
Pon,ta Aguda naõ !
•

Usuários naõ a:Qr0vam eX:Qeriência
do acesso de ôniblls à Blumenau

J Ap�s vinte dias de experiencia 'VI
vida pelos usu�rios da �iaç�o Verde

Vale, com o novo trajeto de acesso ã
Blumenau por determinaçao do prefeito
Dalto dos Reis, o clima � de revolta
e insatisfação geral.

A decisão do prefeito de Blumenau
em mudar o trajeto e o ponto final
dos ônibus interurbanos, provocou rea

ções em todos os usuários das cidades

vizinhas, ao ponto .d e Ilhota e Gaspar
se recusarem a cumprir a medida.

Os Lamen t ave i s fatos ocorridos en

tre os usuários, policiais e guardas
dé transito nas imediações do Sesi, on

de os ônibus desviam p�ra o anel vi sn.

rio norte em direção da Ponta Aguda,fo
ram motivos para que houvesse a para l i
z a çao do tráfego no centro, de Gaspar,
havendo interferência das autoridades
e lideranças comunitárias de Gaspar e

Ilhota que culminaram nas negociações
com o prefeito Dalto dos Reis.

Após várias reuniões e estudos do

problema, ficou acordado um período de

experiência, com os horários do "pique
indo pela Rua Sete ao centro de Blume
nau e os demais' seguindo pela Ponta A

guda, com redução a passagem custando

r:

20 centavos a m�nos. Hoje -

os ônibus
que seguem atê a Ponta Aguda, trafegam
praticamente vaz ios porque os passagei
ros descem no Bela Vista e tomam outro

cole·tivo para chegar ao .cen tr o de Blu
menau, pagando duas passagens de ida e
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duas de volta, o que s;- torna incômodo
e dispendioso.

Segundo opiniões populares, há um

'erro flagrante na medida do Prefeito:
em qualquer metrópole onde as ruas não
comportam o excesso de veículos� a so

lução é a maior utilização dos vários
coletivos, atê com linhas expressas,
não af as tando os on i.bus.. do cent ro , f a
zendo o povo andar a pé.

Padres ..acusados pela remoção dos pontos de ônibus na S'ete

Não en�ontrando nenhuma, a ce i caça,o
nos chamados g rande s orgpos de impren
�a, uma carta assinada por J. Linderi
berg (Blumenau), 'teve o seu d e s tino
na redação da bAZETA. Iniciango por

culpar a imprensa pelo grande "baru
lho" que fez, primeiro sobre os came

lôs e agora sobre o ônibus intermuni

cipais, Lindenberg responsabiliza di
retamente os padres, "que fizeram fo·-·

go junto ao Prefe�to e este, sem po
der falar, está assumindo"; Usando de '.

,

uma Lí ngnagem bem popular, mui tas as

pas e letras maiGsculas em vermelho,

,

ele diz que primeiro'os padres "ti
ram" o dinheiro do "p ovao" com as"fes
tas" e depois o uti Li z am para c ons t ru

irem dots shopping center, o da Rua

Quinze em estilo enxaimel para não pa
garem o IPTU e o da Rua Sete no pa
drão da Igreja e "isto", segundo ele,
para aumentarem sua renda, para dis-,
tribuirem aos pobres (mais ê?), po
bres esses que vem aumen t ando diaria
mente por culpa dessa mesma "irmanda
de" que em nada colabora para diminu
ir o "explosivo" crescimento "demográ
cico". Referindo-se primeiro aos ca+-

me 1ôs e a "briga", Lí.ndenberg af
í

rma

'que cabe aos padres' t ambêm a ,remoção
dos pontos de cnibus na Rua Sete e de

que eles froçaram o Seterb e o
.. pró

prio Prefeitc a tomar as medidas. Pa-
.i
I
ra ilustrar o seu ponto de vista, J.

I Lindenberg cita a revista Veja, onde

II .
leu dias atrás "que o Papa sempre man

da condolências, mas nunca ( dinheiro

I quando de qualquer calamidade que o

I corra no mundo". O que não seria o ca

I so local, sobre o qual a GAZETA DO VA

I LE abre espaço para o debate, com mar

i gem para um esc Lar e c i.men to da Igrej a.

ASSOCIA',1\O DOS JORNAIS no INTERIOR DE SANTA ClATARINA
.

ADJORI/sc

Pelo presente edital ficam convocados todos os associa
dos da AD�ORI-SC para a Assembléia Geral Extraordinária,
a.realizar-se dia 31 de março de 1986, no Plenarinho da
Assembléia Legisl�tiva do 'Estado de Santa Catarina, às
l�:OO horas em primeira chamada e, trinta minutos apóa
(14:30) com qualquer número de presenças para a s egu i.rrt e

.

OB.UElLUQ_UIA

19 - Alteração do art. 29 do Estatuto,
29 - assuntos gerais.

Ga·spar,. 11 de março de 19�6,
(as.) Silvio Rangel de Figueiredo - presidente
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JUIZO DE DIREITO
DA COMARCA

DE GASPAR SC

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS' IN

CERTOS COM O PRAZO DE 30 DIAS.

O Dr Paulo Roberto Tzelikis, juiz
subst. no exerc. desta comarca de Gas

par, estado de Santa Catarina, na forma

da lei, etc. Faz saber, a quem o presen
te edital de citação com o prazo de 30

dias ve�ou dele conhecimento tiver que

por parte de Relma Tonn, brasileira,viu
�a, lavradora, residente e domiciliada

na localidade Estrada Carolina, municí
pio de Luiz Alves, foi apresentada uma

Ação de Usucapião sobre o imóvel a se

guir descrito: um terreno situado no lu

gar Estrada Carolina, município de Luiz

Alves, contendo 24,�93 m2, possuindo as

seguintes medidas e c onf r on ta-coe s : ao

sul, em 5 linhas a Ia. de 65,00 m, a 2a

de 56,00 m , ambas com terras de 'Álvaro

Froehlich, a 3a. em 10,00 m com a Estra

da Geral Morro da Laguna, a 4a. em 8550
m com a Estrada Geral Carolina, e,a 5a.

em 73,00 m com terras 'de Álvaro Froeh

l
í

ch ; ao norte, em 4 linhas, sendo a la

em 10,0'0 m com terras de Martin Krueger,
a 2a. em 10,00 m com urna rua inominada,
a 3a. em 166,00 m com a Estrada do Cerni

terio e a 4a, em 50,00 m com o Cemite
r10 ; a leste, em 5 linhas, a la. em

51,00 m com terras de Álvaro Froeh Lí ch ,

a 2a, em 10,00 m com a Estrada Geral Ca

rolina, a 3a. em 50,00 m com terras da

Sociedade Estrada Caroli�a, a' 4a. em

120,00 m com terras de Vilando Roveder,
a a 5a. em 10,00 m com terras do Cemité

rio; a oe s te em 2 linhas, a la. em

,120,00 m com terras de Martin Krueger e

a 2a. em �2,50 m com terras do Cemité

rio, onde se acha �dificada urna casa.Na

referida ação foi designadG o dia 31.03

86, is 09:00 horas, para audi�ncia de

justificação. O prazo para contestação
passara a fluir da intimição da senten

ça que julgar a justificação. Ficando
cientes de que nãd contestando a aça0,

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros

os fatos narrados na inicial da refeida

ação. Dado e passado nesta cidade de

Gaspar, aos dezoito dias do mês de feve

reirQde mil novecentos e oitenta e

seis. Eu ,
Eulina L. Silveira, escrivã,�

escreví.(as.) Eulina L. Silveira.

GAspar, 18 de fevereiro de 1986.

Paulo Roberto Tzelikis
Juiz subst, no exerc.

..CIIotPEVI

Página 02

Argentinos,
go to school.

José Endoença Martins

O verão faz C01sas. Além de subir

a temperatura, quase sempre para além
de 409 - não falo aqui da temperatura

política, que esta, entre nos, anda a

baixo daquela registrada no Alasca,de
v í.d o is ferias com que os p o li t í.cos
ofissionais se presenteiam, nesta é

poca do ano; nem falo da econom1ca
.-

'

que esta, de longe, Ja perdeu o rumo

e o caminho do equilíbrio nas mãos do

Funaro e do engenhoso TPCA - acarre -

tando uma série de vantagens e desvan

tagens para o comum dos 130 milhões
de tupinambas que abundam a terra bra

si Lís , este senhor, o calor, trouxe a

estiagem e fez dela o estimulador de

problemas maiores corno: racionamento

de energia e agua e inflação galopan
te num patamar histórico de 16 pontos
segundo os especialistas oficiais e o

fieiosos da area econômica.'

�qui pra terrinha - Bl�menau - o

verao trouxe os argentinos que, em

dias de chuva ou ameaça de, nas pra

ias, invadem e entopem as casas comer

c ia i.s e as ruas d aqu
í

; E não é fadl

para voc� que F nativo e-esta pouco

se lixando para estas coisas de turis

mo e de turistas, mas apenas desejan
do dar "uma banda pe la ci ty" , como '

diz, em certos meios jovens, não é fá
ci 1 suportar a alga arra travessamen

�e portenha dessa�gente �olta, atrevi
da, falando uma língua atravessada,in
teligivel apenas por meia-dúzia de

balconistas louras da Flamingo, He

ring e Moellmann. Este turismo argen
tino não passa de uma invasão bárbara
e ,enquanto os barões dó comercio-en -

xaimoso riem abe s ta Lhad os com o lucro

facil (lucro, mesmo? Fácil, também?),
a nós só nos resta o con?olo de poder
reclamar do preço que dispara para um

,patamar inatingível pelo nosso soldo

Cao

mensal, e r e c lamar do pouco espaço

que nos sobra, quando sobra algum,

n�s. bares, restaurantes e casas de co

mercio.
Turistas, aquí entre nós, só os ar

gentinos. Claro, os cariocas, os pau

listas, os mineiros, os gaúéhos tam

bém aparecem, mas e difícil identifi

ca-los, no meio dos novos barbaras ar

gentinos, esfaimados como uma enchen

te. E de enchente nos entendemos, mui

to bem, ate. Alem dos barões do comer

cio por aqui, mais ninguém pare�e gos

tar dos argeutinos enquanto turistas.

Por tudo e principalemerrte pela má e

ducaçdo deles (é assim que eu vejo a

coisa). Ce�to, eles trazem dinheiro,
mas é so para os mesmos. Bem, eu tam

bem deixo algum dinheiro aqui, no en

tanto o ,tratamento e a atenção que re

cebo, nem de longe chega aos pés do

esmerado atendimento que é dispensado
aos argentinos.

Por isso, aí a minha revolta. Não
é a primeira vez que e manifesto pu
blicamente. Em 1978, perdi o espaço
na- "Folha de Blumenau" por causa de

uma manifestação como a de agora con

tra os turistas argentinos. Agora sou

reincidente. Por isso, 'também, uma su

gestaô aos barões do turismo de Blumé

nau. Que ns argentinos venham para cá
tudo bem. Não sou contra. Que eles ve

nham como tu istas? Aceito. Mas se e

xistem cursos superiores de turjsmo,
...... -

. ,

porque nao manda-los frequentar estes

cursos. Aposto que virariam bons e e

ducados turistas, apôs- tais cursos. E

ducação é prá iSbo, também: civilida
de.

Em tempo: sou professor, também ti
ve que passar pela escola. Desabafei.

Argentinos go to school, please.
•
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Esses pionei os

esquéeidosNAGIB BARBIERI

Nos meses de março, abril e �aio.
Gaspar tera a oportunidade'de reveren

ciar a memória de importantes -vultos

que foram protagonistas dos eventos

históricos, corno a implantação dos nu
cleos pioneiros de Poc1nho e Belchior;
que nasceu a lei provincial n9 11 de 5
de maio de 1935, ao tempo em que era

presidente da província o catarinense
Feliciano Nunes Pires, tendo a aprova

ção da referida lei merecido intenso
trabalho pessoal de Agostin�o Alves Ra
mos Coronel da guarda nacional, depu-,

�

tado provincial, administrador da colo
nia,do Santíssimo Sacramento, hoje Ita

jai. Os núaleos citados, o primeir�nadivisa de Ilhota/Gaspar e a segunda na

divisa Gaspar/Blumenau foram povoados
por nacionais e estrangeiros da malo
grada colônià são Pedro de Alcântara,
hoje são José, alem de elementos trazi
dos da Ilha de Santa Catarina, influ
enciados por Agostinho Alves Ramos,con
siderado o maior vulto histórico do mu

nicIpio, o seu colonizador e povoador.
Ass im corno ocorreu com Blumenau, os 'nu
cleos de Gaspar passaram por nmoment o s

difIceis, principalmente pela hostili
zação dos índios, tendo muitas famí
lias abandonado os referidos sítios.Os
nossos silvícolas transmitiram urna he

'rança que perdura atê os .d.i.as atuai�,
.embora os instrumentos de ataque nao

,sejam o arco e a flecha, mas -garrafas
;
e cadeiras (como ocorreu recen tement e

no Clube Alvorada).
-

FREGUESIA

Um quarto �e seculo depois do iní
cio da colonização e povoamento, no a

no de 1861, a 25.de abril, a lei pro�
vincial n9 509, por iniciativa do pri
meiro vigario de Gaspar, criava a Fre

guesia de são Pedro Apóstolo. O Pa'dre
Alberto Francisco Gattone que redigiu
a petiç�o, cujo abaixo assinado mere

ceu o apoio de mais de uma' centena de

famílias, foi auxiliado por vrederico
Guilherme e Bernardi Schramm, pai e fi
lho que empreender� várias viagens ao

Desterro atê a aprovação da referida
le pela Assembleia Provincial. O padre
Gattone permaneceu em Gaspar de 1860 a

i8b7 quando foi transferido par.a a Pa

róquia de Brusque. Mereceria aqui des
tacar o nome de Nicolau Deschamps, na

casa de quem se 'hospe�ava o referido
Padre vigário e que nao apoiou a ini
ciativa por ter se desentendido com os

.ichramm.
As brigas de familias no municípío,

vem desde esses remotos tempos, como

se exemplifica.

E1v1ANCIPAÇÃO

o evento mais festejado no muniéí
pio e a emancipação pOlítico-adminis -

tratiVa que aconteceu a 52 anos, a �8
de março de 1934, quando Gaspar em ter

mos de cartór10 se separou de Blumenau
Houve protestos, o juiz de direito Ama
deu da Luz não ficou satisfeito, .tendo
mandado o cartorario gasparénse José
dos Santos substitui-lo no ato de ins

talação do municipio, �ue contou com o

dec í.d a.do apo i o do governador, Cel.Aris
tiliano Ramos e de Leopoldo Schr�mrn,
func

í

onar.í o "da: -prefeitura de Bt uménau
que f01 escolhidQ pelo Governador para
ser o prirrieiro"prefeito de Gaspar.A ma

teria exposta não é .completa e nem ter
mina aqui; O que se pretende ê suprir
a falta de consciência histôr1ca da co

munidade, que perdura atê os d18s de

hoje, como afirmou o Prof. Dario Des
champs. Principalmente o legislativo
deve acordar, tomar conh ec imerrt.o dos
fatos e vultos historicos. rever a cro

nog raf ia gasparense e v- tor iaá-La , La

mentavelmente, Gaspar, cento e concoen
ta anos depois de sua colonização e po
voamento, cont1nua desconhecendo a ori,
gem de seu nome.

JUIZO DE DIREITO DA
COHARCA DE

GASPAR-SC

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCER
TOS COM O PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS.

A DRA. MARISA MEDEIROS DUTRA, juiza
subs. em exerc. desta comarca de Gaspa�
estado de Santa Catarina, na forma da

lei, etc .•. Faz saber, a quem o 'presen
te edital de citação'com o prazo de 30

. (trinta) dias ver ou dele c onhe c irnen t o

tiver, que por parte' de ROMILDO SPEZIA,
brasileiro, solteiro, maior, comercian

te; re$idente e domiciliado à Rua Con

ceição Manoel Joaguim, n9 103, bairro I

toupava Norte, em Blumenau�SC, foi apre
s entada uma Ação de- Usucao

í

ao sobre' o i
móvel a seguir descrito: um terreno com

as seguintes medidas e confrontaç�ei: ..
frente, ao norte, em 1.lUO m com terras
do requerente, e que antigaménte perten
cia a Reinoldo Coradini; fundos, ao Sul
com terras de David Coradini, em 1.100
m; extremando p�lo lado direito, a les

te, em 170,00 m com terras de Romildo
Spez í.a , sem benfeitorias, distanciando
cerca de 1 km da Estrada Municipal. Na
referida ação foi designado o dia 21.03
86, às O�:OO horas, para a audiência de

justificação. Ficando cientes que não
contestando a ação dentro do prazo, le

gal, presumir-se-ao aceitos como verda
deiros os fatos narrados na inicial d�
referida ação. Dado e passado nesta ci
dade de Gaspar, aos vinte e nove 'dias
do mês de janeiro de mil novecentos e

oitenta e seis. Eu, Eulina L. Silveira,
Escrivã, o escrevi.
Gaspar, 29 de janeiro de 19%.
MARISA MEDEIROS DUTR
Juiza Subst. em exerc.
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Reiniciado calçamento
de ruas em· aspar

o prefeito em exercício de Gaspar ,

Luiz Carlos Spengler, determinou o cal

çamento a paralelepípedo da rua João
Silvino da Cunha, no bairro 7 de setem

bro, numa extensao de 230,00 m por &00
m de largura, totalizando 1.820,00 m2.

A obra tem um prazo de conclusão en

tre 30 e 40 dias-e seu custo será de.a
proximadamente Cr$ l40.000.000(cento e

quarenta mi1h;ps de cruzeiros).

Por não terem sido encontrados nos

endereços a mim fornecidos, ou se re

cusado a tomar ciência, faça saber ,aos

qlJe o presente edital virem.que, deram

entrada neste cart6rio, titulas para
seram protestados contra as pessoas a

baixo realcienadas: Dorotéia Lessa Ro

drigues Alves, valor Cr$ 402.490 venc.

23-11-85, n9 881-85, credor: Coop. Vi
t iv in i co.l a Pompeia Ltda; P'r ocop i ak ali
veira Holz Ltda, valo� Cr$ 8.035.000 ,

ven�. 30.10.85, n9 157, credor: Apolo
Fabril Comercial Ltda; Mini Mercado A

miga0, valor Cr$ 595.650, venc. 20.11.

85, n9 0042, credor: RaeHer Plasticos

Ltda; Sadi Tumelero Empr. Loc. Mão de

Obra, v210r Cr$ 923.5hO, venc.13-0l-86
n9 2846 C, credor: Confecç;es Valeria
Ltda:'Plasticos Eda Ltda, valor Cr$ ..

2 .lqO.OOO, veric . 12-01-86 n9 169335,
credor: Selbetti Equipamentos p/Escri
torio Ltda; Daniel Manoel da Silva, va

lar Cr$ 2.365.674, venc. 20-11-85, n9

56223/EE, credor: Motorama Comercio Mo

tores e Peças Ltda; Daniel Manoel da

Silva, �alor Cr$ 2.360.000, venc. ; ..•

20.10.85, credor: Motorama Comercio de
Motores e Peças Ltda; Pedro Paulo Viei
r a , valor Cr$ 3.555.625, ven.ç.20-U--85
09 OOlB, credor: Oficina Mecanica Quin
ta Roda Ltda, por parte dos bancos: do
Brasil S/A., Bamerindus do Brasil S/A,
Banco do Estado de Santa Catarina S/A.
Gaspar, 12 de fevereiro de 1986. (as.)
JULIO CESAR BRIDON DOS SANTOS-OFICIAL

DE PROTESTOS.

EDITAL DE NOTIFICAÇ O

VI.AÇAD. VERDE VALE
TRANSPORTE URBANO E INtERURBANO

Rua Ifajaí n.e 1853 - Fone: 32·0030

6ASPAR - SANTA CATARINA

EDITAL DE NOTIFI CAÇÃO

.Informaç;es do P .partamento de

Transportes e Obras � Prefeitura Muni

cipal, indicam que nos próximos -l ias
será iniciado o calçamento da rua Enu
ardo Heinig, também no bairro 7 de se

tembro, após o que erá concluido o

calçamento da rua}. ,i So lano .

Essas 3 ruas serão calçadas em pri
meiro plano por terem sido projetadas
e o calçamento parcialmente cobrado

nos anos de 1981 e 1982, portanto na

administraçao anterior a de Tarcisio e

Luiz Carlos.
Informa ainda o Departamento de

Transportes e Obras da Prefeitura Muni

cipal que. nesta etapa, a intenção é
concluir o calçamento da 7 de setembro
e iniciar em outras ruas da cidade on

de a necessidade e o interesse da,popu
lação se fizerem sentir com mais inten,
sidade.

Por n ao terem sido encontrados nos

endereços a mlm fornecictps, ou se reCu

sado a tomar ciência, taça saber aos

que o presente edital virem ou dele tl

verem conhecimento que, deram entrada
neste cartório, títulos para serem pro
testados contrz as pessoas abaixo rela

cionadas: Vilmar Junkes, valor CK$ ... ;

1.360.944, venc. 04-01-86, credor Bame

rjndus S/A Financiam. Gred e Investi

mentos; Didimo Schmitt, valor CZ$ .....
7U2,37, venc. 19-02-86, n9 CB156722,
credor: Jabur Pneus Ltda;
Pedro Francisco So�za, valor CR$ .

3MO.000 venc. 22-12-85 n9905l-5-5,:cre
dor: Mepel Maqs.Equip.p/Esc., Mineral
Consultoria e Pesquisa Ltda: valor CR$
9.84j.OUO n9 01-03 venc. 02-0l-86i va
lor CR$ 10.753.000 n9 02-03, venc. 17-

01-86, valor CR$ 11.683.DOO n9 U3-03 ,

venc. 02-02-86; credor: Fekava Emprei
teira de Mao de Obra e Serviços de Ter

raplanagem Ltda., Mineral· Consultoria
e Pesquisa Ltda., valor CR$ 6.H82.90U,
n9 004, venc. 1)-02-86, valor CR$ .....
6.801.400 venc. 15-02-86 n9 003;credor
Posto Paraíso dos Paneis Ltda., Anta
nio de Oliveira, valor CR$ 2.684.600 ,

venc. 15-02-86 n9 002; credor: Posto

Paraíso dos P�neis Ltda., José Carlos
da Costa, valor CK$ 1.237.000 venc.20�
01-86 n9 1932lA; credor: Ind.Com. Arno
Cae fner Ltda., Celso da Costa, valor
CK$ 1.95�.7�0, venc. 30-Ul-�6, n9 ....

6035802; credor: Àcisa Com. Auto Peças
Ltda., Vitória Alice de Borba, valor
CR$ 492.Y33 vene. 13-01-86, n9 .

0-101676-0; credor: Tric. Alfredo Mar

quardt S/A., Vitória Alice de Borba,va
lar CR$ 1.14Y.066 n9 101161-05, venc.

16-01-86; credor: Tric. Alfredo . Mar

quardt S/A., Vit6ria Alice de Borba,va
lar CR$ 285.800 n9 101121-05 15-01-86·,
credor: Tric. Alfredo Marquardt S/A.,
Valdina Schneider Pereira n9 182g - D.
vene. 20-Ul-H6, valor CR$ l4�.OUO; cre

dor: Comrecial Lorial de Máquinas Ltd�
Nelsa Ferreira� valor CR$ 1.500.000,n9
1752-1-1 venc. 24-12-85: credor: Selbe
tti Eq�ip. p/Escritorio: Dor6t�ia Les
sa Rodrigues Alves, n9 37748,valor CR$
58.343, venc. apresentação; credor:

Transportadora Tegon Valenti S/A.; por
parte dos bancos do Brasi 1 SI A Bame+
rindus dci Brasil S/A, do Estad� de San
ta Catarina S/A.
Gaspar, em 06 de março de 1986.
(ass.) Jul{o César B�idon dos Santos
(Oficial de Protestos).

.ISTALADORA DE BLUMElAU
Assodida a ACIMPM

VAU E ·ATACADO DE MATERIAL MRlCO, O MAIS SARAI'}

Quando se trata de eletricidade o bom· é· o especialista.

Rua XV de 1Iove*o, 1-'09 e Rua 2 de Selem�o, 3811
r.s: 22-8188.23-0853

.,. I....
DEI IITA

lUA IS DE ·IIOVEMBRO, 701

RIII:.22-175O - SAlA 104
,,,._-$( -
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�os�ital ,��.���n_to_A_n_io�te_,r_a_'
pr�nto

PAULO ROBERTO TZELIKIS
Juiz Subst. no exerc.

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE
,

GASPAR - SC

EDI'l'.AL DE PRAÇA
Edital de praça(extrato art. 687 do

CPC). Venda em la. praça tio dia :n. U3.

86, às 16:30 horas(preço superior a a

valiaçao). Venda em 2a. praça no dia

14.04.86, as l6:uO horas (a quem ma�s

der). Local: Átrio do Forum, sito a

Rua Cel. Aristiliàno Ramos, 229; nesta

cidade. Processo: Precatória n9 48/85
nos autos da Execuçao movida por,AMIL
TON DE S OLIVEIRA contra LAURO MULLER,
bens: um terreno com área de 1.565,50
m2 limitando-se ,ao Sul com terras de

Pedro Inácio Bernardes, ao norte com

terras de Antônio Pereira, ao leste c/
terras de José Agenor e ao oeste om

terras de Marinha dó Rio Itajaí-Açu, a

valiado em CR$ 2.00b.000. Um terreno

com área de 47.947,00 m2 limitando-se
ao norte com o Travessão Geral, ao sul
com terras de Marinha do Rio Itajaí-A�
çu,ao oeste com terras de Laoro Muller
e a leste com terras de Abraão Batista
avaliado em CR$ 60.00U.000. Um terreno

com area de 414,40 m2 limitando-se ao

norte no lado par da Rua Manoel Bitten
cor t , ao sul com terras I de Tar c

í

s i o

Deschamps, ao leste com terras de Má
rio Silva ao oeste com terras de José
Egon Medeiros, avaliado em CR$ ... ', ....
2.800.000. Um terreno com área de 375,
00 m2 limitando-se ao norte comJ Estra

da Geral Estadual, ao sul com terras

de transmitentes, a leste com terras

de José Vanzuiten e ao oeste com ter

Tas de Luiz Raimundo da :;ilva, avalia":
do em CR$ 1. 80U .OUO. -Um terreno com á
rea de 34.058,00 m2 limitando-se ao

norte com o Travessão Geral,a0 sul com

terras de Marinha do Rio Itajaí-Açu, e

a oeste com terras de herdeiros de An
t5nio Muller e a leste com ditas de Jo

se'M�ller, avaliado em CR$ 65.000.000,
;ma casa de madeira, aval"iada em CR$ ...
35.000.000. Um galpão de madeira cober
to com telhas de barro,avaliado em rR$
l5.000.UOO. Uma l í

nha telefonica m;e

l�va o n9 32.U449, avaliado em CR$
10.000.00U. Total da avaliação CR$ ....
19l.600.00U. Por este ficam in�imados
o executado sua �ulher d� praça acima
designada. Dado e passado nesta cidade
de Gaspar aos vinte dias do mês de fe-
.vereiro, de mil novecentos e oitenta e

seis. Eu, Eulina L S'lveira, Escriv�,o
escrevi.

'

Gaspar, 2U de fevereito de 1986.

socorro
O prefeito Dalto dos Reis deverá �u

't.or i z ar o func ioname-vt'o de' lÍn, Pronto-So
corro no Hospital � to Antonio, desti
nado a atender os CdSOS de urgência. O
setor contará com mais de 20 medicos,ha
vendo rc8vezamentQs para plantões notur
nos e finais de semana. Outra novi2ade
trasmitida pelo secretário de Saúde e

Bem-Estar social, medico Fernando Vian�
ao prefeito Dalto dos Reis refere-s� a

transferência dos equipamentos e servi

ços prestados atualmente no primeiro an

dar do predio da Nova Prefeitura para o

río sp
í
ta L Santo Antônio. l'�a i'rcf.ei tura

deverão permanecer apenas uma equioe de
médicos e dentistas que prestarão servi

ço interno aos servidores públicos. O a'
tendimento médico-odontológico deverá,
ser feito no Hospital Santo Antonio pa
ra a população blumenauense, em data a

ser estipulada pelo prefeit� Dalta dos
Re;s.

Fernando Viana 'lançôu uma previsao
otimista para o novo plano de saúde
conveniado com o Inamps, denominado A

ções Integradas de Saúde(AIS). Ele dis
se ia prefeito que a previs�o de aten�
der inicialmente �06 pacientes para
tratamento comp I to" já es-tã superado.
Em janeiro, segundo o medico, foram a

tendidos pela Prefeitura 913 casos clI
nicas e, em fevereiro, 1.324 pessoas
buscaram algum tipo de tratamento medi
co. O programa denominado Ações Inte

gradas de Saúde(AIS), visa dar um tipo
de atendimento ã população, de pref e>
rência em seu próprio bairro. Esse pIa
no n�o requer o uso de carteirinhas de
credenciados ou dependentes para obter
uma consulta médica, disse Ferné;lndo Vi
ana.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDlCIÃRIO
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE OASPAR

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS IN
CE�TOS COM O PRAZO DE 30 DIAS.

O Dr. Paulo R. Tzelikis, juiz subst.no
exerc. desta comarca L.e Caspar , estado
de Santa Catarina, na forma da lei,etc
Faz Saber, a quem o presente edital de

citaçao com o prazo de 3U dias ver ou

dele conheciment� tiv�r, que por parte
de Flavio José Lenfers e sua esposa I
racema Lenfers, do comercio, brasilei
ros, casados, residentes e domicilia -

dos neste município, ã R.Cuilherme Sa

beI, n9 18; foi apresentada uma Ação
de Usucapião sobre o imóvel 'a seguir
descrito: uma área de 529,88 m2, cOn

f me Escritura Pública , possuindo as

seguintes medidas e confrontaçoes:fren
te, medindo 15,00 m2 por linha reta,
confronta com a R.Guilherme SabeI na

altura do antigo KM 36+749,55; lateral
esquerda,de quem da frente olha os 'fun

Duas lojas III Aristililno Ramos 1*1' melhor atender

Fone 32.0550 - Gaspar. se

dos, medindo 35,00 m2 por linha reta;
confronta com imovel de propriedade de

Flivio Joses Lenfers; lateral direita,
medindo 35,65 m2 por linha reta e coí.n
cidente COm o antigo eixo da linha,con
fronta com faixa remanescente de posse
da Rede Ferroviária Federal S/A ocupa
da pela Rod. Jorge Lacerda, fundos me

dindo 15,00 m2 por linha reta, confron
ta com o imóvel de propriedade de Egon
Jose dos Santos na altura do antigo KM

36+785,20, confrome indica a planta a
nexa, desenhada da Superintedência Ad
junta de Patrimônio da Rede Ferroviã -

ria Federal S'/A ... SR.5, e assinada
pelo Superintendente Engenheiro Victor
Assad Buffara. Na referida ação foi de

signado o, dia 26/U3/86, às 09:00 horas
para a audiência de justificaçao. O
prazo para contestação passará a fluir
da intimação da sentença que julgar a

justi icação. Ficando cientes de que
nao contestado a ação, presumir-se-ão,
aceitos como verdadeiros os fatos nar

rados no início da referida ação. Dado
e passado nesta cidade de Gaspar, aos

cator�e dias do mês de fevereiro de
mil novecentos e oitenta e seis. Eu,
Eulina L. Silveira, escrivã, o escrevi
Gaspar, 14 de fevireiro de 1986.
(ass.) Paulo Roberto Tzelikis
Juiz Subst. no exerc.
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ACACI'O BERNARDES
advogaders

ACÁCIO BERNARDES
JOÃO LUIZ BERNARDES
TEREZINHA BONFANTE
ISOLDE INEs LEMFERS
RôMuLO PIZZOLATTI
LUIZ ZANELATO

'L__:Qucstões
de terra. desapropr,iações. inventários. questões de

f,amilia.trabalhistas. c,omerciais. criminais. cobranças.
Rua ri de Novembro. 342 _:.. 2.° aRdar - conjs. 201 • 202 . 203.

fone: 22·1402 - BLUMENAU - se
'

. ,

/
(

ua O
se.p'ensa
.embanCt>,
temum
que está
na cabeça
detado
mlJndo.,

,

BANERJ
BANCO DO ESTADO DO RIO DEJANElRO.

Agências em BIumenau, Plorianõpolís e Criciúma
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIARIO
JUliO Df.?!REITO DA'
COMARC. DE GASPAR

EDITAL DE CITAÇÃO
O Dr Paulo Roberto Tzelikis; Juiz

Subst. no exerc, desta Comarca de Gas

par, Estado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc, faz saber a LUIZA M1RAN
DA SCHNEIDER, ,IRIA TAMBOSI E TEREZINHA
HEbENA GOEDERT, que se encontram em lu

l;]r incerto e não sabido, que por par
tede MANOEL ANTONIO GOEDERT E SUA ES

POSA LEONIDA GOEDERT, residentes e do

miciliados na cidade de Ilhota, ã rua

21 de junho, 114; foi apresentada a eé

te Juizo urna petiçaõ de Retificação de
Área e_Atualização de Confrontantes so

bre o imóvel a saber: Um terreno situa
do no municIpio de Ilhota-SC, ã 'Rod

Jorge Lacerda, com área de 7.272,21 m2
fazendo frente, inicialmente, em 49,00
m com a Rod Jorge Lacerda,e após 30,12
abre para a esquerda em mais 12,00 m.
c/ terras de Vilmar de Oliveira, tota
lizando 61.00 m; fundos em 17,60 m , ex

tremando pelo lado direito em duas li-

nhas, sendo a primeira em 159,34 m com

terras de Ricardo M Caételen e de Mar

garida Gonsalves Furlani, e a segunda,
em 32:36 m c/ terras de Vilmar de Oli

veira, e pelo lado esquerdo, tambem em •

duas linhas, sendo a primeira, 146,88
m c/terras de Adernar Soares, e a segun
da �m 30,12 m c/ terras de,Vilmar de O

liveira, conforme planimétrico, sendo
a mesma atuada como Ação de Retifica -

ção de irea e 'Atualização de Confron -

tantes n9 546/85, requerido por Manoel'
Antonio Goedert e Leonida Goedert, na

qual foi proferida o seguinte despacho
Junta-se. Cita-se na forma requerida.
Gaspar, 11 de dezembro de 1985. (as.)
Pedro Madalena, Juiz de Direito. Após
a citação terão estas o prazo de 10
dias para contestarem o feito, ciente
de que, nao cont ect ando pr e sumí r+se+ao ,

aceitos eelas mesmas os fatos narrados
na petiçao inicial. E para que não ale

guem ignorância foi expedido o presen
te, Dado e'passado nesta cidade de Gas

par, aos catorze dias do mis de féve
reiro de mil novecentos e oitenta e

seis, Eu, Eulina L Silveira, escrivã,0
escrevi.
Gaspar, 14 de fevereiro de 1986.

PAULO ROBERTO TZELIKIS
Juiz Subst. no exerc.

Casas Julio Schramm
,

MODA. - PRBBm5 - MATERIAl. DE COIC:lRUÇlO
- TRADIÇlO DE 51 ANOS �

,

\

RUA C8.. AIISTIUANO RAMOS, 441 e 459 - FONES 32.08.03 e 32.07.22

WPAR-SC
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LauroLara
Ivanete Iolanda

Esta beleza loira é Ivanete Curban\
Garota Hering 85, presença pra lã de
honita na GAZETA,

* Enquanto Ve r a F'í s che r e Pe r ry
Salles estiverem em temporada no

. Tea

tro Sao Ped r o , em Porto Alegre ,a fi lha
Rafaela terá uma babá muito especial.A
vovó Hildegard,atualmente passando tem

porada em Blumenau.

* Uma simpatia de casal que. já se 1.ll

tegrou ã sociedade b Iumenauens e , o Co

ronel Carlos Leandro Silveira (a loira
::--1aria do Socorro). Ele assumiu recente

mente o comando do 239 Batalhão de In

fantaria.

* Felizes estão Alberto e Renilde Ma
ria Beckhauser com a chegada de Tassi
an a Lara, para alegria também dos a--

I· vós Paulo (Eliza) Beckhauser e Edwin

(Otilia) Kranbeck. I

I .

* Guida He . afastado de exposições,
dedicando s� j as aos trabalhos inte

grados com arquite.'\lra, com 'aula Mate

di, um arquiteto de -i i t o s e bons pro

jetos.

* Ni lo Freitas, o médico indaialense

que já foi prefeito de sua cidade, nao

esconde de ninguém o S' 'I de s e j o de ocu

par uma cadeira no pa7 ia Barriga Ver

de. E por isso está e campanha.

Nostalgia

A foto, apesar de nostálgica,relem"'
bra um dos gr�ndes momentos porque pas
sou a Sociedade Alvorada,de Gaspar�nos
anos 7U; quando era presidente Valdir
Zimmermann. Na sua gestão foi realiza
do O primeiro baile de debutantes, um

sucesso que permanece vivo na memória
dos que frequent ar am o c lube na époc�
·e a eleição da primeira Miss Oaspar ,na
época Shirley Deggau, que recebeu a

faixa da então Miss Brasil, Vera

Fischer, numa noitada de muitos bri
lhos e exuberância .. O que convem acres

centar·é que Verinha, na época, não co

brou cachê, o que foi esnobada à parte.

Iolanda Rothermel. a simnática se

nhora Raulino Rothermel e mamãe de Jo
siane e D�bora, é destaque de hoje.Rau
lino é u� dos donos da noite blumenau
ense cqm a sua Rivftge na era do Halley
e ela o braço direito que todo homem

gosta de ter a seu lado.

E falar em Rivage é falar em gran
des e' brilhantes noitadas. Dias 17 de

maio, um sábado, a presença do conjun
to "Dr. Si Iv an

í

a'", integrado pelos qua
tro médicos que fazem de "Serão Extras

um dos sucessos do momento.

* Lor
í

ana e Irineu Goede, da socieda
de de Pomerode, as voltas can a decora

ção da sua bonita residencia.

* A propósito de Pcme r od e , na nossa

pauta está uma entrevista com a genial
Zita Jung, uma mestra na arte de pintu
ra sobre porcelana.

*' "A Rosa Púrpura do Cairo", um dos

filmes elogiados de Woody Allen, com

Mia Farrow na frente do elenco, no

cartaz do Buseh II, cheio de fatos .:in
sólitos.

S
SUE

BUERG
BUERGE
ERG'ER
GER

R

BUERGER
CQI�Qdo, (1 (onf.c�o.1

CAM"AIIA. CALÇADOS IUUGII LIDA

"". xv a. "o mDIO 456 T.I.ZJ· .264

1'1100 8,� u se

- O melhor em pneus-

PNEUS, GEOMETRIA, BALANÇEAMENTO, TUDO .••

"Onde você ainda fala com o dono"

JGG

Nereu Ramos, 287

Pneus

Blumenau se
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Gazeta
Econômica

Ivo Marcos Theis

SOBKE O NOVO"PACOTE"

Nem todos haviam ainda se recupera

do da surpresa causada pela nomeação
do "novíssimo" ininisterio (já conside
rado "mais" conservador do que o ante

rior) e o Governo Sarney surge, no fi
nal de fevereiro, com'outra suspresa
um pacote de'medidas anti-inflacioná -

r1as.

O terreno já hav', sido preparado
ao longo do último tr irne s t r e do ano

passada, co a reforaa f1scal (min1) i
a renegociação da dIvida externa (sem
calote). Contudo, nao eram esperadas
quaisquer medidas mais drásticas no

sentido de controlar a inflação antes

da virada do semestre. Não obstante,
desde setembro, os Min1stros Funaro e

sayao ç j úntamen te com pouqúissimos as

seS30res do Ministério da Fazenda e do

Planejamento, esboçaram um Plano seme

lhante ao "Austral" argentino. A divul

gação do plano, e a sua implementação,
foram antecipadas'pelas inesperadas ta

xas inflacionárias de j'aneiro e feve

reiro, pelo descontentamento 'do PMDB

com a nova composição ministerial' e

pela proximidade dos reajustes �alari
ais de categorias "avancadas". como a

dos metalúrgicos de são Bernardo.
Em si tese, o plano prevê a substi

tuição do cruzeiro desvalorizado ( e

desmoralizado) por uma moeda (o cruza

do) e o congelamento dos preços até fe

vere ira de 1987. 'Há outras mudanças ne

le embutidas, mas que sao tão somente

complementares aos pontos mencionados.
De positivo, aparece uma escala móvel
de salários: se a inflação,' em qual
quer período a partir de março de 1986

alcançar 20%, haverá reajuste automáti
co de todos os salários. Cumpre lem

brar ainda que o pacote vem acompanha
do de um "seguro-desemprego", tanto

reinvindicado e nunca instituído.
Embora ainda' sej a cedo para avalio,

ar adequadamente o "pac�te", do ponto
de vista estritamente técnico, e salvo

os furos de primeira hora, ele ê per
feito. Ademais, desde os momentos 1n1-

ciais de seu anúncio, o �lano �ru�ado

tem rec�bido apoio de quase totalidacte

da população. Como todo' plano deve sa

tisfazer tais requisitos, pode-s. infe
rIr que, no mínimo, ele corresponde a

uma "boa" surpresa.

Baterias OLIVEIRA
Rua São Paulo, 832
Fone: 2�·0714

BLUMENAU

"E nós entendemos também que, co

brar dividas prescr1tas em lei, demons

tra um ato de 1ncompetênc1a dos homens
-

que estão a frente do.Governo ou 'de

pouca vivência pOlítica. Sempre critI
camos a previdência social, um orgão
criado para atender o "trabalhadõr bra
sileiro,mas que durante a sua eX1sten

eia, jamaIS voltou sua atençao para es

te trabalhador. Ê so lembrar as épocas
de Jarbas Passarinho e Jair Soare�, ,que
se.nent e comprometeram a instituiçao,pa
ra se ter uma Idéia do quanto a popu

lação foi prejudicada, o próprio Gover

nadot, que hoje está aC1onando as Pre

fe1turas brasileiras, jamais cumpriu
suas obrigações e sempre confessou de

publico que ê o maior devedor'do INPS,
e 8U%'da dívida atual lhe pertence".

lAPAS mostra
• A •

lOCO petencla
na cobrança de
(lívida da PMB

EDiTAL DE CITACÃO DE INTERESSADOS IN�

-CERTOS COM O PRAZO DE 20 DIAS.

A Dra. Marisa Medeiros Dutra, jui
za subst�em exerc.desta comarca de Gas
par, estado de Santa Catarina,na forma
da lei, etc. Faz Saber, a quem apre
sente edital de cita ão com o prazo de

20 dias ver ou dele conhecimento t'í.ver

que por parte de Cla�dio dos �antos e

sua mulher Marlene Gaya dos Santos,bra
sileiros, casados, ele agricultor e vi

gilante bancário, e ela do lar ,residen
tes em Fstrada Ribeirão do Bugre, muni

cIpio de Luiz Alves, nesta comar ca j fõ i

ap�esentada uma Ação de Usucapião Espe
eial sobre o imóvel a seguir descrito:
um terreno situado em Ribeirão do Bu

gre, município 6e Luiz Alves, com a á�
rea de 146,81) m2, extremando ao norte

com Rodolfo Gayo em 727 m2 e com Paulo

O lAPAS entrou em açao de execuçao
fiscal contra a Prefeitura Municipal
de Blumenau, objetivando cobrar dív1da

pendente desde 1976 junto 'àquele orgão
e referente ao reColhimento do INPS

dos. funcionários municipais .Ocorre que

parte desta dívida j� está prescrita
por lei, e .ern vista d i.s so a ,jUSt1 'l

'deu ganho de causa ao Executivo Blume

nauense, condenando inclusive o INPS

ao pagamento de ljO mIlhoes, de cruzei

ros, a título de custas processua�s e

honorários advocatíc10s. A informação,
foi prestada na Camara pelo vereador

Márcio Can�, ao mesmo tempo em que cum

pr�mentava a AssessorIa Jurídica da

Prefeitura, na pessoa do Secretár10 Re

nato Wolf pela brilhante defesa apre..,
s tada.

'Scaburi em 114 m2, ao sul com Er í.co
Gielow Neto em 510 m2 e João Valdemiro
Luchetta em 523 m2, a leste com Rodol

fo Gayo em 100 m2 e' a oeste, com �alda
Scaburi, Valdir Maria Scaburi. Joao V�

Scaburi e Bruno Scaburi em 320 m2. Na

referida aç-ão foi designado o d
í

a: .•..

l3.U3.1)6, às 09:00, para a audiência
de justificação. Ficando cientes que
nao cotestando a ação'dentro do prazo

legal, presumir-se-ão aceitos como ver

dadeiros os fatos narrados no inIcio
da ,referida ação. Dado e passado nesta

cidade de Gaspar ,a s v irit e ,e oito dias
do mês de janeiro de mil novecentos e

oitenta e seis. Eu, Eulina L. Silveira

escriva, o ecre�í� .

Gaspar, 28 de janeiro de 1986.

(a'ss.) Marisa Medeiros Dutra

Juiza Subst.em exerc.
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