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GAZETA DO VALE

Equipe doSanJa ,

ganha Prêmio Esso
�

Concorrendo com uma do Estado a nível nacional.
série de reportagens, tendo A Gazeta cumprimenta
como temática "As En· os companheiros do Jornal
chentes de Julho", a' equl- de Santa Catarina e sente
pe de reportagem do Jornal se perfeitamente a vontade '

de Santa Catarina acaba de para partilhar das glórias
"abiscoitar" o Prêmio Esso' da conquista, ao mesmo
de Jornalismo Região Sul, fempo em que formula, vo
o maior laurel da imprensa tos pará que esse certame,
nacional. a cada ano signifique nova

O prêmio, sem dúvida
'

conquista em busca da ll
representa notável con- berdade de 'imprensa que
quista, objeto de preleção todos sonhamos.

PDY,continua crescendo
em Santa-Catarina

- CâmaradeGasparvota,novoestatuto
e reclassificação 'do funcionalismo

- D.iário Deschampsassume _

direção dohospital deGasparii,

Horário especial de verão paraovale

NossoDesejo
Que a paz,

a esperança e

a compreensão
seja a principal

\ estrutura da
integração de todos

os ideais
neste Natal e '

no próximo
'ANO NOVO.
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Professor, omelhor Fatos, gente cia. Nosso encontro Daqui e dali
(Jose Endoença Martins)

(Frei �roldo e Frei José)
(Nagib Barbieri)

Ser- realizada no dia 4 de dezembro de

1983, no salão Cristo Rei, das 8:00 as

16:00 horas a Assembléia Paroquial: 'Pa CORRUPÇÃO
Falar de assuntos políticos pode pare-' .rc,quia Sao Pedro Apóstolo.., Gaspar-SC-:-

O que é a Assembléia Paroquí.a l? Compre A corrupçao sempre existiu e
cer fora de propos íno , quando a s í-tua-
_. , ende toda a Tgrej a local - o� leigo -, sempre existira. Mas nem por isto va ....;

çao economica do país se encontra no'
os sacerdotes, os religiosos e as eli mos deixar de combatê-las. Por exemplofundo do poço. Mas, se considerarmos -

giosas. Todos vivem em comunhão com a corrupçíio de certos policiais queque o fundo do poço - lã onde nos c oLo
- - Cristo e participam do compromisso de convivem com o,jogo do bicho, com o

caram, -' aparece por' razoes, não mera-
-

' implantar o Reino - cons tru
í ndo o Ho .! contrabando, 'com os exploradores do 'le

mente economicas, mas sobretudo politi �

mem e o Mundo, ou seJ'a o Reino de Deus nocínio, com os traficante,s� do eoxl.
cas, acho, em sã consciê cia, que afas -

no amor, na j us t í'ça e na paz. co, car-acter
í zaia desmora1;ização, do à-

tar' a política para o canto da sala 'e
a pior politica que se pode fazer ne s+

Faremos a ava l
í

açao e planejamento, da parelho policial, deteriorando tbdo .o

se pa i.s, Acredito ate que o país esta-
Pastoral da Paróquia, os momentos im ..;. t'::ab�lho do ,judiciaria. A corrup�ão

. portantes que a marcaram ao longo de nao e exclusividade de nenhum governo,rl.a,melhor sem Delfim e capangas do
1983. Alguns feitos construIram muitas tendo existido em todos os tempcs , Re

que sem o debate político, necessârí.o
- vidas. Entre esses momentos destacamos centemente, o deputado f ederaLãrl.Ls s es

a. soluçoes internas e. a'té mesmo.para' -

,

a Campanha da Fraternidade " Fraterni- Guimaraes, afirmou que para a admí'n
í

s -

resguardar de infiltrações externas.Se
, dade �':':'l. Viol'encia não". A semana vo-- tração temediria ou corrupta, hã /1 di-'por um lado, o capitalismo ocidental

cacional e ordenação e la. Missa de nheiro. Para a fome e a miséria, não.faz a cabeça do nosso governo - o queDeixando para outra oportuni - Frei Lindolfo Schmitz de Belchior Alto,Entre outros títulos desonrosos, oBra, e perigoso, em termos de alinhamento i
dade a analise do desempenho das ou= A novena vocacional "Vem e segue-me" • sil, detem o maior indice per capita

-

deológico, por outro lado a propagandatras classes diante dó voto popular, a
subterrânea do socialismo internacio _

Os treinamentos mensais, de grupos de de corruptos, segundo um ecónomista e

boa performance dos professores leva a naÍ: alicia o dese sper o do povo,que nao reflexão e de catequistas. historiador atarinense. Hã 70 anos', -

algumas cons
í

deraçoeo , talvez úteis' se As enchentes trouxeram a cruz e o so - protestava o insigne mestre Rui Barbo-
consegue mais sati�"zer nem as suasainda somos daqueles desejosos' de' sa+ ,'frimento deixando as marcas dos' inais sa, "de tanto ver protestar a-deacnra ;'

- necessidades mais básd'cas , Há o proble '
,

ber o porque das coisas que no,s ro- 'dos Tempos, que a �laram para a frat'er o homem chega a d esanj- ar da virtude,a. ma econômico, sem dúvida. Mas,por trasdeiam. A primeira consideração e que. nidade e a soLí.dar í edade , As enchentes rir-se da honra. a ter vergonha de, ser'
- do problema econômico, hã os desarran-

talvez, .nao bata com o que muitos es- nos fizeram vivenciar a fe, a partilha honesto".
tao pensando por aí e que a população jos pol:Í.ticos Num mund o de evolução .

d
' . .

rapida, até é compreensível que se er+
do Reí.no e Deus. Emmeio a tudo Lsso ,

destas capitais ..ao vê o professor cO- diante da realidade sofrida do povo, NOVA BLUMENAU
mo culpado pela crise que assola a edu

re em termos de planejamento. Admite -

.

Lí
cação que se faz neste País. Ao concrâ se que o governo brasileiro tenha p Ia -

prec i s amos parar para ava l.a�, rever -.

.

d-'
.'

d b. as atividades pastorais em n'IveL de 'co Um l. e i.a , um projeto em é '_ario, para a população pesquisada, cuj a nej ad o um Brasil grande, com grandes o ri-
- -

- munidade, Paróquia. te. SucessLvas reunioes que se exten �

renda não ultrapassa cinco sa lár i.os ,
bras e grandes realizaçoes, í.nocuàs e '

crise educacional e desempenho do pro- inacabadas, cujos investimentos estão Esperamos contar com mui tas pessoas na dem hã mais de três meses', De pratico,
fessorado estão dissociados. Se pesquí. sem retorno e agravando prejuízos. Ad- Assembleia Paroquial, para nos ajudar um símbolo, um Lema ; Retirado da emba

sada cambem, a educação seria, sem s:oiD mite-se: erro e s trr.ategico 0.\1 falta de
a rever "a caminhada e tambem a plane - lagem do sabão Viva, com chei'rinho de

- - 4 j ar a' caminhada 84/85 limpeza. Quanto ao compromí.aso , mais
bra de dúvida" reprovada inape lavelIil�_n, participaçao po l.L tica? Prefiro ficar •

..

cem a segunda hipótese: sem debate na-
Acreditamos no povo e sobre tudo no po= político, impossível. Daqui, um viva

- - 'vo organizado. Acreditamos em voces ..

to espumoso, ao proj eto ,

'Outra consideraçao: o tipo cional, amplo e profundo, nao ha como '

�

, dos. Por isso' confiamos que e sco l.her aode relacionamento existente entre pro- ,conduzir uma nação, nem há como respon
fessores e população. Enquanto e espo- sabilizar um povo. Responsável é o gõ::: bons representantes -para este encontro GENTE

rãdico o contato da população .com as verno que se isolou, como dono dos des a nív7l de Paróquia.
f rnt'a

Rodolfo Sestr--em. o, mais fes
outras classes e este e tva atico no tinos nacionais', 'Por isso, o retorno a

Acred
í

t amo s num� p�storal tr�ns o d� tejado locutor esportivo e policial da
caso dos médicos e advogados por moti- vida democratica ê fundamental para se

ra em nossa Paroqul.a, e por l.SSO nos região retorna ao microfone de origem:
vos 8bviós. com os professores a coisa retomar os caminhos do desenvolvimento empenhamos 7m �avor do n�sso povo, na Radio Clube de Blumenau.
muda de figura. Enquanto a popu Ia çao - nacional. 1': fundamental o' trabalho do constante tm s s ao de serv i r e de proé1,� Qsmar Làchewitz trocou a
-

b ad d '1' h"d F'
.

d mar o Reino de Cristo. Scr í.ba pela' ger-encl.·a da"RB'S'-TV C,Blume-nao sa e n a e rm i tares e con ece - pr es n ente i gueare o em empurrar o 'pa
pouco .d e :medicos' e advogados, de pro - ís -par a a única saída .v

í

àve I - a parti Estamos no tempo de Advento, tempo de
nau). Para ,substitui-lo, na conRecida

- preparação do Natal. Participe das no-fessores a comunid e conhece quas-e' tu cipaçao de todos , Como também ê de se agência de publicidade, retornou o lau
'verias de Natal 'em Família: "abri as

'

do por .força de um contato constante e esperar que as mais diversas opos í.çoes reado publicitãrio Jose Carlos Pfau ,

-

'(
- portas ao Redentor". -

pesaoal , "desenvolvido ao longo de mui- desde Maluf ato o PCB) deixem ã par.te Cao Hering tambem deixou a
Sendo que os livrinhos da novena podem Scr í.ba e est-a -a frente de sua promí.S'-'tos anos. o que faz nascer e crescer, seus interesses par t

í

cu lares (e reden-
"

')
,

. - ser conseguidos na secretaria da casa - .,

entre ambós, um clima da aceitaçao e tores, para urna retomada de pos i çao -

paroqu.í.a l.,
.sora agenc i.a,

compreensão mútuas:
,

moderada j. capaz de servir ii tranqui Li+
Já se disse por aí que \ al- dade e ao bem-estar comum. O debate 'po

guem pode esquecer tudo, mas ninguém - lítico só é produtivo, quando em ter =

esquece a primeira professorinha. T? mos elevados: no mais e mais urn desas- If;r�==:::::;;;;;�;;vez tenha sido este sentimento nos ta r+ tre de consequénc í.as econômicas impre- I�

g í.có a nos acompanhar pela vida que vis'íveis.
salvou os professores. conf er í.ndó--l.he s
tal nota.' Porem, se é esta ou não a OUTRAS

causa do sucesso da classe na pesquisa
da "Folha", parece pouco relevante. 'Re Dr. Valmor Beduschi ê o novo pre s í.deu
levante mesmo, nisto tudo, parece o'fa te,da Sociedade Alvorada: desejamos
to de que a: popu La çao ainda confia ê-; boa sorte ao velho amigo, :::: Povo de

principal�ente, precisa do professor - Belchior ficou satisfeito: afinal de
na escola. contas deu sol (e renda) em sua festa

Para o professor a escola e de domingo, com Doa par t
í

c ípaçjio popu
o lugar onde ele realiza o seu traba - lar. :::: Em andamento o Campeonato 'In
lho apesar de gritantes d í.f í.cuLdades e ter-empresarial de Futebol de Salão
do aviltante salario, e aí ele recebe (Gaspar): uma boa iniCiativa da CME 10
o reconhecimento popular. Para o mili- cal. :::: Dê um presente a uma criançã
tar se dã o 'conrrãr í.o s fora dos quar - pobre neste Natal: o seu gesto influi-
têis ele e reprovado. ra em comportamentos futuros,pode crer.

Nem só de baixa remuneração,
crise educacional, greve, e intransigên
cia de governo e governantes se faz õ
dia-a-dia de qualquer professor, mas

tambem do bondoso apoio popular.
'fi: a conclusão a 'que se'chega

apos a leitura da pesquisa realizada -

pela "Folha de são Paulo" e- publicada
pelo jornal dia desses. Na pesquisa,
disputando a preferência popu�ar com -

militares, medicas e advogados,em seis
éapitais brasileiras (São Paulo, Rio,
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre
,e Salvador), os professores alcançaram
o melhor desempenho e obtiveram a ele
vada media geraI '7,0. Entre as demais"

classes. medicas ficaram com 6,6, aqvo
gados com 5,5 e os mí Lí tares foram re=
provados,. obtendo apenas em 3,8 de mé-
dia.

'

(Dario Deschamps)

POLíTICA

te.

�w
GAZETA 00 \l\LE

C"4�
�
GAZETA 00 VALE

Rio Itajaí-Açu diviile os gasparenses

COLABORADORES: Gervasio Tessaleno Luz

Jose Endoença Martins" Luis Aniceto

Mund, Rand01fo De�ker, Nágib Barbieri
Lino Muller, Jose Maria'Rabelo e Da-

rio'Deschamps.
/

� uma publicação da G.V.Comunicações
Ltda. CGC-75.401.224/00CÜ-04. Inscri
çao Munncipal n9 980. Circulaçao de

âmbito estadual: 20 mil exemplares •

DiRETOR E EDITOR: SILVIO RANGEL DE FI'Assina�ura anual: Cr$ ,10.000,00. Sede

GUEIREDO A;. das Comunidades, s/n - Catxa Pos-

REDAÇÃO: ALBANEZA ALVES tal, 58 - Fone: 32-0753 - Gaspar. Rua

COMPOSIÇAO: NOEMIA BOHN XV de Novembro, Ed. Londrina, salas

ASSESSORIA JURíDICA: AGÃCIO BERNARDES 210/211 - Fone: 22-9447 - Blumeriau-SC

EXPEDIENTE

GAZETA DO VALE

COMUNJCAÇÕES LTO,A. Desde a enchente de j�lho tro meses. A última promessa ge entre-

G�spar :sEã sem opção de travessia, do ga de uma balsa e para o final deste -

r.i o Ltaj aí+Açu , A ponte semi-destruída mês. Logo acima da ponte esta sendo
vai demorar um ano para ser recuperadavconuru'Ido um porto. Sabe-se tambem que'
A popú Laçao já não atura mais os trans em Gaspar esta em contruçao, um bote
tornos e as promessas do Governo;' de para rebocar a prúmetida Balsa. Vamos
solucionar o prob1.ema, e so se vão qua agtil;lrdar mais essa,

. ,

.... � � . '. , .
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EDITORIAL
sóes a profissionais de imprensa, como

é o caso do enquadramento na LSN. do

Jornal Afinal, Gazeta do Vale, Extra

de Joinville,' alem de no seu dia-a-dia
receber empurrões, cara � ias, demis
sões injustas ••• Finalizando, o jorna

a
lista deve, ter um passe livre com res-

peito de todos, pois e ele o_primeir�
a combater a violência, e, nao podera
ser o primeiro agredido.

jOIh�lista um profissional desarmado

"Tudo aquDo que fizeres
meu irmão, é para mim que fazeis".

Nunca ouviu+ae falar de um

j orna Li.s t a agressor, entretanto,sempre
que um jornalista é agredido, por exe�
cer sua função; relatando as verdades,
quem leva a melhor é sempre o agressor
Pois já vem preparado , ou melhor, "ar-

A convite d ov Jorria L "O Reda-,
mado", sabe ele - o agressor - ""ue, " 'd,

l'
-

tor na �ltima quinta-fe�ra, uma r�_aj orna �st� nao s: �rma, portanto� me�- de '�rnahstas de Blumenau e da reg i.ao
mo que seja um hab�l lutador, j ama i.s J

-

, ,-

d
-

d f Q. ,___ - fizeram uma verdad e
í

r a saba t í.naçao ao

respo� er� ,e orma ai.xa , que e a �-, '

'

'� Antônio Soares.
xgres sao fLs í.c a , e que segundo Montes - Jornal�sta L�� -,

t evistado'"" -

f is
í - " Luí.z Anton�o, o .en r

qui.eu a agressao i s i ca e o' ma i.or s r-:
_, ,

h- 'd vinte anos , jána', que o homem poderá dar de imaturi- e, J �rI:ah�ta a ��s -

e

d
' rens� em

dade política" portanto é inconcebí - dH�g�u d iv.er sos orgaos e i.mp
G"

'Bl nau foi diretor da DICESC no o-
ve l que um vereador tenha prat

í

cado - ume , ' -

d i" 'K der Reis e atualmente "e Lr e
tal ato Neste send í.do rega s tj-o aqua verno on -' ...

C
-

•

, " d redaçao do Jornal de Santa ata
minha incondicional so l

í

dar í.edade ao tor e
- _;'. -

Li
,-

proprietário do j orna I "O Povo", Auva- rina, alem, de ser o um.co J�r1:a
í

s ta

ry Monteiro, que no início deste mês catarinen�e a conquistar o �rem�o Esso

foi 'violentamente agredido pelo Verea- de Jornal�smo, por �eus art�gos sobre

dor do PDS Augus-to César Viana e mais a Ponte do Salto, no ano de 1982.

cinco comparsas. Nada poderá justifi - Foram horas de bate pap�,
car esta brutalidade, pois aquele que pergunta� e respostas onde o e�trev��
se considera' ofendido por matérias pu- tado dellneou seus pontos de vH-ta,f�
blicadas na imprensa tem seu di�eito zendo,e1evar, no nosso entender, seu

de recorrer a justiça, embasado para - conc��t� perante todos os colegas de

isso na Lei de lmprensa, ou ate mesmo, prof�ssao.
na própria entidade dos profissionai� , Estavam,p:esent�s, o reda -

de imprensa que dispoe de uma comissao tor e d�retor adm���strat�vo �ar�os -

etica, que existe just.amente para veri:_ Alberto Ros s , Alta7r Car10� P�mpao,R�
f i.caç ao de tais fatos. ber,to' Saut, M.�. S�mas, do J ornal Vale

do Nor t'e de Tb
í

rama , -Rando l.f o Decker,
de a Notícia, Danilo P.Gomes, Oscar

Jenichen. Mariste1a Deschamps do

jornal de Santa Catarina e Sílvio ��
gel de Figueiredo da G�zeta do Vale •

Jornalista é o entrevistado

Entendo que' a agressão e uma

atitude ignorante e covarde e urna ne

céssidade de auto afirmação, principal
mente quando sê trata de urn vereador

-

que supõe-se estej a preparado para o

debate e as críticas. Se quer provar
que e machão, que o faça através da Jornais do interior
tribuna, cumprindo ã ri�ca o seu papel
de 'representante do povo. porque e de�
te povo que 'ele recehe seus gordos s a

láriós.

Com a presença de mais de
200 jornais em Balneário Camboriú. o

Congresso Brasileiro de Jornais do

Interior, deixou urn saldo positivo p�
Não cabe nes-te momento ava - ra sat isfaçao de todos nós e de seus

liarmos o que o j ornal Lst.a escreveu e organizadores - Abraj ori e Adj or
í

, Em
nem o que antecedeu a agressão,volto a bora tenha havido reclamações pela

-

afirmar o meu total repudio a atitude falta de espaço para debates, o Con -

do vereador" e seus capangas, lembrando gresso foi positivo no s ent
í

do de que
que' um soco no o] 'o 'de um jornalistà � ii troca de -ITivência, e experiência foi

intensa e que acentuou-se ainda'mais,tinge o olho de todos os jornalistas , -a função exemplar de um j orna I do in-manifestos ou nao. terior como veículo direto de sua co

munidade. Na opinião do jornalista Jo
'se Paschoal Bággio, P�esidente anfi =
trião do Congresso, que tem participa

O jornalista e um constante do de todos os Congressos da AbrajorI
alvo das mais variadas,agressões.Nosso este foi o mais participativo de to

E�tado, é campeão nacional de agres - dos.

Bastá

PDT se fortalece no
-Oeste do Estado

Ag fazer-se um balanço do're surpreendeu- os visitantes pela reaç"D
sultado da visita empreendida na re-- favorável das lideranças políticas da
gião oeste do Estado no ultimo final região, inclusive por vereadores e pre
de semana, pelo Presidente Nacional do feitos. A primeira adesão foi aberta =
Partido Democrático Trabalhista,Doutel pelo vereador do PMDB, Avelino Zorzo ,

de'Andrade e vice, Alceu Collares, a- de são Miguel do Oeste.
companhados pelo presidente regional
Manoel Dias e o 'advogado Gilberto Pe -

reirq. conclui-se que em curto espaço,
sera 'o maior partido de oposição na 're

g
í

ao ,

Doutel: Brizola é imbatível

A revisão ,e de muitas ade-
sões até o final do ano. Pois o traba- _

Em entrevista ao Clube de'Re

lho de organização do partido é funda- porteres de Florianópolis, na,semana
mental urna vez que poderá s r est b _ parsada, Doutel da-Andrade af i rmou en-

e r a e -"

"h 1
,-

d
í

,

Le c í da as éleições diretas para Presi- fat í.co , �e_ o�ver,e e��oe� 1re�as P_I!:
dente da Republica. Durante a visita ra a pres�denc�a d� Republ��a, nos �e
dps,líderes pedetistas na regiao oeste

mos certe�a que �r7z01a.sera o pres� -

do Estado" ficou acertado a constitui- dente, �o�s ele e, ímbat ívs I nas u�'na�.
ção de 35 comissões provisorias do par P::ovou 1StO a� �ongo 'de tO�,as a,s e Le.i+

tido, somente naquela reg íao ,

-

ç?e� �ue part í.c í.pou , espec��lmente ,.sua
v�tor�a para o governo do R�o e a�nda
pela grande administraçao que realiza
naquele Estado e que vem crescendo

A proposta socialista do PDT da vez mais a nível nacional.

Surpresa

Gazeta do Vale; 26 de novembro de 1983 - Pagina 03

Jornais do interior
Congresso foi sucesso

Nivaldo carraz�ne, Pr es í.dente da Abra

jori, fala dos objetivos e da impor -

tância do Congresso, destacando a

atuaçao do Secretário da Abrajori
Luis Pauleti.

Jose Paschoal Baggio, Presidente Anfi
trião do Congresso, dá as Doas' vindas
aos jornalistas de tod o. o Br-así L,

Com a par t i.c ipaçao de mais
de 200 j ornais do interior do país e tância do I Congresso de Jornais' do, 'In
400 jornalistas r O IV Congresso Brasi-

cer í.or de Santa Oltarína e faLou sobre
Leír o dos Jornais 'o Interior e o I í.d d d ie tar em todo oa necess� a e e proJ '

Congresso dos 'Jornais do Interior de país a Imagem daif orça dos jornais do
Santa Catarina, iniciou com uma sessão interior. ,I"

solene no Cinerama de La Torre, em Cam
O Congresso transcorreu den-

boriú, na,tarde do dia 12 deste mês,
-

tro da normalidade es erada. nas depen'

A'sessão solene de abertura dências do Marambaia Cassino Hotel�
teve a participação de vários'convida- Fo � muíta� palestras proferidas pordos e, a presença do Governador F.speri convidados, sobre a atual situação dos'
diao Amin e do Ministro da Desburocra� jornais do interior. A sua importânciatização e Previdencia Social, Helio

no seio da comunidade e as vantagensBeltrão. 'de nele ,se anunciar;o mélhor aproveitaHelio 'jjeltrão, em discurso -

mento de anúncio veiculado em jornal
-

proferido no seu último dia como Minis
contra o da TV ou râd í.oj as dificulda _

tro, teceu elogios ao governador Espe= des financeiras enfrentadas pelos'jorridião Amin e revelou sua simpatia pa- nais e os me i.os de superá-las; formas'
ra com o povo catar í.nense , principal -

dê atrair publicidade e os beneficios
mente apôs as cheias de julho. Dizendo' da propaganda nas epocas de crise, fo'..
.que o Jornal do Interior, tem importâ� 'ram alguns itens 'mais importantes abor
cia fundamental no auxilio ao desenvol dados no Con�resso.

-

v imento humano e dcpaf s , Beltrão de =
Ao f í.naL, como re su l tgdo de

fendeu ainda a reforma tributária e todas as observaçoe�, part�c�paçoes •

criticou a atual política econômica do su�estões e conclusoes, fo� elaborada
Governo Central. �

a Carta de Camboriú", Ela exprime o

Esperidião Amin saudou a to- pensamenco e as resoluções aprovadas
dos os participantes ,do Congress-o e .;.. no Conclave. Em dez ítens, a Carta
destacou o papel, do Jornal do Interior reivindica em seis 'ieles, maior ,a�oio
na vida comun

í

tjiria, Ele relembrou as dos governos federal, estadual e muni
cheias de julho e falou sobre a Impor+ cipal. Num deles {denunciado o abuso

tância do auxíiio da imprensa e' a so l
í

na elevação dos preços da mãteria pri-
dariedade nacional.

-

.ma e o risco de paraliza.ção de a l.guns
O Presidente da ABRAJORI, 'N/i jornais em consequência disto. Foi a

valdo'Carrazzone, destacou em seu dis� poiada a iniciativa de se modificar a

curso, que os objetivos do Congresso L!!i de Segurança Nacional e a Lei de

eram o estudo, a pesquísa , a troca de Imprensa.
vivência e o intercâmbio de experíên -

cias entre os companheiros' de, luta.
Jose Pachoal Baggio, Presi -

dente da ADJORI-SC, destacou a impor

O"S locais prováveis para o

próximo Congresso, são, Rio de Janeiro
Minas Gerais ou ainda Mato Grosso do
Sul.

-

AcácioBernardes contesta.
validade dos examesmédicos

O Advogado Ac"ácio Bernardes,
dos pela Tunta �ed'iéa a ser nomeada 'pe

que entrou com Ação Popular constitú _

la Justiça, no âmbito da Ação Popular-
, impetrada. Ai sim, haverá efetivo cri-c
í

ona l , na V'ar a dos Feitos -da Fazenda,
em Florianópolis, visando a anulaçao terio medico, sem quaisquer problemas
dos atos que aposentaram 138 funcioná- éticos, já que urna junta independente.
rios daquele poder, no final de 198'2 E

Dentro de poucos dias, Acá -

1983, diz não acreditar no r esu l tado _
cio Bernardes, que 'e autor da Ação Po":

dos exames méd í.cos .que Ç'erao realiza _ pular, entrará na Justiça" por seus

dos nos aposentadQs, pela Junta Medicé Advogados João Luiz Bernardes e Rômulo
oficial da,Assembleia Legislativa. Pizzollatti, com medidas, requerendo a

Pela Resolupao tomáda pela' formação de urna junta previa, que exa-
-. minara urn a urn os aposentado� e os quemesa da As�emble�a, no\seu Artigo 29, nao tiverem nada, terão 'que retornar-::"O exame medico pericial será' feito pe

la Junta Médica Of í c í.a I da Assembleia- ao trabalho ou terem seus venc ímen tos

Legislativa nos termos desta
- e'ongelados. De qualquer maneira, todos

Resolu- os que não estejam doent� terão queção". O que quer dizer que a prQpria devolver o d i.nhe
í

ro , devidamente corri
Junta que apose�tou. vai reexaminar os

g i.do , aos cofres públicos. do tempoaposent.ados e
_

a i se p�de concluir que que não trabalharam', além de
.

outras
tai s exames na? levar�o, a resultado :al;::"c'6n'sequências, como pagamento do imposgurn. E uma med�da pol�t�ca dos Deput�
dos, encobr í.nd o o .prob Lema ; tapando o to de renda devido e vol ta ao pagamen-'
sol com a peneira. to dos imóveis do BNH, qu

í t.ados pela
Entende Acácio Bernardes,que "invalidez permanente".ca-

o certo e os aposentados serem exam�na,
Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOTICIAS rioVALE 1

Orçamento deBlumenau pata 84, Menor· "mutilados cerebrais"
,

- CâmaradeGasparvota novo

eleva-se a 12 bilhões

Durante o mês de dezembro a tir dó dia 10, das 7:30 às 12:00 horas

exemplo do que ocorre t od o s os anos, o e das 13: 30 às 18: 00 horas; do dia '12 -

Oficina transformada o Estatuto qu-e ainda vigora
horàr

í

o de expediente do comercio s o+ a ·16, das 7:30 às 12:00 horas e das no Município, encontra-se ultrapassado
frera aTi.eraçoe s , 13:30 as 21:00 horas- No dia 17 das 7: em escola modelo segundo a Lei Fede,ral 0.864 de 1980,

30 as 12: uO horas e das 13: 3ú às 18: 00 que prevê a contagem por tempo de ser- '

horas. De 19 a 23, o horàr
í ó

sera d.e Uma garagem trans fortnada em "'viço para fins Ode aposentadoria do fun

7:30 às 12:00 horas e das 13:30 às 21: escola modelo. Esta a mais nova inicia c
í

onàr í.o piib l í.co , incluindo o tempo de

00 horas. No dia 24, último dia de ho- tiva do Executivo Municipal de Gaspar-;- serviços prestados a iniciativa priva
r.àr í,o especí.a l , e vésper-a de natal, o E já se encontra em cont.ruçao para ii - da: 'I'ambem esta u l trsoas s ado no que

comercio estara aberto somente no pe - daptaçao na margem esquerda. O projeto diz respeito ao tempo de serviço para

ríodo da manhã das 7:30 ate a� 12:00 _' do engenheiro Edson Schmitt: terá um. aposentadoria, que era de 30 de servi-

horas. valor aproximado de doae milhões de ço, que passou para 35 anos- com o ad.-
cruzeiros, com recursos da Ladesc na vento da- Lei Federal de 1967.
ordem de sete milhões e da munieipali- NQVO ES'&\wro
dade· com cinco milhoes de·cruzeiros. Á
nova escola modelo, que'ha muito vinha

sen�o reivindicada por toda comunidade
da margem esquerda, que enfrenta toda
a sorte de dificuldad�s para estudar ,

foi em período pre-eleitoral, propos ta

política de partidos não eleitos.
.Cons tar a a nova escola, de

cinco salas de aula', um jardim de in -

fância, sala de diretor, secretaria,bi
blioteca, sanitario, refeitório, lmo�
xar�fado e galpão coberto, alem de a -

tender o jardim de infância, pr e-esco
:

lar ate 4a. sede.
-

o Conselho Municipal de Cul- 'te Dias Porbst, Maria Bernadete da Si!
tura do Município de Gaspar, . criado 'pe va, Lea Ignês Zimmermann Koer

í ch , Ma
_

-

la Lei de n9 790 de 21/09/83, que fun� ria do Socorro A� újo Cavalcanti, Joao

c
í

ona como orgão consultivo dé as se s so Batista Bohn e Maria Helena Z'írnmermann',
ria direta do Executivo Municipal e
que dentre tantas atividades, visa in
,centivar e deserrvoLver a cul tur.a dO-'Mu
nicIpio. fez a eleição de sua Direto �

ria,que ficou assim constituída: Presi
dente - Egon Bchn; Vice-Presidente -

-

O Clube Musical são Pedro,
�enira V: Schm�l� e Secretario Execüti convida a Comunidade Gasparense paTa o
vo - E'l.o

í

, Faqu�n�.. ,,_ Concerto Músico-Vocal a realizar-se no Ap..e de Gaspar recebe doação Na pauta de discussões, te -

Part�c�pam a�nda da Com�ss�o dia25 de novembro de 1983, às 20 ho- mos: As lutas educacionais subdividi -

de CultUl;a como ��teg:alnt7.s conselh7�- ras , no Salão Paroquial Cristo Rei em Foi entregue no dia 24 últi das em plano estadual de educação; Re-
ros: Eu l í.na Ladewí.g _S� ve i.ra , Pranc í.a+

G
.

em comemoração aos 25 anos da' - so Iuçoes do seminíi.rio,soqre reestrutu-'
H

'

Ed d d S tAl aspar , .' mo, na Cap
í

tal do Estado, uma doaçao .

.co ost�ns, mun o os ar; os, �se,
-

reorganização do Coro Misto Santa Ceci de um milhão 'de cruzeiros para a APAE ra ão da universidade. que foi realiza

mo,Nasc��ento"J:,"nete da S��va, Marc�a 'lia. Contara o concerto ainda,'com a do Município de Gaspar. E que foi re-
de em Joinville no mês de agosto; Lu::

Ida �chm1tz. Mar�a Go�ete ZlllJInermann," participàção especial do Coral Ars Sa- cebido pelo presidente da Associação, tas nas' escolas-públicas e pr í.vadas , a
Host

í

ns , Iolanda Hos t í.ns Schramm, Ehe cra de B'lumenau , Va'lmor' Beduschi. lem da eleição da nova diretoria.
--------------------------------------------------------------------------�----------�������'

Com duas emendas, a 'Câmara � que o Executivo estaria autorizado a

M1!nicipal de Blumenau, aprovou na Ses�' abrir, como parte ela Receita Orçamentá
sao de 18 de 'novembro, a proposta orça ria prevista; a segunda emenda supr írne

ment.âr í.a do município para 1984, que o artigo 99, pelo qual- o Executivo es

eLeva+se a casa dos 12 b i lhões de cru- taria autorizado a transferir para a

zeiros. As emendas sugeridas pelo Ve - reserva de contingência, total ou par-
'reador Vitória Bfiffer, presidente da cialmente, saldo de dotações do orça -

Comissão de Finanças, Orçamento e Con- menta da despesa. -

tas, prevêem as seguintes alterações A Câmara aprovou paralelamen
No artigo 49, diminui de 50 para 30% •

te, õ Proj eto do Orçamento Plu-rianuaf
o limite de credl'tos�suplementares' a de Investimentos para o triênio 1984/

1986.
.

Diário Deschamps assu�e a direção
do hospital em,Gaspar

Dftrio Deschamps, ex-vice-prefeito de enfrentar-a rBc�ssão que invade todos
Gaspar, foi eleito e empossado no car- os setores de atividades da nação. No
go de presidente do Conselho de Admi - momento, algumas preocupàções imedia -

nistração'do Hospital Nossa Senhora do tas estão na pauta de discussão e ação
Perpetuo Socorro, de Gaspar, que tem do_C selho e que preci�am de soluções
como .vice-presidente � Sr. Ordival Ga� rápidas: a' organizaç�!nais eficiente
-bil" Os outros membros do Ccns e Lho j e Le i cont.r oLáve L dos serv(dós

í

ncernos do
tos e empossados, .sáo os seguintes:Vil hospital; a recuperação das finanças -

mar de Oliveira Schuermann, Silvio Sch que tem possibilidades de serem sana -

mitt, Glauco Beduschi, Oswaldo Schnei= das a'medio prazo. O Corpo Clínico do
de.: e Luiz Car Los-Bchmí t z . A missão do Hospital, que hoje e constituído de se

novo Conselho_,_ no próximos dois anos te 'medicos e uma enfermeira de nível
sar

à

ardua e difícil,' e consiste prin- superior, indicou ao Conselho os nomes

cipalmente em solidificar as ativida - para Diretor -e Vice-Diretor Clínico: o

des ate agora desenvolvidas na casa de Conselho ratificou assim o nOme' de Dr.
saúde da comimidade local. Com novo es Odilon Ãscoli, para as funçóes de Dire
tatuto, elaborado e aprovado em assem�' tor Clínico, e o de Dr. Sergio Bedus �
bleia geral, o Hospital adquire, daqui chi, Pilra as funções de Vice-Diretor
para a frente, mais consistência jurí- Clínico.
dica e éondiçoes de se organizar para,

.Horát'o especial deNatal no Vale do Itaiaí

GASPAR
.

Em Gaspar. o horàr í.o sera a I
terado Ja no dia nove, sexta-feira: ã
partir das 7:30 às, 12:00 horas, e .a

tarde das 13:30 às 18:00 horas. De 12
a 16 de dezembro, das 7:30_às '12:00'ho
ras e das 13:30 às 20:00 horas; dia 17
das.7:30 as 12:00 horas e das 13:00 as

18:00 horas; de 19 a 23, das 7:30 às
12:00 horas e das 13:30 as 20:00 horas
Dia 24, vespera de natal; o comercio -

-ficara aberto somente no período da

manhã, das, 7:30 às 12:00 horas. No' úl
timo dia do ano� 31 de dezembro, o ho
'rario sera das 8:00 as 12:00 horas.

TT,MBCi

INDAIAL

Em Timbõ o expediente -6§pe -

cial de natal, iniciara dia 17, sabado
das 7:30 às 12:00 horas e a tarde das
13:30 às 20:00 heras. Do dia 19 a 23
ficará das 7:30 às 12:00 horas e das
13:30 às 21:00 horas. Na vespera di 24
e expediente sera somente no período -

o'ex ma�utino, iniciando-se às 7:30 e termi

par:: nando às 12:00 horas.
No município de Indaial

pediente especial de natal sera a

Empossado o ConselhoMunicipal
de Cultura em Gaspar

Concerto jubilaremGaspar

\

nor , mas o p. �b'lema da família", Frisa
o Titular da 4a. Vara Cível de Blume -

nau, Juiz Antônio Fernando do Amaral e

Silva. O Juiz Comparece à câmara pela
.s egunda vez desde que assumíu a 4a. Va'
ra , e afirma que "e Impres c í.nd Iva l ao Camara d_e-e Municipal(us a adoção do planejamento familiar Gaspar aprovou em la. sessão a

" Re ,_

c'«imo forma.de impedir consequências -

classificação das funções no munl,í _:
ainda maiores advindas de uma verdadei pio", pois ate o momento, nílo existia
ra multidão de tnu.t i Lad o s 'cerebrais -

tabela do quadro de funcionários'
que esta surgindo".'

seus respectivos vencimentos.

_

A tabela de reclassift�ação
não permite que Um funcionaria admi,ti
do em regime de contrato, receber salaO número de menores carentes

- rios. superiores ao efe��o do mesmo ni
em Blumenau, girava ha pouco tempo a-

-
.

t d 13 'I d f' vel. Tanto o efetivo como o contratado
tras, em orno e m�; ten o so r�- .terão acesso'a p�omoção, 'por merecimen,do uma considerável progressão e ele- -

to, desde gue comprovem, capacidadr" e
vando esta' c í

fra .para mais de 20 mil -

qualificaçao para o cargo; 'assiduidade
nos dias atuais. Apesar do esforço da e nivel de escolaridade,
comun í.dade , ainda muita c o í.sa precisa
ser fei ra , o Município não tem por......e

xemplo, um reco Ih ímenco provisório de
menor es , sendo que nos _casos de meno -

res infratores, eles são recolhidos 'à
própria Delegacia de policia; porque
não se tem onde coloca-los.

Quanto ao tnag i s te'r'i'o, f'oram
criados os 'cargos de especialistas em

O artista blumenauense que
assuntos educacionais, compreendendo

somente neste ano,e a quarta expos
í

çào
o administrador escolar (diretor) e o

em que apres,enta seus. trabalhos ,parti- orientador educacional. Houve tambem a

cipou também da Feira da Cuitura Bras;L r:c�ass�ficação, dos �ofessores com ..�
leira no salão da Bienal no parque IbI/b�l�taça? super�or e a n�rm�lista.Alem
rapuera em são Paulo. A "Gazeta do Va� de professores de .educaçao í.ntegrada
le" paraben

í

ea a iniciativa da FURB,no (Mob,ral)- e profissionalizantes.
sentido de apoiar e incentivar valores
ca tar inenses ,

' ,

"Não existe o problema dO'me

O menor em Blumenau

Furb estimula nossos valores

A Fundação Educacional de
Blumenau atraves do seu núcleo de Ati
.v idades Culturais, realizou no mês de
novembro a exposição de pinturas em te

la do artista blumenauense Elia Hahne�
mann ,

Alvorada tem novo presidente
O ex-diretor do hospital de,

,Gaspar, Valmor "Bedusch
í

j assume pela
s gunda vez a'presidência da Socieda
de· Cultural e Recreativa Alvorada.

Valmor Beduschi pretende
compor o quadro diretivo do Clube Al-

. varada com os mesmos' jovens que fre -

quentam a Soéiedade, e principalmente
aqueles que vêm obtendo sucesso ';
frente do Alvorada Júnior.

estatuto e reclassifica�

õu funcionalismo

com

SyPERIOR E MtDIO

Os grupos de atividade -de'ní
v:el super

í

cr e med ia, são regu lamenta:
dos no novo Estatuto. Sendo que no su

perior .temos t arquiteto, assistente ,..

social, engenheiro agronomo, medico ve

terinario, tecnico em atividades com -

plementares •.Nível medio: tecnico_ a

gropecuario, técnico em desenho, topó
grafo, tecnico em processamento de da
dos e. instrutor profissional.
MÁGISTERIO

Novo estatuto

O novo estatuto assegura ao

servider admitido em data anterior a

'1967, o direito de comp'utar este perío
do para efeito de aposentadoria com'ba' �

se na proporcionalidade do tempo vi ::

gente em lei na epoca.

Congresso da ((CE em Blumenau

Cerca de' dJOO delegados repre
sentando suas: faculdades". eat.arao du -

rante 'todo este final de semana.!parti
cipando do 149 Congresso da Uniao Cata
r í.nense de Estudantes - UCE - em Blúnie
nau. O evento tera como local, a Esco-=
la B�sica Machado de Assis.

A abertura do Congresso esta
prevista para o dia 25, sexta-feira às
20 :.00 horas. com a pres-ença do socí.ê lo
go, Flores·tan Fernandes.

PAUTA
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Nenhumacrianca sem assistência.
.

.

8
�

menores.

Já cumpriu a fase de

,

Este é o lema do Pró-Criança,
Um programa que atende os menores

de O a 6 anos.

Prioritariamente, as crianças
carentes maltratadas pela calamidade.
Depois, as residentes nas áreas atingidas.
Ao todo, 334 mil crianças, das quais
35 mil sofreram a experiência de
flagelados.

-

O Pró-Criança é um programa
especial, prático e objetivo. Conduzido
pela comunidade, procura tornar
permanente o atendimento aos

"pronto-socorro", levando agasalhos,
alimentos e remédios aos necessitados.
Agora, ptingi-rá suas famílias, ajudando
no reequipamento das moradias.

Parte, também, para a recreação
e estimulação das crianças, fazendo-as
esquecer o trauma, e viver
intensamente o ser criança. Isso, graças
ao reaparelhamento das creches
tradicionais e da instalação de creches
domiciliares, para as quais está
treinando voluntários e profissionais.

O Pró-Criança quer fazer os
pequenos apenas esta coisa doce
e linda: crianças.

�

�
Vamosfazermelhoc

�
SAN'mCATARINA-:jj:.:/ .

:� :.-
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA

DE GASPAR - §ANTA CÀTARINA

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA

DE GASPAR - .SANTA CATARINA

PODER. JUDICIAIlib

JUIZO DEDIREItoDACOMARCADEGASPAR
Edital de citação de interes...·ado& in-

/AEDITAls _

..
- certos com o prazode 20 dias'�.,,-

i -'-- ..' ,- - .. ".,

O doutor ROBERTO HARTKll FILHO,\,,-_'----�--------�------------------------------�------�-=--�----------------�------------------------------"-Direito.da Comarca de Gaspar,E&tado.de,.JUItO riE�DIREITO DA COMARCA JUIZO DE DIREITO DA COMARCA JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
Santa Catarina, na forma da le:i:,ete •••

DE GASPAR-,:SA�JA CA1(l.RINA . DE GAsPAR- SANTA CATARI.NA
.

DE GASPAR- SANTA CATARINA FAZ SABER a quem o presente edital de.
._..

." -

d 20 d i Citação com o prazo de 20 di'as··vir ou
. Edital de Citação com' ,,--:prazo de 20 Edital de ea t.açao c, i prazo e Las

dele conhecimento tiver, que per p'ar.te
'

EDITAL DE PRAÇA'E INTIMAÇÃO DOS EXECU- dias.
O doutor ROBERTO HABTKE FILHO, Juiz de da CACILDA TESTONI, oras1leira, divor-TADOS.

O doutor ROBERTO HARTKE FILHO, Juiz de Direito da Comarca 'de Gaspar,Estado de
ciada, comerci�nte, res1den:e no lugarEdital de Praça (Extrato _art. 687 do Direito da Comarca de Gaspar,Estado de Santa Catarina na forma da lei,etc... Barracão, nesta Comarca,.:.fo1 apresert�·CPC). Venda 'em Praça única no dia 16.1"·Santa Catarina, na forma da lei" etc •.

Pelo presente edital cit� ?SMAR COS:rA, da uma Ação de Usucapião, sobre o. �o-12/83, às 17:30, noras (Preço não itti'e Pelo presente edital cita ALACRINO RO-
brasileiro, casado, operar1o._que .

se vel a seguir descrito: Um terrene 51.tO
Eior ao debito que importa em Cr$ 19-:- DRlGUES, brasileiro; casado, de profi.! encontra em lugar incerto e nao aahí.do no lugar Barracão, com a área de- 700�·81!!.509,49) em 30ll0/83 local: Ãtrio - são ignorada, residente em lugar inc:e!_ para que responda, querendo,? no prazo 76 m2, fom as saguIntes: medidas' '- c�ndo Forum si to no Predio da Prefei tur a to e MO sabf.do para que responda, que de 15 dias aos termos da Açao de Sepa- frontaçoes: ao NORTE em uma l:i:n�a �'L�Munic'ipal i.desta cidade. Processo: Pro- rendo, no prazo' de P dias, aos termos

raçao Judicial ;"9 504/83, que lhe move nuosa de 51,80 'metros', com um n'1;eL':r'ao
cesso de Execução Hipofecária n9399/8l da Ação Ordinária de Divórcio n9256/83 Laureci da Rocha Costa. Na referida N-. ao SUL, em 41,66 metros com uma ·rua· i'
movido por BESC SA. Credito Imooili:ã.- que lhe move ISABEL MARIA RODRIGUES.Na ção foi designada audiência ..prilvia �e nominada; a LESTE, em 25,30 metros' com
rio contra Egydio Volpato e J�le--Mu- referida açã'o foi\ depignada audiência conciliação para o dia 09/12/8.3, as terras da Prefeitura Muni�ipal de C!las
lIter VOlpato, Beris r Uma casa de- alven� previa de conciliação !!ara o dia .12/l� 15:00 horas, após o que correrá O pra-. par e ea .. OESTE em,,7.�80 metnos, com uma
ria com a ãrea 267,07 metros quadrados' 83 às 15:,00 horàs'i apos o que correra

so para contestação. Ciente OSMAR COS- rua in01!!inada, onde se acha edHicada
.e seu respectivo. terreno com a área de o ;razo para coiltestação. Ciente O Sr.

TA de que não contestando a ação no uma casa de alvenaria. Na referida a
l42.0B2,ob me�ros. qUadr�dos'. (Cento., e ALACRINO R�DRI,GUE�, de que náo cont:s- prazo legal, presumir-se-ão aceitos 'p� ção foi designado o dia 14/12/83, às
quarenta e dOLs mil e oLtenta e dOL� - tando a açao no pràfo legal, pres�r- lo mesmo os fatos contra �e alegadoS. '09:00 horas para e audiência de justi�metros quadrac\ps), situado rio lado pa- se-ão aceitos peLn lIi�mo_ os fatos con.-

E para que chegue ao conliecimento/ de oticação. O �razo para contes taçjio pas-
ra na Estrada ""'ral de Braço Serafim, tra ele alegados. E

pa,,� que chegue ao -

d í.d
. sará a fluir da intimaçao da sentença. �.

"a quem interessar poss� e e�e 1 o 0
.. p�-� - .

d
.na cidade> de 'L,uiz Alves e nes·te Es·tado conhec ímen.t o de quem in,eressar poss

_ sente edital que sera publLcado e af i> que julgar a justificaçao. Fican o ca-
,com as seguintes medidas e- confronta - ê expedido o presente edital que �era -x'ado na forma da lei. Dado e passado _. entes que nãô contestando a ação� preções: Frente na extensão de., 1,20, ao me- pub Lfcado e afixado na forma da leL.Da

nesta cidad� de Gasp!,r, aos dez. dias _ swnir-se-ão aceitos como.verdadeiros
tros, com terras do Riõeirão�erafim do e passad, nesta cidade de Gaspar, «o mês de novembro de mil novecentos e os fatos narrãdos na inicial da reféri
e a Estrada Geral d!, B'C)ço Serafiln;Fu� aos oito dias do mês de nov�ro de

oitenta.e três. Eu, Eulina Ladewí.g Sil da ação. Dado e passado nesta cidade
-

dos na mesma ex.tensao�de 120,00 metroimil novecentos voitenta e tres. F
_ v'ei�a� Escrivat_ o escrevi. 'de Gaápar,,��,aos dezoito dias do �ês de

com terras de Augusto Mass; .Lado Direi 1ina Ladewig Silveira, escrivã, o es -

novembro 'de mil ncv, .::entos e oitenta e
to na extensão de 1.184.01 metros', com crevi.

GASPAR, 10 DE NOVEMBRO DE 1983. . t ;'s. Eu, Eulina Ladewig Silveira, Es-
terras de Rodolfo Baader ''e Viú,!a Geno-

GASPAR; 08 DE NOVEMBRO DE·1983. crivã, o escrevi.
veva Darugna; Lado Esquerdo

'

na exten -

ROBERTO HARTKE FILHO _ Juiz de Dire,ito
. '·s.ão de 1.1Ii4,Ol metros' coni terra's d� ,

GASPAR, 18 DE NOVEMBRO DE 1983 •.-Felipe Volle. e Vilibaido Byllardt; ·D.; ROBERTO HARTKE FIIHO - Juiz de Direito
to imóvel foi adq rido por�ompra fe� JUIZO DE .. DIREITO.DA COMARCA
ta a Frederico 3ensen e sua mulher Mar

R I NAJensen, conforme 'escritura Pública 'de .��ASPAA
- SANTA CA_!�..

compra e venda lavrada pelo Tabeliona- Edital de leilão (extrato art. ·687 do Edital de Leilão· (extra'to ar t , 687 do

to de N'otas··.de 4imibal Gaya da Comarca 'éPC)-; Venda e1ll .. l9 leilão no dia 07/12/ CPC) e Intimação. Venda em 19 Leilão
de .Itajili, as 1(Js. 30 ii 32, livro 62 , 83�!:Q:OO.:'hor'as �reço �u!:,:rior I .a·· no dia 07/12/83, às 10:45 ho"as ( pre
estando devidamente .registrado no 19 av�iaçao). Venda em 2.9 leLlao no dLa ço superior a avaliação):: Venda· em 29

OfiCio de REgistro de Imóveis de Ita - 19/�� às 10:00 horas (a quem mais Leilão no dia 19/12/83, as 10:45 horas

jài sob' n9 10.052, fos. 269 do livro
.

der)":'LpCal: Átrio do FI'"umsito ne��a. (a quem mais der). Local: Átrio do Fo

n9-3-F. em data de 12.02.1945. A casa c'idad':" Praça Getúlio Vargas, no Pre- rum, siÍ:o no predio da Prefeitura des-
� - o

....... d ••.

1 P
.

o ta cidade. Processo: Proces�o de EXéC�por ",Construçao devLdamente �ve:._ a no cjio da PrefeLtura J:lunLcL1.'a. roç.essp. .

119 Ofício de Registro d'e ImoveLs de Processo de Execuçao movLdo por, Bame, - ção n9 231./81 movid!) por WLlli RWIlllle
.

-do, cõntra Ni1to Nazireu Kunze. Bens: 'UmIt�í.. Por este EGYDIO VOLPAT? e �.ua rinduS'.-S/A, Financiame,;,to, �r.: 1':0 e.. ,

mulher JAMlLE MULHER VOLPATO fLcam Ln- Invest:Lmentos contra ·Duceu,VLtt1, Da- pulveri.zador marca Trilhoteiro com ca-
..

S b
.,-

H ff pacidade para 1.800 litros, montlid? ·s.9,timados da praça aeima des1gnada. E 'n� niel Lu�iani � Pedro ,e "a�t>ao "o ,man
bre um veiculo de duas rodas, avalLadoda mais ha'l1endo, e, para que chegue ao, ,Bens: .Um aparelho de som ma,rca PH�L -

dconhecimento de todb,S, foi expedido o LIPS'\ automático 5cS7,. com duas C�LxaS em. Cr$ '40.000,00. 2) Duas ca_rroças e
. '1 . '.

d d tração ànÍlpal, avaliadas. em Cr$. 50.000'pres·ente. ÊÚ.� Elina �adew�g q,...., 1ra, ae som em mau, esta o e conservaçao.a:- 00. 3) Uma ceifadeira -marca Alpina deEscrj,vã, o . ..escrevi. valiado por Cr$. 30.000,00. Uma l!elade�. $ 00 P�
..

ra marca "CONSUL", cor verme1ha,em bom cor azul avaliada em Cr 40.000, .. re
....

GASPAR, 21 DE NOVEMBRO DE 1983. estado avaliado em Cr$ 40.000,00.\ To - ço tota�da avaliação Cr$ 130 •.0'00,00'-;-
tal.da avaliação <lr$ 105.000,00. Dado Por este, o senhor Nilto Nazireu Kunze

ROBERTO HARTKE FILHO - Juiz! de Diz:ei to e passado nesta cidade de Gaspar � aos fica intixpado das praças acima, d'esign�
oito dias do mês de Novembro de mil 'n� das .... E 'para que chegue ao conhecimento

vecentos e oj...t.enta e três. Eu, Eu1ina de qu';m ,interessar possa:, fOl e»pedido
Laàewig-Si1veira, Escrivã q eBc�evi. o presente que sera puBlicado e afixa-

do na forma da·lei. Eu, Eulina Ladewig.'

/.983' Silveira, Escrivã, o escrevi.'GAS�AR, 08 DE- NOVEMBRO DE 1. •

'JUIZO DE.·DIRElTO.DA COMARCA
DE GASPAR - SANTA CATARINA
/'-.'-'. .. .

'

ROBERTO HARTKE FILHO - Juíz de nireito

Edital de citação de intElressados -in-. ROBERTO �m FILHO - .Juíz de�Direito.

certos com 9 prazo de 20 dia� .• -

.

O doutor ROBERTO,HARTKE FILHO, Júiz de
Direito da Comarca de Gaspar,Estado de
Santa Catarina, na f arma da lei ,etc-....

FAZ SABER,' a q�em o �re.sente edital de 'Editai/de Lei'lão çex:r:!_to art: 687 da

citação com o prazo de 20 <IialLY�_�_CPC):.lenda em l� Le1lao,no du.16/.12/
dele conhecimento tiver, qtl� por parte 8'�, a,.. �9::p horas (pr\!ço �uf.erLor :a
de INDUSTRIA -DE-- LINHAi;--LEOPÓí.DO aval�açaol:: 'Venda em 29 LeLlao no d,!:a
SClIMALZ S/A., pessoa jurídica de ,direi 28/�2t83, ·a," 09 :�O horas (a_qu:", mau

to privado, cõm sede' à· Rua ·Dr. 'Nereu d!t�;:J: Local: Át:LO do Fo��, .,-,to, no

Ramos J6'O nesta-cidade foi apresen- P:edLo .. da PrefeLtur� Mun1cLpal dest�"_ o! I Cidade. P.rocesso: ,Proces'so de Execuçao�a�a �a Açao �e Usuca�Laoi sobE!'", os
n9 88/83 movido por Bamerindus S/A-Fi-1move1S a segu1r descr�tos: UM TERRENO ... ' .... o. o

situado na esquina da Rua José Honora-' na�c�amen�o, .�red1to e Invest=me�to.
to Muller c� a rua Arnoldo Kock nes-

cont�a Joao VLtDr V!rgas e Joao DomLn-
. ,

- gos·. Bens: ·Um televLSor preto e brancota cLdade de Gaspar, contendo a area· .

"COLORADO" 23 1 dde 1.061,95 m2, com' as seguintes'1Il.edi- marc� com po e!la as, �m
das e confronta ões: frente com 3NO razoavel estado de conser;'açao, avah�ç _.' , -�do por Cr$ 70.000,00. Um Jogo de esto-me�ros, para a ru� Jose Honorato �u�...,. fado de sala, com um., sofá-cama e

-

duasler; fundos, tambem em 31,70 metros,ex 1
.

o ·d d
-

la ROBERTO HARTKE FILHO - Juiz de Direito GASPAR, 10 DE NCJ\1EMBRO DE 1983. trema com terras cujos direito possés� po tronas, c . ertos em. te.cL o,. e corEDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE

sõ�ios �oram adquiridos por Industria verde, em estado de novo,.avalLado porDIAS._'
. JUIZO DE DIREITO.DA COMARCA. ROBERTO HARTKE FILHO - Juiz de Direito

de Linhas Leopoldo Schmalz S/A da Re- �r$ 85.�OO,OO., Uma ��adeua �r�a -

Ci�aç.ao de OS�.JOÃODA SILV�; �r�SL'- DE GASPAR - SANTA CATARINA' JUIZO DE DIRE'ITO DA COMARCA
de Ferroviária Federal S/A _ Superin CONSUL , tamanoo m�dio, de cor_v�rme-leno, comercLario, separado JudL<!L'al- -.

tendência Regional de Curitiba; pelo l�a,.em oom·.es·tado e conservaça�,ava-lI!enté, residenné' em lugar incerto�e Edital de citação de interessados in - ,DE GAS�AA- STA. CATARINA lado direito, extrema em 33,50 metr.os, l�ad!.por Cr$�60.000,OO. Um bal�ao denão sabido. certos com'o;prazo de 20 dias.
_

_ . __. com a .rua Arnoldo Kock; e, pelo lado form;ca', de cor azul com br�co. -� /Processo de Execúção n9 103/&3 � Créd� O-doutor ROBERTO HARTKE FILHO, Juiz de.
EdLtal de cLtaçao de Lnteressados in-

esquerdo, tambem em 33,50 metros, ex �
razoavel estado de conservaçao, ava.L!:;a: APESC ASS,oCIAÇÃO DE '-POUPANÇA E EM- Direito da Comarca(de Gaspar ,Estado de

certos como o prazo de 20 dias.
trema com terras' de propriedade da 'In d� por Cr$ 10.000,00. Total.,da avahaPR€STIMOS DE SANTA CATARINA.

, Santa Cataritia- na forma da lei, etc •• O doutor ROBERTo' HARTKE F:iLao, Juiz de dustria.de Linhas Leopoldo Scim!alz -S/Ã çao �r$ 225.000,00. Dado e pa�sado �e!O' Doutor ROBERTO HARTKE FILHO; Juiz de
- .'

'. Direito da .Comarca de Gaspár,'Estado de terreno este sem benfeitorias, não es-
ta .c;dade de Gaspar, ao� dezo1to dLasDi.reito da Comarca 'de Gaspar-,Estado. d·e F�Z S�BER, a quem o present: ed1�al de

Santa Catàrina, na forma da lei,etc... tando matriculado no Registro de Imó _ d� mes de no�emoro de m�l novece'.'tos. eSanta Catarina,_PB forma da lei.etc ••.• cLtaçao com O prazo de 20 dLas VLr ou

veis, situado no lado par da dita rua oL:enta e t:e!. Eu, EulL,;,a Ladew1g: SLlFAZ SABER a todos 'quantos o presente e dele conhecimento tiver, que por parte FAZ SARER a quem o presente edital de
Jose Honorato Muller. UM TERRENO, si _ veua, ES'�rLva, o .escreVL.-- dital vÍ1::em, oU.dele �onhecimento tiv� de OSMAR LUCHTENBERG e ADELA LUCHTEN - eitaçao com o prazo de 20' dias vir ou
tuado no lado ímpar da rua Arnoldorem ou ainda interessar possa, que por BERG orasileiros, ca'sados, ele do co - dele conhecimento tiver, que por parte Kock-;-' nesta cidade de Gaspar, contendo GASPAR, 18 DE NOVEMBRO DE 1983.Ítrtermedio deste fica citado OSMAR, ·merdo' e ela do lar, residentes e dom.!,. de MÃRIO GERONIMO ALBANAZ e sua mulher
a área' de 202,88 m2, com as seguintesJOÃO DA SILVA, .bt;asileiro, ·comerciário �iliados à Rodovia Jorge Lacerda, 4981' IVANILDE ALBANAZ, brasileiros, 'casados medidas e confrontações: frente, com ROBERTO lIAR.TKE FILHO _ Juiz de Direitoseparado judicialmente, residente em.Bairro Bela, Vista, nesta Comarca, foi ele operário e ela do lar, residentes
6.50 metros, para a rua Arnoldo Kock ;lugar incerto e não sabido, conforme apresentaefa uma Ação de Usucapiao. so- ã Rua são Pedro - fundos, ne'sta cidade
fundos', t�mbém. em 6,50 metros, extrema�ertidão do' senhor, Oficial de. Justiça bre o imóvel a .seguir descrito.: Um i- foi apresentada uma Açao de Usuc;apiãó,
com terras de prC. riedade de Indústria.(fls. li» dos autos acima mencionados, móvel possuindo a área de 2.035,50 m2, soore o imóvel a se�uir descrito: Um
de Linhas Leopoldo Schmalz S/A; pelo ;.,para que pague nc;'prazo de vinte e 'lua desmembrado. de maior, c.onfrontando pe- ter"eno s-ito à Rua são Pedro, medindo
lado díreito, numa extensão de 31,70' Edital de Praça (extrato art. 687 dotro horas .. (24) Iioras, a quantia de Cr$ la· frente em 15,00 metros 'por linha 're a área de 458,90 m2, com as seguintes- metros, extrema com terras cuj os direi CPC). Venda em la. PJ;"aça no dia. 16/12/6 .• 126.519,42/ ( Seis milhões, cento e ta, com faixa remanescente de posse di medidas e confrontações: FRENTE, com o
tos poss�ssórios foram adquiriqos poi; 83, iis' 10:30 horas (preço superior avinte e seís mil,qu�nhent?s,e d�zenave R.F.F. S/A; pelo lado esquerdo, em 124, lado ímpar de �a rua inominada que dã
Industria de Linhas Leopoldo Schmalz avaliação'. Venda em 2a. Pr�ça no diacruzeiros e quarenta e d018 c�ntavos), 00 metros por linha reta confronta com acesso a Rua Sao Pedro, em 17.,30 me -

S/A da Rede Fe�roviãria Federal S/A�Su 28/12/83, ã� 10:30 horas (a quem maisac.rescida de ).uros de mora, multa, C;0E_ a Rua Adriano Kormatin,. pelo lado direi tros; FUNDOS, com terras da Conferên -

perintend�ncia Regional de Curitiba ;- der). Local: Átrio do Forum, sit.o noreção nlonetaria,.despesas processuaL�, to em 147,00 metros em linha reta, éO.!: .eia Vj:centina, em 18,00 metros;LADO D!, terreno este sem benfeitorias, não es- predio da Prefeitura Municipal destahonorários advocatícios e demais com�- fronta com. a propriedade dos requeren-_' REITO·,. com Alaíde Florentino de Souza, .

tando matriculado no Regitro de Imã _ cidade. Processo: Processo de Execuçãonaçoes legais sendo facultado, entre- tes, e pelos fundos, em ,00 'inetros '" em 27,OO metros e LADO ESQUERDO com -

veis e distando pelo lado esquerdo 33, n) 199/83 movido por Reloioaria Celsotanto, ao devedor purgar a mora que 'i� em linha r�ta e esconsa, confronta com ter.ras de Gonferé�_.:.ia Vicentina, em
50 metros da esquina da Rua Arnoldo _ de Celso Bento da Silva contra Josécidirêm, nas mesmas vinte e quatro ho- a Rua Bruno Rodolfo Schaper� terreno - 25,Oa �etr6s, 'onde se encontra edific� Kock COm a Rua Jose Honorato Mul1er�Na Quintino. Bens:' Um terreno cam ãr.ea deras desde que pague ã CREDORA a impor- este' situado no Bairro Bela Vista. Na da uma casa de madeira. Na referida a-
referida ação foi designado o dia 07 _f 420 m2, sit,p no loteamento -Jardim San-�ância

de Cr$_55�.224,60, cor.responde.!: referida Ação':foi_designado o d�_a _30/ ção foi designado o dia.}.4/�2/83" às
12/83, às 11:00 horas, I> ra a aúdiên _ ta Ana, fazendo frente com a rua A,fune .. ao prestaçoes em atraso desde 23.07· 11/83, às 11:00 horas, para a audien - 14:00 horas, para a aUdLenCLa d!: JUgt� eia de justificação. O'prazo para con- dos com terras de iilberto Gome .. , 'ão2,. provení�nte do Contrato de fls.6 a cia· de justi:ficação. O prazo para con- ficação. O prazo para c�ntestaçao pas- testação, passara a fluir da intimação lado direito com O lote n9l7 e 'ao lado7, ·fi·rmado .em 09.03.82. E -para que é� testação passará a fluir da intimação sárã' a fluir da intimaç�o da sentença da sentença' que jlllgar a justif,icação. esquerdo com o lote n9l9, a":aliado emgue ao conhe�ímento de todos e,ninguem da �entença que julgar a justificação. �ue julgar a justificaçao. Ficando ci-
Ficando cientes que nã contestando a Cr$ 1.000.000,00. U� c�sa de alvena' �Possa alegar tgnorância, determinou o Ficando cientes de que não contestando entes que não contestando a açao, pre- _.

açao, presumir-se-ao aceitos como ver- ria, avaliada em Cr$ 3.000.000�00. Umamesmo/"Juiz a :xpediçao �o presente éd.!_ a ação, presumir-se-ão ace� tos c�o. sumir-s'e�ão acei tos
. c�m� ,:,erdadeiros. d d

o

f d'
. o

1 - .

0:"8tal que� devera ser pub11c.ado na forma verdadeiros os fatos narrados na �nl. - os fatos narrados na 1n1cla1 da refer1-'
a elros' os atos narra os na l.n1cl:-8 construç;:to de a1venar1a sem1-ac bada ,

.

- da referida açao. Dado e passado nesta avaliada em Cr$ 1.000.000,00. Total dada lei. e afixado cópia na Sede deste cial da.referida açào. Dado e passado da ação. Dado e passado nesta cidade _

'-J�iz6 no lugar .de costume •. Gaspar,07 nest� cidade de Gaspar, aos sete dias de.Gaspar, aos dezoito �ias do mês de
cidade oe Gaspar, aos quatro dias do avalíação Cr$ 5.000.000,00.. Dado e pasde novembro de '19,83. Eu, Eu1ina Lade- do mês de novemóro de mil novecentos e ngvembro _ de mil novecentos e oitenta e
mês de novembro de mil novecen:tos e 'ai sado' nesta cidade de Gaspar, aos detor
tenta e três.· Eu, Eulina Ladewig sil �

to dias do mês de novembro de mil nOvewig Si:lveir$', Escrivã, o escrevi. oitent� e três. Eu, Eulina Ladewig Sil três. Eu, Eulina Ladewig Silveira, Es-
veira, Escrivã o escrevi. centos e oitenta e três. Eu, Eulina 'La

.

veira., Escrivã, o escrevi'. crivã, o escrevi.
,...; _

dewi��Si1veira, Escriva o escrevi.

GAS�AR, l8�E NOVEMBRO DE 1983.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA'

DE GASPAR- STA. CATARINA

JUIZO DE DIREI b'DA'COMARCA

DE GASPAR -' SANTA CMARINA

ROBERTO HABTKE·FILHO
GASPAR, 04 DE NOVEMBRO DE 1 83.GASPAR, 07 DE NOVEMBRO DE 1983. GASPAR, 18 DE NOVEMijRO DE 1983.

- Juiz à.,,_ Direi to

EDITAL DE PRAÇA

VENDA EM llNlCA PRAÇA DIA 28 DE NOVEM -

BRO DE 1983, As 14:30 HORAS (Valor· su
p�_ Lor aoOaldo devidor que e de' c-s..
Cr$ 2.771.829,63, em 31/10/81). LOCA�:
Edifício do Forum, sito à Praça Getu
lio Vargas, Prê�io da Prefeitura �uni
cipal - Gaspar - SC. PROCESSO: Proces
so de Execução 'n9 77/83. CREDOP'K:AP,ESC
Associação de Poupança e

. Em� estimos
de Santa Catarina. DEVEDOR:HeLnz Sch -

moege 1 e sua 'IIlulher' Ingrid Teichman,;,
Schmoegel. BENS: Uma casa de' alvenarLa
com a ârea total cons tru [da de 39,.17m2
e' sêu respectivo terreno.� designado
por lote n9 5, sítu!do nesta.cid�e no

Bairro Bela Vista, a Rua l-A,_çQrtte�do
uma área total de 271,87 m2, .

medindo
12,50 m frente por li ,50 .. m 'de' fiun' -

dos', o lado direíto mede 2l,75m e. o

lado. esquerdo mede 21,75 m com as' se+.

guintes confron�ações: Frênte para a

Rua l-A, estando localizado no 1.ado '.'i�
par da respectiva Rua, na quadrl 02 ;f�
3endo esquiha com a Rua Cla�a Schpitt,
o lado direito estrema can a Rua Clara
S.chmitt; o equerdo es·trema "o� e- lote
nQ 6 de Wilson Gerc.ino Dias'. e os' f�rí
dos estr'ema com o lote n9 9 dé''-.. ·Wolf

gang Lindner. Dito imóvel foi 7C�avi4ó
pelos devedores por �é:mpra feita -a-é:
d í

o João da Silveira Filho �a mu-.

1her, através d-e contrat� ,de ·transfe'-
rência n9 2535, confiss·ão de dívida,
com hipoteca 'de cessão . de diréitolt
transcrito a fls. 01 do Livro'-n9 2-Jt{;,
'sob n9 R.2.2033, do c.r. ,. des·ta Coma"..,.
ca , Dado e passado' nes·ta cidade ··de

Gaspar, -aos' vi.nte e s'eis' dias do mês'".
de 'outubro de mil novecentos' e oitenta
e três. Eu. Eu1ina Ladewig. Si�veira�E!
criv�, o escrevi.

/

GASPAR, 26 DE OUTUBRO DE 1983.

JU,IZO DE DIREI!O_DA'COMARtA
RE',G�SPAR-' SANTA Ç,AT:A,RINA

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA

'DE GASPAR - SANT� CATARINA

ROBERTO HARTKE'FILHO - Juiz de Direito ROBERTO HARTKE FILHO - Juiz de Direito ROBERTO HABTKE FILHO - Juiz de Direit0 ROBERTO HARTKE FILHO - Ju�z de Direito
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------------EDIT ," '-------------m-i-r---s-e---ã-o-a-c""e-i-t-o-s-p-e...;lo-me-smo--�-s-f-,a-t-o-s-JU-I-Z-O-D-E-D-IRE--I-T-O-D-A-CO)fAR--CA-,-D-E-GA-SP-AR----r
contra e1e alegado,s. E para que chegue SC.'

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA, DE GASPAR"'::; ta sentença afixando-se na porta priii- ao' conhecimento de quem interessar ,po_�,
! cipal do estabelecimen"o falido. Expe- sa e exPedido o presente edital que se,

SC.
ça-se edital para publlcação no Forum, rã publicado e afixado ,Da forma da �ei

EDITAL, ,no local de costume, e' aa .imprensa lo- Dado e passado nestllc cidade, de Gaspar,
, ,', cal e oficial�orma da: lei. Façam-' aOs�'sete dias do, mês de novembro de

Falência 'dá. firma INDttSTRIA ,BENEFICI!, se as demais comunicações e intimaçQes' mil novecentos e oit�nfa e trêl!: Eu�EÚ:
DORA GASPARENSE LTDA., previstas no ar t , 15. Verificando que lina Ladewig SiIVeir�,_ Escrivã, o es -::,' Citaçãode JOS2 J�O V'rEIRA E SUA, MU-

O doutor ROBERTO HARTKE FILHO, 'Juiz de a maioria e principaiS credores são�! crevi. LHER ALMANDlNAJMÀRQuES VIEIRA. Proces-

Direito da Comarca de Gaspar,Estado de tabe�eci�os.fora da Comarca, qesd� J� sO de Execução n9 103/83 - Credora A-

Santa Catarina na forma da lei etc •• nom ao s Indí.co na -pesaca- do sr. L10 C!, GASPAR, 07, DE NOVEMBRO DE 1983. PESC ASSOCIAÇÃO DE ;POUPANÇA E EMPR2STI
, ,

f sar bmitt, tecnico em cOntabilidade, MOS DE SANTA cATARINA.'-
-

FAZ SABER aos que o presente edital vi residefite e domiciliado nesta.:.cidade " 1I0RERTO HARTKE FILHO � Juiz de Direito O Doutor,ROBERTO HARTKE FILHO. Juiz de

'rem ou dele conhecimento tiverem,' que: já nomea' no Processo de Falencia da, Direito da Comarca de Gaspar,Estado de

este Juízo, foi decretada a falência ; empresa Ps,_' !ona Comercial de Alimen Santà Catarina, na forma da �ei,eté •••
da firma INDnSTRIA BENEFICIADORA GASP� tos Ltda. Custa� da lei. P.R.e,l-se. ..

FAZ SABER a tod�s quantos o presente e

RENSE LTDA. desta praça aendo a res-: Gaspar, 04 de novembro de 1983. (as)R_o, JUIZO DE DIREIT-D 'DA COMARCA DE 'GASPAR- dital v í.rem , conhecimento tiverem ou

pectiva s�n�ença 'do seguinte teor:""" berto Hartke Filho, Juiz de Dire�to:"'� SC. ainda interessar possa .que por interme

VistoÍl, etc. Jose da Costa" qualifica- EN)EREÇO DO SINDICO:, Rua CeI. Anst1 - dio deste ficam ciiadofil JOS� JOÃO ,VIEr.

do, apresentando uma nota ,promissória 1: ano Ramos" 249 - ,centro - 89.110 - EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO;DE 20 RA e sua mulher AlMANDINA MARQUES VIEr
no valor de Cr$S.200.000,OO (cinco mi G.lspar-SC. Tel. (04 ''\) 32-0072. pado e DIAS. RA: brasileiI;os, casados, ambos comer -=
Ihêes e duzentos mil cruzeiros). vencl'passado nesta cidade de Gaspar, aos ,s� O doutor ROBERTO 'HARTKE FILHO.' Juiz çe ciantes, atualmente residentes em -lu':"

da, protestada, não, paga, 'esta a reque te dias do mês de novembro .. mil nov_! Direito da Comarca de Gaspar ,Estado de gar ince:rto e nãa 'sabido, conforme cer

rer a falência da Industria Beneficia=- centos' e oitenta e três. Eu, Eu. ·.,»:..:,18 Santa Catarina, na forma da lei�etc. ','
' tidão do sr. OficIal de Justiça (fIs.-

'dora Gasparense Ltda. t' juntando cam, a dewig Silveira, Escrivã, o escrevi.
-

33) dos autos a,cima mencionados, para

inicial os-documentos de fls. 03/05. A, Pelo presente edital cita ELIAS CARLOS que paguem no prazo de vinte e quatro

'requerida, regularmente citada ..nã'o con GASPAR. 07 DE NOvEMBRO DE 1983. BARTH. b asileiro, separado judicial - (24) horas, a quantia -de ,Cr$ 1;245.623
testou no prazo legal, nem pag,ou a dr:: " mente, que e contra-se em lugar incer- 26 (Hum milhão,' duzentos e quarenta e

vida, nem elidiu o pedido. T"to posto:ROBERTO HARTKE FILHO' - Juiz de Direito to .e não sabi o, pareque se man i.fe st cinco mil, seiscentos e vinte e três
o' credito do requerente esta devidameri querendo, no pr�zo dez (10) dias - cruzeiros e, vinte e seis centavos)

,

a

te instrumentado nos ,termos da lei das JUIZO D DIREITO DA COMARCA DE GASPAR-" nos autos do Pedido Q Suprimento Judi crescida de' juros de mora, multa, cór-

duplicatas e lei de falências,. O, pedi- SC. eial de Consentimento para fins de ca- reção monetaria, .despesas processuais,
do não mereceu re�posta,; após regular

' sarnento de sua filha Sílvia Barth, que honorários de advogado e demais comina

citação. A informação de "f],s.U atesta EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZÓ DE 20 pret.ende caaar=se com Iva�or Car Ios ções lega�s sendo facultado, entretan=
a má-situação financeira da requerida, DIAS. Groni (Processo nQ 485/83). Ciente' E- to, !ps devedores purgarpm a mora em

com iniímeras e vultuosas execuçõ�s e' LIAS CARLOS BAR1'H de que não se mani -

que -Inc íd
í

rem, nas mesmas vinte' e qua-
ações de cobrança contra si ajuizadas. O 'doutor ROBERTO HARTKE FILHO, Juiz de' festando dentro do prazo legal de dez tro h eas desde que pague à CREDORA a

encontrando-se em estado de insolvên - Direito da Comaréa de Gaspar ,Estado de (10) dias, presumir-se-ão aceitos pelo, importância,de Cr$ 64.925,77 correspon
'cia. Hã,dias, este Juízo decretou a fa-'Santa Catarina� na forma da lei,etc ••• mesmo os fatos alegados na inicial da dente as prestações em atraso desde 20
lência da Pamplona Comercial de Al��!!

.

,"
referida ação. E para que chegue ao c� 08.82, proveniente do Contrato de f l s ,

tos Ltda., pertencente aos mesmos soo � Pelo presen�e �!htal c1ta DIONIsIO NA�: nhec íraento de quem Lnt.eres'sar possa e 12 a 13, firmado em,01.06.8l. E para
cios. Assim com fu�damento nos arts.19tSnIO, branle1r�, casado, �ue en�'on 7� expedido o presente edital que sera pu que chegue, ao conhecimento de todos 'e

é 14 do Decreto-lu n9 7.661 de 21/06/: tra-se em lugar meer tc e nao sab1,dº � blLcado e afixado na forma da lei DadO' ninguém possa' alegar iSnorância, deter;
45, às 10:0� horas de hoje', DECLARO Af para qu� responda, querendo,_no p:,a�o e passado nesta cidade de Gaspar�' 'ao minou o mesmo Juiz a expedição do pre-::
FALlNCIA da e�resa rNDnSTRIA_BENEF� -, d� 15 d1as, ao� term�s.da Açao Ord1na-' primeiro dia do mês de novembro de mil sente, edital que devera ser publicado
CIADORA.GASP�NSE LTDA:, esta�elec1da na de SeparaçaQ' Jud1c1�1 n9 4!3{83- -

novecentos e oitenta 'e três,.
-

E�, Euli- na forma da lei e, af í xadc c,ôpia na se-
nesta c ídade , à Rua Fre1 Anton1no,4l • t que lhe 1;IIove Sandra Reg'i'na Nasarlo, na

L d
. S'l" E

-.
- -

, ,".
_

f'
•

d d'-' ,na a eW1g 1 vea.ra , scr rva, o escre- de deste Juízo no lugar de costume.Gas
Fixo o termo legal em 18 de agosto de: refenda açao 01 dengna a au 1enc1a, .

1983, há sessenta dias do pI;�esto.Mar previa de conciliação para o dia 16/12
V1. par. 07 de novembro de 1983.

-

co �. prazo de vinte dias para a habili,j' 83, às 16:00 hcraa , ap�s o �'Ue correra!
GASPAR, 01 DE NCJliEMBRO DE 1983. ROBERTO HARTKE FILHO _ Juiz de Direito

taçao dos credores. Suspendaie-se as a-) o prazo para contestaçao. C1en�e o se- ,

,

ções e execuções relativas as,' obr iga -, nhor Dionísio
_

Nasario de que naoprcoen,. ., ROBE_RTO HARTKE FILHÓ _ Juiz de Direito EULINA LADEWIG SILVEIRA .,. Escrivã
'ções da falida. Publique-se resumo des testando a açao no prazo legal,

, ,

ACACIO BERNARDES-
,ADVOGADOS

DR.
DR.
DRA.
DRA.
EST.

AC'ÁCIO BERNARDES
JOÃO �UIZ BERNARDES
TEREZINHA BONFANTE

I�OLDE IN�S LENFERS

RDMULO PIZZOLAT11

Quest�es de terra, desapro
priaçoe�, inve�tirios, ques·
toes de fam!lia, trabalhis
tas, c o ni."ê-r c i a is, c r tminas,
c o b r a n ç a �...,.
Rua XV de Novembro, 342

and�r, Conj. 201/202/203
Fone: 22-1402
BLUMENAU SC

2,9

EDI'rAL DE CiTAçiO'tOM
DIAS.

O PRAZO 'DE 10

VlAÇAO
VERDE

'\_ ,

VALELTDAa

, ,

,BARBIERI PRO'PAGANDA LTDA.
22-1457TELEFONE BLUMENAO

asy'a e
o plástico terte

/-
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BELTRÃO CRI DE PRU EM DELFIM

Renúncia -do ministro
Hélio Beltrão

Apôs um longo'período no co- 'tamento, Beltrão preferiu demitir-se ã
mando do Ministerio da Desburocratiza-' continuar a ser uma voz sozinha claman

ção, 'onde ganhou popularidade e também do no de ser t o , Apontado por muitos co

a frente do Minis'terio da Previdência mo presidenciável, graças a sua popu fa
Social, onde apesar dos seus esforços, ,ridade diante do Ministerio da Desburo
pouca coisa conseguiu de positivo, � o cratizaçâo, Beltrão teria, segundo a

duplamente ministro Hefio Beltrão pe - opinião ,de muitos, condições de dispu
diu demissão. 'tar a presidência da R�púólica em elei

Ao contrario de muitos minis çoes diretas.
'

tros que ate hoje abandonaram'seus car
gos e nada disseram que pudesse contrI
buir para a melhoria da sitüação, Bel::
trao não poupou criticas ao Governo'Fe
'deral. Sua briga com Delfim NettQ vi'::
nha de há muito tempo e, com a demis _

Abi Ackel no lugar de Perrô- -

- nio Portela, Delfim substituindo Si
sao, ficou mais ,clara a desavença en -

tre ambos. monsen, Galvêas entrando par� de on-

Beltrão, ê1íí seus discursos _
de saiu Rischbieter! Ludwí g des�ocando'

posteriores ao pedido de demissão, acu 'Ed�ardo Portela, Le í

tao n� cad e
í

r a de

sa Delfim de conduzir 'erroneamente e Go bery., e, agor.a , Pas sar í nhoma pasta
teimosamente a política econômíca do exercida por Helio Beltrão exemplifi
Brasil. Delfim-não gostou e, atraves _

ca uma lei interna do Governo de João
da Seplan (Secretaria do Planejamento) Figueiredo: a mudança sempre para pior

� O novo titular da Previdêri -

respondeu ofendendo ao demissionario •

Beltrao rev idou e classificou a Se _
cia Social tem um currículo que o re�o
menda'a seus companhêiros de empreita::plan de mentirosa e manteve seu posi -

cionamento anti-delfim. da política, sempre que seja preciso -

aLguem capaz de utilizar mão de ferr o ,

se necessário com voz modulada e so�ri
so estudado. Governador do Pará nomea+
do pelo marechal Castelo Branco, se�un
do indicação do general .Band eira que
tambem apontou, para a Prefeitura de

Belem, o coronel Alacid, a partir des

Em suas declarações, Beltrão se trampolim assegurou-se carreira po

está certo. �le explica que o Brasil _ lítica, inclusive por via eletiva. Sua

tem condições, se bem administrado, de asce�são no cenário fede.al ocorreu,to
reerguer sua economia. Tem condiçoes - davia� nos períodos de maior fechamen::
de manter um atendimento previdenciá . to do regime, primeiro como ministro -

rio exemplar e poderia ate, a medio do Trabalho e da Previdência Social d'"

prazo, transformar-se numa nação de Costa e Silva e da Junta Militar, e, a

grande porte econômico. Ma!?, adverte segu
í

r ,' como titul'ar do MEC, por ele

Beltrão, o Governo, e principalmente militarizado � d
í

e tr í.buí çáo dos pos+
Delfim Netto e seus discípulos, prefe- tos' e pelas severas medidas contra o

rem conduzir' o país" ao caos. movimento es tudant
í

l e docente.
A salda de Bel trjio do Minis- Com Antonio Delfim Netto,

teria da Previdência Social PÇlde ser Mário David And�eazza, o ex-senado�
vista como o momento. em que ele "ficou Passarinho forma o triângulo ministe'
de saco cheio". Tido como o unico mi - r

í

a l mais aut í.go no -exer c Ic
í

o-do poder,
nistro lúcido e ponderado entre o cola Ele afirmou, memso apôs a de
boradores de Figueiredo, Beltrão sem:: missão, que continua' presidenciável:
pre se opôs ã política dos ministros ,Resta ver se sua demissão foi mesmo es

da área econômica.
\ _

pontânea ou se ele, apoiado por quem
Vendo-se sem condiçoes de to quer que interessado esteja demitiu-se

car 'o barco para frente, sentindo que: para utilizar o discurso de opos
í

çao -

todos os setores da sociedade começam em uma suposta campanha para a presi_'
a agi tar-s� �

-;;otivados pelo desconten":' dência. Tudo e possível.

Mudand� para pior

Delfim, por seu turno, pas
sou vários dias nos Estados Unidos ten

tando convencer banqueiros a realizar
um empres t ímo no valor de 5 bilhões de

dólares. Com ,este dinheiro, ele poderá
apenas pagar os juros da divida junto
ao FHI.

I

Figueiredo naAfrica culpaPDS
so, recebeu a antipatia dos ,que,
simpáticos ã direita, defendem a

çãci direta para a Pr es í.dânc í.a cda
blica.

Repú-

Sou a -fav'or das eleições di
retas, mas o' PDS e contra; O PDS não
quer largar o poder e por isso defende
a eleição indireta. Se dependesse de

mim, seria muito bom. Estas pal�vtas Quem,saiu lucrando foi a op�foram p ronunciadas pelo presidente t d 1 d s componens�çao, en o a guns e seu
"

-

João Batista de Oliveira Fi eiredo em o

tes, aprovei t.ando o "furo" do pres í.den
Lagos, capital da Nigeria. "le fez uma d

o
.-

te. .atacad'o . o PDS acusando-o e ampe=visita,de cinco dias a �inco paises da '

dir a abertura.
África, sendo o primeiro Chefe de Es-
tado brasileiro, que viaja ao cont

í

A visita do Presidente Fi-
te africano desde 'Dom Pedro II.

gu e
í

redo
. o o o

15 d b, L Lna c fou d ia e novem ro,
�

e

�ogb no prim�ir? dia, dez -

o roteiro percorrido. foi de cinco p ai+
nas de reportere �r�s7le�ros o cer -

ses: Nigeria, Guine-Bissau, Senegal,Ar
ram em Lag��a N�gerla e o bombarde�gelia e Cabo Verde. Embora, o Governo

�
;guntas. Talvez por :star f� sempre tenha se manifestado em prol da

ral�, sem nenhum ace�soro para paz mundial, opinando sempre a favor -

soprar as respostas, F�gue�redo a- do desarmamento, foi negociada a venda
cabou falando demais e tr ouxe d e s con - de armas para países africanos. o Bra
tentamento aos membros do PDS. Pergun- sil e o terceiro exportador de armas -

tado sobre as eleições diretas, Figueido 39 mundo e alguns,dos paises visita
redo praticamente descartou esta possi dos serão �reinados militarmente por -=

bilidade. Em meio a uma chuva de per:: brasileiros. Os africanos demonstram
guntas ele acabou dizendo que efende, especial, admiraçã-o' pelos me t odos bra
as eleições dir�tas, mas o PDS, .dereri- sileiros de controle de massa, listo e,

'

tor do poder, e contra. Com isso, ele nao deixar o povão cerrar e descer o

"tirou o corpo fora" e chegou a prej u- pau quando al guêm inventa uma greve ou

'dicar a imagem do partido, que, com'is uma manifest�ção, de protesto.

mesmo

elei-

TeotônioVilela Ultimos sussurros
ponta para sem mandato, pregar a mensa

gem de seu partido, o PMDB.
o ex-senador Teotônio Vilela

durante um ano e meio resistiu ao cân
cer originado no seu pulmão direito, e

que depois de alastrou para o cerebro, ULTIMO PEDIDÔ
fígado, glândula supra-renal e mediati
no. Ha,duas semanas, porem, Teotônio: Pouco antes de perder a luci
afinal, sucumbiu ã doença e mergulhou dez, o ex-senador dirigiu-se a: seu fi-=
em estado de semicoma, deixando os me- lho para manifestar o desejo de morrer
dicas que o atendem certos de que vive em A-lagoas e ditar ulll telegrama dirigiseus derradeiros dias.

-

do ao comando do partido em Brasília ::
Durante todo o periodo de "autorizo a inclusão de meu nane na

sua doença Teotônio, de 66 anos, co -

chapa encabeçada por Ulysses Guimarães
lheu mais de 100 títulos de cidadão ho para o d ir e tór i,o nacional do PMDB",su�
noràr í.o e percorreu o país de ponta a surrou.

Aprovada reforma trib itaria

e

Depois de'oito,horas tumul tados ,hoje isentos, a nova redação da
tuada s; e d e quase uma c.entena de dis � cobrança de melhorias sobre proprieda
cursos dos parlamentares e r ep res en - des par t icu Iar es e a nova reda çao da
Lantes da Frente Nacional Pró-Reforma cobrança de impostos sobre produtos i
Tributária, em tres sessões, foi apro- sentas na fonte.
vado pe 10 Congresso Naciona 1 c om votos Os municipalis tas qúe desde
d: 39: deputados e Só' senadores ,o subI!., o inicio se posicionararu contra a. ele
t�tut�vc do senador Passos Porto que vação tio ICM de 16 para 18%, aceitaram
introduz alterações constitucionais embora frisando que isto não fazia par
na área tributária em favor dos esta -

te, formalmente, dos ent.end ímento s-uma
dos e municípios.

O substitutivo Passos Porto
segundo cálculos da Seplan, epresenta
ria um acréscimo na receita tios esta .;

dos e munic i.p i o s da ordem de 2,6 tri- Alegando que ,a Un
í

ao terã u+

lhoes em,1984. Como houve acordo -das ma perda de receita que vai ser compen
bancadas, este ac r es c irno anualmente - sada com os au.tentos dos impostos,o'MT
passa a cerca de Cr$ 2,7 trilhões, mas nistro Delfim Netto nao descartou ã
parcelado em 5 anos. Isto e os estados possibilidade de um novo pacote tr í.bu
apenas terào todo o acrescimo de arre- tário ate o final do ano, demónstrando
cadaçao previsto nestas modificações - assim, que mais uma vez o governo nao

em' 1988, quando vencer a ultima parce- 'estã interessado em promover reformas
la de aumento da alíquota do imposto ú profundas, como hoje toda sociedade 're
nico sobre çombustiveis e lubrific n - cl�a, suas justificativas e argumen ::

tes - IUCL. tos em matéria de pol�tica econômica e
O novo substitutivo preve ç

en manter-se estritamente de acordo cont ..:
tre outras disposições t' a tr í.but.s ão ". carta de intenção assinada com o Fundo
sobre bens de capital e insumos impor- Monetário Internacional.

Inconformismo

ANUNCIO
"1MJORN,U:

� b
ANUNCIO

por um om temp� sua :c;;
MENSAGEM
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