
A'Farra do 'Boi
As metralhadoras; homens iguais
algemas e empurrões não menos iguais
A chuva, a sexta-feira ...
homens partilhando carne gelada.
U� navio. de outros ares,

.

singrou os mesmos mares

semeando os mesmos males.
O dia não era para churrasco,
mas o petisco, há de ser uma

mesa grande
Para a Sé resolveria?
E a Ilha não se constrange
desta carne não sai sangue
As manchetes ... que fiasco.
CONTESTADO, a de ter duplo sentido

perdendo e batendo palmas 't
E o ágio.
Na BR-101, vamos cobrar pedágio!

Queremos devolução de todo o

contribuído.
A Anita da Laguna, na sepultura tremeu
Sai e entra REPÚBLICAS, e os homens
ocupando as tetas
MICROS ... Contra Brasília
"os mesmos" fazem a partilha
Saboreando um filezinho ...

Para nós a escopeta,
A humilhação continua ...

- tratados como bandidos
.

Eta terrinha que aguenta
div!�a de dois estados,
passagem, entreposto
- Somos uns pagadores de imposto
até quando de joelhos.

.
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Violência da nova República
,

contra pequenos repercute
ti, Francisco Küster se solidarl- cantou: "é preciso acordar para a

zaram com os microempresários. violência do Estado que está fa
Para o candidato à deputado fede- zendo desse regime o mais vío
ral pelo PDT Jaison Barreto, é lento, muito mais que o vivido
inadmissível o acontecido, inclu- sob a ditadura militar". Segundo
sive a ironia da situação, queren- o Senador Jaison Barreto os em

do enquadrar representantes das presárics de todo o Estado de
Associacões dos Micros e Peque. Santa Catarina estavam. apenas
nos Empresários no crime de or- exercendo um direito que é legal
ganização de quadrilha, se fosse declarando à opinião pública que
meia dúzia de banqueiros, seria estavam solidários com o nosso

considerado um clube' de benefi·· povo que apenas quer ter carne

ciência e não quadrilha. E. .ecres- para se alimentar.
O líder do PMDB Francisco

Küster disse que, "não lutamos
tanto tempo pela derrubada da dl
tadura para conviver agora com a

arbltrarledade". Para o deputado
estadual Marconde Marchetti é
inadmissível que os mlcroempre
aários tenham sido tratados pela
polícla como marqlnaís e enqua
drados em dispositivos legais, se
melhantes aos que são responsá
veis pela formação de bandos e

quadrilhas.

A
prisão dos dois represen
tantes de açougueiros, e 3

microempresários que mono

tavam piquetes para proibir
a saída da carne importada dos
Estados Unidos do.porto de Itajaí
para São Paulo, ainda repercute
em toda a imprensa catarlnense
e mesmo nacional.

O governador Esperidião A·

min, Jalson Barreto, Franco Mon·

toro, Luiz Henrique da Silvéira,
José Garcia, Marcondes Marchet·

.--------�--------------------�-------------------

Carta Aberta ao Senador
Jaison Barreto

(

Retornando de uma viagem, li .os jornais at azados para me

inteirar dos acontecimentos. Meia dúzia de f flses de sua au

toria inseridas no Jornal de Santa Catarina p(ig, 3 de 2-9-86,
me calaram profundamente e me fizeram refletir. "Acho que
já estou testado para a vida públlca, conheci a solidão da digo

.

nidade e da coerência e conviví, com a solidariedade dos o-

portunistas". '. ,

Senador, não sei qual o momento, que o levou a dizer Isto,
mas nós, os eleitores que frustados e desiludidos com a

grande maioria da classe política, da "velha" e da "nova"

República, vemos V. Exa., como uma das reservas em extin

ção, pela sua coerência. e honestidade que sempre soube con

duzir a sua vida pública.
O povo não tem uma memória tão curta, como alguns podem
imaginar. Quem não se lembra de sua digna trajetória políti
ca, no antigo MDB e Pfv!DB. Digo o antigo, porque o atual
PMDB que na esfera Federal, unem-se em aliança - ULLISSES
GUIMARÃES, JORGE BORNHAUSEN e' ANTÔNIO CARLOS MA-
GALHÃES - não podia mesmo mais abrigá-lo.

.

Um homem do seu caráter jamais poderia compactuar com
-

"conchavos", e votar no colégio eleitoral.
A sua bandeira sempre foi a das diretas. Sua luta pelas elei
ções livres e diretas em todos os níveis, o levou as praças
públicas abraçado a Esperidião Amin em Florianópolis e Vic
tor Fernando Sasse em Blurnenau. Homens dignos, embora
em partidos diferentes do seu, comungam a mesma idéia.
O seu discurso §enador, sempre foi o mesmo, contrário ao

coléqío eleitoral e Décretos-Lels, que tanto afligiram esta na

ção, Fique tranqüilo, V. Exa., está sem dúvida testado para a

vida pública. E a solidão não tem .sentido, porque V. Exa.,
não está sozinho nesta caminhada rumo a constituinte. Os
eleitores mais esclarecídos .e polltizados, vão acompanhá-lo.
O Brasil e a nova constituinte, não podem abrir mão de sua
honradez e capacidade.

Saudações
ULDEMAR DIETRICH

Blumenau

Bispo critica governo
e pede reforma agrária

..

O
bispo de Chapecó e presi
dente da comissão Pasto
ral da Terra, Dom José Go
mes, considera a Reforma

Agrária um dos problemas mais
sérios do País. O bispo lembra
que' num País de dimensões con
tinentais como o nosso não é con

cebível que seis milhões e sete
centas famílias de agricultores
não tenham terra, além disso, a

concentração de terras no Brasil
é uma das mais escandalosas do
mundo. D, José Gomes critica o

salário mínimo e o Plano Cruza-
do afirmando que "eu francamen
te digo: podem, colocar o Plano
Cruzado como a coisa mais ex

traordinária feita pelo governo,.
mas não. para o operário que ga
Ilha um salário mensal de Cz$
804,00. Isso não dá para viver,
não sei se dá nem para respirar,
são os salários baixos que en-

Igreja e

Constituinte
O Bispo da diocese de Rio

do Sul don Tito Buss representan
te catarlnense do Conselho Per
manente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil falando so

bre políticos e eleições, lembra
dois aspectos: O dinheiro é pú
blico, é do povo e para o povo,
isso não pode ser esquecido do
Poder Executivo, e o eleitor deve
cobrar as promessas.

O bispo catarinense aborda
ainda os postulados fundamentais
da nova Constituição. Para ele a

nova Constituição terá que garan
tir a igualdade de todos

. perante
a lei, eliminar.o quanto antes as

situações de pobreza absoluta,
garantia aos trabalhadores, aces

so ao trabalho, remuneração e es

tabilidade, reconhecimento do di
reito de greve, como último re

curso,' reforma agrária e do Solo
urbano, liberdade dos slndica'os
e sem a interferência do governo.

gendram o mundo dos favelados)
() mundo dos que não têm nada,
o mundo dos 7 milhões de crlan
ças abandonadas".

O bispo de Chapecó detende
uma vida digna para o povo, e

em defesa desse direito Dom Jo
sé percorre todo o Estado levan
do sua mensagem para agriculto
res, universitários e protessores,
levando dados levantados' 'pelo
propno governo. Uma pesquisa
realizada por Hélio Jaguaribe ad
mite existir 70% da nossa popu
lação passando fome. SãQ 80 mi-

.

rhões de brasileiros, dos quais 30
estão na extrema miséria. Assis
tência médica não existe, entre
tanto, o que se arrecada através
do INPS e FUNRURAL 'e uma ver

dadeira fortuna, e o que é devol
vido para o povo são os roubos
que ficamos sabendo através da
Imprensa; sem nenhuma punição.
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Jª_ison Barreto
- prejudicado

pela prepotência do PMDB
o candidato a deputado tece

rui pelo PDT Jaison Barreto foi no

tificado "pela Prefeitura Municipal
de Blumenau a retirar um . cartaz

seu fixado no poste em frente ao

seu comitê, na r. John Kennedy.
A notificação chegou ao comitê

do Senador Jaison Bar reto depois
. de 4 (quatro) horas de afixado o

cartaz e foi assinado .pelo Secre

turto de planejamento Olinto Sil

veira, determinando que seja reti

rado dentro de 48 horas, sob pe

na de multa.

dida lembrando que é lamentável

que o prefeito festeiro de Blume

nau que ele ajudou a eleger não

geste muito da festa maior da de

mocracia 'brasileira, que é a elei-
.

çâo da Assembléia Nacional Cons

tituinte

A Eficiência e Rapidez na re'

tirada de cartaz político não é a

mesma. com. os cartazes dos po

líticos do' P.M.D.S, partido do pre
feito Dalto dos Reis. Acontece,
que na rua Itajaí em frente ao co

mitê do PMDS sobre uma placa
Nada preocupado com a noti- ele trânsito está fixado um cartaz

ficação, o Senador criticou a me- do candidato apoiado pela prefei-

.

. .Trabalhador
abandonado pela
Previdência Social

-.

. A situação .da Previdência So

cial para o homem do campo es

tá preocupando o candidato, ao se

nado Nelson Wedekin. O deputa
do lembra que a constituinte de

ve resolver o problema da
.

previ-
. dência no campo.

j.',

Nelson Wedekin destacou

que se pode escrever na nova

constituição que uma vez obtida

a aposentadoria ou pensão ,
se

mantenha o poder aquisitivo para

os beneficiários da Previdência

Social. Na opinião do candidato

ao senado "reparar as injustiças

nesta área é uma obrigação dos

dirigentes federais e um compro

misso dos futuros políticos candi

datos a constituinte.

A mulher trabalhadora rural

tura de Blumenau a mais de dois

meses sem que este seja notifi

cado da infração.
Os critérios adotados pelo

prefeito Dalto dos Reis quanto a

poluição visual parecem ser bas

tante discriminatórios, pois o que
é "sujeira!' para Jaison Barreto

não é para Pedre Ivo. E quanto a

"sujeira" provocada por um car

taz seu, Jaison lembra ao prefeito
de Blumenau que "sujeira é o não

atendimento ás necessidades bá

sicas da população; os salários

baixos; o desemprego; a miséria;
A injustiça e a discriminação .

29 de setembro de 1986'

não tem o direito a aposentado
ria, e o homem que passa desde

os. 12 ou 13 anos no campo só

pode se aposentar no final da vi

da, é preciso reduzir o tempo de

aposentadoria dos" trabalhadores

homens e dar garantia á mulher,

ao mesmo tempo que se formule

uma política salarial real e justa

para aqueles que tiram seu sus

tento das atividades agrícolas.

ORION
Cine Foto Som,
Hiper M�rcado Vitória Loja 12,

Tudo para presentes,
revetações, filmes, xerox,

aparelhos eletrônicos,

álbuns, etc. Revelamos em

�4 horas e atendemos pelo
telefone 44-1584.

-Estudantes apoiam
José Garcia

Estudantes de 2.° grau e uni

versitárlos blumenauenses forma
ram um comitê para apoiar o can

didato a deputado estadual" pelo
Partido dos Trabalhadores de Blu

menau José Garcia. .

Os simpatizantes da candida
tura de José Garcia na sua maio
ria não são filiados ao PT, no en

tanto, simpatizam com o programa

ESCOLA DA VERGONHA
A. escola Visconte de Taunay feito Munici'pal Dalto dos Reis es

localizada -na Via Moinho é abri- tão se omitindo de restaurar a es·

gada a paralizar suas aulas em cola por questões políticas. O

épocas de chuvas devido as go- presidente da. Escola quando foi

teiras. O educandário mantém au- solicitar as reformas no educan

las de 1: a 4.' séries com cerca dário recebeu em resposta que as

de 1"80 alunos que assistem as obras ocorreriam 'em benefcio de

aulas através da
.

claridade que um outro partido que não é" o

passa dos buracos na parede, pois PrJ'lDB, e por isso os 180 alunos

as instalacões são de madeira já terão que se submeter e se acas-
o

•
•

completamente corroída pelo cu- tumar com a situação.

pirn.
A secretaria de Educação a

través de seu Secretário e o Pre-

Durante as reuniões com os

pais dos alunos as queixas são

constantes, enquanto o Secretário

da Educação Carlos Pisetta indi

gnado com os críticos insiste em

. afirmar que a escola não apre

senta qualquer problema, "pois
sempre foi revisada pela equipe
de manutenção da prefeitura". A

equipe de reportagem da Gazeta

do Vale foi ao local e constatou

que todas as denuncias tertas'são

éJbsolutãmente procedentes, e que

a Prefeitura Municipal terá que

construir uma nova escola em al

venaria devido ao risco iminente

de um desabamento.

e principalmente com a. atuação
do candidato. Indagados sobre os

motivos que levaram a apoiar um

candidato do PT em Blumenau, os

estudantes responderam
..

José

Garcia representa a única' oposi
ção do Vale do Itajaí e sempre
mostrou suas· posícões .e traba

lho, além de também ser oposl
cão a. todos os candidatos que
(;stão concorrendo a reeleição, ele'
representa uma renovação pois
todos os candidatos da nossa re- I

gião estão tentando se reeleger".
Durante a reunião de rorma

ção 'do comitê, José Garcia lem
brou o fato de O· PT ser um par
tido humilde, de poucos recursos

se comparado aos grandes parti
dos que oferecem altas somas"

aos seus cabos eleitorais, e visi

velmente emocionado acrescen

tou "Vocês sabem que não pode
mos oterecer qualquer ajuda ti

nanceíra, mas mesmo assim es

tão aqui para apoiar a minha can

didatura, isto reveste a nossa
reunião de suma importância ain
da maior e demonstra que estu
dante do Vale do Itajaí é bastan
te consciente, e que o seu voto
é coisa' séria".
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Safra.de arroz surpreende
A'

, "

última safra' de arroz irri

gado em Santa Catarina a

presentou resultados sur

, preendentes. No Alto Vale
dó Itajaí, região de terras férteis
e de pequenas propriedades ru

rals, as' atividades agrícolas são
conduzidas basicamente com mão'
'de-obra familiar. No município de

Agronômica, as produtividades ob
tidas foram muito altas, chegando

Festa do
Contestado

Acontecerá no dia 23 e 26
de outubro na, cidade de Caçador
a Semana do Contestado. Aíusrvo
ao 7." aniversário da assinatura
do acordo de limites entre Para
nâ e Santa Catarina, que em ou

tubro de 1916 marcou o fim 'da
Guerra do Contestado, a Semana
do Contestado será a maior festa
do gêhero da história dos grandes
eventos da sociedade de Caçador
a do Meio Oeste Oatarlnense, 'ob
jetivando principalmente a valort
zação da cultura do caboclo nati
vo, conhecido como "homem do

.

Contestado".
Consagrada como o melhor

evento do ano. a Semana do Con
testado terá como sua grande a

tração a viagem de trem na fero
revia do contestado. Tracionado
por locomotiva a vapor "Maria
Fumaca" o roteiro do passeio se·

rá entre Cacador e Rio das An
tas. Durante' as festividades será
realizada no Parque de Exposi
cões Tancredo Neves a 3." Expo-

.

feira Agropecuária com o 3.° Re
mate de Gado em Geral, 2." Ex

posição do Reprodutor, 1.0 Leilão
de Cavalo de Serviço e 1.° Lei
lão de Ovinos.

'

.a ultrapassar em alguns estabele
, cimentos os 13.000 kg por hecta
re, bem superior à média estadual
de 4.100 Kg por hectare,

.

e tam
bém ultrapassou a mé
dia nacional de 3.800 kg por hec
tare. Para. os técnicos da EMPASC
órgão estadual de pesquisa agrí
cola, o expressivo rendimento de
ve-se a uma conjugação de fato
res, tais como a utilização de cul-

.
tivares altamente-: produtivas, â
mão-de-obra "experiente dos pro
dutores locais e a deposição .

de
sedimentos nas lavouras forma-
dos na época das enchente�.

.

A' difusão de novas tecnolo
gias desenvolvidas pelas esta

ções experimentais é os constan
tes treinamentos de técnicos e

produtores rurais têm' sido fonte'
de estímulo à eficiência agrícola,

o que levou o Estado de Santa
Catarina a dupllcar nos últimos>
anos o rendimento da cultiva de
arroz irrigado.

. Neste ano, a produtividade
média do município de Agronô
mica situou-se em torno de 8.000
kg/ha, o que supera a média dos
países malores produtores de ar

roz do mundo - Estados Unidos;
chlrra, Tailândia, Filipinas. Japãô.

Fumicultores prejudicados
por multinacionais

Cerca
de 300, mil catarinen

ses que se dedicam a cul
tura do fumo em folha es

tão em situação desespe-
radora. As empresas produtoras
de cigarros não querem pagar aos
fumicultores o preço que eles e·

xigem alegando o conqelamento
do preço dos cigarros pelo plano
cruzado. Contudo, o preço do fu
mo para o agricultor é o mesmo

desde o ano passado, .e neste pe-

dado todos os componentes' da
produção, como adubos ê defen·
sivos agrícolas sofreram aumen
to.

.

Por outro lado, a metade da
produção nacional, onde Se des
taca Santa Catarina com mais de
50%, é exportada, o que signifi
ca que as empresas não aumen
tam os preços internos mas con

tinuam negociando livremente no

mercado tnternaclonal com o tu
mo' de .jnelhorsqualldade que é Ó,
produzido pelo Brastl. Os furnlcul
tores estão denunciando a abso
luta falta de interesse de órgãos
como' a Federação da Agricültura •

os partidos polítlcos e seus re

,presentantes, e o próprio governo
que não, têm se postcíonado nes

ta divergência entre fumtcultores
e furnaqelras e que está levando
muito agricultor a mudar de vida.

Informática para
. , .

nucroempresanos
A Assoei, ção Comercial e In

dustrial das V1 Lera e Pequenas
Empresas do ale do ltajal [unta
mente com a GS Sistemas e Da-

, dos está promovendo um curso de

Processamento de Dados para ad-:

mlnlstradores, e funcionários ad
ministrativos interessados na ob

tenção de subsídios para utiliza
ção de computador.

Festa Pomerana
recebe prêmio

A Festa Pomer ana receberá
o Troféu Destaque de Turis-·
mo oferecido pelo jornal carioca,
"Última' Hora", na categoria de
melhor evento nacional do ano

passado.
A entrega do prêmio será na

.boate Oba Oba do Rio de Janei
ro no dia 29 de outubro e reuni
rá as mais altas autoridades do
exterior e do Brasil no setor tu
rístico.

A Festa Pornerana foi indica

da
.

por jornal istas e agentes de

vH�Sj'}m que .a consagram como o

rr\�H;h0r evento do ano passado; o

pr�(nio . p�Maque de Turismo é
uma sLirpteSà para os que são

destacados, pois as pessoas, en-

6001 o objetivo de dar uma l8,'.e O- preço para, os sócios da'
visão geral do que deve sei lav.a-' . ACIMPEVI é de Cz$ 2.000,00, pa
do em conta na escolha e utiliza- ré: OS não sócios Cd 2.234,00.
ção do computador,. na empresa, Será fornecido certificado aos
o curso será ministrado através 'párticlpantes e as inscrições es
de aulas expostttvas, audio vi- tão abertas, até 7 de outubro na

suais, exercícios práticos e estu- ACIMPE�I R. Paulo Zimmermann,
do de casos concretos. 142, Jane 22-.6766 Blumenau.. ou

O local do curso será na Furb na GS Sistemas e Dados Ltda.
nos dias 9, 10 e 11 de outubro no . RUa Duque de Caxias, 110 fone:
horário das 8' às 12 e das 14 às, 32-0752' Gaspar,

Plan,o

agrícolatldades e municípios não sabem
que, estão concorrendo ao troféu.
A promoção é totalmente gratuí
ta e no ano passado reuniu 680

pessoas de diversos estados e

países., "

p(pedido da comissão, orga
nizadora da festa, um grupo tol�
clórico e uma bandinha típica de- "O Governo Federal parece no, tanto do ponto de vista quall-
verá estar presente durante a en- estar querendo castlqar o pecua- tativo .quanto quantitativo.
trega do troféu., O troféu é uma rlsta, ao não destinar nenhum re-

escultura de bronze especialrnen- curso para investimento lia 'setor': O parlamentar lembra ainda.
te criado para o evento e repre- .:_ a afirmação é do deputado' fe- 'que a estiagem prejudicou o de
senta duas pessoas se abraçan- deral Dirceu Carneiro ao focalizar . senvolvimento 'tIe matrizes e bois,
do, Esse prêmio já saiu duas ve- o plano açrtcolã. der- Governo .. 'O' enquanto surtos de� ralva aqreve
zes para Santa Catarina: a pri- deputado lembra qlteJéste' é" um', rarn a situação que, se tornou
metrafoí para a Oktoberfest de dos setores mais importantes, mais séria com a exportação em
Blumenau e agora' para a Festa por ter a grande respoii�abiJj.da"> larqa- escala de: carne bovlná da

'. Pomerana de Pomer,ode.
.

de de abas.teGer:""Q."m�'tçª,do. jnt�r- . ,EUfQpa'J

condenado
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GAZETA DO VALE

MEIO AMBIENTE

ACAPRENA denuncia desmatamento no Vale
,

.,

céntes não abastecidas

secaram, e se continuar
assim este quadro será

ainda mais grave".A
prof." Lúcia Seveg
nani presidente da
ACAPRENA falou à

, " Gazeta do Vale so

bre alguns assuntos em

pauta no momento brasi

leiro referentes a situação
florestal do Vale do Itajaí.
"Sobre a cobertura flores

tal pré-existente no Vale,
estamos agora nos últi-

mos 20%." .

O Brasil possui um Có

digo Florestal que comple
tou vinte e um anos no

dia 15 de setembro', mes

mo na sua maioridade

constata-se que é muito

pouco conhecido até mes

mo para' os artistas da

lei que são advogados juí
zes e até o próprio poder
legislativo, e principal-

centes, margens de' rios,
encostas mais inclinadas

e nos topos dos- morros

segundo Lúcia Sevegnani
"a água não se infiltrou,
não abasteceu as nascen

tes. Como a frequência de

chuvas foi menor nos'úl
timos dois aI1OS, as nas-

mente desrespeitado.
Para a presidente da

ACAPRENA à falta de á

gua na região do Vale do

Itajaí não é somente por
falta de chuvas nos últi

mos 2 anos, mas sim a

ausência de cobertura flo

restal ao redor das nas-

.postura e uma ação eco

lÓgica, e ter a consciência

que o se,", voto é coisa sé
ria e saber usar esta ar

ma, e que cada um seja
um fiscal do meio ambien

te organizando-se, lutando

juntos pela causa amblen

ta],

I ,

Sobre politicos e elei

ções, lembrou dois aspec
tos: que .o povo deve exi

gir dos candidatos uma

Edifício condenado
mente foi ao localoe fez

'1�1TI levantamento de todao edifício de proprieda-
. de de Luiz Gonzaga Fran

cisco estava sendo cons

truído em 'área de preser

vação permanente e den

tro do rio.

A ACAPHENA vistoriou

A ACAPRENA - Asso

ciação Catarinense de

Preservação da
.

Natureza,

denunciou ao PECON a

o local e .constatou a in

tração e o desrespeito ao

.

Códico Florestal Brasilei

roLeí n." 4.771/65 'em seu

artigo 2.°.

A denúncia partiu da

própria comunidade que

preocupada com· o risco

iminente de um desaba-

encaminhandoa situação
ao Decon. Outro motivo

da denúncia é o de que o

local onde estava sendo

construído o edifício ser

ve como atracadouro para

LlS barcos durante as

de um edifício

à Praça Getú-
.

Em -Gaspar.

construção
_em frente'

lia Vargas.

I' (Ivo �Marcos Theis)
,

menta resolveu informar cheias constantes que as

a Acaprena que imediata- '. solam o Vale do ltajaí.

Sobre Meio Ambiente Orçamentoco: não são necessárias mais armas pa

ra combater o inimigo; as armas são o

próprio inimigo.- A despeito desta in

questionável evolução, prevalecem ain

da alguns resquícios da mentalidade

pré-ecológica.
Contribuíram sobremaneira para ira

var os avanços da crescente conscienti

zação dos problemas ecológicos, princi

palmente, dois fatores: a limitação da

circulação de informações e o abuso do

poder econômico. Em Outras. palavras,

os progressos do movimento ecológico

.poderiam ter sido substancialmente ma

iores não fossem a, grande influência de

setores economicamente organizados,

por um lado; e, por outro, a enorme o-

missão dos meios de comunicação.

Apesar destes e d'outros reveses, o

nível de assimilação do ideal ecológico

supera as pessimistas. expectativas de

14 anos atrás. Hoje, já estão bastante

difundidas as riooões de util izacão na-,

cional de fontes 'r�Ílováveis de �atéria
e energia. autogestão, organização co-

munitária, equilibrio ecológico e ecode- A concorrência para a

construcão do novo pré-
senvolvimento.

.
"

dia dos Correios e Telé

Talvez um dia, estas noções alcan-

cem os ouvidos dos poucos que ainda.
grafos de Gaspar, foi ga-

estão a decidir em nome de todos... ,. nha pela firma Penta En

genharia e Construção.

,------------------__
-----------------------

os
acontecimentos de Chernobyl,

na União Soviética, trouxeram no

vamente à superfícle as , polêmi

cas questões que envolvem a explora

cão da energia nuclear e o imprevisível

�Iestino reservado às comunidades que

. dela fazem uso. Eles vem confirmar a

imprescindibilidade de revisão dos pro

jetos nucleares. Todavia, também reme

tem a outras graves questões .de nature

za ecológicas que "necessitam" de ta

talidades para serem abordadas.

A preocupação com o ambiente prin

cipiou em 1972, por ocasião da "Conte

rência das Nações Unidas Sobre o Meio

Humano", ocorrida entre 5 e 16 de ju

nho daquele ano, em Estocolmo. Daí em

diante, houve uma crescente conscien

tização a respeito dos rumos da huma

nidade. De lá para cá, praticamente toi

superada a velha dicotomia leste/oeste,

que justificava a nuclearização do oci

dente. Se esta persiste, não mais rece

be o incondicional apoio da classe cien

tífica e dos s-egmentos mais esclareci

dos da opinião pública.

Tem' havido, com efeito, um signiti

cativo deslocamento de planos ao longo

do desenvolvimento do debate ecolóqi-

palsa
tarn-

A inclusão no orçamen

to de 1987, de verba para

a ACAPRENA, Associação
Catar.nense de Preserva

ção (a Natureza foi soli

citad pelo vereador Has

se Müller.

A ACAPRENA é uma en

tidade sediada em Blume

nau sem fins lucrativos.

que tem' como objetivos

promover a defesa da fia

ra, fauna, bem como o pa-

. trirnônio histórico

gíStico. A entidade

bérn incentiva a criação
de reservas naturais no

Estado, colaborando na

sua Implantação, da mes�
ma forma na edição e co

laboração de revistas so

bre assuntos zoológicos e

botânicos, incentivando e

custeando igualmente. pes
quisas sobre plantas e a�

nimais no Estado.

Novo prédio
em Gaspar.

A nova agência, cujas
obras já foram iniciadas,

terá 180 m2 de área cons

truída, em alvenaria, e um

custo de.Cz$ 668 mil cru-

.zados,

Viação Verde Vale Ltda.
.

�-.
.

.

TRANSPORTE URBANO E INTERUAa�N_O

.

RUA ITAJAI, 1.853 �. FONE 32·0030 - GASPAR - se_
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PLASVALE
o plástico forte

29 de 'setembro. me '1986:'

Direcional'
A Federacão Nacional de Propagan

da acaba de divulgar a classificação das

agências brasileiras por ordem de fatura
mento e crescimento em relação aos

anos anteriores.
Nesta relação a Direcional Propa

ganda de Blurnenau ocupa a posição nú
mero 204 no Brasil e é a terceira em

Santa Catarina. Em apenas três anos p�
de ser considerada um fenômeno em ter-

o. mos de desenvolvimento. Cao Heril'1g,
seu diretor e fundador diz que "a agên
cia teve uma excelente pertorrnance (cem
por cento de crescimento real em rela

ção ao ano de 84) devido a dois fatores: ,

equipe compacta e ágil e a reunião de

talentos com experiência".
A expectativa para o fechamento de

86 é ainda melhor, segundo Cao, além

de estar trabalhando em contas muito ati

vas na região de Blumenau, Vale do Ita-

"jai e Lages, no ano passado a agência
fechou acordo operaclonal com a DPZ

Propaganda de São Paulo; a sexta na'

classlflcação nacional.

Destaques /

Os manequins de Blumenau ganha
ram o 1.°, 2.° e 8.° lugar no concurso Ellus

Maqazine para Modelos Fotográficos A-
. ..

madores.
O concurso foi realizado T),Q. HQt�J

San Raphael em São Paulo. Na primeira
classificação, Blurnenau conquistou o, 1.°,
2 c

e 8.° lugar com as melhores duplas
(casais) de manequins. A primeira-melhor
foto ganhará uma publicação na Revista

Times Magazine e Americas Road France

Magazine.
Na classificação das=três fotos mais

4

naturais Blumenau também' conquistou o

1.' e' 2.° lugar com os modelos Jacy e

Simone.
A- entreqa de prêmios aos ganhado

res acontecerá na Eagles no dia 24 de

outubro juntamente com um desfile da

Ellus Alto Verão e Inverno 87.

Desleixo
Todas' as rodovias federais em Santa

Catarina encontram-se paralizadas. A o

missão do governo federal para com San

ta Catarina pode se' traduzir numa dis

crimtnação com nosso povo que contri

bui para os cofres da União e não rece

be nenhuma retribuição.
A rodovia Blumenau-Navegantes, de

grande importância para o Vale do ltalai,
embora tenha tido um pequeno avanço
até Gaspar, hoje está totalmente parali
zada, a exemplo das demais rodovias te

derais como a Br-282, Br-470.
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ETIPLAC
Produtos promocionais

PLACAS - CARTAZES
,

Adesivos - Etiquetas e

Silk-Screen. '

Endereço: Rua Amazonas, 1.720

(fundos) - Fone: 22-6060 - Blum,

AUTO MECÂNICA
HOFFIV!ANN

. Pintura, Latoaria, Mecânica e,

eletricidade em geral.
Rua Amazonas, 1.8.56

Blumenau . SC.

GRIFF':
Papelaria e Livraria'

Oferta, durante a

semana do dia da criança.
desconto 'de 20% nas

compras.

SOL MAIOR
Escola de Música e Arte

Acham-se abertas as inscrições
para diversos cursos de, instruo

mentes musicais. Aulas práticas
e teóricas.

Rua Paulo Zimmermann, 238

Fone 22·1635 - Blumenau

r
COMERCIAL HIRT LTDA.

Móveis e eletrodomésticos
Rua 15 de Novembro, 1.555

Fone: 22·6802

Blumenau

VESTIDOS DE NOIVAS

Vende-se vestidos de
noivas, totalmente

prontos.
Fone 23-1764
com Sueli Cardoso.

.

VENDE.SE
Barbada

Uma casa de alvenaria, com 140

m2, terreno de 450m2, com 1

suite, 3 quartos, saia, cozinha,
banheiro, garagem e lavação.
Localização: Rua Gervásio uos-:
charnps, bairro Tribess. Preço:
c.s 280.000,00.

Informações: Com Nelson,
pelo telefone 22-7171.

ALUGA·SE

Casa de alvenaria com uma

suite, 2 dormitórios, .hall, living,
sala de jantar, sala de TV, ba

nheiro social, copa, cozinha, la

vabo, dependência de emprega
da completa, entrada de serviço,
garagem e churrasqueira. Loca

lizada no centro.
Informações: fone 22-1567

com Mônica.

O presidente da Associação
dos Agricultores e Fumícultores'
de Içara (Santa CatarIna), Jair.
Ouerino. esteve recentemente no

Ministério da Agricultura, acom

panhado de \�o produtores da re
gião, para pedir a interferência do
ministro lris Rezende nas nego:
ciações 'com as indústrias de tu-

" ,

mo que se recusam a pagar ur:n
'preço justo pelo produto".' As in
dústria'$' querem pagar Cz$ 13,00
por quilo e os produtores, ale

gando aumento nos custos de,
produção, querem receber Ci$
-30,00.

'

Os produtores, que se reuni
ram com o Secretário Nacional
de Abastecimento, Renato Zando·
nadi, afirmaram que não vão en

tregar o produto enquanto, as in
dústrias não se .dispuserern a ne-

'

"

.•lelool3
'

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

ALUGA·SE
-

Imobiliária
AMAZONASUm quarto para moças, tluas

no máximo.

"

Rua Amazonas, edifício Vil-

I lage, bloco � apto, 202. Falar é/
Maria Carmelita Corbani Este
vão.

Compra, Vende, Administra

Rua Amazonas, 3680,
Fone: 24·;0633

Blumenau -.,. SC.

GALÁXIE

Vende-se um Galáxie, ano 78 hl

'dramático, preço Cz$ 38.000,00 .

Rua Amazonas, Garcia, Fone:

'22-1400. Falar com Silvio.

BATISTA
Assessoria Imobiliária Ltda..

A maneira pela qual todas
as coisas crescem

harmoniosamente depende de

al,guém que possa proporcionar,
segurança. Um, nome
garante esta segurança,
cuja confiança foi adquirida
com b passar do tempo.

PABX 22-6666

Blumenau -- SC.

,

COMAQ

Vende-se uma geladeira co

merciai para açougue, com capa
cidade .de 1.500 Kg. Preço à com

binar. Rua Amazonas, 982, Gar

cia, 'Fone: 22-1400,' Contato com

Silvio:'
-

Imóveis
BATESTAL

TERRENOS

7.7061n2 no Alto Gasparinho.
Cz$ 30.000,00.
Inf. fone 32-0481.

, .

RESiDtNCIA
'

(Bairro da Velha)
Com área construída de 180m2
em terreno de 840m2, contendo
três dormitórios, sala de estar,
armários embutidos.
Dois BWC, área de serviço,
garagem.

Localização, R, João Pessoa

Preço ,Cz$ 350.000,00.

Informações e vendas BATESTAL

lmóveis., R, 15 de Novembro, '

,1.336, 13.0 ando sala 133.

Ed, rasília, fones 22-2399 e

22-2478,

" CASA DE MADEIRA

Vende-se com 102m2 cons

truídos. Terreno de 450m2. Loca

lizada à Rua Luis Wiliam, Salto
-do Norte.

lnf. com Mário, L 23-0287

FLORES DE CETIM

Procure Maria de Lurdes Sil
veira no Hospital Oase (telefo
ne' 82-(248) ou na Rodoviária' de
limbó.

(G 125 ENOC IMÓVEIS LTDA.
Rua 15 de,Novembro, 650
sala, 1.208.
Fone 22·6886 • 89010·Blumenaui

CASA ALVENARIA - Água Verde
Com 3 dormitórios sendo 1 sui
te e demais dependências, ' ,85

m2, livre de enchente.

Preço Cz$ 50.000,00 no ato, com
saldo financiado CEF, presta
ções de Cz$ 1.034,00 por mês.

Aceita-se carro.

Vermelha, ano '77, original
com 34 -mil Km rodados.

Cz$ 9.500,00.
lnf. fone 32-0887, Gaspar

VAVÁ AUTOMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA

Rua Nereu Ramos,
Fones 22-4270, 22-0365
Blumenau - ,SC.

MECÂNICO C/PRÁTICA
Auto Mecânica H.ottmann

'-ãdmite. Tratar R. Amazonas" n.Q
,

1.856 ou pelo fone 22-0562 com

. Valdemar.

ITAIPU

Empt.... .,dimentos Imobiliários

CONSULTEM-NOS SOBRE O
, IMÓVEL DE SUA

PREFERtNCIA., _APTO· PONTA AGUDA

3 dorrn. sendo 1 tipo suíte,
sala de jantar, lavabo, copa, co- ,

zinha, BV\1C 'social; área de ser

viço,' dep. de' empregada, qara-:

gem, churrasqueira, play-qround.
Preço: Cz$ 550.000,00 à cornbi-

,

nar." Rua ·i 5 de Novembro, 550,
13.0 andar, sala 1302 - telefones

,22-9558 e 22-9681.

Rua 15 de Novembro, 534

Conj. 62, Edif. Albor,
fones 22-5105, 22-1529

I

e

22-6541 - Blumenau.

Vereador
,

,

cobra, •

promessas.
o vereador Aguinaldo schae

ter quer saber quanto custará aos

cofres da municipalidade as O·

LIras -de todo o complexo da Proeb
e para isso enviou .requerlmento
ao Prefeito. o'A comurudade da

petiferla blurnenauense aguarda
ansiosa que' o Prefeito venha a

-cumprir promessa que não can
sou de repetir durante sua cam

panha, segundo a qual, não seria
'

um prefeito somente çlo' centro
. de Blurnenau mas também daque·
les que moram atrás dos morros"
'lembra o vereador.

Continuando suas críticas' à

'administração municipal, o repre
sentante do PDS classificou da
mentira deslavada' a propaganda .

dtátía na 'televisão dando como

'oora do Prefeito Dalto 'dos 'Refs
"a, pavimentação da curva do ce
mitério no bairro Garcia. A pre
feitura ofereceu apenas a mã,o,
'de obra e ri terraptenaqern, , ma�
o Governador' Esperidíão 'Amln
deu as pedras, o meio fio e a a·

reia, portanto, é uma obra exe

cutada, em convênio: e que está
sendo omitido descaradamente."

Para o representante
'

pedes
sista são' tantos os atos incorre
tos-da atual .adrnlnlstração, que
não teríamos condições de enu-.

mera-los de uma só vez.' E Um
dos mais g'raves, é o que ocorre

,

em 'relação a Empreiteira do ex
. secretário Valdir Falqueti, cunha
-do do Deputado 8enato \/ianna,
que vem ...ganhando todas as coa

corrências públicas da Preteitura
de Blumenau.

' ,

Fumicultores
de se foram

J

a Brasília
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DIVERSAS

Jaison
esclarece

Políticos desacreditadosBom
exemplo quecer a classe política, "Será

Lima tarefa espinhosa", atirmou
Manoel Dias, para os políticos da '

nova geração ,comprometidos
, com as causas populares rever

ter esta situação.

"A desmoral ização e o des

crédito da classe política. Mais

uma vez o povo paga o pato", as

uftrrnacões foram feitas pelo Pre

sidente tlcenclado do PDT e can

didato a Deputado Estadual Ma

noel Dias, referindo-se aos ascãn

dalos episódios relatados na im

prensa referente aos casos: ,Eu
gênio Doin Vieira, lAPAS e Eletro

sul.
Manoel Dias lembrou, que

nos 21 anos de ditadura militar,

o político foi por demais despre
zado e desvalorizado na sua fun

ção pública, e foi isso que. o, pe
ríodo de governos autoritár los

cultivaram, justamente para enfra-

o Senador Jaison Barreto es

clareceu .através da imprensa que

só votará, em Raul Guenther, caso
Acácio Bernardes renuncie à pos

tulação: O Senador já conversou

com Acácio Bernardes duas vezes

colocando-o á par de sua posição.
A divisão do partido em fun

ção desse episódio foi completa
mente descartada por Jaison Bar

reto. E sobre o crescimento de

S LI a candidatura Jaison ironi-

za Jorge Bornhausen que disse

que sua candidatura é quase invía

vel e acrescentou, "ouço com fre

quência dos peernedebistas em

todos os debates que participo
um desabafo," que saudades vo

Ci1 deixou em nosso partido com

sua postura e crítica.

O modelo sócio-econômico

ela reqião do Vale do Itajaí foi des

taque na imprensa nacíona! . Na

I\)ossa região residem' 700 mil ha

bitantes, sendo que existem 45

mil micro e pequenas empresas, o

que representa uma empresa pa

ra cada 16 habitantes. Trata-se da

maior concentração de micro em

presas per capita em todo o mun

do.
Esse novo modelo ocorreu na

turalmente pela origem étnica das

populações residentes no Vale.

Mesmo com o precário apoio go

vernamental para a região esta

solução alternativa deu certo.

Falta

presídio
Q

A construção de um Presídio

fiegion�1 em Blumenau é uma de

cisão que não pode ser mais pro
telada. A cadeia Pública de Blu

menau é extremamente deficien

te pela absoluta falta de interes

ses da Secretaria de Segurança
Pública e Secretaria de Seguran
ça e informações do Estado que é

incapaz de responder as necessi

dades conjunturais da população
carcerária.

Psicultura
"Como criar .peixes" - Se

'isso lhe interessa, agora ficou fá

cil, a ACARPESC - Associação
de Crédito e Assistência Pesquei
ra de Santa Catarina, vinculada a

Secretaria da Agricultura, conve

niada com a Prefeitura Municipal
de Gaspar, foi implantada nornu

nicípio. As melhores informações
e todos os detalhes são forneci

das gratuitamente todas as segun

das feiras no escritório local da

i\CARPESC na rua Frei Antonio

8/n.o antigo descai cada r de arroz

Pamplona, telefone 3'2·0836, é só

ir até lá e procurar o extencionis-

,ta de pesca responsável Marce

mirio Adário de Campos pelo es

critório que ele vai lhe orientar.

Mau
exemplo

I

Escândalo'
O deputado Roberto Motta

fez um apelo da tribuna. da As

,sembléia Legislativo. para que um

inquérito com isenção seja levan

tado pelo Ministério Público ou

pela Polícia Federal para que se

ja esclarecido o episódio que en

volveu a Eletrosul na impressão
de material eleitoral para os can

didatos da Frente Liberal.
A comissão de sindicância

d .signada pela diretoria da em

presa está sendo acusada pelos
próprios funcionários de parciali
dade, pois provalvemente acabará

responsabl I izando tuncíonárlos

que nada devem.

Para se ter uma idéia, a ilu

rninação de todo o pátio localiza

de no interior do prédio é por a

penas uma lâmpada" de 60 velas.

.Telefone não existe, já que o úni

co que tinha foi retirado com a

saída do 1.° Distríto da Rua ltajaí.
A única viatura disponível encon-

tra-se com o motor fundido, e a

penas seis pessoas são responsá
veis pela segurança do local, on

de estão recolhidos 47 presos.

Justamente no dia em que a

Assessoria Especial do Meio Am

biente de Blumenau, fazia publi
car na imprensa u,ma notícra dan

dc conta de que iria punir quem

jogasse lixo nas ruas e nos rios,
um caminhão da própria Prefeitu

tura despejava toda a sua carga

de entulhos às rnarqens da Rua

Hepúbl ica Argentina, destruindo

inclusive árvores recentemente

plantadas pela própria Prefeitura

naquela via pública,
O total de detentos da Ca

deia Pública é de 72 mas a sua

capacidade é para apenas 28 pre

.eos. sem contar com a completa
ausência de assistência médica e

jurídica. Em caso de uma rebelião
ou tentativa de fuga, não' haverá

muita chance para a segurança.

Esgotos
Está sendo implantado nova

rede de esgotos em 13 ruas de

EJ,lumenau nos bàirros Garcia, Ve

lha, Fortaleza, Itoupava Norte e

Centro, numa extenção de um qui
lómetro de tubulação, integrando
se ás 4.900 unidades ligadas des

,

de janeiro deste ano.

A malha de esgotos a serem

implantadas são as seguintes: no

bairro da Velha (ruas Guabiruba,
Matias Henckerdorf, Estácio de

Sá, Reinaldo Gaertner e prof. Ma
tias Bragagnolo); no bairro Gar

cia (Ruas Portugal, Ipiranga e Iris

HéiSS); na Itoupavazinha, rua Frai

burg; 25 de julho na ltoupava Nor

te; rua Paraguai, na Ponta Aguda
e rua São Paulo (trecho da. rua,

próxima á praça Dr. Fritz MUller).

,Bo·a Vista conquista
Centro Social

A comunidade do bairro Boa chente.
Vista vai ganhar um novo Centro

. fjocial. O prédio será edificado so

,

ore pilotis para que fique localiza-

Essa conquista deve. ".0 ao es

forço da comunidade -jlJé solicitou

ao prefeito Dalto dos Reis duran- Clientelismo,

do numa cota superior á inundá- te reunião que manteve com os

vel, caso' se registre uma nova en- moradores locais. Os emissários do candidato

ao Governo do Estado pelo
PJV1,O.B. Pedro Ivo Campos estão

pedindo 2,5% do faturamento

mensal de algumas empresas do

murucrpro ue Joinvitle para a

csmparrha do' PMDB.

Os emissários de Pedro Ivo

sob o pretexto do "Já ganhou",
estão solicitando ajuda 'e acenan

do com favores futuros.

Instaladora de Blumenau
Associada a ACIMPEVI

Varejo e' atacado de material elétrico, o mais barato
��'

Quando se trata de eletricidade o bom é o especialista.

Rua XV de Novembro, 1409 e� Rua 2 de Setembro, 3811
Fones: 22-�188 e 23-0853
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