
A formelizecãe de filiacão do sena
der Jaison Barreto ao pürÍido e a toa

lizsção com Jaison/Amin, foram GS pon
ias expressivcs conquistados esta sema

na pelo PDL íransíormando no que se

ria uma convenção municipal, realiza
da no plenarinho da Assembléia legis
lativa, num verdadeiro acontecimento
político estadual, com as dependências,
inclusive corredores, fomadas por gran
de público.'

Com a adesão do senador Jaisen Sai
reto, moralnente comprometida na oca-

..

,--�"
sião da convencão, e li coalizão, fermcu
se a Allallca Social Irabalhiste. a nova

e verdadeira força política catarinense,
congregando nomes expressivos, com 53-

melhanças de idéias e posições.

PDT FORTALECIDO

Com a adesão e a eliance, o PDT for
talece-se no rstado, tornando 11 sua par
ticipação nas decisões eleitorais nas e:
leicões de 15 de novembro e na se

quência política, de grande influência,
principalmente tendo-se em visla que o
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rodoviário de Indaial �

A Câmara de �Vereildores de Inda ial, te e prevenção de incêndios, móveis,
. por unanimidade, eprovou o projeto de luminárias e outros materiais a serem

lei do prefeito luiz Polidora que vlss empregados no novo terminal, que já
autorização para assinatura crJ convênio teve. cemercializede através de edital
com a Secretaria de Transportes e Obras, de concorrência, os espaços destinados
para a pavimentação e urbanização do às lojas, guarda-volumes e lanchonete:

,

acesso e pátio da nova estação rodoviá- O agente administrativo, já,�ontrat?-
ria, que tem inauguração para breve, do, efetua um levanfamento Ju�t? as

com data ainda não oficializada. _ empresas e linhas regulares de ênlbus,
Outra solicitacão do prefeito Luiz Po- com vistas a um perfeito funciônamen-

lidero foi a Emcater, para o envio de to do novo ferminel e um melhor aíen-
material de sinalização interna, comas- dimento aos usuários.

ESPORTE AMAiDOR 'IÉ 'COMI"' OE.MiEi'

Não imporia @ modalidade.
Toda competição é noticiai
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senado! J�1sn!1-fi3rreto pcs!ui éliu�lme!1t0
a ffiaj:;r ca!r:.:nte eleitoral em Sànta {a-
íarina.

.

_

EXECUTlVt\S 'ESCOLHERÃO VICE
Oito nomes foram apontados na cen

venção, como candidatos do PDT, a ocu

. parem a vaga �,e vice-prefeito na chapa

riu caf<i�'·. �, l-cisco de Assis m\,
� Pre' ir;r .� C"!�iti!l. Santos laca rias
(;ilmes 1\ - I' ijsboi:l, Carbs �loriiz,
lig,ia A.!1dr:::dB" A.dzmm Dias, Jeãe la
ncHo Filho, f'4i.liloel Dias e José Maria
NU!1(;s,' ficando cem as executivas rio
PDS e PDI a escolha final, o Que de
verá ocorrer nos pn5ximos dias:

.

o novo diretor do Ientro da Cultura.
de Bhnneneu, Daniel Curtipassi, que 115-

sumiu, na úlílma segunda-feira as suas

funções, garantiu ter lotai autonomia
rara a elaberação de um plano de ação,
deleoada pelo. prefeito Dailo uns Reis.
A ação, se,gundo ele, deverá ser inten
sa no apoio às entidades culíuraís exis
tentes no municíp.j() e na medida que
estiver deníro das possibilidades ele
galidag'es do Poder Público.
Iurfipassi, que manteve uma reunião

com todos os funcionários lotados no

Centro de tOultura para tomar. conheci
mento de suas atividades, diz que o ór
gão pretende contribuir para o surgi
mento de novas expressões culturais,
investindo na educacão em toda a rede
escolar Iccal e Furb em todos, os se

tores, como a música, teatro, artes plás
ticas, literatura.

do qual fez. parte o ex-diretor do Cen-'
ro de. Cultura, Guido Heuer, . afirmou
que "todas as manifestações deste gê
nero são válidas, nada tenho em con
trário� Principalmente em praça,' lem
brando Iastrn Aives, que diz num poe
ma que a praça é do povo como o céu
é til Cíill1C:", acrescentando que raras

são as expressões que não surgem de
mtlvimentos marginais e que são ebsor
vieras. mais farde e integradas no co ri
senso no elerno jogo do memento para
o tuíuro".

r .

De passe de um. levanTamento de
eventos programados, Di3niel (urfipassi
optou, em pnncípio. cancelar fi realiza
_ção das shews musicais Biumenáiia, mar-.
caclos para o dia 18 mi lurb e 25 no

bairro Fortaieza, por achar que o tem
po pere as suas preduções é limitadíssi
mo, mantendo porém o folclore nos clu
bes (dia 31), Camerata Vocais (2 de se

tembro) e Mostra Regional de Ieaíro
(de 5 a 7 de setembro).

Prefeito Da lto
dos Reis
e Secretário
de Turismo,
Antônio Nunes,

.

na posse do
novo diretor
(:�o (anl'ro de
Cultura, Daniel
Curfipassi

"

I .e·
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H.�. 6'.fi)".J1 � "W'D.� p"M·,hs;I @�mp�; ea raça ��(1!j��e d� � UihsO -

I Com dois' gols de Zico e 1 de Júlio César, a Mefisa sagrou-se campeã
.

do' Torneio "Cidade de Iimbó" ao vencer a equipe da Erco pelo placar de
3x2, em' jogo dispufadíssimo no Ginásio 'de lspertes. A equipe campeã jo
gou com Alemão, Blcance. 'leonlr, Julio. César e Zico, com leca, A,Ioísio,
Toni, Volni e Romão à disposição do técnico Jaci Busarelle..

'.

(�4ais esportes na última página)

\

Perguntado sobre a realização do ato
público na Praça Dr. Blumensu por um

qrupo de artistas plásticos e intelectuais
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ABERTAS IN'SORIIÇõES P�R� AGULHAS NEGRAS
Encontram-se abertas no 23'")

-Batalhão de Infantaria, Blumenau,
as inscrições para o concurso da

.

Academia Militar de Agulhas Nc

grasl. As condições para a matrí

cula do candidato requerem: ser

brasileiro nato e solteiro, comple
tar,

.

no mínimo, 16 e no máximo
21 anos no período da inscrição,
ou 23 anos se Q candidato for
oficial R/2 ou ai�da praça dss

Forças Armadas, haver concluído
o 2° grau em estabelecimento de

ensino reconhecido com apresen
tação de comprovante, estar em

dia com as obrigações militares,
e ter efetuado o pagamento da
taxa de inscrição, no valor de CrS�
20- mil, isenta para alunõs de Es;"
colas Preparatórias e filhos de
ex-Combatentes. No ato de inscri

ção o. candidato' deverá apresentar
fotos 3x4 recentes e o compro
vante da taxa de inscrição, a ser

paga através de guia no Banco da
'Brasil.

ASSfU:G EMi ASSEMBLÉIA
No próximo domingo, às 10:00

horas, no Salão Cristo Rei, em

Gaspar, será realizada a assem

bléia geral ordinária da Associa

ção dos Estudantes Universitários,

para o que todos os .associados e

demais universitários estão sendo

convidados pelo presidente da en..

tidade, Mário César Pera.

RE�S E RAIN,HAS
A Secretaria de Turismo da ma exposição dos quadros do!

Prefeitura de Pomerode promove
rá no mês de outubro, com data
ainda a ser definida pelo secretá
rio Francisco Canola Teixeira, u

Reis e Rainhas, Cavalheiros dos

Clubes de Caça e Tiro do Muni

cípio.

GERfflER RECEBEU PLACA

INSTALADORA D1E BlUMENAU
Associada a. A(lMPEVI

VAREJO E ATACADO DE MATER!Al ElÉTRICO. () �HIS BARATO

Quando se trata de eletricidade o bom é 'I ·�Dacialisla.

o prefeito de Timbó, Ingo Ger-
.

mer, recebeu un,a placa de ouro

do núcleo de criadores durante u

6a. Expo-Feira e 50 Torneio Lei-

o diretório do PDT de Blume

nau, num trabalho de coletânea
noticiosa, com artigos e notícia"

que envolvem a agremiação, dis

tribui semanalmente aos seus fili-

. teiro, em reconhecimento aó gran
de apoio que o poder público mU4

nicipal deu as referidas premo
ções.

adas e simpatizantes o "Blume

nau Informativo", trabalho lidera-
I

do pelo presidente local, Acácio.

Bernardes.

'Rua XV de Novembro, 1409 e Rua 2 de Setembro, 3811

Fones: 22·8188 e 23·0853
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Ediçãe Semanal - Circuloção� Todo <atonde Vale do ItoJol

Fauna da região será

observada e registrada
o "Curso de Observação de A

ves" é um dos próximos trabalhos
ser desenvolvido pela Associa

ção Catarinense de Preservação
da Natureza-Acaprena, a ser coor..

denado juntamente com o Museu

Fritz Muller, previsto para acon

tecer no período de 14 a 17. de

novembro.

ameaçadas de extinção", afirma a

professora Lúcia Sevegnani, se

cretária de! Acaprena e também di
retora do Museu. "O curso obje
tiva conhecer e registrar essas es

pécies indo a campo observá-las
e fotografá-las em seu meio na
tural posteriormente possibilitar
o inventário da fauna de uma re

gião".
Os interessados deverão r'LOCU

rar maiores informações no Mu
seu Fritz Muller, para' efetuar
suas inscrições.

"A coleta de exemplares da fau
na nativa precisa ser mais crite
riosa e visar somente fins cientí

ficos, pois muitas espécies estão

AClhãE�O E p�EFErruiRA
lU1BOIUlA A 'CIDADE

Os homens vivem hoje um clima de agitação, de corre

ria, de çrogresso desenfreado a qualquer preço, a cada dia
mais vidas entram nesta disputa de 'espaço e consumo, as

coisas mudam em velocidade praticamente impossível de

acompanhar.
Mas existem coisas fundamentais, que dentre tantas

se destacam, 'como o meio' em que vivemos a garantia de

que novas gerações poderão sobreviver e principalmente
sentir-se bem, no harmonioso convívio com a natureza.

Foi pensando neste bem estar do ser humano que,
numa ação conjunta, a Prefeitura Municipal e ACARESC,
iniciaram a arborização da cidade .

. Até o momento foram plantadas ao longo da Avenida
das Comunidade� c nas ruas do Cemieério, 270 árvores
amamentais como: palmeira Real, estremosa, tibuchinha,
leguste, chuva-de-ouro, oibipiruna e outras. As mudas' de

aproximadamente 1,30m a 2,00m de altura, estão sendo

plantadas em covas grandes adubadas com adubo químico
e orgânico e protegidas por uma pequena cerca de madeira:

Dia 29 de julho iniciamos os trabalhos de covea-
'

menta das ruas São Pedro e São Jo�é, onde serão planta
das aproximadamente 200 árvores.

O projeto pretende a médio prazo, aborizar e ajardinar
toda a cidade evidenciando que as pessoas que atuam no'

setor rural não se esquecem de que arborização. propor..
'c10na bem estar e saúde, e os. cidadãos

.

urbanos também
têm direito de desfrutar do convívio com as árvorea

Achamos ser uma idéia digo, uma iníciativa valiosa,
mas para que o plano se concretize, conclamamos aos mu

nícipes para' que nos ajude, sej'am' co-responsáveis pelas
árvores e pelo sucesso da iniciativa.

Eng? Agr? Ronaldir Knoblauch

TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

Rua Itajaí n.o 1853 - Fone: 32-0030

GASPAR - SANTA CATARINA
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Demonstrando muita satisfa-

ção, o Prefeito Municipal de Gas

par. Tarcísio Deschamps, retor

nou do Rio de Janeiro para onde

viajou acompanhado do vice-pre
feito Luiz Carlos Spengler, -- Na

ex-capital da República, esteve

reunido com' representantes do

Ministério do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente e do

DNOS, discutindo aspectos rela

cionados com as obras de conten

ção das c-heias -no Vale do Itajaí,
-juntamente com os demais pre
feitos da região.
Disse ter ficado satisfeito com

a oportunidade dada aos prefeitos
do Vale do Itajaí de apresenta
rem, de viva voz, suas reivindica

ções e algumas alternativas, a se

rem estudadas, para a solução do

problema. E exemplificou com a

sugestão oferecida pelos.morado
res da Margem Esquerda, em

Gaspar, da abertura de um canal

seco ao longo da BR-470, em

substituição a decisão anterior de

proceder ao aíargamento do rio

Itajaí-Açú no centro de Gaspar; o

que viria descaracterizar a cidade,
tirando-I a beleza natural e cau

sando sérios prejuízos ao morado

res da localidade. -- Tarcísio

Deschamps explicou que o local,
onde se pretendia fazer o alarga-·
mento do rio não foi atingido pe_
las grandes cheias, e que se tal

alargamento for efetuado, o que
se verá' por ocasião das enchentes

será um grande lago, com toda a

área ficando submersa. -- Além

disso, casas de bom padrão e a

fábrica da Sul Fabril teriam que
ser indenizadas, envolvendo mui-

Prefeitura' de
-

da
A Prefeitura de Blumenau está

recuperando a passarela da pon
te da antiga Estrada de Ferro,
que faz " ligação mitre o centro

da cidade e o bairro Ponta Agu
da. A melhoria visa substituir to
do o madeiramento da passarela,
que acompanha os 300 ruetros

da extensão da ponte. O prefeito
Dalto dos Reis informou qm:
dentro de 15 dias a recuperação,
que custará Cr$ 40 milhões, esta

rá concluída. Ele adiantou que a

té o final do ano a Prefeitura e·

;;:::;",lZ6'ta (1"0 'l"ã"'re -- �I1'la 3
______________________________________________�

' I

ser

to dinheiro e deixando desempre
gadas pelo menos 400 pessoas que
trabalham naquela unidade indus
trial.

'Acha Tarcísio Deschamps que
os técnicos do DNOS ficaram

sensibilizados, porque promete
ram o estudo imediato da suges
tão �� um canal seco em Gaspar;
principalmente após, tomarem co

nhecimento da existência de um

abaixo assinado, com aproximada
mente 1.500 assinaturas, reivindi-,
cando a medida, -- Disse; final

mente, acreditar que o governo
federal está no caminho certo pa
ra resolver este angustiante pro
blema, pois, pela primeira vez,
as comunidades diretamente atin

gidas estão sendo ouvidas nas

pessoas dos seus legítimos repre
sentantes.

Blumenau
Estrada de

ponterecupera
Ferio

Ietuará a instalação de iluminação
na ponte para dar maior seguran
a a passagem de pedestres.
A passarela da ponte encontra

se bastante avariada devido ::I

ação corrosiva do tempo e devido,
principalmente, a depredações
praticadas por vând 110s, que re-"
tiram e quebram tábuas. Para c:
vitar _ essas depredações, a Secre

taria de Obras está tomando um

cuidado especial na recuperação:
cada tábua, de 2,30 m de compri
mento ti 5 cm de espessura; está

sendo parafusada à estrutura metá

lica da ponte: Os trabalhos de re

cuperação estão em andamento há

uma. semana com a utilização de

quatro operários e não estão pre
judicando a passagem normal de

pedrestes.

Segunde o prefeito, o próximo
passo será a instalação de ilumi

nação na passarela da ponte, o

que acontecerá até o final do a

no, tão logo os materiais requisi
tados estejam a disposição.

Canal seco poderá
'eterío em$')Gaspar

Marchetti pede' apoio ao Servidor 'Público
O deputado Marcondes Mar

ohetti fez um apelo a todos os

parlamentares que apóiem o pIei,
to dos servidores públicos estadu

Ais que reivindicam reposição sa

larial de 90,4%. Solicitou tam�,

bém o envio de telegrama ao go
vernador Esperidião Amin no

tentido de apoiar a reivindicação
cos funcionários públicos.
O Deputado fez um relato dos

aumentos salariais obtidos nos

áltimos anos, demonstrando que
os aumentos' não foram compatí-

veis com o índice da inflação e

salientando que foi deste mesmo

processo _que' se 'acumulou uma

perda de mais de 90% .

Alé.n:: da questão salarial, Mar
chetti defendeu a liberdade de

organização U_3, servidores muni

cipais -- "que infelizmente ainda

não podem se 'organizar em sin

dicatos" -- e que sofrem as pres
sões, Iprincipalmente das chefias

intermediárias "que sempre se

posicionam ao lado dos detentores

do poder" .

-

Ao falar da luta dos servidores

públicos estaduais, Marchetti res-
, .....

saltou três aspectos: a não intran-

sigência dos servidores que pro
curam canais de comunicação 0[

ganizadamente, o respeito que :t

categoria merece e a obrigação
por parte dos! parlamentares de a

poiarem suas iniciativas, seu sen-

tido organizativo para que os fun

cionários encontrem respaldo so

enfrentarem seus escalões inter

mediários.

Calscaes aguard,;
c@Blfianh� julgamento'a

ca:rgo da Justiça
Em matéria veiculada sobre 0.

pretesto de preservar a própria
imagem, a CECOVESC dirigiu 'I

Pedro Cacaes Filho, presidente da .

ACIMPEVI Associação ComI-.
cial e Industrial da Micro e Pe

quena Empresa do Vale do Itajaí,
inúmeras acusações infundadas

pois são várias as provas de que
à CECOVESC vinha agindo' em
nOme da SUNAB junto ao peque
no comerciante, mas para o mi
cro empresano, apesar de terem'

sido tremendamente castigados du

rante toda sua vida; agora eles

tem em sua defesa unia associa

ção que está aí para cobrar o cum

primento das Leis a todos aqueles
que abusarem. Assim a ACIMPE

VI ,crê no julgamento a cargo da

justiça, e com plena certeza 110

bom senso e capacidade do judi
ciário, aguarda decisão no sentido

de ratificar sindicância da SUNAB

de que a CECOVESC vinha pra
ticando irregularidades.
PEDRO CASCAES REBATE

CRITICAS DE VEREADORFS

DE BLUMENAU

Para o presidente da ACIMPE

VI .- Associação Comercial e

Industrial da' Micro e Pequem
Empresa do Vale do Itajaí, Pedro

Cascaes Filho, está na hora de <;6

colocar de lado os méritos pesso
ais de quem reivindicou, em pri
meiro lugar a 6a. ponte sobre o

Rio Itajaí-Açú, em Blumenau, pois
segundo várias autoridades pre,
sentes na reunião do último dia

25 na Itoupava Norte, região for

temente afetada com a morosida

de na recuperação da ponte Irineu

Bornhausen, a comunidade deve

solicitar, na maior brevidade

possível a construção da ponte, e

uma das formas de se pressionar
.tanto o governo municipal quanto
o estadual está no abaixo-assinado

que a,ACIMPEVI vem premo
vendo por sugestão pura e simples
de seus associados. Em ,entrevista
local Pedro Cascaes enfatiza "Va

mos nos somar, vamos nos unir.
vamos deixar de lado o ciúmes,
a inveja e fazer com que essa

ponte saia o quanto antes",

Procura-se ielef@g,e
em Gaspar

Necessita-se de telefone comercial !iil-
-

ra alugar em Gaspar. Aceita-se também
telefone residencial. Informações pelo
tone 22·9447 ou 32·0753 ou 32-0603.
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fr;:",�' f!m'bó promove passeio '

r ,�;.-_.""t!J..
.
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,,'

ao Morro Azul
'Mo.rro Azul, uma série de divertimentos
csÍá programado como o concurso de
Pipas (a mais original, a maior e a

menor), .seríelo de brindes, asa delta,
grupos folclóricos, som para jovens, com
serviço de bar e cozinha.

.A Preíeilura -Municipal de Timbó es

tima em mais de dois mil os partici
pantes do Passeio do Meio Ambiente, a

realizar-se no próximo dia 25, com, saí
da �.. I horas defronte ao Paco Muni
cipal. Segundo os promotores, <> trajeto
do local de saída' até o salão Kil�ian
Gessner, poderá ser feito de automóvel,
motocicleta ou outro tipn de veículo. De
lá o passeio continuará a pé, mas quem
desejar ir de automóvel ou de moto,
deverá seguir pela Tita Koley, via Po
meranos. Na chegada ao Morro Azul, ca
da participante receberá o cartão de
inscrição para o lanche.

DIVERTIMENTOS
Durante o "plc-nic" ecológico no

INSCRiÇÕES

Em doze locais estão abertas as ins
crições: CME (Prefeitura), Colégio leo- '

berto Leal, C.E. Rui Barbosa, EBM Erwin
Prade, EB Polidoro Santiago, EB Jul'
Scheidemantel, E. Nestor Marg_arida, Lo
jas Macimar, Oasa da Cultura, E. Rudol
fo SLilivan, êermer Industrial e com

membros da comissão organizadora.

o ÁPUU:: D'O S�CULO XX

(É NO,�;S;J1 CRIA)

i
i�

,

'

Seis de agosto de 1945. 8h tônin. A superforlaleza voadora, "Enola

�ay", dava início a uma nOVi! era. No começo discutia-se apenas a .crleção
(le uma nc,va fonte de enernía A energia atômica.' Fachada irônica, para
satisfazer a bestialidade hUj11''ina. Hiroshima e depois Nagasaki, foram exem

plos visíveis desta bestialidi'de. Porém, até hoje llderencas mundiais se en

sureecem diante dos apeles de uma camada quase absoluta mundialmente,
para que se chegue a um denominador comum sobre o desarmamento nu

clear. Há quarenta anos, o "Uttle Boy" caía sobre Hiroshima, mafando
113 mil pessoas e ineueurende a era do terror atômico.

'

Três dias após, Nagasaki. Nome do projétil: "Fat Man". Consequência:
75 mil mortos e um manje de cinzas. Dianle de todas essas evidências
ocorridas há 40 anos, compararemos o seguinte: - "Little Boy" pesava
3 toneladas e "Fat Man", 5 toneladas; Hoje, existem mísseis, como o

fipo americano SRAM, por exemplo, pesa apenas 670 quilos, com uma po
tência de 200 qulloíons, contra os 12,5 qullolons de "liítle Boy" (1 qui-
101:on é o equivalente ao poder explosivo de mil toneladas de TNT). Mísseis
seviétiees como o 55-18, .cem uma ogiva ée 20 mil quilofons. O potencial
atêmico do arsenal mundiíl! é capaz de destruir o globo terrestre 100
vezes. De acordo com o exobiologista Carl Edward Sagan, somente um

conflito entre i.1 porte oriental do globo terrestre, com 1 % do potencial
mundial, seria capaz de matar a vida na terra. Explicou Carl Sagan, na

oportunidade, em um programa de televisão, que as consequências seriam
irreversíveis. A névoa atômica cobriria o globo terrestre não deixando pas-

, s,agem pm o calor solar, transformando a Terra em um imenso bloco de
��

"

Diante de todQS estes fatos, só esperemos que alguém mais "pode-:
raso", mude � cabeça dessas pessoas que estão com o "botão" na mão,
e ajude a mudar o veredicto de um mundo condenado a m'séria, fome
e holocausto.

MAURICIO JOSÉ DO NASCIMENTO

PROVE O SABOR
CAFÉ COLONiAl

A MELHOR COMIDA tlPICA GERMÂNICA,

No "Salão de Mármore" do Grande Hotel Blumenau.
- Alameda Rio Branco, 21 - C!lm estacionamento -

UITí grupo de qasparenses. de todos os segmentos, encontrou no eco-
. lógico verde um "hobby" que vem sendo cultivado. Pela inexistência de,
um horto Jlorestal municipal ou particular, pessoas bem intencionadas e

i�tegradas à comunidade, preocupadas com o aspecto e embelezamento da
Cidade, passaram a formar um movimento que está recebendo inúmeras
adesões. A idéia é simples e sensibiliza: todos aqueles que se sentirem
focado$ por esta campanha, poderão formar seu viveiró e num futuro pró
ximo contribuir para, que o "Coração do Vale" seja um encanto aos olhos
de s�us moradores e turistas, auxiliando expontaneamente (} poder público
no aJar�ina�en,to da cidade e município. Dentre os principais aspectos a

serem dmuhdos denh �e um regime de associação, constam: a coleta de '

se��ntes, busca de mudas nativas, criação de viveiros provisórios e semen

teiras, estudo do solo adequado a cada variedade fertilizacão identifica
ção �!a flora da região, pesçnlsas de clima e d�s �spécies a'�quadas para
plantio e a consequente diVUlgação do movimento. Enquanto não se forma
a associação, as adesões poderão ser feitas através deste jornal.

Empregados na hotelaria e

similares têm reajuste: 16·/.
Com um índice favorável de .,.

78 % da votação, Fausto Schmidt,
candidato da chapa única, foi 'e

eleito presidente do Sindicato dos

Empregados no Comércio Hote
leiro e Similares de Blumenau,

'

com mandato de três anos, a ini-.
ciar-se em setembro próximo,

'dos Empregados no Comércio

Hoteleiro e Similares de Blumc

nau é integrado ainda por Isolde

,

M. Market e Luiz Reichert, como

membros efetivos da diretoria;
Nieverto Guilherme Dietrich, Q
távio J. Schneider, Nestor Erme

lin':o Inácio, suplentes; Maria F_

Lopes" Walmor Branger e' Osmar
Alcantara, e fetivos do Conselho

Fiscal; Paulo R. Soares, Doreni

Pereira e Cleide Jane Ohrt, SJU

plentes. Como Delegados-repre..

sentantes, foram eleitos Fausto

Schmidt e Valdemar Spiess, efeti-.
vos e Lorena dos Santos e Adão

Taborda de Andrade, suplentes.

Schmidt, após a eleição, anun
oiou que º Sindicato por ele pre
sidido, foi o primeiro em Blume
nau a conseguir a antecipação tri

mestral e que () reajuste já a par�
tir deste mês de agosto �erá de

16% para a categoria.
A nova diretoria do Sindicato

�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;C;;;;;AS;;;;;.A;;;;;S;;;;;;;;J;;;;;;;;;UL--IO;;;;;;;;;;;;;;;S---OHs�""""'M�;;;;;;;;;;;;'_""""'11MODA - PRESENTES:_
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

TRADIÇÃO DE 57. ANOS.

RUA CEL. ARlSTILIANO RAMOS, 441/459.

"

ACÁCIO BERNARDES
A D V O G A D'O-S

(

DR. ACÂCIO BERNARDES
DR. JOÃO LUIZ BERNARDES
DRa. TEREZINHA BONFANTE
DRa. ISOLDE INÊS LENFERS
DR. RÓMULO PIZZOLA.TTI

Questões de terra, desapropriações, inventários, questões de família,
trabalhistas, comerciais, criminais, cobrancas.

Rua XV de Novembro, 342 - 2.° andar - conjs. 201 - 202 . 203.
Fone: 22-1402 - BWMENAU - SC

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



que combateu durante toda a sú�. existência. O'
pá rtido, embora mais numeroso que antes (pare
cendo o PRI mexicano), se apequenou diante das
nuestões-alvo de seus. discursos, de seu programa,
de sua retórica progressista e insurgente. Apeque
nou-se diante do brado popular reclamando DI
RETAS-JA! Apequenou-se diante do conluio enqen
drado pelos estamentos dominantes. Apequenou-se
�té diante. da negociação da transição sem povo
com tais estamentos. Apequenou-se perante o po-

. de-r que o povo lhe vinha conferindo em pensa
mento havia bem antes de eleger os governado
r'lS dos mais importantes estados brasileiros. Ape
ouer u-se e, portanto, traiu' o político.

Em Santa Catarina, então, o PMDB não é
nem caricatura do velho MDB de guerra. Ganhou
as eleições de 1982 e foi fraudado. O PROCON
�ULT oligárquico parece ter entorpecido as parce
las atrasadas de seus quadros, tamanha a sllente
cumplicidade verificada. Parecia até que não que
riam o Senador governando Santa Catarina. Hoje,
estes quadros, majoritários no PMDB catarinense,
de braços dados com a sem·vergonhice, a cana

lhice e a mutretagem que serviu o regime autori
t�rio, intrigam o que existiu (e existe) de mais
autêntico nas hostes oposicionistas catarinenses:
as IDtIAS.

As Idéias, senhores delas opressores, perso
nificadas no senador-médico, ao colidirem com o

Monstro de sua barata aQiotagem, sobreviverão,
porque -tên o seu lugar. Não morrerão.

o lugar das idéias
Fernando Henrique Cardoso, ao fazer um ba

lanco da Teoria da Denendêneie, reuniu uma ��
rie' de importantes e �aliosos ensaios numa obra
Que chamou "As Idéias e o seu lugar". O lugar
das idéias não constitui quelcuer comentário à
obra do brilhante senador-sociólogo. f: apenas uma

modesta tentativa 'de localizer o nó da barafun
da que se armou contra um senador-médico, não
menos brilhante ao longo da sua vida pública:
JAISON BARRETO.

.

O Senador Barreto e o PMOB se confundem,
ainda hoje. A história dessa empatia já tem, en

tretanto, alguns lustros. Lado a lado, o político e

o velho MDS de guerra que resistiu bravamente, ao
arbítrio, conquistaram o respeito e a simpatia do
povo catarinense. Um, abrindo o programa do ou
tro e cantando-o em exaltados, discursos, desperta
va confianca em dias sem transgressões aos direi
tos elementares da existência humana e fé num

tempo de saúde e educação físico·cívicas. O MDB
velho de guerra não apenas desafiava com seu

discurso o poder autoritário, mas demonstrava 'a

prática . democrática dos parlamentares que ele
geu principalmente em 1974 e 1978, bem como

apresentava o modelo alternativo dos prefeitos
que elegeu ao longo de toda a década dos setenta.

Está dito ãcima que o Senador Barreto e o

PMDB ainda se confundem. Entretanto, o irrecu-
. perável passado parece ser o talvez único elo da
vinculacão entre o político e o partido. Por que,
presentémente, o partido no poder trai o político
com uma prática não muito distinta da prática

O nó da barafunda, arquitetada pela geo
política antipopular que marchou contra 11! dire
tas e promovida com malicioso despreendimento,
está na coalização das IDÉIAS. Coalizão que bus
ca fundamentalmente. solapar o monopartidarismo
que se instaurou no País aos 26 de abril de 1984
e que em Santa Catarina encontra o patrocínio
das quase seculares oligarquias e dos segmentos
oposicionistas antipopulares. Ora, senhores opres
sores de idéias, é indecoroso censurar a plurali
dade quando Gela os senhores fazem tão mal uso.
O feudo com que sonham desaprova esse seu in�
disfarçado esfregar de mãos. Condenar JAISON
BARRETO por procurar uma aliança com ESPERI
DIÃO AMIN para resguardarem o lugar das IDÉIAS
é bater abaixo da cintura; portanto, desleal. Ain-

. da mais se se pretende, com uso de arsenal pou
co sofisticado . e' através de uma fedorenta cen

�ergência de interesses, abolir o lugar das IDtIAS.

. Concluir-se·á, sempre, pois, que poHficôi e par
tidos passam. E esta efemeridade 'não poderá, ja
mais, com as IDÉIAS. O senador-médico está sen

do "expulso" do PMDB por defender o programa
do PMDB, por defender o discurso do PMDS, por
defender uma prática compatível com o programa
e o discurso,· por defender a alma do PMDB. O'
frágil elo que prende o político e o partido é um

passado que se apresenta cada vez nalsírrever
sível. Se o cordão se romper, é certo que as

mãos se resfregarão. Contudo, o lugar das idéias
jamais será ameaçado!

I DENTISTA
Silvio Ramos

RUA 15 DE NOVEMBRO, 701 - F�: 22-1750 � SALA 104

Blumenau - SC
Algumas transformações significativas aconteceram durante a Idade Mé-

I' dia, vindo a modificar não somente as pessoas mas o próprio ambiente áo

longo de poucas centenas de. anos. Essas transformações operadas tanto
nas cabeças dos indivíduos quanto no' mundo real por eles habitado fize
ram surgir a preocupação com a sua sobrevivência. Ou mel.hor, fizeram com

que essa preocupação (pela sobrevivêrcir se tornasse a mais fundamental.
r * * ,..

Inauguraram-se logo disciplinas do conhecimento que passaram a dar
.
conta de tal preocupação. A "ECONOMIA" - a ciência econômica - foi
a principal delas. Como num passe de mágica, o trabalho humano se divi

. diu ·a produção doméstica ganhou as fábricas, o dinheiro ganhou valores
eríra-menetáries. e as pessoas passaram a' dedicar cada vez mais tempo
para a economia do que para qualquer outra átividade humana.

* ••

E'COiN,OMIA ALTERNATIVA? (I)
IVO MARCOS THEIS.s

FOTO MARY
Fotos para casanentes, aniversários e batizados; álbuns para retratos,

filmes coloridos. Em promoção bolsas, álbuns, chaveiros .

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Fone 32-0550 - G�PAR - se

Com o advento da Revolução Industrial, este processo ganhou uma'

velocidade tal que nenhum outro tempo anterior ao do século XVIII assistiu
a tantas modificações Quanto as ocorridas a partir de então. O homem 50

tornou extremamente utilitarista para poder acompanhar essas modificações,
passando a valer pela carteira polpuda carregada no bolso e pela conta
recheada mantida num banco. Era preciso tê-Ias para. que o "homo oeco

nemicus" pudesse ad'qurir todas as fantásticas engenhocas que seus ante
passados não conheceram.

. LIVRARIA E BAZAR SIL'VA
MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITóRIO

Os indivíduos 'do século vinte, principalmente os 'que nasceram de-eis
da II Guerra Mundial, passaram a usufruir de bens e s�rviços sofisticadíssi
mos, inconcebíveis para aqueles que viveram' nos séculos anter: 'es,

.

* *" *

Rua Coronel Aristilieuo Ramos, 580

Fone: 32-0360 - GASPAR -:- se;

Hoje, urros equipadíssimos e velozes: utensílios domésticos que pre
param comidas em segundos, computadores e aparelhos que resolvem pro
blemas compleõos, reméd'�· e drogas que curam e prolongam a vida hu
mana, fertilizantes e adubos químicos que aumenlãm a produtividade agrí- .

cola e uma in'firiidade de "coisas" facilitam a vh:la do homem moderno.

ATLAS AUTO PEÇAS EQUIP. LTDA.
PEÇAS E ACESSÓRiOS EM GERAL

TUDO PARA SEU AUTOMÓVEl, CAMINHÃO E JEEP
- O MAXIMO EM ATENDIMENTO -

Av. das Comunidades, 236 - Fone· 32.\)3.66 - GASPAR-Se
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Quinta-feira, 15 êk agosto de 1985.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR - SC

EDITAL DE C,ITAÇ,ÃO DE INTERESSADOS INCERTOS
COM O PRAZO DE 20 DIAS

o doutor PEDRO MA,DALENA, Juiz de Direito desta
Comarca de Gaspar, Estada G� Santa Catarina, na for
ma da lei, ate ... FAZ SABER, a quem o presente edital
de citação com a prazo de 20 dias vir dele conheci
mento tiver, que por parte da INDUSTRIA DE LINHAS
LEOPOLDO SCHMALZ S.A., pessoa jurídica de direito
privado, com sede à Rua Dr. N,ereu Ramos, 360, nesta

cidade, foi apresentada uma Ação de Usucapião, sobre
05 imóveis a seguir descritos: Um terreno, situado no es

quina do Rua José Honorato Muller com o Ruo Arnoldo
Knock, nesta cidade de Gaspar, contendo o área de
1.061,95m2, com os seguintes medidos e confrontaçães:
frente com 31,70 metros, para a ruo José Honorato Mul
ler, fundos também em 31,70 metros, extrema com terras

cLl.ios direitos possessórios foram adquiridos por Indústria
de ,Linhas Leopoldo Schmalz S.A. a(j Red� Ferroviário Fe

deral S.A. - Superintendêncic R(lói:�r.ol de Curitiba; pe
lo lodo direito, extrema em 33,50 metros, com a Rua Ar
naldo Kock, e pelo lodo esquerdo, também em 33,50 me

tros extremo com terras de Propriedade do I ndústria de
Unhas Leopoldo Schmalz S.A.; terreno este sem benfei
torias, não estando matriculado no Registro de Imóveis,
situado no lado par do dita rua José Honorato Muller.

5
e

-,

" m,

Gazeta do Vale - Página 6

Um terreno situado no loC:o par, digo, ímpar do ruo Ar
noldo Kock, nesta cidade de Gaspar, contendo a área de

202,8Sm2, com as seguintes medidos e confrontações:
frente, cem 6,50 metros, paro a tua Arnoldo Kock; fun

dos, rcmbém em 6,50 metros, extrema com terras de

propriedade de í ndústri« de inhcs Leopoldo Schmclz S.A.;
pelo lado direito, numa extensão de 31,70 metros, ex

trema com terras de propriedade de Indústria de Linhos

Leopoldo Schrnclz S.A.; e pelo Iodo esquerdo, também
em 31,70 metros, extrema 'com terras cujos direitos pos
sessórios forem adquiridos por I ndústrio de Linhas Leo

poldo Schmalz S.A. do Rede Ferroviário Federal S.A. Su

perintendência Regional' de Curitiba; terreno este sem

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

quina da Rua Arnoldo Kock com a Rua José Honorato
Muller. Na referido ação foi designada o dia 11.09.85,
às 14:00 horas, para a audiência de justificação. O prazo

pata contestoçõe passará (l fluir do intimação do sen

,tença que julgar o justificação. Ficândo cientes de que

não contestando a uçõo, presumir-se-do aceitos c=me ver

dadeiros os fatos narrados na inicial da referida ação.
Dedo e passado nesta cidade de Gaspar, aos trinta e

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

Gaspar, 31 de julho de 1985

PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

NERJ
BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Agências em Blumenau, Florianópolis e Críeíuma

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR - se

VENDA EM ÚNiCA PRAÇA DIA 03.09.85, às 16:30
horas (vclor superior 00 saldo devedor que é de Cr$
8.705.101,76, em 14.12.83. LOCAL: Edifício do Forum
sito à Ruo CeI. Aristi!iano Ramos, 229 em Gaspar - SC.
PROCESSO: Processo de Execução Hipotecária n.? 608/83.
CREDORA - APESC - Associação de Poupança e Em

préstimo de Santa Catarina. DEVEDOR: Nei Fortes Sil
vesrre. Bens: "Uma casa de alvenaria, com uma órea
total construída de 54,95 m2 e seu respectivo terreno,
situado no Bairro Bela Vista, na cidade de -Gaspar - SC,
à Ruo "E" do loteamento Jardim Residencial Mirante do

Vale, designado por lote 8.° 102, contendo a órea de

417,90 m2; devidamente registrado no Cartório do Re

gistro de Imóveis de Gaspar - SC, sob o n,? R-2/4291,
em 09.08.81, com os medidos e confrontações constantes

do Quadro Resumo, item 18 - Descrição e origem, 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,
Escrivã, o escrevi.

Gaspar, 24 de julho, de 1985

PEDRO MADALENA - juiz de Direito

r-"-.:----.., � �ç3:::)t:::�o ..�

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR - se

EDITAL DE PRAÇA E CITAÇÃO

Edital de Prece (extrato art. 687 do CPC). Ven
da em I� Prac� no dia 22,08.85, às 17:00 horas

(Preço superior a avaliaçõo). Vendo em 2a Praço
no dia 04.09.85, às 17:00 horas (o quem mais

der), Local: Átrio do Fcrum, sito à Rua Cei. Aris
tiliano Ramos, 229 nesta cidade. Processa. Processo

de Execução n9 348/82 movido por BANCO DO

ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. centre AL

BERTINA MARIA RAFAEL SCHLlCKMANN e A

NANIAS CRUZ RAfAEL. Bens: Um terreno situa

do nesta cidade, à Rua Luiz Fronzói, no Bairrct

Margem Esquerda, nesta cidade, designado sob' 10-

/te n9 06 do quadro 7 do loteamento "Douglas
Alexandre" contendo a área de 336,60 m2, limi

tando-se o Leste em 20,40 metros no ímpar d.!ll
Rua "C"; a Oeste em 20,40 metros com terras de
Valdemar Trindade; ao Norte em 16,50 metros com

J lote n9 05 de Pedro Bonifácio Sebe! e ao Sul

em 16,50 metros com o 'lote n9 07 de Arlindo Se

bel, avaliado em Cr$ 2.200.000,OQ; Uma casa de,
madeira adificodo no terreno acima descrito, co

berta com telhas de borro, distando pelo rumo

Norte em 105,60 metros da esquina da Rua "e"
com o Rua "E", registrado no Cartórió do Regis
tro de Imóveis desta Comarca, no livro n9 02, ma

trícula n.O 3.357 avaliado em os 4.800.000,00; Di

tos bens encontram-se hipoteecdos ao Ba!lco da.
Estado de Santo Catarina S.A. - BESC, pelo pra
zo de '102 (cento e dois meses, com início em 11

de março de 1981. Total da avaliação Cr$ ...•
7.000.000,00. Por este AL'BERTINA MARIA RA
FAEL SCHLlCKMANN e seu marido ANlAN'IAS
CRUZ RAFAEL ficam intimados com Praça acimá

designado, e poro que não aleguem ignorância
foi r' "�dido o presente. Dado e passado nesta

cidade de Fcspcr, aos oito dias do mês de julho de
mil novecentos e oitenta e cinco. Eu, Eulinc Lade

wig Silveira, 'Escrivã, o escrevi.

Gcspcr, 08 de julho de 1985

PEDRO MADALENA

Juiz de Direito 'i

fUJE ..SE A

AOIMPEV8
Faça como os muitos empresá

rios de Gaspar já decidiram en

tre para a Acimpevi-Gaspar, A

entidade, que- tem apoio do Go..

vemo do Estado, só traz bencfí

cios aos pequenos e já conquistou
seu espaço.

A Acimpevi-Gaspar funciona

em sede prc.Jria, na rua Aristilia

no Ramos, prédio do antigo colé

gio Frei Godofredo,
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,Custo de vida atinge índice
médüo ·15,68·1. em julho==85

"Como era esperado, após o

mais longo período de "trégua"
na escalada dos preços, o mês de
julho. foi

-

marcado por uma forte

onda de ajustes, alguns esperados
e outros não". assinalou ontem, o
economista Pedro Paulo Wilhelm,
da Furb, ao anunciar o custo de

.

vida: em Blumenau, no mês de ju
lho, que atingiu a marca inédita

.

de 15,68% registrado em junho.
O economista revelou também

que devido a quantidade e o grau
de ajustes nos preços, o índice'
mensal de julho foi maior desde os

levantamentos ihiciados em 198?

O índice mais elevado ocorreu

em janeiro deste ano, com ....

13,64%.

Segundo a pesquisa do Nupes
- Núcleo de Pesquisas So-ciais da

Furb, a variação acumulada nos

últimos seis meses foi de 77,51%,
a acumulada no ano foi de ....

101,72%, e a acumulada nos úl-

timos doze meses foi de 236,56%.
Por. outro lado,. o levantamento

revela que a maior pressão do
custo de vida recaiu sobre a ren

da familiar' média, com 17,28% .

O segundo índice mais elevado

deu-se sobre a renda familiar alta,
com 15,30%'. Por fírn, a classe

de renda familiar baixa,
.

com

14,18%.
MAIORES PRESSÕES

As maiores pressões foram re

gistradas nos ítens: educação ",'
(80,1%), recreação (40,3%), es
tética (46,6%), vestuário ....

(45,3% ), água-luz-telefone
(16.6%), artigos de limpeza
(17,5%), gás (13,7%) e alimen

tação' semi-industrializada ....
".

(23,6% ).
OUTRA MARCA !mUITA

O resp \ hsável pelo custo de vi",

da na Furb,' professor Pedro Pau

lo Wilhelm constatou que o índi
ce acumulado nos Ú"-'-timos doze me-

SAMAE APISRF'EIÇOA .TRATAMENTO DE. AGUA
O Serviço Autônomo Municipal

de Água e Esgotos de Blumenau
vai passar a tratar a água consu

mida. pela população com cloro

gasoso, substituindo o atual siste
ma fi base de hipoclorito de cál
cio. A substituição, que custará
Cr$ 82 milhões, permitirá, entre

outras vantagens, um centre)
mais . apurado da qualidade da

água potável.

Carlos Henrique Jacobs, dire

tór-presidente, do SAMAE, _explica
que o hípoclorito de cálcio, por
ser sólido, apresenta' dificuldade.'!
de manuseio, estocagem e conser

vação, onerando os custos de tra

tamento da água, Já o cloro gaso-.

80, por estar em cilindros, mos

tra-se vantajoso desde o manuseio
até a conservação.
Dos Cr$ 82 milhões, 40 estão

sendo gastos na construção de um
.

pavilhão, junto a_ Estação de Tra�
taniento da rua Bahia, numa cota

livre de enchentes, que abrigará
os equipamentos. O restante do in

vestimento está sendo aplicado na

compra . dos equipamentos, que
consistem. de cilindros com capa
cidade de 1.000 quilos de cloro

cada um, dós-adores, valvulas e

injetores. Segundo o dirigente
.

do

SAMAE, dentro de 45 dias 'O no

vo sistema estará definitivamen
te implantado e em funcionamen

to.

ONEUA
Indústria, e Comércio de'Brinquedos Lida.

DELICADEZA E REQUINTE EM MADEIRA ENVElHECIDA E ,.ATURAl

- UTIliDADES OOM�STICÀS PRATICAS E DURAVHS. �

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

GASPAR· se

ses também atinge marca inédita
com 236,56%, enquanto o índice
acumulado no ano. já ultrapassou

"

o nível de 100% (lembrando qae
em igual período de 1984, o índi
ce acumulava 86,3%).

P,e. A,N'TOiNIO, OIELEBRA. OOMINO:O
SUA PRIM:EIRA MI'SS,A EM GASPAR

o Bispo Diocesano D. Gregó
rio W eling, de Joinville, presi
diu no último dia 11, na Igreja
Matriz de São Pedro" em Gaspar,
a ordenação sacerdotal do diácono
Antônio Francisco Bohn, nascido

.

a 10 de maio de 1958, em Gas

par, filho de Antônio Bohn e Ag- ,

nes Venturi Bohn,

O novo padre iniciou seus estu

dos primários no Grupo Escolar
Ivo D'Aquino, ingressando poste
riormente no Colégio Normal Frei
Godofredo, Em 1974 ingressou no

curso colegial, no mesmo educan

dário e desde 1972 fazia parte do
Clube Vocacional da Paróquia.
Em 1975 reiniciou seus estudos
no Seminário de Santo Antônio,
em Agudos SP, concluindo o cur

so em 1977:.
O início da sua formação supe

rior teve início em 1979, na Fun

dação Educacional de. Brusque e

fez parte da comunidade diocesa
na do.Colégio São Luiz.
, Em 1980 foi-lhe concedída u

faculdade de Ministro Extraordi-

nário da Eucaristia, servatis ser

ventis, na Matriz de Sã_2 Luiz Gon-
.

zaga, em Brusque.
Pe. Antônio desempenhou ativi

dades pastorais na Capela do Bar

racão, Gaspar, durante 2 anos,
Em 1982 iniciou o c1;1ISo de Teo

logia no ITESC. e a partir deste
mesmo ano iniciou as atividades
, storais, colaborando na paróquia
de N. Senhora do Carmo, em Co

queiros (Florianópolis). Em a

bril deste ano foi admitido,
. oficial

,

e canonicamente, como candidate
ao Estado Clerical em cerimônia

presidida por Dom Afonso Niehus

arcebispo Metropolitano. Em.: .•
1983 recebeu o ministério do Lei
torado em cerimônia na capela
do ITESC e a partir de 1984 ini

ciou suas atividades na comunida

de São. Sebastião, paróquia de

S. Pedro de Alcântara, São José,
.

recebendo neste ano o ministéria -

do Acolitato.
- Neste domingo, às 9:00 horas,
Pe, Antônio celebrará sua primei
ra missa, na Igreja Matriz de São
Pedro,

fURD ELEVA' A P,REWUAÇÃO
D:O ,SALÃO UNIVERSITARI'O.

A Furb acaba de elevar apre·
nuaçao a ser concedida aos três

primeiros colocados do IV Salão

Uni. ersitário de Artes Plásticas

(Suap), que acontecerá, na uni

versidade de 10 a 18 de outubro.

Patrocinado pelo Bradesco --,

Banco Brasileiro de Descontos

S.A, o total do prêmio será Cr$
.

.

3 milhões, cabendo à Comissão

Julgadora destinar ao primeiro
classificado a quantia de 0$ .

1.500.000; ao segundo, Cr$ :.

1.000.000; e. ao terceiro, Cr$ '"

500.000.

Segundo a coordenadora da Di

visão de Promoções. Culturais
.

(DPC) da Furb, Maria Terezinha

Heimann, já' começaram a che

gar os primeiros trabalhos à uni

versidade. "As inscrições continu

am abertas e aceitamos obras vin

das de todo o País, nas categorias
.

cerâmica, desenho, escultura e

pintura, até 30 de setembro",
observou, acrescentando que "á

participação no -IV Suap é reser

vada a alunos regularmente ma

triculados nas instituições de elil

sino superior".

A seleção dos trabalhos � prós
seguiu � será feita por uma .co
rmssao organizadora,. contando

com os serviços e apoio do Comi
tê do Curso de Educação Artísti

ca da Furb.

Quanto ao volume de trabalhei
.

que poderão ser enviados ao Sa

lão Universitário, Maria Terezi
nha afirmou: "Os interessados po
derão participar em apenas uma

das categorias mencionadas, com,
-

no máximo, três obras, a serera

entregues diretamente .ou via pos
tal registrada, na Divisão de Pre

moções Culturais da Furb -(11).
Antônio da Veiga; 14Q)."
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Ao vencer c Tupi (Gllspar) �:;r' 1 a 0,

o Vera Cruz confirmou o seu favoritis
mo no turno clsssiflcetório do csmaeo

nalo da liga BI!Jmenammse de, Fuhlbol.
Nos aSffillis jngcl, Glória 2 J( 1 Crllzeiro,'
15 de Ol1tubro - x - União e (ilnto do
Rio 8 x O Oásis, faltando a reelizacão

,

rio jogG entrl) União e GI'5rifl, a ser rea
lizaóo' nesta semana no estádio do 15
de Outubro de lndalal, panlda atrasatb
e a 50r disputada em campo neutro.
Após estes resultados a clessiilceçêo é

para o Ve'ra Cruz: 1 x O
11 segi1inte: em 1.0 lugar Vera Cruz (25
pg), 2.° - Cruzeiro, 19 pg; 3.0 Tupi
18 pg.; e em 4.0 _:_ 15 de Outubro,
14 I1g.

PKÓXIMOS JOGOS

Para o próximo domingo a tabela
marca mais quatro jogos. Cruzeiro x Oá
SIS, Glória x União Ascurrense, 15 de
Outubro x Vera Cruz e Karsten x Can
to do Rio.

vidor.
A Semana do- Servidor, inb:..:sive, é

uma promoção inédita em Blumenau,
Depois da .realização dos jogos durante
todo seu transcorrer, a Semana se en

cerrará com um baile no dia 26, quan
do será escolhida a Rainha da Associa-

Tt.(�� ";)AlTO DOS REIS"

Dois jogos deram andamento no úl
timo final de semana ao torneio Isca
"Dalhl (:Q5 R'::ts". Ccrí!1ihiôl1s e Ubér
dade empataram em 2 gols enquanto .

que o Cruzeiro perdeu para o Alíético

Itoupava por 3 x .1. Para este domin

go dois. lteupsva, cem 8 pontos ganhos,
e liberdade com 9, decidem o lítulo,
jogando ainda Corinthians e Cruzeiro.

ção, e com uma festa de entrega de
tmféus e medalhas no ,"a 27. No en

tender de Vi!arino wolft, a olimpíada e

a Semana tio Servidor propiciarão mais
do que integração entre os servidores.
"Essas promocões fatalmente revelarão
talentos hoje 'escondidos", afirma.

TODIAS AS CO'MPETi:ÇÕE,S E'SP'OiRT�VAS'·'
SiO NOTi:C'I.A NA "QA�ETA DIO VALE"

. I

F�t�b!ll" voleibol, handebol, basquete, natação, atletismo, esporles aquéficos.
nnna ce galos, corridas dfl cavalos, tiro ao alvo, bolão, bocha, demii1ó,

canla�tra, skat. truco, automobilismo, ciclismo, motociclismo, blcicross, tênis,
xaerez. etc. - LIGUE PARA 22.94.47 - NÓS fAREMOS A �On(iA.

Teve sequência domingo o campeona
to varzeano de Gaspar, promovido pela
Comissão Municipal de Esportes, com

estes resultados: Grupo A - Belchior
2 x 4 Iamandaré. São Paulo 2 x 2 Ajax
e Ferroviário 2' x O União. Grupo B -

América 1 x 7 Bolafogo; Gasparense
1 x O Catarinense e Floresta 2 x 2 Ie

pel, Com estes resultados embolaram
ainda mais as posições, com: várias e

quhes te.ndo ainda chances de classifi

cação. O regulamento determina que
duas equipes de cada grupo disputarão
a fase final do campeonato e cumprida

A·$P'MB PiROMOVE P�:UMEIRA DLIM PilDiA DO, 'S,ERViDOiR i�UNiC�PAL
A Associacão dos Servidores Públi

cos Municipais de Blumenau está orga
nízando a' Primeira Qlimpíada do Ser
vidor �1unjcipal. O evento acontecerá
nos meses de setembro e outubro pró
ximos, com jogos de futebol de salão,

, vôlei, bocha, canastra, dominó, xadrez,
snoeker e peteca. Segundo Vilarino
Wolff, presidente da asseciacão, a o

limpíêda terá seu ponto alto do dia 2
a 26 de outubro, quando comemora-se

a Semana do Servidor e quando serão
disputadas as finais da competição.

Integrar os 3.200 servidores munici-
.

pais através do esporte é G objetivo da
ASPMB ao programar a Primeira Olim
píada do Servidor Municipal. Para tan
to o

.

presidente 9a. entidade concebeu
um sistema elimlnatério, que permitirá
ii participação de ledes os servidores in
feressadcs da adminlsíracãc direla e in
direta. Os loqos torem escolhidos em

• pesquisas realizada iúnto aGS próprios
�er\!idl)res, que manlíestaram sues pre
Ierências.. e permitirão 11 participação
ce ;fl!"t�s de ambos os sexos. O reaule
mentI) neral da competição está sendo
elaborado e ficará pronto nos p'fóximos
mas, mas já se sabe que durante todo
o mês de setembro e até o dia 19 ô:::
outubro, em todos os departamentos das
diversas secretarias da Prefeitura, serão
realizados jogos que escolherão seus

respectivos representantes para as finais
ii serem realizadas na Semana do Ser- .

No Centro Esportivo do Sesl, domingo,
(lia 18, ii li- Etapa do Camneonato de
Bkicmss, com início às 8 horas da ma

nhã. Inscrições podem ser feitas no pró,
nas lojas Hermes Macedo, até o dia "17.

-

1;{
. Um jogão e tanto entre liberdade (líder) e lteupave (vicel' decide no

próximo dílmingo a Taça "Dalto dos Reis", no campo do Atlético ltaupeva,
a quem somente a vitória interessa, sendo que até o empate tornará o

liberdade campeão.
F

Do bairro da Velha o presidente Rufino Seib deverá levar uma grand�·
torcida até a Itoupavo, onde a equipe presidida por Lauro Bublitz' fará de
fudo para sair vitoriosa, conquistando a taça.

Informa Marcelo Fontes Schramm, com toda a sua energia desportiva,
que a CME de Gaspar, da qual é secretário executivo, está em preparativos
para a realização do 2.0 Campeonato Municipal, de Futebol de Salão. No

.

ano passado 24 equipes participaram da compe.tição, tornando-a um êxito.

Nos próximos dias estarão abertas as inscrições.

CAMPO NEUTRO
LAURO LARA

prio local ou

GA$PA,R PRO�110VER,Á IUNKANA PARA
COMEMO,fUUI A S,EM:ANA DIA PATIUA

a Quarta rodada - restando acenas 3
rodadas para encerrar-se a tese 'de eles
siíiceção -, a classificação nos do,is gru
pos está assim: Grupo A - Em 1.0 Fer
r(lviário, União e Iamsnderé. com 12;
4.0 São Paulo, com 11; 5.° Palmeiri
nhas com 7; 6.° Ajax e Belchior, com

6 pontos ganhos. Grupo B - Em pri
meiro Cepel com 15; 2.o Gasparerise
com 14; 3.° Botafogo com 13; 4.0 Flo
resta com 12; 5.° Cruzeiro, com 6; 6.0
Catarinense com 5; e na lanterninha o

América �ue permanece com apenas 1
ponto ganho.

A nróxima rodada, a antenenúltima

I '
da atual fase classificatória, determina
para o nróxlmo domingo, pelo Grupo A:

Ajax x Ferroviário, Iamendaré x São Pau
lo � Palmeirinhes x Belchior; pelo Gru

po B: (alarinense i< Floresta; Botafogo .

x Gas.pareme e Cruzeiro x América.

,No período de 31 deste mês a 6. de
sdembro, será desenvolvida em Gaspar
lima gi,ncana cultural e esportiva, coor

denada pelo Departamento de Educação
e Cnnselho Municipal de Cultura. '

O objetivo da gincana é envolver to
da -a comunidade gasparense e conse

guir o seu apoi visandQ alcançar um

brilhantismo maior· nas comemoracões
da Semana da Pátria.

.
,

Cada- equipe participante, pelo regu
lamento da gincana, poderá inscrever 6
elementos, um dos quais será o respon
sável e nenhum dos participantes pode
rá ter idade inferior a 16 anos. As ins
cricões estarão abertas no Departamen
to 'de Educação da Prefeitura Municipal

QUADRANtUn..,A,R
IDlE �ASGM�TE

Numa �l"fimf)ç�o da Cümi!§Ec �\il.inici�
�;:Jl de Isporfes de Gaspar e do Colégio
tlcrmal frei Godofredo, será reaíízado no

período de 23 ii 25 deste mês. 'um
quadrangular de bas�i1'lebDI masculino,
catqGria infarilil. O terneie terá a par
ticipação do Clube üeze de Agosto,· de
F!orianópolis; Bandeirante, de Brusque,
lpiranqa. de Blumenau e (ME de Gaspar.
A primeira rodada já está definida e

reunirá, no primeiro jogo, às 19,30 h
de (lia 23, as equipes do Ipiranga e do
Bandeirante, e na partida de fundo' a

Ct4E de (Jüspar e o Clube Doze de Agos
TO. As rodadas dos dias 24 e 25 serão
cempcstas ll!}ÓS ii realização da primei
ra, uma V&Z que serão dirigidils, com

todos (JS jogos sendo realizados no gi
násio oe esportes do Colégio ��ormal
Frei êcdcfredo.

Se�u!1do Flévio Benfo da Sil\la� pre
SiCflrik da Comissão Municipal de Ispor
tBS, a promoção visa a preparação da
equipe nasearense com. vistas ao (am
necneío htadual de. 'basquetebol infan
til, ;) realizar-se nas dies 13, 14 e 15
ele setembro, nrovevelmeníe na cidade
de Blunenau 'Está havendo um cuidado
indo esr;ociai na preparação da equipe
(:e Gasp.ar, eseerandc-se oue com:iga, no
mnlimc, repdir o feito

-

de 1984, quan
do sagrou-se vice-csmpeã estadual.

>,

AUetismo hdanin hui
IV FetUVi'l em'i Timbó

A Comissão Municipal de Esportes de
Iimbé marcou para, o dia 14 de selem

bro'ra_realização do IV Festival de Afie
fismo. visando repetir o sucesso do ano

anterior. A compelição, a ser desenvol
vida no complexo esportivo municipal,
será a nível estadual, com a participa
ção de inúmeras cidades catarinenses,
O presidente da (ME, Lourival Henkels,
espera congregar o maior número possí
vel de aficionados do atletismo, esflmu
idndo ao mesmo tempo os jovens à prá
tica desta modalidade.

O organizador das ptovas, WilmJr Vai
laífi. adiantou que poderão participar da

competição atleías de assnciaçêes, co

missões municipais de fado Estado, esta
belecinehfos de ensino, com a idade
máxima de 13 anos completos.

--

de Gas�ar 110 período de 19 a 29 d�ste
mês, no horário das 8,30 às 12 horas
e

- das 13,30 às 17 horas. - No ato
.

da inscrição deverão ser apresentados
-documentos de identidade dos partici
pantes, nome da equipe e documento
do veículo que será utilizado· no desen
volvimento da ·gincana.

Para as equipes que obtiverem maior
número de pontos serão atribuid<ls prê
ml()s de Cr$ 400.000 para o primeiro
IUQar; Cr$ 250.000 para o segundo e

Cr$ 150.000 para o terceiro.
Já no ato· da' inscrição as equipes re

ceberijo os requisitos principais. do re

gulamento, além, de obterem todos os

esclarecimentos necessários.
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