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umte e corea seria

Jaison Barreto,

o Senador Jaison Barreto d1s-, t1nuarmos no subdesenvolvimen
SG esta semana em Balneário to e a Constituinte, com' as

Camb or i.u que "o povo deve pen campanhas -ab surdas e que i lu

sar muito antes de 'votar nos dem o b ras i.Le i r o'[na hora do

candidatos à Constituinte", voto, está sendo relegada ..

.
Sem falar em partidarismo,fez um segundo plano. Desta manei
um alerta sobre os candidatos' ra deixa-se de repensar no 'fu

que não exp11citam as suas ma turo brasileiro, o que· é a

neiras de agir, acabando por coisa mais séria no womento.

enganar o e lei tor. "Há que se Segundo o se,tladar , que e can

pensar no futuro d"esse País. didato do PDT ã Câmara Fecle

Nos seus problemas�de saúde, ral, deve-se dissociar a cam

educação, as relações no tra- panha ao Governo do Estado da

balho e os v d i re i t os , af i rmou . Constituinte e o que falta e

E por isso que deveremos e s co um maior esclarecimento ao e

Ihe r os mai s identificados leitorado, envo Ivid o no falso'
com essas e muitas outras partidarismo, que prolifera.
8randes questoes para nao con

É mais
. ,

f a cil ir
.....

a Flori anópolis ...

A maioria da população de Gaspar e

Ilhota continuam revoltados com a deci
são do prefeito Dalto dos Reis de Blu
menau, de mudar o ponto de 'desembarque
dos passageiros dessas cidades, da Rua
Sete de setembro para a Ponta Aguda.Se
gundo os passageiros, o prefeito pare
ce considerá-los criaturas. indesejâ-

veis em B1umenau. 'Pois mandou despej á
los distante do centro e do outro lado
do rio. Afirmando que chega a ser des
sa forma, mais fácil ir a F10rian�po,-
1is, pois lá se embarca no centro de

Gaspar e Ilhota e o desembarque, é no

centro da cidade. Encenou um jovem.
"DaLt o , nas eleições; aqui ...pra ele."

,--_._-------------------------------

Pazzianoto e Amin
\I

com os
.

- .
o presidente da Federaçao das Ass Q"

ciações da Micro e Pequena Empresa de

Santa Catarina, Pedro Cascaes, anun
ciou como certa a presença em tl1umenau
do Minis.·tro d o Trabalho, Almir Pazzia
noto, dtrante o t;ncontro Nacional dos

Pequenos � Micro �mpresários, a ser

realizado nos dias l4 e l5 deste mes

no Clube tllumenauense de Caça e Tiro.O

governador Esperidião Amin confirmou a

sua presença n� solenidade de abertura
e dentre' os convidados. para as í.níime -

ras p aLes.t ras estão Ruy Mesquita, dire
tor do Jornal da Tarde/Estado de são
Pauto e o tribunarista ives Ghranda.Se
gundo ós promotores, o Eucolltr� obJet1
va aebater: a nova conJunrura econômica
após o plano de e s t ab

í

r
í

zaçao ; 'Duscar
soluções econâmicás sociais e p01íti -'
cas pàra o desenvolvimento) da Micro e

Pequenas �mpresas e formalizar documen
to sobre a situação dos pequenos e mi
cro empresários brasi Le ir os . O Encon -

tro será desenvolvido mediante apresen
tação de p a í.nê i.s e palestras por espe
cia11stas e autoridades, com a partici
pação do plenário nos debates.

. ,

micros
PROGRAMA PRELIMINAR

Ã� a 20 de ma10 de 19�6

Edição 412
.. '

DIA 14/05/16 - SÁBADO

08:30 _ 09:30 horas - Credenciamento na Secretaria do Encontro

09: 30 - 10: 00 horas - Solenidade de Abertura

10:00 _ 10: 30 horas _ 10- Palestra: I\. Micro e a Pequena Ernp�esa Dentro

do HodeLo Tributário Brasileiro

10:30 - 10:45 horas - Debate

10:45 _ 11:15 horas - 2� Palestra: A Importância da Publicidade! da

.
Propaganda para os Micro e Pequenos Empresarios

11: i s - 11:30 horas - Debate

11: 30 - 11: 45 horas - Intervalo

11: 45 _ 12: 15 horas - 3� Pale.stra: A Micro 'e a Pequena Empresa na Con!
,

tituinte .

12:15 - 12:30 horas - Debate

12: 30 - 13: 45 horas - Pausa para Almoco

14:00':' 14:30 horas _ 40 Palestra: A Micro e a,pequena Empresa e os

Orgãos de Imprensa Nacionais

14:30 - 1,4:45 horas - Debate
rr

.

14:45 _ 15:15 horas - Uma Pollt�ca Para o Desenvolvimento da Micro e

pequena Empresa (formal e informal)

1 S: 1 5 - 15: 30 horas - Deba te

15�30 _ 16:00 horas _ 50 -pe Lee t r a s O Papel da Educação ':,'0 nesenvorv í-,

mento dos Mi'cro e pequenos Empresarios

16:00 - 16:15 horas - Debate

115:15 - 16:l0 horas - Intervalo

16:30 - 0:00 horas - 69 Palestra: A Cultura e o Desenvolvimento Eco

nômico da Micro e pequena Empresa no Brasil

,,\i (e no mundo)
�

17: 00 _ 17: la horas _ 79 Palestra: A Conjuntura Econômica Nacional ,

as Mudanças Estruturais e a Micro e a Pequena
Empresa

17: lO - 18: 00 horas - Homenagem a08 Amigos dos Micros e Pequenos
presários

18:00 -

18: 30 -

19:00 -

horas - Conclusão do Encontro

horas - Hino� Nacional

horas - Coquetel

GAZETA .DO VALE
Co

-
.

'NAO PERCA

I1hota/Blumenau(até Corpo de Bombeiros)

Sardas: 5:45 - �:10 - 12:10 - 17:3U -

21:00

Sardas até Rodoviâria(via Ponta Aguda)
7:20 - 9:0u - 11:0U - 13:15 - 14:45 -

16:30 - 18:00

Gaspar/B1umenau(até Corpo de Bombeiros)

4:uO - 5:1U - 5:45 6:00 - 6:25 -

6:45 6:50 7:00 7:50 12: 10

12:30 - 18:00 - 18:50 - 19:30 -

Ilhota/B1umenau�ate
Saídas: ):45 - 6:10
21:00
Saídas até Rodoviária(via Ponta Aguda)
7 : LO - �: Ou - 11: QU - 13: b - 14: 45 -

16:30 - 18:00

Gaspar/B1umenau�ate Corpo de tlombeiros)
4:uO - J:1u - 5:45 - 6:uO - 6:25 -

6:45 - b:5u - 7:00 � 7:)0 - 12:10 -

12:30 - 18:uO - 18:)0 - 19:30 - 20:00
2l:00

.

Até Rua 7 de setembro(Linhas Corrente)
/:3u - 8:00 - 8:30 - �:OO - 1U:OO -

1u:4u - 13:1) � 14:u5 - 14:40 - 15:JO
lo:lu - 16:4) - 17:30
B1umenau/I1hGta(saída Corpo de tlombeiros)
7:uO - 12:UO - 13:30 - 18:uO 19:uO
2L:OU

Corpo de Bombeiros)
- 12:10 - 17:30 -

Rod ov i àr
í

a

.�: 4) - 9 :50
16:30 - 17:00

10:50 - 14;30 - 15:30 -

tl1umenau/gaspar�sa1da Corpo de Bombeiros)
4:35 - 5:LO - 6:0U � 6:30 - 7.30 - 8�00

�- 11:45 13:00 17:l0 - 17:30 17:)0-
1�:lU - 1�:00 - 19:3u - 2u:10 - 21:10 -

22:00 - 22:30
Saída Rua 7 de SetembrotLinhas Corrente)
8:l0 - �:OU.- 1U:1� - 1U:3u - 11:3U -

14:00 - 15:00 - 16:00 - 18:30
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.,

Ge "te, Fatos' Bt Cia.
oário Des.champs

CHANCE AOS PEQUENOS'

Nao está escrito, nem enunciado na
"Carta dos Cat ar í.nense s:: , mas o gover
nador Esperidião Arnin "acaba de dar vez
e voz, para alem do imaginado, a um

grupo significativo de pequenos; com
sua decisao de permanecer ã frente do
comando estadual na qualidade de gàver
nador de todos os catarinenses e de
ria o concorrer a nenhum cargo e letivo
nas'gerais de 15 de novembro,beneficia
diretamente os pequenos partidos - o

PDT, o PT, o PCB e o tros. Esse bene f I
cio que, ce tamente, redundara na elei
ção de deputados es aduais e deputados
federais dos pequenos, fica ate m�is
garantido, se Esperidiao Arnin e o PDS
levarem, intacta, até ao' fim', a deci _ .

. são de n?o fazer coligação com a fren
te liberal (PFL = partido das' o l i g ar - Iquias políticas e econômicas do Estado

Ie da Nação). Se o quadro par t
í

dàr í,o
permanecer equ í.Lí.br ado , vamos assis-'
tir em Santa Catarina a urna disputa na

qual, para surpresa gera l., os fort.es
PMDB, PDS e PFL (!) não serão 'mais tão
fortes, nem os fracos PDT, PT e PCB se
rão mais tao fracos. E Espe r

í d
í

ao Arnin
poderá sair do governo com mais esta ,

entre muitas, contribuições: ter dado
um pouco de equi líbrio ã diversidade
de tendências políticas no Estado.

FRAQUEZAS DO PMDB

Dalto dos Reis, prefeito de Blume -

,

nau, tem contribuído u ltimàrnente para
o enfraquecimento do PMDB em Blúmen?u,
e na região do Medio Vale do Itaj aí.

Suas atitudes e suas decisoes desa
gradam, não só a partidários histõri -

cos (a linha avançada do Partido) ,corno
tambem ã população de renda méd1a e

baixa, eleitorado tradicional da oposi
çao , Primeiro: a construção do "centro
de convenções .. ·. Sem palavras: benefi -

cía a quem?! Segundo: o remanejamento
dos ônious 1ntermunicipais no centro
urbano. Consequência: o radicalismo do
prefeito DaIto dos Reis só trouxe um

grave prcblema para os peemedebistas :
está dificil de carr�car votos para Ãl
varo Correia, J080 de Borba e Renate
Viana. Para Ja1r GiLardi Já nem se fa-
1 ::I •

L, -'---_.__

..�
ACIMPEVI

'GAz,,�'rA DO VALE

.Cao -----------..;__---------------_._-.-. --- ._ ......

u

urna Le
í

aprovada em 27 de novembro/ de
1984, sob n9 7.256 que preve o séguin-
te:
- ã mí.cr oemp res a e assegurado o ·trata

mento d íferenc í.ado , simplicicado e fa
vorecido .••
- considera-se Micoempresa, a empresa

pessoa jurídica e as firmas INDIVIDU
AIS, com o faturamento de 10.000 ORTNS
anuais, ou seja: 804 milhões em 1986.
- Quais as reais vantagens?Simplesmen
te deixarã de pagar os seguintes impos
tos:

.

I ...,. Imposto sobre � renda e proventos
de qualquer natureza (Imposto de ren
da na fonte).
IV - Impos o Sobre Serviços de Trans -.

porte (ISTR).
Os caminhoneiros autônomos que se

tornarem MICOEMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS ,terão os seguintes benefícios: deixa
rão de pagar impostos que atualmente
tornam os seus fretes mais caros, me

nos competitivos; em razão de serem pe
quenos. Estarão perfeitamente registra
dos corno empresa, pois terão acesso
mais fácil ao credito bancario. Terão
mais condições de se expandirem, pois
poderão gerar empregos. Enfim; poderão
no futuro virem a ser uma respeitavel
transportadora; e com isso solidificar
um dos aspectos que mais influenciam
para a implantação da verdadeira demo
c'rac i a .•. A INICIATIVA PRIVADA.

�-------------------------------------------------------------------------�----._---_.-'-�

Os
caminhoneiros

O grande problema do povo brasilei
ro e decsonhecer as Leis que lhes são
adv:rsas, assim como as qu.e lhe são fa
voraveis.

No início deste ano presenciamos, a
traves dos. meios de comunicação, uma

;greve que mexeu com o País inteiro, a
pesar de para-lo! Aqueles que trazem
atê nós as delíci�s, bem como os "im
prescindíveis" do Norte, Nordeste e Su
deste, Centro-Oeste, e t c , , fincaram os '

pneus, assim corno os que levam. do Sul
para outras regiões, usaram o freio de
mão!

E qual foi a razão? Os caminhonei
ros, principalmente os autônomos, para
ram, em razão do alto custo dos fretes
dentro deste trânsito maluco e suicída
e baixo 'pagamento dos mesmos. Imprensa
dos contra o "acostamento" dos altos'
custos, para poder exercer a profissão
(combustíveis, alimentação, etc.) e in
clusive, as grandes transportadoras aI
gumas atê ,Jltinacionais, no sentido
contrário •.. , chegaram fácil ã conclu
são de que, nesta possível ida-e-volta
ainda que vencesse o improvavel, che
garia em casa sem o pão de cada dia •..

E a Lei da Microempresa, o que e

que tem a ver com tudo i�to? Qual se

ria, por exemplo,-o enefício que tra
ria a este marcante acontecimento? TemI .

e muito a ver com tudo isto e mais ain
da, pois, saibam os milhares de cami
nhoneiros de todo o País que existe

_ .. ,

8

... 1ojIs _ ......
,_ lZ.o55D - se
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Rêde de esgôtos. no Bela
Vista depende do DNOS

O v'er eado.r Hercu lano Weber, Presi
dente da Câmara Municipal de Gaspar,
nos últimos dias, vem desenvolvendo
um trabalho í.ncans àve I para solucio
nar o proble�a do saneamento basico,
especialmenté o relacionado com a re

de de-t'esgotos de diversos loteamentos
existentes no Bairro Bela Vist�.

Ocorre que, por omissão de gover
nos anteriores, tais loteamentos fo
ram aprovados sem a exigência de

INSTALADORA' DE BLUMENAU
Associada a ACIMPEVI

VAREJO E ·ATACADO DE MATERIAL

ELHRICO, O MAIS BARATO

Quando se hata' de eletricidade o bom é' o ,especialista.
'Rua XV de Novembro, 1409 e Rua 2 de SeJembro, 381 t

Fones� 22·8188 e �3·0853
'

/

EM KILO

PRÕXIMO POLIciA RODOVIÁ�IA

Rod. ,Jorge. Lac�rda� 5555
:'GASPAA"'-"''''·SC,

"

Confecçaõ de malhas'

Atacado e Varejo

Posto de
"Toalhas

Vendas

Gaspar"

·1
�, ..._----_--._--__---------t

uma infraestrutura adequada. Crm o de
senvolvimento do Bairro o problema se

avoluma dia,a dia e a população reçla
ma de seus representantes a cobrança
de uma solução, imediata por p te' da
administração municipal de Gaspar.

.Ia ha alguns dias, Herculano Weber
em conjunto com o engenheiro Ne!son ,

da AMHVI e com o topografo Jair, come /

çou a desenvolver o projeto de. implan
tação da re?e de esgotos que, segundo
as últimas informações, ja esta total
mente pronto e definido.

No entanto, para que o projeto se

ja co Iocado em pratica ha que se cum

prir uma exigência técnica: a draga
bem de uma vala existente nos fundos
da Escola Basica Arnoldo Agenor Zim
me rmann 'e que marge

í

a a rua João Jose
'Schmi tz. Herculano -Weber afrima que

tal d4agagem depende exclusivamente
do DNOS, uma vez que a Prefeitura Mu

nicipal de Gaspar nãO dispõe de maqu
í

nario para a realização cio trabalho.

PALTO VAI AUTORIZAR CONSTRUÇÃO DE CAN
TEIROS NA RUA ANTÔNIO DA VEIGA

O prefeito Dalto dos Reis vai auto
rizar a implanta�ão dos canteiros cen

trais' da rua Antônio da_ Veiga, c?nfor
me proj eto desenvoLv i.do pela Aase ss o -

ria de Planejamento e Secretaria de O

bras e Serviços Urbanos. O projeto pre
vê a construção de mais canteiros 'em

toda a extensão da avenida, desde a

confluênçia das ruas 7 de setembro
Theodoro Holtrup até a rua são PauLo i

-
, ,'.

..

"Vianna' deveria
ter vergonha

.

na cara"
"Admitir publicamente que a Prefei

tura de Blumenau devera utilizar a mÉi
quina administrativa, para reeleger a

êle e aos Deputados Estaduais Alv,aro
Cóireia e Joâo de Barbá, é no m�n�mo

falta de ve'rg onha na cara". Esta foi a

reação do pedessista Aguinaldo Schae

fer, na Cámaj-a Muni cip a.I ,ao comentar

matéria estampada no .Jorria I de 'Santa
Catarina e contendo declarações do De

putado Federal Renato de Mello Viana.
,Mostrando indignação com o comporta

menta do parlamentar, Schaefer foi
mais enfatico ao afirmar q:ue, "isso .é
uma ofens a aos seus ele 'rtores e até
mesmo aos seus companheiros de partido
pois o Deputado esta tirando o dinhei
ro 'que é do povo para uti lizar em pro
vei to proprio." E as suas declarações ,

são ainda mais vergonhosas, quando nos

lembramos que cm Blumenau esta faltan
do tudo, desde salas de aula, esgoto,a
gua , patr o l amento de ruas, ate .des as.s o
riarnento de rios e ribeirões, e o abati
dono comp Le to tant o das ruas centrais,
quanto da periferia. Issd alias. tem

rpovocado asperas críticas por ,. parte
dos turistas que nos visitam, apesar
do turismo ser considerado uma das ma

r ores fontes de arrecadação -do munic í
«

pio":
'� por isso, frisa Aguinaldo Schae

fer que, não queríamos autórizar o Pre
feito a remanejar sozinho 50% do orça-

menta da: Prefeitura, porque tínhamos
certeza· que o dínhebro seria utilizado
entre outras coisas, pa�a fins eleito

feiras, o que é um verdadeiro cr1me

contra o povo. E nos achamos, que o

candidato que tem o descaramento de di
zer a um veículo de comupicação, que
realmente vai usar o dinheiro do povo
para reeleger-se, não merece o voto de
mais ninguém".

O Líder do PDS Augusto Viana, igual
mente lamentando as declarações do de

putado, lembrou que ";;üém admitir 'que
ira usai:' o dinheiro do povo, o parla -

mentar esta discriminando companheiros
do próprio partido, pois não citou o

nome do também peemedebista Jair Girar
di". Por sua vez, o líder do Prefeito,
Beno Weiers, disse,que "esse ê um pro
cedimento normal em todas as campanhas
políticas desde 1964. Tanto é que o sr

Henrique O:;õrdova, por ocasião da elei

ção de� Esper id i ao Amin, deu tudo para
a SUa campanha. Se assim não fosse, o

sr. Amin não seria o Governador de San

ta Catarina. Da mesma em relação a.

CELESC, n'� última eleição também. fez

coisas mirabolantes. Agora, nao e jus
to criticar somente o Deputado Renato

Vianna, que tem feito inúmeras coisas,
por Blumenau e pelo Vale ,do Itajaí,
tendo conseguido importantes,conqu�s
tas para a região".'
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Horário p-olítico:p-artilha ri_dícula
: Lar Naria d e r�.1zarl.'
Rua Neteu Ramos - Gaspar - se

Demons t ra t Lvo de Receita e nespcs a

� !:! g !l ! ;r r:, 'Ano 1985

Mensalidades, contribuiç�esft doaç�es ••..•• 8.376.450
Auxílio da Prefeitura Municipal rieGaspa, •• 6.150.000
Recebido da Lnd , Linhas L. Schmalz S/A••••• 19.709.256
Convênio FlfCMEM•.•.••......•••••••.••.•..•
Conv':>nio fUNAUEM •••••...••.•••.• �:•.••...•.
Convênio - Casa Civj.lILIIDESC/PrÓ-Criança ••• 44 .637 .120
Convênio LBA ..••.•••....••..••....••.•.•.•• 7.200.000
Ceval Agro Industrial S/A .•.••....•••.•..•. 4.633.588
Adiantamento e Empréstimo....... •••... .•.•• 320.000
Adiantamentos a empregados ••••.......••.••. 7.729. R94
Operações no Mercado Abe r-r o ...•.••...•.•... 1.528.286
Promoções, Soei, s .••.-r-s ••••••••• :•••••••••• 4.S'>Z.300
Saldo do Ano Anterior.... ..••..•........••.. 385.443
Sorna ••••••••••• ·

••••••••••••••••••••••••••• 105.5Z2.337·
,

D E S P E S A S'
--------

Despesa com pessoal •.•.•...••........ , ...• 48.016.521
Adiantamentos a empregados ..••...•........ 7.729.894
EncnrRos Sociais ....•••.......•.....•...•• 11.853.083
Generos Alimentícios, material de limpeza
e outros •.•••••••..•...•.•••••.•..••..•••.

' 8.753.270
Alugue 1. .

l�gua, Luz e Gás •••.•••.••.•••••••••••.•.••
Aquisição e manutenção de eletrodomésticos
"'ransporte .••..•.........•..••.......... -, .

Saldo não uti l.í-zado devolvido LAIlESC/FUCA-
BEH
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '7.820.887

Promoções Soc i a i s •...•...•••.......•..•••• 3.837.277
Adiantamento e Empréstimo................. 320.000
Despesas Bancãrias........................ 15.928
Segu ros. • . . . • . . . • • • . • • . . . • • • • . • . • . . • . . . . . . 182.208
Despesas Gerais e Administrativas(R('paros
e limpezas no prédio, xerox, alimdntação
"In viagem, etc·.) ..•••..•••.••••.•.••••.•.• 1.017 .251
Sa Id.o em 31.12 (85/B4) •••.•.••••••••••••.• 12.121.116

58B.bjJ
50.000

50m3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••105.522.337

Total Receita ••••...••.••. lOS.522.J37 105.522.337
T('>I:"I'I'csp�sa 93.401.22'1
Disponivel-Banco/Caixa:., .. 12.1!1.116 105.522.337

Pr-es í dent.e e �lARIA HELENA SIMÃO ZlHNERMANN
l'psoureiro: Artu�r Luciano Fialho Mic.hel.

Comparaçáo

1984:

1.798.760
2.500,000
6.829.682
2.455.580

<J,O.OOO

183.l'8D"
14.717.208

5.788.618

1. 466.296

4.610.277
1.190,368
326.740

29.197

15.583

856.4:1:6
385.443

14.717.208

JUIZC DE DIREITO
DA CONARCA llF. GASPAR

SANTA CATARINA

Edital de Citação de interessados incertos com o prazo
de 30 dias.

,-

O DR. PEDRO MAllALENA, Juiz de Direito desta Comarca de
Gaspar, Est�do de 'Santa Catarina, na forma d� lei; e te •••

FAZ SABER, a quem o. prese�te edí ta I de cí t açao com o pra
zo de 30 dias vir dele conhecimento tiver, que por par te
de FLORIANO CORADINI, agricultor e sua mulher, fiARIA DE
LURDES CORADINI, do lar, e NELSON CORADINI e sua mulher
�lARrA HELENA CORADI'NI, do lar, todos brasileiros, res i.den
tes e domiciJiados neste município, ria localidade. de Cas
par i nho Alto, foi apresentada uma Ação de Usucapião sobre
,o imóvel a seguir descrito: "Uma área de terras de .....••
l06.0úO,OOm2 (cento e seis mil metros quadrados), locali
zada na zona rurnl deste município de Gaspar, na loca Lida
de (1e Gasparinho Central, de·for� irregular, possui.ndo
as seguintes medid.1s e confrontaÇ"bes: ao Leste em 809,16m
com terras de Floriano Coradini, um dos o requerentes;
ao Oeste em 965,00 metros com terras de Nicolau Marquetti

G.erasmo Marquet.·�i e Nelson �tarquett.i�, este último também
Irequerent�; e aef Norte em 28S',00 metros com terras de Mar

celino da Costa. Na referida ação foi designado o dia 24/ •

Q6/86; as 09:00 horas, para audiência de justific�ção. O
prazo pa!a contestação passará a fl��� �� _�.E_!:i,:n���_o da
-sentença:�que julgar a justificação. Fic-ando cientes de
que nao contestando a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos narrados na inicial da referida açaoDado e passado nesta cidade de Gaspar, aos quinze dta!'> aomês de abril de novecentoS e oitenta e seis. Eu, Eulina L
si Lveira, Escrivã, o escrevi.

Gaspar, 15 de abril de 1986.

PEDRO MADALENA
Juiz de Direito
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JlJIZO DE DIREiTO
DA COHARCA DE GASPAR

SANTA CATAR INA

Edital de citação de i n t e re s s ad os incertos e 'COOl o pra:
zo de 30 dias.

O DR. PEDRO MADALENA, Juiz de llireito desta COIIIarca de
Caspar , Estado de, Sant a Catarina,,na forma��_�tc •••
rAZ SABER, a quem o presente edital de citação com o'pra
z o de' 30 dias vir dele conhecimento t i.ver , que por parte, de GUILHE!UlE CARE IA e sua mulher OTIUA CAREZlA, brasi -

leiros, r e s ident és e domiciliados à Rua da Clõri a, 777,
Blumenau-SC, foi apresentada uma Ação de Usucapião, sobre
o imóvel a seguir descrito: "Um terreno, situado na loca
lidade .d e Gaspar Alto, município c Comarca de Gaspar, cam
âre.a de 99.600 m2 e as seg,uintes medidas e confrontações:
ao Norte, em 898,43 'metros, com remanescente da área de
terras de Irma Wild· ou quem 'de direito; ao Sul, também em

898,43 metros, Com t�rras de propriedade da Indústria de
Linhas 'Leopoldo Schmalz S/A.; ao Leste, com ditas de pro
priedade da Industria de ,tinhas �eopoldo Schmalz S/A.; em
J10,86 mE?'tros; a Oeste, com terras de Adolfo Dornx, tmn
liém, em 110,86 metros, conforme çonsta da inclusa planta.
Na referida ação foi designado o dia 27/06/86, às 09:00
horas, para audiência de justificação. O prazo para con

testaçao passará a fluir da sentença qlle julgar a justificação. Ficando cientes de qu� não contestando a açzo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos narrados na
inicial da referida ação. Dado e.passado nesta cidade de
Gaspar, aos dezesseis dias du mês de abril de m01 novecen
tos e 'oiten�a e seis. Eu, Eulina L., Silveira) t .scrivã, o
escrevi.

A forma como os partidos políticos,
mormente o PMDB e o-PFL, estão co10can
do a partilha do horário gratuito, de
propaganda política no rádio e na,TV,ê- ridícula, golpista, anti-dem�crátic�
Querer distribuir a propaganda partidá
ria de acordo com a representação nos

'legislafivos estadual e federal, bene
í'iciando geometricamente os maiores e

prejudicando os menores, dá'um susto
na gente: ,evidencia qe que no Brasil
9S grandes Partidos formam um. bloco só

o PIP (Partido dos Interesses Parti
cu1ares). Fazemos um apelo aos

representantes para que sejam
têrtticos e mais democráticos:
disfarçada, de j e i t o nenhum!

Dário Deschamps

nossos

mais au

ditadura

Gaspar, 16 de abril de 19B6.

I'EORO MADALENA
Juiz de Direito

GAZETA,DO \UE
fÚI fim) 22., leIu ...

F.1JITAL DE NOTIFICAÇÃO
Por não terem 'siua' cncou trado s nO'5 cndr-re ços a cmLnl for

nec i do s , faço szíber , aos que. o presente edital v i r em ou
ue le conh�!;}mcnto', t í'Vere� que', deram entrada n.este. ('llrtó
r i o , por parte dos Bancos; Bade sc S/A. é Besc S/A.: VALO!
RIA SClINAIllER' PEREIIU\;:' va lcr- Cz$ 145,80, n9 l82Y-F, cre
dor Com l , Lor

í

a l Não Con Lec , Ltda, ISKAEL DOS SI\NTOS, valor Cz$ ,2.5{�6,2.R, nf,? 02/02, 'credor Bese Finilnciauora sl«,
VICENTE OLlvIO.llOS SANTOS, valor ces 1.843,30, n,' 02/03 ,
.credor Besc Finanóador.a S/A.; FRANCISCO A ANDRADE, va Io r
Cz$ 8.800;00., n9 42U636-02, credor Ico ComI. S/A.; JAtME
DE OLIVEIRA, valor C,,�, 6.729,50, n'.' 084779/01, credor
Be s c F i.nancel ra siA.; Gaspar, 30 de abri l de 1986.: ..'(�:)'JULIO cllSAR BRIDON DOS SANTOS-oficial de protestos.

.ru:rto DE DIUITO DA
lnfARCA DE GASPAlt. _ SC

Edit.a1 de citação de ',terenados in-
eert:os eee o prazo de di...

_

O DR. PBDIO K.ADAlZRA', .Juiz de Direito.
dia.t.· Caaarea de Ca...ar:, I.tado de San'
ta Catar·lu, aa fonaa da lei,· eee ....
PAZ SABER, a quem o preeente "{�l de

eit�o eÓII o pruo d� lO ai... V1! ou

dele cODheei..el1to tiver, que por parte
de BENVINDO MIGLIOL'I E SUA�, bra
.aileiros, ele radialista, e\a do �ar.ruidentea e domieiliados na locab.da-

• de.de Barracão. lIIUIlic{,io d.e c.upar..

foi apresen.tad. uM Ação de Uaucapião,
_'re o ÍllÕvel .a..."p�r de.crito: UIQ

UrreD.O situado)ao .mctpiQ 4e Ilhota,
eeeee e.tado de ·kat•. Catarina .. 0,0 Lu.
aar· d� Boa vin., ." fuado• .d!.. lado
,. da E.trada MuIlicipal LaraaJenu '.
eeeeeeee a área de .80.0Q0 tal, fazendo
freot:. _ .480'me.tr�, . em parte com' �er
,r� d. 0.....149 te•••• , rt� .e� .

a·

"'U d.... ·ç..íntIo,.piibU b.."Ol..cIc>,.
• _ parte c.. teq.. de OIV.•�do x......
,f� .. _ 40Q _tl'9S, CCIJII .

..t.rr�. � A-'
.. ibel �.a, ixtr�o ,.10 lado di-,
r.lta. em 200 ..trol, cc:. terr... ·de 0.:
valdo Le... , • pelo l.do ••querdo em.

200 .. troe, CC* terr•• de .Antonio Gal
diDO Adriano, ._ Mlafe4tod:.. , di; ••t.aD
do dito terreno pela ftate cerca

. de
. 100 _troa, ati. eaqu.iua do caminho
í 'pUco�_� • h�r.da lluniei
)- I , l'1Mao,iehu,' "ldn ao l�o do
.1 (1II\itÕ Jiiipar '.,. .4.� '"...Mo "1lO. poato
i .• .....,.,·-I;ofta .".. '.toO (Seh Mil Seio
: e.tct.1 _.. tro. ati quina da' B"tr.-"

'.,.,�..1 Lar_jei c.. !.Ilodcivia, J..pr' ............ _erida açao'fo! de
'1 '�. "ii tS/OS/.. , ã. 09,00 hon.
: 'pO;p '.'�U',da' �"!tin..ção. Fi�
; "'<:d�"'-_'iIao.�e.t..�o a

!
..

�':.�:o!°�':.!i:'·:-1;':
t toI urr...so. U' ialclal tia referida .-
I '�,_ _� cl_o de
• t riete \li. do ... ele.
, ..CO de .rt DOftceato. e Gltea.te

...
e'

..io ........�Lo8U..�•• ,.�ri...
o'_ir'

CIoopa". 21 .. _",_,.""
....�,
".. .. ,""U.

JUIZO DE DIREITO
DA Cc»iARCA DÊ GASPAR - SC

Edital de eitação' de interessados in-
eeeeée com o prazo de 30 dias. .

O DR. PEDRO MADALENA, Juiz de dir�ito
desta Comarca de Gaspar. Estado de San
'�a Catarina, na forma da lei, etc •• o

"tAl. SABER, a quem o presente edital de
· ·citação com o prazo de 30 diaa vir de
-

.Ie conhecimento tiver. que por pane
f: MANOEL JOÃO BITTENCOURT, agricultor

'

••ua mulher AGATHA JUNGE6. BI'n'ENCOURT
'o.lar, brasileiros, re�idente8'e domi
.4;i1iadol eeeee município e Comarca de
Gaspar-SC, na localidade de Arraial Al
"to1 foi apresentada uma Ação de üscea
.pia� sobre o imóvel a seguir de!crito:
� i.môvel situado no lugar Arraul Al
to, neste munic�pio, Comarca de Gaspar
"dindo a área :de 219.321, 81 m2 (du
·,en.tos e dezenõve mil, trezentos � vi�
·te e um metros e oi�nta e Wl declme
"eros quadadroIJ), com as' sesuint:es medi
�a. -e confroa.tações: ao Sul, em .

.l.I00,ao IIIIItro., com terras dos reque
'teut•• ; ao N�e, tI ·bélD em 1.100,00
àetro. leaclô ,ue 606,00 metros de ter
.�. de Carlos t.uttd.ro Sil!aDO; 31!,OO..

tros, coca' t�a. ,te Joao Franelsco
JUDIe. e em. 175,OOItne!tro., com �erras

rooJ:�.!!::.�:;!c�!r��·t:; ��i���
rra;ci.co Setn.lu e a Leste t também em

.

00,00 metros t cal! terrae de Ney lIdo
• lo•• , .sem �eitoriae .. Na refe

: �.� f� 'dHipodo,<> dia 2,5/06/86·

e' '.1\'10 ·b.ord. para au41êneia de .1(11-

dft�io: O' pt"d'o pare eotatestaçio
paliara a fluir da intisação d. senten

ça que jul,ar a i.u8tifieaç.�0. Fiea!!dociente. de que n.ao. .coa.te'!t"'o e ..açao.
pre'\llDir-ae-Ão aet-ito. � -.,riade.' -

· rOI 08 fatos 1l&rrado. W'iftieiaÍ d. re
..ferid. a;.G. nado e pu.ado �e.t� c:i�� de de C..par, a08 fluiue di•• ao ••
de abril de .U DOV'ecel1tos e oitenta e

aeia. lu, Bulia. L. SH�lt'a, E.criva,
o eacrevi.-

Ga.... , is do ab'til \Ia 1986
PEIIIO IIADAIZIIA

Juis ;IIe Direito.
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Lauro Lara
Bonitos e alegres

Antes da abertura da Oktoberfest, pelo menos três
grandes obras estarão prontas para o acontecimento.
Antonio Pedro Nunes garante que o Pavilhão "C" da
Proeb estará concluido até final de julho e de que
o "'Bí.er Garden" (Praça Hercilio) começa' a funcionar
em setembro. Ja Darci Peters,afirma ue a aJTlnliélrão
do Moinho do Vale (mais 800 lugares), com chaparia
ao nível da Prainha, ser.á presente de aniversario
para Blumenau: 2 de setembro.

Visita de Alcivan
Um prazer a V1s1ta a Blumenau de Alcivan Meneses da

Silveha� presidente da Federação de Micro e Pequena
Empresas do Sergipe. Após participar em SP de uma

reunião da Confederação da qual é membro, veio a SC

conhe cer nossas eXperiências avf rent.e do movimento.
E' ficou impressionado cem o ritmo de trabalho da
ACIMPEVI.

\

Conselho d e Curadores

A+-__�__� � __

o primeiro Conselho de Curadores da Fundação Cultu

ral de Pome rode, que tomou posse solene na "última
semana, é Lnt.egrado por Erwin Te í.chmann (pre s í.dentd

, .',
Cllrt Weege, Rosita Zinnner, Valdemar W1esner, Udo

Ramlow, Irmã'Anita Guenthér, Rodólpho Schmidt, Ilon
ka Krueger. Wilson Correia.

A grande pedida do dia 16 (sexta feira) é o 49
Chope promov

í

do pela APAE B'Iumenau , na sua sede
bairro Vila Nova, com inicio as 22:00 horas.

Baile do
s oc i.a I no

.

lEONI Urnas,
"Sua Excelencia,- o candidato", com, Pau
10 Figueiredo e Felipe Carone é o car�

taz de sahado e domin�0 do Teatro Car
los Gomes>'(�d(*�'<'.rera Bed u s chi ," após cur+
tir 10s Angeles e New York, prepara-se
para igual estada na'Europa.*****No éi
ne Clube do Cent�o de Cultura, de 19 a

21, curso sobre jazz, origens e evolu
ções com o prof. �doa�do-Vidossich�***
\**J osé 'Endoença Martins, colaborador
da GAZETA, lança em breve seu livro de

poemas - ''Me pagam pr� Kaput". *****Dia
20, às 20: 00 horas. abre na Furb a ex

posição de Cel�o Juni6r.*****E��elente
a ida de Ivan Rizetto para a Diretoria
de Promoçõe.s da Secretaria de Turismo.

......-----------------'----------.,......._---_.
,

I

Sete artistas
Lindolf Bell e a Galeria Açu Açu,
convidando para uma exposição dia
22l no Salão Centenario do Carlos
Gomes. Sete artistas, sete lingua
gens. Lygia Roussenq Neves, Rose
Winkler Darius, Eliana Hohendorf�
Paulo Silveira Souza, Rubens Oes

troem, Roy Kellermann e sem favo
algum, 'o mestre Silvio Pléticos �

Leoni Vanelli, uma

mulher simpatica e

elegante em todos
os momentos. No tra

balho, a frente da
Pedrità, uma etique
ta de malha para a�
dultos e crianças,
no seu lar ou ao la
-d o do ma:rido Almiro
nas rodas que fre -

quentam�

Da ni lo

Gomes'

Danilo Gomes, que ve

mos diariamente �6
Jornal do Almoço, da

RBS, pass a a p rodu-'
zir os próximos pro
gramas "RBS Documen

to"; no a todas as

primeiras 2as. fei
ras do mês.

;

.- .It

-AcAcIO BERNARDES

ADVOGADOS

AcAclO BERNARDES
JOÃO LUIZ BERNARDES

- TEREZINI:IA BONFANTE
ISOLDE INÊS LEMFERS
ROMULO PIZZ9LATTI
LUIZ ZANELATO

Rua IV de NDYembro. 342 . 2°. Andar • Conj. 201/6

Caixa Poslal 503 " lelefones (04131 22-1402 e 22-1388

B[UMfNAU • se
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P, Ivo apoia Cunha em Brusque
o candidato 'ao governo do Estado,Pe

dro Ivo Campos,' esteve em Brus que v
í

s.í .

tando os companheiros de partido que o

apoiaram nas previas do PMDB, realiza
das no dia 21 de abril. Na oportunida
de, Pedro Ivo Campos, ressalt�u o tra
balho desenvolvido pelo vereador José
Luiz Cunha, na defesa de seu nome como
candidato ao governo do Estado e decla
rou se "incondicional" apoio a candida
tura do v�reador a deputado estadual ,

pela região de Brusque, "jã que esta é,
a vontade do diretoria municipal do
PMDB dest cidade" Durante seu comen
tário, Pedro Ivo Campos colocou a im
portância do vereador Jose Luiz Cunha
ter acompanhado o PMDB desde a sua fup

dação, ou seja, "desde o tempo do ve
lho MDB e ar ter participado desde a-,

quela epoca de todoa os embates a que
.o partido disputo ".
O vereador Jose Luiz Cunha, nome

,indicada pelo diretório do PMDB
.

'de
Brusqu , já conta tambem com o apoio
do diretório d, Guabiruba e Botuverá ,
alem de dividir a preferência, com ou
tros candidatos, em diversos' mun{cí
p�os da região.

O 'apoio irrestrito da administração
municipal de Brusque e de toda a banca
dá de vereadores, alem do diretório mu

nicipal, o credencia a ser, como sem

pre fez o PMDB desta cidade, o seu no
vo reresentantes na Assembleia Legisla
tiva.

Küater sugere
que PMDB
faca alianças

Hall ey d�sapareceu do v i d eo
-------------------------

Depois de crí t í.cas às lideranças p o
líticas do PDS, PFL e PTB, por estarem
f azendo alianças "f Ls-ío l óg

í

c as
"

e "o
portunistas", o deputadó Francisco KUs
ter, líder da bancada do PMDB, suge r í.u
que também o seu partido fizesse alian
ças. Mas observou que deveria conter
propostas mudancistas, de participação
popular.

Por que não procurarmos partidos i
deologicamente à esquerda, indagou, c�
tando o PDT, o PCB e o PC do B, com os

quais o PMDB tem algumas 'afinidades ,pa
ra buscar uma composiçaõ? Na sua opi
nião, se hã tentativas de alianças com

lideranças ideologicamente à direita,oPMD'B poderia tambem se unir com outros
par t í.dos , com os quais tem afinidades,

A badalação com que a televisão bra
sileira preparou a chegada do cometa
Halley, durante alguns me es que;ante
cederam a sua maior aproximação da ter
ra, dando ao assunto impotância seme -

lhante a pousada na lua, pelos america
nos. Bastou haver a explosão da Chal-

III

I
II·

Transporte· Urbano e Interurbano Rua Itajai, '1853 _ fone 32_0030 GASPAR _ SC

na b�lsca de uma composição. Mas desta
cou que para i.s s o era necessário e Labo
rar Um programa de governo de partici- .

paçao popular e com propostas claras ,e
não repe-tir o que hoje ocorre em Santa
Catarina, onde as alianças s ao feitas
"de costas para o povo".

Os deput.ados Alan Serrano, Lauro An
dré da Silva, Marcondes Marchetti,·con
cardaram com o líder do PMDB,tendo Mar
chetti observado que os peemedebistas
precisam t ornar claros os obj etivos
centrais ql)e nortearão o governo do
�MDB. Para o líder da bancada do PFL ,

Bulcão Vian�� os embates políticos,num
futuro próximo, serão mais em torno de
ideologias e não de pessoas, como hoje
ocorre.

lenger e o assunto passou para segundo
plano. Tá na cara, o. americanos que -

riam faturar mais essa, vendendo sua i
magem de conquistador do espaço. Como
quem levou a melhor foram os russos,
nós brasileiros ficamos a ver navios e
o esqueleto do Mengelle.

Cunha tem Q Bpoio de Pedro Ivo e de di
re t órios ..

·EXTINCÃO'
__ -- .. __ ..._-- � �--------------

DAS 'PM's

o deputado Marcondes Marchetti-PMDBj
discordou da'Comissão de Estudos Cons�
titucionais que decidiu propor a extin
ção das polfcias Militares Estaduais ,

sem explicações suficientes e sem es

clarecer a quem caberão as, atribuições
de conferir segurança e tranqüilidade
ao povo de cada Estado. Segundo ele, e

xistem questionamentos que identificam
um� intenção de concentração de atri �

buições controladoras do Estado, nas

instituições militares federais, espe
cialmente os segmentos relaciQnados
aos conceitos de segurança nacional.

O deputado chamou a atenção para o
fato de que a_sociedade não dispõe dOe
mecanismos proprios contra agressoes
pessoaí ou ao patrimônio, decorrentes
de desajustamentos agudos de seus mem+
'bras. A sociedade, os partidos políti
cos, a classe política, devem discutir
a causa destes desajustamentos e pro-/
por ações para saná-las, disse o depu-
tado, mas enquanto perdurarem estas
causas e seus efeitos, o cidadão, a fa
mília, tem direito de exigir do Estado
segurança e tranqUilidade. � este pa
drão mínimo que os catarinenses qu�
rem e pedem e que vem sendo d do pela
Polícia Militar do Estado, que melhor
assistida e apoiada, alcançará o padrão exigido por todos. Por isso - com
pletou Marchetti -

que a decisão do
Conselho de Estudos Constituicionais
merece reparo e questionamento.

I
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Rêde de esgôtos, no Bela
lata depende do DNOS

O vereador Herculano Weber, Presi
dente da Câmara Municipal de' Gaspar,
nos últimos dias, vem desenvolvendo
um trabalho incansável p.ara solucio
nar o problema do saneamento básico,
especialmente o relacionado com a é
de de esgotos de diversos loteamen os

existentes no Bairro Bela Vista.
Ocorre que, por omissão de gover -

nos anteriores, tais lotéamentos fo
ram aprovados sem a exigência de

INSTALADORA DE BlUIENAU
Associada a ACIMPEVI

VAREJO E ·ATACADO DE MATERIAL

RHRICO, O MAIS BARATO

Quando, se traia. de eletricidade o bom é' o especialista .

.

Rua XV de Novembro, 14()9 e Rua 2 de Setembro, 38 t 1
Fones� 12·�188 e 23·0853

Confecçaõ
Atacado

de malhas

e Va ejo

Posto de
"Toalhas

'Vendas

Gaspar"
EM KUO

PRÕXIMp POLÍCIA RODOVIÁRIA

Rod. Jorge, lac�r,da� 5555
GASPAR·'�'!":SC

!
.j_ ...:---------.;....----------t

uma infraestrutura adequada. Crm o de
senvolvimento do airro o problema se

avoluma dia a dia e a população recla
ma de.seus representantes a cobrança
de uma solução, LmedPata por 'parte da
admí.ni s tra çao mun'icípal .d e Gaspar. Y'"'

.J� hã algl\ns dias, Herculano Weber
em conjunto com o engenheiro NeLson ,

da AMHVI e com o topografo Jair, come

çou a desenvolver o projeto de implan
tação da rede de esgotaS que, segundo
as últimas informações, ja esta tutal
mente pronto e definido.

No entanto, para que o projeto' se
ja colocado em pratica ha que se cum

prir uma exigência técnica: a draga
gem de uma vala existente nos . fundos
da Escola Básica Arnoldo Agenor Zim
mermann e que margeia a rua João José
Schmitz. Herculano Weber afrima que

tal dragagem depende exclusivamente
do DNOS, uma vez que a Prefei tura Mu-
••

' -. 1 - ,

n1c1pal de Gaspar nao dispoe de maqui
nario para a 'realização do trabalho.

i

DALTO VAI AUTORIZAR CONSTRUÇÃO DE CAN
TEIROS NA RUA ANTÔNIO DA VEIGA,

O p�efeito Dalto dos eis vai auto
r izar a implantéLção dos canteiros cen -

trais da rua Antônio da Veiga, confor
me projeto deseRvolvido pela Assesso -

ria de Planejamento e Secretaria de O .

bras e Serviços Urbanos. O projeto pre
vê a construção de mais canteiros 'em

toda a extensão da avenida, desde a

confluência das ruas 7 de se tembr o
Theodoro Holtrup ate a rua são Paulo.

"Vianna dev ria
ter vergonha
na cara"

"Admitir publicamente que a Prefei
tura de Blumenau devera ut.Ll.í zar a m2'
quina administrativa, par� reeleger a

êle e aos Deputados Estaduais Alvaro
Correià e JQao de Borba, é no m1n1mo

falta de vergonha na cara". Esta foi a

reação do pedessis�a Aguinaldo Schae

fer, na Câmara Municipal, ao comentar

matâr
í

a est amp ad a no Jornal de
.

Santa
Catarina e conteri:do de c Lar.aç oe s do De-

putado Federal Renato de Mello Viana.
Mostrando indignação com o·comporta

menta do parlamentar, Schae'fer foi
mais enfático ao afirmar que, "isso é
uma ofensa aos seus eleLtores e até
mesmo aos seus companheiros de partido
pois o Deputado esta tirando o dinhei
ro "que é do povo para utilizar em pro
veito próprio. E a� suas declarações, ,

são ainda mais v-ergonhosas, quando nos

lembramos que em Blumenau esta faltan�
do tudo, desde salas de aula, esgoto,â
'gua, patrolamento de ruas, ate desasso
riamento de r i os e ribeirões,'e o ab an..
dono, completo tanto das ruas centrais,
qu�nto da periferia. Isso alias. /tem

rpov.ocado ásperas críticas por 'parte
dos turistas que nos visitam; apesar
do turismo ser considerado uma das ma

�ores fontes de arrecadação do municí
p í.o ",

"Ê por isso, frisa Agu i.naLdo Schae
fer que, não queríamos, autorizar aPre
fei to a remanej ar sozinho 50% do orça-·

mento da Prefeitura, porque tínhamos
certeza, que '0 dinheiro seria uti Lí.zado
entre outras coisas, pata fins ele{to
reiros, o que é um verdadeiro crime
contra o povo, E nós achamos, que o

candidato que tem o descaramento de di
zer a um veIculo de comunicação, que
realmente vai: usar' o dinheiro do povo'
para ree Leger=s'e , não merece' o voto de
mais n í.nguém'".

. O Líder do PDS Augusto Viana, igual
mente Lamerrt ando as deo larações do de

.pu tad o , lembrou que "alem .admi tir que'
ira usar o dinheiro do povo, o parla -

mentar -esta discriminando companheiros
do pr�prio partido, pois nio citou o

nome do também peemedebista Jair Girar
di",' Por sua vez, o líder do Prefeito,
Beno Weiers, disse que "esse é um pto
c�dimento normal em todas as campànhas
políticas desde_1964� Tanto é que o sr

Henrique Córdova, por ocasião da elei

ção de Esper
í d

í

ao Amin, deu tudo', para
a SUa campanha. Se assim n$o fosse, o

sr. Amin não seria o Governador de Sãn
ta Catarina. Da mesma em relação '. a.

CELE'SC, na ú'ltima eleição também ,fez'

coisas' mirabolantes. Agora, não é jus
to criticar somente o Deputado Renato

Vianna. que tem feito inúmeras'coisas
por Blumenau e pelo Vale., do Itajaí,
j:endo conseguido importantes conqU1S
tas' para a região",
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Horário_p-olítico:p-a.rtilha ridícula
; L<1r nar�d J� t;m':ar�'
Rua Nereu Ramos - Gaspar - SC

Demons t ra t Lvo de Receita e ne-spesa
.

� !:; � fl ! I ó 'Ano 1985

Mensalidades, contri�uições e doações •••••• 8.376.450
Auxílio da Prefeitura Municipal de Cnspar •• 6.150.000
Recebido da Tnd , Linhas L. Schmalz S/A .•.•• 19.709.256
Convôn i o I'lICAllEM •••.••. '" .•••••••.•.• " ..•.

Conv�nio PUNABEM •.•••.•..•...•...•..•..••..
Convênio - 'Cas a CiNillLAlJESC/P·rô-Criança •.• 44.637.120
Convênio LBA .••

'

..• : ••••..•.•••..•••.•••.••• 7.200.000
Ceval AgrQ Industrial.S/A .••••....•.•••.••• 4.633.588
Adiantamento e Empréstimo ••.• r............. 320.000
Adiantrunentos a empregados ••••.•.....•..... 7.729. R94
Operações no Mercado Aherto .... ," ••.. ,", ..•••. 1.528.286
Promoções Sociai .......•...• . ....••....• 4.8)2.300
Saldo do Ano Anterior.... ..•.• .•.•• .•..•..•. 385.443

Soma •....... : •••..•••.•......•.....•...... 105.522.337

D E S l' E S A S·

Despesa com pessoal. .•.....•••..........•• 48.636:521
Adiantamentos a empregados ..••...•.•.•.... 7.729.894
Fnc a rgos Sociais ..•.••........•.••••.•..•. 11.853.U83
Generos AlimentLcios t material de limpeza

8.753.270.eoutros ••••••••..•.••...•.•......•.•...•.
Aluguel. ••••••..•...•.....•.••. :..•••....•
Água, Luz e Gas

0 .

Aquisição e manutençjio de eletrodomésticos
Transporte � ..

Saldo não utilizado devolvido LADESC/FUCA-
BEM ••.••...•.••.•.•..•...••.........•.•. '.-.
Promoçoe s Sociais •..••....••....•••..•..•.
Adiantamento e. Empréstimo •...•......•••.••

. Despesas Bancãrias .•..•••••.•••...........
Seguros •..•.•...•.•.•.....••.••..•..••..••
Despesas Gerais e Admí.ri i s trat i vas (Roparos
e limpezas no prédio. xerox, alimentação
em viagem, etc.) ....• : ..•••••.•••..•.••••• 1.017.251-
Sald.o em 31.12 (85/84) •. : ••..••••.•.••.•••. 12.121.116

588.bJU
50.000

7.820.887
3.837.277
320.000
15,928
182.208

Soma ••••.•.•..•••. , .••. : ••.. , ... , •••....•• 105.522.337

Total R.�ita .••...••••••. 105.522.337 105.522.337
T01. "I Despesa ...•....•.•... 93.401 .22"1
llisponíve l-Banco/Cai xa ••••• 12.1:'1,.11.6 llb. 522. 3J7

Pre s idcnt.e : '�IARIA HELENA .sIMÃO znu-mIU'IANN
T�soureiro: Ar tur Luciano Fialho Michel

Compara çao

1984:
1.798.76U'
2.500,000
6,829.682
2.455.580

9JO.OOU

183.186

14.717.208

5.788.618

1. 466. 296

4.610.277
1.190.368
326.740

29.197

15.583

856.426
385.443

14.717.208

JUIZC DE DIREITO
DA COo'IARCA DE GASPAR

SANTA CATARINA

Edital de Citação de interessados Lnce r tos com o prazo
de 30 dias.

.-

° DR. PEDRO �IADALENA, Juiz de Direito des.ta "Comarca de
Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da lei; e te •••

FAZ SAllER, a quem o. presente edital de cí t açao calÍ' o pra
zo de 30 dias vir dele conhec ímento tiver, que por . par te
de FLORIANO CORAÚINI, agricultor. e sua mulher, MARIA DE
LURDES CORADINI, do lar, e NELSON CORADINI e sua mulher
HARIA HELENA CORADINI, do· lar, todos prasileiros, residen
tes e domiciliados neste município, na localidade. de Cas
parinho Alto, foi apresentada uma Ação de Usucapião sobre
o imóvel a seguir descrito: "Uma ârea de terras de .•...••
106.0úO,OOm2 (cento e seis mil metros quadrados), locali
zada na Zona rural deste município de Gaspar, na loca lida
de dI.:' Gasparinho' Central, de fqr� irregular', possu indo
as seguintes medid"s e confrontaÇ(ies: ao Leste em 809,16m
com terras de Floriano Coradini, um dos ora requerentes;
ao Oeste em 965,OO metros com terras de Nicolau Marquetti
Gerasmo Marquett_i e Nelson �larqu.ett.i., este úÍtimo tambéUl

Irequerente; e ·a� Norte em 288,00 metros com terras de Mar
celino da Costa. Na referida ação foi designado o dia 24/ '

Q6/86, às 09:00 horas, para audiência de.justificaç·ão. O
prazo para contestação passará a fl'!_�� d_� _.�!.i:P,,!Ç!O da

-sentença"que JlIlgar a justifiC'ação. Ficando cientes de
que nao contestando a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos narrados na inicial da referida ação.
Dado e passado nesta cidade d,e Gaspar, aos quinze dias do
mês de abril,de novecentoJ e oitenta e seis. Eu, Eulina L
Silveira, Escrivã, o escreví.

Gaspar, 15 de abril de 1986.

PEDRO MADALENA
Juiz de Direito

TELEFONE

GASPAR

NECE'SSITA-SE
PARA COMPRAR
Ou ALUGAR

Inf ormaçoes pi 22.9447
Blumenau

___i•• OUVEIRA
lua $to Plulo. 832
f..: 2f'()7'"

8LUMENAU

Ulie .RaIlOS
D'ENTIITA

lUA H, DE NOVEMBRO, 701

fONf:,22·17SO ..... SAlA 104

Bru.aau. - se

,

JllIZO DE DIREllO
DA COHARCA DE CASPAR

SANTA
..

CATAR [NA

Edital. dê citação de i n t o re s s ad os incertos � com o pra;
zo de 30 dias.

O DR. PEDRO MADALENA, Juiz de Direito eles ta Comarca de
Caspar , Estado de- Santa Catarina, na forma da lei, e t c , •.

FAZ SABER, a quem o presenr e edit�-l de ci-t�ção com -�- pr�
z o de 30 dias vir dele conhecimento tiver, que p or parte!
de, GUILHERME CARE e sua mulher OTILIA CAREZIA, brasi -

Ie í
ros , residentes e domiciliados à Rua da Glória, 777,

Blumenau-SC, foi apresentada uma Ação de Usucapião sobre
o imóvel a seguir descrito: "Um terreno, situado na loca
lidade de Gaspar A 1 to, mun·í cípio e Comn rca de Gas par , com

área de 99.600 m2 e as seguintes medidas e confrontações:
ao Norte, em 898,43 metros, com remanescente da area de
terras de Irma wi ld ou quem 'de direito; ao Sul, ta[J1bêm em

898,43 metros, com te.rras de propriedade da Indústria dê.
Linhas ·Leopoldo Schmalz S/A.; ao Leste, com ditas de pro
priedade da Indústria de 'Linhas Leopold· Schmalz S/A.; em

110,86 me-tros; a Oeste, com terras de Adolfo Dor:lx, tiun
bém, em 110,86 metros, conforme çonsta da inclusa planta.
Na referida ação foi designado o dia 27/06/86, às 09:00
horas, para audiência de justificação. O prazo para con

testa�io passari a fluir da sentença que julgar a justifi
cação. Ficando cientes de que não contestando a ação, pre
sumlr�se-ão aceitos como verdadeiros os fatos narrados na

inicial da referida ação. Dado e.passado nesta cidade de
Gaspar, aos dezesseis dias do mês de ab�il de mi novecen
tos e oiten�a ��seis. Eu, Eulina L., Silveira). Escrivã, o

escreví.

Gaspar,. 16 de abril de 1?86.

PEDRO MADAU;NA
Juiz de Uireito

A forma como os partidos políticos,
mormente o PMDB e o PFL, estão colocan
do a partilha do horário gratuito. de
propaganda política no rádio e naTv ,

é- ridícula, golpista, anti-de�ocrâtic�
Querer distribuir a propaganda partidá
ria de acordo com a representação nos

l:gj..slativos est�dual e federa�, benef1,{ando geome t r í.cament.e os maa or'es e

prejudicando os menores, dá um susto
na gente: evidencia de que no Brasil
os grandes Partidos formam um bloco só

o PIP (Partido dos Interesses Parti
culares). Fazemos um apelo aos nossos

representantes para que sej am mais au

tênticos e mais democráticos: ditadura
disfarçada, de j e i t o nenhum!

Dário Deschamps

WITAL DE NOTIFICAÇAo.
Por não terem 'SiJo 'encohtréldos nos cn.h-reços a m Irn for

necidos. faço sdber, aos que.o presente edital virem ou

d e le conh�imcnto', t rver-em que', deram ent rada neste. cartõ
r í.o , por parte dos Bancos r, Bade s c S/A. e Besc S/A.; VALOI
RIA SCIINAIIJER· PEREIlU\j.' v;llor Cz$ 145,80, n9 l82Y-F, cre

dor Coml. Lo r i a L Não Conf e c , ·Ltda, ISMEL DOS SANTOS, va
lor Gz$ ,2.5/,6,2R, nl} 02/02, credor lIesc ELnanc i.ado rn S/A.·
VICENTI, OLIvIO,DUS SANTOS, valor Cz$ J .843,30, n'.' 02/U3 ,

. credor Besc Ei nanc iadora S/A.; FRANCISCO A ANURADE, valor,
Cz$ 8.800,00., nQ 42"063'6-02, credor Ico ComI. S/A. ; JA!ME
DE OLIVEIRA, valor C.J· 6.729,50, nC} 0114779/01, credor
Be s c Financeira S/A.; Gaspar, 30 de abril de 1986 •.:
,-(;;;�·í·Jl!LrO C�SAR BRIDON DOS SANTOS-oficial d_e protesto••.

JUIZO DE DIREITO
DA Cc»1ARCA DE GASPAR - se

JU1Ito DE DIRllrTO DA
CX»IARCA DE GASPIolI _. SC

Edital dê eit-ação de i1:!'''rr�ssados in
certos -eee d p.,azo 4e 30 �ba8.
O DR.. PEDRO HADAlENA', Juiz de 'Direito.
de.t.· Cc.l.l"ca de Gaq.l", E.tado de San·
ta catarina, .. forma da lei. eee •••
PAZ SABER, • quem o pre••nte .. ital de

citação co. o pr&ZÔ d.e: 30 aias. vi� ou

dele eODheci.ento tivar, que por pcrt.
de BDVINDO MIGUeLI E SU�:�, bra
.eUeiros, d. radial1."-. e�& do lar,
ruidente. e d�iei1iadoe na loealida-

I de 4_ Barracão.. 1IUIlic:{pio de Gvparr,
.

foi .,r.sentada uM. Ação de Uaucapião,
.obl"e o ÚllÔvel ., ....pil" de,cl"ito: um

t_rraDO situado'Cao .mc:ipiq 4e Ilhota,
neste utado de lapta. C.tarina,. no Lu

pr' d� Boa vist., .•i fundos .d� •

lado
,. da Estl"da �icipal LaranJe1r.. '.
c.oDtendo • il".•a de .80.01)0 14, fazendo
freate _ 490'metrqe,'" parte com' �er
.r.. ·d. 0.".149 x........._ ..r��.cc;- .• '

...ta d... ·�,.pijl>Ucp ..

l ...., ..dQ,
• _ puta CGD teU'u 48. O.v�d.o lA;....

. f� _ � _t':91, :CG!II�.rt'". �. A-··
Aibel �•• , éatr�o pelo ldo di-,
l".ito ea 200 ..ttoa, C(D terru.·de 0.:-,

� v.1do Le•••• e pelo l.do ••querdo em

·200 _troa, c_ terra. de Aotoaio Gal
Cli.DO Adriano, s_ "bnf.�tor:tu, �s.taa·
do dito terreno pela treate cuca

. de
, 100 _tro.. atê .' e.qu.l_ do

.

caminho'
: -jâtiH�o iDfti....t,o .., a 'lhtrada lluDiei
t. ·.r ·ta.raojehao, _iu. ao l_O do
.1 tlJiil60 tilpar ·do ,",to .7....:bIho 110 � poato
i lh.tiI!oft·'eefta '1Iê ••_ (Selo Mil Seia
: .,Coi) _troa ati a e.quita da Bs.tra
iii�"l Lat..jeit" __ a lIodÓYi.
·3orfo':',...,....� .. referida açiO ·fo! 4e
....... 6 IIi. U/OS/.. , •• 09:00 hora.

�·.'�U'k �..tifi""çõo. Fi·

_'H"",�"....__, ......do a

..� ..a&o clo'ir.zo 1...1, eaueir
aa10 aceitO. 'C!tIiD �deiros os' "fa
toa urrado. u: laielal da referida a-

. -

.- penado�te c:itlecl:.
_

de
_ riate ...... di.. do ... ô.

...� áe ati�•. e oltei:ata
_

..

..1A ...... .IIJUolt....L. .U_4t:....I..ri... ,

o_;r"·
--

�.2l ..�""
--..a .

.&h ...inll.

·Edital de citação' de interessados in
eerece com o prazo de 30 dias.
O DR. PEDRO MADALENA, Juiz de 4ireito
'esta Comarca de Gaspar, Estad.o de San
·ta Catarina, na forma da lei, etc ...

VAZ SABER, a quem o presente edital de

· .eitação com o prazo de 30 dias vir de-
·

'(U! conhecimento tiver, que por parte
· e MANOEL JOÃO BITTENCOUltT. agricultor
'_ sua mulhel" AGATHA JUNGES: BITI'ENCOURT
40 .Lar , brasileiros, eeatdentes e domi
.ciliados neeee município e Comarca de

Caspar-se, na localidade de Arraial AI

��o!. foi apresentada uma Ação de Usuca

.';lao sobre o imóvel a segu-ir �e�crito:
.,. imóvel situado no lugar Arra1al AI
'to, neare munic�pio, Comarca de Gaspar
*edindo a irea -de 219.321, 81 m2 (du
'lentos e dezenõye mil, trezentos e vin
ée e \D metros e oit!enta e WI decíme
'""Cl"ot quadadros), com a8 seguintes medi
... -e confroat_ções: ao Sul, em •••

�
•••

�.lOO,OO _tro�� com terras de reque
, ·tea,t•• ; ap N��e, também em 1.100,00
"et.ros, sendO ',� 606,00 metros de ter
·ra de C.doe LearWI"Q Silvano; 319,00.:

tl"OS, COlll·t�•• � João Francisco
Junge. e em 175,00 ·metrol, com �erras

rôo.J:�w!!::.��C�!r:a�·t:; �;�i���
Ir';cÍlco Schaitz e a Leste, também em

.IOO,OO·_tro., e'om terra' de Ney E1e10
• Ros_, .sem :benfeitoria•. 'Na refe

l!k� fQi ·d..i,_o-o dIA ZS/06/86
-, ft:® hol'd, para audtênc!a'«!e Jus-

tiftâ)ão:· cr ptd"o par.... eotltestaçiD
pa&8_ra a fluir da intimação da senten

çà 'lua julgar a iustifieação. Fica1_!do
ciente. de que n".cODte,t.-lo a �ç.o.
pre.uair-.e-ão .�itoa ., .,-rilade:i -

� roa OI fato. 1l&rNdoe fJfÍ iificlaí d. re
·

. .feri4a ação. Dado e p••sado �e.t;8· ci�.� de de Cu,.,r, _08 quinze di••
·

ao _•

de abril de .U noveeento. e oitenta e

.eia. tu, BuliD. L. SUv.ira, Escdva,
o e,cl"evt .

Co.... , IS 4e aIo'til 'a. 1"6·
_ IWIALI!IIA

.luia" Direito
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Ivo Marcos Theis

CI�NCIA ÀS SEIS E MEIA

Realizou-se no �ltimo dia 15/04, no
anfiteatro da FURB, uma nova reunião
da SBPC, no quadro das programações re
lativas ao "Ciência às Seis e Meis". O
temÇl da reunião foi "Suprimento à De
manda de Energia Elétrica em Santa Ca
tarina", com as palestras dos Engenhei
ros �nio Schneider, Márcio Pereira fle
Souza e Luiz de Castro Souza, todos da
Eletrosul.

ATIVIDADES DA EMPASC

A EMPASC, Empresa Catarinense de
Pesquisa Agropecuária S.A., tem se des
tacado na pesq�isa e na orientação da
produção agropecuaria em Santa.Catari
na. Recentemente, a EMPASC divulgou o

rientação no senti'do do adequado p lan
tio de outono da batata no litoral do
estado.

Foram indicados sete cultivadores
de grande produtividade, cujos tubércu
los, proveninetes tanto de outras re
giões do Brasil quanto de algumas par
tes da Europa, como Alemanha e Holanda
são apropriadas às condições das re
giões de plantio .

CURSO NA CAMIPE

BANERJ BANCO DO ESTADODO RIO DE JANEIRO

Iniciou no �ltimo dia 8 de abril,na
sede da Central de Abastecimento da
Micro e Pequena Empresa do Vale do Ita
jaí (CAMI ), um curso de captação de
sócios para a entidade, com o apoio
das diretorias locais (a nível de munt
cípios) da ACIMPEVI. A finalidade e

conscientizar os microempresarios da
importância da organização desta enti
dade (CAMIPE) para agilizar o abasteci
menta e solucionar os varias problemasdecorrentes da ausência de uma inft:a -

estrutura adequada correspondente.
REPERCUSSÃO DO PACOTE

GG Pneus i
I

.

!

Repercutem de forma su sp r eend en t e
as medidas adotadas aos 28 de feverei
ro passado pelo Presidente �arney. En-
.tre prós e contras, o sentimento generalizado é de' que (1) alguma coisa ti
nha que ser feita, (2) mas o que veio
é ins fiéiente. Como ja se observou
nes�a coluna em ocasião anterior, � re

solução dos prob lemas ec-onômicos parece ser o pré- requisiiO das reformas
sociais que alterem o quadro de misera
bilidade que se sobrepoe ao quadro de
progresso industrial. Por isso, numa
das próximas edições da GAZETA DO VALE
selecionaremos diferentes pontos de
vista sobre o Plano de Estabilização E
conÕrnica.

- O
-

melhor em pneus-

.PNEUS. GEOMETRIA. BALANCEAMENTO, TUDO ...

Nereu Ramos, 287 Blumenau se

"Onde A

vace ainda fala o dono"com
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·.Constit
•

uln
o Senador Jaison Barreto dlS

se esta semana em Balneario
Cambor í,u que "o povo deve pen
sar muito antes de votar nos

candidatos ã Consti tuinté.
'Sem falar em partidarismo,fez
um alerta sobre os candidatos

que não expllcitam as suas ma

neiras de agir, acabando por

enganar o eleitor. "Ha que se

pensar no futuro esse País.
Nos seus problemas de saúde�
educação, as relações no tra

balho e os direitos, aflrmou.

E: por isso que deveremos esco

lher os mais identificados
com essas e muitas outras

-

grandes questoes para nao conJaison Barreto,

�aison Ba rreto
"

.

te e COIS
,. "

a seria
t i.nuarmos no suodesenvo Iv ímen
to e a Constituinte, com as

campanhas -absurdas e que i lu
dem'o brasileiro na hora do

voto, esta sendo relegada n

um segurcrlo plano. Des ta manei
ra deixa-se de repensar no fu
turo brasileiro, o qcie i a

coisa mais séria no momento.

Segundo o enador, que e can

didato .do PDT ã Câmara -Fede

ral, deve-se dissociar a cam

panha ao Governo do Estado da
Constituinte e o que falta e

um maior esclarecimento ao e

leit0rado, envolvldo no falso
partidariSmo, que prolifera.

É mal s fácil

A maioria da população de Gaspar e

Ilhota continuam revoltados com a deci
são do prefeito Dalto dos Reis de Blu

menau, de mudar o ponto de desembarque
dos passageiros dessas cidades, da Rua
Sete de setembro para a Ponta Aguda.Se
gundo os passageiros, o prefeito pare
ce considera-los' criaturas indesejâ-

ir
"'

a Flori anópolis .. �

veis em Blumenau. Pois mandou despeja
los distante do centro e do outro lado
do rio. Afirmando que chega a ser des
sa forma, mais facil ir a Florianópo -

lis, pois la se embarca no centra de

Gaspar e Ilhota e o desembarque, é no

centro da cidade. Encenou um jovem.
"Dl 1'- ,

1"a to, nas e elçoes; aqul ...pra e e.

o presidente da Federação das Asso

ciações da.Micro e Pequena Empresa de

Santa Catarin�, Pedro Cascaes, anun

ciou como' certa a pre sen ça em tllumenau
do Minis:tro do Trabalho, Almir P azzia

noto, (Úlrante o t;ncontro Nacional dos

Pequenos e Micro Empresarios, a ser

realizado nos dias '1.4 'e '1.5 de ste mes

no Clube tllumenauense de Caça e Tiro.O
governador Esper

í

d
í

ao Amin confirmou a

sua presença na solenidade de abertura
e dentne os convidados. para as

í

níime -

ras palestras estão Ruy Mesquita, dire
tor do Jornal da Tarde/Estado de são
Pauto e o tribunarista Ives Ghranda.Se

gundo os promotores, o EucoutlO obJetl
va uebate r 'a nova conj unrura ecunômÍl:a
após o plano de e s t ab i r i zaçao ; ousear

soluções econâmicas sociais_e p01íti -

cas para o desenvolviment da Micro e

Pequenas t;mpresas e formalizar documen
to sobre a situação �os pequenos e mi
cro �mpresarios brasileiros. O Encon -

tro sera desenvolvido mediante a'presen
_tação de painéls e palestras por espe
ciahstas e autoridades, com a partici
pação do plenário nos debates.

Pazzlanoto e Amin
•

com os micros
DIA H/O$/U . SÁltA.DO

'PROGRAMA PRELIMINAR

08: 30' - 09:)0 horas - Credenciamento na Secretaria do Encontro

09: 30 - 10: 00 horas - Solenidade de Abertura

10·00 _ 10:30 horas - l� Palestra: l\ �1icro e a, Pequena Emp�esa Dentro
.

do Modelo Tributário Brasileiro

10:30 - 10:45 horas - Debate

10:45 _ 1'=15 horas _ 29 Palestra: A Importãnci da Publicidade: da

propaganda para os Micro 'cI Pequenos Empresarios

1': 15 - 11: 30 horas - Debate

11: 30 _ t t s 45 horas - Intervalo
_

11: 45 _ 12: 15 horas _ 3� Palestra: A Micro 'e a Pequena Empresa na Con!!
tituinte

12:15' _ 12:30 horas - Debate

12: 30 - 13: 45 horas - Pausa para Almoço

14:00 .; 14:30 horas _ 40 Palestra: A Micr� e a Pequena Empresa e os

Orgãos de Imprensa Nacionais
.

14:30 - 1 ..4:45 horas - Debate

14:45 _ 15;15 horas - Uma PolItica Fara o Desenvolvimento da Micro e

pequena .t;mpresa (formal e informal)

15:15 - 15:30 horas - Debate!

1S! 30 _ 16: 00 horas - 59 Palestra: O Papel da Educação 1}0 Desenvolvi:"
menta dos Micro e Pequenos Empresarios

.

16: 00 - 16 :-1-5-horas - Debate

16:15 - 16:30 horas - Intervalo

16:30 - 17100 horas - 69 Palestra: A Cultura e o Desenvolvimento Eco-
. nômico da Micro e pequena Empresa no Brasil

(e no mundo)

17: 00 _ 11: 30 horas - 79 Palestra: A Conjuntura Econômica Nacional ,
-

as Mudanças Estruturais e a Micro e a Pequena
Empresa

11..: 30 _ 18: 00 horas - Homenagem aos lUtligos dos Micros e Pequenos
presários

18:00 -

18:]0 -

Ü:OO -

hóras _ Conclusão do Encontro

horas - Hino Nacional'

horas - ccqueee r

�A a 20 de mai o de 191:16

Ediç.ão 412

--

NAO PERCA

I1hota/Blumenau(até Corpo de Bombeiros)

Sardas: 5:45 - 6:10 - 12:10 - 17:3U -

21:00

Sardas até ROdoviâria(vPa,Ponta Aguda)
7:20 - 9�Ou - 11:00 - 13:15 - 14'45 -

16:30 - 18:00

Gaspar/Blumenau{até Corpo de Bombeiros)

4:uO - 5:10 - 5:45 - 6:00

6:45 6:50 7:00 7:50

6:25 ::...

12:10

12:30 - 18:00 - 18:50 - 19:30 -

Ilhota/Blumenau(ate Corpo de Bombeiros)
Sardas: ):45 - 6:10 - 12:10 - 17:30 -

21:00
Saídas até Rodoviária(via Ponta Aguda)
7:z0 - �:OU - l1:0U - 13:1) - 4:45-
16:30 - 18:00

Casp ar'/B'lumenau t at
ê

-Corp o de -b ombe irosj
4:uO - J:lu - 5:45 - 6:uO - 6:25 -

6:45 - 0:5u - 7:00 - 7:)0 - 12:10 -

12:30 - 18:uO - 18:)0 - 19:30 - 20:00
2L. : 00
Até Rua 7 de setembro(Linhas Corrente)
/:3u - 8:00 - 8:30 - 9:00 - lU:OO -

lu:4u - 13:1) � 14:u5 - 14:qO - 15:JO
10:lu - 10:4) - l7:3U

Blumenau/Il�ota(sarda Corpo de llombeiros)
7:uO - 12:UO - 13:30 - 18:uO - 19:uO
2z:0u
Rodov i.àr

í

a

�:4) - 9:50 - 10:50 - 14:30 - 15:30 -

16:30 - 17:00

ti1umenau/gaspar\.sa�da. Corpo de Bombeiros)
6:0U - 6:30 - 7.30 - 8:00

17:'1.0 17:30 17:)0
19:3u 2u:lO 2l:1U

4:35 - 5:'1.0 -

Em- ll: 45 13 : Uo
11:l:lU - 1�:00
22:00 22:30
Sarda Rua 7 de SetembrotLinhas Corrente)
8:'1.0 - �:OU - lU:1� - lu:3u - 11:3U -

i4:00 - 15:00 � 16:00 - 18:30
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Págin�.L

Gente, Fatos' & Cia oi

Dirio Deschamps
CHANCE AOS PEQUENOS-

Nao estã escrito, nem enunciado na

"Carta dos Cat ar í.nense s:: , mas o gover
nador Esperidião Arnin acaba de dar vez
e voz, para além do imaginado, a um

grupo significativo de pequenos; cam
sua decisao de permanecer i frente do
comando estadual na' qu al í.dade de gover
nadar de todos os catarinenses e de
na o concorrer a nenhum cargo e letivo
nas gerais de 15 de novembro,beneficia
diretamente os pequenos partidos - o

PDT, o PT, o PCB e outros. Esse benefí
cio que, cer amente, edundara na elei
ção de deputados estaduais e deputados
federais dos pequenos, fica até m�is
garantid o, se Esperidiao Arnin e o PDS
levarem, intacta, ate ao fim', a deci _.

são de nao fazer coligação com a fren
te liberal (PFL = partido das oí í.g ar -

quias políticas e econômicas do Estado

Ie da Nação). -Se o quadro p arní.dàr
í

o

permanecer equí.Hbrado , vamos assis-'
tir em Santa Catarina a uma disputa na

qual, para surpresa geral, os fortes
PMDB, PDS e PFL (!) não serão mais tão
fortes,-nem os fracos PDT, PT e PCB se
rão mais t'ão fracos. E Esperidião Amin
poderá sàir do governo com mais esta ,

entre muitas, contribuições: ter dado
um pouco de equilíbrio i diversidade
de tendências políticas no Estado.

FRAQUEZAS DO PMDB

Dalto dos Reis, prefei�o.de Blume -

nau, tem contribuído ultimamente para
o enfraquecimento do PMDB em Blumenau,
e na região do Médio Vale do Itajai.

Suas atitudes e suas decisóes desa
gradam, não só a partidãrios históri -

cós (a 'linha 'avançada do Partido) ,como
também ã população de renda méd1a e

,baixa, e Ie
í

torad o tradicional da oposi
çao , Primeiro: a construção do "centro
de convenaoe s ". Sem palavras': bene t

í

-

cia a quem?! Segunda: o remanej amen�. o
dos ônious 1ntermunicipais no centro
urbano. Consequência: o r ao

í

ca Lí smo do
prefeito DaIto dos Reis só trouxe um

grave prcblema para os peemedebistas :
�stá dificil de carrecar votos para Ãl
varo Correia, J 080 de Borba e ,Renatc
Viana. Para Ja1r GiLardi Já nem se fa-
1.::! ..

L
. -------!

GAZETA DO VALE
EXPEDIENTE '

&CIMPEVI

·Cao --------------------------:--_ - __ .

O grande problema do povo brasilei
ro é decsonhecer as Leis que lhes são
adv:rsas, assim como as que. lhe são f à
voraveis.

No início deste ano presenciamos, a
través dos meios de comunicação, urna

;greve que mexeu com o País inteiro, a
pesar de pará-lo! Aqueles que trazem
.até nós as delícias, bem como os "im,.
prescindíveis" do Norte, Nordeste e SU
deste, Centro-Oeste, etc., fincaram os
pneus, assim como os que levam do Sul
para outras regiões,llsaram o freio de
mão!

E qual foi a razão? Os caminhonei
ros, principalmente os autonomos, para
ram, em razão do alto custo dos fretes
dentro deste trânsito maluco e suicída
e baixo pagamento dos mesmos. Imprensa
dos contra o "acostamento" dos altos
custos, para poder exercer a profissão
(combustíveis, alimentação, etc.) e in
clusive, as grandes transportadoras a L
gumas até mÃltinacionais, no sentido
contrário ..• , chegaram fácil ã conclu
são de que, nesta possível ida-e-volta
ainda, que vencesse o improvável,' che
garia em casa sem o p ao de cada dia •..

E a Lei da Microempresa� o que e

que tem a ver com tudo isto? Qual se

ria, por exemplo, o benefício que tra
ria a este marcante acontecimento? Tem
e muito a ver com tudo isto e mais ain
da, pois, saibam os milhares de cami
nhoneiros de todo o País que existe

Ad.i l Oi•• d•. Costa

uma Lei aprovada.em 27 de novembro de
1984, sob n9 7.256 que preve o seguin
te:
- i microempresa é assegurado o trata

mento diferenciado, 'simplicicado e fa
vorecido ..•
- considera-se Micoempresa, a empresa

pessoa jurídica e as firmas INDIVIDU
AIS, com o faturamento de 10.000 ORTNS
anuais, ou seja: 804 milhões em 1986.
- Quais as reais vantagens?Simplesmen
te deixarã de pagar os seguintes impos
tos:
I .,. Imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza (Imposto de ren
da na fonte).
IV - Impos tn Sobre Serviços de Trans ..

porte ,(ISTR).
Os caminhoneiros autônomos que se

tornarem MICOEMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS ,terão os seguintes benefícios: deixa
rão de pagar impostos que atualmente
tornam os seus fretes mais caros, me

nos competitivos; em'razão de serem pe
quenos. Estarão perfeitamente registra
dos como empresa, pois terão acesso
mais fácil ao crédito bancaria. Terão
mais condições de se expandirem, po�spoderão gerar empregos. Enfim; p derao
no futuro virem a ser uma resp�itavel
transportadora; e com isso solidificar
um dos asnectos que mais

'

influenciam
para a implantação da verdadeira demo
craC1a .•. A INICIATIVA PRIVADA.

� ---__- __------------------------------------
c_.�.

Os
caminhoneiros

8

DIlI ...AtilSilU"'", .... ...,
r.n.a- .... ·K

I
,
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SANTACATARINA
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BANERJ BANCODO ESTAD()DO RIODE JANEIRO

JGG Pneus
._ o mel hor em pneus-

PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, TUDO; ..

Nereu Ramos, 281 Blumenau se

A

voce ainda o dono"fala com

Gazeta
Econômica

Ivo Marcos Theis

CI�NCIA ÀS SEIS E MEIA

Realizou-se no �ltimo dia 15/04, no

anfiteatro da FURB, uma nova reunião
da SBPC, no qu�dro das programações re

lativas ao "Ciência às Seis e Meis"� O
tema da reunião foi "Suprimento ã De
manda de Energia Elétrica em Santa Ca
tarina", com as palestras dos Engenhei
ros �nio Schneider, Márcio Pereira de
Souza � Luiz de Castro Souza, todos da
ELetrosul.

ATIVIDADES DA EMPASC

A EMPASC, Empresa Catarinense de
Pesquisa Agropecuária S.A., tem se des
tacado na pesq�isa e na orientação da
produção agropecuária em Santa Catari
na. Recentemente, a EMPASC divulgou o

rientação no sentido do adequado plan
tio de outono da batata no litoral do
estado.

Foram indicados s�te cultivadores
de grande produtividade, cujos tubércu
los, proveninetes tanto de outras' re
giõ�s do Brasil quanto de algumas par
tes da Europa, como Alemanha e Holanda
são apropriadas às condições das re

giões de plantio.
CURSO NA CAMIPE

Iniciou no último dia 8 de abril,na
sede da Central de Abastecimento da
-Micro e Pequena Empresa do Vale do Ita
jaí (CAM PE), um curso de captação de
socios para a entidade, com o apoio
das diretorias locais (a nível de muni
cípios) da ACIMPEVI. A finalidade e

conscientizar os microempresários da
impórtl:alcía, da organização desta enti
dade (CAMIPE) para agilizar o abasteci
menta e solucionar os vários problemas
decorrentes da ausência de uma infra -

estrutura, adequada correspondente.
REPERCUSSÃO DO FACOTE

Repercutem de forma suspreendente
as medidas adotadas aos 28 de fever'ei-

. ro passado pelo Presidente Sarney. En
tre prós e contras, o sent{mento gene
ralizado é de que (1) alguma coisa ti
nha que ser feita, (2) mas o que veio
é insufícíénte. Como já se observou
nesta coluna em ocasião �nterior, a re

solução dos problemas econômicos pare
ce ser o pré- requisí to das reformas
sociais que alterem o quadro de misera
bilidade ue se sobrepoe ao quadro de
progresso industrial. Por isso, numa
�as próximas edições da GAZETA DO VALE
selecionaremos diferentes pontos de
vista sobre o Plano de Estabilização E
conômica.
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Lauro' .Lara
Bonitos é alegres

'Antes da abertura da Oktoberfest, pelo menos três
grandes obras estarão prontas para o acontecimento.
Antonio Pedro Nunes garante que o Pavilhão "c" da'
Proeb estará concluido ate final de julho g de que
o uBier Carden" (Praça Her-cLl io) começa a -funcionar
em setembro. Já Darci Pe t ers afirma que a aJ11nH!1C'Ã:o
do Moinho do Vale (mais 800 lugares), om chóparia
ao nível da Prainha, será presente de aniversário

par� Blumenau: 2 de setembro.

Visita de Alcivan
Uni prazer a visita a Blumenau de Alcivan Me.neses da
Silveira, presidente da Federação de Micro e Pequena
Empresas do Sergipe. Após participar em SP de uma

reunião da Confederação da qual e membro, veio a SC

c onhe cer nossas experiências a frente do movimento.
E ficou impressionado cem o ritmo de trabalho da

ACI�EV,I.

Conselho d e Curador-as

A•._ �----------------�----�--------------�--�------

o primeiro Conselho de Curadores da Fundação Cultu-
,ral de Pomerade, que tomou pos�e solene na última
semana, e integrado por Erwin Teichmann (presidenteti'
Cur t Weege, Rosita Zimmer, Valdemar Wiesner, Udo

Rarn low , Irmã Anita Cuenther, Rod oLpho Schmidt, 110n

ka. Krueger , Wilson Correia.

A grande pedida do dia 16 (sexta feira) e a 49 Baile do
Chope promovido pela APAE Blumenau, na sua sede social no •

bairro Vila Nova, com início às 22:00 horas.

lEONI

Leoni Vanelli, uma

'_.mulher simpática e

elegante em todos
os momentos. No tra

balho, � frente da.
Pedrita, uma etique
ta de malha par:a a-'
dultos e crianças,
no seu lar ou ao la
do do marido Almiro
nas rodas que fre -

quentam.

,
.

Da ni lo

Gomes

Danilo GOmes, que ve

mos diariamente no

Jornal do Almoço, da
,

RBS, pass a a produ
zir os próximos p ro+

gramas "RBS DocumerÍ-'
to"; no ar odas as

primeiras 2as. fei
ras do mês.

Um,8S.
:,' '

"Sua Exce Iénc
í

a , o candidato", com Pau
lo Figueiredo e Felipe Carone e o car+

taz de sáhado e domingn do Teatro Car
los Gomes-*,.,,'�*>'��!era Bedu s chi , 'após cur

tir Los Angeles e New York , p repara-ee
para igual estada na Europa;*****No C{
ne Clube do Centro de Cultura, de 19 a

2� � �urso sobre jazz, or í.gens u evolu
çoe s' com o prof. Edoa ao Vidoss ich .

***

\**Jose Endoença -Martins, colaborador
da GAZETA, lança em brey,e seu livro de

poemas - ''Me pagam prá Kaput".*****Dia
20, . às 20: 00 horas .. abre na Furb a' ex
posição de Celso Junior.*****Excelente
a ida de lvan Rizetto'para a Diretoria
de Promoções da Secretaria de Turismo.

,....------------------------..-- .. _--.._--_.. -

Sete artistas
Lindolf Bell e a Galeria Açu Açu ,
convidando para uma exposição dia
22, no SalRo Centenário do Carlos
Gome$. Sete artistas, sete lingua
gens. Lygia Roussenq Neves, Rose
Winkler DarLus , Eliana Hohendorf�
Paulo Silveira Souza, Rubens Oes

troem, Roy Kellérmann e sem favor
algum, o mestre Silvio Pleticos.

I

___,,_.----------Jl

AcAclO BERNARDES

ADVOGADOS

AcAclO BER�ARDES
JOÃO LUIZ BERNARDES
TEREZINHA BONFANTE
ISOLDE INÊS LEMFERS
ROMULO PIZZOLATTI

. LUIZ ZANELATO

Rua XV de Noyembro, 342 - 2°: Andar - tonj. 201/6

Caixa Poslal 503 lelelones (114131 22-1402 e 22-1388

..
,

BLUMENAU • se

),
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P.lvo apoia Cu�ha em Brusque
o candidato ao governo do Estado,Pe

dro Ivo Campos, esteve em Brus qua v í.s.í.
,tando os companheiros de partido que o

apoiaram nas previas do PMDB, realiza
das no dia 21 de abril. Na oportunida
de, Pedro Ivo Campos, ressaltou o tra
balho desenvolvido ,pelo vereador Jose
Luiz Cunha"na defesa de seu nome'como
candidato ao governo do Estado e decla
rou se "Lncond-i c í.ona L " apoio a cand í.da
tura do vereador a deputado estadual ,

pela região de BrWlque, "Já que esta e
a vontade do d.í re tór í.o municipal do
PMDB,desta cidade" Durante seu comen

tário, Pedro Ivo Campos colocou a im
portância do vereador jose Luiz Cunha
ter acompanhado o PMDB desde a sua fur

dação, ou seja, "desde o tempo do ve
lho MDB e por ter participado d�sde a-,

quela epoca de todoa os embates a que
.o partido d í.sput.oc ",
O vereador Jose Luiz Cunha, nome

'indicado pelo diretório do PMDB' de
Brusq�, já co ta tambem com o apoio
do diretoria d� Guabiruba e Botuverá ,

alem de 'dividir a preferência, com ou

tros candidatos, em diversos' municí
p�os da região.

O apoio irrestrito da administração
municipal de Brusque'e de toda a banca
da de vereadores, alem do diretoria mu

'nicipal, o credencia a ser, como sem

pre fez o PMDB desta cidade, o seu no

vo rejesentantes na Assembleia, Legisla
tiva.

Küster sugere
que PMDB
faca alianças

Depois de críticas às lideranças po
líticas do PDS, PFL e PTB, por estarem
f azendo alianças "f i.s-ío lógd cas " e "o
portunistas", o deputado Francisco KUs
ter, líder da bancada do PMDB, sugeriu,
que t ambem o seu partido fizesse alian
ças. Mas observou qué deveria conter

propostas mudancistas, de participação
popular.

Por que não procurarmos partidos i
deologicamente à esquerda, indagou, c�

tando o PDT, o PCB e o PC do B, com os

quaio o PMDB tem algumas afinidades,pa
ra buscar uma composiçaõ? Na sua opi
nião, se hã tentativas de alianças com

lideranças ideologicamente à direita,o
PMDB poderia tambem se unir com' outros
par t

í

dos , com os quais tem afinidades,

na busca de uma composiçao. Mas desta
cou que para isso era necessário e labo
rar um programa de governo de partici
pação popular e com propostas claras,e
não repe�ir o que hoje ocorre em Santa

Catarina, .onde as alianças são feitas
"de costas para o povo".

Os deputados Alan Serrano, Lauro An
dre da Silva, Marcondes, Marchetti, con

cardaram com o líder do PMDB,tendo Mar
chetti .observado que os peemedebistas
precisam tornar claros os . objetivos
centrais que nortearão o governo 'do
PMDB. Para o líder da bancada do PFL ,

BuLcao Viana, os embate s políticos ,num
futuro próximo, serão mais em torno-de
ideologia. 'e não de pessoas, como hoje
ocorre.

Halley des�parece,u, 'do V id eo
-------------------------

A badalação com que a televisão bra
sileira preparou a chegada do cometa

Halley, durante alguns meses que ante
cederam a sua maior aproximação da ter

ra, dando ao assunto impotância seme -

lhartte a pousada na lua, pelos america
nos. Bastou haver a'explosão,da Chal-

..

I

lenger e o assunto passou para segundo
plano� Tá na cara� os americanos que -

riam faturar mais essa, vendendo sua i
magem de conquistador do espaço� Como
quem levou a melhor foram os russos,
nos brasileiros ficamos a ver navios e

o esq�eleto do Mengelle.

Cunha tem Q Bpoio de Pedro Ivo e de di
retorios.

-

,EXTINCAO'
"''''''-'''',--- .. ; -----__---------

DAS 'PM's

o deputado Marcond'es Mar che tti-PMDB;
.discordou da Comissão de Estudos Cons
titucionais que decidiu propor a extin
ção d�s Po�ícias Militares Estaduais ,

sem explicações suficientes e sem es

clarecer a quem caberão aS,atribuições
de conferir segurança e tranqüilidade
ao povo de cada Estado. Segundo ele, e

xis tem questionaIl)entos que identificam
uma intenção de concentração de atri -

buições controladoras do Estado, nas

instituições militares federais, espe
cialmente os segmentos relacionados
aos conceitos de segurança nacional.

O deputado chamou a atenção para o

fato �e que a_sociedade nao dispõe de
mecan�smos proprios contra agressoes
pessoais ou ao pa:tri�ônio, decorrentes
de desajustamentos agudos de seus mem

bros. A sociedade, os partidos políti
cos, a classe política, devem discutir
a causa destes desajustamentos e pro
por ações para saná-las, disse .o depu
tado, mas 'enquanto perdurarem éstas
causas e seus efeitos, o cidadão; a fa
mília, tem direito de exigir do Estado
segurança e 'tranqUilidade. 1<:' este pa
drão mínimo que os catarinenses, que-,
rem e pedem e que vem sendo dado pela
Polícia Militar do Estado, que melhor
assistida e apoiada, alcançará o pa
drão exigido por todos. Por Ls so - com'

plet� Marchétti - que a decisão do
Conselho de Estudos Constituitionais
merece reparo e questionamento.

I
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