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das bandas, clubes de caça e tiro.
Dentre estes carros estão 'alego
rias' a Casa de Chocolate (patrocí
nio da Herr Blumenau), Os Imi
grantes .

(Sul Fabril), Fabricação
'de CristaL (Cristaleria Straus), A
Pça. Prof. Mosh�ann (Casa Moel
mann), Cidade Jardim (Coterra),
Padeiro (Padaria 7),. Casa Típica
(Lojas Àmericanas), Museu Fritz
Muller, Muieu da Família Colo
nial e carro alegórico do CDL.

.

.

OKTOBERFEST COM-ECA HOJE
, .

. .' .: I . .

---------------------

I Às 10h, da manhã deste dia
'4 de outubro, em diversos pontos
'da cidade, anunciam alegremente
iem suas retretas, o início da Okto
berfest, uma das maiores festas de
tradicões da América do Sul. No
período matinal, como no vesperti
no, quando as bandas voltam a to
car, o Bierwagen (carro da . cerve

ja), estará percorrendo as ruas

centrais da cidade, com distribui
ção de chope, estando prevista pa-

.

ra às 19 horas, com a presença do.
prefeito Dalto dos. Reis, Secretát'io
de Turismo Antônio Pedro Nunes,
a Rainha da Oktoberfest, Iracema
Hinsching e o Vovô Chopão, per
sonagem criado por Luis Cé, auto
ridades e' imprensa, a abertura efi
c,lal 110 complexo da Proeb (pavi
lhões A e B), da 2.a Oktoberfest,
quando" será iniciado o baile com

bandas, shows folclóricos, comidas
típicas' e muito chope. As duas

gra�des atrações desta primeira'
noitada são o. Concurso Nacional
de Tomadores de Chope em. me
tro, às' 21 :30 horas e a ap�esenta
ção, meia hora após, da "Kappelle
Goetz Buam", vinda especialmente
da Alemanha.

No domingo a grande .atra
ção será o desfile oficial de carros

alegóricos pela .R. XV de Novem ...

bro, com início às 9 horas, além

Os pre.ços da�comida'e bebida
Copo de chope de500 ml, ; . . . . . . . .. Cr$ 4.000

(Você pode decidir ii altura do coíarinho l

7: � �
�. " -:::

,
.

,

.
'

Caneco de chope de porcelana com inscrição alu-
siva ii Oktoberfest '

i ••••

Prato típico <complete> .

Marreco com repolho roxo .

1/2 frango , .

1/2 prato típico .; ' ; ..

Cr$ 1 S.OOO
>=r$ 22.000

.

Cr$ 23.000
Cr$ 16.000
Cr$ 10.000

,..

..
-

� : ..." - --

-

_: -- -

' ",
--

(Todos os pratos vjrã.p com farto acompanhamento)
Os ingressos ao complexo da Proeb custam Cr$ 1 mil

Sexta-feira, 4/butubrof1985 '-. Edi��o n.O 396 .

Uliano na

.Acimpevi para
palestra

O Secretário Estadual do
Trabalho, Sérgio Uliano, estará
dia 7 em Blurnenau para profe
rir uma palestra a o s microem
presários na sede. da ACIMPE·
VI. Na ocasião fará uma avalia
ção' do programa de governo pa
ra a Secretaria do Trabalho, a-a PJlém da exposição de seus tendo

.

em vista a criação de um pro-:
gr;lma de assessoramento tri bu
tário-financeiro e administrativo
para as micro e pequenas em

presas, que seria o;:lExtensionis-
mo Urbano.

-x-

Difusora
com nova

programação
Com um coquetel no ter

raço do Ed. Catarinense, a Rá
dio Difusora de Itajaí recepcio
nou nesta semana autoridades,
clientes e a imprensa a o

'. lançamento da sua po" ::)ra-
mação. O esporte e r" plantões
da comunidade orr'pam lugar de
destaque na

-

oora presidida
por Murilo Foes, com Célio Foes
comandando o departamento de
jornalismo e Fernando Foes na

administração.

.

.

_ , , _

'. .

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

"GoetzBuam pronta Orçamento
de 86 é de
Cr$ 160 bilhões,para a

festa
A .banda "Goetz Buam", do

sul da Alemanha, veio especial
mente para a Oktoberfest, che
gando no Galeão ria quarta-fei,:,'
ra 'pela manhã, num vôo dá Luf ..
thansa, empresa aérea q"e vem

p'articipando ativamente na pro- .

moção, trazendo além. da Goetz
Suam. c o m apresentações diá�
rias de 4 a 14 de outubro, Hel
muth Hoegl u n d seine Musi
.dnten, que foi a Banda Oficial
Idas Olimpíadas da Alemanha;
com apresentações de 13 a 16
durante a realização da Okto
berfest nos pavilhões da Proeb.

Reaj uste salarial
o

o prefeito Dalto dos Reis
,disse que a previsão orçamentá
,ria da Administração Pública do
Município para o exercício do

· �no que vem é da ordem de Cr$
'160 bilhões. A maior arrecada
ção deverá 5 e r através do lm-'
posto de Circulação de Merca
doriás (ICM) em torno de Cr$
80 bilhões. O total do erçamen
to no atual exercício é de Cr$
36 bilhões.

A segunda maior fonte de
arrecadação de 1986 deverá re
sidir no Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Naturen (ISQN),

· e�tando previstos Cr$ 20 bi
lhões. O valor idêntico' deverá

'

ser repassado ao município pelo'
Governo Federal, resultando do
Fundo de Participação dos Mu
nicípios (FPM).

O Imposto 'Predial e Terri
torial Urbano (IPTU) deverá
girar em torno de Cr$ 6 bilhões
�egundo 'o Departamento da Re
ceita da Secretaria de Finanças
da Pre_feitura, mas deverão ser

· [acrescidos neste contexto ou

tros Cr$ 3 bilhões equivalentes
_ as outras taxas e receitas, tota
Iisando um valor real: de apro
ximadamente Cr$ 140 bilhões

.
.. de 'cruzeiros, num cálculo para
ia 'Previsão de arrecadação. Ou
tros Cr$ 20 bilhões resultarão
de operações finanie·iras c 0.,,
pletando o total previsto.

Até o final deste mês o

prefeito Tarcísio Deschamps, de
Gaspar, deverá anunciar oficial
mente o reajuste salarial para os

funcionários da municipalidade.

.da Samae tomando p o r base o

percentoal do INPC' para os

reajustes. O clima entre os fun-
.

cionários e operários municipais
é dos mais otimistas pois tomam
como referência os' aumentos
concedidos já em outras prefei
turas catarinenses, não se pre
vendo nenhuma decepção que
possa partir do paço municipal.

Uma cormssao especialmente
designada pelo Executivo MUl1i�
cipal estuda a equivalência do
piso de servidores munlcipais e

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

. Uma equipe de 25 médicos
, C! 51 assistentes de enfermagem
e auxiliares estão trabalhando

,
no mutirão da medicina comu

nitária desde janeiro deste, ano
para uma clientela que atinge
a 161 mil pessoas.' São atendi
dos pelo serviço, servidores mu

nicipais e seus dependentes, cri
,anÇaS dos centros sociais, esco

lares, crianças de outras cre

ches conveniadas, internos da
Casa São Simeão e pessoas ca-

,rentes. Esses dados fazem par
te do relatório da Secretaria de
Saúde e Bem-Estar Social, cujo
titular é o médico Fernando
Vianna, que foram entregues
ao prefeito Dalto dos Reis em

recente reunião de secretaria
do. Relacionando os atendimen
tos mais frequentes, o rel'ató_rio
cita por exemplo que desde ja
neiro a agosto foram, atendidas
aproximadamente 150, 'mil' pes
soas necessitando de medica-
'mentos, outras 65 mil p o r as-

.

sistência ao adulto e mais de 64
mil crianças foram assistidas.
Outros dados como tomadas de

temperatura corporal e pressão
arterial chegaram a 32 mil pes
'soas. (JAB7)

DENTISTA
Silvio Ramos

RUA 1tS DE NOVEMBRO, 70. - FONE: 22:1750 - SALA 104

Blumellau - SC

locação, esta semana, com a Bur-
, roughs Eletrônica, de um compu
tador A9-F. Com este equiparnen
'to, será possível ampliar o uso do
computador nas empresas do sis
tema, proporcionando maiores con

troles nas áreas de planejame -to,
financeiro, contábil e de recursos

humanos. Os clientes do SESC se

rão atendidos c o m serv�ços mais
lágeis de contas-correntes, poupan- .

ça, FGTS, Open-Market, fundo de
ações e outros, através da dispo
nibilidade de terminais de consul-
ta de saldo e emissão de extratos
"on line' em maior número de a-

'cursos do Fundo Florestal não eram

aplicados no Estado, mas em ou

tras regiões do Pa'ís.
"A AFRI surgiu para corrigir

essa, situaçâe e a partir de ,�gora
os recursos do Fundo Florestal fi
'carão no Estado. Será implantado
no Posto de Fomento lO'!. erestal do
IBDF em Ibirama, o primeiro Cen
tro de Pesquisas de Essências N,,
tivas do Estado, que servirá para o

reflorestamento da baciil hidrográ
fica do rio Itajaí", concluiu o par
lamentar;

Besc investe na informática

gências.

Marchetti registra lançamento do projeto de
reflorestamento do. Vale do Itajaí

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

,JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR-SC
Edital de Citação com o prazo de 20 dias

Citacâo de Luiz Carlos Miranda e José Silvio de Borba, brasi

leiro;, casados, residentes e domiciliados em lugar incerto e

não sabido. Processo de Execução n.· 029/84 que lhes move

Banco Bradesco de I nvestime,nt�s S.A.
. .

"

, �t i�
O Dr. PEDRO MADALENA. JUiZ de Direito desta Comarca de' �. i�

Gaspar, Estado de Santa Cetarma, na forma da lei, etc...' i� H
-FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, conheci- ; � io�mento tiverem ou ainda interessar possa que por intermédio des- �* < dte ficam citados Luiz Cartos Miranda e.Jesê Silvio de Borba, dos �� 'C'D i�
autos acima mencionados, para que paguem no prazo de vinte e *� . H
quatro horas (24), a quantia de Cr$ 470.982,02 (quatrocentos �� ::::s §i
e setenta mil, novecentos e oitenta � dois cruzeiros e dois cen- ii C i�
tavos l , acrescida de juros de mora, multa, correção monetária, *i i� ,.--------------------....-----�
despesas processuais honorários de advogado e, demais cominá- ii !�

Ições legais, ou ofereçam bens à penhora. Não o fazendo proce- �3 �oi�derá o senhor Oficial-de Justiça a penhora em tantos bens quan- ii o�
b

. " §
- tos astem para assegurar a execução. E para que chegue ao co- �t �§nhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, deter- i� �i
minou o mesmo Juiz a expedição do presente edital, que deve- §�

I
rá ser publicado na forma da lei e afixado no lugar de costu- �i ��
me, �Gaspar, 12 de setembro de 1985. Eu (ás) Eulina Ladewig i� ':: iI '

Srlveira. Escrivã, o escrevi.
' �i C ��'

. �

pEDRO MADALENA - juiz de Direito H � ii
.0 .. ri O.
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GAZETA DO VALE

o deputado Marcondes Mar..:.
chetti (PMDB), registrou da tribu
na o lançamento de um projeto de
reflorestamento da bacia hidrográ
fic? do rio Itajaí, acontecido em

Ibirama no dia 21 de setembro -
Dia da Árvore, -- e que prevê o

plantio de três milhões de árvores
nativas ao iongo. do rio Itaiai vi
sande combater a erosão e o asso

reamento do leito daquele rio. A.
mesmo tempo, o parlamentar fa- '

lou sobre a recém-criada Associa
ção dos Recuperaderes Florestais

da Bacia do Rio Itajai -- AFRI -
entidade que vai atuar com o apoio
do IBDF, e da Secret,aria da Agri
cultura através da Cidasc/Acaresc.

-- A AFRI tem 120 associa
dos e 54 agricultores cadastrados.
Os 120 ,sócios são empresas que
consomem madeira e por isso são

obrigados a fuer o reflorestamen
to ou então, pagar Cr$ 750 ao

Fundo Florestal por árvore derru-'
bada e não replantada. teCl.Indo o

supervisor regional' do .IBDF em

Rio do Sul, Marconi Cruz, os re-

Das 218 agências de sua ré- Carlos Passoni Júnior, uma das
de, o Banco do Estado de Santa metas da' atual diretoria é a agi
Catarina já implantou, em preces-'

,

'llzácão dos serviços de automati
samento, 209, no setor de contas- zação do banco: visapdo , a uma

correntes. As ,nove restantes deve- maior comodidade do cliente e a

rão ser implantadas 'dentro dos 'confiabilidade dos serviços presta
próximos meses. Nas carreias .de dos.
cobrança e desconto, 178 agências Assim sendo, a CODESC ._

já, estão implantadas, e: na cartei- empresa holding do Sistema Finan
ra de FGTS, faltam apenas sete a- ceiro' Estadual a quem estão afe

gências. tos os serviços de processamento
Segundo o presidente do Besc, de d�dos �'assinou contrato de
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Martins, Ivo, Marcós • Theiss..

ATLAS AUTO PEÇ,AS EQUIP. LTDA�
PEÇAS E ACESS'ÓRIOS EM GERAL

-ruDO PARA SEU AUTOMÓVEL, CAMINHÃO E JEEP
- O MAXIMO EM ATENDIMENTO -e-e-

Av, das Comunidades, 236 - Fone 32.03.66 - GASPAR·SC

INSTALADORA D'E BLUMENAU
Associada a ACIMPEVI

VAREJO E ATACAI)() DE MATERIAL ELt _" ,O MAIS BARATO

Quando se trata de eletricidade o bom é o ��oecialista.

Rua XV de Novembro, 1409 e Rua 2 de Setembro, ,,811'
Fones: 22-8188 e 23-085�
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Cartaz conscientiza preservação _da natureza.

.

\
.

---------------------------------------------------

. Contra continuismo
e' a continuida-de

. .

José Endoença Martins

Aqueles que não desejavam (não é difícil checar de onde
partem tais resistências), 'Ou que levantaram,as "r'A altas bar
ricadas legais e pessoais contra as diretas, na fõurb, sofrera�mais um revés, no úftimo sábado, com o lançamento das eandi
daturas, à reitoria,' dos professores José Tafner e Lourival �ruegero O lançamento das duas candidaturas ap�receu na eéliçao do
sábado (28-9-85) do Jornal de Santa Catarina" e o ponto alto
destas duas candidaturas recém-lançadas resile no reforço que
trazem à luta das diretas que se fere na Furb.

Tanto o professor José Tafner quanto Lourival �rúeg�r ligaram as suas mobili:z;ações pes�oais a uma postura �u.tonl:zadaà luta dos grupos mais progressIstas da Furb que tem, como
meta principal, as diretas. t: é neste sentido, que as duas ca,ndidaturas devem ser entendidas li1 analisadas, e será, tambem
dentro desta visão, que ambos desencadearão suas caminhadas
em direção à reitoria.'

Como é do conhecimento geral que o atual feitor, e tam
bém candidato à reeleição, não simpàtizava cõm as ,eleições di
retas (esta posição ele fez; questão de deixar bem entatisada,
em várias oportunidades) é natural que ele pense duas ou três,vezes antes de se lancar candidato, tambéo pelas diretas. Mas;
certamente, acabará f�z;endo,' pressionado pelos fatos, e, com
isso reforcará o que ele sempre co�bateu: as diretas. Embo
ra � atual� reitor Dr. Arlindo Bernart ainda prefira o espaç.o
tranquilo do Conselho Universitário para desferir suas críticas
contra as diretas, alegando' '! inconstitucionalidade de leis quefacilitem as diretas, carregando .... diretas de perigos à sobera
nia da Furb, e à transformação da' F'urb em universidade; o pro
blema crucial dele e do grupo que lhe dá s.ustentação (inócua,
de diga-se de passagem) é outro: qual seja: pelas diretas, a
reeleícão corre sérios riscos e perigos de sucesso. Daí, ele e al
guns �onselheiros preferiram a posição' reticente de afirmarem
tavorecer as diretas' e, paradoxalmente, mover.em montanhas
para que elas não se raalisem,

Assim, as candidaturas dos professores Tafner e Krueger,.
além de aceitarem a luta pelas diretas, vão, também,

.

obrigar'
o atual reitor a uma definição, e logo. Dr. Arlindo terá que
colocar sua campanha nas ruas. Se perder tempo, perde votos.
Pelas diretas, o atual reitor terá i 'meros probtemas, enquanto
Tafner e Krueger, já identificados cc.m a causa, terão Compor-
tamento mais desenvolto. -

Na verdade, a luta dos dois mais recentes candidatos, te
rá que. ser, obrigatoriamente, contra o cóntinuism� e a con!inu idade, ou seja, contra a reeleição do Dr. Arhndo. A�s�mcolccadas, elas ganharão espaço, torsa e votos. Caso contrario,
ou seja, se houver dúvidas quanto ao teor oposicionista das
suas campanhas, perderão muitas das possibilidades. Em suma,
só a soma das duas candidaturas, e de outras que viere,.. -..�:Ó
respaldo para derrubar e derrotar o continuismo e continuidade.

ACÁCIO BERNARDES
ADVOGADOS

DR. ACÂCIO BERNARDES
DR. JOÃO LUIZ BERNARD�S
ORa. TEREIW' A BONFANTE
ORa .. IS?' NES LENFERS
DR. P .d\JLO PIZZOLATTI

Questões de terra, dp' Jpropriações, inventários, questões de família,
.

'..

. tratll- IS, comerciais, criminais, cobranças. .

.

.

Rua XV de Novemow, 342 - 2.° andar -,- conjs. 201 - 202 - 203.
Fone: 22-1402 - BLUMENAU :_ SC

o ano de 1985 foi eleito co
mo "Ano' Internacional da Juven
tude" e "Ano Internacional da

.
Floresta". Tendo por motivo, jus
tamente, a juventude e as flores
tas, a'AEMA ---- Assessoria' Espe
'ícial do Méio,-Ambiente de Blume-
nau; divulgou um cartaz; alusivo a
estes dois acontecimentos.

O carta� com o slogan: "Sem
Florestas o Jovem Não Terá Futu
ro'; foi confeccionado a partir de
',uma bela fotografia do ec610go,LaurQ Eduardo Bacca, Assessor Es
pecial do Meio-Ambiente da Pre-
feitura Muni • ai.

'

Com o apoio e patrocínio da
PMB, o cartaz está sendo distri
buído nas escolas e no comércio
local buscando difundir' e- consci-

A iniciativa contou c o mo.
pronto apoio de vários segmentos
da 'comunidade, pr.incipalmente,
das escolas e dos alunos de 1.0 e
2." graus, . tal fato é· facilmente
eonstatadc peta quantidade de a
lunos que visitam a Assessoria do '

Meio-Ambiente. a procura do car
taz para colaborarem na campanha,
explicaram os organizadóres.

entisar a população sobre a im
portância, em se preservar o verde,
prindipalmente as nossas matas e
morros porque somente assim, ex

plicam os içalisadores da campa
nha, se conseguirá evitar as e r 0-
sões e

-

outros fenômenos danosos
a própria sobrevivência animal na
terra.

.. '

Escola Municipal ganha concurso de
redacão

-

e o- melhor, Clube da Arvore,I
�

patrocinado pela Souza Cruz
Representando o prefeito Dal- grupos participantes.lo dos Reis, o. secretário da É d u- Foram premiados a escola e ocação do Município, professor Car- aluno Ivan Alfarth, 12 anos, da 7.·los Pisetta entregou o troféu' "Clu- série, por ter escrito uma redaçãobe da
.. Arvore" e premiou um alu-

.

sobre' o tema "Reflorestar hoje éno com a melhor redação, inlciati- sorrir para o futuro", selecionadova conjunta da comunidade-esco- entre alunos do 1,° Grau de diver-Ia-governo e da Companhia Souza sas escolas catarinenses.Cruz: aos alunos, membros da Es-
,

Uma comissão da empresa, ocola Básica Municipal Pedro II, no [Secretário Pisetta e a diretora daGarc;ia, p o r terem participado da escola' municipal Edilamar Simãopromoção que visa conscientizar os (estiveram avatlando o Clube daestudantes do primeiro grau, da Arvore "Canto do Rio", ao mesmonecessidade da preservação das tempo em que houve a entrega domatas nativas, do reflorestamento troféu e a premiação pela melhore da importância da árvore. redação. A Escola Básica Munici-'. .

. '.
.

pai Pedro II, no Garcia, ganhouO projeto Clube da Arvore, das concorrentes nos seguintes as-promoção da Souza Cruz, tem o pectos: empenho da di retoria, es-propósito de desenvolver projetos tética dos canteiros (sacos plâsti-de interesse comunitário, atuando cos, cobertura, mudas e outros).de forma abrançenta, além de des- limpeza e conservação .dos cantei-pertar ria juventude o -sentido da ros arredores, desenvolvimento ve-preservação do m e i o-ambiente, getativo das mudas florestais econtribuindo para uma melhor, for- conservação da placa de identifica-mação dos jovens, através de uma ção do clube, neste caso "Cantoexperiência comunitária entre os do Rio".

II IPROVE O lABOR'
CAFÉ COLONIAL

A MELHOR COMIDA TIPICA GERMÂNICA.
No "Salão de Mármore" do Grande Hotel Blumenau.
- Alameda Rio Branco, 21 - com eslacionamento -

OASAS . JUL�D SCHRAMiM
MODA - PRESENTES - MATERIAL DE CONSTRuçÃO
PROMOÇõES: 30% À' VISTA - 20% À PRAZO

- POUCOS DIAS "-

.; TRADiÇÃO DE 57 ANOS -

RUA CEL. ARISTlLlANO RAMOS,. 441/459
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·Somos o.maior
produtor e.
exportador
.nacional de

.", "

Em.1975 lançávamos no mercado 69 mil toneladas de carne. de
aves. Dez anos após, na esteira da agroindústria dinâmica e

altamente competitiva, produzimos 409 mil toneladas,
registrando umcrescimento da ordem de 492%.

.

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

.

..

E a participação catarinense corresponde a 61% da fatia
.

destinada ao mercado externo.
Procurando oferecer o necessàri cuporte à avicultura industrial"
o Governo do Estado vêm concet nrando esforços no aumento da

produção e da produtividade de milho e soja, cornçonentes
majoritários das rações e concentrados utilizados pelos

aviCIiI Itores.

I '}�
.

�

. t;�GOVERNO � "
ESPERIDIÃO AMIN E '----"-
VICTOR FONTANA· ANO 3 .....

CUMPRINDO A CARTA DOS CATARI�t;I:-�ES
--------�----��--------��

i
t SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABA, '''!9MENTO
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GA%ET}t DO· VALE
.

Moacir Gadotti
estará em

Blumenau no dia15
A educação entra na pauta do

dia nas discussões dos brasi
. leiros. Tem contribuído pa

ra isso a nova mentalidade
dos dirigentes do setor no Governo
da Nova 'República. Importantes
medidas foram tomadas, começan
do pela aplicação da Emenda João
Calmon que determina que o Go
verno Federal aplique pelo menos

13 % da arrecadação dos impostos
em Educação e que os municípios,
por sua vez, apliquem, pelo menos
25%, ainda mais recentemente,
foi instituído o «Dia D" para se

discutir sobre o· assunto. Temos,
aí portanto, dois exemplos claros
de que as coisas estão' mudando.

Tendo por base estes "ventos
democráticos" que passaram a so

prar no País, os debates das gran
des questões nacionais, notada
mente no setor educativo, voltaram
a absorver á atenção de nossos e

ducadores que retornam com vo

racidade, como buscando recup
rar o tempo perdido, daí porque,
a vinda do professor Moacir Ga
dotti à Blumenau no dia .15 de ou

tubro tem uma significação espe-
cial.

.

Autor de inúmeros livros, Ga
dotti escreveu, entre eles: A Edu
cacão Contra a Educação, prefacia
do� oelo educador Paulo Freire; em

parceria com Claude Pantillon es

creveu Educacion Permanente (U
niversidade de Genebra, 1977)'
igualmente, com Claude, Pantillon
escreveu Manifeste Philosophique
vers une philosophie de I'educa
tion (Centro de Fi losofia da Edu-

cação em Genebra). e autor ainda
de: L'Educac.on:' Pratique de Ia Ii
berté, Paris (1971) e' Comunica
cão docente: ensaiod e caracteriza
ção da relação educadora, são Pau
lo, 1975 e outros.

.

O professor Moacir Gadotti
profere sua conferência no dia 15,
às 14h para os diretores das esco

las municipais de Blumenau, na

Secretaria de Educação e Cultura
(prédio da Prefeitura Municipal)
e depois, à noite, no auditório do
Colégio Santo Antônio, a partir das
19h30min para todos os professo
res especialistas em educação do
município. O tema de ambas as

conferências será: Educação. e

Compromisso.
Natural de Rodeio, no Vale

do Ita]aí, o pofessor Gadotti vem a

convite da Secr ita ria de Educação
e Cultura de Blumenau numa pro
mocão da lJefeitura Municipal a

tra�és da SEC.
A atuado de Moacir Gadotti

inscreve-se dentro da fi losofia da
Educação, na mesma linha do edu
cador . Paulo Freire, conjugando
mesmo, com ele, estudos em torno
de uma educação popular com viso·
tas a valorização do elemento hu
mano. Atualmente, Gadotti é pro
fessor da Unicamp (Campinas) e

leciona Filosofia da Educação.
Depois das palestras, Moacir

Gadotti permanece no Vale do lta

jal, onde possui mU,itos parente�,
e aproveita a oportunidade para VI

sitá-los e colher subsídios para a e

dicâo de seu próximo livro que
te;á por título, Educação e Com
promisso.

VIAÇÃ� VERD,E VALE e=L'_

TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

Rua Itajaí n.o 1853 - Fone: 32·0030

GASPAR - SANTA CATARINA

Fotos para casament,.�, àiiÍversários e batizados; álbuns para retratos,
fi Imer-"'''' Idos. Em promoção bolsas, .álbuns, chaveiros.

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

FO'JO MA R'y

..

Arte

Cultura,
Oktoberfest, alegria

�
.

na pnmavera
Todos os caminhos hoje condusem a Blumenau. Desde

eede, n'os principais acessos à cidade, a recepção será feita .aos
.

convivr'i lia· maior festa blumenauense, com 17 dias de duração.
- Um espetáculo em todos os sentidos. Dos desfiles de

carros alégóricos a apresentação de bandas, grupos folclóricos,
. clubes de caça, e tiro, danças, ao chope, comidas típicas, doces.
arte.sanato, m'alhas -e cristais no grande complexo da Proeb, en- ,

de os- dois ,pavilhões abrigarão' milhares de pessoas, sob o tElto
festivo, relembrando nossas raises germânicas, nu'm .

colorido
incomum.
,

As inovações deste ano são· inúmeras e uma -delas é o

castelinho erguido entre o pavilhão A e o B.
E como atração maior deste, primeiro, dia, na parte mu

sica', a apresentação da Kapp ...lle Gotsbuam, banda tipica da
região dà baviera.. '. . .,.Falar sobre Oktoberfest é estender-se" em Ifttermlnavels
páginas. Somente os ()Ihos poderão captar toda a beleza que a

pena mais fina não pode descrever.

CAMERATA SUCESSO·

Indaial e Massaranduba te- Segu.ndo os organisadores.
rão oportunidade de ver e aplau- mais de 2 mil pessoas estiveram
dir o blumenauense Camerata Voo· reunidas no último Blumenália,
cale, um dos melhores corais realisadc no campus da Furb. Na
brasileiros.. No dia 3 de outubro nova fase, abriu �spaços pâra eu
na Sociedade Recreativa Indaial, -tras veias artísticas, não só as'
às 20 . horas e dia 5 na Soci'edade, musicais.· Daniel Curtipassi, dire
Recreativa e Esportiva Tiro ao AI- tor do Departamento de Cultura.
vo, em Massaranduba. quer passar o show do palco para

-*- o público.
.

-*-CRIANÇAS NA PRAÇA
Sucesso no a n o passado, a

promoção da Secretariã da Saúde
e Bem ,Estar Social da PMB. com
,apoio do Departamento de Cultu
'ra, promove, dia 11 deste mês,
na Prainha, das 8 às 11 horas,
"Criancas na Praca", reunindo
todas �s crianças dos jardins de
infância e creches da municipa
lidade.

FUC NA PROEB
Devido as obras de recupe

ração do ginásio "Galeçâo", o

Festival Universitário da Canção-

'deverá realizar-se no Pavilhão' A
da Proeb. Apesar de todos os es

forços dos responsáveis, o grande
ginásio não terá condições de ser

o palco da grande promoção de
novembro.

-*
HMUSEST
Tudo pronto e� Brusque

para o IV Femusest, com 30 mú
sicas concorrendo nas el iminetó
rias de 5 e 12· de outubro, com

apresentação do mais badalado
"papaçaio" de FM do Vare do
It5!jaí, Magrão, dá Atlântida.

-*-'

-*-
COUNTRY ALABAMBA
Esta coluna pode adiantar.

sem medo de exagero, que o gr,,
po Country Alabamba; de S fi o
Paulo, é insuperável no seu gê
nero no País. Não vem de um

festival da Globo, mas vem para
arrancar os. aplabsos mais entu.
siásticos da platéia do FUC.

,

LIVRARIA E BAZAR, SILVA
MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITóRIO

Rua Coronel Aristiliano Ramos, 580

Fone: 32-0360 - GASPAR - SC.

- -
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JUIZO DE DIREITO DA, COMARCA DE GASPAR-SC
Edital de Citação com o prazo de 20 dias

Citação de Jesé Silvio de Borba e Luiz Carlos Miranda, brasilei
ros, casados, residentes e domiciliados em lugar incerto e não
sabido. Processo de Execução n.o 028/84 que lhes move Banco

,

Brasileiro de Investimento S.A.
O Dr. PEDRO MAOALENA, Juiz de Direito desta Comarca de
Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

,

FAZ SABER a todos quantos o presente, edital virem, conheci
mento tiverem ou ainda interessar possa que por intermédio
deste ficam citados José Silvio de Borba e' Luiz Carlos Miran
da, dos autos acima mencionados, para que paguem no prazo
de vinte e quatro (24) horas, a quantia de Cr$ 561.605,37,
(quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinco cruzeiros e
trinta e sete centavos), acrescida juros de mora, multa, cor, mo
netária, despesas prosseuais

'

honorários de advogado e demais
cominações iegais ou ofereçam bens á penhora. Não f zendo '

procederá o senhor Oficial de justiça a penhora em tantos bens
quantosbastem para assegurar a execução. E para que chegue
ao conhécimento de todos e ninguem possa al.egar ignorância!determinou o mesmo juiz a expedição do presente edital, quedeverá ser publicado na forma da lei e afixado no lugar de cos
tume. Gaspar, 12 de setembro de 1985. Eu .Ias) Eulina Ladewig

• Silveira, Escrivã, o escrevi.
,PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR - SC
.. EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE, 10 DIAS

.

Citação de HEINZ ROBERT GEORG SCHWAB e jANNY CARLOTA SCHWAB,ele oJ�mao, ela brasileira, casados, amltos industriais, residentes n'a Rua NereuRamos, 796, nesta cidade de Gaspar-Se. em enderece desconheddo. Processo deExecução Hipotecária n.? 575/84. Credora: BESC S.A: - CRÉDITO IMOBILIÁRIO
contra, HEINZ ROBERT GEORG SCHWAB e JANNY CARLOTA SCHWAB.O Dr. PEDRO MADALENA, juiz de Direito desta Cómarca de Gaspar, Estado de Santa Catàrina, 'na forma da lei, etc... FAZ SABER, a todos quantos
o presente edital virem, conhecimento tiverem ou ainda interessar passa por in
termédio deste ficam citados HEINZ ROBERT GEORG SCHWAB e JANNY CAR
LOTA SCHWAB, ele alemão ela brasileira, casados, ambos, industriais, residentes
na Rua Nereli Ramos, 796, na cidade de Gaspar-Se, em endereço desconhecido,
conforme certidão do senhor 'Oficial de Justice (fls. 22) dos autos, acima men
cionados, para que paguem no prazo de 24· (vinte e quatro) horas a quantia
de Cr$ 23.770.477,35, acrescida de juros de mora, multa correção monetária, des
pesas processuais, honorários de advogado e demais cominações legais, sendo fa
cultado, entretanto, aos devedores purgarem a mora em que incidirem, nas mes-

,

mas 24 horas, desde que pague à CREDORA a importância de Cr$ 2.075.074,76,
correspondente ,os prestações em ,atrazo desde 01.04.83 a 01.08.84. Nóo o �a:zendo será penhorcido um Terreno situado na cidade de Gaspar-SC, n� Balr�oMargem Esquerda, ,à Rua Antônio Augusto Isensee, que dá acesso à Rua, LUIZ
Franzoi, contendi! a área de 7.236.00 m2, edificado com uma casa Residencial
de Alvenaria, com .c área de 160,87 m2. E para .que chegue ao conhecimento de
todos � ..ninguém possa alegar ignorância, determinou o mesmo jui.z a expediçãode presente edital, que deverá ser publicado na forma dq lei e .aflxado cópia na

sede deste Juízo no lugar de costume. Dado e passada nesta cld�de de Ga�par,
aos vinte' 8 nove dias do mês de agosto de mil novecentos e oitenta e CIRCO.

Eu, Eulina Ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi,

Gaspar, 29 de agosto de 1985
PEDRO MADALENA - Juiz de Direito,

JUIZO DE DIREITO DA (OMARCA DE GASPAR - SC
EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS COM .e PRAZO DE 20 DIAS

, ,o Doutor PEDRO 'MADALENA, juiz de Direito da Comarca de ,Gaspar, Esta�o de Sa�ta �atarina, na forma, da lei, etc. .. FAZ SABER, a quem o presenteedital de citcção c:�m o prazo de 20 dias vir ou dele conhecimento tiver, quep.or parte de DC?MI�GOS GON�ALVES, brasileiro, casado, Militar aposentado, residente na localidade de Boa Vista, estrada geral s/n.o, município de Ilhota, nestaComarca, foi apresentada uma Ação de Usucapiõo Especial sobre o imóvel a'seguir descrito: Um terreno rural com orea total de 109.810 metros quadradossitucdo na localidade de Boa Vista no município de Ilhota, neste Estado, co�
as seguintes medidas e confrontações: Frente ao Oeste medindo 139,00 metros
com a, Estrada Municipal Sertão da Boa Vista. fLmdos a Leste igualmente medindo 139,00 metros, confrontando com terras de José Testoni; extrema do lado
Norte em 800,00 metros com terras de Francisco S<mtana e do lado Sul em 780,00metros com Pedro jacob Lamim. Na referida ação, foi designado o dia 01/11/85,às 09:30 horas, para a audiência de instrução e julgamento. Ficendo cientes de
que não contestando a ação, presumir-se-êo aceitos como verdadeiros os fatos
narrados no inicial da referida a,ção. Dado e passado nesta cidade de Gaspar,
aos cinco'dias do mês, de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco. Eu,Eulina Ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi.

Gaspar, 05 de setembro d. 1985
PEDRO MADALENA - Juiz d., Direito

JUIZO DE DIREITO'DA COMARCA DE GASPAR-SC
,

Edital de Citação com o prazo de 20 dias,
O doutor PEDRO MADALENA, Juiz de Direito da Comarca de

Gaspar, Estado de Santa Catarina, n.a forma da lei,. etc ...
Pelo presente Edital cita Eliana Marta Behnke Pereira, bras., ca

sada, que se encontra' em lugar incerto e não sabido, para_ que
responda, querendo, no prazo de 15 dias, ao� termos da Açao d�
Separação Judicial Contenciosa n." "104/85: que 'Ih� move Jose

Carlos Pereira, brasi lei rc, casado, escrrtutano, �esJde�te �esta
cidade, na Rua Doralicio Garcia, 259., Na refenda .�ça? fOI ,d�
signado o dia 22-10-85, as 09 horas, para a audiência pre�la,
de conciliação, após o que, correrá o praz,: para contestação.
Ciente a senhora E'iana Maria Behnke Pereira de que nao con

testando .a acão prazo legal, presumir-se-ão aceitos pela me�
roia" O� fatos�contra' ela alegados. E ,pará que chegue ao c?nheCI
menta de quem interessar possa é expedi?o o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Dad;> e passado nesta
cidade de Gaspar, aos vinte e três �jas do mes. de setem�ro �e
mil novecentos e oitenta e cinco. Eu (as) Eulina l.adewiç Sil
veira Escrivã, o escrevi. - Gaspar, 23 de setembro de, 1985

,
- PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

Estado de Santa Catarina,
PODER JUDICIÁRIO

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR

Edital de Praéa (extrato art. 687 do SPC)'. Ve�da em 1.� p�aça ,

'

no dia 04.1 á.86, às 15 :30 horas (preço superior a avaliaçâo l .

Venda em 2.a praça no dia 18-10-85, às' 15 :30 horas (� ��em
.mais der). Local: Átrio do Forum, sito na, Rua CeI Arls�lha-n�
'Ramos, 229, nesta, eidad«, Processo: Pr�ces�o de Execuçao n.. ,>

'261/83 movidó por Companhia Mercantil Victor Probst con�r.a
Jó-sé Quintino. ;Bens: Um terreno sito' no Lcteamento Jardim

Santa Ana; com área de 420m2, representado pe.lo lote; n.o 18,
avaliado em Cr$ 1. 00.000. Uma casa de alvenaria avaliada em

Cr$ 3.000.000, edificada no terreno acima des�r�to, e uma eons

tru'cão de alvenaria semi-acabada, t mbém edificada no terreno

aci;"a descrito, avaliada em Cr$ 1.000.000, importando. o total

da avaliacão em Cr$ 5.000.000. Dado, e_passado nesta.cld�de..de
Gaspar, a�s vinte de i!gosto de 1985. Eu, Eulina Ladewig Silveira,
escrivã o escrevi. - Gaspar, 20 de agosto de 1985.

PEDRO MADAL�NA - Juiz de Direito

JUIZO- DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR-SC

Edital de Praça (extrato art., 687 do CPC). Venda e� 1: Praça
no dia 21.10.85, as 16 horas (preço superior a avallaçaol.,
Venda em 2." Praça no dia �,4,11,85, as 16 horas (���em
mais der). Local: Átrio do Forum, sito na Rua

_

CeI. �nst"l<)no
Ramos, 229 nesta cidade. Processo de Execuça� n. 6661i34
movido por Helmuth Julius Ziehfuss e Bruno Zlehfuss, co�tra
Clésio João Mondini e Outros. Bens: Um terreno com a area

de 366.000 (trezentos e sessenta e seis' mil) metros quadra-
dos situado na localidade de Garuva, registrado sob n.O .

R-I'-2.413 em 16 de abril de 1979, avaliado em Cr� .

60.000.000. Por este Clési'o João' Mondini; Uno Mondini e sua

mulher e a Cerâmica Aliança Ltda., na pessoa de seu represen
tante i��d' ficam intimados da Praça acima designada. Dado e

passado nesta cidade de Gaspar, aos primeiros dias do mês de
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco. Eu,' (Eulina L.
Silveira), Escrivã, o escrevi. - Gaspar, OI de outubro de 1985

PEDRO MADALENA: Juiz de Direito

ONEDA
Indústria e O'omércio de Brinquedos LI,da.

DELICADEZA E REQUINTE EM MADEIRA ENVHHECIDA E NATURAL

- UTILIDADES DOMESTICAS PRÁTICAS t I-,,�AVEIS.

Rua Vidal F. Dias, 84 - Bairro Belchior Baixo - Font-. °-(\847

GASPAR· se
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Empresários preocupados· com omissão da CODISC
Os ernpresarios de Brusque, ano passado.

em. reunião havida no Salão Nobre Entretanto, para surpresa dos
da Prefeitura Municipal, manifes- empresários, já foram atendidos os

taram ao Prefeito Celso Bonatelli .. municípios de Blumenau, R i o do
sua preocupação com o descaso da Sul e Gaspar, ao passo que o pra-
CQDISC em saldar os compromis-

.

IZO estipulado pela própria CODISC
sos assumidos com ii instalação do' para a .entreça de um terreno des
Distrito Industrial de Brusque. tinado à implàntaçâo de microem

presas em Brusque, já venceu no

.início de setembro e, até hoje', se
quer foram iniciaaos os serviços de

terraplenagem. O grande problema
é que algumas empresas que se

instalariam neste distrito indus
trial, já

.

desistiram de fazê-lo e,

ante à inércia da CODISC, provi
denciaram instalações adequadas
com seus próprios recursos.

empresas. .

•

Se foram analisados os com

promissos assumidos c o m as em
.

presas atingidc.Q e que já possuem
área destinada à relocaçâo necessi
tando apenas de terraplenagem, o

abandono é ainda maior, pois ne

nhuma "providência foi tomada pa
ra a execução desses serviços.

Em vista disso, a ACIB, ACIM
PEVI, Prefeitura, Sindicato e a Câ- '

mara de Vereadores deverão esta

belecer uma forma de pressão pa
ra 'viabilizar esses atendimentos
compromissados.

A omissão das autoridades
competentes se caracteriza com

maior nitidez, levando-se em con
ta que foram feitos levantamentos
em 84 e março de 85 para aten-
der empresas com necessidade de
relocar-se, visto que foram dura
mente atingidas pelas cheias do
ano passado e, até agora; somente
foi adquirida 'J a pequena área
que atenderá a' uma minoria de

A . preocupação está baseada
no fato de o Secreta rio da I ndús
tria e Comércio Etevaldo Silva ha

. ver garantido a prioridade para o

municipio de Brusque, considera
do o mais atingido pelas cheias do

Microempresa
-1-ua O

se pensa
em a co,

.

- �

que esta
naca eça
eto o
mun o.

.,1'

( Ivo ..Marcos Theisl

A micro-empresa é uma pequena organização.
que -- como â gr3nde empresa -- está empenha
da em produzir bens e. prestar serviços de que as

pessoas (consumidores). necé�sitam. Mas as se

melhanças param por aí. Deste ponto em diante,
existem apenas diferenças e bem significativas •

.

Para bem caracterisar a micro-empresa, é preciso
explicitar o que a, diferencia da grande empresa.
A sua compreensão passa, inevitavelmente, pelo
entendimento do que é pr�prio dela e não será

. nunca próprio da grande empresa •

A principal diferença entre micro e grande
empresa é que a primeira abrange um mercado
local com menos- consumidores. Aparente
ment�. Por que? Por que a micro-empresa está sob

controle de um ou poucos "proprietários"; que a

_ dirigem. Na grande empresa, uma verdadeira bu

rocracia o (s) dono (s) não tem grande controle .

.

Os" acio�istas transferem a direção para uma equi
pe de "tecno-burocratas" que tem o �ode� �e fa

zer e desfazer o que consideram o mais eficaz e o

mais eficiente. Note-se, também, que deste po
der - que implica na maioria das vezes um mer

cada bastante mais abrangente '-'- decorre uma

maior dissociação entre empresa e comunidade. A
.

sociedade tem muito maior controle sobre uma

micro-empresa do que sobre uma grande empresa.
Assim, numa sociedade democrática, é mais ade

quada a existência da pequena organização empre
sarial que, pela sua ,própria natureza, se relacio
na melhor com a comunidade,

Outra diferença important�' diz respeito ao

,tipo de relação entre empregado e empresa: Na

grande empresa, com uma profunda divisão do tra

balho. o empregado realiza· uma única e específi,
ca tarefa que o aliena do próprio produto que aju
da a criar. Na micro-empresa, o empregado rea

liza várias tarefas, exercitando a sua criatividàde
e I,iberando o seu talénto. Argumenta-se, en. con
trapartida, que a remuneração de trabalho na

grande empresa é maior. Isto está eerte apenas
em parte e quando está existem algumas boas ra-

.

zões por trás. No próximo artigo, será ex�minado
o tema da rel1!_uneração na micro-�mpresa, b e ín
como as razões mencionadas. '.

BANERJ
BANCO DO ESTADO DO RIO OE JANEIRO.

Agências em Blumenau.Plorlanõpolís e Criciúma
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,Tupi e Glória- empataram: 2 x 2
Três jogos encerram ne,stt

:domingo o primeiro turno da Taça
"Bruno Reckenberg". - Cruseiro x

,Tupi, Glória x Floresta e Vera,
Crus x XV de Outubro. Nos jogos
do último domingo, Tupi e Glória
empataram em dois tentos. O XV
de Outubro venceu Cruseiro pe
la contagem mínima e o 'Floresta
,foi derrotado pelo Vera Crus por
lxO.

CLASSIFICAÇÃO
o- GIQria, com 6 pontos ga-

�..

nhos, continua liderando o c a m

peonato da LBF. Em segundo está
o Tupi c o m 5, em 3.° Floresta
com 4 e em 4.° o Cru%eiro, XV
de Outubro e Vera Cruz c o m 3
pontos, ganhos.

TAÇA CREFISUL

Resultados de domingo: Ju-.
ventude lxO Água Verde; Flórida
3xO Caramuru; Serrinha 3xO Vas
co da Gama; Liberdade 4x 1 Gua-

rani; Horizonte 1 x5 Itoupava; Bo

tafogo 2x 1 Divinéia; Glória 1 xl
Primavera e Corinthians 1 x2 Cru
zeiro.

PRÓXIMA RODADA

Vasco da Gama x Guarani -
Liberdade x Serrinha - Corin
thians x Água Verde - Juventu
de x Flórida - Horizonte x Bo

tafogo - Div1"_éia x Itoupava -
Primavera x Cruzeiro e Corin
thians x' Glória.

Jogos. Estudantis de Pomeroae
comscam sábado

I

Éstá marcado para às 9 horas
deste sábado, no Ginásio de Es
portes, o cerimcmal de abertura
dos IX Jogo:;;_�studantis de Pome

rode, ato que contará com a' pre
sença do prefeito Eugênió Zirnrner
autoridades e convidados, Na pro
gramação deste primeiro dia serão

disputadas as modalidades volei
mirim MF (10 horas), Xadrez Mi
rim F (14 horas; na ASPMP), e ci
clismo -mirim e infantil, prova Km
contra relógio na Av. 21 de Janei
ro (16 horas) .

PROGRAMAÇÃO
Dia 6/10 -' futebol de salão

única fase classificatória (8h), Xa
, drez Mirim M (8 h, ASPMP), Ci-,
clismo 'mirim e infantil - prova de

-Cínema
CARLOS GOMES
Sábado, 20 h. Harry Tracy,

Caçado até a Morte (14 anos).
22h A Prisão (18a.) Domingo
repete a programação Í1 o s horá
rios 'I 9 e 21 ho_ras.

CINE BUSCH 2
Sábado, 20 e 22 horas, ,

do

mingo 16, 19 e 21 horas - Mi
Ilhas duas Mulher�s (16 anos) .

CINE BUSCH 1
Sábado às 20h, domingo às

14,16, 19,21 h - Rambo II - A
Missão (14 anos).

,CIRCUITO MOGK
"

Sábado, às 20h (Blumenau)'
Doce Baby Leve (16 anos) . ln
daial - No Limite da Realidade
(16 anos). Timbó - Variações do
Sexo Explícito�! 18 anos). Domin-

go às 16, 19 e 2111. (Blurnenau)
Doce Baby Love (16 anosl . ln
daial às 20h: Ou Dá... Ou desce
(18 anos). Timbó, às 19 e 21 h.:
No Limite da Realidade (16 a.L.

" Vendedor
,í,

PRECISA-SE

COM PRÁTICA
em vendas,
que tenha veículo.

Informações
Fone 32-0744.

resistência (9h).
Dia 7/10 - Atletismo .mmm

MF, local CE. Dr. Blumenau (8h).
Mini-valei única MF, ginásio de

esportes (8h), xadrez única MF e

infantil M - ASPMP (8h).
Dia 8/10 - Atletismo única

MF no CE. Dr. Blumenau (8h).
Xadrez única MF ASPMP (Sh),
futebol de salão mirim/infantil
(8 horas).

Dia' 9/10 - velei mirim/in_'
fantil MF (9 h.I,

I

Dia 10/10 - Tênis de mesa

única/mirim/infantil MF no Giná
sio de esportes (8h).

Dia 11/10 - velei mirim e in
fantil MF (8h).

Dia 12/10 - Punhobol ,infan-

Timbó
De 4 a 12 de outubro, Timbó

realiza seus Jogos Estudantis, 12.0
JESTI, tendo por locais o Pavilhão
Municipal, Casa da Cultura, Colé
gio Leoberto Leal, CG, Guairacás
e CCT. Frederico Donner, numa

promoção da Prefeitura Municipal,
4." UCRE, 9.0 SIE e CME.

Dentre aa.modahdadec a se-

til na SE Floresta (Sh}. Futebol
de salão única, fase final (Bh) •

Volei mirim/infantil MF (14h).
PARTICIPANTES
Dos IX Jogos Estudantis de

Pornerode estarão participando e

CE. Dr. Blumenau, E.B.E. José Bo

nifácio, E,B.E. Prudente de Mo
raes, E.,B.M. Olavo Bilac, E.B.M.
Dr. Amadeu da Luz, E.�; Almi
rante Barroso, E.M. Dr. Bonifácio
Cunha, E.M. uque de Caxias,
E.M. Nilza Silva Guenther, E,M.
Osv�ldo Cruz, E.M. Pereira Oli

yeira, E.M. Raulino Horn, E.M. Ro

drigues Alves, E,M. Victor K o n

der, .E,M. Vidal Ferreira, E.E. Tes
to Central Alto, E.E. Ribeirão Re

ga II e E.E. Ribeirão Wunderwald.

rem disputadas, constam atletismo
masculino e feminino (4 catego
rias), basquete MF (1.' categori )
futebol de salão masculino (2 ca

tegorias), handebol MF (2 cate

gorias), natação MF '(4 catego
rias), tênis de 'mesa MF (2 cate

gorias) , tiro MF (2 categorias)"
voleibol MF (2 categorias) e xa
drez MF (3 categorias).

Os cerca de 400 funcioná
rios do Grupo Bamerindus, em

Blumenau, vão promover 'sába,
do, na sede 'dà Associacão dos
servidores Públicos Mu-;'icipais,
em Ponte do Salto, o "Torneio
Dalto dos Reis" de futebol de

..salão e bocha (feminino).
,

_ As disputas vão envolver
funcionários do Bamerindus nas

-agências, Centro -e itoup.ava, e

. Bancários promovem
"Torneio Dalto dos Reis"

de outros setores, como, Proces
samento de Dados, Transportes,
Compensação e Bamerindus Cia.
de Seguros.

O Prefeito Dalto dos Reis.
vai entregar os troféus meda
lhas aos primeiros colocados nas

duas modalidades, durante festa
de ,c�:mfrat�rni%ação preparada
pelos atletas na própria sede da
ASPMB••

Campo
Neutro

LAURO LARA

PATROCíNIO
A Creme r, uma das mais

tradicionais empresas blume
nauenses, acaba de eralizar o

sonho de uma tricampeã brasi
leira, a enxadrista blumenauen
se Regina Lúcia dos Santos: a

dotou-a como atleta pessará a

patrocinar suas competições nos

grandes tabuleiros brasileiros.

E dois tabuleiros de duas

grandes competições esportivas
já esperam pelos xeques geniais
da tricampeã - o dos Jogos A
bertos, em Brusque e o Cam

peonato Brasileiro do ano que
vem, seletivo às OlilJlPJa�a_s.

Conheço pouco a Regina -Lú
cia, mas sei que e I a irá retri

buir, com expressivas vitórias, o

apoio que passa a receber da
Cremer.

ENDURO

! O II Enduro Cidade de Blu,
menau, certamente vai arrepiar
:a moçada no d i a 20 de outu

bro, na genial promoção da E

quipe Blumenduro e patrocínio,
da Artex e Universal Veículos.

Pilotos de todo Brasil pre
sentes. De Minas,' Paraná, Rio
Grande do Sul, São' Paulo e os

"catarinas" em grande estilo,
com largada às 8 horas 'da ma

nhã do dia 20, em frente a

Moto Jap, na R. 7 de Setembro
e o término previsto para às 17
horas na AI. Rio Branco.

'

As inscrições podem 5 e r

feitas na Moto J a p pelo fone
(0473) 22-4997.

FOGO SIMBóLICO
Sairá de Concórdia dia 10,

percorrendo inúmeros muruci

pios, chegando -a Brusque no

dia 17, anunciando a abertura
do jubi leu de prata d�s Jogos.
Abertos de Santa Catarina.

No campinho improvisado
pelo seu pai, Yaldir Gessner, ur)'l ,

camr-eâo do futebol de salão,
'que' Já 'defendeu as cores da
CME de 61'lmenau e Timbó, in
tensificou ,

'- treinos diários

que são complementados no lpi
ranga. E um verdadeiro c a m

peão tem a humildade que o

pequeno Ivan demonstra ter.

NOM E TROCADO
Ivan Gessner, campeão de

basquete infantil pele Ipiranga
de Blumenau não é de fazer
"cara feia", por pouca coisa. E

por isso mesmo, em duas legen
das em fotos publicadas da sua

equipe, seu nome f o i trocado.
Mas como ele sabe que o im

'portante é competir, não foi por
tão pouca coisa que o seu en

tusiasmo diminuiu.
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