
I Beleza
A farmá'cia São Pedro está oferecendo

consultas grátis do dia 27 de julho a 4

de agosto com especialista da Coty, em

presa que fobricc produtos para o embe
fezal1lente da mulher.
As interessadas na promoção receberão,

também grátis, aplicação de produtos Coty
com a

.
especialista.

O atendimento !lerá feito no ginásio de

esportes João cios Santos, onde a São Pe

dro pcrticipc da primeira FACIG.
Reservas pedem ser marcadas pelo fone

32-0622.

Expo·feira.
De 24 a 28 de julho, em Timbé, acon

teee a 6� Expo-Jeira de Gado Leiteiro do
Médio Vale do Itajaí. A promoção é do,
Núcleo da Associação Cctcrinense de Cria

dores' de Bovinos do Médio Vale, cuja sede
está em Timbó e tem patrocínio da Pre

feitura Municipal' de Timb6.
Durante os dias da Expo-feira, haver6

financiamento bancário, julgamento de "ani

mais e serviço de bar e- cozinha.

SlIbtração
.

O gerente da empresa Anastácio Dietrich,
filli:.. de Gasp.ar, que atende pelo .nome de
Mário, declarou, nesta semana, que não

publicaria mensagem parabenizando moto

ristas e cólones por' um motivo: A Gazeta
110 Vale, segundo ele" não é lido.
Talvez seja porque ele não saiba ler.

Afinal, na venda de dois mil tijolos, o em

'presa costumo enviar uma centena o me-

110S poro o cliente. Convém o todos confe-

.
rir os compras no referido estabelecimento,
pois alguém lá não sobe contar' direito.

Na sexto-feira, à noite, no Alvorado, hc
verá baile com sem mecânico e entrada

franco, onde será escolhida a garota uni

versitáric de Gaspar. A promoção é da.
Associação dos Estudantes Universitários de

Gaspar e está inserida no Primeiro Festi

val de Inverno.
O início está previsto paro as 22 horas.

Crech,e
Convocada extraordinariamente, pelo pre

feito municipal Tarcísio Deschamps, duran

te o recesso parlamentar, a Câmara de Ve
readores de Gaspar transformou em Le'

projeto oriundo do executivo, pelo qual é

autorizado a recebimento, por docção, do
sr, Wolfgong Weege, uma área': de terras

de 3.615,97 metros Quadrados, no bairro
Belo Vista, em Gaspar, destinado. exclu
sivcmente O. construção de uma, creche.

A C IDASC 'avisa aos criadores interessa

dos em adquirir novilhos leiteiras .pe!o sis�

temo troca-troca, que poderão fazer ins

crições junto ao escritório da Cidcsc, no

Sindicato Rural.

Dé 19 o 11 de agosto Brusque comemo

ra 125 anos. Extensa promoção está sendo

elcborcdc pela Prefeitura local. O prefeito
Celso Bonctelli e seu vice, Zeno' Heir.ig,'
prometem muitas atrações para os turistas.

Bacel
Terço-feira, à noite, o partir dos 20 ho

"res, houve palestro e proiecão de slides por
Lauro Bccce, assessor d ...mbiente da
Prefeitura Municipal de Blumenau. Baeea

-·falou no Alvorado durante programação do

'I Festival de Inverno. A exposição agradou
aos que assistiram, despertando profundo
'meditação sobre o perigo d� desmatamento

• polui!jão no região.

•

Fiscalização da faíma
eutue depredadores ..
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Trinta estendes foram construídos no Ginásio de Espor
tes João dos Santos, erP Gaspar, para a realização da Pri
meira Facig - Feira Comercial e Industrial de Gaspar. Io-.
orde,' da por RuI. Zimmermann, presidente da Agart - As
sociação Gaspilrense dos Artesões, a Facig é a maior feira já
realizada na cidade.

.

O local foi preparado por operários da Prefeitura, que
colabora na realização do evento turístico. A montagem foi
supervisionada por Álvaro Ferreira, proprietário da Farmácia
São Pedro, e Aldo Pereira, da Comércio e Representações
Sivaldo, além do próprio Rui' Zimmermann.

"

A idéia nasceu da Agart e está mobilizando toda a

comunidade gasparense. O início foi marcado para o dia
. 26, estendendc- e até 4 de agosto. De segunda a sábado
a feira fica aberta ao público das 4,6 às 22 horas e aos

domingos das 10 às 22 .hcres,

Quem for à Facig poderá presenciar desfiles de modas
de empresas qasparenses todas as noites. No dia 26 o des
file será feito pela Beutique êrezlelle e em seguida pela
Emerson. No dia 21 desfilam Cherri Modas e Ki loja. No dia
28 é a vez de leias Bolomini, mica Modas e Ienter Modas.

No dia 29 voltam a desfilar a Emerson e' a Grazieli,
.

seguindo-se de Ki loja e (herri Modas no dia 30. Para o

dia 31 estão programados desfiles da (enter Modas e Tilica
Modas. N'o dia 1.0 de agosto retornam à passarela a Realce
Modas e Gabi Modas. Dia dois desfilam novamente a Émer
son e Keka Confeccões. Para o dia três serão três os des-

,

files: Gabi Modas, 'Bolomini e Realce Modás. No encerra

mento, dia 4, desfilem Keka Conie.ccões, Círculo e Kátia
Modas. Ou'ando houver dois desíiles, <>, início será de 20
e 21 heras. Quando houver três, será às 19, 20 e 21
horas. Os horários poderão sofrer alterações.

-------- ------ -_ .. _-_., .
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VAM:OS SALVAR A PREVID!ÊNCIA
PA�A SALVAR A .SAúDIE �!DO plova

. ""'lI
o rosário de fafos desagradáveis que vêm, Qtorrendo nas portas

dos hospitais com a falta de atendimento aos contribuintes e o mau
atendimento aos pacientes coloca a falta de crédito a que chegou
a Previdência Social neste país. Além disso, o envolvimento. das
administrações dos hospitais ao impor cobranças de despesas aos
pacientes, em vez de cobrarem do INAMPS; as fraudes praticadas

.
contra o próprio INAMPS em benefício de hospitais � de equipes
médicas; tudo isso leva a Previdência Social _:_', órgão do governo
responsável pela saúde do povo, pago pelo povo�- a.ó mais com
pleto descrédito e à mais completa desmoralizaçãó� Seus .funcioné
rios são obrigados a fazer greve. Os médicos passain a atender de
forma displicente os seus pacientes, E o povo vai pagando caro para
ter tudo isso e apenas isso como benefício. E enquanto a Previdência
Social pública vai caindo, quem sobe no faturamento s?- enti
dades privadas (segurQs saúde, prev-saúde e congêneres), muitas de
las multinacionais da saúde geradas pelo capitalismo selvagem. As-.
sim, o coníribuinte passa aos poucos a pagar em dobro - pagando
o que lhe é imposto e pagando o que lhe é opcional - para se

garantir, quando a garantia deveria vir do próprio Estado. Precisamos
salvar a Previdência Social: ela pertence a ledes, a fados os con
tribuintes. É preciso definir o seu âmbito de ação: atendar a saúde
do cidadão e atender aos aposentados. IÉ preciso controlar a arre
cadação (a obrigação de pagar), como é preciso controlar a aplí
cacão dos recursos (manutencão do sistema de saúde - médicos,
hospitais, ambulatórios). Se for preciso rever toda a estrutura do
sistema, que se reveja: vamos cobrar de quem deve; vamos cortar
do quadro de pessoal aqueles que não produzem; vamos redistribuir
tarefas (dos seis mil funcionários da Previdência no Estado de se,
três mil estão em Florianópolis; pode?!); vamos rever os convênios
com hospitais ... Tudo deve ser revisto na Previdência. Salvar os
benefícios sociais da Previdência é contribuir para salvar a saúde
de nosso povo. Ele merece,

Interferên(ia Indevida
o episódio da eleição e nomea

ção da diretoria da Escola Básica
Ivo de Aquino, em Gaspar, está
dando pano pra manga. O diretó
rio do PDS local, descontente, com
a indicação da professora Noeli .

Noêmia Dadam Santos, feita pela
4a. VCRE, promete renúncia co

letiva se permanecer a escolhida

pela 'Coordenadoria Regional de

Educação, Vamos relembrar os fa
tos. Estando vago o cargo de di
retora da Escola Básica Ivo de

Aquino, foi . realizada eleição pa
ra a definição da nova diretora.
Votaram os professores do esta

belecimento e a diretoria da Asso

craçao de Pais e Professores

(APP). Resultado: Zita Zélia Bei
ler Dallarosa foi a mais votada c

Noeli Noêrnia Dadam Santos foi
a segunda mais votada. Levados
os nomes à 4a. VCRE, a professo
ra Noeli foi a escolhida, por pre
encher os requisitos do novo Pla
no Estadual de Educação. Ou se

ja: Noeli é formada por curso su

perior; Zita é formada apenas em

2Q Grau (Normalij ' ). Ora, o no

vo Plano Estadual de Educação
prevê que os

.

diretores de estabe-.
lecimentos rle ensino sejam forma
dos em nível superior. O PDS de

Gaspar, no entanto, discar
-

, ale

gando que o novo Plano Estadual
de Educação ainda não está em

vigor, mesmo que � prática venha

sendo observada nesse sentido. O
PDS de Gaspar quer que a dire
tora seja a professora Zita Zélia
Beiler Dallarosa, que há muitos a

nos leciona na Escola Básica Ivo
de Aquino. Na verdade, existem
outros detalhes por detrás dessa
história. A 'professora Zita perten
ce a tradicional família local, vin
culada a ex-Arena e ao PDS. Já.

.

a professora Noeli tem parentes
co com o slecretário da educação
do Estado. professor Moacir To
mazzi. Donde... o puxa daqui e

empurra dali. Sob o enfoque po
lítico, o episódio está desgastando
o PDS de Gaspar,. ao envolver-se
em questão tão miúda. O fato é

que a interferência partidária até

pode ser útil, desde que beneficie
Q ensino e a educação em geral.
Mas no momento em que a V-:es
tão se transforma em disputa in

trapartidária na ocupação de car

gos, o jogo é perigoso e vai deixar

sequelas dentro e fora do partido,
dentro e fora da escola. Há' que
se apelar para o bom-senso, com

o fim de se evitarem episódios la
mentáveis como esse. Sobretudo,

quando a pessoa do prefeito, que
é do PDS, deve ser poupada pa-
ra o bem-comum... O prazo está,

dado: até o fim de julho, o diretó

rio do PDS de Gaspar quer uma

resposta do Sr. Governador .

Tomou posse no dia' 22 a nova

diretoria da JDC (Juventude De
mocrática Catarinense) de Gaspar,
A eleição, ocorrida dia 1·3, ele�
geu Pedro José dos Santos para

'presidente, Gerson José Zimmer
mann para vice e Gáudio José
Zuchi para secretário geral.

Gerson Zimmermann; ex-presi
dente e atual vice, disse que a

JDC, considerada sempre um a

pêndice do partido, quer agora lu
tar pela sua posição de uma mai
or participação nas decisões po
líticas. Ele declarou também que

í
I
I
I

SILVIO RANGEL FIGUEIREDO

o discurso mais caro do mURdo'

LOJA RO,ANA
VEST{lARIO

FEMININO ., MASCULINO - INFANTIL_

.

Rua Amaro Muller, c.,

MARGEM ESQUJlRDA

O discurso de 30 minutos gra
vado pelo preside'ite José Sarney
e exibido segunda-feira à Nação
custou a "insignificância" de 250.
milhões de cruzeiros (era para ser

500 milhões, mas ele conseguiu
um poético desconto).
A fala do presidente foi gravado

pela _ Globotec, subsidiária.da Re

de Globo. Se gravado pela TV
Nacional (que é do governo e sus

tentada com o dinheiro público),
o sp.ngelo discurso nada custaria.
Mas José Sarney, querendo dar

o "padrão Globo de qualidade" ao

programa, resolveu gastar o salá
rio de um. trabalhador durante 58
anos em trinta minutos. Deu tam-

bém pelo menos cinco casas para.
a R:ede Globo, enquanto poderi
am ter sido doadas a operários.
Enquanto verbas são cortadas.

nos benefícios sociais e se fala em.

austeridade, o presidente é o pri
meiro ,a dar Q exemplo errado.
Ele não poderá conseguir o . apoio
popular de que diz precisar se co

meçar a deixar "furos" como este,
Com este dinheiro, pelo menos

'250 crianças que morrem de fome
no Nordeste poderiam ser salvas.
com 1 milhão em comida.
O discurso do presidente na sé

gunda-feira custou mais caro que
muito perfume francês. Só que
não cheirou bem.

.

JDIO QUER DIEBAT'E OOM OS PART'IDO,S
o jovem foi sempre mantido à

margem das decisões durante os

últimos anos e, agora, deve partir
em busca de uma maior influên
cia na� decisões políticas.

Zimmermann lançou um desa
fio: ele convidou representantes

.
de todos os partidos legalizado.
em Gaspar para um debate com

os universitários da cidade. O vi

<e-presídente da JDC diss ... estar

disposto ii marcar uma data e es

pera obter resposta afirmativa dos
.

que forem convidados.

LEVE NO O'ORAÇ.iO O' "CORAÇ'ÃO DO VA�LE"

EXPEDIE.NTE
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I Dário Deschamps

Gazeta do Vale -, Página 3

Partidos não faltam para aqueles que ainda não se encontraram
dentro e fora dos tradicionais PDS, PMDB, PTB, PDT e PT. Exis
tem os de extrema esquerda (PCB" PC do B), os de centro (PDT,
PMDB, PTN et alii) c os de direita (PFL, PDS). Aliás, esse critério
<te posição não paga mais. Melhor seria dizer o seguinte: há os parti
<los de tendência comunista (PCB, PC do B), os de tendência socialis
ta (PDT, PSB, PT), os de tendência capitalista (PDS), os crístãoã
(PDC, PSC) e outros que ainda não se identificaram totalmente (PFL,
PH, PTB, PTN). Uma recomendação: se você quer filiar...se a um par-:
tido político; tome cuidado -' existem {JS ideológicos (PDT, P�B, PC
do B, PT. PSC, P_DC, PH, PSB) e existem os caça-dotes ou fisiológi
cos (PDS, PMDB, PFL, PTB). O futuro vai pressionar os) parti-los
políticos para que digam claramente a que vêm. Em todo o caso, ana
Use e se posicione.

---1i--
,'_ O pronunciamento do presidente Sarney propõe cinco pontos bá
sicos: liberdade; desenvolvimento; opção social; identidade cultural;
soberania e independência. A mensagem, 'bem estruturada formal e

conceitualmente, P2r si mesma imprime um novo ânimo à Nação.
Sarney diz claro para quem governa e como governa, Valeram os me-r

seS] de conversas, contatos e reflexão. Valeu o ensaio político e admi
nistrativo: f o r am removidos entulhos ditatoriais (s u b I e g e n das,
.voto vinculado, censura), foram permitidos novos partidos, o voto ao

analfabeto.' Conseguiu-se reduzir a inflação anual de 250% para 140%

(janeiro a junho). Alguma coisa de novo .começa a dar vida ao país:
a reforma do ensino, a reforma agrária, a reforme de lei de greve. A

política, a economia, a sociedade adquirem nova face: realmente há
um esboço da "Nova República" - consolidado na mensagem _

de

Sarney. Há um projeto: objetivos claros, estratégias claras. Há um

clima de confiança.
---{:{-

O Partido da Frente Liberal contá em Gaspar C0m Luiz Fernando

Polli, Luiz Augusto pOlli, Leopoldo Jacobsen, Wilson Bornhausen. É
a arrancada: outros nomes de destaque deverão compor nas próximas
semanas o grupo. É só esperar. Esquecia-me: o vereador Braz Quinti
no também ingressou no PFL. Agora a Câmara Municipal tem três
bancadas. Mais trabalho para a secretária Ieda Beduschi.

, --{:{-
Pode assustar, mas não é grave. As adaptações dentro do PMDB

e. do PDS resultam: da "mistura" que eram e são esses dois partidos
"fiados em épocas de ditadura, NmlOS tempos, -,lovas leis, novas possi
bilidades de formação de partidos políticos. É natural que cada uni

. procure -o seu caminho. Muita coisa ainda vai ocorrer até dezembro.

Aliás, o Partido Socialista Brasileiro, à frente o escritor Antônio Hou-

aiss, já começa a ganhar espaço em Santa - Catarina. Vai crescer e vci

se solidificar. Tem doutrina definida, que pega pra valer.

FOTO MARY
, Fofos para casamentos, aniversários e batizados; álbuns para retratos,

filmes coloridos. Em promoção bolsas, álbuns, chaveiros.

Rua CeI. Aristiliano Ramos - fone 32-0550 - GASPAR - SC

LIViRARIA E BAZAR SllV,tt
MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITóRIO

Fone: 32-0360 - GASPAR - SC.

--------,--.. _--�--_.-

CÂMARA flUJNUJU'AL
E ASSESSORIA

ROBERTO DUU] SAUT "

Uma das grandes dificuldades do pl>d�r legisiativo Municipal é man
ter uma asséssoria adequada à netp.s�idi:'lde própria do município. Essa
diliculdade está interligada à dificuldJd·'" financeira da Prefeitura Munici�
pal, enfraquecida pela política tributária imposta aos municípios pela União
(enquanto a tão badalada reforma tribut'Íria não acontecer). Entretanto, te
mos notado que, em termos, há' uma grande' dificuldade nesse sentido por
parte da Administração Pública conjugada com a falta de interesse das
Mesas Diretoras em formar para o Poder legislativo um quadro de funcio
nários que venha atender as necessidades mais básicas de uma Câmara
Municipal.

,� incrível que em alguns municípios catarinenses ainda tenhamos Câ
inaras Me

. -s: is sem tnntabilidade própria, quando toda compra, todo pa
gamento é feito através da contabilidade da Pretelíura, incluindo o paga
menfo da remuneracão dos vereadores. Da mesma forma acontece em ter
mos de Direcão Ad'ministrativa da Câmara Municipal; não é raro vermos
Câmaras Municipais, cujos diretores são ao mesmo tempo diretores da
Câmara e direícres dê um departamento da Prefeitura.

--'

Prega-se muito a independência dos Poderes legislativos e esquecem
os def�'lsores que esta autonomia começa a partir da auto-organização da
Câmara Municipal. Se o Poder Legislativo n-So pode, ter vinte ou trinta
funcionários especislizadcs, que tenha apenas três; um na área 'adminis
trativa, outro na área financeira e um terceiro na área féenlco-jurldice (pro
cesso legislativo).

O importante é que as Câmaras·Municipais criem a consciência da
importância dessa assessoria; a mínima que' seja. Isto vem facilitar e am

pliar a atividade legislativa.
, Nós, que vivemos numa democracia sabemos que o vereador repre-

senta todos os níveis dos seícres de uma, comunidade e que não se pode
escolher este ou aquele vereador, com maior ou menor conhecimento; a po
pulação é que enviá ao legislativo o seu representante. O que o verea

dor deve ter, então, é uma assessoria que indique ii devida proporção da
sua atividade com as funções que deve exercer durante o seu mandato.

Quanto menor' o município, menos condições de manter uma asses

soria mais completa. O que não significa "não ter nenhuma assessoria".
Num próximo artigo poderemos demonstrar mais precisamente de que

maneira uma Câmara Municipal pode ter uma assessoria, sem muitos custos.
�

SINDiUUlTiO DOS TRAIBALHAD'ORES
RUR,AIS, DiE GAS,PAR

PARABÉNS COLONOS. E PARABÉNS
MOTORIS1! S. QUE CADA DIA 45-
.DE JULHO SEJA MELHOR QUE

O PASSADO.-
Cláudi Zuchi __; Presidente

ACÁCIO BERNARDES
ADVOGADOS

DR·. ACÂCIO BERN� DES
DR. JOÃO LUIZ BERNARDES
ORa. TEREZINHA BONFA,NTE
DRa. ISOLDE INÊS LENFERS
DR. RÔMULO PIZZOtATTI

Questões de ferra, desapropriações, inventários, questões de família,
.

trabalhistas, comerciais, criminais, cobranças.
Rua XV de Novembro, 342 - 2.° andar - conis. 201 • 202 - 20l

Fone: 22-1402 - BLUMENAU - se

... _ ... "" .. ,_.-.-_.�
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Em 1975 lançávamos no mercado 69 mil toneladas de carne de
. aves. Dez anos após, na esteira da agroindústria dinâmica e
altamente competitiva, produzimos 409 mil toneladas,
registrando um crescimento da ordem de 492%.

. Nesse período o Brasil conquistou a segunda posição no ranklng
das exportações mundiais de, carne ,ele frango.

E a participação catarinense corresponde a 61% da fatia
destinada ao mercado externo.

Procurando oferecer o necessário suporte à avicultura industrial,
o .Governo do Estado vem concentrando esforços no aumento da

prodlJção e da produtividade de milho e soja, componentes
, majoritários das rações e concentrados utilizados pelos

avicultores.

GOV.:RNO
ESPEAIDIAO AMIN E
VICTOR FONTANA· ANO 3
CUMPRINDO A CARTA DOS CATARINENSES

SECRETARIA. DA AGRICULTURA E Lv\J ABASTECIMENTO
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Academia de Ginástica
PREFEITURA MUNI'OIPAL DE GASPAR

Mensagem ao iC'olono e 810 'Motorista
A0 transcurso da: data em que duas importantes classes

'trabalhadoras são - por Justiça e reconhecimento - lem

bradas, externamos os nossos cumprimentos,
ao Colono, que com sua luta e dedicação permanentes,

extrai da terra os alimentos que fomentam a humanidade;
ao Motorista, que desbravando fronteiras, leva o pro

duto ao consumidor.

Que Deus - o Supremo Senhor - lhes conceda. a

recompensa pelo seu trabalho,
Tarcísio Deschamps

Prefeito

:Lwz Carlos Spengler
Vice.,PrefeJi:to

CÂ'MARA MUNICIPAL DE BlUMIENAU

MENSAGEM
Na 'oportunidade em que comemoramos com alegria o

'DIA DO GOLONO e o PIA DO MOTORISTA, o Poder

Legislativo de Blumenau, sua Mesa Diretora, as Bancadas

do PMDB, PDS e do PFL, unem-se, confiantes no futuro

promissor que enseja a Nova República, às nobres classes

dos motoristas e do colono, na esperança, que nosso PaíS:
reconheça com justiç,a a força 'que representam as duas

classes para a economia brasileira.
Ivo Hadlieh

Presidente

ASSEUG MANlfES,T:A AP,O�O A

MiORA'DIO:IU�$ DA MARGEM ESQUElnlA

. t. �::..
F

Inaugura em
_ agosto, no dia' 5,

a primeira academia �de ginástica
de Gaspar. Coordenada por Deni

se Regina Notari Beduschi e Ju

rene Ana Notari �ela funcionará

na rua Sete de Setembro, 244, a

tendendo pelo telefone,,32-0996.
Jurene Notari, estetiscista cor

poral, informou que as primeiras
aulas 'serão no período noturno,
podendo ser realizadas também �
tarde se houver, muita procura

por e*e horário. De início a aca

demia "Estetik" recebe apenas
inscriçõe '«: mulheres. Jurene e

.Denise declararam que, para sur,

presa de ambas, muitos homens- lá
solicitaram vaga na academia.

"Mas só abriremos vagas para
•

homens no futuro, quando houver

condições e de acordo com o nú

mero de pedidos". _

As inscrições para a ginástica
começam no dia 29 de julho. A
academia "Estetik" promete ema

grecimento com bandagem quente
e orioterapia, além de ginástica
isiométrica.
Duas professoras ministrarão as

aulas de ginástica: e 'Os inscritos.
-

terão direito a sucos naturais, ex-.
plicou Jurene Notari.

O presidente da Associação dos

Estudantes Universitários de Gas

par (ASSEUG), Mário Pêra, dis
tribuiu nota manifestando apoio à

causa dos moradores da Margem

Esq�erda, de Gaspar, ameaçados
com a destruição da área preten
dida pelo DNOS.

Diz a nota:

"Corpo entidade que busca au

xiliar a comunidade, a ASSEUG

não poderá deixar de dar apoio
ao .movimento para preservação
da Margem Esquerda, região ame

açada por um absurdo projeto do

D OS para resolver o problema
das cheias em Blumenau.

"Talvez se possa compreender
o descaso atribuído à nossa, ci

dade, pois o número, de eleitores

é bem menor que o eleitorado

blumenauense. Politicamente,' in...

teressa mais preservar Blumenau."

"Só que não pensamos assim ri
estamos dispostos a mobilizar a

classe estudantil para evitar esta

barbaridade. O povo de Gaspar
merece mais respeito e não pode.
pagar o preço de projetos malu

cos".

DENTISTA

Silvio Ramos
RUA 15 DE NOVEMBRO, 701 - FONE: 22·1750 - SALA 104

Blumenau - SC

TRANSPOK1E URBANO E INTERURBANO

Rua Itajaí n.O: 1853 - Fone: 32-0030
I
I

I'
,

,.
GASPAR - SANTA, CATARINA

PROVE O SABOR
CAFÉ COLONIAL

A MELHOR COMIDA TlPICA GERMÂNICA.
No "Salão de Mármore" do Grande Hotel Blumenau.

- Alameda Rio Branco, 1.1 - com estacionamento -

L

o melhor espeto corrido e alacart do Vale cumprímen
ta os motoristas e colonos pelo seu dia.

A Líder atende no Km 9 da rodovia Jorge Lacerda,
em Gaspar, pelo fone 32-0058. Toda a variedade de comida

,caseira a seu dispor. Local para festas de casamento, ani...

versário, batizado, etc.

�����I"tl!�,� .• -

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

OS VEREADORES, ATRAVÉS DO PRESIDENTE
HERCULA.NO WEBER. ESTENDEM CUMPRI
MENTO E ABRAÇO SINCEROS ,AOS COLONOS

E MOTURISTAS PELO SEU DIA.,

iOOOPERATIV� �E��'DNAl
AGROP,ECUÁ\RIA VERDE VALE LiDA.

PARABÉNS COLONOS E
MOTORISTAS PELA DATA.
(NOVO ENDEREÇO: Rua Itajaí, 171�

-Gaspar),

FARM:ÁOIA SÃO, PEDao
Saúde e- pro

.

':ade para colonos e motoristas em seu dia.
� FÁRMACIA 'SÃO PEDRO atende' na Rua

Aristâiano Ranios, também pelo fone:32-0622
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Sezta-Ielrc, -;:01 de j,:!1�(\ de 1985
------..

. JUIZO DE DIREITO D'A COMARCA DE GASPAR - se 12.178.794,30. CRÉDITOS DECLARADOS � Retardatários:
Baumgarten Indústria Gráfica Ltdc., Cr$ 58.000,00; Beotex
Química Ltda., Cr$ 915.756,,50; Ciplast Interamericana de
Plásticos S.A., Cr$ 1.482.804,00; Conteplan - Informática e

Teleprocessamento Ltda., 'Cr$ 67.277,04; Dom Vital Trans
porte Ultra Rápido lnd, e Comércio S.A., 277.278,12; Fá
brica de Fios e Linha Marte S.A., Cr$ 251.400,00; Fiação
de Algodão Mocó S.A. Famosa - Cr$ 13.019.044,00; Funda
ção Educacional da Região de Blumenau - FURB, Cr$
4.790,00; Indústria de Viés Americana S.A., Cr$ 811511,00;
Pancostura S.A. - Ind. e Comércio, Cr$ 279.650,26; Samae
-' Serviço Autônomo Municipal· de Água e Esgoto, Cr$ ..

492.305,00; Super Solda Eletrodos e Equipamentos Ltda., Cr$
41.636,65; Sacoplas - Ind. e Comércio de Sacos Plásticos
Ltda., Cr$ 852563,12; Transportadora Blumencuense S.A.,
c-s 1.048.366,75; Total Cr$ 19.602.382,44. T�tal geral �os
Créditos Declarados: os 31.781.176,74. CREDITOS NAO
DECLARADOS - Quirografários: Adami S.A. Madeiras,
c-s 436.354,00; Alquímico S.A., Cr$ 22.000,00; Brancotex
Ind. Química Ltdc., Cr$ 7.728,00; Buetner S.A., Cr$ ....

33.792.131,03; Cio. de Fiação e Tecelagem Ernesto Deocle
ciqno, Cr$ 12587.695,00; Comércio de Fios de Algodão Ap
pel Ltda., Cr$' 8.631.078,00; Fiação e Tecelagem Triunfo
Ltda., Cr$ 400500,00; Forfanil S.A., Cr$ 6Z&>.000,00; In
dústria de Tecidos Maestri Ltda., Cr$ 2.431.430,00; Indús
tria Têxtil São Cristovão Ltda., Cr$ 1.300.000,00; Jokar In
dústria de Brindes Ltda., Cr$ 4.306.100,91; Lipasa do Nor
deste S.A., Cr$ 137.285,26; Quimisa Lt04., Cr$ ... , ....

16.272.162,47; Tecelagem Kuehnrich S.A., Cr$ 8.132.6t;9,12;

EDITAL DO QUADRO DE CREDORES DA CONCORDATA
PREVENTIVA DA IN'DÚSTRIA TÊXTIL GASPAR SA

Eulina Ladewig Silveira, Escrivã do' Cível e Anexos da Co
marca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc... FAZ SABER, a quem interessar possa que nos

autos do Concordata Preventiva requerida por Indústria Têx
til G.aspar S.A. - Processo n9 234/83 - consta o quadro
de credores, a saber: CRÉDITOS DECLARADOS - No Pra
zo: Abelardo Alexandre da Silva, Cr$ 347.778',00; Alfa Em

balagens S.A., Cr$ 172.436,80; Argal - Química S.A. -

Ind. e Com., Cr$ 94.600,00; Blufix - Ind. Blumenauense de
Elementos de Fixação S.A., Cr$ 35,910,00; Buschle e Lepper
S.A., Cr$ 209.015,00; Centenário S.A. Ind. Gráfica. Cr$
1'88.000,00; Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc l ,
Cr$' 792.619,00; Ciba Geigy Química S.A., Cr$ 303.045,00;
leI Brasil S.A., Cr$ 1.293528,00; Kcuder S.A. - Ind. e

Cr$ 109.900,00; Malharia Diana S.A., Cr$ 211.241,00; Mir
Com. de Plásticos, Cr$ 507.801,24; Linhas Corrente Ltda.
tilo Trombini S.A., Cr$ 3.079.276,20; Quimidrol Comércio e

Ind. e Importação Ltda., Cr$ 529.00Q,00; Pedrini Plásticos

Ltda., Cr$ 2516.211,20; Protector Ad'ministração e Servi

ços Ltda., Cr$ 362.276,25; Schrader S.A. Com. e Represen
tacões, Cr$ 91,432,00; Sidauto Comércio Indústria Meta

lú(gica Ltda., Cr$ 6.030,15; Sigra Indústria e Comércio de

Prc.lutos Têxteis S.A., Cr$ 1.328.694,46; Total - Cr$

NERJ
o

BANCO DO ESTADO DO �IO DE JANEIRO.

Agências em Blumenau, Florianópolis e Criciúma

•

Gjz...ta co -/ale ...- !:'ágb:a 6

Tecelagem Riosul S.A., Cr$ 274.740,00; Accado AugushJ
Matias, Cr$ 14.700,00; Açofer Com. de Máquinas e . Ferra.

mentas Ltda., Cr$ 11.590,00; Astarc Assist. Técnica Ar

Condicionado Ltdc., Cr$ 35.000,00; Bani' Baum Com.' de
Extintores Ltda., Cr$ 21.600,00; Calçados Theilacker S.A.,
Cr$ 21.000,00; Carimbos Hof Ltda., Cr$ 2.880,00; Cio. Mer-

cantil Victor Probst, Cr$ 3.950,00; Coferpa Com. de Ferra

mentas e Parafusos Ltda., Cr$ 1'3.756,50; Com. e Trans

porta de Derivados Petróleo Dalçóquio Ltda, Cr$ 594.724,00;
Dimás de Melo Pimenta S.A., Cr$ 598,00; Dipasal Distrib.

Paranaense de Sal Ltda., ·Cr$ 772.100,00; Distribuidora da

Artigos do Vale Ltda., Cr$ 180.827,00; Egon Nicolau Fis

cher, Cr$ 210.130,00; Encadernoção. e Gráfica OdoriZ%t
Ltda., Cr$ 16.000,00; Empreiteira de Mão de Opra A. Hem
mes Ltda., Cr$ 6.000,00; Germano Jacob Waldemar Becker,
Cr$ 32500,00; Germer Industrial S.�., Cr$ 317.041,20; In
dústria Química Macia Ltdc., Cr$ 51.408,00; Julio Schramm

Cio. Ltda., Cr$ 28.060,00; Madeireira Bornhausen Ltda.,.
Cr$ 4.255,00; Paulo Wemuth, Cr$ 6500,00; Pelforte .Com,
Ind. de Papéis Ltda., C433.440,00; Pfaff do Brasil S.A ..•

Cr$ 37.188,10; Quadrosul Ltda., Cr$ 168.399,00; Rematex:

Com. e Representações Ltda., Cr$ 113.648,00; Rolmaq Ltda ..

Cr$ 120.171,60; Schmit:z: &.Cia. Ltda., Cr$ 60.940,00; SOo.

litex Ind. Com. de Peças Têxteis Ltda., Cr$ 79510,00;
Strecker & Cia. Ltdc., Cr$ 4.300,00; V. Silva Equipamen
tos, Cr$ 24.000,00; Vevale - Vale do Itajaí Veículos Ltda ..

Cr$ 24.329,00; Walter Schmidt Ltda., Cr$ 204.162,00; Fia

ção Amparo S.A., Cr$ 2.316.214,00; Kistenmacher S.A., Cr$'
322,000,00; Koehler Embalagens Ltdo., Cr$ .. ,-

22.500,00; Valmaq Com. e Ind. de Máquinas Ltdo.

C r$ 16.170,00; Indústrias Têxteis Renaux S.A., Cr$:
24,738,00; Tipografia Brusque Ltda., Cr$ 3.700,00;
Becket Comércio de Gêneros Alimentícios Ltde.;
Cr$ 27.200.09: Brusque Comércio de Automóveis:

Ltdc., Cr$ 77.231,00; Indústria Reunida Macul SA.
c-s 4.442.500,00; A.S.P. Mecânica Ltda., Cr$
22,980,00; Irmãos Compori Lrdc., Cr$ 17.808,00;
Transportadora Itapemirim Ltda., Cr$ 2,274,00;
Transportadora Vale do Itaiaí tda., Cr$ 2.731,70;:...,
Cotorinense Cargas e Encomendas Ltda., Cr$ r
276,70800; Empresa de Transportes Atlas Ltda.,
Cr$ 69.174.37; Trcnsportndcrn Pen:z: Ltdc, Cr$
20.689.43: Picorelli S.A., Trcnsnortes, Cr$ ., .. ,.

20.966,38: Tronsdrlloa S.A., c-s 5.963.24; Droga
ril] e' F"'-rróóo c.,t"'';'1'''l�� S A., c-s 79615,22;
D;�triht,;.-1oro tio Artioos tio Vole Ltdo. Cr$ .,.

2ll.37" (1'" Hot"'!Jth Pn�"\'lar, Cr$ 649,808.00' ln-.
clústric; nxtil $'10 Cristévêo Lt<l" Cr$ 1.800.000,00;'
Viccõo Verde Vale Ltrln .. Cr$ 5.298.757,80; Lou'!e-

li"o "p;�i CrSi 500.000,00: A'cides Klobur.de, Crf
500.000,00: Corl.,s Rj"Q. Cr$ 1.300.000.00: Matil

dI'. E<:lr"", Cr$ 150.000,00: Artur Schum.,cl1er, Cr$:
1.000.000,00; Alexant1re Kohe1er, Cr$ 2,OOQ.OOO,O()J

Bi9s Rei, Ferr�iro, Cr$ 6.066.59; EsquiveI & Cio.

Ltdü., Cr$ 105.476.40: S"ci�,lode Goiana Repre
sentQcões Ltdll., Cr$ 8854607: ReDresentacões:

Baptista ror Filhoç Ltda., Cr$ 35,309,10; Arnoldo

,-Boqo, Cr$ 105.586,14; . Organização Guajarin01
1ltda., C,$ 27'i.519,l!2: Felix Representações S.C.

Lttlo .. ('r$ 1í74.0"-6,43: Joaquim F.erreira Chaqas,
Cr$ 30.306.82; losé B'ondão, Cr$ 399.265.03; Joéio
Horrêncin lere,"i,,� & Cio., Cr$ 21.120.21; Jos�

Pereira. Cr$· I 0.670,39; Lopes Representacões Ltda.

Cr$ 504.750,32; Marçol Dias Peixoto, Cr$ , .. ,

5.148.73: P. I. Represent<:lciíes Comerciais Ltrlo., Cr$:
12.586,04: Fernando Ribeiro Reoresentacões Ltda.,
Cr$ 54.000,83; Si!vio M�ndes. Cr$ 7,831,97, c;'''no

Co;"ércio e Representacões Ltda" Cr$ 62.164;25;
Helmuth PO�!J""'. ('.r$ 40.227,49; Va!dem'lr M'lr

tins, Cr$ 177.737.95: T,;"o I.tda., Cr$ 8446,27;
Seva!c Li,'!o .. C.$ 1.416.00; J. A. Antunp.s & Cio ..

Ltclo., C.$ 2:46<;,68: R?!'-csentações D2schamps
Ltcla., Cr$ 195,88: W. B. Becuer & Cio. Ltda.,
Cr$ 11 (\:';Sl '76, R�nr0'iP"r"CÕ"S Gorcia Ltda .. Cr$
55.4215,<::1 P,P,l'nf,avi ROl)nse�t":ões S.C. Ltrla. -

Cr$ 1.072
..51: Mer, �I?N",�e"t.,ções Ltda., Cr$ ..

9.795.22' M�nfrp.el G?;:',.,i .R"Dresentacõ"s Ltc:!a.,
C,$ 81921· Intl. C"l11. !{ooresentações 'Yab Ltdo.,
Cr$ 49.1q ;OI!, Cio i"" Woo�er Ferreira de A1mei

,1Q, Cr$' q 'if'l4,8<;' Nnv"õ< RooresentaCÕ<lS de Con

feccões I t"(1 .. rr$ 3Ul43.43: Rui C6sar Caval

cante. Cr$ 39.657.41; Ge"iv�.!rlo Cabral da Silva,
Cr$ 117.077,94: Dicostro Representações Ltdo. -

Cr$ 18.596.31: Emh.,lo Com. Representações Ltda.
- Cr$ 1.059 OO� CnmNcial Roupas Casa Nobre

Uda., Cr$ 751.426.00: In"ú�tria Tilxtil São Cris

tóvão Ltda. - Cr$ 5.705.762.70; Centenório S.A,
I"el. Gr6fko - 6$ 340.000,00. Total Cr$ , ...

123.385.234,34. O quadro de credores foi forn�
cirlo pelo comissário da concordata doutor OLA-

VIO PEREIRA.
'

E para que chegue ao conhecimento de to

dos, foi exped'ido o presente, que lido e achado-

conforme, . v�i assinado. Eu, Eulina Ladewig Sil

veira, Escrivã, o escrevi.

Gaspor, 06 de maio de 1985

EUUNA LADEWIG SILVEIRA
Escrivã

o "C:OR�,l'ÇÃO DO V.ALE"
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AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

TARCfSIO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa
Catarina,

FaZ' saber a todos os habitantes deste Município Que a Câmar,a de Ve
readores decreta, e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar con

vênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria da
Educação, destjnado ao desenvolvimento do ensino' municipal, no valor de Cr$
23.000.000 (vinte e três milhões de cruzeiros).

Art. 2° -: As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de
dotação própria do orçamento vigente, obedecidas as :�pósições do Termo de
Convênio.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada;
os disposições em contr6rio.

Prefeitura Municipal de Gaspar, em 17 de julho de l' 85.
TARCfSIO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

PREFEITURA 'MUN�C�PAl DE GASPAR
lEi M.O 898

AUTORIZA RECEaER POR DOAÇÃO ÁREA DE TERRAS
PARA OS FINS ,QUE ESPECIFICA.

TARCíSIO DESCHAMPS, Prefeito Municip'!l de Gaspar, Estado de Santa
Catarina,

Foz saber o todos os habitantes deste Município que a Câmara de Ve
readores decreta e ele scncionc e promulga a seguinte lei:

Art. 10 - Fico o Chefe do Executivo Municipal autorizado o receber por,
doação do Senhor Wolfgang Weege, uma área de terras medindo 3.615.97 m2
(três mil seiscentos e quinze metros e noventa e sete decímetros quadrados),
no Bairro Bela Vista; neste Município, destinado exclusivamente o construção
de uma creche.

Art. lO - Fico ainda o Chefe do Executivo autorizado o assina" o escri-
turo de doação em' nome da Prefe'itura Municipal de Gaspar.

'

Art. 30 - Esta lei entro em vigor no dato de sua publicação, 'revogadas
os disposições em contrário.

Prefeitura Municip'al de Gaspar, em 17 de julho de 1985.
TARCfSIO DESCHAMPS

Prefeito MunicipliIl

I.H lO 899

ta N.O 900

AUTORIZA FIRMAR CONVENIO COM Ó GOVERNO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, ATRAVtS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO

,

ABASTECIMENTO

TARCfSIO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santo
Catarina,

'Foz saber o todos os habitante, deste Município Que o Camara de Ve
readores decreto e ele sanciona e p,romulga o seguinte lei:

Art. 1° - Fico o Çhefe do Executivo Municipal autorizado o firmar con

vênio com o Governo, do Estado de Santo Catarina, através do Secretario da '

Agricultura e do Abastecimento, no valor de Cr$ 12.000,000 (doze milhões de

cruzeiros), visando o implantação de hc ..tas comunitários no Município de Gaspar.
Art. 29 +: As despesas decorrentes da presente lei correrão por conto

de dotação própria do orçamento vigente, o conta dos recursos repassados pelo
Governo do Est,ado.

Art. 3° - Esta lei entro em vigor no dáta de suo pubíiceção, revogados
os disposições em' contrário.

Prefeitura Municipal de Gaspar, em 17 de julho de 1985.
T-ARCfSIO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

LEI H.O 901
AUTORIZA FIRMAR CO�'V�NIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA

CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO.

TARCiSIO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santo

Catarina,
Fa'% saber o todos os habitantes deste Municfpio que !I Câmara de Ve

readores decreto e ele sanciono e promulgo o seguinte lei:
Art. 10 - Fico o Executivo Municipal autorizado o firmar Termo Aditiva aó

Convênio de Cooperação Técnico Financeira n9 028/85, firmado em 24 de ja
neiro de 1985, 'destinado ao atendimento à '-pecuário de exploração econômico
do Município.

Art. 29 - As despesas decorrente, da presente lei. correrão por conto dos

recursos repassados pelo Governo do 'Estado. .

Art. 3° - Esta Lei entro em vigor no dato de suo publicação; revogada;
os disposições em contrário.

",,;nicipoJ de Gaspar, em 17 de julho de 1985.
TARCiSIO DESCHAMPS

Prefeito MunIcipal

Depredadores da Serra do
Itijaí autuados peja Fatma

Terra para quem quer nela trabalhair
Diz o nosso Constituição:
"O Presidente do Repúblico poderá delegar as atribuições poro
descpropriações de imóveis rurais, por interesse social, sendo-lhe'
privativo o declaração de zonas prioritárias".
Tal tipo de desapropriação foi feito muito poucos vezes. No Brasil
tem muito terra sem produzir porque os danos estão guardando
para especular.
No distribuição de terra no Brasil, segundo o censa da 1980,
2% 'dos propriedades rurais correspondem o 45% dos terras,
a 50% das propriedades rurais correspondem a apenas 2% de terras.
A novo Constituição deve obrigar que terra sem produzir seja
desapropriada e distribuida aos' Que neJa Querem trabalhar.
Com esta mensagem de esperanço, pelo trcnscurso do teu dia,
trabalhador rural, tornamos público nosso apoio e solidariedade à
luto de tua classe, Que também é do IJOssa.

o presidente da Acaprena, As

sociação Catarinense de Preserva

ção da Natureza, Aloir Arno

Spengler, (que é gasparense),
também professor e chefe de ga
binete da Furb, acaba de receber
ofício, endereçado pela Fatma

Fundação de Amparo à Tecnolo

gia e Meio Ambiente. Nele, a fun

dação dá conta de algumas pro
vidências tomadas na Serra do

Itajaí, que frequentemente vem

sofrend
.

"'lenta degradação, em

sua flora e fauna.

A Acaprena, juntamente com a

Aema-Assessoria Especial do Mei
o Ambiente da Prefeitura de BIu·

menau, denunciaram através de
ofício entregue em novembro do
.ano passado ao Governador Es

peridião Amin, esta degradação e

SINDICA{O DOS BANCÁRIOS DE BLUMENAU

POR UM BRASIL MAIOR.

I,NSTALADORA DE BLUMENAU
Assoei da a ACIMPI:VI

apresentaram alternativas para as

segurar a preservação da Serra do

Itajaí, A :'::cJ.' foi objeto de perió
dicas fiscalizações por parte da

Fatma, que tem autuado infrato
res por desmatamento, sem prévia
autorização, desmatamento em á
rea de preservação permanente e

transporte de produtos florestais
sem o devido guia. Outro resulta

do obtido por fiscalizàção, foi o

de gue uma madeireira vendeu u

ma área para a. Artex S.A., que
se comprometeu a transformá-la
em área de preservação perma
nente. "Representando 'um dos úl
timos .remacesceates da mata plu
vial atlântica, a-Serra do Haja!

,

deve ser preservada sob pena de
se prejudicar ainda mais o equilí
br·.) ecológico no Vale do Itajaí",
conclui, .Aloir Arno Spengler.

VAREJO E ATACADO DE MATERiAl ElfrRICO, O MAIS BARATO

Ouando se trata de eletricidade o bom é o especialista.

Rua XV de Novembro, 1409 e Rua 2 de Setembro, 38.11
Fones: 22·8-188 e 23-0853

ONEDIA
In,dúslria e Oomércio de Brinquedos LI,da.

DELICADEZA E REQUINTE EM MADEIRA ENVELHECIDA E NATURAL

- UTILiDADES DOMÉSTICAS' PRATICAS E DURAVEIS.

Rua Vidal F. Dias, 84 ...:._ Bairro Belchior Baixo - Fone 32·0847

GASPAR - se
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Prefeito solicifa frevo. no acesso

culos de grande porte que, para

ganhar a BR-470, devido a uma

subida muito íngreme, têm que
fazê-lo com alguma velocidade, o

que se torna perigoso.

a Belcnior CenfraI
- Atendendo solicitação feita

pelo Prefeito Tarcísio Deschamps
ao Departamento de Estradas de

Rodagem - DNER - o enge
nheiro Jovaniro Borba Ruiz, do

169, Distrito Rodoviário Federal,
.

com sede em Florianópolis, pro:
meteu todo (;) empenho possível
no. sentido de construir, no menor

espaço de 'tempo, um trevo de a-

cesso as localidades de Belchior

Central e Belchior Alto, na BR-

470.

seja. iniciada a construção do tre

vo, bastante reclamado pela popu
lação de Belchior Central, uma

vez que como está, o acesso S0

torna quase impossível para veí-Ficou acertado que será manti

do um contato com o setor do

DNER de RiQ do Sul, no sentido

de ser enviada uma planta à Pr('

feitura Municipal de Gaspar, pos

sibilitando, desta maneira, que - Técnico está

com futebol
Trabalhando há dois meses, o

treinador Donleto José Alves, o

"Gaspar", está preparando a equi
pe de futebol de salão da CME

para futuras disputas.

Pomerode em 160'Slides
- A cidade de Pomerode ga

ahou notoriedade, recentemente;
por ter feito novos bilionários da

loto e também, por ter uma dele

gacia que, em toda a Sua história,
nunca teve ninguém encarcerado

Dela. Agora, todavia, saindo do

aspecto puramente circunstancial.
a pacata Pomerode tornar-se-á

conhecida como algo mais que

folclore, história, ou uma notícia
.�

passageira nas primeiras páginas
dos jornais. O motivo desta eufo

ria é o recente trabalho de dois

artistas blumenauenses: o fo·('g,a.
fo Ingo Penz e o produtor Horá

eio Braun. Ambos, num traoalho

independente, acabam de concluir

11m audiovisual que tem por tit.i

lo, simplesmente "Pomerou:"

Trata-se de 160 slides mostrando

fl paisagem, o desenvolvimento, a

cultura, a tradição e a gente da

quele município.
Combinando o profissionalismo

do melhor fotógrafo com o me

lhor produtor, num trabalho de

jornalismo-documentário, arte

pesquisa, unindo paciência e de.

dicação, durante mais de 30 dias,
recriando uma realidade, por si

só, promissora. Ingo Penz e Ho

rácio Braun conseguiram ir além da

fidelidade pura e simples, gerando
um mundo a parte, extensão cer

tamente, de seus próprios talentos,

aperfeiçoados o tempo todo no

dia-ia-dia da militância na impren
sa.

A mostra deste trabalho acon

tecerá no dia 31 de julho, às 20b

30m no Clube Pomerode, naque
la cidade, e será aberta a todos os

interessados.

Ele anunciou, com exclusivida

de para a Gazeta do Vale, que a

equipe da Perdigão, considerada o

melhor time de fu._uol de salão

do país, deverá participar de um

amistoso em Gaspar contra a equi
pe local. A d ta deverá ��r marca
da para o mês de agosto.

o time de Gaspar não partici
pará dos Jogos Abertos em Brus

que, já que foi eliminado nos jc-

A Junta do Serviço Militar de Gas

par, vem por intermédio deste so

licitar o comparecíntznto dos Re

servistas de 1 a. Categoria abaixo

Pi'flsil@se B@vhl1
'BERNiE E IUO!HEUIA· .JI)

1 - Controle Bioíógico
Em relação ao controle bio1ógico, pede-se afirmar que

ainda não foram encontrcdos parasitos ou predadores eficien

t�. Acredita-se que o baixa umidade do solo em certas épo
cas do ano e temperaturas excessivamente altas afetos o

desenvolvimento dos moscas.

No procure de outros métodos de combate 00 berne

tem sido pesquisada a possibilidade de usar machos estéreis.

O controle integrado do inseto ainda é prematuro, devido

a falta de estudos sob!\. a' flutuecão sazonal tanto do Der-

motóbia quanto dos Vetores.
•

2 - Controle dos Vetores
Uso de estrumeiras, lixeiras, saneamento dos terrenos,

tudo o Que pudesse impedir a multiplicação destes insetos.

3 - Controle Químico
Ilernicidas - faz-se necessário conhecimento pleno de

todas as ccrccterísticcs destes produtos; as suas indicações e

contra-indicacões, tais como: percentagem de eficácia contra

as largas; poder residual, acúmulo nos tecidos dos hospedei
ros, eliminação no leite, prejuízo na meio ambiente, enfim tudo

a que se refere aos efeitos destes bernicidas.
.

.

Quanto ao brne, considerando os recursos ctuors de que

dispomos para combater o inseto, não há dúvida de que o'

período mais frágil dentro do seu ciclo evolutivo é a fase lar

val sobre as animais domésticos. Este então seria o período
mais indicado para se interromper o ciclo das moscas.

..Existem diversos medicamentos utilizados na combate, aes

CONTROLE DO BERNE berne, destes os sprey, oroduros sistêmicos para colocar ao

longo elo dorso dos animais, produtos, poro pulverizações e pro
dutos injetáveis.

-

Hoje encontramos um produto de excelente efeito ber

nicido, que é o lvermectim, injetável, subcutâneo, na dosagem
de. 1 mI/50 I<g/PV, com uma ,ação proiongada de 90 dias,
cproximcdnmente.

.

No entanto devemos observar com rigorosidade as suas

contrn-indiccções e recomendações médico-veterinárias.

MIIASES - BICHEIRAS:

São afecções causadas por invasão de tecidos ou de ór

gõos dos animais pelas lcrvcs das moscas varejeiras. Elas se

desenvolvem às custas de tecidos vivos comprometendo o es

tado geral dos animais, os ovos são depositados nas feridãs
abertos como: ccistração, descemo, ferimentos etc.

As moscas adultas põem ovos em <i alquer ferida aberta

dos animais. Os ovos eclodem em larvas, que se alimentam

dos tecidos do hospedeiro durante 3 a 6 dias e então caem

ao solo onde ocorre ·0 transformação e a ciclo evolutivo se

repete.
CONTROLE - É feito através de tratamentos tópicos

com sprey, desinfetantes ou inseticidas. Hoje é· usado com

bastante eficácia produto à base de J.vermectim, injetável sub

cutâneo na dose de 1 mI/50 kg/PV, observando-se as ori

entaç�es médica-veterinárias.

VALDIR GONÇALVES - Méd. Veterinária

confiante
de salão

gos regionais. "Gaspar" disse que
pretende fazer um trabalho sério

para obter resultados ou longo p ..

ZO, para conseguir uma equipe en

trosada e competitiva. O técnieo

esclareceu que o time vem' apre
sentando resultados satisfatórios

dentro do esquema de "toque-de
bola".

Citando alguns bons jogadores.
"Gaspar" apontou nomes de Jua-

. .

rez (goleiro), Paulinho, Leo, Pi-
erre, Cézinha, Calinho e Jamesoa.

A faixa etária da equipe é de 22
.

anos para baixo, com jogadores de

até 17 anos. O técnico está coa

fiante no potencial do time.

do
relacionados, até a data de 31 <W

julho de J 985 para regularização
de sua situação militar. São eles:

Antônio Rodolfo Dias Probst,
Celso Janio Moser, Celso Xavier
Schmitt, Ciro Beduschi, Mondihi�
Eduardo K Neto, Francisco Soa

.

res�, Gilberto Dellandrea, Heraldo

Schramm, Ivo Chiminelli, Jadú

Dias, Jair Francisco Mannrich,
João Cados Krespi, José Albert.

Brick, José Carlos Schramm, José

Luís Eyng, José Luiz do Rossa..

rio Pedro, Júlio César Schramm,
Luiz Alberto Bento, Luiz Carlos

de -Oliveira, Luiz Carlos Pereira

da Silva, Mathusalém Venera•.
Maurício José de Souza, Nivaldo

Bertoldi, Pedro Francisco Maser,
Pedro Paulo Ferreira, Pedro Pau

lo Kozel, Pedro Paulo Spengler..
Pedro de SOUZ::l Sobrinho, Renato

Xavier Imhoí, Roberto Carlos.

. Vieira, Roberto José Olinger, Ro
berto Luiz 'To res, Rogério Bento

Schramm, CllésiQ Nuhs, Sebasti

ão Luiz da Silva, Sérgio Foppa;
Tuyoshi Saziki, Vilmar Adelin..

Soares, Vilmar Vieira e Waldk

Kevitz Junior,
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