
"Jogos Abertos são uma farsa"

Pomerode teve cota

do ICM reduzida -

A redução de 10 mi
lhões na cota do

-

ICM
da'última quinzena,
causou estranheza ao

prefeito Eugênio Zim
mer , de Pomerode. "O
curioso, disse, é
que nesta época do
ano as vendas aumen

tam e como consequên
cia, aumentam o reco

lhimento". Jã a ver

ba do Fundo de Parti
cipação dos 1I.1unicí
pios do Governo Fede
ral teve um aumento de 40:S r a últ'ima
parcela, sendo d�stinada a Pomerode a

impotância de c-s 340 mí Ihoe s .
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'lente para vigiar e .denunciar e ao

ll!:�smo tempo chamar a todos os cicla

daos, entidades, orgãos públicos e

especialmente os jornais, r�dios, te
levisões, para declarar resistência
aos agressores, numa. guerra aberta

por mais cara que nos venha a custar.

Muitas �mpresas não mais anuncia

rao conosco e nos deixarão enfraque
cidos pela falta do respaldo que d�
a �ida e encoraja a luta devido aos

seus g r ndes interesses, fazendo de

saparecer os incômodos sem .contudo

eliminar a'nossa disposição de conti
nuar procurando aliados para ·esta te

refa que é de total segurança.
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Devida
a redução do combustivel pe

'.0 governo federal em dois anos,

as empresas tiveram, economicamen

te, mudar a sua fonte de energia e a

opção imediata-primitiva foi a madeira

com uma absorção espantosa e de consu

mo r�pido, o que tem causado o desmata

menta acelerado e criminoso, deixando

o Vale do Itajai "careca", sujeito a

erosoes catastróficas,com a consequ�n
t.e transformação de toda uma região ri
c�mente verde, num deserto que haveré

mos de legar, gregamente, aos nossos

filhos e os netos em tenra idade.

Chegou o momento de chamar, indis

tintamente, a todos para uma medida de

Antes que o deserto nos alcance

emergencia, antes que a vida 'no vale

seia abreviada para uma dezena de anos.

Não se trat� de sensacionalismo,

pois o momento é repleto de notícias

estridentes. �ratà-se do desespero,re
volta e desânimo de quem tem a procu

pação e dever de reservar a vida das

criaturas, ao CaD .r�rio do que fazem

aqueles que visam os lucros imediatos

e que poderao desfrutar mais tarcle da

paisagem alentadora da Suíça.
Nós, como cidadãos e com senso

jornalístico de ver o que consid�ra
'mos errad-o no meio ambiente da I'egião,
estamos dispostos a dar planta0 perma

l1m viva aoPDT'

Durante a inauguraçao das
salas de aula e do lãboratô�
rio de fibras na Escola Rási
ca Estadual João Wiedemann,o
garoto M�rcio Bertoldi co
lheu o governador Esperidião
Amin de surpresa aq solicitar
maior agilização para o Pla
no Estadual de Educação, sem

o uso da causá comó trunfo

político nas próximas elei

ções, recebendo como respos
ta as explicações de Ami.n ,

Márcio concordou e tomado de

grande alegria deu um viva
ao PD'1', ante O sorriso do go
vernador.

.Segundo. uma fonte do PDT,
consta no manifesto, progra
ma e estatuto do Partido, a

promoção e escolarizaçao de

todas as crianças em idade

escolar, além dã reforma edu

cacional que assegure o énsi

no gratuito a todos os níveis
e permite reorganizar a red�
de escolas públicas e gratui
tas para os filhos dos traba

lhadores, além da vinculaçao
da educação com a formaçao
profissional, a pesquisa e o

trabalho, que assegura a li

gaçao entre a formaçao teôri
ca e prática, dentre os mui
t ítens que poderia ser ci
tados.

.

O viva de M�rcio pode se a

tribuir ao fato da grande di

vulgação dos Cieps, conheci
dos por "brizolões" do Rio
de Janeiro, onde "se curte

a escola".
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ACIMPEVI

Blumenau - Navegantes
termina em Gaspar

u

Par a o vereador Lothar Stein(PFL-BL)
dar prosse�uimento ao movimento de rei

v
í

ndí.caçao comunitária pelo término da.

BR-4,7-0, 31umenau-Navegantes t ê uma "g ra
ve missão"". Para Gaspar, até onde che-ga
raro ás obras e que sofre iam a df!Jt1ant4a
de veículos, leves e pesaàos, a parali
sàção das obras é a grave consequência
da (alta de atenção das .autoridades com

petentes pela continuidade nas obras.

Stein lembrou na Câmara as infindã -

veis reuniões realizadas'com a partici
pação de Prefeituras, câmaras e clubes

de serviço de todo o Val.e, al�m àós
parlamentares de todos os part-idos. Gas

par se dã .ao desnraaer de lembrar ":.

papel .e telefone��s gastos "ao Hinistêr:'
o dos =ranspor ce s c u lra inando e om a vis:

ta do seu titular. par� vistoriar a obr2

não deixando além do adeus, urna resoos

ta mais conc.reta do que a simples d�s �

clllpa da falta de verbas.

A imprensa, de "um modo geral, tem d a

do todo' o apoio possível e busca, um�

so lucao , como o vereador b l urnenauen s s

já em r e c'e s so , lembrar (1 c omp ror-i s so

que Brasília tem conosco, lembrando '.:

cada hora a cobranca da PTomessa a ser

cumnric1a, pois "é �osso dever cobrar e

� dever do �inisçério fazer".

,

f:mENTES - MATERiAl DE CONSTRUÇAO
- TRADIÇAO DE .. 57 ANOS -

RUA ea ARlSTILlANO RAfetOS, 441 e 459 - FONES 32.08.03 e 32.07.22

MODA

CASAS dULIO SCHRAMI

GASPAR - se
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Feliz Natal, leitor. Mas veja: se

que doara a municipalidade em maio de voéê fosse um negro sulafricano, em

1986, por ocasião dos festejos alusivos guerra contra o governo de Botha, teria
ao c inquent.enar i.o da empresa. Sera doa- tempo para um feliz natal, entre uma ba

da também uma aEea d terra contígua ã la perdida/dirigida e o funeral de mais

mesma praça, para qu a prefeitura po s+
.

um
í

rmao tanbado? Nem precisamos "i r t ao
sa ampliar a area de lazer disponível. longe assim. E como brasileiro, com a

A concha acústica ser
à

edificada em con vida e a morte tragicamente ligada 1. ao

creta armado, com balanço de 10 metros, FMI, você tera tempo para um feliz na

e paredes de alvenaria, destinando-se a tal, entre um 's a lar
í

o mínimo, um olhar

refletir os sons produzidos, em direçáo __ pidão do filho diante do brinquedo �m

ã platéia, melhorando as condiçoes de possível e a carteira vazia?

audibilidade. Cerca de três mil pessoas Mas não se espante, leitor. Ha mar s

poderao assistir tranquilamente espeta- casos no aqui dã estiagem, na seca do

cuIas sem amplificaçao do som. Quando a Nordeste, nas invasões dos sem-terra,no
eventos de maiores proporçoes, a acústi preço da vida, na morte de um poeta, na

ca poder a ser amplificada para atingir, fane da Etiópia, na resistência dos san

aproximadamente 12 mil pessoas. Um paI dinistas, no desespero homicida de Rea

co de 70 metros quadrados elevado 15m gan, nos sequestras aéreos e marítimos,
.....

' -

acama do n i.ve I da praça, permitira me- nos desastres aereos, eco Lóg i cs o e eco-

lhor v
í

sua l
í

zacao dos músicos havendo nânicos, que, na certa, vão fai.ê"::lo pen
-" "

condiçoe� inclusive para instalação _çle sar duas vezes .ante s de

iluminaçao e equipamentos eletroacústi- tando e distribuindo os

c� espe�íficos a cada tipo de apresenta voce puder.
çao. A area construída ser

á

de cerca de Mesmo assim, leitor, feliz natal. Se

9� metros quadrados e para grandes 'espe você puder ou tiver interesse ou mesmo

tacul�s mais de 10 mil metros quadr-ados curios idade, faça a experiência. No dia

. poderao ser. ocupados pelos espectadores. 25, assim que acordar, antes mesmo' de

checar, mais uma vez, debaixo da arvore
o presente recebido, abra o jornal, es

cancare a j ane la e o lhe a rua ; ligue a

TV, o radio, também, e você tera moti
vos de sobra para frear o ímpeto de a

bna çar todo mundo e sair p ar aí dese=

jand o mais efusivo feliz-natal entre
,

, .

beijos, abraços e louras geladas. Você
se deparara com um quadro dantesco: fo

me, doença, dores, guerra, mortes, rou

bos, estupros, devastação, inimizades.
perseguição, corrupção, intrigas dana�
-.

,

çoes, maldiçoes, fezes,_pobreza: um pa-
vilhão de cancerosos esfaimados cevando
a fome no câncer que todos construimos
diariamente_, com requinte, perversidade
e um sorriso de escarnia. De .nos mesmos

e do nosso alto teor de destruição. So-
mos letais. Cuidado, af as te=se ,

.

Mesmo assim,_ feliz natal. Que soa

mais como um grito de guerra do que uma

chamada ã paz. Olhe Blumenau, leitor, a

melhor decoração natalina do Brasil.Mas
pra que tantas luzes? Apesar de tantas,
'as luzes nos impedem uma melhor fiz vi
são da realidade que mais nos deveria a

tingir positi7.amente.
esmo assim, feliz natal.

lou em Jesus' Cristo, por aí?
3ei ter ouvido.

Artex construirá

concha acÚStica

A Artex S/A. e a prefeitura de Blumenau
atraves do diretor presidente rarlos
Curt Zadrozny e o prefeito Dalto os

Reis, assinaram um termo de compromisso
para a construção de uma concha acústi
ca na praça Jucelino Kubitschek, a prai
nha. A obra sera construida pela Artex,

Papai
o conhecido Papai Noel de G�s- parense, o que se realizou nos

par cláudio MUller, ou Canga- 'ultimos 27 anos, A t rad
í

cao ,

lha, como é 'conhecido carinho- que vem desde 1957, numa inici

samente por adultos e crianças ativa do ex-prefeito Paulo �eh

dedirlo urna enfermid�de, não sa muth, com a colaboraçao de em

iu às ruas este Natal de 1985, ,oresas, não foi quebrada e no

Dara a tradicional distribui - primeiro domingo que antecedeu

�io de balas .na periferia gas� n N a�, Milio MUller, f�lh�

de Cangalha, levou a alegri� a

mil,bare� de crianças 5Q1]l a 'd
í

s

tribuiçao de 800 qui los de ba->
las, Desta tradiçio natalina
também tomaram parte, em dife
rentes períodos Ingo Schramm t

Nino l�isa e Nelson Wieniewki.Noel

VAI8 6 S E R

CCft�oHering
�

NATAL 85"'-'

� Pagina 3

sair por aí gr i,
feliz-natal que

Alguémfa
Bem , peu-

Ji'ELIZ NATAL PRÕSPERO 86

SANTA FE IMÕVETS
Ivo Cardoso � diretor
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Indaial presta homenagem a Angela Amin
Em solenidade presidida pelo çovernador
Esperidiao Arnin, foi inaugurada na últi
ma sexta feira em Indaial o "Terminal
Rodoviário ,Angela Arnin", numa homena -

gem da terra natal da primeira dama do

Estado, em reconhecimento as muitas a

ções do Governo Estadual em Indaial. O

novo terminal, obra pleiteada há mais
de 20 anos, foi construido numa área de

7.018 metros quadrados, com 1.450 de á
rea construida e 2.748 de área pavimen
tada, com custo ,de �r$ 2 bilhões ao go
verno estadual e municipal,-Oito _ gui
chês para venda de passagens, quatro lo

,
O Natal é um estado de espírito.
Um momento que inspira paz

e-harmonia no convívio

,àqueles que a gente quer bem.
E a distribuição do que de mais
valioso o homem pode receber:

gestos de' compreensão,
carinho e fraternidade.

,
Que o seu Natal seja assim.

E também todos os dias do próximo ano

INSTALADORA DE aLUMENAU
l=���= � '_-_'_-_--

,

Ecompureza,
simplicidade
e amor

que construímos
o caminho da paz-__
e lia fraternidade.

Prefeito Luiz Polidora

jas, lanchonete e_restaurante, serviço
de som, sanitários e amplo estacionamen
to fazem parte do complexo rodoviário.
O governador Esp i r í.d

í

ao Amin, na sua' e s

tada em Indaial, repassou Cr$ 117 mi
lhões � Prefeitura local para melhori�
em diversos setores.

r.ou)o parte da p rogramacao a l.us-í'va a

inauguração do "Terminal Angela Amin",
houve um desfile de carros 'antí'gos',
exposição de ônibus das empresas que
fazem l',has regulares ã Indaial e a

ap re s en taçao das bandas do 239 B. I. e

Municipal

RADIO SENT:ÍNELA DO VALE

RESERVE SUA ÁGUA DE AMANHÃ
INSTALE UMA CAIXA D'ÁGUA EM
SUA RESID�NClA,

IC?\ SAMAE

�8LUMENAU
Serviço Municipal de Aguas e Esgotos

•

Que a paz, a esperança
e a compreensão,
seja a principal ,

estrutura da integração de
todos os ideais
neste Natal e

no próximo ANO NOVO.

Rel 'oaria e Ótica

ERNESTO

Admin.: Eugênio Zimmer
Nelson Riemer

No alvorecer de
uma nova etapa em nossas vidas,
que a paz
tão àntiga quanto ó amor,

chegue e tome
a todos sein distinção
de cor, religião
ou nacionalidade, para que nós
juntos possemos
tornar a Mensagem de Cristo eterna.

PRIDFEITURA MUNICIPAL
DE POMERODE
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par se dá ao desprazer de lembrar do
papel e tel�fonemas gastos ao Minist�ti
I) dos "'ranspnrtes cülminando com a visi
ta do seu titular para vistoriar a obra
não deixando além do adeus, uma respos�
ta mais concreta do que a simples des �

cu lpa da falta de verbas.
A imprensa, de um modo geràl, tem da

do todo o apoio possível e busca, uma

soluçãõ, como o vereador ,blumenauense
j á em recesso, lembrar o comp rom is so
que Brasília tem conosco, lembrando a

, cada hora a cobrança da promessa a -ser

cumprida, pois "é nosso dever cobrar e

� dever do Ministério fazer".'

Para o vereador Lothar Stein(PFL-BL)
dar prosseguimento ao movimento de rei

vindiçaçao comunitária pelo término da
BR-470, Blumenau-Navegantes, é tima "gra
ve missão". Para' Gaspar, até onde chega
ram as obras e que sofre com a demanda
de veículos, leves e 'pesados, a parali
sação das obras é a grave consequência
da falta de atenção das autoridades com

petentes pela continuidade das obras.
Stein lembrou na Câmara as infindá -

veis reuniões realizadas com a partici
pação de Prefeituras, Câmaras e clubes
de serviço de todo o Vale, além dos
parlamentares 'de t.odôs os partidos. Oas

Blumenau»

Navegantes
termina-em

Gaspar
-----------_ ...._------

: Nasce'
I um Novo
I Ano...
I
I
I
I
I
I SCHMITZ & CIA. LTDA.

I
ARTIGOS DQMES'T'ICOS ASSTJ LTDA.

Que o Novo Ane traga, a Paz,
,

a Esperança e
o Amor entre os homens.

... e que ele traga
a alegria e a compreensão
aos corações
de todos os homens.

dOTEL E RESrAURANTE

GASPAR - SC

Qlffi NESTE DIA, TODOS OS HOMENS CONSIGAM FECHAR

O CIRCULO DA PAZ, no AMOR E DA ESPERANÇA.

E SE PREPAREM PARA O ANO NOVO QUE ESTÁ NASCENDO.

--

FELIZ NATAL

E FELIZ 1986

SÃO OS VOTOS DAS EMPRESAS DO GRUPO CIRCULO:

INDÚSTRIA DE LINHAS LEOPOLDO SCHMALZ S/A.

ADP-PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A.

NOVEL::lUL S/A.

PLASVALE - INDUSTRIA DE PLASTICO no VALE LTDA.

GASPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

r.IRCT�O COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.-

li
,

CiRCULO
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NATAL!/

Que
as

manifestações
de j�bilo
do Natal

e Ano Bom
se estendam

por todo
o transcorrer

de 188&;
numa aura

de paz
e prosperidade.
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são os votos da

'.�

Plasvale
aos funcionários,
a comunid.ade, clientes

e fornecedores.
"

QUE ESTE ANO
QUE NOS IRMANÓU EM LUTAS

E ANSEIOS COMUNS,
FINDE COM UM NATAL I
SUMAMENTE FELIZ .

I
E COM OS MELHORES AUGÚRIOS I

PARA 9 ANO VINDOURO. I
SAOOSVOTOS

____
QU�CONSIGNAMOS__ J

AElmPEUI

ASSOCiação Comercial e Industrial da Micro

c Pequena Itajaí[mpresa do Vale do

No alvorecer de
uma nova etapa em nossas vidas,
que a paz
tão antiga quanto o amor,

chegue e tome
a todos sem distinção
de 'cor, religião
ti! nacionalidade, para que nós
jUntos possamos
tornar a Mensagem de Cristo eterna.

são os votos da
cÂl1ARA MUNICIPAL DE.

HERCULANO WEBER

Presiderite
VEREADORES E FUNCIONÁRIOS

GASPAR

Blumenaue ses!
Est-amos nn final do exercício de

1985. Um ano que representqu.

mudanças básicas para nosso país,
-Um ano que representou reflexos

positivos aos municípios
brasileiros, onde a democracia fez

a Nação acreditar em n os rumos.

E Blumenau ergueu-se das ruínas
de duas enchentes para tornar a ser

a cidade jardim, a cídade.
.

progessista de sempre, demonstrando

a capacidade altaneira de um povo

soberbo G forte. E neste espírito
de luta, de solidariedade, de

harmonia, de paz e de esperança que
a Câm�ra Municipal de Blumenau

saúda os blumenauenses,
stimando-lhes um Natal de Paz e um

Ano Novo bem melhor. As bancadas do

PBDB, do PDS e do PFt e a Mesa

Diretora unem-se ã alegria reinante

em comemoração ao Nascimento do

Senhor.

Iyo Hadlich
Presidente
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GAZETA

ECONOMICA·

IVO MARCOS THEIS

MICROEMPRESÁRIOS COM O MINISTRO
FUNARO

O Presidente da Confederação Na

cional das Micro e' Pequenas Empre
sas, Pedro Cascaes Filho, e demais
membros da entidade, foram recebi-
dos em audiência pelo Ministro da

,.Fazenda Dílson Eunar o , no ii l-t ímo
dia 3 d� dezembro.
Dos' v;ários assuntos discutidos na

ocasião, os representantes das Mi

croempresas e60 Ministro Funaro de
d

í

caram especial ênfase ao "Pacote
Fiscal" recentemente baixado pelo
governo. Houve total concordjinní.a
por parte dos microempresários com

os pontos privilegiados no "paco-
te", desde a prog res s

í

ví'dáde da
"

tributação até a abrangência essen

cialmente social nele contidos. A
única diferença de opiniões ficou
por conta da gravação dos ganhos
financeiros, que para os represen-
t an t'es da entidade foi muito modes
ta. Para eles, a especulação finan

•
ce

í

ra deveria ser mais duramente

tributada, de maneira a que estes

recu-;:sos pudessem vir a ser aloca
dos produtivamente.
Na mesma oportunidade Pedro ,Cas'
caes Filho e demais membros da Cqn
fed ração das �icroempresas solici
taram ao Ministro Funaro o seu a-

'poio ã campanha que a entidade pre
tende deflagar ,no sentido de capi
tàlizar a microempresa nacional.
Assim, microempresários e governo

�

(da Nova República!) estreitam la-:
ços de sol-idariedade que podem vir
a inverter a tendência prevalescen
te nos anos de autoritarismo, du
rante os. quais era pr i.v

í

Ieg
í ado

principalemente o grande capital
estrangeiro. f: a vez das micr oem-:

presas brasileiras!

ACACIO BERNARDES
4DV06100)

DR. ACACIO BERNARDES
DR. JOiO LUIZ BERNARD!S
ORa. TERElItr:.: BONFANTE
ORa. ISOLDE INtS LENFERS
DR. ROMULO PlIZOlATTI

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

.

Rua XV de Novembro, 342 - 2.0 aRdar - conjs. 201 • 202 • 20l
Fnnp.:' 22·1402 - BLUMENAU - se

III ; FES'I"A POMERAl�A
10 a 20 de janeiro, 1986

Exposição Industrial, Pecuária a Artesanatos
Concurso de Bolos, Cucas, Geléias, Sobremesas e Llcore.

Passeios da Carro de Mola, Apresentação de Bandas e Bandlnhas
Bailai Tiplco•• Parques. Dlvertlmen\ I e Gastronomia

·�obe ..

. a cidade mais 'alemã do Brasil
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�Somos o maior

�I
produtor nacional

..... de

A cultura do fumo é uma das principais fontes de renda de 50
mil famílias rurais distribuídas em 182 municípios.
E o nosso produto é da melhor qualidade. Das 153 mil toneladas
colhidas nós 90 mil hectares, expressiva parcela destina-se ã
exportação.
Apro\Ieí1ando os efeitos ,residuais dos insumos e propiciando
cylturas sucessivasnuma mesma área de temi, a Secretaria da

, Agricultura e do Abastecimento vem participando de campanha
estimulàndo o cuttiw de milho ou feijão após o fumo.
E, 'a exemplo de outras lutas empreendidas por pequenos

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

No ceso do fumo participou efetivamente, ao lado dos
agricultores,de reuniões preliminares para detennin�ão do
custo de produção e atuou decisivamente em reuniões para

fixação de melhores preços. Sempre na defesa dos interesses do
pequ� agricultor, vem acompanhando e fiscalizando o
ProceSso de,classificação do produto junto às indústrias.

Acreditando assim que governar é também tomar atitudeS finn�,
e corajosas.

��1..��AO AMIN E

. '-... I
.

VICTORFONTMA·AN03�
CU.RINDO ACARTA DOS CATARtNENSES

SECRETARIA DA AGRICULTURAE DOAlASTECIMEN iO

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PDT investe no homem em 86 e

faz planos para as eleições
qualini consolidado, ha perfeitas cond'í'

çoe s de um grande trabalho, transforman
do o Parti�o na segunda grande força de
Blumenau. "Em 86, conti'Tl'ua • 'estaremos
disputando, as e l e i çoe s , com candidatos
à Assembleia, Camara Federal, Senado e

Governo do Estado, além de preparar o

Partido para a grande luta nacional, on

de Brizola sera o Presidente da Rep�bli
ca e ainda a organizaçao do PDT para 88
redimir Blumenau, o homem blumenauense,
assumindo a Prefeitura".

.

.',

'Peliz Natal! Feliz Ano Novo!

Ao fecharmos as portas de nossas

atividades de i985, a Administração
MuniCipal vem expressar ã Comunidade
e a ,todos ós amigos, o seu mais
profundo econhecimento pela
colabora�ão recebida, desejando ao

mesmo te�po a cada um mui�a paz e

harmonia, s aiide e prosperidade
durante os dias do novo ano de 1986.
Que o Natal represente no seio de cada
família' o espírito de fraternidade
vivida como manifestação
fundamental do desenv;lvimento de

to�os: a paz do senhor esteja com

todos nós. Que as bençãos de Deus se

multipliquem durante o Ano Novo e

que as esperanças de dias melhores
se concretizem no bem estar de cada
cidadao como resultado positivo
da justiça social que desejamos�
IA Administração Municipal deseja um

Feliz Natal e um Ano Novo
com muita prosperidade a todos.

Irig o Ce rme r
Prefeito �unicipal de Timbó.

"o grande investimento do pnT, de'Rlume

'nau, para 86, é o homem, a sua redenção
,

a sua valorizaçãoi a busca das soluções
para as grandes prioridades, alimenta -

çao, sa�de, educação, habitação e justi
ça". A dec Laracao é do p re s iden t e do

Partido, Acacio Bernardes ,

'

�firmando
que o PDT entra no novo ano �ensandb
nesses problemas'. "Numa cidade onde a

�ltima coisa que se pensa é o hDmem, no

ser humano, numa cidade onde a desadmi�
nistração municipal se preocupa com tu�

do, menos com o ser humano, esta' é a me

ta prioritaria do PDT de Blumenau". Fa ������������������������w��������������������

làndo no campo partidario" ' Bernardes·
disse que o Partido, hoje com a sua con

vencão realizada, com um diretório for�
te e representativo, com urna comi'ss�C'
Executiva em condições de perfe..i to fun

cionarnento, com o Instituto Alberto Pas

"""���"""""'.�•. �.".".�".��.�'.• '.'.�'�..'.'.'...•
�
..

�

..•.
,

..
�

..
�

....•.....•..............
,

�;��J'
.

. ... O

.' .......•...('�....
,...-

',

0 ....•..ti -'

,'..

s.:

FOTO MARY

[JiJ11VOf/OANO

ESTA'
NASCENDQ
Queo amor
seja a causa

e a conseqüência,
o impulso

e a ação,
a esperança e

a certeza
d mais amor.

Prefeitura Municipal de Indaial
Luiz Polidoro • Prefeíte
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Quero-Quero: após 20 anos, o asfalto

o prefeito de Blumenau, Dalto dos Reis,
e o Secretário dos Transportes, Marcos

Rovaris, cortaram a fita inaugural da

primeira etapa das obras de implantaçao
de asfalto na pista do aeroporto Quero
Ouero, obra na qual foram investidos
Cr$ 4,8 bilhões de cruzeiros, com a par

ticipação da Prefeitura local com Cr$

Que o mundo luminoso
brilhe para você
em 86trazendo dlegria,

. paz e prosperidade,
e:;T1 cada novo dia.

Com os cumprimentos da

INSTALADORA

OSMARLTDA.

aos seus clientes, amigos
e fornecedores.

1 bilhão. Coube igualmente ao Prefeito
de Blumenau e ao Secretário dos Trans -

portes, desatarem a fita de reinaugura�
ção da Ponte Irineu Bornhausen, reforma

que custou aos cofres do Governo Estadu
'aI Cr$ 65fr milhões e mais Cr$ 150 mi
Lho e s da municipalidade. Ambas so len í+
dades foram p re s i d idas pelo Covernador

Espiridião Amin que na sua estada em

Blumenau partic.ípou também da inaugura
ção"do g�binete odontologico do Colégio
Pedro II, da pOqse de Ernani Pamplona,
como coorden�dor do Colegiado da Admi�
n

í

s t racao Piib Lí ca em Blumenau e de sa

las de aulas e labQrat�rio de Fibras na

Escola Básica Estadual João Wiedemann.
,�-----------------------------------------------------------------------------------

---

Dignificamo-nos, trabalhando.
Sentimo-nos felizes, colaborando.
A todos aqueles que OI brearam
conosco nesta cruzada anual,

nesse reconhecimento.
Boas Festas

e Feliz Ano Novo.
São os votos d�

PREF. MUNICIPAL DE GASPAR

TARCiSIO DESC'HAMPS
Prafailo Municipal

LUIZ CAIL'OS SPENGlER

Vice-prefeito

BANDEIRA DOIS
O prefeito Dalto dos Reis assinou o de

creto 2.567, de- 02 de dezembro, que au

toriza a ut
í lazaçao da bandeira II .o s

taxis de Blumenau no período de 12 a.3l
de dezembro, durante as 24 horas do t:1i.-.
a. Atendendo a solicitação do Sindicato
dos C�ndutores Autonomos de Veículos Ro
.doviári.os de Rlumenau e parecer favorá
vel do Seterb, o prefeito quer, assim,
fazer justiça para esses trabalhadores
autonomos que não tem direito aos bene

fícios previstoa pela legislação traba
lhista, como décimo terceiro salário,fé
r�as e outras.

EDITAL DE NOTIFICACÃO

Por naõ ter sido encontrado

no endereço a mim fornecido ou se

recusado a tomar ciência, faço sa

ber, aos que o presente edital vi

rem, ou dele conhecimento tiverem

que, deram entrada neste cart�rio
títulos, par s�r protestado cón

tra o Minemercado Ainigão: Valor
Cr$ 595.650, vencimento 20.11.85,
credor: Raeder Plasticos Ltda.

Gaspar, em 20 de dezembro de 1985
(ass.) Julio César B. dos Santos
Oficial de Protestos.

Tudo o que quisermos
dizer, alguém

algum dia, já disse.
Não queremos nos

repetir a cada ano.

Portanto, nos limitamos
a dizer uma

palavra que encerra tudo:
AMOR neste NATAL.

Cesar M unch

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

,• Foi uma alegria para TANIA FIORINI

o primeiro lugar na Noite das Panteras

f'
com a Rivage super de gente idem. Chi

co, um FM a mi 1, chamou as be Lzz oc as

.
para a passarela, usando t raj es bran

� cos da Bharath e biquinis da San Conra
f, do. A Minolta registrou todas as mulhe

f res bonitas da noite.

i • Apesar de todo o incômodo que sem

: pre da, a Cristina Co l laço , uma mulher
f que trabalha suando a camisa da Coca

: Cola, esta feliz com as reformas na Fa

� zenda Campo Novo.
.

r.

t �Falo do Cab mais embaixo. F lo do

� Cao mais em cima. Só sorrisos com re

: cente acordo operacional firmad entre

� a DPZ e a Direcional.

f • Uma alegria de ver no "'edes co (Bal
� near í

o Camboriú) a venda de infinidade

I de produtos de micros e pequenas empre
r sas' recomendadas pela Acimpevi.
�
.

+: Descansando alegremente o OI e re

cu?erando energias em Cambu esta Berna
dete Spengler, sempre em vias de video.�

Cao Bering, inspirado ?elos fluidos
natalinos e. em meio as muitas obras
de arte que enviou de presente a08

mais chegados, no risque-rabisque
da sua Direcional, visuali�ou um

Noel um tanto estranho para o Natal.

Oua�quer semelhança com meu amigo
Horacio Braun é pura coincidência.

E tem casal mais bonito no mom�nto
para transmitir amor e fe l i cidade Y
Vera Fischer e perry Sal1es, apôs.as
férias de mais de 600 apresentações,
trat�o ao sul a peça "Negócios de Es'

tado", pretendendo incluir Blumenau
no roteiro.

Pausa-
{r Ê o que e.sta fazendo Cesar MUnch,
j ovem política, ao sol e mar, traçan
do planos para 86·do seu PDS quê'_esta
prestes a trocar de nome.

{rApôs a difícil batalha política' do
ano, o senador Jaison Barreto faz sua

?ausa em Camboriu, recuperando ener

gias para continuar a remar a barca
nova que é o PD .

{t Cesar Deggau, como muitos, faz sua

pausa entre a agência de viagens e o

lar no Bar Kriado, um local inteligen
te nos finais de tardes e noites blu
mequentes.

{rJa o Santino Peixer, um dos donos
da noite de Blumenau, da um tempo e

prepara-se para dupla comemorac�o no

dia 31:_reveillon na sua �agles e co

memoraçao na passagem de ano de idade
nova.

�fugêni6 Zimmer para apenas para os

brind-es tradicionais de f í.naF'de ano ,

1'em pela frente, de 10 a 20 de ianei
r�, a III fESTA POMERANA. E la �amos
nos

CINEMA

. ....

MAD MAX,ALfM A CÚPELA DO TROVÃO,filme
americano dirigido por George Miller,
com Mel Gibson,

.. Tina Turner, Frank
'T'ring, Angelo Rossito. Terceira par
te de uma.série iniciada com Mad Max.

Aqui, a civi1izaç�0 foi des�ruida e
uma nova sociedade muito violenta
surge no deserto. Um dos rituais des
sa nova geraçao consiste num duelo
de vida ou morte, d ísputado numa are

na em forma de cúpu1a.No meio desse

povo surge Mad Max, que uma tribo de'
crianças perdidas aguarda como salva
dor. Dia 25 no CINE BUSCH l, em cores

censura 14 anos.

CINEMA no TEATRO CARLOS GOMES

A partir do dia 25, Sérgio Reis em

O FILHO ADOTIVO

VIAÇAO VfaDE VALE
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

Rua llajaí n.' t853 -- fene: 32-0G30
&ASPAR - SANTA CAJARlNA

B
8UE

BUERG
BUERGER
ERGER·
GER

R

BUERGER
calçado, @" confecçoe,

CAMISARIA. CALÇADOS IUERGU LTDA
.

'RUI XVd. Nonmbro.4S& r.I;22.8284
89100 Bluntenlu se
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GAZETA no VALE

"Jogos Abertos são uma farsa"
"Os Jogos Abertos passam a ser uma

"farsa" e seus dirigentes manipulados".
Foi àssim que o prefeito rngo Ge�mer,
de Timbó, definiu a maior competiçao do

esporte amador catarinense, durante um

contato com a imprensa na última semana.

Para ele, após 25 anos de' Jogos Aber

tos, está ocorrendo um ,disvirtuamen
to progressivo dos objetivos colocados.

"O que se pretendeu, diz, era levar a

nossa gente a uma prática sadia do es

porte, estimulando os catarinenses de

todos os municípios a participarem ca

da vez mais intensamente das mais diver

sas moda l i dade s e.spor t í.vas, para me lho

rar a qualidade estadual nas competi
ções. E o que ainda praticam os peque

nos e os m�dios municí�ios, mas � o que

estio deixando de fazer alguns �os

'grancles municípios, que buscam a cac'a

ano atletas de outros estados com o ob

jetivo único de obter maior númerb de

�edalhas e' trof�us, sobrepondo as glô -

-
- -. . • 11

,ria& a educaçao e prat1ca esport1vaS .

Ce rmer foi ainda mais incisivo quan'"

do afirmou ser o investimento destinado

a formaç�o espotiv� dos filhos da terr�
aplicado em atletas estranhos, des�imu
lando a participaç�o dos pequenos e mé

dios municípios nos Jogos Abertos. t!�'.:á
fizemos esse alerta à Comissao Central

OrganizadQra, nos jogos realizados em

Brusque, mas n�o fomos ouvidos, como

tambem n�o o foram os demais municípios

que fizeram o mesmo protesto".

BOCHA
A equipe do �elinhot do bair

ro Fo r t a l ez a , s az r ou+s.e Lam

neã da b�cha ponular de Rlume

nau promovido pela Prefeitura

�!unicipa!, recebendo na últi
�a semana o troféu do prefei�
CD na 1 to dos Reis, durante ce

rimônia de entrega de prêmios
no Centro Cultural 25 de Ju

lho, O r ad i a l ist a Adolfo �:ol

te, organizador do t0rneio,
que se"realiza nela nona vez,
fa Lou en nane de todos os oar

ticípantes, salientando a de

cisiva particiDaçâo da Prefei
tura. Em 29 lugar classifi

cou-se a eauiD� do Manduca (:1.
gua Verde); em 39 - SinésioO
toupava �orte), em 49- "a lmor
Garcia(Três Peixinhos), e� 59

Rruno(Badeniurt) e em 69 - Ca

choeira(Fortaleza).

�.
I�
GAZETA DO VALE

. fone (0413) 22-9441

relu 0413.935

rngo Germer:"é hora de repensar os Jo

gos Abertos, colocando um ponto final

nas decisôes estúpidas dos organizado -

res que se esquecem que o dinheiro pú
blico tem uma finalidade pública e o po

vo exige uma p re s t aç ao de contas".

Insistindo que os Jogos'Abertos se

transformaram numa disputa de profissio
nais, pagos a peso de ouro, rngo Germer

sugeriu a criaç�o de um novo tipo de

competição, onde os atletas estranhos a

• ., - #I

SEMINARIO DE EDUCACAO FISleA
Será realizado em Flõrianôpolis, de 27 a 31 de janeiro de

1986, o 39 Semí nari o Nacional e 19 ,Seminário do Cone Sul'

de Educação Física, destinado a professores, pesquisado

res, álunos e outros profissionais do ramo, objetivando

levar os participantes a estruturar uma nova atitude'meto

dológica do trabalho diante da complexidade atual e prome

ver maior integraç�o entre profissionais e estudantes, a

traves da troca de
í

nforma coes e conhe c imentos técnicos,.

Um Natalfeliz, repleto de paz.
Um ano novo com muitas alegrias

e degrandes realizações.
É o que lhe desejojunto aos

seus famüiare.
Blumen 8

Santa Catarina, que aqui ��o .residem,
nem tem laços maiores, possam ter seu

espaco, por�m fora dos Jogos Abertos,
.que (levem continuar com os obj etivos co

JcadC"s pelo seu idealizador.
'

"Protestamos veementemente contra es

se estado de coisas, diz com certa irri
.

.,._
"..... "

taçao. Pela contrataçao de atletas es-

trangeiros" e contra o d i sv i r tuament o

dos objetivos legítimos dos Jogos Aber

tos de Santa Catarina". Prometendo .de-'

fender os atletas da casa, aqueles que

nasceram e que aqui residem, o Prefeito

acha que e hora de repensar os Jogos A:
bertos, colocando um ponto final nas de

cissões e s t.up id as dos organizadores que,
se esquecem que o dinheiro público in

vestido pelos municípios tem uma finali

dade pú:blica e o povo exige uma presta

ção de contas, finalizando por dize�

que a s it.uaç ao deve ser mudada "ou os

Jogos Abertos de Santa Catarina corr:em

o risco de sofrer um esvaziamerto estar

reccd r , já a'partir do próximo ano".

SC �M 59 E 69

A equipe catarinense, formada por 19

atletas, 11 dos quais de Timbõ, classi
ficou�se em 59 lugar no masculino�. 69
no feminino no Camoeonato Brasileiro de

Atletismo (para menores de 14 anos), re

centemente, obtiveram o 29 e 39;lugares
na competiç�o, de nível nacional.

Canto do Rio quer o titulo

Começam no dia 2Q de

janeiro os teri:namen
tos físicos e t�cni�
cos do Canto do Rio,
do bairro Garcia,com
vistas ao campeonato I

da la. Divisão de A.,.. i
. I

madore s da LBF. Se+ I
_.

I

gundo o tecru co Ne 1- j
s í.nho ,

considerado

pelo departamento de

irbitros da Liga co

mb o melhor-treinador do ano no amado

rismo blumenauense pelo grande emp�nho
no setor ,de d í.s c ip Lí.na, da equipe que

dirige, pretende �ontar com todos os a

tletas emprestados a outros clubes co�

mo Luizinho Tempes t ade ,
Du ia ; Nilson,

Geraldo e Jonas, emprestados ao FlôrÍ",

da, além de Haf fezaoLí. C ex-Paysandu) ,

J rge (ex-REC) e �fádo (no Vera Cruz),
e outros profssionais.que est�o rever

tendo suas carteiras para o amadorismo.

Nelsinho, que foi vice ca peão do Oua�

drangular da Primavera, pretende mon

tar uma grande equipe para 86,' visando
a cúnquista do título máximo.
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