
Iscola nomato
Os trabaãhos fOl'am in ten

sos no sentido de conseguír
se a área de terra da Souza

CI'UZ, em Gaspar, para a

FURB, Depois de cOlÍseguli
do, o patrlmônío foi jogado
ao abandono. Leia na llági
na 9,

GAZETA EM ct=<ICIUMA
Dentro de breves dias, de forma definitiva a Gazeta do Vale estará implantando
atuante sucursal no sul do Estado, em Cricíuma. Uma tiragem de 500 exempla

res será destinada para aquela região.
A responsabüídade de circulação e reportagem em Criciuma será do gasparense

e hoje próspero industrial naquela cidade, sr , Moacir Barbieri,

BARCO' SEM LEME
Muito se tem comentado em torno (10 colorido que o Vapo<r Blumenau li, empres

ta ao aspecto paisagístico de Blumenau, majestesamente ancorado às margens dó Rio{)
Itajaí Açu. Em cOJlhapa1lÍtida, o barco deixa muito a desejar, se considerarmos o seu

aspecto legal de funelonamento. Leia na I ágma 4,

Assumiu hoje as 9 horas o algo de

Prefeito Municipal, o vice Bernardo Leo
nardo Spengler, por ocasião das fú ias do
titular Osvaldo Schneider.Gaspar_- Segund.•-feira, 1,"���O_d�_2��'

S3
,

EXEC TIVO UF.IRIQUE, O B01\1

ANO II

A partir desta edição as atividades do executivo gas

parense merecerão destaque, através de uma coluna publi
cada pelo serviço de imprensa da munícipalidade. Hoje
está na página 7,

:Féríac: e lua para o prefeito
Aproveitando período de férjas regulamentar, o pre-

-

feito Munidpal de Brusque, César i\'IOl;tz eontrriu núpciss
no último dia 10. Oelso Teixeira comenta (I fato na llág, 9,

!Elnh'e os nomes de maio}' prestigio junto ao eleitorado gaspa
rense, sobressai o de Antonio Diu nísío Sabe], filiado a agremia
ção arenísta.

Empreendedor, humano e dinâmico o jovem vereado}' Sabel
no desempenho de suas funçôe: públicas sempre demonstrou
que acima da sigla partidária pairam os interesses comunitários.

Como presidente do legislativo municípaã teve uma das me

lhores atuações, de todos quantos já exerceram aquelas funções,
sabendo dignifícar o mandato que lhe confiou o esclarecido eleito
rado de Gaspar. Seu nome -:-::1 à baila, apontaãõ" como solução
�d lli?)rtido do sr, Governador do Estado para recanquístor a PI'e
feitti..l'a do Mun.iéiJIJio. Couta cem 3l>cio de expressivas lideranças
e tem condições de encabeçar uma ela chapas vitoríosas no plei-
to de 15 de novembro vindout U .

,
Procedimento escorreito, organizado, operoso o atual presidente arenís

ta de Brusque, sr. Celso Westrupp vem movimentando o eleitorado e a po
pulação brusquense, conscientizando-os da necessidade de unidade partidá
ria, com o objetivo de retomar o poder, em mãos emedebistas, cuja experiên
da vem demostrando que é preciso mudar. Página 10.

o em ceo

variste deve ser
U:m dos maiores nomes eleitorais de

Gaspal', conhecido como o homem-voto,
é o do 81'. Eval.'isto Spenglel',

EX-l)lreferto de GlalSpal', onde reali

�OUI uma grande obra, ex-secretário das

Prefeituras de Gaspar e Ilhota, atual

vice-gerente (la Caixa Econômiea Esta

dual tem condições palia decidh' o plei
to al� EiXecutivo M\micillal deste ano,

juntamente com sel1� inúmeros compa-

Indíscutlvelmente ti sr . Hen
rique Deschamps, lançou p, semen

t� emedebí ta no Iérrll solo do mu

nicípio de Gaspar. Pa .so a passo,
iniciuu a [ocnada vitoriosa do par
tido que hoje detém o Executivo,
além de quatro vereadores.

O l\'lDB poderá lançá-lo a su
cessão do sr , Oswaãdo Schneider.
juntamente com um candidato [o
vem à vice, tornando imbatível
essa chapa. Seu nome, além de
bom no partido é dos melhores
para Gaspar, segundo uma fonte
ligada a antiga ala emedebista.

•

OUVI O
nheâros , Sabe-se que além do SI'. Eva
riste Spengler, há 110 Município, políti
cos de grande aceitação e seus nome

poderlam ser também escolhidos para
concorrerem n Prefeitura. Enquanto
isto, ninguém sabe do paradeiro e da

atuação do presidente do Diretórlo _
-

renista de Gaspar Chegou a hora de
novamente ouvirem o SI'. Evaristo
Spenglcr e Sani 'n., da Silva.

Visando melhor atender os
serviços forenses da Comar
ca de Brusque, o Tribunal de
Justiça do Estado criou maí
duas varas. Págína 10.

CELSO WESTRUPP

GAZETA
Os acontecímentcs que mal: am o dia

a d!,'l da vida social da comunidade gaspa
rense, estão na bem estruturada coluna
sob a responsabilidade das coluni ..J?_ Be
ti. Yeda e C Ima. 'E>tã ra página 6.
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O presidente da Petrobrás,
general Araken de .. Oliveira,
assegurou que será construi
da em San ta Catarina uma

usina para a gaseificação du
carvão catarinense. Adian-

1691
tau que o projeto prevê um

investimento da ordem de
10 milhões de cruzeiros e o

dos '

duzidgas pro UZl o a partir do

carvão-vapor será consumi
do por indústrias catarínen
ses. A produção excedente
será levada para o Paraná e

São Paulo. O empreendimen
to, segundo os técrreos que
estudam a matéria, possibili
tará a gaseíücação de 1,6:
milhão de toneladas de car

vão-vapor extraídas em S.
Catarina para se obterem
cerca de seis milhões de me-

tros cúbicos de gás por dia.

u� r . a o nunca aos �omin�os
�

Informou o SI'. Moacir Baírbâerr, presidente da Associa
çao dos Supermercados de Orle.iuma, que naquela cidade
também não Iuncíonarão aos domin.gos os supermercados.
Assim a aquâsíçâo de gêneros alímenuicíos deverá ser feita
durante a semana, até sábado, em face da ubrígatorledade
de cumpirirnentos das leis socíaís. Disse ainda o sn Mo'a .. 1

cír Barbíerâ que a medida foi hem recebida, tanto d� parte
dos consumidores como principalmente pelos funcionários
dos estabelecimentos filiados a assoeiação que preside, O
sr- Barbieri, naturaã de Gaspar, da localidade de Barracão,
resíde há algum tempo em Orícíuma, onde se destaca como

líder empresarial. »
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O Vaticano anunciou as

diretrizes que todos OS cató
licos devem obedecer no que
se refere ao relacionamento
sexual. 'OI documento reco

nhece que o sexo é uma par
te muito importante na vida

human . Tarpbém rea firma

que as l'e!·3.Gõ�s sexuais ex

tra-conjugais e atos como a

masturbação devem ser prol-

(
,.

rvao

•

IZ c

bidos a todos os católicos.
No entanto, recomenda que

"o homossexualismo seja en

carado com compreensão, e

julgado com prudência". O
documento foi redigido por
uma equípe de teólogos e es

pecíaãstas em ética, nomea
da pelo órgão que sucedeu ao

Tribunal do Santo Ofício (In
quislção) .

[sta�o: Pro�rama �O álr.ool
O GovernadB1' Konder Reis comunicou ao presidente

da Petrobrás o desejo de santa Csdarina de ingressar no

Programa Nacronal do Aleool , Para isso, foi criada a Co

missão Estadual: de Alcool e estudos rea'tzados anterior

mente por técnicos da Secretsll'ja da Agricultura foram

entreg1ues ao General Araken de Oliveira, indicando a via

bilidade do aproveitamento da mandioca produzida no Es

tado para obtenção de álcool .

Vestibular
o Ministério da Edu,cação admitiu a hipótese de anular

as provas do vestibular da UFSC, embora o ministro Ney
Braga tenha se reeusado-a comentar as irregularidades o

corridas r:os vestibulares catarinenses e paulistas, índican
(lo apenas, com um gesto, que o assunto deveria ser trata
do como seu assessor de imprensa.

Em seu gabinete do Rio, o ministro entrou em conta
to com o diretor do Departamento de Assuntos Universitá
rios, Edson Machado de Souza, em Brasília, determinando a

apuracão de todos os&atos ocorridos em Santa Catarina.
Só a partir dai é que,)rerão tomadas quaisquer providências.
Segundo o assessore de imprensa é possível que as provas
do vestibular de S �ilta Catarina sejam anuladas, pois os pro
blemas verírícad-é durante o exame foram considerados
bem mais gr6'l do que os ocorridos em São Paulo.

,� NO'l1A _.

Embora um grupo de estudantes permanecesse duran
te todo o dia de ontem 'acampado em frente à Reitoria da
Universidade Federal de Santa Catarina, a Comissão Cen
tral do Vestibular da UFSC não conseguiu ontem chegar
a nenhuma conclusão sobre a anulação das provas, pedida
pejos candidatos. São dois os caminhos estudados: anular
todo o vestibular ou aplicar prova especial: para os 925 alu
nos que não fizeram exame na quarta-feira, com o tumulto

qu� se seguiu à descoberta da divulgação dos gabaritos de
História e Geografia.

O coordenador Pinto da Luz distribuiu uma nota ad
mitindo o conflito no setor 11, que forçara a suspensão do
exame na área, atingindo 926 estudantes. E informou que
a comissão voltaria a reunir-se.

Punição
o presidente do Banco, Nacional da Habitação, Mauri

cio Schulman, informou que o Instituto Nacional de Pre
vidência Social já começou a processar judicialmente as

empresas que se encontram em atraso com os depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Segund.o -ele, o

número de empresas passíveis de execução está sendo le
vantado entre as 200 mil autuações realízadas pelo INPS,
que presta esse serviço ao BNH.

Empresas em atraso da, a empresa recebe uma

multa de 30% sobre o valor
do débito, que reverte para
o BNH, Schulman dis�e tam
bém que os bancos comer
ciais estão se adaptando às
recentes modificacões íntro
duzidas no FGTS� Com re

lação à absorção das contas
inativas pelo BNH, disse que
os bancos comerciais estão
atualizando essas contas o

mais rápido possível, pois
são os maiores interessados
em que elas passem ao con
trole do BNH.

U

Após as autuações - ex

plicou o presidente do BNH
muitas empresas já pediram
parcelamento dos débil,)s e

algumas outras já
'

recolhe
ram os depósitos. Por isso J

está sendo feita a seleção das
firmas que serão processa
das", Adiantou, no entanto,

.

que entre as i200 mil
\

em

presas que recolhem o FGTS
algumas já chegaram a ser

autuadas diversas vezes.

segunão eTe·, ao ser autua-

IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

Domãngo: às 7, 9 e' 18,30 horas

Pague 05 seus impostos. Promovo o progresso àe Dospor I,
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Fates" VerSões
BANCOS

Os estabelecimentos de crédito, de modo geral, estão
com suas atividades voltadas para fins especulativos. Di

ficílmente o empresário nacíonat-encontra descontos para
suas duplicatas. Há .nnanctamentê fácil para veículos, em
préstimos à base de "papagaios", ct"'llpra, de ações do pró
prio Banco, financiamento de segubs, mas financiamen
to à produção só existe em relatório 1, -ancárío. A atual si

tuação em termos de saldo médio já d1 ��.strou o fracas
so dessa medida que estrangula as ati�.;"�des .eeonômico
financeiras. Entretanto é notável a prosp. 'dade dos esta
belecimentos bancários que se entredevOlie '1 uns aos ou

tros, demonstrando que em breve dependeremos de poucos
instituições bancárias. E tudo indica que vai piorar.

BANCO DO BRASIL
Depois de luta enorme pe

la SUI':!I implantação na cida
de de Gaspar continua inati
va a agência cujos gerentes,
segundo se soube teriam sido
já indicados. Dasconhecem-

se o término das instalações
.

íntetrnas, a licença de funcio

namento, dlalta de inaugura
ção ou qualquer outra infor
mação a respeito. Aqui vale
ressaltar o letreiro de acríli
co à espera de luzes e ação,

EVASÃO DE' RENDAS

Enquanto o erário passa por dificuldades financeiras,
continuam em atividades no municípío de Gaspar, várias
empresas que sonegam impostos de serviços, e de outras es

pecialidades. Por exemplo, citaríamos as atividades de um

restaurante que funciona no Bela Vista Country Clube,
sem nenhum vinculo com a referida sociedade, que tem
sede no municipio de Gaspar, mas ali não recolhe os im

postos e taxas devidas à municipalidade. Trata-se do Sa
chas Buffet Ltda., um negócio à parte que funciona sob o

manto protetor de certos comerciantes de Blumenau.

BUROCRACIA

,-0 Incra continua com sua' estrutura arcaica, I�lpesal'
de ser um órgão recente. São Inúmeros os pnejuízos que
essa repartição federal ocasiona aos proprietários rurais,
pessoas de poucos conhecimentos que são �iti1ll1!as de vi
valdinos que se locupletam ao tratarem de processos des e

instituto, que cada vez mais difi1cuJta a transíerêncía de

propriedades rurais. Alftém do Incra, chegou a vez elos car

tórios e registros de imóveis, que em face de nova J1egisla
ão passatram a exigir que os proprâetários rurais demar

quem as suas propriedades, apresentem plantas das referi
lias áreas onerando assustadoramente todos quantos por
necess:idade queiram desfazer-se de suas_pl'opliedades. Ao

invés de medida de proteção à proprtedade, essa legislação
vai continuar agoira dando a fauna de previlegiados que
vive à sombra do poder público. A coisa vrd se tornando

cada vez mais "INCRAIOA"., .

..ESTACA �ERO_
A. admânístração Municipal

está, p.araljz�da. 1\'IeSlJlO C011-

tando com boa vontade de
uns poucos funcionários e 0-

peráríos, Gaspar vive na a

tual administração em com

passo de espera. " Com as

férias do tit1;Nar assumirá pe
la primeííra vez, o více-preteí
to, depois de três ansiosos a

nos de c,lho nfal cadeira do é
xecutívo . Sabe-se que o sr ,

EM,rR'ÉSTIMO

N,S,

Leonardo Spenglen, íníctal
mente deseja por em funcio
namento a maquinária mu

níeípal, cujas patrolas, tra
tores e pás carregadeíras de
há muãto, deixaram de fun
cíoncr , O vice assume para
permanecer por 30 dias. Não
terá muito tempo caso não
dedíear-se írrteitamente aos

negócios públicos nesse curto
espaço em que substituirá o

SI'. Oswaldo. Schneider .

.

Durante 1976 a atual admsnístração não vai dis'por de
novas máquinas rodoviártas , 'I'erá mesmo que consertar
as antigas. O pretendido. empréstimo pleiteado pelo Exe
eutivo foi negado pela Oamara de Vç,readores, em detrt
mento da €oletividade. A Besc Financeira realizou até O'
final de dezembro vários IDnanciamentos na modalidade
pleiteada pelo SI'. Oswaldo Schneíder . Enquanto os tnruru
cipios catarênenses vão continuar se desenvolvendo, Gas
par terá que aguardar o futuro prefeito, apôs as eleições
de novembro deste ano, p_ara aquisição e modernização do
maquinário. Até lá, tudo será buraco.

EFICIÊNCIA

Há uma ressalva em-ter ..

mos de eficiência, presença,
préstimos, constância no ser

viço público. Mesmo nos dias
feriados, a repartição que o

bedece ao comando do sr.

Carlos de Campos Ramos, e.. -

tá alerta vigilante e firme
na Comarca. Q. atual delega
do de Poldcia de Gaspar tem
se revelado um exemplo de
funcionário que merece esse

registro. Além dele citaria-

CIRCULAÇÃO

mos, esse amigo dos gaspa- .ir·'renses Afonso Becker q ue há
vários anos exerce essa ár
dua função de' escrivão. Deve
se levar em consideracão a

precaríedade das instalacões
policiais e a falta de viaturas,
além {ia ausência de servido
res obrigando o titular a sa

crificar-se pessoalmente pa-
ra dssíncumbír-se da missão
que lhe confiou o titular da
SSI, o honrado CeI. Ari de O
liveira.

Depois de justas férias o retorno. Vamos, juntos SEr'

guir uma. nova caminhada em 1976,. Obrigado ao leitor,
ao anunciante e ao assinante de quem dependemos para
sobreviver.' Cada um tem o semanário que merece. Cola
bore conosco para que possamos melhorar e aceite a

mensagem de paz, compreensão e cordíal reencontro Aci
ma do interesse de cada um a grandeza do município. To
dos temos a obrigação de participar.

TIJOLOS REFRATÁRIOS,
ESPECIAIS PARA FOGO, A MAIOR RESERVA DE MATÉRIA PRI A DA

Barracão
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lemeGOVERNO FEV'ERAL
VAI COMPRAR CAIRNETuristas Barco' sem
o ministro da Agricultura,

Alysson Paulínellí, declarou,
em Brasília, que o governo
federas comprará todo o ex-

cedente de carne existente
no País, este ano, para for
mação do estoque regulador
da Cabal. "Não estamos pre
ocupados com o volume - a

crescentou -, desde que se

ja comprovada a exístencía
de excedente, porque tam
bém não pretendemos de
primir os preços, compran
do além de um limite que é
estabelecido pelo nivel de
demanda do mercado consu
midor".
Paulínellí não quis fazer

estimativas sobre o estoque
da Cob3.1 este ano - "com
praremos o que for necessá
rio" - e confirmou a decisão
de adquirir carne desossada,
o que permitirá aumentar em
40 % o volume estocado, em

relação ao ano passado. Se
gundo o ministro, técnicos da
Cabal e representantes de
frígoríficos estão realizando
estudos para determinar os

preços que serão pagos pela
carne desossada, a qual, "a

pesar de mais cara, permiti
rá ganhos e espaço nas ca

maras frigorificas e no trans
porte" .

Enquanto o velho vapor Blumenaai está com. o casco

furado e no mais completo abandono, o novo não vai me

Ihor, principalmente quant-o aos acionistas da empresa

organízada para engordar meía duzia de comerciantes.

Um subescritor de cota no valor de CI'S 500 cruze ilros, há

cerca de dois anos não tem notãcías do capital' empregado.

Sabe-se que à testa do eíerído negócio esteve um comer

ciante comentado, P�r r�uas atitudes dúbias e que ex�ígiu

que o reíerído barc,( tivesse o seu ancoradouro nas p:rc-/XÍ

midades de suy�!a. Vários gerentes já admínfstraram

essa embarcaf", que continua sem leme.

Afinal, e�,. nome da decência alguém deve pronuncíar
se sobre o abuso de quem se apoderou do dinheiro alheiu

c' não presta contas ...

A movimentação de turis
tas na cidade, de Brusque .

nestes primeiros dias de [a
ne�ro é intensa e as princí
-pais ruas se ornam do multi

c?lorido e da alegria expan
siva dos turistas que visitam
os estabelecimentos comer

ciais em busca dos excelen
tes tecidos fabricados pelas
principais empresas texteís
brusquense e também pe:o
fator determinante do preço
cpnvidativo que possibüija
urna boa compra. Não so
mente o comércio, como tam
bém, os setores de hotelaria,
bares, restaurantes estão re

cebendo diariamente um agi
tado fluxo de forasteiros, pro
vindos, das praias do belísst
mo litoral catarínense, prin
cipalmehte, dos veranistas de
outros Estados do Brasil. Os

pontos turísticos de maior a

tração em Brusque, como o

Parque Publico Municipal,
numa colina que circunda a

cidade, num recanto natural

para o lazer dos visitan tes e

das crianças com seus ani

mais, parquinho, avião, aves,
próximo a Estação de Trata
mento de Agua do Samae. '0
Museu de Azambuja, um dos
mais ricos e completos do

Brasil, com suas quase mn

peças é realmente o encanto
e alegria dos visitantes, so

bretudo de crianças. A paz
ambiental e a quietude de A

zambuja, no seu todo, San
tuário, Gruta de NossaoSe
nhora com a fonte de água
que [órra da terra e o Morro

do Rosário, atraem os turis

tas, também pela psdsagem
urbanística da natureza nas

colinas perdendo-se no ho

rizonte. Por tudo isto e tan

tas outras atracões, Brus

que, vive nos dias presentes
um clima de festa, de alegria,
dando à cidade um novo as-

o €'

pecto.

�--------------�--------------------------.-------=---

SIVALDO
REPRESENTAÇõES E DECORAÇÕES

Paviflex, Carpet, Divisórias,
Lambris, Forros, Papéis de Paredes.

Mão de obra especializada
Rua José Honorato Müller, 145 - Telefone 32-2155

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

............. ""' w �, �"' ...

S· fr-ied
......uth

Fábrica de Esquadrias e

Móveis de Ferro
Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 - Gaspar-SC

..

...
... ... ............

erna
FABRICANTES DO XADREZ "IZA"

•

ex. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 4'78/499

GASPAR - Santa Catarina

Afalataria
..

-

e 'a::oja'- �Gasp'arense
Especializada em Confecções, Armalinhos em gera).' calçados e jóias.
Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO zucm

Rua Ind. José Beduschi 273 - fone 32-22-70

=:,_..�_.,.,._..,.,.,.,.,��..,.,..,..,...__w_._*-_*-__ ........,.* *-**._ **-- .......... - "". *
•�***

,...,� ............

�-

....

GASPAR - Santa Catarina
....� .... ft'"'.

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



SEGUNDA-mElRA, 19/01/1976 GAZETA. DO VALE

Danilo na Prefeitura
Assumiu as altas funções de secretário do Município de

'Gaspar, o nosso companheiro Danilo Gomes, a convite do
atual prefeito sr , Oswaldo Schneider. Natural de Dom Pe
dríto, Rio Grande do Sul, Danilo deixou sua terra natal.
transferindo-se para Curitiba por força do serviço milítar,
onde permaneceu até 1970. Atendendo a convite do Sena
dor Evelásio Vieira, Danílo veio para Blumenau, onde ocu

pa as funções ele Repórter e ápresentador do consagrado
Jornal do Ar, tendo atuado em outras emissoras e jornais
da cidade. Em lS172 ingressou na Furb, Curso de Direito.
Paralelamente, desde 1972 é Profe'l1or do Senac, secção de
B1'umenau, ministra, aulas na área de Auxili.ar de Escritó
rio e Relacões Humanas. Em 1974 ex -rceu a Gel'ênc: Gl; ·de
Vendas dá conceituada empresa gasj, rrense Metalurgica
'Turbina Ltda, e no ano seguinte, em .l'3'rceria com Paulo
'Tureck fundou a Gazeta do Vale. Com :g,Ua essa bagag�m
Dani:o Gomes muito contribuirá para 11��: atual prefeito
possa melhor desenvolver a árdua tarefa �')em governar
o munícípio. Ao néo Diretor Municipal os, umprimentos
deste semanário.

íscalada I_
,

Seleçio Brasileira
�-�..... - -

,o. �.�
�

�

Valdir Peres, Nelínho, Mi
guel, Amaral e Marinho;
Chi.cão, lFalcão e Paulo Cé
sar (Inter); Flecha, Palhinha
(Rivelino ou Zico: e Lula.
E;sta é a seleção brasileira
que enfrentará o Uruguai,
dia 25 de fevereiro, em Mon
tevídeu, no primeiro jogo da

Copa do Atlântico. lOs de
mais convocados pelo técni
co Osvaldo Brandão, no total
de 18, foram o goleiro Jairo,
os zagueiros Getúlio e Beta
Fuscão, o apoiador Givanil
do e .0 ponta. 'C':du, do Palmei
ras.

INPS
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Ê comum nos hospitais da

cidade, a tentativa de cobran
ca de consulta aos segura
dos do INPS, quando atendi
dos diretamente em horá
rios de urgência, portanto re
ra de expediente da referida

éJ, repartição. Quem mais in
siste na cobrança da consul
ta são as atendentes dos Ia-

cu1ta�:vos, possivelmente já
orientadas pelos mesmos que
lhes estariam oferecendo
"comjssões" sobre a cobran

ça ilegal. Além dessa irre�u
laridade continuam as rüas

às portas da agência do re

ferido instituto e que degra
dam Os beneficiados.

Lucro óo Banco do BrosH
O Banco do Brasiâ apresentou, em 1975, um lucro tri

butável da ordem de Cr$ 8,168. bilhões, segundo informou
o presidente da instituição, Angelo Calmon.de Sá. O lucro
do segundo semestre foi de Cr$ 4,899 bilhões, o que repre
senta um aumento de quase 50% em relação ao resultado

.

do primeiro semestre (CrS 3,269 bilhões). O lucro Líquido,
em 1974, foi de Cl"$< 41,854 bilhões.

.

> I' ...".,�..,.,..,
.. 1 '-'--,"""r:l

���a7·';;.""1.4(iét"rl [-0 !'J� ....

, ESPO A ILI-
._

Oohiií.;!',am as Irresnonsabtlídades de motoristas �mo
-

• - - •• --_·· .. IA�.. ......._ _ •• _ __ .,. I _ .. � �t..t.�. fi-

_ �e �l!�be?edam a pretexto de festarem a aquísíçãn �� ve"i" ""i

eulcs, a inauguraçâo de Iinha de ônibus, abertura de azên
cia, aniversários ou símplesmente porque são viciado; no
ál/Cool, sem que a autoridade competente coiba o abuso.
Ainda na semana passada em Blumenau um pacato cida
dão foi atropelado, seu veiculo espatifado e a vltimlal encon
tra-se hospitalizada, em estado bastante grave, simplesmen
te porque o motorista de um "Scanía-Vabis" resolvera co
memorar a data, uma quarta-feira qualquer, por mcttiv�ls
até agora não explicados. O procedimento desses írrespan
sáv�is deve ser punido, para que sirva de exemplo aos de
mais.

Nossa coluna está um "eseambau". Sennrmas que não sai.
Hoje, tudo voltai ao normal/Um lembrete aos bauru tas da
prainha do Rio Itajai Açú: as águas do rio estão pohrida ..
Por este motivo fictz( sem salva-vidas. Todo o cuidado é
pouco, pois à bruxa anda solta / 'r:.�u zebra nos vestibulares
de Santa Catarina. Na UFSC anulada as três etaprís ". "'1::1

Acªre duas etapas também foram anuihldas. Ü' que é que
ii: "'�l1inha geeennnnte I Sir. Nelson (Melchio'l') BáAhieri
continua presidente do Palmeiras B. C. - Nomes de gente
muito boa fazem parte ela diretoria: Dr . "Werner Greuel, Sér
gio l\'I(al'gtEMda, De. Ulian e outnos . Prá �rente e com for

ça moçada I O técnico Adão Geulart, precisa de uma gran
de chance. Quando pega o Palmeiras o cHto e tá na p .or .

Quando fazem boas Ctmtl'atr1çcies, como no ano 113SSl.'Ido,
mandam o Adão embora. Vamos pre tígíar o moço> I E .

tou mandando um grande abraço a dois grandes praças que

l

militam na imprensa de Blumenau: Gervásio Luz e Paulo
Jacques / Em João Pessoa, o Delegado de Policia prnlbiu
a realização durante o carnaval .110 "baile dos enxutos". As
bonecas deslumbradas quizeram entrar com um mandato
de segurança para a realização do mesmo. Não tem advo
gados interessados na cau 3.'. "Os marlpasos estão em bal
da" / Na terça-feira passada. estivemos em Florianópolis e

para alegria, encontramos o nosso Auréjío Sadn, "Sadínha"
para os amigns , Em contato com pe soas, ficamos sabendo
coisas do arco da velJha que acontecem no no 80 esporte
profissional e amador Tem gente quer ndo comer gente.
Tem gente de cara de páu tão g ande, que quando acabam
de fazer a barba, usam óleo de peroba I Falando em espor
te, o Botaíogo vai bem, obrigado / 01'':, dlireis ou,·i}· estra
las. Estrela nós e tamos vendo cem '- se calor abrasador.
�

-

o há lenitivo. Não adianta eborar é dei: ':tr passar

tado 'Barriga-Verde. Trata
se realmente de um dos 10-
ca's que o turista visita para
conreiir com o cartão postal
que encontrara nas agê acias
de viagens e nos anúncios
divulgados pelo órgãos de
comunicação. Na próxima e

dição a Gazeta do Vale pre
tende r gístrar o aconteci
mentos desta movímerrtada
semana no Paraíso dos Pô
neis.

Férias no Paraíso - Tem
sido intensa a movimentação
no Paraiso dos Poneis, o prin
cipal complexo turístico do
Estado situado em Gaspar,
onde um grande número de
turistas procura acomoda
ção. É exatamente nesta é
poca do ano que se pode a

valiar a ímportancia da ini
ciativa do sr , José Neves no

sentido de incrementar cor

rentes turísticas para o Es-
Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mesmo durante as suas térías, sabe-se que o titular do \
cargo, continuará com as gestões iniciadas com as índustrias Ia fim de apressar e possibíãâtar a implantação de novas u

nidades industriais no município.

Destaques do Executivo
Desde os primeiros dias de janeiro, o prefeito municipal

Oswaldo Sehneíder, vem comparecendo "Iull-tíme", expe
díente integral na Prefeitura, para colocar em dia a admi
nístracão com vistas a transferência de cargo; aro vice pne
feito, ;,r, Bernardo Leonardo Spengler, que acontece nesta

segunda-feira, dia 19; às 9 horas no' Gabinete do Prefeito,
no Paço Municipal .

Durante a segunda sema
na do mes, o sr, Oswaldo
Schneider recebeu acentuado
número de visitas, de repre
sentantes de grandes indus
trias de nosso Estado, além
de dirigentes de firma alemã
que manifestaram interesses
na instalação de novas sub,
sídíárias na cidade de Gas
par, em vista da excelente

situação geográfica do Muni
cípio, Na verdade Gaspar
tem condições de oferecer fa
cilidade para o escoamento
da produção, mão de obra â
bundante e das melhores, in
centivo fiscal, assistência
municipal motivando sobre
maneira o interesse dos in
dust,riais recebidos pelo sr,

Oswaldo Schneider,

-,-

PONTES - iForam revisa
das pela administração mu

nicipal várias pontes e pon
tilhões entre outras citaria-

mos a de Belchior Alto e a de
Barracão, ambas de grande
utilidade para Os usuários, ,

MÁQ;UINAS - Espera-se para breve o conserto da ma

quináría Municipal, a fim de prosseguir as obras constante
do Programa de conservação e abertura de novas estradas,

-,-

PESSOAL - O sr, Oswaldo Schneider, tem promovido
uma série de reuniões co\pI os funcionários mamteípais, no
interesse dlal administração, procurando conscientizá-los da
responsabílídade de cada um para com o seu município,

Assessoria de Imprensa
------- ----------------------------------------------'

LAJOTAS o

IGREJAMO-RRO
Sem dúvida alguma o ímedíatn calçamento à �ajo11;as,

do morro" que dá acesso à Igreja de São Pedro Aipó,sto]o em

Gaspar, virá consclêdar a reaãzaçâo de �ma,�e�ha aSI)?�'�
ção da comunidade gasparense, que senao d'iária, domâní
calbnrmte se utiliza daqueã I via pública para Ml"igill'-se à

Casa de Deus. Segu.ndo fOl�OS íntormados por fonte cre?en
,

da da municà!pal;ild'ade, e plano concreto do executãvo,c�a
d' neste ano de 1976 promover o callçaJnJen�1:l.OI à Iajotas,amua

d tá itda \l'eferida rua, A rua de acesso ao �10lTO on e � a SI ,�a-
1 ' Igreja São Pedro. todos sabem, e de grande ímportân-( a a.1

'd "'" no'I rara a dJtlade pOIS recor e-se, sempre que PO<A' um 1 -

ClJal I '"
(A

'

t'lO" R ) in •

t' ousro a viu principal, 1'1S 1 ano amosr, JI,ca ln-IVO ou ,

í' 'I
'

dIi to
"

tt " mm)'da o escoamen.to mars acr e 1.me ai e JUs a-
eUO 'r ,

• d' b d' d JWmsnte aquele Será mais uma gll'an e o ra agna e mrvor ,

HONORIO MIRANDA PRONT·
ao governo do Estado para
conseguir verba capaz de co

brir as despesas com a re

forma,

Diversas foram as pessoas
que concorreram para que fi
nalmente determinasse o go
vemo do Estado, através da
Secretaria de Educação, a

pronta e tão almejada reter
ma do Grupo Escolar Honó
rio Miranda, Poderíamos ci
tar aqui o incansável traba
lho do industrial Dário De
duschi, como Presidente do
Círculo de Pais e Mesti .s da
Escola; a luta do der'[itado
Álvaro Correia na AS9?m'béia,
tentando fazer com que a

verba para a .e« reforma
fosse efetívame- "envia-

d
da; a luta de / 'Js professo-
res: a luta dojusemais mem

bros do Círcuro de Pais e

Mestres que por várias vezes

sob a presidência do indus
trial referido dirigiram-se
a Florianópolãs no sentido de
também resolver o proble
ma,

Enfim, muito se fez em

torno do movimento junto

Depois de todo esse sacri

fício, a verdade é que o Gru

po E/scolar Honório Miranda

hoje apresenta um outro as

pecto, capaz de incutir or

gulho em qualquer estudan
te que por ali está iniciando
a trühar o caminho do saber
e do aperfeiçoamento cultu
ral, Neste ano letivo, o Ho
nório Miranda estará de bra

ços abertos recebendo seus a

llunos (de braços abertos sem

pre esteve, mas desta vez,
sorrindo para seus alunos,
com novas cores, com nova

vida), Pois afinal, da vida de
cada aluno, dependerá a so

brevivência e evolução desta
comunidade que não pára de
crescer. �o governo Konder
Reis o reconhecimento deste
semanário,

Propaganda politica
·

nic
�

a m u s
As auto'l'idlald!es estão apenas dando cumprimento a le

gislação eleit')ral vigente que estabelece o período de cam

panha e proíbe concentrações e comícios políticos fora dos
90 dias que antecedem aos plleitos, Aesim, não haverá res

trições ou cerceamento a ação dos partíâos na campanha
para as eleições munícípaís de 15 de novembro vindmaro,
mas fica claro que as detennlilnações do Minístério da Jus
tiça devam ser respeitadas" Mesmo assim, o prazo para ini
cio de campanha polãtíea que se iniciará em agosto, pode
rá ser diminuído,

Turbina em
,

sr as
A Metalúrgica Turbina, de Gasp.ar a exemplo

do que ocorreu em anos enterlcres, desde o ultlmo
di.a 20 de dezembro .até 05 de [arteiro esteve ciem

prlndo um períoc110 de fédas colef'lvas, proporcio
nando assim melhores ccndiçêes plana que seus fun:
clonárêos ,es,\'(iv,fls,s,em [unte ,a seus famiUares nas
festas de fim de ,ano. DI� volta ao trabalho, seus dire-
tores Ehart Kupas e Er,ich Lubcke prometem muito
piara ° ano de 1976, ambos f,�zendo qu,estã,o de ,afir
mar que muito dependerá a continuidade do suces-
5,0 d,a empresa, do incansável trabalho de seus fun
cionár'ios, uma vez que este ano, será um ano d.eCti
SIVO.

L es.
,

Reflo"a�los o conselho da peóprta autol'id�de poheíal em�?,l�,b�raçao para .a repressão ao crime: quando voce fo .

';Jaljar ?U passar o fhnl-de-semana em veraneio na Sena ou.na Pl'aI�, �ele pelo que � seu, sua re idêneía: nã-o só o sist-:ma elétrico desligado, portas e janelas chaveadas mas avrse, tam�ém, se possível, seus vizmhos, dle sua ausêncí'a.Colabo)i!U1�O �OlU a autoridade policial voce estará cuidandode sua propria segurança, de seus bens.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não espere, . mas realize.
É tempo de férias.
� tempo de praia, passeios, encontros.
E tempo de alegria,

É tempo de l' encontl'() dos que no início do ano deixaram
seus lares para ir em busca de trabalhu<; estudos e lutas.
Ag�ra voltaram inundaríos de aJegria, . ie satisíação, por
mais esta m�ta alcançada ... por mais esto ano que passou,
que parammt?s �Ol o_ano que deixou uma riarca profunda,
uma sene de Indicação do rumo decisivo p-ra a caminha
da ... para outros ainda existe um pouco de lcerteza um
tanto de col1!usão. . . S _

'

mas resta a esperança. sm

Uma esperança de atingir o ano almejado. -m

Você agora está vivendo uma certeza ...
Uma euforia, um amblents sonoro, junto aos seus ...

E. num badalar d;' �.:..-::os, deu adev s a 0.1313 JG".> J:3S
que se despedem e dão lugar a novos momentos ... a ale

grias renovadas ...

que farão esquecer todas as sombras e amarguras ...
A porta de um grande palco se abriu, onde voce será o artista
a desenrolar o drama de sua vida.

Veja, voce é o único a. representar a sua história.

Agora tem a oportunidade de contagiar os demais com

essa. alegria que tomou conta. do seu ser, a alegria que inva
de o seu coracão ,

.

A alegria. que transforma a sua alma ...
Você é responsável para. que o ano 76 dê motivos de viver,
não uma esperança. mas uma realidade ...

ANIVERSARIOS Juracy Carlos Barbieri, de
Bluménau.
A Ambos os cumprimentos

da coluna.
NAGffi BARBlERI

A coluna registra com sa

tístacão o aniversário, trans
\ corrido domingo, dia. 18, do
sr. Nagib Barbieri, diretor

deste semanário. E dia 20,
terca-feira quem estará de

parabéns é o comerciante sr.

Mais um ano de vida com

pletou dia 11 a Sra· Erica t
Becker Araujo, esposa de Ro

gério Araujo, Fiscal da Fa

zenda. em Curitibanos. Para

bens a dona Erica.

No último dia 13 de janeiro completou mais um

anrversário a jovem Miriam Deggau, filha de Félix e

Geta Deggau. Miriam é professora na Escola da Rua

Brusque. Parabéns.

OS NOIVADOS DO FINAL DE ANO

No dia 24 úlbimo ocor- Também reg'j,stramos
reu o noivado de Orlan: o nOlivado de Arno W,an-

.do Schramm (Panga) e zuita e S'olange da Silva.

Neuza. No dia 31 de dezembro
ocorreu o contrato de ca

samento de Jorge Zim

mermann e Ingrid Paasch.

Aos noivos os cumpri
mentes das cclunlstas.

A\;ncJ.,a no d,ia 24 de de
zembro f�arlio Josê Zim

merrnann (Marinho) e Eli

zabete Schmíth.

Revellion Alvoradano

o mais importante acon

tecsnento social que mar
cou o inicio de 1976, foi
sem duvida o Revellion
no Alvorada, que contou

com a brrlhante anima

ção do conjunto Apoca
lipse. O Baile foi ume
curtição, com muito sam

ba, alguns. boleros e um

rock que sacudiu a moça
da. A festa, como não po
deréa deixar de ser con

toi; com o brilho das me

ninas bonitas e a elegân
cia de algumas senhoras
que deram sem dúvida
um colorido especial à VIS!TA
noite e madrugada do 1°. CARINHOSA
dia do ano novo. Entre Visitando parentes e amí-

. as elegantes destacamos gos esteve durante al-

guns dias, entre nós o ilus
aqui Marly Shenfer, sra. tre casal Cacildo e Lucy 00-
Vavá Cordeiro, elegan- mes, ela nascida Barbíerí, re

tissima no seu longo ver-
sidente em Curitiba. Junta-
mente com o casal e seus fi

melho. Zita Beduschi dei- lhos, também estiveram em

xou marcada sua presen- visita ao sr. João Barbiexi

h
'. o sr. Tochikatsu Aanai e Ro-

ça e� um c armosissimo seli Reinert,.residentes na ca-

vesn'do branco. Destacou- -

pítal parar..aense. Aos vísí

se também D. Lenira tantes os votos de um. feliz
.

retorno aos seus lares e OSISchmalz, que completou cumprimentos do semanário.

mais um ano de vida jus
taments no dia 1°. de ja:
neiro.

Entre os- casais, não po
deniamos deixar de men

cionar Roy Schmalz e

Sra., Valmor Beduschi e
Sra. e demais casais com

ponentes da diretoria que
tanta animação e brilho
soube emprestar ao "acon
tecimento. Está de para
béns portanto a diretoria
do Alvorada que tão bem
soube organizar, tão boni
ta e badalada festa.

VALDEMAR E ROSA.

No ultimo dra 9 as 18 horas a Igreja Matriz de
São Pedro Apostolo foi palco do importante encon
tro nupcial de Valdemar Vicente Spengler e Rosa da
Silva. Depo/s das cerimônias os jovens se encontra
ram com convidados e -Camiliares nos majestosos sa
lões do Alvorada, especialmente prepara�os para o

evento.

CARLOS' ALBERTO E CÉLIA

No dia 9 de janeiro as 19 horas aconteceu o enla
.ce matrimonial entre os jovens Carlos Alberto Pin
tarellí e Célia Descharnps, sendo que logo após as ce
rimonias religiosas os noivos recepcionaram convi
dados e familiares no clube Carijós.

\l�__G_a_Sp_ar_c_on�ta_c_om__a__sua_._CO_lab_Or_aç_ãO_:_P_ag_ue__os_s_eu_s__imp_o_t_S.__�1
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fu�itivn do· manicômio vai para
Guiania e é consi�era�o gênio

A Policia Federal deteve e levou de volta para o Sana
tório Espjrita de Brasília, de 'onde ele havia Iugído, npmhomem'de meia idade, que se apresentou como Jehann Sch
midt e conseguiu fama de gênio em Goiania, dizendo ser

engenheiro, médico, advogado, o mais famoso teólogo dao,

Europa, o maior organista do mundo e especialista de ad-
ministração de empresas, além de falar fluentemente 15 i
diomas, entre os quais latim e grego.

A� partir do início de dezembro, quando chegou a Goia
nia, Johann ia díariamente à redação dos jornais pedir
promoção, o que lhe garantiu uma rápida carreira. Floi a

presentado ,ai diretores da Indústria e Comércio, Hugo God
feld, recebeu convite para dar cursos técnicos, apresentou
um recital na televisão e promoveu concertos de órgão elé
trico e conferências sobre teologia e rílosotla em diversas
igrejas evangéllicas.

Madeireira Bornhausen
Outra .empresa que tam

bém cumpriu período de fé
rias coletivas por ocasião
das festividades de final de
ano, foi a Madeireira Bor
nhausen.
Seus diretores Célio e Sér-

gio Bornhausen afirmam que
a empresa poderá apresentar
algumas novidades no ano

de 19'76, cada vez melhor in
tegrando-se .no seio da co

munidade em que vive.'

Gover"'no rido perm ite
campanha antecipada

, -

, � Ministro da Justiça, Armands Falcão, c-o�unicqu à
.di�·eçao dia, A1'�na _9.ue o Governo tomará provaíênelas paraevitar a antecipaçãn da campanha eI:e�tll{:al para o pleito de
novembl:O'. Segundo fa>nt-e arenísta, 'O fato concreto que le
vou 'O Mínístro a adotar essa posição é O' d'iSClU'SO do presidente do MnB, Deputado Ulisses Guímaeães, tl'anSmlii!do
pela TV Amazonas, em Manaus. .

O Ministl'O' das, CoonuUiioações já requísttou a flta gra
vada e, cas.o se eonfíríme a caractt:t:'"isti';.,."\ de pregação e!jei
t011111'1, a emissera será punida. Também outros processamen
tos legais serão iniciados, com base no Códlig10 Eleiít{)�l'al,
que só permãte o \lS1() dos canaís d)e comunicac.ão 60 dias'
antes do pleito.

�

Se o MinistéIio da Justiça constata!' que c presidente
do� desrespeitou a lei, ele Neebc+l:á uma advertência,
Ainda de lli'1�.o com dhigentes da Arena, "Uâsses não só
infringiu ale', ao falar em Manaus em linguagem pura
mente eleitoral, mas também provoceu tumulto logo no iní
cio de um ano impm'tante para a política 11l !ciona}" ,

,O' l\finistl'Q Armando Falt':ão, in.;.fol"mou que não' irece
beu, ,at-á o momento, como a1lguns [omaís 11!Ittidlar',�lm, pe
dido do Deputado Ulisses GU!il1narães para que! o Governo
defina su;a\ pusição sQbre censura à propaganda eleitoral
no rádio e na, televisão.

Brusquense
A Empresa Rodoviária Ex

presso Brusquense poderá ser

denunciada a autoridade com

petente pelos maus serviços
que vem prestando aos usuá-
11008,· AbaindonandO' passageí
1'05 em pontos de parada, ex
cesso de Iotação, motivando
gritaria generalâzada, a em

presa, prínctpalme-tte M' ho
!rál"lo das 7,30 hs1• desde Bar
racão a Blumerrâu não ore-

"insuportavel
reee condíeêes d,e viagens aos

que dela dep'endem, e�ra
nhando-se o tato do desinte
:ress.e no atendfrnerrto as re

clamações dos seus usuários.
1\ única VQZ que se ouve, au
torizada é a do cobrador:
"UM PASSINHO ATRÁS, VO
CES AJ;,DO CORRlEDOR .....
O' resto é fatm amento, exí

bíção da passagem ou dínheí
1'0 na mão ,

f

;.1 Ajuda
{1';' .

d f'
.. "Es.t€ VaJ, ser o ano em que o governo e mira uma po-

lítica de apoio sístemátíco " à pequena e média empresa,
segundo informou uma rónte da Secl'(�taria de Planejamen
to da Presidência, a propósito dos estudos em que as Fede
facões das Industrias e do Comércio e a Unâversldâde de
São Paulo criticam a ausência de uma po�tica governamen
tal de proteção e assistência ao desenvotvímento dessa C3l

tegoría de empresas.

Presidente vai
doutor honoris

a

o Presidente Elnesto Gei
sel receberá O título de dou
tor honons CaUSá da Ún1Vêf
�id3lde Federal do Paraná.
A proposição partiu .da pro
fessora' Cecíãa Maria V-;:este
phalen e foi aprovada por ]1-
nanírnídade pelo Con5elhcf '

de Ensino e Pesquisa e Con
selho Universltárío.
'O reitor Theodocio Atherí

no irá a Brasilia fazer a co-

ser

causa

munícacão ofícíal ao Presi
dente da Repúbllca. A co

míssão que estudou a pro
posta, concluiu ql1€

U

se todo
o seu excelente eurrlculum
vitae não justificasse a -hon

raria, bastaria o fato do ci
dadão Ernesto Geisel ter de

in -nstrado ser realmente e

pr��iQ:�nte de todos os bra

sileiros" .:

..

.--------------------------------------------���
� I

J
I

BlUMENAU
- PROGRAMAÇÃQ DE 2a. A SAB:ADO _

7h - Chico Mendes dá o recado
8h - As Mais-mais (Rubens de Alencar)
10h - A roleta da sorte (Farley Santos)
12h - G�"ande Jornal dI? Ar (Danilo Gomes e VirgUio Léo)15h - Discoteca dos bairros CEaélcio Vieira>
17h - Ranchinho da Nereu (Neneco)
01h - Encerramento.

ii EMISSOR..I\ PBEFERIDA
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RETORNAMOS - em nos
sa primeira edição de 197'6,
com renovadas energias edis
posição de levar a comuníca
cão escrita aos nossos caros

amigos e leitores de toda.. es
ta região de círculacão de

!lO�S� "Gazeta". Que "76 seja
pródigo para voces qU0 nos

prestigiaram e continuam
nos prestigiando na. nossa
missão de comunicar.

----*

MUITO - Se discutiu Em
torno da iluminacão natali
na em Brusque . "pronuncia.
menta de ambas' as partes,
mas, afinal, prevalecendo a

.
máxima da cristandade. "Gló
ria nas Alturas e Paz na 1,e1'-

GAZETA DO VALE

a'RUSQUE COMUNICANDO
1'8. aos homens de bua von

tade" .

----*

EJNTRETANTO - O. bu
racos nas nossas ruas conti
nuam. No Jardim Maluche
até placa foi colocada 'com

esta legenda: "Lagoa dos Ve
readores" , É proibido pes
car". Nf(!.ll mesmo assim os

buracos i iram fechados.

----* I;

MUITAS -�'�Iuas da cida
- de continuam� ô escuras.

Nem "v�galume,\ d;ciste mais

por aqui . "1
,.

----*

EM LUA - De melo Pre
feito César Moritz. A. ceri
mônia do seu enlace matrí
monial com a srta. Roselis

Wegner aconteceu dia 1'0 p.p.
a noite no Santuário de A

zambuja, belamente orna

mente-ao. Felicídades são os

votos.

---_.*

ARAGUAIA Preparan-
do-se para nova etapa na fai
X2_ de rádio-difusão. Novos E:

quípamentos, transmissor,
messa de 90m, gravação, e

aumento de potêneia para 1
kilovats levará Brusque mais

longe no contesto estadual
através da comunicação fa
lada.
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CELSO T)1:IXEffiA

ANTECIPAMOS - Nova

programação, com ênfa.�e
principalmente no setor

.

ra

dio-jornalístico e esporüvc.
aliado a uma seleta progra
mação musical. Março nova

era-na radíotonía
, brusquen-

5€.

----*

BOUTIQUE - "Bel-Presen
í

es
"

na Gale� Real, está
"snobando

"

em artesana.tos
de cobre, em sugestões para
presentes, painéis, janga
das, medalhões, baús, mesa

rie centro, cartões postais e

uma série de artigos bonitos.
É do nosso amigo Walter Oli
veíra Filho. Sucesso.

[m férias'e ,lua oe mel

Prefeito Césa r M o r itz
Pelos novos termos que re

gem a Lei Orgânica dos Mu

nicípios, o Chefe do Executi
vo buusquense, Prefeito Ce

sar Morltz, se arastou da Pre
feitura para desfrutar do pe
ríodo de férias, tendo passado
o cargo ao Vice, Antônio A

belardo Bado em transmi c.,

são efetuada na manhã de

quinta-feira, ato que contou
com a presença da sua equi
pe de assessores que presti
giaram -o titular da Munícl-

. o .

palidade e dando o seu apolo
ao vice Antônio A. Bado,

pois, este, tendo já assumido
várias vezes o comando do
Executivo brusquense tem sa

bido conduzir com bastante
tirocínio e capacidade funcio
nal os destinos do Municipíc.
O Prefeito César Morttz, a

proveitou a oportunidade das
férias devidas para desfrutar
da sua lua de mel, pois, sába
do dia 10, último, foi celebra
do o seu enlace matrimonial
com a senhorita Roselis Weg
ner, cujas cerimônias foram
realizadas as vinte horas no

Santuário de Azambuja.

Escola no mato
O patrimonio doado

.

pela
Souza Cruz a Universidade
de Blumenau, onde funcio
naria a Escola de Formação
de

_
Técnicos Agrícolas está a

bandonado, 'tendo o capim
e o mato adentrado às insta
lações, Enquanto tudo está
no papel deveriam os interes-
sados ao menos demonstrar

. que mesmo a longo prazo a

li funcionará o referido cen-

'tro de grande utilidade para
o município de Gaspar. Mas é
preciso que alguém proceda a

limpeza do terreno porque
brevemente ninguém vai en
contrar onde instalar a l:efe
rida escola.

[onti Ver�e Vale Agropecuária Lt�a,
Zelando permanentemente para maior produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho.
Distribuidor exclusivo para o Valê do Itajaí, de CON

TIBRASIL, RAÇõES E CONCENTRADOS,
Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda. - Rua

Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu
be 25 de Julho) - BLUMENAU-SC.

CEVAL agro industrial s.a,
CAIXA POSTAL 26 89620 CAMPOS NOVOS, SC - BRASIL

BENEFICIANDO SOJ�

PARA o BRASIL INTEIRO .

.� ................

"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSCm,
você não vai encontrar.

Cafê ed uschi
Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-SC.

... ..........

. ..........
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Em recente pronunciamento feito em Brasília, o deputado federal Herbert Levy

<Arena), ex-udenista, disse que está- desenvolvendo esforços dentro do sen partido pa

ra conciliar os objetivos da Revolução e a distensão, como último recurso para salvar

a abertura política. Comentou ainda que houve excessos na úêtíma campanha elei-

toral, por parte de candidatos, com "".,g declarações feitas pelo rádio e pela televisão.

Para o deputado Levy, "há muitos gatos no mesmo saco, sempre criando casos Inter

nos que desembocam nas sublegendas, retrato fiel de um estágio confuso". Admite a

criação de um ou dois partidos. porque há muita gente deslocada U9.' Arena que não

quer ir para o MDE ou vice versa, concluiu o parlamentar paulista,
������====�----�------------

CARLOS
C) Carlos Renaux continua

no seu firme propósito de fa
zer um bom time para dis
putar o título de 76. As con

tratações já começaram e o
. técnico Zezé chegou trazen
do as que já entabulou no

interior de São Paulo.
Paulo Garça que foi do

'Próspera, Av�i e no ano pas
sado defendeu o Atlantico de
Erexim (RGS) e que estava
no interior de São Paulo foi
submetido a exames médi
cos, se aprovar será contra
tado, pois as bases já foram
acertadas.
Quem viaja com Zezé
De Campinas, onde Parra

ga (ex Internacional é o Í
dolo da Pon.te Preta> Zezé

UM NOME

EM CARTAZ

v-

Vários tipos de macarrão
de 13 marcas diferentes (a
lém da Adria) - Supermas
sa, Petybon, Santa Amália,
Gênova, Marilau, Anacy, Va
linhos, Vulcanía, Buítoní, Ve
ta, Verbana, Reimassas e Can
tina - que são comercializa
dos em São Paulo, estão con

taminados por fungos, bac-

E

RENAUX A TODO VAPOR
,

trouxe Samuel, zagueiro de
área - Carlão, lateral es

querdo - Tonhão, ponta de
lança e Brinda, ponteiro es

querdo.
Sidney já chegou
Muito se falou em Sidney

assinar com o Avai, mas tu
do depende de pequenos de
talhes e o excelente meio
campisãa que 1ói destaque
pela ChtatpecoenSe no ano pas
sado será do Carlos Renaux
em 76. Veio a Brusque, en

viado por Zezé e aguarda u

ma conversa com a Direto
ria.
Paquíto, Roberto
e Sergmho
Nomes do futebol pararia

ense como Paquíto, Sergi-

nho e Roberto, ex-defensor
do Corínthtans, Bdtafogo e

outros clubes, poderão ser
contratados pelo Carlos Re-

naux, quando Nilo Debrassi
e João Carlos (Juca) Laos de
verão viajar a Curitiba para
acertar detalhes.

Desapropriado
o' terreno de propzledade do sr. Bonifácio Schramm,

desaproprtado pela. Prefeitura Muntcípal de Gaspar, cedi
de: c utilizado pel�Wa}raiEO' dos Peneis voltou à posse da pro
príetário , Os p�'e7�izos ao proprietário, a municipalidade e

ao usuário são à> grande monta e caracterizam a falta de
com senso daapa'rtes para chegarem a um acordo, pois a

cima de ínte- -sses partâeulares, prevalecem os ob;letivos
coletivos. I' [larda-se um pronunciamento a respeito, de

parte dos volvidos.
A maí ería alcançou grande repercussão e a sentença

do Tzihteaal de Justiça deve ser publicada, para conheci
mento da opinião pública.

ARENA e

-Macarrão contaminado
térías e bacilos.
Ao divulgar a lista dos pro

dutos contaminados, com ba
se em análises realizadas pe
lo Instituto Adolfo Lutz nos

últimos quatro meses, o se
cretário da Saúde, Walter Le

ser, ínformou que não ado
tará nenhuma medida puni
tirv,a) em relação a essas in-

dustrias, a não ser que haja
determinação do Serviço Na
cional de Fiscalização de Me
dicina e Farmácia, do Minis
tério da Saú1e.
Por enquanto, essas mar

cas permanecerão à venda
pois os técnicos do Instituto
Adolfo Lutz verificaram que
esse tipo de contaminação

não apresenta ríseo para a

saúde pública, principalmen
te porque o macanj.o neces

sariamente é cozido antes de
ser consumido. E a fervura
elimina os germes que, pelo
fato de se encontrarem num

produto seco, não têm condi
cões de se desenvolver e pro
liferar.

LUME E FLu

o ENDEREÇO CERTO PARA SUA MElHOR COMPRA

. Supermercados PFUETZENREITER
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