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Durante sua última viagem de serviço ao Interior do
Estado, neste final de semana, o governador Konder Reis, a
cmnpanhado dos secretários Nicolau Malbueg e Albino Ze
ni, inspecionou os trabalhos que estão sendo desenvolvidos
na rodovia Ivo í3ilveh'a, que liga Gaspalr a Brusque, numa
extensão de 25' quilômetros

O primeiro trecho, de aproximadamente quatro quilô
metros.ijá está sendo preparado para receber o asfalto, en
quanto em outros pesadas máquinas fá retificam o traça-
do da rodovia, .

Ao manter um encontro com os .ope;rál"ios que traba
lham no. canteiro de obras, em Gaspar, Konder Reis disse

que e tava sati feito com o rituno de trabalho que vem sen

do imprimido a .obra e obteve a resposta _de que �la egue
o cronograma estabelecido. e sua conclusâo devera me mo

acontecer dentro de 23 meses,

I

Preteito esclarece

l�onunCiamento da C�á��!� I
Gas repara-sear

I. Festa o Arroz
Estará reunido, hoje à

noite, na sala de Leituras da
Biblioteca Pública Municipal
de Gaspar, a Comissão Orga
nizadora da TIa, Festa do
Arroz em Gaspar,
Na reunião deverão ser tra-

tados diversos assuntos, en

tre os quais a programação
da na, Festa do Arroz, A
Gazeta estará divulgando no

próximo número, os detalhes
do. assunto.

Diretoria aprova
Indicaçao de
Delegado
O Díretôirto Municipal da Arena de Gaspar, esteve reu

nido ontem, Dentre os temas em debate, esteve a indica
ção de Lauro Ignácio para a Delegaeía de Polícia do l\fu
nicípio de Gaspar.

A indicação teve aprovação unânime dos presentes ,

Laurínho, aguarda somente a designação. pela secretaria de
Segurança do Estado, para assumir o cal1.'go.

Gaspar - Terça-feira, 27 de abril de 1976

•

Ia o
1'0, de maio, dia interna

cional dos trabalhadores, se

rá comemorado por todos os

gasparenses, com um torneio
de futebol em homenagem a

classe, com a participação de
mais de 20 firmas que dispu
tarão o troféu transitório,
que se encontra em poder
do Supermercado Maurico
da Costa.
Será disputado também o

, balhador
troféu Otavio Luiz Schmitt,
doado pela Prefeitura Ml.mi
eipal
As homenagens serão pres

tadas peja Prefeitura Muni
cipal e firmas locais, Esta
rão presentes dãversas auto
ridades do município,
O torneio terá início as 8

horas da manhã. Haverá no

local, bebidas, clnrrrasco e
bom serviço de alto-falante,

fracassa na Inglaterra gestaçªo
die laboratório

Londres - A pn'meíra ges
tação comprovada em tubo
de ensaio foi conseguida por
investigadores britânicos, mas
o feto morreu dois meses de
pois do implante, informa a

rev'sta médica "Lancet " em

sua últêma edição,
Um óvulo fertilizado no la

boratórrío com espermato
zóide do esposo foi implanta
do no útero de uma mulher

de 35 anos, disse a revista,

Embaixador da Austrália
Fpolís ,

- O embaixador
da Austrália, John Robert
Kelso, imicíou ontem, visita o

ficial ao Estado de Santa Ca
tarína, devendo permanecer
em terrítórão catarínense até

o dáa 29, O' embaixador veio
acompanhado de sua esposa,
sra , Helen Kelso e do tercei
ro secretário da embaixada,
Durante sua permanência no

Estado, desenvolverá um ex-

em se
tenso programa de visitas
que será executado ora pa
ralelo, ora simul!tâneo com o
de sua esposa,

Aparentemente, desenvolveu
se de forma normal, mas os

investigadores descobriram
que o feto estava no ov'du
to, que permite a passagem
de óvulos do OVál'�O até o ú
tero, �m vez de estar no pró
prio útero Depois de cerca
de oito semanas, quando co
meca.ram a sangrar, ambos
os ov'dutos foram extraídos,
cessando a gravidez,

Os investigadores, drs. Bob
Edwards e Patrick Steptoe,
disseram que a nova técnica
traz esperanças para as mu
lheres estéreis em face de
problemas nos ovídutos.
Há dois anos, o professor

Douglas Bevís anunciou que
haviam nascido tres bebês de
"tubo de ensaio", e pelo me
nos um na Grã-Bretanha,
Contudo, não indicou provas
que apoiassem a afirmação,
que até hoje não foi confir
mada ,Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Instalação de ar condicionado em O,Ri,bus
. iBl'a.�n;_,a, - M en1pr€SaS de

tral1sp.0rte coletivo urbano
pôderão -receber da Embratur
financiamento para a insta
lação de sistemas de ar con

dicionado em seus veícuos,
desde que se comprometam a

prestar serviços turíst cos nos
fins de semana e nos horá
rios de menor snlíctacão nos
dilas úteis, A sugestão foi a
presentada pelo grupo de tra
ba'ho criado pejo órgão pa-

ra regulamentar as ativida
des das transpoatadoras que
operam no. setor turístíco e

está aprovada antes mesmo

da eaboraçãe do relatório iii.
nal, segundo adiantou uma

forte da empresa estatal.

O ftnanc'amento poderá
cobrir �asto.s aprcximados de
e"s 130 mil por uri'dade de

transporte, por ser este o

custo atual de ta:'s sistemas

Geisel anuncia dia I·
novo salário mínimo

o pres'dente Geisel vaí inaugurar no dia 1°, de maio,
em 'Vb:íta Redonda, o terceiro alto forno do segundo está
gio, com capacidade para duas mil e quinhentas toneiôdas ,

Esse alto fomo faz parte do programa de expansão da usi
na da Companhia Siderúrgica Nacional.

tAl informação fo.l prestada pelo prefeito de Volta Re

donda, Nelson Gonçalves, que também confirmou outras i

naugurações, de um trecho de 10 quilômetros ligando a

Via Dutra ao Viiaduto Gustavo Lira, (recém-construído), e

que servirá para encurtar a distância para Volta Redonda,
e de um hospital. tipo Pronto Socorro, com 60 Ieitos, e capa
cidade de atendimento para 500 pessoas. Depois do dis
CUTSO que fará na Praça Brasil, diante de urna concentra

ção de trabalhadores, que ouvirão naquele instante os I:Ü

vos índáces do salário-mínimo, Geisel fará a inauguração
do estádio muníc'pal, que se chamará Silvio Rau'tno de O
liveira (nome do primeiro presidente da Cia. Sidel'ÚTg'ca
Nacional) e, em seguida, assistirá a urna partida reunin
do o Flamengo do RI:o de Janeiro e o Volta Redonda,

nos ônibus de classe turístí
ca. A decisão abntu também
a alternatíva de a IFJm!bifatuT

parttc'par acíonariamente de

projetos que envolvam frotas
novas ou adaptadas com. os

equipamentos de refrigera
ção, mas desde Ioga ficaram
estabe'ecidas as ,perm\ssas de
sua participação POl; ações
preferenciais - sem direito
a voto e de que a empresa
beneficiaria seja pelo menos

de porte médio. A participa
ção no cap'.tal só será con

cretizada, no entanto, se for
esta a fórmula preferida pe
lo grupo, em vez do finan
ciamento.

Esta política busca estimu
lar a redução do dérícít que
se observa no setor, em ter
mos de quaedade, notada
mente nas áreas metropoli
tanas. Para atender a de
manda, as empresas trans-
'portadoras fretam ônibus' sem
os mmimos requiaitos de
conforto, pois suas frotas são
ínsufíeíen tes. As vítimas são
os turistas, e o fato é ainda
mais gra\�uando os servi
ços deficientes são prestados
a vês'tantes estrangeiros que
acabam, tendo um pretexto
para se decepcionar com a

estrutura brasileira de tu
rismo.

EXPEDIENTE
G..\ZETA no A,LE

Propriedade da Empresa
Editora Gazeta do Vale
CGC - 8310f.'.926/000l-4?

Direto ':

Bilvo Rangel
Endereço-Serie

Gaspar: rua Ar'st'Ií mo
Ramos, 23 - C� ,'1s�al 73

Em l'taiaí: Rua
Hercifio L �7. - r,al. do 'Ouro

VENDO"VW BRASILIA
CaL" amarelo ímpeulal

Ano 76 - 5, 000 km rodado - Preco e condicões a com

binar. Informações com Alvaro, na Farmácia Catar ínense ,

Gaspar-SC.

CAS'A DE MADEIRA
Vende-se uma casa de madeira, na rua Doralícío Gar

cia, medindo 7x9, mais varanda, Prece: 110,000,00'.
Tratar com Alvaro - Farm. Catar'nense - Gaspar.

FABRICIA. DiEl
ESQUADRIAS E
MÓVEIS BE FER,RO

.

�------------------------------�-- �lti

Rua I1lajaí, 607 - Fone 2271 GASPAlR

�.

,.BADESe· S�R�
"'EXP ICADO
POR RE AT
E I .I

O' dketor, presidente do

BADEISC - Banco de Desen

volvimento do Estado de S'.

Catarina, Remito Ramos da

Enva, atendendo convite da

:A:ssociacão Comercial e In

dustri,al de Itajai, estará nes-
._.

ta cidade terca-feira, junta
mente com tOdús os direto
res do Banco' ofiGl�al de de

senvolvimento do Estadú.
As 20' horas, na sede da As

socíação, Recato Ramos da

Silva fará uma palestra, a

bordando as atividades do

órgão financeiro que preside
e das suas possibilidades de
atender financla.mentos di
versos ao comércio e a índús-
tría local'.

'

VAI-OR DO iCM
CONTINUA O MESMO
PARA O LEnTE
o secretário Hélio Ortiz, da

Saúde, celebrou convênio com

as prefeituras de São João
Batista e Campo Belo do Sul,
no valor de ClISI 120 mil, ob
jetivando a implantação do
s'stema de abastecimento de
água em comunidades rurais
desses munícípios ,

O convênio firmado com o

prefeito Alir:(),l' Herculano de
Azevedo, de São João Batis
ta, na ordem de 60 mil cru

zeir?s, vi-sa o a;bastecimento
de agua na comunédade de
Tigip�ó, Também no valor
d� 60 mil cruzeiros, o corrvê
mo �elebr�do com o prefeito,
Cassiano ue Matos, de Cam
po Belo d,o Sul, objetiva abas
tecer de agua a localidade de
Carro 'Negro.
�1.bos os convênios foram

reall.za-dos dentro do Programa Comunitár\ôo de S1stemas
de,Saneamento Básico e asverbas en egues às prefeitu
ras

tse,destinam eXK:lus:i.va
�e:n e a compr-a de mate-
1':,a's nec�ss'á.rios à implant:_çao do sIstema de abaste'-menta de água.

CI

eroe ...se
Cal te'ra de Motorista 'e outros documentos perten

-

tes a O cen-
,

� srnar Al1.ton�o Gado-ti. Pede-se a quemtrai' a 'ti.
os encon-

g,. n Ieza de entreo'álos na Vlacão Vel"de 'p' -

.

G
u v a e emaspar. - Gratifica-se.

' -

LEIA,
IH:VlJLGUE
E ASSINE
A GAZETA ])0 VALECooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Tel'ça-feh'a, 27/04'/76 GAZETADOV�A=L=E� p_a_'g_m__a_3_

INFORMATIVO DA CAMARA

MUNICIPAL DE GASPAR
Voltou a se .reunír na úl

tima terca-íe'ra, dia 20 de a

br'l, a Câmara Municipal de
Gaspar, ocasião em que con

tou com a presença de todos
os vereadores, abaixo, em re

sumo os pnincípaís assuntos
tratados:

Voto. de pesar
O vereador Antônio Nel

son Hostins soücítou através
de requerimento, ínscrição
em ata de um voto de pesar
pelo falecimento da sra ,

Barbara Hostins, que em vi
da foi um exemplo de mãe
e esposa dedâcada.

Conservação. de
estrada
Através de indicação dixi

g'da ao sr. prefeito Munici
pal, o vereador Osvaldo Pof
fo solicita urgente macada

mízação e patrclamento da
rua 7 de Setembro em toda
sua extensão, e nas ruas ad

jacentes, ou seja as ruas per
tencentes ao loteamento do
sr. Evanísto Bpengler, tendo
em vista que as mesmas en

contram-se em péssimo esta
do de tráfego.

]}encminação a

via pública ,

Projeto de lei nesse senti
do fOl apresentado pelo ve

reador Antônio Dionísio Sa

bel, so'scitando que fosse de
nominada de Rua Amaro
Mull'er, a via-pública que dá
Inicio a Estrada Geral Mar

gem Esquerda, sentido Gas

par-Bel:chior, próxima à ca

sa de Ernesto Muller até o

final, ou seja até as terras da

firma Sul Fabril, por serem

terras que em vida lhe per
tenceram, homenageando as

sim este cidadão que muito

contribuiu para o engrande
cimento de nosso munícipío.

PIa.cas, esgotos e

iluminacão.
Manifestando sua o.pinião

solidária ao projeto de Lei do

vereador ATItania D. Sabel,
o vereador Celso Huber so

FcJ.tou ao setor de fiscaliza

ção da Prefeitura Municipal,
através de seu titular verea

dor Antonio Nelson Hostins,
para que coloquem placas in
dicativas nas ruas que já pos
suem denominação, pois esta
soücitacão foi feita diversas
vezes ao chefe do Poder Exe

cutívo, sendo que até agora
nenhuma providência foi to
mada. Por outro lado suge
riu que a fiscalização pro
curasse averiguar os esgotos
dos diversos loteamentos de
nossa cúdade, pois muitas des
sas novas ruas não possuem
sistemas de esgotos o que
causa sérios problemas a seus

moradores. E finalidando pe
díu o vereador Celso Huber

para que a fiscalização mu

nicipal tomasse urgentes pro
vrdênc 'as qUarll,;" a ilumina

ção pública da cidade, con
siderando que muitas lâmpa
das encontram-se queimadas,
o que causa mau aspecto aos

que por ali trafegam.

A quem cabe a culpa
Fazendo uso da palavra em

explicações pessoais, o ve

reador Antonio D!onís:a Sa

bel lamentou a suspensão da

dragagem que vinha sendo e

fetuada em nosso municíp'o
pela draga do DNOS, po's se

gundo informacões que obt,:-
ve, este órgão retirou a ma

quina de nosso muntcíp'o .

Sol'icitou o vereador Antonio
D. SabeI que esta Casa Le

gislativa procurasse averi

guar a quem cabe a culpa
dessa suspensão, sugerindo
ao sr. Presidente que' se an
elasse ao setor competente do

DNOS em Itajaí, para os es

clarecimentos necessários.
ManiJestaram-se favoravel
mente a este pedido os ve

readores Osvaldo Poffo, Cel
so Huber e Henrique Des

champs, bem como o Presi
dente Henrique José dos San

tos, este último afirmando
que atenderá o pedido fei.to

pelo vereador Antonio D. Sa

bel, enviando um ofício ao

D1NOS solâcíbando informa

ções a respeito.

Noticias da Junta do

Serviço Militar
(Cont , das Instituições)

1·----------------__------

onti erde Vale
Agropecuária Ltda.
Zelando permanentemente para maior produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho

Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajai: de CON-
T1BRASIL, RAÇÕES E CONCENTRADOS.

I
Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda. - Rua

Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu-
be 25 de Julho) - ELUMENAU-SC.

C;omo mstituição, se os va

lores que a caracterizam não
forem devidamente conscí
entizados e projetados, terá
as atividades prejudicadas
por falta de idealismo dos
seus elementos permanentes
ou mesmo deteu'oradas c"m

a burla à prestação do Se1'

wiço , Jovens que atingem a

Notas
Nova quadra de velei do.

Ga}paJ.-euse
O G.E. Gasparense inau

gurou na úítema quarta-fei
ra, a sua quadra de vole'-bol
dando, assim oportunidade

.

lOp'Emrn aarcdsa ap <:JPBPH
-'BpOUI 'BUIn SfBUI ap tnaraqn.rj
-sap ap SOp'BpOSS'B snas SOB

As solenidades de inaugu
ração se alongaram durante
todo o dia, e contou com a

presença maciça de sua tor
cída.

Nossos parabéns ao G. E.

Gasparense e que continue a

crescer no cenámo esportivo
de Gaspar, para o bem de
seus associados e adeptos.

Boas vindas
A garotada tupiense deve

idade adequada procurarão
furtar-se ao magno dever cí
vico' através de processos
muitas vezes provocados pe
los próprios países em orien
tação e manipulados por ser
vidores infré's .

Luiz Fernando Poli
Secreto. da J8M.

----------_._---

Esportivos
estar bastante contente com

a volta ao plantel do "índio"
gasparense do nosso querido
colega Amauri (Bisuca) .

Nossas boas vindas a esse

abnegado e exemplar atleta.

Antes tarde
'h
0.0 que nunca

É!!! o sr , Elmo Bago, de
pois de tanta indireta, en

tendeu que era para ele e re
solveu oferecer uma coste
lada aos irmãos, que se en

contraram no último domín-
..

go em sua residência. Disse
ram eles que valeu a peaat

IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 haras

II

li

Domingo: às 7, 9 e 18,30 horas
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Prefeito esclarece

prol1unciamenta da

Câmara

exceto quanto ao acordo r'e
a prefeitura ter que pagar os
alugués do prédio onde fun
crona a 'ElMATER-SC local.
pois sendo uma empresa de
economia mista, e com fins
ucrativos, não cabe a prefei
tura municipal de Gaspar,
pagar os alugue's, po's caso

contrário, deveria pagar tam
bém cs da Celesc e Telesc.

Com referência a, nota pu
bll�cada neste semanário de

18/04 último, pág. 5, em ..

"Informativo da Câmara M.

de Gaspar", nota sobre a A

CARE'SC, solici tando a') pre
fedo a permanência da mes

ma em Gaspar escarece o

chefe do Executivo, que re

conhece os serviços quem vem'

sendo executados por aquela
entidade, e deseja que ela

continue prestando seus ser

vlços a população rural de

Gaspar, e nem pretende res

cindir o convênio que a Pre

feitura tem com a ACARESC.
Salienta, entretando, o pl'e

feito, que o Governo Esta
dual, e não o municipal, é

que acabou com a ACARESC,
que era uma associação sem

fins Iucratúvos e mantida em

convemo com os Governos
Federal, Estadual e Munici
pal.
O que acabou com está as

sociação fci a criação pelo go
verno do Estado da EMA
TER-S/C, que é uma em

presa de economâa mista, e

portanto com fins lucrativos,
tais como Oelesc e Telese.
Esclarece ainda o prefei

to, que a Prefeitura não tem
nada contra esta mudança,

•

Luiz Fernando Poli
na Preíeítura

O quadro de funcionáríns
da Prefeitura, conta com ..

mais um funcionário de ní
vel! universitário, trata-se do
Secretário da Junta de Ser
viço Miilital' e nosso colabo
rador Luiz Fernando Poli., o

qual está cursando na Furb
a Faculdade de Ciências E
conômicas (Economia).
Desejamos à Luiz Fernan

do, sucesso em seus estudos
uníveraitáríos.

Setor de obras
O setor de Olbras Públicas

da Prefeitura Municipal de
Gaspar, esteve em grande a
tividade nos úl.timos dilas,
realizando a: macadamizacão
e patrolamento de estraô..s
de Garuva (conclusão), e o

patrolamento de 3 tiras em
Arraial - as populares Soro
caba, Bem-Bem e Santos.

PONTO DE ENCONTRO Df:: AM GOS

Rua Itajaí n''. 610 - GASPAR - Santa Catarina

A MAIS COMPLETA EM
ELETRO D@Ml!:STICOS FOGõES DAS MELHORES

MARCAS, P:EL�S P.ltEÇOS MAIS
CONVID'ATIVOS,

Rasque o seu na

INSTALADORA OASPAR·ENS'E
Rua Aristillano Ramos - pertínho da

Prefeitura, em GASPAR,

"

Se você quiser incrementar o se}! ,c�
. �

RIOS plbI1el
rango vá' ao ZECA ACESSO

,

>.

rd neste ramo em GASPAR.
Colocação gratuéta.
Agora com vedação a quente'.
Tudo para seu carro:

rádics, par,a-choques, silenciosos e

muito mais.

Z'ECA ACESSÓRIOS.

Rua Itajaí (antiga Fábrica de Malas).

---

INDÚSTRIA SE EFICIADORAARROi;'-
I

��
GASPARENSE S.A.

I

I

NO BENiE1FIClAMENTO E OOMÉRCIO DE �
.1 # ARROZ

�� Organização fundada em 30 de
maio de 1941 I li

I'

eletronízado Caixa Postal, 28 - End. Telegr. Bengasa
Telefones - Comercial: 32-2160 .

,

nca r 'sloRelojoaria e
Jóíias - Relógios - Óculos
Alrtigols para Presentes
CÓD�ertos em Geral

Rua CeI. Ardstíliano Ramos, 522 - Caixa Postal 53
Fone: 32-2203 - GASPAR - SANTA CATARINA

----------------------------------------���

REPRESENTAÇÕES F DECORAÇÕES
Paviflex, Carpet Divisórias

Lambrís, Forros, Papéis de Pa�edes.
Mão de obra especializada

Rua José Honorato Mü ler, 145 - Telefone 32-2155
Com Aldo PE'reu a - Gasflar-sc

---------

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



Terça-feira, 27/Q4/76 GAZETA DO VALE

i..._----'----_:=====.1:::=========-===-:::=-=-=----· .- - ..---------'--'-------- ---
Página 5

-_......___

GAZETA---

/MOBRAL

Será feita a entrega de d'plomas a mais uma turma do
�ob�'al de Gaspar no próximo d,;a 28 na Sa!a de Leturas da
B�bhoteca Pública Muníc'país Dom Daniel Host ns.

-.-

CONVITE próximo: com início às 22 ho
ras, ao SOJ;Il do conjunto "Tro
pical Band

" de Indraa', no

Salão da Igreja de Belchior
Alto.

.

Os Terce�ranistas d Colé
gIO Normal Frei. Godofredo
têm a grata sa tisfacão de
convidar V. Sa. e �Exma.
�aJ-r:ília para parttu'parern do
Baile das Mães" a ser rea
lizado dia 8 (oit�) de maio

Agradecemos sua prescn
ça.

Formandos de 197G.

ANIVERSARIO

Aniversaria hoje, Beatriz Beduschi, fi.Jlha do sr , Da
rio Beduschi e Loni Beduschí . Beatriz se encontra cursan
do Enfermagem na Uníveraidade de Currtiba e recebe os

abraços 'do familiares e amigos.
-.-

NASCI..l\'lEN'IIOS está recebendo mutas V1SI

tas e presentes á\.t••.migos.
Tambéu nasceu no último

dia 18, na Maternídada Eli
zabeth Koehler, Maycon Le
andro Franco, filho de José
Walter Franco (cobrador da
Verde Vale). e Vi'ma Franco

o amgo casal Costa Filho
e Dona Friãa Costa, partici
pam o nascimento de ma's
uma linda garota, que pas
sou a se chamar Cristtane.
Nasceu no último dia 20 e

PROFISSIONAIS CO íPE'IENTES

Na Barbearia Sul-América, em Gaspar, juntamente
com Henrique _sensee, o eaoeleireirc Jorge Luiz, está ta

zendo sucesso, mostrando a todos que entende da arte.

CARTAI DE AMIGO

Meu .nesquecíve' amigo,
nunca fsquecerei da bela da
ta de 25 dê abnl. Lembro-me
embora tão 10Ege, dos cargos
responsáve's que assum u,
desde 1946, como Tesoureiro
da Prefeitura, 1947; nomead»
prefeito de Gaspar; em 1948
eleito vereador; 1952 foi ree..

Ie'to; d/versos anos Presiden
te da Câmara de Vereador es,
em segu'da assum'u a Dele
gacia de Polícia, para alguns
anos, em seguida para Co'e
toria Estadual, hoje é Ca'e-

ANI"-:EI��AR.IOS
No último dia 23, quem a-

PROMESSA PAGA

(N\arcel,a e Micheli)

tor no Município de ilhota,

Aí está meu amigo, a pro
va que cumpu.u todos os car

gos com respeito, s'ncerida
de e honest'dade, que sacri
ficou-se pe'o Munícípío, Es
tado e o país. Por isto meu

grande amigo, quero desejar
lhe os meus .rnceros para
b+ns, 'pelo dia de seu aniver
sár D, dia 25 de abril.

Cordiais saudações e abra
ços do ín timo amigo.

Ber-tholdo Bornhausen

niversariou roi o sr , Guido
Bendcní, motorista da Via
ção Verde Vale.

Um grupo de aproximadamente 401 gasparenses, fo
ram a pé de Gaspar até Azambuja, pagando com isso uma
velha promessa. O grupo saiu de Gaspa.r dia 20 as 24 ho
ras, c�egando a Azambuja as 12 horas do dia seguinte,
percorrendo 30 km, e apesar do cansaço não desanimaram
consegl.,.�do_ todos chegar ao final da viagem, cinde recebe-
ram a bençao do Padre.

.

-.-

A srta. Zé':a de Lourdes Deschamps, no próx'mo dia
30, estará recebendo os cumprimentos, dos amigos pela
passagem de seu anéversárío. Certamente oferecerá uma
bela festa.

A pequena Fabiana Z'mm.ermann, filha de Osni e Ma
ria Rosa. Zimmermann. Recebeu muitas visitas e cum

primentos dos amigos.

a a
O SecretáriO da Agricultura e Abastecimento Victor

Fontana, acompanhad� de, a.ssessores, concedeu recente-

ente entrevista coletlVa a Jll'!�rensa, na Casa =. Jorn�-
lr:t t q'uando foi feita uma análíse sobre a producão agrr-
1S a, d

. ..

d t
1 do Estado no ano passado ea ' o imcio es. e ano.

co a

O' secretário V:ctor Fontan.a de�'aro� q�e existem boas

ers eci(vas para a safra de rn'Iho - principal produto do

�sta�o _ deste ano. Assinalou, e;ntretar�to, que a at ial

, du ão não é sufic;ente para as necessidade de Santa

PIOt } a pois ainda temos que importar milho. A produ
C� a��s�ta Catarina em 1975 fo'� da or�em de 2.123.000
cao

1 "d estando est!mada uma produção e 2.450.000
tone a as,
t 1 das para este ano. '

one�.
t r Fontana disse que as condições c'unáucas este

V1C o

ac:sado foram boas para a agricultura de San
ano e a�� P

e ue se for colhido mais m'lho e permanecer
ta �atal1/nad' c�o de soja, a situação do Estado contrnuará
a alJual. pro uç

sendo be�éfiC��ndioca, aJirmml que a atual colhei .a é sa-

S?�le a
o agricultor é muito sensível a reco tl-

tisfatOl'la, mas
. "não existe adubo e inc nüvo 1.11 '1101' pa

crescentando que
o próprio prece". Informou que já foram

ra � produto qdue ao conselho de administração da Potro-
env1ados estups. '

brás para que seja ímplantada, em Santa Catarina, a ter
cetra destilaria de álcool de manôtoca, para ser adicionado
à gasoliina.

Ao ser indagado sobre os produtos hortígranjeiros que
são le.vados para São Paulo, de onde voltam para Santa
Catarina com preços elevados, o Secretário reconheceu o

prob'ema � afirmou q':1e, apesar de ter lutado para ac'onar
um mecanssmo que evite a atual situação, não obteve êx'to
algum.

"A maior dificuldade que temos no Brasil - d's e -

não é produzir: grande problema se chama comercíalt
zaç.ão. Se � bra : eiro não fosse in.dividualista, o problema
sena resolvido c m o cooperativismo - o úmco caminho
para estreitar esse fosso que existe". •

Segun?o relatório da Comissão Estadual de Planeja
n:ento Agrícola - CEPA/SC, a produção estimada de man
d (k,"'f!: para 1976 é de 1.429.200 toneladas contra ., .. ..

1. 8?3 . 300 toneladas do ano passado: de soja este ano de
vera ser de 443.50'0 toneladas contra 467.200 d 1975: o

arroz, de 346.6'00 toneladas, contra 292.700 em 1975. Aín
d.a de acordo com o relatório foram. abatidos, em 1975, ..

83. 340 bovdnos,' 1..3135. 144 suínos" 3.159' ovinos e .

49.686.513 aves.

I
I

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



Teloça-feira, 27/04./76
Página 6 GAZETA DO VALE

.JUIZO DE DIREITO DA COMrAiRCA UE GASPARt

SANTA CA1'ARINA

edital de Citação com o prazo de 30 dias

..... ..,.............. vw �
....

AGORA LElIA UM CONSELHO DE UMA DONA 'DoE CASA QUE ENTENDE nAS COISAS:

"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSCm,
você não vai encontrar °

o doutor João Paulo Pasquali, Juiz Substituto no exercício

da Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, n� for

ma da lei, etc ...
FAZ C_<\.BER ao senhor RIOARDO WILD e sua esposa I.JD

DY WILD, brasileiros, casados, lavradores, residentes em

lugar incerto e não sabido que por parte de JOÃO MEISS

NE,R e sua esposa e outros, foi apresentada a este Juizo, a

petição do seguinte teor: uU·'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito

da Comarca de Gaspar (SC)., JlOÃO MElISSNER, contador
c sua esposa LIDYA NEVES MElSSNER, de prendas domés

ticas, ambos brasíleíros, residentes e domiciliados em São

Paulo (SP), à rua Dr. Cesário Mota Jr. n". 254, apto. 32,
SYLVIO MACHADO VIEGAS DE CAMPOS, e sua esposa
EMILIA MEISSNER DE CAMPOS, ele professor e ela do

méstica, residentes na cidade de Santos, :Elstado de São -Pau

lo, e RAUL ALVES BRANDÃO, braslleiro desquitado, co

merciário; residente em São Paulo 'CSP) à rua Dr. Cesá

rio MOta J1'. n". 254, apto. 32, por seu procurador infra

fdrrnado (procuração e respectivo substabelecimento ,�.cons
tantes da inclusa Carta de Sentença), vêm mui respeitosa
mente perante V. Elxa., para propor contra RICARDO

WILD e sua esposa LIDDY WILD brasileiros, lavradores,
residentes em Gaspar Alto, município de Gaspar, Evilásio
José Lungen, brasileiro; solteiro; lavrador; residente em

Gaspar Alto, município ele Gaspar, a presente AÇÃO ORDI

NÁRIA ANULATóRIA (PAULIANA), e o fazem expondo e

requerendo, finalmente o seguinte: 1°.) Os autores, em 16

de agosto de 1962, ingressaram junto ao Egrégio Tribunal

de Justiça do Estado de Santa Catarina, com uma Ação
Rescisónia de Sentença, contra os réus RICARDO� WILD e

suamulher LIDDYWILD, objetivando fosse rescindida uma

sentença proferida em Ação de Usucaptão que pelos mesmos
foi proposta perante o Juizo de Direito da la. Vara da Co

marca de Blumenau, tendo por objeto um ímóvel' situado

no lugar Gaspar Aãto, município de Gaspar, contendo a á

rea 'de 242.000,0'0 m2, e apresentando as seguintes con

frontações: ao norte com terras de Adolfo Dorow, José Lun

gen e Damião Parma; ao sul, com ditas de Antonio Erthal

e Adolfo Dorow; e, a oeste, com as de Adolfo Nuss. 2°.:)
Mencionada Ação Rescisória, proposta com fundamento no

art. 798, II, do Código de Processo Civil, foi afinal julgada
procedente e decretada a nulidade da decisão proferida na

ação de usucapião, atributiva do domínio sobre a gleba de

terras acima descrita, conforme comprova a inclusa Carta

de Sentença. 3°.) De posse da mesma Carta de Sentença,
que consistiria 110 cancelamento da averbacão da dec'são
rescindenda no reglstro ímobítiário . 4>0.) Ácontece que,
para SUl'Presa dos autores, ficou então constatado que, no
curso da Ação Rescisória, em visível má fé, os réus RICAR-

Cafê

DO WILD e SUA MULHER transferiram a propriedade da

gleba de terra objeto da ação de usucapião, para R�CA{R..DO
KRIEGER e sua mulher, e, para EVILAS]Ü' JOSE LUN

GErN. 5°.) E muito embora tivessem os mesmos autores,

tentado através da própria execução da sentença, conse

guir o cancelamento do registro ímobiãárío feito em decor

rência da venda acima referida, acertadamente V. E'xa.,

em despacho exarado a 19 de fevereiro do corrente_ano,.
determinou a anulação fosse pleiteada através de "açao. pro
pria". 6°.) Além da evidente má fé de que se revestiu o

procedimento dos réus RICARDO WILD e sua mulher, que

por sí só bastaria para [usbificar a nulidade da venda pro
cedida em favor de RICARDO KRIEGER, sua mulher e E.

VILÁSIO LUNGEN cabe acrescentar que, tendo a senten

ça proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

, Santa Catarina, decretado a nulidade da sentença que a

tribui aos primeiros o dominio do imóvel, e, como um a

to nulo não pode gerar qualquer efeito, chega-se fatalmen

te, à conclusão de que a transferencia feita a esses últimos

é também nula sob todos os aspectos e para qualquer efei
to. Diante do exposto, vêm os autores propor a presente a

ção, pelo que requerem a V. EXa., que se digne de man

dar citar os suplácados, acima qualificados, para que res

pondem aos termos desta ação, querendo, sob pena de re

velia, esperando seja a mesma afinal julgada procedente e

determinado o cancelamento da transcricão imobi1iária ho

je constante em nome de Ricardo Krieger e sua esposa e de

Evílásio José Lungen, condenando-se ainda os réus ao pa
gamentp«;.ls custas e dos honorários de advogado. Protes

tando por todos os meios de provas em direito permitidos
dando lã causa, para os efeitos de direito, o valor de oCr'$
2.000,00 (dais mil cruzeiros). N. Termos, P. Deferimento.
Blumenau, 14 de junho de 1973. (as) Antonio Carlos Sil
va. OAB/SC. G741,·"n. DESPACHO: "<Cítem-se por edi

tal, com o prazo de 30 d' as, a ser afixado no local Ide cos

tume e publicado, por uma vez no Diário da Justica. De

positem os autores o numerário provável para a publica
ção. Im-se. EIm 01. 07.74. (as) Fúlvio Prettí, Juiz de Di
reíto'";". Por este ficam citados Ricardo WjJ.d e sua esposa
Lidúy Wíld, por todo conteúdo da petição e despacho aci
ma transcritos, eiente de que não contestando a ação den
tro do prazo legal de 15 dias, se presumirão aceitos pelos
mesmos os fatos alegados na inicial. Dado e passado riesta
cidade de Gaspar, aos onze dilas do mes de marco de mil
novecentos e setenta e seis. Eu, (as. ileg.), Escrrvã, o es-

creví. ,

Gaspar, 11 de março de 1976.
,Joã:o Paulo Pasquali,

Juíz Substituto em exercício.

Bedusch
•

I

"'" ... % .. ..

Rua Augusto Beduschí 59 - GASPAR-SC.

... "" ...

. ..... ,.,... .....

E LOJA GASPAAENSEALFAIATARIA
Especiamada em Oenfecçõe�, Afltlal'inhosem geral, calçados e jóias.
Desde mil novecentos e sessenta e nove ores cendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melh(}r

ALFAIATARIA E LOJA GASPARBNSE DE PEDRO zucar

Rua Ind , José Beduschi 273 - fone 32-22-70 GASPAR - Sal'lta Catarina
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Inicia�'os estH�oS para imp'anta� ,sioerúr�ica f,ro Santa Catarina
,

o secl'e�ário 1\.ugusto Bap
tísta ,PereIra, da TecnoJog'a
e Melo Ambiente, de retorno
da sua viagem de 16 dias ao
Rio de Jane'rn, anunciou que

nense, através de eonvênro
firmado entre a Sudesul Es
tado de Santa Catarjn� e

BRDE, O estudo deverá e-,

tal' concluído no prazo de 6
mes: 3 e seu custo está esti
mado cm três milhões de

a. Cobrapi - Companbra Bra
s'Ieíra de Propostas Indus
traís executará o projeto de
viabiidade técn'ca e econô
mica da síderúrg'ca catarí-

derúrgica, um baixo forno e

létrico de redução, processo
que, está sendo contratado
entre a Manesmann e a Korf',
detentora do processo M�
drex. Ambos Os sistemas, no
entanto, partem .do mesmo

processo de gaseificação.
O Secletál'io acrescentou

que a Petrobrás colocou à
dírpcsícão do Estado de San
ta Ca 1 arína, Sudesul e BRDEI
os Estudos' de mercado retos
pea Tecnometal e á Cobra

p, que irão determinar quais
os produtos que serão Iabri
cados.

cruzeros.

tnipresános se rtlunrrn
QUlnta-feira da próxima semana, C-1Jn1 início às 9h3üm,

a Câmara de Comércio 'I'euto-Brasile lra no Rio. Grande do
Sul vai realizar mesa-redonda entre empresária» gaúeh JS

e, alemães para Interpretar as perspectivas abertas pe'o I
Seminário Internacional de Investimentos e prcporcionar
�sclafl'ecimentos adicionais com vistas a p vmos espeeTicos
de ínvestimentns e cooperação, Para esse encontro" que
conta com a calaboração do Consulado Geral da República
Federal da Alemanha e da Federacâo <las Assocíacões Co
merciais doo Rio Grande do Sul, estão sendo convjd�dn6 to
dos os associados da Câmara Teuto-Brasileh'a .

A fim de facilitar a participação dos empresários es

trangeiros, as discussões serão em língua alemã.
As 12 horas será servido o aperrtivo e a ocasião se ter

nará propicia pal'a contatos individuais, Os ingressos para
o almoço, marcado para as 21h30m1n. poderão ser retira
dos no escritório da Câmara ou no próprio local da mesa

redonda: Palácio do Comércio, 7'° andar Cada pa'rtictpan
te pagará 80 cruzeiros,

Segundo o Se�ret.�!'· 0, a si
derurgca de Santa Catartna
está orçada em 350 milhões
de dóares e deverá ter uma

capacidade anua' de 500 mil
toneladas, produzindo pelo
processo d reducão c/reta -

a partir da gaseificação· do
carvão - fio máqu'na, per
filados leves e veraa hões.
Será estudada também a. 'rn
planta cão de uma fábrica de
tubcs de aço sem costura, se
melhante a uma usina exis
tente na Argentina,

D4. acordo com o contrato,
o Cons'der poderá estudar,
como alternativa para a �j\-

Baptsta Pereira informou
aírda que até 1982 o Esta
do deverá ter a sua siderúr
gica implantada, juntamen
te com a usina de gaseíríca
ção, cuja produção é calcula
da em 6,5 milhões de metros
cúbicos por d(�a de gás,

,

ra
Valor do ICM continua o secretárío da Fazenda,'

Ivan Bonato, dando conti
nuidade a seus contatos com

a classe empresarial, esteve
6a, feira em Jaraguá do Sul,
atendendo convite da Assõ
ciacão Comercial e Industrial
daquele ruunieípín,
No período da manhã, o'

secretário esteve reunido com
a executiva da Manca Reno
vadora Nacional, A {arde na,

Associação Comercial e In
dustrial, abriu a palestra so
bre ICl\f, desenvolvida em

seguida por seus assessores.

Visitou ainda as índústrías
Eletromotores Jaraguá SIA,
Malharia Marísol. Indústrias
Reunidas Jaraguá e Jaraguá
Fabril "J/A,
Finalmente, na Assoeíação

Comercial e Industrial, :ao.
nato proferiu palestra sobre
o PROCAPE - Programa Es
pecial de Apoio a Capitaliza
ção de Empresas,
Integraram a comitiva do

Secretário da Fazenda, O' su

perintendente do Procape,
Jayme Scherer, o diretor de
fiscalização, AleixO Dallag
nello ; o coordenador <lo Te
SO'11.ro, Antonio Vieira e os

assessores Tal-quino Pádua,
Lemo Machado, Luiz Carlos
Gomes de Oliveira e EmiI' Jo
sé Ceconni .

para o Jeitemesmoo

apesar do aumento do pro
puto para venda ao consu

-mídor .

o secretár'o da Fazenda,
Ivan Or ste Bonato, através
de Portania assinada fixou os

novos preços do leite pasteu
rizado para. efeito de paga
mento do imposto sobre Cir

culação de Mercadorias -

IeM,'
O governador Konder Res,

atendendo exposição de mo

tivos do Secretário da Fa

zenda, manteve o 111eSmO va

101' do reM por urr'dade a

tualmente em vigor que é de

CrS 0,02 (do's �centavos de

cruzeiro) por lãtro de leite

Alvará de rcença
o De'egado em exercício,

sr, José Bernz pede a todos
os proprietáríos de casas co

merciais, que se encontram
em atrazo com o alvará de

licença que procurem com a

máxima urgênc'a, na De e

gacia de Policia de Gaspar,

Nus próximos dias 5 e 6 de
maio, curo. o me mo objeti
vo, Bonato deverá visitar Ca
noínhas, Tl:es Banas e Ma
fra,

agro industrial s.a.
BENEFICIANDO SOJA

CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, SC - BRASIL

PARA o BRASIL INTEIRO.

ex, Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua r. Leopoldo SChramm, 478/499

GASPAR ,- Santa Oatarina

\,
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o TERMI AL PESQUEIRO DE
M MA O PIRO MO

Já se encontram em fase de conclusão cc estudos de

micro-localúzação do terminal' pesqueiro ·de Itajaí, bem ,'::0-

mo os trabalhos de revisão e complerrsentaçâo do estudo de

viabilidade técnico-econômica eLaborado por força de acor

do entre Sudesul Governo do Estado de Santa Catarina,
Sudepe e BRDE.'A minuta do documento final deverá ser

entregue as autoridades competentes em meados de maio

próximo, informam técnicos da Sudesul.

Meta prioritária do governo federal, constante do II

PND, o termánal pesqueiro. de Itajaí já conta incluswe com

ecursos flinanceiros para elaboração de seu projeto de en

genharía final.

Os trabalhos - ora em franco andamento -, objeti
vam conforme conclusões técnicas, solucionar os proble
mas relacionados com a intra-estrutura dos desembarques
de pescado em Itajaí, mediante a Implantação de um ter
mínal de uso coletivo que proporcioná considerável impulso

•1

a economia catarinense e mesmo da região SUl do país,
Os estudos iniciais, rea'nzados pela Sudesul em con

junto com o governo de Santa Catarina, Sudepe e BRDE,
evldencíaram fortes desequ'Iíbríos na economia pesqueira
daquele Estado, dos quais destaca-se a ausência de uma

infra-estrutura de desembarque compatível com as reais
necess'dades da tro.a pesqueira, Salientam, ainda, os téc
nicos, que a falta de ,infra-estrutura é também fator nega
tivo a uma adequada comercúaüzação do pescado desem
barcado.

. Por outro lado, a escolha de Itajaí para Jocaüzação do

terminal, decorre do fato de que aquele município detém
aproximadamente 45 por cento da frota em operação no

território "barriga verde", contribuindo com 50 por cento
(dados de 1974) da produção totaJ desembarcada em San
ta Catarina, o que caracteriza o município como principal
ponto de atividade pesqueira daquela unidade da federa

ção .

•

1 az concorrência a soja em S.C .

Fpolis. - A produção de

soja em Santa Catarina este
ano, deverá ser de cinco por
cento do total estimado pa
ra a presente safra nacional
- que é de 12 milhões de to
neladas. Não deverá ser su

-perior, por outro lado, à do
ano passado, quando foram
'colhidas 450 mil toneladas,
'todas consumidas dentro do
Estado. A carência desse pro
duto é tal, qu eas Indústrias
catarinenses são obrigadas a

trazer soja do Rio Grande do
Sul.
As !razões dessa produção

manter-se estável, em rela
ção ao ano passado, sem mos

trar crescimento, são duas:
primeiros, os plantadores
mostram-se receosos com re-

1ação à política da soja, re
lembrando os problemas ha-,
vidos em 1974, quando os

preços doesse produto caíram
assustadoramente. O segun
do motivo, é que DS agricul
tores estão, agora, preocupa
dos em díversífícar sua cul
tura. Grande parte deles, de-

dicou-se ao pãantío de milho,
que está encontrando me

lhores condições de aceita
cão. Os plantadores aguar
dam que os preços da soja
melhorem, no mercado in
ternacional, pois não querem
arriscar-se. Atuabnente, es

se cereal está cotado em a

penas 176 dólares a tonela
da.

MILHO, AO
INVÉS DE SOJA
A Ceval Agt.l'o Industrial,

com suas tres unidades em

Gaspar e Chapecó processa
cerca de 800 toneladas de so

ja por dia e consome a cada
safra 45 por cento da soja o

ferecida anualmente em S,
Catarina e ainda compra de
30 a 40 por cento do que vai

produzir, das Oooperativas
de Sarandi, Nonoai, Passo

Fundo, Tapejara, Sananduva
e Vacaria. Para Walmir ...

Sehurmann, d1!retor da Ce

vaI, seria interessante que as

lavouras eatarinenses pudes,
sem suprir integralmente as

Indústrias de óleo do Estado
(Incobrasa, Gener, Maravi
lha, Mafr�reze Titias e

Perdigão), �llas de um ano

para cá o resultado das co

lheitas tem se mantido inal
terado por causa da maior

dedicação dos agrlcultores ao

plantio do milho:

Os projetos integrados en

tre as indústrias frigoríficas
de produtos suínos e de aves

e os agrícultores, têm toma
do a Iavoura do milho bem
mais compensatôría do que
a da soja. Indústrias como a

Sadia e Perdigão, garantindo
o consumo de milho, usado
como ração animal, provoca
Tam para a safra deste ano

um aumento ao redor de 40
pOI' cento na produção deste
grão, que para esta safra o

preço mínimo fixado pelo
Governn Federal foi de 48
cruzeiros No ano passado..
as ind'ústrias trígorífícas che
garam a pagar 65 cruzeiros
por um saco de milho e este
estímailn Ievou ao excesso de

IMPLEMElNTOS AGRIOOlLAS

B. do Brasi I
o presidente do Banco do

Brasil, sr. Angelq Calmon de
Sá, seguindo instruções do
ministro da Fazenda, Mário
Henrique Simonsen, antecs
pou a Jllberação de 01'$ 706
milhões que serão aplicados
imediatamente em financiar:
mentes destinados à. compra

antecipa financiamento
,

de máquinas e implementos
agrílolas. De acordo com a

programação do Banco, os re

cursos ora lâberados deveriam
ser aplicados somente no se

gundo semestre do corrente
ano. /Ai antecipação benefú
dará os estados do Rio Gran
de do Su1� Sant8 Catarina,

Paraná, São Paulo e Espíri
to Santo, onde a procura de
colheitadeiras, tratores e ou
tras máquinas e ímplementos
agrícolas é maior em função
do vulto das safras. Nos ou
tros estados. os recursos dís
poníveís são compatíveis com
o nível da demanda,

produção que deverá inclusi
ve, decretar uma significati
va queda de preço.

TEl\'lPO FAVORÁVEL

O diretor da Ceval garan
te, entretanto, que os agrícul
tores catarinenses não estão
desistindo de produzir soja
que, nesta safra, desde o dia
15 de março vem chegando à
indústrias, ao contrário do
ano passado, quando o plan
tio foi retardado. Os agrícul
tores aproveitaram bem as

condições favoráveis do tem
Il:O e prepararam suas lavou
ras com antecedência. Nos
campos abertos, onde as la
vouras são mecanizadas, a

colheita inicia em março; co

mo no Rio Grande do Sul e
nas lavouras coloniais, onde
a soja se mistura com as

})1antações de milho. Nas en

costas dos morros. o ciclo ve

getativo da planta é mais
longo e, por isso, os iresuJta
dos só começam a aparecer
em fins de abril, até maio.
A produção de soja em S,

Catarina está concentrada
nas regiões do meio e extre
mo-oeste, onde desde 1967,
com a instalação da Jndús
tria Gener, em São l\lJiguel do
Oeste, surgiram as prim.eiras
lavouras, Somente quatro a
nos mais tarde, quando' os
projetos da Ceval, Incobrasa
e Extrafino (hoje incorpora
da pela Ceval) começaram a
ser �mplantados, é que a pro
duçao tomou Impulso, colo
cando Santa CataI'ina entre
os principais fornecedores de
soja do Pa'ÍS.
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