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Carnaval de rua agradou, mas lerá inovações no ano que
.

tem
'. ,

Mi'$S Jaraguá será. eleita à noite' no ','Artur Müller'" He-Man alcançou mais
uma vitória. Desta vez no

Será eletta na noite' cumbêncía de,eleger'a re- de Cz$ 10 mil em clin.:hei-.
carnaval de rua de Jara-

· deste sábado 7 de março, presentante de Jaraguá do ro, passagem aérea ida e guá do Sul. � que obloco

à· 21 h G"
,.

d Sul ao M'l'SS Santa Catarí- volta Joínvílle-São Paulo
vencedor - o Baíínho

s oras, no . masio e
caracterizou-se, de manei-

Esportes Artur Müller, a na. Serão observados, para à prímeíre colocada, uma
ra original. do herói dasrepresentante de Jaraguá efeito de pontuação, o jóia a rainha e duas prin- estorírihas de desenho aní

do Sul' que coIicorrerá 110 charme, plástica,. desen- cesas, brindes da Dalcelis
mado da tevê e da sua in

día 1'4 na Proeb (Blume- . voltura, ·1ilPrsonall·dade, vi- a todas as' concorrentes,, �- separável espada. O júri,·

nau), ao Concurso Miss sual e. apresentação geral quatro víagens em ônibus
Santa Catarína -. O.Miss· Ja-

.

lOt leito a €'ão Paulo (ida e
convidado pela Secretaria

na passare a. .

s promo 0-.:>
de Turismo, deu maior so-

raguá, promoção da Secre- res, agradecem a Dalcelís, volta), além de outros
ma de pontos ao Bloco Ba

tinia de Turismo e Cäe- Hardt e Soft Computado- prémios oferecidos pela fínho, num total de 123, �

sar's Club, tem nove con- res, Agência Cosmos, 30a- Secretaria de· Educação, seguido pelo Pé Quentecorrentes a coroa que Ma- lherias Avenida, Hardt e Cultura, Esporte e T�lfis-. com 115, Mín-Merlín em
rístela Ramthum ostenta Seifert, Imprensa e aos pa- mo do município. Na pá- terceiro com 114 pontos,

.

desde o ano passado, sen- trocínadores das candída- gina 2, outras informações' em quarto Saca Rolha e
do elas Margaret Denise tas. sobre o Miss Jaraguá 87. Ki-Kaska, empatados, com
Schmídt, Rosaní Junkes, O ingresso custa Cz$ 113, em sexto CartomantesSandra Regina' Moretti, A premiação constará 50,00.

com 104 e .em .sétímo lu-
Tereza.

.

Agostíní, Josane
gar o Bloco dos Sujos, com

Buchmann, Míriam Sasse, NA REGIÄO: . - 99 pontos. Os itens analí-
Maurise Kríeser- Jane Te-' •

d C d· I
·

rsztnha ·Lennert e' Eltrita
.

Apoio ao Instituto . e .

. ar 10 OUla :��;c:;��mefi;�:����a���Buttgen .

.

(). Miss. Jaragué 87 é

patrocinado pela Dalcelis.
Um seleto -júri terá a in-

Peste suína alaca
el

.

Jaraguá
Nas últimas semanas tem

surgido em Jaragué do
Sul, Anímaís atacados pela
peste . suína clássica, que
tem: grassadó em atguna
municípios da região nor

te. A Cídasc' vem alertan
do

.

para os' perigos que
pôde representar � propa
gação da doença e orienta

para a vacinação dos plan
téis, objetivando-se assim
Imunizar os suínos centra

·

.a peste, A peste suína é
um.a doenen comum no

Brasil, �pas,ando facilmen
t0. de Um .aminal para o

outro e causa muitas mor

tes.
Como tem havido mor

tandade ,em granjas do in"
terior " perife:i-;a, aCidasc, .

além de recomendar a va

cinação, di:stri.bu� i'Ilforma-
· ções básicas sobre ,a doen�

ça, a forma de evitá-la ,e

o que fazer' quando de
· suspeição.

O' ex-secretário da In- do informações do Sr. Ali
dústria e Comércio de San- dor Lueders. presidente da
ta Catarina, Etevaldo da ·.ACIJS, é de 12 milhões de
Silva, integra o conselho dólares, com prazo para
de empresários que busca � entrada em funcionamento
viabilizar a implantação de de 3 a 4 anos. A tmplan-

.

um Instituto de Cardíolo-
.

tação deste Instituto de

gia em Blumeneu. pera Cerdíologta é vísta como

'atendimento a toda a .re- necessária, haja vísta .que
.

gião. O apoio para a con- recente pesquisa dCUSOU

cretização do empreendi- que vinte e cito por cento

mente está sendo buscado dos óbitos registrados nas

também em Jaraguá do r e g i õ e s de Joinville,
Sul e neste sentido, as Jaraguá e Blumenau, onde
maiores empresas estão se concentram o maior

.

sendo visitadas. número de indústrias do
Estado, são causades por
problemas circulatórios.o investimento, .segun-

Poupança Rende 20,2./-
Os depósitos em cader

netas de poupança terão
Creditados O" rendimento
recorde de 20,2% em rela

ção ao mês. de fevereiro,
apesar da inflação oficial
nãá ter ultrapassado a ca

sa dos 16% no mesmo pe
ríodo, segundo as últimas

projeções do IBÇE. As éa

dernetas não serão corri

gidas pelo INPe, mas pela
variação da L�tra do Ban�
co Central (LBC), de qua-·

se 20%, mais.·O,5% referen
te aos juros.' o apreciável
ganho real sobre a infla
ção que os correntistas em'
poupança obterão deve-se
ao decreto que.,' estipulou
que os depósitos em pou
pança seriam: corrigidos,
até fevereiro deste anó,
pela

.

variação do INPC,
oU da LBC, adotando-se o

que major resultado apre
se:iitass�.

fj�4tj.n�i�,�i·

A premiação � troféus
, foi. entregue terca-íeíra à

noite .. No sábado (assim
como' na terça) um f?ran-

· de público, tomou a Rei
noldo RaH. O Bloco Estre
linha do Mar, de Návegan
tes. especialmente conv'>
dado, deu um show na

passarela. Apesar de al
guns contratempos, o car=
naval de rua

.

agradou. de
maneira geral.

. /
.

E para o próximo ano,
algumas inovações aconte
cerão para melhoria dos

. desfiles. A melhor ílumí
nação da passarela, a de
terminação de um número
mimmo e. máximo .por:
bloco, a rígida observação
dos horários de saída 2 de

psrmanência na avenída,
som e bateria por. conta'
de cada bloco, entre ,'ou-'
tros, O apoio .fínanceíro,
pela Prefeitura, será dado
a metade antes e a meta
de. depois do carnaval; pa
ra assegurar que todos
desfilem nas datas pré-fi
xadas. E também será me

lhorado.

A. área.poltctal, segundo
. o

.

delElgado Dr. Celso Ro

que dos Santor. não regís
trem nenhuma ocorrência
grave, "apenas os

: fatos

corriqueiros do· dia-a-dia .

Até parece que não' houve
carnaval", diz. satisfeito, o.

.

'delegado.
,
, ,

PDS renova o diretór·io 'e'm abri.!,
A Executiva Regíonal

do Partido Democrático
· 'Social, reunida com as
bancadas

.

estadual e fede
ral, decidiu pela continui
dade na presidência do
deputado Antônio Carlos
Konder Reis, pela renova

ção. de' todas as executi-.
vas municipais e que a

convenção do d(retório re

gional' será realizada -em
junho, No dia 20 de mar
ço, o diretório regional
realiza:rá nova reumao e

·

no dia 21 'será fe:ita 'uma
concentração na CapiMl
do Estado. ocasião em que
participarão . ropvidcrdos
especiais que falarão sobre
o mOmento político e eco-

-nômíco brasileiro.

" Foi deliberado ainda que
no día 26 de abril todos
os diretórios municipais
do PDS no Estado realiza
rão convenções para 'elei
ção dos novos membros,
com o objetive; de renovar
às executivas. Em Jara"
guá do Sul. . Q ,presidenlp
atual, Udo, Wagner, .. reve
lou que não mais pretende:
o cargo, uma vez' que de
fende a renovação, no en

tanto, não. se afastarA do
Diretório. Ainda não, exis
.tem nomes para a Execu-·.
tiva. R,.euniões preparató
rias vâ,o acontecer a pa,rtir

_g�.� 'li�ximas semanas.
.

Pedreiro ProfissiOnal _ Só aprende com um bom
tnestre: _ :pom Meslre _ Tem experiência profis-
slQnaI e orientação de ,engenheiro. l

�----------.���------�

lmgenheiro' _ Ensina os ruditnentos da geometfia '

e t.écnica construtiva. _ Cidade Bem Constlilid,a -

V('m disso aí.
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... O Bloco' '''Bafinho'' ,

fantasiado de He-Man,
foi o vencedor do concur

so de blocos realizado no

Juventus, sábado à noite,
que foi, aliás, sucesso

àbsoluto. O segundo colo
cado foi Merlin, terceiro
ki-Kaska e as demals co

locações pertenceram ao

Pé Quente, Saca Rolha e

Cartomantes.
<-

'_ Os promotores do

concurso Míss Jaraguá!37,
que acontece neste sába
do. dia 1, realízaram cc'

noite dei qnínta-íeíra, na

boate Cäesar's Club, um

jantar de apresentaçãc
aos jurados. das candída- Estamos encerrando a'
tas que concorrerão ao tí- apresentação das candída-tulo máximo da beleza ja- tas ao Concurso Miss Ja-ragueense. Marcamos pre� I raguá 87, cuja eleição dar
sença no ágape. se-á na noite de, sábado,.; Sexta-f-eira próxima f 7 de março, às 21 horas.
vai, acontecer a formatura I

no Ginásio de Esportes Ar
dos 'acadêmicos do curso

tur Müller. Nove jovensde Economia. Às 19h30, concorrem ao título máxí
culto ecumênico na Igr.e-' mo da beleza e urr.a delas

'ja Eyangélica Luterana,
, substituirá à

/

Maristela
seguido dé colação de

Ramthum, Miss Jaraguá
grau, às 20h15. O empre-
sárto Gerd Baumer será o

paraninfo e Rolf Hermann
o patrono,

- BpDAS DE DIAMANTE
_ O casal João e Felicita
Cemin, italianos de nasci
mento � brasileiros de co

ração, residentes na Vila
Lenzí. em Jaraguá do Sul
(Rua Onélía Horst, 70),
completa neste domingo
61' anos de casamento. Dos
filhos, quatro são pedres,
dentre eles o Vigário de .

Guaramirim, Padre Halo
Cemin. 'Aos jubilares, os

.
nossos parabéns.

, ,_

EGGON HOMENAGEA-.
DO _ O diretor-pr.esidente
do Grupo 'Weg, Eggon
João da Silvá, recebeu a

Medalha de Mérito Anita.'
Garibaldi, comenda criada
em 72 e conferida _pelo go
vemo estadual a pessoas
físíces ou jurídicas que, no

campo de suas atividades,
tenham se destacado de.
forma relevante e tenham
contribuído pare o angran-.
decimento de Santa Catari
na.

ao, Miss Jaraguá 81Candidatas

Margaret Denise Schmídt Míríam SasseTereza Agostíní

,Miss Santa. Catarina 85,
Andréia Reis. .E apenas
para relembrar, além das
candidatas acima,. con

correm também Josane

Buchmann , Sandra Regina
Moretti, Rosaní Junkes,
Maurise Krieser, Jane Te
rezínha Lennert e Eltrita
Buttgen. já mostradas pela
coluna.

86.

A promoção é da Pre
feitura, através da Secre
taria de Turismo e Cäe
sar's Club, com o patrocí
nio da Dalcelis. O Con
junto Marca Registrada,
de Curitiba, animará mu

sicalmente o concurso,
apresentado por Celso Na

gel e pela Miss Lages e É A MAIOR _ Elizabeth

escreve para o seu amigo
Nei Wilson de Paschoal e

num trecho faz a seguinte
revelação com respeito a

figueira existente na praça
XV, em Plorianópolis: liA

figueira da Praça XV -é a

maior do mundo, a 2a.

está em Ontérto-Cana-
,

dá e a 3a. está no cruza

rnento do igarapé do Ta

rumã, em Manaus". f: • só
conferir].

---��----------------------------�---

jo e do vinho. f _ O Beira Rio Clube
de Campo, a exemplo (:as
demais sociedades tradi
cionais da cidade, promo
veu também bailes e do

mingueiras carnavalescas.
Na' segunda-feira à noite,
no Concurso de Blocos,
foi vencedor o Blue and
White, em segundo o Ki
Kaska de' Guaramírím e

em terceiro o' Baãnho.

doso/Mária
.

de Fátima Re
belatto,

Aristides Pamtein
presidirá terça-feira, día
lO, a assembléia festiva

que marcará a passagem
-dos 35 anos de fundação
do Rotary Club' de Jara

guá do Sul, em dependên
elas. .do Restautante Itaja
ra. A data do aniversário
é 14 de marco e conv'öa
dos- especiais prestigiarão
o acontecimento>

'

_ A Comunidade Evan
gélica Luterana - Centro,
realiza neste día 1, às 15h,
curso de batismo para pala
e padrínhos, E n0'3. dias 14
e 15, curso para neívor,
com inscrições e informa
ções na Secretaria ou pe
lo Fone 12-0892.

_ O Grupo Teatral
Brucutu- da SCAR, reini
ciou os ensaios no

-

dia 28
último. Formado por um

pequeno grupo de· jovens
'entuSiasti:t:s, o Brucutu tem
tlido! para emplacar este
ano, se lhe' for dado o

apolo aue precisa. O tea
tro preeísa também �er
incentivado.

_' Em, maio, dias 30 �

31, em Rio do Oeste, Alto.
Vale do Itaiaí, vai acon

tecer .à la. Festa Estadual
da Polenta e a la. Festa
Estadual de Môra. Em, Ja

raguá, a propósito" existe
há alguns anos o Clube da
Polenta, que reúne seleto
grupo de "italianos" -em

tomo da nolente. do ot',"'i-

_ Aconteceu às 20 ho- _ Neste domingo, 8 de
ras de sexta-feira, dia 6� o março, comemora-se o

casamento alinhado, na "Dia Internacional da Mu
Barra do Rio Cerro, de Ru- lher". (x) Nos dias 14 e 15,
bens Petry e' Márcia cl'1 Festa da Capela São José,
Silva. Neste sábado, d'a Bairro João Pessoa. (x] E
7. na Igreia Matriz, às l8h,

.

dia 21, na Praça ÂpP'e10
Valcioni 'Roberto oe Sou- Piazera, a Feira de Arte
za/Lídta Maria Buader e' e, Artesanato. Anote na

às 20h, César Alfredo Car- agenda.
�---------�---------- --------------�

_ A organização ro' á
ria será. acrescida, non

próximos meses, de -novos

clubes, na região. Ern Ja

raguá do Sul articula-se
um segundo RotaryCtub.
cu [os futuros' ínteerantcs
estão sendo ag,endados '2 o

r·utro será instalado rp,

Masraranduba. cue neo

possui nenhum clube de
serviço.

Borda - se
"

a
-

mao
Dando um colorido es

pecial à coluna a bonita
Adriana Síqueíra. 17 anos,
rainha do carnaval/87 de
Jaraguá do Sul. No carna

val de rua, sábado. e ter

ça-feira, desfilou .ladeada
das, princesas' Eliane e

Deyse. Beleza pura.

B'u. as, sa'as, tapetes, telas, toalhas, roupas de
-

tcama e outras.João Mariae
Experiência de COze "'D03.,

In ormacões: Rua Theodoro Rowtc r, 63
Agua Verde _. Fone 72,17::;0

o ponto elegante de Vê3tir bem os seU's pim
polhos. Agora na Marechal Deodoro 819, a sua

espera, sempre (Om às últimas novidades.
- •• _-- ------�------_•._-,- •• _, ••••_-�._----_. o __

Mamãe
-

Co:uuja
, Seus filhos merecem uma loja só para eles.

Loja Mamãe Coruja o castelo de seu reizinho e

sua princesinha. Enxovais para bebê, roupas in

fanto-juvenis, perfumes, bijouterias, artigos; para'
preBenles.

Rua Barão do Rio Branco 168 '_ Fone 72-0695

, '. JÓias, ,re!6-g.ios, púlselras, anéis, alianças.
pratarIa, artlgó� em ouro e, tudo o mals para
pl esentes na

Reloj.oari'a,' "Ivenida
Marechal Deodoro 443 e Getúlio Vargas n° 9

Barão do Rio Brune.';, �: i.' ,<

FONE: 72.25cj7
----_.��--, ,-

_._----- _",- ._

Sorvttteria Ki-Delícia Ern JaragL1á do Sul, uma nova opção pél.ra você.
, Venha, comprove e usufrua das saborosas sensações Ki-Delícia.
Aceitamos· encomendas para festas, aniversários, casamentos e ou-
tFüS acontecimentos.

'

.

Rua JolnvtJIe n� 2.680 _ defronte da Arweg.
junto' ao, Meré9-dâo �'Íalhas.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jàra�ur\ do $ul - Semana de 07 a 13/Mar�o/1087 � 'I ! l ' "(C O R R E I O DO
,------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NASCIMENTOS

CORREJO

. Dia 24/janeirO .

Carlos Alberto.' filho
-

Ju
randir (Terezínhal Martim

Dia 0.1/fevereiro
Kate Bebi, filha Nélson'

(Eliana) Clemens,

Dia H/fevereiro
Miguel, filho Carlos

rice) .' Coral.
.

(Cla-

Dia 16/fevereiro
DaÍliela Cristina, f i I h a

A�ãlilcio (lyone) Vereino.

Di� 17/fevereiro .

Gràziela Aparecida,
Luiz (Inês) Odeli.

fílha

Dia 19/fevereiro
Aline, filha Geraldo (Ce
cílía) Esperança; Carla
Crístíane, filha Raimundo
(Amílta) Guckert; Alexan
dre, filho Marco Antônio
(Sílviàj Vieira: Marlen
Diego, filho Wilson (Ca
rio) .Rueckert: Greice Mo-.

nique, filha Gerson (Mera-
cí], Strelow.

.

Dia 20/fevereiro.
Daniel Marcelino,' filho ..

Marcos (Margit) Zanghslí
rri: Fernanda Cristina, filha
Adernar' (Sylvia) de Souza.

Dia 21!(evereiro
Karína. filha Daniel (Ma
ria da Glória) Oliveira;
Cassíane, filha Nilton (Ze
lir) Ramos; Jeíson, filho

Osmar (Ivonetej Richter.

Dia 22/fevereiro
JoSiméri, filha Sergio (Ber
pard�te) Perei·ra: Juéimara
Crlstlna, filha José (Use
tel, Polltí.celli; FabiaIi\?, fi
lha Osmar (Rosita} Ri.egel;
Joice 'Fab�ane, ,filha Vigan-'
da (Arlinda) , Oldemburg;
Evandro' José, filho Eva

ni�do (Sáodra Zipf).
Dia 23/fevereiro .. ..

,

...

Elaine Cristina, filha Or
lando (Marlene) Maia;
Rodolfo, filho Ademir (So
nia) Bertoli:,

,.

Dia 24/fevereiro
Franciele, filha Rafael
(Loeci) Söutes; Karin, filha
Jones (Cristiane) Schoen-·
felder.

Dia· 25/fevereiro
Marina Luiza" filha Mar
cos (Luiza) Medeiros; Aly
san CleytQn, filho. Sandro

(�árcia) Dalprá.
Dia 21/fevereiro
Olaudemir, filho Elmira
HIse) :Rahn.

Aníversaríam hoje: 01 .

Sra. Yara.. esposa Dr.·
-Pernando Spríngmann: Sra.
Edeltraud . RaHn Hermann.
em Corupá: Nélson lvi0r-·
bis José Renato de Car
valho, Iracema Behlíng.
Ana .Laura Zíelonka Ro-

'drigues, Almir Líppinskí.
Dia 08 de março

Sr.' Aldo Piazera; Sr.
Wilson Germano Albrecht.
Sr. Remaclo Fischer
(Fpolis), Sibelãy,

.

filha

Edgar (Janete) Gramkow:
Elcida Liekfeld. Schirley ,

Adriana Bartel. .Femando
Bittencourt Luciano.

,

Dia 09 de IDarço
Sr. Júlio Carlos Ferreira,

Sra. Edeltrudes Lípínsk' ,

Marcos Antônio Rosa, Ivo
ne Welkmann. Francisco

França, Anastácia Olska.
Wa1traud Simon.
Dia lOde março

Sra. Cacílda Menegotti
Schünke, Sra. Maria Gon
çalves Voízt, Sra. Brunil
de Boss Hornburg, Sra.
Maria _

Luzílda . Gregole
witzsch Baratto, Sr. José
Nunes, Sr. Nélson pereira,

.

Sra. Alzira esposa de Os:
car Nagel, Sr. Roberto
Renato Funke, Sr: Roberto
Funke, Sra. Paulína Mor
bis, Sra. Romualda Henke,
em Curitiba.

-

Dia 11 de março
Sr. Nivaldo Bauer, Sr.

Renato Tomaselli, Sr. Mar
celíno Bísoni. Sra. Ivete
Stulzer da Silva, Daisy da
Costa, em S. Francisco do '

Sul. Eçlital'15.323 dê 24.02.87.Dia 12 de ma'rço·. Olivlo Ramos e Marilene
Sr. HelfuuthNei-tzeI; Ma- .

Kath
rilane Doering; Sr. Hilário'
Rosa, Sr. Dorival Duwe,
Sr. Ravino K.üst�r1 Mari.a . .'

Helene Krüger, R6Qer, ·fi
l]'>n Luiz Celso' (Márcia)
Muniz:
Dia 13 de 'IDarço

Sr. Jorge Ersching, Vi
vian, filha Irineu (Rosane
Beatri�) Buerg�r, em Curi
tiba; Franeisleine Mainara
Rosa, Sr. Etnesto Krause.,
Sr. Elfonso' Schramm.

ANIVERSARIANTES Proc'l,amas de Casamentos
MARGOT ADEllA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Ri:

gistro .
Civil do '1 Q Distrito da Comarca de Jaraguá �o Sul, Es

tado de Santa Catarina, Brasil, faz s!l�er que co�pare,:eram, e�
Cartório exibindo os documentos exigidos pela lei, a firn de se

habilitarem I?ara casar, os seguintes:

Edital 15.321 de 24.02.87. operário, natural de Luis
Inácio Laube e Valdíría Alves, neste Estado, domí
Plohr. ciliado e "residente na Rua
Ele, brasileiro, solteiro, João Klein, nesta cidade,
industríal, natural de Ja- filho de Antonio Ramos e

raguá do, Sul, domiciliado de t!lena da Costa.
e residente em Rio Cêrro Ela, brasileira, solteira,
1, neste distrito, filho de costureira, natural de Ja
Albano João Laube .e de raguá do Sul, domiciliada
Wally Glatz Laube. Ela, e residente na Rua João
brasileira,

.

solteire. balco- Klein, nesta cidade, filha
nísta, natural de Jaraguá de Elfino Kath e de Maria
do Sul, domiciliada e re- Niemet Kath.
sidente em' Rio Cêrro I.·

neste distrito,' filha de
Heinz Plohr 'e de NeIsa

,Konell Flohr.

Edital 15,322 de 24.02.87.
Cópia' recebida do carí ó-

· r40 de Caçador, neste Es
tado.
Édson de Assís Pereira e

Mariane Aparecida Adamí
Telck

.

Ele, brasileiro, solteiro, en-
.

genhelro civil, natural de
Blumeneu. neste Estado,·

domiciliado e residente em
Jaraguá do Sul, filho de
Je>sé Amaral Pereira e de
Odette de Assis Pereira.
Ela, brasileira,' solteira,
estudante, natural de Ca
çador, neste Estado, domí- .

ciliada e residente em Ca
çador" ne$t€! Estado. filha.
de Osmar Telck ,e de Diva
Adamí Telck,

Ele, brasileiro, solteiro,

PRECE· -DE
STA. CLARA

Três pedidos, um de ne

gócio e. 2 impossíveis.
Rezar 9 Ave - Maria,
mesmo' sem fé será
,atendido. Reze com uma
vela acesa e -no ncno'

dia;' deixar
, que'l1'ar.

Publicar fi,O nono d;a'

Agradece. '. CB-EB

DO POVO PÁGINA 04

ENCADERNADORA

-LIVROS· REVISTAS - NOTAS FISCAIS.
.

- TRABALHOS ESCOLARES
CARD4PIOS. E OUTROS

RUA SÃO 'PAULO, 114 (Pr6x. a antiga e�s).

,JARAGUÁ DO SUL - se
'

nesta.. cidade, filha de
-Maríó Bussarello e de Va
li- Bussarello.

Edital 15.324 de 25.02.87 ..

Rogério' Souza Zim e Mar
Use Píccolí
Ele, brasileiro, solteiro,
engenheiro mecânico. na-
tural de Tubarão, neste
Estado, domiciliado e re

sidente na Rua J o sé,
Emmendoertar, 311" nesta.
cidade, filho de Aurélio
Zirn e de Leonezia Souza
Zirn. Ela, brasileira, soltei
ra, auxiliar de farmacia,
natural de Jaraguá do síu,
domiciliada ,e residente na
Rua .Ioinvílle. 761. nesta
cidade, filha de Guilher
me Piccoli e de Ana .ra
cobsen Piccoli.

Edital 15.367 de 26.02.87.
Ron8.Id,ó . Luíz de Azeve-do.
'e Loíva. Creci Martins
Ele,

.

brasileiro, solteiro,
frezador, natural de Car
xias do Sul, lÚo Grande do.
Sul, domiciliado e· resi
dente na Rua. Otacilio de
Oliveira Motta, 31, nesta
cidade, filho de Alzerino
Matos de Azevedo e de
Angelina Julia de Azeve-,
do. Ela, brasileira, divor
ciada, costureira,

.

natural
de Passo Fundo, Rio Gran
de do Sul;' domiciliada e

residente na Rua Otacilio
de Oliveira Motta, 31, nes-.
ta cidade, filha da, Henri
que Martins de. Carvalho
e de Manoela. da Silva
Carvalho.

Edital 15328 de 27.02.87 ..

Sérgio Gilmar Pomm.ere-.
ning e Rosinha Bassaní.
Ele, br·asileiro,. solteiro,
auxiliar de escrttórío. na

tural de Jaraguá do, Sul,
domiciliado e residente na .

Rua.25 de julho, 1.027,
nesta cidade. filho de Max
Pommerenínz. Junior. � de
Verônica' Kerl Pommere-.
níng. Ela. brasileira. SQ1-
teíra. ;,ndustriatj,i'I. natural
de Jaraguá do Sul, domi
cíhada e resident-e na Rua
,25' de Julho, 1.027, nesta'.
cidade, filha de" Aleixo
Bassini e de Maria Nilles
hei Bassani.

Edital 15.325 de 25.02.87.
Renato José dos Santos e
Cecilia Fenrlch
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Gua
ramirim, neste Estado, do- Edital 15.329 de 27.02.-87.
miciliado e resid·ente na ValdeIDiro' José Campre
Rua Uruguai,' 63, nesta. gher e Laíres Mayer
cidade, filho de José Ma-

.

Ele, brasileiro,. solteiro, :
noel dos Santos é' de Iza- comerciái:io;' natural de
bel

.

Maria Correia <ias Jaraguá do Sul, domjçi.lia�
Santos. Ela, brasileira, sol- do e 'residente em

.

Santa'
teira, operaria: natural de Luzia, ue'ste distrito, filho
Toledo, Paran4, domícilià- de Urbano Campregher e
da e residente na Rua d� Clara Bisoni' Campre
Epitácio PessOa, 1.400. gher. Ela, brasileira: sol
nesta cidade, filhà de Ni- teixa, éornerciáriCl. 'natural
coderno. Fenrich e de Apo- de Saud'ldes. neste Estado,
lonia SabeI Fenrich. domiciliada

.

e residente
em Santa Luzia,' nest":' dis
trito, filha de Aladi'o
Mayer e de Nelma There
s'nha Mayer.

E para que chegue ao

conhêdmimto de; todos,
",;moei passar o presente
Éditat' frue setá piIbJJcado
pela Imprensà em Cart,ó
rlo-, onile será afixado du
r�ntp -1 S (H�s

..

"

I

Edital 15.326 de 26.02.87 ..
Wil'lter Kupas e Mli'iain'
Bernardete Bu?-sarello
Ele, brasileiro,' sDlteiro,

.

militar, natUral de Guar:-,
mirim. neste Estado. domi
ciliado e residente 'na Ruil.
Padre Aloisio Boeng" 507,
fundos, nesta cidade, filho'
clp. Germano Kupas e de
Olga Aus!Usta' Kinas Ku-'
pas. Ela. brasileira, soltei": 'Faça sua empres.a chegar
ra, comerciária, natural de mais longe. Anuncie no

Jaré}guá do SlJ,L qomicil'ia- "Correio do Povo".
.da e residente ria :Rua Pa- Fone 12-0091.
dre Aloisio Boeing, 507,

.(Õ)..
r.
...

t .. -

"

, �: ....

o e spa c h' a ßt 'Il
. '. t ú ",c·"r,ô ,;<:<

ENTREGUE OS DOCUMENTOS DO SEU VEICULO, NAS M"OS PE QUEM LHE OFERECE O MELHOR
EM ATENDIMENTO. -

-

.

.
.,

'PTTNCJONA JUNTO A AUTO ESCOLA JARAGUA_; AV. GETULIO VARGAS,26 - FONES: 72-1261'
72-2078. FALE COM O LÚCIO E RETORNE SEMPRE.

--�----------------��---��------------
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"

Quem plantá (umo sabe que essa cultura dá futuro
e não quer sair do campo. Por isso, quando Wilmar casou
com �ariq, antes de pensor.nos futuros herdeiros, comprou'
um pequeno pedaço de rerro e construiu uma astuto, Wilmar,
assim como os seus sete irmãos, já trabalhava com o pai,
o "Sec" Souza, que há 25 anos planta fumo poro o Souza
Cruz, E fazer o sua lavoura não foi problema, Bastou .

um contere com o orientador da Souza' Cruz e Wilmar logo
se tornou um fumicultor cheio de perspectivas. Quando

. Enchentes: . amricultu,a perdeR 20 .. mil toueladas
As chuvas e enchentes

verificadas em meados de
.

fevereiro, principalmente
'na região. NQIte do Esta

do, provocaram um pre
juízo nas lavouras de arroz

de 19.420 toneladas. A se

gunda cultura mais afeta
da foi a banana, que teve

perdas de 1.486 toneladas,
A informação foi liberada

.

esta semana pela Secreta
ria da" Agricultura é do'

,

Abastecimento, através de
. levantamentos efetuados

pelo Instituto 'Cepa e pelo
Serviço de Extensão Ru
ral. Exatamente 1.29Q pro-

dutore� foram atingidOS.
Dez municípios regis

traram perdas, tendo pelu
ordem de maior proble
mas, os mun'cípíos de

Araquart. que perdeu 10,
mil' toneladas de arroz e

Cuaramírim, que perdeu 3'
mil toneladas. Além des

ses, tiveram prejuízos a

região de Itajaí, com 3,60Ö
toneladas: município de

Jaragué :do ser coni 1 mil
toneladas, Massaranduba
450 toneladas, Joinville
185' toneladas, Schroeder
330 toneladas, Barra Velhll
225 toneladas e Caruva

30 toneladas.' Além da
cultura do arroz, foram
afetadas 146 toneladas de '

milho, '438 toneladas de
pepino. 15: toneladas de.
mandíoca, 278 cabeças bo�
vinas e 15 cabeças suínas.

Vende - se
Terreno,. J

Vende-se um terreno
próximo a Marisol (la
teral), área de 42 x 35m.
I n f o r m a ç õ e s Fone
72-0091, com Flávio.

o MELHOR. CARRO USADO ESTA NA MORETTI -JQRDAN
'

-

<

INA'Né&tiO '

COM AS.MELHORES OFERTAS E O MELHOR, PiNANCIAMENTQ
�-

�_:."
o·

j ,�
-

_,.
.,

",

vendeu a segunda safra para a Souza Cruz; pode comprar
mais 14 hectares, construiu outra estljfa e tombêm uma casa.
Nessa rnesma·êpoca nascia Odair, o seu primeiro filho.

GENTE, TRABALHO E TECNOLOGIA. ASSIM FAZEMOS HISTÓRIA. <

Souza Cruz,"
Enconlro de

_ Empresários dia," 2:5 ;

Com a .conferência sobre, ,tados Paulo Roberto Bauer,
O' tema "Complexo Moti- Adernar Duwe, o 'preJeito
vacional na Empresa", a .Durval Vasel e o presíden
ser proferida pelo proles- te da Câmara de Vereado
sor G. Víeíra, de. São Pau- re-� Ortval Veglnl."
lo; a Associação' Comer-'
cial e Industríal de Jara- .

Por outro lado, em abril
gUjÍ do Sul marcou .para o ou maio, em data a confír
dia';25 de -março-a- realiza- mar, o Conselho Delibera
ção do Xlll Encontro de tlvo da Federação das In
Empresáríos, A conferên- dústrias do Estado de San-:

\ éía -':está m.arcada" pata o <' - ta' . Çatarina (Fiese), vai,
<

Centro EmpresariäL' às 19' "realizar reunião em Jara
horas ê na seqüência, a en� guá do Sul, para unta
tidade oferece jantar de abordagem de temas g�-

. confraternização aos par- rais da classe, quando al-
ticipantes do encontro, gumas solícítações pode
dentre os

'

quaís os depu- rão ser' encaminhadas.

ArÉ 6 'PAGAMENTOS COM O MAI�·' BÁI:X'o JÚR.o DA :PRAÇÁ ... -�:
-

<.

- "'- -...
'�. �

iVENHA CONFERÍR./Ê :POR. TEMPO LIMLTADO.
, ", - .

- ,,� :,. '-

'j. ',
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• FRIGORíFICO G U M Z ,S. A.

'Produzindo alimentos com qualidade e :higiene
,desde 1945., ,

,"
Frlgerifico ..,.. Supermercado e Fábrica de Rações.

C h a I é
IMOBIUARIA E

REPRESENTAÇOES LTDA.

.. :--

VENDE

--' Casa em alvenaria com área de 122m2. edifi

cada num' terreno de aprox. 400m2: situado na
,

Rua Venâncio da Silva Porto esquina com João,
. "

Planínscheck, pelo prE;ÇO e condições a combinar; "

Além de outros terrenos, casas, apartamentos,
'

áreas índustríaís, Consultem-nos

Frioliveira Com.' e ,Repres. Ltda.'

Fia,mbreria . '.;'

-

Sob a dueção de Marcy Mascarenhas de Oliveira

Presuntos, QueijO�" Linguiças, Oefuma,�os,',
Carne de Porcó;,Carne Bovina Beneflelada;'

"

Chester, Peru-e Frango (inteiros e em pedaços)

]j ali na Av. Mal, beod'oro, 744 (proxímídades do
,

'

Colégio Divina Providência) ou faça a 'sua enco-

menda pelo fone: 72-1187.
'

PAGINA ,Ud

PMJS vai p�omove,r' um novo recadastra.mento imobiliário
'Encerram-se nos dias 16

e 17' de março os prazos
para as tomadás de pre
ços destinadas a aquisição
de materíaís e contrata

ção' de mão-de-obra para
á construção de uma cre

che e posto de saúde mu
nicipal na Barra do Rio

Cerro, com uma área de
1.116,65 metros quadrados.
Os editais, anexos e de
mais informações acham
se na Secretaria de Plane

jamento' da Prefeitura Mu-
nicipal. ,

E da mesma forma, até
'

o dia 30 deste mês, está
'aberta a .concorrêncía pú
blíca para contratação de

Banc,os recebem
declaração'

2a. feira
na

Para- nós, seguro não 'é só 'garantia· de 'riscos

Seguro,',
, ,

Prestação de

Consulte ... no.s

___
' --------------------------�--�----------------�-------

. PRÊMIO PETROBRÁS DE'
-

, :.

CONTROLE DE QUALtRlPE -1986

serviços técnicos especia
lizados

.

de recadastramen
to imobiliário da área ur

bana do' município. 'O que
se pretende é .a' atualiza-

ção, de 'todos os Imóveis
urbanos edificados e não
edificados, para que se

possa cumprir a' justiça,
tributaria.

'

s'a S SE

ANTES DE, TOMAR UMA

DECISÃO, TOME UMA

DECISÃO' INTELIGENTE.'

Café,

I.

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 72-0695

Falo Center Lida.

Posto de Vendas Marcatlo

Escritório Contábil Garcia
, CRC-SC sob n9 0075

EScdtas fiscais e contábeis
Imposto de Renda
Regístro de Mícro-Empresa

, R('vfle seu filIl'(' a cores e ganhe desconto Je 30%
rraw uma ampl-ecão d-, 20x25 e um álbum C0P10

brinde.

XEROX':'" APENAS ces. 1,00

Foto Center - Galeria Dom Francisco - Sala, 05

.Chapéus, bonés vtzelras, camisas, shorts,'
bermudas e cordas.

Em frente à íábríca. _ Amplo estacionamento.

Istalação elétrica de baixa e alta tensão, montagem
:de painéis.

Rua Fritz Bartel 610 (Vila Baependí)
Fone 72-1429

Serviços de cabeleireiros para homens e se

nhoras com manicure, pedicure, maquilagem, de
pilação, limpeza' de pele e massagem. Comércío
varejista de cosméticos e artigos de perfumaria.

Rua Erwíno Menegottí 66 _ Jaragué do Sul.

Instaladora

A partir, de segunda
feira, as principais agên
das bancárias do País es

tarão autorizadas a rece

ber os formulários das de-
clarações de renda deste,
ano (ano-base 86) de cerca

de 7 milhões � 500 mil
contríbuíntes. Os que apu
rarem na declaração um

saldo de imposto a pagar,
têm prazo até 30 de março
para apresentar' o' formu
lário preenchido. Os que
encontrarem um salde da
restituição ou estiverem
isentos podem apresentar a

declaração até 30 de abril.
Ö detalhe é que, desta

feita, 'a Receita Federal
não prorrogará O prazo
de entrega, a exemplo do
acontecido nos últimos ein
cQ anos.

' 'i : ,�'!�==========��==================��

é

Serviços"

'S e 'u u r rs ,I. G a r c i�a-
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n41 90, 19 andar, Sála 2

Fone 72-1788 _ Jaraguá do Sul.

II

Mari "Cabeleireira

- --- .. ------

-------_-

Elétrica' Jaraguá

Unissex
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Relojoaria AVENlDA
As mais' finas sugestões para presentes,

j6ias, rel6gios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA. AVENIDA

Na Marechai e -na -Getúlio VllI:gu

Funilaria Jaraguá Ltda,
Calhas para todas as finalidades

Agora tàmbém aquecedores a

energia- solar.

Rua Felipe 8chmidt. 279 - Fo� 71-0448

Viação Canarinho Ltda,
o

.

transporte c:arlnhos9
Programe bem as suas víagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis-'

posição Os modernes e coníertéveís- ônibus da sua

frota, Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro,9!l7 _ Fone n-14�2
Jara,guá do Sul . Sç.

TUBO DE POLIETILENO
{MANGUEIRA PRETA}

TUBOS SANTA HELENA '-TOA.

FÁBRICA: RUA JOINVlllE,1016- FONE.(0473) 72,1101
ESCRITÓRIO: RUA CEL PROCÓPIO GOM"�. 99 - FONE (0473) 72·0066

JARAGUÁ DO SUl- SC

Foto Lo s s
Fotografias ,... equipamentos de eine

foto _ sOIll e video. .

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181'

Lanznaster
o seu relojoeiro

Jóias, relógios,
.

ellances, cristais, troféus; meda

lhas e presentes.
Marechal 364 � Fone 72-1261

IIA Htst6rla de Bossa ienie Ólo pode ftcar ií6 ua saudadé"

CONFIRA A HIST(jRIAu.
•• �HÁ 57 ANOS

.... O Partido Republicano Catari
nense, chefiado pelo prefeito dr. Ulys
ses Costa, de Joínvílle, andava às vol
tas com atos de deslealdade e falta.de
cumprimento da palavra empenhada,
perdendo o município prestígio junto
do governo de Santa Catarina. Mas hou
ve reação da maioria do PRC, que hi
potecou solidariedade ao prefeito join-

" vilLense e os efeitos não se fizeram es

perar. O governo nomeava o dr. Ma
rinho de Souza Lobo para o alto cargo

· de Chefe de Polícia do Estado, demons
trando o quanto lhe merecia o Municí
pio e ao ilustre politico. E houve quem,

·

na Terra dos Príncipes, achasse' que Q
ato de nomeação nada mais era do que
o ato de justiça. Jaraguá, como distrito
de Joínville, comemorava pelos inte
grantes do PRC local.

_ Mas, nem tudo eram tosas. Vi
nha para -Joinville o dr. Arthur Costa,

· Secretário da Pazenda e Obras do Go
vernador Adolpho Konder, que se reu-

, niu com o Diretório Político Municipal
e as juntas distritais de Bananal, Jara
guá e Hansa. O dr. Ulysses Costa, lan
çado a deputado federal, foi vítima de
intrigas e explorações de seus inimi
gos, renunciou à candidatura, mas per
maneceu na direção do partido, o que
redundou na nomeação do dr. Marinho
Lobo. Presentes estiveram. entre outros,
Athanázio Rosa,' Agostinho Valentim,
Arthur Müller, Julio Ferreira. José
Pasqualíni, Arthur Carstens, Vitorio
Píazera e Willy Boehm, Mas já havia. o

-,cheiro de uma revolução .

• ••HÁ 40 ANOS
_ O ano amanhecia com eleições,

.elegendo-se, entre outros Leopoldo Ne.,
ves (Amazonas), Rocha Furtado [Píauit.
Faustino Albuquerque (Ceará). José
Varela (RG. do NOite), otávio Manca
beira (Bahia), Carlos Lindenberg (Esp.
Santo). Macedo Soares (R;o), Adhemar
de Barros (S. Paulo), Molses Lupion
(Paraná), Walter Jobim (RG. do Sul).
Milton Campos (M. Gerais). Jerônimo
Coimbra (Goiás); Esteves Figueiredo
(Mato Grosso), Osvaldo Trigueiro (Pa
raíba), Barbosa (Pernambuco), Silvestre'
Monteiro (Alagoas). Era a vez da UDN
ganhar as eleições, como o foi o pMDB
em 15.11.86, Dos 16 Estados acima
mencionados, 10 eram· vencidas. PR1{l
UDN ou coligado 'com PTB, PRD. PSD,
PCB,e PR, 5 eram vencidos pelo PSD ou

coligado com a UDN, como no Paraná
e 1 Estado, o de São Paulo," vencia
Adhemar de Barros com o seu PSP. E
os chefes do PSD, preocupados, já fa
lavam em remodelar o partido para dar
uma boa sustentação ao General Eurico
Gaspar Dutra, e o caminho seria o da
Lei e do respeito às instituições, o que,
realmente soube fazer com grande de
sembaraço, apesar de sua formação rí

gida de militar. Aliás, nos dias de hoje
(março!87) algo parecido acontece com

o futuro governador Pedro Ivo Campos,
que recentemente admitiu convídar o

�:lf7q'm,?utádo �a�ib Zattar. do PDS da
, 'fe"trá 'dos Príncipes. para ocupar uma

S�ç aria- de Estado, o que' lhe valerá

; 'I �. .,liticamente na �ustentação de
! 1� erno que pode nao ter Iolcada

maioria na Assembléia. mas que loin
vílle poderá lhe suprir com a classe

Barão dê ttàpöêU

_ que lhe será opositora, facilitando os

primeiros tempos da admínístraçäo.

••• HÁ 30 ANOS
_ Ainda ecoava a recente eleição

da Mêsa da Câmara de .Vereadores de
Jaraguá do Sul, totalmerite da UDN,
mas que deve ter deixado fissuras. A
Mêsa se compunha de João Lucío da
Costa-Presidente, Mário NicolinLVice,
Fídélis Wolf, 19 Secr. e João José Ber
toli _ 29 secr. _ Na mesma reunião I

uma comissão constituída pelos Vereá-
'

dores Mário Nicolini, Fidélis Wolf e

Durval Marcatto, íntroduzíam o Prefei
'to no recinto, quando o sr. Waldemar
Grubba lia o Relatório de 1956. Raimun
do Emmendoerfer apresenta um voto
de congratulações pela brilhante. admí
nistração, a que se opõe o Ver. Artur
Müller, considerando a moção' inopor
tuna porque a Câmara não havia toma
do conhecimento do Relatório e da
Prestação de Contas. Posta em votação
foi a moção rejeitada por 1x3. Forma
va.ae, também, uma Comissão para re

presentar a Câmara na Semana Rura
lista, organizada pela Diocese de Joín
vtlle. da qual fazia parta Artur Müller,
mas este se excusava alegando ser o

Presidente da Associação Rural. Havia
no ar um "quê"

.

'de insatisfação que
deixava as reuniões tensas e pesadas,
E que Artur Müller perdera para João
Lúcio da Costa, ambos da BDN, por
6x5.

.

.•. HÁ 22 ANOS
Osmar Duarte, na qualídade de

Delegado de Polícia de Jaraguá do Sul,'
publícava aviso aos proprietários de
veículos motorizados que o emplaca
mento terminava no dia 15 de março
de 1965 e enumerava os documentos
que deveriam ser apresentados pelos

. proprietários de veículos particulares e
de aluguel, lembrando ainda que seriam
examínados os carros pelo perito desig
nado para esse fim e para satisfazer as

exigências contidas no Regulamento de
Trânsito. ·'�'·�"I

..• HÁ 10 ANOS
- A decisão do Governo de im

plantar uma distilaria para a produção
de álcool de mandióca para utilização
como combustível em Santa Catarina
'era aplaudida pelo Senador Otaír Be
cker (Arena-SC). Ao. congratular-Se
com o Presidente Geisel pela decisão.
o parlamentar arenista destacava o es�
forço do Governo catarínense em con

seguir o objetivo então alcançado, for
mulando votos pela maís rápida im

plantação. Mas
-

como os projetos são
grandes, grandes são os interesses en

volvidos. Daí o porém ... Por mais em

penho que fizesse o Presidente Geis.el,
esbarrava nos escalões menores e aca

bava no esquecimento. Assim como
caiu no esquecimento a nossa Siderúr
gica, onde se gastou muito para não
receber em troca, nada; nadínhas.

_ No Estado, 25 municípios arre

cadavam ,18,01% do total do ICM. Os
dez primeiros eram: .Jolnvílle. Blume
nau, Lages, Florianópolis, Criciúma,'
Jaraguá do Sul, Itajaí, 'Brusque, Tuba
rão e São Bento .do Sul. Hoje, 1981, ê,
o terceiro maior' arrecadador de ICM,.
do Estado. É a Grandeza' pelo Traba-.
lhol
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, �
. Estado de Santa Catarma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO �. 1.438/87
Cria' Ponto de Táxi.

O PREFEITÓ MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL, no uso de suas atríbulções:

DECRETA:
'

Art. 19 _ Fica criado um Ponto de Táxi Pri
vativo, destinado ao serviço de Táxi _ Conven
cíonal, a ser localizado na Zona Periférica, sito à
Rua 40 _ Victor Rosenberg, no Bairro Vila Lenzi.

Art. 29 _ O Ponto de Táxi mencionado no ar- IEgo anterior terá o número de veículos fixado em

h� IArt. 39 _ Os permissionários para a explora- '

cão dos serviços de táxi deverão obedecer o Re- I

guiamento do Serviço de Táxis de Jaraguá do
Sul, aprovado pelo Decreto N9 1.105/85, de 12 de
abril de 1985.

'
'

,

,
Art. 4</ _ Este, Decreto entrará ein vigor' na

data de sua publicação, revogadas as disposições
UD. contrário.

'

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1987.

DURVAL VAS'EL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secret. de Adm. e Finanças.

, .

FURGöES, FURGÖES ISOTERMICOS E FRIGORtFICOS
Jaraguá Esquerdo Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - 'Fone 72-1077

I .

r

A rota da melha
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGuA DO SUL

DECRETO N9 1.437/87
Cria Ponto de Táxi.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO i

SUL, no uso de suas atribuições;
DECRETA:
Art. 19 _ Fica, criado um Ponto de Táxi Pri

vativo, destinado aq serviço de Táxi _ Conven
cional, a ser localizado na Zona Periférica, sito à
Rua 290 _ Heinrich August' Lessmann, no Bairro
VHa Lalau.

Art. 29 _ Ö Ponto de Táxi mencionado no

artigo anterior terá o número de veículos fixsdc
em três.

'

Art. 39 _ Os permissionários para a explora
ção dos serviços de táxi deverão obedecer o Re
gulamento do Serviço de Táxis de Jaraguá do
Sul, aprovado pelo Decreto N9 1.105/85, de 12 d :

abril de 1985.
'

Art, 4'9 :_, Este Decreto entrará em vícor Pi"

data de sua publtcação, revogadas as disposições
em contrário.

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1987.
DURVAJ. VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secret, de Adm, e Finanças,

Foto Nortelândia I .tda.
Rua Venâncio da Silva Porto 785 _ Fone 72-2804

,Metalúrgica Franza, Ltda.
Rua Heínz Mahnke 210 _ Fone 72-1387

Nós temos tudo
·

para agradar a todos.
. Venha conhecer

a linha Chevrolet 87.
Conheça €rLl '<105&2 loja a linha Chevrolet 87, a maís completa do mercado.

- Nós temos 0,<'3,,0 quevocê necessita para preencher as suas extgêncías..
, Saia, rodando cem o que existe de melhor: Monza, Caravan, Opala,

Diplomata, Chevette ou Marajó. ,

.Veja de perto as novidades e as vantagens', além dos planos de
,

financiamento Iacíütedos,

Emmendörfer Comércio de·Yefculos -ttda.
_

'�,__'�"', J"
'

Av. "'al. p.odor�!5$7 - Fon.a'72·0U5., 72·0060 - Jura;uá do sul·se _

5
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ALUGU�IS _ NOVO
SISTEMA

Os r.eajustes dos alu

guéis, quer residenciais,
quer comerciais, estão vin

culados à variação das

OTNs (Obrigações do Te

souro Nacional), e é den

tro desta regra que eles
foram descongelados em

19 de março último. Entre
tanto, o governo está pre
parando um novo projeto
de-Leí do Inquilinato e que
Vai alterar a atual siste
.métíca de reajuste dos alu

guéis
'

resiQen�iais. Eles

passarão, da OTN, a ter

como base de reajuste o

mesmo índice utilizado pa-
'. ra a correção dos salários,

que é o INPC [Indice Na
cíonal de Preços ao Con

sumidor), calculado pela.
Fundação IBGE também
tomado pelo governo. co-

.

mo estimador oficial da in

flação.
Mas enquanto este pro

[eto-de-Ieí não for aprova
do pelo Congresso Nacio
nal e sancionado pelo pre
sídente da República, os

aluguéis residenciais serão
normalmerite

.

corrigidos
. nas datas previstas nos

contratos, pela variação
da OTN. Os alguéis co

merciais continuarão sem

.pre sendo rea instados no

periodc previsto contra
tualmente, pela variação
da OTN..

NOVA ESCOLA

Entra em funcionamento
-na segunda-feira, dia 9, um

novo' estabelecímento de
ensino em Jaraguá do Sul.
Trata-se da Escola Muni
cípal de 19 Grau São Ju
'das, que. ínícta as atívída
des concluídas as obras do
prédio pela Prefeitura. A
São Judas oferecerá o en

sino básico. de la. a 8a.
séries, vindo a atender a

comunidade daquela prós
pera região.

EDITAL.-."
AUREA MULLER GRUBBA�' Tabeliã

de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, n� forma da .

lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital, virem que
se acham neste Cartório para. protestos os títulos centra:

Heitor Tafner _ Rua João' Guimarães, 210 _ Nesta
- João Mateus Réínert _ Rua João Carlos Stein,
sin _ Nesta � Margil Confecções.Ltda _ Rua 280,
n? 507 _ Guatamirim _ Odinir Bento Garcia _ Rua
Guilherme Weege 72 apto 203 _ Nesta.

. .

E, como os ditos devedores não foram encontrados
� ou se recusaram a aceitar a devida intimaçã(', faz por
intermédío do' presente edital para que os mesmos com

E'ru:eçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da leí a fim de liquidar o seu débito ou então

oar razão por que o não faz, sob pena de serem os referi
;tos títulos protestados na forma da leí, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 05 de março de 1987.
Aurea Müller Grubba _ Tabeliã de Notas �

.)ficial de Protestos de Títulos da Comarca de J.do Sul

DestiI. Máquinas Ltda.
Equipamentos pare Iábríca de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.

Destiladores df' ap.uadente e alambiques de cobre .

Rua Joínvílle, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul _ SC

CONSERTAMOS TAMB�M AS SUAS �ERSIANAS.

,

Lanchonete e· Sorveteria Pinguim
Lanches, pízzas," petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS POR ENCOMENDA, PASTELÃO

Rua Angelo Rubini, 1110 _
Barra do Rio Cerro

Fone 72-2181 _ Jaraguá do Sul/SC.

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a maís variada coleção aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

,.

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr.: l08.}

F. 72-0603 Jaraguá do Sul __ SC.
_

.

Loja 2 Rua Reinoldo Rau, n" 530 - F. 72�,29U -

Jaragué do .Sul ..... Sç.

pAGINA 09

JARAGUÁ:30A�OS ßErv� TECIDOS.

eia. Lida.·Spe�ia &
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras' para: construção e serviços de trator

com profissionais altamente especializados.
.

Rua João Januário Ayroso, 7:;:> _ Jaragua Es

querdo _ Fone 72-0300 _ .Iaraguá do Sul _ SC.

INTERIMOVEIS
Interm'ediária de
Imóveis

'.

Ltda.
-YENDE-

t apto. c/188m2, no Edifício Ana Paula.
I apto. c/100m2, no Edifício Gardênia.

-- I terreno comercial, frente para asfalto, px.
Posto Marcolla, com casa de madeira.

:_ 1 galpão em alvenaria c/600m2, ,
terreno de

2.000m2, px. Faculdade.
-- 1 terreno c/12.000m2, de frente para o asfalto

. via Corupá. -

R. João Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

Um toque de amor, Dê flores a quem você
ama. Deeerações, buquês, arranjos; plantas orna
hlentajs,� coroas, com entrega a domicilio.

Casa dás Flores
Relnoldo Rau 606, .esquína com' a João Piccoll.

Comereícl Floriani
Acaba de receber grande quantidade de máquinas
de escrever portáteis OLIVETTI.

Preços de promoção.

Rua Venâncio da Silva Porto _ Fone 72-1492
Jaraguá do Sul

MARSCHALL POLIMENTOS
A especiaiidade está

nas mãos de um

profissional
POLIMENTOS

""--<..-__ Lavagem, limpeza de
tetos e estofamentos.

Rua CeI. Procópio Gome�,à�"Dliveira. 227
Jaraguá do Sul/SC

.

!
� .. - - -'"'"
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c O R R E IOD O P O V O PÁCiINA 1,0
'FALECIMENTOS

,

Maria Inlania· da Silva Mascarenhas'ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de transito - In
. ventäríos - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 Fone 72-2711

vÓ Maria era a alcunha .

carinhosa de, d, Maria
Antonia que Jaraguá toda

chegou a. reverenciar pela
sua simplicidade e simpa
tia. Era o patrimônio da
Rua -Cél. Procópio Gomes'
de Oliveira. Se alguém
neoessítasse : sair urgente
mente e tivesse filhos me

nores, .era só entregar na .

"VÓ Maria" que ela cui
dava com' .carinho dos
"filhos adotivos". O Geni
nho, por exemplo, nosso

impressor,
.

chegou a sen

tar muitas vezes no colo,
seu "xodó"; �_ dormiam em

balados pelos seus gene
rosos braços a Yvonne
Alice e a'Rosanne Beatriz,
a atual Sra. lrineu Buer
ger. Carinho qUe não dá

pra esquecer, e preço que
não dá pra mensurar para
efeito de pagamento.I

,

A veneranda senhora,
nascida em Joínvílle.. aos Moça feita, casou com

7- de junho -de 1902, era Rudolfo Schreiner e de

filha de 'Permino José da seu casamento nasceram

Silva e de Antónia Pauli- 3 filhos: Osório José, Or

na da Silva, já falecidos. lando e Otávio e 5 filhas:

Foi ainda num' mê, de ju- Ozilda Maria, Olinda Ber-
, .

. nardete, Osnilda Maria"nho, dia 29, de 1920, aue
O ldela casava com Pedro Pe-

. ra a (falecida) e Márcia,

ry . Mascarenhas, na Co-
.

Deixa a ilustre extinta

marca de JoinvÜle. ainda 13 netos e 1 bisneto.
O seu passamento deu

Durante 15 anos morava se às 13 horas do dia 21
com seu marido e seus fi- de fevereiro de 1987, aos

'lho;; no prédio da Estação 12 anos, no Hospital e Ma
de Nereu Ramos, na então ternidada São José, desta
loealidade .de Retorcída.. cidade e' o seu sepulta
onde: veio. a' perder e> seu mento deu-se de sua resi:
c9htug�, Do, consórcio nas- dêncía para à Necrópole
csrem 16 fílhos, 6 homens Municipal de Jaraguá do
e

. 10 mulheres; [á tendo' Sul.
falecido 2 do sexo mascu

lino e 4 do sexo feminino.
Com muitos filhos para
criar, alguns morando
atualmente na lapa (PR);
Curitiba, S. Paulo e o Be
nedíto que morri Da Fran
ca, pertínho da Sulca, pe
la primeira vez residiu na

rua Artur Müller, no pe
riodo de 1933 até fins de
1935 e quando se deu o

.

falecimento de seu. espo
so, em 4 de outubro' de
J 955, a partir de 8 de ja
neiro de 1956, passou a re

sidir na Cél. Proc. Gomes,
n? 330; nesta cidade, até
seus derradeiros dias.

Seu passamento deu-se
às 11 hs. de ·25.02.87, no

:

Hosp. São José, de Jare
guá, deixando os filhos
.aínda vivos, 32·netos e'22
bisnetos. 'O seu sepulta
mente deu-se com grande
acompanhamento às 16,30
hs. do día 26, na Necró-
pole Municipal.

'

11,
, PERSIANAS· BOI.· ESO. DE ALUMINIO, ......

'

." e. '-o_P---:E�R�F�L;;....;..E--...X.......,.'
.. ",

RUA JOIIIIVILLÉ, 1831· jARAGuA DO SUL· sc
FONE: (0473' 72-C11196' , '" •

Saudosos depomos aos
seus pés a expressão sín
,ç,era da nossa homenagem.

Persianas horízontaís e vertícaís,
box .para banheiros,

dívísões, toldos,' portas saníonadas; esquadrías.

e cercas em alumínio.
., Consulte-nos! Fone 72-0995

<' ,,'. �

Verbinnen
.

Sehrelner
Edwírges era filha de teve um relacíonamento

uma irmandade de 13" extraordínérío.
nascida no dia 26 de fe
vereiro de 1915, filha de
Emílio e Maria Luiza
Verbinnen e os seus pais
a chamavam carinhosa
mente de "Coração", ape
lido pelo qualatendeu até
os seus últimos días.

,Embora não alcançasse
idade avançáda' quis o

.

Destino-cortar o fio desua
exístêncía como criatura
preciosa que foi pelos sEms
'dotes espirituais que tan
to a ornamentavam, .pela
soma de bens que' espalha
va por aqueles que Ç! ro
deavam, daí o de se .la-·
mentar a perda d� mãe d�
família, estremosa, 4edi
cada, honesta .e laboriosa.

A maternidade, estado
purificador de 'tonas as
máculas ela mulher, foi pa
ra ela um verdadeiro apos
tolado e çremos que , do
peito de seus filhos nun
ca se apagará a, imagem
da santa que 'lhes insuflou
a vida, cercando-os: contr
nuamente dos maís estre
mosos carinhos, fazendo
os, desde os primeiros
balbuciamentos, soletrar
os princípios da honra' e

da virtude: Receba o Se
nhor a sua alma ria man
são dos justos, e que :Ele
nos transmita pela sua in
'finita bondade alguns dos
<"pntimentos ,oue tanto "l

"T"l!rrmdeceram. Rlfl psta
ró. sempre entre nós!

.

cESCRITOIqO JURlmçO

José 'Alberto Barbosa ,"

Alexandre DeUagiustina 'iíâr1J'osa
ADVOGADOS

Rua João Marcatto n. 13' -;
2° andar, Sala" 204

Jaraguá do' Sul.

S'U B A HONDANA

c H E 'G O U A

CONCESSIONÁRIA HONDA DA MGIÃO. CO
MêRCIO DE MOTOS, ASSISTENCIA TECNICA

E BOUTIQUE lIONDA-WAY.
' Em vida ainda, freqüen

tou com muita assíduidade
as reuniões do Clube dós
Idosos, da legião ' Brasi
leira de Assistênci a, e

muito se ate'coou à últí- ,

ma madrinha na pessoa
de d. Brunhílde, com quem

ENTRE NESTA H ON D A DA MENEGOTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDOA SUA MAQUINA.,

Rua Adél1a Fischer, 239 [Rodovia UR 280) \

F6rie 12-2999. _ Jaraguá dO' Sul....;' SC. ,'" ;

,'3 "-'"

Banco ,de 'la tira o dinheiro.daqui
Quem abre uma conta no Banco Meridional, não põe"etinl:lliliroJóra, Além de trabalhar com um banco
ágil, que oferece múltiplos serviços e atendimento per$-ofiaTi�âdo, estáInvestindo'na nossa economia,

gerando uma série de recursos e beneficios soelals a toda nossa gente.

Abra uma conta no nosso ,banco..

JMERI '.,

o BANCO COI'V1 A FORCA [lA. UNIK>
,

.. \-
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, Magdalena Salomon
:E: de C.C. Branco a cita

cão: "Depois do céu. quem
mais

.

pasmosos milagres
faz é o Amor".

.

Nestes instantes de tris

teza, da partida de Um .en
te querido, é válido que
nos ponhamos a refletir
sobre a força que encerra

o
.

amor das pessoas e o

seu relacionamento. VÓ
Madalena, assim chamada
pelos' netos e bisnetos,
manteve por 63 anos a

chama viva de um amor
fiel pelo seu esposo. Nem
os momentos difíceis, e'
eram muitos' esses mo
mentos. por causa da ma

ternidade e dos d-everes
da casa, ainda dava . .as

atenções ao Emílio na sua
ocupação de proíessor, de
idealista pela política; de
comerciante, de Inspetor
Escolar, de' delegado de
polícia. d.e funcionário pú
bl'ro e de estatístico C9m-

. petente. Mas não ficava

apenas nisso: sabedora de
que a vida estava difícil,
caberia a ela maís um es

forço, o de plantar o chão

para colher. manter uma.

criação caseira e uma va

ca no pasto para o leite
díérío, mesmo com os pés
no chão, de que nunca" se

envergonhou, jogava a

administração da casa,

quando não era chamada
para atender a venda

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
ASSEMBÚIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL' DE CONVOCAÇÄO
Pelo presente edital estão convocados lodos

os associados do BOTAFOGO FC em pleno direito

de voto.' para Assembléia Geral Ordinária a rea

lizar-s€ dia 15 de março de 1978; às 9,30 horas
em .1a. convocação, ou meia hora após com qual
quer número de sócios presentes' pare delíbera-,

.

renl sobre a seguinte
. . !

ORDEM DO DIA
1) Relatório de atividades e prestâção de contas

de 1986;
2) Eleição e posse da nova diretoria para '1 ano
dt' mandato;

.

�i) Assuntos diversos.
Obs.: Os associados em atraso com a tesou

raria até dezembro de 1986. terão prazo para li

quídarem seus débitos até dia 14.03.87 na rua

Ângelo Rubini, 1 A20 no horário cömercíel, sob

pena de terem seus títulos. anulados, conforme
determinam os estatutos.

Jaraguá do· Sul. 16 de fever.euo de 1987

Jaime Célio Plazera _ Presidente

da Silva
montada no Vieirense,
atual propriedade de Gus
tavo Henschel, Passou por
todas as provações ,e são
os próprios filhos que re-'
conhecem hoje que eles
herdaram muito daquela:
garra de mãe. na conquis
ta da vida. Magdalena Sa
lomon, nasceu a 13 de
abril de 1908, filha de Mi
chel

.

e Magdalena Salo
.mon, e casou em 14 de
junho de 1924 com Emílio
da

.

Silva, portador das
credenciais Ja menciona
das e o de pesquisador e

autor do 2Q livro de Ja
ragué do Sul. contando a

história de sua gente.

Do seu casamento nas

ceram 3 filhos: EIÍJ.ílio Jr.,
Eugênio José e Eggon'
João da Silva e 3 filhas:
Edíth, Erica e Elvira, esta
última já falecida. Deixa.
ainda genros e noras, 19
netos e 18 bisnetos.

Faleceu às 5,15 hs. da
manhã de 28.02.87 ,e foi.
dado à sepultura às 18 ho

ras, -ao Cemitério Munící

pal. saindo'. o férêtro da

Cripta da Igre�a Matriz.' -

Cada vez que nela pen
.

sarmos. lá' onde
.

se acha
seu coração palpitará de

.

grata amizade! Oremos

por ela!

Paróquia São Sebastião

INFORME PAROQUIAL

- Convocação
Os presidentes das Paróquias Apóstolo Pé

dro.' Paulo e Tiago, da Comunidade Bvangélíca de
Jaraguá do Sul, convocam todos os membros vo

tantes, para reunirem-se em Assembléía Geral
Ordinária. que terá lugar em duas dependências,
à Rua Esthéría Lenzt Friedrích, n? 18, nesta cida
de, no dia 15 de março de 198:7, com início às 8
horas em primeira ou' às 8:30 horas em segunda
convecaçêo., para deliberarem sobre a seguinte

.

ORDEM. DO DIA:
J. Leitura e apreciação do relatório do Presbi

tério;
2. Leitura, discussão e aprovação das' contas re

lativas ao exercício de'1986;
3 .. Eleição para os cargos vagos no Presbitério:

. 4. Assuntos Gerais..

Jaraguá do "Sul. 01 de março de 1987
Elmo Klabunde - Preso Par. Ap. Pedro
Nilson Baggenstoss - Preso Par. Ap. Paulo
Re.noldo Schulz - Preso Par. Ap. Tiago.

Aura.decimento e convite
.: para Missa

O Esposo Emilio da Silva, Pilhes, Netos, Bís
netos e demais Pamílíares da querida e já saudosa

MAGDALENA SALOMON DA SILVA I.íalecída no dia 28 de fevereiro de 1981, aos 84
anos . de idade, agradecem sensíbíttzados as ma

nífestações de carinho, amizade e 'Solidariedade,
a todos os que de uma forma ou de outra se asso

ciaram ao pesar por ocasião de seu falecimento
e oönvídam para a Missa de 19. Dia, a realízar-
se dia 01 de março de 1981 (sábado), às 19 horas,
na Igreja Matriz São Sebastião.

Jaraguà do Sul, 05 de março dê 1981

Horários . de Missas._
Sábado às 19h' na Matríz,
São Luiz, São Judas, São
Francíscoe Ilha da Figuei
ra. Domingo às 7.9 .e 19h
na Matriz, 8h no- Rio Mo
lha e São Cristovão e 11h
na Gruta N. Sra. do Cara

vággío.

Mensagem: Por quê
.

Campanha sobre Menor?
Primeiro, porque o Bra

sí] tem uma população de
36 milhões de menores

abandonados. dos quais
alguns milhões já são de-

-

línquentes. A campanha
deste ano deseja que ca

da brasileiro conheça esse
menor, sua história.

-

seu
mundo" suas .esperenças,
Porqu�!l descoberta dos
valores desse menor po
(lI"rA converter a comuni
dade.

'Agradecimenfo,
A família enlutada �a sempre lembrada

EDWIGEN VERBINN�N SCHR'EINER
, (DONA .CORAÇÄO) .: . ..

falecida a 21 de fevereiro, vem. de público exter
nar seus melhores -agradecimentos a todos quan-

. tos os contõrtaram nos momentos de dor e aílí

cão, quer durante sua eníermídade e por ocastão
de seu passamento. Um muito obrigado especial
a bondade e competência das. irmãs do Hospital
São José de J�'ráguá do Sul, seus eníermetros, en

termeíras, funcionários e particularmente aos mé
dicos Dr. Luiz Carlos Bíanchí e Dr. Amaro :x.ime
nes Jr. Ao Padre. Dionisio Tecilla pelo confórto
das paIavrâs J�, confiança e esperança em Deus..

,

. Também pelas flores, coroas e. telegramas re

cebídos por ocasião de seu sepultamento e pelo
comparecimento dos parentes" amigos e conhe
cidos. Rogamos ao Onipotente que recompense a

todas e pedímos uma prece por nossa querida
mãe, sogra, avó e bisavó que nos deixou liD�OS
exeinplos de amor, de bon�a:de, de união ·e de

alegria pela vida.

Outro motivo para a

campanha é a forma C9mo
.

a sociedade e o governo
tratam do problema do me-

.

nor. O menor é visto co

mo ameaça a tranquilída
de social. Não vêem o me

T'Or como vítima indefesa
de uma sociedade omissa e

desumana. Não procuram
.

diminuir a miséria e a in

iustiça social : que produ-"
zem o menor.iA Campa
nha da Fraternídede deste
ano chama a atenção pa-

.

ra os direitos do menor. em

!'ii � não nara ,as conve

niôncias da sociedade. :.
Um terceiro motívô é o

. novo posicionamento da
igreja diante do menor. A
igreja busca atuar. agora. .:
nas Causas e não nos ·efei
tos. Hoje, a igreja ques-.
Fana o -sístema sócio-eco-"
nômíco-polítíco, que causa ..

a situação do' menor: A
Campanha da Fr.aternidade
deste ano quer aluar so-'
bre as causas geradoraS
de t'r1llto menor sofredor.
empobrecido e explorado. :

-Vamo, partícíparl

A Fámilia E�lutáda.

Faça ou renove a sua

assinatura do
.

"Co'rreio do Povo"
Você é especial para nós.
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J�raRl1á do Sul - Semana de 07 a 13/MarçO/1987

:�

Jaraguá do Sul já se

prepara para os Jogos
Abertos de Santa Catari
na. A Di.visão Municipal
de Esportes, além do apoio
as modalídedes. está re.or

çando as equipes com a

contratação de atletas..
que se somarão ao atual

elenco, como é o caso de
Luís Roberto Pereira, de

Araquari. medalha de brrn

se 'nós ,JASC' em Joinville,

no ano passado, na prova
dos 800 metros e do fun

dista Joel Siegel, de Curi
tiba. (), volibol feminino

vai contar com o concur
so de Angelita Paula do
Nascimento e o tênis de
mesa, com João Nélson
Stavis, este . funcionário
da T.elesc locai. há vários
anos, mas vinculado sem

pre a CME de Mafra.

Segundo Raul Rodri
gues, 'da DME, ' 'estamos
montando nossas equipes
com calma e' sem alardes
e outras novidades' ainda
virão". O ponto, de partida
dos Jogos Abertos, que
,este anó acontecerão em

PÁGINA 13CORREJO' D,O POVQ

Uma grande partida de À propósito, no día 9
volibol 'feminino estava de março, segunda-feira,
previsto para a, noite; de às 20, horas, na AA'BB, a

sexta-feira, dia 6, em de- Liga Regional de Volibol e

pendências da Associação Basquetebol, presidida pc
Atlética' do Banco do 10 desportista Nilso Danna,
Brasil, patrocinado pela 'vai reunir os clubes para
Kohlbach. Eram para to- apresentação do regule
gar a' Seção de Pernambu- mente, fórmula de dispu
'co., formada à base da tas para todas as eatege- ,

,'eq\lÍpe do Nautíco Capiba- rías .,e estabelecimento das
ribe e a Hering, de Blume- . anuídades, dentre

-

'outms
nau, atual campeã catari�' assuntos. Os Campeonatos
nense e a sexta colocada Adultos de Vo.libo.l, mas

no "ranking" brasileiro. culíno e feminino, come-
um amistoso de alto nívc' çam no mês de maío e to-

que serviu pare incenti- das às definições do ca

treantes; até 250cc Nacío- var a modalidade em Ja- lendário. desta temporada
nal para PC/POC e, fo.rça' raguá do Sul. que con-a vão acontecer no encoa

livre especial para motos
com o adote da Kohlbach.

. tro dós clubes miados, ne

nacíonaíg e importadas e'
em ambos os naipes, dia 9" próximo.

pilotos PC/POC. Houve
igualmente mudanças na

premiação dos pilotos e Os

ingressos, para a tempo-' A Liga Jareguaense de

rada, custarão. Cz$ 50,00.. Futebol de Salão. marcou

As pistas terão de seis e para quarta-feira, día 11

oito metros, segundo '0' de março, no Beira Rio.

que ficou decidido, Clube de Campo. às 19h30
Já as provas de moto- em primeira convocação

cross obedecerão este ca- 'ou à's 20 horas em segunda
lendário: 05/04 �. São Mi- -zonvooação. assembléia
guel do Oeste, 03/05 _ lta- com os clubes filiados pa
ptranga, 24/05 _ Tubarão, Ta prestação das emitas do
11/06 :_ Orleans, 09/09 _ ,

-exercícío de 1986, orça

Brusque. 20/09 _ Curiti- . rnento.de 1987, elaboração
banos, 04/10 Lontras. do. calendário esportivo da

18/10 _ Xaxim e 22/11 'temporada, fixação das ta

Ararangué. :xas e 'emolumentos e 'as-

Crícíúma, são. os Jogos,
Mícrorregíonaís, que de
verão. acontecer nos me

ses de maio e junho; nas,

vinte microrregiões, classi
ficando dois municípios
por modalidades para os

Jogôs Regionais, nos me

ses de julho e agosto. Esta
competição também classi
fica dois por modalidade,
totalizando dez para GS

JASC, em outubro. A estes
'dez municípios por moda
lidade, somam-se o muni

cípio sede e ainda os três

primeiros do' ano passado.

Motociclismo: Federação marca,. prova para Jaraguá

,
"

Jaraguá do Sul reforça suas equipes pàra os Jogos Ibertos
-,

LRVO' deline calendário no dia' 9

Dois loques
VARZEANO 87 _ A' Di

visão Municipal de Espor
tes abrirá na próxima se

raana, as inscrições para o

59 Campeonato. Municipal
de Putebol Varzeano, que ...

inicia na segunda quinze
na de abril. A - perspecti-

,

,

va é' de que novamente
um grande número. de

equipes participem, haja
vísta o interesse já mani
festado.

/

BIqCROSS _ A abertu-
ra oficial da temporada es

tadual de bícícross está Com é). realização da tá. dual Mirim (Timbó); 19 e

prevista para este sábado, etapa do 'Campeonato Ca- 20 de setembro _ 3a. etapa
dia 7, em Florianópolis, na tarinense de Fundo (> do Campeonato. Adu1to

pista do Lagoa Iate Clube. Meio Fundo. no d'a 28 de' (Blumenau) 3 e 4 de ou

O início do Campeonato março, em Florianópolis, n tubro _ Càmpeom.to Es
Catarinense vai acontecer atletisITo abre a tem.pOT?- t[dual de Menores 1B11lme
no dia 28 de março, em da,' onde Jaraguá do Sul nau); 7 de novembro
Criciúma, Do calendário marcará presença, O ca-" CampeCnéÚo. Estadual Jn-,
em que os pilo.tos jaragua- lendário da Fec1.eração. Cé'- fantU (Concórd'a) e, dia

enses participarão., cons- tarinense de Atletismo., 14 de novembro _ 3a. eta

tam dez provas. prevê, para este ano" as' pa do Campeo.nato· de
DIFID _ A Divifão de seguntes competições: dias Fundo e Meio-Flmdo (Blu'::

Educação. Física e Despor- 25 e 26 de abril _ la. eta- mE'nau).
tog da 19a, . UCRE tE'm' pa do Campeonato Adul- Na quase totalidade'
previsto em feu calendá- to. (Ciiciúma);' 30 de inaio. desses campeo.natos JarQ
rio ele atividades, neste :._ 2a: etapa do Campeona- guá do Sul participar�,.
mês de março, Q realizg- 'to. de Fundo. e Meio-Fun- além de competições à
cãn de exames clínico- do (Timbó); 20 e 21 de ju- ní.vel nacionaL como 0.'

bio.métrico., revisão. ,e or- nho _ Campeonato Esta-, Tro.féu Jo.ão, Carlos de

qanização do cadastro dos dual_ Juvenil, (Jo.invilLe); 8 Oliveira, nos' dtas 01, 02 P'
,.

professores e, dia 31, ins- e 9 de agosto _ 2a; etapéi 03 de maio, em Curitib;"
crições para os VIl Jopos do Campeo.nato. Adulto. f'eletivo ao Troféu Brasil DURVAL VASEL IVO KONELL
E$colares Regionais _ Ju- (Joinville).; ,12 de setem- de Atletismo, entre ou-, Prefeito Municipal Secret. de Adm. e Finanças..

v.-e-n'-i-l.---------·�--b-",r-o--C-a.,..m...!p'-e-o-n-a-t-o--E-st-a_-_!�os.__
- ';:;==============-:-=-=-=-:::::_=-=-=========:::-

Em reunião. havida no

día �'1 de fevereiro, a Fe

deração Catarínense de
'

Motociclismo discutiu com

os presidentes dos mota

clubés e pilotos, o calen-
l',,-�. �' "

dário e o. regulamentô da

temporada de 87. Na cate

goria velocidade, varias

mudanças foram introdu
zidas, a começar pelo no

me, agora Velocross. -Co

meça com uma prova ex

tra no. dia 15 de março,
'em Jo.inville e as demals
datas do calendário são as

seguintes: 26/04 _ Lontras.
31/05 _ Curitibanos, 21/06
Jaraguá do Sul, 19/07,_
Joaçaba, 16/08 .; .Ioin
ville, 06/09 _ Blumeneu.
11{10 Tírnbó e 15/11 _ La

ges.
As 'categorias -foram

também modificadas, Ii
cando assim: 125cc Nac-o
nal para estreantes; até
250cc Nacional para es-

Atletismo: competição no· dia 28

L JF S tem· assembléia quarta-fei:ra·
suntos gerais. A entídade
conta com 21 clubes filia
dos, clubes, estes que são
convocados à assembléia,
'haja vista a ímportáneía
das deliberações que serão
tomadas.

. ,','"

,
Mas' apesar do. número

de filiados,' o. presidente'
Sérgio Kuchenbecker acré-'
dita que poucos clubes de
vam disputar ó campeo-.
nato citadino, "talvez uns

cinco.", sentencia.

Estado de Santa Catarina, '1PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÃ DO SUL

. ,
LEI N� 1.130/87

, Reajusta pensão. '. _ .

O PREFEITO MUNICiPAL DE JÀRAGUA DO
SUL, 110 uso de suas atribuições,

FAZ SABER a todos Os habitantes deste Mu

nkípiG que a Câmara de Vereadores aprovQ1J,' e

de sanciona a seguinte Lei: ,

Art. 1 Q
_ Fica reajustada para três vezes o

Maior Vàlor de Referência (3 x MVR),· a' pensl'iQ,.
. concedida às Senhoras ANA DtJNKER PERRI,
MERrA DUWE Ei EMILlA DE SOUZA, co.m efeito
retroativo. a partir de 19 d�rjaneiro. de ,19137. '

Art. 29 -'- As despesas decorrentes._da pr.e-;
'Sente Lei co.rrerão. par conta de dotação própria
d\) Orçamento vigente. , .

Art. 39 _. Esta Lei entràrá em vigor �om
'

e"eito retroativo a partir de 19 de janeiro de 1987,
revogadas as dispo.sições �m contrário."

;
. ., "

Jaragu6. d� s�i, 24 de· fevereiro dé '1987,

TeDl genie nova' eIn Jaraguá
I

P.S. Equipamentos p'ara EscritórioLtda.
"

.

.'

y�Iü�á é asslstê�cia técnJéa em gerat'. '

'
.

,

���.�. R. Preso Ep1táclo Pessoa, 419

V::t:;ild�
I
).
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CI.issãodiMeio-I.lliente reconhece áreasdeorddadas noJaraguiziollO
A Comissão Municipal pastagens e instalação de mais e pá,ssaros silvestres.. que há ,34 anos ensina às

.

cisar do verde das matas
de - Defesa do Meio-Am- cidades: No que se refere No entanto, ii .ganêncía e "ériançasl. além das' primei- e' da' -limpídez das' águas;
biente de Jaraguá do Sul a floresta atlântica _ como

.

o' lucro Imediato tem leva- " rasIetras, que preservar é ' para a sobrevivência. '

(Comdema), realizou' dia é o caso e de outros mor-, do madeireiros a' explorar: . preciso e que além de nós, ·(fJB).
27, sexta-feira, um reco- ros que circundam algu- de torsoa írracíonal e até - outras gerações irão pre-.:
nhecimento das áreas de- mas cidades catarrnenses. mesmo ilegal a retirada de
gradadas da região do Ja- a situação fica mais difí- toras _ para suas serrarias,
raguazinho, notadamente eil, porque é uma; floresta devastando amplas áreas e

no alto da serra que díví- localizada' em pequenos em encostas com inclina
sa o município com Rio vales e muitas encostas ção de até 90 graus, au

dos Cedros, onde denún- que não se prestam a uma ' xílíados por potentes ca

cías de devastação pratí-
.

agricultura intensiva. Mas' bos-de-aço.
cadas por madeireiras río- na falta de outras terras} A COMDEMA, com me- A 19a. Unidade de Co

cedrénses _ também já ou mesmo por falta de· es- .lhores meios de 'locomo- ordenação Regíonal/Díví
'publícedes no "Correio do. clarecímentos, estas . en- cão, voltará a região do são Executiva, de Inspe-
Povo"

.

chegaram a costas foram ou estãosen- Jaraguazínho para doeu- cão Geral, através doNú-

COMDEMA. A m a i o r do devastadas e transfor-' 'mentar a devastação, e en- 'cleo Regional do Progra
preocupação. da Comissão, madas numa agricultura iregar . a prova as autorí- ma Estadual de Alimenta

além de preservar a co- migrante que a cada deixa dadeg competentes pare cão Escolar. repassou no
bertura vegetal, já bastan- atrás de si outra encosta uma tomada de posição. mês de fevereiro, às uni

te agredida, é evitar que devastada sujeita à erosão. Proximamente também a dades escolares estaduais,
as nascentes de água se- e ao fogo. comunidade daquela re- municipais e entidades

quem em conseqüência da
.

gião, 'notadamente os con- 'beneficentes, um total' de

irracionalidade do corte Na região visitada pelos frontantes com áreas de- 18.486 quilos de alímen-: Da mesma forma foram

de madeires naquela re- membros da Comissão Mu-' vastadas, se reunirão na . tos destinados à merenda entregues 12 Ireezers, 20

gião.
.

nicipal de Defesa do Meio- Escola Municipal de 19 escolar, distribuída de se- geladeiras e 64 fogões so-

Santa Catarina, desde os Ambiente, situam-se as Grau "Aurélia Walter"," gunda à sexta-feira para' mi-industriais para escolas

tempos. de sua coloniza- nascentes do rio Jaraguá, ,

para desencadear .um es- cerca de vinte e um mil da rede estadual e :2 fre

ção. sofre intensa devasta- a 933 metros de altitude, :' forço conjunto de preser- escolares de pré" 19 e 29 ezers,' 5 geladeíras e 16

ção das suas florestas pa- onde ainda é comum ou- vação, tendo a frente o
. graus. fogões a escolas municí-

ra dar lugar à. agricultura, vir-se bugios e 'outros aUi-. professor Kuníbert Krause, Além dos produtos des- pais da microrregião, com

METALÚRGICOS: ,

tinados ao programa de o objetivo .de continuar

Chapa da situação defende conlinuidage do' trabalho l�aIIs�3�.n6toaor��qOaU'sl.sI'O:.us d�es CesRoscr·.E.o._�,· ��difo���:l;:e'p���tí��b�:.. ren a esco ar, contn um-
massa de carne, e ovos, e do sobremaneira para a

3600 quilos de m'nvau melhoría nutrícíonal e da
coco, para atender ao pro- -qualídade de aprendizagem
grama "Irmãos dos Escola- dos alunos.

.

recebem' mere,nda
eletrodomésticos

A
.

disputa. pela direção dade da orientação e or- justificar a continuidade
do Sindicato dos Trabalha- ganização dos trabalhado- do trabalho. Ele observa,
dores nas Indústrias Meta- res para a conquista de por exemplo, Os elevados

lúrgícas, Mecânicas e do melhores condições de tra-' investimentos SOClalS à
Material Elétrico de Jara-. balho e de salários e, ain- classe,' no ano passado,
guá do Súl v�m se tornan- 'da, manter a ássistência que' atingiram a Cz$ ....

do interessante, à medida prestada pelo Sindicato,' 2.882.696,00,
.

através da

que aproxima-se 'a data apérfeiçoada .

e melhorada. compra de cadernos, aten

da eleição, marcada para Como bandeiras de lutas, dunentos odontológico' e
O Parque Agropecuário Grande do Sul, serão ex

os dias 9 e 10 de abril. A íiguram a liberdade e au- de farmácia, barbearía e
"Ministro João Cleophas' postas earrematedas v'ne

chapa "Força Metalúrgí- tonomia sindical redução bolsas de estudo, "isto' sem começa. a ser preparado' vacas holandesas, dez tou-'

ca", de oposição, apresen- da jornada para 40 horas contar o atendimento mé-, para abrigar, nos dies 20, . ros
.

holandeses e trnta
"

tou na edição passada o semanais, sem prejuízo dos díco especíalízado, trans-
·21 e 22 de março, a. I ovelhas,

plano de trabalho e as salários, reajustes automä- '.

porte de enfermos, excur-
Amostra e Remate de Ca

principais bandeiras de ticos dê salário, proibição. sões às praias, orientação
. valos Crioulos Dois Rios/

lutas e, desta feita, a cha- de horas extraordínárias.. e defesa e assistência ao Vale da Prata, iniciativa

pa situacionista traça as salário real e unificado,. trabalhador na justiça do" dos médicos Antônio Cán-
. dido Carneiro da Cunha e

suas metas e . mostra o participação nos lucros das trabalho e na previdência
atendimento prestado aos empresas, estabilidade no social".

. Jorge Oppermann, com

assocíados, "resultado de emprego desde a contrata- As Chapas 1 e 2 mobí- apoio da Secretaria de

uma admínístração sindi- ção e luta contra os pre-. lízam-se -buscando cada 'Educação, Cultura; Espor
eaI hOIl;esta e competente, conceitos em tqdas as suas q:ual: o voto do associado te e Turismo e dá Impren-

1 d f.::1 Além dos cavalos cri�
\;0 ta a �os in.teresses da formas. para assegurar a. eleição.
c1asse"� Dentre os. nomes da chana oulo�, com registro fi �pm

da situação, estão' três regidro,' oriundos do Rio

mulheres, além de repre
sentantes das várias cor

rentes polítíco-partidárías�
f>n(atiza Celso Medeirö$.

Remate de animais já movimenta

(

Escolas

A Chapa 1, encabeçada
pelo metalúrgico Lino Dal
píaz, tem como plano ge:
ral de trabalho a contínuí�

A chapa da situação. :
segundo '0 presidente do
Sindicato ·dos Metalúrgí
cos, Celso Medeiros, tem
fortes éirgumentos para

Os sete milhões de me

nores abandonados de um

uni.verso de 36 mílhões de
. .

menores carentes são a

.preocupação da Conferên
cia Nacional dös BiSp0S
do Brasil (CNBB) e tema
da Campanha da Fraterni
dade que se deSenvolverá
no país até '19 de. abril,

quando
.

s,erá celebrada a

Fáscoa. Com o tema "Quem

i�olhe o menor, acolhe .a

mim", a CNBB vai reflebr
junto a população que res

postas podem ser dÇldas a

eSfe quadro considerado
pelo Papa João Paulo 11

Menor,
da

res" de 4 a 6 anos que se

encontram fora da escola.
Tal. programa veio' atender
a 3'mil crtanças carentes,
'sendo que o alimento po
de ser preparado na pró
pria escola e a criança' re"
cebê-io em forma de re
feição ou levá-Io para ca-

_sa ne embalagem or�gill�-l.,�

o remate será no dia
22, último dia de Mostra.
O acontecimento está des
pertando a atenção de
criadores e fazendeiros da
região, pela oportunídade
de 'serem observados e

adquirIdos' animais de ra

ça .,

que poderão contribui[
para a melhoria dos reba-
nhos.

.

lema da Campanha
Fraternidade

EquipamentDs. de Selurança Lida.APAGA -

Recarga, manutenção e testes hldrostâtlcÓs em aparelhos
extintores

.

de Incêndio·

Agora exí�.le empresa aJtamente capacitada.

Nossos preços e sen. if.:O's säo simplesmente os melhores.

Atendemos com carro-oficina na sua própria empresa.
;-:' f'�t*··

.

Consult�'kÕ,r . h
1; �

;i

Fone (()482) 46-0116 _ Sâ� José _ Sta. Catarina.

"como índice de males que
importa remediar, pois
salvar o nienor é escolher,
valorizar e celebrar a vida
e afugentar as sombras da
morte".

'

A Campanha da Frater
nidade terá duração de 40
dias e será consid�rada
em todas� as celebrações
nas 6.838 paróquias çle to
do

.

o· país, dirigidas d!.re
tamente .: pelas 245 dióce
ses, além de. pequenos
núdeos religiosos das cida
des do. interior e do meio
rural.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




