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José Ramos Farias, residente em Gaspar, após três anos, continua

frustrado pelo não recebimento de um automóvel Volkswagen, prêmio
que ganhou num super-festival esportivo do Blumenau Esporte Clube,
realizado em 1° de maio de 1982. A empresa promotora do bingão,
A. L. Propaganda Ltda., iludiu no dia de entrega o ganhador com o

argumento de que 9 carro não possuía a devida documentação, o que
seria providenciado na segunda-feira imediata na firma. Breitkopf Veí
culos,

.
que não liberou o automóvel por falta pagamento em espé

Acifflpevi teve A'ssembléia

<óncorrida em . (jaspar

Durante assembléia realizada em sua sede, a A.cimpclJijGasnar, através o seu

r:�'esld�nte Silvio Ranael de Figueiredo, fé.
�

presíaeão de conlas dos dois meses
de fundação da entidãde, fazendo na OCÓJI"� uma explanação sobre a 'política da
pequena e micro emprese em' todo o Brasil e da Icrmacão da Iederacão e Con·
federação, além de prestar esclarecimentos aos novos associados presentes, sali
entando as vantagens que a. Associação lhes oferece. Ao acontecimenta esteve

_

presente Pedro Cascaes Filho, presidente da Acimpevi e assessores, prestigiando
os miéroempresários gasparenses.

Nesta sexíe-teíra os assoêii:rlcs da AcimpevijGaspar reúnem-se para contra-
ternizar na Churrascaria llder . .- _

�"

ASSASSINO SERA' JUlCiADO
Raul Soares, que no dia 11 de abril de 1975, às 4:00 horas matou

João Laurentino,' no quintal de sua residência, em Ilhota, será julgado
no próximo dia 26, segundo informou esta semana o juiz Pedro Mada

lena, da Comarca de Gaspar.

BAL.E' NA ESTETlk
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA BALÉ

INFANTO-JUVENIL

INFORMAÇOES 32-0996
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cíe, já que a compra fora realizada com cheque sem fundos, O caso

acabou em mãos de advo�ados que posteriormente devolveram a José

Ramos Farias a causa com a alegação de que o Tribunal de Justiça
isentara o BEC de culpabilidade, acrescentando que a empresa pro
motora: era a' única responsável. Como os responsáveis não foram loca
lizados 'em nenhuma parte, resta a José Ramos Farias a esperança, de

que até o ano 2.002 receba seu carro, pois a lei prescreve 20 anos.

Reportagem na página 2.
.
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NO
o julgamento, que terá na promotoria o Dr. Gotardo Antônio

Andrade e na defesa o Dr. Acácio Bernardes, está marcado p ....
.,

às 13:00 horas no Çlube Gasparense.

PRO'XIMO

MINERADORAS CONTINUAM
POLUINDO

Página 7
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Promotora de Bingão no BEC
não entregou carro

Passados três anos da data e!ll que foi contemplado com um.

Volkswagen realizado no Dia do Trabalho, no Estádio do SESI, no

Super Festival Esportivo do Blumenau Esporte Clube, José Ramos Fa
rias, residente em Gaspar, já perdeu qualquer esperança de receber o

seu prêmio, após obtê-lo através de contatos amigáveis e posteriormen-'
te judiciais, todos infrutíferos, restando ao desolado ganhador gúar
dar a cartela n? 19.003 como �a desagradável lembrança. Após os

três anos, o. assunto volta a tona e a GAZETA DO. VALE, no senti
do de alertar a população do Vale do Itajaí para com promoções do

.gênero, procurou ouvir os envolvidos no caso que envolve a credibili
dade do' Blumenau Esporte Clube, lesado pela A. L. Propaganda
Ltda., responsável pela promoção.

RIZZOTO: 1':-IÃO HOUVE

RECLAMACÃO EM
'.

-

TEMPO HÁBIL"

O presidente do BEC na oca

sião do Super Festival Esportivo,
um bingão que distribuiu 10. gran
des prêmios, disse que não foi

cientificado em tempo hábil por
parte do sorteado. "Nós tínhamos,
inclusive, uma conta aberta no

Banco Itaú, recebendo o paga
mento de inúmeras cartelas, rece

bidas durante uma semana para

prestação de contas com o sr.

Aristides
-

Siqueira Neto, diretor

da A. L. Propaganda Ltda, Se o

fatQ chegasse ao nosso conheci

mento na ocasião, explicou, certa
mente que haveríamos .de trancar

as comissões, liquidando com esta

renda,
prêmios

antes de mais nada, os

sorteados. Infelizmente,
somente quinze dias após viemos

a tomar conhecimento do ocorrido

com o sr, José Ramos Farias e

tom outras pessoas que não re

ceberam seus automóveis, compra
dos na Breitkopf Veículos. Por

outro lado, o Blumenau Esporte
Clube, em todo o decorrer da pro
moção, teve o máximo cuidado,
exigindo inclusive que os prêmios
fossem adquiridos em Blumenau,
evitando qualquer contra-tempo,
sabedores de que irregularidades
já haviam sido registradas numa

promoção do Coritiba. Exigimos a

exposição dos prêmios no local da

promoção e posteriormente, con

forme comprova um anuncio do

JORNAL DE SANTA CATARI

NA, daquele mês e ano, a com

provação de entrega mediante as

fotos que foram estampadas. A
credito que a partir daquele mo-'

mento, toda e qualquer responsa
bilidade do BEC estava encerrada,

.

afinal, o;> prêmir j foram entregues
e nas próxim- /duas semanas ne-

P R O V E- O S A B O R
.

CAFÉ COlOi�IAl
A MElHOR COMIDA/.TlPICA GERMMtlCA.

�' "Salão de Mármore" do Grande Hotel Blumenau.
- Alameda Rio Branco, 21 - com estacionamento ..:.

GAZETA DO VALE
EXPEDIENTE.
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I SETE DE SETEMBRO

IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA

Lamentavelmente, por um lapso no setor gráfico, a

matéria sob o título "Sete de Setembro -e-e- Semana da Pá

tria", estampada a página 7 deste jorhal, na sua última edi

ção, não teve ao seu final a inclusão de seu autor, o prefei
to de Pomerode EUGENIO ZIMMER.

Nestes raros momentos de omissão, reiteramos ao ilus

tre homem público as nossas excusas pela falha cometida

na sua mensagem ao povo pomerano e leitores do jornal
GAZETA DO VALE.

nhuma reclamação chegou à di
retoria do Clube".

CARROS COMPRADOS
COM CHlEQUES
SEM FUNDOS

Dos dez prêmios sorteados,' a

Universal Veículos e, gou à em

presa A. L. Propaganda Ltda., 4

motos 125 O Km e 1 Corcel n

O Km; a Vevale 1 Fiat O Km. So

mente na Breitkopf Veículos sur

giram problemas, onde, segundo
informações do Departamento de

Vendas, apenas um dos quatro
automóveis adquiridos, foi pa

go, sendo os demais comprados
com cheque sem fundo, não che

gando a, se concretizara transação
comercial, apesar das promessas
feitas por Aristides Sique'ra Neto,
diretor da promotora.
RESPONSÁVEIS NÃO
FORAM Lor"lLIZADOS
O primeiro

do por José Ramos Farias, Ioi
Dr. Dejair Jorge Pereira, alguns
meses após o ocorrido. Para o ad

vogado, após um cuidadoso estu

do, baseado na teoria da aparên
cia, o que caracteriza a foto de

entrega na ocasião, era 'possivcl
obter, judicialmente, o carrO:l

-

que fez juz J� Rsmos Ferias,
que mais tarde procurou outre

advogado, Dr. Luiz Carlos Ne

metz, visando maior
-

urgência no.

andamento da questão. Gentil.
mente o estudo realizado pelo Dr."

Dejadir foi ,cedido ao Dr. Luoc.
Carlos que procurou por todos Oi.

meios atender o seu cliente, e��

barrando ao final na decisão de
Tribunal de Justiça, que responsa-.
bilizou a empresa promotora, isen
tando de qualquer culpa o' BEe"

que, se fosse acionado, poderia:
provar pelo contrato que manti-·
nha com a A. L. Propaganda- ,

Ltda. a sua inocência, responsabí-.
.lizando, através de denunciação, . a:

empresa,promotora.

-AINDA RESTA UMA

ESPERANÇA
Para o advogado Luiz Carlos,

Nemetz, ainda resta uma esperan
ça, pois a pena prescreve legitimi-.
dade de 20 anos. Apesar de todas:

as precatórias enviadas a diversos.

pontos de Estados do País, os res

pensáveis não foram localizados,
mas perfeitamente possível até o
ano 2.002, quando termina a pres
crição da pena imposta por Lei.

A Redação
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ATLAS AUTO PEÇ,AS EQUiP. LTOA.
PEÇAS E ACESSóRtOS EM GERAL

TUDO PARA SEU AUTOMóVEL, CAMlfoflO E JEEP
- O MAXIMO EM ATENDlMOO'O -

Av. das Cqmunidades, 236 -,- F&ne 32.03.66 - GASPAR·Se
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PREFEITO DE BRUSQUE! PRIORIZA O ENSINO
"

�

EO'O,IOMIA ALTERNATIVA? (V)
IVO MARCOS THEISS

O'rganizoçõcs de reduzido tomanho é uma idéia segundo a qual "0 negócio
é ser pequeno",' Em pequenas firmas, nõo-burocrctizcdcs, é possível aos +rcbc
Ihadores desempenharem diferentes funções (não apenas apertar um e mesmo

parafuso), de participarem das' decisões e dos frutos da produção. É a idéia de
mlcrc-empreses, de firmas auto-gestionadas ou co-gestionadas, de cooperctivcs, de
produção em mutirão, etc. Se grandes organizações, por algum motivo, se apre
sentarem necessórias, .elos podem muito bem pagarem mais altos impostos, in
cluirem nas suas direções representações de trabalhadol �s, distribuírem suas

ações entre estes e os habitantes do lugar onde se localizam,., O irnportcnte
é que o tamanflo seja compatível com participação da maioria das pessoas en-

'volvidas.
'

'" * *

Fim da produção bélica é um anseio generalizar' lRtre v;ários grupos eco

lógicos do mundo, mas apenas isso. A pergunta é: qt ,n necessita de -ermcs para
ser feliz? A supressão da fabricação de metralhadoras, tanques ,e bombas nu

cleares almeja não apenas a paz, mas a recloécçãc de recursos para áreas que

permitam a satisfação das necessidades mais prementes da população mundial.
* * *

Produção de bens essenciais e serviços indispensáveis implica parar de pro-
duzir automóveis em excesso e incrementar a produção de meios de transporte
coletivos, acessíveis à maioria da população; implica transferir, enfim, recursos

para a =produção de mercadorias das qucis dependem as populações carentes.
* �:� �';

A organização de uma agricultura orgânica se refere ao' fim do usa de fer
tilizantes e adubos tóxicos que desequilibram o ambiente, prejudicam o solo e.
ainda ameaçam a saúde dos agricultores e consumidores. Refere-se, ainda, ao fim'
da produção de monoculturas. Em outras palavras, a terra deve servir para pro
duzir alimentos tão variáveis quanto exige uma razoável dieta, através de adubos
orgânicos, com mão de obra intensa e mecanização adequada,

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR -, SC

Edital de Praca (extrato art. 687 do CPC). v" ..�- im I� praça no dia
04.10.85, às 15:30' horas (Preço superior - '-"-··_�ao). ,tenda em 2a praça 'no
dia 18,10.85, às 15:30 horas (a quen _ uer). Local: Átrio do Forum, sito à
Rua CeI. Aristiliano Ramos, 229, nesta cidade. Processo: Processo de Exe�uçã6
n9 261/83 movido por COMPANHIA MERCANTI,L VICTOR PROBST contra JOSÉ
QUINTlNO. Bens: Um terreno sito no' Loteamento Jardim Santa Ana, com área
de 420 m2, representado pelo lote n9 Ig, avaliado em Cr$ 1.000.000. Uma casa

de alvenaria avaliada em Cr$ 3.000,000, edificada no terreno acima descrito, e

uma construcão de alvenaria semi-acabada,. tcmbém edificada no terreno acima

descrito, avaliada em Cr$ 1.000.000, importando o total da avaliação em Cr$
5,000.000, Dado e passado, nesta cidade de Gaspar, aos vinte de agosto de
1985. Eu, Elllina Ladewig Silveira, escrivã o escrevi.

Gaspar, 20 de agosto de 1985
PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

'GINÁSTllif. tS·!'ÉTIOI
A ESTETIK,' centro de saúde e beleza, comunica aos interessados que'

abriu inscrições' para ginástica estética na período da- manhã.

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

,I
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FOTO MARY
Fotos para casamentos, aniversários e batizados; álbuns para refratas,

filmes coloridos. Em promoção bolsas, álbuns, chaveiros.

Rua Cel.' Aristiliano Ramos - Fone 32·0550 - GASPAR· se

,DENTistA
Silvio Ramos

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

. Blumenau - se

SALA 104

. 1*
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o Prefeito Celso Bonatelli, ao

assumir o Executivo Municipal,
estabeleceu a Educação como uma

das'metas prioritárias de seu go
verno. Desde março de 1983, o

ensino, em todos os níveis, vem
merecendo especial atenção da A1.:.

ministração. )

Para o ensino superior, a Pre-
'

feitura destinará, neste ano, a ver

ba de Cr$ 18.000.000,00 (dezoito
milhõeí de cruzeiros). Porém, a

pedido dos diretores da Fundação
Educacional de.Brusque (FEBE),
foi aprovada a liberação de 'uma

verba suplementar de Cr$, ....•
34.000.000,00 (trinta e quatro mi
lhões de cruzeiros) destinada à

manutenção da Escola, perfazendo
-o total de Cr$ 52.0OQ.OOO,00 C3-

• nalízados para º ensino superior
de Brusque,

Nas escolas da rede municipal,
o esforço foi redobrado. Numa a

ção conjunta' com a ACARESC.
foram realizados o l° e no Con-'

cursos "Nessa Escola, Nosso Lar",
que motivaram os alunos para 8

cultivo de hortas escolares, coa

servação dos prédios e arredores
e VISItas frequentes dos pais ao.

estabelecimentos de ensino.
Ainda na área da educação es

colar, a Prefeitura distribui mate

rial escolar e ditático e oferece as

sistência dentária gratuita ao.

1.500 alunos das 18 escolas mil

nicípais. 'O atendimento é feito n,
Gabinete Dentário da Prefeitura.
às terças o quinta-feiras. Uma
média de 60 alunos são encami...

nhados semanalmente pelas esce

Ias, que dispõem de '

transporte
gratuito. por veículos da Prefeita
ra.

Além disso, é fornecida toda •

orientação referente à saúde bucal
dos estudantes, contribuíndo, as

sim, para que os alunos das escolai

municipais tenham toda a assi"
têncía necessária para um melher
desempenho nas tarefas escolares,

REGUILAM'ENTAÇÂO DO ESTATUTO DA

'MICROEMPRESA (Lei n.O 6.'569/85)
DECRETO N.o 26.914/85

Relativamente ao tratamento diferenciada designado à Microempresa, sur

giram algumas novidades, que transcre.vemos a seguir:
1) A receita bruta será determinada com base nas transações realizadas du

rante O àno civil, compreendendo receita bruta das VENDAS e SERVIÇOS"
. e as receitas NÃO OPERACIONAIS;

"

.

2) O prazo para entrega da' DECLARAÇÃO DE CONTRIBUINTES ENQUADRA
DOS COMO MICROEMPRESA;
a) Até a dia 31 de janeiro de cada ano, quando se tratar de empresa exis

tente na anterior;
b) No momento em' que é solicitada II Inscrição na Ca�astro, de Contribuintes

da ICM, quando se tratar de' empresa nova;
,

3) Casa a Microempresa, devidamente enquadrada, se enconfrar 'em débito' com
a F...enda Estadual, automaticamente ficarão extintos, 'bastando, parà isto,
.0 envu, de OfiCIO ou. REQUERIMENTO do interessado ao Secretária. do fa-

,

zenda, I licitando a' remissão;
4) Foram re, '�gidos ao MICROPRODUTOR RURAL, as, benefícios do EstatutO

, da Microem. 'a, ficando estendido somente aos que comercializam seus pra
duros diretcmenr> 'ao consumidor.

5) Quando a Microempre_: adquirir mercadoria em que, na Nota Fisccl e>.istir
a DIFERIMENTO DE ICM, ' mesma será obrigada a recolher o lmposto até
o dia 05 do mês subsequente.

I,
I

·1
.-. I.

,I.

ACÁCIO BERNARDES
ADVOGÁDOS

DR. ,ACACIO BERN!:RDfS
DR. JOÃO LUIZ BERKARDES
ORa. TEREZINtlA BONFANTE
ORa. ISOlDE INÊS LENFERS
DR. RóMULO PIZZOLATTI

,

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

trabalhistas, cemercieis, criminais, cobranças.
Rua XV de Novembro, 342 - 2.° andar - conjs. 201 • 202 • 203.

Fone: 22-1402 - BWMENAU - se

LEVE NO C'ORAÇÃ'O O "C'ORAÇ:ÃO' DO VALE",
i
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Respondemos por_29% da produção brasileira de carne suína.
Produzimos cerca de-60% dos melhores reprodutores s'Jínos do
Brasil. Aqui se instalaram as'maiores 'e as melhores

-

a�rojndústrias especializadas no processamento de' '3 animal
doméstico, .que representa a principal fonte de reg de 40.000
pequenos agricultores. ,/ ,

'

,

Procurando conferir a necessária cornpetitivi-::::7àe no mercado, o
,

Governo do Estado vem organizando os ;-:c'qí.:Jenos criadores p.m

condomínios.;
-

,

É um trabalho pioneiro one; -��,_o associativo e tecnologias
,

-aproprladãs compõem o pano de fundo.
Executado pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento,
através da ACARESC, o trabalho com con,dOO1inio permitiu que
700 agricultores dobrassem a produção anual de suínos em

- suas propriedades.
Esse crescimento se efetivou a partir de novos sistemas de

, produção, onde a proçfutividade do rebanho e a qualidade das
carcaças levaram a uma maior renda I7quida, numa atividade,

tradicionalmentemarcada por crises cíclicas de reritabilidade.

-GOVEr'\I'40
ESPERIDIAO AMI,N E
VICTOR FONTANA· ANO 3 -

CUMPRINDO A CARTA DOS C/\'TARtNEfGSES

,', 'í,!;\) S��F\��-$.�IA:�� A(3j:'<.iCUtY� ;";_,, S 00 MASTECIM��10
.\! � , ..

� !'o'· "
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o presidente em exercício da

Associação Brasileira de Agências
de Propaganda e yresrdente do

Conselho de Administração da

Salles Inter-Americana. de Publi

cidade, com sede em São Paulo,
LUiz- Sales, proferirá palestra nesta
quinta-feira, dia 12, às 8 horas,
em ,�afé da' manhã a' ser servido

,i

no Ifotel Plaza Hering.. Abordará
o tejna "Agências de Propaganda
Organizações Prestadoras de Ser

viço que também' fazem anúncio".
A promoção é do GPCM -- Gru

po de Profissionais de Comunica

ção "Mercadolôgica, .Associação
Comercial e Industrial de Blume
nau e Sindicato das Agências de

, Propaganda de Santa Catarina.

Além dos cargos que ocupa a

tualmente, Luiz Sales já foi presi-

dente do Sindicato das Agências
de .Propaganda do Estado de São
Paulo e presidente da FENAPRO
-- Federação Nacional das Agên
cias de Propag�nda.

. A implanta
ção do tema a' ser abordado pelo
publicitário paulista: é déstacadâ
por' José Geraldo Pfau, presiden
te dQ GPCM: "Luiz Sales mostra

_r� um lado existente mas desco
nhecido das agências de propa
ganda" consideradas como faze

doras exclusivamente .de .anún-
." ":';1

cios". O fa!o de a _ palestra
'

ser

proferida "" Início do dia, duran-
te um d _; 4ª- ;manhã, é apontado
como um aspecto positivo pelo pu- , ,

•• "' •

�

_" � _",:_.; ... 0:..-':" ..
�.,. 2t ;,:.<��

blícitário ' blumenauense..'.,'f: uma' -��

I iniciativa inédita em Blumenau,
mas que já' vem apresentando
êxito nos grandes centros do país"",
afirma. ,";' ,

LIVRARIA
'MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITóRIO

E BAZAR SILVA

Rua Coronel Aristiliano RAmos, 580

Fone: 32-0360 - GASPAR - SC.

ESOOLA SUpiEh.dR DE MúSIOl
\

FAZ AP'RESfITAÇÕES N'O'- VALE
A Escola Superior de Música de Blumenau, que conta com a dire

çãG da Professora Noemy Kellermann está 'realizando à partir do dia

'11 de setembro --:", quarta-feira - uma' série de apresentações em

cidades do Vale do Itajaí..
Neste sábado, o Conjunto de Música de Câmara da ESM, apresen

ta-se às 20:00 horas na cidade de Rio do Sul, tendo como 'palco o

Centro Evangélico. D� progr+-ta constam'Sonetas de Bach, Heendal,
Mozart-e o Trio �pus 11 em l<a � ...ator de Haydn,

Os intérpretes são: Gilson Padadataz, integrante da Orquestra
Superior de Música de Blumenau, aluno de violino das classes avança

das da Professora Lolita Mello, Mônica Pabst --;- flauta .:_ aluna do

Professor Luiz Pedro Krul desde 1979. Ativa integrante das atividades

musicais da Escola tem participado dos Festivais de Músicas de Câ

mara realizados em Blunienau; Elízabeth Muller - piano - aluna de

Donata M. Lege .- Polônia - no. período de 76 a 82. Participou em

81 do Curso Jacques Klein, reaÍi�do em Blumenau e em 1982 do

Curso" Miguel Proença" Igualmente sediado nesta cidade. Atualmente

�ona piano, .na Escola Superior de' Música de Blumenau.

I'F')'''7�1�Fl;;;;À�
,

,

'

_Iodi"- Pme.les - Materi� �e,Construção
'pro.oções: " 30%. � vise:'

20'% à praz�'
'••cos

-

'dias
- TRADIÇÃO, DE 57 ANOS =:

lUA m: aRtSlIUANO RAMOS, 411 )459

-: ..

A realizaçõo de uma grande feira, de
artesanato na Praça Hercílio luz, en

trou -nos planos promocioncis dd Asso

ciação Blumencuense de Artesãos, an

j�s dos festejos 'natalinos, sem' contu-

ARTE
.-,--,'

(ULTURA

Em tempo o vereador João Bertoldo Petry lembra que Blumenau não tem, o';i-,
cialmente, seu hino. Existem duas versões, tornando confusas' os suas execucõe�.
O vereador pediu na Cô�ara" o cdministroçêo Deito dos Reis tem i�t�res;e e

seria cportuno todos os órgãos de comunicação, como a GAZETA DO VALE,' de-.
rnonsrrcrem interesse pelo assunto e, apoiando' a proposta da instituição de um

concurso a nível municipol para a escolha, da letra e música do Hino de Blumenau,
incluindo, por uma questão de justiça, as duas versões já existentes,

,

E ocasião é propícia devido a criação do Coral de Mil Vozes, composto p�'r
a'unos de escales básicos, cantar nas ocasiões festivas' todo o amor. 'e sentimento

que Têm pela cidade-pátria,
"

ARTESANATO DIRCE FiSTA.ROL
Numa técnien denominada "aguada

de ,anilina", a diretora da Escolinhc de
Artes Monteir� lobato, Dirce Frstorol,
começa a mostrar seus bonitos quadros
que retratam a variedade de flores da

região do Vale do It�jaí.
. do, realiiar-se paralelamente a qual-

! quer outro evento artístico-cultural ou'

turístico jó programado, A ABART con

ta inicialmente com o apoio do Depar
tamento de Cultura.

ROTEIROS

Até 31 d� outubro estarão a[;ertas,
no setor de cinema, da Fundação C'atu,
rinense de Cultura, as inscrições para
a l.0 Concurso de

-

Roteiros, promovido
pela Kodak, 'Cu-rt e Alex laboralónos
Cinematográfico. Prêmios para :JS me

lhores trabalhos originais para' filmes
de lon!l�, e curta metragem, realizados
em 1985. /

ViRA lATA

O excelente grupo de teatro infantil

"Vira lata", dirigida por Carlos Jardim,
continua as apresentações na redil es

colar, municipal de Blumenou, visando

atingir até o ano letivo ·50' rnil crianças.

MONUMENTOS
MúSICOS ALEMÃES

O 'Departamento de Cultura de pMB
está treinando um funcionário para a

trabalho de conservação dos monumen

tos locais, em' tarefa de limpeza cons

tante.

Ficará aberta até o dia 29 deste

mês, no Teatro Carlos Gomes, a expo ..

sição "Músicos Alemães do Barroco",
promoçõo do Instituto Cultural Brasil
Alemanha. Diariaménte das 9 às 21
horas.

LEVE NO CORAÇ/ÃO O "O'ORAÇÃO DO VALE"

j :
I

,ONEIA
Indú� "ia e Comércio de Briaquedos Lt,da.

'

OElICADEl.A L °EQUINTE EM MADEIRA ENVELHECIDA E NATURAL

- UTILIDADES DOt.1t:�ICAS PRATICAS E DURAVEIS: -

Rua Vidall Dias, 84 - Bairro Belctllll. Ráixo � Fone 32-0847

INSTALADOR,A
'

Di BlUM'ENAU
Associada a A(IMPM

VARElO E ATACADO: DE MATERíÃl ÉttrRtC-O, O MAIS BARATO

6wlndo se trafa d� e'efricida® o bom é () e'Ptldalista.'
, ,

Roo XV-tte NOYem'�TO, 1�, �� Rúa ,1':& Setémbro, 3811
fônes: 22-il88:e�3

'

, �:'"' '_",A' '-,''f''''';''"'''';''�'', ',,,
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Sexta-feira, 13.09 ..85.

Art. 12 - Poderá o juiz conceder monc.o-L li
minar, com ou sem justificação prévia, em decisão
sujeita a agravo.

§ 19 - A requerimento de pessoa jurídica r!�
direito público interessada, e para evitar grav,' I�";;�
à ordem, à saúde, a segurança e a economia p(,!'!ira.
poderá. o Presidente do Tribunal a que coo1",,":' o
conhetimento do respectivo recurso suspender 1 �"2-

cuc;ão. da liminar, em decisão fundamentado. <l" "un!
caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no

prazo de 5 (cinco) dias a partir da publiccçõo do
ato.

§ 29 - A multa cominada liminarmente só será
exigível da réu após o trânsito em julgado da de
cisão favorável ao autor, mas será devida, desde o

dia em que se houver configurado o descumprimento.
Art. 13 - Havendo condenação em dinheiro, a

indenização pelo dano caus.ado reverterá a um fundo
gerido por um Conselho Federal ou por Conseihos Es
taduais .de que participarão necessariamente o Minis
tério Público' e representantes da comunidade, sendo
seus recursos destinados à . reconstituição dos b"ns

tensão é manifestamente infundada.
'Hágrafo único - Em caso de litigância de

mó
.

ó, a cssocicçõo autora e os diretores respon
sévels pela propositura da ação será solidcriemente
cor. -ncdos ao décuplo das custas, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danó9.

Art. 18 :_ Nas ações de que trato esta lei não

hav ró adiantamento' de custas, emolumentos, hona-
rór periciais e qúaisquer outras despesas.

Art. 19 - Aplica-se à ação civil p6blica, pre-
vi, lesto lei, o Código de Processo Civil, aprovada
pe I

..ei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo·
err 'e· não contrarie suas disposições.

.

�t. 20 - O fundo de que trata o art. 13 desta
lI" ··rá regulamentado pelo Poder Executivo DO pra
xo '1e 90 (noventa) dias.'

.\ rt. 21 - Esta lei entro> em vigo; na dàtà de
sur . ubliceçêo.

.

.

Art. 22 - Revogam-se os dispasiç6es em con

trá,"}.

lesados.:
PNcíÇlrcfó II!W� - f ..... ,,,''l o fundo náo for

requlomenterlo, ') djnhf'irn ",-,.,�
.

..!epositado em es
tcbelecimen+o ot;I"";"'� �r"" ,..-�./'. ""r:, conta com cor-
recôo m('.p;",,�ryf;f!

�

Art. )4 - rt �O:1; -v- '-, "'��o:!rir efeito sus

pensivo oc= rP-ct'r-" p�m e";' . dano irreparável à
parte.

Art .. ]':; - Doco.ridos 60 (sessenta) dias do trân
sito em ju!,adc: (,0 �el1t�nça (,,- '''notória, sem que a

cssociecõo �"tn.' 'he 1)'('.""" ... execucão, deverá
fazê-lo o I\�;ni'itr.rlí) Pt,'"Jk'''

�

Art. 16 - A s",,�,� -.. �ac6 coisa julgada
,ergo omnps. �'!C"0 c e- r:J

• iulgada improce-
dente por defici�ncia rir � -rc- hipótese em que
quclquer �"';'�!'imr,?-.,. �f:.J -,- ; . tra ação com

idêntico fundamN'to, ,.,1 ... · -:' "ova prova.
Art. 17 - () ii'iI: :::..

' �5sociaçã;) au-

tora o F)C""1nr a" r";u r;" 'u ""'�uoca,trcios cr-

bitrado�'"o ç('n'�r,..,:·'('�, dt -.

"�art. 20 d.a
lei na 5 �<":C), {o 11 J_ , �

':I - Código
de I' que '0 pre-

ERJ
BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. .\

'}

Gazeta cc vak

Arêneias em Hlumenau, Florianópolii e eri�JÍina'

1sília, em 24 de. julho de· 1985; 1840 da n

� ncio e 979 da República.

JOS� SARNEY

_/Fernando Lyra

As Diretas
já . chegaram

JOSÉ ENDOENÇA MARTINS

Pela movímentcçõo de professores, funcionários
e estudantes, incluindo também, a, movimentação

.

do Paço Municipol, a Furb vive momentos decisivos

para o seu. futuro como universidade. Até aí, nodo

de excepcional, uma vez que toda esta mobilixa ..

ção já era esperada para o segundo semestre deste,

ano, tendo em vista a aproximação de um fato imo.

portante para a comunidade acadêmico: a mudan

ça na administração da Furb, com a eleição d.

novo reitor, em 15 de novembro deste ano.

N,a verdade, o que está em jogo, atualmente,
- -"'. é o poder, diluído na alternância ou na

perm ..:ncia do grupo de pessoas que, em 1986,
estará no cabeça da, condução da vida acadêmica,
pedagógica e administrativa da universidade. blu

menauense. E quando se trata de poder ndo se po

de ter a ingenuidade de se pretender. que o joge
seja suave e fácil. Nunca ·é. É duro mesmo. E na.

Furba, embora a sua história de 21 onos, não con ..

temple nenhuma luta mais acirrada, este, ano, "

neste .momento da possibilidade de alternância no.

poder que os ânimos se acirram e as posições se

extremam. Tudo isto é natural e deve ser compre

endido nesta abrangência. Colocar os fatos fora

disto é t�JI': Ituar.
�

��1 "lOS estão aí (a luta pelas diretas) e

estão Irecionondc o desenrolar da situcçco. Os

mais siçnificctivos: 1 - CI luto dos estudantes e

a criação do comitê pró-diretas; 2 - a assembléia

(listói'ica da Aprof - Associação dos Professores do
'.

Furb - ·e a sua opção unânime por eleições diret�s
para reitor; 3 - a revisão de posição do atuar

reitor Arlindo Bernart, passando a aceitar as elei

.
ções diretas com fato consumado, quondo untes

'�ó admitia a forma ir.direta; 4 - elabora:;ão de

um projeto" de lei que, alterando a legislação mu

nicipcl vigente, permita a real efetivação das dire

tas na Furb, ainda este ano; 5 - o engajamento
dó Asef�- Assoçiação dos Servidores da Furb _.

na mobilização das' diretas; 6 - a, demissdo intem

pestiva (e consequêncics presumíveis) do professor
Vilson. Luiz' de Souza pelo Reitor, como' decorrência
da' dinâmica d�s fatos e extrapolação dos ôrnmos

dos' envolvidos neste embate.

'Eis alguns fatos. E auando, e';; meio, f�zíomOs
o [evcntcmento, otravés de abaixo-assinado, .dos
preferências. 'dos -professores e funcionários, quan

do à forma de escolha do novo reitor, emborc pou
.

cos acreditassem e até nos forçassem ao desânimo,
já sabíamos no que ia. dar. 'E os fatos estão ai "

provar; que. tínhamos todas as razões. As qire�às
estão aí, forçando a própria passcqem democráti

co. E, com -elos, chega à Furb a consciência do cll

munidade acadêmica r.l do seu vàlor e peso. Prn

move-se, ainda, a, de" ração da própria universi
dade. Vivemos, agora,. o momento mais rico de. ex ..

periências, mais positivos' para mudanças e mais.

propício para a reorganização efetiva e séria da,

Furb, As diretas já chegaram, felizmente.
I
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l-líneredores continuam poluindo
--"-.,-----........------------�-_._------��- .._�-_._----�-

Agricultores gasparenses estão
d&unciando as companhias mi

a�adoras de assorearem o . Ri
bêirão Arraial e de poluírem to

tl'Ímente suas águas, pela lava

g�m do cascalho para a extração
<ilO ouro. A denuncia já chegou ao

oénhecímento do secretário da A

gricultura, Odacir Zonta,
-

que re

céntemente esteve em Gaspar. -.
Foi solicitada do secretário pro
y}tlências junto a outras secretarias
e a FATMA para solucionar defi

nitivamente o problema.
Segundo Cláudio José Zuchi,

presidente do Sindicato dos Traba

HÚldores Rurais, a Secretaria da

Agricultura deve ter o máximo

�penho na solução do problema,
porque o assoreamento e a polui
ção do Ribeirão Arraial está tra

zendo grav_es prejuízos .
a agricul

tura gasparense, ---;-' Ele acredita

que o Secretário. Odacir Zonta,
com sua influência, junto a ou

tros
. órgãos governamentais con

'tribirá para tt solução do proble
ma, evitando que as mineradoras

continuem soltando água barren

ta no Ribeirão Arraial, principal
mente à noite, quando os agricul
tores não estão trabalhando e, por
tanto' sem condições de observar

a infração.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais lamentou que
o fato 'se repita e está, em conjun
to com 9 Prefeito Tarcísío nes.'
champs, elaborando expediente a

FATMA, para que providência c;

drásticas sejam tomadas com a pu
nição, de forma exemplar, dos fa]..

tosas, dos descumpridores da Iei.
_. Salientou que' ao Sindicato ca

be
_

denunc'<r ,e exigir o cumpri
menta da determinações gover

nament�is, o que não aconteceu

em
_
oportunidades quando a de

núncia foi feita contra a MINE

PAR, mas o que observou-se foi

o total descumprimento até mes

mo por parte de algumas entida
des governamentais,

Cláudio José Zuchi disse sa

ber que '(li DNPM tem: legislação
especial sobre a poluição ao mela

ambiente, provocada por empre
sas mineradoras, cabendo à este

órgão também a fiscalização, o

que ocorria até bem pouco tempo.
_ No entanto ,,-pós alguns mo-

� ......s de protesto dos trabalha-
dores rurais está atento as írrc
gularidades, o que ficou evidencia
do em ofício recentemente encami
nhado por aquele órgão federal à

Prefeitura Mu�cipal de Gaspar.

JUIZO DE DIREITO DA COt.t�RCA DE GASPAR - SC
. ).

Edital. de Prcrça (extrato art. 687 _� l:PC). Venda em 1" :..praco no dia

10.10.85, às 17 horas' (Preço superior o alvaliação). Venda em -2� Pr�ça no dia

24.10.85, ês 17 horas (a quem mais der). Local: Átrio do Forum, sito à Rua

CeI- Ari-stiliano Ramos, 229, nesta cidade de Gaspar. Processo: Processo di) Exe�
cuçõo n9 188/84 movido por BESC FINANCEIRA S.A. -'- CRÉD, FINANCIAMENTO
E IN/VESTIMENTO contra ROGÉRIO JOSE OLlNGER e ROBERTO JOSE OUNGER.
Bens: Três metros cúbicos de madeira, canela' serrada em táboas, prcnchcs e

aproveitamento para tocos, avaliado em cr$ 480.000. Um terreno situado nesta ci

dade à. Ruo Brusque, desi�naao sob lotes n9 07 e. 08 do loteamento [cquelins
a área global de 1.033,49 m2, em formo irregu:ar, limitando-se ao Leste em 26,00
metros no lado ímpar da rua Belarmino João da Silva, a Oeste em 26,32 metros

com terras de Paulo Deschcmps: 00 Norte em 41,50 metros com. o lote n.? 09r
pertencente o Paco Empreendimentos Imobiliárias Ltda., distando pelo rumo sul,
77,80 metros da es-quino formada pelas ruas Belarm'ino Joõo da Silvo e Brusque,
edificado com Dois Galpões de clvennria comercial e industrial, de um pavimento,
cobertos com chapo de cimento amianto, contendo 670,70 m2 de área construido,
que recebeu o n9 77 do Rua, José Belarmino do Silva. Dito imóvel, está matricu

lado sob nP 6.231, ficha I do Cartório do Registro de Imáveis do Comarca de.
Gaspar. O terreno foi avaliado em Cr$ 5,000.000. Dois çqlpões de alvenaria Co

marcial, avaliados em Cr$ 39.800.000. Total da avaliação Cr$ 44.300.000. 'Pelo

presente ficam os requeridos Rogério José Olinqer e Roberto José Oling-er e suas

mulheres, intimados da praça acima _ designada. Dado e posscdo nesta cidade de

Gcspcr, aos onze dias do mês de setembro de mil novecenfos e oitenta e cinco.

Eu, Eulina Lade.wig Silveira, Escrivê, o escrevi.

Gaspar, 11 de setembro de '1985.

(os) PEDRO MADALENA - Juiz de I?ireito

Cláudio disse compreender a ne
-cessidade das Mineradoras exerce

rem suas atividades, mas que não
o façam de forma a prejudicar u
ma classe numerosa e produtiva
como é a agrícola.._ Acrescen

tou que os Mineradores em geral

participam de ;mais de uma empre
sa ou mais de uma atividade *

.

- ,

que não ocorre com 08 agriculte-
..

res tem apenas aquela atividade,
há dezenas de anos, sempre pai

Bando de pai para :filho.

IHI�'ADO ... PLANO

DIRETOR DE (iASPAR
,

- No último mês de julho � arquiteta Iara Emília Paupitz ini�
dou a elaboração do-Plano Físico Territorial Urbano de. Gaspar.

O trabalho, coordenado por Iara Paupítz, objetiva ordenar o cres

cimento da cidade de Maneira Harmônica, - Os vetare! deste cres

cimento serão fornecidos à Coordenação do Plano pela comunidade,
. representada por voluntários � demais pessoas com pleno conhecímente
da cid�de e dos gasparenses. - Segundo ela, o cidadão é o maior co
nhecedor

_

de sua própria cidade, daí porque' serão realizadas seguida.
reuniões, objetivando a busca de informações para o aperteíçoamente
&�� !

Trata-se de uma forma democrática de trabalhe e participação.
- E com esta forma de trabalho. motiva-se a população despertande
nela o interesse 'no desenvolvimento ordenado da cidade e na preser..

vação de seus .patrimônios, indicando suas potencialidades e suas defí..
ciências.

.

A arquiteta Iara Paupitz afirma que o Plano Físico Territorial

Urbano, ou Plano Diretor, é uma necessidade sentida ainda com 'maior

. força em cidades do porte de Gaspar, considerando-se também o ace-

lerado índice de crescimento que apresenta.
-

As informações repassadas a coordenadora dQ Plano por grupos
de trabalho representativos da coletividade serão analisadas e discuti

das, para chegar-se a. um produto fiel dos anseios dos gasparenses eDl

forma de Lei ou seja: Código de Posturas do Município; Código
.

d.

Obras; Lei �'e Parcelamento do Solo (loteamento/desmembramento);
Lei do uso do �olo, ou' seja delimitação de áreas destinadas para ús�
industrial, comer" '1, residencial, misto de preservação, de uso especial,
e assim por diante �� acordo com 6SI necessidades observadas. - A

resultante disso é a "'_ ·qyência harmônica das atividades que faze.

parte da dinâmica urbana. i

í) perímetro Urbano em Gau�'qr também será delimitado, obser...

vando-se vários fatores « condicionanteê .. após sucessivas discussões
com autoridades, lideranças e a comunidade eu, =eral,

I

Iara declará que "os efeitos deste plaaejamemx se fazem sentir",
na maioria dos casos, a longo prazo. mas é necessário que se faça uma

previsão de espaços para uso futuro". - Finaliza dizendc que "se não

houver planejamento, a própria especulação se incumbe de relegar
áreas de uso coletivo e assim a própria: organização harmônica da c, �ft-

- 1
de".

.\
I
I

TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

Rua Ifajaí n.o 1853 - Fone: 32·0030

GASPAR - SANTA CATARINA
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En\v::ada a fase de classificação
do Campeonato Varzeano' de Gaspar
....._*""'t, -". "''''!'1i,::....
GASPAR _. (10) - Foi COD-

cluida no último domingo a fase
de classificação' do campeonato
varzeano de Gaspar. - A etapa
fói disputada em dois turnos' com
14' equipes divididas em 2 grupos.
__; Classificaram-se duas equipes

.
em cada gJ:uPQ. - No grupo A
classificaram-se Ferroviário e Uni
ão, e no grupo B, Cepel e Botafo
go.
A primeira rodada determina

para o próximo domingo na Mar

gem Esquerda, União X Cepel e

no Óleo Grande Botaíogo X Fer
roviário. - No dia 22 estas e-

quipes voltam a se enfrentar, mu
dando apenas Q mando de campJ.'
O Cepel enfrentará o União na

Ilhota e o Ferroviário jogará com

o União, na Margem Esquerda.
O jogo entre Ferroviário e São

Paulo, suspenso pelo árbitro ale

gando falta de segurança não mais
será realizado; uma vez que (I

Ferroviário atingiu a sua classifi

cação e _o São Paulo, mesmo que
vencesse não chegaria a classifica
ção.

Os números finais da fase elas
sificatória são estes:

GRUPO A: - Em primeiro Fer-

roviário com 15 pontos ganhos;
em 2° o União com 14 {classifica
do no saldo de gols); em 3° Ta

mandaré, também com 14; em 4°

Palmeirinhas com 13; em 5° São
Paulo com 11; em 6° Ajax com

9 e em 7° Belchior, com 6 -pontos
. ganhos.

GRUPO B: - 'U 10 CEPEL
com 19; em 2° Botafogo com 17

(classificado pelo saldo de gols);
em 3° Floresta com 17; em 4"

Gasparense com 14; en, 5° Cru

zeiro, com 10; em 6° Catarinense,
com 6; em 7° América, com ape
nas 1 ponto ganho.

XIV Torneio de Tir()
Réclizou-se no dia 19 de setembro de 1985, naS de

pendências do Pavilhão Cavalaui, o XIV Torneio Mu-'
nicipal de Tiro. Jer1?eiQ't�ste, que reúne as Sociedades e

. Clubes de Caça e Tiro de nossa região para disputa de
Rei' do Tiro. Pcrficipcrcm deste evento 21 sociedades,
nas categorias de Senior, Junior e Dama.·A Classificação
individual ficou assim:

Junior - Rainha - Letícia It Klcck - Clube de. Caç"
e Tiro ltoupavazinha; 1� Dama - M�r!ene !lurger -
Soco Desp. Vasto Verde; 2a Dama - Iraí Cfistino Bach
mann - Soe. Desp. Vasto Verde.

CAMPEÃO JUNIOR - Ca�peã - Suzan
.

Clube de Caça e Tiro Itoupavazinho; Vice - Iro'i
éristina Bachma·nn - Soco Desp. Vosto Verde.

CAMPEÃO GERAL DA PROVA - Sergio Georg
Soco Rec. Esp. 19 de Janeiro..

A dassificação pGi' equipes (clubes) ficou assim:

Campeão - Clube de Caça e Tiro Velha Central -

694 ptos. Vice :- Socíadcde Esportiva Caça é' Tiro Irou

pcvo Norte - 685 pontos. �c - Clube de Caça e Tiro
Concórdia - Itoup. Central - 675 ptos. 4° - Socie
dade Esportiva eRecreativa Itoupava Alta - 672 ptos,
s<> -, Soco Rec. 'Esportiva Cultural Salto do Norte
6Gr ptos. 69 - Sociedade Desportiva Vasto Verde -

�9 ptos. 7.° - Clube de Caça e Tiro Concórdia -

Velha - 658 ptos. (28x 1 O). 89 - Sociedade Recreativo

Esportivo 1°, de Janeiro _", 658 poetes (Z7x10).· 99 -
Clube de Caça e Tiro Itoupavazinha - 655 ptos. 109
- Clube de Caça e Tiro Garcia Jordão -,651 ptos.

'

119 - Clube de Caço e Tiro Testo Scrfte - 644 pontos.
120 _ Sociedade Esportiva Água Verde - 642 ptos.
]39 - CIIlL� de Caça e Tiro Badenwrr -,640 ptos.
]40 _ Clube .de Caça e Tiro Ribeirão ftocrpava - 626

ptos. 15Q - Clube de Caça e Tiro PosSO' Man'so - 614

ptos. 16° _:_ Clube de Caça e Tiro Fortcleztr Trrbess -

.599 pontos. T7c:' - Clube de Caça e TirO' Crureiro -

Tatutiba - 57!! ptos. 18° - .Sociedcde R'ecreafíva Es

portiva Nova Espercnço - 577 ptos. �go' - Saciedade
Recreativa Esp-orfíva Alvorada - 512 ptos. 1JJl' - So
ciedade Desporfíva Novo Aurora - 493' pros, 21° -

Sociedade Desp'OJ.'tiíva Hori:wnte - 475 ptos;

CAMPEÃO JUNIOR - Campeão - Jaime [nnz -

Clube de Coça e Tiro Badenfurt; Vice - Azomor )(, .•"rí
- Soe. Desp. Vasto Verde.

REI DE TIRO DO 'MUNICíPIO - Categ_orio Senior
Rei - Rufino Seiber - Clube Caça e Tiro Velha

Central; 19 Cavo - Carlos H. Fritzke - Soco Caca e
Tiro Concórdia Itoupova; 2° COv. - Adelino Oec�sle·r -
Soe. Rec. Cult. Esp. Solto' do Norte.

CAMPEÃO SENIOR _ Campeão - Marcio Adolfo
Wolfram - Soe. Caça e Tiro Concórdia Velha; Vice -

Gi!mar Petters - Clube 'de Caça e Tiro Velha Central.

R�I DE TIRO DO MUNICíPIO - Categoria Junior
Rei - Juliano Petters - Clube de Caça e Tiro Ve

lha Central; 1° Cavo - Roberto Baú'mgorten - Soco de
Caça e Tiro Concórdia Velho; Z9 Cavo - Oscar Marcelo
Schuliz - Soco Esp. Novo Horizonte.

1

"i
RAINHA DE TIRO DO MU"" _IPIO - Categoria

Se"ior - Rainha - Elina r ,.<J1idt - C.S. Rec. Caça e

Tiro Garcia Jor"""· . Dama - Alzerita Rut::en -

Clube de Caça t. Tiro ltoupcvexinhc; za Dama - AI
::z:,ra Budag ..:_ Clube de Caça e Tiro Velha Central,

CAMPEÁ SENIOR - Campeã - Terezinha Scfrurf%
_ Soe. Esp. Caça e Tiro Itoupava Norte; Vice - Clau
et.e Sosse - Soe. Rec. Esp, 19 de Janeiro.

RAINHA DE TIRO DO MUNICíPIO - Cofegoria1
----.- _.

-u

TUDIAS AS COM'PETIÇõES ES'PORTIVAS,
SÃO NOTíCIA ,H'A "GAZETA ·DIO. VALE'"

Futebol, voleibol, handebol, basquete, natação, atletismo, esportes aquátitm;.
rinha de galos, corridas de cavalos, tiro ao alvo, bolão" bocha, dommó�.
canastra, skaf, truco, automcbilisno; ciclismo, motociclismo, bicicross, têhis,

xadrez, judô, etc. LIGUE PARA 22.94.47. - NÓS FAREMOS A NOIm1�..I XIV JASO

Assista e' participe,

-0-

I

de ." a 26 de

oulullro, em

CAMPO NEUTRO

Brusque,
�::;:�� \

dos

LAURO LARA

No futebol de salão, o CME de

Gaspar perdeu para Ccmboriri, mos

por pouco não mantém o empate. O
jogo foi de 5 o 3, com a equipe
visitante bem entrosada, mantendo
a sua pinto de campeã dos jogos
regionais (leste/norte). Gaspar es

teve bem, podendo até empatar no

início do ]!J tempo, quando o plc
ccr favorecia Cam"boriú por 3 a 2.

-0-

O que Camboriú tinha, f:Jltou o

Gaspar: entrosamento. É justificável
pelas poucos partidas que " equipe
realizou até a momento.

. r

Já na ';'odalidade de basquete, as

gasparenses estarão bem represen-
. todos no Campeonato Estadual I n- -

fantil Masculino pela equipe forma
da com atletas do Gcsporense e

CME, com o patrocínio muito es

portivo da Viação Verde Vale. O

Compeoncto será realizado em BIu- !
me nau, nas dependências do Vasto JVerde e Ipiranga .

-0-

E por falar em Gaspar, vale umã

nota 10 pelo graJlde espírito espor
tivo de todas os equipes perticipon
tes da Ginc.ana realizado durante os

festejos da Semana, da Pátrio.

Em 19 lugar ficou a equipe Mi

randinha; em 20 Ipiranga; 3° Alvo

rada Junior; 4Q Pró Criança c em

5° Ajuda Outro.

-0-

Como este espaço é aberta e

neutro, abre-se lugar para II nomi

nata'· do récém-eleito diretoria do

Associação dos Servidores Públicos

Municipais de Gaspar, tendo c fren-
,

,.7 ,I te Carlos Air Cruz (presidente) e

mais Jaco Goedert (vice), Odir Bar

ni (1.0 sec.J, Mario Helena Debor

ii: reli (2Q sac.}, Alexandre Faria da

Costc, Arlindo Bosio e Luís Carniel

(suplentes) .

-0-

No Conselho Executivo - Maurí

cio Pamplona (presidente), Marcos.

Schramm (vice), Marilene Regina
Medeiros (1'1 sec.) , Lorena Bornhcu

Geri (20 sec.}, Paulo Wilhert í 1.°

tes.) e Jairo Medeiros da Sil.;! (2�
les.) .

-o�

No Conselho Fiscal Frederico

Gui!herme Khen, José Holstein e Jo-.
sé Pa,ssos de Souza (titulares) e

Ma"ria Helena Simão Zlmmermcnn,
Daniel Spengler e Ellxabeth Zim

mermann (suplentes).

-0-

Outro piá ex-esportivo, mos com

muito espírito de tal: para a foro,

mação do Comitê P'rá Constituinte
de Gaspar, 'estão sendo convidados
um representante de cede entidade

para part . .;ipar do debcte e lança
mento do comitê, dia 16, õs 19,30
horas no Salão Crisoo Rei

-
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