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Com representantes das micro e pequenas empresas dos Estados

de Sànta Catarina, Rio Grande do Sul; Distrito Federal, Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, foi definido em Belo Horizonte,
no último final de semana, a criação de uma Confederação das Micro

Pequenas e Médias Empresas, após estudos e debates aos quais se

fez presente o presidente da Acimpeví, Pedro Cascaes Filho.
-

Nos dias ·19 c 20 deste mês 08 empresários voltam a se reunir.

DIRETOR E EDITOR: SilVIO RANGEL DE FIGUEIREDO

ASCURR�A DA

ISEN'ÇAD
DE 10 MIL
OIRTN's

O Prefeito de Ascurra; .�ntôriio
Heitor fistarol, após a aprovação
pela Câmara de Vereadores, san
cionou lei que concede aos mi
croempresários do município,
isenção do ·Imposto Sobre S\:;rvi
ços (ISS) da ordem de 10 mil
ORTN's.

A atitude do Prefeito alcancou
grande repercussão em Ascurra,
recebendo inúmeras manifesta ..

ções elogiosas pela sua lufa cens

taj1fe em prol da comunidade.

em Curitiba para a escolha da comissão de coordenação da eleição a

ser realizada dia 27 de novembro em Brasília, quando será eleita a

diretoria da confederação, tendo direito a voto as federações já exis

tentes e em formação, a ser composta por um presidente, quatro 'vice
presidentes, dois secretários dois tesoureiros.

Após o encontro na capital paranaense, deverá ser composta a

. chapa, ou chapas, para a eleição de novembro.

r Dois assassinatos serão .

tonie Andrietti, o primeiro morlo no

dia 17 de msic de 1981 na locali
dade de Minas, município de Ilhota.

;
No julgamento do dia 19 estará

no banco dos réus João AfaniÍzio;
que no dia 24 de julho de 1981
assassinou com tiro de revólver Nel
ci Ribeiro, no Bar Gruta do Leão,
em Gaspar.

.. ,

julgados em Gaspar
o Juiz de Direito da Comarca de

Gaspar, Dr. Pedro Madalena, infar
meu ontem à GAlETA DO VALE que,
por motivo das reformas no C!ub�
Carijós, os dois próximos julgamen
tos deverão sei reelizedcs no Clube
Gasparense.

O primeiro no dia 12, em que
são réus Pedro Zeferino e Lauro Ze
ferino e vítimas José Andrieti e An-

Oktoberfest gera clima festivo em BJulDenau
nacional e internacional.
No primeiro dia de programação,·

as atrações maiores da programa
ção serão o "bierwagen", com

distribuição de chopp pelas ruas

ce trais; a eleição da Rainha do

Oktoberfest; Concurso Nacional
de Tomadores de Chopp em Me

tro e apresentação da "Kapél1e
Gotz'auarn", banda típica alemã da

região da Baviera.

Paralelamente a festa e dentro

do alegre espírito' que já começa
a contagiar o blumenauense, Nu-

.

nes está incentivando a criação
de grupos folclóricos em todos os

clubes de caça e tiro do municí

pio, visando uma alegoria maior

às tradições locais.

INDEPE.ND:ÊNIÇIA, UMA. ,..�ONQU'ISTlt
TRABA.LH·O', 'I);EVER DE TODO,S.

GAZETA DO VALE

Nunes quer mais grupos

)� tclâricos.

·3 de setembro de b"J - Edição n.O 392

Com a proximidade da data de
. abertura oficial da Oktoberfest 85.
a secretário de turismo de Blume-

...

.rau, Antônio Nunes, intensifica.
os trabalhos preparativos ao grande
acontecimento que neste ano te

rá 'Sua realização de 4 a 20 de ou

tubro, nos dois pavilhões da
. proeb.

Segundo ele, pela grande pro
moção feita junto aos agentes
de viagens de todo o Brasil, em

Belo Horizonte e posteriormente
em São Paulo, o número de par

ticipantes deverá ser o dobro do

ano anterior, levando-se em conta

também a utilização de mais um

pavilhão para a realização da fes
ta incluída no calendário turístico

.;
[tI3'W"
.�� ,
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PROIBiÇÃO
.

DA
'- NOMEAÇÃO' DE PROFESSORES

PREJUDI(ARA' . A EDUCAÇÃO
------------�--�------------------------------------------

ACIMPEVI - (iaspar
ASSEMBLÉIA GERAL

Ficam convocados todos os associados da Assc-íacão
Comercial e Industrial da Micro e Pequena Empresa do
Vale do Itajaí-Gaspar para uma Assembléia Geral Ordiná...

ria, a realizar-se dia 9 de setembro de 1985,
ORDEM DO DIA:

1 ° -:- Prestação de contas.

2° - Planificação de micro e pequena empresa pela
diretoria de Blumenau,

3° - Assuntos ge":ais.

LEVE NO CORAÇãO O "C'ORAÇAO DO VALE"

Econom.ia Alternativa 1 (IV)
IVO MARCOS THEISS

Esboçam-se 'cm alguns pontos do planeta". inclusive' no Brasil, algumas al
ternativos que contemplam saídas não-convencionais para a existência humana.
Elas não incluam a medição do bem-estar material da humanidade mediante in
dicadores ine+icnzes poste que - não obstante a sofisticação econométrica dos
modelos' empregados - questões fundamentais como miséria (pobreza), analfa
betismo, carências de saúde, higiene e moradia não foram, nunca, resolvidas, Pelo
contrário, juntamente com' o aumento da poluição, da degradação ambiental e da

alienação no trabalho, estes questões ainda se agravaram mais no medida em

que o capitalismo oliqopólico e tecnoburocrático avançou.
Assim, a:gumos saídas bastante perceptíveis apontam para outras direções

r.as relações sociais e politic-is, na organização das estruturas econômicos, na pre

servação dos vc!ores culturais, do patrimônio ambiental e ecolóqico, dos hábitos
e trcdiçôes populcres. Po�l"cmh1, a economia alternativa não é uma realidade
absoluta, Se fo:\se, ,lej,'ori{l de ser alternativa.

A!"tlr.5 de seu' "'f�CoS, compatíveis com uma nova conformação social, po
lítica e culturol COr"iSf 'r do seguinte: organizações de reduzido tamanho, .'

n

da produçêo bélico, clocoçõo de recursos para a produção de bens essenciais e

serviços indispensáveis, consequente paralisação da fabricação de bens supréfluos
e serviços dispensáveis, organização de uma agricultura orgânica que forneça ali
mentos não contaminados, fim da subtração de recursos' materiais dos países pe
riféricos pelos países cêntricos, utilização de fontes energéticas renováveis, par
ticularmente do sol; e utiiização, racional dos demais recursos naturais.

Esses troços. de uma nova organização da atividade econômica constituem
não fins em si, mas em meios de se promover uma vida mais digna e de se

recuperar umo existência menos humilhante para a maioria da humanidade. Eles

.
$erõo mais detalhados ro próxima ar dO da presente série.
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Martins, Ivo Marcos Theiss.

A propásito da lei 'Federal, que proíbe
a nomeação de funcionários públicos até o

final deste ano, o Supervisor local de Edu

cação, do município de Gaspar, Frcnclsco

Hostins, afirmou .jue o setor educacional
será dramaticamente afetado.

nas uma lecionando pal11 44 alunos de sé
ries diferentes, e ao mesmo tempo. São 1&
alunos da primeira série e outros 28 dis

tribuídos nas 2.0, 3.0 e 4.0 séries.

Explicou que lecionar para 30 ou 35 alu
nos 'de uma só' série, embora não seja o

idecl, é possível; mas ensinar 44 alunos de
séries., diferentes ao mesmo tempo, come

ocorre na Escala Isolada da ·Figueira, &

alga impossíve.1 de ser colocado em prática.
, Segundo Francisca Hostins, mesmo as 'es
colas básicas sentirão enormes dificuldades;

porque ver-se-ão obrigadas a, por exemplo..
utiliznr os auxiliares de direção, especialis
tas em matérias diferentes e, até mesmo..

os diretores para lecioncrem. E faz uma in

!lagação: "a professar formado, especializa
do em matemática, pode ser substituide.

por professor não especializada na matéria"
com ii eficiência necessária?".

Francisco Hostins entende que tem que
h'aver um movimenta, unindo pai, e ,pro
fessores, exigindo, principalmente, dos de

putados 'e do governador da Estado uma.

ação enérgica e imediata junto CIo Gover
no Federal; no sentida de tornar a lei mais.

flexível, para a setor educacional.

eiUW'PEONAlO DE GANASTRA
mann (ambos com mais de 70 anos de
idade) e, em' l° lugar, Manoel Rafael
e Luiz Paulino. As demais duplas elas
sificadas foram: Edolino Passig e Felipe
(uriel, João Bonezzi e Alcino Prada,.
(urf Mueller e Marcos Zicka, Celso t
José da Silva, José Biz e Valmor Schmidt.
Além dos prêmios em dinheiro, as du
plas receberam troféus e medalhas.

LIVRARIA E alZAR SILVA
MATERIAL '"]SCOLAR E DE ESCRITÓRIO

,i
J

__iiiiãi iíiiiiiiii_.....,.,,""-_,�

SALA 104

Rua Coronel Aristiliano Ramos, 580

Fone; 32-0360 - GASPAR - SC.

GINÁSTICA ESTÉTICA
A ESTETlK, centro de saúde e beleza, comunica aos interessados que
abriu inscrições para ginástica estética no período da manhã.

Esletik
Rua 7 de Setembro, 244 - Fone 32-09-96 - GASPAR - se

Disse que não se pode parar a educação
no segundo semestre Ir " fechçndo esco-

las, por causa da lei aitorcl que visa

apenas impedir o empreguismo, em função
das eleições de 15 de Novembro. E, prin
cipalmente, porque são poucos os municí

pios onde serão realizadas eleições, como

no caso de Santa Catarina, cujo pleito sI!
desenvolverá na capital e mais '6 municípios
do interior e, .serão punidós os demais 192

municípios.
Não é justo - disse Francisca Hes

tins - que Gaspar, contando com várias

professoras em licença de gestação ou de
tratamento de .saúde, fique sem a possi
bilidade de nomear professoras substitutas.

Para dar uma idéia da injustiça da Lei,
citou alguns casos verificados em Gaspar,
destacando a Escola da Fig"eira onde, por
motivo de licença' de professoras, há cpe-

Com a. presença do prefeito ')J ... ,. "'

Reis, encerrou dia 3, no Pavilhão "B"
da Proeb, no bairro da Velha, o 2.°
Torneio de Canastra de Blumenau. Os
quase Cr$ 5 milhões doados pela Pre
feitura Municipal, foram distribuidos
para as 8 primeiras duplas classificadas:
em 1.0 lugar, Hildete eNilo Bonsenhor,
que receberam Cr$ 2 milhões; em 2.°
lugar, Alzira Corte e Hedwig Zimmer-

DENTISTA
Silvio Ramos

RUA 15 DE NOVEMBRO, 701 - FONE: 22-1750

Blumenau - se
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M,EIO AMBli�N·TE,
Contin'uação da Lei 7.341

Ar+. 6.° - Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá pro
vocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informacões sobre
fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementós de
conviccão. ,

Art. 7.° -:- Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais ti
Verem conhecimento de' fafos que possam ensejar a propositura da ação
civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 8.° - Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer' 'às
autoridades competentes as certidões e informações aue julgar necessárias,
a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1.0 - O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência,
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou períiculer,
certidões, informações, exames ou perícias, nr .szo que asslnaler, o qual'
não poderá ser inferior. a 10 (dez) dias úteis.

§ 2.° - Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá Ser

negada certidão ou informação, hipótese em que a ação poderá ser pro
posta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

Art. 9.° - Se o órgão do Ministério Público; esgotadas todas as di
ligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura

./' da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou

das pecas informativas, fazendo�o fundamen1adameJIf�;
" '

. § 1.0 '-;" Os autos do inquérito civil nu das peças de informação ar-

qulvadés serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta .grave, no prazo
deJ (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público.

.

§ 2.° - Até que, em sessão do Conselho Super.or do Ministério PÚ
blico, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão
as associações legitimadas apresentar razões escritas ou deiumentes, que
seràe juntados aos autos do inquérito ou anexados às 'pecas de lníormecãe,

§ 3.° - A promoção de arquivamento será submetida a examé e

deliberação do Conselho Superior, do Ministério Público, conforme dispuser
° seu Regimento.

s 4.0 - Deixando o Conse.lho Superior de homologar a promocão de
arquivamente. designará, des_de logo, outro órgão do Ministério Público para

, o ajuizamento da acão.
'

--

Arf. 10 - Constitui crime, punido cem pena de reclusão de 1 (um)
a. três mes, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil'i Obrigacões Reajustáveis
do Tes(Juro�Nadonat - ORTN; it recusa, o retardamento ou a omissão de
dados técnicas indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisi
tadcs pelo Ministério Público.

lirt. 11 _:_ Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obriga
çãn de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da nresfacão
da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena' de exe
cução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente
',ou compatível, independentemente de requerimento do auíor.

------------------------------- ..-----------��------------_ .. -

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR - SC

EDITAL' DE PRAÇA E INTIMAÇÃO

VENDA EM ÚNICA PRAÇA DIA 03.09,85, às 16:00
horas (valor superior ao saldo devedor que é de 0$
'6.126519,42, em 07.07.83. LOCAL: Edifício do forum
sito 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
oVA. Bens: "Uma casa de alvenaria, com uma área tô
'tal de 59,50m2 e seu respectivo terreno .do por
lote n.o 142, do loteamento Jardim Reste; .. _101 Mirante
do Vale, situado na cidade de Gaspar-SC, no Bairro Be
la Vista, à Rua "A", s/n,o, contendo a área total de
.361 ,64m2, de medidas: 26,08 m de frente em dais lan
ces, 13,,00 m em linha reta e 13,08 m em linha reta

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

Rua "A" estando localizado no lado par da respectiva
. Rue, na esquina formada com a Rua' "O" o Iodo direito
extrema com a Rua "D", o lado esquerdo extrema com

-o lote n.? 145, e os fundos extrema com o lote n,'? 143
'ambos de Capital Empreendimentos Imobiliários Lrde., o

imóvel está r�gistrada na registro de imóveis da Comar
ca de Gaspar-SC n.? 2424 - R. 2 no livro n.'? 2-RG
ficha 1, em 26.04.79." Par este fica' intimado o Sr. Omar

João da Si,lva que encontra-se em ,I�gar ignorado, do
edital supra. Dado e passado nesta c[' _e de Gaspar,

escrevi,

aos onze dias do mês de julho de mil novecentos e oi
tenta e cinco. Eu, Eulina Ladewig Silveira, Escrivã, o

JUIZO DE DIREITO DA COr�ARCA DE GASPAR - se

EDilTAL DE PRAÇA E IN'flMACÁO
VENDA EM ÚNICA PRAÇA DIA 03,09.85, às 15:00

horas (vãlor superior co saldo devedor que é de' Cr$
11."108.267,03, em 14.12.83, LOCAL: Edifício do Forum
sito à Rua Cel, Aristilicno Ramos, 229 nesta cidade,
Gaspar-Se. PROCESSO: Processo de Execução Hipote
céric n.? 609/83. CREDORA - APESC - Associacão de
Poupança e Empréstimo de Santa Catarina, DEVEDORES:
Almir José de Souza e Eli S. de, Souza. Bens: "Uma
cabana de alVenaria de n.? 03, com uma órea total de
62,04 m2, localizada no Conjunto Residencial Paraíso,
composto de seta, um dormitório, um banheiro, urna' co

zinha, um holl de circulação, uma varanda na parte
térreo e um dormitório omp'o no piso superior, com uma

fração ideal de terreno de 217,5809 m2, ou seja 3,33%
do mesmo. Terreno situado na cidade de Gaspar-SC, à
Rodovia Jorge Lncerdc, Km 4, contendo a órea de :,._

6.527.427 m2, com QS sequintes confrontações constan
tes do, Quadro Resumo - item 18 - descricõo e ori-
9,srn, do contrato acima mencionado, d'evida�ente' re
gishac!o no Cartório do Registro de Imóveis de Gaspar
SC, sob o n,O R-2!4675 em ]4,12,81. Por este fica in·
timcdo o Sr. Almir José de Souza e Eli S.' de Souza,
que 'encontram-se em lugar ignorado, do edital supro,
Dado .e passado nesta cidade de Gaspar aos onze diall
do mês de julho de mil novecentos e oitenta e cinco,

Eu, 'fu!ina Ladewig Silveira, Escrivã, ,0 escrevi.
Gaspar, 11 de julho de 1985

PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

Gaspar, 11 de julho de 1985
P'EDRO MADALENA - Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMA.RCA DE GASPAR-SC
'ital de Praça (extrato art. 687 do CPC). Venda

em 1� Praça no dia 03.09.85, às 16,30 horas (Preço su

perior a avaliação). Venda em 23 Praça no dia 18.09.85,
às 16,30 horas (aquem mais der). Local: 'Átrio d, fo
rum, sito à Rua CeI. Aristiliano Remos, 229 nesta cidade.
Processo. Processo de, Execução n'? 400/84 movido por
COM. E TRANSPORTES REiS UDA. contra ELPIDIO ZU
CHI. Bens: 'Um .rerreno situado no lugar Margem Es

querda deste município e Comarca de ,Gaspar, medindo
o órea de 307,80 m2 em forma triangular, limitando-se
ao Sul, em 30 metros com a Estrcdn Geral, a Leste em

38,00 metros com terras de Nicolau Threiss, _
e a, Oeste

em 20,50 metros com terras de herdeiros Cristia�o
Threiss. sem benfeitorias, terreno este regi;;trado roa li

vro 3F- - sob n9 17.412, avaliado em Cr$ 2.000.000. Por

este Elpidio Zuchi fica intimado do dia das praças acima

mencionadas. Dado e passado nesta cidade de Gaspar,
aos nave dias do mês de' julho de mil novecentos e oi

tenta e cinco. Eu, Eulina L. Silvelrc, Escrivã, a escrevi.
.

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

ATLAS AUTO PEÇ,AS EQUIP. lTOAa
PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

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

Av. das Comunidades, 236 - Fone 32.03.66 - GASPAR-Se

ACÁ(UO DE,flNARDES
ADVOGADOS

DR. ACÂCIO BERNARDES
DR. JOÃO LUIZ BERNARDES
DRa. TEREZINHA BONfANTE
DRa. ISOLDE INÊS LENFERS
DR. RóMULO PIZZOLATTI

Questões de terra, desapropriações, inventários, questões de famíiia,
trabalhistas, comerciais, criminais; cobrancas,

Rua XV de NOVeRlLIO, 342 .; 2.° andar - conis, 201 - 202 - 203.
Fone: 22-1402 - BllJMENAU - SC

VIAÇAO VERDE VALE

TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

,Rua Ifajaí n.o 1853 - Fone: 32-0030

GASPAR SANTA CATARINA

�NSTALADORA D'E B� '!l1ENAU .

I

'.
Associada a A(HII;PEVI

VAREJO E ATACADO DE MATERIAL ELtTRICO, O r�AiS BARATO

üuaneo se trata de eletricidade o bom é o especialista.

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

Fones: 22-8188 e 23-0853

'1·

f,I
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JUIZO DF DIREITO Df� COM.�RCA DE GA�)!AR - se
-

EDITAL DE PRACA E INTIMAÇÃO
VENDA EM ÚNICA PRAÇA DIA 03.09.85, às 17:00

horas (valor superior ao saldo devedor que é de Cr$
l.1i5.623,26, em 03.03.83. LOCAL: Edifício do Forum
sito à Ruo Ce!. Aristiliono Ramos, 229 em Gaspar - SC ..
P�()CE5S0: Processo de Execu..r.ão 11° 103/83. CREDORA
- APESC - Associação de Poupcnçc e Empréstimos de
Santa Cctcrinc. DEVEDORES: José João Vieira e sua

mu.her Almandina Marques Vieira. Bens: "Uma casa de
aivenaria com a área total construido de 39,17 m2,'
e 5R!U respectivo terreno, designado por lote n.P 05, si
tuado na cidade de Gasl1or-SC, na Bairro Bela Visto, à
Rua Clara Schmidt, contendo a área total de 250,00m2,
medindo 1 O,OOm de frente por 10,OOm de fundos, O lodo
àtnúto mede 25,00m e o .Iado esquerdo 25,00m, com as

sr uintes confrontacões: Frente para a Rua . Clara
SeMmidt, estando lo�a:izado no lado ímpar da respectiva
ruo, distando 600,00 m da Rodovia Jorge Lacerda, o Io
do direito e lado esquerdo, extreme com Capital 'Empre
endimentos Imobiliários Ltda., fundos extrema com Os
ccr Hostert. Por este fica intimado o Sr. José João Vi-·
eira e suo mulher Almandina Marques Vieira, que. en

contram-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. Eu,' Eulina
Ladewig Silveira, Escrivã o escrevi.

Gaspar, 11 de julho de· 1985
PEDRO MApALENA - Juiz de Direito

.

JU!ZO DE DIREITO DA' COMA.RCA DE GASPAR - SC
.

EDITAL DE'PRA;ÇÀ' E INTlMAÇÃO
VENpA EM úNICA PRAÇA DIA 03.09.85, ês 15:30

horas (valor superior ao.' saldo devedor que é de. Cr$
11.408.267,04, em 14.12.83. LOCAL: Edifício do Forum
sito à Rua CeI. Aristiliano Remos, 229 em Gaspar-SC.
PROCESSO. Processo de Execução n.? 607/83. CREDORA
-:- APESC - Ass.ociação de Poupança e Empréstimo de
Santa 'Cctcrinc. DEVEDORES: Almir Machado de Olivei
ra e Cleze Silva de Oliveira. Bens: "Uma casa de al
venaria de n.? 05, com uma área total construída de
62,04m2, localizada no Conjunto Residencial Paraíso, com'
uma fração ideal de terreno de 217,5809m2, ou seja ..

3,33% do mesmo. Terr.eno situado na cidcde de Gaspar
SC, à Rodovia Jorge Lacerda, Km 4, contendo a área de
6.527.427 ín2, com as medidas e confrontações conston-

.

tes do Quadro Resumo, item 18 - Descrição e origem,
do contrato acima mencionado, devidamente registrado
no Cartório do Registro de Imóveis de Gaspar-SC,f'sob
n.? R-2/4672, em 14.12.81." Por este fica intimpdo o Sr.
Almir Machado de Oliveira e sua mulher Cleze Silva de
Oliveira, que encontram-se. em lugar ignorado, do edital
supra. Dado e PQsado nestei cidade de Gaspar, aos onze

dias do mês de julho de mil novecentos e oitenta e cin
co. Eu, Eulinn -ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi.

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

ANERJ
BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Agências em Blumenau, Florianópolis e Crieíüma
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR-se t .

.Edital de Praça (extrato art. 687 do CPC). Venda'
em la Praça no die- 05.09.85, às 17:00 horas (preço su

perior. a avQliação). Vendo em 2ª Praça no dia 18.09.85,
às 17:00· horas (ÇI .quern mais der). Local: Átsio do Fo
rum, sito à Rua CeI. Aristiliano Ramos, 229 nesta cida-
de. Processo. Processo de Execução nO 294/84 movido
por PROSOõCIMO S.A. IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
contra. BA.RRACÃO· EN.GENHARIA E CONSTRUÇÃO t

:..TOA. Bens: Um terreno composto dos I.otes nO 07 e 08,
. ':;"

do loteamento "Jaqueline", C.ontendo a 6reo global re

1.033,49, em forma irregular, limitàndo-se ao Leste em

26 metros no lado ímpar da rua Belarmino João da Sil-
va a Oeste, em 26,32 m, com terras de Paulo Deschcmps
ao norte em 41,50 metros com o lote n.? 09,. de Paca

Empreendimentos Imobiliários Ltda .. e ao Sul, em 38,00
metros com o lote n.? 6, tombem pertencente oPaco
Emp. Imobiliários Ltda., Registrado sob n9 R-1-6.231, no

.

livro n.? 2, no Registro de Imóveis da Comarca de Gas
par. Edifirado com dois galpões de alvenaria e mais uma

construção de alvenaria que serve de depósito e refei
tório. O terreno foi avaliado em Cr$ 6.000.000;00. Dois

galpões em Cr$ 45.ÓOO.000,00.. A casa de alvenaria em

c-s 3.500.000,00: Total da avaliação Cr$ 54.500.000,00.
Dado e passado nesta cidade de Gaspar, aos nove 'dias
dó mês de julho de mil novecentos e oitenta e cinco. Eu,
Eulina Lad'ewig Silveira, Escrivã, o €"screvi.

Gaspar, 09 de julho de 1985 ,j
PEDRO MADALENA - .Julz de Direito

JUIZO DE D'IREnO DA COMARCA DE GASMR-SC

VENDA EM úNICA PRAÇA DIA 03.09.85,
às 16:30 horas (valor superior ao saldo d3'vedor

que é de c.s 8.705.101,76, em 14.12,83. LOCAL:.
EdiHcio do Forum sito à Rua Cel: Aristiliono Rc

mos, 229 em Gaspar - se. PROCESSO: Processa'
- de Execução Hipotecária n'? 608/83. CRED0RA -

APESC - Associação de Poupança e Empréstimo
de Santa Catarina. DEVEDOR: Nei Fortes Silves
tre. Bens: "Uma casa de alvenaria, com uma órea.
total construída de 54,95 m2 e seu respectiva
terreno, situado no Bairro Bela Vista, na cidade
de Gaspar - SC, à Rua "E" do loteamento Jar-'
di!J1 Residencial Mirante do Vale, designado por
lote n9 102, contendo a área de 417,90 m.2, devi
..I�·--·e registrado no Cartório do- Registro. de

m._... de Gaspar - SC, ·sob·o n9 R-2/4291, em

09.08 ..81, com as medidas ·e confrontações cons

tantes do Quadro Resumo, item 18 - Descrição e

origem, do contrato acima 'mencicnadc". Por este

fica intimado o Sr. Nei Fortes' Silvestre, que en

contra-se em lugar ignorado, do edital supro. Da
do 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, Es -

crivã, o escrevi,

Gaspar, 24 de julho de 1985.

PEDRO MADALENA - Juiz de Direita

.------_

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR-Se
Edital de Praça (extrato art. 687 do CPC).

Vendo em 1ª Praça no dia 24.09.85, às 16:30 ho

ras (Preço Superior a ava!iação). 2a Praça no dia

09.10.85,. às 16· O horas (a quem mais dedo Lo

ecl:
.

Átrio do Forum, sito .à Ruo CeI. Aristilicno

Ramos n9 229, nesta. cidade. Processo: Processo

de Execuçõo na 555/83, movidó por -B ESC SIA -

CRÉDITO IMOBILIÁRIO contra JOSE LUIZ HOS
TERT e LAURITA MARIA HOSTERT. Bens: Um

terreno designado pelo lote nO 06 do loteamento

Marieta, em
.
Gaspar, situado no lado ímpar de

uma rua inominada, distando 133,00 'metros da

esquina com a rua Barão do Rio Branco, com.

300,00 m2, medindo de frente 15,00 m para re

ferida rua, fundos' em 15,00 m em terras de José
Rodolfó Pamplona, lado direito em 20,00 m em

terras de Francisco da Trindade, lado esquerdo 'em.

20,00 m, com terras de Afonso Rodolfo Pamplona,
registrado sob nO R-1-4.491, à fls. 01 do livro n'?

2 do Registro de Imóveis da Comarca de Gaspar,
óvaliado em Cr$ .l.000.000. Um9 casa de alvena

ria, com área cproximcdcmente de 130,00 m2, edi
ficada no terreno acima descrito, avaliada em Cr$
2.700.000. Total da avaliação Cr$ 3.700.000. Dado

� pcsscdo nesta cidade de Gaspar, aos vinte dias
do mês de agosto de mil novecentos e oitenta'.
cinco. Eu, Eulina Ladewig Silveira, Escrivã, o es

crevi.

Gaspar, 20 de agosto de 1985

PEDRO MADALENA - Juiz de Direito
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Terça-feira, 3,de setembro de 1985.

......,....-

Câmara M'unicipal ·de Bhlmenau
ESTADO DE SANTA CATARINA,

,
l' DE SETEMBRO 2 D:E S,ETEM'BRO

18501822

AO MESMO TEMPO EM QUE
COMEMORAMOS A INDEPEND:f:NCIA DO

BRASIL, SOMOS LEMBRADOS DA DATA
DE FUNDAçÃO DO MUNICíPIO DE,
BLUMENAU.

O BRASIL, UMA NAÇÃO CONSTRUíDA
COM A FORÇA DA .sUA GB .rs,

BLUMENAU, UMA ,PoPULA.çÁO
NOBRE, FORTE, QUE PARTICIPA

. I •
�. •

COM, RESPONSABILIDADE DA,
- CONSTRUÇÃO BRASILEIRA.

,
"

MESA DIRETORA
Bancada do PMDB
Bancada do PDS
Bancada do PR'

IVO HADUCH
Presidente

.e N E D A
In,dúslria e Comércio de Brinqued"$ ll,da.

DELICADEZA E REOUINTE EM MAh,«A ,ENVELHECIDA E NATURAL

- UTllIDAD'ES DOMÉSTICAS PRÁTICAS E DOOAVElS. -

Rua Vidal F. Dias, 84 -' Bairro Belchior Baixo - Fone 32·0841

GASPAR· se

F O T fi, M A R Y
Fotos para .casamentcs, anlversérles e Jafizados; álbuns para refrafos,

filmes coloridos. Em promoção bolsas, álbuns, chaveiros.'

Rua CeI. Aristiliano Ramos - Fone 32·0550 - GASPAR - se

CASAS JULIO SCHRAMM,
Moda - Presentes - Materia'l de Oonslrucão

�

Promoções: 30% à visla
,

20% à pra7�'
,Poucos' dias

� - TRADiÇÃO DE 57 ANOS -

RUA CEl. ARISTllIANO RAMOS, 441/459

i
I
�

!
I !
I '

!
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ARTE·
CULTURA

JESSÉ MIO fue
A coordenação do IX feslival UnilJersH.§rio da Canção (FúCf de

cidiu ontem sebse as três atrações das três. "citadas do, grande acen- ,

tecimento do mês de novembro. Em primeira mão esta coluna cen

firma as presenças de. "Fruto da Ierra", grupo pauiista que está
participando do Festival dos Festivais da Rede Globo; "Country AJa
bamba", músicas counfrv e Jessé na última noite. Pepeu Gomes, Sa·
by Consuelo, Elba' Ramalho, Simone, Gilberh.l Gil e tantos outros, não '

,

, pass(lram de meras especulações. Quanto a Jessé, 'nada acrescentar.
Nome éonhecido. Participou �e festivais. "fruto da Terra", pelo Íato
de esfar no esquema da Globo, surge para' o sucesso, senão' longo,
mas imediato. Agora o "Country Alabamba", é novidade em Bluae
nau e Se. Mais viável os cénhecldos grupas do qênero, Dolar & Co.
ou o Hill Billy. Como no ano passado, a juventude presente não
sabia quem era o' Antônio Carlos e Jocafi.

AMADEUS - Apóso lançamento do falso e'oportu
Dista filme alemão "Divino Amadeus", entra finalmente em

castaz o verdadeiro Amadeus, cOm', pré, estréia nesta 6a.

feira, às 20:00 horas, 'sob o patrocínio da Sociedade Femi- ,

nina Cruzeiro do Sul. Detentor de 8 'Oscar, o filme do

tcheco Milos Forman, ficará em 'cartaz pelo menos três

semanas em Blumenau.
'

PROGRAMA DE ARTE ..,- Vale a pena visitar na

Caixa Econômica 'FMeral, de Brusque, a exposição itine

rante "panorama Catarinense de Arte".

FESTA POMERANA - Secretário de 'Turismo de

Pomerode, Francis�o Canela Teixeira acertando neste fi- '

ual de 'semana, com boa antecipação, detalhes da festa

maior das tradições da cidade, a Festa Pomerana, evento
,

marcado para o mês de janeiro de 86. Uma série de inova

ções e atrações farão parte da extensa programação.
PALHAÇO SAPECA - Pata crianças e adultos,

duas peças em cartaz no Carlos Gomes, para o dia 8 de

setembro. Teatro infantil' "Palhaço Sapeca Levad da Bre-,

.ca", às 10:30 e 16:00 horas e teatro adulto com: a peça
'. "Pessoa", às 20:30 horas.

SHOW' NA FURB -'- Decidido: 'será dia' 20 deste

mês, no campus da FURB, o show Blumenália, reunindo

grupos blumenauenses e de outras cidades. "Sementes da '

Terra", "Grifo" e "Alta Voltagem" (este de Jaraguá do

Sul) além do "Sabor de Pitanga", grupo natividade dó oes

te, já confirmaram' presenças na promoção do Departa
mento 'de Cultura da PMB e DCE.

SÉMIN�RIO - De 13 a 15 deste mês realiza-se em

Blumenau o "10 Seminário de, Teatro", �vento coordenado

pela Cia Teatral Sia Santa, de São Paulo. Realização em

três turmas com traba, os isolados objetivando "treina

mento sobre a matéria Te. 'ro''" para professores e peda
gogos. "Treinamento para' grupos:' amadores" e "Treina...

mento para profissionais". Inscrições na secretaria do Tea-
, tro Carlos Gomes ou pelo fone 22-7166 com Alexandre.

PROVE O SABOR
, CAF� COLONIAL
A MElHOR COMIDA TlPltA GERMÂNICA.

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

-_

.'

"

"

I
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ApeS8:r de ocuparmos epenas 1,13% do território naclonal.
respondemos por 7% tJ6, renda interna agrícola brasileira.
E ó principal artífice d2"'3G desempenho é o pequeno agricultor,

_

movido pela força do trebéiího de-sua fami!ia. Dos 216 mil
estabelecimentos rurais existentes no Estado, 88,7% possuem

-

n10riOS qüe-50 hectares e geram 72,3.% do valor da produção
agrícoía catarinense
Daí a prlorldaoe conced'da pelo Governo cio Estado aos

pequenos produtores rurais criando e implementando ,;/
alternativas tanto no processo de produção de alimentos quanto- :f
no abastecimento dos centros urbanos. _)Aí estão, em plena execução, programas como o 'lroca-lroca, ;/
os Condomínios, o Crédito Fundiário. dentre outros.

_

Afinal somos o primeiro produtor nacional de maçã, de fumo, de
carne de aves e de mel; o segunc": �,'Odutor de suínos e de alho;

o terceiro de cebola: o quarto de feijão; e o quinto produtor de
milho e de batatinha.

É o trabalho do pequeno agricultor que, apoiado pela ação do
Governo do Estado, está assegurando a cidadania social à

parcelas cada vez maiores de nossa gente.
_

GOVER'
ESPER!!J!AO AMIN E
VICTOR FONTANA· ANO 3
CUMPRINDO A CARTA DOS CATAJHNENSES

SECRETARIADA AGRiCULTURA E_ DO P--8ASTECiMiENTO
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SETE DE SElEM'SIlO - SEMANA DA PÁTRIA
Época de nobres atitudes e grond<,� homencae-.s �10

iJilização do povo. Evocação de liberdade de pensamento,
'6e""opiniões, de criatividade. Poetas compondo poemas,
�iifbrando a data magna. Discursos, desfiles, palestras,
fGhm parte do cotidiano nesta semana. Todos, indistin

'fomente, evocando os mesmos ideais. Todos traduzindo os

mesmos sentimentos, possuindo as mesmas 'razões e ob

je1ivos. Tudo gira em torno do significado de LlBER

DÂDE e INDEPEN'D�NCIA. Li'lr� tlos t.rcnics. Indcpen
liente do jugo de outras nações, de cutros povos.

aSamos livres e, independentes. Porém falta-nos en

tender o principal. falta-nos compreender o verdadeiro

significado da palavra INDEPEND.ÊNCIA.
Ou se aprendemos na escola ou nos quartéis, esque

cênlo-nos ao longo de 'nossas vidas. É a verdade mcis :

verdadeira. Quanto mais procuramos nos libertar a nós

mesmos, tanto mais estamos no cotidiano nos entrelaçan
,da entre, o imprevisível e' o incontrolável. Somos a cada

"tIio que passa mais dependentes ao invés de indepen
.lentes. Todos ,sabemos do que falo neste instante.

Porém, resta-nos sempre e ainda uma esperança: Cer
tel:a já não é mais possível prever. Uma dura realidade.

Uma triste conclusão.
Entretanto o MUNDO pertence aos otimistas, aos

-ttue ainda crêem na solução dos grandes problemas que

lIo,s afligem e à humanidade, uma vez que os PESSIMIS
TAS são meros espectadores.

Por isso pensamento positivo nos anima, nos forta

Jece, nos e;grandece e faz com que a fé ainda possa
remover montanhas.

E" se todos assim pensamos, é porque acreditamos
tta capacidade criadora dos homens de boa vontade.

,

Toda a Nação brasileira, esperançosa de melhores

-díeis, disse um basta ao TOTALITARISMO, à DITAJURA,

In,dúslrias:, mela prioritária
Dando continuidade a uma das suas me

tas, prioritárias, á Administração de Indaial

está prestando seu apoio às indústrias q
�

cfesejam se instalar no município, oíerecendo
incentivos os mais variados. Recentemente a

municipalidade auxiliou nos serviços de ter-,

raplenagem da área onde será inst:>-l_.t�" 0-

va unidade industrial da Concreva,e, Indús

tria de Pré-Moldados Ltda., além de doar

parte da área, num total de 4.400 m2.

A Prefeitura de Blumenau, o Ministério de

Desenvolvimento Urbano e Meio-Ambiente e

o Departamento Nacional de Obras e' Sane

amento executatrão um sistema -de proteção
, que livrará todo o bairro Vila Nova e grande
parte da rua São Paulo das f"-"�1:lentes. Ao
dar a informação. Q prefeito Dalto dos- Reis
confirmou para o próximo dia 13 de � tem

bro a vinda a Blumenau do ministro Flávio '

Peixoto, quando será assinado converuo

garantindo a liberação até o final do ano de
recursos necessários par- efetivação da obra.

CASCI1ES lIDER\O'U COMITIVA
A comitiva de microempresários catarinen

ses que esteve na audiência com o presiden
te José Sarney e que voltou satisfeita com as �

promessas feitas. pelo chefe da nação, foi
liderada pelo presidente da Acimpevi, Pedro
Cascaes Filho. sendo composta por Nilto
Antônio Barní e Edmundo Prochonwv (Ibi
rama) , José Carlos Ladev
de Souza, Mario Pavesi .0
se Heiníg e Arlindo Zucco
Antônio Schmitz (Luiz Alves), .-,.rgemrro
Deschamps e Rui Benedito Krause (Blume
nau), Mario Fronza (Rodeio). Silvio Rangel
Figueiredo (Gasp-r), todos diretores, da

kcimpevi. além de João Pedro Steinbach da
aSSQCiação em formação em Jaraguá do Sul,
Jc;Ysé Roberto. Pereira, da Ajorpemi dO Join
ytUe.

ao REGIME DE EXCESSÃO, que fez o país inteiro mer

gulhar numa das piores fases da sua HISTÓRIA.
TANCREDO NEVES, saudoso presidente, o maio

presidente, o melhor presidente, sem mesmo ter sido pre
sidente era a grande esperança. .

Reunia toda a comunidade brcsileiru. Em ele o pc
lítico, o presidente, o avô, o pai, o irmão; o homem pú
blico, mais eloquente de então' para aliviar a dor dos
que até então não tinham voz nem vez. O Brasil irra
diava novos tempos. Uma Nova República Si! instalava
no País. Porém o destino fora mais forte que todo a

vonfade do povo brasileiro. Deixou-nos, quando mais pre
cisávamos dele, pois era tão mineiro, quanto os ideais
democráticos de Tiradentes. Uma bela coincidência, mas

uma triste verdade. Chorou, o Brasil, chorou todo o seu

povo. E mais uma esperança nos era orrcncadc de nos

sa alma, de nossos legítimos anseios.
E, a história escrevia uma 4e suas mais belas 'pá

ginas, e, todos fomos testemunhas dos fotos,
Passa o tempo, vão-se os homens, Mas permanecem

suas idéias, seus atos, suas vontades.
'

Por' isso não nos dispersemos, como dizia Tancreda
, .

wes. Fiquemos todos juntos, de braços adas com ob
etivos que nos permitam antever um futuro melhor, mais
dignll, mais humano, mais democrático, mais livre, mais

Muitos foram os mártires da independêncic do Bro
soberano,' mais cristão.
sll, Não foram poucos os que deram a própria vida para
o engrandecimento da pátria, nosso maior patrimônio. Des
sa maneira o façamos de tal forma para que nossos fi
lhos tenham orgulho de seus pais e de' seu país. a fim
de que se instale de uma vez por todas, no BRASIL,
a' verdadeira liberdade, a verdadeira e autêntica indepen
dência para grandeza dos herdeiros desta GRANDE NA
çÃO BRASILEIRA.
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SLU�AE EBE GASP�R \�Ag

REfO�ÇJUl �E:ln! DE A
�

�A
O diretor i",":J'?!l�: do SAMAE de Gos,,"'r, C,étio

Bornhausen, inf", I',�"l (;ua a autarquia proce"'�ró a um

reforço na r.,<!" " '�'��' ;bu·,.ão de 6gua na �r.Q'idade
de Margem ES,!',!l'rd(l, devido, a pouca pressão existen-

!' te, motivada pelo pequena bitola da tubulcçõ». A me

dida foi decidido depois de levantamento e estudos efe
tuados, que determinaram a necessidqde de coloceçêe
de tubos com meior diâmetro, a fim de suprir, nrincipcl
mente a rua Pedro Simão, aumentando a v,ozão ife
água. A referida ruo, com a medido, passará (] receber
água da rede 24 horas por dia, a que não ocorre atual
mente, quando o jJul' .. :oçõo é beneficiada apenas no

final do dia, quando' cai sensivelmente o consumo na

cidade.

Outro 'problema que terá breve sQJuç6a é o da CG

munidade de Poço Grande, próxima a CEVAL. onde a

prolong'ada estiagem secou a quase totalidade dos poçes
artesianos. Depois de estudos de engenharia concluiu-se
que é possível estender a rede de água até aquela ID
ealidade. A Prefeitura Municipal, através o Prefeito Tar
clsio Deschamps, já decidiu a emprestar sua contribuição,
ficando agora na' dependência da comunidade de Paço
Grande, a extensão da rede da SAMj\E. É que devido

,

ao alto custa para a implantação do trecho - ,quantia
superior a 50 milhões de cruzeiros, será neeessérle a

participação d todos.

. Prefeitura de Brusque inaugura obras
O Prefeito Celso Bonatelli e o Diretor do

Dp';artamento de Obras e da CODEB, vice
prereito Zeno Heinig, innuqurarcm, sexta

feira última, as obras de pavimentação e

implantação 'da rede de esgotos na� ruas

Arthur 0linger, Vicente Schaefer e João
Luiz Gonzaga, em solenidade realizada no

G.E. Nacional.

Na oportunidade, atendendo a um 'pedi
do da Diretoria, o Prefeito Municipal fez
a entrega de um auxílio financeiro na va

Iar de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de
cruzeiros) para ·reparos nos danos' ccusn
dos pela enchente e ampliação' da sede so

cial do clube.

Na rua Vic�nte Schaefer foram implan
tados 345 metros de rede de esgotos e

pavimentada uma área de 1,743 metros

quadradas, COm o custo total de Cr$ ....

68.361.916,00.
-

Na rua Artur Olinger, forah1 implantados
278 metros de esgotos e a área' pavimen
tada, 'cobre uma extensão de 1.667,10 me

tros quadrados, perfazendo um custa de Cr$
37.644582,00.

Na Rua João Luiz Gonzaga foi pavimen
tada uma área de 2.137 metros quadrados
com um custo de 42519.349,00.

O custo total da obra foi de Cr$
158525.847,00, com recursos da SUDESUL,
Prefeitura e moradores, e. pavimentada uma

área total de 5547,10 metros quadrados e

implantados 632 metros de rede de esgotos.

Fclondo ao elevado número de pessoas

rur :suu 't:�1 U 111;;; ' _"" _

rou que a -Administração, calcada nos prin
cípios de SeriedcdeyTrcbclho e Participa
ção Comunitéric, tem sua atenção voltada
'de modo especial pa'ra a faixa carente da

população e que, com a participação da co-
'

munidade, tem sido possível atender às rei-

vindicações encaminhadas.
'
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Independência!,

e Trabalho
Dent,ro do espírito independenle e com

muito Ira,ba��o, a genle planta, a, árvore
dos bons fr�tGs, fazendo a terra que
a genle gosta e ajüdando a construir um
novo. Brasil dentro da ordem, gerando o

progresso PéU"! um futuro de gra'ndeIa.

'OÂMAeA DE VEil'�ADO:RES DE O,ASPAR

H'er:l:ulan@ Weber - presiden,te
Bancadas do PD'S e PWnnl

raiai, que em 11 jogos empatou 1 e

perdeu 10..

Turno de
.

Cl8Ssificação
dO,:campeonato varzeano

eRcerra·· no domingo
o Campeonato Varzeano de Gaspar

terá sua etapa de Classificação encerra
. da neste domingo, com a realização de
6 partidas válidas pelas chaves A e B.
Pela Chave A, jogarão: Ferroviário x

Belchior; União x Palmeirinhas e
.

Ajax
x Tamandarpe. - �:Jsta chave, União,
Tamandaré e Ferroviário lufam pelas
duas vagas.

Pela Chave B enfrentar-::.. ão: Flores
ta x América, Cepel x Cruzeiro e Càta
rinense x Bofafogo. Nesta chave, o Cepel
já está classificado, ficando a outra va

ga para ser decidida entre as equipes
do Floresta e, do Botafogo. As duas equí- .

pes estão empatadas em número de
pontos- ganhos e €m número de vitória.
No saldo de gols, que poderá decidir a

classificação, o Bofafogo leva enorme

vantagem: tem um saldo positivo de 19
contra apenas 7 do Floresta. No entan
to, o Botafogo joga fora de casa con

tra o (atarinense uma parflda difícil,
cnquanío o Floresta joga em seus pró
prios domínios contra a mais fraca equi
pe da competição, o América, do Ar-

FurES'DL DE

SALÃO
Já estão abertas as irscricões

para o ·Segundo (ampeonató de
Futebol de Salão de Gaspar; de
nominado "Desportista Alois Ieo
dern Schmitz". - As inscricões
poderão ser feitas na Comissão '

Municipal de Esportes de Gaspar
com Marcelo Fontes Schramm dia
riamente das 13,30 às 17,00 ho-
rcs, até o próximo dia 13.

Segundo informações da (ME,
o início do Campeonato acenlece
ré. provavelmente no próximo dia
20 e a expectativa é de que a

creximadameníe 30 equipes par
ticipem do certame salenísta,

MENSAGEM
Na ��T��na em .que COlli'8(Jorêunos o 163g0 alive�'&ãrio·

.

.

de s10ss2il �midependincia, o Governe Municipal
�e Ga,$p�r9 $�lidãrio com os senlimenh,s pafriót,icos
de iodos os brasileir@s, nuudfesla SUl esperança

.

. num fmlturo de paz, ordem e progresso.
VdI �iO @@raçic de cada um p.elrmaneça 'indeléve! a

certeza de que o Brasil, "ste gigante desperto,
é, realmente, a gra'nde Na,ção do fuluro•.

_._____,.
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