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I1 aragua· .:0 '. U .' no. o Prefeito Eugê:iO XStr�be, éseeve na semanal l,
, d D' 1 I que passou em Brasília mantendo vários contatos i, Comissão e IVU gação e �prensa com o Senador da República, Otaír Becker, vers- I,i Boletim N.O ,,11 .

sando �1Jl?re assuntos admínístratívos, e bem como a ,
i . '�'.

'.
. 'respeito dos festejos do Centenárío. Na oportuni- I

I Inteçrantes da Comissão' de Promoções doi. ,dade ó alcaide [araquaense. voltou a solicitar empe- 1
! festejos do Centenário deste, município" estiveram nho do representante catarinense no Senado Fede- !
i reunidos no Departamento de Turismo' da Munící- ral, a respeito de oficializar; convite ao maestro-Isaac J
, palidade com o Presidente' da Comissão Municipal Karabechewskí, o mais famoso do país, para que' 1.1 de Esportes. Em pauta a, elaboração de um proqra- seja uma das ilustres presenças quando dos festejos Ji ma esporttvo para 9 período dos, festejos de 24 de . do Centecário doMunicípio O maestro Karabtchewskí, ii Julho a 1.0 de agôsto do correnee ano. O cumpri- viria a Jaraguá do Sul para reger uma orquestra sín-

I mento de um calendário esportivo naqueles días föníca, provavelmente a da Universidade do Para- 1
" está condicionado aQ,J término· das obras de...

cons-
. ná, ou de Santa Catarsna ,O -maestro responderá ao i

, trução do Palácio de Esportes por uma -censmno- senador oportunamente. J1 r ra desta cidade, Caso' aquela cancha esportiva es- ,x x x ,

Ii teja concluída' será cumprido extenso programa es- Na XIII Convenção Distrital do' Líons. Club. .,

i portivo de salão.
.

. levada a efeito dtas 2. .3 e 4 de Abril. a Comissão �
i x x x de Divulgação e�Imprensa do ANO 100 de Jaraguá I

I .
Na proxima segunda feira a Comissão Pró do Sul. fêz junto aos quase :2 mil convencionais a i

, Exposição Agropecuária. que terá por local o pa- divulgação dos festejos que serão desenvolvidos de 11 vílhäo de Exposições João Cleofhas (Agropecuário) 24 de julho a 1.0 de agosto do corrente ano. quan -I1 desta cidade, também quando dos festejos do ANO do os catarinenses poderão, conhecer a pujança des-
.,

I 100. voltará a se reunir quando serão defínídos as te município. hoje considerado como dos maís im ,

I últimos aspectos relacionados com a mostra de ím- portantes dentro do contexto estadual. Em cada
.

t
! plementos agrícolas e montagem do esquema para pasta usada pelos convencionais foram. colocados os t,

que a promoção venha a alcançar o sucesso dese selos oficiais de centenário, além dos integrantes da
!! jado� A reunião desta segunda feira será nos escri C9missãQ, de Divulgação que pe!-'tencem aO próprio .,1 tõl'ÍQS da ACARESÇ..:de J�@guá do Sul, Lions de viva voz terem convidado os convencio- �i x x :x: nais a nos vi�itar�m, .no períQdq acima. Por falarmos �I Já foram remetidos para Brasília farto material ne Li0ns CluB. 'Distrito L-lO a convenção de 1977 ,

! de divulgação dos
1

festejos do 1 Cf
•• celiltenário de Ja- I será levada a efeito aqui em -,Jaraguá do Sul. J� raguá do Sul, q_qe passarão a ser veinc\!lados atra- ...� =. J. x,:

-

x
.
x,c

.

-

.' -

.,' .. 1, vés da Agência Naeional em seus ,"programas diá·
.

A Comissão de 'Dfvulga'ção e Imprensa' do
t rios às 19hs, quarito então em todos os quadrantes ANO 100. já está fazendo a distribuicão em massa 1
J do país se tomará conhecimento a' réspeito -das fes- junto as emprêsás locais de selos auto-colantes para 1
I tividades do ANO 100 de Jaraguá_do Sul. que todas as correspondências que sejam expedidas !
'I ' r, I X X i' .' ( para outras cidades pelas emprêsas que compoem J
, Também nesta segunda feira empresários que nosso p�rque industrial. levem a divulgação dos fes··.

!, formam' ,o grupo diretor da Associação Co�ercial e tejos do 1.0 centenário do município de Jaraguá do
! Indqstrial. deverão reunir-se com a comIssão Cen 'Sul. Idêntico trábalho vem' sendo feito junto a ho !
1 traI da qual o Sr. ,Prefeito Municipal Eugênio' Stre-'

,

mens público,s catarinenses acostumados a respon- J
I be é se\! Presidente' e bem como membros da Co- derem diariamente enorme gam� de .

corIespondên-' 1
1 missão de Promoções N. discussão a exposição in- das. ',,]
1 dustrial do Centenário'. Acontece. que não há ne- x x x

!
1

nhuma confirmação que possa tranquilizar aos orga-
'

Atenção Jâraguaenses.•Receba .,
nizadores da Exposição quanto a liberação de balões bem em sua residênda''''os pesquiza- ,

i infláyeis daJsecretaria da :Agdcultur:a. Ie' como o tem- dores do Rotaract Clube. Vamos mos- !
1 po urge. é necessária uma definição quanto aos

.

trar toda nossa colaboraçã,o. para que I
I loçais dã mostra, que deverá dar .imagem aos que possamos abrigar mai.or número pqs-' !.
,i nos visi�ar sobre a linha de produ�ão do" 3.0 parque sível de' vis'itantes. I
��---------------------------�-------------

IRB reclassifica�'
.

Jaraguá
(Matéria forrnecida- pêlO ,ç:�fPO" de E3ombeiros Voluntários- de Jaraguá do, Sul)
O Instituto de Re81J8� conseq.ülmt@ eC()ßomia 1;10 do Estado de Santa cia} colaboração presta-

gU.t?8' do Br.sil (IRB). ,pua todos aqueles que Catarina, para manuten- da pelos órgãos Munici ..
enVIOU nota à imprensa, segu8.rem s'eus bens çio, do pl�Dtão . perma· pais, E�t!!dua.li8. e, fed�"reclas!'ificando a cidade contr8 o risco do fogo. nente da corporação. - rais existentes em Jara::
de J,aragUá do Sul. no - Os, requisitos que. Jars- 'Sistema de DDD pltra,08 guá do Sul. _ quando do
que diz respeito u taxas guá pos8ui, 9 que mare- tel�foD8S - Serviço de levantamento de dados
Oe ri.eos d. incêD�Uo, cau tal' cI8�8ific�ção. Teléx. - Rodovias de i executados paIos técn:i
P?sSando nosso Munici- eonoiste 'no seguinte: .._ 8cesso em Condições cos 'do IRB. Outro tópico,
pIQ do Gupo 4 p!t.ra o . Existência de um Corpo aMitáveis. com previsão foi' () voto de lounr à'
Grupo 3, Esta reclassifi- de_�omb..,ir()&1, om pleno de ligação asfáltic!1

.

�m Prefeitura ;Municipal. e
cação coloca Jaraguá funcionam&lJto. que pode curto espaço de"'--tempo. à SI\ M'ÄE, em, virtud,� do
do �ul, num plano de demunstrar I$través de Foi atribuído médto 8S- trabalho de dotar', a ci
equivalência com cida- seu registro de incêndios. pecial à AS800iaoão 00" dada. de pontos de capdea Como Climpo Gran- I todos 08 sinistros ocor; marciaol e Industrial JIl- tação de água ecoloo&
de. Caxia"l do Sul. Cuba- ridos nos último� oito 'raguaeose, que teve a 99.0 ,de hidrantes na rede
tã�, Florianópolis, Ma-. 8n08, __ Existência de iniciativa de 'iniciar mo- distributiva de águas. EmceIó, Natal. Piracicaba e

.

Convênio e�ntre ° Corpo vimento para obtet, esta 8fote88. foi devido ao 8S•.

o'Utr�@, havenQo uma de Bombeirolil e o Ooyer- reclassificação e II espe" forço a uniAo jauguaen-,

ses. que 11 população po-�������������������������������� der' ulu�ui� de8�8 ,be�
Dt;flcio8.

do Sul
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I ,Jar�gur_ e -suà <��
.. Integração Rodoviária ."

..

1. .
... \ "\", t , ....

Não é de hole que Jaraguá recla
ma aUI iOlegração rodoviária .•'05 '

ieull dois 'mais imporfantes vizinhos:
JoioviHa e Blumeneu. Vêm �de IODf'a � .... .,

dali' sua. insislência e iI'I�' suas 're�
"

• clemecões pllrC!l que se 'abreviasse
ao máximo ud isolamento. :Vários
foram' oe Iloyprnos murrtelpale que
ba'fdl'h'aramptlarloluçãó d'Q problema. F-'

Da mesma forma. de vários' gov.ro _:"
'nadares houve a promusa de eSlu:-
,dos vi.bilízando II rue'coção de tão.
s<;>Dhado enseto I jaraguae'nse.

Poseern regtsrredcs' redes es coa
teres mentldoe, f08s�DI compiladas'
I,odas IIS cópias, de �tXpedient,es 80

·

dereçedes a. ilulorldatl�s.' fessem' con- fj�. I

vecedoé Iodas as �uíorid,ad�s e ea

lidad,s que se ilSlQcilíram. às j,us.tu
reivindicacÕea nesSe campo e"terfà�
. I I'

mos ·uma rODia hislÓrijl, replell.'l de
episódios. de pr.omes8lls� de viage.oa
e de protocoles à· espera de resul
tado•• ,

• � .. ,Parece. cnlrelilolo que•.108 pO,U- fi

cos, vai tlümdo nov.a esperaoça. Pa
rece que ii looia e-sperl' tSlá COD-'

'verrendo.se DO, encurtamenlo dai
dil'âncias. Parece que ll'S: auto'ridadts
compelelilu des.perlaram para l!I ree",

!idade do que significi laraguiÍ DO
,.

coolexlo eatadual Parece que, final- r.

menle, a' iDt�egl·.9ão com Joinville -é
'J uma questão de' mese�, vinda o �s�
fallo a significar I liga�ão definitiva
com a BR;101 8. cODseqüenlem�DII.
com o -reslanla do 'Pafs,' : '

..

J .

f

Marcado este ttOIO, vollam-se ás

l'lenções e as inslslênciil8 I'arll éJ io- :

legrdção com O' oulro pól'o: Blume'·
nau. Indagar de SUê!l viabilidade eco

nômica .se nos parece pesquülm'r' o'
óbvio. mormente em se 8ab�odo 8�r
pIaDO do Governo. para lmediata dr. .

reahzação. 8 ligação Pomerode B�·,
470., R�,taria. o trecho eDlre aqu�la
cidade, e, a Dossa. deDlro de um t�iI- :f�'
çado que significllsse uma soluçio '

.:;.

definitiva dO velho e clJQufivo pro·
blema ,da, Serra Jarafuá. 'sabidamen- . '''i

Ie perigosa �f"de dWcil cooservação,
.1" f.ce à erosão e às car.acterísticas d:o -:,I

s�u próprio Iraçado.
.

São co'nsiderações d�ssa, OlJ:IU� �

reza que proçur&'lr;n sensibilizar· °
"

Governo E5Iddual para uma reali
,f

z.dção que não fern planoís e muir,o
· 'menos ,oata marcada. Enlretaiuo, ·i �

.

'I

evl,dente ..Que. em se ligando Jarag.ulÍ
.

ii BR�l 01 e à BR 470 estlJria com-" �

plelad'á 'ii Irianllulação rodOViária de
.a.cesso ao Norte e ilO Sill brdsileiros,
bem Como ao Oeste Catarinense. Os
benefícios dessa ligoção 'haveriam
de reflelir se principalmente "Da nos .

8111 eCDQomia, podendo eSCOllr-se nos-,
sos produlos para todos os pODIas' �

do, Pafs; sem esquecer o, acesso lIOS
portos 'de .hajai e São f"r8nci�c0. em
lermos de exportação. ;

,

1

O Tudo' Isao. ucreditamos, 's'ão re
'flexos de um progrello que é' evi·
de'ltlit. mcreceder por. issO m,eamo' t
daa IlfuçQes de qU,�nJb6, pé!rlicipllo.,
do do 'Irabalho pelo engrlJndecimen- I I d

lo desta lerra. anseiam pela sua in

tegração, rodovi'átia. anaiilnd.9, por
igudl, peloa béndícloa 811:'" CO{l"�S
de'l. decorrentes. geradores e carrea-

,

dores de maior desenvolvimenlo.
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Fee anos dia 09
.

, ....

, .

- A tenoJa Rosaniefâ
Luçolt,

._

Fazem anos koie:
II - O sr. Lauro Volloli
ni, em Guritib'�;
- a Sl'a Dirce Masca

renhas $cl:Ilr.idt, em "Cu-
r.itiba; ..

'

t' - a ,B1'B. 'lina Prt�s,lini
tromelin, em ltapocuzinho:
- a sril. Malilde Zlilpel.

Ia Pavaoello, em I,tilpocuzi.
�ho. ,I

Fazem anos amanha:
- OSt. Ediar Schmitl;
- o ar.,Hilário' Barallo;
- o sr. Fritz Meier, na

Barro do Rio Cêrro;
,- iii' garota, Milene
fischer Marfins. l>

Dia 12 ,Abril . �

,
- A ara • .:\Iona Bosham

mer, em Estrada Jarag,uá;
- o sr. Adolar Henn.,

Dia 13
- O sr. Berne'rdo

Grubba Junior;'
- iii sN.i. Olia Wacker

hagen, em Rio Cêrro';
- o 3r. João L:inhare.s

. Medeiros, em Joinville;
- a sra. E:,ica, ,Harbs

Karsten;
- Rosilepe, filha ae

Günlher Roeder;
,
- o sr. Norberto Rowe;
- a !!I'ra. Judilh L.

tReinhardt;
:
- o garolo Av�qfc_io Jr,IDalsochio: •

Dia 14-
- O sr. Paulo Wun

:derllch;
,- a' sr,a.)' NlJir Airo�o

,Lescowiez;, J

- o sr. Ary Buchmônn;
,

- a SUl .. Ida, e8pos� de
Ricardo Bürger; ,

' o

- o sr. José' Ablonio'
Campos;

,

- o garoto Alirl0 S.
Dalsochio
I

Dia 15
j

II
- A sra. VVéJ. Jorgell.

'Maltar;
� ,a, iarola Marli r-tariq

Morbis. . If,
.

SABADC) 10-04-76
,

A�ea MülleJ GrUb:!!��' Test8mun�as de ,Jeová Im, Congf8ss,o
do Re�s.ro Civll do I. Dls
trito da Comarca de Jaraguã
do 8ul, Estado de SaDta

Catarina, Braln.
Faz Saber que eompaeeee
ram DO cartório exibindo OI

docum�Dtol exigldol pela lei
atim de I. habWtarem para

oasar-Ie

Edital n. 9.3! 1 de 2/04/76
Ademir José Anaclero e

� Arlete Gaedke '

Ele, 'brasileirõ; 80lteirOf
mecentco, nerurel de Ro
deio,

'

neste Estado, doml
ciliad!L�:r_estqen.te_ II!! JJ:I!�
Venencto da Silva Põrto,
nesra cidade, filho de Bea
to Ärnacleto e Maria Edlr
RaDk.

Ela, brasileira, solteira,
índusrrtérte, natural de Ja
raguá do ôul, domiciliada
�\.r.,�sid�ni,� ,P,!1l� Rua ADIO
alo,Carlos Ferreira; nesta
cid.de, filha de H a r ry
Oàedke') e 'de' Wanda Ku
klinski Gaedke.

Bdi.tal D. 9.312 de 2104/76
La'uro Gaedke e

Maria Iraei Voss
Eie, brasHeiro, solleiro,

·operáriO, natural de jara
,gu� qo 8ul, domiciliado II
residente em Ilha dlJ Figuei�
ra, nesle distrito, filho de
,Erwino Gaedke e de Frie-
dlJ Tank Gaedke.

Ela, brasileira, solleira,
indus'trlária, nlUural de
Apiuna, Deste ESlado, do'
miciliedll e resi'dente em
Vile 'Batpendi, Desle dis1i
trilo. filha de Evaldo Voss
e de Luisa dos Sanlos
Vosso t I,

, I

Edital n. 9.311 de 5/04/76
Flávio M,aff,zzolli � e, I
EVélloir Paganelli

Ele, brasileiro, 80lreito,
industrial, nalural de Jara
gUiÍ do, Sul, 'domiciliado e

residente em Rio Cerro II,
Desie, distrifo, filho de Pe!
dro Maffezzolli t de Elel.
"ViOd da. Silviilc Maffezzolli.

!

Ela, brlsileira, solleira,
aUXinar. de 'escritóric, na

tural de jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em

,Rio Cerro II. oeste distrito,
filha de Alex PagaDelii e

de ESler MaiS Pilganelli.
Edital D, 9.514 de 06/04/7�

'Norival táfin e
ii

1801qe, RCIIJ;llhun .. ,�
Ele, bralilei'ra, súlreiro',

lorneiro, nalurel de llJra
guli do: Sul, J domiciliado
e residente em Tres Rios
do Norle-, neste distrito,
filho de Alu Lafin e drHild. F,rieael Lafin. .

I

Ela, brasileira, soJteirà,
balconisllJ, natural de Jarâ-'
guli do Sul; domh:iliada e
resideole em ,Tres Rio:;
Norle, nesle distrito, filM
de Afonso Rilmthun e de
Paula Ziehlsdorff Ramthun.

I

Edital n. 9 315 de 01/04/76
,Enio Oldenburg e

Maria Arlele Piselfd
.

Cópia receb'ida do Car,
lório de Mf\8sarlloduba,
nes'le ESladoDia 16

I
"

,
---' A fi sra. Brunhi'lde; ,Ele, brasileiro. solteiro.

�Moener Diener, em Sa� do! comércio,' nalural "d�
Beoto do Sul; Jar,aguá do ;:;ul, domicilia,
,
_ ci s�� Eugênio Wolf I' tio Le residente ,nesta cida-

I'Filho; t." Cl '. .' d'e; fillm de Erieo Olde�'
I: _�.) o 'sr. rEriço- Júlio ,burg e d�c �rn,a: .Larsen
!Harbsl, em -Pomerode; . Oldél1_burg., 1.,,:) '- '

.

_:,' ri (arfa.... 'HJJáeg,at{' :Ela( ;hfl.'l�iren�, 80itei,ra,
'Wolski' • l. J,' .! - l· 'H �., r: '

•.
,. :

tl�,l :'. "
. _L,llo< C. ,aux!t1ar q1e; escfI',Or!O, na

_ o jovem Moacir tUfaI de ��s8ar�n��bb,
'l'Mafci'o Lew.in; etti· Neretu �estfi. ESlac!o,j,,�omlclhada

, ',iRamos; -:, _ ':-, " J.' _ 31 e resl4.en� �m Massa�ao ..

til _, ., , , ,:. {lj,'
'

';;! • du.ba. neste ,Estadp, fllba
!to � o .jqv.ll'm, Júveoa! To�� de Na,lqUn Pisella I,� (J�e
maselli. .. Y.i�g;inji! �isella .. 'J[1".' "

Dias 10 e 11 do oorreute estarão reunidas na

Sociedade Ginhtioa d� Joinville, naquela cidade fl'S
T'9stemunhu de Jeová de n08S8 cidade s cidades
litorâneas de todo o estado catarinel;lse.'

O início aoonteeerã às 9,00 horas de sábado
Neste congresso-eer ão apresectados discursos bíbli
cos e treinamenlo pará o trabalho de testemunhar
sobre o nome e o re ino de Deus.

.

A idéia central de todo o programa a ler apre
sentado girará em volta do texto bíl;yHco ,de Josué
capitulo vinte e quatro versículo quinze ,e p.or isso CL
tema do conclave !lerá:'" QUANTO A NÓS,

.

SERVI-
REMOS Â JEOVÁ DEUS"

r

f

•

� �

Novena Poderosa ao

,Menino Jesus de Praga
Ohl Jesus' que di.leste: pedi e recebereis, procurai e

acharei; batei e 8 porta ser-vos aberta; por intermédio de
Maria, Vossa Sagrada Mie, eu bato procuro e vos rogo que
minha prece seja atendida (MencioDa-se o pedido)

_

Ohl Jesus que disseste: tudo o que pedirdes &0 Pai 'elll
Meu nome, Ele &tende�i poj- mtermédío ,de Maria, Vo'ss,
Sagradi Mãe, elf'1iúmllöemeilte rogo ao VOISO Pai em voalo
Dome, que minha oracio leja ouvida, (MeElclona-se o pedido)Ohl Jesus que dissestes: O céu e a terra passario mas,
minha palvra não passara. POl!' intermédio de Maria, V088�Sagrada Mie eu confio que minhaoraçAo seja ouvida (Meneio
na�se o pedido) Rezar três Ave -Maria e SalvlJ Rainha.

, ; =Bnroaeo-urgente, essa Dovena deveri ser feita em 9
horas e mandada pubUcar por ter alcaDçado uma graça.
! .'.1',_ :l�' �',,� .� II �/ft � � 1,� t.: G.D.G

-

,
-

'As testemunhas de Jeod,esläo convidando o pu-
blieó' éin i(àfal 'para ""s's'8illtir 80 conclave, em eepecial ' -------------------�---

8,0 diseurso a ser apresentado ali 1�4,OO noras' de
domingo, di3 11, entitolado"COMO O REINO DE
DEUS O AFETA".

,
:. O L10NS CLUBE JAR.\Gl,iA 1)0 SUL - CEN, ,

TRO {em li eetlsfeção de comunicar 'V.S.a que' aten
dendo' dí8posi'çõ�es esrerurértee e . � em 'assembléiu g�ral
realizada Do"dia/-H éorrenre 'més,' foí 'elelta a seguin.
re Dlretorle, p'áÍ'a o perlndo 1976/197'7: '

;,Presidenle Cl.; Moussa Nacli
.

r. Ex.- Pres:-Imediiilfo CL Rubens Nicoluzzi
LO Vice Presidenle CL José Bahiä'

,

2.0 Vice Presi,de,n!e CL Clemenceau A. Silve
3.0 Vice Presidente CL HSQ.n Nblrêneo Bastos
-1, o �ecrelário CL Guido:' Gacho
'2.0 Secretário CL:. Lolário F. Fendri'ch

� � 1.- -Tesoure'iro �L Ärno Huschel
2.- Tesoureiro- CL Rolando 'Jahnke ,

Diretor Social CL João Lucio da Cosia
Diretor A'nimador CL 'Gerd 'Edgär Baumer L

Vogais CL Altiãoore 'George crisa r' ,
, 1

CL Osmar José Vailla"i
, I, - 'OL Valdir Berndr

"Oumprlmeotos aos eleilos

� .' I

.

Ohl minhal 13 almas beDdltas e entt'nididas; VOi pe�pelo amor de Deus atendei o meu. pedido; Minhas 18 allll'l
beDditas e entendídas, vos pe�o pelo IILDgue que Jesul dlrl'.

, mou IItendei o meu pedido. Pélas gotas de suor que Jeslls
Cristo de�ramou de leq corpo, atendei o men pedido, meu
Senhor Jesus Cristo que a Vossa ,p�oteçio me eubra COlD
VOISOS olhos. Ohl Deus dé"bondade;-Vo8 :ioi8 Ö meu'advogadb
Da 'vida e Da morte' peço-v8s que .ateDdeis róe" mell8
pedidos, e�lIvral"me dos males 8 II}.� dais. sorte na ·vida ,.legIÍJ
meus in1m1gos, que olhos do mal não me vejam, o,ortal & for.
ça de. meus inimigos. Minh'as 13 almas bendita!!, sabldal e eil.
tendidas, se me fizerem alcançar"eltas� graças, ticärel devotá
de Vós e mandar�i publicar eltas oraçõ8s�. tambérn' rezar
uma missa. ;.

'- Reza-Ie 13 Pal-Nolsos, 13 An-Marias, 18 diaá.
.

'Agradece, t. ff),
'

'''I' j .1 J G,D,O

M'��
�' 1-� r:

AGRADECIMEN_.'lfO! e
, .

, 'T ..... � .

convite para M_is�a'

.'
, "

:' Hen�ique '"'-Maia I
: o,; famiJia(es de

,

,. I', (_ �,

"

-� ,}\.d V o'g�-a 'd ,01 ,�[ VI

OABjSC: í 737.." ,_' .."CPF': 019174049
"\ �, '

...l AI
"

ur Cl ... � I

., J '-, <�onsulta5,," Pa'receres e 'rAções,
""I.

.

\.... ...- �, -

• � ........ r

Inventéri,ós,IAcideotes dá, TrAnsitp,r, JSf'guro8, :
Usucapiâ.@" Cobrsnç8,8, loquiUoªto, Ihlsq'uites,
Cancelamento de Protestos. D,efes8s Grjminais e

'Fiseáis, TrI}bl'\lho e Previ,J,ê.ncia Social, Aces
soria Juddica às �mpress8 em 19�r81.

•

"'0

.}�asil1o
' Sehloche., ')' ,

prQ.fondàm��'t'e cons'ternados'-'éomdriicam seu'

P��ß,8�en�0 .hocohi,dº 'IRO rdia 5 do cOItent,e. C0Q11
6 'j�ade de :�,2 , 8DOS,

," "
' II

Na oporttJnidade 'ex,pr:,essllm tUalli!. agrade-:
cimê-nto� a todos qoantos se s-oHdaori'Zu'a'm 'àll·
rantelo dlffcil tran'sl:!

,
.

'

Cumprem es'pecifll agr2dec\mento ao dr .

Coo,staolÍ.no Sommer e eql,lipe de :�ofermagem
do"-HoSpiti'!1 Järsguá, pela extrema' a;edic8ção e

car-iôhó-:doemons1rádós' pafa �êôm o u(i,õtO. i, I�

Convidim para 8, misia"dê' 1 o::dia, 'no iJ,ia"11'
de abrjf (iiiurQbã), �s 18,00 );leras. na' Igreja
Mafrii de São' Sebasliã'o

- '-', -

-:
_ - -

"":

Jaraguá do Sol, Àbh]lFa:�':'1976' L_l I 'Vt2

As 3.ps
. f�i�88

�

_ .

das 8.00 às 1 &.00 horas e
, d

a08 sábados das 8.00 às 1200 horab
Avenida Gétulio Vargas, a80

Santa Catarina I
-

AnDaii ,Moraes do Amaral' e Silva,
•

•
.

I

,.. .-,.

'plllaro88. comunica seu falecimen to, ocor
rido nesta cidade, li 02 d. abril' da correntf',

,

às '21 horas no HospHal e Materni.dade São Jo
se, com 8 idade d'e 75 anos, sendo natofal do
Rio de Janeiro,

..

Através deste, desejam agradecer às. boas
famílias, vizinhos, amigos e conhecidos, que 8S

oonfortarem e que a88i8�iram a qoerida extin
ta, a08 qoe ofertaram flores e exéqoiail; e qua'
acompanharam o féretro até a Campo, Sal!lto.

U!Il agrBdecimeo,to ellpeçial aos médicos
,

João Biron 'e Atamos Benigno Gàlastri, Irmã
Valéria e Enfetmeirap, ao Pe. JOBo, 'que, c('18-
brou a Santa Missa de corpo presente, 'em ca

S8 dá seu filbd 0lemencaau, do Amsr9í\ e Silv8.
A niisSá de 7.0' dia foi oficia.da- ontem 'D8� Igre
Matl'iz de São' Setlastião.

.. ,Jar,agd ,do S�l, Abril de 197f}

.. 1 ;JG •. ,
_,. ,..' i: ... ,. .. .:. I. , .(1 _t"

Corupá'
I Júízo de Direito -da Comarca- :de�J�raguá' do 'Sul

, ,

EdiJal di Primeira, 8 Segunda Pra�1
I( !

','

,

E para' que ·qqegue ao, op
nheoimeDto de todos mSDdel
passar q p,e's�,Dté e4itar que

. seri publicado pela Imprensa
e .em cartório' onde ser.á aftxa-

. dQ durànte Iii ;diaáO"Se alguém .,
souber .de algum Impedimento
acuse-o parar'ol' tins

-

legais.
AUREA MüLLER -GRUBB1\'
r � óiM11' fi ,,:

li .

I ,

Em resumo (art. 687 do 0PC), filZ Bomar o

'segointe:!' PrC1043sso: Ação de- Execução N'o 5.�3�,
,ExeqoElDte: Marku's Gunlher.Seholz EX'ecutado Valdir)Domml,os dos �8ntos. Im6vel a ler pra0eado: �
Um terreno, situado nesta cidade, na Vila Ba8p8ndlt
na' Ruä Frilz" BarteI, com a '(ires 'de 300 ms2 medindO
15

.

ms, de frente por 20 ms., de fondoF, fazendO
'trent'ê na dita RIlB, fundos e c'onfrontando de olP

lado, com terras de Edmonào Lombardi e de outro
lado com' terras de Mi'gonel Schwartz, edificado colJ)
uma éasa d@ madeira, 'dnidaDrsnte fegistradó Bob o'

42:976, as fis, 274 do livro ·n.o 3,V, DO Cart6rio do

RAgistl'o de (m6vels. AVtsliádo 8 éàsa e terrénO elll

Cr$ 18.000,00. Dep6sito: com 'o 'pr6prio execlltod:.Primeira Praça: No dia 28 de Junho de 1976! ,8
11:00 hora's'. 'S-ego�nda Prãça:=i}()==ciia' 12�'d'é Julh()" �e
1'.976. Ás 11':00 horas; oaso os bens 'p'enhorados ullO

forem arremaiBdos na primeittt--pr<l,a\ pelo valor da

avaliação ou p�eQo superior. Looal: Edifício do Forolll�
Naß aut08 não coneta ha.pr contra referidos beU

quâlquer ônus e nem recurso pf'nden\1'1 de julgaß)��íto. Dado 8 pa'seado nesta 'cidade de Jaragllá do
a08 cinco di'as do mes de abril' do ano de mil nove
eéntos'e setenta e �ei8, EIl(a)Adglpho Mahfud. eFOrl'
via, Ó SOQSOI'�'j, .'

•

. 'o'

Alvaro Wandelli FHho, Juiz de 1)lr�tlé'
• A pr8se�te c6pia confira· com o original;, doll f

'

Jaragoá do Sol, 05 de'Abril de 1.976. . loAdolpho' M�hflJd, Esorl'

)
,

'l�f�guá do
':

Sul
A ,N O .- 1 O O :. :."

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Gumz Irmãos S.A. Ind. Com. e Agricultura - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
CGC/MF 84430.636/0001-63

PASSI"VO

Relatório da Diretoria Oentratadoe, Caução da Diretoria e Desconto de Duplicatas
Total do Passivo

'Jar6guá do

1.928.880,94
7287709,25

St:lnhorel Aeionistu,
Cumprindo as deterjaíuaçõea Iegaís e estatutárias, temos o prazer

de apresentar e submetsr a apreciação d�s Senhores Acionistas, o Ba
lanço Geral. Demonstração da Conta de Lucros e Perdas 88€Ím como, as

demais contai, relativas ao exercício eneerrado em 31 de dezembro de
1975.

Para quaisquer esclarecimentos, que porventura acharem neces

sArio, estamos li dísposlção dos senhores aeíonístse, na sede soeíal da

empresa.

Sul, 31 de dezembro de 1975
Edeltraut Bauer Gumz - Dir. Previdente

CPF li66.570.959-53
Arthur G G. Gumz - Diretor Oomerclal

CPF 004854.579·34
Hainz Bartel - Diretor Secretário

CPF 103.941509-10
Curt Carlos Mohr - Diretor Técnico

O PF 103 937.499�91 .

Artbur G.G. Gumz - Contador Registrado ne CRa SO sob 0.0 0837
CPF 004354579-34

Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas"
do Exercício de 1975

Débito
A Mereadorias, Oriaçio e Lavoure, Almoxarifado, Combustí
vel e Ole08, Material de Fabricação, Bmbslagem e Rótulos.
Oompras, Deapesas Gerais, Fundo de Depreciação, Fundo de
Depreeíação s/Valores da Reavaliação, Provísäo p/D8vedore,
Duvteosos, Dlvtdendos a Pagar s/Ações Preferenelafs, Beser
va p/Manut. do Capital de Giro Próprio, Lueres a Ditlposiçiio
da Assembléi8, Reserva Legal e Reserva Ispeeial 9.518.420,71

Crédilo
De Mercado!'ia8. Ortaçãe e Lavoura, Almoxarifado, Combus
tinI e Ole08, Material de Fabricação, Embalagem e Rótulos,
Vendas, Receitas Diversas, Produção Própria, Criaçiio e La
voura, Baixa de Bens, Provtsãe p/Dnedores Duvidoio8�-
reversão 9.518420,71

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1975
Edeltraut Bauer Gums - Dir. Presidente

CPF 066.670.959-53
Artbur G,G. Gums - Dir. Comercial

CPF 004 354.ó7�-34
Helnz Bartel - Diretor Secretário

CPF 103941509-10
. Curt Carlos Mohr - Diretor Técnico

CPF 103.937499-91
Arthur G.G. Glimz - Contador Registrado, no CRO-SC sob n." 0837

CPF 004.354579-34

Parecer do' Conselho Fiscal

Jaraguá do Sul (SC), 01 de março de 1976

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro
de 1975
.&TIVO

DipDnivel
Caixa e Bancos
Rellizirel

Mercadorias, Orfsção e Lavoura; Almoxarifado, Combustível
e 0180s, Material de Fabricação, Erubalagem e Rótulos, Adian
tamentos a Fornecedores, C/Correntes, Duplicatas a Receber,
Devedores Diversos, Obrigações do T&80uro Nacional 1.090408,39

Imobilizações lécnlcas
MáquinBs e Instalações, Móveis e Utensíllos, Semoventes,
Veículos em Geral, Terrenos, Prédios e Benfeitbria8', Oasas
Resídeneíais P/Empregados, Frascos Ohocoíeíte, Ooaetruções
em Andamento - valor origiDal e r�av8liado

Imobilizllções Financeiras
Investiment(J. na Sudene, Investlmentos na Sudepe, Fuadesc, -

Obrigações da Bletrobräs, Inceutíves Fisoais da Embraer,
Embratur, Beo. Nac. de Desenv. Econômico, Adicional Rest.
Lei 1471/51, Incentivos Físcate em Aplíeação, Bradeseo S A.
Letras do 'I'es. Nacional Oodesbra S.A. Corro Je Tit. e Valo
res Mobiliário8, Ações de outras empresas
Conlls de Compensaçio

B88c08 Conta Cobrança, Carteira de Cobraaça, Contratos de
Seguro., Ações Oaueíonsdea e Duplicatas Deseoatedss

Total do Ativo

Eiilivel
Fernecedores de Leite, Forueeedorea Díversos. C/C dos Dírt
centes, C/C Credores. Dividendo. a pagar s/Ações Prefer ên
eíBis, Lucro a Dlsposíção da Aasembléíe, Obrígaçõéa Fiscais,
Contas a Pagar, Ord- nadoa li Pagar cle fi08 representantes �86.063,Oó
lia Ellgivel

'

Capital, Fundo de Inden. Trabalhistas, Fuade Reaj. Obrigo
Tas, Nacional, Fundo Rea], Obrigo da Orefíêl S.A., Fundo de

Depreciação de Máquina. e Iestalações, de Móveis e Utensí
lios, de Semoventes, de Veículos em Geral, de Prédios e

Benfeitorias, sobre valor original e reavaliado, Oorreção Mo
Detária das Deprecíaçõea Provisão p/ Devedores Duvtdosos,
Reserva pj Manut. do Oap. de Giro Próprio, Reserva Legal e
Reserva Espeeíal ' 4.4:72.775,26

Canlas de compensaçio
Duplicatas em Cobrança,. Duplicatas em Carteira, Seguroa

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguä do Sul

Uilal de Primeiro I Segundo Leilão
Em resumo (arf. 687 do CPC), faz saber, o se

guinle: Processo: EXECUÇÃO. Exeqüenle: Tõmaz
Ind. e Com. de Refrigerução Executado: Laercio Lin
domar SlolOski. Bem d ser leiloado: 1,0) - U� TER
RENO. siluado nesla cidade à Rua Angelo. Rubini,
Barra do Rio Cerro, com ii área de 476,65 ms2., fi
zendo frente nd dila rua com 20 ms., !ravessiio _doß fun
dos com 18,125 ms., com lerrllS de Sonia Maria
S:olnski, confronté;mdo de um lado com 25 ms., com
terras de Tarcisio ,Salier e de oulro lado com igual
melragem cem lerräs de Egidio Buzzarello, devida
menre registrado s�b n. 41 820, livro n.O 3-v, às fis,
1�8, Avaliado em CrS 6000,00 (cinco mil cruzeiros)
Pnmelro Leilão: No dia 26 de abril de 1.976, às 14,00 ho,:
hrils• SegundO Leilão: No dia 10 de Maio de 1.976, às 1000
oras, no mesmo local, CIllSO o bem penhorado não for
arrematado no 1.0 leilão, pelo valor da aVi'liação ou

preço superior
LOCAL: FORUM. Nos aulos não consla haver

Conlra refl'rido bem qualqua onus e nem recurso pen

�enle �e JulgameDlo. Dado e passado oesra cidade de
,aragua do �ul, aos dezoito dias do mes de m"r�o do

aMUO de mit novecentos e selenta e seis. Eu, (Adolpho
ablud), escrivão, tl subscrevi.

Dr. Alvaro Wandelli Filho - Juiz de DireilO'
A preseme cópia confere com o oriflioal; dou fé
jarllguá do Sul, 18 de março de 1 976

Adolpho Mahfud - Escrivão

Estatuto do Magistério
Através de. Decreto, o Governador Antônio

&",rlo8 Konder Reis constituiu � Grupo de Traba-
o, composto pelo diretor de Administração da

SeCretaria da Educação, Uton Galm; Diretor do De
partamento de Ensino, Renato Luiz Wenzel; ASlellilor de O"ganizllção ti Método!!', Paulo José de Freits8;

Os abaixo ,ulsinado8. membros efetivos do Conselho Fiscal de
Gumz Irmãos S,A. Ind. Com. e Agricultura, tendo procedido o exame do
Balanço GeraL. demonstreção da conta d'e Lue eos e Perdas, assim como:
a8 demats contas, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 1975, declaram ter encontrado tudo n. maía perfeita ordem, pelo que
ião de parecer, que, os referidos documentoS merecem serem aprovados
pela Allilembléia Geral Ordinária, convocada pera o dia 30 de março de
1976.

Jsraguâ do Sul, 01 de março de 1976

A Diretoria

531 220,07

3.411.127,41

326.072,44

1.928880,94
7.287.709,25

lIdo Domingos Vargas
CPF n.O 019.646.609

Rolando Jahnke
OPF n.O· 004.352289
Eug6nio Gnewuch
ÔPF 0.0 073114.!99

Diretor do Serviço de Movi�entação e Centrôle,
Oarlos Hamilton de Farta e Silva; Professore àe Ci
clo Básico I, Meri Aparecida Wolff; coordenador do
Sistema do Pessoal da Secretaria da Administração
Sebastião da Silva Porto e Nelson Rßinaldo MaHon,
da Companhia ,de Processamento de Dados de Santa
CatBrin8.

O Grupo de Trabalho, Wesidido por IIton Galm
de acordo com o Decreto Governamental, vai adota ..

medida preliminares visando a i.mplatsção do Esta-
.

tuto do Magistério.
'

Como primeira medida, o Grupo de Trabalho
já f'xecutou um levantameto gerál visando conhe
Cbr o Dúmero exato de professores licenciados BO

Estado, cujos resultados serão conhecidos nos pró-
ximos dias.

.

Comußidi�e (UDIDélica lulerana de ]ßrHDuá �o Sul
Assembléia Geral Extraordinária

Convocação
Pela presente, de aoordo· c@m o Art. 30 dos

Estatutos, ficam convocados os membros inscritos
da ComunidadH Evangélica Luterhna de Jarsguá· do
Sul à comparecerem à Assembléia Geral Extraur
dinária, a realiz!'Ir-se no p-róximo dia 10 de Abril,
às 16,00 horas, em lua sede à Rua Prof. Estéria
Lenzi Friedrich, no ]8, nesta eidade de Jaraguá do
Sul com 8 seguinte:

' .

Ordem do Dia
1. Autorização à Diretoria. conferindo-lhe os

poder..,s necessários,8, contrair empréstimolil e outo:-
gar garantias reais ao Banco do Estado de. S80ta
Catarina S A. 8 outros 8!i1tabelecimentol bllncários
e creditícios;

�. AliliuntoB diversos.

Jal'flguá do Sul, 25 de março de 1976
Alexandre Hask - Presid'ente

Negócio de Ocasião
II

Vende-se duas áreas de terras devidamente
saneadas, com água. luz e esgoto. próprias para
Inçiústr!a ou residencial: uma de 90 x 90 m e ou

tr.t de 40 x 100m. dentro do perímetro urbano.
Ver e trarar com o professor Holando M

Gonçalves ou pelo telefone 72 0326

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

Edital da Primeiro e Seguß�o leilão
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o se·

guinte: Processo: Execução. Exeqüenle Oficina Marin
gá Executado: Alfredo Er�ching. BENS A .seREM
LEILOADO.s: 1.0) - UMA VACA, raça crioulõ, cot

v�rmelha, pesanQo aproximl:ldamente 10 arrobas ava
liada em CI S 1 800.00. 2°) - UM CAVALO. cor 112-
buna, élvaliado em Cr$ 800,00. 3°) - UM TELEVI
SOR, marca .:sEM P, .

de 24 polegadas, com movei mar
ron, em funcionamenlo, avaliado tm Cr$' 1.250,00

Depósito: Com o próprio executado, à Estradö Ga
ribald'i, neSld cidade. Primeiro Leilão: No dia 26 de êbrd,
p. vindouro às 10:00 horas. Segando Leilão Nt) dia 10
de Maio, às 15:00 horas, caso os bens penhorados não
forem arremaléildos no 1.0 leilão, pelo valor da avalia
ção ou preço superior. LOCI' do Leilio: Onde se achóm
depositados; em p'oder do execulado. - Nos 'aulos
não consla haver conlra referidos bens qualquer orus
e nem recurso pendente de julgamenlo. Dado e pa,sSél·
do nesta Cidade de Jarllguá do Sul, aos onze dias do
mes de fevereiro do ano de 'mil novecenlos e selenld
e seis Eu, escrivão, o subscrevi.

(a) Adofpho Mahfud
, Alvaro Wandelli Filho - Juiz de DU'eit<)

A presenl� fotocópia confere com o original; do
que dou fé. .

Jaragu6 do Sul, t 1 de fevereiro de 1.976.
Adolpho Mahfud Escrivão

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



CORREIO DO POVO SABADO 10-04!-78 'PAGINA ..

Joncordata da Firma "Confecções Meier Ltda." Estabelecida nesta. Cidade de Jaraguá do Sul-.
à Rua Rodolfo Hufenuessler S/N

Inscriçio Est.dual !ÓO 060 633 - Inscrrção ne COCMF 8".432321/0001-32

Quadro Geral dos Credores

Organizado de aeôrdo com os arls. n.O 96 • lO! do Decreto Lei n.O 1.661 (Lei de Falências):

• I m e I Cldldl Priliielladis Q.lrografArlos Orlgllll "

CREDITaS HABILITADOS .

lotnvtlle1 � Mini.tério da Prevtdênele Social (I.N.P.S.)
2' - Plano de Integração ôocíel (P.I.S.)
ã - Imposto ôõbre Produtos Industrializados (I.P.J.) Fazenda Federal
4. - Imp. Circo Mere, (I C.M.) Fazendc Estadual

.

. fi - lnd, de Acolchoados Arno Altemburrue
6 ...- lad. Textela Barbérl SIA
1 - Caaimtro Silveira S/A lnd. .e Com.
8 - Ci. Indl. Belo Horizonte
9 - Cla. Textil Santa EH.ebeth

.10 - Cts, de Tecidos Santaneose
,11 - Gráfica 43 S/A lnd, e Com.
12 - Keríbe 51,\
1 $ - S/A Diatrlbuldore de Tecldee Rayon de Americ8na
' .. - S/A Indústria Votorentím \

16 ...!... Sul Fabril S/A
16 - Peraopeb. Indusmel S/A
11 - Malhari.' Diana SIA

.

18 - Dlpapel LIda

23.213.39
9.929.36

110114.08
111.t03,36

I'

I'

1 - Cia. Piratioingl de Seauro.
2 - CiI. de Fiação e Tecido Cédro e Cachoeira
lã - Ci. Fiação e Tecidos Norte Alagoas
4 - Com. Ind. �esinl S/A
5 - Ind. dI' Fifas lemak
6 - Fibr8val Iod. Com. de Fibra. Ud ..
1 - Oriabi sIA.. lnds, Texteis
8 - Indústrial Alfa Ltdi

. 9 - Llmlnta S/A lnd, Com, ribras Textela
10 - Ltnhanyl S/A. Linha par. Ceser

.

11 - Linha Paulista Lipasa Ltda
12 - Waiswol & Waiswol Ltda
1 J - Mercantil Acoler Com. e Repr«.. Ltda
1-4 - Mohl Motores �/A
16 - Textil InfernacioD.1 Ltda
16 - Satélite (Bce, 110 Br.sil S/A.)

Florilnõpolis
. ßtumeneu
ôoroceba (SP)
Iotnvílle
Belo Horizonte
Coniegem (MG)
Itauna (MO)
Blumeneu
Sã. Paulo
A.mericana (SP)
São Pdulo
Blumeneu
Paraopeba (MO)
Timbó (SC)
Blumeneu

CReDITaS NÃO HABILITADOS
Jlluá do Sul
Sele Lagoas (MO)
Maceió (AL)
Blumenau
São Paulo

..

"

"

. "

Crtcluma (SC)
São Paulo

" 'I

Curiliba
São Paulo
Blumulu
Iolnvtlle
�ão Paulo
Jguã do Sul

Cr$ 260.<420,19

Contribuições
'I

Impostos
"

3.838:00 Vendas M. Prima
9.659,11 ., " "

6.360.06 ". ..

27.955,20 .. "

1.219,63 .. ,.

118.!4 08 " "

2.890,94 Impressos
43.924.12 Vendils M. Prima

1 500.00 " " ..

6110,82 ,...

2.ã27,27 "

.14916.61 ,. ..

13434:.81 ..

150,00 " "

4.181,10 Seruros
46.462,64 Vendes M. Prima
! 212.00 'I " 'I

21.603.30 I.' " "

.

3 "13,ã6 'I .. "

2.521.44 t' " "

18 BöS,!l! " " I'

2.612,16 ""

10.511,06 " 'I '.

688,29 " 't 'I

!.238.6! " " ,I

1.612,<40 " " 'I

252.00 ". .. .,

1.096.24 ." Míquia••
13 91�.9b I' M. Prima
32.000,00 Empréslimo
429236,98

"

,.

"

RESUMO

. " Crédilos. PrivilegJado.s
Habilitados - 1.· sub-fofal

.Crêdu•• Quirorrafários
H.bilHldos - 2.° sub totel

Não HabilUado. -
.. '! 'I 429.23&.98

260.420,19

e-s 263.126.22
17& 810.16

Total 689.666.11
.'

Irmãos Emmendoerfer ,S.A.
Peças e Acessórios

"GM"
Oficina Autorizada

"GM"

o seu conceuionário amigão, mantém plantão -de Imergência aos sábados e domingol

Entrega Automática LIQUIGAS Produtos FRIGIDAIRE

Banca de Revistas Fita. K 7 Stéreos

Venha e verifique OI carros da ünha CHEVROLET qUI lhe oferecemos e constate o

maior delempenho
maior eltabilidade

maior espaço
maior conforto

maior economia

Posto "ESSO"

SUPREMACIA EM SERViÇOS
]ARAGUA DO SUL·

72-0769

- AVf Mal. Deodoro da Fonseca, 557

FONES: 72-0060 72-0969

SANTA CATARINA

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

E M P R E S'Á R lOS, tu R IST A S,
• VA.RIG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus ne

g6cioa e passeios. VARIG está presente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus serviços,

Peça informações à VARIG
Av. MIl. Deodoro d. fonsee•• 1!2/130 - FODe 12-0091

lar.llua do �ul - 5C

Viage VARIG - VARIG VARIG

E 8t'· d Ad
. '."- Dr. EdgarDutra

SC·fi· orlo 'e voeaela Dr. Os rner Outra
.

.

, -
-

.

(Fl.eal de itenda. Apo.eDado)I

Advogados)
Dere188 ri,caia d. qualquer natureza - Cobran,a, - IO'Yen,tirioa - Desquí
tel - Alteraçõ•• de Firmalil - Oonttstol .,. Acident•• de TrAnsito - Deres81'
aa Área d81 Financiadora8 - Watéria Trabalhilt.. Viaja-.a a Seniço dOI
Clientel.

Rua Rllnoldo RI.. 550 - files: 12-075. Escrllérlo - 72-0301 Resldelel.
Jlngul di Sal SIIII Cllirina

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

Relatório da Diretoria
1 . r •

Senhores Aéionist8s: '

Dando oumprimento a'�� li ililpósiQ'õ,es. legais e estatutárias, esta diretoria'
ttW o prazer de apresentar 808 ssnhorei' aeionistae, para I) necessário exame e

oonsequente del�baraQão, o BahnQo, Geral, D�m0.n�tra.Hvo 'd� Conta "'Luoros, e

Perdas" e liÍemali documentos relariroa ao exerCICIO finaneeiro encerrado em 3� .

'de nézembro de 1915, bem ·C(i}l110 tará prazer d'e prestar por ocasião d a Assem-'

bléic8"G-su'l O!'dinária,oos demais �'sGla'reci'm'eD�e8 que S8 julgarem neoessärtes.
_..'�.,� r"

'

.• ".. -., .

�
'-, �" .. ;t...,,�"� � Ij\ Jaraguá do Sul, 15 de Março dê 1976

; P A li ,8 I'V,O
,

Exigivel a curto prazo
Fornecedores. Inst, F nanceiru e outral exigibilidades
d Exlg'lvel 'a longo prazo ."

I.·

inst. Fiosnceir!,s, e ·ontl·al!! extgib,ilida.dJ�s 8 19o,gOr prazo
1 Não E-xigl'Vér

.. " T,.. ... , .....

..,

,

Compensação
.

Saldos �diCont81
lTgtal

6 85,6 681.92
15 {S.7.807 ,1�,

Perdas
'

Demonstratívo da Conta, Lucros e
'I.. ', ."Crédito J, • ".' â �

ReB!1"ados�dal, op8raçõe� sociais, Rehdas 'não operaôionaís e rever�' i
são 'da pro,ís_ão p/de,e-dires' d'a'idoEoS '

\'.l ( •
i'

� " i 10�292.15t2-O
, , í) Débito' ! !.

• u

Custo dos prod, tendidos. despesas' c/ve'ndas, Cgast�ä «er�is,
v

futido � c·�·,·

p/dnedor.es dll.j'idosos 'e'; resulra (Jös- ii'�_!Íis'ribuir;'- ti
-

í ,.,' nU9'2.1íi"1�20
-

Jaraguá dó óSul,:'i.31,·de Dezémbr01de 1975 1<'
"

�" ) 1
�:> � ,t, ,�.' .

,Jamid' Wiest -- Direta1'l,

. CPF 004.368.799
Alfeu Tarcisio Qaroia � Diretos

: f '�l "
,

• ;.:í '
.

CPF 0057.19.709
Ademár H. de O. Furtfldö ., Diretor

r
,
�. OPF 122.919.359

Tê'onioo'em Goàta1bilidade' ÓRC�S(J" n.· 72U;
t • ,"" ,:;1 {r, ,

-

• CP""197.698829
, .

Ll I 5. ';'83.2J.3,87
i L'.

500,501,03

-2 1 .. (

!HOrh W, F .. ;BulliI"nhage'õ
•

,jft
..

;, fi ••J} j

Parecer do, IOoD.selho .FíscalI'

.' OBi abai::xo 88sina�doil, membros 'de éonselll'o' fisoa'l da Metalúrgioa Job
,Wiest S A. no'tlxe'roioio de suas fUDc,õ98Je,gais iii estatutáriu, 8pÔ� o exame'ldo

,I J • Balaneo Geral, Dsmonstra ti,o da Cánta "Dobrol!l e PerdsJI" -8 "(ocdO!> OI! cf,emais
6.856,66J,92 docöme.ntos"d'8 Socied'ade com basa' nQ ixerl{,ioio encerràdo ,em' 31> de De'zembri
15947807,12 ,'de 1975; tendo eobo'ntrado tudo 'na m'ais pe,tfeita ordem e exsUdão, rliziio pela

, ,r, l� qual recomendem "oB Bua apro's'Qão :p�los .ssn'hores '8'oionIBÍa8,' '.' ,,-

I ' , 1,(
. Jár,aguá do 8·ul;.15' de;�Març() d�, r97� '1:,,'� " ....,

, 3.910.482;8'1 ., 'C - .,I '�. r
.,

.

,. -

'ViéC@r'i'o ,Lázzari8 CPF 1'94.338.759
• :,,', .. J" • " '" J.

.

Dr. Ceisó Bos'chmann - CPF i020{9 399
"'2.062.120,88'

' .. I"', ,-. i

t, '. ; - P�lilo 'M�d,eirQI :- trPF .018 864,879
(. .

Capiial,' Reser'1_l8 e Provisões ""
,.

A

3.t)58521,51

cruzeiros com' exc�len:e::. träbal'h�' de f�5é 'Ca'r)õ�" B�- �lguÓs r�serva8 da equIpe profitl'si'onal t'er$ poucas
,zerra no apito. � condições de veneer S6US adversários, POiíõ está mais
.� ,Neste doiningo o Moleque 'Travesso joga'rá 'em �

empeo-bado em"tJem representar Jaraguá no esttt-
Tubatão conlra a equipe do Ferroviário em oulro diH- dual 76.

'

eil joiô'. para as I're)ençõês do qU(fdro j,aratfoaense .. � 7 p' �,. �., h R d 11-1 'Cl
. ·'of. - fL N."

't:;:" ," '''e t'
.j

á
. ,,�';i;� IH, II

"

tá? ; �. rpiXlma i I. o ��a e aSSl lcaçao
t ,�.�a-( t _ i �n�!l rl� CO�Pé" es( I 0:::" A 'p;óxima rod�d� nest; Úoa{dt8em8n� má�.

Com três jogos nQ últjmo fiDSI de semana te- ba os seguintes encon�ros Floresta x Baf.>pendi em '

ve sequência 8S disputas da 'Co'pa Oeotenátio:S- 8eB; Pomerode, Gsspar.t!nse x A'Carai em Gaspar e' em
�o esta a primeira rodada do returno. No sábado o Jàragut Juven'tus <e Vasto, Verde Oe Blumao8u. À
\JuvtDtUB foi derrota'd.o pelo FlorestÍl poi 2xl, jo- clallsifi'ca_çäo antes,. destes jogos' tia 2.° rodada do
,gando. o M!lleque, Travesso. �om. seu quadro misto returno, está da seguinte maneira. 'São lideres, Va5'
f�rm�do. por Nn80�; Zé.Luiz (�on?!. LO��,ardi', 8ér- �o,' V�rde, �lorelilta e o Ba�peDdi com O p.p. e na

�gJO � CIZ?;, SamoM, ,Z� e, Russmho, J?ommg�s, Tar- 8egunda poslçäo todos com 2 negativos, Jtiventu�,
!,an e MOIsés. O gol do tIme local fOI marcado por Acaraf e Q-aspar!wse.
RU8sinbo n8 cobrança dd uma falta de fora da área. .
,

,

No domingo em Guaramirilh c'om' arbiih.gem _II Juventus' x Interni'{cional,
_i)i-ejudi'Jial aol Acarai. voltou o quadro local a ser

,.

edição
derrotado,' dl:lstll"-feita pelo Vasto Vérde .também pôr
2xl O .único gol do time da raça foi m'arc8do por
Chiquinho, tendo 8. equipe alinhada com Ingo, Mio,
Rubão, Juvenal e Bacbmamm; Teco (Casar) e Na"
cgel; Maluta, Marcos (-Cbiqui�ho) Di'cU ti ·Teti (Mário),
O árbitro quando (\ Acarai tinha maior 'Volume de
jogo para c.hegar ao empate assinalou penal iOß
ixisténtefcói:itra @ quadro 10c81 qúando o Vasto Ver
de cb:egoú'lios 2xO; tendo ailid:a' (, (!Acarai ':tlDotad'O
o ,seu p�líto de honra. O juiz foi d. liga de, Blu
aménau'..• ,; I, _; i:, _','. "

,�r';:!,lC'
R, • Em 6IiS�af�.·_.o Baepen?i· co'm ref�.rço.s de'2.jlog� ..

(>j;o·r,e·su ,dê • 'f,lmbÕ,�eonsegl:u. uma�eXlPrell81�v.a, V:,ltÓf:I'$
ao abater':o', Gasparense, oampeão 'invicto (>ja turno
da� Cepa CenténAdü. 2xl fai' o< r.es-u'ltad·oofi'nsh.e' n
'vorável a'@; q.uadro�jar8guaense )com: gfrls -d'�': .Dar'ci
e ·Mssico .. O ,Baeptmdi afil1R@U .e0ll! DaJbéFgio', .Zj...

, gomar, Kriguer. AlCEm e A�oÍliilo«.J,oãezh)bo�;l Wa'ldi.r..
'Serginho e tOr'ls'ndo; Darclp'Adij e' Mssico,. 'li]m:::f I"e
:sultadojlmito ,importante "ste� (j'(JOIsl>lgllih:to·.p�I'Q"Baé
peRdi," que espera agol'8 p.oder &:0 .I�do do Aêl;\raf
bem represenlar.i;o'futebolr,de :Jaragfuá na' competi
pão, uma vez que o Juv8ntus com seU8 ,juvenis e

1 t)
, l,

A' DIRETORIA

Balançö Geralencerrado em: 3� de dezerabrcde. 1975 .

,

·f··, J ... T' I '1IT o'
,'. , )' tú);

...... �"
..

'
� :,'_ ','

'

Olsponivel lo.

Caixa e Ba DC9B
'

i
,I, .�t "

·

Realiz,ávei a:,curtp prazo
Estoques, contas 8 reoebsr, da clientes. outros devedores J ::;

J' Realizável a, longo prazo ;�. ., , o
'

Outros, ,oréditos 'alores e bens ,"�I
; Imóbilizado . "

" ,# , •• ,,' ".. J' '" •

Óu�'a histõrloo; ,(+) CO:Il: Monet., 1-) nepreo.j8,�Õe,8,
., Pendente.' "

De8PQ8�S a á-mortizar "

,.,
•
'\ ,

· c.omp'ens�ção .::' , ,�".1 ,"�O < '.l r.. 'J'
Saldos ,fi/contas

'

I '-.Ii

Total

�; �,... � .H �. -�II 'r'" /!). .

c"".U V:O c·ê J á
� . O Biopi (B91e'f� ,I�f:rpt�t;�'? .\)}!clal da Prefeuur� de It�o�ara))la ediç!i� n.O 71: de Na visita ao Gabinete do pref�ito:atran,!:nitru o, üustreÔ ��llitan;e o' abraço de oo�lr,a
f�-02-76, publica uma'nota quet:)dlvulgamo8 Da fDtegra, me8�0 sem a licença e autorizaçlo do ternlzaçAo do Prefeito Eugenio St�ebe e deixour.sigDlficativas lembranças de 8ua ter�a, que
nosso diretor: ':' foram entregues ao Prefeito aussnte. ,1,_" I

,

.

, Eis o noticiárIO'" .C '. I .. , ." • . ü.:': ,
.

.

Eugênio Schmöckel toi uin' dOI a'graciadoi com o cCertlHéá'doC.d� Mérito
I

Itaooarense
"lJMA VISITA DESVANECED€lRA - CASA;L SCHMÖCKEL EM ITAOCARA�, r. l' pela terceira vez",laurel concedido a expre8.si;vas pensonaHdades que por 8eus méritos, cultura

· Há' fatos "que" na aparência de mera co.rtezia, adquir�DJ, na reaHdade, conotações de e cOlaboraçAo à n08sa comunidade, resistem à rigoras� I�leçlo de nomes. , ". ,

�elevâneia indescritível. em 'termos de expressA0 redacional. Toda vez que num fato 8 tona.,.-
"

Como distrnçlo 'esp��ial, áo casal Schmöckel foi franqueado o Llvrô ru.tórico da Ci-
dade afetiVi& marca a intensidade do reoonhec�mento e da" gratidão, a inibiçAo dal palavra in- dade, para registrar sua, pasRagem por ltaoeara: .

duz 111 rectproca excitação �� eom,portàmento' interior. rßagindo em amizade profunda e p�raJ ,

� � "É para um pobre e;ristio -deste Mundo d� Deus, honra Robremaneira di8tinguida 10-
I,lascida na geraçAo espontanea de sentfmentes afins entre comungantes do mesmo ideal; lelir neste livro histórico da� cidade a8 impressões e 'A�áslnalaç_Aocda.vlsita a !taocara

Eugênio Viotor Sohoröekel's senhora, �8iram da distimte cidade catarln'ense'de Jara- Embora nio me fos�e dada a felicidade de conhecer pessoalmente o "Dr. Carlinhos"
guá do' Sül;' para- virem trazer 'o abraço amigo ao amigo Prefeito. de�o.onhecido em figura físi- co��q�m falei telefonicamente ontem, a companhia de seus auxlJiares diretos, n&s passoa'
ca, mas, fraternalmente admitido na conVivência dos 'distintos Vi!ft.n�s por força da comunl- do Dr. Muton"Bürger e Ary Machad'o .. demais graduados funciod'r1�8, DOS dá a medida ,exa.ta .

cação de Idéiali-e septlres; 'v\a�ilPpr�nslt. ,

:'
,.

•

'

. do espirito que anima a atu*l administração. toda voltada para ó- bem estar de seu pov9:
I Lá na Jarigu� do, Sul de'noslia-aómir_çAo, o "Correio do Povo' é editado e dirigido O exemplo de ltaocaraC)dev.erla Ber imitado pelos demais Municípios do Brasü, pois, as-
pelos' Sclvn,öckel, (b.àj8' v!sta fi: participaçAq de, �UiJ i1lJlha Yvonne Allce e do genro Dr. Antonio sim. terfa!Dos dias de melhor. cOIilpree�sAo, de, paz, de consideração e respeito ao próximo e

�()sé Gonçalves), com 'despre,n,diínento lucrativo, mutto ideal e el!piritQ de coope�ac;lo no prQ.,. de amor 8.) P't�l." " f ,
I'.. '

gresso da c!!pitªl sul americana dº, J'!l0tor e do chapéu. II
, '" '

' ltaocara .me lembra mlllto a' querida' Jaraguá' do Sul pelo que m. sinto pei'feitlIpente
, ... gLQ�_luge-ºio.Ytcj�_Sç_!([�oc�el" �r�_,D!r�t9r Administrativo do 'S�tor Financeiro do sintC?nlzado com OI seul municipes.:_· � I,

,

.' ,,>
,

BancOêio-Eätano de-SáIiU;-CãtarlDa-;pröfiülonaliifente-econoqllst&, mßltou multos anos no ,_, Deus guarde'esta terra e o seu'povo.-:'. .1 fi' • ,'. . í,�
magi,�t,ério" com 1D:éritos oon8.!ogradf)r�s e. dirigiu}mportan!e escritório de serviço•• onde teve Estamos eu e minh� esposa encfAnta'dos com o.s Ileus administradorea, 'que 't.Dto lu.
oportu�da�e d� i

l!derar, e 'C01aborar1na implantação do'progreslio. da cid8;de; 1!" do Estado. tam prQ.s.�gulndo a camiqhada d:Qs pç-imeiros habitantes desta terra - Oll ,Coroado,. �40,8 do Brasil em,deienvolvlmento,'s'Óclo,ecdnomico. D. BrunhUde,Mahnke Schmockei, sua digna, Agradecemos< a honra em podi:ir deixar neste livro as nossas 'assinaturas.
esposa. c6njug� faO�mal'ido a. simpàüa; do ,1.-ato! a tm�sm,a firmeza de c�rater e dlsposiçlo de 'Muita obrigadol I " •

' K
.

I· .....

luta pelol! ideals que abraçaram. Formam" .. na expressa0 !Boderna e Justa, um ca81\1 'perfeita- Eugênio Victor Schmöckel Ip'. ,� I

mente ajust,!ldo, cie:Q�e d�,.8>eu_,v81or ,e epnsciente da exuberante cap�cidade de ",ervir" que Brunhilde Mahnke Schmqckel I. J . .
<' "

, •

possui, dentro, do espirito rotirio de seu chefe. .
, ';" ,.

'l" ',; ._.,. . Ao Dr. Eugênio,Vietor Sehmöcke! e esposa, foi uma honra inesqllecive1 a visita. Um dia
, D. Edir de ,Faria- Souto,reeebeu-os em residência, lamentando a ausência ocasional do, ela: ,será retribuída,vcom o mesmo prazer e -êarfiiho, extenàiva ao ilustre Prefeito Stllebe.
Prefeito· Faria Souto. Gofncldente telérónema na oca8iAo, interligoul �m preya. di�lpgo, oll_ aJDi�.' ',' , ,.,'

' " x, .' j . I ,*..

gOI que se falavam pela primeirà: vez: "

. '.1" ."' • �'Muito ,obrigado. l�aocãra é tanto lua como n08sa.�·
" • ,a �._.t _� �.J '" 'I " ',( "ri! r.., .'� � •

T
--1'

...

L , !

E 8ß O.'R T l-r;J-i}fl' S
, .... ) .. _

"'.*' .J. __ . _;,:) �: f."
�======�==�= ===�==========�

JU"\hENT'US�· ESTRÉ1Á�J;CÓM' , .

II �.DERROTÂ ,NO· E�'EApUAL�
:

Jogando' rió ,lÍllim:o' do'mingo �m'eyluh.enBu,j6t6e.
�uvenlUs desla Cidade fêz sua estréia no C�rtame Es
ladual de' Pr.ofis8.ionais deste ano.' O"Palmeiras;Y,enceu
Por 2xO, num ,plt'el2r,.qti�; fêi�Jp:stjç.a�. ç, rSq_p�r,j9.l'i,d)lde
do gl,lildro esmer9l,diDo. o. pl�aç�-!: Jqi,,' �,9n�ti'IUído na

�e��nda'Aase, 'pois n.o J o te�l�o a r,ap�zlada, J,�(agu\�en.,.!Ie 5uport'HJl� m.uiro_be!," o'lpe�Q dos :ataqp��; plIl!Denen,'.s�s, que �ncol,!tlé7ram ��, Wilfrid u� gO,leJr(� q��'l' rr.08·Irou I()�O o' se.u-·polenc.ial _fuleboUstICO. Log,o aos o
-'THnUlos da' [asi .�cQmp'l\zmêorill:är: Cãnh.9fq�;alrii'ij.f a

�ont�gem em falha dupla, ,de ..piTenlel que ti�hél a bola
:rO,mnada e pe.çmitiu. q.u� "i'fons? to�ass�, �U,!l frer,:e e

Ize�se cruzamento faznnle para Canhoto chegar antes

QC'ue D�lran:élguá, configurilnqo,a fallö·duplô. dos zpgu�.ros.
· anhoto somente r,oêou para ° fund:o das ,redes ...sem

:pelação para_o presepeiro�W!lfriet O gotQu�"Ç_91Hl,pli
fiOU li VitÓ�ii�J)alm�ir:�n�e, foi aos 1�. f!1in�\Os. d.a fa�e .

nal Cum Jair Zagueiro cent'ral do 'tlme·d� S.·IVIO PI
rllo -desprenl�siosélmenlé .

cruzando _para:_o llbaf'd na

�rânde _

área, e caprichosamen,le, a redonda .bateu no

d
aVessao e, fol para as redes sem qual.quer cnaoce de

sebfesa para Wílfrtd. Gol idêntico<_> z?gueiro vai fazer
ö e quando? Nunca.

.

.

ai
O ,JUVeAtus e81reou öemonstrf!ndo, que com mâis

'lgU�s reforços para ,seu sistema' ófen&i.vo podefiP dar

Gegrtlls â, sua imensa lorcida com �i1�rjd, Paranaguá.
hhr�OIl, J?fme'nl,el, Bebeco; Paulista, Juquinha e Arizi

v
Qi PaSloril, Romualdo.,(Spéziô' e Nlio. O Palméiras

Ne�('eu com ·CaXias,. Adãozinbo' (Altair),'. Airion, Jair e

i;
I

AO'; Nihon e Reil!aldo; Ney (Ca�l?s An.tônio), Di!lgh�-
, fooso .

e Canhoto. A renda fOI superior a 28 mIl

" 123·532.22

.>

enlã·cj,

em
• oU�,ro local' desta

.' I
'Corpo de Bombeiros

,:melhor-.r
>r

equipado
, ,

será

em ;.m�7'6
.

"L o Corpo. de Bombl'lrrß.� I}Vo�untária.� qe Ja Qguá
:dro Sul reoeberA no decorre'r-4i08 pró�im(:)8 «!lia",335
nlll cruzeiro!! para a aquisição d.e mais um Carro
·'ina·l1Íqlu.el:eq'lJ:i�àd@l,ü;4Qs r i Ilntar-ie--á, '!fJ]rota,.q,a �éienlo8
qâC6'X;j_ste'ntQCem.;.B'�8 �!gI.r&g8;nIS,. 'lAi \il!lform8Qã,ó)(ifO'�
�p.re.stad.a:i p,elo. '·-.d{e.putfido _Ootaclllo1j.:.JP,8.dra Ramo8,
.a.cresceôt-alHt{lJque tal v�rb8 j-á:;�f,(,)is qe!J)Qsi.\tadQ ,pelo
Tesour,o do; Estado na' c@nt,a,�d8. 8eoretslI:i'a de SQ,gu._
"rsoç'á e In<lorDia,ç:õas-'a,untMal uina ag.ên:clB bao.0,$rrla
da � cspi-t,!b par8 pos't.erTor iiliberJa;�ãQ ,",p.sto Be�!;e.tátio
-Ari .:;OHveir8 � 'T" J. ..�;_r.� .'1, vlJ_d ' 31:01.l •

" ,�.(;) 'cheque, e,or,lIeSpOBltlenlle( po_die!'á�58,erlf !:tt·I!ÍlTzi-d.o
'e,m� 'mãos ,. pi:lld<: lteCJ:etari,a,' dl\' SS;L neSlte unh :!!1'C!J
.iabril qU8óld'o 'e-'av:i8:ta�·á"eom �I!l .classe'�· dirige,n,tes
:'ida mUiniófpiö ,pii:r.8'!�a d'i'scIOlsã.olijé' problemas: '81"6.t08
ao �râD8j.to e' a� se'gu-raoça. . '-I rrt"l'
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Concordata da Firma "Confecções Meier Ltda." Estabelecida nesta Cidade de Jaraguá do Sul
à �ua Rodolfo Huíenuessler S/N

Inscriçio Esr.dual !50 060 Má - Inscrição no COCMF S".4á2 á2110001-á2
-

-
.

Quadro Geral dos Credores

Organizado de acôrdo com os arrs. n.O 96 II 101 do Decreto Lei n.O 7.661 (Lei de Falências):
,

'

• a m e I Cldldl Pri,lleliadls Qllroaralirlos Orlaell "
. ,

CRÉDITOS HABILITADOS .

lolnvtlle1 -:- Mini.rério da Previdência Social (I.N.P.S.)
2 - Plano de h,regração ôoctel (P.I.�.)
á - Imposto ôõbre Produtos Industrializados (I.P.L) Pazende Federal
... - Imp. Circ. Merc. (I C.M.) Fueride Bsradual

'

,fi - Ind. de Acolchoado. Arno Altemburrue
6 ..,.. Iod. Texteis Barbéri S/A
7 - Casimiro Silveira 51A lnd. ,e Com.
S - Cia Indl. Belo Horizonte
9 - Cte. Textil Santa Elisebllh

.10 - Ci•. de Tecrdos Santaneoae
,1l - Gráfica 43 SIA Iod. e Com,
12 - Karibe �L\
1 \ - S/A Disrribuidora de Tecldoe Rayon de AmericlfJlI
I" ....,.. S/A Indústria Votorantim I

16 � .sul Fabril S/A
16 - Pa-raopebll Inçluslrial SIA
17 - Millbilriil' Diana S/A

.

18 - Dlpapel LIda

Contribuições
'1

2á.27ã,39
9.929,36

110114.08
117.10á,õ6

S.8âl(ao Vendas M. Prima
9.569,11 ., " "

6.360,06 I" "

27.965,20 " " "

1.219,6á " l' "

1IS.!4 08 I' " " ,-

2.890,94 Impressos
43.924.72 Vend�1 M. Prima

1 600.00 " " "

6 770,82 ""

2.327,27 "

.14916,67" "

1l,434:,81 .'

750,00

I'

I' Impostos
"

1 - Cia. Piralioinia de 5eauroa
2 - Cta, de Fiação e Teeldo Cédro e Cachoeira

I i - Cil Fiação e Tecidos Norte Alae-oas
4 - Com. Ind. R,esina SIA
6 - Ind. d,. Fitas Jomak
6 - Fibrllval Ind. Com. de f'ibraa LId.
7 - Oriabi S/A. Inda. Texteis
8 - Indústrias Alfa Ud..

. 9 - Lamanla S/A Ind. Com, ribras Textele
10 - Línhenyl S/A. Linha pari Ceser

.

11 - Lioha Paulista Liplse Ltda
12 - Waiswol & W.iswol Lrds
li - M�rclntil Acofer Com. e Reprca. LIda
1" - Mold Molorea �/A
16 - Textil InlernacioDl1 LIda
16 - Salélite (BeG. do Brasil SIA.)

Florianõpo(,is
·BI'umenau
ôorocebe (SP)
[olnvílle
Belo Horizonte
Coniegem (MG)
Ireune (MO)
Blumeneu
São Paulo
Americana (SP)
São Pöulo
Blumeneu
Paraopeba (MG)
Timbó (SC)
Blumeneu

CReDITOS NÃO HABILITADOS
Je-uiÍ do Sul
Sele Lagoas (MO)
M.ceió (AL)
Blumenau
São Paulo

'4.187.10 Seruroa
46462,64 Vendas �. Prima
! 212,00 '1 " 'I

27.603,áO I,' " "

.

3 413,36 '1 " "

!.521 ,44 I' .. "

18 S&S,2Z " " ,I

2;572,1 Õ ". II

10.677,06 '1 '1 'I

688,29 ,. 'I 'I

2.238 ..6'!" ,I

7,612,"0 " .. 'I

252.00 "," .,

1.096,24 .. Máquiaa.
lã 915,9b I' M. Prima
32.000,00 Empréstimo
429236.98

"

"

"

"

, ..

Crícíume (SC)
São Paulo

" 'I

Curitiba
São Paulo
Blumenlu
lotnvtlle
.são Paulo
Jguã do Sul

Cr$ 260."20.19

RESUMO

. Crédilos, .Priyileg,illdos �

Habilitados - t.· allb-tolll
,Crédito. Quiroirafários

H.bilitados - 2.° sub-rotel
Não Hebilillidoa -

" ..
'

'I'

260."20,19
." ..,.-_ ......-. -_ .. _.:...,"'_.

Cr$ 253.726,22
11& 810.76 429.23&,98

Total 6&9.666.17

Irmãos Emm'endoerfer S.A.
Peças e Acessórios

"GM"
Oíícína Autorizada

"GM"

o seu conoesaionário amigão, mantém plantão -de emergência a08 sábadol e domingal

Entrega Automática LIQUIGAS Produtos FRIGIDAIREPosto "ESSO"

Banca de Revistas FitaI' K 7 Stéreos

Venha e verifique OI carros da linha CHEVROLET qUI lhe oferecemos e constate o

maior desempenho
maior eltabilidade

maior espaço
maior conforto

maior economia

SUPREMACIA EM SERViÇOS
JARAGUA DO SUL

72-0769

SANTA CATARINA- Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 557
FONES: 72-0060 72-0969

�""""""""""""""""_.""'''''I''''''''''''''''''''''--''''''''''''.''''�''''''''''''''''-- .

E M P R E S'Á R lOS, IU R IST A S,Escritório de Advocaciá· ��=ft::X��.E�(.

) Advogados
Deretal nloai. de qualquer natureza - Cobranfa, - IOTen>tirio. - Desqu]

. tel - Alteraçõe. de Firmas - Oounatos .. Acidente. de TrAnsito - Def'ia.'
aa Área dai Financiadoras - Matéria Trabalhista. Viaja-•• a SerTiço do.
Clientel.

a VÄRIG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus ne

gõcioa e passeios. VARIG está presente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus serviços .

Peça informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro di fODseel, 122/1ãO _' Fonl 72-0091

Jorae-ulÍ do �ul - �C

Viage VARIG - VARIG VARIO

Rua Rllnoldo RI.. 550 - FI.es: 12-0154 Escrl16rlo - 12-0301 Resldelcll
Jlraiul di SII S.II. Cllarlß'

"
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Raa: Pres'ide)lte EpitAcio Peseos; 2388 � Jar,agl dq, Sui - Santa Oiltariöll
U , • -09G-M�v84:430.76�LOOOl 'g'5-u •

I " ,

Compensação
Saldos 'MOonln

l1'<1tal
Relatório da Diretoria

< 'I �

Senhores AQionistss: '
, .... 4 C �

Dando eumprimento a'ei� diliposicfõ,8S lf!gais e estatutárias, esta díretoeia"

t"m o prazer de apresentar aos senhore., acionistas, para I) necesaãrto exame e

consequente delibaraQã,o, o Balanço Geral, . Dsmoneteatieo '

da Conta '''Lucros, e

Perdas" e demaia dceuraentos relativos ao sxerclcie financeiro encerrado em 31, '

de Dezembro d� 19!5, bem .c@�o térá praser de prestar ,?or ooastãa da A88�m-'
bléi-a,G-e,ra,1 Osdinãeia, 08 demals esola'ree'l·m·entos que S8 Julgarem neceasãrtos.

.
. >.fI" '\. '" ,..� �, ��, �

(
, ��j .. """" 'Ir' ""

r li
� 'j:\

.

'Jaraguã do Sul, 15 de Mafqo qé 1976

Resultados ....du oparaçõae soele ís. '1léhdas inão oper'eeionaia e rever-

são :da pro'is.ãô pJêle,edorss' d'o,ido€o8 1;.1' r. .' I 10:�92.1�1,2'()
!
," í) ') Dél;slto"

.,

",

W >.J.

!'rr iH �",..,.,.. ,. ,_. � J
.

'''! • .

...�!l.;:,.'""!:
•

A' DIRETORIA Custo ,dos prod. tendidos, despesas c/vendas, gastos gerais, fundo
.

B"�alan-p.o-·,"G-erQI'en"cerrado' em:31 de dezembrode.,1975
"p/dnedores dO_j,idos08 'e:�re80n8a,QS-8 !�is'ribui.r';-";j i . I "I'rO.292.1'51�20:

y CiIo .. �:LI J.'
'

.:' Jaraguâ do :801,5.31 -de Dezémbro'dt 1975 " J: . 1
>

,"1'" 'J'& T' I:V o' )' t,� 1, \}) - &., ,i
.

,,'. ',..
. ]Jamirfi Wiest -- Diretof:

... , ! 'I
••

'I .ltL ',' '.: r.

'

:.0 t> , • J
'"

, OPF. 004..368.799.
Alfeu Tarcisio Garcia - Diretor'

�,I (
,

I:,.j
.

CPF 0057.19.709
Ademá,; H. jje' O. Fur&a'dó .; Diretor

l '
,

�� OPF1' 1"22.919.359
Tli'cniod�em Oonta1bilidade éRQ:-SO. n.· 72U:
,w. ,,:;, ," t -, CPE"197.698829

:'1:1' ,.J- ... "I. .H. � -v�j" 'r)ir /h

�".wu�'oc'ê
i

-:, I).: �,-
- -. •

. � j

\
..

" ...... _

... U
'I"< f ( :) .': "t.

\ . O Biopi (Boletim )Iilformat!vo ,Ol!clal da Prefeitura de ItaOC!1ra) na ediçäo n.O .71, d e Na visita ao Gabinete do ,Prefei,to, transmitiu o, ilustre viaitante o' abraço de oonfra-
f9-02-76, publica umaênofa(quêOdlvulgàinoB Da fDtegra, mesnJo sem a licença e autórlzaçlo do ternlzaçllo. do Prefeito, E'!1genio St�ebe e 4eixo:ii' sigrillicatlv;as lembranças de .'sua ter�a,

.

que
liosso diretor: � ,

- 1 foram entrégue8 ao Prefeito aUlente.
' !

,

'

• 1�_.., I
,

'

, Eis o noticiário' _" co' ... , ," .',. �'.;: ,

" ,Eugênio Schmöckel toi üín' dOI ágraciadoi com o I:Certlflc"áöoG.(ie' Mérito· Itaocarense,
"UMA VISITA DESVANECEDORA - CASA;L SCHMÖCKEL EM ITAOCARA- ,. pela terceira vez,,-laúrel concedido a expressi:vas' pelsonalldadeB que por 8eUB méritos, cultura
Há'fatos 'que, na aparê,ncia de méra cortezla, adquir�m, na realidade, conotações de ,e colaboraçl1o à nOBsa comunidade, resistem à rlgora8� B�leçl1o, de Djomes; ,.. ,

relevA:neia lndescritívet em 'termos de expressA0 redacional. Toda vez que num fato a tonal�- �omo distinçlo 'eBp�,cial, ao casal Schmöckel fot franqueado o Livro m.tórico da Ci
dade afet1�a marca a intensidade' do reconhec�mento e da" gratidão, a iniblçllo da! palavra in- dade, para registrar sua, passagem por ltaocara:

'

duz a rec(proca excitação do com.portamentó interior, reagtil.do em amizade pl!ofunda e p�ra, ,

- "É para um pobre cristllo ,deite Mundo d� Deus, honra Bobremaneira distinguida 1l'1-
nascida na geraçllo espontânea de sentimentes afins entre comungantes do mesmo ideal; lerir neste livro histórico da,'cidade ai impressões.e ,•...aàsinalacão-da.visita a I.taocara
,

Eugêo1o Viotor Schm9ckel-e senhGra, �8iram da d18tante cid,de catatlnénse-de Jara- Embora não me fos.,e dada a felicidade de conhecer pessoalmente o "Dr. Carlinhol'�
guá dI) Slil;'para virem trazer o abraço amigo a€l amigo Prefeito. deso.onhecida ,em figura fisi- co��q�em fB�ei telefGniCame�te ontem� a com.pa·nhia de seus auxiliares diretos, ,nas peSS€I••
ca, mas, fraternalmente admitido na conVivência dos 'distintos vi!itant�s pOl! força da comuni- do Dr. MUton 'Bürger e Ary .Machad� e demais gl!aduados funciodáril)s, nos dã a medida .exata .

cação de idéias-e sentires; via -imprens&;" ='

',' do espirito que anima a atuifl administração, toda voltada para o' bem estar de seu povQ:
! Lá na Jarigu� do Sul de'oosB'a-admiraçAo, o "Correio do Povo" é editado e dirigido , Q exempl€l de ltaocara"deverla Ber imitado pelos demais Municipios dG Brasil, pois, al

pelos Scqmpckel, (hílja. v!�ta fi j)articip'açA€I de, �Jla ilJIha Yvonne Alice e, do genro Dr. Antonio sim, teria!Dos dial de melhor? compree�sao� de� paz, de consideração e respeito ao próximo e

�()sé Gonçalves), com 'desprendimentq luoratlvo, multo ideal ,8 espiritq de cooperaçlo no pro.. de amor 41 Pllt.ri." '1: '.
.

,

gresso da cªpitªl sul americaria do, '!l0tor e do chapéu. íl �. '" .,'. ltaocara,me lembra m'9to a querida Jaraguá do Sul pel€l que me ainto petfeitál!lente
· ..9_,Dr,_�u.geJ!i�,YJ"CJº-�_SI{!J:J!loc�el",0t:�_,DJr.et9r Administrativo d€l S�tor Financeiro do sintQn�zado com ,0. !Jeul municipes. L ' I � ,". ,,',

Bancõ(lõ'Eãtãaõ de-SaIitã'-Catärlna--; ptöfiSiiloniillíieöte--ec'onoQlista,' mUltou muitos anos no ' Deus guarde'esta terra e o seu'povo.!". ,i r, , :

magl,��ério,. oom JDéritos con�,gr&dor�s �. dirlgiu}mportan!e escritório de serviços, onde teve Estamos eu e mlnh� eaposa enc!inta'dos com GB 8eus administradores, 'que 'tanto lu-
�por�uiiidade. de <Í l!d,er&r e 'Colaboraruna implantaçlo do, progresli€l da cid�de; õ!· do Est&dG e taIJ) ,pr08s�guindo a caminbaCla dQs pljimeiros habitantes desta terra - Os,Coroadol. �
4O.a do Brásl1 em,delenvolvim:ento(sÓeio,econolDico., ,D: BrunhUde,Mahnke SchmockeI, sua digna, Agradecemos, a honra em poder deixar neste livro aa nossall assinaturas.

•

esposa, canjuga� :ao.,mal'ido,a_, simpatia: do 1ratal \a::me!lJiJ.,a fi�mez. de cll:rater e dlsp081çlo de ... Multa' obrigadol ,I ' , -, J .' ,

luta peloll ideais que abraçaram. Formam, na expre�sio moderna e jU8ta. um ca8al 'perfeita- EugêniO Victor Schmäckel J' n

mente aju8t.!ldo, cie�te -d�._s,eu,valor ,e é�nscient. da exuberante cap�9idade de "!erVir" que BrunhUde Mahnke Schmöckel '\. J '
.. <

'. l
possui, dentro do espinto rotlrlo de seu chefe. � ,,' ,

l'
.

,
" '

__', Ao Dr. Eugênio,Vtotor Scbmöckel e esposa, foi uma honra, inesqllecivel a visita. Um dia
D. Edlr de ·jarls Souto,reoeb!,u-os em residência, lamentando a aus'êncla ocasional do, ela: ,será re,�riQu1da,,.c,om o mesmo prÄzer e 'carliiho, extensiva ao Uustre Prefeito Stl!ebe.

Prefeito Faria Souto. Gofncldente telefonema na oca8ilo, Interligou).�m J),reye, dijlpgo, oB_, aJlli- " , '. ,',
'

'. x
.,

' )"
,-,. ,

g08 que se falavam pela pri�elrà: vez; �.
.'

, ,'. '. (,� � ,,�'��ifO, .Ob�,g��o. ,�t.ocára é tanto sua como noss&."
"

Di'sponivel
, "

Caix8 e Bancos'
,

i
'

,

,., "

·

Realizávei ,a: curtp 8ra�ö
Estoques. contas a reeeber da clientes, outros devedores �

""Realizável a longo prazo - �'" ,� b
antros. créditos ,a!ores e bens ' .

:, Imóbiliz�do" "-r' l' ", r' J' ,,, ..

Oo�\O' 'históricd,,·,(-I-) Oor. Monet., (-) Deprec,ia.çõe,s.
'1 PendenteJ
:ae8p8s�8 a amortlaae

, Cpmp·ensÇl.ç�o
S8ldos ,d/conbs

Total.

.-;.., ."

.

'ot-o,
".' t")

c •• lo "

,

J

I'

i P A �f,81',V,O
..

,

Exigivel a curto prazo ,

Fornecf\ldore,s, Inl\Jt. F nauceiras ,e .óutra� e�igibiJ'idf.ge8,
• Exigivel a longo prazo ,

tnst. FiollDceir!ls. e ·ollh'ãs exigibiljda,d,es 8 �qDgo, prazo
1 Não Exigi\l'él' ." . # I .:fl

'.

• I

-

o· .J.�. �n .�} /12.'.
r

,I.h'l\..�_�_
r -:....

�,

E 8 :P O 'R T I-\V·:Iil�S
.' ,

' " .•
'

•

.ii. _ �-,;.;) �
-

�:I'==JU=V=�E;==,N�.T='US�" ESTR=É=IA=;=='�.r.'='-C=:Ö=M=',=='i
ii t))EIiR�TÂ N9,·E��A9U:A�,�,

:

Jogando no pllinio do'tningo �m Bluinel'lGu,Jo GB.
Iuventus desla cid'áde fêz sua estréia no C�rtame Es
ladllCllI de' Dr.ofissioßaü� deste ano,' O;lpahileiras ;'\lenceu
Por 2xO, num.. pl(!cjul,qu�. fêz' J�stjç.a "

â 18�p(r,iº.l'i,d�de
do ql!ladro esmeraldino, O pl,acar ,foi,) 1 c.oDsti·tuído na

�e��ßda'-iase,,'poi8 no 1.0 iem;p,ó�ã ré!.p'�ziãda'<jt:lfaguaen ..

se 8UPOtt,ÇlU, muit'o_bêm- o' pesô dos;ataqp�� palmej�ea"
Sts, que êncqßl!aram'�m, 'Wilfri� �r.p go,leir�

-

q�'�� rr:os

,Irou lo�o o' seu-'polencüJl _futeboUsIICO. Log,o aos. 3
minUtos da' f.flse ;c9m'plilmêpli!r.ár,- Cánhoíq�.;al;)ri4· iJ

�ont�gem em falha duplê!!, ,de_pirpen!el q�e li,!ha a bola
POlI)lloada e pe�millu qu� _1'fon80 to�a�s� ..

sua fren{� e

f'zeljse cruzamento raZilnle para Canhoto chegar antes

f:lç,Ue Pé;li'an-aguá, cornfigurilndo á falta 'd1upla dos zagueiros.
aohoto somente I,OCOU párá o fuodb das ,redes :sem

ilpelação parBß presepeir_o_ Wilfrid_, _

O gpl. gU�U:�I!�.p!i
�ou a vitóri� palmeir:�D�e, fo! aos 14 f!liout,OS. d.a féi�e
final C<>m Jair, .zaguelro ,C�D,I'féd' do IIme"'�e S�!V10 PI-
110 desp.rentesiosameDl'e cruzando ..para.:o. bOarél na

iraode área, e capriéhósamenle a redonda baleu no

Iravessão e, fol para 1lI8' redes sem qualquer cnam::e de

�e�e!a para Wllfr·ld. Gol idênlico o z?gUeiro Vöi fazer
â e quando? Nunca..

.

.' . lo
O Juventus estreou demonstrando que com mais

a:gU�s reforços para seu 'sis'ema'-õferi&ivo pódetá' dàr

Gegrll'l8 a SUá imensa lorcida com Wil�rjd, Pari!lOaguá,
'Ilhr�oll, ,Pimentel, ßebeco; Paulista, Juquinha 'e Arizi

'v Q; Pastoril!. Romualqo.JS�ézia) e NlÍo. <? Pâlme�ras
N���eu .com CaXias, Adaozlnho' (Altair);. Amon, Ja'r e

I' o, NJItOD e Reinaldo; Ney (Carlos Antônio), PlIghe-
• Afonso' e Canhólo. A' renda foi superior II 28 mil

Demonstrativo da Conta. Lucros e
I

1
•

,;-'

685,6,681,92
15 f9�7.807,1�:

Perdas
1

123532,22
J

.l 15.783.21.3,87
:Jjí i í :

500,5"1,33

-. )

1; 'f J 1"-' ,tl ��

'HOr&lil W. F. ;Buigenha_éô
,

<

;w
1.:t.

Parecer do ICoBselho lFiscal �,':
.' Os' a'babm 88síng,do@, membros 'de éonselll'o' fiSGai da Metldúrgi'oa João

,Wiest S A. no'exs'rcíaio de lIUllfif fUQçõss Je,gais iii estatutárial!l; 8'pÔS o 'exame �do
( ". 'BälailQo Geral, Demonstratieo da OÓD&a "LuorolS e 'Perd<a,�" 'o C(0r,dOf;( OI!!

.
demais

6.856,66.1,92 document08, 'da S�eiedade com base' �() éX�f�íció enc8rr'a�0' em' �r� de :pê'zembre
15947807,l2 '. ds 1975; 'ando "eaéentradn todo 'na mais perfeita ordem e exatidão, razão pela

� iI' ,. 'qual reooméndamva 80a apro,aQão 'pelDs ilcm'l'lOres' aÔionistas. I, "

'.

.r
"

Jar,agllá do So", .15' de;�M�rQo de, .1'97� '.., � '.� .....
> 3.97Ó.482,8�1

.

"

, ,
., • '. ViCl@rio tazzari.s CPF �94.3aa.,759, )" .!�

Dr. CaiBO Bus'chmann - CPF 10201'9399
..,LU)62.120,88 ' ... - i .,., I' l. ! ..

'

PiHilo 'M'edeiros _ bPF .018 864 879
(. .

Capital.' Reset'�u 'e Pro\?isões '3,658521,51

cruzeiros com e.1Cç�!ellle.:: fr�blÍlh� de f��é 'Ci!i�Jõ�� Be� alguns reservss da equIpe profitl'8fonal'ter$, pouóa,s
,zerra no apito. � condições de vencer 8aus adversário8, poiê está mais
2. ,Neste domingo o Moleque 'Travesso joga'rá 'em -

empeo'hado' em--bem representar Jaraguá �no 88t6-
Tubatão coolra a equipe do Ferroviário em oulro dif(- dual 76. '

.'

eil jogô, para as r>rêJeo�ões do quadro jara(uaense. \ J p' �' • �" i"'R d f)i' 'CI
. :'·f· �,<' -'.'

."E:", bj"C' t" ,(

á
. ,,\'�'.!;� lU j �I "

tá? � '. r�;XImall O au.,a e" ,aSSI lC�Qao
� ':au' . ·en en rIQ �,como>( es, .,-,'� v, I J ';'1 ;. • ,,,- �, ,b -.!'

•

I

t ,', I
... 1, ,', r � J _; ".,-,! C' " .. !' A prÓXIma rodada neste fInsl da semana mar-.

Oom três jogos no último fiosl de semana te- ba 08 seguinte8 en�on�ros Floresta X Baependi em '

ve sequência as disputas da Copa CentenátitJ� seD; P,?werodé, Gaspat,�n8e X N'êaral em Gaspar e' em
do esta a primeira rodada do retur�o. Np sábado o Jaraguá Juventus 'e Vasto Verde <Je Blumena�. A
Úuvéntus foi derrota'do pelo Floresta por 2Xl, jo- clsßsificação antes. destes jogos tia 2.0 rodada do

,gand{)' o Mpleq�e. Travesso; �om, seu q�6drô .�isto ,returno, �stâ da seguinte maneira:'Sã� lideres, Va8·
formado por Nilson; Zé. LUIZ (Mono), LombardI, Sér- JO "Verde,' Floresta e o Batlpeodl com U p.p. 'e na

,.gio � Oiz?;, Samycá, ,Zé 6. RURsinho; J?óming�s, Te:r.. segun(l8 posição t(}d08 com 2 negativos, .)úventu�,
..zan � MOisés. O gol do tIme local fOI marcad� por Acaraf e Q8.Spart.'!Dse.

.

RU8smho na cebraoçs de uma falta de fora da a1'6a. ';;================�'-=======;;

,

No domingo .em Guaramirim com" arbHr!1.gem _II Juventus' x IIitern�cional, em
� ou�ro lo.cal desta .,1prejudiJial aot' ACluai. voltou o quadro local a ser ".

'

edição
der,rotado, d�stafeita pelo Vasto Verde :també� por ,l==;=;===;============;=====;=:====

2xl O único gol do time da raça foi marcado por 'C'o'rpo de' Bo'rn"be,·ro·s· se'r,a'Chiquinho, tendo 1\ equipe alinhada com logo, Mio,
j '1

Rubão, Juvensl e Bachmamm; Teco (Casar) e Na·
"gel; Maluta, Marcos ('Cb<iquinho) Didi ,,-Teti (Mária�, ::melhor.,.,.,-';$ e-q''u·)·pad·o em'

'· ..

·�7'6.,O árbitro quando o Acsral tinha maior volume de
,jogo pars chegar ao empate assinalou p-soa.I io-e- ..

pci�tént,e;c�õ�r� a quadro loc�!,qtfp�do o Vasto YEl,r- "''''i� O Oot1>.o: de Bomheiro§ ,Vú!oßtáriO!l de JaliQgoá
de chegou ß",OS 2xO, teudo aIOI}S o ;Acaral :'OfJtad:o :d'O Sol reoeberá no deco'rrer -dos prÓIimas eiial'i, a3p
o seu pOlito de honra. O juiz foi da liga de, Blu uni cruzeiros para' 8 ßquisi9ão d.e mais um Carro
amansu:. '_, ,1" " \, I, .,",' .' < ��".1<. ·'il1a'l'Íqu�!�eqlJ:i:IiJf1d01,lt;q.llerjunl8r-8e,�ádr;jro�a..q,EL�eículos
2." i Em aas�8r�;O Baepeo?i, co'm r,efl'l.rço.s de';.jog�- qácexoisle"n&"cem,J81lJ.'u ,lg;aragenls, vA' ülformsQioxifioi
(ij;(!),r,esv ,de, • TImbó,,..e:onsegul. 1lIoma�eXlPreil81�v.s, �ltÓI'l'/l. �p.re.stad.a<> p,elo., -,C'f4eputli,d,o _Oc,taçHio:;. ....Pe,l!Iro; Ramo8,
80 8,ba:ter2o\ Gasparense, óámpeão invicto 'G@ turn'o .. a,cresce.litlmt1{)Jque. l81_v�rb8 j'á;}f.1,;i.,; qel()Qsiltaldó ,p.el0
da" Copa Oentenário.. 2xi f'Gi' o' reS'uUadoulinahe' Li, Tesouw do. Estado na' c@ntal'aa. JSeoretsJ1ia de Ssgti
vOJ."ável ao:quadro:' jarsgllsense')com'; gfl'ls d'':f'LD8r'ci -ra'nf'à e IlltEorIIl!!,ç:õe81iIntMa1 uma ag.ê'D:cia ba:n]l,�-ria
e 'M8si.c@., O, Baeptmdi, al,iI;lJh.ou ,eolIl .lJ)a:lbé'f.gia'. _Zj... da l c8Jpit�.I" para pOl!lle'.rror i"hberJar�ão )p,elo Sé�!'e,tário

,,'ga·mar, Kriguer. Ale'eu e ·A.lofiitoé(�J.oaozi�DbO�;t W.a:ldli.r:, "'A:rinOli17�eir-àl ... '\'�r, J. t�;;r."'I.: ,,·lt 1)1 ... 0 i, .3GUl.1,' = �f

S.ergiuho e IOd80do; Darcl,; IArdii s' Masico. {Jm� -+e- - ''''O 'oheque; eornesponldeOtte( póde!'á��8lel) �t-nífzid,o
;sultado 'muito importl1n�e este" c-aßisegl1id-o'.p�I'CI.,B8é- 'e'I1a, mão8' ptlld�) 8:ec'retarj,o" dl\, SB;! neste ·..Dilês,j!l,e
pendi, que espe'F8 ag(}I'8 Jloder &'0 l�do do Aê,�r81 ':'abril qUil'r!lIÕO 18;:' 8v_:is,tará "'cem �� ,cla@sej' diriges,tes
bem represent81ma 'futébolc de �Jar8.g:uá na competi- :"IiiQ tDu\nicfpi(hpb1:a�:a di'8clusle Ilté' prob.lemas; ·afe.to8
gão, uma vez que o Juventus com 8eU8 ,juvenis e ao trânsito -e' 8; s'egu-rança. J ..

-

q "'t.9'

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



'ANO LVII .JARAGuA DO .sUL (SANTA CATÄRINA) . N.,Z.880

E,rH;J, relere viagem I-à Ilha-<3Ç1p
A c'â�!;�Je V�ertiatlôHHJ .vúlt�:;;�erini;::sê na' como f'á� fOI íamplam�nte divulgado, virá à Jarsguä

noite da última segunda feira. quando+m 1.a votação pare tratar com 8S classes locals' a respaíto dos
foram aprovadas ,88 -tsdíceções do eäíl arenísta José se.__tores de segurança e trânsito. Junto 80, Padre
ÇarIÇl�KNeve8. solicitando denomiD3r·le Max Eugêni. Báulíno Reitz 9a Secretaria do Meio .Amblente, Já·
Roberto Ziemruann e José AJves Per-eira duas arté- sé A, Klitzke, tratou da poseíbílidade de am Jara
rias to mapa rodoviário do perímet+o 'urbano desta guá QO Sul. o govêrno do Estado vir li determínar
cidade. ' 'v , . cemo área verde inviolável extensa gleba de ter,

Já, :�'m '2a. votação foi aprovado projeto.dõ are� ras nfi região' do Braeínho, ,A preservação da Fio,
feito' Eugênio Strep·e.., deijo{lli,aand,o\.de '}Lu,!z A.lves ra, e '�a Fauns estaria g8faotida também ,e'm 008.0
de Lima a rua D.O 79, d() mapa rodoviário- do perí- munielpio. O Pe. poderá futuramente vir 80 n0810
mete0 ulrlbaö�-do muntcípto. Já em votação finsl município, sendo que a álea de terras DO Brac.nho
também um 'projeto de ,lei de .autoria do executivo pertenee 8S Centrais Elétricas de Santa Catarina, o
autorízando a-, r,;eceber por doação da União Oatart- que facilitaria bastante pois não 'necsasítaría o pa
neDtle' de EJillcaç�o. _(lu·s congrega' ps Maristas de

:

gamento de indenizações.
SO umá á,re'a' de terras de 2.010m2 para implantação Junto ao DN08, o Presidente' do Legislativo
do .� acesso..; 80 Campos, UnivexsHário, 8 ter ímplau-. L Mo�içip81 de Jaraguá tratou sobre a possibilidade
ta'do,r nos fUo_dos da Matriz de São Sebastião o Co- da implantação de uma rampa, do tipo escada na

légio São Luis deslfl c,idade. , !, ,Y , "dr8g�gem existente em Guaramírím. para que haja
O Presidente tJo8t):.;�]bert94KIFt:Zi:e, (Zeea)J&fir.;v po's;sibilidade dos peixes que- ficam prêsos ns reprê

meu q,ue� e'JJl virtude, dos • nov,@s subsídios, a' aerem 88, subirem com-destino a!ôJ águas dos rios Jaraguá
pagös a��arÍi�(drsta i data aos ,deplltado�. um ver�a·.. a' 'Itapocu �m !l0sso mualcípto, pois' os pei:�es em

�oJt, }H18"l1r' 8 "perceber �,rn Ja.r6gu� do SUl a l_w;" n08�,o. ,muDlcíplO está 88C8saeondo a cada dia, e o

portão"cia d� 1.98Q_.()0 fi?'�() � igual ;·9��.nti�. ,c$?mo lU que. se ver.ili�a. n;8 represa. de G-ua��amirim. � � pes-
bsídio� ,,,variável � .A.pós eeta e0D:!umcaçao na. pala ca de profl@sloDa18. com rede, qu.tt estão d.JZlman.
Via h�re para qua}(i9�r..r.comumcado o IPre.��'p}ente do 08 cardumes de Robalos. EI Cascudos. � Impla�
do- Legudativo falou sobre. se-us contatos na sfil�1lna . tação de uma rampa com tipo de escadarIa, pOSSI
que pal.ou tim Floriânópot.is �.com Aldo" Belarmiho, biJit'a:-ia a subida dos peixes para nOS80S ,rios. O
Pr�fit"ßnttíl da A88oeiaçAo Catarinéose de Câmaras. DNOS 8ceitou bem a sugestão. e futuramente pode
MlInici.p-ail�

,

de Sant� dátariaa, �rQtaÍldó de asSUD- rá haver fl possibilidade d&" yir a,melhoria a ser

t08,que dizem respeito a um novo regimento plua a implantada.
.

i

Câmara desta cidade. cujo regimento será nos mes-

mos -moldes" daqueleb que vem' sendo eleborad()" pe- Na LABRE. foi �oDdada' a possibilidade da'
la ACCM. .

\.
,

' vinda die ,im 6parelho de ij.ádi9 Alal&dor p�ffi que
,

Junto ao Secretári,o 'Ari Oliveira, da Secrllltari& �

�s pessoas...qUe' p�estigiarem os festejos do ANO 100,
de Segurança e Informações, recebeu respostl;' 1;)0' pOisam conversar com, parentes distantes oJl mes

li,�tV8' de' sus' vinda aióda'��8te ..mes à J�arà'guá d,o Wo 'éoql QÚ·t'[68 rädio-aPlado'.rtts _(je outras partes do
SUl. qu'ando pOisivelménte ftratá lß:ú'mãos um c.he- �p��s. Ficou ce�ta a p�elenç8 de um rádio:amadoi'
gue DO valQ, ,d.eI.&,35 mit cruze.ir08 parS' serem apli·, '

em.. ;Jaraguá do, Sul n08 festejos devendo para tan
oadns ,ola' eo.mpra doe mais JIm' car.ro tanque para 'It: to ser imp.tant�do o aparelho ju�to ,a praça defroD-
guarniçã.o 100.81 dos Bombtm-ôs O lIeere1árip-da'SSI 'te a Prefeitura MU'Diéipal.

' .

1 ,,' '1 ii. .; J 1 J I " � ".I � ." i '.l

I, _ I�r. 'l. 1),

Kon4ef ��i�, pe(le aceler���to'pl asfaJta�ento da S'e-50l
.

'
, li r.....·"' � (

.
-

tI, , .

O:D�'putàa'o OctacHljo de �8f8It8�m18';'io, pois é' '-BR fe�erl:}l, o qué acre- relação 80 apress/ameo-'
Pedro Ramolt linfqrmou seu des.ejo . qua.ndo d.os ditamos seja 'dif1o,il po'is to",1as obras o que é
na última�seguhlja feiral 'fêstejos 'd-d :ANO 100, e� 8� trala �e cl)ntrá�o !,iS· m,uito bo.m. prevemto.ee,
que o Governador Antô- julho, vir pes'so8lmente sinado peJo 'Miaietél'Ío meiIDO q'ue diante de
�io Carlos' Ko"odef;-' ,Re'is, • ió�ug.1lrD.r 'a, OBra. .

,,- d08' TraDl!lpotté!! com 8 t0das estltlill previdênciall
�xpediu' "8Q.l'i�i'ti\çllp ao

..
Incl1lsivé' 1'0 '�eputado, emprêsa, 8, n�o:o govêr: de que em ..julho

r

-,POBS8
diretor do 'DER EngeDhe'i. informoit J

exträ-üflciaI no'lIo: Estado, o, gue não 'O mandatário es,tadua.l
ro A. CarIoi Werner, no mente que havia um p�8'! 'acontece ,com o .acesso vir inaugurar a obra que
sentid� de que,� ·e�PJê- dido no sentido da em;' '! 'de nosso município com se revest� de trsnsceden·
Ia re�poniável pelli\ ' im- . prê86 déixar pelo

.

e8pà� a 101'. ,',
.

tal importância para o

planfação fÚ3fälti�l" ''''da ço dê 6f)' d'ias de execu- Mas, afirmou o nepu �S�o8,Ól�nto da ,r,j.Ç8 pro-
rodovia SC 301, ligando tar.Lal) Q/bras 0,8 ·BR � 101 tsd;o aren.ists, que está dução do Vaale do Itapo
Jaraguá e Guaramiriai à • para aoelerar a8 obras existindo 8- preocupação cu.

BR 101 acelere as obras na, rodovia de Jaraguá à d� Sr. Konlier Reis CO{ll

.

,

Uma. g!gantêsc� u�ina energética, aproveitaníio
para produção de JIidro, ao meslno tem.po, 8,água
gênio. será acoplada � do reservatóriu dê 1.500
hidrelétrica á. Itl:li]J�, qUi\ômetros quallrados,
sE'gundo . r�"elou �ma como matéria prima.
boa fonte 'dos _meios Não foi,�ev��ado,o:pro.'de engenhtlr,ia de São 06SS0 a ler utdlzado para
J)aulQ . " '_'

ex t_ra,çj(l. do hjdrogênio,
, A�usio'a .. d8,bMr0g,êDliQl ·Já qUIs exls,tem dois pel,8
Ivisaria a utilizar 8" , :eletl'óIi8� e pela elevação.

ênCill'gÍa t'llétrica d'e Itai- dfI ág08 a temperatura's
Pcu em períodos notqfnos "acima de 1.100 graUB cen

quando não- hã demanda, tJgrados-podendo ambos

utilizarem energia elé·
tric,a: A água e uma

dca 'matéria-prima de.
hidrogênio 'porque em

8ua com p08içã�m61ecuhi r
(H20), existem duas partes
hidrogênio pä.ra uma da
oxigenio.,

'

O hidrogênio vem 8en·
�do considerado como a

grande fonte de energia
do futuro já que SU8S re·

servas são pratioamente

inesgotáveis, censideran
do-se a quantida;de de·
água SObl'8 o. globo. O
hidrogênio g6rado em

liaipu poderitl tanto ser

u,�ilizado em turbin�s,
voltando a converter-se
em energia -eletrica ,ou

utÚizado diretamente em

(nstalações indt,l@triaiÉ"
como combustível d,s
altíssim() teor 'calorifica.

e.

, .

Elirel,pres ,FERJ'
{_

Capitalna
Na quarta .feira: da s�mama última. esteve em Floria- brasileiro. Com o endôssô do Secretário Salómãa Ribas

n@polis', uma comitiva ,jaraguaense. que contou com o Jr" a reivimdic,ção por parte das autoridad�s educacionais
Secretário da Educação; sendo que o principal assunto em Jaraguaenses. adqJ,lire um valioso subsídio. foi o comentá

pauta, fOi a implantaçã� de . Campus'. Universitário em rio de membros do Conselho, Curador, também presentes
�Ja):agNá do, Sul.' Faziam parte da Comitiva,' o Sr. ao encontro realizildo em Florianópolis. A FERJ já conta

Bugênio Stteb�,' Prefeito MtlDiôipal, Pe! Elemar com expressiva área de terras. totalizando n,ove mil metros
Scheid (Diretor.: da' . Fun:dàção Educacional Regional Jara- quadrados, para a construçã:o do Campus, sendo que o

guaense). Sr. José Alberto Klitzke. Presidente da Câmara mesmo lpcaliza se aos fundos da Igreja Matriz de Sã<;>
de "Vereadores 'local; bem éomo" outros, representantes do Sebastião, tratandó se inclusive de área de terra's aplaina
setor educacional-jaraguaense Foram, obtidos detalhes da, que apreseqta todos 0S requisitos 'para abrigar cons

jumto ao Secretário, qu� dizem respeito 'a, solicitação de trução desta envergadura, que consistirá em obra mor

verbas junto ao flAS (Fundo de Assistência,
• Social) que ao ensino' superi'or da Jaraguá Cemtenária.

vem prestando inestimáveis serviços ao setor educacional ' If

/

A NOT 'E •••
O Baile das Debutantes de 1976. serä realizado

dia 04 de setembro, eom o eonjüuto "C!y Babie.
Show" do Rio de Janeiro. A promoçâo é do Gtêtnio
des Orquídeas .

Dia 02 de maio. o G.E. Juventus, será palco de
atrfJção internsf)ionàl., Cem o inicio às 18 horae, a
ca'iHo1'!l PERLA (! 6 Conjunto Joinville S/.À., esta_
r ãe dande aquele show para �s jllraguaenses.

-----.

o Grupo Teatral São Luís.. eontínua ultiman.
do 08 p1'ep,8I'9'iv08 para '8 euoensçâo da peça "Pai.
xão e Morte de Jesus Cristo". �erâ dis 16 do COto
reme, às 20 h. 80 min , no Salão Cristo Rei.

i O Sucesso Depende de VOCê]
Juveätus e' Inter -não & saíram . do

zero a zero
-

O Iuvenrus de Wilfrid, Par�naguá. ;Oe·rsoD, Pi.men.
tel e ßebeco: Paulista, luquínha. (Otnho) e Arizinbo'
Pastoril, Make!! e Nilö(Rú5$liO'ho), .. empatou sem albertur�
de contagem na noite da, última quarre feira com Inter.
nacional de Lages, '�mpj()go etenvado no esrdi:lio João
Marearte com púbhco que proporcionou arrecadação
de Cr$ 16 29�,00 constdereda boa em se tritlá'Oäo de uma
querte Ietra. O Inter forma COQl Miguel, Alwiri, Airton
ôllvetra e Paulinho; Genínho (Salveto) Lolvo e Aroal'
do. Tenho, Zezé e Ademir. ° jui'z com bom trabalho
foi Pedro Realcy Zimmer que nas lalel'ã:jls '-foi· auxilia
do por Antônio Honor�to e Afonso Gonçalves também
com trabalho norm,1.

. ,

.

Destaque nó quadro juvenlino para "Vilfrid, GersOD,
Pimentel. JuquinhiJ e Pastoril, len.do este último aos 4�
minutolS do segundo letÍfJfô, após ser faéilmenfe=envol-
'vida a defesa do quadro lagean,o"chut,ado Ia p.ola por
elevação ao goleiro Mig-uel, mas pina' in"felicidäd'e di
lorcida juventina que comemorava o gol q cbola Capri.
chosameOfe havia se chocado no pOS Ie. t.No primeiro
lempo foi Zezé do Inter que chutou no poste de Wilfrid,
•

. DOllinio em 'Iubarão
Péira j9gar domingo em Tubarão contra, o fertoviá

rio, o JuveDlus treinOu bi-toque !1ö noite de ODlem, e
o embarque Ida equipe aconlecerá DO' �omiDgo às 6
horas da ma'Dhâ em cai'ros particulares, ou ônibus es·

pecial, com saída ddronle ao Schalom .. O· fi.rne que
entri!l�á jegando conl,ra o Ferroviár.itl que eSI'é:í invicto
á duas parli'dás (dpis' empales) será est'e: Wilfrid, Pa'
raoaguá,_ Gerso'q, Pimeatel Il Bdjeco; Chicão, cuja
condição de jogo deve Itr ehegêldo onlem, Juquinha e

Arízioqö; Pastoril, Mafca (R.omualdo) eAldioho (Nilo).
O empate freme ao lorer vá'l-eu um bom bicho que foi
pag0 no' treino de ontem,

F" 'Quarta feira - dia 14.04a'
ENTUS tX )OINVILJ;.� E.C.' -: mo'

'

.

. , 'Joao Marcatto' ,I,

�======,========'=.���=-=====�===========

,
.

EDITAL
O ,BA}lCO DO BRA,SIL S.A., Agência

de . Jaraguá do Sul· (SC), comunica aos can

didatos inscritos no concusso de "Auxiliar de
Escrità n.o 120, que IS pro\{as serão realiza
das no dia .02 de maio .,.próximo, domingo,.
110 seguinte local .� horário:

.ê a) LOC.�L - Colégio Normal � Gove{'
nador Celso Ramos, em Joillville (SC).

.

Ob). HORARIO - inicio: 7h�Omi�.
- 'término: 12h05 miR.

L. '2�, InfotIÍ)�,
-

outrossim, q,pe a� provas de
Datilografia serão. realizadas posteriormente
em data e local a· serem divulgados, apenas
para os candidatos. aprovados_/nas provas de .

Psicologia, Português e Matemática. '

. OBSERV:ACAo: OS CANDIDATOS DE
VERAo APRESENTAR-SE NO -"LOCAL
DAS,PROVA� ,COM A A�TEC�D�NCIA
MINIMA DE 30 MINUTOS" MUNIDOS DA
DOCUMENTACAo RELACIONADA NO LI·
VRETO DE INSTRUCOES.
gs/Jaraguá do, SuÍ (SC), 06 de abtil de 1976

( José Amaral Pereira _;_; Gerente
Geraldo Merkle -. Subger.ente Interino

I
--=

Mirio Tavares da Cunha' MeIle;)
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

EDI,TÁL
Pelo presente edital de citação, pedimos élOS se

Dtiores abaixo relacionados que compareçöm em nOs
so corlório para .tralarem de' assuntos de �eus inle-

resses.
.

Anonio Imhof -, R. Adelia Fischer __ nestil
Dornenico José Weber - R. Antonio' Zimmer:;nét()o �
GUdramirirn. Irineu Silvério - R. José Emmendoerfe

J '
.

_
.

- Nesta. . 1 '. •

r
Valéria Tavares dd Mottà Rezende, ,Ofical MaIO

. .
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