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GASPAR - BLUMENAU - INDAIAL - llJKJI'A - T:r:MOO - ASCURRA - RODEIO

Na foto acima o jovem GUILHERME dos SANTOS '

CORDEIRO falecido no último dia 19, vítima
de acidente automobilístico. (PÁG.3)

DER ASFALTA
RODOVIA, EM
GASPAR (PÁG. 5)

Flagrante da Assinatura do Contrato de Serviços

RoDEIO CRIOULO
jÁ rt:M fAVORI10 ...

LEILÃO DE
VEíCULOS

,
.

EM .GASPAR
E ASCURRA

Pags. 4 e 5

RADIO UNISUL E A REALIDADE DA MICRO
PEQUENA EMPRESA CATARINENSE

A Radio Unisul ( ex-União AM )' leva ao

ar todos os sábados das 13 às 14hs., o

programa "A REALIDADE DA MICRO E PE�
NA EMPRESA ". Com reportagens,entrevis
tas, notícias, debates, informações T

técnicas e gerenciais, o programa que
é produzido e apresentado pelo presi -;
dente da FAMPESC E JORNALISTA SILVIO
RANGEL, está dominando o horário e me

xendo cam a classe em toda a área de

abrangência da UNlSUL • E já' que esta
mos falando da Unisul, aproveitamos �
ra cumprimentar o Dr. Carlos Alberto T

Roos , Pelas modernas instalações Em

fase ,final de elal:x>ração, na Rua Ange-
.

lo Dias, com mudança do atual, endereço
na Rua Sete programado para muito br�
ve .
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OS INDlOS DO VALE DO ITAJAI - Z9 PARTE

No segundo semestre de 1905 o mesmo fo i chamada p�
ra lllumenau e veio, fazendo algumas investidas ,

acompanhado por ZO homens. Teve algum sucesso,pois
conseguiu capturar duas mulheres seis rapazes, c ín
co meninas e oito cachorros dos indios e os trou�
xe para Blumenau, mas nesta ocasião ele perdeu o
seu cunhado Inâc io c-mor to COI1l uma flexada. Isto
aconteceu em novembro de 1905. As mu l heres ficaram
internadas no tol�gio das Freiras, aprenderam at�
a falar o alemão, mas mais tarde fugiram, retornan
do ã sua tribo. As crianças foram adotadas por fa�
mil ias blumenauenses, mas algumas também consegui\
ram fugir e algumas morreram logo. O governo deci
diu construir dois postos de atração em Hanmon ia ,

um no Rio Kraul e outro no Rio Prata, COIII presen -

tes e ate um gralllafone que tocava o dia inteiro IIIU
s ícc s . Os postos foram o s sa l tado s e queimados, a te
o gramafone não escapou. (I posto do Rio da Prata
foi novamente construido e a direção fl.OU ã cargo
do Sr. Eduardo de Lima e Silva Hoerhan. O mesmo se
fez acampanhar por um i nd i o paranaense, já domest i
cada, de nome Preie, que enlendia e fa l ava um pou
co o dialeto dos i nd i o s catar-inenses . Seguindo as

instruç�es do General" Rondo", Eduardo procurou os
ind io s., sem armas. com muita coragem e paciência,
conseguindo a tra ir alguns ao posto. 'Com o tempo

r; o estado catar ínense, vem sofrenJo, por nilo ter

represcnwçilo corxl iqna a nivel estadual e nac ional.
OOIi1 série de at.ropol.os e pcrco Iços .tiajn v

í

stzi os

.iJlc.idcnLcs que' ccorron, com qiovo de uriuc.í.ros , no

sul.nrov.imento de grevisL:ls e para 'zaçiio das ativ:!
dados no t.ranspor ce coletivo da capital . O Pl.ano

Collor,na re",.lidade,nãaJ,tr5.s nada de novo, a n50
ser o fato de que mexeu 11.:1 poupança elo povo e ti
rou o direito, de qu(.� tinlu mais de Cz$ 50.000,00
utiliza-lo, o que vale dizer que adentr-ou à seara'
alheia, sem pe:Jir licença, e sem nenhuma r<1:.:3:o , o

que pode ser cons ídcrado Incost.Ltuc íonal, (se Lou

que a constituição não anda serxlo respciteu:1a por
parte da União ) !lUS que, nada o povo rode Iazer '

atuo lmcnt,e para &'U'Ii1r este arlJltrio,pois até a [DS
s i.bi.Lidado tie se dcferclcr do golpe lhes [oi núpJã
de anto-nrio , com ,IS rued ídas WllüUilS pelos autorcs

'

do plano que se prevení.rtuu, .írnpo.l írxlo qual.quer L1t�
tudo Loqo.L contra o governo neste C'IS0. 1\lém dos '

ueL:llhcs aciJIla cit.:ltlos, tO"IOS l:._-UI1lJÚ.a o prolJluna re

Llcion,,"::o cum. ilS anoresas estaL:lis catarinerlses, Õ

que a toque, de caixa, e�tão sendo trans[erldas ,

JJLlr.:l outros �st.ados do Sul, ou ,:d:ô filCSíllO �j(!11JO c..�

tinws . C).1\.::J11 �-tCo.ui.:x..1rt1D os llotic.i.3.rJos, salx) lJ.'.lC'
os (Jue eSL;}o, L:mw pq GoverllO do J:;s·L:luo, callo ·no

da Un.i5o, n....;o tem C.:\ .fe p._lra tcr.t.:u:- mudiu� o qU.:.1 -

dro ,lJUC Ol;t:: se .:Ji)rcsc:ntai visto que, 1'1:10 ·p�)Sf:LlOll
'

rC'prt:sl.:nbLl.vi.d�1dc,:-:;.iJlIpJ.CSlUL:i'ltc ror L.lJ.L.a de LJl'.i.o'
e din.::U:tiSIllO, e 11l1lit.o d':'les estão n3. IXlIIticu,il �+�

FERNANDO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO r.ImA

'ludo em materiais de construção
Hidráulicos e Elétricos.
Rua 21 de Abril 161 - Carijós
FDNE: 331529 INDA:mL=-(:_.=SC;.;:;..:...);_'_--'
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GAZETA DO VALE COMUNICAÇOES lTDA.
CGC 75401224/0001-04 INc Mun. 980
Sedes: GASPAR/SC-AVENIDA DAS COMU
NIDADES-CX. POSTAL 52 - B1umenau7
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Fone: 0473-227407 - INDAIAL/SC
Rua Maria Simão, 279 - Fone: 0473
330523.
DIRETOR E EDITOR: SILVIO RANGE�
DE F1GUEIREDO � R�/DRT/SC 052

ERICH STANGE

apr-endeu a l Inqua dos mesmos o que facil itou muito
o seu trabalho. Teve sucesso. terminando COIll a

emancipação dos indios por vo l ta de 1915. Ficou 42
anos '. dí reçâo do posto. O ultimo a s sa l to regis -

traJo foi dia 15 de junho de 1914 no ribeirão Li
berdade. O taLaI de brancos mortos por indios foi
de 41 pessoas e mais 22 feridos. Forillll registrados.
Gl assaltos entre 1850 e 1915. E d ifIc i l saber
quantos indios tinha no vale do Itajai, mas calcu
la-se entre 150 e ZOO pessôas da tribu dos Xoklen
gs, descendentes dos Aymores e Tapuyas. Os homens
adultos tinham os labias· perfurados por bodoques e

por isso foram chamados botocudos. Estes viviam em

permanente guerra com ·alguns grupos vindos do Para
n�, chamados "Coroados", da tribu dos Caigangues :
devido o seu corte de cabelo em forma de corôa. Os
dois grupos falavam dialetos diferentes, mas pare
ci :os. Os Botocudos como os Coroados eram chamados
pelos imigrantes como Bugres. Tinham uma estrutura
baixa, cabeça larga, -�ros largos, cabelos pretos
e a pele bronzeada. V" .am exc 1 us ivamente de caça
e pesca.e pequena� roças de aipim. Atacava( srnoen

te de d i a , casas i so l ada s e sempre em pequenos gru
po s , Os ataques eram feitos para roubar , ma tavaiii
s6 para se defender, nuando eram agredidos ou pilra
defender as suas arca de caça.

nas para poderem estar no poder ou si.!nplesmente
d í.spor de um Elll[K�JO cm sal.âr íos al.tos .

Pdra o p:'jVO, rC.:11mcnte nad.i !:-X)lll:-�", sen210 rcs.iqn.:tr-
se (For CntlU,UlI:O) e tentar dar o Lroco J1.1S prôx

í

-

mas cleiçõc>s. Collor, est1i fczorxlo cxathmenco o

CJue Iuz
í

a &u:lley (de inli'JL,,;L:1 IlICll:éU:iil ): achat.an
do saLâr.ios e dc.íchzucío o polire tr,:lLnlllCldúr a mcr>

cê dos aprove í.t.adores que aparentemente desaparece
ram.mas que vê-se ban que a.irria cstâo ai, aos rnon

tes .cocranüo juros, e fazendo do povo maí,s urna vêz
lUH saco de pancadas , Talvez, esta euforia jl1ici"l'
do pl.ano já esteja se osqotando e os pa í.s D Bra -

sil Nov<J, acabem por ver que est..'l ljificil enfron -

tar estzi lxura , com in[lilçi'io ex i.st.ento e o sal.âr ío
sau aument.oç reaL . "Deixa estar llrasil (j5. dizia a

avó de um amigo meu), nada como um dia atrás do
outro . N50 vai trer awuento dos conlxrst.Ive.í.s ?
O Al.cool estE.· faltando. Será que 0'Ç; preços n�o au

mentar.io .? E ilS micros e peXJlICl1.:IS Empresas, que e:c;

tão no sufoco, ueven.lo. niais que as Cillsas, e san
Õ

capital de giro para =ntinuéIr pnxluzindó ? fI\..é
tlllanlo agllenL-u-cm:Js est.a situilçilo ? fls eleiçocs es

tão [.Dr perto / Tenui.nanJo a copa do l'lllndo a (.'oisã
vai ficar mais clara! pxovavelmente'=meçará elai
nHis wu ],:krip).o na busca ele votos e só os llleJ10S in
[orlll<Jt]os estarão !lUis umil vêz,votiln:lo naqueles que
eletElll o p:xJcr . Os ntilis C11tcrilidos, dar:aõ nas

Unias o b:O<..u a que tan d:i.reito os candidatos ua
UniJo �

COLUNA DA

TRADICJ(O

Buenas tchê! Bom falar novamente de
tradicionalismo, principaJmente cam '

tantos acontecimentos marcando a nossa
.

região. Dando continuidade as datas: 2
de abril de 1776 - retornada da vila de
Rio Grande, pondo fim assim a uma dani
nação espanhola de treze anos. -20 de
abril de 1835 - instalada a primeira '

assembléia provincial de são Pedro do
Rio Grande do SUl. Rmto Impor-tanta- o

Xiripá (t.ípo de calça gaúcha aparentan
o um fraudão) não é roupa de mulher.

f'; claro que cano a l:xJmba.cha, atualmen
te é usado por todos, ma.s o Xiripá vem
da guerra dos farrapos quando os far
roupilhas em canbate acabavam por ras

gar suas bombachas e na hora do apertO
ter que improvisar algo. A solução foi
usar o pala corro a um fz'audâo, Portan
to os hcmens não 00 podem caro devem T

usar o seu Xiripá sem medo de se cem

praneter.
Dia 19 de abril se comerorou can a nor

mil po.l.ênãca o dia do llrlio. Pois é de
le que se aprendeu o uso de bol-eade1
ras. Os. indios Charruas costumavam li
sá-las nos pampas , E usavam-nas com '

, uma des-::reza Imponêncãa surpreenden
te que felizmente foi herdada IXJr al
guns dos seus descendentes, mantendo a
tradição.

Um forte Quebra Costelas

Carolina Toledo

PERIGO A VISTA 1
A conhecida ":MEMjRIA CURrA" do brasi
leiro, é sem dúvida fruto da falta de
consciência :r;:olitica. TÓda e qualquer
obra plblica é na verdade um ato :r;:olí
tico, emanado da vontade pJp.llar. Q.lan
t, �3.ior o interesse, mais lin:r;:ortante
é a obra. Por isso ninguém em sã cons
ciência p::xie, através de um simples a

to de vontade, anular oompromissos as

sumidos, frustrar-sonhos e esperanças'
de toda uma cormmidade. Estamos afir-'
rnarrlo tudo isso, pJis segundo informa
ções fornecidas pela NASA, o fenâneno'
conhecido :r;:or EL NINO, pJssiveJmente '

se fará presente, neste inverno. Este
fenémeno atmosférico, tem sido o maior
causador das grandes enchent-� no vale
do ltajai. Só para reavivar a memória'
dos atingidos, as tragédias de 83 e

84r, ,
serviram de base para uma tanada'

de :r;:osição do Governo Federal em dar
início às obras de contenção de cheias,
nesta região. A grande expectativa ge
rada de inicio com a esperança de que
enflin estaríamos tcrlos livres ao terri
vel_ flagelo das enchentes, com o Itérmi
no das obras. Ledo engano,bastou
tão somente a'troca de gover�o,e
o raio paralizante do Presidente 001-

PEDRO NELSON

lor, afingiu em cheio Em cheio aqui-,
lo QUe era a única solução para o gra
ve problEma e que tantos.danos já ca�
sou na esteira marcante das cheias,
ocorridas nestes últlinos anos.
Neste manento., precisarros reconhecer a

coragem e a saga de Paulo Baier. A d�
terminação empreendida :r;:or este cida-'

dão, numa das diretorias do DNOS (.ór-'
gão extinto pelo governo Collor) foi'
fator decisivo para que as obras menc_!
onadas atingissem o estágio atual,quan
do foram paralizadas sem maiores exp1J
cações, Cano se já não bastasse tal a

to, pJucas e frágeis reações foram es

boçadas pelas autoridades cempetentes.
A pJpulação, desOrganizada e incons- '

ciente, muda assiste tal espetáculo, '

tangida por um oornodismo histórico,não
tem p::xier de rec �ó diante de gov�
tes e representantes , desoompramissa
dos com a d. ura realidade de nossa

'

ccmunidade. Os nossos (?) deputados e

senadores, covardes e escondidos no jo
go pelo�r::oder, se apequenàm diante da
verdade e do perigo iminente de vennos

mais uma vez, BLl;.1ITlenau e regiãõ, mer'E.
lharem nas águas' turvas do rio lta-'

jai Açú.
.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A MORTE -DE GUILHERME

Guilhenne despede-se dos amigos e in

terranpe sua cavalgada.
Dá de rêdeas no pingo e diz adeus aos

canpanheiros.

ACIMPEVI DE INDAIAL PROOVE REUNH\O

INDAIAL- Urna reunião-jantar foi rea
lizada na quarta feira última reunindõ
mais de 100 micro e pequenos empresârí,
os, de Indaial. O encontro aconteceu T

na churrascaria Prada e teve o objeti
vo maior de fortalec� cada vez mais q

Ac.impevi no municipio.
Estavam presentes 5ilvia Rangel, pr�
sidente da Fampesc, pedro Cascaes Fi

100, o diretor da Associação de G:ls:p:rr
José Roberto Denmer e o Pr�sidente da

Ac.impevi de Indaial Marina JaCj_'lles, que
conduziu os trabalhos na reunião.A Im

prensa, também marcou presença.atrravês
das Rádios Unisul de Blumenau e Clube

daquela cidade, e o jornal G:lzeta do
Vale de Gaspar .

Num clima de cordialidade os micros e

pequenos Empresários fizeram um congr�
çamento muito .írnportarrte para as pre
tensões da Classe, onde na ocasião as
suntos da maior rel:evancia foram abor=
dados,

.

dúvidas' foram esclarecidas e

muitas informações foram passadas aos

que lá canpareceram. Na próxima' sena

na, haverá eleição da Diretoria de :ri1
daial, para mais um perío:lo de dois T

anos, e deve acontecer FOr aclamação a

reeleição do empresário Marina Jaques,
hanem de grande influência no meio em

presarial da reqião.

g}J
GAZETA DO VoLE

15
ANOS

IDOg)S DE GASPAR CONFRATERNIZAM-SE

Gaspar perdeu no dia 19 últ.írro , um de
seus f.í.Ihos , o ainda adolescente Gui
Lherme Santos Cordeiro, de 14 anos de
idade.
Guilhenne, era f'Ll.ho de Norival José
Cordeiro (Vavá) e de Ivonete Cordeiro.
Ele çlirigia seu fusca no t.recho conti

nuação da Av. das Cammidades, na Cem
panhia de seus dois primos: Fabrício T

Guilherme Pamplona e Adriano André dos
Santos, quando colidiu can um post;e, '

tendo morte instantânea.

GASPAR - Na foto· qrupo de idosos ,

. do "9airro Coloninha, Em' uma de suas re

unióes quinzenais, realizadas desde o
mês de OUtubro do ano :passado. A fina
lidade é urna maior tegraçao entre sI
e a canunidade, sob a coordenação das
estagiárias do Curso de Serviço Social
da Furb, Sílvia, Rosati e Zenilda Wer
ner da Costa, em convênio com a PrefeI
tura .Municipal de Gaspar. Reuniões I
dênticas são realizadas também no B6r
·to Arraial, Rua Frei Solano, Beco Ja
có AlEmão e Rua 7 ..

Guilhenne despede-se dos seus amigos e

abandona de vez a cavalgada no dorso '

de seu pingo tostado. Uma viagem curta

que se encerra, mas que no seu trans-'
curso foi acompanhada pelos inúmeros a

migas, numa série de aventuras que vâO
deixar a sua marca nos caminhos por

'

onde passou. G:lroto saudável e muito '

canunicativo, vai ser sempre lembrado'
cem admiração por todos os que o' 'conhe
ceram e cem saudades pe.los seus entesT

queridos.

JOCA P,ôMPLONA CavOORA 80 ANOS

Com ma festa no Clube Carijós de Gas
-;-

par, foi ccmemorada a passaqem do aru

versário natalicio do conhecido comer
ciante aposentado Sr. Jaca Pamplona ,

que no últ.tmo dia 17 de Maio completou
80 anos de idade.
A repJrtagem da G:lzeta, conversou cem

o aniversariante, oporrtnrddade Em que,
nos falou de �a vida, passada sempre
nas atividades do canércio instalado '

na cidade que o viu nascer.: Gaspar.
O seu Joca, Como é conhecido, por um

ex-prefeito, disse-nos que uma vez, há

CICLISTAS

muito tEmpJ atrás, foi convidado para
assumir um cargo de Delegado de Poli
cia coisa que não aceitou, devido ao

seu próprio gênio benevolente, que não
se afinavam corn as lides po l.í.c.Laí.s , de
vida até mesmo ao seu tEmperamento caI
mo e :paciente.

-

80 anos de vida. 80 motivos para se

sentir feliz ao lado de seus famili -

ares.

Parabéns a você! Mli.....
·

tos anos de vida
são os desejos da t1uona da casa.

UM PROBLEMA DE GASPAR

Não, não é exatamente todo o ciclisté!' ra-mâo , o que atesta clarament-e o ris
da cidade, que tEm cul.pa do que

.: aconte co que correm, poí.s desavisados estao
ce no perímetro urbano princi:palmente T

sujeitos aos mais diversos. t.ípos de a
nas horas em que saem das fábricas. cidentes, devido o alto movimento . deT

Gaspar, tem um problena que pode ser sé . tráfego existente naquela via.
rio, se não for tomada uma posãçâo pJr Vamos dar olhadinha para este caso, an

parte dos guardas de trânsito. tes que c;,_ualquer desastre possa ocorrer,
Muitos, pr.íncí.palmente os que trabalham ceifando vidas.
na "Linhas Circulo", saem de lá, e des Está dado o recado. Vamos procurar um
locam-se para o centro, andando na con jeito para sanar o probl.ema?

JB -Madeiros
MADEIRAS DE LEI EM GERAL BRUTAS � BE
NEFICIADAS.
PREÇO.J ALIDADE E ATENDIMENTO SOS
MEDIDA. CONFIRA.

Rua Barão do.Rio Branco, 644 - Fone 32-0678
Caixa Postal.lB? - GASPAR - Santa Catarina
.2'

Rcx:1. Jorge Lacaua.
DIVISA

GASPAR!BLú1v1Ll.JAU.
rsi , 22-0323.

• � • � • .. • • • a .�.. • .. • .. • • • • • .... ....... • ::.. ........ A. .. _

SABOREIE O MELHOR ESPEID CORRIDO DA'
REGIÃO.
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GAZEI'A DO VALE

DECr�LO N9 674/90 DE 06/04/90.
l\'lU/\LIZ/\ O V7\LOH VENl\L Pl'J<l\
j;l'ElTO DE c:JiJ.cUI.D lD-IPl'U E
Df\--OOl'I\!\.S---pj�JVÚ)-f:Nc-il\S-.--

Pi:Df(O. r--K)SER, .

Pre�eito !-iuillcip:ilue l\s6"u-r---::l-;-no uso
de suas atribuiçoes Leqa

í

s e do acordo C<.111 os art i.
gos 152 e 161 da Lei n9 29 de 29/12/66.

-

mourl\
l\rl:. l'? - Ff.caru atuali:.:illloSos v�lores venais para
efeiLco de cálculo do tmposto Pre:lial e Territorial
Ur'Lano , conforme segue:

P/\Hl\ 'l'ETmENOS
Zona L COIll]Jrl'ellde: peiFnêLro U:dX1I10 pr im.í.t.í.vo e
ma i.s parte da 13H-470, no valor de Cz$ 18,00 ao m2.

"<211il 2. Compreende: Ba.irro da Estilçiio, r�ilJeirão
Soo P.::tlllo, Vila Nova, nua Ver. Aldo V. Pintarelli'
e outras partes do perímetro não enauadrados no 1
teu ou zona 1, no valor dê Cz$ 12, OÓ ao m2.

Pl\W\ CCNSl'm.lCÕES
l\LVENi\IÜA---�US'l:/\s:üNS'l'I�I::S_.DE:

1. Zona 1 c/ cal
çamento p/ m2

2. Zona 1 s/ cêll
çamerito p/ m2

3. Zona 2 (Fora
do Centro) 387 00 327,00 141,bo

4. C'Xll]:Ões dest.ínados a :t,JlS Lndustrr í.a.i s e/ou <X)

merciais a base de cálculo será reduzida para
.

Cz$ 141,00.
1\rt. 2<.' - O s í.stxrna de câ lcu.lo do Irnpos t.o 'l'errito
rial

_

irbano scr5 o Sl,x_-tl]Nl'E:
-

-

Ter�eros _

c/ até 50 metros de fundos sem r'cdaçâo.
- de Jl a 200 metros de fundo 50% de redução do va
lar venal.

-

- além de 201 metros de fundo 80% de reduçâo do v�
lar venal.

r--ll\DEIT<l\

516,00 , 456,00 246,00

420,00 387,00 189,00

Dl:C1,ElO N9 674/90 - Fls. 02
iS0�sc(Jnto -hC)\Ialor Vena.L
L-'fern,;ilõ montanhoso. -: 20%
2. 'l'�·:t;eno sujeito facilmente a enchentes ou irnpró

pno p/ constzuçao ..................•...... 40%
/\crcci,Il!'"�_s ao Valor Venal

ACRlX::n-DS AO Vl\WR VEN1\L
1. Rua cem terrenos beneficiudos =ni asfalto ou ou

tro tir.o de pavimcntaç.=ío 40i'
Art. 39 - No sistenB de cálculo.Oo valor venal re

lativo as construções serão observadas as se<JU�
tes rcdu)'ões:
1. Os· il1loveis desti.nados a ativi.c.léldes =merciais '

ou industriais terão a raJução de 50% do valor. ve
nal.

-

2. Os prÉdios com mais ele pavimento 'terão rooução
de 50% no segun:1o pavimento e oos de:nais de exis-
tirano

.

3. Os prÉdios EI1l nBU estado de conservação terão
re::l.ução de 30% no valor venal.

.

Art. 49 - Os terrenJs agrículas cancelados do IN

CRA, pagarão a taxa de Cz$ 500,00.
.

Art. 59 - Este Decreto entrará Em vigor na data '

de_ sua pillliçação revogadas as ·disposições ElTI =n

trar�o.
Prefeitura Nunicipal de Ascurra, Em 06 de abril
de 1990.

Pe::l..ro l'bser
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto Em 06 de abril de'
1990.

Pe::l..ro Zonta
Secretário Exp. Pessoal

DUCRLTO N9 .683/90 DE 17/05/90

PRORROSI\. PRAZO PARA O PAGA
MEN'IO Dl\ 19 PARCELA. DO IPTIJ.

PEDRO mSER, Prefeito Municipal de l\scurra no uso
de suas atriblições legais e na cortforrrridade do cf:,
digo Tribltário Municipal;

-

DOCREI'A :

Art. 19 - Fica prorr-oqado para o dia 29 de junho '

de 1990, o prazo para o pagamento da 19 parcela ou
total do IPIU, can o valor do Bônus do 'I'esouro Na
cional (B1N) de março de.1990 (glN - 29.5399).
Art. 29 - Este decreto entrará em vigor na data de

�a p.lblicação revogadas as d.Lspos.içôes EIl1 concrâ
r1.o.

Prefeitura Municipal. de Ascurra, em 17 de maio de
1990.

Pedro Maser
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto na Portaria da Prefei
tura 0".: 17/05/90.

Constantina Tanelim
Resp. p/ expedãento

DECRLTO N9 6,8/90 DE 23/04/90.
ESmBE;LECI:: PMZOS Pl\Rl\ PAGA
Fllitjil)JX)T.p.'f�u-.

__ o

Pe::l.ro �bser, Prefeito Mwücipal de Ascurra, no u

so de suas atr íbo íçôcs 1€_'9ais e na conform.idade .

do Código 'l'riliu!:.cn-io �1unicipal.
DECRSTl\ :

Art. 19 - O linposto sobre as propriedades Predial
e Territoriill Urbillla (IPIU) do exercício de 1990,
poderá ser re=lhido EIl1 até duas parcelas de se

guinte fonna.:
1. Até 15/05/90 - 19 parcela ou total do IPlU,=m
o glN de março de 1990 (29.5399)
2. Até 31/07/90 - 29 parcel,,: cem o BTN de abril '

de 1990 (41.7340)
Art. 29 - Este Decreto entrará EI1l vigor na data
de sua fUblicação revogadas as d

í

spos íçôes EIl1 con

trário.
.

-

Prefeitura Municipal de Ascurra, em 23 de abril
de 1990.

Pe::l..ro M:Jser

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na por tar í.a da Pre
feitura EI1l 23/04/90.

Pedro Zoní.a
5c...ocret5rio l:;"p. Pessoal.

LEI N�' 546/90

LBS 'MUNI.OPAlS· >/ DE .: :ASCURRA-'",--._.�·25;..__..:..:..:.::.MA:..=::IO::....:::J.;;;;;;;..990�P��G.'�4
PREFEITURA MUNICIPAL DE .ASCuRRA

EDITAL DE CONCXl�IA NR 01/90
ALIENAÇÃO

O Prefeito Municipal de Ascurra
CX)I'[lUJlÍ_ca aos interessados, que se

acha aberta até as 10 horas so dia
25 de junbo de 1990, na sede da
Prefeitura, na Rua Benjamin Cons-'
tant 221, concorrência plblica pa
ra a�ienação dos seguintes bens

-

considerados inservíveis :

A-OI (uma) càçamba Basculante
marca Grahl, B-02 (um) MJtor marca

Perkins, a Diesel, ano 1978, C-OI
(uma) .Cabine de Caminhão IXrlge,ano
1978, Cor Azul. Os interressados
poderâo obter a integra do e:1ital'
e demais informações diariamente' ,

no borâr.ío de expeddent.e na prefei
tura no endereço supra citado, eS

Ttando os bens a disposição para
vistoria na oficina mecânica vica
1tda., neste Município de Ascurra ,

Prefeitura Municipal de Ascurra
em 21 de maio de 1990.
PEdro MJser

Prefeito Municipal

L E I N9 546/90
---uE 30704796-.--

1\U'lD�IZi\__A'l'\JJ\l,I�QSO DE DEI3ITOS

.I:: HESPEC'fIVO Pi\Gl\t'1ENTO .

PillHO illSER, Prefeito Municipal de Ascurra ,

Faço sal_?er a talos os hahí.tnnt.es deste Mwücípio '

que' amara MW1icipal aprovou e eu sanciono e pro
rnulgo a seguinte lei :

-

Art. 19 - Os débitos de exerc íc íos arrter rores r'eco

�1ecidos através da lei nÇ> 532/89 de 10/07/89,' ser
ao pagos pela Prefeitura de 1\scurra, atual í.zados Õ

mon�tariamente de a=ruo ccrn a variação do tesouro
nac�ona1 (BTN) ou inc.lexador que o sullstituam con
s�derandü-se cano base para o cálculo da variação'
o mes de fevereiro de 1989 ..
Art. 29 - 1\ variação E'J1tre o valor orig.iniil e o to
tal calcuLado corrigid.:ullente e a ser rutgo. terá i1

seguinte classificação :

3192 - Despesas de Exerclcios Anteriores .

Art; 39 - As despesas oriunlas da presente lei cor
reril lXlr conta de dot:,;,r;ão própria =nstante do ar:
çamento vigente .

Art
.. 49 = Esta lei entrará .Em vigor na ci... .__a de SUil

p..iblJ,�açao revogadas as disp::lsiçoes EIl1 =ntrário .

Prefeltura Municipal de 1\scurri)., an 30 de l\l.;ril
de 1990 .

Pedro M:Jser
Prefeito Municipul

Publicada a presente lei na p:lrtaria da prefei.tura
EIl1 30/04/90 .. -

Pe:lro Zonb'l
Secretário Exp. Pessoal

L E I W? 547/90_
DE 30/04/90.

CRU\ [; COWl\LIDl\ ES'l'AflELOCrMENTOS DE ffiUCAÇi\O

PEDI'lO M)SER, Prefeito Mwücipal de Ascurra

Faço saber a tcdos os habitantes deste MWliclpio •

que a câmara Municipal aprovou e .eu sanc iono e pr::!
mulgo zi seguinte lei:
Art. 19 - Ficam criados ou conval ídados os sequín
tes estabelecimentos de e::l.ucação na área �1wücipal
a) Escol.a .Isolada Nunicipal 'l'en , CeI. l\maro Mec.lei
ros de vasconce.los , localizada no IJairro Vila Novai
b) Escola Isolada IvIunicipal Ribeirão Santa L'<.>rbara
II, localizada no Rib. Santa Bar'bara II.
.c) Jardim de Infância "Pref. Gelindo Testoni '; lo
calizado à Rua Dom Bosco ;

d) Pre-es=lar D.lolanda Poffo, localizado no Ri -

beirão Santa IJa.rh.>ra;
e) Pre-Es=lar pequeno Principe, localizado à Rua

Jorge Lacerda ;
f) Pre-Escolar Balão Magico, localizado no lotea -

menta Monte Alegre; .

g) Pre-Escolar "Tio Pat.í.nhas", localizado na. loca
lidade de Vila Nova .

11) Pre-Es=lar "A 'Iurn.., da l'nl�ica", Local.í.zodo na

Iocal.ídade de Ribeiriio são 1'ilu1.o .

i) Creche "Dona Julia ThJnelli " localizada no Bair
ro da Estação à Rua Indaial .

-

Art. 29 - Esta lei entrar5 Em vigor na data de sua

puLlicação revc�adas as disposiçoês EI1l contrário .

Proteit.uru Nwücj_pal de Ascurra, €ln 3 O de l\b.r .i.L de
1990 .

.

Pcdr'o lVJÜser
Prefei 1:.0 Muni.cipal

Publicada a lei na por Lar Ia .da pr'cfo.í.turo cm

30/04/90 .

Pedro Zonta
Secre��io Exp. Pessoal

D E C R E T O N9 673/90
DE 06/04/90 .

l\'lUI\LI7J\ Tl\Bl:LI\S DE VENCIMEN'lDS .

Pedro r--loser, pr'efc.íto Municipal de Ascurra, no uso

de suas atriLuiçx)02s Leqa í.s e .de acordo com o Art.
29 da lei n(�' 528/89 .

DECRE'l'A:

Art. 19 - Ficam atua Lí.zadas e11 84,32':; as tzibc.Las '

1,11 e III da lei n9 486/88, conforme sequer

'1 '1\D1!:Ll\ - I
NYVm:Sl)I;VENC. [).)S SJ:JNIIX)RES POIIL lCOS NUNICIPl\
IS'-'
NrVüs

01 ......•................•..•.
02 ....................•.......
03 ......•.....................

. 04 •...........................
05 ......•.......•....•.•......
06 ...........••..•......•.....
07 ...•...................•....
08 '.

09 .....•....•...•..•.........•
10 .

11 .......•..............•.....
12 ..............•......•.......
13 ...........•................

Vl\WR

9.572,57
10.407,41
11:840,18
15.952,25
24.435,98
2G.572,90
27.608,44
30.609,23
33.153,91
·11.334,41
!JU.682,80
G(,. S73, �7
'/6.145,97

'l'l\I3I::LJ\ - J [ - HJl\çOí�S Clv'\'['IF1C'l\i)i\��:_
NTVELS WJ.DR

FG - 01
FG - 02
FG - 03
FG - 04
FG - 05

4.349,38
5.798,98
8.701,75
14.501,56
17.402,17

'lWllJ\ - III - SERVIDOReS IID:;IOOS ?HD ESl'A
'lU'LDS DOS FUNCIONlIRroS POBLlCOS �iüN1clPriIS
N9 CARGOS
or
01
01
04
01

m�JCMT�Q'S_o N1VE:IS DE VENC.
Tesourejro --------osr
Secr. Exp. Pessoal 11.
Contador 12
P fes. NonualistJ.s 04
Lscr í.turâr ío 06

SERVTIX)RES m:r; IDOS PELA C.L . T

og----servel1tes de Es=las 03
01 SupenT. Local CNAE 07
01 Ze1éldora Paço HLm. 03
04 Profes. Nornlalistas 04
01 1\lL'{iliar l\drninistr.:ltlvo OS
01 Assistente l\uminisLr<.Ji:.iv" 0(,

CARGOS ];,,"1 CCNISS,'\O

01
01
01

08
02
02

Fiscal Geral
Secretário dil J.S.M.
Escrit. Disp. di). Just. Eleit.

muu,'!U N9 673/90 - Fls. 02 de 06/04/90. -

Art. 29 - Esté Decreto entra em vigor na data de
sua publicação cam efeitL_ a partir de 19 de abril
de 1990, revogadas as disp::lsições ati contrário.
PrefeiL-ura Municipal de l\s=a, EI1l 06 ele abril de
1990.

pedro M:Jser
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto Em 06 de abril
1990.

de

pedl:o Zonta

Secre�io Exp. PessoalCooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RODOVIA JORGE LACERDA O NÃO DE SCHÉ

PREFEITURA DE GASPAR
lEilOA VEíCULOS .

PREFEITURA DE ASCURRA DÁ
84% AO FUNCIONALISMO

O Diretor do JO.J::.nal Líder, e fundador laOOrando' o seu traba.lho Lí.terârac
do Ex...Jornal Povo, resolve atacar ago can muito vagar, poí.s segundo ad!
ra de Escritor. lill.vary, nos falou re antou, não +em conddçôes financei
centemerrte Em visita que fêz a rerlaçãO ras no manento para l:J..lblicar o' I!
Gazeta do Vale, que o livro "O ARCO 1: vru. Muita sujeira vai ser mostra
RIS CINZENTO" aborda todas as sujeiras da pelo escritor no seu "ARCO !RIS
pol.Itrícas havidas na cidade de Blume-" CINzmro". E os que tiverEm o"rabo
nau e fala dos "PAVÕES IXXJRAOOS" na preso" que se euíden, poí.s vão ser

Província dos Herinq.. ,( Considerado co citados:pelo "ESCRrroR MAIDrIDlI•
rro o "ESCRI'IOR MAlDiTo" Auvary está e

o Prefeito pEriro Moser (PDT) de Ascur

ra, concedeu aumento nos salários dos
funcionários municipais Em 84% mesmo

'

depo í.s de ter o plano Collor (congela
do. Antes mesrro do plano ter sido ,p)s
to Em prática, Pedro M:>ser, além deT

rejustar pela inflação .nensal, os salâ
rios, ainda contemplou os servidoresT

com 40% de aumento. E por falar no pre
feito de Ascurra, a sua atuação estã
sendo algo de novo Em matéria de admi

nistração, que dia a dia vem se materI
alizando em obras e realizações para o
bem da comunidade ascurrense. Visitan
do o município, constatemos que seu

T'

O Secretário dos Trans,p)rtes José Au

gusto HÜlse, esteve em Gaspar na manhã
de t�ça-feira dia 22, acanpanhado do
Presidente do DER lllciano Presta, onde
assinou contrato de serviço com a Em

presa Pedrita para a pavimentação as

fáltica do trecho de contorno de Gas

par, Rcx:1ovia Jorge Lacerda, numa exten
ção de 2.800 metros, seguido de recape
amento de 15 Km. na mesma rodovia no

T

trecho Gaspar-Ilhota. A canitiva, foi
recebida defronte o Ginásio de Espor=
tes pelo Prefeito MUnicipal Francisco'
Hostins pelo seu Vice Mário Simiente-'

.

kosky, o Presidente da Câmara e Verea

dores, Depatiados Estaduais Vilson VaTI
dal e José Luiz Cunha (Foca), além do
Prefeito de Ilhota José Izidro Vieira,
Paulo Bayer ex-diretor do DIDS e o ex

Diretor Geral da Secretaria da Indús-'

Francisco Hostins, prefeito do municí
pio de Gaspar, vai fazer realizar no

T

prôxímo dia 5 de junho um leilão de má
quinas, caminhÕes e outros veículos, T
num total de 9 Unidades.
Os carros, Em número de 5, inclusivé
estão rodando atualmente, o que, segun
do d.ízem os pranotores do leilão, ates
tam o ban estado Em que .se enoontram ..

os mesmos, bem corro os caminhÕes e ca

mionetes.
O menor lance inicial, Cr$ 80.000,00 '

será dado a 1, Corcel ano 81 e uma Be
lina 82, passando por um Fusca ano 80'
cem lance míníno de Cr$ 100.000,00, .nn

Chevrolet afiO 80 de Cr$ 200.000,00 até
uma Veraneio 81 no inicial de Cr$ 500.
000,00. Além de um fusca 80 por Cr$
100.000,00, tem ainda uma caminhonete'

AUVARY MONTEIRO E

tria e Canércio de Santa Catarina Noe

mi dós Santos Cruz e o Dr. Alexarrlre '

Silocchi, Coord. Reg. do DER.

A assinatura do contrato, deu-se nas

dependências da Câmara Muncipal de Ve

readores de Gaspar, e ap5s, foi ofere=
cido um almoço' nas instalações do Ga�
parense Espcrtie Clube. De lá, os visi

tantes, partiram Em v.íaqem pelo Vale'
do Itajaí, onde cumpriram extenso pro
grama passando pelas cidades de BenedI
to Novo, Dr. PEririnho, Pomerode, Jara=
guá do SUl, Dona EhD:na, Wibnarsuri, Itu
poranqa , além de Luiz Alves, Brusque ,

são João Batista, Rio Encano e Presi-'
dente Getúlio, onde foram tarvm assi
nados tennos de cornpromisso can as Pre
feituras par vímentaçao asfáltica '
de vários trechos beneficiando toda
a região.

F-2.000 com lance inicial no valor de
Cr$ 500. 000,00, bem cano 1 caminhão GM
Basculante ano 73 no valor de Cr$ 300.
000,00 e outro CF-13.000 Ford Basculan
te ano 80 fOr Cr$ 800.000;00.
Também entram no leilão uma Moto Nive
Ladora ano 78 cem inicial de Cr$ 1500-:-
000,00 e um Trator Esteira 78 no valor
de Cr$ 2.000.000,00.
A procura de informações junto aPre
feitura Municipal é grande, sendo que
espera-se que a arrecadação vai' ser

muito DOa, uma vez que os veículos que
serão leiloados estão em mm estado de

conservação.

o leilão deverá ocorrer na própria ga
ragan da Prefeitura, na Rua Cel. Aris=
tiliano Ramos.

'

trabalho está sendo muito profícuo e o

povo manifesta-se satisfeito can seu
'

desempenha, a frente do Executivo Muni
cipal. A Prefeitura de Ascurra, está ..

dotada. de uma ótima estrutura de afOio
cem máquina de Xerox, Telex, ':entral

Tel=fõnica, e ao que tudo indica logo
s�a implantado um serviço de computa
çao, visando agilizar os trabalhOs es
tatísticos, e de contabilidade do munI
cípio. A administração Pedro M)ser,vaI
de vento Em pôpa e quem ganha can isso
é o povo, que soube escolher bem o seu

prefeito.
'

O ARCO IRIS CINZENTO

FLORIAN6roLIS - Um grande baque sentiu
a candidatura da União por Santa Catari
na, can a desistência do PRN, que !, laTI
çou candidato próprio Em todos os nI
veis. Kleinubing, afilhado de Jorge Eor
hausen, que contava cano certa a adesãO
do partido de Sché, está tendo dores de

cabeça, provavelmente pelo fato de que
o Presidente da, Assembléia, disse à Im

prensa, que seu partido não apoiari-a a
União Em manento algum: nem no 19 nem

no 29 turno. 'AD que parece, a promessa,
não vai ser quebrada e o PRN deve peão
menos, (se não levar um puxão de cbre
lhas de Collor de Mello), ausentar-se'
da pol.Lt.íca catarinense, poí,s não vai
decol.ar com as candidaturas apresenta-'
das, sem Heitor Sché na cabeça de chapa
Concorrente ao governo do Estado.

JULIO
MAOUINAS

ML\QJINAS DE COSTURA INDUSTRIAL OVER
LOCK-RETA-ZIG ZAG-CORTADEIRA DE DE�
BRUN -TALJ-W)IiIRAS,

RUA 7 DE SETEMBROJ II46
INDAIAL
TEL, 33-ü08 I

CUrso de Estratégias de Neg2
ciação.

Brussue - SENAIjLafite
Dias 11, 12 e 13 de junho
Horário 15 às 18 horas

19 às 22 horas

Can abrangência até Gaspar e

ltajai.
Temas técnicos lançados após o
Brasil Novo.

Informcçôes e CFAG - Blumenau -I
Rua 2W de Novembro, 543, 49 an

d9Y, sala 45 - Fone 22-5281.
-

NAIl PERCA !"PEQUENA EMPRESA MODELO CATARINENSE"
SÁBADO 13:15H NO scc,

ü (, QIIE<STÃO
Dr: GO�TO

FUNCIONA DE TERÇA A DOMINGO
ATENDIt-'lEUTO A LA CARTE E BUFFET
Atendemos casamentos, antversâ
'rios e reuniões.
Rua: Nereu Ramos 74 - GASPAR
FONE: (0473) 32-0145Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



�CTG :CORAÇÃO DO
VALE EM FESTA

Nos dias 25,26 e 27 de maio, estara mais uma vez
'

611 evidência no erG COração do Vale, o Famoso Ro

d�úo Crioulo, agora em sua 89 Eljição. O Patrão sa
les�o d� COnceição, está se esnerando para uma ' ar
gam�açao cada vez melhor, visando integrar merce
da Ja tradJ.clonal hospitalidade do mAAç!ío 00 VALE,
ao grande cont.í.nqent.e de visitantes, um número es

�ado de ardeu de 20 mil pessoas. Aliás,. a 89 Re
gt.ao ,

_
composta por 38 erGS, e canandada pelo erGT

C<:raçao do Vale, de Gaspar, foi convidada pelo JVIo
v írnento Tradicionalista Gaúcho, e Secretaria de T

ESjX)rte e TUrisno a realizar o 19 Rodeio Interna-'
cional eu Santa Catarina, mas o convite não foi, a

ceito, dev,i.d:? a falta de_estrutura, serxlo que ate
a Sl\N'IUR esta sem cond íçoes para poder pat.roc.ínar '

o even�. O Coordenador da 89 região, Salésio da
ConceJ.çao e o P�esidente do M[�, Dr. Jacó JVIonn,che
garam a conclusao, depoí.s de exaustivos estudos

-

que �o m;:mento, não existe poss í.bí.Lídades para �
realJ.zaçao do evento. BEm, mas o que interessa, é
realrnent.e 0,89 Rodeio Crioulo, que caneça no dia '

25 sext.a+fe.ira can abertura as 15 horas na Cancha
Engelbert Schréll;:Uil, orrle estarão serrlo apresentadas
as grande atraçoes, tais cano: Competições de laço,
desfJ.le de cavalarJ.anos pelas principais ruas da
cJ.dade, 9illeteadas, missa crioula, prova de rédeas
f'andanqos, �1, animação dos poncheanos de Lages e o

GrujX)
_

CUerencla do Pampas. Hais de 300 barracas '

estarao armadas ,no local e � aguardada a presença'
de 150 erGS e PJ,quetes de varios pontos do Brasil
Segundo il1fonu�ções do Patrão Salésio da Conceioao
o C1G do Coraçao do Vale vai fornecer 30 cavalos '

(aporr-eados ou redauões) para as provas de ginete
adas� cavalos , estes, que_já peroorrerélll1 muitos '

rodews 611 Santa Catarina e Rio Grande do SUl der
rubando muito ginete de fama. Cau_prÊ!nios, para T

os lugares de 19 ao 59, quantias El11 dinheiro que
�ri';Jn tle Cr$ 8.09° ;:cro ilté Cd; 1.000,00, ,-,1<111 Lk�
trofeus para as varias nKXlahu,:ues �e sdão disru
t;al:!as.

�

A Peona�a qo_'C1G Coraçao do Vale, se apre=:
sentara, can o simLolo, de luto, por determinaç3:o e.'{

pressa de sua d í.rctor
í

a, on respeito ao [alecilllen=
to d,e _um dos peoes de menor Idado do piquete-mir .im
do CIG, serclo rnoLto �centivado por seus pais Vavá
e Ivonet�, Gu,1.�henne e l.embrado cem carinho pela
sua purtJ.Cl[-lL1Ç;10 011 todos os eventos da tradição '

<]'auchesca, motivo pelo qua l , E;c.r'i.í hanenageado com
uma InJ.s:;:a cr iouIa no dia 27, domingo, às 11 horas'
.Ia manha,

_ Sejam benv.indos e f iquem a vontade. Os t.rad.ic.íona
Lí stas Gasparenses e o povo em gerál vos aguardam'
de braços 'abertos para o 89 RODEIO CIUOOLD DE
Gl\SPAR.

GASPAR
o Senanário Gazeta do Vale, restigiando
os eventos alusivos ao 89 RODEIO CRIOUID
DE GASPAR, instalou nas dependências do
erG Coração 0.0 Vale, no ponto mais movi
meritado da Cancha Engelbert Schrarmn, urria
barraca, a fim de efetuar a cobertura do
significativo aoontecimento que novímen
ta os' tradicionalistas do sul do Pais.

-

O Jornal, estará com todos os seus funci

on�ios e colaboradores,recepcionando os
Peoes e Prendas que se f ízerem presentes
ao .'Rcx1eio, cem um qostoso chimarrão.
Nor� diretor estará oonosco.distribuin
do cempl.ares da Gazeta, apertando mão::::>'
arnig as , abraçando aos que nos derem o

praze r da visita. AlÉm disoo, a Barraca
da Ga, ieta terá durante o transcorrer da
Festa Tradicionalista, urna gaita um vi
o.lâo para dar um clima bem animado, cem

'músicas qauchescas e outras milongas
mais.

JOSÉLIO
ESPORTES

TUDO EN �VUERIAIS ESPORTIVOS_, CONFEC
Ç�ES ESPORTIVAS_, BOLAS_, CHUTEIRAS_, C8
MISETAS PARA CLUBES DE FUTEBOL_, FUTE-

•

rol DE SALAO E OUTROS,'
RUA LAURO [VluLLER_, 79
INDAIAl

MISSA CRIOUlA

A Missa deste ano

, será celebrada Em

memória do tOVEm
Guilherme dos 'San

tos Cordeiro, que
T

teve sua vida ceifa

da, Em plena adoles
cência, ele que era
um aficcionado do
tradi�ionalismo e

que certamente se
'

vivo estivesse, es

taria também p:rrti
ciparrlo ativamente
dos eventos deste'
ano no CIG COFAÇÃO
00 VALE.
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A fu...o acima relEmbra a borií ta Missa Crioula de um dos Ro

deios efetuados pel \ C'IG COI\AÇÃO 00 VALE.

Ac í.ma urna "bueria
'

armada de laço
Salésio da Conceição, Patrão do

Coração do Vale.

FESTA DO CAVALO
Segundo infonnações obtidas com o 'Pa
trão do erG FCXD de cHÃo, Dr. Vitor Al1
derle, a VIII ediç�o da festa do cava

lo foi um sucesso. O pÚblico que pres
tigiou a festa foi Em torno de 135 mil
pessoas durante os quatro dias. A fes
ta foi engrandecida por tradicionalis=
tas vindos de todo pais, principalmen
te da região sul. Com atrações OOIlD:

-

"PORCA WIA E OS TROPEIRI'IOS" i inverna
da rrtistica "ARTES NATIVAS SARANDEIO",
do CIG Minuano Catarinense, de SJ. i do

mingueiras e baí.Les com os Poncheanosf
e os Estancieiros i apresentação de pa
raquErlistas, hipismo rural e a

' presen
ça das seleções campeiras do RS e PR -;
entre out.rú.;; Apesar de se conseguir '

pat.roc'ln.ío depo.í.s do plano Brasil Novo
Lsso não afetou a festa que cresceu Em

relação aos anos.passados. E não 'con

finnando os boatos a respeito da rnudan
ça de sede do erG, nos disse o PatrãoT

que o Fogo de chão aquecerá mrí.tas fes
tas ainda no mesmo local.

I TAIPU LANCHES E FRL'f�
FRUTAS E VERDURAS_, SUCOS_, VITAMI
NAS_, SALADA DE FRUTAS Cav1 SoRVETE,
PIZZAS_, REFEIÇOES_, lANCHES,
NAS 'TERÇAS-FEIRAS - �bCOTO_, QUAR
TA-FEIRAS - CALDO DE PEIXE_, SEX
TAS-FEIRAS CA NOITE) E

.
SABADOS

(AO MEIO DIA) Ut-1A SABOROSA FEIJO
ADA,
RUA DUQUE DE CAXIAS_,45 TEl, 32-1527
GASPAR

•

jQCques,
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTD

JEANS, POPELINE E MALHA

':pos'tÕ DE VENDAS': } -

g�� Mannef Simão, 901
FONE: 33-0970

Junto ao Portal de Indaial

de
CTG

TOK SOM
GASPAR - O sistema sonoro contratado
para o 89 Me,t'O Crio1J.lo de Gasp:rr, es

tá a critério do caminhão de som de TOK
SQ.I1. são 20 caixas de som, 2 micrOfo
nes, três operadores, e certamente da
rão um brilho todo especial as festivi=
dades, e contando cam a locução do expe
riente apresentador de Rodeios Pain, do
Rio Grande do SUl, e do não menos canpe
tente Sebastião de Iages. Aliás, para
contatOs, se existir interesse Em con

tratar o caminhão do TOK SQ.I1, para '
"

Shows, e espetáculos ao ar livre, basta
telefonar para 46-13'93 e falar com Jose
Nilton, Claus ou Adiloon.

MACANUDO
Realmente estava macanudo o Rodeio de
aniversário do CIG Rancho da Tradição,
de Blumenau que comerorou o seu 19 ano.

Foi Um final de semana, o último de

março, marcado por provas carnpeiras e

o ba.l.Le ocorrido na sede do CTG, na

Itoupava Central. Sem dúvida mais um

grande centro para cultuar a tradição.

ORGACOCA
lrIalizaçãl CellOU ClrQu Llo.
Escrit6ri1 d. CIlltUiIIdadt • CIn* Stprt

ORGACAR
DESPA'CHANTE

Fone: DOD (0473) 3300341 e a3-t412

.VlRida MIIIIII SI.... 95 -, lainI das N.IIIs
CEP as.13O - I N D • I • L - Salta Catarill
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Escrever este livro partiu da necessi
dade de prcduztr algo. que me fizesse ,.

sentir util à sociErlade em que vivo
A idéia, apenas embrião tomou formas
Dei inicio as pesquisas colhendo mate
rial já existente, lendo, estudando, '

tentando descobrir mais e mais. Iogo
percebi que havia muito pouco material
para desenvolver um trabalho profundo'
sobre a cidade, suas raizes coloniais.
As duas últirnas enchentes destruiram '

os porões da prefeitura, documentos �
portantes indispensável para este tr�
ba.lho. Porém me d.í.spus a continuálo a

titulo de mais informações para os es

tudantes que, até aquele momento, nada
tinha para estudos em relação a cidade
e sua história. O material gs>r mim ur-"3.

do foi o livro do escritor Theoba.ldo '

Costa Jamundá - Indaial Cidade do vale
do itajai-Açú,Erlitado em 1943 e Apiúna
nos meus apontamentos, de Miguel Dere!:
ti. As demais informações foram colhi
das através de entrevistas cam pessoas
mais idosas da cidade,prospectos sol
tos fornecidos pela secretaria da pre=
feitura Municipal de Indaial, sra Ursu
la kretzer, prospectos ·da socí.edade R�
creativa de Indaial;_ etc. Várias vezes

estive diantêdos microfones da Radio'
Clube local, solicitando colaboração da

popul.açâo, Não sou historiadora ,sou
poeta e contista, por isso atrever-me
a escrever um livro sobre a história '

de Indaial foi audacioso; desde logo
deixei claro, que o meu traba.lho não '

teria cunho histórico, nem envolvimen
to politico partidário, não seria um

ensaio. t; o resumo de uma coletânea de

Informaçôes úteis que, CXJITl dificu:'dade·
e cam dez meses de luta, consegui reu�
nir para transfomá-lo em livro.
É constituido por oito capitulos assim

FESTIVAL;
o dia das Máes teve no domingo que pa�
sou, uma comemoração especial nas depen
dências do BIERGARTEN Lá , cem pres�
ça maciça de público, foi realizado o

179 ENCONTRO DE VIOLEIROS, produzido e

apresentado pelo conhecido TRIO PRO

GRESSO, do Bairro G3rcia � e Haroldo Paz

da Rádio Jornal. Participaram muitas du
pl.as e trios e conforme o regulamento,
com músicas inÉditas, sendo que orTRIO

ITAJAl:, da cidade do mesmo nome, levou
o prêmio de CMiflEÃO, nos quesitos: Apr�
sentação, afinação e interpretação. Na

categoria melhor traje, o Cantor cas

sio ficou com o 19 lugar. O corpo de ju
rados técnicos foi compàsto por Inácio
Souza, Janga pradela Salvelino, Heron e

Barreto Neto. No· júri de melhor traje,
canpuseram a mesa: Sérgio Segatti, Bras

Roncáglio, Mauricio Pereira, e José
Izidro Vieir� (DErla). Os participantes
foram premiados com medalhas e os três
primeiros lugares receberam prêmios �
dinheiro. Um dos prêmios, foi entregue'
pelo candidato a Dep. Estadual Silvio

Rangel de FigueirErlo, jornalista e pr�
sidente da Fl\l"iPESC • Silvio Rangel, cum

EDL.L
distrib.Iidos :

Cap, I - Primeiros habitantes, coloni
zação, familias pioneiras, usos e cos

tumes, outras familias .

Cap. II - Criação do distrito e do mu

nicipio; doc. atas, etc.
Cap, III - Poder executivo - prefeito'
nomeado ( ata de nomeação) prefeito '

eleito pela Câmara, prefeito eleito ,r�
lação de todos os prefeitos e data das

respectivas gestões.
Cap, IV - O poder legislativo
Cap, V - Educação - ensino particular,
municipal e estadual .

Cap, VI - Religião - at�imento in�c�
al, a Igreja Luterana, a Igreja Catol�

DA
Ao.r

CANÇAO

INDAIAL - Cidade das Plantas e das Flores

primentou as mães €i os negros pela pa�
sagem da data e saudou os promotores'
do encontro, o já consagrado TRIO PRQ
GRESSO, composto por zé Valdir, Valdo
ninho e Rancheirinho. N�: oportunidade
além dos Shows de Elisangela Dias, a

companhada pelo tecladista �ézar Shaw-;
o próprio Trio Progresso, houve no f�
nal a apresentação da dupla otávio e
Tarcisio, os campeões do 19 FESTIVAL
DA CANÇÃO ESTADUAL DE BLUMENAU, real!
zado na PROEB, nos dias 15,16 e 17 de

março. Segun:io os.organizadores, mais
de 3000 pessoas circularam pelas d�
pendênc.ías dOBIERGARTEN na ocasião.
roi realmente uma boa PR()M)ÇÃo e que
deve ser repetida não 00 'pelo espe�
".10 propiciado, mas tatnbÉm pela opo!:

tunidade aos ccmpositores e autores'
de apresentar seus traba.lhos inÉditos
que d;Lga-se de passagem de muito roa

qualidade.Foram entregues muitos pr§.
mios as mães presentes e um brinde es

pecial foi presenteado a uma mãe de T

82 anos de idade pelo Sr Eli.as Schwa
be, que ofereceu um lindo anel de ou

ro em nane da Relojoaria SCHWABE da
qual é gerente.

)' .
,.. ... -

,:',GAiÉm:OO VÃLE.�
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(quando apareceu, núcleo onde se ori��,
nou primeiro ba.tismo, �sam�to ,prr
meira turma da confirmaçao, parocos
construção da igreja

_Matr�z, .

outras �
pelas, do reitorado a paroqui.a, outros

cultos, criação do cemitério, etc.
Cap, VII - Esp::>rte, Cultura e lazer .

Cap. VIII - Indaial de hoje: A Prefeitu

ra,popul.açâo , ba.irros, eleitores, ba.ci
ra, popul.açâo, ba.irros, eleitores, t�
cias fluviais, enchentes, rcdcvãâr.ía j '

comércio e indústria, ruas pavimenta '

das, pontes destruidas, projetos, ini
cio e témino de obras;comunicação; �
dio Clube de Indaial, PX Club, impren
sa, etc. Creches daniciliares, Acaresc,
Cidasc, Cooperativas, S.irrlicato Rural,
casa da lavoura, Assistência mêd.íco '

hospitalar postos de saúde com estati�
tica de atendimentos: r'ede bancária,mo
numentos históricos da cidade; Jardins
e praças, etc . t; preciso esclarecer '

.

que quando tive a-ddêí.a de escrever so

bre·Indaial eu residia aqui apenas há'
8 meses, por isso meu propósito foi cg
letar informações e depoimentos forman
do o livro que facilitaria futuras pe�
qui! s e o mais importante, mostrar a

esta geraçã<? e as por vir um pouco da
história da luta, brio e coragem dos '

seus antepassados e dos governantes '

que hoje continuam nesta. Por pior que
o meu traba.lho possa parecer para os

historiadores mais exigentes, foi o m�
lhor que pude fazer; espero que a par
tir dele, outro escritor, com mais te
nacidade e conhecimentos produza outro
livro que o complete. O que lamento '

profundamente é que este valioso tr�
lho, para muitos,a.irrla se encontre sem

Erlição, tend.o em vista o desinteresse
dos poderes @licos de Indaial, que
jamais procur .n se interar do seu teor.

Mini-Ciep em

Blumenau
A reportagem da Gazeta do Vale, desce
briu, que um estabelecimento em Blc::rne
nau, cuida de crianças, nos moldes (
ta..'lto quanto. ainda bem modestos) dos
CIEPS, criados pelo ex-Governador . o

Rio de Janeiro, e que tanto sucesso f�
zem ainda na Cidade Maravilhosa.
Trata-s� do ASAM (Associação de Assis
tência ao Menor) .

A Entidade, atende aos alunos da Esco
la Básica Alice Thiele, na Rua Araran
guá, servindo almoço aos alunos, e �
pós, exercitando-os durante o resto do
periodo, no caso de estudarem pel.o ho
rário matinal. Os que estudam à tarde-;
exercitall-se pela manhã, .almoçam e es

tudam o resto do perIodo,
são 45 alunos, que atualmente estão
frequentando a entidade, mas que con

tam com o apoio de órgãos públicos e

de e:npresas privadas.
A cozinha do Ataliba., é a resp::>nsável ,.
pelas refeições gratuitas que estão '

sendo servidas aos alunos,
.

A idade dessas crianças varia dos
aos 14 anos.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"atuMENAU 'BOXE" CLUBE
Foi instalada Em Blumenau, no Bairro'
Fortaleza, uma escola de Boxe Amador

que utiliza o método sem violência.
Contando cem materiais de excelente

qualidade e equípamentos de uso profis
sional, inclusive com alguns deles orI
urdes dos EElJU, o Blumenau P.oxe C1Ube-;
foi criado cem o intuito de difurrlir o

esporte do P.oxe,preparando atletas pa
ra as disputas de torneios a nfval na
cional.

-

O Prof. Antonio Delino, boxeador em vá
rias categorias, dirige os treinamen
tos e trabalhos técnicos, embasado nos
conhecimentos adquiridos ao longo de
20 anos nas melhores Academias de são
Paulo.

Os pedidos de infonnações por parte de
interessados devem ser endereçados a

BLUMENAU IDXE CLUBE - Rua Araponqas 67
CEP 89050 Bl.umenau SC.

Consultas, pcxiem ser efetuadas pelo fo
ne 22-7407 Roberto Luz.

-

Em tempo: No dia 19 de Junho prôxírro ,

o pug:ilista Nelson Arévalo, categoria'
Peso-Pena (60Kg.) atleta do Blumenau '

P.oxe Clube, estará lutando na cidade
de Curiti.bél, com um canbate alusivo a

càmanoração do 19 ano de atividades da
academia.
Nelson �fwç!10, (20) está sendo prepara
do para o próxirro ano disputar em sãO
Paulo, famoso torneio "FORJA DE CAM
PEDES" .

FESTA I\D FUfESQ
Aconteceu dia 08 de maio as finais do

campeonato interno de futebol SUiço
no Gasr:arense ESfX)rte Clube, quatro '

equipes disputaram a fímal, lque: apre \

sentou a )s�jnte clàssificação: 19 l�
gar - Paraguai • 29 lugar - P.olivia ,

39 lugar - Equador e 4 lugar � ezue

la • A equipe campeã e tava assim fo�
mada : Nelsinho, .r-lauri Reinert, Celso
Schrarmn, Nego Lapim, Maradona,Dr, Max,
Tinha Santos, Roberto da Silva, Wal -

ter Schrarmn, Dadá e Dr. PEdro. A vi

"LIGA PROOVE CAMPEONATO
Com muita movimentação nos três Muni

cipios da comarca de Gaspar prossegue
. o campeonato pranovido pela liga des

pert.í,va Gasr:arense, cP'\léUldada pe.lo '

Mauri Tanson. A ccmpe ição está divi-:-,
dida em três taças com o nome do Pr§.
feito de cada Municipio . A Rádio Sen
tinela do Vale está àando cobertura �
com narração de Valnei e comentários'
de AMAURI JOS�, é a diversão dos do -

mingos à tarde, que empol.qa toda a re

gião . Maiores detalhes na Próxima T

Erlição .

GASPARENSE x VASTO VUmE,

Esperada cem muito espectativa a lar

gada do campeonato regional de bocha,
nesta sexta-feira, dia 25. Em Gaspar
jogam, na sociedade Gasparense a

equipe da casa contra o va�to verde a

mais pcxierosa do vale e provável fina
lista do JASC. � esperado um grandeT
número de torcErlores do Gasparense
que volta aos campeonatos após 6 anos

de folga. Hoje com suas novas canchas
surge urna nova mentalidade, fazer urna

equipe de expressão para os proxirms'
anos.

SU/ÇO
ce--campeã formou com: O:1air, Gi.bél,
Tigóia, Vardo, Acácia Schmitt, Mello,
Valin, Gusto, Santo, Osmir,e Kiko Ecô
nomo. O Artilheiro do campeonato foi
Zeca acessório,do Equador ccrn 10 gols
já o goleiro menos vazado foi Altamir
Deschamps (Mi) do Uruguai com 6'gols '

sofridos. Para os prôxírros dias 01 e

02 de junro o Gasparense prcmove
:

o

inicio dos campeonatos internos de fu
temI SUiço. E campeonatos de roc�
( duplas)

GASPAR PRI,MEIRO

SESTREM)' NA COPA
.

.

LUGAR NA BOCHA.

O conhecido Vereador _e jornalista Ro -

dolfo Sestrem, está de malas prontas '

com destino a Itália, onde cumprirá a

sua 4� Copa do Mundo como narrador es
portivo do mais alto quilate. Sestrem
ausenta-se da Carnara Munlçipal com li

cença especial (sem remuneração) e par
te por via aérea no dia 5 de junho,com
destino a Frankfurt, Alemanha, onde bo
ras depoí,s , segue de trem até a Cidade
de Reina • Sestrem vai transmitir os jo
gos da Copa, pelos microfones da RadiÕ
jornal •

. ACÁCIO
BERNARDES

ADVOUDOS:

Ccrn uma equipe jovem, média 28 anos, a

CME de Gaspar conseguiu sua classifica

ção na rocha. ao vencer as equipes de �
curra, Bened.ito Novo e TimJ::xS, todas pe'
lo placar de 2Xl. O destaque da equi,t:ie
foi individual PEdro Paulo Schrarrnn (pe
Pe), que embora tenha perdido seus dois
primeiros encontros foi protagonista de

grande façanha, venceu o Vasco de TimJ::xS
lia hora mais dificil:fOr 15X7, Pepe fez
todas as partidas cem excelente nivel '

técnico e muito equilibrio chegando a

impressionar os torcErlores pelo seu cem

portamento. A dupla de Gaspar, Wilson'
Schmitt C> Sinésio casas venceu todas·
veio invicta, o trio estava composto
por Roland Franz (Cegonha), Luiz Carlos
Sclmí.ct; (Saporema) e Rubens Isensee, co

mo reservas - José Vilmar Pereira ( Tal
á), Ricardo Esensee e Evandro Lsensee '

(,Marrequinho). Com esta classificação'
Gaspar vai aos jogos regionais em são
Bento do SUL dia 11 de julho, lá o· ni
vel .técnico será muito melhor, cabe aos
jogadores e direção da CME despertárem'
para o fato de que sem um aprirroramento

. não chegarão aos JASC.

Rua XV de N!)vembro. 342 - 2°. �ndar
Con;,' 201/6 - C. P. 503

Telefones '(O+i�) 22-1402 - 22-1388

j:lU�E��U - se

X SALADA
. flaút �4lei

A MELHOR OPCAO PARA O SEU LANCHE
RUA RU I PARPDSl\ .

GARCIA

GEHARDT
PFUTZENREITER

Consertos de m�quinas de

qualquer tipo �nclusive in
dustriais. A máquina que vo

cê quizer ou necessitar nós
criamos.

RUA MARIA SIMAO 746
INDAIAl - SC,

PBADA
O .MELHOR ESPEro mRRIDO DO VALE,
13 TIPOS DE CARNE mM BUFFET COM
PLEIO.

I4ví '378 DA BR 470
INDAIAl
TEl, 33-0[96

BESC E GAZETA<SAÚDAM
,OS TRADICIONALISTAS
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