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Editorial

Nota s,obre economia
de se nos anos 80·

NOTAS ECONÔMICAS
Reforma partidária
e eleição direta

IVO MARCOS THEISS

Por algumas Ibo'as) razões, a econo s as catarinenses).
mia catarinense atravessou o perlodo
198U-84 sem maiores traumas. Certo:
houve'queda dos investimentos, fecha-
mento de empresas, redução do nlve 1 Com reI açã o às enchentes, é f-'reci
dR emprego e achatamento nos salâ- 50 ter presente que Santa Catarina
rios,.principal�ente, �ntre 1981 -�3. foi. indubitav,elmente, o Estadoque,
Adém�l s, conconn tante a reces s a o ] m- no bi Ani o 83-84, ma i s sofreu com as
placavel, Santa cilta�inil fo! a!ligida c�eias que afligiram o Sul. Por mais
nos anos 83-84, por lmperdoavels en- de uma rlezena de vezes, em apenils
chentes .

'

dois anos, osva les do.R'i o do Peixe,
do Itajal e o Alto Vale, foram espeta
cularmente atingidos por enchentes de
frefluenci a secular. Con tudo , a desoei

�
to da i ndi ferença das autori d ades fe-=- + + +

ti.derais, Santa Catarina se recuperou,. "

dê tat forma que se mantém, não obs- Ohserva-se,
í

rn c
í

a lmerite , tue to

tante, entre os ci nco es tados bras i I ei das as flui nze empresas ci tade ',ao de

ros de maior arr-ecadacáo de IeM.
-

capital naCional (treze nr i va /L uma

·publica federal e uma piib l i ca-e s tadu
ai). tm segundo lugar, deve �er colo
cado em relevo o fato de que quatro
delas têm seus nomes l

í

qacos o Vale
do Itajaí (Ceval, Cia. Hering Artex
e Teka). Finalmente, e preci� desta
car que oito delas (Ci a . �i'lní?n, eia.
Her�n0, tm�ra�o, Artex, consi�' Ceval
Sadla Concordla.e Teka) se �' �caram
entre as/dez ma i ores empresa, em seus

respectivos setores dê ativi �de ..

Em 19t)3, trê's empre sas catar i nen
ses altanç�ram lugar, em termos de

venrlas, entre as cem m�iores da econc

mia brasileira (Ceva I , Perdigão e,Fle
trosul). A estas, podem ser somadas
nais quatro (C6nsul� Sadia Conc6rdia,
Cia. Hering � Celesc), se se tiver em

conta as duzentas maiores. E mais oi
to (Seara, Embraco, Artex, Refinaria
Catarinense. Sadia AVlcola, Teka, Cia
Hansen e SadiO JOí.,Jaba), se o univer
so considerado for '0 das +re zen tas ma

iQres.

depois constituinte
+ + +

A lama·do curral do C:oleqio tlei
toraI tornou irreconheclveis os jo
gadores da poJTtica brasileira. Eles
se tornaram tão parecidos que o povo
não os distlngue mais nem pelo uni
forme'. No final do jogo; a tr-oca de.
ca�isas tornou ainda maior a con

fusão.
A galera de 60 milhões' que queria'

votar para presidente teve flue se

contentar em ver 686 votarem. Os 480
deputados que votaram em Tancredo

,

são um numero tão insignificante que
não dâ para preencher nem os ma i sal
tos cargos que o presidente dispóe
para premiar os votantes. Também não
'daria para eleger sequer um vereador
de Timb6, Gaspar ou Pomerode e muito
menos para prefeito. Os 480 deputa
dos, no entanto, elegeram um presi�
dente com o.argumento de acabar com

o perTodo dos super-presidentes (di
tadores). Porem, a soma dos votos e

o tipo de alianca fez um presidente
com maior poder do que dispunham os

generais, principalmente Seisel 0 Fi
<jl'eiredo, ,,�Je se viam acuados por
uma oposição que se fortaleci� a ca-

da eleição. IEste poder aliado à vontade da Na I

cao tem condi çóes de no menor espaço'
'de tempo po"slvel devolver ao Pals a

plenitude democrãtica. E plenitude
democrâtica significa:

.. Reforma par t idàr i a ampla e com

<p l e t e ,

* Eleicão dir.eta em todos os nl
veis, especialmente· para presi
dente da Rep�blica

* Depois rlisso, com toda a Nação
acordada e participante, promo
ve-se a constituinte, que não
pode ser d�ixada aos cuidados a

penas das elites.'
Os entendimentos feitos entre a

ala conservadora do PMDS e setores
01 igarcas do FDS (que resul tau na

Frente Liberal), faz com que surjam
novos acordos entre partidos. No Rio'

I·Grande do Sul, por exemplo, o PDT,
, que tem o controle da As semb lê

í

a 'Le
gislati�a, sente-se ameaçado de p�r-
de-la .. Ele pr�cisarã fazer um acordo.
com D que restou do PDS ..

EIOSanta Ca-tarina o caso reside
nas correntes d� liderancas. O PDS
mais oligarca e viciado �niu-se ao

PMDS mais conservador e jâ tem como

certa uma coligação para controlar a

polTtica no Estado. Forcando • �ssim
novos Bcordos entre PDS (�overno) e

os setores progressistas do PMDB oa- I

ra a mesa da Assemb lei a, câmar-a 5 e i
os pr óx imos pleitos' que se avizinham i
sem descartar a possibilidade de ali I

anças tambem com PDT e PT.
-

+ + +

Todavia, no qu� se refere aos efei
tos da queda' da atividade, estes nac

foram, em-Santa Catarina, tão acentua
dos quanto nos demais estados' bras i-=
l e i r os , Esta assertiva é exp l i cade ,

bilsicame�te, por dois {bons) motivos:
a econcmi a barr i o a-vet-de e, relativa
.�ente, pouco oli�opolizada (isto é,
predominam medias fl pequenas emore

sas); e, por isso, bastante d iver s i f i
cada (ou seja, hastante eutosuf i ct en
te' para não depender de outrils eco

nomias),

+ + +

EStilS. consideraç�es reforç�� a a

firmação inicial de 9ue il economia ca

tarinense dos anos oitenta se apresfln
ta, raioave lmente , s audâve 1. Entretan
to, anãlises definitivas s6 podem se�
realizadas depois de divulgados os d!
dos correspQndentes ao perlodo referi

'C
do,

. preciso ressaltar, ainda, que il

dinamicidade da atívidade catarinenw
se, mormente em se teres (para.doxa Imen

te) pouco ccmpe t i t ivo , permitiu ava�-=-
-s, -car nas expor taçóe s (sai a, frango, tex

tei s, e tc.}, em mei o a nr6pri a' cri se
(veja-se a tabela das mai6res empre -

+ + +

+ + +
.

"
Os principais dadas correlbonden-

tes as dez ma i ores- emor-es as F' Santa
Ca tar i na podem ser observadol ] na tabe
la a ba i xo:· [I

'-r-'
.. -
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As maiores empresas
..

catar,nenses

I SETOREMPRESA CAPITAL

Privo Nac. 165.365

Privo Nac. 1:,4.318

Píib I. F€d. 137.802

Privo Nac. 113.886

rJac,
f/I'

Pri.v. 109 .os:

Pri V. Nac. 88.142

Pub 1. Est. 79,329

Privo Nac. 56.445

Privo Nac. 58 119

Privo Nac. 52.725

<,

de verrdas .

Dl CEVAl AGRO-INal. S.A.

02 - PEROI.GAo AlH'1. S .A.

r03 - ElETRrSUL S.A,

04 CONSUl S. A.

05 - SADIA tONCORDJi S.A.
06 - C [{I. HERING

Prods. A.lim.

Prods. Alim.

S. I . U·. P.
c

M.E.C.d
Prods. Alim.

V.C.A.T.e
S.I.U.P.c
Prods. AI imo

Mecânico

Têxtil

78

92

109

120

153

179

255

257

07

08

09 - EMBRACO S.A.

CW:SC S.fJ..

5EARI\ INDl. S.A,

10 -.ARTEX S.fJ.. 272

Fonte: Ed. Especial CONJUNTURA ECONOMICA - Se -84.

Notas: (a) Em milhóes de cruzeiros.
(b) Entre as maiores empresas brasileiras em termos

(c) Serviços Industriais de Utilidade Publica.
(d). MateriaT F l e tr i co e Comuni c açzj .

(e) Ve s tuàr i o , Calçados e Ar tef a tos Têx te+s .

(�------------
?llvio Rangel_ de figueiredo

'-----------------....----:=::::::::;:==:;:==;-....,-------: ___,-_
.. _. - -_'
-----------

/. Espec+a l
Hamilton Ferro

(do PT)
.

"is. O meu cbe ir-o . C,,-ll1ll'(.'cIt-;l1t1 a rJl7er
que o Cotéq !n Ef ci Lor-a l nao P.'";) LlO
IH;:,] c s sim rlr�<rlr:' que tcs s c tir-edo O bo
de, (l que foi feito,

-

NóS uao )-eclilI!1JI!loS fi1..] is a (,1'5,1 110-

va só que não col oqueu de novo o bode
dentro dela,

l)p'lP:W)';. tvr bem e 101'\1 que J IH,:;!ô,l

re i v indi c s çán náó fDi a í.eudi du OP.VE'-
mos ter cl eru, repilo, que novsa l'I:'i'_
v.indice çào-; ii re tvtuutcacho 11tH: fel
cun Que os bre s

í Ie u-os fossem t_pdn!,
a<; I'UD'S no:; 'frri 'f, i I'a(!ol E' que ,I, fl)l'llla
alguma POOCf110<; E'srjlwr:e-lã,

-'Também nilo pn(1elitc.''S rf'Jegill- a nnssa

--lu-ta -tOOi'I"'vei' que ôlnê;l'(.)i"--CIII'-d'ú"ê()lU-::-
.

cal' O bodl;. de nnvo dü.nt.t.:o das' n()ssa�
CJSêlS.- A n()�s<1 luta n,io � enlre Ttlfl -

credo e Maluf nossa luta é por ele;-

ÇÕf'� direta'S' j,1.
.

II.Jrni ItDn fPI-r'f) 1111311ItWI;' 00 diretõ -

rio Estadual do Partido d05 Trabalha
dores,

o mau cheiro do Colé�io
INSTALADO'RA DE BLUMENAU'N._t "IÇ,'IO r" I)SPPl'l,11 de <lr;,,� nO'JO

te'" em su,\ p.l<l i no fin,ll urn cH'tl�1.) de
Fr-anct sro �lf.'Hl)rd. jornali s La e vecre

tãrio qet-al do Par t i do dos Tral.>alhê\d�
r es qUE' � ",,1;<; ou meno s e s s im: '

«Jm
'

ri durtao prOC1II'OU Unlil 1"1 idade
do coverno pedi ndc um.. c as a nova '1i5- Ls t.a h i s tvrtn repr-even t ..1 IIIUil(! bp.1I1

- to QU'1;!' a sua ern mui tc !l(>quena per-e" o processo elei t cra l f.'1I1 and-uueutu.
ebri qe r toda ii sue f,llllí'liêl, () pOVO hra sil ei r o foi ;'IS rU,l;, ex.i-.'

O burocr-e t a de pl an t éo dt s se vlbe qi ndn etesçôes ríire Lav ,6, LoV'l1 PI'fI-
que. no mcuento nau tinh. nenhuma í�lSil ças (' rUil<; no [11-i'<:.ilQinlfiro cem <;U;:1S

disponível lIl(li� tinha UIII fll(lll�) uar a re ivtndtr e covs . Fui declaradc I}(H" 1_0-

que a SUil caSi! 1U0111I,t'(I',c;c. h;lr,!,�wa dos d� alt0 c hom SOl! rJ'l!! (.l ((d(�IJifJ e'

que enlacasse P;II',l moriH: junti'fcom a lpitorõl eril pspiirio f;'l!uedeTorm,l .\1-'
falll;li<l'um-trOOc e voltnsse d��rttro de gUl1Ia lqu€')' qlH' foc;",E' (l Cillldidõlo ('•

i��•. ·U'ê.&...lnesl's. '".. ..� ;.," .. ��"'.;.-.:.JdiH re��.e,�e.p<�'''��wa;l:tl!Jel" \:�'.
�

Oecorr ._p.:tt\&iahtt:3ãTY-úl t,oo 'ttiíil� e?1f1i';}���(' l!,Is'i V<llllert te
rec'lalll-ltldo dn bode, que ti C<1<:'€' nãlJ c- com os j� cOIl-twciclos interesses '!.os
r<l toa pequE'fliI ass 1m mas �l(lue I e

.
bode 600 e poucos d,ª 1, �Q,ld.as..

.� :::�:r����'t��:,��'J�"I��(ie·�:��·f��: ·�j-'-"r;;lT ·;���,,��ªo"·t�.;lur rI',n •

voltêl$sC' I?I!I trp<; rli.s-;
,

lro do cOlelJll1 e IIIIIQU(1111 .:1giJC'ntOll HllI-

Voltou dízendu que o bu--ncra tc cr�

um �ênio pois ape sar da casa ccn ti nu
ar· pequena tinha me lhora do mu'i to see

o bode .
u.

-� \

r I

Varejo e cteccdo de moteriá'1
elétrico, Q mai�_bawto .

::1.to ,.' �_

.. ��,-
RU,I;' V .l� Nove:rIUro. 140�,� Hu •. �J de Seil·111t;I�., ..)81
Fone" <'2-8188 e 23-0853._
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A cidade
o secretário de Turismo

de Blvmenau, Ant�nio Pe

dro Nunes, concedeu en

trevista ã Gazeta do Va

10 e falou, �ntre ou

tras coisas, sobre su�

carreira e a indicaçio
de seu nome para a pre

sidênc1a da Fmbratur.

"Minha carreira no ramo do turis
mo foi iniciada hã 20 a�os disse
Antônio Pedro Nunes - quando passei
a ser agente de vi�gens. Viajei para
todo o Pals e também para o exteri
or, tendo, por isso, conhecimento da
situação em tnúmeros lugares".

Nunes sempre residiu em Blumenau'
e em 1983 deixou a iniciativa priva
da para trabalhar na�prefeitura mu

nicipal. "Tomei posse no cargo de se

cretãrio de Turi smo em março de
1983", expl icou.

.

I NOVAÇÓES
..

".-- ..:.::...;____:

O' secretãrio de Turismo explicou
as mudanças que anlicou no setor em

81umenau: "Tentamos melhorar o turis
mo na ciade a partir das �pçôes que
jã existiam. Foram criados eventos
como o Festival de Verão, Oktoberfes t
Feste de Imi grantes, calçadão e ou-

..
.tras a rações, como testas de Natal
e Pãsc'a"; disse Nunes.

.

"Con isso - exp 1 i cou - foi dada
uma novl dimensão ao turismo em Blu
menau.

'

� tmpressão de gui as tur-I sH
cos

be{ \,trabalhados e muito elogia
dos, se nu muito Para orientações, e
toda a rogramação de Blumenau foi

divulga,: a a nlvel naci onal".

CIDADE TURISMO
,

r
,

Antalio Pedro Nun�s destacou uma

das íi l � [mas conquistas da cidade. Blu
menau �d� eleita (;dade Destaque do
Turism e 1984, numa promoção do
jornal 'ma Hora, do Rio de Janei-
roo

"Isso vem demonstrar o reconheci
mento pi( a com a receptividade de
Blumenau disse Antônio Pedro Nu
nes. Ele �crescent u que para alcan
çar tal posto, a cloade foi benefi-

o II Festival de Verão
Estã se' revesti ndo do ma is versôes , fotografi as em trajes

absoluto sucesso o II Festival antigos e muita dança num tab la
de Verão de Blumenau, aberto dia do_especialmente montado no pavi
25 e com encerramento previsto 1hao A da Proeb, onde se desenro
para o dia 15 de fevereiro. Cer� la o Festival.
ca de 50 empresas comerciaise in A previsão e que 100 mil pes
dustriais expôe seus produtos e soas passem pelo local mais do

vende� di re tamente ao consumi dor. que era esperado no i nrci O. Este
Ale� disso, o visitante des ano a decoração foi feita de mo

fruta de comidas tlpicas, mui to do original, diferenciada de 84.
Ch0PP e diversos outros diverti- Predominam faixas e bándp.íras
mentos que incluem parque de di- brancas e vermelhas. Como no ano

•

r.smo

Nunes.um nomeparaa Embratur

ciada pelo bem receber de seu povo,
pe los seus bons res taurantes e ho
téis e pelo seu clima'festivo e aco

lhedor e tambem pelo afamado' estilo
enx�ime1 de suas construções.

Antônio Pedro Nunes falou tambem
sobre um assunto 'considerado por to
dos Q� muita importãncia para Santa
Catarlna e a região de Blumenau: seu

nome es tã sendo cotado par-a- assumi r
a presidência da Embratur - Empresa
Brasileira de Turismo.

Sobre isso Nunes disse ter jã re

cebido dezenas de telegramas inéitan
do-o a pleitear e aceitar o cargo. I
1 e afi rmou também que,' caso seu nome
seja mesmo escolhido, aceitará �po�
to. E acrescentou: "O importa'lo_e pa
ra o desenvolvimento do turismo bra
sileiro é que a presidência da Em
bratur seja ocupada por um profissic
nal do ramo. Os dois ultimos presi-=
dentes foram um dentista e um dire
tor de cervejaria. Não adianta �olo
car a1 gente não afi�ada com o negõ
cio. Nao faz sentido colocar alguém
que não seja medico no fv1inisterio da
Saíide" .

Nunes acha que com o povo governe
,

a situação irá melhorar, pois, mesmo

que o nome escolhido para a Embratur

r------------'---------...,.....--------------,./�"'''-,..---;-------�-·-·-.-,.,.-..,-----------------�---

passado, não faltam (e fazem mui
to sucesso), as bandinhas tlpi -=

cas da região, desfiles de moda,
pratos tlpicos, carros de mola e

casinhas tlpicas que mostram a'
arquitetura germânica.

P�ra Antonio Pedrn Nunes, se

cr�tario do Turismo, o que garan
.te o sucesso da festa é a origi-=
nalidade. Ele destaca, entre as

�trações, as, fotogr�fi cas em tra
Jes do tempo � colonia que o vl
sitante'pode tfrar. Ele a recebe
revelada na hora com'truqwes que
lhe dão aparência antiga e,orig�
nal.

"Bl umenau e hoje uma ci dade turl s
tica o ano inteiro e em termos de
.Brasil e uma grande opçãow, disse. E

cont!nuou: "Aqui o turista se diver
te, e bem recebi do e adqui re ' produ
tos da região, todos de excelente
qualidade".

'

'Para uma data a ind'a não espec+-:
ficada, a prefeitura de Blumenau
irã recuperar totalmente a Prai
nha, disse NUnes. Ela foi atingi
da e destrulda por duas grandes
cheias consecutivas. Antes disso,
tr iseu , serã restaurado o VaI' or'
Blumenau I, que atualmente estã
destruldo.

Ou tra meta que também a i n da
não tem data para termino e

a construção de, um centro de
co nv e n

ç
óe.s em 131 umenau.

nao seJa o seu, devera ser apontado
o de alçuêm ligado ao turismo, um

profissional.
"A presidência e direção da Embra

tur - frisou - deve ser ocupada por
técnicos do setor. Sem tsso , o turis
mo efetivamente não se desenvolver�
de maneira adequada. [ preciso ,colo�
car a pessoa certa no lugar certo".

Nunes deu como exemplo a cidade
de Blumenau, que, mesmo atingida por
duas catastróficas enchentes, conse

guiu se recuperar e atrai tur�stas
durante o ano inteiro. Ele citou tam
bém a Proeb: "Hoje ela estã sendo aêf'
�in!strada por recursos próprios.Mul
to e investido, mas o retorno é ga-=
rantido. Assim,. estã provado que um

-empreendimento bem admi ni s trado não
traz prejulzos ii prefei '\Ira " .

Finalizando, Nunes declarou que
serã de inestimãvel valor Sant� Cata
ri na ter um nome .seu ã frente da Em-=
bra tur. "Tanto pode ser eu como ou

tro, mas é importante que nosso Es
tado receba esta distinção".

2° FESTIVAL DEVERio O-E BLL'MENAU

malhas

APOIO
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..Prefeito dePomerode confia na ação .deTancredo
POMERODE - "Tancredo Neves e o ho

.

mem da redenção e da esperança bras!
leira". Com esta frase, o' prefeito
oposicionista Eugênio Zimmer (PMDB)
caracterizou a vitõria do candidato
'da Aliança Democrática em Brasllia,
'no hostórico dia 15 de janeiro de 85,
por diferença de 300 votos de seu 0-'

pünente, Paulo Maluf, PDS.
Administrando uma cidade com 15

mil habitantes e distante apenas 30

p�4<v�

quilômetros de Blumenau, o prefeito
Zimmer vibrou com os resultados. Pa
ra ele, a vitória qe Tancredo signi
fica menos inflação. Para ele, a vi-

• toria de Tancredo significa menos in
flação, mais emprego, mais desenvol�
vimento com justiça social, mais re

distribuição de renda a nivel nacio
nal, o bolo 'federal melhor distribul
do em beneficio dos municipios asse�,

c gurandc .autonom ia dentro da e!:feril

Schmidt & Cia.
Torneados em Madeiras

Schmitz & Cia. Ltda."e uma empresa fundada por Antonio Braz Sch
mitz que se dedica ã'produçao de artigos em madeira para o uso domes
ti co e decora t ivo , Caracteri za-se pelo AUTO EMPREGO DE MM DE. OBRA-;
usando a força local e treinando-a internamente, com a colaboração e

orientação de seus artesãos mais hábeis e antigos. �asicamente todos
os funcionários da empresa foram nela mesma treinados.

Habilidade manual e amor são a característica principal de ,cada
, um dos artesãos de Schmitz, que traba 1 ham a made

í

ra, do tronco ã pe-
,-, ça termi nada, 'com esmero e dedi cação.

'

'Os produtos da Sctmí tz englobam das mais simples utilidades domes
ticas, como colheres de pau e tábuas de carne, aos mais sofisticados
produtos para d�oração do lar, dentro de uma 1 i nna tradi ci ona Imente
aceita no mercado brasileiro.

,Jl,lem disso, a empresa fabrica também produtos para outros fins,' a
tendendo a clientes especificas com artigos ornamentais ou utilit�
ri os e fornecendo tambêm ã i ndiis.tr t a da Re,gi ã'b, componentes para ex-

portação e mercado in�e:*""_;'_t,:,::: ':':""f"';?,':":::::.:..-��;,_.
•

.

de·, E!S�oj!i�!���z s�e�' cl�:gie�U�!llp����c�,�o����r�sP�fs�o���i�i
conhecem sua capacidade, e, em )7..Üfta ã Reg�fiC1,taiJ...:c'8i..$-.a.b)4i;ca.;.
ção de artigos exc lus ivos e personali zadosr .

Trad i clona lmente as madei ras util i zad pe1 a Schmitz são pera
canela� jaçarandá, ipê e outr�s madeiras de lei.

Em 1 <::J83, anteci panda no Brasi 1, o que Já sé faz na Europa nos ul
timas anos, a empresa embrenhou-se na fabri cação de arti qos ut

í

1 i tã-'
rios e decorativos em pinus, aproveitando as matas de reflorestamen
to locais. Oue foram estimuladas pelo II:lDF. Hoje a empresa busca u

sar essas madeiras, supostamente de menor valor e transformá-las em

artigos uteis, bonitos e decorativos.
'

Lançada em julho de 1983 a ':Linhõ Europa Gourmet" tem um sucesso
tota I em todos os estados do Sul do Brasil onde Schmitz atua direta
ou indiretamente.

Atualmente Schmitz esta lançando uma linha denaninada "Clássica",
inspirada em modelos americanos, que visa atender a um segmento do
mercado brasileiro em'busca de produtos mais sofisticados, como Cor
tadores de Queijo e Jogo� para Eondue. Esta ,linha tambem se destina
ao mercado exterior.

O sucesso da SChmitz, como marca e produto, no mercado brasileiro
e exterior, e uma decorrência do trabalho, esmero e, dedicação de 300
gasparenses.

EXPOSIÇAO E VENDAS A RUA NEREU RAMOSJ 100 - FONES: 32-0477
G AS P A R - ·s.e.

dente da Republica. "Meia vida se
foi sem eu ter o direito de votar no
Bras il em nosso presidente. Mesmo ga
nhando ou perdendo. eu quero, junto
com a minha geração. eleger um presi
dente da Republica que representa ã
vontade dos brasileiros, lã em Brasi
lia, e, não provocando os desmandosil
destes 20 anos: o povo morrendo de
fome, empobrecendo inclusive o muni
cipalismo brasileiro que ê a celula
matter da administração de qualquer
Pais".

Na sua opinião nenhum pa�tido se

misturou para 'dar vitória ae candida
to Tancredo. "Os partidos têm a suã
identidade. Não foram partidos, fo
ram os idealistas que se juntaram
neste Pais para derrubar o regime da
ditadura. Os homens bem intenciona
dos reuniram-se pára dizer um. basta
para que nós possamos ter um regime'
democrãti co e que o governo tenha o,
aval da população e não sejam d

í

ta-:
da·s#as normas de cima para baixo, sem'
ouvir a opinião popular".

Se houvesse elei,ção di,reta hoje ,

Zimmer escolheria candidatos da opc.
-sição para governar o Pais, dentre
.os quais Jose Richa, PR; governado�
res do Espirita Santo, Goiãs. Dentro
do' quadro da opos i ção sempre f'oíl
poss ive 1 cri arem-se autênti cas 1 i de-'
ranças, enquanto que no partido, da I

eleição indireta neste Pál por que situação (Arena-PDS) o que restou foi
as próximas .serão diretas / /. o candidato Paulo Maluf. O que preci

Com 41 anos, Zimmer lal rnta ainda ·sa ser feito, enfatiza ele, e ser
não ter regalias de vota��ara presi candidato com respaldo popular.

�--------------------------��--------

Ao comentar sobre a promoção da res. Para .isso - afirma ele - esta
F�sta Pomerana e principalmente a mos promovendo a exposição agropecuã
realização da Primeira Feira Agrope- ria.

. -

cuâr
í

a do municfpio, o prefeito Eugê Queremos desta forma, quem .sabe
nio Zimmer disseque e preciso estF despertá-los para uma realidade".
mular ainda mais ·a "nossa bacia l-ei- Ele completou de forma bastante
teira". Ele fez uma comparação com a, rígida: "Não sera depositando 'em ca

produção leiteira dos anos anterio- derneta de poupança que os agriculto
.' res. "Antes produzíamos 10 mi Ihões res vão ganhar m�is. Isso e um enga�
dé litro/leite ao ano e agora esta- no. Temos de faze-los voltar a produ

roduz tndc 4 mt lhões-ríe litro/ zir lejte. A partir dai, luta-r:mo� pa
o. De"'forma � vamos dEfi' ra um p,tt�o justo. Isso geri "�pre::
incentiv.ar os noss�s pr-oduto- gos e aciona a' nossa economia".

federativa.
-Ele lembra ainda ni5s. �mo brasi

leiros de oposição, esperam�s que o

'próximo governo Tancre�o Neves prov�
que as mudanças necessarias pelas
quais nós brigamos durante 20 an�s
de ditadura militar". Sobre o Cole

gio Eleitoral, Zimmer o qualific?�
de "famigerado" e que por sua vez Ja
esta sepultado e o, "TN ja di sse que
este seria a ultima vez que haveria

31/01 85

Kunz malhas e esta parias Itda

QUALIDADE E PO�TUALIDADE DE KIINZ

MALHAS E ESTAMPARIAS LiDA.
PRESTANDO SERVIÇOS PftRA AS MELHORES

EMPRESAS DO SUL DO PAfs.

ROD. JORGE LACERDA� ,2.017 � FONES: (0473)
32-0693 E 32-0084 GASPAR - S.C.

PREFIRA A
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Timbó preserva a história
tem ocorr ido nesses úl timos 50 il

nos. Aliado ii uma campanha desse qen
ro vo 1 tar i amos a formacáo de uma
mentalidade voltada as suas raízes.
Visto que, as culturas alema e ita
liana foram re leqada s e e s quer i das
roubando aos seus descendentes css�

rico acervo de uma cultura milenar."
Di sse a inda Germer: "dr,: t(1l' ar:1(1$

mais uma vez esse acontecimento em

nossa regiao, que deve tr�nspor fron A Ceval exportou, de janeiro a a

teiras e sentimentos, pelo cunho al= gosto do ano passado, um total de
tru,stico que representa. Homenaqea!2, 243 milhàes S78 mil e 396 dólares,1I1
do aqueles que com tanta c or aqem

.

e trapass.anrío em muito o valor at i nq i-'
destemida luta, const.ruiram no Va le do em 191;�. A'; expor tacoe s de todas
do It.aja i uma c iv i l i zacao reconheci

as, empresas ca tari nense s a!inqiu a
damente .dinâl1lica e criativa. .Po i s só, 794 nrí l hoes :;26 mil e 775 dól ares nc
f110S por tadore s desse testemunho, pe-=: r'esr�1o per i odo , i nfornou o secre t.ár i c
las fontes qer-adoras de r;ql'p��S', 'da Indústria e Comercio, r"e�/il1ct(l

.1uil-Ís sejam' as prósperas índiis tr i as S'ilva.
.

o seu eOmercio vigoroso e a enorme
I") levantamento foi elaborado pelacapacidade de recuper-acao nes s as fa- Coorcena'cao do Comercio Exterior €

ses adversas de crises e f l ane l os i Co
Centro de Comercio Exterior,. de Santa J

mo sonos portadores desse passado, fê Catari na _ Cecesc -, com base em da- I
mos histórias c essa história deve

jser lembrada atr-avés de momentos das dos fornecidos pela CÇlcex.

qeraçoes passadas."

P!�-�·_�----�_.�.--�--���._-�._�--��

o prefeito
Ingo Germer
e um dos
dos principais
interessados
em preservação
histórica
e cultural
de todo o país

o prefeito In90 Germer,de Timbó,�--------------------------------
esteve .em Fl or i anàpo l i s a convite do
Conselho Deliberativo do Patrimônio
Histórico Ar t Is t

í

co Nacional, par-a
di scutir o tombamento de diversas' o
bras de valor Histórico Artístico
Cu l tura 1, dentre elas A ESCOLA E A
CASA DO PROFESSOR DE TIr1BO, sendo es
tã a, primeira-obra teuto-b;asileira
do imigrante qermârrí.co em Santa Cata
rina a ser tombada.

Para o prefeito Ingo �ermer, isto
e, um fato de extrema importância pa

��c�n�: 1 �e��e I�:���, s���!i �era���rv� ...

·

---......-< '-t�o-m"'b-a-m-e-n.,.t-o-,-u-m-a--;Ma portu-
cultural da re�ião, onde predomina o encostão do Kibeiraeda Ilha
tipo arquitetônico do enxai ne l, .Como irma: "são do i s jnomen tos o,üe
estas antigas moradias foram sendo bém'o i�t�ress� dess� ôrgão
substituidas por novas, hoje o enxai lela preservação de bens cul
nel só sobrevive em pequenas escalas turais, para significar as d ívers as"
e urge que sejam tomadas mer i das pro "li qracôes de um pàs sado hi s tõri co' e
tecionistas..

-

hoje tes �munhado �elo interesse que
.• O Prefeito In90 Germer, afirmou se �rend ao estudo da formação cul-
que Timbõ jã tem sua lei muni c i pal tur a l ca arinense. Serã talvez com

de tombamento e que'medidas de pre _ essa ini. dativa louvâvel, dado o pri
servacáo devem ser implementadas e meiro pa; �o para conscientizar a po=
colocar sob manutenção e restauração pulacão I vale do .Itajai, no senti-
outras obras que o tempo es t

à

dani- do de cc ervar estes acervos, para
ficando, ressalvando os direitos dos a poster :ade, quando necessãrio se

seus pr onr i e tàr
í

os sobre os imôve i s. faça os o'gãos piib 1 i cos proporem pa':.
Os canse 1 hei ros que 1 ã apr-ovar am ra que n� p fossem des tru'ídos como

CUMPRIMENTAMOS NOSSOS IRMftOS

VERSARIO DA CIDADE,

PELO 260 ANI-

PARABENS �i MERODE

.RECONHECEMOS NA SUA ADMINIS�RAÇÃO E EM SEU POVO TRABA

LHADOR E ORDEIRO, :'iJM Es-rfRITO DE PROFUNDA E PERIf;ftNDrTE'

SOLIDARIEDADE ÀS DEMAIS COMUNID�DES DO VALE EM TOnOS OS

MCMENTOS,

DA �DMINISTRAÇÃO:

D�,LTO DOS RE I S

PAULO BAIER

BLUMENAU - SANTA CATARINA

EM GASPAR:

CALCADOS,CONFECCÕES, FERRAGENS EM GERAL
E ARTIGOS PARA PRESENTES

CASAS JÚLIO SC_HRAMM FERRAGENS
E CONFECÇOES 1TDA

H Levai Aqro-Industrial, de �as
par, e s ti entre. as sete ma i qre s em

presas nàc i ona i s Que ma i s exportar,a,nl
em 84. Dentre as empresas pri vadas ,

e l a c tcmccu a invejiível posiçao de
tf'rcpi ri! co Io«> da.

Ceva'
-

campeana

exportação

VIACÃO VERDE VALE

Transporte Urbano. e
Interurbano

Rua Itajéll 1)" 1853 Fo.«: 32-0030
G .1��·1;1I· - Sarlt<..l Catarina

Prestações do ano passado.
Aproveite.

Fone: 22.9429

FUNDADA EM 1928 . FONES 32-0865 32-0722 - 32-0803
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Ouro: o drama continua
çu. E este ·0 drama. .uuanoo , ocorre

uma enxurrada os 'arrozais são invadi
dos pela âreiô despejada de cima pe
la �ineradora e os valos ao seu re-
dor ficam entupidos de areia. Mas as mais de 50 familias de, a-

Muitos a§ri cu ltores ja perderam gri'cultores prejudi cados d í

zem o con

suas colheitas em anos anteriores. trâr i o . Eles afirmam que a areia sã
Durante todo o ano de 1984 foram pro começou a prejudicar a agricultura
metidas soluções, mas nada em definl, depois que inio=iaran em larga escal a

As quadras onde é semeada a plan- tivo foi ate agora realizado:
-

os trabalhos de mineração. I
A situação esta igual ao final de

ta ficaram por diversas vezes soter-· A Minepar, empresa que faz a ex- Hoje, os 'colonos vivem de sobres- 83. Os colonos, segundo o próprio
radas por areia. Ate mesmo cabeças tração .do ouro no Ar+aí a'l , alega que saltos. O arrós esta próximo de; ser Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
de g�do,a�oeceram após beber�a água o gado afetado hã tempos adoeceu de- colhido, ja '-ta fezendo·espiga . Se Gaspar, estão temerosos e desconten
do r+be irão que cruza toda a locali- vida ã tnqes tão de agrotóxicos ut

í

l t ocorrere lçuma enxurrada, coisa Ir co- teso Ex-istem muitas preocupações e

dade ate desembocar no rio Itajàf-A- zado no arroz. E�diz tambem que toda mum no verao, as q�a�ras poder" ser indagações no ar.

HA VÁRIOS ANOS OS COLONOS SÃO PREJUDICADOS. A MINERAÇÃO CONTINUA AMEACANDO A JLTURA·DO ARROZ EM GASPAR

Terminou o ano de 1984. Passaram
se 365 dias sem que os agricultores
da localidade de Arraial do Ouro, em

Gaspar: vi ssem sol uci onados seus pro
blemas. Há ceréa de quatro anos,quan
do começou a ser explorado o minerar
na região, teve inicio a dor de cabe
ça coletiva .dos produtores de arroz"

a area é arenosa e que sempre havera
o·problema do assoreamento dos ribei
rões e valas.

,-

soterradas e o preJU1ZO sera incalcu
lavel: O ribeirão do Arraial não fOl
desassoreado pelo governo do Estado,
e agora as nraqui nas não podem traba-
1har poiS destruiriam muito arroz. E

a Minepar, que havia prometido cons

truir tanques de decantação, descum

priu a palavra.

Promessas

não foram

cumpridas
A i'li nepar, empresa. que ,faz a ex

tração do ouro no Arraial, havia pro,
metido, no inicio do ano, construir
tanques de decantaçáo ao ronco do ri
bei r-ão , Isto servi ri a para reter as

tnneladas de areia removidas por ela
diariamente e despejadas morro a bai

.

xo pelo pequeno rig., que também ser-=
ve para ench'6,J. de agua as quadras de

arroz.

Apesar de ter sido po� diversas
vezes mu l.tada pe 1 a Fa tma e a te ter

tidà suas ativi�ades parplisadas, a

empresa não tomou medidas definitiva'

para so'luc
í

onar Q problema. Um de
seus proprietários, Jose Luiz Lima,
garantiu que com a colocação de 'sa

cas de areia seria pos s íve l' evitar

que resíduos de minerais e o próprio
barro r-et

í

raoo pelas máquinas pros
seguisse pelo ribeirão ate atingir
os arrozais.

Mas a medida mostrou-se ineficaz.
Hoje, às duas pequenas barragens de
sacos, anunci adas como "mi 1 agrosas" ,

estão reduzidas a nada. Bastou al
guns dias de chuva para que tudo fos
se arrastado pelas águas. A situaçao·
permanece a mesma: muita areia no ri
beirão e pouco serviço de prevençao
por parte da ��inepar.

[J rUMPR DR E
J� PR-E PM� UU
A [D[lETA?

I

'J1ltJ Oll fljR(]. UI
TÔ I-J� 'fIZ fltJfj
TEfJTfl�[)V LlMPIH�
Il� VJlLIl':i

\

Pepitas de ouro

aparecem na rua

Ja começou o f01clóre acerca do
ouro no Arraial. Um agricultor enco

mendou ã Mi nepar uma, c açambada . de
pedras para aterrar sua propriedade.
Nela foi encontrada, dias depois, u

ma pepi ta de ouro de quase '30 gramas.
O colono a vendeu.

'

[.ias, em seguida, outras pessoas
encontraram pequenas porções do me

tal na estrada geral do Arraial. "I:
hoje ê comum encontrar alguns morado
res, principalmente depois das· mis-=- '

sas de domingo, andando a pé na espe
rança de encontrar alguma pe:pita.

-

A situação .c onduz iu a algumas in
dagações. Chegou-se a pensar que tal
descuido por parte de uma empresa es

pecializada poderia ser proposital�
Ela estaria, com isso, tentando con

ter as reclamações colocando um pou
co de ouro na mão 'dos .agricultores.

Mas, como em tais casos os atingi
dos fi cam sempre nas especu 1 ações,

-

pai s nada é devi damente apurado, ,o

episódio foi tido mesmo como aciden
tal. Isto vem provar, por outro Ia-.
do, que realmente hã ouro; muito ou

ro no Arraial. Se t
í

ves se pouco, co"

mo alegam os exploradores, e I e nao

cai ri a de camfnhões nem apareceri a
pelas estradas.

Um negócio às escuras
Quanto há? Para onde vai? Onde é pesquisa, coisa· de sacerdõcio.

investido o lucro? Quem controla? Es Mas os trabalhos na mina se avolu
tas são algumas' perqantas que podem mam, Foram fei tos emprês ttmos vo 1 uma
ser feitas sobre a eKtração do ouro sos, adqulrido maquinarias, materiaT
em Gaspar. A·empres ,mineradora e o para laboratório e caminhões. Será
requerente da 1 avra i zem que tudo pergunta-se - que os i nteressados no

a inda es tá na chamada "fase de pesqu i negóci o i nves ti ri am tanlo se não ti
sa ". que ja 'se demora quase ci nco a-=' vesse certeza do retorno? A prefeitu
anos, Parece sO mesmo uma exaustiva ra até hoje nada recebeu em impos-"
�--�--------���----------------------------------------�----�---

tos: O dinheirO advindo· do lucro não
,é aplicado em Gaspar.

Até quando o trabalho vai ficar
oficialmente nas "pesquisas" para sa
ber se ha mesmo ouro. Todo mundo ja
sabe que ha"porque. ate no meio das
pedras os cami nhões dei xam- escapar
pepitas.

Os moradores de Gaspar esperam por
estas respostas.

Os agricultores têm sua ação limi
tada a recorrer ãs autoridades para
pedir providências. A resposta' são
sempre promessas, um. artigo barato,
fácil de ser distribuido e que nunca

encheu a barriga de ninguém.

/

-Madeiras Lida
-

ACA,CIO
,BERNARDES

M A D E I R.A S D E L E r E M G E R A L

B R U TAS E B E N E F I C I A DAS

JB
DR .. ACÁCIO BERNARDES DR. JOÃO LUIZ BERNARDES
ORA, TEREZINHA BONFANTE ORA. ISOLllE INt:S LENFFRS

DR, RÔMULO PIZZOLATTI ,

ADVOGADOS

Rua Barão do R ia Branco, 644 - Fone 32-0678
Caixa Postal, 87 - GASPAR Santa Catarina

Que s t oe s de terra, d e s apr op r iaçoes , inventários,
questoes de família, trabalhistas, comerciais,
crimínais, cobranças.

.

.Ru a X1;I de Novembro, 342 - 20 a;1ca" conj s . 201/
,202/203. Fone: 22-1402 - BLUMENAU - SC.

'----___;,--------------------------------'-----------,-----,---------..:::_-------------_._ .. _ .. -.,,".,...•.
"
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PIORA A CADA DIA A SITUAÇÃO DO TRÂNSITO. CANSADA DE PROMESSAS� A CIDADE VAI PROTESTAR CONTRA O PROBLEMA

nsito infernal
•

A sit�ação do trânsito'em Gaspar
nunca esteve boa. Hã anos, mesmo sem'
a ajuda do governo do Estado, as ci
dades do Vale foram obrigadas a se
unir para construir a avenida das Co
munidades, afim de que automóveis e
caminhões não ficassem atolados na
sua passagem por Gaspar. E até .hâ
bem pouco tempo a comunidade sofria
por ter, na sua rua central, � des
carregamento de todo o tráfego pesa
do;

Quem vem do plana 1 to em di reção
i BR-10l era obrig�do a passar pela
rodovia Jorge Lacerda, entrar na ave

nida �as Comunidades e depois pegar
a continuação da Jorge Lacerda. Atn
da, antes disso era necessário pas
sar pelo centro da cidade, .

, fazendo
diversas manobras de mão e contra
mão por ruas secundárias. Quem vinha
do litoral passava por todo o cen

tro, cruzando do começo ao· fim a

principal rua de Gaspar, a Aristilia
no Ramos.

Com a inauguração dss
.

primei r.os
17 quilômetros da rodovia Blumenau
Navegantes a coi sa ·fi cOJ,J pi or. Para
quem vem do lHoral nada mudou. Mas

para os que viajam do planalto e ou

tras cidades do Vale para o litoral,
existe agora uma opção 'cômoda. Não
e mais preciso enfrentar filas e en

garrafamentos em Blumenau. Em compe�
sação, trafegando pela Blumenau-Nave
qantes, todos os ve'ícul os- desembocam
na ponte Hercilio Deeke, bem no cen

tro de Gaspar. Como a �ristiliano Ra
mos e mão unica eles são obrigados a
uma parada e a um retorno de 300 me

tros para depois tomarem a avenida
-das Comun idades .

'

O trânsito de Gaspar ficou, deste
modo, ma is' "embananado do que' nun

ca". O allvio �ara �lumenau resultou
no sacrificio de Gaspar:

=�TR JRí :::·-RCÚ·

tiliano Ramos, cruzar pela Av.
Comunidades' e retornar adiante
rí.s t

í

Lí ano,
Na linha pontilhad� apôs a'

"

/

/
F

:/

./
/

�lustraçao acima tem-se uma i
déi�, através' ·das setas, da compli

àd tr�nsito. Quem vem do Pl�
orecisa fazer retorno na Aris

-
I -

D 'A t· id des tO
°

d ot t I fazer uma ponte que há décadas e re-

,

U orl a es par IClpam o pro es o clamada, uma vez que a comunidade lQ.
Não ti Istaram os protestos a�e a- sidente do Clube dos piretores LOjis cal depende de balsa para s� deslo

qui feij <; pela comun idade. O prefei �as de Gaspar, aftrmbu que todos 'u;: car de um 1 ado a out�o .da Cl dade. u
to Tarc \CDeschamps declarou ha orgãos representativos da comunida- ma outra forma de allvla. o problema
dias qu articipará das novas mani- de já estão se movimentando. O pro- seria.a continuação da avenida das
festaçõe� de repudio. Flávio. Bento testo terá também a participação de Comumdades, fa�en�o:se uma peq�ena
da Silva vereador do pns p vice-pre todos os clubes de serviç�� lideres ponte sobre o rlbel�ao ao �eu flnal
sidente � Acig (Associação Comer� locais e da própria população. Para e desembocando o trafego dlretamente
cial e Industrial Q,,! Gaspar), infor- ele e inadmissivel 'que Gaspar seja na rodovia Jorge Lacerda.
mau que novos protestos serão leva- sacrificada deste modo. Mas., acredí tam as autoridades ga�
dos a efeit-o em fevereiro. Os verea- Tanto Flãvio Bento da Silva como parenses, e preciso pressionar para
dores estarão novamente desenvolven- Fábio de Souza concordam _gue existem' se co�se9uir qualquer cais?,.do seus traba 1 hos na Câmara e o pre-. diversas soluções. A mel hor de 1 as, .

MUl �os p.op�l ares ach�m _

um verda �
sidente da Acig, Francisco Mastello, sem duvida, seria o termino da B'lurne de

í

ro lnferno,. o lnte�mlnav�l trans2_
vo lta::á de feri as. nau-Navegantes, 1 igando por fora 'O ta� de pesados cami nhoes e Q�i QUs d�

Flavio ,disse çinda que não está planalto ao litoral, livrando Gaspar ar!a�ente �em no.centr? da clda�e.Os
.af as tada a possibilidade de ser in- é Ilhota dos transtornos enfrentados prédios mat s an ti qos vivem trep idan
terditado o trânsHo por sobre a pon hoje. A segunda e a cons trução de d? eem al quns locais a barrancado
te Hercil i o Deeke, numa forma pacifT ' uma ponte em Poço Grande, próximo â r i o e pe,r�gosamente forçada com � p!:.
ca de protesto.

-

CevaJ, ou mesmo em Ilhota. Em Ilho- S? d�s ve ícu los , que, soma�os, vao a

Já Fábio Marcelino de Souza, pre,... ta" inclusive, o governo se propõs a mi lhóes de toneladas por dt a ,

n�da das Comunidades, vê-se o que
\- seria a continuação da rua. Ela jo

gar
í

a o trânsito d í

re-t;o na Jorge La
�erda sem voltar ao centro.

-Ave-

o

A feira
do sucesso

de Brusque
, /'

"Ponha Brusque nas Suas Feri as" e
"Voce Vai Virar Freguês Desta Ideia"
são os lemas da Se_cretaria de Turis
mo de Brusque para esta tempor:arla.
Dentre as i numeras opções para os tu
ristas destaca-se a Feira da Indus
tria, que vende a pr�ços acessiveis
artigos de 40 empresas locais.

A Prefeitura M�nicipal de Brusque
realiza, atraves da Comissão Munici
pal de Turismo, a sua.feira anual da
industria. A exemp�o do ano passado,
quando o prefeito Celso Bonatell i
realizou o empreendimento, a Feira
da Industria promete se revestir de
completo sucesso.

'

.

A feira, que começou dia 9 irá a

te 14 de fevereiro no pavilhão de ex

posição da Fideb. O turista que apor
tar em Brusque (que est� ituada bem
prôx imo ao 1 itoral) .poderâ comprar
artigos Vindos diretamente das fàbr l
caso O comercio principal é, o de ar=
tigos têxteis. Tida como a terceira
cidade mais desenvolvida de Santa, Ca
tarina, Brusque e conhecida como 'O
Berço da Fiação Catarinense por seu

pioneirismo no ramo. Algumas de suas

empresas têm fama internacional devi
do a exportação e grande acei tação de
seus produtos no mercado estrangeiro.

Quem visitar Brusque nestes dias
poderá adquirir produtos a preços a

cessiveis, o que garante a boa movi
mentação da feira.

A Feira da Industria oferece, a

lem'dos produtos texteis, gêner6s a�

limenticios e calçados, vindo em se

aUida outros f te - mais v�riados de

�rtigos produzidos na cidade, inclu
indo os artesanatos.

LJO� � � ___

Fundada em agosto de 1860, em
1890 passou a-ter a den,ominaçao de
Brusque em homenagem ao então presi
dente da provincia, conselheiro re
gional Franci�co Carlos de Araujo
Brusq�e.

'

A �idade tem hoje mais rle 50 mil
habitantes e uma área de 280 quilôme
tros quadrados. Entre as atrações tu

.

risticas de Brusque destaca-se o Va�
le do Azambuja, onde esta situado, o

: santuario de Nossa Senhora do Carava
gio; Igreja Matriz, construfda em

!}ranHo da região; parque municipal;
Clube dos Atirador�s, fundado em
1�66 e'sendo o mais antigo do Bra
sil; colina.evangelica, com um órgão
de 1200 flautas e parque 'do Salto
(ou parque das Quedas) com vistosas
quedas- d'água cam mais de 350 metros
de altura e completa infra-estrutura
turistica.
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umEstado turístico

durante o ano inteiro
Os turistas vêm da Argentina, Para· .

Com o Rio Grande do Sul acontece a

guai e Ur�guai em_aut�óv�is e traiT. mesma coisa. O sul de Santa Catarina
lers. Em onibus vem prlnclpalmente toma muito espaço do que poderia ser

excursões de São Paulo, Minas, Rio do litoral gaucho. Como o Rio Grande
G'rande ao Sul, Para.ná � ate do Rio também afuni la no norte, os gaúchos
de Janeiro, onde, dizem, es tao as perdem muito espaço de praias. Alem
melhores praias do Pais.

.

disso, poucas delas se comparam is
Santa Catarina, embora seja menor, melhores praias -de Santa Catarina.

possui uma grande vantagem sobre Assim, por ter um litoral maior e'
seus dois estados vizinhos. O Paraná mais bem aproveitável, Santa Catari
alarga -se terrí tor-i a lmente no i nte- na surge como a mai ar opção dos vera

ri or .. mas afunila no 1
í

tora+, restan ni stas.
-

do, aos p�ranaenses, poucas opçoes O movim�nto cresce a cada �rio a

em praias. partir de São Francisco do Sul, no

litoral norte. Em Barra Velha, ,i-
O litoral catarinense prova, mais çarras, Navegantes, Penha, Itaja' e

.

uma vez, a sua vocação a nivel naci� Balneário Cambor iii ; Itapema, Porto
na l e internacional em atrair turis·-· Belo, Bombas e Bombinhas ate Floria
tas aos milhares. Isto pode ser com- nópolis, onde 32 praias circundam a

provado-cem uma simples visita is Ilha, as cenas se repetem: milhares
praias de Santa Catarina em aúalquer de turistas se espalham alegremente
fim de semana de sol - Ou ate sem e- em busca de um lugar ao sol.
le. Segurament� - segundo estimati- E não faJtam; entre eles, os la
vas oficiais - mais de um milhão de geanos. ch9pecoenses, riosulenses e

pessoas circulam pelas praias todos gente eodas as cidades ca tar
í

nen-
os f ína i s de semana, vindo de todos ses que cruzam º Estado em direção
os Toca i s . âs praias.

No Vale, mais opções
Mas nao ê so o litoral qu�mostra

sua voc�ção turistica. No Vale do 1-
tajai surgem, como opções aoi .vera-·
nistas, as cidades de Blumenau, Brus
que e Pomerode. Estas três· cidades�
atraves de suas administrações muni
cipais, conseguiram despertar singu
lar interesse nos turistas com uma

sêr i e de traba 1 hos que vêm t., ndo
-excelentes "�l.t.�.os. Est� e o par�'
cer dos sec'lllf$ar.fiJ de Tur í

smo des-
tas cidades, que se esforçam para a

cada ano, apresentar novidades�

8rusque
�Com a Feira da Induatrial empla

�ando mais um ano de sucesso, Brus

que já garantiu seu lugar no calenda
rio turistico catarinense. Localiza-'
da privilegiadamente entre o litoral
e Rlumenau por rodovÍ'as totalmente
asfaltada, a cidade pferece inúmeras
atrações para os visitantes. º "Ber
ço da Fiação Catarinense" esta em

-condições de suprir a todos os g?�
tos com produtos da cidade � reglao
e possui uma infra-estrutura que se

aprimora a cada ano.81umenau

8rizola dizque legitimidade
de Tancredc é limitada

O sr. Tancredo Neves e o presiden
te,da transiçao, com toda autoridá�
de. A sua legitimidade esta limitada
pe l a transitoriedade - afirmou o go
vernador do Rio de Janeiro" Leonel
Br i zo l a , contestando "tantos ai que
preconizam para �le um mandato'�ons
titucional". Para Brizola, "ate os
seus pronunciamentos agora, como

tambem a realida e social, irão de�
monstrar que esta e a sua grande mis
são, 'a missão po l It i ca do pa tr i 'lcaque vem para reordenar as toi) tS,preparar o Pai para a normal ida.'

I
I�.

Será realizada em ftuporanga, no

dia 14 de fevere-iro a "III Maratona
da Cebola" fazendo parte da programa
cão da 1 a EXPOSIÇ.110 DA, CEBOLA - EXPU
NACE -, a realizar-se no periodo de
14, a 17 de fevereiro,' neste munic'í
pio d� Alto Vale do Itajai.
,.Esta conhecida prova rústica que

já contou nas suas versões anterio
res com a participaçã� de fundistas
renomados como Jose 'c!elso, Jose Ma
ria Nunes, entre outros, tera o �er
Curso 'de 12.000 me tr-os , sendo a mai
or parte sobre pista asfaltica e em

dsc l i ve .

A premiação'sera compen�adora, tan
to para a categoria masculina, comô
femiÃina: trofeus ate 50 colocado,me

chamar o nosso povo' para decidir",
Brizola,indagou: "Isso vale para os

outros e não vale para nós? Ainda
ontem, o mandato do presidente Fi-
gueiredo era ilegitimo, o Cole�io e

ra espúrio, e ele estava sendo omis
so com'o processo de reconstrução de
mocrãtica, ao nao enviar uma propos�
ta constitucional instituindó elei
ções diretas. Então, isso vale para
ele, somente, e para nós não vale?"

- Nós não podemos continuar a fa
zer isto com o nosso povo, o nosso

povo não pode continuar proscr i to.
Este Pai� tpm cidadãos e não podem
ficar aí sendo considerados menores
de idade. flue vergonha'para_nõs",quan
do 'todos os povos votam e nos nao Pp'
demos eleger o presidente. Ora, para
os outros e continuismo, para nõs nãc
e - observou Brizola.

-

o governador do Rio reiterou que
o PDT estã propond� o apoio'ã Tancre
do Neves em e l e i ço=es dtre tas : "Nos
podemos construir o nosso partido em

o qovernador acredita que

11
'alta

co l í

qação , não tem problema. Claro,subs tânc
í

a moral" a tese de e a
com a discussão de um problema em

constituinte fixe o mandato de Tan- torno do, nome dele. Nõs o achamos u
credo Neves, porque es ta "cons t tui.!!. ma fi gur-a excepci ona 1. E uma sorte
te vai ser eleita sobre a i nfl ,ncia

para este Pais encontrar um homem co
do' Pres i dente �o �xercTcí o, "qu� ,V�i mo o dr. Tancredo Neves. El e e conbé
fixar o seu propr i o mandato. : ,pll- cedor profundo dos problemas do PaíS.
cou que, uma constituinte,

se�,
ele.!. Mas, dentro de um programa, natural-ção simultânea do pres i dente Rep� mente , não pode ser ass im no escuro.

blica, pela v'ia direta, "pode ,ser Agora não tem programa. .Imaq inem que
o maior desastre para nós. in íusive nem um debate na televisão realiza
devi do a i n ter ferénc i a elo 'jPita

1
ramo. O povo ti nha que saber o que

es tr anqai ro , que pode Tnundaç este pensam" ..Pais de dinheiro. E os vamos- ter Sobre a comissão aue elabora o
uma constituinte eleita sobre esta ,plano econõmico do governo Tancredo
influência". Neves - Copag - Brizola disse que

- A uni ca defesa que eu v jo para "es te ti po de cemi s são de sâb í

os,
o povo b�asileiro e a eleição �a

nunca deu certo. Acaba sendo um pro
constituinte com o presidente da Re-

cesso de cima para baixo, el t t i s ta ,

piib 1 i ca, porque aí será passive! o Na verdade, nõs es-tamos sofrendo as
debate das questões nacionais. So a� consequencias desses 20 anos de fe
sim haverão plataformas nacionais, Ci1 chamento. Mas eu acho que a discus-,
so contrário;' nos vamos ter uma coC são de um programa seria possível.
ti tuínte de vereadores - comentou B'rj Nos estamos nos senti ndo . bas tante
zola. preparados para colocar alguns pro-.

Destacou que. "queremos ser sempre blemas". E da um exemplo:Eleita cidade turistica de 1984
um fator construtivo em todo esse

_ O Brasil, nos prôximos 15 anos'pe l o jornal Ill t ima Hora , do Rio de Pomerode. processo, mas tudo preci�a ser disc� tem que gbrir oportunidade para_m�isJaneiro_, Blumenau d í

spense aeresent� tido de uma formamui to
í

ntensa , mui de'20 mi-lhões de novos proprietanosçôes , A cidade oferece �t!::açoes du-
Nem so de repouso e ar puro vive to profunda, porque nós nos_encontr� no campo, pequenas e medias proprie:,l rante o ano i ntei ro e ja e famosa p� o tuni s ta que for a Pomerode . A Pre-

mos numa encruzíl hada , Se nos tomar- dades., No governo Fi guei redo , que e;lo bem receber de seu povo, suas fe� feitura Municipal está deslanchando mos maus.caminhos, nõs vamos repetir um governo conservador, conseguiu entas 'tlpicas e arquitetura colonial: em termos turisticos promovendo, en- alguns'periodos da nossa histõria,c2_ sejar um milhão de novos proprieta-O ano começa com '0 Segundo Fest 1-
tre ou tras coi sas, uma fei ra agrope- mofoi 34". r íos . Agora, um governo democrático,val de Verão e se estende ao longo �uaria e' a concorrida esta Pomera_na.

que encare este problema de frente"dos onze meses res tantes com eventos
Para o mês de .jane i ro bram opçoes MENORES - DE IDAD� pode fazer ci nco mi 1 hões de . novos'o, marcaram "0", CO", Oktob,'- aos tur i s tas '0' podem de des 100"

propr ie tàr i os , O govern o 'o, entra

J
fest. Hoje e flrafícamente obngato -

tranquilamente do litor-al por rodo-:_ Ao lembrar que "ainda ontem nõs precisa se defini1r a respeito desseria a passaqem do turista que vai ac
via asfaltada e desfrutar de -exu- estávamos nas praças publicas, dizen assunto _ af irmou o governador Leo-litoral, por Blumenau, onde ele en� berante pa i saqem üO cheg�!:: ã é�dade, do o que havia de mais urgente era nel B.r:ízola.'contra bons hoteis e excelentes artl
que dispõe tambem.de_u� Ja

naclonal-L������ii�������=;�ii====lI��������90S Fabricados na região. mente conhecido ZOOlOglÇO.

A evolucao I i lU ill) t"�M' sr!da moda a-

través rios
tempos em

desfile no

II Festi
val de Ve
rão. Reja
ne Schul>
mann.: mo -

tra traje
de 1894 e

Carlos e

Carina des
fi 1 am mo�
da atual,
A promoção
é do s tú
dia de mo

delos Ser
gio Araqão.

, PROCESSO EL ITISTA'

dalhas até 150 colocado e premiação
especial, com o primelro coloca�o re
ceberido Cr$ 300.000, Cr$ 200.000 pa=
ra o segundo e Cr$ lDO.OOO para 'o
terceiro.

E grande a expecta tiva em torno
da prova, esperando-se ,novamente a

participação de atletas renomados d9
fundismo catarinense, o qw0. dara
maior brilho a III EXPONAGE e a come

moração dos 36, anos de emancipaçao
política do municípiO.

As i nscri ções poderão ser feitas
nas CMEs de fados 'municipios cata
ri nenses, ou di retamen te com a ComiS'
são Centra 1 Organi zadora da 1 a EXPO�
·NACE em Ituporanga (fone: (0478 33-
1451). '
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to ao proprletario do local ocorrem
com o problema do lixo que provocou'
ce 1 euma nó Gaspari nho , no Arra i a 1 e

agora no Barracao, num atestado ã in
capacidade de quem foi eleito paro
resolver esse tipo de problema.

BONS SERVIÇOS
e outro lado, .nem tudo na admi

nistração e nega-tivo. A implantação
O primeiro de fevereiro vindouro de salas de aulas, os centros soci

vai assinalar o inicio do terceiro a ais, o pagamento na data aprazada ao

no de administração local. Gaspar� funcionalismo, embora algum atraso,
como outros municipios do Estado " a quitação de dêbt tos para com os
tambem enfrentou e atravessou ;dias fornecedores são dados �ue contam na

dificeis. As enchentes marcaram pre- folha de serviço da atual administr�
sença no primeiro e no segundo i an�. ção.
A herança recebida da administraçao, FATOS NEGATIVOS
passada, no pr.ime

í

ro e segundo gover ...

no da oposição - debitos fiscais,sen O silêncio e a n�ligençia' são a

tenças judiciais, dividas de campa::; tõnica da administração Deschamps/
nha politica, o precário equipamento Spe�gler. O atual prefeito de Gaspar
rodoviário, incluindo máquinas,patro cor ou com o apoio da maior parte do

las, tratores e caminhões que vem el tarado sadio do m: icipio. Pelo
desde. o tempo da administração Eva -' 'dseu oass'ado, ocorreram manifestações
risto Spengler formam o quadro deso- e Issoas de bem. Lamentavelmente o

lador da administração recebida pelo p� ito tem sido empurrado por for
sr. Tarcisio Desc!;tamps e Luiz Carlos ças interessadas em locupletar-se
Spengler, de quem se esperava maio� com o patrimõnio e o erário publi
eficiência no trato dos dinheiros pu cos. E o caso da'industria concorda-

1
-

d
.

t- tár', Leopoldo Schmaltz que mancomu-
I
blicos. A comercia izaçao o Clmen o

nado com a Kede Ferroviãria Federal' e um negõci o de famil i a, ou mé 1 hor de
duas famiTias. E o tempo passa e Gas esb ou ã comunidade a melhor fatia
par não muda os metodos e administra imob liária da cidade.

-ção publica. QUEM NAO SE COMUNI(A
tinua cada vez mais dificil ob

ter ,uma informação na prefeitura
de G spar. No quadro de funcionãrios
hã Pl ofissionais competentes, porta�
to n n todos compactuam com o que e

na paço municipal. Depois de e

, ambos não definiram quem e

Quando um fica no gabinete o

,outro entra e sai para verificar o

que ocorre, apesar de possuirem sa

las distintas. Distantes do fim 'de
mandato, distantes do povo, a admi �

nistração continua colocando obstãcu
los ã aproximação do eleitorado. ,

MUDANÇAS EM'BLUMENAU
Uma nova secretaria poderá ser

criada pela administração municipal
Dalto dos Re i s/Paulo Baier, para so

luciollar problemas, principalmente
na área de transportes, fiscalização
de trânsito, que enq l obar

í

a o Seterb
e a gUarda de trânsito.

O competente vice prefeito, subs
tituindo o titular, poderá levar a

suges tão, na vo lta das, feri as ao pre
feito Daltó dos Reis. A partir de
sua criação, a Secretarja de Trans
portes, juntamente com a eficiente
Secretaria de Turismo teria importan
te papel a desempenhar na comunidade
com reflexos favoráveis dentro'e fo
ra do municipio.

H1PREVWÊNCIA EM GASPJI,�
Depois de 16 anos de serviços pres

tados , graci osamente, quem es tá de z:

sencantado com a Previ dênci a Soei al
e «li lustre gasparense sr. Silvi o Sth
mitt. Mai s de 30 mi f benéfi ci á'ri os
de Ilhota e Gaspar vem sendo atendi
do pe 1 a Organi za ção Contábil Gaspa-=
rense L tda , , 'que acaba de dar um bas

, ta ao órg�o. A partir de 31 de março
data histórica - �oderâ ipa�alizar
de vez o atendimento.

A' taxa ate aqui dispendida pelo
INAMPS, .na manutenção dos ri dos
servi ços não cobri ri a as déspesas
CaTI uma faxineira, para manter em

condições de limpeza as �alas de a

tendimento. Gaspar, pelo volume de

Daqui.d,,'i
NAGIB BARBIERI

E O TEMPO PASSA

DESCHAMPS JOGA LIXO NO BARRACAO

Operãrios sem proteção ã contami

nação, transporte em �eicu12s _

sem

condições de uso, deposito a ceu a

berto, aberração aos principios hi
giênicos, -aqres sâo ã ecologia, inco�
oe tênci.e adarinjstrat lva e f'avorecimer

arrecadação, reclama 'um posto de be::
nef'[c los , com estrutura. Vergonhosa
mente, mais uma vez estamos sendo Vl

timas da incuria admints tr-at'íva Vl

gente no Pais,principal�en!e dess
governo em, vias de ext inçeo ,

ADVOGADOS MUDAM

Dep0is de quatro anos ã frente da
OAB subsecção de Bl umenau, o' profes,
sor de Direito Renato Wolf vai trans
mitir no inicio de fevereiro, oca -'

go ao advogado Engelberto Naatz, re

cem eleito, para o próximo biênio.
A enti dade congrega em Bl umenau ,

atualmente, cerca de trezentos �dvo
gados que atuam nas comarcas s!e Blu
menau, Gaspar, Indãial e Timbo.
O conceituaao protessor Renatowàlf

preocupou-se acima de tudo com
-

o

fortqlecimento da classe, o respeito
profissional, o entendimento no de
sempenho das funções. E natural que
ocorram prob 1 ema s entre os 'co 1 egas ,.
com autoridades. Nesses casos a enti
,dade funcionou como o estuãrio das
q�uixas e reclamações dos seus asso-
ci ados.

.

O advogado Rena to Wo lf, um dos ma
is brilhantes profissionais da 'Orga-=
nização dos Advogados do Brasil, re
jubila-se,.tambem pela aquisição ,de
um imóvel, sito ã rodovia Guilherme
Jensen onde será constrüída a sede
campestral da classe, da subsecção de'
B 1 umenau , Na pes soa de Rena to �!o lf
os elevados exemplos a serem segui -

'dos pelos novos dirigentes a quem es
tendemos os cumprimentos, principal-=
mente a Engelberto Naatz e Dejair JJr
ge Pereira, respectivamente preside�
te e vice, que serão brevemente em -=

passados.

Randolfo Deecker e Norton Azameu
ja, proprietãrios da Asc6m (Assesso
ria de Comunicação), estão assumindo
a sucursal do jornal A Noticia em

Blumenau.
Ambos são o que se pode chamar de

"a nata" do jorna l i smo local e 'espe
ra-se õtimos resultados para a empre
sa contratante.

-

jori e Acimpevi solidárias
f!I. lojori (Associação dos Jornais. do I�terior)

e

Ac�evi
formalizaram acordo.de a�uda mutua. A

Adjo ,que congrega pequ�nos JornalS, comprome
teu-s a usar a comunicaçao para fortalecer os pe
quenos empresãrios' de qualquer ramo e colaborar em

assu�tos de interesse comuns.

Ascom na Notícia

Rolf de volta
Aqui a prestação 'sobe
igual ao seu salário.'
Fone: 22.9429

O repórter Rolf Eger, que estev�
por um periodo na Alemanhg, voltou a

car,�tal dos pampas, �nde ficou por
pouco tempo � _

Agora ele volta a praça vestindo
a camisa da Rádio Clube de Blumenau.

PDT elegeu nova diretoria
o PDT de Blumenau elegeu Acácio Bernard�s pre

sidente em convenção municipal realiz�da _h� duas
semanas. Foram tambem reat'vados os d!retorlos e

feitas novas filiações. O artido esta animado com

o crescimento no Estado.

.iI>

Po'{ticos: OS genis da po,ftica
�� hk

":Jose f�nça Martins

fta :erdade, a Nação,t a.;�sar da at
renceda democrât.tca que se inicia,
não tem mati vos me i ores para fes tas
com este 15 de jàneiro d. 1985. Os
políticos, porém. têm razões de so

bra, não só para festas. mas também
para mu i tas outras comemora�ões.
que. no Brasil. Nação e po l l t i ca r... :!_!
ca se encontraram p lenemente e. me

nos ainda. caminharam juntas . .aqui.
as i-eeormes politicas. tn ê l i zmente ,

sempre precederam as r-eeorme s so-

ciais. 'Dai o d is tenc-i amento . entre
umas reformas e outras antes t e ago
ra não é diferente. TiVl.'lTtOS uma re-

forma politica relativa. mas ainda
ass im, ,uma refonna qlJe encerra um

per;ooo militar de 20 anos e reintro
duz um governo civi 1. Em contrapar.ti
da. nenhuma reforma saci al çte peso
atrayessa a Nação. Ao contrã�io.
qua lquer reforma que �i er chegar� em

decorrência da bondade daqueles se

nhores ,!ue fizeram a transiça.o poH
tica de gabinete. infglizment.e, os

politicas. (luer dizer: não foi a' Na
ção que mudou política e .poHticos ..

mas politicas e politica pretendem
transfonndr a Nação. Mais uma vez,
mudança de' cima para baixo, 'cem os

politicas.
.

PoHticos: quem são es tes senho
res que; em mui tos casos, para mui
tos segmentos da população. não pas
sam de geni:; bem pagas e cem pode
res, mas só merecedoras de pedras o

vos e tanates? Tent:.. an ',os. aqui na

F�rb, ..
que, alem do .vot.o ob..rigatõ�ia,

, . � ,- ,'." '.� r._,nao dao um Olql�'á qualQu�,!: paI: • n'Oss'ô desprêparo �01110 Naca��'penll1-co e pr��erem ver � Congresso, ti ndo , pela oní sseo , que outros (o.assemb�e1il� � a'<; camara� fechadas, pot.i t icos ) , fa-çi'lm o nosso tr-abe I ho c�tal a +nut i l
í

daoe de tl11S senhores , mo pnvo . nuem �dbe?·
pagos regiamente con o dinheiro do
contribuinte. Eu não penso assim. Pe
ra mim, ruim ,com os poj It.tcos , pior
sem eles.

Porem, se 4 gana e o descontenta
mento são tantos contra estes senho
res em segmentos significativos . da
cidadania, qual e 11' forca Que '05 man
tém vivos, a tuantes e pr cso tores da's
reformas Que desejam e da ree ne t r-e

que 05 desejam, às vezes, ate contra
os interesses e a von tade-de ueçêot
Dineil dizer de onde advem esta for
taJeza que pennitiu que a'classe po::
litica enfrentasse. em 20.anos de
violência de um regime militar, r:itS
saçoes gcneraluadas, pllniç�s indis
criminadas, perspguições descabitlas�
Fr�chamento rio Congr�sso. corrurção,
jornalistas, empresarios, as bases,
tidelidade partidãrid, conchavos de
última hora, e, finalmente, eleiçoes
dificeis e eH.J!dntes, de quatro e'flI
quatro ·pnos? Aliãs. enfrentassem tiln
tos reveses e acabassem pron(wendõ
isto que a1 está: a virada da mesa e

a chegada ao poder. Dificil dizer de
onde os poHticos retiram estadi·spo-.
si<;:ao ql,fe os coloca, de novo, no ce!!,
tro do roder, apesar de imensos fato
res contrãrios e. ãs vezes, até con=
siderados intranspon;veis. T3lvez, a

origem de tudo isso seja o desafio
que a atividade roHtiGa oferece e

elnflolga os politicas. Talves, n�o se

.ld narla disso, mas simplesmente o

r

[Imil coisa. porém, ê mais do que
cei-ta. Vilões ou herôts , "qerri s ou
Si! n te s , a Nova Repiib 1 i ca, i nauqút-ade
c cu o governo Tancredo, ii obr-a dos
po l i t t cos . Este mérito ninguém pode
retirar ou neqar a eles. Evidentemen
te que a Nova Repiib 11 ca não ê a mi-=
nha repiib 1 i ca , nem a repiib 1 i ca da ria
çao , que 9 os tar i a de ter um qover-nê
e l eit cpe la via direta, Porém, e s te
repúb 1 i ca é a que o janei ro dos poli
ti cos nos trouxe e pode redundar nu:'
md poss i bi 1 idade vi ãve 1. com o exem
plo dado pela entrevista coletiva
qlJe o eleito presidente. Tancredo de
1\1mE'ida Neves, concedeu a jornalis -

tas nacionais e internacionais, dia
17/01/85. fato inédito a 20 anos de
autori tari srno mi 1 i tar �unuco. E a

partir do dia 15 e da 'vitoria de Tan
credo e da classe politica, I'espira:
se mais aliviado, a Nação tOnln fôle
go, não hã como ne.gar es ta e'/ i dén
c ia. e eu já estou pensando em morar
emfirJsilia.

Finalmente. até 'aqui, COO1 o Cole-

i��ç;l!'i!O�r!ii�: �ci�t���}����:� COJ�'
a consti tI/in te-já , devolva-se a for.
ça ã mobll izaçao popular para 'que a
Nova Rfi>lllíb 1 i Cd se renove com a �açao
.e o povo. Caso conrt'�rio. tudo isso
nao flassarã de engodo dos poHticos
impifLl"ji1os a "todos nos .

; Juizo de Direito da Comarca deGaspar

HAROLD�PABST
Ju i z d�D� rei to

Gaspar. >06 de dezenbro de 1984

o doutor ROBERTO fL\RTKÉ FILHO, Juiz
de Direito da Comarca de Gaspar, Es -.

tadode Santa Catarina, na forma <ia

Lei,�tc .. �.�_......•.•...........•

Pe lo presente ci ta PAULO JOÃO MEU

RER, brasileiro, casado, eg r i eu l r or
residente em lugar incerto e não sa

b ido , para os termos da Ação Ordiná
ria De c La ratcr i a de ineficácia de
Ai íenaçjio de Bem Imóve 1 e Fraude ...

de Execução e de Cence Iamcn t o do

Registro de Imó..:eis n9 113/84. mo

viGa por Besc FinanC'é.ira S/A Crédito
Financiamento·e Investimentos, con

tra Paulo João �eurer e Artigos Do
mésticos Assú Ltda, e despacho do se

guinte teor: J-se como requer. Edi
tal 'com prazo de 30 dias. Gs.. 23/
05/84. (as) Roberto Hartke . ilho,
Juiz de Direito. Após a Citaçãu terá'
este o prazo de 15� dias para contes�
tar o fei to ql,lerendo, ciente de que
não s.e defendendo presumi r-se-ão a

ceitos p�lo mesmo os fatç;� contra e

le .a legados. E para que não a legue
ignorância foi exp�d.p__.Q. presente,
q�e lido e achad'o conforme, vai ass_!:.
nado. Eu, Eulina Lade .... ig Sdveir4,E.:
crivã, o escrevi.

Gaspar, 25 de .outubro de 198L.

Juiz de Direito.

Gaspar. 25 de outubro de 1984

ROBERTO I{.'·RTKE FILHO
Juiz de Direito

ROBERTO HARTKE FILHO

:' JUfZO Dó OfRErTO DA COMARCA

�
GAS·

i ���t;IS�e Praçadsxff&to Ar-t . ,87 d.OCPC) . "venda em 1 a pjfãfa no di 22.
02.05, às 08: 00 hora s , {Pr-eç supe- em exerc.

r-ior a aval te çâo}. Venda'.em 231 Praça JUIZO DE 'DIREITO DA COM.ARCA DE: GAS-
no dia 08.03.85, às 08:00 horas ia PAR - se

quem mais der). local: Atrio do Fo- Edital de Citaç�o com o prazo de 20
rum. sito ã rua Ce1. Aristiliano Ra- dias.'
mos, 229, nesta cidade. Processo"proO O doutor ROBERTO HARTKE FILHO, Juiz)
cesso de Execução na 550-A/83. movi-=- � de Direito da Comarca de Gaspar, Es-
do por BANCO BAMERINDUS DO B�:\SIl tado de San t a Catarina, na .f o rma da
S/,� contra AUPfO 8RASSANfNI e ou- Lei. etc : .

tros , a sab"r: Um terreno situado na Pelo presente' ed i r a I cita PAt.:LO JO-
cidade de ! -ota , ã rua Pedro Ie i xe i ÃÓ MELIRER, brasileiro, cas ado , agrl-
ra de Mello, (Loteamento "Jardim sãõ cud t or , residente em luae r ince r r o e

Pio X), representado pelos lotes nas não seb i do , para os t e rmoa da . AçãQ
16 e 21, cán a ãrea total de 546,88 Ordinária Declaratória de Inef

í

cá.v-
m2, fazendo fr,ente ctm o lado impar da de Alienação de Bem Imóvel em
da rua Pedro Teixeira de Mello, em Fraude de Execução e de 'Cancelamen-
20,00 metros; funç1os, em 25.·j4 me- to do ReRistro de Imóveis n9 114/84
tros, que faz ccm terras de Pedro Ri movi�r�po: Besc Financeir� S/A Crédi:.cardo r4aes; extrema pelo laca direi-=- to Fl.i'h�nclament ..) e Ilivestlm�nt-", con
to, em 25,16 metros ccm terras oe tra Paulo João �eurer e-Artigos 00=
Antônio Jülio Marcelino, e pelo'lado mésticos Assú Ltda, e despache do se
esquerdo em.23,60 metros corri a rua guin·te teor: Cite-se Paulo João �eu=
Izidoro Maes, avaliado em Cr$....... reI' por i!dital com o prazo dr, 20
2.000.000,00. Edificado com umã casa dias. Gs. 12;09/6':'.� (as.) Roberto H3r
de alvErlaria d.e um pav'imento, cooe!_- tke Filhn. Juiz de Oireito-. Após a-
ta can Eternit! contendo a ãrea de Citação terã este o prazo de �S dias

135 m2 e que recebeu � na 226 da rue. para contestar o feito querendo, ci
Izidoro Maes. Oito imovel acha-se de ent'e de. que ""<I.ão se defendendo, pre

vidamente registrado no Cartório de sumir-se-ão aceitos pelo mesmo os

Reg 1 stro de Imóvel s desta C(;(J1arca. !��o�ã�o:�::u:l�g:�;!���:' fo� e;;���no lwro nO 02, matriculado 2.092 _

flcha nOO1- al/ahada em CrS : :.lo ('I pre�ente� que l�do e-a�ha�o co�
13.000.000:00. Total da aval lação. f�pne. valo aSSlnado: �u, Eultna �ade-
Cr$ 15.000.000,00. Dado e passado ..... wlg_Sllveua. Escnvat o escrevl.

nesta cidade de Gaspar, aos seis
dias do mês de dezembro de mi 1 nove

centos e oi·tenta e qua!ro. Eu. Eu!i
na L. Silveira, l:.scriva, o escreVl.
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Anexo

Os cegos voltaram a ver ós surdos
•

a ouvir

"Aposentados "
caem do cavalo A Àcimpevi - Associaçào Comercial

e Industrial da Micro e Pequena Em

prese - começou a dar, ja no fi na 1

. � . '_�
do ano passado, passos acertados em

r ano de 19�5 começou com uma boa 10
di r eçáo ao futuro. O presidente da

1(0tTcia para quem preza a justica. (1 Um ato q'ue_,lesou J Os inocentes entidade, Pedro Cascaes Filho, este-

Juiz da Vara dos Feitos da Fazenda, ve em BrasT1ia em dezembro com o en-

Nestor Jose da Silveira, conrlenou � 'b/· I cf tao candidato ã presidencia da Repu-
quatro deputados e 124 aposentados OS COTreS pU rees

I_ eve_m re_correr blica Tancredo Neves. Ele expôs os

da Assembleia Legislativa a �evolver - _ ideais da Aci�pevi, explicou seu fun
o di ',eiro tomado ilegalmente dos co Como favores politicas, a Assem- (1 advogado Acàc

í

o Bernardes, em cionamento e reiterou ao hoje pres
í

-

fres publicas. Isto representa � bleia Legislativa, que ate hoje sem- entrevista ii Gazeta do Vale, .disse dente a necessidade de se dar mais
triunfo da ação popular impetrada em pre teve cômando e mai.oria do PDS, que os "aposentados" condenados e apoio aos pequenos e micro empresa-
83 pelo criminalista Acaciô Bernar- beneficiou mais de 100 funcionarias considerados inocentes devem apelar rios. Todas as sugestões foram ouvi-

des, de Blumenau. e contratou outros. Todos foram "apo aó Tribunal de us t'rca , Isto porque das com interesse por Tancredo, que
Colocando-se na posição de um c i- sentados" com atestado medico e tudo - frisou - se a acusaçao não for pro prometeu mudar o a'tendimento aos pe-

dadao'comum, Acacio Bernardes impe- pelas mais diversas e inexistentes cedente cabe ao acusado apelar nao que�os empresarios durante seu govc�
trou a acão juntamente com o advoga- doenças. Assim, em 1%3, poder-se-ia ao juiz que deu a sentenca. no.

do Rômulo Pizzolati. A sentenca do encontrar um cego assistindo' filmes Ele d is se inda que são eng asas E, no inTcio de 1985 (dias 14 e

juiz condenou, alem dos "aposenta- em' Lages e um paralltico jogando fu- as declarações do deputado Juli Ce- 15 de janeiro), foi realizado em Blu

dos",'os deputados Heitor Sche , Ivan tebol de areia em Florianópolis. sar, presidente da AL durante

i
984, menau o encontro nacional para es tu-

Ranzolin, Artêmio Paludo e Epitacio' Este foi, sem dúvida, um ato tris que tentou encobrir a puniçao, rau dos finais visando a regulamentação
Bittencourt a arcar solidariamente te de corrupção praticado pelos ho- de. Julio Cesar ja havia dito o do estatuto da microempresa. Ao fi-
cam as perdas de danos, "repondo aos mens do governo. Quem arcou com os' processo demoraria dez anos, m de- nal dos dois dias de reuniões, foi
cofres do Estado o que foi recebido sa lãrios desta gente e com as co tra morou apenas um. Disse também re os tirada a Carta de Blumenau, onde os

indevidamente, com os ecrésc tmos le- tações de outras foi o povo (sempre acusados não precisariam devo ler.o empresãrios de todo o PaTs dispuse-
gais, conforme se apurar em execu-

o pov o ) . Com, a sentença do juiz, os dinheiro, mas terão que fazê-li ago- ram sobre o estatuto da microempresa.
cão". lloi s dos depu tados arro 1 adas "aposentados" são abri gados a devo 1- ra. E le afirma tambêm que a se ença "bs mi croempresas es tão com espe-
por Bernardes, Vasco Fur 1 an e Cezar ver o di nhe i ro recebi do. E:l es terão não e defi niri va por ter dup lo grau ra nça s de que terào uma a tenção mui-
Moritz, foram absolvidos porque , em-

também que voltar ao tr-aba l ho e ter de jurisdição, mas não o
-

sã to grande do novo governo federal".O
bora fi zessem parte da mesa, nao as-

este dinheiro descontado em folha o acusado pode recorrer. presidente da Acimpevi, Pedro Cas-
sinaram os atas de aposentadoria. Se eles não voltarem pagarão Carl Julio Cesar , com suas caes Filho, demonstrou qrande satis-

A vitória da acàopopu l ar de Aci!.- seus bens. t. se não tiverem bens, o'; esta prejudicando os que por fação por Tancredó Neves ter aborda-
cio Bernardes e i ned i t a no Pals. E a deput _.J_�condenados arcarão com a forem

í

nocentes c-dec larou Bern rdes. do o problema da microempresa'- em

prova de que já ê posslvel se pensar despe�. Eles poderiam não recorrer e s 'riam seu d i s cur s o , após a vitória no Cole
em coibir, atr-avés do Direito, os

Mas a' Assembleia prepara um novo prejudicados enquanto esperam que a gio Eleitoral. Pelo peso politico
-abusos de poder dos homens do gover- golpe. Ela quer abrir 3 novas vaqas Justiça o faça _automaticament por que representa a microempresa, as 18
nó, acostumados ii impunidade �or (alguem ja imaginou quanto dinheiro falta de provas, o que não ac ntece associações da categoria participan-
mais de vinte anos. f corrupção em jogado fora?) para reintegrar os apo na verdade. tes do encontro nacional, realizado
numerosos e importantes 'setores go-

sentaaos sem ter que demitir 30U pes nos dias 14 e 15, elaborou o documen
vernamentais t mau ta�nha proporção soas que Ia trabalham (mamam) sem te to denominado "Carta de Blumenau", em
que parece i nsti tuc i ona l i zada. As- rem prestado concurso. A ação popu-' busca de solução para os problemas
sim, descrente de qualquer solução, lar, no entanto, vai mais fundo e Pelós cà l cu l os iniciais, destes pequenos empres âr

í

os .

o povo passou a ter apatia a casa ca exigirã que sej�l demitidos os empr� des informou que cerca de 1 b t Fháo

so de desmando que em outros paTses ':Jados sem ccncurso, de cruzeiros deveriam ser

deV'
l v i dos

derrubar i a governos. .

pe los "aposentados". Ma-s, r: fazendo

Agora, ilf prossegLíJrem ós ventos as contas, ele conc ui u que, soma O encontro Nac i ona 1 dE' t�i craempre
de redemocratizacão, a esperança res ultrapassa a cinco oilhões em valor sas, realizado em Blumenau, nos dias
surge. Se o judiciaria conseguir se I corrigido. 13,14 e 15 do corrente mês,.sob a

tornar novamente independente e no- t
Bernardes disse tambêm q"\e esta coordenação da Acimpevi, levando em

vàs acóes populares foram'impe-tradas satisfeito com a sentença do ju,z. cons i der-acâ o o momento histórico que
contra atos de cor-rup câovu povo não

'r..•... �'..
'

,......
.1' lPara ele °lePisód�do ds�rve de atravessa nosso Pals, caracterizado

mais precisara ficar torcendo para (... .'

..
' exemp o para qua quer Cl a ao que, pela consolidação da abertura demo-

que os desonestos que. estão no poder

1
descontente com falcatruas pratica- cré t ic a que ora se materializa na

acabem no inferno. Ele poder-à por um

:.i..
das pelo governo (seja na sua cida- instalação de um governo respaldado

freio a suas mas intenções, e, pun'í- .

de, estado ou no Pais ) , entre . com no apoio da esmagadora maioria da
los. '!,..... uma aç'" popular para reparar os da- .pcpul ação brasileira, insirou-se nes

� nos. Isto ê uma forma de dar um bas- ta atmosfera de grande mudanças e a=-
ta ã corrupção. nimadoras esperanças com a 'final idade iAcâc i o Bernardes, que nas ultimas prec Ipua de:

"

eleições concorreu ao Senado pelo 10 - Advertir a sociedade brasi- I
PDT, dec 1 arou também que a ação popu 1 e i ra, os po

í f t i cos o governo para a Ilar contra a AL e os falsos aposenta relevância dO.papel que a microempre
Idos faz parte de sua filosofia a ser sa desempenha no contexto nac i onal ."

aplicada politicamente. Seu lema era 20 - Promover meios para que se
pela moralização d<? Senado. .

efetue o tratamento diferenciado e

A_b�talha da aça? popular cus tou] favorecido previsto na Lei na 7.256
a Acaclo Ber�ardes.ln�meras nOltes - Estatuto da Microempresa.de sono perd i do , f ínaí s d� semana e� 30 - Reconhecendo a importância da
tafantes e despesas com �lagens. Ele conquista auferida, reivindicar con

dec�arou nun�a ter recebldo �meaças "dições que conduzam ao aperfeiçoamen
e dl�se tambem que todo_o esforço.v� .to do estatuto em vigor, com a efetT
�eu a pena por_s�r a açao uma co i se va particip -são de representantes dês
JUS ta e necessar i a. te importante seqment o da economia.

-

---------------------------

I
----------------------------------------------------------------------.

L- � �__�--------�
�

I

MOLAS MARCHETTI

RUA 2 DE SETErBRO, 3648 - FONE: 23-0175
BLUMf::I"� - SANTA CATARINA

BLUMENAU·SC

UORSTADTc
MAUS

Dentista
Um IQ9.ar tranquilo

• I- '.��'."-J'" ,·:.i/.;ii.'.'i...;;:. ,.i:�;J.,'Wr\' ".

parci�:S#as compras

Amplo Estacionamento'
Café Colonial

SILVIO
o

RAMOS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 701

FONE: 22-1750 - SALA 10d

BLUMENAU - S.C.

31/01/85

Acimpevi deslancha
rumo ao futuro

CARTA DE BLUMENAU

:_Segura.nça econtorto
para seusfuhos,
Fone: 22.9429
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A�impevi contra Dorneles
A Acimpevi - Associação Comercial'

e Industrial da Pequena � t'lédia Em

presa - é contra a indicação de Fran
cisco Dornelles (sobrinho de Tancre�
10 Neves) para o Ministerio da Fazen
ia.

-

A Acimpevi se baseia em vãrios fa
�os, destacando que Dornelles sempre
'oi contra o estatuto da microempre
;a, esforçando-se para ajudar os

jrandes grupos. Ele é acusado também
,
le ser o mentor das grandes cargas
:ributárias para o País e sempre foi
rss'es sor fiel de Delfim Netto, acorn

lanhando-o em suas a�danças e nego
:ianças. Dornelles ê visto como im-.
"iqo rios microempresá-rio.s.

'

Schmidt acha que o novo governo representa
melhores condições pata prefeituras do PMDB
. o prefeito Danilo Schmidt (PMDB)

Ae Rio do Sul afirmou, em entrevista
i Gazeta do Vale, que i eleição de
Tancredo Neves significa uma nova es

perança para as prefeituras de oposl
ção. Ele ressaltou'que e grande � Wiegand Eger, secretário do Plane
di scrimí nação por parte do governo, j amerrto da prefeitura de Ri o do Su T;
,do Estado em relação ãs prefeituras explicou os principais ponto� neces-

.

do PMDB e citou .o caso .de Ri o do Sul sâr i os para a contenção das che
í

as

que; atingida por duas enchentes ca- na cidade . Um-deles e o rebaixamen'to
,tastrõficas, nada recebeu de auxilio, do salto Pilão, no rio Itajaí, que
enquanto prefeituras do PDS menos a- estã há vários qUilômetros do centro
t+nqi das conseguiram

í

niimer os benefí da cidade. Será neces sâr
í

o a retira-
c i os.

' -

da do fundo do ri o numa extensão de
Depois da eleição de Tancredo -

-

um quilômetro, pois antes dele o .le i
disse o prefito - é provãvel que tam to afunda rapidamente para depois se
be-m o governo estadual passe a da-r l,n1lo Schm1dt 1 t d

.

t
-

'e evar ire en o rmn a agua.
mais atenção a Rio do Sul. Aminin- tão f�� ie Iadas em galpões e que pre- Alem disso, é preciso a l arqar o

clusive jã concedeu uma audiéncia a,cisara! 'onstruir mais 2�0 'casas popu rio, retirar diversas curvas exagera
Schmi dt na Capi ta1. 1 ares lêm di sso , el e des tacou a damente acentuadas e pr anover a retl

Danilo Schmidt jã conversou p.es- impor t ic
í

a de obras de saneamento rada do aterro numa ponte .constn{ída
soa lmente com Tencr.edo Neves Dor vã- que rei I i zou em ba i rros como o Canta em Lontras. Tudo i sso pronto, a

'

en,.

rias vezes e este prometeu cuidar di Galo, !�ntana e morro da Boa Vista, chentr maior Cairã de 13 metros para
retamente para que verbas 'enviadas todos � bres. Em 84 foram/instalados. seis, o que jã é possível suportar.
ã prefeitura sejam realmente repassa cinco ê 1bul a-tõri os medicas e para 85 Com os 13 metros Rio do Sul '·fica
das. O prefeito disse também que seu prevê- também a implantação de jar completamente submersa.
maior desejo com a tomada do poder dins e reches.

- -

O orçamento para 85 - expl icou E

pela oposição é que haja mais dt s tr-í Tamb n �e farã necessâr
í

o em 85·a ger - ficará em torno de 5 bilhões,
buição de recursos aos pouco fav ore- recons f [çao de 7 pontes penseis. To o que ê considerado, muito pouco. Mas
c idos e que o governo federal passe das as do município foram des truf muito da econania foi perdido com as

a dar destaque rara as' obras de con- das pe enchente em 83 e mesmo, ,re- , cheias de 83 e 84.
tenção das' che i as. formada. cai ram novamente em 84. As chei as provocaram um

'

fe.r>"'""'cno
.

"Daní D Schmi d t des tacou tambêm o imobil i ãri o na ci dade, fazendo com

OBRAS trabal h, da prefeitura no sentido de que as ãreas nobres dêsval ori zassem
relocar �mpresas atingidas pela ãgua. por completo e os morros adquirissem

Sobre as obras que vem realizando Para isq foi escolhida uma ãrea pa- preços muí to altos. Toda a cidade es

em sua segunda administracão frente ra o pa� ue industrial. Lã, as peque tã subindo e a prefeitura estã pavi�
'a prefeitura de Rio do Sul, Danilc nas emp is as terão a vantagem de mentando as req.í ôes altas para faci-
Lorival Schmldt afirmou que sua pric constru efe i tór ios comunitários, o l

í

t.ar; a natural subida-dos que tem
ridade agora é com a habitação. Elê que trar 'i;nefícios para os treba- suas casas atingidas pelas enchentes.
esclareceu que 24 "famílias ãinda es- lhadore ,);ee�c�on�o;m�i�a.:.pa�r�a�o�s�pa�t�r�õ�e�si·.:==;==;;==:;:-iiiiiiiiiiiiii

Prefeitura M'lmiciPJal de Gaspar

Prevenção das cheias

Clube Musical São Pedro
o Clube Musical São Pedro é forma

?? pela Banda S�o. Pedro, pelo
_

Coro
'�s�o_Santa Cecllia e pela Escola de
\1uslca.

A Ba�da Musical São Pedro, a pri
ne ir-a a ser fundada foi quem inici ou
o Clube Musical São Pedro em J946. O
COI'i11 Santa Cec

í

l ia tem como data de

reorganização o ano de 1958.,
A Escola de Musica'foi iniciada

no ano de 1977. Esta escola tem comn

objetivo princinal preparã� novos e-

1 emntos para, o coral e banda.,
O Coral Santa Cec tl t a tem como ob

jetivo primeiro abrilhantar missas
festivas, divulgãndo a musica sacra

propriamente dita. A musica folclóri
ca e popular também estão

í

nc lusas
no seu repertório.

.

A Banda São Pedro tem' o seu reper
tório bastante variado. Seu objetivõ
é cultivar e difundir á arte musical

) , ......

na rnuru c i p i o .

Egon Bohn e o coordenador do clu
�e e João Bohn coordena a Banrla. Ce-
1 i ne Gaertner Bohn ê re�po(lsi;'ve 1 pe-
la regência.

'

IMPOSTO PREDIAL E T E R R I t O R I A L URBANO

VENCIMENTOS: 18, PARCELA ATÉ .31,q§,1985
28, PAR CE LJl. ATÉ 31.05,1985
38, PARCELA AT!: 31.07,1985
q8, PARCELA ATÉ 30,09,1985

..

ALVARA D E L I C E N ç A

VENCPfl,ENTOS� 18, PARCELA ATÉ 31 DE MARÇO DE J.985
2�, PARCELA ATÉ 31 DE JULHO DE 1985
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I M-P O S.T O S OBRE S E R V I ç O S DE Q U A L QUE R NA T U R E Z A
PJlR� os ENQUADRADOS

Colaborador.es
Ce rv as

í

o Tessaleno Luz, José End ocuç as

Martins, Nagib Barbieri, Ivo 'Tarcos

't]eis, Luiz An
í

ce t o Mund, frei Aroldo
Koeller, frei José C.' Timmermann, Gil
berto Schmidt e Dari.,o De s ch amp s ,

Ut�A PlJBLICACAC' DA .GAZETA" DO VALE COMU
NICACOFS· LTDA., t.G.�.M.F. 75.401.224/
0001':0:4' t: W.!lé'tJçâo MuniCipal nO, ,980.
Cir.culaçà'o· e�tadual.l. A,_§::;i_nqt;.tità!: qr$:',
20. OCO. .; �S�il'ê;: '-'aJeihdaf,d-g;� :�é�mfHtidi.!.-
de s s/n9 5- �;. "'�'lII' ';.':'�-â'i-B�r .- �.,
SC. Rédaç\!:9b' .<; !'t:e!'g"��_t.ák'",,,
gem ��.X\1 ,

"', .ró.� 342 .,. 20 ãrr
dar, sal-a's- 210/.21h""_".!oflé: (Q473) 22-
9447 - B'Iumenau., - Santéj Catarina.

18, PJlRCELA

28, PARCELA

ATÉ 51 DE MARÇO DE 1985
'ATÉ 31 DE JULHO DE 1985-

COLABORE COM A AQMINISTRAÇAOJ'RECOLHENDO SEUS TRIBUTOS EM DIA E DESFRUTE
,DO DIgEITO DE RECLAMAR OU REIVINDICA"R AS MELHORIAS QUE O SEU BAIRRO OU
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'i. t

ÁDMIr:HSTRAÇAO ",

TARCtSIO--DESCHAMPS Luis CARLOS' SI?ENGLER
PREFEI-r&>'�, VICE-PREFEITO
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BelaVista: um bairro que se expande
e se torna opção para bem esidir

,

Morar no bairro Bela Vista torna
se, a cada dia, uma vantajosa opção.
t lã que, numa ãrea livre de enchen
tes, estã localizado o I<esidencial
Bel Vista, um conjunto de apartamen
tos projetados dentro das mais moder
nas normas de conforto e funcionali�
dade. r lã tambem que se encontra à
mão toda a sêr

í

e de servi ços bâs i co; .

O bairro oferece padaria" farmã
cia, supermercado, lanchonete, lojas
churrascaria, Posto de gasolina,arou
gue e ate posto de troca e venda de
bot.í.iões de gãs'. E todos estes �sta
belecimer.tos situam-se a distancia
nunca superi or a 300 metros. Quem vi,
sitar o Residencial Bela Vista, por
exemplo, poderã conferir a funciona-

l LOJA SLU-TEX
-

_Gaspar, o bairro estã a 5 quilomêtros
do centro da primeira e a oito dD

• centro da segunda cidade. O Bela Vis
ta e" hoje, o bairro que mais cresce
em Gaspar e e procurado Com frequên
cia por blumenauenses.

Servido por duas linhas de ônibus
urbanas (Rodovel e Verde Vale), o Bé
la Vista ofer.°ce � vantagem de ter o
transporte praticamente de 15 em 15
minutos em direção à Gaspar 04 Blum�
nau. '

A ãrea entra 1 do bairro,
pela rodovla Jorge Lacerda,

-

1 i dade da ãrea. As compras no, local-da sempre por guardas de s

dispensam o uso de 'automóvel. E só contratados pelos comerciant
.andar um pouco. dâ, por extensão, tr-anqut lid

Localizado na divisa de Blumenau meradores do local. E 0 que

PADARIA, BELA VISTA

Pão, leite e suprimentos para o

lar não faltam no bairro Bela Vista.
A Padaria'e Mer�ado Bela Vista aten
te a toda a ãrea com o fornecimento
de produto� frescos e séleciQnados.A

à Padaria funciona também um
min' ado que deverã ter suas ins-
talações aumentadas em breve.

Lauro e Nair, os proprietãrios,a
temdem �essoalmente das seis da ma

nhã às oito horas da noite, {nclusi
ve,aos domingos e feriados.

A Padaria estã localizada defron
te ao Residencial Bela Vista e a 5U

Situada a oucos metros do Residen metros" da Chyrrascaria Recanto Ga� -

cial Bela Vista, a loja Blu-Tex forne cho.
ce todos os produtos texte ís fabrica
dos em Blumenau. Lã podem ser. encon -

trados 'as marcas Artex, Emerson, He
ring, Mafisa, Lancaster, Malwee, Ma -

trice etc.
'

Especializados em confecções,a Blu
Tex, oferece malhas, toalhas" artigos
de cama mesa diretamente das fãbricas
o que garante ao consumidor' um
compensador.

Consultas podem ser feitas
DE' 1 (J fone (0473) 22-4976.,

.

. Residencial Bela Vista

Aqui a prestação sobe

igual ao seu salário.
Fone: 22.9429

Residencial Bela Vista

Segurança e conforto
para seus filhos.
Fone: 22.9429

Residencial Bela Vista

Prestações do ano passado.
Aproveite,

Fone: 22.9429

Residencial BelaVista

Apartamentos prontos
totalmente financiados. ;

Fone:22.9429

No Bela Vista co

mer nunca foi o pro
blema. Ouem quiser
conferir e entrar

na Churrascaria Re
canto Gaucho. O pro
pri etri o da 'casa�
Osmar Zimmermann,
supervi si ena 'pes
soa lmente o traba-
1 ho de' uma competen
te equipe de gar-=-'
çors que se especia

Tanto no inverno como no verão é liza também a'aten-=
agradãvel passar algumas horas numa der turistas.
mesa de bar com amigos ou com a'famí
li Para quem reside no Bela Vista- A Churrascaria Recanto Gaucho ser
isto e possível sem necessidade' de ve 13 variedades de carne no seu j a

, se locomover à l onqa di stânci a. conheci do espeto corr
í

do. Fl a possui Servi ndo à todos com uma equi pe bem
A lanchonete Saramandaia, cujo pro ainda um balcão de frios onde o cli- treinada de funcionãrios uniformiza -

pr l e târ+o-, Pedro ·Deodato Walti'ick, ii' ente pode saborear diversos tipos de dos, o Posto Coelho fornece combustí
tende pessoalmente no balcão, serve sobremesas gratuitamente. E pode ain vel para automóveis e caminhões. Lã a
os mais variados tipos de lanches,re da repetir quanto quiser (ou puder dona de casa pode adquirir gãs de co-
ri gerantes e cerveja, Pedro Deodato aguentar). zi nha e o motori s ta ter à di spos i cão,
garante: "pode vir que a cerveja' e A Churrascaria Recanto Gaucho �- uma borracharia.
geladíssima". _

.

tende tsmbém a casamentos, aniversã- O Posto Coelho faz tambêm troca de
Com mesas ao ar l ivre , a 'lanchone rios, batizados e, c�unhões.E, logi- õleos e lubrificantes, dispondo ainda

te S,aramandaia atende diariamente (e camente não faltam as mais diver-sas .de lavação.
aos sábados e domi nços) ate às 23 ho marcas e qual i dades de bebi das para Si tuado bem defronte ã Churrascari i
raso Mas se alguem quiser ficar 'um o acompanhamento. A,Recanto Gaíicho a Recanto Gaõcho, o Posto Coelho tem
pouco mais não tem problema... _tende a pedidos e reservas pelo fo� condições de atenoer'à demanda de to-

ne (0473) 23-0323. da a região. \

LANCHONETESARAMANDAIA'���������������������
";� I CHURRASCARIA RECANTO GAÚCHO

com o residencial Bela Vista, onde,
numa ãrea verde completamente cerca

na, cri anças , podem bri ncar sem de i
xar preocupaçêes aos pai S. Só hã uma
entrada para os edificios, e esta e
controlada diuturnamente por um por
teiro na guarita.

E possível ate que muita gente
não tenha percebi do alguns de ta 1 hes, .

mas o Bela Vista trnasformou-se num
bairro residencial que oferece,a cus
tos baixos, a segurança e o conforto
de uma ãrea nobre.

É no Bela Vista qqe estã localiza
do tambem, o Bela Vista Country Clu
be, um dos-mai s sofisticados da re�
gião. Ele e.mais uma opção aos mora
dores do bairro.

vigia
urança

o que

FUNDIÇÃO IDEAL LTDA

A Tornearia e Fund+tâo Ideal foi
fundada em B 1 umenau em�"1975 e t ans
ferida para Gaspar em 1977 e tem co

'mo propr ie tàr
í

os Cur.t e Siegmar Spri
�.

-

. A empresa e especializada na in
dus 'f al i zacâo-de metais nã» ferro -

sos e usinagem de aços.especiais pa-

ra i ndiis tri as tex'te i s.
rla abastece as regiões norte e a

grande São Paulo tende ini.ciado em

1984 exportando para paises da Ameri
ca do Sul. Localizado no bairro Bela
Vista, a empresa e �onsiderada uma

das que mais se expandem na região e

.contr
í

bui com dezenas de empregos e

para a economia do município .

.. POSTO COELHO'
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