feitura [aregueense. Pre
sente8 ao ato, o prefeito
Eugênio Strebe, vice João
Lúcio da Cos��, deputado

(, estadual Octaeílío Pedro
Ramos, vereador José
Alberto Klitzke, líder da
A r e n a na Câmara de
Vereadores, além da im-
prensa eserita e falada do

município. Pelo convênio,
eseínado entre a Oelese
li a Prefeitura, fica o prí
meiro orgão enca-regado
dentro de um prazo de
90 dias,aproximadamente
concluir 8S obras de du·

plicação do s til t o r . de

energia elétrica pública
do município de Jaraguá
do Sul

Valor do contrato e

ruas a serem·,

beneficiadas

O convênio tem valor
de 210 mil cruzeiros, e

será saldado pela pr�fei
tura municipal em 13

parcelas, segun-do ficou
decidido e9tre o prefeito
• a Oelesc. As rUBS a

s�rem beneficiadas 90�
• instalação de �82 lumi

. nárias são as seguintes:
Walter M",rquardt 20 lu
mínárías, Joinville 64,
Reinoldo Rau 19, Jorge
Lacerda 14:, Nei Franco
21, Presidente Juscelino
7, Henrique Piazera 7.
Emílio Stein 12, José
Emmendoerfer 31, Gut
lherme Weege 16, Exp.
Cabo Harry Hadlich, 21,
Leopoldo Mahnke 10,
Ferdinando pradi 15, Mi
guel Salai 5, Augusto
Mielke 12 e Luiz Kienen
8 luminárias, além de ou

tras ruas que não COO!!
tsm da presente relação.
Depois da assinatura do
contrato, Osvaldo Morei·
ra Douat, presidente da
Celesc anunciou que o

orgão que dirige, inves·
tirá na região cerca de
3 milhões e meio de cru
zeiros no melhoramento
do sptor energético, e

bem como na construção
do novo .sc.ritório, que se

.

localizará no meslllo lo
cal onde funciona o 8tU8J,
ou !leja D& Rua Preijidente
Epitácio Pessoa. A oon
corrência pública deverá
ser lsnçada no decorr�r

dos próximos meses p�ra
que a eoustrução do pré
dio próprio da Oelese leja
iniciado ainda este ano.

Inauguração da
sistema energético

de Rio da Luz

Após B assinatura do
convênio e de ter feito
.sta declaração a i�pr�n
sa local, 08 presentes, se
guiram até a localidade
de Ribeirão Grande da
Luz, onde seria entregue
otícíalmente li rêde de
energia elétrica rural, já
em funcionamento a c6r

.

ea de dois mêses.
Na ocasião usaram da

palavra, o prefeíto Eu
gênio Strebe, o deputado
Octaeíllo Pedro Rumos.
o presidente da Oelese
Osvaldo Moreira Douat,
que agradtlceu a com

preensão e longa espera
da população da prospe
ra comuna para receber
o melhoramento em aprê
ço. Para as obras foram
gastos 91 mil 776 cruzei
ros e 63 centavos.
Depoil os presentes

f o r a m homenageados
com uma cboupada e

salgadinbos qa sociedade
local, numa homenagem
dos Super Mercados Ja·
rllguá,

Palácio de Esportes e CIP já tem terreno para construção
Quando da última reu

nião da CAmara de Va-
•
readores dAsta cidade,
puderam os 61enhores

,Jà
edis apreciar projeto de

"11 lei de autoria do pre
feito Eugenio Strebe, no
lentido de que o mesmo

receba a devida aprova
çlo para que possa a

municipalidade adquirir
uma área de terras de
22 mil

.

284 metfos qua
drados, visand.o a COD8-

trução em conjugado do
Palácio de Esportes do

município e do prédio
que abriga!:á o Centro
Inescolar de 1.0 Grau
('OIf") que dará &ssistên-

� cia 80 ensino do to grau,
bem como levará a ca

bo cursos profissioDali
zantes.

o projeto receb<lu a

primeira votação dOI! se·
ohores vereadores favo
ravelmente e na proxi
ma segunda feira deve
rá receber apro,!-ação fi
oal, quando então a mu·

nicipalidade adquirirá a

referida área de terras

(proximidades da Assem-

bléia de D�llS) DO valor
de 440 mil cruzeiros.

Deputado falou a

respe.to
O deputado estadual

Octacilio Pedro Ramls,
informou que tem manti·
do leguidos �ontactos
com a secretaria da edu
caçA0, que eonstruirá as

obras com 'verba da Lo·
teria Esportiva, tendo in
formado de que a cons

truçl'lo do Palácio de Es
portes e CIP para Jara·
guá do Sul, silo obras
eonsideradai!l prioritárias
e que serão iniciadas
ainda, este ano.

Indicações 40 ve
reador . Klitzke

Na mesma reunião, o

lider da Arena na ca
mara de Vere�dores, Jo
sé Alberto Klitzke (Zécá),
apresentou três indica
ções, aprovadas por seus
companbeiros. Uma feli
citando o general Ernes
til Geisel, pela sua inves
tidura como presidente
<til república, outra soli
citanao que as forças ati
vas dO município cerrem

fileiras em torno da iJls
talação de um Cam/ping
pllrs o mupicípio que S8

localizaria em áress de
terras 80S fundos do fu
turo Passeio Públiao do
município, na rua Jorge
Ozerniewicz, ti que fos88
solicitado da COTESC
Iprovidências no sentido
da instalação de um apa
relho lelefÔnico do tipo
"Orelhilo" junto 80 D9-
partamento de Informa
ções Turísticas do Mu·
nicípio.

JaRtll Festivo do Lloßs
101 quinta lelra

. Na noite da u 1 tim a

quinta feira aconteceu
mais um jantar festivo
do Lions (.Jub Centro,
quando foi homenageado
o Sr Tbéo Fernando BUB,
presidente de dIvisão do
Distrito L-lO do Lions
internacioBal.
Além dos leões, doma

doras e ilustre visitante,
participaram do jantaf
levado a efeiio no Bae
pendi a imprensa da ci
dade.

nODO Prestdente
A. s",nlP. revplqção de

março brindou o Brasil,
•0 lado de munos outros

beneficios, com uma série
de bons preaídenres, todos
eles hOlnen. sérios. Sem
estes austeros verões o

Brestl hoje não seria mllis
Bra,;J. O traidor prestes já
eslava blaeonador

-

Ai�da não remoa o po
der mas jri estamos man

dando
Sem comlcíos, eem Io

guerórios, sem o caudal
de menuras aem perruba
ção da ordem e principal
mente sem a sangria do
tesouro foi eleito o 4.·
Presidente da Revolução.
e o primeiro magislrll

do de origem germanica,
descendente desde It Guer
ra dos 30 anos de uma

geração de geDte de tra

balho, lodos eles exercen

do profisslio honesta. Uma
caracl�rfslica de todos os

lIDceslrais da fami"à'Gei
seI era a ância de conhe
cer novo� mUDdos, ourra.
genIes. Nem DO circulo da
propria familia sl.'bem ppr�
que é que o pai do novo

presidente, Augusto Gui
lherme Geisel, em 1883 ou

84, a08 16 anos deixou a

pa;ria e veio' der com oa
costados ria Doppelpíked •

hoje Novo Paretso, muní
�fpio Bstrela e all 'laDh,,
ve a vida numa ferraria
de aldeia. Algum rempo
depoís, dominado já a IIn
gua do país, tornou ee

professor da escola do
pastor Beckrnend, CDil! fi·
lha �ai� velha Ly�la, el
gun. anos depois tornou
ee sua esposa. Exerceu
também Ó cargo de noté
rio '"' Estrela. Por moti
vo de Saúde trocou-o
com o seu colega de ßen
lo Gonçalves. Na eacoll
nha da picada mostrou a

sua tolerencts religiosa.
Desceadente de proteeren
tes e de huguenores ensí
neva catecismo evengélí
co aos proIestantes e ca
tecismo catolico aos alli
DOS desla, religião. Do fi
lho de um homem destes
ninguem vai esperar 'nto
lerancia religiosa. É pr�
ferivel, disse um pensa
dor um presidente não ca

tolico, mas sinceramente
crente o presidente catoli
co sem convicção.' Nem
todos os presidentes fo

CME ainda sem Presidente
Muito embora muitos

Domei tenham sido son

dados para o cup a r I>
cargQ de prssidente da
Oomissão Municiplal de
Bsporte. de Jaraguá do
Sul, ele ainda continua
Tsgo desde a saida do
Sr. GeraldoWerningbaul.
Confo!"me já é do conhe
cimento publico, trata se

da um cargo que mere

ce muito tempo e aten�
çlo, e que na maioria
das vêzel o elemento
q.e é oonvidado a oeu

par o pOsto, h o n r o s o

mais espinho.o, deelina
de aceita·lo por afazeres
particulares. .t o caio

dos s,-,nbores, Mil ton

Stange, Adolfo Mafhud !I
Guido B-llanoiseo B-isch8J!!,
que estariam sendo son
dados para a' pre8idên
cia. BIts teriam comen
tado em rodas de ami
gos que se sentiam f(di
zes por urem lembrad08,
maios multipl08 afaze
res n!o o permitia� de
aceitar_

O prefeito E u g 6 n i o
Strebe informou a "O
Correio do Povo" que no

decorrer dai próximas
boras''dará uma solução
para o oaso, D;lesmo por
que o ealendário espor
tivo da CME está pronto
e a8 disputas eetão pres
teI a serem iniciadas.

Chuvas fizeram estragos
As ,acentel enchurad81

que se .erificaraffi. sobre
O Vale do Itapoeú tlilll
bém contribuíram para
um es&rBgo em plantações,
estradu, pontes, bueiros
e pontilhõe's do munioí·
pio de Schroeder 08 pe
didoli de ajuda dOI mo

r8dores da sede einte
rior do municipio foram
inúmeros duraote a se

mana. De outra parte ao

re.ceber a viltUa do del?u

tado Octacilio Pedro Ra·
moa, agradeceu a a·-te o

apôio, pois It Prefeitura
acl' ba de receber um veicu
lo ToyoUa. em bom esta
do de cons.nação, do
material dispenshl:'l por
par&e do Governo do Es·
tado Também uma lIIi-.
quina Bubber Waroo foi
adquerioa com rec"rllos
do PASEP 8sse dell&inll a

conservação de estradas
.

no município.

ram catolij�op.. Q� prllll,i
rOS presidenles � tcdos
membros do governo no

prtneíplo de repúblicá eram
m�i. po�i,ivis'lI. do que
Augusto Comre. Bsre filo
soío preeoulsave liberda
de de CUIIO, um dos pos
tulados do positivismo c

os ·.eus dtsctpulos brasi
leiros prolbirám o ensíno
da religióq Da� escolee e

.6 depois da revolução
de trinta outro postttvrsra,
Gerúlio Vargas." permitiu
'o enstno d!ll religii!jo (qUa.lql.,
rellgiãD) nas escoles. Nilo
Peçanha, carollco,

.

proíblu
o desembarque, não BC

sabe eatribedo em que ar

tigo da Lei, dos PP. Je
sutras expulsos de Portu
gal, em 1910. pela revolu
ção antiolerical. Borges e

Medetros, posltívtsta, plr
mitiu o de.embarque no

Rio GrÔDde.
Podem estar b�m tran

quilos 08 clltolicos quaQlo
lIO comportamento religio·
so do novo Presidente.
No Brasil o homem que

sobe em politica tem a

vida impiedo�amente vas

culhada. Estes farejadores
pergunlarlio como é que
o pai do Presidente, ho
mem

. pobre, vivendo dOI
emolumentos de um mo·

dIsto carlório deixou to
doa os filhos ricos. Muito
�imRlglS; crltlpmf.lVª iQgªr
na loteria toda' as sema·

nas. Um dia avisou o bar
beiro Giacomini, cambia
ta também, que vai dei·
xar de comprar o bilhete, '

o dinheiro andava escasso

c tinha três filhos estu·
dando em P_ Alegre. O
cambia.ta in�i.tiu.

.

Na ex

traçlio seguinte tirou ii

sorte grande, 100 conlo.,
uma fortuDl:! nllquelll época,
1�14. O sr. Augusto Gei·
sei jl!. estava de pijama
quando o barbeiro lhe
frouXe a notfcia.

Irmão Leão MagDo

SINDICATO DE SCHROEDEI
RECEBE CHEQUE

O Sr. Daniel Alltônio
Dusi, do 8etor de coope'
rativismo da ACARESO
de nosla cidade, informou
que o &iDdioato dOI Tr.
bltlhadores Hurais de
Schroeder, recebeu um

cheque no .alor de 1 mil
,

112 oruzeiros e 48 oenta-
901, da Secretaria de
Agrioul&ura do �etado,'
Esta quantia é ,para

que o sindicalO 8f\j1 reem

bolsado do que li, atOll
no transporte df;l calcl\reo
aos agricul&orea do mu

nioípio vizinho.

SISTEMA vw • DIAGNOSE
(O Privilégio de Qüem Tem Volkswagen)

o ßistema vw -diagnol!Je verefica 70 itens do BAU VolJ_{swagen com

8 mais absoluta precisão, sem desmontar uma só peça.

Não elltamos pedindo que vooê acredite, só queremos que venbll

comprovar com' eeus próprios olhos.

Jaraguá VeíCU�loS
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

NEVES
Relatório da Diretoria

5enhores acioniatas:

SABADO

S. ft.
em cumprimento às disposições legais e estetutértes, submeremee à ·liprechlção e iulgamenlo de V. S.·s., o Balanço Geral, a conta de Lucros e Perdas, o pa

recer do Conselho Fiscal e de auditoria, lodos relenvos ao exercício social encer
rado em 31 de dezembro de 1973

O exame des cifras evidencia melhor à situação da empresa, dispensando
por conseguinte maiores comentários • respeito do resultado aleaaçedo,No entretanto, permanecemos à disposição dos senhoree acionistas parequaisquer esclarecimentos que se Ieçem necessários.

JarBguêi do Sul, 16 de março de 1974
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Indústria Calarinense de
Arl�falos de Madeira

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas em 31/12/73
DÉBITO

PASSIVO
lia Elrglrel

Cepítal, Fundo de Reserva Legal, Fundo p/ Manutenção
Capilal de Giro, Lucros ôuepeasos, Fundo de Correção
M08etárill, Fundo pl Depreciações, Fundo p/ Devedores
Duvrdosos e Fundo de Indenização Trabalhista
Eligirel - • curlo praza. .

Coatas Correntes, Fornecedores, Títulos II Pagar, Comia
sõea li Pagar, Riscol'! e ResponsBbilidBdes, SlIlêirios a

Pagllr, Comrtbulções a' recolher, lmpostea a Pagar e cên
las a PBgar.
Eliglrel - a 10110 praza

Obrigações Gerenudes: Banco do Brasil S.A., BRDE,
Banco Bradesco d. Inveettmentee S.A., e Bansulvest S.A.
Resultado. Pendente

I. P. I. a recolher
Compensação

clIuÇao da Diretoria, Bndossos pI Cobrança, tEndossos
pl Caução e Contratos de Seguros '\

.

AirIon

CIJbe· Atlético Baependi

1.631.669,43

32.868.66

Z.196.277,92

191.539.66 2.387.817,48

143.786.43

2130 466.69'
6326598.09

1.649.976,69

1.196.666,90

1.380.764,63 !.576.421,63

69.733,78

2.11'>0.466 69
6. 3�6 598.09

.4.588 926.13

Despesas Admtntetrettvee, lndusrríeíe, Comerciais, Finan
ceiras, Trtbutértas, Plitrimonillis, Elerrobrés, Deprecia
ções, Fundo pl Devedores Duvidosos, Fundo pI Manu
tenção Cepltel de Giro, Fundo de Rese�va Legal e Lu-
cros Su speneos

.

4 688.926,13
UBÉDITO

Molha S.A.
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente ficllm convidados os senhores .cio-.

nistlla desta sociedade a comparecerem ii assembléia
geral ordinêirill B realizor-se no dia 30 de abril de 1974,pelas 14 horas. na sede social, III fim de deliberarem
lobre • seg'ulnte: Ordem do dia.

\ 1.0) Discussao e aprovação do balanço, demon.·
Ira�ão .de lucros e perdas, rellllório da diretoria e pa�
recer do conselho fiscal. referente 1I0 exercício encer
rado em 31 de dezembro de 1978;·

2 o) Eleição do conselho fiscal;
3.°) Assuntos de interesse social.
Achllm-se i! disposição dos senhores acionistas,

Dil sede social silll Dill RUIl Domingos dll Nova, 102,eis documentos. li que se refere o art. 99 do decrelo
Iri n.o 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguêi do Sul. 26 de janeiro de 1974.
. Adolfo Anlonio Emmendoerfer
Diretor Gerenle-CPF. 004360469/20

RlIimundo Adolfo Emmendovfer
Direlor Técnico-�PF. 004356809/34

Vendas, Receitlls Financeiras, Receitas Diversas e Fundo
pl Devedores Duvidosos (reversão)

4.588 926.13 4 588 926.13
I

JlIrll�uií do Sul, 16 de março de 197-4

José Carlos Neves - Dir. Execunvo - OPP: 006.287.789
Maria- Sanchez Neves - Dir. Adjunto - CPF: 006.287.359
Airton Fernando Ramos - Técnico em Conrebtlldede -

ORC: 3203 - CPP: 103'962.929

PA.RECER DO CONSELHO FISCAL

Senhorea acioniatas

Os abaixo assiudos membros efetivoa do Conselho PiscaI da Neves �.A.,Indúslrill Cetertaense de '\rteflilos de Madeira, tende examinado' minuciosamente
o Balanço Geral e a Demonerração de Conta Lucros e Perdas reíereme 1I0 exercícte de 1973, epresentados pele Dtretorte com fornecimento de todea es informa
ções e esclereclmentoe solicilados, .deelaram ter encontrado todas as conras e do- Icumentos em perfeita ordem e correção e são de parecer que os mesmos merecem
ser aprovados pele A••embléía Geral..

.

, JaraglUÍ do �ul, 16 de março de 1974.
,

I .'

Fidélis Wolf CP": 004 M6.079
BerDlIrdo W. Grubba Junior CPF: 006720809

Bgg'�)ß João da Silva CPP: 009�956.179

PARECER DO AUDITOR

Procedemos ao exame do belsneo patrimonial da empresa Neve. S A.,Indústria Clltari1umse de Arleflllos de Medelra, encerrado em 31 de dezembro d.1973 e d. respectiva demonsrrecão do resultado econômico. O exame foi efetuado em coesonânete c9m os padrões reconhecidos de- eudttorta, incluindo provllsnos registros conrébela e outros procedtmentos técnicos julgados necessários nasetrcunstêncíes.

Em nossa opinião, o belanço pet-ímonial e li demonstração do resultadoeconômico Gntes eíredes, representam, de modo adequado, a posição petrtmonlele fiollnceira da empresa Neves S.A.. Indústria Cetartnense de Arlefalos de Mdei
re, em ã 1 de dezembro de 1973 e o resultado de suas operações correspondentesao exercícío findo naquela data, de acordo com os princípios de contabilidadegeralmente ecetros, epltcedos d. manelra uniforme em releção ao exercfcio Bnlerior.

Declaração à Praça

Fecularia Rio

A DIRETORIA

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de t 973
&TI"W o

ImobilizadO - FilO
.

Imévers, Móveis e Lltenstlloe, Vefculos, Máquinas e Mo
rores, f'errllmentas, Rellvaliações e Marcas e Parentee

Disponlrel
Catxe e Blincos

RealizArei - • clrlo prazo
DuplicaIds a Receber e. Almoxlirilado

RealizAIel - • longo prazo
.

Incennvos Fiscais: ôudene, Bnde, �udepe, Fundesc, Decr.
Lei 167, Reflorestamenlo Lei 5106, Embraer; Empréstimos
eletrobrêis, Taxa de Melhorememoe, FURdo de Indeniza
ção Trebelhtste, Consórcio Redelllr, Pinasul Industrial
S.A., Depósitoa pI Caução, Participllções: Wolf do Nor
deste S.A., Teeaaor S,A., Ebrasa S.A., Bredesco S.A.,
Banco Bredesco de Investimentos, S.A., Cte. de Melho·
rementos de Jllraguá, ChI•. de Pesca Krause, Embrser
S.A., Soremol Ltde.. Ilefloril Eml"reendimenlos Florestllis,
Equtpeeca do �ul �.A, Reflorestllmento Fraiburgo S.A.
Resultado Pendente
Despesa. Diferidas
Compensação

Ações Ceuelonedes, Bencoa CI Cebrençe, ßencoe CI ,

Caução .e Segurol .

Contratados

Jarag'uá do Sul, 15 de março de 1974
José Carlos Neves, Dir. Executivo CPF: 006287789
Maria Sanchez Neves, Dir. Adjunto - CPf': 006287359

Fernando Ramos, Técnico em Contabilidade - CRC: 3.203
CPF: 103.962,929

Joinville, Ui de fevereiro de 1974.

0110 Kutscher de Oliveira
Bacharel em Ciências Conlábeia

(CRCSC 3045 Contador)
Auditor Independenle

(CRCSP 0016)

Edital de Convocação
Pelo presente. n� forma do Artigo 27.· e 28.· e

parállrafos, dos Estatutos Sociais, vimos convoclIr o
Conselho Deliberativo e os Associadoll em GerBI. do
Clube Atlético BlIependi, parll uma Assembléill Geul
Ordinária. II ter lugar no dill 26 de mllrç. de 1974. às
20,30 horlls, na sede do Clube, parll freilIr da seguin
te "ORDEM DO DIA".

.

1.° - Aprovação da. conlas;
2.° - Eleição do DOVO Conselho Deliberativo;
S.o - Assunlos diversos, de interesse daSocie

dade.
Outrossim, esclarece-se que, na forma do lIrtigo

40.0 dos Estatutos Sociais, nll falia de quorum reru
lar, realizar-se-ll a Aaaembléill, meia hora após com
o Dúmero mfnimo de 8 .(oilo) conselheiros.
Jllraguêi do Sul, 06 de março de 1974.

Sig'olf SchüDke, Presidente

Tendo em vista o edital publicado pelo Tabe
lilo ·de Nota8 • Protestos em Geral, de Jarsguá do
Sul, em data de 9/3/74, com rela.;ão a um titulo da
firma Mecânica Nehring Ltda. de Rio N�grinho,
apontado para protesto, cumpre-ine comunioar à Pra
('a que o meRmo, ante8 do vencimento, fora Jiquidado
pelo recibo datado de 23 de janeiro de 1974; C8-
bendo à firma s8cadora ti responsabilidade da le
galizaçAo do a8sunto.

Corupá, 18 de março de 1974

Bebida. Leopoldo Wulf!

.CONTADOR
00 prAtico em contabilidade, com conhe

cimentos, vara ganhar entre 2 e 3 mil. Até.
maia. Cartall para "Contador", Caixa Postal. 19
neeta, o,?m oorrioolum, para marcar entrniilta.
Guarda-III eigilo.

Instituto Naoional de Previdênoia Sooial,
Superintendênoia Regional em Santa Catarina

Agência em Jaraguá do Sul

AVISO
Pelo preRente AylSO, tornamos público que II

Superintendência Regional do INPS, está interessa
da na locação de um imóvel. 0.8ta cidade, de preferência Da8 proximidades do Centro Comercial,'
com umB" área aproximada de 250 m2. deetinado a

.

reinstalação dOR 8erviço8 desta Agência.Os interessad08 dt>verio apresentar proposta8devidamente acompanhada de croqui8 detalhado,
com validade de 120· dias, nesta· Agência\ situada à
Rua. Emilio Carlos Jordan; n.O 62, no horário d.
expediente até o dia 80 de março de 1974.

Jaraguá do Sul,-SC, 12 de março d� 1974 ..

Albercio Wippel, Agente

U

Desportista Jaraguaense "

compareça aos estádios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UCORRflO DO POVO" Registro Civil
Aur�a Mtillell Grubba, Ollcial

, do Regiatro Civil do I. DIa-
fundação: I'lrtuf' Mulle,. - 1919 trito da (lomarca de JaraguA

do Sul, Eatado de Banta
COCMF 84:4811.1191/001 catarina, Bralfl:

Fu Saber que oompareoe-
• 1974. ram DO cartório exibindo oa

Diretor documentoa exigldoa pela lei

EUfil:ênio Vitor.Schmöckel afim de ae habllltarem para
eaaar·ae

'

ASSINATURA:
Anu!!1 Crí 26,00
Semestre • .

. Cri 18,00
AvullO • • • • CrS 0,50
Número atrasado Cri 0,60

ENDER�ÇO:
Caixa POltai, 19

Rua I, n.· 130 - Fone: 2023
Jar.guá do Sul • S. CatariDa

Aniversários
Fazem anos hoie
- A sra. Marta, espo

Ia do Sr. Antooio Pedri;
- • sr•.. Hertha He08·

,chell\larquardt, em Joín
ville;
- a jovem Marly Has

se.

Fazem anos amanhã
- O ar. Alfredo Jan

� sen.

Dia 25

� - O Ir. João Oläudio
Braga;
- o sr. Irineu· Bor

ohaulen;
:.... a sra'. Norina Mül

ler Budal.

Dia 26
- A sra. Paula Mey

de Souza, na Guanabara.

Dia 27
- O jovem Antonio

Brunner, no Paraná;
.

- a ara. Ireoe, espo8a
do sr. Rufino, Jankoski.

Dia 28'
- O sr. JOsé Fintà,

em Garibaldi.

Dia 29
- O jovem Donato

Seidel, em Corupá,

Edilal n.8.401 de 19/0r,/74
Rodolfo Wackf'rhllgen e

Maria Tereztnhs .

Ml;Irallgooi
• Ele, brasileiro, eolteíro,
rádio lécnico, nescído em

Jlirllguá do Sul, domici
líado e

.

resídeate na Rua
Walter Merquerdr, oesla
cidade. filho de Guilher
me Çristian Wackerhllgen
e de Olga S i I man n

Wekerhegen e .

Bill, bresflelre, solteira,
lnduerriérte. nssctde em

Jaragu6, . do Sul, domtel
liada e residente na RUIl
�5 de Iulho, Resta cidade,
filha de Daniel Marango.
Di e de Alia Vesel 'Ma�.
rangonl.
Edital ri.8.402·de 19/03/74

Moacir Pereira e

Lueilla Rosa

Ele, brasileiro. solteiro,
operária, nascído em lere
guá do Sul, domiciliédo e

residente na Rua João PIII·
ninscheck, nesla. cidade,
filho de Valeria-Pereira e

de Eugeni� de Oliveira
Pereira.

'

Ela, brasileira. solteira.
iodustriária, nascidlJ em

Mafra, nesle Estado, do
midtlillda e re.identc .oa
Rua João PI.nialheck,
nestlJ cidade, filha de Val
demiro Rosa e Dirce To
mais Maleus.
E para que chegue ao 00-

nhecimento - de todoa màndei
paaaar o preaente edital que
'aerA pubHcado pela imprenila
e em cartório o.de aerá
allxado dUl'ante 15 diaa. Se
alguém aouber de algum im
pedimento acuae·o para oa
IIDI . legata;
AURBA MÜLLER GRUBBA

Oficial

"

Edital de 'Abandono de Manor
o Douto!' Nelson de Souza Infeld, Juiz da Di·

reito da' Comarca de Jlraguá do Sul. Estado de,

� Santa Catarina, na forma da lei, eto.

FAZ SABER.a todolOS que o presente editeI,
com o prazo de trinta dias. ,irem ou dele eooheci
mento ti.erem e interessar pOlia, qua nesfile Juizo
lorre seu. trâ.ites legail um processq de "ABAN
DONO DE MENOR", em que foi nomeado curador
o ad'ogado dr. Reinoldo M,urara, refereute a uma

,

oriaoça do S8XO mncul.ino, n�scida no dia 11 de 00·

'embro .de 1973, encontrada abandonada e \ entre

gue 80S .cuidados do HOSPITAL E MATERNIDÄ-,
DE SÃO JOS:t; desta eidade. - E pa rB qüe ch.·
gue a nodcia ao eobhecimento de todol 8 quem io
tereuar possa, fQi expedido o competente edital

�

qua ser6 afixado no lugar de costum'e,' às portss
do Forum, e publicado dUBS "ezes na imprenlll ló
CBl. Dado e pUlado nesta Cidade de Jaragui do Sul,
R08 ,inte oito dias do mês de feVereiro ·do aoo d.
mil no'eeentos 8 aetenta e quatro. - Ku. (a) Ama·
deu Mahflld, escrhäo, o 8UbscretÍ �

(a) Nelaon de Souza Infeld, Juiz de Direito

Pov. ... dlußrolvido é· POYO Limpo·
Ajude a limpesa da cidade

utilizando os coletores de lixo

,P r o i b' i ç ã o
Pelo prelgente os proprietbios WERNER MAR

QUAROT e WALTER STEINKE, resident! s em Rio
da Luz, oeste municfpio de Jöraguá do Sul. proi
bem terminantem nte a eotrada de pessoas estraohas
em SU8S proprtedades, com a ,finalidade· de p."scar
(t danificaI' bt:llls, nlo n08 responsabilizando pelo que
possa acontecer

. .

.

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1974
,

Werner Marquardt
Walter St�jnke .

Metalúrgic� J9ão 'Yi�st S.A. Aberta a Temporad·� 'Esportiva
-, Assembléía Geral Ordínäria

"e I'
.

5
-

.L"· II .

Edital, de Convocação
. O eglo ao UIS

Como vem acontecendo há muitol anOI, o

"São Luis" neste último dia 19 de março, festa de
SAo José, mandou celebrar uma santa Mis8a li car

go de R"do. Padre Elemar com a presençe dos
elunos do Turno Matutino. '"

SAo oonvidados os aenhores acionistas a com

parecerem a Assembléia Geral Ordinária_.a ser
realizada no dia SO de abril de 1974, àl 14' horas,
na séde soeíal estabelecída na ruri Presídente Epi
täeto Pessoa 2388, em Jaraguá do Sul, (SC) a fim
\(je deliberarem sobre a seguínte

'

ORDEM DO DIA
1,0) E�am., discusilo • deliberação sobre o

BalanQd Geral, demonstração da Conta de Luorol
• Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do Oon
selho Frseal. e demail documentos referentes ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 1973:

2.·) Remuneração dos Díreteres.
'

3,°) Eleição do Conselho Fiscal e 8uplentel e

fixação dos l!Ieus respectivos honorários:
4.°) MQdificações d08 Estatut08 Sociais:
5°) Outros assuntos de Interesse da socíedade..

AVISO
A diretoria desta Sociedade avise os senhores

aeíenístaa que estão a lua disposição na séde 80

eíal, 08 documentos de que trata o artigo 99, do
decreto-lei n.O 2627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul (SC) 18 de .mereo de 1974
Jamiro Wie8t, Diretor

Esta Aposentadoria é p/Você!
Pagando desde apenas 120· contríbuíções

a partir de Cr$ ,20,00 mensais

Aposentando·se Ité com Cr$ 11.904,00 mlnslls

Informaçõe8 na Imobiliária L80zi, 80 lado d8
Prefeitura ou nesta Redação.

Idade de l' a 60 8nos,

Indústria de Calçados Gosch IrmãosS.I.
CG,C. n ..

O 84429.729/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Sio convidados· oa senhores acionisllJs a com-·'.

.parecerem à AasemJ)léia Geral Ordinl!Íria a ser reali
zada no dia 17 de abril de 1974. às 15 horas n� Se

, de Social eslabelecida na Rua Jorge Czeroi{wicz,-
1.217, em Jaraguá do Sul (SC), li fim de deli�erarem
sobre a seguinle:

ORPEM DO DIA
1.0 - Exame. discussio e del!beração sobre o

Balanço Geral, demonstração da ,coola de Lucros e

Perdas, Relalório da Diraloria, Parecer do Conselho
Fiscal e demais documenlos referimles ao exercfcio

.

social encerrado em it de dezembro de 1973.
2.0 - Eleição do Conselho Fiscal e suplenles

e fixação dos se�s respeclivos honorl.'Írios.
3 o-Eleição dlJ diretoria It fixação de leua

honorários.
4.0 - OUlros assunlos de inlereSle da Socieda-

de.
AVISO

A Direloria desta �ociedade avisa aos senho·
res acionisla. que estão iii sua disposição oa .�rde
Soci.,I, os, documenlo. de que Iratalo artigo 99, do
Decreto-Lei n.O 2627, de 26 de setembro ·de 1940..

Jarlli'uI.'Í do Sul, (�C), 25 de janeiro de 1974.
Isolde Gos.:h - Direlora Presidenle

C.P.F. n
o 004.�53 259

�'Desportist'a Jaraguaense"
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Av. Mal. peodoro, 98 - Jaragu6 do Sul - .sC

ASSEG - Adyocacia a Contabilidáda
\

Max Roberto Bornholdt

lido·Domingos VargaB
Advogado

ContJabilidade "
I

•••••

Ooneluído o ato relígíoso, deaenvolyeu se na,

ampla8 quadras 88porti"a8, um programa assim di8-
trfbuído:

I - Futebol d. Salão
8 equípes disputaram um torneio por partidas

.

eliminatória8, esporte que animou uma torcida ca-·
Iorosa.:

'

II -- VoU
3 equipes integrante. de rapazes e moçal di8'

putaram a melhor claslificação por prOCe8S() de
eliminatóri8s. com vibração ra,Zoável.

III - Tênis de Mesa
Muitol Estudaotes- realizaram eompetíções à

base de rodizios sueessívos; deu para aDalilar al
guns valorel joven8 no esporte de pingue-pongue.
IV - .Futebol de Campo

'

2 equipes de garotos fizeram rolar a paleta
durante 08 90 mínatoe num d08 gramadoe: seryjg
maís pare dar 8atisfação 80S futuros craques.
V - Espirobol

Alguns alunes preferiram passar a manhã em

eompetíções com rodístoa sucessívoa, numa moda
lidade. de esportes um tanto rara - BSPIROBOL.

A direçio desta manhã esportiva ficou 8 esr

go d08 Professores Irmão Luiz e Zeca !ia M.oe.r.

,

Companhia Cata�inense de Telecomunicações

Aviso aos Usuários
Lembra••• aos' senhores usuários de que a

ligação de equipamenlos (PAßX, PßX, KS; Tele
fones, elc) ao sislema da COTESC, é ii única e

exclusiva da empresa.

A Iii'a-çio de equipamenlos aos termineil
telefônioo., por outrös ,(fue Dão -8 COTESC; su

jeila os infralores ao corte do lerminal c ii oulras
sanções previstas pelas normaa do Ministério ddS
Comunic6çõcS.

\

A ligação indiacriminllda de equipamentos
ao siSlema da COTBSC, oCllsiona .érios probie.
mlJS de congestionamento urbano e inlerurbano;
há dificuldades, entre outras, em se obter o rufdo
de discar e alcançar ii mesa inlerurbana.·

Anlea de adquirir seu equipamenlo parlicular,
PAßX, PßX ou KS, do fabricante ou fornecedor,
solicite informações quanlo à, viabilidade de sua

ligação, alravés dOI' escritórios da COTESC,
evilando investimentos inadequados ou inúteis,

De oulrl! parle, "tnfol'milmoa que ..
'

mudan
. ça de calegoria de telefone (residencial par.. ou
Iras classes e vice-verso), bem como eSlençõea,
só poderio ser efeluados com aprovação da CO·
TESC,

'Documentos Extraviados
Ell. Elsa Brenk, brasileira, 'i6va, resÍdeilte •

domiciliada à Rua Preso Epitácio Pesloa nO 298,
nesta oidade de Jaraguä do do Sul-SC. declaro pa
ra 08 d"vido, fins e efeitol que f<;>ram extrniadOI
oa seguiotes documentos:. '

Certifioado d ... Propried�de 0.° 2018(1 - Car
teira de HabilitAção AlIlador - Bilhete de Seguro -

TRU - do veículo maroa DKW Wamig .- Tipo:
oamioopt. - Categoria: PartieulRr - motor 0.°
V�025588 - cor: cinza - -Plaoa 0533.

JaraguA do Sul. 18 de manJo d. 197'
Elsa Brenk

Escritório
- A COMERCIAL

ADVOCACIA - COITABILIDADE - SEGUROS
80b a direção do economi8ta e contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF 004354229

.Rua I (Mal. Deodoro) 122/lJO
Fone 2021 - Cx. Poatal, 19

JaraguA do Sul Santa Catarina
Recurloa lIacais e admlD1atratlvoa - Contabllldade

lServiço de marcaI e patentea - fotoc6plaa
Legtalac;lo trabalhiata • INPS - Segurol em rera!

Serviçal aéreos Varig
Delde 19" A lerv1ço do progreaao de Jarqú do 8ul

,
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e}letromotenes Jaraguá' S.A�,
CCCMF:. 84.429.&9"/OOt

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CA.PITAL' ABERTO GEMECjRCA-72/338
Relatório da Diretoria

Prezados Senhores Acionistas:
Apraz-nos submeter à apreciação dos senhores acionistas

o balanço geral e o correspondente demonstratívo de resulta
dos, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezem
bro de 1973, para que possam. sobre tais documentos, delibe
rar na próxima assembléia geral ordinária. Os referidos de
monstrativolI são acompanhados do parecer do Conselho Fis
cal e relatório dos senhores audítoree, tudo na conformidade
da legislação vigente sobre a matéria.

.

Produção e Vendas. No ano de 1973 foram cumpridas as

principais metas programadas. Para o ano de 1974 foram fixa
das as diretrizes que deverão ser alcançadas, já considerada a

entrada em funcionamanto no dia 15 de fevereiro da aegunda
unidade fabril· da empresa, a, denominada :rábrica n.o 2, da
qual a seguir .nos ocuparemoaa-, D1aQt� Idos'vl/esu!tÍilIÍQS',:do-;ano
de 1973 e dOI obtidos nos anos anteriores, podemos apresen
tar o quadro demonstrativo a seguir, que bem espelha o desen
volvímento célere que vimoa obtendo: Venda• .:... Evolução
comparativa' em número. índices.
Dados Anos

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Sem reajuste 100 215 376 787 1094 1853 2962 5428 9885
lleajustadas 100 157 224 377 438 628 835 1311 2117

Comércio Internacional. O ano de 1973 foi o de tra
balho prévio para conquista segura do mercado Internacional.
Neste sentido partlcipamoll das leguintes expolições e feiras
InternacionÍlis:
Exposição Intemaclon,al de Berlim - Entre 21 e 25 'de setem
bro; Feira Internacional de Luanda, na Afric.:'- Entre 15. e 26
de outubro; Grande :relra de Bruxelas - Brasa Export 73 -

Entre 17 e 25 de novembro; Feira Internacional de Beirut, no
Llbano - Entre 17 e 25 de novembro. A fim de alcançar �s
peclalmente o mercado Europeu, que se nos apresenta com ex

celentes possibilidades, foi, fundada em Berlln, a Jara Elektro
motoren GMbH Co. Vertriebs .und Service KG, empresa da
qual somai Oll assoefados-comanditérios-maj..orltárlos, e a quaI
'reprellentará, Inclusive com depósito própri" OI noslai moto
rei elétricos para toda a Europa, prestando, tàmbém, a indis
pensâvel assistência técnioa. Durante o ano de 1973 'foram efe
tuadas exportações para os seguintes paises: Bolivla, Equador,
Uruguai, Guatemala, Lfbano, Japãp,. EI Salvador, 4ngola, Ver
nezuela. Alemanha Ocidental, e Paraguai. DitaI remeIsas soma

ram o total de US$ 165.000,00, e� números rellondol. AI pre
vilões para o ano de 1974 para export.açõel são até o vaIor .de
US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólarel).

Imobil1z�••. O ano de 1973 marcou um periodo de

grandes Imobilizações. Foi implantada a Fábrica 2, nova uni
dade fabril, localizada à margem da SC-36, rodovia Jaraguá do
Sul a Bll-101, com a área útil construlda de 5.800 metros qua
drados. Esta nova fábrica Iniciou as operações em 15 de feve
reiro de 1974, produzindo motores fracionárlol e de pequenas
potências. Foi ampliada a fábrica 1, num total de 3.356 metros

quadradoa de área útn.
.

Em equipamentos industriais, nisto compreendido apenas
a,8 aquisições de máquinas e aparelhos das' mais variadas ori
gens, portes e grau de sofisticação, foram despendidas o total
de Cr$ 8;452.905,04, para equipar

�

os 'dolll conjuntos fabris, a

fim dei manter o ritmo de desep,volvlmento dos anos anterlo
rei. No fim do exerciclo social de 197.)1 a empresa possuía em

área eonatruída o total de 20.722 metros quadrados. estando em

fale de 'construção e projêtol aprovados! para 1974, previstos
'lllÍliíi 5:770 m2. 'ele construção civil.

' "I

Capital e Reservas. Ern: 12 'de
'

fevereiro. de 1973, por
.assembléfa geral extraordinária foi homologado .

o ,aumento do
capital aocíal aprovado em 30 de outubro de f972. A pOliçio
comp,arativa do capital e das reservas no fim dOll trêll últilÍloll
exerelclos financeiros apresenta-se assim:

Titulas 1971 1972 1973'
Capital social 5.400 6.750 '9.018
lleserval legais 202 432 759
llesenral livres 702 3.399 9.094
Totail 6.304 10.581 18.871

Valores em milhares de sruzeíros.
"

. Rentabilidad'. 'do'patrilDônio 'iquldo. :rol obtlda- a ta
xa de 74,36% de rentabilidade sobre o capital e as I'esérvas
médias, no exerbícío loclal de 1973.

,

!. t,
"'-'Dlstrlbulção doá lucros; No. exercíclqll anteriore� a

empresa adotou o procedimento, de apropriar dos lucros, ai
parcelai correspondentes aos' dividendos e gratificações da

, diretoria, propostos. No exercício encerrado em 31 de dezem
bro de 1973, decidiu-se não efetuar tal apropriação, tendo em

Vistà que os estatut<JII soclall determinam que a. deliberações
labre essa màtérla' Ião de competência da assembléia geral
dOI ac1oniltal. Citam ainda OI, -referidos estatutos loclal. que o

dividendo mínimo e a rrratiflcação máxima à diretoria, são,
t;l!spectlvamente, de 12% e 20%. sobre os liIcrol do exerciclo.
,

Será proposta a m!!nclonada al8émbléia geraI ordinária,
que será convocada para os primeiro. 4 (quatro) meleli do
corrente ano de 1974, a distribuição de 12% (doze por cento)
de divlden(fos para todas aa ações que compõem O capital so
dal, Ilto é, tanto para ai preferenciais como para ai ordinária•.

Colaboradores. Durante o ano' de 1978 foram criados
276 novos empregos, tendo no final do ano apresentado um to

t� de 1.127 colaboradores, com Oll quais dividimos os méritos
pelos resultados alcançados, os quais, deVidamente conscientiza
dos do trabalho em equipe, aão co-participes do esforço que é
desenvolvido para manter o ritmo de deaenvolvímento impri
mido à empresa desde a' sua fumdação em 1961.

Subvenções e doações'em .henefíeíc : dos ßcalaboradoresl
Para a Associação llecreaUva WEG - ARWEG que' 'congrega
todos os colaboradores da empresa, foi doada a Importância -de
CrI 80.000,00 (oitenta mil cruseíros)," além' de mais Cri
24.947,44, em forma de remuneração aos funCionários que atuam
junto à Cantina da empresa, cujo lucro reverte Integralmente
para a mesma AlIsociação.

Treinamento e Cursos de Especificação Foram dls
pendldol no ano de 1973 o total de Cr$ 182.048,47 em. treina
mente e preparação de elementos na área f!lbrll e admlrustra
Uva. havendo participado dos cursos o total de 363 (trezentoa
e sessenta e tres) colaboradores, tendo' sido consumidas 4.5511
horas em instrução efetiva, na área de treinamento a empresa
recebeu a colaboração do PIPMO - Programa Intensiva de
Preparação de Mão-de.;Obrã� 'que fómeceu em numerário o to .... ·

tal de Cr$ 8.300,00, além da orientação técnica. Ativa foi Igual
mente a participação do Senal - Serviço Nacional de Aprendi�
zagem Industrial. Para aprimoramento do pelloal éxtemo
vendedores, representantes, superviiares, e assistentes técnicos
- foram realizadas a VIII! Convenção Nacional de VendeÍio-,
res e a l.a Convenção Nacional de AssistenteIl Técnicos. Estai
convenções visam conseíentízar; OB chamados eolaboradorea ex

ternos para o ritmo .de trabalho e desenvotvtmento da empre
sa, dandO'-lhel a necessâría cobertura para o adequado desem
penho de luas funções junto aos nOllos consumidores.

C�nslderaçõ.s Gerais. No final dó ano de 1973 foi apro
vado o novo siltema de faturamento por computação eletrôni
ca, utilizando-se a empresa de prestadora de serviçal do ramo.

:rlnalmente agradecemos a reiterada confiança em. nos deposi
tada pelai órgãos do,Governo e à .rede nacional de crédito' do
País, e, em elpecial aos nOBlos acionista. e colaboradores; ali
cerces de todo o cbmplexo industrial que hoje reprelentamol.

I,

Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 1974. . 1

Eggon Joio da SilTa - Diretor Presidente
Geraldo Wernlnghaus - Diretor de Produção

Werner R. Voigt - Diretor Técnico
Vicente Doninl - Diretor de Marketing

J:ugên.to J. da Silva - Diretor de Materiail

ATI V O:'
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 1973

DisDOlrnl
BInI numerArias
Depósito8 bancirioa à tist. ,

Titulas tinculadol ao mercado aberto

Reallz6181 a carta PrlZI (ale t80 di�l)
Estoquei (Nota 1)
Produtos acabado8
Produtos em elaboração
Matérias· primas
Materiais diursos
Importaçõn em trAnsito

PA.88IVjO
Ellal,el I carla prazo (Ite 180 dias)

fornecedores
Direlores e acionislaa
Inslituições financeiras (Nola D)
Provisões diversas
Conlas correnles com represenlanlu

'

OUlras exigibilidades a curlo J)rllzo
Ellallli I longo praZD

Insliluições financeiras (Nola D)
Provisões' Diversas i .l

Tiíulos. II pagar,

lia Elialvel
Oal:filal (Nola 4)
Capilal excedenle
Fundo para aumenlo de:capiral de correção
monetária do alivo imobilizado
Fundo de correção monelária das Obrigações
do Tesouro Nacional
Reserva Legal
qeserva ,pera manulenção do capiral de Oiro

ReSinas Iitres

I Fundo para ii1Urnenlo de c:cpirai
Lucros suspensos

Rlltllado Peadenle
Receillla diftridlJS

•

CDalal di Co.pelsaçio
Coólralod de seguro.: conlralos de emprésti
mos com alienação fiduciária e hipolecária,
endossos para cobrança é descoDlo, caução
da dir�lorill.e oulras
Menos: Coolas' de compensação ativlls

"

�3.261
2.650,799
3.462.207 6.136.267

: �, �

5Í9.242
(',2.341 .281
4.151.78�
861.850
38805

7.912.961
(543.229) 7,169.738

'15.888.441
(4.362.801)
(476600)

11.049.040
4:10.000
836303 12.295.343 19.66i 081

25801.348

Menos Pro,isio para ICM�sobre:os 8stoquel------
Cr.dilas

Contai 8 Receber clientes
Menos: VaIarei desco'ntadoa
Proth:ão para devedores dutidoloS

Depósitol, a prazo fixo
Outros crédito.

Atito .iroulado

R111116,el I lonDOUraZD
Refloreltamento próprio
DepóaUoB para Obrigaçõea Eletrobrás
Outros .ilore8 e 'bena

Imoblllz'da

Imobilizaçõel técnicas (Nota 2)
Valor hist6rico

. Oorreção monetAria
Valor corrigido
Menos: Depreciações' .acumuladas
Imobiliz89Õss financeiraa&7�

,

ID,eslim�Dlos pOl' incentivos fiscaiil;(Nota 5)
Participações em empresas
Marcas, patentes e cadçÕea

Ativo Resl

357722
226.042

695.287111.471

21.816695 ..,

2454820
24.271515
(3.316.667) 20.g54 948

2.155951
104167
72.345

Resullado Pendlnle
Despesas diferidas
Perdas de cAmbio e carre(lão monetAria 8

realizar sobre financiamento de imobilizado
"Kilow how" a despes,!!s correlatall
Despes88 pr6-operaciPDais:relatitBl a ex-

panslo industrial
.

Outraa t.lor•• a am.rtizar
Total

errou João da Silva Diretor PrrsideDle
CPF: 00995ô 179

2832463 23.287411
49783.996

369.506

665.401
108.577

743.820
139 41 2025945

Tol.1
01$ 51.809.941

'(Ver Dotas exPlicativas) -
,�

,

6.428.068
7013D

5264.404
! 866.593
575,012
260969 14.-464.179

17.437.46ã
953130
50875 18.441.468

9.018000
(t110.631

698.315

1.824
759.551
983-495

1.793467
5.60b 729 18.871.01%

13.282

44.164,952
(44.764.952),

&1.809.941

Valdir ,Berloldi, Técnico de Conlllbilldade, C�ÖSC 6452
'.

CPf": 030 808 389

(Continua)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SABADO :a3':'O�-74 - PAGINA &

.Elet�om()'tores Jaraguá S.A.
, -,

COCMF: _4.428.6ell/001
SOCIEDADE ANÓNIMA DE CAPITAL ABERTO GEMEC/RCA-72/338

I

Demonstratívo de Resultados'
Exercício Findo .em 31 de Dezembro de 1973

Renda operaoional brutl:
Vinda de produto.
Pr.ltafio de lervi�os

Imposto fatllrado
Rendi operaoional Irq_ida
CU8&0 dOI produto. fendidol
Lueee bruto
De,p"11I oom .'!nd8l:
Cómissõel lobre .enda
Propaganda I publíeidade
Imposto d. oirouhl9io de meroadorias - ICM
.Pro.ilão para dn.dore. davido.oa
Outraa despel"

Gastol gerais:
.Honoririos da dir.toria
D.lp8lal administrativ..
Impoltos etaxlII divsrlu
DSlp••aa finanoeiraa .

Depreoi8Qõel e amortizlQõe8 (menoa e-s 1.8"'.'76
Ipropriadoa ao OUltO dOI produto. fendidoa)
Laoro op.racional
Rendas não oper&oionail
D••pe,s81 não operlcion8il
Luero antes do impolto .e rendi
ProvilAo par. impoato de renda (Notl 5)
Luoro Uqaido do exercíoio
Lucro auspenso no inicio do Ix.roloio /

6'.113.556

___9-.9...9.-59 5'213515
(2.482610)
51.730.905
31005047
20725.853

/

2680.261
591573

416S 425
218.000

1805••08 9360.167

8S5203
1.4'5.568
86359i

1.558.699 4.00306i

107.497
,

7.255125
973.827
42.645

8.186307'
1.639.165

,

6.547.142
1.611.587

,

8.158.729
ApropriRçõel 8 distribai�õel:
Transferido para fundo de aumento de capital ecn
forme AGO de 7 de abril de 1973

-

Reaerva legal
Reaena para mlUluten9ão do capital d. liro próprio·

Laoro sUlp.nso no fim do exerc{cio

1.611.687
327367
714.056 2.653000

o-s 0,505729

EggoD João. da Silva, Diretor Presidente
OPF 009 955 17S

Villdir Bertoldi, T�cnieo em Oontabilidade-ORCSC 5452
OPF 030 808 38S

Notas Explíeatívas
.

(
31 de dszêmbro de 1973

Nota 1. Estoques
Os estoques em 31 de dezembro dft 1973 eltlo avaliados ao custo mé

dio o qual é inferior. ao valor d. mercado.
Em 31 de dezembro. de. 1973 a Companbia haTia assumido eempromís-

101 de compras de matéria-prIma no valor de aproximadamente Cr$ 3.000.00.

Nota 2. Imobilizações técnicas
... A composição do saldo da. imobilizações técnicas em 31 de dezembro
, de 1973 é a seguinte:·

Custo Correção T I
original monetária

ota

3.283.187 437.708
Imóveis, oonltruqões, intala9õl. e benfei-
torias "-

Máquinal, ferramental,
Moldes e pertences
Moveis e uteusílíoa
Veioulos

3.720.895

9538684
1.637740
397.692

14 857.303
2.782.874

- 12.074429
1.414.382

1.7ß3,130 11.271814
273.782 1.911.522
10200 407.892

%.454 820 17312.123
533.693 3316.567
1921.127 13.995556

1.414.382

�"i t

5.545.010
1.921.127 20954.948

Depreciação acumulada

Construçõel em andamento
Máquinas, ferramentas, .

molde� e pertencentes em

curso de importaçio e

fabricaçAo 5545010·
Cr$ 19.03il.82 t

A depreciação é calculada em linha reta através da aplicação das ta
xas permitidas pela l�gislaçAo do imposto de renda em vigor.

Em 31 de dezembro de 1973 a Companhia havia assumido compromis-
108 para eompra de imobilizações técnicas no valor de aproximadamente
Ort 6.000000. Para att'nder a eSles compromissos a Companhia conta com

parcelas de empréstimo. a serem liberadas pelo Banco Regional de Desen·
volvimento do Extremo Sul no valor lIe· Cr$ 8200000.

Nota 3. Instituições Financeiras <'

A' compó�içã() do saldo dai instituições financeiras, em 31 de dezt'm-
bro de 1973 é a seguinte:

'

I
/

Curto .razi UIIIO prazo
Banco Lar Brasileiro S.A.
(US. 100000)
Vt\ncimento - 14/01/74. ,

Finalidade - capital de giro'
Juros - 2,5% ao ano acima da "Lond(ln
Interbank rat!:'" pllgável trimtlstralmente

Ban'co do Bra�il S.A
(US$ 100000)
Vencimento 25/07/75
Finalidade capital de giro
Juros 12% ao 8no pagável. trimestral
mente

621.500

A Companhia havia dado em Irarantia dos financiamentos 08 seguintes
bens e titulos de orédito: .

Duplicatas a receber da clientel

Imobilizações técnicas alieoaçAo fiduciária para bens em impor
tação e em construção, e hipoteca sQbre bens já existentes,
prinoipalmente pelo valor de avalla�ß;o

Firat.Nstional City Bank
(US$ 50.000)

\ Vencimento 18/01/79
Finalidade .capital d. giro .

Juro. 8,5% ao ano pagáveil trjmeltral
mente, mail comilslo de 3.5% lobre o

emprélUmo
Bilnoo do Brasil S.A.
(Oédula rural hipoteGiria)
Venoimento'- 04/10/76 .

Fitulidade - plano d. r.flor.lt.mento apr.tado
pelá IBDF

.

\
Jurol _ 15% ao ano pagheil I••eatralmente

Banco Naoional do Deleofol.imento Boonômioo
Moeda na.iODal - Ort 80.000
Moedll er;trangeira:
.DM 10!U93
J:qui.alenle a Cr$ 215226
nss 19676
J:quivalente a Or$ 122.388

Venoimento - 15/01/74 a 'li/06/74 -

Finalidade - aquiliçio de equiplmenlo para o atifo
imobilizado
Juros - moeda Dacio.al 12% lO aDO mlis corr.çio
monetAria de acordo com 08 {ndiou du ORTNI.
moeda estrangeira � 8% 80 BUO

Banoo R.,ional àe De.envol.imento do Extremo Sul
,Moeda naoional - Ort 3666.560
Mo�da estrangeira: .

US$ 100.000
Equivalent. a Ort 6:12.067

Vencimento - pa&,Avel em 48 parcelas .menrail, a

partir de 24/05/7.
Finalidade -. fin.noiamento do ati.o imobilizado

.

Jurol - moeda nacional 4% ao ano maia cQrre,ão
monelAria de aoordo co. os índioel du ORTN..

'

moeda estrangeira - 8% ao 'sno
Banco do Brasil S.A. ..

Dinrsos Contratol de financiamento de conträtol d.
eâmbío para Importação 8 exporta9Ao

Banco Nacional do Oomércio S.J\.
Finanoiamento dOI pagamentos d� IC" 8 INPS

Banco do Brasil S.A.
Vencimento - 26-04·75 a 26·0775 Finalidade - .a·

pítal de giro Juros - 8% ao ano pagáveis trimes·
tralmente .mats correção monetária de aoordo com

OI Indíees das ORTNs.
Banco Regional de DesenvolYimento do Extremo Sul
Vencimento - 66 pereelae mensais a partir de

10/11/75·
.

..

.

Finalidade - Financiamento do ativo imobilizado
Jurol - 7% ao ano pagávei� mensalmente, mais

e,orreçAo monetária d. acordo com os indices das
ORTNs

Banco BraAileiro de Descontos S.A.
Venoimento - 01/01/74 Finalidade - capital de gi

.

ro ,;_ Juros 8%' ao ano pagáveis.juntamente c�m o

prineipal
BMe - Banco d. Investímentos S.A.
(US$ 26.347)
Vencimento 23/04/77
Finalidade financiamento do atiTo imobilizado
Juros 8,5% ao ano pagáveis semestralmente

First National City Bank
VlJncimento 01/03/74
Finalidade capital de giro
Juros 1,4% ao mês palánis mensalmente

Total Cr$

(Continuação
Ciril Prazi LOIII Pl'lz,

300.500

110.000

417.613

'.25i.2I2

1.413.Z24

742.000

2.300.000

·9.639.533

270.064

162.822

1800000
D 264 404 17437.463

6.S98.518

Cr$
11.126839
17.Ó26,155

Nota 4. Capital
A Al!sembléia Geral Extraordinária de 21 d� outubro de 1972 havia

aprovado um aumento de capital p8ra Cr$ 9.500.000 atraT�1I da subscriçãe d•.

ações no montante de Cr$ 2.750.000. .

.
.

Até 10 de fevereiro· de 1973 haviam lido eubscritos Cr$ 2268.000,
segdo deliberado, atrávés da Assembl6ia Geral Extr80rdinária da mesma data,
o encerramento da subscrição acima citada, passando o aumento de capital a
ser de Or$ 2.268.000 e nAo de CrI 2.750.000.

.

.

A.sim ilt'ndo o capital social da Qompanhia 8 de Cr$ 901800'0 forma
do por 6.663761 ações ordinárias e 3.454239 ações preferenciais de Ora 1 ca

da uma, possuindo .,sta8 últimas o direito de dividendos anua,is de no minimo
12% 80bre o leu Talor nomioal, não cumulativo.

A mOTimentação do capital durante o exercicio de 1973, foi a leguinte:
Baldo em 31 de dezembro de 1972 CrI 9.004921
Açõel subscritas e integralizadas e'm· 1973 13079

.

,
'"

Cri !W18 000

(Clntl.la na .r... .'11.1)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sociedade Anônima de Capital Aberto GEMEC/RCA·72/338
Nota 5. Investimentos por Incentivos fiscais

A composiç!lo do saluo dos investimentos por i�centivos. fiscail em 31
de dezembro de 11173 é ia seguinte:
Incentivos fiscais sobre o imposto de renda
Par&icipaQões miuorHlrias em di,erslSs empresas, naa

seguio&e. 'ru.:
Reflorestamento
Sodelle '

Sudepe
Embratar·
Embra&r -

T)L - 157

\ ,

-Or$ 472.503
201.787

,

110.178
23274
22357
2850

Depósito•• efe�Dar
Incentivos fiscais sobre o ICM-Fundesç
ParUcipaçõ•• minorhArias em di'eu8I empreS88
Dep6sito. a apUoar

832949.
446071 1.279.020

493.535
883.896

Or�
876931

2.155951

E•••• inf8stimeDtos e.tio regi.trado. ao eusto de aqui.ioão mai. u bo-
nificações reoebidas. /

)
.,

A Oompanhia tem como objeti,o para os pr6ximos exercloioB deseneol
'er empreendimentoll prõpríoe, a fim

.

de utilizar os tiep6.itol pendente. de.
aplicação.· .. ,

Parecer dos Auditores Independentes
limos. Sr•.
Diratorel e Acionista. da
Eletromotorell Jaragoá S.A.

,

Ixaminamos o balanço patrimonial da Bletromotore. Jaraguá S.A. le
'vaatado em 31 de dezembro de 1973 e o respectivo demonstrativo de resulta
do,' do exereíeío findo naquela data. NosBo exame foi efetuado de acordo com

a, normas de auditoria geralmente aceita. a. exig6ncias do Baaeo Oentral do
Brasil e, eonsequentemeate, Inelutuaa provas nos registrol contábeis e outros

,procedimento. de a�d!toria que julg8mo� nec.eí,árioa nas circu�stância8.
Em nosla opíníão, o balanço petrtmoníal e o demonstratívo de resulta

dos acima- referidoli, representam, adequadamente, a posiçio bateímonlal e fi
naneeíra da Bletrometores Jaraguá S.A. em 31 de dezembro de 1973 e o re-:
sultädo de luas operações correspondentes ao exereíeío findo naquela data,
de ooordo .om 08 prtucíplos de contabilidade geealmeate acei(ol!, aplíoadoa
com uniformidade em relação ão exereíeío anterior:

Sio Paulo. 23 de fevereiro de 1974
Arthur Young, Cla'rkson, Gordon & 00.

ORO-SP 1884
<' GBMEC-RAI-72[OS6-PJ

Elso Ratmondí
Oontador CRO-SP 15907
GEMBO-RAI-72[036' I·FJ

Parecer do COJ;lselho Fiscal
08 membros' efetivos do Oonselho Fisial· da Eletromotores JaraguA S.A.,

ap6s prooederem d.etalhado exame DO BalaDco Geral 8 Demoustrativo da Oonta
de Luoros e Perdu da empres.a relativos ao exercício sooial ds 1973 e, havendo
8ncontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, são de parecer .que os CItados
documental merecem a integral aprofBção da Assembléia Geral Ordinária que
OI apreciará, da mesma forma qUtt a8 dem.is contas 8 atol da diretoria.

Jaragul io Sul, 28 de fevereiro de 1974
! .• .... Nels.on Leopoldo Driellsen

OPF 004355209
a18. Hans Gflrh8l'd Mayer

OP}!.. 009953719
ass. Flhio Orlando Rubini

OPF 138901159

8

Acompanhando o �rogreaBo de Jaraguá do JS�l a

'V A R I G
. '

passou a emitir pass8gf.nS naoionais iii internacionais \ diretamente da
Parola do Valé do Itapooú para maior faoihdade de sua distínre clientela.

Pusou 8 emitir, também eonheeimentos de
eueomendas e olirgHI

'VARIG - Mal. Deodoro, 1�2J1ÕO - Fone 2025
Jaragu' do SQl SO

Viaje V A R I G V A R I G V A R I G

Aposentadoria
ilegal:
FUNRURAL
Após advertir que

muita gente está se apo
sentando ilegalmente pe
lo FUNRURAL, o en

carregado do Fundo em

Curitiba;Gilberto Sérgio
Pastega, revelou que
depois de averiguações
feitas por inspetores do
Ministério do Trabalho

• f. _

na oircunsençao
:

que
abrange vários munící
pios vizinhos à oapital
paranaense, apenas 900
aposentadorias foram re

conhecidas como legais.
de um total de 6,500
inscrições, Mais de
2.400 requerentes do
beneficio estavam com

documentação irreglilar.

Campl.�1 de EduelGio
Clvlca

O hestemento da
Bandeira e o canro
do Hino Nacional são
obrigat6rios, uma vez

,

por semana, em todos
os . estabelectmeetoe
de qnelquer rráu de
ensino, públiCOS ou

p'articulares.

Vende-se I
Uma OALDEIRA VA

POR, com todo's os per
'8nces; sendo a superfície
d8 aq1llecimento de 40m2.

FABRIOÃ.OÃO: Usina
Me&alúrl'ioa Join,iIle.

TRATAR com Bebida.
Max Wilhelm S.A.

População ótima ideal
Os demógralos sl:'lmpre atentos ao problema A óopulação brasileira atual chegou a seu

da explosão demográfica em vário. pontos do n08·· ZPG? ·de modo algum;
. nossas imensas áreas io

lO planeta, criarem um Indice para aferirem quan- teriofaDas estão pedindo per gent,,;· 8ua o!,upação
do é que um pais resolveu oientificamente seu orel- 8erá detiTa apenas quando o braço humano lá che-

\ cimento biológico. ( gar para imprimir Beu domínio de rei da eriaçlo;
.

Surgiu aS8i1n O ZPG ou aeja (zero population digno de eneômi08, o ••for,o' d� rasgar estradas
growth), isto é, o orescimento até um ponto-padrio, na AmazÔnia e' para lá deslocar> nossos patricios
do nÍlmero de pes.aas em um determinado ambien· Jovens e dinâiDicos, capaze, de enfrentar 88 rudezas
te geográfico; além desse "quantum" ge1'aria o fato do clima e a luta pela implaptação agro-pecuária.
de haver nma taxa humana de 8ubstituição maior "Terra sem gente tim cima, devem ser distri-
'do que o nece8sário: sobrariam orianças.

-

- buidas a gente sem terras" dizia uma te.e 80cialis-
Para .evitar o orelcimento humano sem limites, ta, rejeitada pelos polfticol mas que se imporá iDexo�

necessário se faz uma orientaç!lo cientifica mas. ravelment8 com a marcha d08 tempos; antes que
ao mesmo tempo honesta dé maneira a nio ofender gente stlm terras I)e oútro8 pai8es Tenham ocupar
a moral pellsoal esocial.' n08SO solo despovoado, cabe uma reflexão no I!t:ln-

A Igreja Oatólica através de uma earta'�Qel- tido de n088a responsabilidade atual; se a América
eliea "P(j)PULORUM PROGRESSIO" admite um tra· é pai"a OI Amerioanos, que o Brasil .eja para OI

I balho de I eflclarecimentos à8 frsmflias para chega- Brssileiros.
'

'rem a. uma paternidade responliláTel, eonforme às
reais possibilidade8 do casal

_
.

, O pensamen1to do atual Ministro da \ Fazenda,
MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN traduz uma opinião
muito abalizada, de VI!Z que o maior,problema atual
em demografia pareee ser o aspecto econOmico
dos lares; afirma Sua Excelênoia: "O que iDtereisa
em nossa demografia não é saber 'e. a nOlaa "ren
da per cápita" vai cre8cer de muito ou de pouco,
frente a um maior ou menor ·crelcimento popula
cional; () qut' interessa sobretudo, é a reneraliza
çlo de um diuito da opçlo que hoje 6 exercido
pel•• cla.'.8 rioa. 8 escondido à8 famflia.pobre....

- I
.

(Irmle» Marc1lio)

Luni
f

,

.A:DVOG.&DO'

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Gnipo 30g" \
Fone 52-1894 � ZC-39 - Rio de Janeiro-GB.

Mafisol S.l. Indústria do Vestuário
C.G.C.M.F n.· 8(.429.752/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordi.ária
Pelo presente edital de convocação, são eeavo

eedes oa seahoree eetonístea a reunirem-se em assem'

bléia reral ordinária, que 5erá realizada em n.05'1 se

de social às 08,00 horas do dia iO de abril de 1974,
para deliberarem sobre a seguinie

ORDEM DO DIA
1. Leilura, discus.ão e votação do relat6rio da

diretorili, . balanço ,eral, demonetração da eonra de
lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, reíe
reeres ao exercício encerrado em 11 d. dezembro de
197i;

2. Eleiçäo da diretoria e fixaçäo de leUS hono
. rárioa;

3. Eletção do Conselho fiscal e respectivos su-

plentes, e- fixação de aeus honorértoa;
.

... Assuntos de taterease social.

AVISO
Achem-se ii disposiçäo doa aenhores i4Cionistas,

Da sede social desta socíedede, os documentos a que
8. refere o artigo 99, do Decreto- Lei n.O 2.627 de 26
de setembro de 1940.

Jaraguá do ôul, 27 de fevereiro de 1974
Pedro Doním-Dtretor Gerente

CPF n.O 103938979

Asssembléia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores ecíontstee desta socie

dade para se reunirem em Assembléia Geral Extraor
dinGria a realízer se no dia ãO de abríl de 1974, às
11,00 horas, em nossa sede social, com a seguinte

ORDEM '00 DIA
1. Autorização plJra elevação do capital social de

CrS 800.000.00 (Oitocentos mil cruzeíros], para Cr$
2.000.00000 (Doia milhões de cruzeiros),_ por subscri
ção em dinheiro;

2. AssUDtos diversos.
Jaragúá do· Sul, 27 de fevereiro de 1974

.

Pedro Donlni-Diretor Gereute
CPF 0.° 103968919

Dr. FraDcisco Anloaio PiceioDe
:H ::2 .D -.: co "'" c.:milt_:H. 1'7

(C.P.F;) N.o 00(384179

Oirar.ia EI Olhllca de Adulto. 8 OrianlS.
Partol - DoeoQal de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DK NA.ZARt - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramol, 41.

eo_upA - .""NT"" cAr....B.I]!I(.... -,
-'Jar�guá Veículos S.A.

CGCMF -o o 84436688/001
Edital de Convocação

\
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os lenhorel acionistas a com

pareoerem à Assembléia Geral Ordinária a ser rea
lizada no dia 30 de abril de 1974, às 10,00 hora8,
nll sede .ocial estabeleeidá ua av. Mal. Deodoro da
fl'onceca, 930, em Jaraguá do Sul (SO), 8 fim de d.
liberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
/ 1.0, - Exame, dil�cussÁo e deliberação lobre o

Balan\,o'Geral, demonstraçlo da Conta de Lucro.
e Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do Con
selho Fiseal e demais documentos referentes ao
exercício SOCial enoerralio em· 31 de dezembro d.
1973; . J

2.° - 81e1910 do CODselho Fiscal e suplente.
e fixaçlo dos 8eus respectivoll honorários;

3.° - Ratifictção do cargo de Gerente ,Admi
ni.tratiTo II fixaC}&o dosll8us relpectivo. honorários;

4.° - Outros alliluntos de interesse da Socie
dade.

"

AVISO
A diretoria desta Sociedade avisa a08 8enho·

rei acionista8 qne. e.tão a Bua dilpoliçllo na sede
social, 08 .,oo,umento8 de que trata o artigo 99, dO'
decreto-lei n.- 2.627. de 26 de s"tembro de 1940.

Jar.g.á dio Sul (SC), 1 .. de março de 1974.
Rolli Bruch - Diretor Gerent.

OPF n.· 009960419
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CO-BREIO POVO, SABADO

Montanhas altas, atrevidas,
Seguram neves outonais

1.716.681,24 Que 8amadas às invernais
Trazem seca -emestral "'(32.322,53 Coas águas em gelo retidas.
Mall os poços se encherão

6.762,07 Na Primavera 8 no Verão
2.439.b 14,80 Voltando "la vit." 80 normal.

4:
"Buona gente", honesta, de bem,
008 natura assim labuta,
E para veocer na luta
Seus telhados tem de pedra
Como a8 paredes também.
E a água de cada qual

9ã1.243,24 Vem do poço comunal
Se no' seu ela não medra

- 5
504.225,08 Pois lá Domenica naseeu,

Da fam1lia dos largura,
Olhos castanhos, boa altura,
Trazendo n'alma "Il -amore" - gentil
Que ajuventude sempre 001 deu.
K vltm aorêem: zarpar!

6.762.07 Com os pais faz se so mar

2.4ã9514.80 Para os rumos do Brasil.

jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1973 . 6
,

. •

• o Eugenio Savoia navega
.

lsolde Gosc�, Diretora �resideDte. - C�F: n·o 004.353.25� Coas SU8S velas amenas,
Walter Eugem? �eroer �osch, .�Iretor Sup.erlDtendenle - C F. n.

ÍI
004 353.269

� Muitas pe1S08S, três centenas,Osmar Bertel, Técntco em -,ontabilldade Registrado no C.R.C. sob n. 3865 e no Corajosos emigrsntesD.E.C. 0.0 2771 CPF: n.O 005.723.149 Povo que a umaidéi�se apega:

D t
- ti C t d "L Pd" d . Lançar na terra a semente

emons raçao - a . on a e ucros e. er as encerra o em. E no "Nuovo Continente"
3 t de dezembro de 1973. 'Mais feliz ser do que antes.

'7
Na jornada, curta parada:
Aguada em ilhas das flõres
Já 00 Brasil, pais das cores ..
Mas logo a febre amarela
Os fez seguir caminhada.
A Itajài vão. E a Blumeoau
Em menor e. à vela nau
E contentes descem dela,

DO

Ind6stria de Calçados Gosch Irmãos S. A.
/

t) \ COCMF: 84....29.729/00t
, Relatório da Diretoria

,> Senhor�s Acionistls
'

.' Cumprindo as determlneções legais e estatutárias, temos II satisfação de
submérer a V; S.aa, o Baleaço Geral desta Sociedade, bem como o demonerrettvo
da coere de Lucro. e Perdas, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, rele-
renre ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1973. ,

"

Embora os dados que ora epresememoe demoaarrem a fiel siluação 'eco
nômica e financeira da sociedade, coloeemo-nos 'ao inteiro dispor dos eenhorea
Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que desejarem obter.

jara(luá do Sul (.5C)� 26 de janeiro de 1974
lsolde Gosch, Diretora Preetdenie - CDF: n,O 004353269

Walter E. W. Goseh, Diretor ôuperlntendente - CPF: n.· 004353259

Balttnço Geral Encerrado em 31
.

de dezembro de 1973
ATIVO

Imobilizada
Imóveis e Benfeilorias. Ativo, Imobilizado cl Rellvaliação

Esl6rel
Móveis e Lltensfltoa (Matriz e Filiais), Máquinas e Assessórios. Uten
síiíos Diveràos; Veículos e Semoventes, Marcas e PatenIes

Participações
·ReIUzi,el

lnvenrértos (Matri.z e Filiais), Ernpréetímo Lei 1.474/51, Depósitos Fis
cais, Empréslimos Eletrobrás, Obrigações Trebelhtsres, Depôstros Su
dene, Depósitos, Sudepe. Depósuea Sudern. Ttrulos a Receber, Contas
Correntes Representantes, Depósitos Pundese,

.

Fundesc Aplicações
Subscritas

Disponibilidade'í
Caixa, Bancos conta movimento, Bancos c/2 movlmemo

Conlas de Compensação .

Ações Ceuctonades, F.G;T.S. conta não optantes
�

429.108,59

195390.37
59360,00)

PA.SSIVO
Hio Eligivel .'

Capital Fundo de Reserva Legal, Fundo de Reserva Especlel, Fundo
de Depreciação, Fundo »t Devedores Duvidosos, Fundo pl Aumento
de Ceptral.: Fundo vt Indenizações Trebelhtstes, Fundo Espectel Au
mente de Capital Lei n.e 4357/64, Fundo de Deprecraçõea e RellvlI
liações,. Fundo de Ações Bontflcedas, Saldo II Dtspoerção da Assem
bléia
Elig'vel
Contas Correntes:

Diretores, Diversos, Empréstimos Bancários, Representantes
Oonrae Transilóriaa

Fornecedores, Operários, Retenção na Fonte
Correções Monetár_ia8 _ . ,

Saldo à Disposição da Assembléia
Conlas de Compensação

Ações Caucionadas, F.G.T.S. conta não optantes

828;238.18
2.366,14

166690,09

DÉBITO
, Compras, Compras Atacado Lolas, lmp, sI prod. Industrtelízedos, Im
posto Mercantil, Frelel e Carretos, Forçll e Luz, Salários e OrdenlI-
dos, �eguros Acidentes de Trabalho, Outra8 Despesas Fiibrica, Comissões Dis
pendidas, M·er. Trasferidas da Matriz FI. 1, 2, ã� 4, Compras FI. I, 2, 3, 4, Mert.
Trasr. de Filiais FI. t, 2, ã, 4. Imposto Mercantil FI. 1, 2, 3, 4, Ordenados FI.
I, 2, 3. 4, Alugueis FI. 1, 2, 3, 4, Luz e Telefones FI. I, 2, D, 4,' Seguros FI. 1, 2,
3, 4. Outras Despesas FI. I, 2, 3, 4, Previdincia Social FI. I, 2, 3, 4, Impostos FI.
1, 2, ã. 4, r.G.T.S. I, 2, 3, 4, PJ.S. FI. I, 2, ã, 4, Despesas Financeiras FI. 2, ã,
4, Publicidade FI. t, 2, 3, 4, Honorários Administração, Ordenados FUDcionárioa.
Previdência Social, Seguros, Material de Expediente, Publicidade e Propaganda,
Substituição e Conserlos, Combustíveis, Impostos e Taxas, Telefone, Selos e Te
legramas. Despesas Bancárias, Donativos, Outras Desp. Administracão, Veículos
cl Cusleio, Salário Família, Despesas de Viagem, Indenizações, Fundo de Garan
lia Tempo de Serviço, Pronto Socorro, Multas Samaa, P,I N., PJ.S., Proterra, Ju
ras Dispendidos, Desconlos Oispendidos, Fundo de Depreciações, Fundo de D0-
preciações, Reavaliações, Fundo' pl Devedores Duvidosos, Flindo de Reserva Le

.

gal, Fundo de Reserva espeCial, Saldo II Disposição da Assé'mbléia
Cr$ 6098.986,99

CRÉDITO
Mercadorias Tranf., pl Filiais, Vendas. Merc. TranferidCls do atacado fli Filiais,
Mere. Seção Atacado Vendas FI. " 2, 3, 4. Merc. Transf. p }4'i1illlis FI. t, 2, ã, 4,
Juros Auferido�, Descontos Auferidos, Outros Resullados, Inventários MalrlZ. In
ventários Filiais 1,2 •• 3, 4, e LUCROS E PERDAS, Or$ 6098.986,99

jaraguá do Sul, ãl de dezembro de 1973
Isolde Gosch, Dire'or Presido

Wlllrer E. W Gosch., DireI. Super.
OSn1êJr BarteI, Técnico em . Conlab!lidade Rea-islrado no CRC sob n o 3865 e no

, D.e.C. sob. n,O 2771

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Acionistas: ,

Os abaixo lIssinados, lPembros efe·tivos do Conselho Fiscal da INDUS
TRIA DE CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A .. tendo examinado minuciosamen,
te o Bolanço .Geral e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas referente 110

exercfcio de 1973. apresentados pela Direroria ..com fornecimenlo de, todas as in

formações e esclarecimentos 8olieilados, declaram ter pncODlrado todas as contas

e documentos em perfeita. ordem e correção e são de parecer que os mesmos me

recem ser aprovadlls pela AssembléIa Geral
Joraguá do Sul, 25 de Janeiro de 1974 '

.

Eugenio Vilor Schmöckel
Ingo Spliner

Mllrlll Joesling/
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A.LBERTO BARBOSA

(A nonna Maria Menel Nioolini)
,8I

Sua vida é como um sonho
Nascido am Via Lentiae
Que conhece quem inda vai
À Belluno "tutta bellezza",
Àquele mundo risonho
Entre OI Alpe. implantado
Onde "ii Píave" alvoroçado
Busca o golfo de Veneza.

-2

Fora a viajem gratuita,
Ordens dA Pedro segundo.
E chegando ao Novo Mundo
Ganham sementes. Serrotes
Dá-se àquela gente 8foita
E espíngardse e maehadoe.
De Ioíees e faoõei armados
Cuidam de buscar seua lotei.

9

Um mundaréu de .pomsres,
Peras belas e muito !lãs,
Cerejas, noaes, maçãs
A paisagem dominando,
Um bosque perfuma os ares,

Pequeno.. isolado, lindo.
Baixo "U Sole" sempre sorrindo
Vão lavouras vicejando.

Lá em meio a matagais
Rio' doa Cedros os esperava,
Onde "ii tigre" inda .urrava
E matava e punha medo
O que hoje não há maís.
Por pica paul! I!tiradss
Nossas onça. dezimadss
Foram �todall logo cedo.

3 1.0

E no andar delsa aventura
Demenlos é cortejada,
Procurada,delejada
Por Giovanni, dOI Menel,
Uma �6a eríatura,
Alto, louro e muito forte,
Olhol!l verde lá do norte.
Da BenODO onde. nasceu.

II

E o par apaixonado
Se OSSOll em Blumeneu.
Onde descera duma nau
Fora embarcar na nau da vida.
Ela de preto, o vestido
Indo às pontas dOI pés belos.
Um broche d'ouro. E anelos
Vestia o'elma embeveeída.

Deles nasoeu "nostra" Maria,
.

Olhos verde-acastanh8do,
Pai e mãe assim mescladol
No seu modo de ver o mundo,
Um mundo que lhe sorria.
Sendo Eugenio a seu contento,
DOI Níeolíní, de Trento,
Viveram "ano amore Ieeondo",

I3

B foram pois, já eesadoe,
Em Nereu Ramos pioneiros,
Em Jarsguá, dos primeiros,
Em Rio dos Cedros nascida
De um par de Apaixonados,'
Vem do "albore" republicano
Nossa "noooa" de Belluno,
NOlsa "Doona tão querida.

em geral, e�pecialmente
Gaita e Acordeões

Completo sortimento com 8 a 120 bllixos
Bandoneon

Pianos: .Fritz DobbertH
Grande Variedade de modelos

Harmônios -Bohn» .

ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS
Guitaras e AmplUicadores

Instrumentos para Orquestras. Bandas e
.

, Conjuntos Modernos:
Violinos - Violões -' Bõndolins e Banjos
Plautàs - Clarinetas - Pi,stons - Sáxofones
Trombones - Baixos e Balerias completc1'
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchis

Métodos - Cordas e Palhettls

Instrumentol pl Fanfarras: Bombos - Tambores. - Pratol e Corndl.
. I

ParlJ Músicos Profissionais forneço também InstrUmentos Estran
geiros: Violinos, Flautas e Clarinetas, lipo «Boehm». Distons, Trombones

Saxofones. bem como Bocais e Boquilhas estrtlngeirtl,s.
Para maiores Informações, consultem a

EXPEOIÇAO "LYft lU MUSICAL· DE PAULO KOBS
Rua Jorg.e Lacerda. 242 Cllixll Dosral. 39

. São Bento do Sul - Santa' Catarina

7

;
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'Hoje às 16 horcs, no Beira Rio Clube de Ccmpo, sensacional tira tei�a
entre os Rotary Clubes de Jaraguá e Guaramirim numa partida de Fu
tebol Suiço.· Atlétas bem treinados. alí se :apresentarão para uma sele

.', 'cionada .tcrcídea que vibrará com os "azes"· da redonda.

CORREIO \ 00 POVO
ANO LV N,O %.778oJARAGuA DO SUL (SANTA OATARINA) Sábado Z3 DE MARÇO_DE 1974

FIM
A XIV ConferêDCla do Dis

trito 465, de Rotary Interna
tional, realizada de 14 a 17 do
corrente, em Lages, al�ançou
absoluto sucesso. Represêntou
Bm Cartel, Presidente de R. I,
o dr. Salazar Leite, de Pertu
galo O ponto alto deu-se no

domlDgo, no "Conta Dinheiro",

DE
onde :28 companheiros do R.C.
de Lages, %Z do R.O. Lages
Norte e Z6 R.C. Igara, ofe
receram _ mats

.
suculenta

churrascada dos 11ltlmos tem
pos. U� promoção rotirta
que valeu reconhecimento à
Prtncesa da Serra.

"A IDosofia básica do govellno do genaraI Geisel é a
oooperaçlo com os países latlno-amertcanos e, principalmente,
com os paises sul-americanoB, harmoulzando 08 interessei
nacionais dOI patses" declarou· o chanceler Azeredo da Sllva
A Imprensa do Paliclo do Planalto, depois de encontros man
tidos entre o Pres. Ernesto Geisel e· os presidentes da Bolivia,
do Chtle e do Uruguat, implementando medidas projetadas,
mas ainda nlo concretizada..

,

'

Depois de cumprir no
ve anos' d. magistéllio
em Jaraguá do Sul, o

.Itimado cidadão Geral
dino José Ochner deve
r' tranlferir - e par. a

oidade de Rodeio, juota
mente com lua dignis
lima esposa, palsando a

lecionar no Ourso Nor
mal dai Irmã. Cat..quis
t8l.
Geraldino José Ochner

com sua simpatia e boa
disposição grangeu um

vasto -circulo de amiza
defl, tendo sido guindado
para o elevado 1),08tO de
Presidente do Grêmio da
Juventude, cargo que
exerceu por dois longos
anos. Aqui em Jaraguá

do Sul formou-s. aind.a
no Oureo � Técnico de
Contabilidade, exercen
do o magistério no Giná
sio da Barra do Rio Cer
ro, na Ilha da Figueira
e no Colégio SAo Luis ß

onde deverá deixar as
,audadel de seus muitos
aluD08_

Ao aotieiarmes a sua

despedida da Pérola do
Vale do Itapoéú, o faze
mos c'om os votos de
que na simpática Rodeio
encontre a realização de
seus sonhos e triunfé
como' aqui triunfou como

legitimo Ifder, sempre ao

lado de sua dedioada es·

posa El'Yira Berri Ochner.

SEMANA
Na presente edlQlo o escrt

tor e sociólogo Augusto Sylvio
Prodöhl, volta com seus es
critos. Portador da "Ordem
Titular dos Caballeros da
Amértca", pubDcada em ou
tra parte da edlçlo o artigo
"Geisel, o Luterano", com '""'"
tas para o Prelldente da Re-

=====

púbDca que íníeíou o seu man
dato em 15 de março de 1974.
O seu comentárto 'tem bale
numa pubDcaoao da II!;CLB
Igreja Evangéftca de Confls
IA Luterana no Bra8il, que
merece ser Ddo e sobre ele
ser meditado.

Em Guaramtrtm, na reunilo rotirta, ent1veram presen
tes o dep. Octacillo Pedro Ramos e os srB.,Silvestre ManDes
e Sallm Dequech, Prefeito e Vlce-Prefeito'do vtztnho município.
Na oportunidade foram aclaradol' os problemas com ensino,
onde Cri 180.000,00 serio apDcados na eonstmçao de nova Es
cola BASD e o dos telefones, sendo previstos 100 terminals
até 1975 e 3&0, para lUSO, devendo ler reformada a atual li
nha fisica até Jaragui do SUl, em setembro de 1974.

,A Líbia persiete em lua me- a sua neutraHd.de no eon-,
dida de oposiqlo A declsAo flito do Ortente Médio_ A
árabe de suspender o embar- emissora de Beirute, a nega
go de petróleo contra os Bs- tlva da Líbia e da Sirla em
tad08 Unidos, prometendo sUlpender o embargo reDete
manter unilateralmente o boí- ,repúdio às .manobras, decep
cote até que o governo de ções e menUras da politica
Waschtngton prove com atos norte-amertcana

=====-

Um plltolelro que Unha no bolso uma Dota de pedido
de resgate A Rainha Eltzábeth Segunda, Intercept,ou e crivou
de balas com uma arma autoDlátlca, o automóvel em que a
Prtncesa éAnne se dirigia ao Palácio de Buckingham com o seu

martdo, o Capltio Mark Phlltps. A poDcia Informa que o Pisto
leiro foi preso em lIagrante e será submetido, à justiça. O
atentado deu-se às ZO hB. em uma ampla avenlq._ distante a
200 m. do Palácio. .

\

89 nações fizeram-se repre
sentar nas solenidades de pós
Be do Presidente Geisel. Pat
Nlxon atrazou a ceremôDia
em 4 minutos porque a lua

legur.nça encontrou dificul
dades no momento de sua en
trada no plenário. E I houve,

, l

também, Incidentes. Um fun
clonárto acusou alguns depu
tadol de retirarem das ppl
tronas as iDdicações de seus

ocupantes, exigindo os r4;lpre
sentantes do povo, a retirada
do zeloso funcionárto, o que,
de fáto se deu. /

Aprenda a ceder em favor de muitos, pena
que alguns inlprcedam em seu beneffcio nas si
tuaçõe �esagradáveis.s

r=:

Encontro Rotário
\

Alfa Oent-al - I Ido.
Bruno e MArio; AI�o Es
querdo - Mar lo, �or9al
(II Norberto; Center/alfo -

Rolli, Moacir e Rocha;
Oentro Avante -f Max,
Behling e Dietric�; PontaDireita - Guenther, Lo
reno 8 Rudolfo /e Ponta
Esquerda - Oarloe, Ja
noário e Schmöckel. Mé
dicos da equlpe: Kauf
maon e MazureFhen. Juiz:
Buhr. Masl8gjsta: Cruz
'I'êenleo: Silv�. Prepara
dor Físteo, KohlbIlch. As
camisas serä/o ofertadas,
pelo Kohlb�ch, a taça
pela firma WEG e a bo
la pelo Mário Tavares.

.

Será lloia luta de gi
gantss, onde entre mor
tos e feridol tod08 88

salvario, certamente.

Os ROI.' y Clube. de
Jaraguli do Sul .e Gua
ramirim tem encontro
marcado para ,as '16 h. de
hoje, no Beira Rio Olu
be de Campo. � o segun
do encontro que lIe rea

liza sutre os doil olubes
de serviço, tendo-se ve

rificado o primeiro na

,izinha cidade de Guara
mirim, há dois anos.

A. finalidade, do eneon

tro ã o da oonfr.teniz8çiio,
onde desponta na parta
e�porti'a, uma renhida
partida de futebol suiço,
integrando os postol OI

próprios retartanos, em

forma de retezament9.
Os treinos tem sido in

tensos para melhor ren

dimento da psrtida que,
oomo .e sabe, pela pri
meira .ez foi ,anoida pe'
los rotarianos de Guara
mirim, jogando, natural
mente, em calB.

Os atléhs convocadoa
• que devem iotegrar a

aquípe de Jar&e"' do Sul
são os seguinteil: Golei
ros - Lourinl, Zioo e

Aldo; Béque de Espera
- ho, Neco e Barbosa;

�

Vende�se "

I
Apartamento com 100

m2 - No primeiro andar 't
do Edificio Píeeollí - com

Garagem individual - 3
qll8rtos 2 salas e demais
Dep@ndéaeia•.
Ver com o zelador do
Ediffoio.

Mário Tavares da Cunha, Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

EDITAL
Pelo Prelente Edital, fioam intimados para pe

garem no prazo ll'gal, 08 títulos que ie aoham em

Cartório para protexto 08 Senhores:
Darei Schwirkowky da Silva e Lili Sehwirkows

ky, rssidentes em Rio Oerro; e Amides Martins, re-

lidente nesta eidada. ,

Jaraguã do 8ul. 21 d" março de 1974
Ligia Maria Eiohinger Siewerdt; Esorevente

GEISEL.
,

Lulerano
.sOMOS primitiVO', em um sen ti- se crescimento espiritual brasileiro, de

do sensorial somos primitivo•. Somoa evolução, de tronscedentaUdade cristoló
incuravelmente periféricos, agarrados a gice.
umll Il'largem remota' de uma galáxia As religiõell antropocêntricas e as

que possui um bilhão de estrelas. Com filosofias, que tem sido IÜO claramente
.. ejuda de DOS'II estrela lemos lenta- limitadas às dimensões terreatres e en

mente evoluído ,da prodigioaa "lama ar· cerradas no pensamento e no comporta
queoz6ica", em que tanlas experlênciaa mento huma.o; tem, nos dias que cor

biológicas fO�lIm feitas. Ascendemos da rem, a oportunidade de se 'ampliar pela
mesma primitiva "sopa quente e ral." i.corporaçöo de umi! ,sensibilidade qUlln
("Warme duenne Suppe" de que fala �ro ao novo cosmos revelado. Existirão
J.B,S. H:'Ildane, o astrõnomó; da mes, os que chamarIam esta lItitude, esta ex

ma sopinha rala uO quol lambim evo- pressöo, de ama filosofia, de "religião".
luíram os azulõea, as rosas e um milhão Nós destacamos uma nota de humildade
de outros orranismos maravilhosamen- e de �speran9a nesaa .5infonia SidereI
te bem construídos_ Evoluímos. Cristológica, senão de lIHa e viços.

Devemol a partir dAi viver com a emplitude. Porque quer.emos construir
consciência desses faloa cósmicos e da novos mundos de idéias li'! de beleza.
noasa ascendência, não Imp�rllil que 'tal Queremos Religião ,

conhecimento seja perturbador para Oll O cristianismo é, IIntes de tudo um

no"sos erédoa rígidos� exclusivi8tBS. AI- Pato e uma Pessoa. Não uma sistema
can�amos um estagio em que essa as- tizaçöo intelectual, uma codificação es

censão eutomáticll, lenta, leve e hesitante tatutária A doutrina
-

crisUi é realidade
Dão noa é mais bastante, - a nós da objetiva, realidade vive, não 'merá dou
eapécie consideravelmente inteligente e trina. O cristianismo desfruta a vida de
11m tanto iDformada, que se élulodenomi- uma Pessoa que ae dedarou "ser" a

nou "homo sapiens". Podemos, Ilntrelanto � VIDA ,e, não apen.... gelidez de um

conscientemente, apressar o nosso' de código que não pode dizer o que é, por
aenvolvimento. Dltvemo-nos esforçar não ser uma realidade morta.

por um crescimenlo Em tamanho, em A doutrina cris ii virli sempre de�
força, em longevidade, mas um cresci- � pois do Cristo. O que nöo aconlece cOm
mento primariamente nas qualidades que nenhuma outra confissão religiosa, onde
se associam 4 mente; Um desenvolvi- a doutrina vem sempre antes. A doutri
mento que inclui aqueles "indefiníveis na criltö só é v li I i d I!I porque f (l i
delicados" - o coração e o upírilo, li "revelada" por Jesus. O único que veio
alma. A evidência mostrll claramente que do Pai. Que conhece o Pai Que é um

lemos a potencialidade nöo apenas de Deua com o Dai. Daf 8 razão do Cris
DOS conformar lIO tema cósmico de to exigir a adesão a ele anles de tudo.
Crescimento, maa talvez mesmo de ela- Ao paSbO que "os líderes de experiên
borar ou de revisar algumas daa suaa cias religiosas" apelam antes para a

leis nalurai.. E.volução. doutrina, porque a integridade pessoal de·
x x x lés se dissolve 'no pó A morle impede

, Geisel, o luterano, .5ua Ecellncia que sejam Vida. Caminho. Ponte. OeD-
o Senhor General Ernesto Geisel, b9je tro-(João Mohanll).· (
o primeiro Preaidente '''nöo católico" do A fé crlsrá não" é, pois, primordi
Brasil, é um_ teslemuDho histórico des- .lmente Dem demllsiödamenle uma inter-

I

AugU$to Sylvio Prodöhl

(Da "Orden Titular dos Caballeros da Amerioa")

comunicaçöo "de idéias", e sim. uma

intercomunicação "de pessolils". A Pes,
soa de Jesus e nossa pessoa. O Crisri
aniamo é compromisso "bilateral" vivo.
Pas8ará o firmamento, passará a terra.
mas não pdssará nenhumtl afirmé!ção
sofda dos lábios de Jesus Cristo. Tudo
o que ele ensinou, tudo o que pediu, tu-'
do O que prescreveu; ludo o que insti.
tuiu tudo o que prometeu tem solidez de
rocha. Validez de Eternidade. Prelisa
merJle por ler aido ensinpdo, pedido,
prescrito, insliluido, prometido por ele.

xxx

Um. coisa é cerla, escreve o Pas
lor (luteraDo) Augusto E. Kunert, - "a
Igreja nöo pode fazer concessões. lO
mundo para, tornai te agradável. 1810
represenlöria o prejuízo da fidelídade e

da verdade do Evangelho. Qualquer mu
dança na base de sua pregaçöo a fará
desol>ediente, desviando- a de sua fi nali.
dade: a de servir 110 mundo com o pão
da vida."

Em seu Boletim de Julho do ano

passtldo, o "Informativo Evangélico Pa
ra os Meios de Comunicação Social"
(de São Leopoldo, RGS), divulgava em

Editorilll, aob o !Írulo de "O Candidato
luterano ernesto Geiael", estilo evan�

gélico, sóbrio, que "Brnesto Geisel, ne

to de um pasror luterano, é indicado pa
r. preaidir a maior nação carólica dó
mundo; é um sinal dos tempos e pode
representar um paaeo muiro amplo na

abertura ecumênica." O Edilorial:
- A indicação dó general Ernealo

Geisel para suceder lIO general Médici
na presidiocia da República, embora
não altere oa rumos da Igreja Evangé
Irea de Confissöo luterana' no Brasil
(IBClB) nos seus objetiVOS específicos
no terreno temporal, implica em auspi
ciosas expectativas que poderá\) se re

flelir benéficamente DO trabalho evangé
lico. Ainda no terreno temporal" é sir-,

nificativa a evolução histórica e socio·
lógica que permite ii um general brasi
leiro, de origem alemã, sobretudo de for. t
mação luterana, ascender a suprema ma

ri.tratura do País. O falo não é e'tra
nho ao mundo moderno: Kennedy, cató
Iico, 'oi presidente num país de maioria
protestant". Agora, Geisel, neto de um

pastor luterano, é indicado para presidir
li maior nação calólica do mundo.

- e um siDal dós tempos e pode
representar um passo muito amplo na

abertura ecumtDica. O. demais cristãoa "�
brasileirós certamenle não lerão mOlivos
de sobressaltos na 'prática de 8,ua fé, e

lemos cert,eza de que todas as fa'cções
setão tratadas com equidade. '

'

- A lEClB rejubil�-se com a no

lícia. Por vários motivos o nome do Ge- '

neral 8roesto Geisel é grato à comuni·
dade evtlngélica, Entretanto. a hora Dão
é só de jÚbilo e featas. Tal aconlecimen
to envolve uma enorme soma de respon
sabilidades, não aó pessooia como co

letivas. E, se a um luterano pela pridJei
ra vez é IJlribuída tal responsabilidad2,
devemos di:r:er·lhe e esperamos que'
compreende, da profundidade de nOssas

preocupações COIn a maioria do povo
brasileiro, suas aspirações de paz, suas

JJ

neceesida'des materiais, de trabalho, de
educaçöo, de 8ubsistência, enfim, de uma

existência digna de um ser humano.

- Temos confiança em que o ge 'I
Mral Ernesto Geisel, - conclue o edi
torial, -- foça um Governo inleiramo!nle
voltado para os inleresses brllsileiros,
pllra que e Hislória registre, no futuro,
,a alegria da comuDidade evangélica de
ter tIdo um dos s"us na presidência
_do Brasil, que não deslustrou a origem,
dando aos brasileiros, li felicidade de
um mandatário íntegro e respeiíado." ,
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