
�OS$a homenagem
aJO trabalhador
de Gaspar, r;lum�nau,
Jndaial, TImb\ Rodeio
B. �ovo, Brusque e R. Cedros.

�-

------------------------------------------�--�----�----------.------------------------��---_.
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, Gaspar, Blumenau, lndaial, Timbo, l°. de maio de 1.�J5

,

er-· "e

Depois do retumbante su

cesso registrado por ocasião
da rea14zac;ão (la Festa do
Arroz da cidade de Gaspar., o

Jornal a Gazeta do Vale es-

tá se propondo a realizar cm
Mo{odeio a la. Festa do Ano?

"'lesse município, tendo em

vista o seu alto índi.ce de p1'l).
dução de arroz, e mais. ain-

Preço: crs 1.00

ano
da, tendo em vista a come

moração este ano do Cento
nário da Imigração Italiann
nesta região.

No Dia do Trabalha,dor a

homenagem do comércio
Nesta Edição

A História, de Gaspar
página 7.

ARE A Deverá Fol'mar Novo
Diretório em Gaspar
Página 3

IlgrejaMatriz de Rodeio
.iftt1t� "

.' ,

•

José Bertoldirei
AiComunidade Rodeiense muito deve de sua fnrmacâo Meral e

. Espíritual, ao incansável Vigário Frei José ReI toldi, que ave ar do há
pouco tempo radicado nessa comunidade já demonstrou o real interesse
e o que tem condições de fazer em prol da mesma. Frei Jo. i! almeja
mais do que ninguém o crescimento de Rodeio. Leia uma importante
entrevista que :t;'j,zemos com êle, na página 3.

Metisa d��,Timbó promove festival
Vamos ler na página 5

Sin�icato �ns Tra�al�a�orfs Rurais de Rodeio
Na foto aparece o SI".

JOSÉ SOOiZ, dinâmico
presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Ru
r'ais de Rodeio, entida
de de classe que. muito
tem realizado em prol
dos seus associados, a

gora. inclusive dispossn
a colaboraI' para a rea
lização da Festa do Ar
roz do município de Ro
deio.

À'PARTIR
DEST",..,. ..:DICÃO: '

..

INDAIAL, ��..._"""""�.;;,'R,;

TIMBÓ,
RODEIO E
R. DOS CEDRO,S

Festejos, do Centenário
A comissão encarregada dos festejos do Centenário de•

Rodeio, tem na presidência o 51'. Prefeit-o l\lun:icipal' José
Maximiliano Ventm:i, juntamente com o secretário Érico
Moser e outros, Os. festejos tem fnricio hoje já com diversas
atrações programadas, destacaiulo-se a l\1issa. Solene às 8
horas na Igreja Matl'iz .. Desfile MUitar e Escolar as 9 horas;
Festa Popular .no Cristo Rei as Ú horas e Sessão CUltural
ainda no Salão Cristo Rei as 19 horas.
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EXPED ENTE
GAZEITA DO VALE'

Dir Presidente
PAULO TUREC'K

. Dir, Comercial
DlANILO GOMES

REID':..L\CÃO
Danilo Gomes
e Paulo Rogério

CIRCULAÇÃO
Francisco Gamba

COLABORADOR:
DT. Pedro Madalena

Endereço:
RaIa CeI. 'Aristillano
Ramos -

ex Postal73
GASPARl- se

Correspcndente:
Em Ilhota:
José Isidro Vieira
Em Indaial e Timbó
Hanelise Radatz
Bua.Amadeu Felipe
da Luz 1319 - Indaial

ImlPl'eSSO nas Oficinas

do Semanário Lume·

Blumencu - se
,

Propriedade da Editora
Jornal Gazeta do Vale

Ação que dignifica e enobrece o homem
Por intermédio da Gazeta do Vale, a saudação ao

trabalhador do Vale do Itajaí-

DEPUTADO ESTADUAL

ALDO PEREIRA DE ANDRADE

II

,

. Bar Progresso Lt a.

De Paulo Antônio dos Santos

Anexo HOTEL PROGRESSO

O Ponto de Encontro preferido dos gasparen

ses. Agora com Hotel c/4 apartamentos e 11 quar

tos para melhor servir ; .; visitantes e asslm.dande a'
,

Gaspar mais um estabelecimento hoteleiro.

BAR E HOTEL PROGRESSO

Rua Aristiliano Ramos - 29'8 - fone 2167

.

A nossa homenagem a todos os construtores do
Progresso de Gaspar, neste dia ccnsaqradc ao

trabalho.

I Relojoaria t:� Ótica
Ernesto

R(�a' 'CeI. Aristiliano Ramos nr. 522.

ANrlVERSÁRIOS

EM GASPAR

MAIO/75

Dia 03 - Mara, Celine Wehmuth

\ Dia 04 - Maria Wehmuth

Dia 07 - Décio J. Bernz

Dia 17 - ÉHo José Bernz

10 DE MAIO DE 1975

A Nossa Mensagem de
fé e reconhecimento
pelo que cada
trabalhador gasparense
tem feito para o

'

desenvolvimento de
nossa comunidade.
No Dia Internacional do
Trabalho a mensagem de'

CIPRIANI
e

DE'
PIM

"SCATA"
- O PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

Ru� Itai'ai 1691 - Tel. 22-1457 - Blurnenau - Painéis - Carlazes em �uta Catarina
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. F�'ei !o'7'é Bertoldi. Vlg�U"10 da Pal"óq�ia de,Rodeio, é con!lf'cido, pela sua simlJHci�de e maneira gentil de tratar a
todos mdistl1'L�amente, motivo porque hoje ele e uma das mais destacadas figuras rodéíenses .

•Toacaba no Oeste do \E1stado.
No Intcío do ano de 1.974 fui
...... tão designado para Vigá
ri. da Paróquia de Rlodp.lo.

.

pata total satisfação minha.

Hoje além das runções de

vigário, sou Guardião Supe
rior e integrante do Conselho
da Província,
Gazeta - Como. o Sr. vê o

desenvolvimento de Rodeio?
Frei José - Ef'etívamente,

Rodeio a esta altura de seu

desenvolvimento, ja começa
a se projetar cada vez mais
no cenário de nosso Estado.
mas analisando·se esse desen
volvimento baseado I1IaJ per
gunta do repórter, eu diria
que o nosso municipio apre- .

senta rea's condições' para um
franco desenvolvimento, não
fosse as divergências polítí
cas que vez por outra dão
margem a pequenas desaven
ças que pode:n ser considera
das corno .;pn verdadeiro obs
táculo para o desenvolvimen
to do município. É claro que
problemas dessa espécie OG

tros municípios talvez este

j�m enfre:ntando, mas é pre
C1SO que fique bem claro que
essa; constante divergência
de ideais políticos nada mais
serve do. que para impedir
o mais rápido crescimento de
Rodeio. Saliente-se que em

nosso municípío destaca-se o

elevado número de Indústrias
Madeireiras aqui radicados.
diversos Beneficiadores de Ar
roz,

.

Fumo, e agora para a a

legría nossa a 'instalacão de

u.ma Iílial da Companhia Hc
rmg de Blumenau, que. ser
virá índlseutâvelmente para
aumentar o nosso resumido
parque industrial.

O .centenário da imigração
italiana também. é outro fa
tor que servirá de grande im

pulso para o nosso desen
volvimento. dado principal
mente ao grande esforço que
a comissão organizadora vem

desenvolvendo. em prol do
do seu maior sucesso.

de ser importante fator de
n' ojeção da imagem do mu-

·

nícíp'o fora de seus limites
-

.

E'fI'Ve acima de tudo para C0n-
fraternízar os plantadores'
de Arroz, mostrando o gran
de trabalho que eles desenvoI
vem �m pról do município de
Rodeio.

-r

Gazeta - Agora. deixe:
sua mensagem aos Rodeien
ses.

Gazeta - Frei José, gos
taeíamos de saber qual a sua

terra natal e onde se desen

volv rarn as suas primeiras
atividades no clero?
Frei José _. Inicia1mente

eu quero salientar a minha sa

tisfacão em sentir o interes

se dos Diretores da Gazeta

do Vale em ajudar-nos a pro
mover as festividades do

Centenário da Imigração I

taliana. Eu sou natural des

ta região, mais prec'samen
te d s. locaidade de Ilsegran
de, municipio de Ascurra. I

ruc-eí o Seminárto aqui em

Rodeio onde estudei dois a

nos. transferindo-me a seguir
para osemínário de Rio Ne

gro onde permaneci por 3

anos, depois, na sequência de

minha formação sacerdota;

permaneci 4 anos em Agudos
-:Estaldo de São Paulo, para
posteriormente regressar a

'Rodeío, como noviciado em

1957. Em 1958/59 cursei a

Faculdade de Filosofia em

-Curi tiba. Dos anos Nlí60 até
J 96-3 cumpri minha rmssao

sacerdotal em Petrópolis Es
tado do Rio, onde em segui
da vim a cursar Teologíe, per
manecendo depois num perío
do, de estágio ainda no Rio de
3aneiro até 65. Nesta época
fui designado ovamente pa
ra São Paulo. na Paróquia! da
Vila Clementina. 'Voítei ao

Rio novamente em 1966 pa
ra uma permanência de 3 3,

.nos. Em Petrópolis no Río
de Janeiro estive ainda de
1970/72" como Vigário. Fui
designado definitivamente pa
ra o Estado de Santa Catari
na em maio de 72, quando
fui Vigário da Paróquia de

O ensino em' nO"80 muni
cípío é outro ponto que rnere

ce uma especial atenção no

que diz respeito ao desenvol
vimento de Rodeio, pois já dis
pomos de um bem montado

esquema de ensino, como se

ja: Primário, Giná1(LO, Nor
mal e Contador. Desbaqua-se
rínalmente o trabalho que
desenvolvem em nossa comu
nidade as Irmãs Catequis
tas da Fundação iniciada pe
lo Frei PoL rpo.

GAZETA - Frei José a

Gazeta do Vale está se 'pl"O
pondo a realizar a la. Festa
do Anoz de Rodeio, como o

S1". vê essa idéia>

Frei José - Mas é claro que
trata-se de uma magnífica i
déia. A Festa do Arroz. a'ém

Frei- José - Para a. real e- .

volução de uma comunidade;
há a necessidade acima de;

tudo, que haja uma verda-"
deira União. Querem um e

xemplo: A Alemanha. Recor
de-se que após destruida P&'
la Guerra, houve a necessi
dade da União de todos para
reconstruí-la, E 'aqui em Rc
deío se houver o verdadeiro
senso de comunidade, em pou
co tempo estaremos presen
ciando o surgimento de uma

grande comunidade, pois po- ;
dem crer que estamos t .m :

dotados de valores humanos

espiritual e materialmente
bem preparados para tal.

IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

D,omlingo: às 7 e as 9 horas

I.

I;

--------------------------------------------�-------

I
GASPARiENSES

COMERCIÁRIOS

TRABALILAlDORESARE.NA devera
Diretório

formar novo

Gaspar
A reportagem da Gazeia do Vale conversou. na última

-terça feira com o Sr. Sany Donald da Silva, atualmente na

condição de Presidente do Diretório Regionwl da Arena de

Gaspar. N� oportunidade SalllY nos informou que o Diretô

l.·io Municipal do partido do Governo. deverá estar reunído

nos próximos dias, com a filnalidade de discutir a formação
do novo Diretório Municipal. Informou ainda o Presidente

cID referido Diretório, que as pessoas que desejarem filiar-

:se ao Partido, deverão procurar o Presidente. �

I'

Nossa: homenagem e o nosso incentivo no dia. a ti

em consag-rado

Bazar União
Rua Aristiliano Ramos 3i2.
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Dr. Pedro Madalena

MUNDO CÃO

SANTOS - N.B., há dois anos vivendo em San
.tos, pretende vender um d08 seus filhos (San�ra, de2 anos, ou Fábio, de 15 meses) para poder pagar umadívida de três mil cruzeiros: 110 Forum- por causa de
uma ação de despejo, que ele diz ser injusta.

De acordo com N.B., carpinteiro, a pensão onde mora é clandestina e sua familia vive com mais10 pessoas em um porão que foi dividido em cornodos por grossas folhas de papelão.

. A NO.BRE MAS SE/v\PRE DIFAMADA
PROFISSÃO

BELO HORIZONTE
1\0 assumir .a presidencia da
secção mineira, da Ordem dos
Advogados do Brasil, o professor Raimundo Cândido
disse que "há uma suspicaz
conspiração contra a nossa
classe, já denunciada no ma
nifesto de Bruxelas, Lançado
no �"'{V Congresso da União
Jnternacíonal dos Advogados, reunidos em Madrid em.
setembro de 1973, e no rela
tório de Lausane, de agostodo mesmo ano.,

- Essas invectivas contra

� ,
.

I

nossa profissão - àcrescen
tou - são de todos os tem
pos e ele todas as épocas, e
servem apenas parai confir
mal' a aguda observação de
Morris West, para quem a
advocaciae a profissão mais
bela, maés poderosa e mais
invejada do mundo. É qUE!
o direito é r bússola que o
rienta e díscplína a condu
ta humana. } . nós somos porlei os detens- zes do direitos
e das Iiberdades individuais
c públicas".

.

RIO GRANO� DO SUL

PORTO ALEGRE - F7-
I TERANiOS APOIAM DIVOR) CIO - Em documento ela
: borado por oito teólogos, a lI

greja Evangélica de Confis
são Luterana manifestou seu
apoio a institucionalização do
divórcio no Brasil "pois, co
ma mensageira, do Evangelho, a Igreja tem uma tare
fa eminentemente construtí
va na sociedade e no mun
do".

Segundo o documento, á .

Igreja deve servir aos ho
mens, dando aos matrímô-

níos resistência e' indissolubí
Iídade", mas. diante "da .rea
.idade das falhas humanas,
deve ver antes de tudo, a ne
cessidade de reconstrução de
vídas, destroçadas".
Na op'níão dos teólogos

luteranos, a negação cate
góríca do divórcio •

descon- .

sidera o perdão de Deus" ig
nora os propósitos de Jesus
e· em muitos casos, conduz
a matrimônios mantidos unicarnente por uma coação ex
terior" .

NO DIA CONSAGRADO AO TRABALHADOR,

A NOSSA MENSAGEM AOS GASPARENSES

Em Lages, Sindicato dos Condutores
de veicules

Atendendo solicitação
dos Condutores de Vei
cuIos que desejam o re

conhecimento de seu Sin
d'cato, o prefeito Juarez
Furtado manteve vários
contatos com o deputa
do Laerte Vieira, para
que este interferisse jun
to ao Ministério do Traba
lho neste sentido. Ontem
o Chefe do Executivo re
cebeu o seguinte telegra-

ma: "Satisfação infor
mar carta sindical já as
sinada Ministro Traba
lhodevendo ser encami- ..
nhada esta semana, pro
vavelmente malote pró
xima quarta feira dia no
ve vg para delegacia re
gional ofício DNT SATl\f
número 341 data sete a
bril pt cordial abraço de
putado Laerte Vieira".

Itmãos Wehmuth l.tda,t

No trunseurso do dia do Tr.abal�ador, IRMÃO.SVEHMUTH LTOA., P,,�aria Ind. e Comêrc.io, pernosso i.ntermédio deseJam a todos aqueles que labutam, que criam, enfjm, que exercem' suas profis-• sões, m,uitra saúde e felic.idade.
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1Em comemoração ao Dia .- -tel"nacional do 'I'rabalho aMetisa. através de sua Associaçà, Atlética está promovendo neste dia lo, de maio um sensacional Festival para o
Trabalhador-T'imhoense, destacando-se a realização de di
versos acontecimentos Sociais e Esportivos, Caso haja chuva as festividades deverão se realizar no Pavilhão Esportivo.

Cruz e Souza, oe Beneoito Novo
Registramos nesta edição da Gazeta do Vale o 110. aníversárío da Sociedade Cruz e Souza de Benedito 'Novo. Salien

'e:Jl'S11.UI '8 UW:J 'op-eZH'8<H "?las anb a[IBq aptrarã o as-a.de 'Gideon.

üf)

5
Prosseguem em ritmo ace

Ierado os trabalhos desen
volvidos pela CASP,.N de In
daial na implantação de um
melhor e mais extenso for
necimento de água aos inda
íalenses. Indíscutívelmente

festa popular

I'

muito tem sido feito até a

gora, peja Casan de Indainl
no sentido de melhor f'./1!l'e
cer no que diz respeito. ao for
necimento do liquido precio
so,

em Arapon�as
No próximo dia 11 de maio acontecerá uma grandiosa Festa Popular na Escola de All'apongas, nas dependências da Sociedade Quinze de Maio,
A Festa iniciara as 9 horas, devendo prolongar-se atéas 14 horas, Havrá Tarde dancante com a presença mu-sical dos Monkeis.

�

Sábado a norte. dia! 3 a A ssociação Atlética Metisa promove Futebol de Salão, opor
tunidade em que estará p�'el iando com o Humaitá de Nova 'I'rento, Um grande encon-

I

tro salonístíco e que merece o prestigio de todos os timbo enses, A Gazeta Iará a cobertura.

agem a Albert
S�dlacek

Oantin�
In�dial

. I Hoje, 11 anos passados do desaparecimento do querido Albert Sedlacek, fica registrado o sentimento de eterno
pesar, de sua Esposa VaiIlda'e filhos T.'O, RoIf e Magdalena.

o Dancing Indaial, no bair

1'0 Tapajós contínua sempre

oferecendo o melhor em ma-

Gran'de Encontro da

téria de diversão, Evangelista

Df ·In�aial

argentina
Haverá um ônibus lotação,

em excursão palra a Argen
tfna, Paraguai e Foz do Igua
çú. Os interessados em co
nhecer os citados países, ta
rão o pagamento em 3 parce
Ias de CrS 40'.00.

r
1Informações a respeito des

S� excursão poderão Sei' oh
tidas com Hanelise Radatz,
na Rua Amadeu Felipe da
Luz 139,

Juventude
•

A Juventude Evangelista Luterana estará promovendo nos próxímos dias um GrandeI

Todos os sábados e domin
,

gos há promoção de Fes.tí

nhas das mais badaladas,

Ambien'te sadi� e acolhe-

Encontro na Sede do SESC em Blumenau, quando díversàs modalidades esportivas €&

tarão sendo disputadas. Do programa const� ainda a presença dos pastores da Região
.,

,

Leste. Será uma grande promoção e que contará com grande parte da Juventude Evan.-•• •

". ',I ..
, .:,.:.�.

•
•• .....' •••• "lo •• -, °'0 •

gelísta Luterana de nosso E' stado.
.

'.

dor, M�jéa Mecânica.
� ....�"oI. •.• ..:...'
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Os brasileiros, quando incorporados por motivo de

convocação para manobras, exercícios, manutenção da or

dem interna ou guerra, terão assegurado oretorno ao car

G"0, função ou emprego que exerciam ao serem convocados
e garantido o direito à percepção de 2/3' (dois tCI'ÇOS) da
r spectíva remuneração, duranteo tempo em que perma
necerem incorporados; vencerão pelo Exército, Malinha e

Aeronáu.tica, apenas as gratírícações regulamentares". Po

dem. contudo, "optar pelos vencimentos, salários ou remu

neração que mais lhes convenham".
Os convocados contado para efeito de aposentadoria o

tempo de serviço ativo prestado nas Forças Armadas quan
do incorporados. Quando matriculados em Orgãos de F'01'"

mação de Reserva, funcíonando em regime descontínuo de

trabalho, terão esse direito na base de 1 (um) dia por 8
(oito) horas de Instrução.

s v
Os Reservistas' podem ser transterídos de uma Força

Armada para outra por conveniência própria ou de uma

das Fôrcas.
Os Reservistas, bem como os portadores dos C�rtifica

dos de Dispensa de Incorporação. poderão ser recebIdos co

dos de Dispensa de Incorporação, poderão ser recebidos co

mo voluntários nas Polícias Militares.
Os Reservista de la. e 2a. Categoria, que tenh.am pres

tado o Servico Militar inicial trabalhando bem e sem sofrer

punições díscíplínares, farão [ús a um diploma "Ao Mérrto".
Este documento servirá., sem dúvida. de fiador das ele

vadas qualidades morar e �J.vicas do Reservista.

/:I:
LUIZ FERNANDO POLLI

Secretário da JSM.

GASPARENSE ESPORTE CLUBE
A todos os gasparenses que ensinam, criam, produzem, labutam' no dia a dia, contribuíndo para o bem estar e

crescimento de nossa comunidade, um porvir cheio de SUCI.!S:Sos, com muita saúde e alegrías. São os votos do Gasparen
se, ESporte Olube neste dia Mundial do Trabalho.

ALVARO COl=<REIA
Continua repercutindo em todos ,os quadrantes do Es.-

"
tado, o pronunciamento feito na úãtíma Bexta-f'<ra dia
25 de abril pelo Deputado Estadual ALVARO CÔRREIA no

plenário da Assembléia Legislativa, no qual manifestou-se
sobre o fechamento da TELESC ou como queiram Cotesc,
a qual foi fecharia sem dar qualquer satisfação as autorida
desmuníqipaís.

iNa próxima edição publicaremos na íntegra o discurso
feito, pelo referído Deputado.

Automóveis
o. Automóvel dos seus sonhos está no Vavá.
No Vavá o melhor atendimento. O melhor riegôcio.

'O VAVA TEM:
PJCK-UP C-10I
OPALA'4 PORTAS-)
PICK-,UP WILLYS - ükm,

_FUSCÃO
FUSCÃO
OAMIONETE DODGE - 'll..400

GLAXIE

1974
1974
1970
1973
1968
1973
1967

Procure hoje mesmo Vavá Automóveis, Rua 7 de .Seterm
bro 1294 - fone 22-02-16 - Blumenau se.
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,Plorro�a
.

oe Imoosto
A Prefeitura Muntcípal de Gaspar considerando que

grande número de contribuintes sujeitos ao pagamento de

Alvará, não efetuaram. tal pagamento n..9_tempo estabeleci
do. ou seja até o dia 30 de abril do corrente mês, resolve: a

diar o pagamento de renovação de licença e Alvará até o dia
12 de maio próximo, sem multa, terminando este prazo
será cobrado multa de 10%. �.

:

��

Tenente-Coronel. morador

antigo e muito conceituado
em Itajaí, membro da As·
sernbléia Legislattva de Des
têrro (Florianópolis).

O cargo diretor da Colônia,
chamada "Colônia do Itajaí",
passou sucessivamente para
João Dias Mafra (19451); o ma

101' Henrique Etur e seu fi
lho Henrique Benjamim E
tur (1.'852). quando seus mo

radores paEsa� a ser sujei
tos às leis tributárias não ten
do gozado nunca 'as prerro-
,gativas que se costumavam

.
conceder as fundações novas.

]\'Iaria Cecilia Polli Kretzer
Professora Licenciada

(Cantinua no próximo nr.)

'ROLf CIPRIANO
Rolf Cipriano, Industrial, Agr.cuítor e Raüia.í.,i.:sÉa de

Indaial seguiu para São Paulo. onde deverá tratar de as

suntos ligados ao seu ramo, príncipalmente buscando novos
métodos para o plantio de árvores ornamentais, pinho pata
as festas nataãnas, etc, ..

,
,
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fPrefeitura
P-a�amenlo

As recentes pesqu'sas que
realizei nos arquivos, para po
der recompor. com base em

documentos autênticos, a hís
tória de Brusque, por um des
tes acasos tão frequentes nas

buscas históricas, permi tiram
que viesse parar em minhas
mãos a história dos antigos
moradores da cidade de Gas
par.

De acôrdo com a lei pro
vincial nr. 11, de 5 de maio
de 1935, determinava e regu
lamentava a colonizacão das'
terras do Itajaí-Açú, em seu
curso médio.
Foi incumbido desta tarefa

Agosténho Alves Ramos eu

tão sargento-mor, mais tarde

Dia 27 último houve o torneio na localidade da Alagoa
no campo do Tamandaré, onde ficaram assim as colocações:

�

Em 10. Iugar ficou o Natalense
EIm 20, lugar ficou o Concórdia
Eml 30, lugar ficou o 'I'arnandaré 20.

Dia 4 préxímo o Concórdia estará se defrontando com

o 'I'amandaré no campo do Concórdia na localidade de Poço
Grande.

,.

a ee
•

Dela nda�ale

Data do 'mês: Dia lo. de maio de 1.975 - Quintaifeira.
Santo do dia: S. José - Padroeiro do Trabalhador
Fase da lua: lua cheia

Aniversariantes: Engelhardt Parasky, Herrninia Petrís,
Guilherme Kretzschmar, Heinz Plaster. Jorge Levi Malti,
Herta Kopsch, Eduardo Nazárío, Werner lIoffmann. Hilde

g-ardt Schwatnz, "ViUi Janke. Waly Boaventura de Souza,
Bruno Stheim, Gehardt Heinif; maurí Luiz Andríettâ, Au

rea Neiv.a Fornarí, Miri'am Poffo, Emerson Seheidelman

tel e Lurdes;Grespí.

Não há poluiCãO em Joinville
Temos mantido bons con

tatos com o dinâmico Prefei
to Joinvillense, Sr, Pedro Ivo

Campos, mas nem pOl' isso

puderemos deixar de comen

tar .uma grave cochilada que
verificamos no Iivrete sobre
es planos básicos da cidade.
Dizia mais ou. menos o se

R'uinte: Em Joinville não há

poluição, O rio Cachoeira le

va logo os detritos para o

mar e os ventos Iírrspam a ci
dade levando a fumaça para

a Sena do MaÍ·. A julgar por
essa base, nem São Paulo.
hem Iugar nenhum no. mun
do teria poluição. Imaginem
se disséssemos que o rto Tie
tê leva todos> os resíduos pa
ra o interior e os ventos do

planalto paulista deixam sem

l,xe puró o ar paulistano. Foi
confiando assim nos rios e

ventos que atualmente che

gamos às cidades com os

maiores problemas de polui
Çc10 do. mundo.•.

.

ALOEU LONGO

ALVARO CORREIA
Deputado Estadual

DEPUTADO ESTADUAL ALVARO CORREIA

Ao tr.abalhador gaspareAse, grand.e ebreirc do progresso desta terra, no dia que lhe é consagrado,
a minha mensagem de respeito e admir.ação, na certeza de que [untos haveremos de construir para nos

sos filhos, um Brasil cada vez maiorT mais forte e mais feliz.

�aspar, 10. de maio de 197rS
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I. 110 Trabalho não é castiqo, e a satisfação das
crlaturas que nada mais são do que um simples
M,ordomo de Criader".

Tudb o quie nasce do trabalho é bom.
Tudo o que se amcntca pelo trabalho é justo.
Tudo ,o que se assenta no frabalho ê útil.
É por intermédio do trabalho que cada um de

nós marca Ia sua passagem' por este mundo.
O 'Ia lor de cade homem será representado pelo

"vulto da obra que empreendeu.
Por isso ,a riqueza, por isso o capital, que ema-

nam do trabalho. -' {j,P'

Nest,e 10. de Maio, Dia lnternacienal do Tra
balho á Mensagem da METALURGICA TURBINA
LTOA, .atrav& de seus Diretores Ehart Kupas, Eri«:h

Lu"bke e Harry Schmidth.

e

XV de Outubro promove
A Exemplo dos anos anteriores a Sociedade XV

ele Outubro em Indaial está promovendo neste pri
meiro de maio grandes festividades, destacando-se
competições esportivas com a participação do Co ...

mérc-o e dia Indústria local. .Maíores detalhes a Ga-
zeta do Vale publícará na próxima edição.

•

Tbe Atlé
•

pi
Neste primeiro de maio, DIA MUNDIAL DO

TRABALHO o CLUBE ATLÉTICO TUPI, vem en

sejar aos 'trabalhadores Gasparenses, um grandioso
futuro, repleto de saúde e alegrias.

-.

( ICO

f

'Prefeitura Munici�HI �e Gaspaf
TRABALHAMOS

. SACRIFICIO
RENUNCIAS'

.
E entre sat'i�fações de obras realizadas, tam

bém decepções, que apesar de tudo, não desalentam.
Mas estlmulam. Paremos, para sentir cada �bra que
r.eal.izanu)s. E em c,ad.a obra senfimos- o esferçe que
cada trabalhador gasparense vem desenvolvendo em

pr.ol db d.e:senvolvn;:e,nto d,e) nosso ":,unicipio.
PARABÉNS TRABAtHADOR GASPARENS'E�

no d�a ,inte,i�amente a ti consagrado.
OsvaLd'oSchneider - Prefeito Municipal

'

:!"*" �.
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