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Hi exatamente .três anos República, o povo foi
d i

a:

estampávamos esta mesma maE_ ruas exigir. o legítimo .L

chete na capa da �a�eta do reito de escolher � che!e
Vale. Em 84, no �istórico da Nação. Com a aprovaçao
movimento por eleições di�� pela Comissão de Sistemati·-, Um tema de grande r.;=. chegue ao conire c rme u Lo uv <'�) tas-já para presidente da zaçao da Constituinte, d.:cussão no 69 Congres�� vo, negando verbas e recur � emenda reduzindo de seis �Brasileiro e 19 Congresso La

sos, cancelando publicidade, r::=:;::=======�=::::;:::;:=;;=:::;:=;'==l ra quatro anos o: mandato.tino Amer i.cano de Jornais lo
que oferece o meio de sob r'a- Gaze ta de lndeiel do cidadão Jose Sarney, fi..

1
.

d G -
. E01ÇAnH'l e IHDAI"'-. lij d. HO,_",,�. HH7

1
.

-
.

d
Lnt er i.o r , rea r.z a O em ran� vivencia -

para que os j o r -

"'N,:�.. �::"-;:'�"��:�,, ORÇAMENTO 88 CAMARA xando e e i.ç o e s pr e s i, endo (RS) entre os dias 05 e nais não se sustentem e co. :�!:;:.;:,:;�!:,;;�::;:,;:;; "".",':,:::'�':;L,��,,/' ::.�::::.:,:"��"::,::.: ... ,:' . .::;,���s ciais em dezembro de 88, re_oe deste mes , foi a liberda-
z t i.nuem levando ao público es �:�:�::i::i;::::;:�:;!;:;� \;.:;�1��l;:;;:;�:�{i:::�:; :�:;n;::l;;i::��:;/::;:�::�!:(>;�;:::::.;::::�: .. :::: cende a esperança da popul:de de imprensa. Hão :so. a li te jornalismo sadio-e r e s pon

,." .. ,-"... ".,

ção em mudar este_quadro dberdade de escrever, trans sável que precisamos conti �
miseria e corrupçao.crever o fato tal como acon-

nuar fazendo. A Associação I

Mas isto ainda não basta.teceu, o que impede esta to- dos Jornais do Interior de
Para que tenhamos um gove::tal liberdade de imprensa. Santa Catarina (Aàjori-80
no efetivamente voltado aNão e só a àificuldaàe do jornais com tiragem acima de reais aspirações do povo,jornalista em obter as infor 200 mil exemplares por -ed i -

melhor saída são .

e l e í.çce- mações, mas na própria res -

ção), cio ilrasií (Abraj ori
em todos os níveis �med�at.t r

í

ç
ao ao J' o rria l, na sua_mi -

1500 J'ornais, tiragem de 13 ;�:.:"":�.·.:3.·.:·.:.:,:;,:.':,:.. ,.:.·.,·�..
··

..:.:·.'.:.';!��.". .-----��-=-I
r----�..-.,.

mente após a promul.gaçao
--

"" -- -- ,-

L�._. s'-_·(O'NC'('�INB.!!._·c_L(·'TAID'li_A_ ,f::::.�.::,�'_S';::;,.}l!d·llrnllsão de levar a informaçao 'milhões) da America Latina' :::7:::;;:!';;::�:::;::.:::;:� da nova Constituição Brasicorreta ao leitor. O poder' (Alapi-4 mil jornais de 30 ijf:�.:::;�:·:::::�;I!ii::::; ,o;,::,.,.., . .'� �"��O.;'.__ :,::��.�::-::;:";;:: leira. O plenário da Cansepúblico e o poder economi. milhões), e que .stá escre - ;:�:,�:::;,;;:�.;""""
tuinte ainda não ratificou���e��ad�ed:a��p�:���� puni; �:���d:�t� ��=��ae��oV��e li� !"",-:j;:::_ lojasmHARDT :a:p:��:çf:; �O:s��:��� :n�do os jornais com uma pres

.-

faz parte desta fo�! E pr� 1 -_-,,-•. -._:=:':::::'o'ooM ;;:;:,�\�;;ü:�;;;:;;.,:·,·��
.. r .. ;···,,;"

meçam a surgir os presidesão silenciosa sem que isso' cisa ser mais reconhecida. .:::::�,:�":;��.�;��?""�' ciáveis. páginas 6 e 7.

W 431

AOG��üra uv Congresso de Jornais-Gramado

TestameD'to de Liberdade

ORçAMENTO DE
AARA
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Ressurge a esperança apos o historico movimento de 84 .
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IMPORTANCIA DA INFORMA CÃO
COMUNICACÃO
ADMINISTRACÃO

E
NA

A�ministrar � fazer com que se s�
ceda o que deve suceder. Para sabermos
o que deve suceder � mister estarmos'
infamados. A ciência da ad::linistração
destaca uma sequ�ncia de funções nas

quais se desdobra a ação administrati
'Ia: as i nformaçóes perm i t em traçar o

�uadro de uma situação; a pesquisa,bus
ca dirigida de i.nformaçóe s , reeune e �
nalisa os dados inforn:aticos; a sua

1 uz ocorre a tomada de .dcc
í

são, com fi

xôção de objetivos; passa-se ii fase do
p l ane j amen to , que � a de t erm inaçào de
recursos (humanos, materia1s, financei

ros) e sua distribuição no tempo e no
espaço, para utilização eficaz; segue
se J ação, sob formas de di retivas per
.uanent e s e gerais (politicas)' ou espe-'
c i t

í

ce s (leis, ordens, instruções) ;efe
tuam-se então, ã medida que os esca

.

lies dão cumprimento ã ação, as fun

çoes de coordenQcão'e o controle,

Por que nao Cascaes? Alguma coisa

depõe contra sua conduta, a l quêm pode
ria acusi-lo de ter prejudjcado delibe
radamente pessoas flsicas ou juridJcas
como empresêr i o � visto como do tipo'.
inconfiãvel? Como crdadão blumenauense
alguma vez desonrou a cidade? No fundo
sabemos muito bem o desagrado de al

guns. Acostumados a viverem na sombra
dos "donos do municlpio", aceitam pron
tanen te cooptação, subserviência e ser
vilismo, mantidos sobre controle fataT
mente tomariam banho no estuirio do
Ribeirão da Velha sem colocar os dedos
no nariz. r indesejivel a postu�a de
um homem de 30 anos, Hder'empresarial
incontestável a nlvel municipal, esta-
.dua l e federal, que através da daternJi

nação, defende as micro e pequenas. eni=
presas, que ate pouco tempo eram des -

conhecidas, desconsideradas e humilha
das. Hoje, como dirigente, em apenas'
três anos � respeita -"1 cs t re l i s
mo e as ev rdénc i e s inálça'f1 t.ue 0$ car

gos �ue ocupa �ão frutos de uma lide -

rança consegu i da de fama espon tânea ,

pau tada na 1 ea 1 dade aos companhei ros e

devoção ao movimento, que tem sabide-'
preservar sem vender a alma ao diabo.
A candidatura a prefeito de Blumenau ,

antes se ser ambição pessoal é canse -

se manifesta numa cGnt�nua ou peri6di
ca comunic;ção ascendente (relat6rios'
de deseillpenho) e descendente (instru -

ções aprobat6rias ou corretivas)� ao

longo das denominadils "linh s de auto
ridades". Torna-s e evidente o papel '

preponderante das informações e da boa

co:nunicação, hoje tão levianamente e:11

voga, deve ser interpretada como o bom
entendirr.ento e fixação de uma informd

ção correta e importante. E apenas o

ve�culo, e ã luz da cibernetica (pelo'
princlpio do feedback, ou' realimenta -

ção), seu canal deve ter duplo curso.

"QUEM INFOR1�A DEVE n�lGEM SER INFOR::,1A
DO DA REAÇAO QUE CAUSA, A FIM DE QUE
SOGREVENhA - E CORRETAMENTE - A AÇAO
D[SEJADA, PDI S NENHUf,IA I NFORMAÇAü E
EFICAZ SE NAO SE DESTINA A UMA AÇÃO I
MEDIATA OU FUTURA.

�IÁRIO i5iWD -' CONSULTOR ORGANIZACIOf\AL.

quenc i a natural, chamamento dos am i qos
.empresirios e trabalhadores. E preciso
mudar esta cidade, isto não acontece -

ri� com os ,ranças, vag�inhas de pres�
pio, testas de ferro, que ap6s elei -=

tos rifam cargos e·devolvem o investi-'
mento fe ito de forma usua lnien te conhe
cida. Algúns temem a chamada conferên
cia das contas de um passado guardado'
a sete chaves, outros querem manter a

cidade como feudo, onde famllias "ner
vosas" escondem atrás de muros altos ,

verdade i ros impêr i os. Quem mudari a es

ta cidade? Ou melhor, quem teria a ca

pacidade e peito, sem rabo preso? Quem
conhece a ACIMPEVI-FAMPESC-CONAMPE, sa

be que não foi vaci 1 ando e ccnchavan-
do que tornaram-se irreverslv�is, a-

tuantes e respeitadas. Conhecendo o

Cascaes tenho absoluta certeza que se

rã o .candidato a prefeito, com aSasse
a vice ou não, não se tr�ta de intran-'
sig�ncia, um caminho foi traçado e se

ri seguido, temos que escolher o mais
identificado com a classe e co:n este'
povo que tem mu i to dele. Y i s i te remos '

casa a casa. A base da �irãmide � que
decide a eleição; de trabalho e de pe-

-

c;uenos quem entende � ele ..

ADAIL DIAS DS COSTA

BESC EM NOVO LOCAL

A agência do Besc de

Gaspar deverá transferir-_se
para a rua Cel. Aristiliano'
Ramos, ao lado d.o Alvorada,a
p-artir de de zembro , a infor
mação é do sub-gerente Ar�an
do Beduschi, que afirma que
no novo local os clientes se

rão.beneficiados por ser uma

área mais central da cidade,
e já estar abrlgando as de -

mais agências bancárias, fi
xando-as todas dentro de um

espaça'de 100 metros. O as -

pecto negativo seria a falta

de espaço para estacionamen�

* O governo do Estado aca

ba de implantar o Sistema de
Defesa da conomia Popular.
O sistema vai distribuir, se

manalmente, boletins info��
tivos de preçós, para pres

-

sionar os estabelecimentos '

comerçiais a manterem por
mais tempo os preços hoje
praticados. As associações'
de moradores-estão encarreg�
das de distribuir os bole
tins.

* Vai melhorar o forneci
mento de energia elétrica pa
ra a região de Trombudo Cen�
tral. A Celesc ini�iou a

çonstrução de uma subestação
de 138.000 V no município.

* Carlos piz ta, secret�
r10 de Educaçao de Blumenau,
é o vice-presidente da dire
toria �rovis5ria do Conselho
de Secretários de Educ� ão"
dos Municiípios Catarinen
ses. O conselho representará

�as pastas municipais junto'
aos 5rgã05 estaduais e f�de

rais, e estabelecer junto '

com a Secretaria Estadual
urna política de ação para a

municipalização do ensino.
Balduíno Raulino, de Jaraguá
do Sul, é o presidente.

* El.o r
í

anópo Lí s sediará ,

de 26 a 29 próximos, a Feira
da Esperança. Serão 40 esta�
des com artesanato, confec -

ções, comidas típicas e pro
dutos de outros países (Fran
ça, Itália, Nações Árabes

-

Costa, Rica, entre outros).
são esperados 20 mil pe-sso
as. Entre as atrações, a Tu�
ma da Mônica, o Play Center,
um grupo de patinação de

R_1o do Sul e a Orquestra de
Harmonica de Curitiba.

* Dentro de sete ou oito

meses o Bird poderá liberar'
600 milhões de dólares -

para

aplicações em proj etos de

peodutores rurais e de agro
indústrias-brasileiras.
Pelo menos foi o que garan
tiram técnicos do Departamen
to do Erasil e do Bird, Mar�
tin Staab e Brian Argyle.
Eles estiveram reunidos com

diretores do Banco Regional'
de Desenvolvimento do Extre

mo Sul.

* O Laboratório Industri
al e Farmacêutico da Secreta

ria da Saúde do Estado regi�
trou um aumento de 180% na

produção de medicamentos bá
sicos em relação a mesmo pe-

. ríodo'de 86. A maior demanda

ê de analgésicos/antitér�i �

cos (contra vômitos), anti -

bióticos e escabicidas (para
comb�ter o piolho).

.

* Em dois anos a Cohab- '

pretende construir 25 mil
unidades habitacioanais em

108 municípios de Santa Cata

rilla, beneficiando famíliasT
com"r�nda até 10 salários mí

. nimos·. Pelo menos é o que g�
rante o governador Pedro Ivo

* O programa rodoviário '

para o período 87/90 -prevê
investimentos em torno de

US$ 400 milhões, com a im

p lant.açào de 1 mil 585 quilE,.
metros de estrada e pavimen
tação de outros 2 mil 433

quilomet�os em todo o-Esta

do.

'/� Nos dias 27, 28 e_ 29

próximos será realizada em

Florianópolis a 3ª. Maratona'
do Corponente, evento que
reunirá os mais conhecidos '

t raupêutas corporais do

País� As atividades acontece

rão no Jurerê Praia Hotel.

As inscrições podem ser -fei
tas na Praça Pereira Olivei
ra,'16, sala 1001,109 andar
ou pelo fone (0482)23-1282,

��GAZETADO VALE

DIP.l�TCj� J; ;.:lJl·;Oi�: Si I v i o i{atlLel d e
figueil·e�u. R�gistro rru[i�siutlal DRI
�c 052. ASSC!iS()r Jtlril�icu. �r. Ac�ciü
�crL1arJl'�. <e(j�t0r: riícl!C'l Irdlile. Artes �Fi,i:;iI4'.i:�!I!!!'"Crãric·'iS: .\lcelllir J. KllZl�i. Secretária
'Ll i s e t e Ué' Aud r.ulc .

C'lz.eta <lu vn l e ,C�l'''''lllliL',I,�;C'S LtGél.
CCC/lk. 7';1,01 22I,/(,01l1-L)/, -- rll,,,'ri,�,,
lluu i l' j [)0'1 J 11(.) 9 co ,

Scri c : Rua i\ristl1i�11ll) :!;l1ilUS, 5/,7 Cn i
xn j'llslal, 52 -- Cn s pn r

- se.
-

Sucur sai s : J:ua XV d e iJovctllbr(J, ;·:,L. a n d a r - s.c l a s
2()�/211 - Cn i i:.: Postal. 4(,1, - ·l,·j".-:: )!,iJ - 935 [OIlP;
(01,7'3) 22-91,1; i .- illul.,ell<lu - SC. lLlc.;,i.;:!L: Rua l la r i a
Sill';;", 279 _. ,'C"H' (1I/,iJ)' Jl-()C,2J.

EXPEDIENTE
ARROZ CAIPIRA
o BRANQUINHO

GOSTOSO

ACACIO
BERNA_RDES
ADVOGADOS

DR. ACÁCIO_BERNARDES
DRA. TEREZIN A BONFAHTE
DR. RÔMULO P LATTI

DR. JO;\,O LUIZ BERllERDES
DRA. ISOLDE IN�S LENFERS
DR. LUIZ ZANELATO

�ende-s� telefone residencia� Quest�es de terra, _sapropriações,
questoes ee família, abalhistas,
criminais, cobranças.

inventários,
comerciais,

em Gaspar - contato 32-0427

intalação imeàiata
Rua XV de Novembro, 342
202/203. Fones: 22-1402

,

29 andar, conjs. 101/
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ZONTA ESCLARECE
No dia 05.11.87, a Sra

Nil�a Bloe�er, atrav�s da

Rádio Clube de Indaial, ac�
sava o Dr. Joel Angelo Zon

ta, ·de negligência e mal a

tendimento a paciente Inês'
Bloemer Forster, que segun
do a Sra Hilsa, estava com

t�tano. O ��dico sentindo -

se prejudicado perante seus

pacientes e tamb�m toda a

comunidade indaialense, jun
mente o Hospital Beatriz Ra
mos, expediu nQta de escla�
recimento com o seguinte

"

teor: !IA paciente Inês Bloe
mer Forster, foi atendida

T

no Pronto Socorro do Hospi
tal Beatriz Ramos, no dia

05.11.87, ��i queixas clini,
cas compativeis com t�tano�
Que a referida paciente foi

submeti4a a minucioso exame

clinico, tendo lhe sido re�
quisitado exames complemen
tares específicos. Que, sem

pe rn.i s sao L.e :':;L:U lLlCdicu as-�

sistente, a paciente afas -

tau-se do Hospital Bea�riz'
Ramos, para a internaçao em

outro nosoc�mjo, não aguar-
,dando o resultado dos exa -

mes complementares solicita
,doB. Que esteve internada T

no Hospital Santa Isabel de

Blumenau, em regime de ob -

servaçao, por 12 horas, em

quarto comum e não em U.r.I
como alegou a denunciante ,

obtendo alta na manhã se

guinte, sem que o diagnósti
co de t�tano fosse confirma
do. No mesmo horário em que
a paciente obtinha "alta, f2
ra de qualquer risco, a sua

mae , iHlsa B'l.oeráer , usando'
leviana e gratuitamente as

ondas da Rádio Clube de In�

daial, teceu comentários de

sabonadores e inveridicos �
denegrindo as imagens do Dr

JOel Angelo Zonta � 40 Hos

pital Beatriz Ramos .

INDAIAL, 28 de Novembro de 1987.

ORC;AMENTO 88
o orçamento de 88 da

prefeitura de Indai 1 está '

estimado em CZ$ 380 milhões.
E o Pfefeit,o, Luiz Polidora ,

já'está prevendo que a arre-
- - .,

cadaçao devera se ap�ox�mar
do dobro desta quantia, a se

manter o ritmo de crescimen
to da economia do municipio,
a partir da própria estrutu

ra empresarial e_agricola ,

somado aos novos investimen
tos. Den�r� as prioridades '

da prefeit4ra para o ano que
vem estRo relacionadas as se

guintes obras:. pavimentaçãoT
de ruas, ampliação da rede'
de esgotos, construção de um

centro-social e dê uma esco

la básica municipal no bair-'

ro Carijós, O i 1000 metros'

quadrados e nove salas. Esta

escola deverá comportar cer

cá de 900 alunos, a partir'

e març�, tendo uma área de

recreaçao de 500 metros co -

bertos. E será construida
com pr�-laje, coberta de te

lhas. Já se esncontra em fa
se de conclusão uma escola '

com uas salas �e aula e de
mais instalações, com pátio'

,

coberto, no Conjunto Habita
c�onal, atendendo a 200 fami
lias. Deve ser inaugurada T

tamb�m em_março� ínicio aas
aulas. Ainda na relação de

prioridades da prefeitura en

contram-se diversas pontes
T

de madeira, que serão prepà
radas para a obra definitiva
concreto armado. E tamb�m a

reforma no pr�dio da prefei
tura, compra de equipamentos
rodoviários e aquisição de
uma área para implantação de
um Conjunto Habitacional.

polidora:
orçamento de

CZ$ 330 milhões

/'

CAMARA

APROVA
PROJETOS
Em recente reuniao da

Câmara de Vereadores de In

.da iaL, foram aprovados p1:1o
jetos de lei de aG�oria do

Executivo riun i.c i t-uL, já de
v idamcn t e transfornaclos em

Lei, a'trav�s os números
1.654� 1.655 e 1.6�6. O pri
meir-o deles majora em 10%
a pa tir do dia' 19 de nove�
o ro, os vencirae;:,tos dos ser

vidores ativos e inativos'T
J� prefé� ura. Com este a�
uen t o , os rea i us t e s acumula

,
,

�

dos no xmo de 1):::"., a t Lrgem
ao pê-fcentuaL ele 1', rz:
A lei de n9 1.�5j concede'
autorização ã eI,li,resa iro] e
sul Engenharia e Cosatru

-

�ões Ltdi, locar as instala

ções do pr�dio de sua pro �

priedade, eu construç�o jun
to ao poli�oílo' Iwlllstríal ,

para a empre s a l"êxtil j-J.Jrl '

Lt da , que atua r.a no ramo de

fflbricação de artetatos de

tua Lha e artigos têsu':i.s em

gral. Já a Lei rie li? 1.656,
autoriza ao executivo autor

gar Lscritp-- ublic,", de
cessão de ,fireitos ]10SS2SSÓ
rios_e doação de im�v8l, eU:
favor da en.p res a f!�)i I_:l'evi
Inuústria ci.e Crsita.i.s Ltdall

-

Jerrari
PQODUTORES

& c.: f2IJa� ::::::;

DO ARROZ PARBOILiZA[it') II fF.I
ferreI,.,

FiE�[)E MUlTO MAIS :_

L>,V Ct.:�'lC� S2HROEDER. 193 CAlY/... �-�·',�Al.

[Nr- <E..,.[�,;;>I\" IC0 "FEPpA,9r' � .33-:-(}ln,- 'n.(.Jttu. - LCCOMA 4�� .. -��

:-1�'(1: !, f' A A. L ·,ANI.'\ '':/',T.A.kiN

.� Metalúrºica Henrique Wanke S/A

BOMBAS HIDRÁULICAS
MÁQutNAS AGRICOLAS

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

QUINAS PI FECHAR LATAS

PORCAS BORBOLETAS

FU rcxo DE PEÇAS ÂVULSAS DE
FlV IRO FUNDIDO E FERRO NODULAR

"W A N K E"

DDD (0473) Foºes: 33-0271 - 33-0270 - 33-0001
Rua Marechal "FIoriano Peixoto, ISS--

'89130 - INDAIAL SANTA CATARINA BRASIL

lojaslttHARDT
Hóveis - E Le t rod orne s t i co s - Conf e c çoe s

- Tecidos - Brin

quedos - r�terial Escolar.
iFO�m: (0473) 33-0944 - INDAIAL - se. I
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PAVrMENTACÃO
DE RUAS

Prosseeuem em Indaial,
os trabalhos de pavimenta -

ção das p�incipais vias pú
blicas municipais, dentro'
de uma programação previa -,

mente estabelecida pela ad

ministração municipal, aten

tendo a inúmeros abaixo-as=
sinados dos moradores das
mais diferentes ruas, soli
citando este tipo de benefí
cio. Atualmente d e s envo Lvem
se trabalhos de pavimenta �

ção na rua Pernambuco, e em

breve devera ser calçada a

rua cxpedicíonario Hercílio
Gonçalves, junto ,ao Termi -

nal Rodovia�io Ângela �in.
lia atual gestão admini'stra
tiva, foram pavimentados '

ate 2 presente 6ata, 145 .

717 m de ruas no município
de Indaial.

TRANQUILiZA
Hesmo com o estreito

valor arrecadado em 87, a

prefeitura de Indaial tran
quiliza credores e funciona

r�os, garantindo que fecha=
ra o ano com os compromis -

sos erii dia.

.EXPEDIENTE
DIRETOR E EDITOR: Silvio'
Rangel de '·gueirredo. Dire
'to r Comerc a. ivaldo Samu
lewski. Uma publicação da
Gazeta do Vale Comunicações
Ltda. CGC/MF 7540122/0001
04. Rua: Maria Simão, 279
CEP: 89.130. Fone: ( 0473 )
33-0523 - Indaial - SC.

Rua::lV de novembro,342, 29

andar - Sala9 209-210 - 211
Caixa Postal: 464 - �one:

(0473) 22- 9447 -935- Blu -

menau -SC.

LEI i19 1. 619 de 08 de junho de
1987.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA

LUIZ POLIDORO, Prefeito l1unici
paI de Indaial. Faço saber a todosT
os �abitantes deste Município, que,
a Camara de Vereadores decretou e
eu �anciono a seguinte Lei:
Art.19 - Fica declarado de Utilida
de Pública, a SOCIEDADE DES1'OIlTIVA'
llliCr�ATIVA POLAQUIA, com sede em Po
laquia, e, Foro da Comarca de Inda=
ial.

Art',29 -' A SOCIEDADE DESPORTIVA,as-
, CREATIVA POLAQUIA, ficam assegura ,

das to�as a� vantagens, prerrogati
vas�e 1sençoes constantes na legis
laça0 vigente,

-
-

Art.3� - Esta' Lei entra em vigor ria
data de sua publicação, revo�atias '

as disppsições em contrario.
i'REFi::I'i.'u;� HU1lICIPAL ;)E IíIDAIAL, em
08 de j unho de 1987,

'

LUIi.: i'OLIDORO - PREFEITO llUÚICIPAL,

GAZETA DE INDAIAL

RAINHA DOS ESTUDANTES /87
Fo;_ wna nade. e6pe.c{_a1.. paJLa Illdua1... Na pM.6aJLe1.a,
eJi1 tJz.u .6 iioados de. e1.Á.JYi.,[na:tõ/ÚM, 31 candidatas,
M ve.I1c.e.aoJw.6 (noto) - Ate6.6anciJLa, AcLtr.-i..aI1e. e. Ca..tLla.

'

Alessandra dos Santos ,

15 anos, representando a Es
cola Basica Raulino Horn,foi
a grande vencedora d 19 Con
curso da Rainha dos Estudarl
tes/87, de Indaial. Foram

tr� sabados de elimina õ
rias, com muita beÍeza e

charme na passarela da'Chali
se� conduzidas pelos proprie
tarios da discoteque, AristI
liano Poffo e Adílson Jose
Roedel e pelos diretores do

Colégio Estadual Frederico '

Hatdt, E.B. RaulinQ Horn e

E.B. Germano Brandes Júnior.
Inscritas 31 candidatas, a

finalíssima aconteceu dia
14 último, com casa lotada e

merecido troféu para a
'

me

lhor torcida. Tanto que os

jurados tiveram a maior di.f í.
culdade para escolher a mais
bela estudante, pois o desem

penha de todas foi incontes=
tavel.Anunciado o resultado,
a festa das três primeiras '

colocadas: 19 lugar (Rainha'
dos Estudantes) - Alessandra
dos Santos, 15 anos. Hobbie:
fazer ginastica, pretensão '

para o futuro: ser professo
ra de ginastica aeróbica. Re

presentando a E.B. 'Rau I í.no T

Horn,- 29 lugar: Adriane Ma

chado, 14 anos. Hobbie: dan

çar, pretensão para o futu -

ro: ser modelo fotografico.
Representando o C.E. Frederi
co Hardt '- 39 lugar: Carla T

(

r;;c;1R�tQnr����···i��;;;1ttd:.l
i, ANEXO ,\_ SOCIEDADE RECR IVA. INDA.IA.L :.,iAon 7IGn-e'ewó�-e' :PR_�e!3:1 ETARIO:' I

advogado'

: AC8Tf�MOsPErnD��OMENDA \ : '��:7�)u��_��,g,e�,cai!;\ostal �e!�f��; J, DE fESTA SOB E

: 89 .130 � INDAIAL' - SANTA CATARINA.
. .

I, �a d�:::ira�'�-;:s�-;-:_ Qentro _ I'one: (04;�) 3::::- ii: I�
----

/

.-.

---....,
L::. � I���_L__���_:ANTA ,���:�� I I II -'CLIRTúMÊ---,úicOBSEN LTOA, 1
j-===========--------- -l, I -- . ------ .- - -

II ---------
_

I : II, RÁDIO ,CLUBE DE INDAIAL LT A. I I BENEFICl�EN1�:� I I
CGCMF NR 79 275988/0001-51, COUROS�:::::::=:- I I! Fones 38-0499 e 33-0283 - Caixa Postal nR ª4 ,I: -..::::::::::::�:::::=--- II Bairro Benedito - Rua Itú nR 365 ! f

'

RUA' DR BLUMENAU 992 CP. 33

JJI! 89130 -INDAIAL - Santa Catarina

I'L Fon�: D�D (0473)
,

33-0094' \ IL______ '_j' CEP. 89 130- Indaial- SC I

1=======.-- _-:=:-=-=-=-::=.�==-=-=---=o --.':' -- I ---------------------

Liziane, 13 anos. Hobbie:dan
çar, pretensão para o futu -=

ro: ser modelo fotografiyo.
Representando o G.E. Frederi
co Hardt. A produção artístI

ca ficou por conta de HEINZ
E HORST PEDDINGHAUSEN. Ator
cida que agitou muito e gan=
hou o troféu foi do C.E. Fre
derico Hardt.

CESAR
BUZZARELLO
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ELEICÃO NA CONAMPE
A conampe-Confederação

Nacional da Micro e Pequena
Empresa tera eleição neste'
sabado, no plenario do Con

gresso Nacional, em Brasí -

lia. A articulação vem sen

do feita junto às associa -

ções da categoria em todo o

Brasil, visando reconduzir'
Pedró Cascaes ao cargo de

presidente da Conampe. Have
ra alterações na formação'
da chapa, com o objetivo de

f?rtalecer a entidade e ga
rantir-lhe ainda maio� re -

presentatividade em todas I

as-regiões do País:! bom
lembrar que a primeira elei

ção foi realízada em 27/n7
85. Dois Ânos depois, a mi-

, croemp:tesa ja se encontra '

instalada com associações '

em todos os estados e terri
tórios brasileiros. Duran �

te este período, enfrentou

uma dura e longa camí.nhada.
Os microempresários, além '

de trocarem as mais varia -

das experiências, alcança -

ram significativas conquis
tas nas suas reivindicações
junto aos poderes de todos'
os níveis. Basicamente, for

talecendo a legi�lação ou

modificando-a de forma a

permitir que o investimen
to e o trabalho nos mais di
versos setores de ativida �

des se tornassem mais produ
centes e ,menos difícieis,es

'- pecialmente no j a, conhec í.do
Estatuto Nacional da Micro
e Pequena Empresa. Além' d(_
diversas, lutas em ateiid í.mer,
to a setores específicos de
atividades e questoes regio
nalizadas. O fortaleciment'(;'
do movimento a nível de

criação e at ação das asso

ciações e do próprio micro-

..

empresario foi reconhecido'
pelos próprios resultados '_
obtidos na Lu ta ;: embora ain
da haja muito a fazer, pois
somos em torno de 10' m�

lhões de mic�oempresas em

todo o Brasil. A Conampe ,

com sede em Blumenau, a par
tir de dezembro tera tam �

bém uma casa do microempre
sario em Brasília, onde con

centrarà os esforços em ci�
ma dos assuntós que depen -

m da area federal. A maior
r istência que tenha ocor

rido em oposição ao traba -

"

,lho da Conampe tem sido por
parte de setores do próprio
governo ou apoiado por seto

res do governo ,nos bastido�
r�b. Porém, nossa luta, in

cansavel, é por cada vez

maior união de todo o seg
mento a nível nacional.

METALORGICA TURBINA LTDA.
Indústria de Serras Fita Máquinas para Beneficiamento de Madeira Fundição em Geral

J.D. IND. COM. DE CONFECÇÕES LTDA.

Rod. Jorge Lacerda. 5.555

Fone (0473)' 32·0804

LOJA E CONFECÇÃO· Toalhas de rosto

e banho biquinis, shorts e maiôs.

FÃBRICA E ESCRITÕRIO: RODOVIA JORGE LACERDA KM 09 FONE: (0473)

32-0221 - VENDAS: TURBI�AS REPRESENTAÇÕES DE MAQUINAS LTDA

Toalhas em K - maiôs biquinis
Shorts - bermudas - camisas - malhas

e tecidof? TORNEADOS SCHMITZ,
.

-Idéias praticas em

utilidades domésticas
�torneadas em madeira

Poço Grande - Próximo a Polícia
Rodoviaria . Fone: (0473) 32-0864.

Fone: (0473),3 /44

Contabilidade em Geral, Registro de

FirITàs, Declarações de IR

Escritório: Rua Doralicio Gàrcia
EX'POSIqAO' E VENDAS RNEREU RAMOS'N� 100 GASPAR
PASSAGEM OBRIGATORIA ,EN,TRE ITAJAI E BLUMENAUCooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, , '

,OS" PRESIDE'NCIAVEIS
A aprovação das eleições diretas

para presidente da Republicá em 88
detohou a corrida sucessória do presi
dente Sarney. O ex�governador do Rio
Leonel Brizola (PDT) e 6 deputado fe
deral LuIs Inácio lula da Silva são
os unicos virtualmente definidos en -

tre os partf do s de esquerda. Br iz o l a ,

inclusive, já gravou programa se lan
çando candidato ã presidente e que

I

foi ao ar, em cadeii de rádio e telé
visão. dia 20. A maior sur�resa com

relação a estes dois candidatos, no

entanto', foi Bri zo 1 a admi
.

r, em ed -

trev.is ta ao Jornal do COl'qlresso Nacio
nal, uma "dobradinha com Lula - que �
de uns tempos para cá, se aproximou '

muito do PDT. "Temoscposições seme -

l han tes e nada mais natural do que /_
pensarmos em seguir juntos nessa lu
ta", di sse Bri zo 1 a, pore!9 acrescentan
de: "Ainda e muito cedo para pensar -=

mos no assunto, pois sempre estarIa -

mos fa 1 ando .em hi pôteses. ,Br; zo 1 a ad
vertiu ao povo de�que precisa conti -

nuar atento, porque essa decisão ( a

provação dos qUatro anos a Sarney) •

ainda não e definitiva; pois .o plená
rio e que dará a ultima palavra. Mas,
reconhece: "Foi o fato mais edifican
te que ocorreu nestes Ii l t imos tempos'!'

OUTROS PARTI DOS

Dentro do Pfi1DB, os nomes mais

'cogitados para �isputarem a presid�n
cia da Repiib l i ca , são por ordem: sena

dor Mário Covas, que tem ampla maio -=

ria na AssembleIa Legislati_v.a çI� San
ta Catadna; governador -"d!= Sã-ó 'Pau 1 o.
Orestes Quercia; Fr-anco Montoro;"WaT-"
dir Pires, entre outros. -Parapri'mei
ro-ministro, são lembrados Ulysses I

Guimarães, que não descarta a candida
tura ã presid�ncia, e o senador Jose
Richa. A tend�ncia do PFL e apoiar '

fortemente a candidatura do,ministro,
.das Mina� e Energia, Aureli�no Chaves

� -'

Mas o partido tem simpat ta tambem pe
lo nome do comandante do Grupo Voto -=

rantin, empresário Antônio Ermi r-í o
de Moraes. Essa divi�ão já �urgiu na

Assembleia Legislativa catarinense. E
conta tamúem com o apoio'do prefeito'
�eemédebista de Jo"nville, Wittich !

Freitag, ostensivamente convid �o pe
la Frente Liberal para integrar seu

quadro ,partidário., No PDS, alem de
Jarbas Passarinho, presid�nte naeio -

�al, o nome que reUne grande simpatia
e do ex-govern Hor de Santa Catarina,
Esperidião Amin, que tem o apoio

.

da
bancada na Assembleia e foi lançado'
candidato no Cong sso Nacional dos
Vereadores, realizado recentemente em

Natal-Rio Grande do Norte. Amin, po -

rem, mostra cautela. Prefere, antes,
aguardar a votação dos quatros anos

para Sarney no plenário da Constituin
te e adota uma ferrenha postura de T

que Q importante, agora, e i ntensi f i
car a campanha pela diretas e a levar
mos para o Congresso, pois no plená -=

rio se dará a decisão final.

Brizolai 19 lugar nas pesquisas

ANUNCIE EMJORNAL-
GASPAR - INDAIAL-BLUMENAU c- ILHOTA - BRUSQUE--- . .

POMERODE�TIMBÓ-RODEIO-LUIZ ALVES-AséuRRA
E DEMAIS CIDADES DO VALE DO lTAJAf.;AÇÚ

�
GAZETA DO \l\LE
_,----

ANUNCIE EM JORNAL .. O VEICULO FORTE

A F O R CA O A (O M UNI ( A ( Ã O I M P R E- S S A
, ,

Carta do Leitor
SR. DIRETOR

MÃOS LIMPAS
.

,

A vida politic� gasparense, acos

tumada que está em ver, vez por-toutra
sua "rnesmi ce" ser ba 1 ançada por boa -

tos� em geral nada li�onjeiros: estã.
tendo agora em vez do habitual balan

ço , um verdadei ro ·tremor em e 1 evades"
graus na escala medidora da esquecida
consc

í

cnc i a clvica e po l It i ca . Na ver

dade, segundo a intensidade e constán
cia deste movimento, conclui-se. para
felicidade dos gasparenses, que trata

se do cisma a�ocallptico que terá,com
a ajuda divina e o amadurécimento '

consciente de nossos cidadãos, o. su -

blime poder de fazer ruir as ideolo

gias arquitetadas com bases_na hipo -

crisia demagoga, e permltira a cria -

ção de um sistema de administração p_Q
� b l i ce municipa-l- com base sobre o rea

li das carências e necessidades T

mais básicas deste sofrido povo, que
haverá de aderi r no seu todo a

"

es se

movimento, e assegurar seu ligar no
, futuro que sua consci�ncia contribui
rã para construir. Trata-se da aclama
ção popular, que se percebe cada vez

mais ouvi davde nome de IVO CARLOS
DUARTE, o Ivo fotógrafo, como candida
to indicado pelo povo, reclamado pelo_
povo, e convidado pelo povo a crincor
rer as próximas eleições municipais.

� Darei aqui abaixo-uma se
'�ie de mo t ivos para justificar a "pro

. :,.moção" deste boato, ;:pu seja desta sa,;",
.

bia declaraçáo, e de meu entusiasmp e ;
.... _ _

. tt

empenho em torna-lo conhecid6 de to -

.

dos como motivo de esperança para um'

futuro que. temos o compromí sso de
construir. O rimeiro destes motivos'
� que e fato in�dito que esta idêia I

brote do povo, das bases que são real
mente a autoridade em necessidades e
maioria segundo os princTpios�divinDs
d� verdade e justiça. Pela primeira'
vez, volto a dizer, o povo de Gaspar
insurge como nome de um cidadão de
mãos limpas, e- apresenta-o a seus ami
gos, seus vizinhos, e a sua socieda �

de, cpmo opção dele próprio contra os

que estamos habituados a receber, sem

poder �e opção, impostos por uma cupu
.Ia cons t rui da por uma minoria deten-=
tora de um oder altamente questionâ�
vel, sob os pontaS de vistas �e cida
dãos corr tos. O segundo que é requisi
to dos mal jmporta�tes. s�o as qualT
dades de ca r e per-sena 1 i cade d2S-=
te .ror.em, que ne em si mesmo" con-
siu0.'=!0l nGmero de virtudes atestan
do Si..iél i-';úileiuaJc aC;I;13. ,,:e qualquer'
especulação.
Grupo Neo Pollticó de Gaspar;'
fone: 32-0425 ---------�
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PARLAMENTARISMO

I o último ano de governo
do presidente José Sarney se

, rá parlamentarista, se o pIe
nar.í o da Corrs t i tu i.nt e ratifT
car o texto do anteprojeto T

de Constituição aprovado na

Comissão de Sistematização ;
prevendo a implantação .de s t e
sistema de governo em 15 de

março de 88. Nesse dia Sar -

ney devérá nomear o primeiro
ministro e ficará na propala
da condição de "Rainha da In
glaterra" até o final do man
dato, cam os_poderes super �

reduzidos. O sistema de go
-

verno parlamentarista terá '

salvaguarda- Por cinco anos'
o presidente da República e

o Congresso Nacional ficam'

impedidos de apresentar emen

da modificando o regime. Por
indicação do primeiro-minis
tro, que tem tudo para ser

Ulysses Guimarães, Sarney no

meará os integrantes do Con
selho de Ministros.' Apos dez
dias de sua nomeação, o pri-

'

meira-ministro deverá apre -

sentar um programa dé gover
no ao Congresso Nacional. A
Câmara dos Deputados terá
dez dias, por máior1Í.a dos

votos, aprovar ou rejeitar o

nome do primeiro-ministro -a '.A Comissão de Sistemati co,, foi comemorada o grande'
ser no�eadd por Sarney. Se zação da Assembléia Nacional grito da vitoria - abraços,
rejeitada a primeira indica- Constituinte impôs, no últi- beijos, ao S0m do Hj.no Nado

ção,' o presidente da Repiib l í, mo dia 15, a-rna i.s dura derro nal. Embora estas decisões -:
c a deverá em c i.nco dias, no� ta ao p r.e.s í.dent;e José Sarney da Comissão da Sistematiza -

mear um segundo primeiro-mi- decretando o final do seu g�, ção ainda dependam da aprova

nistro. Caso a Câmara aprove verno. ção do plenário da,Consti �

"�
nova rej e í.çao , os deputados'.

.,.'
O !llau.st:t;g",de .

Sarney "

t.uí.nt e - onde só podem ""_'

•
deverão eleger o 'primeiro .ik�· f o í- encurtad�.�{ie se i s pa.;-ra ��,'

.mudadas par 280 .do s 55-9'"
"mí.n i sj.ro ,' por voto da maio' - quatro �nos,' o que s í.grri f i+ ..

tos - o p re s í.den t e, Sain�y
ria da câmilta, num prazo. má- ca eleiçao direta para presi "já deixou claro" que não se

ximb de dez dias. Se os depu dente em dezembro de 1988 e esforçara para modificar o

tados nãó conseguirem eleger o regime parlamentarista se- resultado, apesar do empenho
por maioria absoluta, Q pri- rá irr.plantado dia 15 de mar- que desenvolveu para se man

'. ..

t
.

d dacu i t
.

ter c í.nco anos no poder, comme�ro-m�n�s ro, o pres� ente ço- aqu� a qua ro meses, po�
Sarney poderá dissolver a câ tanto. Proclamado Q resulta- presidencialismo. Sarney diz

". .

mara dos Deputados ou convo� do da votação da emenda de que ace�ta a real�zaçao de

car eleições extraordinárias autoria do deputado Jorge Ha eleição para presidente em

Mas, antes de qualquer deci- ge (PMDB-BA), que' venceu por 8,L, mas avisàu que vai "g�
são, terá de ouvir o'Conse - 48 a 45, após um empate' de vernar sem partido" e' que

lho da República. 31 a 31, em painel eletrôni- nao tem candidato a sua su-

apos movimento

A DERROTA DE SARNE'Y

196 FONES
GASPAR

( 0473) 32 O105 e

se
320811

cessa0. Sarney foi o grande'
perdedor do ano. Ganhou a

presidência p��talidade e

perdeu um ter�o-cro mandato '

por imcopetência. Agora, vaI
tará avv ida Lí.t erar ia um ano
antes do previsto, se o ple

da Constituinte ratifi

--a:? eleiçõ�s �tfi3\88,. Os �
'S de b ras i Le.i ro s que ha

28 anos não votam para presi
dente da República finalmen�
te vão botar par� fora p gri
to que está parado no ar des
de o histórico movimento pe�
las diretas-já, em 84, quan
do o povo foi as ruas exigir
cumprimento de seu desejo ,

e foi atropélado pelos inte
resses mesquinhos do Planal
to.

Vende-se telefone

comercial em Gaspar
I

tratar Pêlo fone: 22-1234

/ -'
,

"
-.

INDUSTRIA TEXTIL GASPAR
Viva'momentos dê carinho

.

\. . com felpudos GasparMECANJCA
RENATO GÂúCI:J

CONSERTOS EM GERAL _- lRCLUSlVE
AOS DOr-UNGOS E FERIADOS. AV. DAS
COMUNIDADES - GASPAR - SC�

R. SÃO JOSE
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BESC NO " BELA'·VISTA

m�scilamps, He l.o , Reichow, vereadores ". empr esar
í

o.s e comunidade.

Foi inaugurada no bai-rro
Bela Vista, em gaspar, uma '

suba8�ncia do Besc, tetido co

gerente AntoDio Schefer e ge
rente adj unta Neuza Marques ,

ambbs antigos funcionários da

ag�ncia gasparens e , A subagen
cia visa atender a uma popula
ção de seis mil moradores da
quele bairro e circunvizinhos
E, segundo Scheifer, o obje
tivo e transformá-la em ag�n
cia o mais breve possível,uma
vez que o número de·contas· �
volume de depositas j us t í.f í. -

quem o investimento.-Partici
param do ato 'inaugural da sub

agência o gerente local do
Besé, Jorge Santos Mello, o

superintendente regional, Ro
naldo Reichow, o prefeito Tar
cicio Deschamps, os vereado �

res Herculano Weber e Braz

Quintino,Ronaldo Gaertner e

Fernando Marques (Português),
alem de lideranças empresari
ais e comunitárias.

PREFEITURA MUNICIPAL· DE CiASPAR
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

BALANÇO FINANCEIRO - REFERENTE: Ju I ho � Setembro/S7.
,

-

R E C E ,I T A D E S P E S A

TÍTULOS Julho Agosto Seternl)ro. TÍTULOS
.

Jul ho �gosto S.etembr_o
-

ORÇAMENTÁ ORÇAMENTÁRIA
,--

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

Receita Tribut�ria •. :....... 630.805,68 �31.461,87 391.172,74 . Despesas de Custeio ............ 5.041.915,59 5.051•697,16 5.691.591,5
Receita·Patrimonial •........ 39.494,19 867.'128,67 ,230.790,90 Transferências Correntes •....• 1.740.538,54 1.234.172,07 1.165.835.oe
Trans ferênc'ias Correntes •... 8.017.104;36 7:376.681,26 7.474.56i,18

36.433,90 115.802,85 56.801,71 .DESPESAS DE CAPITAL -

Outras Receitas Correntes ...
-

.

RECEITAS DE CAPITAL
Investimentos ....•.

'

...•..•.•.. 917.283,46 888.234,42 459.915,17
-

Inversões Financeiras ....••... 349.260,66 382.949,77 346.668,:)7
Operações de Crédito- Transferências de Capital .••.. 35.000,00 ·63.214,00 90.000,
Alienaçã� de Bens

.

350.000,00 19.196,16Tranaf�nciaB de Capital -

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Restos a Pagar ..•.••...... _ ...

"

Restos a Pagar .•.....•.......... - 81.463,01
-

25.307 ,9c-
Dep�sitos de Div. Origens ..... 300.780,28 287.569,06 49l .181,67 -Dep�sitos de Div. Origens ..•.... 1.124.585,43 301.198,90 528�048,6!

SALDOS DO MÊS ANTERIOR SALDOS PARA O MÊS SEGÚINTE
QTSPONÍVEL DISPONÍVEL

�

-

Caixa ..........••••......... 97.451,79 160453,37 251.4 __ 08 Caixa .......-:.: .....
,
...•...... 16.453.37 251.421,08 43.83ó�96

Bancos ..•....•.••...•....... 1.426.138,42 1.673.1n,58 2.733.114,.41 Bancos ......................... 1.673.171,58 2.733.114.,41 3.280.833,9

T O T A I S ................. 10.898.208,63 10.987.465,42 11.632.043,69 T O T A I S . .................. 10.898.208,63 10.987.465,42 11.632.043.

t, "G A SPA R Santa Catarina

Rua c-r. Aristiliano Ramos, 335

- Fone:. (0473) 32-0706 - 32-0550 Plasvale

00

5

é
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Publicações das prefeituras são obrigatórias em jornal local.'. ',., ... ' '

/
JornalS, corno "I�ova Lra" toe

O Tribunal de Contas, Rio do Sul-SC), "ARegiãoll(de
durante sessão do PJeno' do Ltupor-anqa-Sê ) , "Informativo
ultimo dia 5 de outubro deci ADJORI da Prefeitura r·lunicipa-I de

ciiu arqúí var uma consulta en Salete", "Jornal de Santa Ca
caminhada pelo prefeito munT 'ENTA tarina" (d Blumenau SC), "O

-

cipal de Taiõ"Joao �lachadoT CUMPRIM '

, Es tadc'' e "Diãrio CaTarinen-
da Silva. O prefeito pedia o

A Adjori-ASsoc!:ação de Sé" (de Fl or-í anôpo l
í s-Sü) ".

parecer do TCE sobre a poss i o de Interior de San- 'A pub 1 i cação dos atos muni c i
bilidade da prefeitura

'

de Jorna�s dO telegra pais e regulamentada pelo �
Ta ió continuar pub l i cando

I ta Catarina expe t.u -

1 1
Dr otacílio Pedro R�' artigo 00 da Lei Comp emen-

seus atos em edital fixado I
ma ao .

i.b al tar n9 5, com nova redação"
�

s presidente do Tr� un
o

no edí t Ic io-sede da prefeitu mo , d cumpn dada pela Lei Complementar',
ra , sob u a 1 eqaçào de que o de Contas d� E�ta o

la suã n9 �6, de 29 de dezembro de
mun i c Ip i o "não possui jornal menta�do �oo�:��r�:r do ano 1:186. O disposto prevê que
local, nem tampouco jornal e atuaça�dente da Adjori-SC, a publicação dos atos munici
ditado na microrregião com o pres� 1 FO pais "far-se-â , obrigatoria-=-
circulação no mun,ic.ipio e Bo ]oornalista Silvio Rangeb_ �

.'

1 1
o d ressaltou tam em, mente, em Jornal oca e na

Ie t irn Oficial da prefeitura! 'guene o, . �6 pa falta deste, em jornal edita

ou da Assoei a_ção mi crorregi o sensibilizado a pos�ça - T o
-

-

0-' adotada na sessao do na mlcrorregiao com circu

na 111• a 'P'l ena deci di u arqu i-' tnOHca
. / O uando 1 ação no muni C,1pi o, e em Bo-=-

lt d f i t I d -ltimo d�a 10,1, q
var a consu a apre e i o ou. con- 1 eti m Of i ci a 1 da Prefei tura,
de Ta i,ó, por entender como o TCE decidiu arquWar .

-

da Ass oc i
-

'

.

d refeito de Ta�o , ou a ssoclaçao Microrregio
II improcedentes e tendenci o - sulta o p �

_.

d aros na 1 e, na falta deste, por e
'uanto ã publicaçao e

o

sos os argumentos constan q
o

o" revista no art� dital fixado no edt ffcí o-se-'
-tes II

na consul ta do prefei to mguOn�lcO�OP��sLP i complementar' de da prefei tura, envi ndo-se
ao considerar lia existência' sempre cópia ao Presidente I

da circulação, na Região do n9 5 e 26/86: da Câmara, que fixara em qu�
Alto Vale do Itajal, inclusi Transcrição na íntegra dro próprio para este fim,em
ve no municipio de Tajõ, de, do Boletim ,do TCE local acessivel ao publico". ta bruta, assim definida a

� ��__������ �� �� receita ate 100 mil OTN 'S.

TRIBUNAL I DE CONTAS REAFIRMA
FATURAMEN1D

DAS MICROS
O presidente Sarney as

sinou dois decretos e um'

projeto de lei, ja encamin
hados a6 Congre�so Nacional
beneficiando pequenas e mi

croempresas. No primeiro de

creto, o governo federal de
termina que o limite da te�
ceita bruta da microempresa
para fins de gozo dos favo

res instituídos oficialmen
te pela Lei 7.356, sera cal

culado com base na OTN ( 0=
brigação do Tesouro Nacio -

nal) de cada mês do exeycí-
cio e nao mais co� base na

OTN do primeiro mês. Isso '

significa que o limite que
da irei to aos b�nefícios '

será corrOgido monetariamen
te. Ja o anteprojeto de
lei defin,e os critérios pa
ra as sociedades de interes
se econõmico (SIE), que g?=
za 4J diversos incentivos '

fiscais. Pode se enquadrar'
legalmente no caso ue socie
dades mercantis e firmas in
dividuais de reduzida receT·

JB - Madeiras· Ltda.
M A D E I R A S, D E L E I E M G E R A L

B R U TAS E, B E N E F 1 C I A D A S-

Comercial F.CO'R.L4.NI

Venda e Assistencia Técnica de

Máqu.inas e Equipamentus pal:a
Escritório em Geral.

Rua Venâncio d rto, 35J

Fone: (DOO 0473) 72-1492

8925Q-JARAGüA DO SUL - se

Rua Barão do Rio Brancal 6'44 - Fone 32-0678

Caixa Postal, 87 - GASPAR - Santa Catarina •
-,

RUA ITAPEMA, 125 - SANTA TEREZINHA

FONES 22-5164 - 32-0845 - 32-1576

89110 G A SPA R SANTA CATARINA

i:i Hotel-e Restaurante-RAUL; � 1::11
I = ==--=-==---:=-==-----,--==-":_-==-.==-=:-:=:.-==-=: --=-1,1
IIII Ap�r.tamentos com tv a cores II

111_-==-::-==_==_ a� con�lClonado==frigobar_� telefone
==_==_.::=__ 1\

li
.

RE STAURANTE E CHURASCARIA ,ANEXO III
I' RUA -ITAJAI FONES( 0473,)320252 e 320326 GASPAR 1'1
I _ _ _

,- - -

- - - I

"-

ROBERTO ZIMv1ERMANN & ADVOGADOS

Roberto Zimmermann
Jose Zanella

ADVOGADOS Oswaldo Zimath Jr.
Madelaine M. Ziegler
Márcia Lenilce Haas

Praça Victor Konder, 15 - Ed. Im
pala - Sala Térrea - Caixa Postal
599 - Fones (04j3) 22- 7711
22-1431 e 22-1832 - 89.010 - Blu
menau - se.

\

Rua It_ajai, 18'53· fone 32.0030 GASPAR· se

Viac
,

.

Tr.,naporte Urbano, e Interurbano

)'

Ltda.
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OReAMENTO:
450 MILHÕES

o orçamento da prefei
tura de Gaspar para 1988
est� estimado �m CZ$ 450 mi
lhões. As maiores fatias se
rão destinadas à educação T

(com 25%, representa a

maior'parcela), estradas de

rodagem (2�,2%) e obras e

serviços urbanos (15%). Na
�rea �ducacional, estão pre
vist�s ampliações das esco
las Zenaide Schmidt. Costa:-

,Luzia Dolores dos Santos

Krauss, No rma �1Ônica Sabe l :

e a ReuniJa Ervino Ventu-
,

ri. Alem das ampliações-.., se

rao construídas nas eS'tola-;
básicas e reunidas quadras'
�s�ortivas polivalentes.t

_

L aiucia a implantcrçao de

pre-escola�nos bairra� Far

roupilha e Frei Solano e

quadra e de uma crechP no'

Bela Vista tambem com pre -

escolar. Por iil timo, é

s tá 1

prevista a relocação da

Biblioteca Público.

urJ3AlUZAçÃO

VOZINHA
AGRADECE
Carinho e amizade. Dois

ingredientes que bem definem
o gesto da gerência e funci�
nários do Comper de Blumenau
ao promoverem uma festa hom�
nageando a passagem do ani -

versário de D.Else de Andra

de, a "Vozinha da Cozinha" ..
Emocionada, Vozinha, que cq�
pletou 58 anos no di-a 15, a

gr�dete o reconhecimento e

os presentes que recebeu, a

tr�ves d� sua filha, Elisete
gerente da Gazeta do Vale..

RAINHA
DO 2º GRAU

O GEL-Grupo de EstuciaE_
tes Liberais, formado por
�studantes do Conjunto Edu

cacional Pedro II, promove
rá dia 04 de dezémbro, na

Riv.age Iiance t e r i.a , .o concur

'50 "Rainha do 29 Grau".
-

Participarão candid�tas de,
dez colegios. A primeira co

locada receberá uma jóia,fI
cando o brinde surpresa pa
ra os 29 ê 39 Lugares.

TrJ\l�SPORTE S

Aquisição ae dois ca -

.�.:_nhões ccLe t o r e s de í-ixo e

manutenção da frota rodoviá
ria e u�bana, são priorida=

, des na area de transportes.

CASA -

DA MICRO

EM BRASILIA'
A Coriampe vai instalar

Iem Brasília a 'Casa da Micro
e Pequena Empresa do Brasil

-

Servirá para acompanh�T,rei.
,vindicar e pressionar junto
às autor�dades públicas e

políticas aspectos de inte
resse da classe, alem'. de
manter estreito relaciona
mento com as embaixadas. A
Casa estará dotada de todo
material expediente necess�
rio, secretária, represen -

tante executivoi alem de t�

lex e telefone. E será mobT
liaqa com cama, guarda-rou-,
pa e cozinha, a-fim de dis
pensar a hospedagem em ho -,

teis. Amostras de produtos'
fabricados por micros e pe
quenas empresas de tódo o

País terão exposição perma
nen t e ."

GASPAR EXIGE

DEESPECIAL
Várias entidades de Gas

par estiver�'m na Câmara de
Vereadores exigindo a cria -

ção imediata de uma lei muni.
cipal 'que regulament-a a Se -

cretari Especial dó MeioAm
biente do município. A pres=
são da Associação do::; Morad�
res do Bairro Sete de Setem

bro, Acaprena, Sindica�o dos
Trabaíbadores Rurais .Acar-e sc

_

Ass.pciação dos Oficiais Mai�
zes e Escreventes Juramenta-.

do�'de Santa Catarina; entre

outros,' deve-se ao crescente

desmatamento da região de

Gaspar. O presidente da Ass�
-. -. ,ciàçao de Moradores, �ar�o

Pera, considera inaceitável,
e com toda razão, o que

SECRETARIA

AMBIENTEMEIO

se

está fazendo na c�dade, onde
diversas empresas chegam, l�
'vam nossas riquezas naturais
desmatam morros. E o que e
mais grave - !lada e feito
contra isto. A área mais pre
judicada e a região norte de
Gaspar, em Bateias, onde�são
desobedecidos os cqdigop do
IBDF. Ficam prej udictados di
retamente os agricultores ,

que' j� começara� a sentir di
fículdade de -obter água para
irrigação de suas plantações
de-arroz. Alem destas áreas,

.

outras sofrem �depredações ' .

constant.es. Só" com a implan
tação'de uma secretariá de

proteção ao meio amb í.ent e as

to seria evitado.

16· NOVOS MUNICI'PIOS
A Assembleia Legislati

V? do Estado aprovou, no úI
�imo dia 18, projetos de
lei criando 16 novo' municí
pios em Santa'Catariha. Ago
ra, os projetos estão com o
governador Pedro Ivo para

'

sanção. Santa Catarina pas
sará a contar com 215 muni-

"cípios. O processo de eman

cipação desses distr�tos c�
meçou com a aprovaçao, pe
la Assembleia, dos plebisci
tos que fotam realizados "

dia 18 de outubro. Ao todo'
foram autorizados 19 plebis
citas, mas

i

f i.c.aram de fora'
os distritos de Rio Maina I

(Criciúma), onde não deu

quorum; Cocal (Urussanga) e.

Tunas (Itapiranga), que não
chegaram a fazer o plebisci
to, já que as prefeituras T

impetraram mandado de segu
rança.

Apiúna_na relação

Foram aprovadas as criações
os municípios de Apiúna(dis
trito de Indaial}; Forqui =
lhinha (Criciúma); í'racemin
ha (Cunha parã); Lindóia do
Sul (Concórdia); Timbõ Gran

de (Santa Cecília); Jose'
Boiteux e Victor Meirelles'
(Ibirama); Celso Ramos (Ani
ta Garibaldi); Iporã (Mon =

daí); Urupema (São Joaquim)
Santa Rosa do Sul (Sombrio)
Itapoá (Garuva); União do
Oeste (Coroner,Freitas); Ab
don Batista (Campos Novos);
Douto� Pedrinho (Benedito '

Novo); e Serra Alt? (Mnée -

Lo ) .

BEDUSCHI -NA 'AEMA

Entre aa obras a serem

implementaà�s pelá prefeitu
ra de Gaspar em 88 figuraID'
ainda retificação das estra

das municipais, pontes de
j:Jo setor de urbaniza -

conc r e to em substituição as

çao, estão- relacionadas pa- de madeira, manutenção (lOS

vimentações de ruas, remod_,=- 700 quilometras de rodovias
lação de,praças, arboriza -- do município e indenização'
çao de ruas e praças, c!ia- das áreas atingidas pelo no

ção de uma área de lazer co voo trecho da avenida das Co
mun i tar i a , � mun i.dáde s •

--�----�==�--��

Beduschi: acumulando cargos.

O secretáIio da Agri
cultura da prefeitura de Blu

menau, o gasparense Renato T

Beduschi, está 'acumulando as

funções de assessor especial
de Meio Ambiente. Beduschi '

substitui interinamente o

ecólogo Lauro Bacca , exonera

do'do cargo depois de desen=
tendimento-s entre sua pasta'
e a Assessoria de PlanejameE_
o, qúe culminaram com a a -

p, ,)ação e posterior_embargo
de um loteamento em are.a d e

preservdção permanente na No
va Rússia. O Novo titular da
pa�ta deverá ser nomeado ate
meados de dezembro.'Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SIlvio Rangel,presidente da Adjori-SC

CONQUISITA O'A ADJORI--SC
,

-
'

-E EXEMPLO NACI0N�l:
Os 1.500 jornais que

.

compõem a Associação B�asi
leira dos Jornais do Inte -

rior (ABP�JORI), já estão
se mo'bilizando e promovendo
entendimentos com a Assem -

bIeia Legislativa e Câmaras
de Vereadores de todo o

País, visando criar leis

que tornem ob r igat.Sr í.a a

publicação em jornal local
'de todos Os atos municipais
que criem, modifiquem, e:ll8 '- ,

tingam ou restrinjam direi
tos, de modo especiãl:
I - As leis, Decretos Legis
l?tivos e Resoluçõeq�

-

II - Os Decretos;
III, - Os atas normativos Ex
ternos em Geral;
IV - Os Balançetes e Balan

ços;,
V - As apresentaçoe s de "con
tas de auxílios concedidosT
pelo Estado; _

VI � As Contas do Fundo de

Participação dos Municípios
VII - O Veto Aposto no pe

-

ríodo-de recesso da Câmara.
Este movimento ê resul

-

tado de idêntica�conquistaT
já alcançada pelos jorn�ls
do interior de Santa Catar i

na, atraves da ADJORI,junto
ã Assembleia LegislaÚvà do

Est�do, onde conseguiu a�ro
var por unanimidade dos mem
bras daquela C�sa �ei Com =

plementar, tornando obriga
tória a publicação em jor
nal local dos atos do poder
público municipal. Assunto'
este que alcançou grande re

percu�são no 69 Congresso

Brasileiro e 19 Latino Ame
ricano e 9 Latino America-

"

no de Jornais do Interior ,

realizado em Gramado/RS nos

últimos dias 5, Ó, 7, e '8
de novembr-o. Inclusive no

pronunciamento- f e í.to peló
presidente da ADJORI-SC, o

jornalista Silvio Rangel de

Figueiredo, enfatizou a re

levânci� da conquista a nI
vel de acesso dos jornais '

locais e da comunidade. aos

atos do poder públ�co muni

cipal. Rangel disse que a

conquista contou, alem dos
meritos da ADJORI-SC, tam

bem com a visão democrática
dos parlamentares que com

põem aquele poder. Portant�
aquilo que já e lei para
199 municípios catarinenses
servirá de base para estes

debates em outros e�tados�a
fim de q�2 as administra

ções municipais de quatro
'

mil municípios brasileiros'

cumpram esta regra. Um ple
nário de 700 congressistas'
apladiu a ADJORI-SC e os 40

par lamen t aae s que aprovaram
a alteração dos artigos 99
e 100 da Lei Complementar '

n9- 5 da Lei Orgânica dos M9
nicípios. Silvio Rangel des
racou ainda que a -Lei s'erve
acima de tudo, 'como uma sal

v�uarda do próprio poder T
úblico municipal da comu

nidade, que terá co �hecimen
to antecipado de tonos os

atos do Ex�cutivo, podendo
contar ou nao com a sua a_

provaçao.

-

SITUACAO
.,

"A censura prevla ou

posterior prevalece em 20

países da África, dez asiáti
cos e OS latino-americanos.
Já a apreensão preventiva de

j ornais se pra�ica em is na

ções Cjfricanas, 17 asiáticas
e OS latino-americanos". Es-

tOa situação dramátic� dos pe
riódicos do mundo foi apre

=

sentada pelo peruano Al�jan
dro_ Miro Quejs ada , ,presidente
da SocieDade Interamericana'
ce Imprensa (SIP), que dei -

xou bem çlaro em sua pales -

tra: A liberdade de expre�
são é um direito q�e nasce '

conosco, ,no ser humano, e do

qual não .pod emo s prescindir'.'

BRASILEIRO

NA ALAPI

O ex-presiden�e da A -

brajori, João Baptista San -

tos da Silva, vai presidir a

Associação Latino-Americana'
de Periódicos do Interior

Alapi, que terá a fina�ídade
de firmar um diálogo perma -

nente entre os jornais do
interior de todo � 20ntinen
te latino-americano. E, ain
da, com o fim de ga�antir
sua existência, ,fortalecimen
to, desenvolvimento e valo=
rização dentro de um contex�

·to de liberdade. "Sera o

grande fórum de debates dos
anseios latino-americanos,
na defesa da livre iniciati
va e da democracia", disse'
João Baptista. E acrescentou

que a Alapi já ê �itoriosa '

pela adesão manifestada dos

países presentes no Congres
so de Jornais, em Gramado.

DRAMAT-ICA

.-,

A�ejatprà Quesada

JOURDAN

ABRAJORINA

Jourdàri'Amora, do Jor -

nal A Tribuna, de Niterói
(RJ)', presidirá a Abrajori
(Ass6ciação Brasileira de
Jornais do Interior) na ge�tão 87/89, substituíndo Joao

Baptista Santos da Silva. A

eleição com chapa única foi
realizada durante o Congres
so de Jornais do Interior em

Gramado. Em seu discurso de

posse, Jourdan Amora ressaI...;
tau a necessidade de união '

para que a Abrajori po�s�
traçar seus c "os em to -

tal integração. Para isso, a

firmou que'vai organizar um

almanaque com todas as infor
mações sobre os jornais do
interior. Disse também que
"continuarei o trabalho de

-

expansao da en t í.dàd e em to_do
o País".

Delegaçao catarinens'e da Adjori nó Congresso de Gramado.

Móveís rústicos, Ador�os para Decoracões,
Lustres artesanais, Projetos e Orçamentos.

Rua Ltaj a.i , 321 - Fone: (0473) 22-3271 -- Blumenau

.

'
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BOLÃO· MEIO
SECULO DE

TRADiÇÃO
O Clube de Bolão Sexta

ferinos, que funciona junto'
ao Tabajara Tênis Clube,esta
comemorandq 50 anos de exis
tência, no permanente 'clima
de amizade sincera, lealdade
e companherismo. Hoje, 31 só
cios continuan frequentando�
assiduamente, as reuniões '

realizadas todas as sextas -

feiras, para, alem de, jogar
bolão, haver o congraçamento
social. O presidente e Rudol
fo Fernando Soermann.

COPA
BRASIL

Flamengo e Atletico Mi

neiro, Internacional e Cru -

zeiro. são os dois jogos se

mifinais do módulo verde da

Copa Brasil. A primeira ar

tida séra domingo. O segun
do compromisso entre esses

'

clubes sera na próxima terça
feira, dia 19, quando então'
serão conhecidos os finalis
tas da Copa.

I

UM TIT' LO PARA seMAIS
O blumena ense Gunnar

Volmer, em dupla com o mi -

neiro Toninha d Hatta, aca

ba oe dar o terceiro título
brasileiro ao 'automobilismo
catarinense, ao che�r em

99 lugar nas "Duas Horas de

Interlagosl• o reselta�o

foi sufi ciente �ara asseg�
rar o título ã dupla dq
equipe 7esa/Juvena, que man,
teve a maior regularidade I
no certame, alem de vencer'
as etapas de Brasília e Cas
cavel.

/J

ANOS

FJwto-6 do es 6oJtço c..OYLjUYLtO.

NC-6-6O-6 obje.Ltvo-6 c..omUYL-6. -60

<'-

-6eJtao viave..í.-6 c..om O apoio

de. toda a c..omuYLidade., que.

te.VI,doe.s p e.Jtam 0-6

na nO-6.óa joJtnada.

m
GAZETA DO \í\LE

GAZETA DO VALE

( O M UNI ( A ç Õ E S L T D A.

BEC A UM PASSO

DA 1,� DIVISÃO
A equipe do Blumenau '

Esporte Clube esta a um pas
so ,da dua classificaç�o pa=
ra a categoria especial, em

88. Basta empatar com o La

guna este domingo ã tarde,
em Blumenau, rio quadrangu -

lar decisivo da Segunda Di
visão. Esta posi�ão do BEC

se fortaleceu depois de um

empate sem gols diante da

equipe do Ipiranga, em Tan

gara, na.última quarta-fei
ra. Da-lhe BEC; Vamos reto

mar na luta e na garra a

condição de equipe de lª Di

visão. A torcida tem parti�
cipação fundamental neste �
processo. Vamos pres tigiar' ,

a equipe blumenauense domin

go ã tarde no Aderbal Ramos
da Silva e brigar pela nos

sa classificação para a Es

pecial. A união faz a força
neste momento decisivo do

esporte profissional do Va
le do Ltaj aL, que se revita
liza disposto a demonstrarT
que o nosso futebol não se

limita ã participação da

Segunda Divisão. Vamos vol
tar 'a moscrar nossa poten -

cialidade!

BlUMENAUENSES
NA SÃO SilVESTRE

favorito -

por apenas se�s

segundos de vantagem, IDar -

cando lh2min.39s. Dec.lis e

Ivonete, alem de terem gan
ho a prova conquistaram o

direito de ir a são Paulo'

para participar da Corrida'

,de Sao Silvestre, na noite,
de 31 de dezembro, com tudo

, pago.

P'ERDE TITULO

A 4� Naratona, Tealiza
da domingo na Cap í.ta l , com
21 quilometras de percurso,
teve como vencedores Declis
Haciel (Uni d) e Ivo'nete ;

Schmitz (Centromed). ambos
de Blumenau .. En�uanto I�on�
te chegou na 31- posiçao,
com o tempo de lh "in.23s.
Declis vencéu Halmir Carva
lho (�M/SC-Unimed) � franco

CiASPARENSE
Ipiranga 46 X Gaspare�

�e 44. Este foi o resultado
na decisão do título esta -

dual infanto-juvenil de bas

quete, num 'embate, disputado
lance por lance e carregado
de emoção. As duas equipes'
entraram na quadra do gina
sio Frei Godofredo, de Gas

par, dispostas a tudo. Es -

peciaLmente o Gasparense ,

tido, como o grande favorito

por ter conquistado o esta

dual em 86. Ja a equipe de

Blumenau quebrou um jejum

de varias anos sem ganhar '

este título. Dos 16 jogos
a longo do estadual, perdeu
apenas para o próprio Gaspa
rense, na estreia. O Ipiran
ga chegou ao título com Mar
celo', Marcelinho, Sergio �
Mauro, Sergio Kath, Conti ,

Richard"Allysson, Flavio,
�Hostin, André e Fabio. Alem
'destas duas equipes, comple
taram o quadrangular o Dio-='
cesano de Lages (ficou em

terceiro lugar) e o Bandei-'
rante de Brusque (49).

� �����-

!��MARCELI MALHAS

1CAMISAS - CAMISETAS -

l· MOLETON E MEIA

l LINHA INFANTIL E ADULTO

!
1 aústria Malha. COnfecci........

'"
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