
Transporte coletivo opera no vermelho
, .

Blumenau prepara
a· oktoberfest

BR470_
Ilhota quer
acesso e ponte

....

o VETO .... :

do governador

FESTA 00 COLONO DE INDAIAL
Prefeito Distribui Ferr�nentas ao Povo

. Forum de Gaspar
\.

precisa sede própria' ...
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NOVOS RUMOS
o governo do PMDB-PFL, da AÍí

ança Democrat
í

ca , da Nova Repúblit:"'f
ca, do José Ribamar�Sarney� 'com os
requintes' de aprimorados rehentos
dos governos da Arena' c·

.

do PDS,
avo luma+se' na reediçãq dos desman
dos, dos abusos', das imoralidades ...,

.
.

.

que tanto o povo brasileiro ,vem re

pudiélndo ha. mais -de duas décadas-
, .' ,

contraria�o, envergonhado, revolta
do.

.

GAZETA DO' VALE

Os mesmos escanaalos financeiros
como se deu,' no Banespa, do gover=
no .l{uérciiq· do. PHi)B, nas importa -

.ções de carne e outros alimentos ,

do governo. Sarney J da Aliança i: A0B .

7"PFL; a escandalosa compra de imó- ,

veis pelo INPS, com vultosos preju
izos jogados "as .c ntas dos seus=
beneficiários e aposentados, a re

voltante trapaça na concorrência -

para construção da ferrovia Norte
Sul) os funcionarias fantasmas , -os

mara}-s; a nomeação. de parentes e-

VOZ···.DO . BAIRR(l
-

RE.NOVAO�O COM COM'PROMISSO'
-.

- ....

éASCAES'/ SASSE
-,

Não ha a enor dúv.id� de que, aos

políticos mais velhos, Gascaes e Sas

se juntos com o compromisso de reno

vação, estão assumindo postura .erra

da. Errada, à mentalid ....de da hab
í

tu

al maneira de se fazer polÍtica, ou

seja, velha) rançosa, sem muitas i

novações. Correndo por aí, contudo�
é fac-ilimo identificar a quem pense
numa real renovação. E quem é a tal,
em Blumenau? Na frente, Cascaes(aque
le da carne, la em Itajaí), preso pe
la Polícia Federal quando lutava p�
ra que a dita carne ficasse aqui, em

Santa Catarina. No mais ,pode-se cons
tatar com certa tranquilidade os no
mes de Renato Vianna; Paulo Bayer,La
zinho �ndidato) •. Borbinha�
e, mesmo. porque não dizer; o surpre
endente deputado federa�, Vilson de
Souza ,: Em termos de PfIDB, não existe

saída;.é Renato Vian�aJ com possibi
lidade, pelo lado do PFL, não se tem
nomes (talvez, o próprio' vilson

Kleinubing - não é da terra. Isto pe

sa, e muito). Ja com relação ao PDS-.
até poderia ser o \{an Dal I , deputado
estadual, 'muito novo para tal,enquan�_
to carreira política (deve amadure
cer um pouco mais), o Vilson de Sou
za; PMDB ,deve também deixar fluir
mais o seu nome enquanto político ...
Em política, quando se sai para con

correr à algum cargo, pela vez pr�,
meira, há ótimo espaço à eleição (da
segunda em diante, a plantação do no"

me ê a melhor coisa a se fazer) . .0en
'tro des te contexto, ê fac i I de f í.rrir

a chapa CASCAES/SASSE com a grande

possibilidade' de' vitória, por d íver
sos motivos. Um deles, é' o: de que"
Cas.caes, é novo. na poH t í.ca , capaz
de ctiar algo de novo ••• capaz de

'lutar e conquí.s tar espaços •.. Deu

provas de. compe ténc
í

a , e,�<q_ a dar

provas de competência à rente do mo

vimento que nacionalmente lidera (por'
que conquistou tal liderança), ouse
ja, da micro, pequena e médias e pre
sas. Cascaes, ha t�mpos é conhecido
e reconhecido como liderança firme e

inabalavel em todo o Brasil e em al

gumas partes do mundo ... Melhor que
tudo; -e blumenauense, nosso... um

catarina, como d�ze� ,marcando forte

presença) em todos os cantos deste

país. A outra grande força, todos co

nhecem. Victor Fernando SASSE. o

professor ... o prefeito moral de

Blumenau que não mais queria saber

de política} que viu em CASCAES�, a

inovadora força renovadora

A RENOVAÇÃO ,termo "malhado' por
muitos por ser usado com frequência
por determiuados políticos, geral
mente costuma dar certo (via eleT
ção direta) ... Eu disse,geralmente'�
mavendo dentro desta fala, exce

ções ... No caso do governo do Esta

do; não acon t eceu , pelo menos ate
agol."�".__:-"'_'.3. .•• Uo caso de B'lume

nau, esta por ocorrer.

WALLACE RINHEL

EXPEDIENTE----------------------------�-------
DIRETOR E EDITOR:Silvio Rangel de
Figueiredo. Registro Profissional
DRT-se 052. Assessor Juridico:Dr.
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amigos até:: mesmo 'com documentos -

f.a l.s i.f icados , aumentando desp�sas
para os cofres piib l i.cos ; a vo l.ta ,>
dissimulada primeiro, depois escan

carada, ao FMI; a recessão, o
1 de

semprego; o primeiro lugat em a

cidentes do trabalho no mundo'. o

não pagamento de funcionari6s >pro
/ �

,

.fe s sores
.

e um sem número'; de servI
dores . dos. es tados >' às tropas mi ir
tares e policiais int.�rvind.o nos=
movimentos da- trabaãhadorea-: a pan
cadaria como solução' de confLí to-".
de Int.éresses .en:tré-'p9derosos e hu
mí.Ldes'r . a força ,bruta contra os' htl
mi.Lde s., é claro ;: os juros altí.ssi=
mos?' lócúpletando os poc;lerosos
1;lanquE\íros.,. a inflação desenfreada
, comendo

-Ó,
os salarios e engordan-

do os lu:cros>, ap Lí.caçao
.

da lei de-'
segurança nac

í

onaf, enf im, um' rosa
rio sem-fim de atentados ,contra o
povo � contra o Pais, contra a . -de

. cência ..

O: pior: um governo que se çomproine
teu em praça piib l í'ca com um l,1landa=
to de quatrq anos, agOra quer'per
manecer no' governo além desse- pra
zo ; e para isso, corrompe a Cons t

í

tuinte, que,não tem mais salvação=-
e trai o .povo,

.
.

corrompe os partídos ; corrompe as

instituições, UD;l governá que nega a

sua palavra dada em público� que
'

mente; que desrespeita a soberania'
popular ..
Diante desse quadro terrível o povo
demonstra uma impressionante éapaci
dade de resistência, continua na=-

. sua kuta ja de varias anos para le

var ao poder um governo legítimo,in
cansavel continua indo às praças pu
blicas em busca de novos rumos. de
soluções reais e não meras' mudanças
de roupagem.AltO e bom-som continua
na sua luta pelas Diretas-Ja, por

que sabe que um governo somente se
legitima pela vontade do povo, não
contra a sua vontade, contra a sua

doi spos í.çao ,

Nãoha, portanto, lugar para o de
sâilimo. O entusiasmo é crescente

diante dessa maravilhosa dispas i
çao do povo brasileiro de se afir
mar pelos seus próprios pés; com in
dependência nacional ante o imperia
lismo; com afirmação do civismo an
te a brutalidade militar; com a pe
dida de uma reforma agraria radical
,

com repúdio ao locupletamento,aos
lucros extraordinários dos grandes
monopólios; com a exigência de uma

administração 'pública democratica e

honesta.

Sabendo, sobretudo, que somente al

cançara os seus objetivos quanao a

�ania popular ficar e s tabe l.e-:

c��__)quando. o governo f or legi ti
mado pela ,!ontade expressa do povo-:-

j0A(1 LUIZ BERNARDES,47 anos ,
- advogado e preside�te do
PT da cidade de B'lumerrau-:
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A corrida da: industrializacão faz de Indaial
; ,

o 10 o arrecadador do estado
A corrida da, indvstrü:üízaçaQ .

do 3 Cebens com um total de 300crianças .' ; ',' '" ','," ., .:�. "

município j á trouxe retornos benéfi e lllnr'CEPRO - Centro de 'Er.e i.nament;o poe a 'dar 'sua -pa.r't i.cipaçao nas ob'ras ,

coa, para ',Inda;ial, co Iocandc--o em 10'9 Pr:pfis�i�na.1Í2;ante; com cur.scs de 'Da Agora maí svuma empresa de
.

grande
lugar �em ir'r�c<'J.dàç:iO' nó �stado na Ú:!. ti1ogràfia.,,' Corte e Costura, Bordado porte estará sendo instalada em nos
timo mês de, i'lf.p'Thqo"'q.:r�,"" e""m julho Inda Croche , Tricôt, pintura, Flore..:;., Mú so município. Com o incentivo da pre
ial contribui com ás' cofres do Esta sica. Ainda cursos periódicos de- me',· feitura estaremos enviando em breve,
do com 46 milhões de cruzados, embo cânico, e Le treci s ta e encanador.

_

-

úm':'projeto neste sentido em caráter
ra retorne ao município , somente Uma das nossas ,maiores prêÇ?Fupaçoes de urgênéia ã câmara de Vereadores I

2.250 milhões. Por conseguinte os da lé com a segurança da nossa gente, autorizando,� Prefeitura a conceder
dos levantados pela Pr-ef e

í

tura dãO nosso trânsito ainda é muito violen apo
í

o na fo rma qe "infraestrutura, bem
conta' de

'.

que os maiores gas tos do mu
..

n
í

c Ip i o tiveram um aumento de .j aneí.
ro a junho da ordem de 400% nas

"

pe

ças de repo.siç�o,o óleo, Lub.rLt i.cant.e
subiu de 3.130 para l2.270;registran
do�se um aumento de 29.2%. Óleo die
sel de Cz$ 3,10 para 'C,z$ iO,40 aumen
to de 236%. Pneus borrachudos de
4,780 para 19.090, aumento 257,54%,
Pneus lisos de 3.360 para 13.500

302%, folha dé pagamento ,registrou
no mesmo período um aumento de 154%.
Enquanto que: o retorno do tCM aumen

tau apenas em 71,54% e o FPM teve um
alllnr��nto de 80 47%. Mesmo assim esta

lm�s mantendo n�sso rítmo de cresc�

menta e desenvolvimento conforme nos

sas metas. O crescimento industraiaI
de lndaial à níveis muito superiores
a Santa Catarina. A abertura e con

servação das estradas. A reforma e

construção de pontes.A construção do
novo teyminal rodoviário.

Sobre Educaçao estamos mantendo
com bcnr.a tendí.mento um quadro de 61

... .

professores com os melhores n�ve�s

salariais do EstadQ. 19 Grau incom

'pleto Cz$ 3.325,00, 19 Grau completo
Cz$ 4.320,90, 29 Grau Magistério Cz$
5.401,00; Superior Cz$ 6.48Q300. Es
tes para uma carga horária de 20 ho
ras/sêm. Para 40 horas/sem. 19 Grau

incompleto Cz$ 6.650,00, 19,Grau com,

pleto Cz$ 8.640,00, 29 Grau Magiste
rio Cz$ 10.803,00, Superior 'Cz$
12.960,00. E já estamos encaminhando
ã Câmara um projeto de aumento de 15
a 20% a partir'de a partir de agosto.
lndaial dispõe hoje de 25 escolas

.lm'6lnicipais com 850 alunos do primá
rio, 500 alunos pré-escolares, 32
creches domici Lí ares com 200crianças,

to, r'egist rando Lniiine ros ac
í

deut es ,
inclusive com mortes. Neste momento

estamos encaminhando a ref@rIDulação
Jo trevo da Mal. Deodoro, próximo a

antiga estação ferroviária, saída pa
ra a BR 470, alí faremo� 11m novo :ta
çado e sinalização.Da m",<:>lllâ. fo rma , o
Trevo da BR 470 acesso a lnd'aial, e�
taremos mantendo cantata com o DNER

para que providencie a sua refQrmul�
ção, oferecendo mais segurança aos

transeuntes, e a Prefeitura se pro.

como a isençao das taxas, para con�

trução e a isenção ao_IPTU por l� a

nos. Esta se instalara em uma area

de 22.000m2 no valor aproxi�do de

três milhões d� cruzados. A empresa

vai' fabricar para o mercado nacio�a�
e.para exportação, máqui�as e�etron.;.
cas (o nome da empresa nao fo� decl�
nado), com um período �e 8 ���e� p�
ra concluir a construçao e �n�c�ar a

produção, oferecendo mão-de-obra ini:,
cial para 90:pessoas direto.

" ,

GAZETA 'DE INDAIAL'

Sobre a "GAZETA DE INDAIAL"� é mu�

to importante para lndaial um veícu
lo de comunicação escrita. Com o p li
nobre dever de informar, critj7 e

orientar a opinião pública. Já tive
imas duas tentativas, em outros t enrv

pos, de manter um jornal em nossa

terra. Hoje nos parabenizamos com a

Gazeta de lndaial, e seus idealiza
dores e editores, desejando-lhes me

lhor êxito.

-

ELEI<;AO 88

Diversos nomes estão em_ condições
de concorrer e bem administrar Inda
ial. Pois a r�ceita futura deste mu

nicípio será ili ito farta, pelo, que
fizemos em nosso mandato. Temos como'

prováveis candidatos; Victor Pe t.e rs,
Ravino Ebert, Arno Zo�chke ; Vilson
Schmidt, Silvio Gonçalves da Luz,Sér
gio �adoTe e Dona Ursula Kretzer.Ate
eu gostaria de ser Prefeito de Inda
-i al, depoi s de Luj.z -Po l í.doro , afirma
Polidoro em tom de risó.
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FES·TA DO COLONO DE ·INDAIAL

Jogo do Pato: Irtgo Gtoel entrega trofeu a equipe vencedora'
19 Darci, 29 H�lio

Cadeira: Darc í.

,) troféu...l Ca;::;.j)eao_._--'.J'-- _

deiro shaw. Muita classe, muita com

petência de exibição com belos cava

los.

E a �a Festa do Colono de Inda

ia1 foi sucesso absoluto. Com grande
público presente ao Salão Nossa Sen
hora de Fátima ( Igreja Matriz Santa
Inês ), teve a 19a Festa do Colono u

ma vastI&sima programação, com desfI
1es que inclusive contaram com premI
ações, retreta com a Banda Municipal
, prova hípica, shaw musical, para
quedismo com os paraquedista do ÍCA
RO DO VALE, grupo de danças da Acade
mia Corpo Livre, bai1ão animado pelo
conj unto TROPICAL BAND - de Lndzi a.L,
festival pirot�cnico, distribuição -

gratuita de chopp e refrigerantes a

pôs o grande desfi1e ... enfim, muita
coisa boa, em especial aquele sucu

lento churrasco, mais o BINGO benefI
cente

RESULTADOS DAS PROVAS

HIPISMO: am'primeiro lugar fi

cou MARCOS GROEL, montando o,lAINO-!
POGEU, em segundo, INGO FISCHER Jr.,
do Aras Fischer - de Brusque; ESTAF!
TA: 19 CORAÇÃO DO VALE-de Gaspar; 29

RODEIO DA AMIZADE - de Rodeio, PROVA

DE MARCHA: 19 HILDEBRANDO, montando-
a �gua TOSANA- do Rancho Pabio- de

Timbô, 29 PEDRINHO- montando a �gua
ANDORINHA-Cav,a1gada da Amizade, PROVA
d� RÉDEAS: 19 JEAN - Cavalgada da A

mizade ; 29 HÉLIO- Estância Coruja =

montando o cavalo VULCÃO-de Indaial

; PROVA DA CADEIRA; 19 DARCI - Ctg
são Marcos .- de Indaia1, JOGO DO PA
TO; Equipe Mirins - 19 CTG CORAÇÃO =

DO VALE -Gaspar -29 PIQUETE B0l1 'MEjH "

NO - Belchior-; ADULTOS: 19 CTG CORA
çÃO DO VALE -de Gaspar; 29 RANCHO PA

BLO - de Timbô.
'

CTG PARTICIPANTES
CTG são Marcos - de Indaial -Pa

trao DARCI � Rodeio da Am{zade-de Ro
deio - Flávio Cruz-FOGO DE cHÃo - de
Blumenau-Capatáz TITO FARIAS- Aras S
R - Indaia1 - Patrão Zeni Rebe10- E

QUIPE Marcos Herte1 � de Timbô - C�,
VALGADA DA AMIZADE- B1umenau- Edmar
Trentini -CORAÇÃO DO VALE - Gaspar -

Sa1�sio - Piquete Bom Menino- - Bel
chiar Baixo - CENTRO híPICO Estãncia'
'Coruja- Indaial - INGO - Aras Fis
cher- AGROPECUÁRIA Knoch - Timbô-Ma�'
ro Knoch - Equipe GIORAMÁ-najaí-Pa;
10 Roberto e RANCHO PABLO-Timbô-Joao
Boaventura.

APOIAMENTO
r---

Apoio total por.parte da Prefe� B
tura Municipal de Indaial, Sindíc�!�
tos Rurais, ACARESC ( Apiuna e Indai,�
a1 ). Este evento contou com a partII m

c í.paçao e colaboração > do Centro ui'@
picaI/Estância Coruja", Acaresc,CervI: >
bier (Distribuidor Brahma), Cidasc � �
PolIcia Militar destacamento de I� O

daial, Sindicato Rural de Indaial ,t
Sindicato dos Trabalhadores Rurais - E
Indaial -

. PROMOÇÃO: PREFEITURA � �
NICIPAL DE INDAIAL.

'

eTGs DO MÉDIO

VALE DO ITAJAÍ
Is to, deveras, "encheu aos o lhos

i:

daqueles que vibraram com a .;,� 19a
Festa do Colono, em Indaial: PROVAS
CAMPElRAS!!! Os Ctgs deram um verda

mensagem ao colono
A PROMOÇÃO TEVE O INTEIRO APOIO DA ADllINISTRAÇÃO tvlUi'a
CIPAL DE INDAIAL ATRAVÉS DO PREFEITO LUIZ POLIDO�O i

.

VICE ARNO ZOSCHKE.QUE CUMPRIMEN1AM TODA A CLASSE DOS

COLONOS E MOTORISTAS, EM RECONHEC'rMÉNTO AO SEU H01-_jRO.
SO TRABALHO, DO PLANTIO AO TRANSPORTE DA NOSSA ALIMEN
'rAÇÃO E RIQUEZAS. DURANTE TODA A FESTA FOAAM PRSsEN
ATIVAS, EMPENHADOS EM PROPICIAR A TODOS O MELHOR QUE

íNbAIAL PUDESSE OFEREC.L'" NA FOTO: O PREFEITO LUIZ PO

LIDORO. FAZENDO A ENTREGA. FERRAMENTAS DE TRABAlHO,
IGUAL A OUTRAS CENTENAS DE PESSOAS QUE TAMBÉM FORAM

CONTEMPLADAS COM O SORTEIO GRATUITO DE FERRAMENTAS ,

:;::;LETRODOMÉSTICOS E UTILITÁRIOS, PATROCINADOS PELA· PRE

FEITURA, CO:t'1fRCIO E INDÚSTRIA LOCAIS.
-
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leis municipais de indaial

Lei n9 1598
De 25 de Março 1987

AUTORIZA A PERMUTA QE TERRRENO E NEGOCIÇ-AO DE'
UMA CASA ENXAlMEL

Luiz Polidora, Prefeito Municipal de Indaial. •

Faço saber a todos habitantes deste municipio '

que, á câmara de Vereadores decretou e eu san -

ciono a seguinte lei:
Art. 19 - Fica o prefeito Municipal autorizado'
a permutar Um terreno com -area remanescent e de
637,29m2, localizado nesta cidade de Indaial,fa
zendo frente com a 25 de julho, hoje Hoje rua

T

Nal. Floriano Peixoto, com 28,70m, fundos em

5,35m 'com terras,de Germano Schroeder; lado di
reito em 52,50m , com EFSC e �do esquerdo com

36,20 com terras de Germano Schro1der, Hoje Ba�
co Bamerindus do Brasil S.A., registrado no re

gistrado no registro de im��veis da (lomarca d;;
Indaial, livro 3, fls. 237, sob n9 1833, edifi
cado com uma casa enxaimel com 80,00m2 de n9
104 de propriedade datM12talúrgica Henrique Wan
ke SA, negociando a referida casa enxaemel e o

terreno por um terreno com área de 1000m2, de
propriedade da Prefeitura Municipal de Indaial,
localizado na Avenida dos Fundos da Prefeitura
Municipal próximo a TELESC.
Art. 29- A Prefeitura Me Responsabiliza pela de

molição da casa mencionada no artigo anterior;'
devendo o material ser depositado em local de -

ierminado pela empresa.
'

Art. 39·- Fica ainda a municipalidade obrigada a

proceder aterro de 20em acima do nível da en

chente de 1984, no terreno permutado, localiza:
do na Avenida do fundos da Prefeitura.
Artigo 49- Parte do Im�ovel ora permutado,foi o

cupado,pela implantação da Avenida, no local dõ
antigo' leito da EFSC, nesta cidade.
Artigo 59- A área de lOOOm2, a ser permutada
tem as seguintes confrontações: frente com a

rua Tiradestes, numa linha reta de 20,7�m'fundos
om a Prefei tura MUl1icipal de Lndai a l , em 3Q 0�m"
lado direito em 35m com a TELESC,e, lado esquer
do uma linha em curva com 3S,80m'com a rua pre:
feito Frederico Hardt.
Art. 69- A Fazenda Municipal no' ato serã repre
sentada pelo Prefeito' Municipal.
Art. 79- As despesas de carentes da execução da

da p�esente lei correrão por conta da dotação pró'
pria.constante do orçamento vigente.
Art. 89-Esta lei entrará em vigor na data de sua'
publicação, revogadas as disposições em contrário
e a lei n9 1589 de 1.12.1986.

Prefeitura Municipal de In�aial, � ,25 de Março
'

de 1987.
LUiz Polidora-Prefeito Municipal

LEI N9 1.601 de 09 de Abril de 1987
AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE UMA MOrONIVELADORA USADA.
LUIZ POLIDORO,Prefeito Muni9ipal de Indaial. Faço
sab:r a todos os habitantes d)Ste Munici�io que,
a Camara de Vereadores decretou e eu sanc�ono a

seguinte Lei:
,

Art. 19 Fica o Prefeito Municip;l autorizado a ad

quirir uma MOTONIVELADORA USADA ALLIS CHAlMERS 10
D- para uso ou substituição de peças, pelo valor
de até Cz$ 120.000,00( cento e vinte mil cn'o;ados
Art. 29 O pagamento será realizado à vis�' con

tra entrega do equipamento.
Art. 39 As despesas decorrentes da execução da
presente Lei, correrão por conta da dotação pr�,
pria, constante do 0liç�mento ,vigente,suplementada
em época oportuna.
Art. 49 Esta Lei entrará am' 'vigor na data de sua

publicação , revogadas as dispcsições em contrá -

r�o.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL,em 09 de Abril de
1987.

LUIZ POLIDORO - Prefeito Municipal

LEI N9 1597 de 17 de março de 1987

AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE UMA ÃREA DE TERRAS
FRANCISCO LAMIN E DÃ OUTRAS PROVIDgNCIAS.

Luiz Polidora, Prfeito Prefeito MuniciPr'ü de IN

daial.Faço saber a todos habi�antes deste munic�
'pio que, a Câmara de Vereadores decretou e eu

'

sanciono a seguinte lei:
Art. 19- Fica o Prefeito Municipal au�orizado a

adquirir de Francisco Lamin, uma' �area de �erras
medino 2,00m X 20,OOm; perfazendo 40ni2, no regi;!
tro de imóveisda Comarca de Indaial,sob n9 R-4-l

324, no livro n92, lançado nos livros 4 e ,5, em

08-03-1985, loc�lizado na rua 25 de Agosto, no,'
bairro Carij�os.

.

Art. 29- O im�ovel a ser adquirido tem as segui�
tes confrontaçes: frente em 2m com a rua,25 de �
gosto;fundos em 2m com terras de Nikhold Danker;
lado direito em 20,00m com terras de Geraldini '

Pereira,e, lado esquerdo em 20,OOm com terras de
Francisco Lamin, pelo valor de Cz$ 12.000,00.
ART: 39-0 imóvel ora adquirido serã doado ao sr.

Geraldino Per 'ra, cuno im�ovel foi prejudicado
pela i plantayao da rua de acesso ao Cebem de ��
rijós a título de complementação de,indenizaçao.
Art. 49- As despesas decorrentes da execução da'

presente lei correrão por conta da dotàção pró-
pria cons tant e do oIÇ amento igente.
Art. J9- A fa�enda Municipal no áto sera repre
sentada pelo Prefei to Municipal.
ART. 69- Esta lei estrar�a em vigor na data de -

sua publicação, revogadas as disposições em con

tr�ario.

17 de março de 1987
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
LUIZ POLIDORO- PREFEITO MUNICIPAL

LEI N9 1.600 de 09 de abril de 1987
AUTORIZA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA E

DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
LUIZ POLIDORO,Prefeito Municipal de Indaial.Faço
saber a todos os habitantes deste Municipio que
a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a

seguin.te Lei:
Art. 19 Fica o chefe do executivo autorizado a

construir uma casa de alvenaria, com 70,00 m2 na

avenida Prefeito Frederico Hardt nos fundos do Gi
naiio de Esportes Sergio Luiz Petters, nesta c�

,dade, para abrigar a RÁDIO PATRULHA DE rNDAIAL,e�
quanto a mesma não tiver local próprio para se,es,
tabelecer.
Art. 29 A construção mencionada no artigo 19
desta Lei, poderá servir para outras final�dades
, assim que a Rádio Patrulha desocupá-la ou ser

transferida para outro local.
Art. 39 As despesas decorrence s oas -despesas da

execução da presente Lei correrão por conta da -

dotação ,própria constante do orçamento vigente,
suplementacia em época oportuna.
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con

trário .

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL,em 09 de abril -

de 1987.
.

LUJZ POLIDORO,Prefeito Municipal

LEI N9 '1599 de 2.5- de março de 1987
CRIA ESCOLA MUNICIPAÉ ,

LUIZ POLIDORO,Prefeito Municypal de Indaial.Fa
ço saber a todos 's habitantes deste Municipio=
que, a Câmara de areadores decretou e eu san

ciono a seguinte Lei:, .

Art. 19 Fica criada uma ESCOLA MUNICIPAL, no 10
teamênto Juvenal Carvalho, no Bairro do Sol, nes
ta cidade.
Art. 29 A Escola mencionada no artigo anterior,
denominar-sé-á AMANDA KOBALL ACHMITT,e,funciona
rá a partir do inicio'do ano letivo de 1987.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de
s�a publi�ação, revogadas as disposições em con

trário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL,em 25 de 'março -

de 1987. LUIZ POLIDORO, Prefeito Municipal.

DE

LEI N9 1.603 de 27 de Abril de 1987
CONCEDE ISENÇÃO À METALURGICA VIAT S/A.

LUIZ POLIDORO, Prefeito Municipal de Indaial. Fa

ço saber a ,todos os habitantes deste Município �
que a câmara Municipal de Vereadores decretou �
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica o prefeito municipal autorizàdo
a isentar do pagamento do Alvará de Licença e !
SSQN a MgTALURGICA VIAT S/A, referente ao exer

t' i t' i () ,I,· I. tld I.
Art. '2'" I,sta Le í, cu t ra rii cu. v i go r na data ele sua

publicaç�o, revogadas as disposições em contrá -

rio.

PHEFEl);UIV\ MUNICIPAL DE r'llDAIAL,em 27 de Abril -

de 19 7. LUIZ POLIDORO - Prefei to Hunicip.al
LEi N� i5J'2 �e'i5 �e janeiro de, 1987

HAJORA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS E INATI
VOS DA PREFEITURA HUNICIPAL DE LDAIAL.

I\RNO' ZOSCllK.E, Vice prefeito no exercício
do cargo de Prefeito Municipal. Faço saber a to
dos os habitantes deste Municipio que a, Câmara ::

de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte
Lei:

,Ar,t. 19 Ficam majorados em 20% os vencimentos -,

dos servidores' ativos e inativos da Prefeitura
Municipal de Indaial, a partir de 19'de janeiro-
de 1987.

'

Art. 29 As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão por conta da dotação pr�
pria constante do orçamento vigente.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor CQ 'seus efei
tos retroativos a partir de 19 de janeiro de 19
87, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MuNICIPAL DE INDAIAL,�ffi\ 15 de janeiro
de 1987. ARNO ZOSCHKE-Vice-Prefeito em Exerc�cio.

LEI N9 1.594 de 27 dp r

CONCEDE AUXILIO FINtU�GEiRü A

de 1987
APAE DE IN

DAIAL.

LUIZ POLIDORO,Prefeito Municipal de Indaial. Fa

ço saber a todos os habitantes deste Município ,

que a Câmara de Vereadores decretou e eu sancio
no a seguinte Lei:
Art.19 Fica o Prefeito Municipal autorizado a

conceder auxilio financeiro mensal ,até a impor
tãncia de Cz$ 2.500,00 (doislmil e quinhentos ::

cruzados ), ã APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS :
DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIAL, a partir de 19 de

março de 1987, pelo prazo �e 6 (seis) mes�s.
Art.29 As despesas decorrentes da execuçao da

presente Lei correrão por conta da dotação:050l
Departamento de Educação-3231-SUBVENÇÃO SOCIAL,
suplementado em época oportuna.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor a partir de 19
de março de 1987,revogadas as d í.spos Lçoes em con

trário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL, em 27 de feverei
ro de 1987.

LUIZ POLIDORO,Prefeito Municipal

LEI N9 1593 de 27 de fevereiro de 1987
ELEVA PAGAMENTO DE AuxíLIO FINANCEIRO MEN

SAL. LUIZ POLIDORO, Pr'efeito Municipal de Indai::
aI. Faço saber a todos os habitantes deste Municí
,pio que, a Câmara de Vereadores decretou e eu san

ciono a seguinte Lei:
Art. 19, Fica o Prefei to Municipal autorizado a !:.
levar parG cz$ 500,00 ('quinhentos cruzados), o

pagamento I '\ mensal do auxf l.í.o financeira, conce
dido a SRa. BERNARDETE DOS SANTOS para tratamento

de saúde de seu espos o ADEMAR ATHANASIO DOS SAN

TOS, inválido conforme consta na Lei 1.408, de 15
.10.1984.
Art. 29 As despesas decorrentes da execução da

presente Lei, correrão por conta da dotação - pr�
pria constante do orçamento vigente, suplementa-
d.1 I \ ('111 (.I'0C:I oportuna.
I\rL. Y," Ls t.a Lei entrará em vigor a partir de 1\' -

de março de 1987,revogadas as disposições em �on

trário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL, em 27 de feve,
reiro de 1987. LUIZ POLIDORO,Prefeito Municipal
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08 dé Agosto de 1987
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

ILHOTA SANTA. CATARINA
lIDIllU que para a' conclusão das obras

Nes ta edição de A GAZETA DO VALE, cons t ruçao., ao mesmo tempo,' da ponte que gos taria de realizar em benefI
-vamos falar um pouco do "p í.ngo de ou

"
� estradade, acesso, po

í

s ; as s i.m, ç:> cio da mun ic.i.pá Li.d.ade seria favora-
ro" de Santa Catarina, que e ILHOTA� "município' ficaria prejudiéado,

.

pelo, velo Contudo, po l i.t í.camente;o PrefeI
que tem tambem-.as J suas "brigas

/,
.

his... .s í.rnp-l.e s , p@r.eni grave fato, de ficar
�
': 'to Henrique" não .he'si. ta em dizer que _',

'toricas, ate,
-

corno no caso a constru
.

;'ISOLADO'. O Prefeito 'Hel'i:dque seria Um desgaste muito grande j unt.o :

çao da ponte em -frente a Prefeitura-" icha:adt, pe;'guntado s obre � prorro-ga à opinião púBliça que-o elegeu para
nova. Ilhota não quer a BR 470 sem a çao éí-e mandata, categor i.camente afir governar, pelo per Iodo de seis anos.

REFORMA

TRIB�TARIA

O Diretor de Finanças e Assessor

Geral da Pi.efeitura, MARIOLI DOHIN

GOS MACHADO, nos garantiu que a re

ceita e insuficiente, e que a crise
�conômica afeta ainda mais, diminuin
do e desvalorizando o cinheiro arre
cadado. Temos, diz Marioli, que es

premer de todos os lados para viabI'
lizar a ad�inistração. A constituin

te, conclui, pode ser a grande saida,
no caso, uma reforma tributária que
venha a viabilizar às administrações
municipais, com capacidade de dár

condições para a geração de riquezas.

UM PINGO EMDE OURO

O ÇTG Galpao da Amizade, da ci
dade de ILHOTA,- promoveu no último -:::

domingo em sua cancha campeira, uma

bonita festa crioula, com disputa de

prova de redeas, corrida.do estafeta

� dança da cadeira e gineteada com

trofeUs e medalhas aos vencedores.
Sob a presidência de Osmar Prebianca
e a presença ativa do patrão Braz
dos Santos, as provas foram realiza
das em clima de disputa e cordialida
de, proporcionando ao público, belo
espetáculo. Estiveram prestigiando a

promoção, os CTGs: CORAÇÃO DO VALE,

FESTA CRIOULA DA AMIZADE

QUERENCIA DO VALE, GALPÃO DA-AMIZADE
e ,fOGO DE cHÃO. Alem. evidentemente,'
dos piquetes; ENCRUZILHADA,BOM MENI

NO, PERIQUITO, ESTRELA MIRIM, PONC�

CRIOULO. Venced6res das Provas; gine
teada; 19 Ferrugem- CTC. Coração ---;ro
Vale - de Gaspar, 29 R��a - tambem
do Coração do Vale, corrida do esta

feta: 19 Poncho Crioulo e, em segun

�Fogo ce chão; dança da cadeira:

'Valdecir, do CTG Poncho Crioulo e,em

segundo lugar, Miro, do Querencia do

Vale, prova de redeas: venceu o cava

leiro Juliano, ficando em'segundo, o

Velho.

MOSTRANDO ILHOTA

Ilhota possui 195 Km2 - 320 km de

estradas, 5 escolas municipais,4 ja�
dins de infância, 1 centro social, 5

caminhões, 2 patrolas(moto nivelado
ras), 1 Kombi e 1 Fusca que serve pa
ra as obras, saúde e educação, 130
funcionários. RECEITA; 23 milhões de
cruzados: folha de pagamento mais en

cargos sociais, somam 60% deste va
lar. OBRAS. será inauguradá em sete�
bro vindouro a Prefeitura nova, com

. dois pavimentos, perfazendo um total

de 900m2; está totalmente paga. Esta
abrigará tembem a câmara Municipal,
atualmente composta de 9 vereadores,
sendo 6 do PMDB e 3 do PDS. :,' Foram
ainda construidos neste ano, mais e

escolas primárias (de a I venaria) •

nos oa
í

rros de MINAS, LARAl'J'JEIHAS,
BAÚ BAIXO. 3 novas Pontes foram cons

truIdas . uma no bairro Braço do �::'au,
outra, no baú Central e finalmente,
no Bairro Alto do Baú.

QUEM FAZ ILHOTA

Tendo sua recei t.a proveniente do
retorno do ICM e participação no

FPM .. Fundo. de Participação dos Muni

cipios -, ILHOTA conta com razoáveis
forças de trabalho e cooperação para
com seu progresso, como por exemplo;
a "EMPRESA PORTO BELO" (antiga USATI
Usina de Açúcar e Ãlcool). Por outro

lado, a agricul.t.ura predomina' com o

cultivo de arroz, tendo uma. safra de
180 mil sacas. Empresas Industriais
e Comerciais somam em torno de 250';
No associativism�> podàmbs citar o

sindicato Rural - presidente Ivo
Scnmi, tz , Sindicato dos Trabalhadores
Rurais - presidente Carmelo Scotini;
Associação de Hicro e Pequena. Empre
pa - ACIMPEVI .- presidente Haroldo
Knult, Sociedade Esportiva e Recrea

.,.,.

tica Verde Vale - presidente Jose

Isidoro Vieira, Associação dos Servi
do, '" Públicos Municipais - presiden
te Hc._.0el Hário Harch i.o ; Clube de Ce
râmica Pereira - CEPEL -. Times de
futebol: Ilhota tem o CEPEL ESPORTE

CLUBE, OÁSIS ESPORTE CLUBE, ILHOLEN

SE, ÔyUS, MARINGÃ, BABITONGA. A COMU

NIDADE, como diz o Prefeito e sua as

sessoria especiat, e a grande coop�
radora.
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LEI N9 0433/87
QUE AUTORIZA O-CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRtDITO ES�ECIAL
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERC!CIO ANTERIOR.

HENRIQUE SCHAAOT, Prefe.ito Municipal de Ilhota: FAÇO SABER .a tedos
os habitantes deste Município, que a Câltlara l1unicipal aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica reconhecida as despesas de ex�rcIcio �terior no V!

lor de Cz$ 158.455,00 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e,

cinquenta e cinco cruzados),' conforme xerox ,da nota em �e�o, repr=
-

'sentada pelo anexo I, que faz pa�e' integrante da presente Lei.
Art'. 29 - Fica o 'Chefe do Poder Executivo" autorizado a abrd r um

crédito especial no valor de Cz$ 158.455,00 (cento e cinquenta e o!
to mil, quae roceneos *ª cinquenta e cinco cruzadoe) ; para

�
fa�er f�ce

•as despesas acima mencionadas obedecendo as "seguintes, cl�ss�ficaç�s,.
03 - Secretaria de Administração; 03 - De�artamento de Administraçao;
3190 '..,: D1:v�rsas Despesas de Custeio; 3192 - Despesas de Exercíci0 A!!,
terior '.:: .cz$ 158.455"OQ ••• Total Cz$ 158.455,00.

_' ,

Art.'-39,''-' O crédito',autori�ado no artigo anterie;:, sera coberto cx:m

zecursos ;provenientes da: re'du�ão da seguinte Dotaçao do Orç�Dlento v!
gente,; na 'mesma iIilport,ãn�ia.:., 03 - Secretaria, de Admin�st:aç,:-o; 03-

Depar·tam!"ntIJ de' ,Admi,ni'sj;,raçao; 9999 - Reserva de Cont�ngenc�a
Cz$ 158A55,00 .•

_ ,

'

;' ','- _

Art.,·49:;-;,E:sta 'Llü 'ént�ará em vigor na: data de sua pub:!-icaçao, r=
voejadas' as 'dlsposiÇ.õ�·s :li!III';cçmtrário.

PREFtITURA Mmn:cÍphl;.:D�; ILHOTA, em 03 de junho de 1987.
,

.'..,,' ,'. '" ':IÍENRIQUE SCHAADT, Prefeito' Municipal
.

� '-. '

" LEI' N9 434/87

QUE AUTOR#A:O:EXECU'i'I.tO A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE
PESSOAL E DA OUTRAS,PROVIDtNCIAS.

, HENRIQUE SCHAADT Prefei to P1unicipal de Ilhota: FAÇO SABER. a todos
os habitantes dest� Município, que a câmara Municipal aprovou-e eu

sanciono a seguinte Lei: ,

" JU-t. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo M�nicipal de Ilhot,a "!:!
,

torizado a custear despesas com transport,e de pessoal dó Departanento
de Estradas de Rodagem'- DNER, no valor, de Cz$' 5.000,00 (cin�,o J!lil
cruzados), serviços esses prestados no decorrer do� meses, -d� j�elr,O
a abril de 1987, pelo Sr •. Sadi Feli,zardo de Souz�. '"
, Art. 2,9 ... As d�spesas decorlent,es ,com, 'a execaçao da, pr_esente �i,
correrão a conta do orcamento em vigor.,

.
�

'xA:z:ttxxilllxxxESi:axic;B%XBRIt:Z:lÍlCRlllxli:i:I!JIIIIXXRBxàaltaxaie;KKsaxpshi::r:��allll�
Art. )9 -'./Esta Lei �trará é';!' vigor na data de sua publicação,

,
r!

'vogadas a,s, isppsiçq�,s eJa contrario_. '"
'

PREnITURA �IUNICIPAL ·DE ILHOTA, em 03 de, junho de 1987.
,

"

,

"

HENRIQUE SCHAADT, prefei;1;�, ,.un�c:l"po!ll ,

LEI N9 0428/87
QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ,A c;ONTRIBU;tR PARA COM A
·»U;RI" ,E DA. OUTRAS PROVIDtNCIAS.' .

.'

HENRIQUE SCHAADT, Prefei to Municipal .de Ilhota: FAÇO "SABER a todos'
'os' hab í, t.ances deste f-tunicípio, que "a Câmara Municipal �pr.ovou e eu

sanciono a seguinte 'Lei: '.

Art. 19 - Fica o Chefe do Poder Executiv,o flunicipal de Ilhota, au
torizado autorizado a' repassar a "ASSOCIAÇÃO DqS f-tUNIC!PI�S ,DA RE

,'GIAO DA FOZ DO RIO ITAJA! (AMFRI),.a título de contribuiçao, a qua!2
tia de ez$ 48.0ÓO,00 (qu�renta e oit� mil cruzados), a .ae rem. IU�era_ '

dos conforme discriminaçao abaixo; '2- Ouinzena de' feve'reiro - Cz$
4.000,00r la Quinzena de março - CZ$, 4.000,00; 2! Quibnzena de m,arço
Cz$ 4.000,ÕO; la Quinzena de abril - Cz$ 4.000,00; 1! Qu�nzena de

�maio - Cz$ 4.000-;00: la Quinzena de ,junho - Cz$ 4.000,01'); la Quinz�
na de julho - Cz$ 4.00Õ,00; l! Quinzena de agosto � Cz$ 4.000,00;
la Quinzena de setembro - Cz$ 4.000,00; I! Quinzena de outrubro- Cz$
47000,,00; .La Quinzena de novembro - Cz$ 4.000,�0; l� Quinzena de d!
zembro - CZ$ 4.000,00. ,

'

Art. 29 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei,
correrão a conta do orçamento em vigor.
Art. '39' _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua 'publicação,' r=,

vogadas as disposições em 'contrário.

PREFIÚTURA MUNICIPAL DE ILHOTA, em 23 de abril de 1987.

'HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal

LEI N9 0435/87
QUE AUTORIZA O EXECUTIVO A CEDER, llEDIANTE LOCA\.ÃO POR TEMPO
DETERMINADO, UM PRE:DIO POBLICO E DA OUTRAS PROVIDtNCIAS.
HENRIQUE SCHAAOT, Prefeito Municipal de Ilhota: FAÇO SABER a todos

os habitantes deste MunicípiO, 'que a Câmara Municipal aprovou e eu,
sanciono a seguinte Lei:

.

Art. 19 - ,Fica o Chefe do Poder .Executivo MU"lici.pal' de Ilhota, a!!
torizado a ceder, mediante locação por prazo determi' �o, ao Banco
Bamerindus do Brasil SA e/ou a outros, o prédio ondr lunciona a atual
Prefeitura Municipal. ,

§ Onico - A locação de que trata o caput. poderá ser feita median
te a fixação de aluguel mensal, ou através da reforma e "conservaçao
do supra citado imóvel pelo ocupante, por dO não superior a 05
(cinco) anos , oportunidade em que, se lJ� ,: -acordo de ambas as paEtes,' poderá o·contrato ser renovado.
Art • ..29 - As de speaa s decorrentes com a execução da presente Lei,

correrão à conta do locador interessado.
Art. 39 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re

vogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, em 24 de junho' de 1987.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal

�'.
.' '�';'. ",

LEI N9 0427/87
QU1 UTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONTRATAR SERVICOS DE WUt1!NAc,... .J POBLICA E DA OUTRAS PROVIDtNCIAS.
HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal de Ilhota: FACO SABER a todos

'os habitarites deste Município,ique 'a Câmara Municipal aprovou e eu
'sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Ilhota, au

torizado a contratar, mediante licitação, serviços de implantação de
iluminação pública na praça em construljão, próxima ao novo prédio da
Prefeitura, nesta cidade.
Art. 29 - Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, au

torizado a assinar contrato e destinar verbas até o valor gl:obal do
compromisso a ser assumido, mesmo que para tal fim tenha de " abrir
crédi tos especi'al e/ou suplementar, ou ainda oferecer e!!l garantia,C!
80 haj_a parce,lamento, quotas do Imposto Sobre Circulaçao, de Mercad2ria - ICM.

'

Art. 39 - As despesas, decorrentes' com a execução da presente Lei,
correrão à conta do orçamento em vigor.
Art. 49 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, r=

vogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE,ILHOTA, em 15 de abril 4e 1987.

,HENRIQUE SCHAAOT, PrefeiOI l-tunicipal'

LEI N9 043l/87
QUE' AUTORIZA O EXECUTIVO MUN:ICIPAL A. CONC,EDER, A TITU.LO, DE
AUxILIO, QUO'1'A DE éOMBUST!VEL A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL.

,HENRIQUE SCHAAOT, Prefeito MUnicipal 'de Ilhota: FAÇO SABER a todos
os habitantes deste Munic!pl0, que,� �âmara Municipal, aprovou e eu
sanciono a seguinte' Lei:'

'

,

'Art,. 19 - 'Fica o Chefe do Poder Execut1vo Municipal de" Ilhota, au
, torlzado a conceder a t!tu�O de a-!lx!l.io; para- fi,ns de manutenljão dõ
veiculo a serviço da Delegàcia,de Polícia d� Ilhota, uma quota' de
-12& (cento e vinte)' litros de, qasolina mensal.
Art,. 29 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei,

correrão a conta do orçamen�o em vigor.'
_Art. 39 - Esta Lei ·entrara em vigo!:, na data. de ,sua ,publ.lcaçao, r=VogílCláS as dispOsições em cciritrãiio.:

'

, I:
PRErEITURA'MUNICIPAL DE ILHCY.t'A,-ell!',,27 dê maio'de 1987 e

,

HENRIQUE S6KAAoT, Prefeito, Municipal
.... ,

LEI .9 0412/87
QUE' AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A COMPLEMENTAR DESPESAS QUE
ESI'ECIFICI\ E DA OUTRAS PROVII).!NCtAS.,· '�,
HENRIQUE 'SCHAAD'l', Prefeito Hunicipa'l de Ilhot- --'.ó ea a todos

os habitantes deste Município; que a Câmara Municipal, aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:'

, '

,

Art.: 19 _' Fica o Chefe ao Podeir Executivo Municipal de Ilhota, au

toriz�do a-proceder complementação de despesa previamen�e empenhadã
de combustível e lubrificantes, que tem como credor o Posto Schell,
de propriedade'de Ricardo �aes Castel1ain, nesta cidade.

§ Onico - A ,complementaçao da despesa de que trata o artiqo, será
da importãncia de Cz$ 50.000,00 (cinquenta mil 'cruzados) sobre a im
portância devida empenhada.

,

Art. 29 - As despesas com a execução da presente Lei, correrão a
conta do orçamento em vigor:

, _

Art. 39 - Esta'Lei el')trara em vigor na'data de sua publicaçao, re

vogadas as disposições'em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, em 27 de'maio de 1987.,

HENRIQUE SCHAAOT, P.refeito Municipal'

.��'
GAZETA DO \ALE

GAZETA DO VALE
COMUNICAÇOES LTD-A.

(.'(;('MP N". 75401224/0001_04
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LEI N9 0421/87

QUE CONCEDE O 139 (D�CIMO TERCEIRO) SALARIO AOS FUNCIONARIOS POBL!
CCS MUNICIPAIS DE ILHOTA E DA OUTRAS PROVID�NeIAS.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal de Ilhota. FAÇO SABER a todos
os habibantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Pica concedido o 139 (décimo terceiro) salário aos unci

onários públicos municipais de Ilhota, inclusive ao magistério,a con
tar do corrente exercício.

,

Art. 29 - O benefício de que �rata o artigo anterior,estender-se-á
t'arnbém ao pessoal ocupantes de cargos comissionados e será equivale!!.
'te ao valor do último salário recebidp no mês de dezembro de cada
ano.

Art. 39 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei,
correrão à conta de dotação própria do orçamento,em vigor.
Art. '49 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re

vogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, em 26 de fevereiro de 1987.
,

HENRI�UE SCHAADT, Prefeito Municipal

LEI N9 0422/87

QUE AU'I'ORIZA O PODE EXECUTIVO A CONTf"TAR SERVIÇOS INICIAIS PARA

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE Et1 CONCRETO ARM:ADO SOBRE' O RIO ITAJAI-AÇO,
NESTE MUNICli>IO.
HENRIQUE SCH1'.ADT, Prefei to l1\lnicipal de Ilhota. FAÇO SABER a todos

os habi tantes "leste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo l1unicipal de Ilhota,auto

rizado a oontratar serviços iniciais para construção de urna Ponte em
concreto armado sobre o Rio Itajaí-Açú, neste Município, no valor m�
ximo de Cz$ 3.000,000,00 (três milhões de cruzados) para ser empenha
do no corrente exercício de 1987.

-

Art. 29 - O valor constante do artigo anterior"poderá ser aumenta

do em parte ou até no total geral do valor da Ponte :a ser construída,
caso venha esta Prefeitura, dentro do mesmo período, receber recur

sos oriundos do Estado ou da União.
-

Art. 39 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei,
correrão à conta de dotação 'própria, j á consignada no orçamento em

vigor •..
Art. 49 ,- Esta Lei entrará em vigor na data de sua pub;I.icação, re

vogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, em 26 c�e fevereiro de 1987.

HENRInUE SCHAADT, Prefei to �1unicipal

LEI NQ 0423/87
QUE AUTORIZA O EXECUTIVO M,UNICIPAL A REPASSAR AuxILIOS E';', :SUBVEN
ÇÕES As ENTIDADES QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVID�NCIAS.

HENRIQUE SC!lAADT, Prefeito Municipal de Ilhota, FA�O SkBER a todos
os habttantes deste MunicIpio, que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei: '

Art., 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo Hunicipal de Ilhota, au

torizado a repassar às entidades abaixo enumeradas, auxIlios e/ou
subvenções nos valores e prazos a seg�ir: 1- Cz� 24.000,00 (vinte e

quatro mil cruzados) à As soc
í

açâo Paroquial e Assistencial- são Pio X
de Ilhota, pagáveiS em 08 (aito) parcelas, no decorrer dos meses de
março a junho e de agosto a novemb�o de 1987, no valor de Cz$
3.000,00 (tris mil cruzados) cada urna. 11- Cz$ 24.000;00 (vinte e

quatro Illil cruzados) à "ACARESC", a serem repassados em parcelas i
guais e consecutivas de Cz$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos ,cruza

dos) cada urna, no decorrer dos meses de fevereiro a novembro de 1987.
Art. 29 - As entidades contempladas com as subvencões da nresente

Lei, ficam obrigadas a apresentarem a Prefeitura, sé solicit:o.dos,den
tro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias, as prestações de conta�
dos numerários recebidos no período'.
Art. 39 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei,

correrão à con t zi do orçamento em vigor. '

Art. 49 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua PUD��__�
vogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA_MUNICIPAL DE ILHOTA, em 11 de ma r ço de 1987.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Hunicipal

LEI N9,0424/87
QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CON�LUER REAJUS
TE CONTRATUAL E DA OUTRAS PROVID�NCIAS.

HENRIQUE SCHAADT, Prefei to Municipal de I lhot .. : FAÇO SA.,F;{ a todos
os habitantes deste Hun'icípio, que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

' -

Art. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, de Ilhota, au

,torizadQ a firmar reajuste contratual no valor de 3S� (trinta e cin
c() por cento), sobre o, corrt rat.o datado de 25 de agosto de 1986, que
tem corno contratantes a Prefeitura Hunicipal de Ilhota e a firma
·OSNILAR LTDA", 'que trata sobre a construção do novo prédio da pre
feitura Hunicipal, já em fase de conclusão. J ',' ,

§ Onico - O reajuste de que trata o artigo, será de Cz$ 577.500,00
(quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos cruzados), que deverá
servir corno termo aditivo ao contrato respectivo e ser pa00 em 02
(duas) parcelas iguais de Cz$ 288.750,00 (duzentos e oit��ta e oito
mil, setecentos e cincquenta cruzados), nos meses de mi!O-ê",,) e abril
.de 1981. J

,

Art. 29 - As despesas decorrentes com a execução da pr-e sen te Lei,
correrão à contfl do orçamento em vigor.

'

Art. 39 - Esta Lei entrará em vigor na' 'data de sua publicação, re

vogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DF. ILHOTA, em 11 de março de 1987.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal

LEI N9 0425/87
I

QUE AUTORIZA O EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS WARA AS "APPs· DA ES
COLAS 11UNICIPAIS DE MINAS, LARANJEIRAS, LAGOA I E O1\. OUTRAS PRovI
Dt:NCIA�.
HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal de Ilhota: PAÇO SABER a todos

os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovo'u e eu

sanciono a seguinteLei:'
,

Art. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo 'Municipal de Ilhota, au

to;rizado a transferir recursos às "APPs" das Escolas l1uni<!:ipais de
Minas, Laranjeiras, e Lagôa I, destinados a custear despesas com seE
viços de Merendeiras naquelas unidadeS escolares. .

§ Onico - Pe r-a efeito deste artigo, -a -Prefeitura dest i.nar á ...a ...impoE
tância de cas, 1. 000,00 (m;!.l cruzados) mensais a cada APP, num

" total
de Cz$, 3.000,00 (t.rê s mil cruzados), cuja v.íqêri c í.a nunca ultrapassa
rá ao período normal do ano 'letivo, ou seja: de 19, de março à 15 de'
dezembro de cada ex.ercício. I

Art. 29 - Do numerário rep?,-ssado, o que dar-se-á mensalmente,ficam
as APPs beneficiadas na obrigação de prestarem' contras à Prefeitura',
sempre que para tal fim forem solicitadas.
Art. 39 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei,

correrão à conta do' orçamento em vigor.
Art. 49 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 'publicação, re

vogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, em 25 de' março de 1987.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal
,

LEI N9 0426/87

QUE DECLARA DE UTILIDADE POBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O
IMOVEL QUE AB!!IXO ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVID�NCIAS.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal de Ilhota: FAÇO SABER a todos
os habitantes deste Município, que a Câmara t1unicipal aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica decLarado de utilidade pública, para fins de des�

propriação, por via amigável ou judicial, parte das terras pertence!!.
teso' a ,dação Catarinense para o Trabalho - FUCAT, onde sLtuava=se

a ex-escola de aprendizes tratoristas, no perímetro urbano desta ci

dade ,

'

"Art. 29 - A 'área constante da desapropriação contida no artigo an

terior, é parte integrante de urna área total de 435.730m2 (quatroce!!.
tos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta metros quadrados), a

'qual'encontra-s registrada no Cartório de ReqLs t.ro de Imóveis da CQ
marca de Ga,par-SC, sob o n9 1687, livro n9 2, ,fls. n9 1.

§ 19 - A área a ser desmembraqa e desapropriada, tem as seguintes
'medidas e confrontações: - Frente ao Norte, que faz com a Rua Dr. Leo

berto Leal (antiga estrada geral de Boa Vista), onde mede lRl,3�m;
fundos ao Sul, medindo 103, 46m, extremando com terras remanescentes

da FUt:AT; lado direito, a Leste, medindo 158,30m, extremando com d�
tas da FUCAT;' lado esquerdo; a Oeste, medindo 1 7fJ ,O Lrn , qUE_; faz ig�a!.mente com terras remanescentes da FUCAT, perfazendo urna area to�al
de 21,.592,88 m2, distando em linha reta l5,Om do prédio onde funcipna
o Sindicato dos Trabalhadores Ruarais de Ilhota.

§ 29 - A desapropriação de que trata a presente Lei, que tem gbmo
fundamento legal o inciso XIII, letra "d", art. 59, da Lei Comple1me!!.
tar n9 5, de 26/11/1975, está avaliada a razão de cz$ 1,80 (um c�uza
do 'é oitenta centavos) o' metro quadrado, em consonância com o v.;llor
venal arbitrado pa'ra fins de tribu tação municipal

LEI N9 042�/87
QUE CONCEDE AUMENTO PERCENTUAL DE VENCIMENTOS, REVOGA DISPOSIÇÕES
DE LEIS E DA OUTRAS PROVID�NCIAS.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Mutlicipal de Ilhota: FAÇO SABER a todos
os habitantes deste Município, que a câmara Municipal aprovou ,e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - Fica concedido um aumento. percentual de 20% (vinte por

cento) sobre os atuais vencimentos dos funcionários e servidores mu

nicipais de Ilhota, LncLus í.t-e ao Magistério, Inativos e 'Pensionistas,
a contar de 19 de abril de 1987.

§ Único - Para efei to deste azt í.qo , o valor total de cada servidor
deverá ser t.ransfo rmado em número de salários mínimos e corrigidos
conforme os constantes das letras "a" a "k", do artigo 39 e seguin
tes, da Lei Municipal n9 404/85.

- -

Art. 29'- Com a aprovação da presente Lei, toda e qualquer majora
ção'de salários futuros serão cumpridos automaticamente na forma da
letra "b", artigo 19, da Lei Hunicipal 404/85, de 20.11.85, revogan
do-se, em consequência, as letras "b" a "m" dá, Lei Municipal n9 4197
86, de 26.11.1986.
Art. 39 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei,

correrão -a conta do or-Çamen to em vigor.
Art. 49 - Esta Lei erit ra r

â
em vigor na data de sua publicação" re

vogadas as, disposições em contrário.
'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, em 29 de abril de 1987.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal

LEI N9 0430/87

QUE AUTORIZA O E �CUTIV(:; A ALIENAR (VENBER) I1EDIANTE LICITAÇÃO,
O VEICULO QUE ESL \�IFICA E DA OUTRAS PROVID�NCIAS.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal de Ilhota: FAÇO SABER a todos
os 1abitantes deste MunicípiO, que a Câmara Municipal aprovou e eu

sa_;iono a segúinte Lei:
Art. 19 - Fica O Chefe do 4er Executivo Muniéipal de Ilhota, au

torizado a alienar (vender), h )nte licitação, um automóvel Fo;:d
Belina II-L, cor branca, ano de fabricação 1980, movido a gasolina,-'
chassi n9 LB4NYD69393, placas oficial n9 CM�256S, por 'encontrar-se
em péssimo estado de conservacãb.
Art. 29 - As despesas decori-entes com a execução da presente Lei,

correrão a conta do orçamento em vigor:
Art. 39 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re

vogadas as disposições 'em contrário.

_ JBf:EErrllM I'IUN.ICIPAL... DE ILHOTA, em 20 de maio de 1987.

HENRIQUE SCHAADT, Prefeito Municipal
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Transporte coletivo
opera em vermelho

As' Empresas de Ônibus estão traba'
lhando no vermelho com o novo conge
lamento, diz Jair Bogo, diretor da
Viação Verde Vale de Gaspar. Com a

suspensão do aumento de 45% que já
havia sido autorizado pelo Deter, as

empresas de transporte coletivo 1n

terurbano sofrem uma perda real sup�
rior a este índice. Uma v,ez que os

insumos tiveram um aumento de 96% no

6leo diesel, 73% nos pneus, 85% nas'

câmaras, 67% nas peças e acess6rios,
114,59% nos materiais de 'carrocerias
e 44% na mão-de-obra. Isto tudo nao

foi repassado para os preços das ta,

rifas e as empresas hoje trabalham

A FORCA DO POVO
�

Dirceu condena amea

;Ç? de'punição aos grevistas.
O Senador Dirceu voltou a condenar

a ameaça do governador do Estado de
descontar os dias parados. Para ele,
há formas alternativas de reposição
dos dias parados e, que não prejudi
quem financeiramente os servidores�
A posição de Pedro Ivo Campos é V1S

ta apenas como teimosia, para mos

trar todo seu poder. Dirceu afirma
ainda que os professores fizeram gre
ve para defender um direito que a
lei lhes garantia. A permanecer esta

posição do governador, estará manten

do uma área de atrito por pura falta
de habilidade do governador que che

ga a ser assustadora.
.

Dirceu condenou também o fisiolo
gismo existente dentro do PMDB, e

quer E reativação da comissão de étí
ca para expulsar os figurões que se
utilizaram do r'I'1DB pela facilidade e

leitoral e agora formam blocos para
votar na Constituinte contra as pr�
postas que sao compromissos do parti
do com o povo.

fazendo verdadeiros mil gres para
manteJ: as linhas e o bom atendimento
aos usu-arios. Se continuarmos com

estas perdas não iremos muito longe;
afirma Jair Bago, pois com estes ín
dices a nossa atividade tornou-se um
pessimo negocio, e ninguém trabalha

para perder. Nossa empresa sempre se

empenhou em oferecer o melhor aos

_

seus usu-arios, com ônibus mais no
vos e boa manutenção. Desta maneira
nàda disso será possível, e já esta

mos examinando a possibilidade de su

primir alguns horários, visando com

isso um melhor aproveitamento de li
nhas ,

CONTRADIÇÃO DO MINISTRO

MENTIRAS DE PERNA CURTA
Em entrevista a Televisão Bandei

rantes no último domingo ã noite, o

Min�stro Bresser garantiu gue o re

torno do Brasil ao FMI s
•

_� �e aa

rá apos a renegociação das dívidas
junto aos bancos internacionais. Que
esta é uma POSIÇÃO DO GO�ERNO BRAS I
LEIRO. Nos achamos qUe a hist6ria e

'dif�rente; o governo brasileiro está
de chapéu na mão pedindo dinheiro ao

FMI, este sim é que deve ter condi
cionado novos empréstimos.

GOVERNO FEDERAL
'"

JOGA

PEPINO AS PREFEITURAS"
Par." 'em não sabia, aquí, uma

novidade. Jpartir de agora, todas as

prefeituras municipais terão o encar
go de "administrar" a SUNAB. Esta· de
cisão foi tomada pelo governo federal
, que em princípio ficaria com os go
vernos estaduais. Porem, ã recusa des
ses, o "pepino" ( fiscalização da SU
NAB ), sobra. para as administrações=
municipais que terão de custear mais
estes gastos, énquanto que, que� con

tinua arrecadando a grande fatia, sao

.

os gov .mo s estaduais e federal. Em

verdade, quem a ecada é que deve ar

car com o ônus e a responsabilidade -

mai.or de FISCALIZAR.

MELHORAR SISTEMA

-DE ÁGUA EM GASPAR
O prefeito Tarciso Des champs ,

_.

do Municipio de GASPAR, acaba de en

caminhar projeto de lei ã Câmara M;
nicipal, solicitando autorização pa
ra financiar junto ã Caixa Econômi=
ca Federal, 125.000 OTNs, visando a

ampliação dos serviços de abasteci
mento de água ã cidade. Este proje
to, complementa ao Ja anteriormente=
aprovado, apenas, fixando valor.

APOIO AS CR! �_:,

Dentro desse projetot vem ainda
o firmamento de convênio com o Cen
tro Educacional SANTA HÔNICA, da C1

dade de Blumenau. O recurso sera

destinado ao atendimento de crianças
com dificuldades de linguística,' mo

tricidade, comportamento, deficiên =

cia mental, tambem auxiliando na á
r�a da pedagogia. Estas crianças sãO
da cidade de Gaspar, se encontrando-;
atualmente, sob os cuidados da eaco

la blumenauense.

PMDB DE GASPAR

PERDE LlDERANCAS
�

.A poucos dias foi entregue ao pre
s1dente Bernardo Leonardo Spengler
e ao Juiz Eleitoral o pedido de re

núncia de adir Barni que diz não atu
rar mais carregar nas costas a incoe
rência e a ambição de certos mem

bros do Partido e a irresponsabilida
de dos �overnos. Mais gente afirma
que farao a mesma coisa. Dentro pode
remos ter o proprio Sany Donald da
Silva, ex-presidente do partido em

Gaspar.

IBDF SEM SIGILO
,

O IBDF - Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal, nao

g�arda sigilo de denuncias que lhe
sao feitas pela comunidade,populares

sobre desmatamentos ilegais em

GASPAR.
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DE CORACÃO
•

PARA CORACÃO
•

Texto/Charge
�I]allace/Alcemir

.' Um ambíent;e diferente de 'todos os'.'
. ja vis·tos na cidade de, Blumenaú, qui.
ça, em toda Santa Catarina.E o CLUBE'
DOS SOLITÁRIOS, bem ali na Rua ,sio
'Paulo, em frente ã Bl.umenauto , diri
'. gido por -Carlos Fermandoié .sua éspo
5a. Você entra, e dá a �rtida i'mpres
são de ser, decará,tain' bailão co

. mum. �. você entra um pouquinho mais:;
dasconf , __� ••�'�, um tant

í

nho . � •.voêê
'acaba sentando e pedindo 1Iinm' bem ge
ladinha ... sabe como e ... Ass í.m que
começar à olhar nos'ólharell," certa
mente vai sentir algo difere�te, vaI
notar que ali não se tem vergonha

-

de.
olhar no olhar de outra péssça, pro
fundamente. Parece mentira! Mas e a
mais bela rea l.í.dade . Você acaba de,
simplesmente, achar alguem, ou para
ser unaí,s exato , o seu AMOR ..• o amor

da sua vida� sem ser iludido. Isto e
muito importante: sem ser iludido ...

Aqueles que'porventura la aparecem,
. pensando em coisa d

í

fe rente , à amor

verdadeiro, entram uma vez somente.

La existe uma especie de código de

identificação. Estranho ate, não?
Mas e verdade. Sem te conhecer, todos
te conhecem. Mais tarde, você tam

bem, ja com facilidade, reconhecera
a outras pessoas.

MÚSICAS GERAIS, INTEGRAÇÃO
Outro fato que ch�mou a atenção da

nossa reportagem,- foi a questão músi
ca: todos os tipo!j,.as mais variadas'
possíveis. E lá vã0 os de idade um

pouco mais avançada, e lá vão os de
idade menos avançada. Resumindo:
dos 18 aos 81. E o mais bonito de tu

do mesmo, e a integração existente
entre todos. Assim'e o Clube dos 50
litários; urna fantástica GALERIA DO

AMOR, gente à procura de gente. Este

Clube, especialíssimo, funciona às

4�, 6��, s abados e domingos. Você,
de coração, e bem vindo!

TC rejeita" as contas
de 8al. Camboriú

'<_"--, ..

O Tribunal de Confas do Estado' de
c í.d i.u recomendar,' ã· C�Illélra dos Verea
dores de BaLnear io Cambori ii, arejeI
çao das contas de 1935 da Prefeitt:1rã'
doitturrí cip io , duraute sessão do 'l'r1
bunal Pleno do último' dia 22.' Agora
a Câmara dos Vereadores terá 90 dias

para se pronunciar sobre o pare�er
previo do Tribunál.·Na mesma sessao,
a Corte de Contas decidiu ·recomendar, .

às respectivas Câmaras de Vereadores,
a aprovação, dos Balanços Gerais de

1985 das prefeituras de Brusque,Join
vílle. Garuva e Descanso.

-

Restrições: O relator do pro��sso da
Prefeitura de Balneãr.io Cambori\i.;
conselheiro Horst Domming, I destacou

.

em-' seu parecer o voto que propunha a

rejeição das contas do' e�e.rcicio de.
1935 do município., "consd'ce'rando- as

inúmeras irregularidades conSitatadas
.nas Contas do ExercIcio, ;'bem como no

l{eLat.ori,o o� Au.ai tor í.a 'in loco i ::

Segundo informou o diretor de contr�
le .dos muní.c Ip ios '.Álfredo Miroski,
entre as, principais irregularidades
Cünstatadas 'Pela diretoria, durante

a auditoria 'in loco' e na anali'se'
dos balancetes ménsais da Prefeitura
de Balneário Camboriú estão: desp�
sas estranhas ã competência munici

paI, como pagamento de juros sobre

contas em atraso, refeições para co,n,
. graçament;o de funcionarias,' cOmPr'ã,
de brindes, pagamento de'alugueis ,p�
ra repartições' estranhas à municipa
·!idade, contabilização com 'valores

divergentes entre o recebido, o co

brado e o registrado pela contabili
.

dade no que se refere às rec.eitas .

próprias e de tr�nsferên�ia; desp�
sas com tnanutençao de ve�culo� estr�
nhos à adminí.atraçao municipal, aletrr\
de despes ás '. comprovadas com documen

tos não regul.ares .

"

,

VEM AI.
"

O GATO PR ETO -

'o DEBU DA

BLU'MENAU
.

..; NAVEGANTES
Para silenciar os insistentes re

'clames do "povo de Gaspar, peia.conclu
são, da Rod-ovia Blumenaú-üavegantes :
que se encontra paralizada a mais de
dois anos, criando serias problemas
ao trânsito de Gaspar, foi finalmen
te programado ou pelo menos prometI
do, a liberação .de verbas para sua

conclusão, Porem só será re�n�c�ada

em outubro, e tendo previstos três a

nos para acabar. 'Isto e em vespera
das ele1ções.de 90. Talvez para o

próximo Presidente da"República. AI

cançando a idade de debutar.

. FESTA NO ARRAIAL

O Centro Comunitario Nossa Sen
hora Aparecida, da localidade de K
n.z,i_, ... 'Gaspar, promove no . próximo
dia 11 de outubro , a FESTA NO,

ARRAiAL,com grande.churrascada, comi
da caseira, galinha caipira, ' bingO:
� roda da fortuna' e muitas outras a

trações. O presidente,.Pedro Nicolau
Sabe l , sua d í

re to.r
í

a e comunidade do

arraial, convidam a todos os gasI �

renses e vizinhos para a animada FR ..

TA.

Sera la,nçado .em breve, em todo-
o Brasil, principalmente nas capi
tai�> um-jorna.l semanário, editado ::-'.

em B Iumenau por' iniciativa dovj.oraa
, lísta e cronista social, Carlos MlI
.Ll.er . "Cat;o Pre to'"; segundo Carlos
MUller entra em cheio com uma po�
tura crítica do mundo político.

ALERTA AO MoToRISTA
.

O sgt . Pires, comandante do Pos to
da Polícia Rodoví.àr

í

a de Gaspar, pre
vine aos usuarios de veículos movI
dos a GLP (gas de cozinha) que con

forme a legislação vigente, os que
forem encontrados utilizando em seu

carro o referido produto, nas faixas
asfalticas sob sua vigilância, serão
autuados e punidos com a multa no va

lor equivalente a 60 OTN's - igual a
Cz$ 21.989,40. O Sgt. Pires alerta
ainda que o veículo S0�ente poderá
ser retirado após a apresentação da
multa quitada. Para evitar aborreci
.mentos e elevados prejuízos, você de
v..; observar a lei. No presente caso
a economia custa caro.

·

AJK
'

.

artes gráfiCas
- Jornais Industriais
-Criação de logomarcas em geral
._Artes grãfi cas em gera 1 '

-Anuncias para revistas e jornais
'-Lay-Out sem compromi sso

Informações pelo fone: 22-9447
Blumenau - Santa Catarina

Rua Cei. Aristililno Ramos, 335
• GASPAR

Fones: (0473) 32-0706 - 32-0550

Santa Catarina
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'fANFARRAS EM GASPAR

Gaspar assistiu no último dia 19,
um desfile de schows de bandas e fan
farras. Com a participaçãc da Fanfar
ra da Oktoberfest,-Fanfarrá MunicI
pa1 de são Bento do Sul, 'Faníarra do
Co1egio são Luis: de Brusque, Fanfar
ra da Escola João Hassmann de. Brus
que, a Banda Municipal de Timbó, e

Clube Musical são Pedro de Gaspar.
Foram organizadores Sergio Pacheco -

Sub-gerente do BamerindUs e Rubens
Braum de B1a�nau, com apoio'da Co
missão Municipal de Turismo e PrefeI
tura Municipal de Gaspar. Foram pre
,miadas as fanfàrras da Oktoberfest
em 19, são Bento do Sul em 29, Cole
gio São,Luis de Brusque em 39, a Es
caia João Hasmann de Brusque em 49,
As duas bandas participantes levaram

tro��us pela pr��orosa apresentação,
que ambas proporcionaram aos expecta
dores. Foram homenageados pela Comis
são Municipal de Turismo, o Coral
Santa Cecília e o Clube Musical são
Pedro de Gaspar, pelo trabalhe que
�vem realizando em prol da cultura mu

:sica1 no seio da comunidade gaspareu
�se. O concurs o proporcionou um espe
tacu10 dê alto nível e organização-:
��mbora prejudicado pelo mau tempo
�ue impediu uma maior presença de pú
�lico.

-

�
�
;;
"

,

EQUIPE ESQUIMÓ GANHA

�GINCANA SOB PROTESTOS

A gincana realizada pelo 1119 -

Festival de Inverno de Gaspar,contou
com seis equipes participantes, cada

uma com mais de cinco membros titu1�
res. são elas: GARRA, tendo como res

ponsave1,C1audio Harchetti; GANG,8i:::
responsave1,Matusa1em Venera; NICO

DEMOS , 'comandada por Carlos Alberto

Junks; ESQUIMÓ, dirigida por Sandra

Hostins; TRADIÇÃO, liderada' por Luiz
Chiarelli e SOMEDOKIN, sob o coman

do de Lorena Possamae.

Sagrou-se campeã a Equipe ESQUIMÓ -

que somou 117) 97 pontos. As equipes
NICODEMOS E GARRA, desistiram ao fi
na1 das tarefas por discordar do cri

teria de julgamento que, segundo os
dirigentes das equipes, foi mudado ã,
última hora, �u pelo menos a sua fo�
ma de interpretação, prejudicando os

reclamantes que pretendem ge s t
í

onar-«

junto ao pr�feito Tarcisio Descr ci

e ã Comissão Municipal de Tur
í

sme
,

,
- -

, pedindo revisao nas decisoes do J�
ri da gincana.
Apesar disso, a gincana movimentou a

dezenas de j ovens da comunidade, en

volvendo muita gente numa promoçao
-

sadia.

GAZETA DO VALE
_' -'. >. '.)- � r;:'

-- "\"':, -

�__'-:J,
Fundição Artistica Silveira:

Medalhas, PIBcas e Trofeus

Va1kiria' Rafael_diretora :da - 4a

JCRE, representando o governador Pe

ira Ivo Campos e o PrefeitG Iarcisio

Deschamps ele Gaspar, -cor t.am a fi ta i

naugura1 de abertura' da III FACIG.

NOITE DAS ,ETNIAS

NO ALVORADA

Sob a regência dos maestros Egon
Bohn e Telmo Locate11i, os corais
Santa Cecília de Gaspar e Camerata

Voca1e de B1umenau, apresentaram no

último dia 31 de julho na Sociedade

Alvorada, um espetacu10 musical de

rara beleza, com canções italianas,
alemãs e brasileiras. Durante um ian
tar tambem de comidas típ���ó - aas

três naCionalidades, os corais apre
sentaram músicas ,como: Va pensiero
(da Ópera "Nabuco") G. Verdi, - Regi
nella Capagno1a:-Enzo Di Lazaro, Santa
-Lucia - Folclore, Salve ,lO Co10mbol-
Eo Lc.Lo re , Luna-Luna. - Telmo Locate1

li, Be11a Bimba - Folclore, todas �

ta1ianas. Peter's Brline11i - Folclo
re. Hopsa, Schwaben1iese1 - Folclore,
Li chtens t e i.ner - Po1ka Klitscher e R.

L�adt, estas alemãs. E as brasi1ei
ras: Fiz a Cama na Vananda - Oví.d io
Chaves e Di1u 1',_110, Rendeira, Velha
Rendeira - J. A. Santana, Luar do
Sertão �'Catu10 da Paixão Cearense

e Joaquim Pernambuco, Cabra Safado

Folclore nordestino, Saudades de Vo

cê - J.A. Santana e Telmo Locate11i�
Vira-Virou - K1eiton e K1edir. Apre
sentaçao f e'z parte do III Festival
de Inverno de Gaspár.
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III fESTIVAL DE INVERNO

A Rainha do III Festival e Inver

no de Gaspar, garcia da Silva, ganha
mais um título de raInha. esfi1ando

por Gaspar na II-Festa do Pescado em

Pi çarras '�na Sociedade Amigos de Pi

çarras, onde cóncorreram representa�
tes de Ilhota, Pomerode, Itajaí com

Umá candidata, e Piçarras com 5 re

1 O·;· f ..presentantes na passare a. lur� o�

formado pelo Governador de Santa Ca

tarina, Pedro Ivo Campos, Sec. da

'Comunicação Social, Geovha Amarante,
Seç. Adjunto da Indústria Com. e Tu

rismo, �oemi dos Santos truz; Deputa'�
do Duve, Prefeito de Piçarras, Mano

� e1 Carlos de Andrade (pop . Neneco)-:-{
Aldo Piazera Diretor da Santur; su

p1ente de Deputado,João Macagnan e o
'Seç. Executivo da Comí.s s ao Municipal
de I'ur i smo 'de Gaspar {Rui Zíme.rmann ,

BLUVlENAU APLAUDE

JANE E GENO VE VA
-

As garotas Jane e Genoveva de Gas

par cantam e arràncam m�itos ap1au
sos,em B1umenau. Na descontração das
'noites de B1u. as novatas vo1unta
rias mostram do que são capazes. No

Bude e Chaplin - casa lotada - as m�
ninas assumem o microfone, com voz

firme'e bonita sem sair do ritmo, f�
'zero juz aos aplausos, agradando aos

amigos e estranhos.

INAUGURACÃO
jo

A Livraria e Baza� Silva inaugurou
sua nova loja, ao lado da antiga. Um
belo e confortave1 predio de dois pi
sos com um ótimo aproveitamento do
terreno ali na cabeceira da . ponte
Hercí1io Luz, em frente a Igreja Ma
tris ele Gaspar. O proprietario, Fla
via Bento da Silva, pop. SonilirIDnha
,convidou muitos amigos, serviu muito
chopp e recebeu os cumprimentos com

o sorr�so ate as orelhas. Não e p�
ra menos, em tempo de crise canse

guir construir ,e ampliar sua empresa
e sinal de êxito. Parabens!
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COISAS DA OI<TOBER
Dados e novidades g�rais estao

aCbntecendo sobre ó gra�d�oso eventp
que maí.s cura vez marcara epoca em

nossà querida Blumenau . Desta feita
abordaremos a questãQ �clesfiles, car

_
ros alegóricos, chopp.�. Edson 'Pe
dro da Silva, presidente da Comissãõ
de Desfile, Claus Saenger, presiden-.
te da, Comissão de Carros Alegóricos,
Carlos\Jardim e o Secretirio de· Tu
rismo ANTONIO PEDRO NUNES, para in�
cio de �onversa� estão convidp"l.do à
mun1C1p1 do Vale do Itajaí para -

par t i c
í

parem des te gr: nde acontecime

nto,chamado ,bKTOBERFEST. No mesmo,jã
têm presença garantida, as cidades -�
de BRUSQUE,POMERODE,IBIRAMA e SÃO
BENTO DO SUL. Logo, faltam ainda, di
versas participaç�es.
Neste ano, o EXPRESSO ZACHARIAS colo
cari diversos carros à disposição da
Secretaria de Turi�mo para transpor
tes ,

ABERTURA E CHOPP
A abertura oficial dos desfiles

ocorrera no dia 2 de OUTUBRO, às 17

,30 ( cinco e meia da tarde) e, con

tinuando, todos os domingos, as 9,30
{ nove horas e trinta minutos), na

rua xv de novembro, séntido,antiga -

prefeitura, à nova, sendo compostos
os deafiles, de: 12 a 14 CARROS ALE

GÔRIC��, �oc�2[A.MILITAR �cavalaria=

,COMISSÃO DE FRENT COM AS BANDEIRAS
DOS ESTADOS,FANFARRA DA OKTOBERFEST,
,CORAL DE MIL VOZES,GRUPOS�FOLCLÔRI -

COS, BANDAS, de 10 a 12 CLUBES DE CA

ÇA E TIRO, BIERWAGEM- o famoso carro

da c�veja com tração animal- mais
2 BIERWAGEM-motorizados. Estes- car

ros da CERVEJA, distribuirão aquele
CHOPP em gel�dinho, todos os dias ,

as' 10 HORAS DA MANHÃ e 16 hs (quatro
da tarde), na RUA XV DE NOVEMBRO.

FLUSFEST
Esta e, sem dúvida, a novidade maior
desta OKTOBERFEST; lanchas estarão -

ancoradas à margem do Rio Itajaí-Açu
com atividades esportivas,aquiticas,
alem das barracas típicas, e, natu

ralmente, CHATAS alegorizadas.
VOVÔ ABRE DESFILE

O tradicional VOVÔ CHOprf\. fará a

abertura do desfile que terá, nada -

mais nadÇl menos que 2.500 integran '

teso

Haveri tambem, uma amostragem da tra

dição do Vale, não só alemã, mais a
própria italiana,como rodeio. A fan
farra da OKTOBERFEST, teri 85 membros

, em uma c9mposição de diversos cole
gios de Blumenau. Ji, com relação a
maratona" convem citar que esta, será
.divulgada em todo o' Brasil, pela GOL'

DEN CROS.

PARTIDO DOS TRABAlHADORES
EDITAL DE CONVOCAÇÂO

A Comissão Diretora Municipal provi
sória' no município de Gaspar-SC, -co�
voca, por sua presidenta, os filiados
do Partido dos Trabalhadores neste mu

nicipio, na forma da lei, para a con:
venção municipal a ser realizada no

'

dia 16 de agosto de 1987� na càmara '

Municipal de ereadores, iniciando-se

às 9 horas e terminando às 17 horqs,'
com a seguinte ordem do dia:
l-Eleição dos Membros efetivos e su

plentes do Diret-orio Municipal.
2-Eleição do Delegado e Suplente -a '

convenção Regional.
Gaspar; 7 de Agsoto de 1987
Albertina dos Santos

Presidenta

ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Sociedade Cultural Recreativa
Alvorada, convoca seus associados pa
ra uma Assembleia Geral Extraordinã
ria a ser reaÚzada no dia 12.09.87
na sua sede social, às 15 horas em

primeira convocação e em segunda con

vocação conforme determina os Estatu
tos Sociais, com a seguinte 'ordem do
dia: 19 - Reforma estatutiria;

29 - Determinar o valor do títu
10 patrimonial e forma' de pagamento.j"

39 - Autorizar a Diretària a fa
zer a aquisição de terreno para cons

trução da Sede CamPestre,
.49 - Assuntos de interesse g�

ral da Sociedade.
GASPAR, 19.08.87 - A DIRETORIA

DESAPARECEU de sua residência a algu
l'-l.:iS semanas, um cão perdigueiro de�
porte grande, com pelo malhado' de
branco e preto, que atende pelo noÍne
de PIRATA. Se acaso você o en�ontrar,
na rua ou na casa do vizinho, procu
re-nos e serás" bem g'rat i.f i cado s Conta
to pelo fone (0473)32-0753, mantere
mos -seu nome em sigilo.

ORAÇÃO DO

PAU D'ÁGUA
�

Santa cana que estás na roç�
Santificado seja o santo nome a

guardente sem mistura, venha a nós
o vosso Lí.quí.do para ser bebido a

nossa vontade, assim no boteco êo
mo em qualquer lugar.Cirico litros
por cada .dia noa dai, e perd�
ai-nos as 'vezes que bebemos me

nos, assim como nós' perdoamos o

mal que voce nós faz, não nos dei
xeis cair atordoados, livrai-nos
da Rádio Patrulha. AMEM!

LEI NQ 1.041 LEI NQ 1.040

AUTORIZA CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A APP- AUTORIZA CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A APP-

ASSOCIAÇJ(Q DE PAlS E PROFESSORES DO COlEGIO ASSOCIAÇJ'\Q DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA

NORMAL FREI GODOFREDO PARA OS FINS ,�SPECIFI BASICA MUNICIPAL' NORMA �'O�HCA SABEL PARA OS
- FINS QUE ESPECIFICA.CA.

. TARCISIO DESCHAI>lOS> Prefeito Muni cipa 1 de Gaspar.> E� tado de Santa Catarina > f�l-TARCISIO OESCHAPMS,-P�efeito Municipal de-Baspar , Estado de Santa Ca ter-ina , faz 'saber a todos os habitantes deste Municipio que a Camara de Vereadores' decreta e
saber a todos'os habitantes deste Municipio, que.a Câmaril de Vereadores decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:. ....ele sanciona e promulga a seguinte Lei: ':' _ Art. 19 _ Fica o executivo Municipal autor i zado a conceder auxíHo fln�ncelroArt. 1Q - Fica o executivo Municipil1 autori zado a conceder auxilio financeiro, da ordem de CZ$ 16.214 00 (dezesseis mil, duzentos e quatorze cruzados), a APP
da ordem de CZ$ 12.000,00 (doze mil cruzados) a APP-Assocfaçao de Pais e Profes so- Associação de Pais e Pr�fessores da Esco l a Bâs í

ca Hunicipa1_Norma Monica Sabel ,

res do Co1 égi o Norma 1 Frei Godofredo ,. i ns cr i ta nc CGC/I�F sob no 83544106/0001-83, des ti nado a aqui si ção de i ns trumentos mus i ca is! �ara for�açao da banda e fanrarra
destinado as obras de conclusão de .um galpão e instalações elétricas do mesmo_! pa- do referido estabelecimento, para fins de f'es t i v'i dades C1V1C�S. .

ra utilização de ãrea de lazer as crianças do pré-escolar do_referido educandario. .

Art. 2Ç' _ As d�-oesas "correntes da presen te Lei correrao por conta da dota-.

Ar-t.- 2.Q.-,,-As .. despesas.cdecorxentes__ da�prese[lte_lei _�ºr.[gr_aº .. _por conta da dota-
ção aba'íxo existen-t 10 Departamento de Educaçao:

ção abai xo, exi xs tente no Departamento de Educação: 0501. DEPARTAMENlv DE EDUCAÇJ\O050i. - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇM 4.0.0.0 _ 'Despesas de Eapita1
.

4:�0�-O.0:-� 1}esp-esa-s---dFCapitiD 4 3 0.0 - Transferência de Capjta14.3.0.0. - Transferência de capital 4:3:3.0 _ TRansfen. 'ss a Instituições Privadas
,

.4.�.3.0. - TRansferências as I.nstituições Privadas -- 4.3.3.2 _ Contribuiç :ra Despesas de Capi�a1 .•• Cz$ 16.214;00-
4.'3.3.2. - Contribuições para Despesas de Capital. - .CZ$ 12.000,00

_ Art. 3Q _ Fica o Chefe do Exe"ütivo �'unicir>al autor-í zado a suplementar o e��.Art. 3Q - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a suplementar o ��le- menta de despesa, para atender as despesas des!a Lei, por conta.dos reCiu.rs,!s.dl�mento de despesa, para atender as despe-sas desta lei, por conta dos recur�os dlSPO poniveis constantes dos incisos I e II, do paragrafo 19, do ar-t
í

qo 43,;d� L�l ��n;v,éis cantantes dos incisos I e II, do parãgrafo 1Q, do artigo 43, �a �el FederaT
dera1 nQ 4.320, de 17 de março de 1964, ou por conta da �eserva de con�lnge�c�anQ 4.320, de 17 de llJarço de 1964, ou por conta da reserva de cont

í

nqenc t a .

,. Art. 4Q _ A Entidade beneficiada com os recursos pr-ev
í

s tos nesta Le,l,.suJe�-, Art. 4Q - A ent i dade beneficiada com os recursos previstos nesta Le
í

, �u�eltar ter-se-e ã prestação de contas ã Prefeitura Mu�icipa1, de acordo com o� dlSPOS1-
se-a a prestação de conta a Prefei tura �luni ci pa 1, de acordo com os di spos 1 t

í

vo elo
t ívcs do decreto Muni ci pa 1 nQ 35/8_6, de 10 de Junho de 19�6. _.decreto Municipal n9 35/86, de 10 de junho de 1986.

_ Art. 5Q _ Esta lei entra em vigor na data de sua publlca�ao, revogadas as
Art. 5Q - Esta lei entra em vigor na data de sua pub lí caçào , revogadas as d i s-

dí spos
í

çêes em. contrãrios. .'posições em contr-âr to ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, em 07 de julho de 1987
PREFEITURA �lUNICIPAl DE GASPAR, em 07 de julho de 1987. TARCISIO DESCHAMPS _ Prefeito MunicipalTARCISIO DESCHAI1PS - Prefeito Municipal
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OKTOBERFEST:
A SEGURANQA
OE UM ESPETACULO
Para serem evitados furtos de auto

moveis, b i c
í

cLetas e ate mesmo brT
g�� por caUSa de embriaguês, esta

d.zTOBERFEST que se aproxima, terá um

dos' maiores esquemas J á vistos ",I, em
�t .

-

t:erinos de segurança , Contara, com utn,
elEetivo da Polícia Hi l

í

tar, em, torno
,

Jk trezentos hq)Í1eIls; p resença -, firme',
,'-

,

Jo Juizado' dê 'Ménor�s com trinta-
'

e'
s;ei's

-,

agentes, na lid·e��n'ç�.Dr. Ferna�
�o do Amaral e Silva; uma coordena

ção específica de segurança, todo o

aparato �o Seterb; Radioamadores, em

tprno de seiscentos, sendo que em me
dia serão vinte por noite; PX"",Clube
com cerca de trinta homens, alem de
rede de luz especialmente feita para
o�event�, com bateria pr6pria (luz
não vai faltar).Ao todo, o esquema
de segurança da OKTOBERFEST terá aI

gq em torno de quinhentos e cinquen�
ta pessoas efetivas trabalhando diu
turnamente para o bem estar de todos
que lá, certamente aportarão. A dire

ção geral da OKTOBER nesta área, tem
a seguinte formação: na, presidência
da Comissão de Segurança, Alcione Ca

val1i, Tenente Coronel Jurandir - Co
mandante da Políéia Militar. Delega
do Regional Paulo da Silva Freysle�

MARATONA INTERNACIONAL

DE BLUMENAU

iNo pr6ximo dia 12 de outubro, com

a participação de aproximadamente
mil atletas de todas as categorias
serão realizada a I Maratona Interna
cional de Blumenau. Com saída as

7 horas da manhã, das imediações dos

depósitos da Supergasbrás - divisa
Ilhota Itajaí pela Rod�via Jorge La

cerda, passando -pelu centro de' Gas

par chegando a Blumenau pela Rua Ita

jaí, seguindo pela Avenida Beira Rio,
Rua são Paulo, Rua Paraíba, Rua Sete
de Setembro, Humberto de Campos e

chegada nos pavilhões da PROEB, com

pletando 42Km e 195m percorridos,com
no máximo 6 horas 4e duração. Haverá
um sinalizador a cada Quilômetro e

postos de atendimento com água nos

Kms 5, 10, 15, 20. 40; esponja molha
d� nos Kms 10, 20, 35. Posto medico
nos Kms 10, 25, 35. A organização e
da responsabilidade do Grêmio Espor
tivo Olímpico, sob a coordenação do
Sr. Brandão e orientação tecnica d�
Prof. Paulo Cezar Zimmermann. Os pr�
mios somarão, na sua totalidade, a li'

l�vada quantia de quinhentos e oi,
ta mil cruzado s ; 'Na opinião dos orga
nizadores, e do próprio Sec. de Turis
tr.l� de Blumenau, esta promoção 'que
faz parte da programação da OKTOBER

FEST ser-a mais importante que a pr�
pria festa em si.

ben , Trânsito. Tenente Júlio Klock '

,SETERB - Mauro Dorigatti; Juíz de
Menores, Dr. Fernando do l�aral e

Silva. hombeiros comandados pelo Ca
pitão Jari Dalbosco; PX-Clube, presI
dente Nelson; Clube de Radioamadores,

presidente'Hans Bethe; PolÍCia Blume
llauense de Segurança, proprietário A
dalberto Heimann; 239 Batalhão de In
fantaria, Coronel Leandro Silverio;
técnicos em segurança de empresas;Ce
lese; Telesc e voluntários do 239 Bl.

PREFEITO E EMBAIXADORES

Marcará presença entre n6s,0 Prefei
to de Weigarten, da Alemanha, alem
da vinda do Embaixador da Repúb1ica
Federal da Alemanha Ocidental. Pode

ocorrer a vinda do Embaixador da�le
manha Oriental.

hUM MILHÃO DE PESSOAS

É gente prá ninguem botar defeitõ ...
Já pensou? HUM MILHÃO DE PEssoAs, de

,todas as partes do mundo estarão pre
sentes à mais uma OKTOBERFEST. Real
mente, o Secretário Pedro Nunes, do

Turismo, soube firmar est� ideia e,
cada vez mais, avançá-la.

HORÁRIOS DA OKTOBER

De segunda à q.uinta,dasc19:-àsc2 ho
ras da manhã; sextas, das 19 às 5 ho
ras da manhã; sábados das 23 às 2 ho
ras da manhã, dqmingo, vespera de fe

riado, das 23 às 5 horas da manhã.As
apr�sentações folclóricas acontece

rão' ,omente aos sábados, domingos e

di� 12 por ser feriado, no Pavilhão
D da PROEB.

VISITANTES CERTOS

Da Àrgentina estão previstos qua
tro ônibus-/dia, 5.000 mil pessoas.Do
Uruguai, c�rca de quatro ônibus. Do

Chile, dois ônibus�

RECEPÇÃO À CRIANÇA

A-Hering Brinquedos farE-,-__co

to especial às crianças, com' uma
treinada equipe de 20 recepcionistas,
em sala especial de recreação. Boa!

SEGURANÇA BLUMENAUENSE

O ServiçO' Blumenauense de :=:ggguran
ça, 'terá um efetivo de 60 homens em
plantão permanente.

SERVIÇQ DE TÁXI

O Serviço de Táxi ficará reservado
- , � ,

a Rua Joao Pessoa, com facílimo aces

so ao portão do Pavilhão A da PROEB:
Aqui o roteiro dos táxis: Rua João
pessoa, 65 táxis; Rua Sete de Setem
bro, 5; Rua Alberto 'Stein, 10, perf�zendo um total de 80 táxis que serv�

� -

rao a comunidade de maneira geral._

®ktobrrlrst

.Blumenau - se
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Festival universitário
de teatro de Blumenau'i" SOBRE OS PÁSSAROS "

A cultura de um povo se mede pe

"las realizações de s�us promotores =-,
!ou de seus pr6dutores; parece pergun
,ta, ou parece resposta?

-

�Blumenau' tem agora um festival nacio
"na.L de "teatro , para os mai s novos

e feito por universitários de d'et�r"',...";
minadas regiões, que de seus cantos,
nos encantam com suas abrangências .'

-D 19 Festival Universitário de Blu

lm�nau, e promoção pioneira no Esta
do de Santa Catarina, e por isso mes
mo urna r.ealizas;ão' não só. blu nauen=
se e si, de todo o Estado para o p�

e- ís. Reunindo o teatro de várias un-i,

versidados, este festival nos parec;
s_:r coerente com os' anseios da produ
çao local, possibilitando o' encontro
de grupos de diversificadas origens
e contextos culturai�. Par� o Estado
de Santa Catarina e mesmo para os

participantes, a. oportunidade de se

ampliar conhecimentos e vivências de
cultura e o ponto"alto em festivais
corno este, e se não houve oficialmen
te um número maior de debates e po�
que o Festival se definiu numa atua

ção não paternalista� restringindo =

se a abrir espaços facultativos que
atraves da liderança dos grupos in
teressados para se encontrarem em de
bates.
E o� n�rricipantes do Festival, de
finen-8t oaSL�amente em: ·con

correntes obviamente, a comissão ar

ganizadora naturalmente, os patroci=
nadares necessariamente, os tecnicos
importantemente, aI-em do jurí e do

público evidentemente, mas ainda cou
tamos com os anônimos ao projeto
que mesmo que oficialmente partic�
pando deste evento não participaram�
deixando atônitos outros anônimos re

,ais. O Festival foi constituido por
urna imensa equipe de trabalhos, que
atuou em ritmo de uma verdadeira ma

ratona, onde se lutou por qualquer =

coisa �ontra o tempo e acúmúlo de ta

refas. A produção local, para aten
der os grupos de fora, se virou, aI
t_:rnou e conseguiu cumprir solicita
çoes que mais pareciam tarefas. de ti
ma gincana. Dos diversos concorren

tes, alguns quase 'profissionais e ou

tros quase iniciantes, de certa ma

neira velaram parte do brilho ao se

atrasarem nos horários de suas a

presentações, pois há os prêmios,que
meSII® estimulando o aperfeiçoamento
dos espetáculos ( BOM PRO PÚBLICO ),
criam' um sentimento competi tivo ,

que pode desunir a ser motivo de dis
córdias (MAU PRO PÚBLICO). Com 18

concorrentes, e�te festival premiou
urna de cada quatro peças apresenta-
das, tornando este quase homogêneo
festival numa fonte catódica de luz
e brilho. Blumenau teve audácia. Teve
â�Jacia há tantos anos em construir

um teatro desse porte. Tem audácia -

em ocupar esse espaço. Teve audácia
ao trazer tanto teatro para cá. Teve

audácia de num festival de teatro ,

promover ate cinco apresentações por

dia, e essa audácia se constitui no

retorno que um povo audacioso que o

cupa os bastidores da arte cênica ao

se revezar na produção dos espetácu�
los aquí apresentados. Vai urna força
aos tecnicos iluminadores, contra-re

.-..'-

gras, produtores executivos, que sao

os pássaros que migram de um e�petá
cuIa pro outro, e quem ganha sao to

dos numa coi-sa só.

ALEXANDRE VENERA DOS SANTOS
Coordenador Artístico/Cultural da

S.D.M. CARLOS GOMES e participante
da Comissão Organizadora do

19 FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE TEATRO

DE BLUMENAU.

•

MICROS NA CPI DA CONSTITUICÁO
Com a presença do convidado es

pecial, o senador constituinte, João
Paulo Bisol, que e desembargador e

jornalista no RS, que veio i Sant�
Catarina

Dirigentes da FAMPESC - Federa-

ção das Associações de Micro e Peque
nas Empresas de Santa Catarina,partI
ciparam do Simpósio" A ConstituiçãO
Federal e a Região Sul", sugerindo e

mendas ao atual projeto da Constitu=
inte, dando destaque ã imunidade de

Imposto,contribuições, taxas e emolu
mentos em todos os níveis de governo
. Participou deste Simpósio � corno

convidado especial, o senador cons

tituinte,João Paulo Bisol, que e
desembargador e jornaiista no RS,
com brilhante patestra, de muito pr�
veito aos presentes.

Alem de visita a todos os deputados
estaduais, integrantes da Comissão'
de Hicroempresários estiveram tam

bem debatendo na Comissão parlamen=-
- tar de Inquerito - eçonGmia - a con

vite do presidente da'Assembleia Le

gislativa, deputado Juarez Furtado �
Com os deputados, debateu-se sot � o

aperfeiçoamento do Estatuto da M��ro

empresa Cat.ar inens e-vl e í. 6569/85.
-

COM O GOVEk.,ÁDOR
Já, com o governador Pedro Ivo

, os Micro e Pequenos 'Empresários a

bordaram os ítens a,serem mexidos no
atual Estatuto da Microempresa.Segun
do representantes da FAMPESC, deve
ser alterado na lei, ci seguinte: 19-,

atualização no sistema de cálculo do

limite de f a.turamento anual, hoje

caLculado com base na OTN de feverei
ro de 1986, que era de cz$ 106,00 (
cento ,e seis cruzados), estando este

valor congelado ate fevereiro do cor

rente ano. Ocorreu, no entanto, um

descongelamento em março deste ano ,

quando os preços gerais dé produçãQ I
e comercio, tambem serv�ç9s,tivéram'
um bom acrescimo,superior ã SOO,

por cento, levando microempresas ao

desenqua�ramen�o como micro.Hoje qu�,'"'\inguem esta isento de IeM sem
no �ntanto,ter aumentado o fatu�ameH
to real, e sim por falta de correçad

q

dos valores que delimitam', I'ambem 'j'
foi mais uma vez debatido a transfe L
rência de ICM acumulado nas vendas p�
ra empre�as que não estão' enquadradá�
no benef�cio.
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30'JÁ MORRERAM

Conta hoje a Delegacia de Polícia Somente neste ano, trinta pes
de Indaial com dois delegados, três soas faleceram, vitimadas que foram�

comissarias, doze soldados, um cabo, de acidentes automobilísticos,em á
mais o sargento Roeder, 'comandante reas próximas da cidade de Indaí.al ;"
do PMs. Alem disto existe um posto Comprova-se tariJbem, .que alguns me

em Apiúna, com um delegado distri·tal, nores de idade,
.

,bilitados pelã
Paulo Peters e quatro sold�doS-PMs. pr9pria lei do trânsito, envolveram-

se nestes dados·estatísticos. Todo

cUidado é pouco, já, devido à BR,470.

A zona de meretrício, como chamam. SUICÍDIOS

prospera em areas p róxí.mas a Lndaí.al.. Na cidade de Indaial j a foram re

Com isso, agravam-se os problemas .•. ·' g í.s t rados , este ano; cerca de seis
muitas discussões que acabam, em bri homicídios, todos do SÇ!.xo masGulino,
ga e morte. Duas pessoas morrera:til de dependente� ,do alco�l"vic;i:�dos' em
vida a tal.

. -

dxogas,
'

PLANTEL DA DELEGACIA

BRIGA NA ZONA

.Arrton i.o Car los Gomes, , _

,-�
-
.-"

.. -:. '

.-'
,_--

RQUE'fTI
VITÓRIa MA, -

'"

NOVOS GERENTES DE
BANCO EM GASPAR

,

Agências bancarias, do Bes c , Brades
co e BB de Gaspar ganham novos geren
teso Jorginho dos Santos Melo assume
a agência do Besc, ele que exercia a

gerência do Besc em Ibiraca no cen

tro oeste do Estado. Jorginho substI
tui Jose Isaías Schmidt em razão' de
sua transferência para a agência de
Ibirama. O novo gerente quer mais ri

gor no controle dos cheques sem co

bertura, em contra partida, esta p�
dindo para a matriz maior limite p�
ra uso da agência, para melhor aten

der seus clientes. Ja o Banco do Bra
sil ganhou um novo gerente que �tem

,ligações familiares em Gaspar. Sua

esposa, dona Marlene Bley Soares e
filha de Gaspar. Ele e Pretas ia Jose
Soares, ex-gerente da agência do BB

de Biguaçú, onde foi o primeiro g�
rente, la permanecendo por 4 anos.

Em Gaspar o Sr. Pratas ia quer dos

funcionarias um tratamento ao públi
co da maxima compreensão, alem da e
ficiência que e peculiar àquele qu'ã
dro de funcionarias.

-

-----:----_
..

Vitorio Marquetti eo novo presi
dente da Soc ieuade Cànar'inhos de

Gas�ar. Vitorio, foi eleito no últi
mo domingo com uma expressiva vota

ção de 266 votos contra 76 da chapa
oponente que teve na cabeça de chapa;
Luiz Fernando Imof (vive), e dois vo

tos nulos. A Sociedade Canarinhos fun
dada em 10.06.73, conta hoje com um
quadro de 650 associados. Conta com

uma área de 50 mil m2, sendo 3.700

de area construída incluindo: salão
de festas, 2 canehas de bocha ofici

aI, uma quadra de futebol de salao

pavimentada, uma piscina semi-ofici
al 25X12, sala de jogos, uma sede
campestre com bosque, s.al.a para fes

tas e churrasqueiras. A nova direto
ria pretende 'dar continuidade as o

bras prioritarias que e em primeiro
lugar a conclusão da cancha de fute

bol suiço e a construção de mais uma
� --J

cancha de bochas rio bosque.

J.D. IND. COM. DE CONFECÇÕES LTDA.
Rod. Jorge Lacerda, 5.555 Fone (0473) 32-0864
LOJA E CONFECÇÃO . Toalhas de rosto e banho

biquinis, shorts e maiôs. '

.

, ACÁCIO BERNARDES
Terezinha Bonfante
Isolde Inês Lemfers

Acácio Bernardes Rômulo Pizzolatti
João. Luiz Bernardes Luiz Zanelato

fi. XV de Novembro, 342 - 2.° andar ....;_. Conj. 201i6
Caixa Postal 503 - fones (0473) 22-1402 e 22-1388
BLUMENAU Santa Catarina

ADVOGADOS

���������.

� BRASIL .. ANTIGO í
I Móveis rú_. Adornos por. Decorações. I
ij Lustres artesanais, Projetos e Orçamentos. I
�. 321..-Ione: (0473) 22-3271 - B;;:':��;.�

J .

Verde Vale �Ltda .Viacão
•

Transporte Urbano e Rua Itajai, 1853· fona 32.0030 GASPAR· seInterurbano
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O'CAMINHO
"Nos so objetivo e criar uma sacie

dade na qual as pessoas façam sua

pr�pria escolha. Na qual as pessoas
apostem no sucesso. Na qual a inicia
tiva individual, em vez da interven
ção governamental, seja força motora
de desenvolvimento. Isso significa
geração de cultura empresarial ainda,
mais forte ,e dinâmica, que, valoriza
a figura do pequeno empresário e lhe

ofereça recompensa por sua propria
luta". Quem teria feito tal constata

çã6? O "exagerado" PEDRO CASCAES FI
LHO. Mr., David Trippier - Ministra
das Pequenas �presas da Inglaterra,
no 139_ Congresso Internacional da

pequena empresa em o�tubro último,en
fatizou ainda estar convencido de
que os neg�cios individuais e as em

presas de pequeno porte constituem
em uma parte essencial da prosperida
de futura, e da criação de novas o
portunidades de emp�ego para seu P�
ís. Tem sido- por vezes estafante. e

desgastante batermos porta em porta
de autoridades, sentarmos com parla
mentares e explicar o �bvio. Não se

constro� o progresso de uma nação fi
cando de.frente para o Atlântico ou
esperando que chegue pelo ar tecnolo

gia e insumos, pois custa caro, alêm
de se r' duvidoso, tal - procedimento,
cria-se com isto uma dependência ,pe
rigosa que dificilmente dá certo. Se

li d
Quais os re�uisitos básicos

para um empresário ser bem su

�- cedido nos seus neg�cios?
19- Não dar o passo maior que a pe_E_

na. 29- Não esperar nada do governo
e não se tornar dependente dele.
O fundo de apoio as micro empresas
tem 60 bilhões, e o rombo e superior
a Cz$ 300 bilhões, conclusão:o "gover
no" não pretende promover outras a
ções mais drásticas para resolver o

problema, podem ter certeza disso. A

maior ilusão por parte dos empresári
os brasileiros foi embarcar sem caute

las na f..antasia do "plano cruzado" sõ
no Nordeste de jàneiro a abril, saí
ram de circulação 2.600 confecções
sem conqições de honrarem seus debi·
tos, as empresas -tinanceiramente s�lT
das e com projetos de _investimentos
já definidos estão comprometidas a

continuar tal situação, sugiro então:
a) aumento de produtividade, b) melho
ria da qualidade dos produtos; c)recT
clagem paciente dos empresários e em
p-regados, isto deverá ser "o patrimõ
nio das empresas -e o remedia para cu
rar a elevação das taxas de juros re
ais, redução de prazos de financiamen
tos, aceleração da inflação, alta dis
persão dos preços relativos e reduçãO

analisàrmos as grandes potências cons

tataremos que o desenvolimento foi
forjado na criatividade, trabalho e

perseve�ança do po�o, aliado isto a

recursos minerais � agrícolas. Nós
brasileiros temos tudo, está faltan.
do, que o governo, governe ao invés
de empresariar e fomentar somente de
terminados segmentos empresariais. A
cada declaração de.autoridades res

ponsáveis pela política de incentivo
ao desenvolvimento ficamos preocupa
dos, o atual Secretário da Ind. e do
Comercio declarou que incentivará a

instalação de filiais de grandes em

presas em todos os municípios'. Acre
ditamos, que seria mais prático e 'lõ
gico que os habitantes de cada ioca
lidade criassem sua pr�prias
HERING'S. TUPY'S, SADIA'S. OS Pre-fei
tos demonstram na grande maioria uma

fome arrecadadora autofágica, ao pri
lprimeiro indício de que existe a in
tenção de empresariar avànçarn· sobre
"h -'li 1

- ,

o ero� com taxas a varas.�mpostos
sobre serviços, alem do cerco de fis
cais. Na maioria dos casos o ropen
so empresário tem dif1.culdade de p�
gar o aluguel residencial e comerci
aI, a escolaridade de seus filhos
mensalmente absorvel1í preciosos cruza

dos, sem falar no custo de vida. Ao
inves do executivo municipal fomen
tar o desenvolvimento, oferecer van

r s I
das vendas reais.
O maior pecado que se comete neste

país e a maneira como e conduzida a

política administrativa, levando-se
em consideração que o resultado final
ê o oxigênio (lucro).
P e r gun ta; Aonde as empresas es tao

errando? -- Na ausência de um mapa
de custos, vejam bem, 90% não fazem,

conhecer e fogem dele co

mo se fosse um bicho-papão. Fazem um

determinado preço porque o vi zí.nh o

tambem fez.
2. O que as empr�sas devem fa

z e r p a r a s a i r, d a c r i se? 19- EvT.
tar desperdícios de todo e qualquer
modo, 29:"" ativar o próprio capital
uen t r o da empresa; 39- i.nves t.i r recur

sos proprios, 49- fazer publicidade;-
59- racionaliiar as compras; 69- aper
feiçoar as vendas, 79- dilatar pl.i os
de pagamentos; 89--não ter tabelas de
preços, adquirir a l.)Fria-prima e

vender o produto oneradp "com todas.
as inflações"; 99- vender o que não
se tem na prateleira é inadmissível.

HARIO BROD

Consultor Organizacional

ADAIL DIAS DA COSTA
Assessor Fiscal da FAMPESC

tagens na isntalação, isenções tribu
tárias em muitas ocasíoes aniquila
na raíz ou atraza ó cresci�ento futu
ro substancioso contribuinte. O im

posto cobrado de quem não pode pagar
é anti social. Os governos em todos
os níveis,- burocrática e insensivel-
'mente decidem o que e hom para o seg
menta dentro dos gabinetes sem a par
ticipação ef�tiva e embasada dos r�
presentantes do segm�nto-empresarial.
Segundo pesquisa da Vej a e Fatltásti
co, grande parte da população deseja
ser "dono do próprio nariz"� Porque
nao dar asas a imaginação dessa gen
te, atraves de efetivo apoio geren
cial e técnico, desburocratização e

linhas de credito compatíveis. Tal
vez assim terramos condições de nao

importar trigo, corantes industriai�
armação de �culos., etc, e.tc , "Es tamos
procurando remover das ',,'neeess.a:rras

obrigações administrativas e legisla
tivas a fim de permitir aos pequenos
.empresários empregar mais seu tempo
e suas energias em benefício do seu

pr�prio neg�cio". Mr. Trippier tem

tidolnmis sorte e respeito junto a

seus comapnheiros de governo. Enquan
to em nosso país as "autoridades"ain
da não descobriram que 90% das empre
sas do país provem dos pequenos negc
cios absorvendo,30 milhões de empre
gos, além de cometerem erros primã
rios, estão praticando um erro polI
tico fatal.

UM JORNAL CULTURAL
Foi lançado recentemente no Va

le do Itajaí, por um grupo de jarna
li3tas, artistas e intelectuais de
lumenau, o Jornal Cultural l'AÇU"com
informações depoimentos e reporta
gens. Do nome ao conteúdo, não podia
ser mais original e oportuno, ocupan
do um espaço que ha muito se espera
va. Seus diretores: Maria Elizabet ::

Sigwalt e Raimundo Pereira dos, San
tos. Já na primeira edição deu mos

tra do peso de sua equipe colaborado
ra� desfilando, Rubens Oestroen� GuT
do Heuer, Roberto Diniz Saut,Lindolf
Bell, Anamaria Kovacs, Elke Hering ,

Herbert Holetz, Jorge Holetz, Ale
xandre V. dos Santos, Leila J. Wier

ges, Rosane Magaly Martins e Juan F-:
Rossel. Arte Visual: Paulo Grevs Mu
ebl, diag�amação; Paulo Cezar dos
Santos . Impresso nas oficinas do JS

.�ÇU" veio com um compromisso: s�
�o d�stino do rio que banha este
VALE ... nao pode parar, sob pena de a

vida desapaiecer.:. Enfim,parab�ns e
di tores, idealizadores, co Laborado'res
, patrocinadores. Isto é cultura" �
vida!
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