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GASPAR

Servidor
,

.

.teré 72·t de
o Prefeito de Gaspar, Tarcísío

Deschamps, falando ontem à GA

ZETA DO VALE, disse que a

administtação municipal concede

r6 um .eumento de 100% do'
INPC (72% atualmente)' aos ser

vidores municipais a partir deste

mês. Reunido com assessores e a

comissão que estuda este aumen

to, Deschamps procura inicialmen-

te justificar a medida a ser adota
da como um "ajuste salarial" e

não reajuste. "Atualmente esta

mos realizando uma avaliação do.
nosso quadro de funcionários para
saber quem realmente está por
merecer melhores salários, sem

descrirninacão
'.

partidária, procu
rando sai er apenas quem está au

xiliando a .administração munici-

OKTOBERFEST - 85

Iracema Hinschin, Rainha da Oktoberfest 85, ladeada pelo Prefeito Dalto dos Reis, Go
vernador Esperidião Amin, presidente da Câmara de Vereadores, Ivo Hcdlich e pelo

Comandante do 2�o 81, CeI. Hcns Hellmuth Gerha.rd Boehme.

.

Os festejos da Oktoberfest lem inícip
mais cedo neste feriado nacional com

.

abertura às 10h30min no complexo Ja

Proeb, com. a presença da" Gotzbaum
'Kappelle. da Alemanhã -às 22. horas,
sma hora apés o concurso nacional de

. tomadores de Chope, em M�tfo. O pon-

to alto do domingo será o desfile oficial· .

pe.la Rua 15 de Novembro, às 9 horas.
Também no 'domingo os portões serão
abertos às 10h30min. No dia 13 che
ga a ,Blumenau Helmuíh Hoegl e seus

músicos, a banda oficial' das Olimpíadas
da Alemanha e que ficará em Blume
nau até o final dos festejos .

c,," ..

pai". Negando qualquer tipo de

distinção de raça, cor, credo ou .

mesmo política ("90% dos funcio-
.

nários internos foram empregados.
por outra] administrações'i, disse),-

l
. o Prefeito acredita que o aumento

a ser concedido imediatamente e

que ele deverá autorizar já neste

início de semana, poderá ser 1n-'
clusive superior aos 72%_ "Além

da avaliação do nosso quadro •

funcional, o que determinará me

lhores vencimentos, nós ainda es

barramos no problema de arreca

dação" e cita a queda no Fundo

de Participação dos Municípios
mas finaliza por afirmar que o

13° Salário já está garantido pe-
los depósitos no sistema de pou
pança.
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C,AMAROO ULIA.NO'
.

Ministro dos Iranspcrtes Afon
so Camargo assina convênio dia,
12

-

em Brusque com a Prefeitura
Municipal, no valor dÊ) Cr� 450

.

milhões a fundo perdido, para a

pavimentação de vias públicas no
município, inclulndi as ruas Da
_niel Barni, Manoel 'Tavares e

Henrique Rosin.

Secretário do Trabalho Sérgio
llliano esteve em Blumenau para
palestra na Acimpevi, ocasião em

que liberou à Associação um equi
pamento gráfico off set.

.

Na ocasião reafirmou o inte
resse do Governo Amin . em aju- i

i
dar os pequenos. , I

I

i
I

JaisoTI.es16;desligaqo do PM"D13
.

'.1'.
"

•

Em documento entreque na úlfima
quintafêirs ao juiz José Roberge, de
Forum da Comarca· de Blumenau,
através seu pai, Tupy Barreto e o
advogado Aldo Sannford, o senador .

Jeison Barreto, oficializou o seu des
ligamento do PMpB, devendo ingres
sar antes \. _dJ. 15· de novembro no

PDT, segundo informou um assessor

em Brasília. Outra tente ligada ao.

Senador, adiantou em Blumenau que
o seu i qresso nas fileiras do PDT
deverá' ocorrer no próximo dia 19,

.: quando da visita do governador leo-
.

nel Brízele a Santa Catárina. Para o
assessor de; Jaison Barreto em Bhi�

_': _.'

menau, Jaime Iéíes, "o P�1DB per
deu o seu maior líder e a atitude
do Senador foi o maior prejulzo que
o paríido sofr�u. em 85" . Teles, que
falou rapidamente com alguns jcr-

,_

na listas locais, acredita que muitas'

lideranças' do PMDB deverão acom-

psnhar Barreto no PDl, eníraque
cendo ainda mais o Partido em San
ta Catarina, atualmente presidido por
PedroJvQ Campos causador, no en

tender de Teles, da divisão parfi'dá"
ria que chegou ii estás consequên-

, elas, I
I
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feira da Indústria de Brusque
deve registrar record de público

estands de 9 Í:n2 (3x3) e o horário

de visitas foi fixado entre 10 e 22

horas, de segunda a sábado, per
manecendo fechada aos domingos.
Segundo fontes daCOMUTUR.
espera-se um total de 100 mil vI:
sitantes que proporcionarão um

volume de vendas superior a 5

bilhões de cruzeiros:

de o interesse . na procura de es

paços, prevendo-se a insuficiência

de instalações para todas as em

presas que pretendem montar es-

. tando no local. �

A Comissão Municipal de Turis
mo de Brusque está mantendo

'contatos com as empresas inte

ressadas em expor seus produtos
na Feira da Indústria de Brusque,
a realizar-se no período entre 10

de janeiro e 14' de fevereiro de 86,
no Pavilhão da FIDEB.

Até o momento, tem sido grau-

���i:

Para 1987, o Prefeito Celso Bo

natelli já assegurou a ampliação
da FIDEB, passando de 1.000 m2

Alunos da FEPEVI
recebidos por Amin
Alunos da 3a. Série-V doI? Grau do Colégio de Apli

ração da FEPEVI, de Itajaí, estiveram no Palácio Santa '

Catarina, sendo recebidos no salão de atos pelo governador
Esperidião Amin.

Segundo'explicaram as professoras que acompanharam
05 26 meninos e meninas, a viagem a Florianópolis foi de

estudo e a delegação aproveitou rara visitar vários pontos
da Ilha. O comparecimento ao Palácio foi um dos alunos,

que desejavam conhecer de perto o governador Esperidião
Amin c formular algumas perguntas.

No encontro, alguns estudantes perguntaram sobre as

�,tividad�s de Esperidião Amin à frente' da administração
estadual e fizeram pedidos relacionados com :o �estudo em

Itajaí.
No final, o Governador recebeu uma placa de prata e

os agradecimentos do aluno' Deynes Cachoeira de Oliveira,

que, em nome da' turma, lembrou os benefícios que o Gó....

vemo Estadual tem oferecido à FEPEVI. Deynes disse, que
"nós .sabemos do seu interesse em nos ajudar, por isto so

mos imensamente gratos".
-_ ........__ .. _._ .. _._ .._-------

LEVE NO CORAÇiO Ó "COBAÇÃO DO VALE"

,
'

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR r se

EDITAL DE CITAÇÃO COM o PRAZO DE zo. DIAS

Citacão de ARNO VALDIR MALESKE e sua mulher CARMEUNDA RUSCZYK

MALESKE, brasileiros, casados, residentes em lugar incerto e lGio sabido. Proces

so de Execução nO 049/85 que lhes move Brcdesco Sul S.A. Crédito Imobiliário.

O Dr. PEDRO MADALENA, Juiz de Direito desta Comarca, de Gasp:Jr, Es

tado de Santa Catarina, na forma da lei, etc... FAZ SABER, ,o' 'todos, quantos
o presente edital virem, conhecimento tiverém ou ainda interessar posse que por
intermédio deste ,ficam citados ARNO VALDIR MALESKE e sua' mulher CARME

LINDA 'RUSCZYK MALESKE,. dos autos acima mencionados, para que paguem

no prazo de vinte e quatro (24) horas, a quantia de Cr$ 13.943.342 (treze

milhões, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e querente e' dois cru ..

zeiros) ,' acrescida de juros de mora, multa, correçõo monetária, despesas preces

suiais, honorários de advogado e demais cominações legais, ou ofereçam 'bens à

penhora. Não o fazendo procederá o senhor Oficial de' Justiça o' penhora em

tantos bens quantos bastem para assegurar à execução. E para que chegue ao

conhecimento de todos e ninguém possa, aleg_ar a 'ignorância, .determinau 'a mes ..

'[.
mo Juiz a expedição do presente edital que deverá ser publicado na forma. da
lei e afixado no lugar de costume. G<sspar, 13 .de setembro de 1985. Eu, Eulina

Ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi,

PEDRO MADALENA - Juiz de Direito
'"

para 2.000 m2, comportando en..

tão, 84 estands.

"A ampliação só não foi possí
vel este ano devido ao" altos in

vestimentos que os Jogos Abertos

exigiram", explicou o Secretário

Geral da Comissão Municipal de

Turismo Rolf Kaestner.

Em, 86, a Feira mostiárá 42

Funcionários do Sesc· terão
��.

aumento acima do IMPC

JUIZO DE D!�EITO DA cOt"'AP.fA DE f'" c. :.
- se

'Edital de Praça (extrato art. ç87 do - rpcl.
.

't em la Praça no dia
31-10 .. 85, às 16 horas (preço superior a cvo'iocõo l. v"., ;., cm 2ª Praca no dia
14 .. 11 .. 85, às 16 horas (a quem mais der). Lo�"I' Á',' ,',: Forum, sit� na Rua
CeI. Áristiliano Ramos, 229 nesta cidade. Pr-ocesso rl" E ��,r,iío na 666/84 movido

nor HELMUTH JULIUS ZIEHFUSS e BRUNO ZIEHFt!,S. "ontra CLÉSIO JOÃO
MONDINI e Outros. Bens': Um terreno com a áre" ,-!.� :í66.000 (trezentos e

sessenta e seis mil) metros quadrados, situado no !.,- ""�dc de Garuva, regis ..

trado sob nO R-l-1.413 em 16 de abril de 1979, (!'''1:1'1do em Cr$ 60.000.000.
Por este Clésio João M1lndini; Lino Mo"di"i e sua mu1n"y � (! Cerômícc Aliança
Ltdc., na pessoa de seu representante 'Iegal ficam i'1ti'l>!lrlos da Praça acima

designada. Dado e passado nesta cidade de Gaspar, ao primeiro dia do mês de

outubro de mil novecentos e oitenta e cinco. Eu, Eu:ina L. Silveira, Escrivã, o

escrevi. - G<sspar, 1 de outubro de 1985.
'

Os cerca de 8 mil funcionários

do BESC em todo o Estado terão

um reajuste de 91 % retroativo a

IOde setembro deste "\0, 1,15%
acima do índice cedido (89,85%)
aos bancários de todo o País; a

través 'd� dissídio coletivo d ca

tegoria.
O anúncio foi feito pelo gover

nador Esperidião Amin, durante
reunião no Palácio Santa Catarina

e que contou com' a presença: de
15, superyisores

.

regionais e, fun

cionários de primeiro escalão do

BESC; do presidente do Banco,

Carlos Passoni Júnior, além d.

presidente do Sindicato dos Bancá

rios de Santa Catarina, Renato

Ghellero e do presidente da Fede

ração dos Bancários do Estado.
Pedro Natali.

Segundo explicou Carlos Pas

soni Júnior" o reajuste acima do
.

dissídio
'"

dos bancários, deveu-se

ao bom desempenho do Banco e.

principalmente, ao esforço de seus

.funcionários· que "colaboraram
bastante na recuperação financeira

do BESC, .que já' saiu do verme

lho".

Juiz de Direito

1
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furb abriu inscrições para
curso bésíco de reruculíure

JOSÉ ENOOENÇA MARTINS

AUTOiNO'MIA UNIVERS�:ÁRIA
Inge,rê.neias lul'arD,as e Exlernas

o acordo conseguido, entre as lideranças do PMOB, PDS e PFL, na sessão
da última sexta-feira da Câmara de. Vereadores (escrevo no sábado, e ainda
haverá mais duas sessões, segunda e terça, para discussão e votação dó projeto
que 'regulamenta as eleições diretas na Furb), marca, para alguns,' não para mim,
nem para os estudantes, um avanço, considerável no caminho das eleições di
retas, na universidade de Blumenau.

Para mim, 'este acordo, com base numa eleição proporcional que contempla
um' peso de 35% para estudantes, 35% para professores, 20% .para a comu

nidade dita do Prefeito e' 10% para funcionários da FURB, não passa de um

acordo do medo do voto universal e se reveste num atraso considerável para
o aperfeiçoamento da vivência democrática, no âmbito da comunidade univer
sitária.

Todavia, mesmo acanhado e arquitetado para exorcizar o pavor que o voto

secreto, direto e universal ainda provoca em Iguns segmentos ditos esclarecidos
da própria univérsida.de, o acordo das lideranças partidárias e universitários de
fine as diretas na Universidade e afugenta, para longe, uma indefinição que

parecia querer, tomar corpo maior e forma mais distinta, a partir do momento

em que a ingerência reticente do Conselho Universiário da Furb decidiu que

pode opinar sobre as diretas e, pasmem, tem o' poder de inventor a forma e o

tempo mais' indicado para que as diretas se realizem.
Se a questão é a 'autonomir da universidade (este o argumento de alguns

para jus fi ficar a ingerência do Conselho Ur.iversitério l, esta tanto corre riscos

perigosos com a ingerência do Prefeito e seu projeto, quanto com a inqerêncio
do Ccuselho Universitário, composto, atualmente, por, pessoas pouco ou quase na

da preocupados, séria e clcrcmente, com a questão das diretas. Com uma agra
vante: a possibilidade de pressão de estudantes e professores aos vereadores e

ao Prefeito é muito meis efetivo do que aos conselheiros. Na Câmara, as ses

sões são abertas e a elas podem assistir quem desejar. Das reuniões do Conselho.
só participam os conselheiros, são fechadas, ao contrário. Pior, ainda, as deci
sões' tomadas no Conselho nunca. chegam, oficialmente, ,à comunidade universi
I'ária. Chegam, apenas, posições individuais, às vezes, até antagônicas, próprias
de quem quer mais confundir do que explicar. Mais ainda, continuamos espe
rando as decisões do Conselho Universitário, nas suas últimas reuniões e uma

posição oficial sobre as diretas, posições solicitadas, verbalmente, na última

semana.

Enquanto demorem, diga-se apenas que, diante do nova fato, ou seja, o

acordo da Câmara � na expectativa de que o Conselho Universitário acate c
"

decisão dos vereadores, marque-se, para bem breve, as eleições diretas- e que
os candidatos possam deflagrar s�as campanhas. AS DI RETAS podem recuperar
a Furb como a universidade que' a maioria quer, e' podem, além disso, criar a

.

NOVA FURB que todos estão tentando encontrar, até fora do próprio Conselho

Universitário.

FOTO MARY
Fotos para casamentos, aniversários e batizados;' álbuns para retraias,

filmes coloridos. Em promoção bolsas, álbuns, chaveiros.

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

OASAS JULIO SGH�AM'M
MODA - PRESENTES - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

)oçÕES: 30% À, ViSTA - 20% À PRAZO

- POUCOS DlAS,-
,

-, TRADIÇÃO DE 57 ANOS -

RUA ca ARlSTILlANO RAMOS, 441/459

EN;C'ONT�O CULTURAL PARA PRESERV'AÇiO
'DA IU1EA D'E' rUOR;A'ÇÃ'O IEM PIDMEROiDE

o Instituto de Pesquisas Tec

nológicas-IPT düFURB, em con

junto com a Escola Técnica do

Vale do Itajaí-Etevi a Associação
Catarinense de Criadores de Rãs
ACCR a Superintendência de
Desenvolvimento da Pesca-SUDE
PE, promoverão, de 21 a 26 de

outubro, no anfiteatro da Funda

ção, o I Curso Básico de Ranicul
tura Nacional,
O professor Dorvalino Furtado

Filho, presidente' da comissão or

ganizadora do evento, explica
que "o objetivo primordial do cur

so, além do aprendizado básico

para início do cultivo, é a integra
ção entre ranicultores que militam
para o desenvolvimento da ciência
ranícula".

Segundo a programação, o con

teúdo do curso, que terá início
dia 21, segunda-feira, se concen�
trará em palestras que visam re

passar informações e experiências
adquiridas pelo grupo de pesquisas
do IPT: as quais abordarão temas

desde a construção do ranário,
suas áreas adequadas, projetos, (J,

'manejo com o animal (alternati
vas de alimentação no processo

racional), sua anatomia e físiolo

gia, até o estudo da ranicultura no

contexto econômico catarinense.
As atividades culminarão no

dia 26, sábado .com aulas práti
cas que serão ministradas nos ra

nários de Soledade (Timbó), Á�

guas Negras (Gaspar) e Paraíso
das Rãs (Porto Belo).

- INSCRIÇÕES -

O Curso Básico de Raniculturn

(com 30 horas / aula), oferece so

mente 60 vagas- para as quais os

interessados deverão se inscrever
na Secretaria da Etevi, sala G-10
da FURB, até o dia 18 de outu

bro, no período das 8 às 12 'e das
14 às 18 horas,
As taxas obedecerão o valor de

Cr$ 50.000 'para os associados da

'ACCR, Cr$ 25.000 aos alunos da

Etevi/Furb e de Cr$ 80.000 para
os demais participantes (pessoas
de outro'} municípios, poderão en

viar um cheque nominal a Furb,
Rua Antônio da Veiga, 140, a

companhado de nome completo e

e endereço), cuja arrecadação se

rá voltada para a elaboração de

apostilas, diplomas e comemora

ção do encerramento.

Fundação Catarinense de Cultura e pre-
feito de Timbó, I"go. Gerrner,

"I

Na solenidade de cber+urc, quando de
verão falar o prefeito EUQênio Zimmer, e

o governador Espiridião Amim, haverá a pa
lestra intitulada' Política t.lacional de Pre

servcçõo Cultural, que será proferida pele
professor Angelo Osvaldo, secretário da

Fundação Pró-Memória. No dia 7, segun

da-feira, serão proferidas sete palestras em

Pornerode a partir das 8 :30' e uma na ci

dade de Timbó as 20:30 horas. Dia 8 acon

tecerão visitas a Antiga Escola e Ccisa dQ
Professor - Monumento Nacional, Antigct.
Fábrica da Regresa São Benedito, patri
mônio municipal, ainda a Região de, Tes
to Alto, esta' última em. Pomerode.

GIEDA
Indústria e Comércio .de Briuquedos Lida.

DELICADEZA E REQUINTE EM MADEIRA ENVELHECIDA E NATURAL

UTILIDADES DO�TlCAS PRÁTICAS E DURAVEIS.

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

Pornercde vai sediar dias 6, 7 e 8 de
outubro próximo o encontro "Ação Culturcl
Integrada: Preservação na Área de -Migm
ção". É uma promoção da .Secretcrie de,
Cultura, Esporte e Turismo e Fundação Co
tarinense de Cultura, com apoio da Sub
"."retaria. do Patrimônio Histórico e Artís-
_J Nacional, Fundação Nacional Pró-Ma

mória. A solenidade de abertura, será dia
6, domingo, às 19h30min, no auditório' do
Conjunto Educacional Dr. Blumenau. A so

lenidade de abertura, deve'rá contar com a

presença do governador Espiridião Amim,
do secretário da Fundação Pró-Memória,
Pr_esidente da mesma fundação, deputado
��Iomão Ribas Júnior, secretário de Cultu-

,.,_ta" Esporte e Turismo do Estado de Sa,nta

_,Catàrina; Udo Vagner, superintendente da
��
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PROVE O SA·BOR
CAFÉ COLONIAL

A MELHOR CO�ID,4 TlPICA GERMÂNICA.
No "Salão de Mármon" do Grande Hotel Blumenau.
- Alameda Rio Branco, 21 - com estaclonemenfe -

. o Secretário de Saúde do Município, mé
dico Fernando Vianna, reagiu à pretensão
da Associação Médica de Blumenou de

reativar o antigo prédio do Hospital Santo

Antônio, alegando falto de leitos hospita
lares na cidade. Garantindo ue não exis
te esta carência, Vianna dis_ que a "As

sociação pretende, com o reativação, com

pensar uma redução de 16% nos interna

ções em Blumenau, determinado recente-.

mente pelo IN'AMPS". Acrescentou não ser

contra o reativação, mas não vê nenhuma
necessidade de adoção do medido. Fernando
Vianna também criticou severamente o di
retoria da entidade representctivc dos mé

dicas, da qual faz parte, afirmando que
o mesma toma decisões sem consultor seus

membros e está interessada exclusivemen
te em executar uma medicina especiclizu-

.

da, esquecendo-se do aprimoramento du
atendimento ambulatorial.

Secretário não vê necessidade
de reeííver hospital S10.IAníônio

JUlZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR - SC
.

EDITAL D'E CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS

Citaçõo de LUIZ CARLOS MIRANDA e JOSÉ SílVIO DE BORBA, brnsilei
'ros, coscdos, residentes e domiciliados em lugar incerto· e não sabido. Processo de
Execução nO 029/84 que lhes move Banco Bradesco de Investimentos S:A.· ,

O Dr. PEDRO MADALENA" Juiz de Direito desta Comarca de Gaspar, Estado de
Santo Catarina, na forma da lei, etc.... FAZ SABER, a todos quantos o pre
sente edital -virem, conhecimento tiverem ou ainda interessar possa .ue por in
termédio deste ficam citados LUIZ CARLOS MIRANDA e JOSÉ SíLVIO DE BOR
BA, dos autos acima mencionados, para que paguem no prazo de vinte, e' quatro
horas (24), a quantia de Cr$ 470.982,02 (quatrocentos e setenta mil, novecentos
e oitenta e 'dois cruzeiros e dois centavos), acrescido de juros de mora, multa,
correção monetéric, despesas processuais honorários de advogada e demais co

minações legais, cu ofereçam bens à penhora. Não o fazendo procederá o senhor
Oficial de Justiça a penhora em tantos bens quantos bastem para assegurar à
execucão. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorõ-ncia, determinou o mesmo Juiz a expedição do presente edital, que deverá
'ser publicado na forma da 'lei e afixado no lugar de costume. Gaspar, 12 de
setembro de 1985. Eu, Eulinc 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 20 DIAS

o Doutor PEDRO MADALENA, Juiz de Direito da. Comarca de Gaspar, Es
tado de Santa Catarina, na forme da lei, etc.... Pelo presente edital cita ELIA
NA MARIA BHiNKE PERE!RA, brasileira, casada, que se encontra em lugar in
certo e não sabido, paro que responda, querendo, no prazo de' 15 dias, aos ter
mos da Acõo d� Separação Judicial Contenciosa n? 40·4/85, que lhe move jost
CARLOS PEREIRA" brnsilairo, casado, escrituário, residente nesta cidade, à Rua
Dorclicio Garcia, 259, N:.i referido cçõo foi designado o dia 22-10-85, às 09:00
horas, para o audiência prévia de conciliação, após o que, correrá o prazo j:'Jta
contestcção. C;;;n�e a senhcro ELiANA MARIA BEHNKE PEREIRA de que não
contestando a ccõo -n') prezo le!l::!, presumir-se-õo aceitos pela mesma os fatos
conrrc ela clc�ados. E pern que chegue ao conhecimento de quem interessar possa
é- expedido o presente edito! que será publicado e afixado no' forma da lei. Dado
e passado neste cidade de Gcspor, aos vinte e três dias do mês de setembro de
mil novecentos e oitenta e cinco. Eu, Eulinc : ladewig Sifveira, Escrivã o escrevi.

Gaspar, 23 de setembro de 1985

PED�O MADALENA - Juiz de Direito

JWIO DE DIREiTO DA COMARCA DE GASPAR - se

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS

Citação de JOSÉ SILVIO DE BORBA e LUIZ CARLOS MIRANDA, brasilei
ros, casados, residentes e dcmicilicdos em lugar incerto e não sabido. Processo de
Execuçêo nO 023/84 que lhes move Banco Brndesco de Investimento S.A.

O Dr. PE;DRQ ;,.,tADALENA, Juiz de 'Direito desta Comarca de Gaspar, Estado
de Santa Catarina, na -forme do lei, etc... FAZ SABER a tcdosvqucntos o pre
sente edital virem, conhecimento tiverem ou ainda interessar possa que por in
termédio desta ficam citados JOSÉ SILVIO DE BORBA e lUIZ éARLOS MIRAN
DA, dos autos acima mencióncdos, poro que paguem no prqzo de vinte e quatro
(24) horas, a quantia de Cr$ 561.605,37 (quinhentos e sessenta e um mil, seis
centos e cinco cruzeiros a trinta e sete centavos)', acrescida de juros de moro,
'multa, correção monetária, despesas processuais honorários de advogado e de
mais cominações legais, ou ofereçam ben� à penhora. Não o fazendo procederá
o senhor Oficial de Justiça a penhora 'em tantos bens quantos bostem para as

segurar a -execuçôo. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, determinou o mesmo Juiz a expedição do presente edital,

lque deverá ser publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume. Gaspar,
12 de setembro de 1985. Eu, Eulina Ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi.

.' PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

/

INSTALADORA D'E BLUMENAU
Associada a ACIMPEVI

i!
VAREJO E ATACADO DE MATERIAL ELnRICO, O MAIS BARATO

Ouando 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

\
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pela Organização Mundial da Saúde pera
a densidade populacional da cidade. "Está

ocorrendo um abuso nas internações, o que

significa que muitos dos pacientes que são

internados poderiam ser tratados ambula
torialmente", afirmou o Secretário. "O
INAMPS detectou isso e determinou lima

redução de 16% na utilização dos leitos,

hospitalares", informou Fernando Vianna,
acrescentando que "é justamente_ paro ten

tar compensar essa redução e' continuar
exercendo uma medicino somente especia
lizada que a Assccicçõc Médica está soli
citando a reativação do antigo prédio do

Hospital Santo Antônio".
Vianna teceu duras críticas a Associa

çõo Médica de Blumenou, afirmando que a

entidade toma decisões sem consultar seus

membros. "Inclusive sou membro e não es

cutaram meu parecer sobre o reativação JB
Santo. Antônio". O secretário também di

rigiu suas críticos ao _presidente. da csso

ciação, Cezar Silig: "ele advoga em causa

própria porque é médica do Hospital Sento
Antônio"•..

Segundo ele, recente pesquisá revelou

que em Blumenau o niímero de interna

ções ultrapasso em 10% o limite fixcdo

.;;-:__..•

ATLAS AUTO PEÇ,AS EQUIP. LTDA.
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

!

,

I !

: '

.,

DENTISTA
Silvio Ramos

RUA 1� DE NOVEMBRO, 701 - FONE: 22-1750

.Blumenau - SC

SALA 104

DR. ACÂCIO BERNARDfS
DR. JOÃO LUIZ BERNARD5
ORa. TEREZINHA BONFANTE
ORa. ISOLDE IN{S LENFERS
DR. RóMULO PIZZOlATTI '

Questões de terra, desapropriações, inv�ntários, questõ�� de família,
( trabalhistaS, comerciais, criminais, cobrança�.

'

Rua XV de Novembro, 342 -,2.° andar - conjs. 201 • 202 • 203.·
Fone: 22-1402 - BLUMENAU - se

ACÁCIO BERNARDES
ADVOGADOS
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PISKE: NOVA REPU'BLICA E'
I

APENAS' SlOCiAN
Ao destacar que a política em

favor dos pequenos no Governo

Estadual "é uma realidade", citar-
80 como exemplo a recente lei

que reduziu. 60% nas tarifas de

energia elétrica para as famílias de

baixa renda, o deputado Osni Pis
ke (PDS), disse da tribuna que
:a Nova República "é apenas um.
slogan de ótima sonoridade, mas de
nenhuma comprovação prática".
Lembrou o parlamentar que as
li

mudanças anunciadas pelo fale-

,=�" -

-. .:;.:.�rr:�������r'··�::,�· '

-:��������
cido presidente eleito Tancredo Ne-. condenadas pelos. opositores do nóvo Governo Federal.

.

ves "não passam de um acalentado regime anterior foi sempre a de O parlamentar criticou também •

sonho". Prova disso, contou, é o que aumentar os preços de surpresa, os frequentes aumentos, das tari
vem ocorrendo na área dá energia não permitindo qualquer provi- fas telefônicas. De janeiro até a

elétrica, onde se sucedem aumen- dência preventiva por parte da gora, contou, a taxa de inflação
tos mensais elevados, empurrando população e dos setores atingi- acumulada está em 116%, o

para o alto cada vez mais a in- dos pela medida, no caso o resi- INPC está em 115,;27%, enquan
fiação. O último desses aumentos dencial, o comercial, o industrial e to as tarifas telefônicas subiram
- disse ..,...... entrou em vigor no, o rural. em 171,4% .

último ena 20 num índice de 9,5%" Assinalou o deputado Piske que "É preciso que se pare, dema-
sem que qualquer aviso prévio este foi º sexto reajuste do ano gogicamente, de ficar falando em

nesse sentido fosse dado à popu-' nas tarif � de energia elétrica, no "Nova" República à custa do sofri

.lação. E uma das práticas; mais sexto mês da administração do menta do povo", disse.

s:-
i

A ERJ
, BANCO DO'ESrADO DO RIO DE JANEIRO.

" Agências em Blumenau, Ftoríanonolíse Criciúma

EJiEtuS....!8u::ua:s:::rm

Microempresa II
IVO MARCO� THEIS

"o que se refere aos salários nas microem
presas - ponto em que se parou no ú!tiino
artigo - é preciso ter em conta que quanto
maior o número de empregados numa empresa
ou num setor da atividade, maiores as íacili
dades para a organização sindical e, conse

quentemente, para as reivindicações, Todavia,
é sabido que, principalmente nos países perí
féricos como o Brasil, as boas remunerações
são destinadas aos íundenárlos. encarregado!
de atividades burocráticas, localizadas no tope
da orçanização, A base percebe praticamente
os mesmos salários ganhos pelos funcionários
de mlcro-empresas. A questão, na verdade, é:

por que estas (as microempresas) não pilgam
mais aos seus funcionários?

Uma boa razão é que há uma concentração
de capital por parte das grandes empresas,
que por sua vez realizem maiores lucros em

razão de não estarem sujeitas a uma concor�J
rência tão ecentuada quanto estão as mÍérà·
empresas, Vale dizer: como a grande empresa'
controla uma maior parte do mercedc..ele rea
liza lucros maiores e consegue' repassar parte
desses lucros aos seus funcionários via eleva
ção da taxa salarial. Contudo, isso não e a re

gra. No fundo, há uma disparidade de rendas
muito grande nas folhas de pagamento das
r;rand:s empresas, Se o mercado tivesse a ccn

formação ,de une "concorrência perfeita", aa
menfer-se-am todos os salários, posto que todas
as empresas terism a mesma quantia de ce-

, pit;J1 e �hrangeriam a mesma fatia de' mero
cada.

Cabe acrescentar, finalmente, que do pon·
to de vista social, a microempresa emprega
proporcionalmente mais pessoas em função de .

ser intensiva em mão-de-obra, enquanto a

grande empresa é i tensiva em capital. Um re
flexo disso é que, quando ocorre uma reces
são como a de f98f�84, a pequena empresa
é mais flexível em relação. a sua capacidade'
do .que a, grande. Esta, por exemplo, demite
sem escrúpulos centenas de funcionários tão
logo sinfa a perda de' pàrte de seu mercado.
A mictoempresa, ao contrário, além de não
demitir tanfos de uma só vez, consegue, mui
fas vezes, mant�r fado ° seu quadro, por este
constituir uma reduzida equipe de pouccsell
pregados. Oportunamente, voltaremos a e..
assunto, para propiciar unJa melhor compre-
ensão da problemática da lÍJic�oempresa. ;
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A cultura do fumo é uma das principais fontes de renda de 50
mil famíllas rurais distribuídas em 182 municípios.
E o nosso produto é da msíhor qualidade. Das 153 mil toneladas
colhidas nos 90 mil hectares, expressiva parcela destina-se à
exportação. ,

'Aproveitando os efeitos residuais dos insumos e propiciando
culturas sucessivas numa mesma área de terra, "a Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento vem participando de campanha
estimulando o cultivo de milho ou feijão após o fumo.
E, a exemplo de outras lutas empreendidas por pequenos

agricultores, o Governo do Estado se posicione em defesa dos
interesses dessa expressiva parcela de nossa população.

No caso do fumo partlclpou efetivamente, ao lado dos
agrtcultores.de reuniões preliminares pára determinação do
custo de produção e atuou decisivamente em reuniões para

fixação de melhores preços. Sempre na defesa dos interesses do
.

pequeno agricultor, vem acompanhando Iç fiscalizando o
. ,." processo de classificação do produto junto às indústrias.

Acreditando assim que governar é também tomar atitudes firmes
-,e corajosas,

"

�

GOVERNO
ESPERIDiÃO AMIN E
VICTQR FONTANA - ANO 3 .

CUMPRINDO A CARTA DOSCATARINENSES � '.

Q' .

SECRETARIA DA AGRICULTU'FiA E DO ABASTECIMENTO'. 1
.,

������--,-----------------------------------����------------���------�----------------------�

j. :.
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I
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DO domi'n.90'
A Praça Juscelino Kubstchck a população terá livros à disposi-:

- Prainha -t--r- estará muito movi

mentada neste final de semana. ,E
a razão são duas promoções da

Prefeitura de Blumenau, através

da Secretaria de Saúde e Bem

Estar Social e Departamento de

Cultura. Na sexta-feira, dia 11,
mais de duas mil crianças dos

Centros Sociais municipais come

morarão o Dia da Crinaça com

diversas atividades programadas
pela SESBES e Departamento de

Educação Física da FURE, . com

apoio do Departatmento de Cultu

ra da Prefeitura.

No domingo, dia 13, é a vez

da promoção "Leitura na Praça",
do Departamento de Cultura, co

mo parte da Ciranda de Livros

da Hoesche. Durante todo o dia,

ção e várias outras atrações.
Pela segunda vez em Blumenau

será realizada a'promoção "Crian

ça na Praça", como parte das co

memorações do Dia da Criança.
Durante t a a manhã de sexta-

_ feira, 2.1 00 crianças dos 29 Cen

,

trosSociais mantidos pela Prefei

tura participarão de atividades re-

,creativas, 'esportivas e artísticas,
na Pra+aha. Elas receberão tam

bém um lanche' e refrigerantes e

terão material para fazer modela

gens, pinturas e outros trabalhos

manuais. Segundo Nina Rosa

Wolff, organizadora da promoção,
"as Crianças na Praça 2" repetirá

. o sucesso do ano passado, oportu
nízando aos pequenos uma manhã

mais feliz e agradável,' ao ar li

vre".

-

LIVRARIA E BAZAR SILVA
MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITóRIO

Rua Coronel Aristiliano Ramos, 580

Uliano reuniu-se com artesões
,

para participar de uma reunião
,

com artesãos de' Gaspar, "esteve

nesta cidade o Secretário do Tra

balho Sérgio' Uliano. Nas depen
dências da Câmara de Vereado

res ele manteve um demorado en

-contra com o presidente da A

GART - Associação Gasparensc
de Artesãos -

_< o Prefeito

MUnicipal Tarcísio Deschamps,
com- o representante 'da Indústria
de Linhas Círculo, Anselmo Nas

cimento, vários artesãos e repre
$entant�s 'da própria secretaria 'e

da FUCAT.

o 'encontro foi motivado po!"
um projeto .apresentado 'pela Fá
'brica de Linhas Círculo' e pela A

QART, visando criar em Gaspar
um posto-de vendas de artesanatos

permanente, utilizando ii matéria

prima local, principalmente a linha '

da .Círculo. - O projeto preyê a

reeuperação (f' prédio da antiga
,estação fer.. _ ,�ária, conservando

,� as' suas características originais,
cotando..se de um centro de trei-

1lamento para ·aperfeiçoar·o traba
'Jb;o artesanal e de lojas para a co-

/,

mercialização do artesanato. - O

local terá ainda, amplo estaciona

mento e uma área de lazer.

O Secretário Sérgio Uliano, de

pois de ouvir as explicações do

presidente da AGART, Rui Zim
mermann, e do Representante da

Indústria de Linhas? foi convida

do a visitar o prédio, fazendo vá

rias observações no que se refere

a distribuição das salas.

Entendeu ser viável a participa
ção da 'Secretaria na r€!fdrmà 'do
prédio, notadamente no que se re
fere a utilização da mão de Obra,
pois ainda que temporariamente
seriam criados vários empregos,
objetivo primordial da 'sua pasta.
- No entanto, disse ser necessá

rio'definir bem qual, o espaço ocu

pado pelos artesãos que, em prin
cípio, achou. muito pouco.

Assim, tão logo seja dirimida

esta dúvida ·'será efetuado o orça
mento. .- Após a conclusão do

orçamento, disse Sérgio' miano,
"os recursos serão liberados com

rapidez, devendo chegar a Gaspar
dentro de :ap(oximad�niente 35

dias."

� :

ARTE
CULTURA

SUAT, A ARTE UN_IVERSATÁRIA
Côm a abertura do IV Salão Universitário de Artes Plásticas, ontem na

FURB, novos artistas surgem com as suas cores, suas linguagens e pro-

postas plásticas.
.

Ao tadó são trinta e cinco valores novos que se postam frente a um

júri, candidetandc-se a um lugar a sombra da grande árvore da, arte, fi
cando a palavra final com três críticos para a escolha dos três primeiros _'

lugares, a serem premiados pelo Bradesco.
' ,

'

-:

I� v eterno vestibular e desde já anteclpames o nosso, apoio e. in
centivo aos não premledes, para que continuem a produzir pois outras opor- ,

tunidades surgirão e não serão 'as prêmlos que limitarão a arte em geral.
O importante, acima.de tudo, é a partiéipação. O prêmio é consequência
do bom trabalho.

"

)

Neste dia 12 a continuacãó do IV, CINE BUSCH I - Sábado, às 20

Festival da .Música Estudantii de Brus- horas. Domingo as 14 - 16 - 19

que. E na parada mais 15 músicas J 21 horas "Sheen - Rainha da Sel

das quais 7 irão para a grande fi· va", livre. Em cartaz até 5� feira.

nal do dia 9 de novembro no Pay
saridu. Quero liberdade (Levi - Floria

nópolis), Homem Calado (Floriano -

ltajaí�� Rock Balanço (João - Blu-
,

menau). Prazer Total (Beta - Brus·

que', Zimbros (Sentapua - ltajaí),"
Sorriso do Amor (Caiçara - Gaspar),
Sonho (Clóvis - Brusque', Amores
Infantis (Marcellus - Brusque), li
lhos de Manitu (Plínio - Navegan·
te�\, Cuidado Johny (Márcio - Blu

menau), Luz de Dentro (Felinho -

Fpoli�i, Solo de Pistão (Edson - Blu

menau), Amor Cristão (Juliano -

BrusquQl,' Ela', era diferente (Anar·
quistas - ltajaí) e Amiga Lua (Ate·
nas - ltajai\.

FEM'USEST

CIME BUSCH II - Sábado, 20 ho
ras. Domingo às 16 - 19 e 21 ho
ras "Amor tem seu preço". Censo 14
anos. Até 5� feira.

CARLOS GOMES - Sábado às 20
horas "Fuscão Preto" (com Xuxa e

Almir Rogério). Censo livre. Às 22
horas "A Rainha do Sadismo". Censo

18. Domingo' às 19' horas "Fuscão

Preto" e as 21 horas "A Rainha do

Sadismn",
CINE fv10GK (ltoupava Nort�' :_

Sábsdo às 20 horas' e domingo as

21 horas "Variacões do Sexo Ixplíci
to" Censo '18. Dómingo às 16 e 19
horas "No limite da Realidade". -

Censo 16 anos.

MOGK INDAIAl -, Sábado, às 20
horas e domingo (mesmo horário)
"Doce, Baby Lave". Censo ,16 anos.

MOGK TlMBõ - Sábado às 2,0,
horas e domingó as 19 e 21 ho- i
ras "Paixões Violentas". Censo 16-
imos.

'L O J A ,H O A N A
VESTUÁRIO

FEMININO - MASCYJjlNO - ·INFANTIL

Rua Áinaro" ·Muller "8Ó
-

• . -' • � - ,I, '

MA:RGEM,;ESQUBR,DA

'"'i

'VIAÇÃO VERD'E VALE ! I
j

TRANSPORTE URBANO; E INTERURBANO

Rua :ifajaí n:o 1853 _, Fone: 32·0030

I,

!
i
i

GASPAR - SANTA :cATARINA

Fone: 32-0360 - GASPAR - SC.

TEATR:O O'IA 26
i

Promoção do' Departamento de
últu'ra da PMB, em cartaz dia 26,
um sábado, no Teatro Carlos Gomes, ,

, a peça "Assustando os Assustados",
I do Grupo Tu Vão. Uma comédia de
Vinicius Wolf com bom elenco,
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Tupi llidera . com� 7� pomos ..�
e poderá ser campeão da Taça

Uma rodada de suf'presas a úl

tima da Taça "Brun.o· Recken

berg". O Cruzeiro perdeu em casa

pela contagem mínima para o

Tupi, que passa a liderar o cam

peonato da .Liga Blumenauense de

Futebol c sendo o mais sério can

didato ao título, caso ganhe 6

pontos nas três partidas que dis

putará em. Gaspar dos 10 que ele

disputará. O Glória, que vinha

liderando a taça com 6 pontos ga
nhos, também perdeu em seus do

mínios para.o Floresta 3x2. No
terceiro jogo da rodada que en

cerrou o primeiro turno, o Vera
Cruz venceu ao XV de Outubro: -

3xl.

TAÇA CREFISUL .

Resultados de domingo, - Vas�
co da Gama 4x2 Guarani. Liber
dade 2x! Serrinha. Caramuru IxO

Água Verde. Juventude Ox2 flo
resta. Horizonte O xl Botafogo.
Divinéía 3xO Itoupava, Primavera
lx2 Cruzeiro e Corinthians lxO

Glória.

FASE FINAL

D.os 16 clubes participantes, 8
são finalistas, divididos em 4 gru
pos.. No Grupo "A':, dia 20.10;

jogam Divinéia X Vasco da Ga

ma. Grupo "B" - Liberdade X

Botafogo GruP9 "C" - Primave
ra X Florida e Grupo "E" - Ca

ramuru X Cruzeiro. Todos os clu..

bes jogam duas partidas entre si;'
havendo inversão de' -ando de

campo nos j.ogos do dia 27. Des

tes 8, quatro disputarão o . qua
dangular que apontará as duas e

quipes finalistas que disputarão a

Taça em caIT?-po, sem nenhuma

regalia por pontos ou maior som'!

de gols.

Ribas Junior libera recursos

para'::os Jogos
-

Abertos_ '

CLAS�IFICAÇÂO
1° - Tupi 7 pontos .ganhos

.

O Secretário de Cultura, Espor-
2° - Floresta e Glória 6 te e Turismo, Salomão Ribas Jú-
3° - Vera Cruz e XV de Oatn- nior,

_

determinou a liberação de
bro 3. verba de Cr$ 100 milhões, para
PRÓXIMA RODADA - DIA 20

-

complementação e compra de equi
Em Rio dos Cedros � Cruzeiro - pamentos e materiais a serem utili

- X Glória. Em Indaial � XV de zados nos Jogos Abertos, que se

Outubro X Floresta e em Testo rão realizados de 18 a 26 deste
Salto - Vera Cruz X Tupi. mês, na cidade de Brusque,

���':�._���

RESfRVE SUA AGUA DE AMANHÃ.
INSTALE UMA CAIXA D'AGUA EM SUA RESID�NCIA.

,SA'M'AE
BWMENAU

SERViÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR se

Editál de Praça (extrato crt. 687 do CPC). Venda em I� Praça no dia

10.IO.ª5, às 17 horas (Preço superior Q ovoliaçãol. Vendo em 2\1 Praça no dia
24 _ 10_ 85, às 17 horas (Q quem mais der l. Local: Átrio do Forum, sito à Ruo
CeI. Aristiliano Ramos, 229,: nesta Cidade de GosPllr. Processo: Processo de- Exe

cução é 188/84 movido por BESC FINANCEIRA S.A. - CRÉD. FINANCIAMENTO
E INiVESTIMENTO contra ROGÉRIO JOSE OLlNGER e ROB·ERTO JOSE OLlNGER.·

. Bens: Três metros cúbicos de madeiro, can�l� serrada em táboas, pranchas e

apro.veitdmento poro tacos, avaliado em 'r$ 480.000. Um terreno situado nesta ci
dade à" Rua Brusque, designado sob lotes n9 07 e Ó8 do loteamento laqueiine
a área global de 1.033,49 m2, em forma itregular, limitando-se 00 Leste em 26,00
metros. no lado ímpar da rua Belarmino Jolio da Silva, a Oeste em 26,32 metros

com tetras de Paulo Deschamps; ao Norte' ;m- 41,50 metros com o lote n.o 09,
pertencente a PQCO Empreendimentos Imobiliários Ltda., distendo pelo rumo sul,
77,80 metros da esquino formcde pelas MIas Belarmino Joõo da Silva.e Brusque,
edificado com Dois Galpões de _aiven9rip comercial e' industrial, de um pavimento,
cobertos com chapa dá cimento .nmicnto, contendo 6.70,70 m2 de área construido,
que recebeu o n9. Tl da Rua, José Belarmino da Silvo. Dito -'imóvel, está matricu

lad� sob. rP 6.231, ficha I do C�rtório da Registro de Im-óveis da Comarca de

Gaspar.' O terreno foi avaliado em Cr$ 5.000.0pO. Dois çalpões de alvenaria Co-
.

ercic], _ovaliados ,em Cr$ 39.800.000. Total da avaliação Cr$ 44.800.000. Pela

presente ficam os requeridos Rogério José 01inger e Roberto José Olinger e suas

mulheres, intimados do praça acima designada. Dado e
-

passado nesta' cidade. de

_Gaspa�,' aos OAze dias do
-

mês de setembro de mil. novecentos e oit-enta 'e cinco.

Eu, Euiina Ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi.
.

Gaspar, II de setembro de 1985.

.

PEDRO MADALENA - Juiz de Direito

A medida foi tomada após a

realização de reunião de avaliação
dos Jogos Abertos, da qual spar
ticipou, além do Secretário de Cul

tura, Esporte e Turismo, o coorde

nado� de Desportos, Ramiro Ru-e....

diger e I) diretor da Unidade �d
ministrativa da Secretaria, Mag
no Vinicius de Andrade.

EX�OSI·ÇÃO SOBRE

OS JO:GOS ABE:RTOS
Ayres Gevaerd e a Comissão Munici

'pai de Turismo de Brusque, farão reali
zar na Casa de Brusque daSociedade
Amigos de Brusque (no Museu Histórico
do Vàle do Itajaí-Mirim\ na Av. Oito
Renaux, exposição sobre os Jogos Aber
fos de Santa Catarina.

Estão sendo selecionadas importantes
peças; como troféus, recerdaçêes. pu
bllcacêes. . fotos, cartazes e inúmeros
objetos para a exposição que estará
aberta diariamente no período de 19
a '26-10-85 das 14 às 18 horas.

Estã'o sendo' solicitados e recebidos
de todo o Estado, troféus, fotos, publi
cacões e todoo material relacionado com

Jogos Abertos' para serem' cedidos a esta
importante e inédita Exposição do Jubi
leu de Prata dos JASC.

I

RIVAGE
da.llcetaria

',' SABADO
14 horas, discoteca infantil

! 22 horas, super som Rivage
DOMINGO

17 horas, super som Rivage '

OAMPO NEUTRO
LAURO LARA

BICICROSS

As feras do bicicross encontram�
se neste domingo, a partir das 8
da manhã no Centro Esportivo e.

Educacional do Sesi de Blumenau,
para a 3ª Etapa do Campeonato
da modalidade.. Da competição
participarão crianças de 6 ii 16
anos e aos melhores caberão os

prêmios das lojas Hermes Mace-
d ': ! ·;�I,fl
o '1" ! ,ji!! )•

. .: ";;_�'1

J ARBITROS

Cinco árbitros catarinenses es

tão desde O último dia 2 em Cas
cavel, atuando nos Jogos Abertos
do Paraná, na m{)dalidade de bo
cha. 'Odir Barni, de Gaspar e que
lidera o grupo, Vitorio Bondaval
li, de BlumenaU, Reinaldo Marce
lino, de Itajaí, Silesio Silveira, de
[;, usque, (Iinto Cordova, de Cha·
pecó e Alcidino Putti, de Chapecó.

PLACAR

A partir destes jogos abertos,
lodos os jogós· realizados no Gi
násio de Esportes da Sociedade
Bendeiraníe

.

(Brusque: . poderão
ser acompanhados através o mo

derno placar eletrônico.

VÔLEI

Dos competentes. Waldemar
Wiesner e Rui Rizzo, presidente

.

e técnico de vôlei, da CME de Po
rnerode,' chega o relatério do
Quadrangularc :)ltermunicipal da
modalidade, reunindo as equipes
da Karsten (Testo Salto), Adblu
(Blumeocw;\ Kolbach (Jaraguá do
Sul) e Dublack (pomerode:'" O ob
jetivo fpi a preparação técnica e

tática'da equipe de • Pememde
com vistas ao Campeonato Esta
dual a ser realizado de 8 a 10
de novembro.

.

TOURAD·AS

Um esporte considerado nobre
na Espanha, tem no Brasil também
milhares de adeptos. Sem favor

àlgum, no Circo Rodeio Balão Má
gico, armado na FOftaleza, em

frente a E.B. Heri'''•rfo .Muller, po
de se epreeiar algb� bom no gê
nero, com os toureiros Bertoni,
Sandokan e Moleza fazendo às

r majores peripécias.

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




