
iEFEITO . TAROfSIO iJESOHAmPS:

/I:EU acredito, no futuro deüasparll'
Em �n,fr�visfa conc�dida a .losé Robert? D:mmer, da Gazela do Vale, o prefeito de Ga'5par, Ierclsie Deschamps, fez algumas considereções sobre a siltiação atual do
munmpro. O prefeito elogiou a orçamzaçae e surpreendeu-se com o sucesso da Primeira Facig, prometendo apoio fatal as suas fuíuras reelizscõas. Falou também' sobre a recuperação do município com a participação popular e disse acredlfar nos jovens e no futuro de Gaspar, apostando no progresso. iT�xto à página 4)
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A implantação de um hotel-fazenda,
.'

o que visa dar infra-estrutura para a
.'

''; expansão do' turismo regional, é o em:

preendímenín com a sua conclusão ime
diiilil a que se propuserem três dos'
qanhederes ;o.,prêmio bilienário db lo
b em Pftm��'llS, Edson Baz de Oiivei
rj], Ari5!ides No!li e Ildo Boss. O pro
blema inicial para concretizar a obra
ora a área para abrigilr o projeto fu-.
ristico, entrave se'ucionade pelo sr. Har
rv Weege, Que cedeu um bem locallza
do terreno na área central di] cidade,
resguardando o interesse em írersíor
mar o seu valar real em qU9fas a se

rem negociadas com a criação de uma

�N:i�rlade anônima. Para o secretérie
de Turismo, Francisco (anollil Teixeira,

que há três anos tenta se�sibilizar o

empresariado locai e regional a inves
lir mais em Pcmerede, o projeto final
mente encenírcu ti sua vi�bilizacão. Ou
r�r:te duas semanas 6!0 vem 'se reu

ninde com os h�5 gãl1:1aúores da loto,
rrocurando os meios menos burocréti
ces e práticas para a escolha do pro
jf;i(l técnico que melhor se adapte a

realidade da região, mantendo sucessi
vos ccnteles com aAmbratur e Citur.
Por outro lado, toda a porulação po
merana tem aplaudido a lniclatíva de
seus concidadãos em aplicar na cida
de on e residem parte do grande capi
tal auferido pela sorte, na qual fado
brasileiro aposta semanalmente.

,��·���iD

Prefeitura recebe parte do
dinheiro para micro empresas

Várias autoridades estiveram presen-
.

. tes na "solenidade de compra do terre
no destinado à construção de pequenas
e micro-empresas na rua Brusque, Ro
dov. Ivo Silveira. lá os empresários a;
fingidos pelas cheias poderão erguer'
suas indústrias livres desta preocupação.
'O terreno tem 123 mil metros quadra
dos e foi adquirido conjuníamente pela

. Prefeitura Municipal de Gaspar e Go-
verno do Estado.

.

. A solenidade aconteceu na noite de
terça-feira no restaurante Samburá.. on
de houve um jantar aos convidados. Es
tiveram presentes o secretário Etevaldo
'Silva, da Indústria e Comércio, Ta císlo

NESTE 11 DE A.GOSTO,

ABRAÇA0 PAPAIS.

Gazeta do Vale

:;,. ,;J
üeschamps, prefeito municipal de Gas- O vereador agradeceu também o papel
par, Herculano Weber, presidente da Câ- importante que O secretário Etevaldo
mara Municipal de Gaspar, CHio Bor- Silva vem desempenhando em termos
nheusen, presidente do PDS de Gaspar, de Santa Catarina e Gaspar.
Fábio Marcelino de Souza, presidente do Parte dos 123 mil m2 foram adqul-
Wl .:} Osvaldo p� Martins, diretor do ridos e pagos pela Secrelaria da lndús-
Codísc. Também compareceram à sole- fila e Comércio através a Cedlsc, O'
nidade os vereadores Flávio .Benlo da restante má pago pela J. efeilura Mu- .

\.ilva, Fernando Marques, Gilberto Sa- nicipal 00 Gaspar. Pelo CtI EC laleu Os-
ai e Francisco Hosíins. valdo Martins, Que ressalto, a lmpertân-
Célia Bornhausen. como presi ente do ela que o gfrvernó do Esta' G vem dan-

PDS, disse, em pronunciamento, que do à -peouena e mlcro-em resa, "que
êsspar está grato pelo que tem feito o despercebidamente passaram. pelos qo-
secretário da Indústria e Comércio e o vemos anteriores".
Governo do Estado para a cidade. Discu sendo para. autoridades e em-

Já o vereador Flávio Bento da 'Silva' presáfios presentes, o prefeito Iarcisio
f?lou sobre os 123 mil metros quadre- üeschamps falou da satisfaç- em ver

dos vendidos pelo sr, Olímpio Hanamann, Gaspar se preocupar em aparecer no

rue colaborou assim que foi consultado, cenérlo estadual. üeschamps disse que
Bento falou também s:lbre a importância "governar com um povo que ajuda a go-
d:1 compra do terreno para Gaspar e a

importância do município para o Estado,
cue. dentro de sua humildade, também
se frz presente no cenário catarinense.

vernar é bem melhor".
O prefeito 'disse ainda ter percebido

que nos últimos dias o povo vem de
mcnsírande orgulho de ser qasparense
e elogiou o secretári(_! da Indústria é
Comércio. "Etevaldo Silva - disse Iar
csle .I);:scham�s - está luhndo pele
:ua terra (nasceu na Garuvé:il e ama sua

trrl1 cerno ninguém" .

Tarcísio üeschamps disse também que
as autoridades de Gaspar não medem es

fuças para tornar a cidade grandé e

importante. O preleite revelou sentir or

gulho da juventude casparcnse e do su

cesse alcançado' pela Primeira Facig.
D:sché'mps efirmou einda em seu dis
ce-se flue o futuro é promissor e o que
�"; está filzendo em Gaspar não é só
da Prefeitura, mas de todo o povo.

FESTA NA CAPELA DE SENHOR BOM lESUS . lOCAUD'ADE TIFA DOS POFFO
RUA BRUSQUE EM GASPAR,' DIA 11 DE AGOSTO.

P,REFEITIJRA DE. BRDSQUE
·M�N\TÉM' 15 FRENTES �DE TRAB�LHO"

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



Quinta-feira, 8 de agosto de 1985 Gtlléta do Vak - .Pá.IÍDa 2
.

r f itura de Brusquemantém
15 frentes de tr balho

Procurando atender um cronograma de
trabalho previamente estabelecido em con

junto com sua assessorid, o prefeito Celso
Bonctelli acompanha diariamente os tra

balhos que estão sendo realiz�dos pelo De

partamento de Obras e Serviços Urbanos
da municipalidade, como também por em

preses contratadas para prestarem serviços
à Prefeitura de Brusque, onde se destacam

15 obras de grande porte, que visa aten

der os necessidades básicas nas vias pú
blica's do município, como também no setor

de Educação e Saneamento Básico.

ESCOLA DR. CARLOS MORITZ

No campo ela Educação, meta prioritá
ria da atual administração, com apoio da

Companhia de Desenvolvimento d Brus

que, está em fase de cccbnmento a cons

trucõo de 2 nevas salas de cuia na es

col� Dr. Carlos Moritz no bairro do Zan

tôo, onde serão investidos Cr$70.6H.00:J
com o ampliação de 199,48 m2 mais a

reforma do prédio antigo. Este obro deverá
ser entregue a comunidade no mês de se

tembro segundo previsão da CODEB. Além
das noves salas de aula a escola do Zen

tôo estará recebendo um corredor de liga
ção' uma cozinha, duas baterias de banhei

ros, uma sala p'�a secretaria. e área co

berta para recepção. A Prefeitura de Brus

que estará investindo Cr$ 46.6"-4.000 de re

cursos práprios· e Cr$ 24.000.000 oriundos
de convênio com o MEC.'

ESCOLA AUGUSTA KNORING

A Escola Augusta Knoring está receben
do a implantação de 2 novas salas de au

la um banheiro feminino, uma cozinha e

u� páteo coberto, dentro dos 208,09 m2

que estão sendo construídos pe!a Prefeitura
de Brusqua em convênio. com n M;nistéri"

do I nterior num total de .Cr$ 34.800.000. A

ampliação da escole da localidade de Ce
râmica Reis dotará de todos as condições
de. funcionamento aquela entidade educa
cional e será entregue à comunidade den
tro de 90 dias.

ESCOLA PROFESSORA GEORGINA
R. DA LUZ

Para atender a grande demanda de no

vos alunos na localidade de Alsácia, a Pre

feitura, atendendo solicitação daquela co

munidade, está executando a construção de
2 novas salas de aula, páteo coberto e

sanitários na escola Georgina R. de Souza.
·Com um investimento de Cr$ 64 milhões de

. cruzeiros esta obra será entregue à comu-

nidade. 'de Alsácia num prazo de 120 dias ..

PONTE CEDRO GRANDE

Ainda dentro da . fase de reconstrução
do município, a-administração municipaI
iniciou a construção de uma ponte na lo

calidade de Cedro Grande com 8,80 m de

comprimento tenda 12 metros de largura
e 3,60 m de altura. Com um prazo para

construção. de 90 dias e um custo de Cr$
75.000.000, deverá fazer parte do sistema

viário do município até o final do ano, ha

ja visto a necessidade de um tempo para
a cura que possibilita maior garantia aos

veículos pesados que diariamente trafegam
naquela via pública.

ASPECTO DAS OBRAS DA GALERIA DO BAIRRO JARDIM MALUCHE

PONTE DO JARDIM CENTENlÁRIO

A substituição da ponte de madeira por
uma de. concreto, foi a decisão tornada pe
la assessoria, em conjunto com o prefeito
Celso Bcnatelli, para solucionar definitivo
mente a ligação do Jardim Centenário' f"'l
frente c igreja São [udcs Tadeu na bair
ro de Águas Claras. Os tra"a�hos de cons

trução já fore., iniciados sendo que den
tro de 60 dias deverá ser terminada par"
o período de cura. Com 14,90 .m de ,,,.
gura, 4,80 m de comprimento e 3,50 m de
altura terá um custo de Cr$ 41.855.133.

PONTE DE SANTA -LUZIA

Para resolv r definitivamente o proble
ma das águas ouondo em épo
cas de .enxi adas, está sendo construído
na locolido de Santa Luzia uma ponte
de concreto com ,3,50 m de comprimento
por 12 de Irgura e 1,90 de· altura. Com
um custo I.proximado de Cr$ 18.000.boo
deverá resfubelecer o tráfego normal' den
tro de 60 dias.

PONTE DE LIGAÇÃO D'A RUI SiÃO
.PEDRO A RUA BLUMENAU

Passando a nova fase da· administração
municipal em melhorar o sistema viária do

município com. a abertura de novas vias

públicas, a Prefeitura iniciou a -construção
da ponte que servirá ao tráfego de veí-

culos na ligação entre a rua São Pedro
ao trevo da 'rua. Blumen u. Esta obra or

çada' em Cr$ 51.982.669 está em sua. fase
inicial com a implantação de seu alicerce
e tem 21 metros de comprimento, 4 metros
de largura e 4 metros de altura. Dentro
do cronograma de trabalho deverá estar

concluída em 90 dias para o pe Iodo de
cura.

PONTE JARDIM BELA VISTA

Duas importantes ligações das vias de
r-e-sse 00 'crdim Bela Vista no bairro de
Águas Claras destruídos pelas cheias de 84
foram totalmente reconstruídas pelo cdrni
n;<trocõo municipal com o término da se

funda oaleria onde forom investidos Cr$

NOVO
- A nova sede da Sociedade

Promocional de Blumenau do M.::
nor Trabalhador Promenor
� que [á tem 80 por cento de
sua edificação na rua Humberto
de Campos concluida,

.

deverá ser

inaugurada no próximo mês de
outubro.
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12.676.710 nos 3,80 in de eemprimento,
10,50 m de largura e 3,80, de altura. EstCll
ponte que está no período de cura, per
mitirá a normalização do tráfego dentre
de 30 dias.

CALÇAMENTO

Dentro dos planos de melhorias nas via !i

públicas com a implantação de calçamen
to, a administração municipal em conjunto.
com a ·Companhia de Desenvolvimento de
Brusque mantém em ritmo acelerado >
frentes de trabalho, que deverão ser entre

gues ao tráfego dentro de 30 dias. As ru�!õ
que estão recebendo estes benefícios são.
Rua Vereador Oscar Krieger, Max Fuerbrin-
ger, rua Camboriu, Quintino Bocaiuva e'
Artur Olinger.

DESAFIO NO SANIEAMENTO BÁSICO

Duas grandes obras desafiam o Departa
mento de Obras e Serviços Urbanos da mu

nicipalidade na sua execução. Na rua Nova
Trento onde estão sendo implantados 564
tubos de 1 metro de diômetro, 240 tubos
de 60 cm e mais 300 tubos de 50 cm

a abertura da vala está sendo realizada
com explosivos diante da necessidade da
passagem da vala ser feita em terreno ro

choso. Também na rua Bulcão Vianna, pa
ra minorar o sofrimento de centenas de
moradores" estão sendo implantados 260>
tubos de 1,50 de diômetro, 550 tubos de
um metro. Neste trabalho' também estão
sendo encontradas grandes dificuldades no

sua realização, tendo em viste a necessi
dade de escavação em grande profundidade
em terreno de aterro, que _sempre cede
° cada abertura.

PROMENOR
o prefeito Dalto dos Reis foi

informado que a parte estrutural

da obra esta em' vias de ser con

cluída e até o final do corrente

mês começarão os acabamentos.

A obra, custeada pela Prefeitura

de Blumenau, terá dois pavimen
tos corri quase 2 mil metros qua

drados de área total e poderá a

brigar mais de 100 crianças.

Caldo de peixe
Na Churrascaria Líder, àa

19h30m de sexta-feira, dia 9, a...

contece saboroso caldo peixe.
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPt-R-SC

Edital de Praça (extrato art. 687 do CPC). Venda·
em 1� Praça no dia 29.08.85, às 17:00 horas (Preço su

perior a avaliação). Venda em 2a Praça no dia 12.09.85,
às 17:00 horas (a quem mais der). Local:' Átrio do Fo
rum, sito à Rua Cei. Aristiliano Ramos, 229 nesta do.
dade. Processo: Ação de Execução de Sentença n9 350/84
movido por FELlX JOÃO LANDGRAF e ESTELA LAND
GRAF contra. BARRACÃO ENGENHARIA E CONSTRU
ÇÕES LTDA. Bens: Um terreno situado neste cidade, à
Rod. Jorge Lacerda, Km 09 designado por lote n9 71
da quadra "I do loteamento Jardim Figueira, contendo
o área de 339,60 m2, limitando-se ao norte em 12,00
metros do lado ímpar da rua "X" do citado loteamento
00 sul'em 12,00 metros com terras de Devanir Sorroche;
extrema a Leste em 28,30 metros com o lote n.9 70
de ·Barracão Engenharia e Construção Ltda.; a Oeste em

28,30 metros, com o lote n9 72 também de Barracão En
genharia e Construção Ltda., sem benfeitorias, distando
pelo rumo Oeste 128,00. metros da esquino das ruas X
e Z. Avaliado em Cr$· 2.000.000,00. Dado e passado
nesta cidade de Gaspar, aos nove dias do mês de julho
de mil novecentos e oitenta e cinco. Eu, Eulina Ladewig
Silveira, Escrivã; o escrevi.

Gaspar, 09 de julho de 1985
PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

....�.:':\"'L'1""'
..

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASP'AR-SC

EDITAL DE CITAÇÃO E INTERESSADOS INCERTOS
COM O PRAZO DE 30 DIAS

O Dr. PEDRO MADALENA, Juiz de Direito desta Co
Marca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no forma
da Lei, etc... FAZ SABER, a quem o presente edital
de citação com o prazo de 30 dias, vir dele conhecimen
to tiver, que por parte de ·MARIA MARGARIDA SAIS,
brasileira, viúva do lar, residente e domiciliada no lugar
de Minas, Município de Ilhota, Comarca de Gaspar-SC,
foi apresentada uma Ação de Usucapião sobre o imável
a seguir descrito: Um terreno sito no lugar de Mi�as,
município de Ilhota Comarca de Gaspar, medindo a área
de 202.860,00 m2, possuindo as seguintes medidas e con

frontações: ao Norte, em 147,00 metros, com terras de
Antonio Cardoso; 00 Sul, também em 147,00 metros, com

com terras de Ervino Perretti, João Guclberto, Pedro Soes
terras de Antonio Delandréia; a Leste em 1.380,00 metros

Filho e a Oeste, também em 1.380,00 metros com terras

de Pedro José Nicol·iu Schmitt. Na referida ação' foi de

signado o dÍa 11.09.<15; às 09 :00 horas, para a audiência
de justificação. O prazo para contestação passará a 'luir
da intimação do sentença que julgar a justificação. Fi-·

cando cientes de que não contestando a ação, presumir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos narrados na ini

ciai da referida ccãó. Dado e passado nesta cidade de

Gaspar, aos trinta' e um dias do mês de maio
_

de mil

novecentos e oitenta e cinco. Eu,. Eulina Ladewig Silvei

ra, Escrivã, o escrevi.
Gaspar, 31 de maio de 1985

PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR· se
VENDA EM ÚNICA PRAÇA DIA 03.09.85, às 16:30

horas (valor superior ao saldo devedor que é de ·Cr$
8.705.lO1,76, em 14.12.83. LOCAL: Edifício' lo Forum
sito à Rua C'el. Aristiliano. Ramos, 229 em Gaspar - SC ..

PROCESSO: Processo-de Execução Hipotecária n.O 608/83.
CREDORA - APESC - Associação de Poupança e Em

préstimo de Sento Catarina. DEVEDOR: Nei Fortes Sil
vestre. Bens: "Uma casa de alvenaria, com uma área
total �onstruída de 54,95 m2 e seu respectivo terreno,·
situado no Bairro 'Sela Vista, na cidade de Gaspar - SC,
à Rua "E" do loteamento Jardim Residencial Mirante do

Vale, designado por lote n,o 102, ontendo a área de

411,90 m2, devidamente registrado no Cartório do Re

gistro de Imóveis de Gaspar - SC, sob o n.O· R-2/4291,
em 09.08.81, com as medidas e confrontações constantes

do Quadro Resumo, item 18 - Descrição e eriqern, do

contrato acima mencionado". Por este fica intimado o

sr. Nei Fortes Silvestre, que encontra-se em lugar igno
rado, do edital supra. Dado e passado nesta cidade de

Gaspar, aos vinte e quatro dias do mês de julho de mil
novecentos e oitenta e cinco. Eu, Eulina Ladewig Silveira,
Eicrivã, a escrevi.

Gasp'ar, 24 de julho de 1985
PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

JUIZO DE DiREITO DA COMARCA DE GASPAR - se

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTGS
COM o PRAZO DE 20 DiAS

O doutor PEDRO MADALENA, Juiz de Direito desta
Comarca.de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na for
ma d.a le!, etc ... FAZ SABER, a quem o presente edito!
de cltaç!lo com o prazo de 20 dias vir dele conheci
mento tiver, que por parte da INDUSTRIA DE UNHAS
LEOPOLDO SCHMALZ S.A., pessoa jurídica de direito
p�ivado, c?m sede à Rua Dr. Nereu Ramos; 360, nesta

cld�de: f.ol aprese.ntada. uma Ação de Usuccpiõo, sobre
os rmovers a seguir descritos: Um terreno, situado na es
quina da Rua José Honorato Muller com a Rua Amoldo
Knock, nesta 'cidade de Gaspar, contendo ,C! área de
1.C61 ,95m2, com as seguintes medidas e confrontccões:
frente com 31,70 metros, para a rua José Honorero Mil!
ler, fundos também em 31,70 metros, extrema com terras

cujos. direitos possessórios _foram adquiridos por Indústria
de tinhas Leopoldo Schmalz S.A. do Rede Ferrcviério

'

Fe
deral S.A: -:- �perintendência Reqioncl de .Curitibe: pe
lo lado direito, extrema em 33,50 metros, com a Rua Ar-

-' noldo Kock, e pelo .lado esquerdo, também em 33,50 me
tros extrema com terras de Propriedade d·a I ndústrio de
linhas Leopoldo Schmalz S.A.; terreno este sem benfei
torias, .50 estendo matriculado no Registro de Imóveis,
situado no lado par da dita rua José Hono dJ Mu:ler.
Um terreno situado no lado par, digo, impor da .ruo 11r
noldo Kock, nesta cidade de .Gaspar. contendo a éreo de
202,88m2, com as seguintes medidas' e confrontacões:

, frente, com 6,50 metros, para a rua Arnoldo Kock; 'fun
dos, também em 6,50· metros, extremo com terras de
propriedade de Indústria de inhps Leopo!do Schmolz S.A:;
pelo lado direito, numa extensão de 31,70 metros. ex

trema com terras de propriedade de Indústria de Linhas
Leopoldo Schmalz S.A.; e pelo lado esquerdo, também
em 31,70 metros, extrema com terras cujos direitos pos
sessórios foram adquiridos por Indústria de Linhos Leo
poldo Schmalz S.A. da Rede Ferroviária Federal S.A. Su
perintendência Regional de Curitiba; terreno este sem

benfeitorias, não estando matriculado no Registro de Imó
veis e distando pelo lado esquerdo 33,50 metros da es

quina da Rua Arnoldo Kock com a Rua José Honorato
Muller. Na referida ação foi designado o dia 11.09.85,
às 14:00 horas, para a audiência de justificação. O prazo
para contestação passará a fluir da intimação da sen

tença que julgar a justificação. Ficando cientesde que
r":o contestando a ação, presumir-se-tio aceitos como ver

dadeiros os fatos narrados na inicial da referida aeõo.
Dado ·e pcssodo nesta cidade de Gaspar, cos trint� e

um dias do mês de julho de mil novecentos' e oitenta
e cinco..Eu, Eulina Ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi.

Gaspar, 31 de julho de 1985
PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA CÓMARCA DE GASPAR - SC

EDITAL DE PRACA E INTIMACÁO
.

....
.

..
,

VENDA EM ÚNICA PRAÇA DIA 03.09.85, às 16:00
horas (valor superior ao saldo devedor que é de Cr$
6.126.519,42, em 07.07.83. LOCAL: Edificio do Forum
sita à Rua CeI. Aristiliano Ramos, 229 em Gaspar-SC.

-

PROCESSO: Processo de Execução n.? 304/83. CREDO
RA. - APESC - Associação de Poupança e Emprésticos
de Santa Catarina - DEVEDOR. OMAR JOÃO DA SIL
VA. Bens ; "Uma casa de alvenaria, com uma área to

tal de 59,50m2 e seu respectivo terreno, designado pc
lote n.o 142, do loteamento Jardim Residencial Mirant
do Vale, situado na cidade de Gaspar-SC, no Bairro !li?
Ia Vista, à Rua "A", s/n.o, contendo a área total dI
361,64m2, de l17�didas: 26,08 m de frente em dois lan
ces, 13,OQ m em linha reta e 13,08 m em linho reia

-e 13,08 m em linha de concordância, por 20,00 m de
fundos, o lado direito mede 16,00 m e o esquerdo mede
13,00 m com as seguintes confrontações: frente para a

Kua "A" estando localizado no lado par do respectiva
Rua, na esquina formada cõm a Rua "D" o lado direito
extrema com a Rua "'D", o lado esq---erdo extreme com

o lote n.? 145, e os fundos extrema com o lote n.9 143
ambos de Capital Empreendimentos Imobiliários Ltdo., o

imóvel está registrado no registro de imóveis da Comer
co de Gaspar-SC n.? 2424 - R. 2 no livro n.9 2-RG
ficha 1, em 26.04.79." Por este fica intimado o Sr. Omcr
João da Silva que encontra-se, em lugar ignomdo, do
edital supra. Dado e passado nesta cidade de Gaspar,
aos onze dics do mês de julho de mil novecentos e oi
tenta e cinco. Eu, Eulina Ladewig Silveira, Escrivã, o

escrevi.
Gaspqr, 11 de julho de 1985

PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

FOTO MARY

-1
JU!ZO DE DIREiTO D!4 COrvlltRCA DE GASPAIf - se

ED>ITAL DE PRACA E !'NTiMACÃO
VENDA EM ÚNICA PRAÇA DIA 03.09.85, às 15:00

horas (vclor superior C"J saldo devedor que é de Cr$
11.408.267,03, em 14.12.83. LOCAL: Edifício do Forum
sito à Rua CeI. Aristiriono Ramos, 229 nesta cidcde,
Gaspar-Se. PROCESSO: Processo de Execução Hipcte-

-\cária n.? 609/83. CREDORA - APESC - Associação de
Poupança e Empréstimo de Santa Cotorinc. DEVEDORES:
Àlmir Jose de Souza e Eli S. de Souza. Bens: "Uma
cabana de alvenaria de n.? 03, com uma área total de
62,04 m2, localizado no Conjunto Residencial Paraíso,
composta de solo, um dcrmitôrio, um banheiro, uma co

zinha, um hcll de circulação, uma vcrcndo na parte
térreo e um dormitório amplo 1i0 piso superior, com uma

. fração ideal de terreno de 217,5809 m2, ou seja 3,33%
do mesmo. Terreno situado r.o cidade de Gaspar-Se, à
Rodovia Jorge Lacerda, Km 4, contendo·a área de ....

6.527.427 m2, com as seguintes confrontações constan
tes do Quadro R-esumo - item 18 - descricõo e ori
gem, ao contrato acima mencionado, dévida;"ente re

gistrado no Cartário do Registro de Imóveis de Gcspcr
SC, sob o n.? R-Z/4675 em i4.12.81. Por este fica in
timado o Sr. Almir José de Souza e Eíi S. de Souzc;
que encontram-se em lugar ignorado, 'do edital supra.
Dado e. passado nesta cidade de Gaspar aos onze dias
do mês de julho de mil novecentos e oitenta e cinco.
E�r Euiina Ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi.

Gaspar, 11 de julho de 1985
PEDRO MADALENiA - Juiz de. Direito

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA. DE GASPAR - SC
EDITAL DE PRAÇA E INTIMAÇÃO

VENDA EM úNICA PRAÇA DIA 03.09.85, às 17:00
horas (valor superior ao saldo devedor que é de Cr$.
1.245.623,26, em 03.03.83. LOCAL: Edifício do Fórum
sito à Rua CeI. Aristi;:)ano Ramos, 229 em Gaspar - SC.
PROCESSO: Processo de Execução nO 103/83. CREDORA
- APESC - Associação de Poupança e Empréstimos de
San.ta Catarina. DEYEDORES: [osê João Vieira e sua
mulher Almandina Marques Vieira. Bens: "Uma casa de
alvenaria com a área total construída de 39,17 m2,
e seu respectivo terreno, designado por lote n.? 05, si
tuado na cidade de Gaspar-SC, no Bairro Bela Vista, à
Rua Clara 'Schmidt, contendo a área total de 250,OOm2,
medindo 10,00m de frente por 10;00m de fundos, o lado
direito mede 25,OOm e o lado esquerdo 25,00m, com as

seguintes confrontações: Frente para a Rua Clara
Schmidt, estando localizado no lado ímpar da respectiva
rua, distando 600,00 m da Rodovia Jorge Lacerda, o 10-
-do direito e lado esquerdo, extremp com Capital 'Empre
endimentos Imobiliários Ltda., fundos extremo com Os
car Hostert. Por este fica intimado o Sr. José João Vi
eira e sua mulher Almandina Marques Vieira, que en

contram-se em lugar ignorado do edital supra. Dado e

passado nesta cidcde de Gaspar, aos onze dias do mês
de julho de mil novecentos e oitenta e cinco. Eu; Eu!ina
Ladewig Silveira, Escrivã o escrevi.

Gaspar, 11 de julho de 1985
PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

JUIZO DE D'�p.mO DA COMÂ.RCA DE GASPAR - SC
EDITAL DE PRAÇA E INTIMACÃO

VENDA EM úNICA PRAÇA DIA 03.09.85, às 15:30
horas (valor superior 00 saldo devedor que é de Cr$
11.408.267,04, em 14.12.83. LOCAL:· Edifício do Forum
s"ito à Rua CeI. Ariatilicno Ramos, 229 em Gaspar-SC.
PROCESSO. Processo de Execucõo n.? 607/83. CREDORA
- APESC - Associação de Poupança e Empréstimd de
Santa Catarina. DEVEDORES: Almir Machade de Olivei
ra e Cleze Silva de Oliveira. Bens: "Uma casa de al
venaria de .".0 05, com uma área total construidn de
62,04m2, localizada no Conjunto Residencial Paraíso, com

uma fração ideal de terreno de 217,5809m2, ou seja ..

3,33% do mesmo. Terreno situado na cidade de Gaspar
SC,_à Rodovia Jorge Lacerda, Km 4, contendo a área de
6527.427 m2, com as medidas e confrontações constan
tes do Quadro Resumo, item 13 - Descrição e oriqern,
do contrato acima mencionado, devidamente registrado
no Cartório C!O Registro de Imóveis de. Gaspar-Se, sob
n.? R-2/4872, em 14.12.81." Por este fiLa intimado o Sr.
Almir Machado de Oliveira e sua mulher Cleze Silva de
Oiivairc; que encontram-se em lugar ignorado, do edital
supra. Dedo e passado nesta cidade de Gaspar, aos onze'

dias do mês de ju'ho de mil novecentos e oitenta e cin
co. Eu, ·Eulina Lcdewiq Silveiro, Escrivã, o escrevi.

G spar, 11 de julho de 1985
PEDRO ADALENA - Juiz de Direito

LIVRARIA E BAZAR SILVA
MATERIAL ESCOLAR E DE EScrITÓRIOFofos para casamentos, aniversário� e batizados; álbuns para retratos.

filmes coloridos. Em promoção bolsas, álbuns, chaveiros.

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Fone 32-0550 - GASPAR -_se

Rua Coronel Aristíliano Ramos, 580

Fone: 32-0360 - GASPAR - se.

\
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PREFEITO TARtUSiO D'ES,CHAMPS:

Eu acredito no míuro de.Gesper
- Sobre a Primeira Facig, hou

ve, na sua opinião, um .sucesso

esperado?
Tarcísio Deschamps - lembro

que a Primeira Facig - Feira elo

Artesanato, Comécio e Indústria
de Gaspar .,', foi, realizada dentro

do Primeiro Festival de Inverno,
que é uma promoção de um gru

po de jovens gasparenses, A mos-

tra foi sensacional, muito bem

organizada pelo Rui Zimmermann,
presidente

.

da Agart, pelo Álvaro
Ferreira c pelo Aldo Pereira. A

cho que foi de um sucesso extra

ordinário.
Este foi um evento de .suma

importância para Gaspar, o que
me alegra: muito. Gos=! de ver a

participação de todos, comercian-

tes, industriais e populares. Per
cebe-se que 'O comércio local Cü

meça a criar identidade própria,
desvencilhando-se de Blumenaa,
A Facig deverá acontecer mais

vezes, com todo I;) apoio do pró
prio Governo do Estado, Secre
taria de Cultura, Esporte e Turis

mo, Secretaria dél Indústria e Co
mércio e a Prefeitura Municipal

NE J
BANCO DO EMADO DO NO DE JANBIRO.

,.

A.l'êDei� em Blumenau, JloriAltópolis e Crieiá.a

de Gaspar.
O sucesso e a colaboração pre

sentes à Primeira Facig me dei
xaram surpreso e alegre,
- Poder-se-ia dizer que Gas...

par "acordou" depois da Facig?
Tarcísio Deschamps - Gaspar

acordou não só com a Facig, mas.
com as outras promoções realiza-.

das no mês de julho. Houve en

trosamento entre todas as classes,
sem envolvimento político parti
dário, sem distinção entre- cre

dos e raças. Vimos a colaboração
da Associação Industrial e Co

mercial de Gaspar (ACIG),
C I u b e de Diretores Lojistas
(CDL), Associação Gasparense
dos Artesãos (Agrat) Vimos tam

bém lindos desfiles e apresenta
ções de elementos importantes da

nossa cultura, como a Banda Ma

sical São Pedro.
Muito me alegrou a participação

de todos sem coloração política
ideológica, porque ê' de todos .)!

gasparenses esta promoção e eu

apoio todos estes movimentos As

outras promoções que vierem te

rão colaboração da prefeitura..
- Depois de duas enchentes,

uma em 83 e outra em 84. como

se comportou a Prefeitura de Gas,..

par?
Tarcísio Deschamps - Há um

velho ditado que diz: "depois da.

tempestade vem a bonança". E a

vbonança está chegando em Gas

par, depois de duas tempestades
que foram as enchentes .em todo

o Vale do Itajaí e em todo o Es

tado de Santa Catarina.

Agora começa surgir uma nova

Gaspar, saída daquele desânimo,

Começa a nascer um novo ano,

onde as pessoas têm vontade de

participar. Ternos aí o exemplo
'do terreno conseguido na rua

Brusque para a relocação das in

dústrias atingidas pelas cheias.
-

Passaremos agora à uma fase

de progresso, com novos prédios
sendo construídos, corno as novas

sedes do BESC e da CELESC.

Alguns empresários também se

mostram interessados em
'

realizar
novas construções na cidade.

Acredito que com a colabora

ção de todos indistintamente,
conseguiremos fazer de Gaspar
uma cidade mais bonita. Eu acre

dito no futuro, no progresso de

Gaspar.
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Pai, mesmo longe
estás perto

GILBERTO SCHMITT

Pai; estou comemorando novamente teu dia. Aqui de
longe sei o valor de tua presença na minha vida.

Às vezes,me considero um pouco ingrato contigo, Não
te compreendo direito e acho que não entendes os ans ios
ela juventude e até ficas um pouco abismado quando falo
gírias.

Interessante! Poucos anos atrás ajudavas «namãe a

trocar minhas fraldas" e hoje, de calças compridas, muitas,
vezes te coloco em segundo plano.

Vê só, apesar de sermos filhos rebeldes" criamos até
uma data para comemorar teu dia, enquanto que todos os

dias deveríamos homenagear-te por nos ter dado a vida. Mas
não liga não, Pai!

Pai, gostaria de' te dar um presente neste dia, mas mi
nha grana está curta. A faculdade, aluguel, passagem de

ônibus, bandejão, tudo subiu ... Aqui na cidade grande tem

muitos filPos que não têm Pai, ou melhor, não conhecem o

Pai. Eles vivem de um lado pra outro, tentando arrumar

uns trocadínhos pra matar a fome. Dias desses' um garoti-
, nho me pediu um dinheirinho, fui pegar no bolso e só en

contrei a chave da república, então disse ao garoto: Olhe,
só tenho uma chave. E ele me respondeu: Eu nem isso te�
nho, moço.

Pai, aqui de longe penso bastante na vida farta de fu

terior, dos nossos longos papos, do ,mmarrão que tomáva
mos e ao mesmo tempo vejo tanta gente sem o que comer

e as coisas ficando a cada dia mais pretas.' A Nove Repú
Nica, de que tanto falavam, chegou mais Velha ainda e

muita gente continua sofrendo com os 'erros dos outros.
Pai, visitei semana passada um asilo. Fiquei muito tris

te. Tinha tantos pais abandonados. Eles lembravam do

passado e choravam pelo abandono e desprezo de seus en
tes queridos,

Pai, aqui na cidade grande também tem tantos velhí«
nhos. que vivem presos dentro de quatro paredes sobrevi
vendo com o salaríozinho de aposentadoria. Mal dá pra eles
sobreviverem.

Pai, voa terminando essas palavras pois estou com

"pouco tempo". Em breve nos veremos, no final do ano

termino meu curso de Agronomia. Eetão poderei ajudar
,

muita gente ali no' interior. Um abração, garotão. Parabéns
pelo seu dia e desculpe qualquer coisa. Mesmo longe estás
bem perto de mim.

Gac' '1 do Vàl� -- Página, 5

ACÁCIO BERNARDES
A D V O G A D, OS

DR. ACÂCIO BERNARDES
DR. JOÃO LUIZ BERNARDES
ORa. TEREZINHA' BONFANTE
DRa: ISOLDE IMÊS lENFERS
DR. RóMULO PIZZOtATTI , ,

QuestÕe5 de terra, desapropriações, inventários, quesf6es de familia,
-

trabalhlst�, comerciais, criminais, cobranças.
Rua 'tf de Novembfo, 342 - 2.0 aMar - cOIljs. 201'· �2 . 203.

fOle: 22-1402 ., Blut8AU - SC

Acimpevi elogia FACICi
Em reunião com os, sócios rea

lizada em sua sede na segunda.
feira à noite a Acímpeví (Associa-
ção Comercial e Industrial da Mi

cro e Pequena Empressa do Vale

do Itajaí) de Gaspar fez uma aná

lise da Primeira Facig.

')S micro e pequenos empresã..
r1('3 presentes concluíram que e

evento foi válido sob todos os as

peetos. E elogiaram a SUa organi..
zação, apoiando irrestritamento
novas edições .da Facig, inclusivo
maior e com e&paço para mais �ll1-<
presas.

ALB ofereC'8 .qualidade e

resistência ell

Lajes e Pisos'
A entrega imediata e a qualidade na' fabricação de

lajes moldadas e pisos é a principal eta dos jovens empre
sários Agenor Antônio Bolomini e Aldo Barcelos, diretores
da recém inaugurada ALB Lages Moldadas Ltda., localiza
da à Rua Anfíloquío Nunes Pires, próximo a Metalúrgica
Turbina. Segundo os empresários, filiados a Acimpevi, sua

capacidade de produção é de 30 mil m2 mensais" nâ primei
ra fase da nova indústria gasparense, que vem suprir uma,

lacuna neste setor fabril.' Utilizando-se 'de uma equipe de

profissionais deste ramo, a ALB Lajes Moldadas Ltda., es
Hi operando com sistemas de secagem a vapor e de equipa
mento moderníssimo na $a linha de produtos. Um dos

principais atestados da boa qualidade de suas lajes é pro...

vada pelo teste feito quinzenalmente do "corpo 'de provas",
!I1a Furb e na própria indústria, visando oferecer qualidade
superior aos' produtos congêneres, com entrega imediata e

ti atendimento dos pedidos, que pedem ser feitos [li) pró- ,

prio escritório da fábrica, ou pelos fones: 32-0855 e .....

32-0744, dentro das medidas exigidas, para diferentes obras.

ONED,A
In,d,úsiria e'�omércio de Brinquedos LI,da.

DELICADEZA E REQUINTE EM MADEIRA ENVELHECIDA E NATURAL

- UnUI)ADES DOMtsTlCAS PRÁTICAS E DURAVEIS. -

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

GASPAR· se

'INSTALADORA DE BLUMENAU
Associada a A(IMPM

VAREJO E ATACADO DE MATERIAl. B.tfRICO, O MAIS BARATO

Ouando se trata de eletricidade o bem é, o especialista.

III Xf • Novembro, 1409 e Rua 2 de Setembro, 3811
Fones: 22·8188 e 23-0853

-

-

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



QUinta-feira, 8 de agosto 'de 1985 Gazeta do Vale - Página 6

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

_ .._------���----_._-

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

m

I r

t
�

Ir n 'I

,
{
•

i
1

i
f
!
1

"

•

I
I
I
I

I
!

A C.Uitl:ffi do fumo é u:n3 d,��s principais font( i de renda de 50
rnH farnfHas rú:a�s t��tff�:"�ufdª� em 182 rnún� iJ�OS. ,

E o ;10$,:;0 produt(') é c;;;; !�10!hor qualidade. D' iS 153 mi! toneladas

(:01h!d�it: I1�S 90 rn1: hs�:'.3TeS, expre;:;S!vâ pai sela destina-se à
exoortacão,

.

Apmve;tê,ndo os é�,jtos residuais dos insumos e proplciando
cuíturas sucessivas nWTWl mesma área de terra, a Secretaria da

Agricuitura IS do ,�bast6ü!mento vem participando de campanha
estimulando ri cultivo de milho ou feijão após o fumo.
E, a exemplo de outras íutes empreendidas por pequenos

agricultores, o Governo do Estado se pos.cíona Si11 def(3Sa dos
interesses dessa exprr siva parcela de nossa população.

No caso do fumo partlcípou efetivamente, ao latia dos

agrlcu!ton::s,de reuniões preliminares para deterrmnaçào do
custo de produção e 3túOU clecisivamente em reuniões para

fixação de melhores preços. Sempre na defesa C:03 int8f€'%eS do

pequeno ag;rrcultoF; vem acompanhando e fh)ca;�z2ndo o

processo de ctassrãcação do produto junto t>s indCi:jt;'ias.
Acreditando assim que governar é ffirr:::Jérn tornar e'U-:''Jd,::;::; !kmes

e c�r8jo:;8s.

/

GOVéRNO
ESPERm!AO AMiN E
ViCTOR FONTAr�A - A1\10:3
CUMPRiNDO A CART •.í.\ OOS CATt..�!��N�r:t;
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III Semana de Estudos JU.ridicos será este
Numa promoção conjunta en

v,é o Diretório Acadêmico Clóvis

Beviláqua e a Faculdade de Ciên
.as Jurídicas da Furb, será reali

zada de 19 a 23 de agosto a TU

'�mana de Estudos Jurídicos. O

evento acontecerá no Auditório do
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias de Fiação e Tecelagem
de Blumenau e tem por objetivo a.

atualização dos estudantes nas di
versas áreas jurídicas, procuran
do-se, na medida do possível, as ..

santos contemporâneos e cujo co'

nhecimento se fazem necessários
entre eles, a Reforma Agrária, a

Constituinte, a Censura na Im

prensa e a. Auto-Censura.
.

Os palestrantes para este ano,
já estão definidos: dia 19, José
Carlos Dias (Secretário de Justiça
do Estado de São Paulo) que fa

.Iará sobre o "Sistema Penitenciá
rio de São Paulo"; dia 20, Moacir
Félix (poeta, escritor, ex-aluno
de Merleau Ponty e Gastou Ba

ohelard) , que falará sobre a "Re
forma Agrária, Constituinte e Cen

sura"; dia 21, Hélio Duque EDe;
putado Federal do Paraná) sobre

"Constituinte"; di 22, Marcelo

Cerqueira (Deputado Federal pelo

Professor - Aluno:
.

I:���-.;''l'-�:'

O Império dos Afetos
JOSÉ ENDOENÇA MARTINS

J ,,.,,..�- �:.s.'��c.-
Leio satisfeito que- o presidente José

Sarney está liberando, para o ensino su

perior, verbo num montante de 300 bi

lhões. Fico satisfeito com essa decisão

governamental porque, sem verba,' o
ensino superior descerá para uma situa-

. ção pior do que a que enfrenta no mo
.:,

menta. Isto não quer significar que eu

ache que a solução para o terceiro grau

esteja na dependência somente de di

nheiro. Nada disso. Os problemas nas

_ universidades federais, particulares ou
comunitárias, são tantos e tão graves

que, além de dinheiro, está a exigir,
principalmente, criatividade' nas pro

.

postas. clternerivcs de solução. Dinhei-

ro é sempre necessério, porém, é pre
ciso muito mais das comunidades oca
dêmicos.

Lendo.: também, o número 11 (maio/
1985) da Revistq INTERAÇÃO, manti

da pelo Yázigi, deparo, satisfeito (ulti-.
mamente me satisfaço com as coisas
da Educação, mais facilmente) com uma

entrevista do professor de Filosofia da

Educação na Universidade Estadual de

Campinas - UNICAMP - Rubens Al
ves. Ne!a,'o professar propõe uma cti
rude humanista para a super -:ão de

um problema de groves, consequências
na vida das universidades: a relação
professor-nluno. Sem culpar professor,
,.,,'" "Iuno, diretamente, mas debitan

do !""rte desta relação pouco produtiva
às contingências massacrantes a que

estes dois elementos estõo sujeitos, Ru

bens Alves propõe simplesmente ti que
ele chama de � "Metodologia do Afe

to", para que professor e. aluno criem,
entre. os dois segmentos, uma relação
nova de onde desapareça a desconficn-

.. ço, o medo e, principalmente, a prepo
tência.

Na. METODOLOGIA DO AFETO a

primeira chamada de Rubens Alves ao

professor é no sentido de que deva a

prender a comunicar a sua própria re

lação com o aluno. Diz Rubens Alves:
UNa . realidade, a verd�' do discurso
não é aquilo que você diz, mos como

voeê diz". Para que aconteça isso que

"',,\e"K'5�':'

o professor da Unicamp pretende, o

importante é acabar com a ins�guran-;
ça do professo e trazer para a relaçiio
sei". São palavras de' Rubens Alves:
professor-aluno a humildade do "Não
"Nada mais gostoso qse dizer ao aluno:
Não sei .. ." Porque, seg'ondo ele, a

coerência e. o compromisso com a ver-

dade é que leva o professor à intole

rância' "pois se admito que tenho a

verdade, porque iria ter paciência com

o ponto de vista divergente",
Na sua Metodologia do Afeto, que

ele também gosta de chamar de Peda

gogia do Saber, o professor Rubens Al
ves coloca o conhecimento corno uma

relação que se constrói a partir da
afetividade, não da efetividade, nem

do objetividade que caracterizam o ci
entifieismo do. professor enquanto pro
fissional da Educação. Pára ele "O Co
nhecimento Part� do Amor. O afeto de
termina"

.

a possibilidade de se ter o

aluno como aliado, num preces. pe
dagógico. E essa aliança - nova pos
tura - entre professor e aluno é que

aasejoré a superação de muitos pro
blemcs na relação professor-aluno. Os
ser. timentos - características do. su

jeito � permitirão que alunos e pro
fessores se assumam como seres hu

mildes, afetivos, ignorantes", participa
tivos e confiantes. É o que prega a

"Metodologia .do Afeto" de Rubens Al
ves.

Em suma, é mais do que evidente
que apenas afeto e aliança entre pro
fessor e aluno não vão resolver os

gravíssimos problemas e distorçães com

os quais as universidades brasileiras. têm

que conviver. Pcrém, a situação agra
vada não é culpo somente destes dois

elementos - o professor e o .ahlno. É
culpa também da dinâmica dei própria
universidade que não soube ou 'não te-

've como se resquardcr, !>ara se manter

como um foco atuante de mudanças na

sociedade. E·o dinheiro anunciado por

Sarney é bem recebido se procurar es

tabelecer 11m clima de afefo no seio
das comunidades acadêmicas, como su

ger.e RIIbens Alves.

Rio de Janeiro) que falará sobre
a "Constituinte" e, finalmente no

.

dia 23, Michel. Temer (Secretário
de Segurança do Estado de São

.

Paulo) gue discorrerá sobre "Se-.

gurança do Estado e Constituinte".
COMISSÃO
ORGANIZADORA

,A III Semana de Estudos Jurí
dicos conta com o apoio do Dire
tor da Faculdade de Ciências Ju
rídicas de Blumenau, professor
Pedrei Reis Jr. e está sendo orga
nizada por uma Comissão compos
ta, pelos alunos: Alceu Xenofon
tes Lenzi \yLesidente do Daclobe )"
Antônio Ramiro Menestrína, Ger
son Basso e Oldemar Olsen Jr.
sob a coordenação geral do pro-
fessor João José Leill.
APOIO
Dada a importância deste even

to para a comunidade de Blume-
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•

mes em Blumenau,
nau, s icipalmente para os uni

versitár. s, diversas pessoas se

prontificaram em apoiar e já estão
trabalhando junto com a Comissão

Organizadora, entre estas, o pre
feito Da to dos Reis, o Deputado"

Federal Renato de Mello Vianna,
o Reitor da Furb, professor Arlin
do Bernard, Walter :Weeg (Ma
lhas Malwee); Hotel Himmelblau,
Restaurante Moinho do Vale, Câ
mara de.Vereadores, através de
seu presidente, o verador Ivo Ha

dlich, seja conseguindo os pales
trantes, patrocinando os cartazes,
hospedando gratuitamente os con

vidados e cedendo um automóvel
para a locomoção dos mesmos em

Blumenau e, naturalmente, a im..

prensa que tem possibilitado (rá
dio, jornal e televisão) que se e
portunize o conhecimento desta

promoção para todo o Estado.

Pomerode mantem intercâl1bio
�

� i $;JF .....

com 37 (idades' da AlemaAha
1!

37 cidades alemãs deverão re

ceber ainda nesta primeira quin-:
zena de agosto, farto material de

divulgação deste município, que
retribui o envio de folhetos, pros
pectos e livretos destas cidades,
disponíveis atualmente na bibliote
ca pública municipal. Recente
mente foram realizadas exposi
ções de painéis de cidades da A

lemanha, em Pomerode, Balneário
Camboriú e Blumemu, organiza.
das pela Secretaria le TUrismo.
As promoções foran documenta-:
das fotograficamente . o material
enviado às cidades qu : brindaram
Pomerode com as ljformações.
Segundo o prefeito Eugênio Zím
mer, é uma forma de mostra-lhes

r
)

a nossa atenção para com o ma.

.terial enviado, divulgando-o para
que Santa Catarina e o Brasil te

nham uma noção de como se vive,
trabalha, se faz turismo e cultura

naquelas cidades. E com isso de
monstramos o nosso interesse no

intercâmbio cultural e artístice :

com as nossas origens na Alema

nha, enriquecendo a história de
Pomerode"..

Procura-se telefone
Necessita-se de telefone .comer

. cial pará alugar em. Gaspar. Acei
ta-se também telefone residencial.

Informações pelo fone: 22-9447
ou 320753 ou 32-0603.

ATLAS AUTO PEÇIAS EQUIP. LtDA.
PEÇAS E ACESSóRIOS EM GERAL

TUDO PARA SEU AUTOMÓVil, CAMINHÃO E JEEP·
- O MAXIMO EM ATE�DIMENTO ;_

Av. das COl1)unidades, 236 - Fone 32.03.66 - GASPAR-SC . ,

RUA 15 DE NOVEMBRO, 101

Blumenau - se

FONE: 22-1750 - SALA 104

J

DENTISTA
Silvio Ramos,
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CruzVera lidera campeonato da
Com 23 pontos ganhos o Vera Cruz, de Testo Cenlra!,

lidera o Campeonato Regional da Liga Blumeneuense de
Futebol que e!Já qestienando junto aos clubes para a an

tecipação da rodada de domingo, devido ao jogo Blume
nau x t.vaí, no Sesi. O Vera Cruz, na rodada que provavel
mente será disputada no sábado à' tarde, ou domingo pela
manhã, enfrentará o Tupi, 3.° colocado na tabela com 18
soníns çenhes. O Glórb" cem 9 pontos qanhcs,: enfrentará
o vice-líder, Cruzeiro, com 19. O 1:5 de Outubro, de In
Qllial, 4.° colocado jogará com o União Ascurrense, vice-lan
terna, enquanto que Canto do Rio e Oásis, ambos com 10

tBF
pontos ganhos defrontam-se no Bairro êercla no sábado às
15:30 horas.

-

TAÇA "CIDADE DE BlUMENAU"

Deis jogos darão prosseguimento, provavelmente sába
do, a Taça "Cidade de Blumenau", estando em disputa
o frcíéu Pref. Dalfo dos Reis. Corinthiens e liberdade, Cru
zeiro e Itoupava. A classificação aponta o liberdade em

primeiro com 8, Itoupava em segundo com 6 c na lan
terna Corinthians e Cruzeiro com apenas 1 ponto ganho.

Depois de um pessrmo início, perdendo
pontos preciosos, o Gcsperense foi se re

cuperando e acumulando pontos Que, a es

ta altura do campeonato Va�zeano .de 85"
o coloca na condição de segundo colocado
na 'Classificação gerai. No último domingo,
jogando em Ilhota contra o CEPEL, em

partida válida pela lerceira rodada' do re

turno, conseguiu uma boa 'vitória, por 1
a O, melhorando em muito a sua situação,
Nos demais jogos do grupo do Gasparense,
o grupo B, o Catarinense goleou o Amé
rica por 10 a 1 e o Botafogo se impôs

ao Cruzeiro por 4 a 1. No grupo A, União
e São Paulo empataram em O' a O, o Bel
chior venceu o Ajax por 2 a 1 e também
por 2 a 1 o Tamandaré derrotou o Pai
meirinhos.

Cumprida a terceira rodeou, no grupo A
o União é' líder com 12' pontos, e 20 es

tõo São Paulo, Ferroviário e Tamandaré
com lO., em 50 Palmeirinhas com 7, em

60 a Belchior com 6 e na última posição
está o Ajax com 5 pontos' ganhos. No

grupo B, o CEPEL, mesmo perdendo em

seus domínios está' com 14 pontos ganhos,
em 20 o Gospcrenso com 12, terceiro Flo
resta e Botafogo com TI; '5� Cruzeiro com

6, 69 Cotarinense com 5 e, na última co

locacão está o América Que somou até
,agora apenas 1 po'�to ganho.

A quarta rodada do segundo turno de
termina paro domingo, dia i l, pelo grupo
A, Belchior x Tcmendoré, São Paulo x

Ajax e Ferroviário x União. - Pelo grupo
B, América x Botafogo, Gasparense x Ca
tcrlnanse e Floresta x CEPEL.

BLUMENAU - Em bonita festa de en

cerramento realizada no complexo esporti
vo do Sesc, na tarde-noite do último sá

bado, a equipe da Topografia sagrou-se

campeã do 1'1 Campeonato Interno' de Fu
tebol de Salão da Prefeitura de Blumenau
00 vencer o Serviço de Trânsito por 3 gols
o 2. Na decisão para o terceiro lugar, em

jogO muito disputado, o time da Assesso
ria ,de Imprensa bcteu ao Seterb pelo
escore mínimo. Um, grande número de tor

cedores incentivou as equipes e fez a gran
de festa esportivo da Prefeitura. Aconte

ceu, também, homenagem a personalidades
importantes do esporte amador blumenou
ense.

Com um gol de Fabrício aos quatro mi

nutos do primeiro tempo da prorrogação,
o Imprenso conquistou a terceira coloca

ção da competição, vencendo, ao Seterb por
1 a zero. A partida foi disputadíssima e

muito nervosa e o tempo normal terminou
sem gols. A joqndn decisiva aconteceu ró-

90 no começo da prorrogação, quando nu

ma tabela pelo meio com Marcos, Fabrí
cio marcou o único gol 'da partida na saí
da do goleiro. Na 'sequência, os atletas
leso e Fabrício foram desclassificados de
vido ao número de faltas cometidas, a

exemplo de Rogério Que já havia saído
no primeiro tempo. Isto desarmou o equi
pe da I mprenso que segurou o resultado
até o final, sob uma pressão muito gran
de do adversário. A Imprensa atuou com

Ivam, leso (Ademir), Fabrício (Adenir),
T'-"IU e Rogério (Marcos). Para o Seterb

joqorcm Roberto, Osni (Antônio), Pedro

,Campo5, Sérgio e Luís Fernando.

No partida de fundo, em que o Topogra
fia venceu ao Trânsito, as lances emocio
nantes não foram tantos devido a co· ela
que as duas equipes apresentaram. O ti
me do Serviço de Trânsito - o grande fa
vorito do campeonato - não pode contar

com uma peço importante de seu esque
ma; o central Carlinhos que contunc.h-se
num treino. Com a ausência deste jogador,
o equipe não teve o mesmo conjunto dos

partidas anteriores e logo no primeiro mi
nuto levou um gol, marcado por Achyles.
Ainda no etapa inicial, Seul empatou e' o

jogQ só foi definido no prorrogação com

dois gols do artilheiro Achyles para a To
pografia e José descontando no final To
'pagrafia: Denilsan, Hélcio, Luis <Lemb,

. Sérgio e Achyles. Trânsito: AirtOn Lopes,
Maba (José), Nardelli' (Osmir'. Volto!ini
e Saul.

PRÊMIOS E HOMENAGENS

No final da noite foram entregues os

prêmios às equipes vencedoras: campeão,
Topografia; vice-campeão, Trânsito; tercei
ro lugar, lmprensa; equipe mais disciplina-

da, Imprensa; equipe mais organizada,
Trânsito; 90,!eiro menos vazado,' Airton Lo

pes (Trânsito) com 11 gols e artilheiro e

jogador destaque da competição, Achyles
Braum (Topografia) com 13 gols.

O judô feminino de Pomerode conquis
tou 3 medalhas de ouro e 4 de prato 119
campeonato da modalidade realizado por
ocasião dos festejos alusivos ao oniversério
de Brusque. As atletas Maristela, Marli e

Marlize foram as primeiros colocadas, sen
do [eone, Carin, Wilma e Tania as de
tentoras das medalhas de prata. No ocosiõo

o professor de judô da CME local, Nelson
Valter qU2 é também o diretor técnico da
Federação Catarinense de Judô, estava re

tornando de São Paulo e Rio onde parti
cipou do' curso pedagógico de judô e trei
namentos específicos sobre o preparação
de atletas,

BASQUETE BfE GA'SiPAR PREPARA ..SE
PA,RA OS JOGOS RE(UONAIS

Continuando
.scndo os JógQ!

, .rms Jogos Ab:

equipe de

intensifico

com seus preparativos vi'-

Regionais classificatórios
'os de Santa Cctcrinc, o

ete masculino de Gaspar,
treincmentos.

Marcial, Quinha, Mathias, Morcelinho e Zé

Augustà - treinam todas as segundas,
Quartas, sextas-feiras e sábados, realizan
do também um amistoso "por semana, a fim
de aprimorarem-se técnica e fisicamente,
com o intuito de busca'r a suo cfassifica
çõo, durante os Jogos Regionais, que acon

tecerão em Joinville no período de 14 o

18 de agosto.

BOLi,3 DE ,GAS,P;AR

CAMPO NEUTRO
LAURO LARA

Timbó vive nesta sexta mais 11m

dia de decisão, com o final do tor

neia citadino de futebol de salão.
Metisa, campeã do 1° turno x Er

co, campeã do 2° turno. Um jogão
no ginásio de esportes.

:}: :;: :I:

Pouca gente sabe: a Rádio Clu
be de lndciâl, foi a única emisso
ra a cobrir todos os jogos do Blu
menau, sem interrupção de nenhu
ma partida. Domingo o boa equipe
integrada por Valdomiro Grunde
mann, Osni Rhenius (Dudo l, André
Schroeder (Pilo) e Ivo Kcnenberck
estará novamente a postos no Sesi
para transmitir cs emoções de Sec
x Àvaí, no frnal da Taça Governa
dor.

::: * *

15 de Outubro, de lndcio], que
não andou muito bem no início do

campeonato reg ional, já' está na 4�

pssiçõo da tabela, com 13 pontos
gOllhus. Isto se deve, principalmente.
ao bom trabalho desenvolvido pela
treinador Jucélio Que espera ver o

15 entre os 5 finalistas.
:!: :I: :::

É de 21 pontos a diferença en

tre o 1 ° e último colocados do

Campconcto da LBF. N'a ponto es

tá o' Vera Cruz, com 23 e no fi
r.al a Korstan, com apenas 2 pon
tos ganhos. Oásis ou Canto do Rio,
dependendo do resultado de sébcdo,
podem ocupar, ao menos por en

quanto, o 5.° lugar isolado.

Quinze ele ,lentos: Jan Paulo (técnico),
Baby, Alvaro, Marcelo, Odilon, Joisson, Fer

nando, Carlos Stcpcit, Marcos, Claudinho,

Nos dias 27 e 28 de julho, o equipe de

bolão masculino da CME de Gaspar, es

teve em Concórdia, participando do tor

neio alusivo aos 51 anos de emancipação
política daquele município. Do torneio .pnr

l'iciporam as equipes de Timbó, Concórdia,
Chopecó, Caçador, Seara e Gaspar, sendo

Que, das 5 partidas, a equipe gasparense
venceu 3, perdendo 2, 1 das quais para
o atual campeão dos Jogos Abertos, Con

córdia, que sagrou-se, vencedor da compe
ticão com 7.563 pontos, ficando em segun

do Caçador, com 7.401 pinos e Gaspar em

terceiro com 7.166 pinos.

PROVE O SAlJOR
CAFÉ COlONIAL

. A MilHOR COMIDA' TIPICA GERMÂ (A.

No "Salão de Mármore" do Grande Hotel Blumenau.
- Alameda Rio Branco, 21 - çom esfacionamenlo -

LEVE NO CORAÇÃO, O "ÇOUç'ÃO DO VALE"

O Jockey Clube de Indaial rea

liza neste final de semana mais

uma das suas promoções, com o

disputa de páreos finais, com início

sábado, Quando será' realizado a

"enfrene" (abertura de opostas) e

remates, lendo sequência no do

mingo,
-

;�asião em�quê serão eles
si ficados os animais pal'll as finais.

Zani Re (o, o .presidente do Joc

key, é'quem ccmandc o espetá_culo.

O prof, Nelson Vo!ter, de Pome

rode, a cada dia que passa cumpre
a suo meto de bem conduzir, de
senvolver e clccnçcr os melhores re

sultados paro o judô da sua cidade.

Haja pescoço para tanta medalha.

Comissão Municipal de Esportes
de Gaspar torna o sábado dos des

portistas mais alegre com um baile
na sede da Associação Recreativa

Círculo, no Paraíso dos Pôneis, Ôni
bus gratuitos do centro de Gaspar
ao !ocal do baile, que terá Os Mon
tanari como atração.

;;: * �:::

Funcionando o mil a escolinhà de

basquete do CME de Gaspar, in

centivando e integrando àtlefas
tantos.

,', * *

O Vasto Verde, de Blumenau, deu
o volta por cima e sagrou-se cam

peão da primeira fase do campeo

nato estadual de basquete moscu
lino adulto.

* ,� *

A equipe feminina do Ipiranga,
de Blumenau, é a campeã do Fes

tivai Medley e Fundo de Natação,
realizado em Florianópolis. Dentre

os que nadaram e brilharam, Cleide

Machado, conseguindo índice para a

troféu Brasil.
* ,� *

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




