
BANCO D,O BRASIL,
Marco na Evolução
Foi inaugurada, às 17 horas de qwiintla-feira última a a

rência do Banco do Brasii, pelo diretor da 6a. Região do

estslbelecimento, SI', Walter' Perachí Barcelos.
Einb'e outras pessoas estiveram nlresentes à inaugura

ção o .Governador K/ondel' Reis, o presidente do Besc, til'.
Jorge Konder Bornhausen, secretáríos estaduais, o prefeito
Oswaldo Schneider e o více-pireíeíto, atual ocupante do e

Xef!ll.nvo municipal, sr Bernardo Leonardo Spengler . Falai
ram durante a inauguração o diretor Pel'acliti Barcelos, o

Governador Konder Reis, o prefeito de Gaspal< e o gerente
local da agência, sr. Lauaãval Duarte, Após. a tnauguração
aconteceu nas dependências da a,gênclj(. um coquetel e a

ncite, a classe empresarial' e o poder público do município
ofereceram um [antair as autoridades e convidados espe ..

cia'is, na Soe. Culitul.'ail. e Recreatãva Alvorada. O aconteci-

Ga p e
mentt) mereceu ainda, de parte- ela illl1ifU 6?4ISEl\, óoa \Cobertlcral
pubJiciti'..ria., principaIlmente do dTi-1o '''(() J&t:adlo", um: f!(I&
no ser melhores matutinos. TocrlalfÍa �orii:a Q referido' m:r�

gão ter aproveitado a oportunãdjaâe. dt �Ill:;a{d d!a coleta ,��
anúaieíos inserir matêria pr'():rrtmOiotaal tOo mnmicipio, iID1,

retribllrição\ à página paga, MeSUUG as.sil);Jl\ a ::imitciatliiva é �Ll

V!1ve1.e fazemos votos para que GJs�u>nd,atrlú.tls g�are
.

,

printcipailmente:as gramdes ind�!U2.s lto<mis" enhlf elas lij
nhas "Cârcu.le", Têxtil Gaspar, :lml�tJ1t;ex.. flln:!Cet:lJh'0s de .<\!r
rcz. l\letaJiurgiea Turbina, apliqmem per�I\!C:li1llil verba ti

prollDcçã.cD do manícípíe ele Gasp.ar, llItí�llàllo e pme. tigf\alll.
do ó:r.mos Iocaís ou. mesmo de cruJfn:as ci.;tll.adl�. PI} q e Ga-ll'
po r .realmerrte merece divulgaçãie para n!Ist1ifDIl!ail' 'ti (�l'eslci
merrto qjue experíments, (,-OlT'� :E:�1'(1.:o i!l'Ja esaça!llf)
Banes do Brasãl
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C
.,

quem.os gasparenses já ti
veram ojportunídade de diá

logo, poãs parai isto exerce

funcões DO semanário. Na

círculaçãe está! Jerônimo Ce
sal' Barbãeri, a quem cabe

palmilhar o mun.eipio, entre
gando em cada lar um exem

plar deste semanário, As

sim, estamos prosseg indo,
aãargando cada vez mais os

horizontes do seu jornal, que
se prepara para desempe
naar importante papel nas

eleições munictpaí de no

vembro vindouro, Aos nOSS03

amigo a.<lS anunciantes. aos
leitores, ai todos quantos nos

'são aímpátícos, o muito o

brigado,

A partir deste número, o

jornalista profissional, sr ,

Germano Beduschí, passa a

, fazer parte da direção deste
semanáno .

Fundador de jornais, co

fundador e ex-proprietáric
cotista da Rádio Nereu R::-.

mos, ex-prefeito de Blurne

nau, ocupou ao longo de sua

vida funcões as mais nobres
e relevantes que :J fazem me

recedor de grande respei ta ..

bilidade . Alérr. do sr . Be

duschí, pretende a Gazeta do

Vale, já a partir da próxima
edícão contar <com mais um

1.'edator e um repórter. Na di
recão comercial, encontra-se
o sr. Benicio de Souza, com

Rotoract. Encontro de jovens
De 11 a 15 de 76 realizar-se-á em Olriciuma a IV Con

ierência Naciona I de Rotaract Clubs, cujjo anfitrião será o

Rútaract Club de Criciuma.
O encontro vai reunir jovens de rodlo o Brasil e a di

vulgação do progra�ma se deve ao sr. Moaci.J' Barbiel'i, cla
quela .cidade. - (Pág: 8).

'Café: cr$ 2,4
A vertrginossa í&.1evGb�ãD tClOl p!!leÇD edil)

'café es á causarnde des�1:làto, (e co-:mrové:r;sii�.

((Página 5)

Sem dúvida alguma, os tres alilIDS à ata..ãa Secretarâa
do Munícípío no início da adrn.i.t::i�açã(J.1 fP!aca, aervírasrs
para a rcrmação de uma sólida ba'S'€ poIfittica: <q1ill€ �� cozm

que hoije Luiz Augusto Polli e se 1Í1l1iI1Jão :::Blemmndo lPclli 03.

pareçam como os candidatos mais lfIDrtes cll ,legenda MDB.
Ambos confirmam o que aqui foilldiíto e J:Ol!D elles 10 :.vrD:E
contrnearía à mente da admínístrrarão Ir.:lltilnílÔiJl2.l.

..
Ao assumir Interinamente a hffi kl -1\llu:n-eq,aL , e

Gasparr, o sr. Bemarde Leonardn Speo""le 111."0 fu: tuiito m!:)
conversar :mais dle perto com al.�U'ID.S

�

�1_pe;.::. m.ofJlrment.<?
os ecn.tutmíates mais ímrportantes ,.�o mlllm.li�ilPii:o,. �::i1vidtl!::J�
os atrarês chamada no jornal, a e:Oli'UJ�llra:mn na P"efe5.
tura lHmücipal. pua ilirimil' algunnss e.ú. li1I!tlS eJ..is!tent� .

Mas o fatOi é que ailguns nãD entered il:a:I:U a, nl1�:dI.id3.\ � tOm2�
1'am-na ",OI ofens.a', Fm conVei-usa Olill a �e'.<1lJa do Vale �

sr. Nardinho fez: gues1:ã(j)) de afirmUlil.' U .as ]l'Cremas lis�
ta , inclrnsiíve boje ertam(j))s publbca:r2lD C1llt XI m.a
não ,l)fendem em nada o contribui!:J!llller ao

}Jl'ox:i.naal texec1llllivo . Nesta ediicf, lná
samen1t<> uma é \-3Jlida.,

,

3. da 11á� ]J.�,

e S I

o :!!

':as.. m

Muíto embora parai os amigos
_

e.'e jDSictP� tm negaI' o SEQ meret:ssc rr:a ,olitica..municipal, a Arena de Gaspar, podel1a es ar m1llito inclinada m. lJ:á.nlCS;:;:r !Dr. 'V: :mo
corno candidato ao executivo gaspa!.'eJ1.S'.c. Desviando do' assu�tGl., e

'

..@Z .qj.U.e
.. rime--

ro precisamos acertar o Alvorada. dl.ep<DL quem ",abe".
.

,.

Indii.scutive�1men.te Vailmor B dIusc:l1Õ é mIl forte candidailral, 'e�� �"QlTL_da politIca de um novo dia para Gaspar.

sfaltamento
Já se en.contram e G ar iintegl'ant

d() .Râo de J .11eu"O, cDntratada llelo 'Ove:no d E tado de San4-
de)! a 112villlentação da l'odlovia q e li'O'3 � C'idade de Ga�pl�:r
trabalhos sel'em iniciado já nos p_ó' 10 '.,.. s.. da en

pebl reportag-eln com a empl'esa contl'a.tatla,
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II LEITURA
C. Mesmo nas dific'ul1dades, a famiília cristã deve viver
em -ação de graças e partiãhar o amor, tendo em Cristo o la
ço da união a fonte da alegria.

7 Leitura da Car'ta de são Paulo aos oolossenses
(Cl 3,12-21) .

Irmãos, vós que sois-os eleitos de Deus, santos e bem-ama
dos revesti-vos de sentímentos de profunda compaixão, de
bor{dade, humildade, doçura, e paciência. Suportai-vos mu
tuamente e perdoai-vos, sempre que alguém tiver motivo
de queixa: contra outro: assim como o Senhor vos perdoou,
perdoai vós também. S, acima de tudo isso, tende amor,
que é o vínculo perteíto , QUt, a paz de Cristo reine em
vossos corações. É para isto que fostes chamados a formar
um só corpo. Vivei -em ação de graças. Que ai Palavra de
Cristo esteja em vós, com toda.a sua riqueza. Instrui-vos
na verdadeira sabedoria, corrigindo-vos uns aos outros.
Cantai.: ai Deus com gratidão e de todo o coração, salmos,hinos e cânticos espirituais. ,E tudo o que puderdes fazei..
ou dizer; fazei-o sempre em nome do Senhor Jesus Cristo,
e por meio dele dai graças a Deus, P'aL Mulheres, respeitai
os vossos maridos, como convém aos discípulos do Senhor.Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis duramente. Filhos, obedecei sempre aos vossos pais, porque is
so é agradável ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos
filhos, para que não desanimem. - Palavra do Senhor.

Página �!

o E:stado de

GAZETA DO VALE

Direito
"Desejamos o aperfeiçoamento e a modernização das

nossas instituições polítícas pela implantação do Estado de
Direito que, como definido em nosso programa, mantenha
em toda a sua plenitude os direitos fundamenta'.') do ho
mem, mas que, an mesmo tempo, defenda e resguarde os i
deais e a forma democrática de vida, repudiando, pronta e
eficazmente, as ofensas ao regime e à ordem". A declara
ção foi feita no Rio pelo presidente nacíon al da ftI'ena, de
putado Francelina Pereira, durante a instalação da Fun
dação para Estudos Politicas Econômicos e sociais - Fun
depdes - da Arena fluminense. Pelai primeira vez, o governador do Estado do Rio, almirante Fana Lima, compareceu a um a to partidário.
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Pronan
o presidente Geisel lançou

oficialmente o Programa Na
c onal de Alimentação e Nu
tricão - Pronan -- que pre
vê a aplicação de CDS .....

30,7 bilhões, nos próximos
tres anos, no fortalecimento
dos pequenos produtores de
alimentos do Nordeste, em

pesquisas visando ao enrí
quecimento de alimentos com

proteínas e nutrientes bási
cos e na dtstribuíção de ali
mentos e nutrízes, gestantes,
crianças, escolares e traba
JJhadores carentes de recur
sos. 0' lançamento do Pro
nan verificou-se após a. reu
nião do Conselho de Desen
volvimento Social, na qual.
além do programa, foram e
;'·�lm "lados - pela primeira
vez - os índícadores -socia'
do país.

8rasil po�e sediar Mundial de .18
vos da CBD para a Copa do
Mundo vão começa'!' este mes

ainda com o Torneio Atlân
tico.

o presidente da CBD, AI-'
mirante Heleno Nunes, afir
mou que somente o Brasil o
ferece atualmente condições
excepcionais para sediar a

Copai do Mundo de 1978 e,
po risso, se a FIFA cancelar,
a Argentina como sede, a ...
CBD inscreverá o Brasil co
mo candidato. AlCr��entouporém, que, até o if'bmento
a Copa do Mundo está mar
cada .para ai Argentina, que,
no entanto, não tem ainda
uma infra-estrutura para
promovê-la, pois Ialtam-lhe
instalaçêes técnicas para
transmí ssão de TV a cores,
suas comunicações são precá
rias e seus estádios precisam
de reparos. Heleno Nunes a-
crescentou que os preparati- "--------------------------

UM NOME

EM CARTAZ

8IVA�D()
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES

Paviflex, Carpet, Divisórias,
La.mbris, Forros, Papéis de Paredes.

c

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

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

Nóva image� que o

Governo vai projetar
Brasília - Após partícípar da cerimônia de críacão doPrograma Nacional de Alimentação e 'Nutrição e de manter contatos no Palácio do Planalto, o 1° Vice-Presidente daGamara, deputado Herbert Levy <Arena-SP) disse na Camara, que está confiante na nova Imaaem do Governo

gra.ç8;s ao plan� de divulgação de suas re�)lizações, para me�Ihor informar a opiruao pública o que está sendo feito emseu beneficio. •

Na sua opinião a melhor divulgação das obras govername-:-,tais p�de�á alt�rar protundameràe o quadro polítíco-eleitoral, pOIS muita C01sa que a.lguns acham o óbviotem g!ande importancia politica" observou que o Gover
:r:o Geisef tem de�<!nstrado sua preocupação social, atravésce obras humanísticas de seriedade indiscutível, como demonstrou agora com o Programa de Alim.entação e Nutrição" .

Acha o s�'. Herbert Levy que o Go rerno, ao centráTi3do MDB, esta realmente interessado com o problema humano e social.

- Julgo, que' a pregação humsmística do MDB tembastante de cunho político-eleitoral inclusive sua preocu-pação com os direitos humanos.
'

.

No !nício do ano passado, após uma série de contato'informais com parlamentafres ar nistas, o Sr. Herbert Le
vy preparou um trabalho no quat defende a n cessidade de
o Governo divulgar suas realizacões sem exc os v rifíca
dos no passado. Esse trabalho .I.bi �ntregue p lo repre en
tante paulista ao General Geisel e pela satisfação demon .

trada ontem, tudo indica que o Governo voltará agora sua.
atenção para melhorar sua imagem perante a op'níão pú
blica.
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DESTAQUES DO. EXECUTIVO
AINDA tOIS óNIBUS

'D'esde a implantação no novo sistema de tráfego em

Gaspair, o Executivo tem se preocupado em fazer com q�e
os motoristas se adaptem ao novo traçado determinado pe
la munícípalídade , Quanto aos caaros de passeio mesmo os

turistas que passam por Gaspar não houve problema na a

daptação . O único probi�ema existenho!oi quanto aos ôni
bus que não aceitaram com bons olhos .) roteiro que a ele
foi determínado cumpeírem, qual seja um retorno bem no

centro da cidade, culminando com um ponto de ônibus cen

traí nas lJlr,oximidlairles da Prefeísura Municipal na rua São
Pedro. A prâncípio a munícípaâdade encontrou certa di'fi
culdade quanto aos referidos coletivos, mas a partir da pró
xima segunda-feira este problema deverá ser solucionado
aítravés de uma severa fiscaüzação e orientação que será
realizada por elementos especializados integrantes da Guar
da de Trânsito de Blumenau em conjunto com a Delegacia
de Polícia de Gaspar, oríentados pela Prefeitw.?! de Gaspar.

POiN'rElS ItESTAURiAID'AS

Trabalhos que podem ser considerados importantes
foram realizados nos últimos dias pelo departamento de .'J

bras da munícípalidaíde . Bernardo Spengler prefeito em e

xercício tem se preocupado sobremaneira no sentido de so- .

Iucíonar dentro do menor prazo possível cada problema
que surge passível de solução, quanto ao sistema viário mu

nicipal. Na última .semana aproximadamente 1fDO km de
estradas já foram patroladas, além de algumas pontes do
interior que foram totalmente restauradas permitindo o

tráfego de qualquer veículo com mans tacíãídade.

DORlI\CILIO GARCIA

Em fase final de implantação o calçamento da rua Do

ralíclo Galrcia no centro dia cidade, tão logo seja concllUlÍdto,
trabalhos idênticos serão iniciadoS' em outras ruas.

BANCO DOI BRlASIL INAUGURADO

Por ocasião, dia inauguração oficial do Banco do Brasil:

agência de Gaspar na última quinta-feira usou d:r! palavra
o prefeito Municipal Osvaldo Schneider, em nome do pre-

feito em exercício Bernardo Spengler e do executivo gaspa
rense , Na oportunidade o sr, Schneider expressou-se da
seguinte forma:

"Muito se tem reaüízado
no municipio de Gaspar nos
ultimas anos, no sentido de
torná-lo cada vez mais in

dependente. Hoje com um

orçamento programa anual

na ordem de aproximad�-
mente cinco milhões de cru

zeiros, pode a municipalida
de uramar-se . do trabalho
que vem realizando, no sen

tido de despertar nos empre
sários o desejo de aqui ím
plantar o mesmo expandir
sua empresa.

Est.e trabalho, aos poucos
foi se completando, mercê a

efetiva instalação de gran
des empresas, que aqui radi
caram-se, atraídas pelos in
centivos oferecidos pelo mu

nicípío, pela grande oferta
de mão de obra> e pela facili
dade no escoarnento da pro
dução dada a excelente sí
tuacão geográfica de Gaspar.
Paralelamente às suas 186

indústrias, Gaspar aparece
como um município essen

cialmente agrícola, com ...

2 _ 292 propriedades rurais, a
lém de um centro comercial
economicamente forte, apa
recendo em 28° lugar na ar

recadação estadual, principal
motivo porque empenharam
se Executivo Municipal e

Lions Clube de Gaspar, no

sentido de fazer com que os

diretores do Banco do Bra
sil optassem finaJmente pe
la instalação de uma agên
cia em nosso município.
Seria necessário aqui, mais

do que alguns minutos, tal
vez horas, para enumerarmos .

os incontáveis beneficios que
este modelar estabelecimen
to de crédito certamente tra
rá para Gaspar.
A facilídade de operação

l1D que diz respeito à carteira
agrieola na certa será solu
ção para os problemas en�

centrados pela grande maio
ria dos Industríaís e produ
tores agrícolas de nossa re

gião.
O funcionamento desta a

gência do Banco do Brasil a
parecerá ainda como fator
preponderante de estímulo à

circulação monetária par
tindo-se do principio de que
toda a importância que aqui
for arrecadada, na certa por

aqui estará circulando, ser·
vindo ainda como importan
te peca de controle da gran
de evasão de rendas que se

registra no muníeípío.
O nosso pensamento, se

nhores diretores sr . gerente
senhores funcionários do B,
do Brasil, é o pensamento da
classe industriaü, dos lojis
tas e produtores agrícolas da
comarca de Gaspar, íntegra
da pelos. municípios de Ilho
ta e Luiz Alves, diretamente
beneficiados com a instala
ção desta agência, que aci
ma de tudo representa um

marco definitivo na evolucão
deste município que com

�

a

colaboração e �ompreensã(J
de todos não vai parar de
crescer. Obrigado".

Tecelageln Be nardino·
FABRIOANTES DO XADREZ "IZA"

ex, Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua p, Leopoldo Schramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina

Cafê

SA.

••

Beduschi

""",.,. .. ....... ..... '... ... ....,.,.. ............... ..-- �.. ... ... ...

AGOlRu\' LEIA Ul.\'l CONSELHO DE UMA DO�A UE CAS,.I\ QUE ENTENDE DIAS COISAS:

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

" ..

Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-Se,
"--=00 "ft
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CALMA
,

inquietação é desperdíeio de tempo. .

Se contrartedades aparecem, o ato de esbraveJalr afas
tará de você o concurso espontâneo.

Se você pratícou u.m erro, O' desespero é porta :alberta
a faltas maiores,

. Se você não atingiu o que desejava, a ímpacíêneía fa

rá mais hu'g-a a distância entre você e o objetJival a alcançar.
Seja qual for a dificuldade,' conserve a calma, fraba

Ihando, porque, em todo probíerna, a serenidade é o teto
r

dJaI alma, pedindo �i�el"v:iç:o- por solução.
ANDRÉ LUIZ

Se voce está no ponto de estounar mentalmente, síãen
eíe alguns. instantes para pensar.

'

-Se o motivo é moléstia no próprio- corpo" -a írrtranqui
lidlrude traz o pãor ,

Se ã razão é enfermidade em pessoa quenida, o seu rl.e_

sajuste é fator agravante, .

Se voce sefreu prejuízos materiais, a reclamação é
•

bomba atrasada, lançando caso nove .

Se perdeu alguma afeição, a queixa. tornará você uma

pessoa menos simpática, junto de outros arrâgos.
Se deixou allguma opoetuntdade valiosa palra trás, a

_______ l

----------.,------------------

-
.

p

ARlES
LIBRANão se lamente. 'Vbce não tem, real

mente razões para ísto . Apegue-se as coi
sas mais elevadas e não se deixe arrastai'

por: esperanças vãs. Período favorável ao

intelecto.

Se voce pesar os prós e os contras ve

rá ainda um pequeno saldo a seu favor.
Isto significa que nem tudo está tão ruim
como muitos dizem. Nesta semana, voce

terá boas chances.21.3 a 20.4
23.9 a 22.10

TOURO
Período bastante favorável aos tau

rino�. Renovadas oportunidades para pro
gredir em todos os setores. Aplique com
sabedoria suas reservas financeiras, Cui
dados com a saúde.

ESCORPIÂv
Temporada favorável aos nascidos sob

o signo do escorpião. Ótimas oportunida
des vão surgindo no decorrer da semana

que por si representa um sensível período
de sorte.

21.4 a 20.5
23.�O a 22.11

G1l:MEOS
• j
No campo sentimental poderão sur

gir agradáveis novidades. Sua vida pro
fissional passará por pequenas transfor

mações, porém, para melhor. Apegue-se
ao lar e à família.

SAGITARIO
.

A lógica lhe dará chances de progre
dír _nq campo financeiro, mas tudo depen
dera de seu esforço próprio. Enfrente com

coragem os momentos críticos e não esmo

reça. Viagens.

€ANCER
CAPRICORNIOAlguma coisa o está impedindo de dar

a a1'1' meada definitiva, Entretanto, não
se preocupe muito com ísso . Amadureca
melhor suas idéias. Em breve tudo esta
rá muito melhor,

,

,

Sua boa.estrela está no auge e, atra
ves dela, muito poderá conseo'uir N�
dese 'Ti... t

b • ao se
spere , .ra e da melhor forma possí-vel, seus colegas de trabalho, seus famílí _

21.12 a 20.01 res e amígos .

'
la

21i.6 a 22-.,7

AQUARIO
L E Ã O

A ca'rna prossegue para os leoninos,
mas, nad de importante virá a ocorrer

durante esta sem 'ma. A rotina será sua

companheira. Muita paz no campo senti
m·enta1. Leia bastante.

,Alb�em-se as oportunidades no cam
.po sentI.mental. Através dele outras boasoportunIdades r:o campo financeiro. Fi
que na expectativa, aquariano.

21.01 a 19.02

PEIXES
'Tocos têm O� seus probemas e voce

não vai fugir à regra. Porém. com cama

B'
Talvez seja este o momento mads ín-

e ;nteUgênc;,a tudo encontrará a: sua devi- dícado para voce recomeçar tudo outra
da solução, Feriado favorável para inves-:, �ez , Mesmo_que tenha que partir da

es_/,til' capital. aca zero, nao desanime, pois, seu camí-
nho promete bastante.

20.02 a 20.3

----�----�.
, _---
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. CRmENCIADO DE ... BANDOS O IBDF - Instituto Brasileiro ��
O"

�i 'O Hospital de Gaspar foi credenciado pelo INPS para Bando de ineptos - O na- de Des-envolvimento Florestal g�

� atender aos .ínúmeros assegurados do Município. Acontece turalista e paisagista Roberto - de organização omissa c ij
i� que o referido Hospital dispõe de limitado número de leitos' Binrla Marx - condenou o criminosa. E disse mais: Es- �
� e não terá condícões de atendimento para internamento. processo de devastação da A- se instituto é dirigido pOl' um h

�I:"
Terá condições quando muito em runcíonar como Pronto mrzênla - o que poderá pro- bando de ineptos que não tem �*
�ocorro ou encaminhamento de -toentes a centros mais a- vocal' srave desequilíbrio eC'1'J- cOlldicr1es de conter a destrui- �
díantados: Blumenau OU Florianôpolis . O Diretor do hos- Jlógico na região, qualtücan do ção .. : fi

1 pital vive o problema e procura enfrentá-lo, pois segundo :�i! disse "na grande Gaspar há aproximadamente oito mil se- �
� gurados do INPS". Enquanto isto. um médico do referido �

I�I hospital teria tentado cobrar de um paciente, o valor cor- CELESC �
respondente a consulta, apesar de exibir carteira profis- i�

� sional. e seu estado merecer cuidados médicos urgentes. Enquanto os funcíonáríos da Celesc aguardam solu- n
�oõ. O paciente prometeu ao facultativo' voltar para pagar a con ção de problemas que diz respeito à classe a repartição de ��
� suIta. O eficiente diretor do referido hospital, dr, João Gaspar vem procurando atender da melhor maneira possi- �
lo. Spe�gler; brevemente vai manifestar-se a respeito do cre- vel à população municipal. Recentemente a direção da Ce- ��� denciaenento daquele nosocômio pelo INPS, bem como so- lese - setor de Blumenau autorizou a mellhoria da rede de �.·.�1�.;U:W bre a; cobrança de consultas. energia elétrica de Bateas., onde será ,jnsta!lado um 'I'RAFO

."••'�:."
monofásíco de 5 kva, Na extensão de 650 metros, o que vai

_"

.9
melhorar sensivelmente a iluminação daquela localidade. �_.*:

SALDO MÉDIO Leva vida abastada, continua .c;
it A política adotada pelos a testa da "fábrica", jamais r
�: estn:roelecimentos bancários, trabalhou. O produto Iíqui- BANDO DE ASSALTANTES

�: sobre financiamento à base do das festas e a política de
!= de saldo médio já virou pia- saldo médio muito o favore

�: da. Conta-se que um .Iabrí- ceram sem que alguém te
�; queiro de determinada capela nha condições de comprovar
� con eguia em estabelecímen- sua inidoneI&ade. Quantos co
� to bnmcário gírande finan- bradores de taxas, impostos

i� ciamento, apesar de ser e prestações não estarão se

d modesto proprietário. A ca- prevalecendo- desse sistema?

�� da festa religiosa se avolu- Prlncípalmente na vida pú-
it mava o seu saldo médio, P'J'O blica não há lugar para tais
r. piciando-lhe condições de ne- gatos e ratos. Que se reco-

gócios razoáveis. Assim, a ii- lham à insignificância de
�llhos e sobrinhos distribuíu os suas atividades privadas, eu

·1 seus bens e permaneceu co- quanto não sejam apontados
." mo usufrutárlo dos mesmos. à execraeão pública. É só.
i· -

r. ELEICÃOI
U É possíve] que o presiden
ij te IEIrnesto Geisel encaminhe
00 mensagem ao .congresso, pro·
� pondo modificações na legis
�� lação eleitoral para reduz!r
r de um mes para 15 dias o a

f: cesso de candidatos ao rádh
'!;�

e a; televicão, na carnoanha
para as eleições municípa-s
de novembro próximo. A me

dida seria bem recebida por
que não se escutaria mais
candidatos enfadonhos, de:s
filando oratór,ia copiosa que
no geraa não levam a nada.

Enquanto isto na cidade de Gaspar, um vereador e seu

bando assaltam de madrugada uma residência, espalham o

terror, embebedam-se nas proximidades, provocam corre

rias com seus carros - um Corcel e um Opala - destroem
cercas e porteiras e tudo continua normalmente, com reu

niões na Câmara de Vereadores, e aJinda representante des
ta na inauguração da agência do Banco do Brasil, na úl
tima quinta-feirai, Na vida pública não há lugar para quem
procede de modo incompatível com a dignidade.

CASSAÇÃO
O decreto n" 261 de

27.02.67' dispõe .sohre o en

quadramento de vereadores
quando p-rocedem de mono
incompatível com a dignida
de da Câmara ou quando fal ..
tam com o decoro na sua con

duta pública, sendo passiveis
de perda de mandato. Ait.it11-
de desrespeitos!1J, contI-ária a

m{ll'al ou a decência, de al

guém que detenha função. VÚ

blica, trssrá sempre reftexos �
oe

danosos ao Munic.ípio' pelo ��
eseandalo provocado. No ca- ��
so do �ereador-pistoleiro.. a�;
agressividade dlal acão aten- �:

� ·itatória à moral, agravando ��
os seus lineamentos e suas li:
repercussões, tipificando o�:
fato, compl'ovado em depoí-�!
�nento de testemunh.as idô- ?
neas. O enquadramento desse t=
ven!\llldm' é peirfeitamente su �:
ceptivel. �

'J
4�

Café: cr$ 3
"'Subiu vel'tiginosamente o preço. de café. Teve seu

aumento na base de 5Ot%, apenas. na ultima semana. Não

houve maiores exp]�cações e a ordem é l'estdng11' at' o Cll

fezinho oferecido para fazer amigos. Enquanto ista alg-uns
tOl'l'efadol'cs, pl'incipalmente de outIras cidades e mesmo

de um estado vizinlho desencad!eI�ram grande campanha.

,4 6

publici;tária, através de cartazes e da TV demonstTando
que o negócio vai a frente. Como publlciUã,1'io. estamos nes
sa, mas como consulnlido.I' e h!a(biituada ao cafezill.bo ramen
tanlos as medidas que majoraralu o pl"eco do l'eferldo l)r(l-d�o.

.
•

TIJOLOS REFRATARIOS, ESPECIAlS PARA FOGO. A MAIOR RESERVA DE MATÉRL'l. PRIMA TI:.\. REGIÃO.

Barracão - Gasparr' - SC

......
."

...
", ._ .. ..

... ".,% %w.,JO'-_' %
..

,�"...
", .......

....... .. """", ft ...�.........� .1olI'" .....� ... "'..
tO:

•• .---.
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Donúngo, 08/02/76,

Inform tivo a Câmara Municipal de ·6as ar

€AMARA RElINIC[A SUAS ATIVIDADES - Reinician
do as atividades do exercícío legíslatívo de 1976, reuniu-se
na última terça-feira, dia 3 de fevereiro a Câmara Municí

pal de Gaspar, que contou com 'ai presença d!e todos os 'Ve

readores sob a presidência do ílIusbe vereador Henrique Jo-

sé dos Santos.
.

MAIS DUAS REUNIõES
MENSAIS - De acordo com

o artigo 319, item b, da Lei de

Organização Municipal (ex
Lei Orgânica dos Municí
pios), que possuem de 10 mil
a 50 mil habitantes, deverão
realizar seis (6) reuniões or

dínárías mensais _ Como o

Mundcípio de Gaspar se en

quadra nesse artigo, passará
esta Casa Legislativa em vez

de quatro H), a ter seis (6)
reuniões ordinárias mensais,
que para o mes de fevereiro
ficaram assim dtstribuídas:
dias 3,'10,12,17,24 e 26.

CALCAMENTO PARA. BELCH;IOR - Através de indi

cação enviada ao Prefeito Municipal o Vereador Alfonso

'I'heíss, representante de Belchior, solícita que seja calçado
com paralelepípedo o' trecho compreendido entre' as pro
priedades dos srs. Alfonso G€sser e Heriberto Bruch, ten
do em vista a construcão do restaurante turístico que está
sendo edificado naquela localddade-, Apoiando esta iniciar

tiva o vereador Celso Huber congratulou-se com seu colega
Alfonso Theiss, dizendo que é muito justo este pedido, pois
aquele trecho apresenta também um grande .movímento de
carros ligando os municípios de Blumenau, Gaspar e Luiz
Alves. E espera que esta reivíndícação seja atendida pelo
prefeito ora em exercícío, sr. Bernardo Leonardo Spengler,
o quaf tem demonstrado grande interesse e ótimo desem

penho a frente do executivo.

FIAI -147

DOACAO DE ESTH;ADA
E:!1viado pelo Chefe do Poder

Executivo, Sr. Bernardo Leo

poldo Spengler, os Projetos
de Lei n? 01/76 que "Reclas
sifica o cargo de fiscal fa
zendário do quadro de Pes

soal da Prefeitura e dá ou

tras providências; e .0 Proje
to de Lei n? 02/76' que "Au-

toríza o pod.er '.Ebcecuti.vo ad

quirir por Doação ár�a de

terra para servir de teíto .h.
Estrada púbIr.ca _

o.s referi

dos Projetos de lei �or�lITl en
caminhados à Comlssao de

Constituicão, Legislação e

Justiça pára os devidos eS�1:!-
dos e posterjormente emH1L

seu parecer.

COR.RESPONDENCIA EXPEDIDA

(,'3/76 05 de fevereiro de 1976.

Prezado Senhor:
Vimos por intermédio do presente apresentar a V. Sa.

e demais funcionários deste estabelecimento bancário as

nossas congratulações e votos de pleno êxito em nossa ci-

dade.

Parabenizamos por esta data e apresentamos em no

me do Legislativo gasparense as boas vindas a nossa, cidade.

Colocando-nos a séu inteiro dispor, apresentamos as

nossas cordiais saudações,
Henrique José dos Santos

Presidente
Ilmo. Sr.
Lourival Duatrte
DD. Gerente do Banco do Brasil
NESTA

diminu O O consumo de gaso ena
Belo Horizonte - A Fiat modelo 147 que a\ Fiat Auto

móveis S.A., lançará no mercado a partir de setembro des

te ano consome 20 porcento menos de gasolina do que seu

equivalente nacional - o VW 1300 - segundo reiterou ho

je o secretário da Fazenda de Minas, sr. João Camilo Pena.

FaJlando na qualidade de sócio do projeto da FIASA,

pois o governo de cM,inas participa com 45 por cento do in

vestimento global, o sr . Camilo Pena observou que tal. eco

nomia de combustível garantirá a colocação integral da

produção daíábrica em fase de .conclusoo em Betim, .na re

gião metropolita\l1a de Belo Horizonte.

A economia é tão significativa, afirmou o sr. Camilo

Pena, que equivale ao programa nacional de álJcool e man

dioca em execução pelo governo visando reduzir o consumo

de gasolina no país.

o

_--
_---- .

Se todo co.mp.rador optar por um Fiat nacional, estará
na verdade atmgmdo por outros meios os objetivos desse
programa - assinalou o Sir. Camilo Pena, que por uma
questão de ética se neg�)U a ci.�r o nome do modelo equi
valente ao Fiat 147. Disse porem estar muito a vontade
para fazer a propaganda do ....ano porque o zoverno minei
ro é sócio do empreendimento do qual particLpa com 250
milhões de dóJares (Cr$ 1 bünão 380 mifhôes .

Dois técnicos da secretaeia ,da Fazenda, segundo disse,
se encontram no exterior negoc'ando um fina.nciamento '

210 milhões de dólares. (C!$ 1 bilhão 932. milhões' para a!
::IASA e out�o _de 90 milhoes «i-s 828 milhões) para a ....
� ME - F�dlçao da FM�A, q17e também esta �endo insta
lada em Minas para apoiar a índústría automobilística.

_._-----------------

A MAIS COMPLETA EM:

ELETRO DOMÉSTICOS FOGõES DAS MELHORES

MARiCAS, PELOS PRElÇOS MAIS
COINVrn·ATIVOS.

Busque o seu na

INSTALADORA GASPARENSE

Rua Aristíliano Ramos - pertinho da

Prefeitura, em GASPAR.
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o jornal "L "

-

d
ume de Blumenau teria e tem condi-çoes e, a qualquer tempo vir às bancas Tendo circulado

por muít t .'
v

vant o, ,emp?, alcan�ou grande tíragem e prestou rele-
es serVl�os a comumdalde, "Lume" contou com a firme

e sens�ta onent�ção de um dos jornalistas de maior respeito �o estado, cujo curriculum serve de exemplo a quem [a
�aJs consegull'a nem ao menos fixá-lo de frente, Tornelín
:i:�dou o diál�O A Nação, foi diretor da' Imprensa Oficial', '

d:retor do qumzenárid ca:tólico "O Luzeiro Mariano" ór
gao de maior círculacão em Santa Catarina atual diretor
da gráfica e Editora "LumE.:\. presta' ainda no
campo �orn�lístico inúmeros servi�0s que o tornam credor
da admll'a9ao de quem milita na imprensa,

,

Tomelin que acompanhou desde a Assembléia Legislatíva ao Senado a brilhante carreira do atual Governador
de S�nt� Catarina, Dr. Antonio Carlos Konder Reis, apoioude púoãco e colocou os órgãos de imprensa que dirigiu a
serviço de candidatos, entre eles, primeiro, Iríneu Bor
nhausen, depois Jorge Lacerda, políticos dos mais Bus
tr�s que se sobressaíram na governânça estadua 1

, Ainda
�a pouco fazia-se referência ao apoio que Honorato Tome
Iin oferecera ao falecido historiador José Ferreira da Silva,
que sem recursos financeiros, contando apenas com méri
tos pessoais, lançara-se candídato a prefeito de Blumenau,
concorrendo com Hercilio Deeke . Jornalista profissional,
líder político, exemplar funcionário público, bom pau, cida
dão correto, Honorato Tomelin, acima de tudo, jamais gal
gou posições para esquecer seus inúmeros amigos, É
um homem intransigente, mas sensato e responsável. Ho
norato Tomelin .têm condições financeíras e principaílmen
te condições morais de fazer imprensa quando bem lhe a

prouver. Aguardem os leitores porque Tomelin aqui já se

faz presente.

�'LUME"

ALUGA-SE
2 salas para comércio ou indústria - uma delas cf 200

m2 outra cf 55 mã. Ponto comercial excelente. Rua Dr.
,

, .

Nereu Ramos, em frente a Ind. Lmhas CIrculo,
Tratar no local ou pelo fone: 32-21-17'.

Supermerca
venda a varejo

EM CRleJU

LCi

BIP RTIDARISMO
As crises internas do MnE,

como partido nacional, foram
consideradas em Brasilía pe
lo deputado Odacir Klein do
MDB do Ri{> Grande do Sul,
como o maior sintoma do ar

tificialismo do bipartídaris
mo. Entende o parlamentar
que as crises nos dois parti
dos demonstram a falsidade
da atual organização parti
dáría. brasileira e que a so

lução para ,o problema seda
a criação de novas legendas
"que representem efetiva
mente todas as correntes de
opinião" .

Para o representante.gau-

.cho, a prova do artífícíalís
mo partidário encontra-se
principalmente nos E'stados
do Rio de Janeíro, onde há
crise de lideranca desde o a

no passado; em São' Paulo,
onde existem vários processos
no Oonselho de Etica; e na

Bahia, onde todo o diretório
acaba de renunciar. Na sua

op'níão, a reorganização par
tidária deverá ocorrer de bai-
a para cima, com a obser
vância de uma legislação par
tidária e eleitoral mais de
mocrática' e de acordo com
as muitas correntes de pen
samento,

Co nte CO m a Gazeta 00
Mande notícias de seu clu

be, aníversárãos de parentes
matéria para publicação de
seu interesse ou da coletivi
dade. Solicite também a I'C

messa do semanário>, Esta
mos percorrendo todo o in-

AVIS

ale
terior do município. Preten
demos aumentar a tiragem.
A Gazeta do Vale é um jor
nal que objetiva Integrar a

Grande Gaspar Conte rem

o seu semanário, ele vive em

função> 'da comunidade.

DO IN A
A Prefeitura Municipal de Gaspar, comunica aos con

'tribuintes do imposto sobre a propriedade Territorial Ru
ral, contribuição ao INCRA, referente ao exercício de 75, en
contra-se os Avisos de Débito no órgão UMC-INCRA, O
prazo normal de cobrança terminará em 30 de março de
76, fi,cando os contribuintes à partir dessa data, sujeitos às
multas previstas em lei,

Gaspar eSC), 06 de fevereiro de 1976.

o DE' JANEI O:

•

•

en

Barbie i
o

ARROZ MOABAR
rua Henrique Lage, 2270 fone 33-0635 e 33-2574 - Criciuma se .

(erealista Ca arin use Lt a.
Cereais por atacado
lua Cap. Juvenal Figueiredo, 30 lojas 1 e 2
Alcantara - SãQ Gonçalo RJ.
� filial no Ceasa-de Niterói RJ.
fone 7121022 - (021) RJ,
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IVa. Conferência Na(ional de Rotara(t ('uhs
15 de fevereiro de 76 em CriciurnaDe 1

f1nfitrião: Rotaract C/ub de Críciumo
PROGRAMA.

11.02.76 - QUARTA-FE[RA
08:00hs Recepção (Colégio Madre Tereza Michel),

Inscricões duran te todo o dia.
19:45hs Encerramento das inscrições
20:15hs Abertura Solene (Críciuma Club)

Abertura pelo Rotaract Club de Criciuma
Pronunciamento de autortôadc munícípal

23:30hs Repouso.
12.02.76 - QUINTA FEIRIA
06:30 hs Café da manhã (MTM), até 07:30 hs
08:30 hs Plenária - la. parte:

Temática: O deserwolvímento do Companheiris
mo como elemento capaz de proporcionar opor
tunidade de servir - Rotaract Club

'

de Goiania
Oeste.
Avenida: Serviços internos.

10:00 hs Intervalo musical
10:15hs Plenária - 2a. parte:

Temática: Como fazer para que a Comissão de
Servicos Profissionais tenha um bom funciona
menta - Rotaract Clmb Universidade de Macken
zie.
Avenida: Bervâços Profiséionaís

12:00 hs Almoco (MTM)
13:45 hs Turismo
1S1:00 hs Jantar CMITM)
20:30 hs Concurso do Hino
23: 30 hs Repouso
13.02.76 - SEXTA FEIRA
06:30,hs Café da Manhã (MTM), até 017:30 hs
08:30 hs Plenária - la. parte:

'I'emátíca: Vantagens proporcionadas através da
troca de idéias entre os clubes do mundo - Ro

taract Club de Jatay
Avenida: Servicos Internacionais

10:00 hs Intervalo Musical
10:15 hs Plenária - 2a. parte:

Temática: Porque o trabalho do jovem nem sem

pre é valorízado pela comunidade? - Rotaract
Club de Monteiro Lobato
Avenida: Serviços lã Comunidade.

12:00 hs Almoçq (MTM)
14,00 hs Reunião com presidentes e representantes de

cltubes.
.

Tarde Iivre para os demais tarde livre
.20:00 hs Jantar cf apresentação do Coral de Cricjuma e

charanga
23:30 hs Repouso
14.02.76 - SABA1)O d

06:30 hs Café da manfa (MTM), até as 7:,30 hs -

08:30 hs Pronunciamento do companheiro Paulo Sérgio
Marcondes De Salles, sobre a situação atual de

,
Rotaract no Braeíl

09:20 hs Intervalo musical -

09:40 hs Alpresentação das conclusões dos trabalhos das
Plenárias

12:00 hs Almoco (MTMj
14:00 hs Tarde de esportes (Vila Olímpica)
21:001hs Jantar festivo (MTM)

Presenças: Governador. do Estado e Governador
D-4.65-Rotary

23:00 hs Baile de IEneerramento (Comercíário Esporte
Club) com eleição da Miss Rotaract Nacional

15.02 76 - '1j}'üMINGO
07:00 hs Café da manhã (M1TM)
08:00 hs Visita ao Campestre Iate Club e Pra�al do Rincão
12:00 hs Almoco lsvre

Despedida às delegações
-- * _--

NOTAS: As empresas de transporte coletivo, até a Ca
pitalJ do Estado, colocarão ônibus à dísposíção, em qualquer
horário, umac.ez que haja lotação completa.

-- *--

Toda troca de brindes será feiita após o almoço de sexta .

-- :;:_-

ENDEREÇO D!E' TODOiS OS CONFERENCISTAS: Pa
ra evitar tumultos, quanto a endereços dos conferencistas
o Rotaract Club de Crícíuma, imprimirá um BOL.'ElTII\/[
E,Sp�c:r:AL" co� endereços de todos os participantes, e se
ra distribuído Juntamente com o Boletim de sábado.

--*--

GOMP...l\lNHEIRO! PARTICIP{E!, MAS PARTICIPE MESMO.
--*--

ROTARACT CLUB DE CRICIUMA

Ru.a Cônego Miguel Giacca, Ed , Manique, 1Q andar, sala E.
Oa1Xa Postad, 333.
88.800 - Cricíurna-Sõ-Brasíl .

T e
VENDA ESPECIAL PARA ALFAiATES.

Rua 15 de novembro, 518 - fone 22-4591 - BLUMENAU - SC

Tec·
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Campanha
pela

pai itica
Imprensa

Brasitia - o objetivo do governo, ao determinar que,
os ministros da Justica e das Comunieacões estudem as

normas que regulamentam o uso de emissoras de rádio . e

televisão para: campanhas políticas e eleitorais, é obvia
mente desacelerar a ação política e desativar a máquina
da oposição, que se mostrou, na arrani' 1.da inicial, apts a

realizar uma mobilização nacional na oportunidade de u

ma eleição que se etetívai á no ambito municipal. A opo
sição, dada a conjuntura, leva todas as vantagens numa

campanha contra o governo, e a médida preventiva, que
será conhecida provavelmente nas próximas horas, preteri
de conter impulsos que se tornariam destrutivos se seg-uis
sem o ritmo e a escalada de que tivemos os primeiros indi-
cios na viagem do sr ..misses Guímarães.

.

Agiria o governo assim em estado de necessidade, im
pedindo que a luta politica se trave mediante os veículos
de comunicação de massa. -Mas não se pode deixar de ver

nas providências que se ,ammciam uma restrição a msüs a

vida política civil e o receio de que a pregação democrática

contagie a opinião pública atém dos l!ímites consentidos

pelo sistema. No fundo funciona o preconceito contra a' po
.lítica, que se tornou dominante no curso do processo re

volucionário e se recorre ao arsenal de leis restritivas para,
.

assegurar a posse indefinida do poder pe�o �rupo domman

te. '0 natural seríe não a campanha eleitoral aberta pre
maturamente mas o debate político amplo e profuso com

o uso de todos os meios de comunicação disponíveis.
tli

O MDB deveria ser enfrentado não pelos ministros da

Justiça e das Comunicações, mas pela Arena, cujo presi
dente' precedeu o presidente do lVIDB nas arremetidas poli-

• ticas pelo interior do país. OI sr , Francelina Pereira decla
ra-se disposto a prosseguir suas incursões que, embora rea

lizadas as reuniões em recinto fechado, serão de ativação
política do seu pairtído com vistas a eleição de novembro.
É esta uma ase pré-eleítorall na: qual Os dois partidos ne

cessitam assessorar seus diretórios e orientá-los quanto
aos métodos de ação mais adequados a atingir seus obje
tivos. A restrição do uso do rádio e da televisão alcança
Arena e MDB e, como observou o senador' Tarso Dutra, pre
[udíca a ambos, princlpalmente nos estudos, corno o Rio

Grande, em que o povo costuma votar com conhecimento

de causa.

o que acontece é que o governo não acredita na capa
cidade de enfrentar a Al'el1!91 com êxito o MDB. Os parti
dos serão retirados do ar mas não há a menor dúvida de

que o tempo que se utilizaria para transmissão do debate

poütrco será utilizado para a promoção d a imagem do go
verno pela Assessoria de. Relações públi�as. _

Vai-se tentar

preparar o terreno, mediante a popularização do governo

para os trinta dias de campa�1ha púbtica .d� Arena. Até lá
os políticos de ambos os partidos se reumrao em pequenos
recintos de modo a processar sua arregimentação sem a. pos
stbílídade de se estabelecer desde já o confronto entre as

duas forcas. Ao contrário do que diz o sr. Francelina P�

reíra o governo já sabe que ai Arena não está preparada
para' ganhar a eleição: Como, e.Ia não pode ?el' �erdida, o

próprio governo tent�,ra ganhá-la . .t?- A�'ena so se�'<l: m03tra,
da ao público nos trIn�a .segundo finais dElI �n?�J.lJzaçao, a
fim de que não prejudique o trabalho a ser inlciado .

ílpor milagr·e"Salva
Ana Paula de Oliveira, uma menina de 1 ano e 10 me

ses. de' idade, caiu do 20° andar de um edifício (60 metros. de
altura)' e saiu sem nada sofrer. O fato ocorreu no dia 27,
na avenida do Estado, em São Paulo, Capital.

EIl.a é filha de mãe solteira; Maria do Carmo de Oléveí
rce, que se encontrava no trabalho e só soube da queda da
filha, quando ela já estava no Hospital Pronto Socono. O
milagre foi proporcionado pelal rede elétrica de alta tensão,
que suportou a queda de Ana Paula, do vigésimo andar de
edifício São vuo.

Ana Paula saltou na janela para apanhar a boneca que
estava no parapeito e com. Q impulso, passou direto. Ela
retornou para a casa e já está brincando.

.

Rua José Beduschi, 273 - Fone 32-2'2-70 - Gaspar.sC

•v
CONSULTE

PE, z

Zelando permanentemente para maior produção de lei
te e para: melhor conservação de seu rebanho,

Dístríbuíãor exclusivo para o Vale 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.

.--------------------------------------------===-======-

III

OI
I
I
J. BLUN.ENAU

- PROGRAMA'ÇÁO DE 2a. A SÁBAD()_
7h - Chico lVI.endes dá o recado
8h - .fl>_s Mais-mais CRub�ns de Alencar)
10h - A roleta da sorte (Farley Santos)
12h - G�:ande Jornal d? Ar (Dal!i1,9 Gomes e Virgillo LEb)15h - DIscoteca dos bairros (Edelcio Vieira)
17h - Ranchinho da Nereu (Neneco)
{i)lh - Encerramento.

A EMISSORA PREFERIDA
F

�--
�__= ____

CEVAL agro industrial S.3..
CAIXA POSTAL 26 89620 CAMPOS NOVOS, sc·_ BRASIL

BENEFICIANDO SOJA

PARA e BRASil INTeiRO.
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/

Domingo, 08/.(}I.2176

As pessoas a�ajxo relaciona�as estão sendo convi�adas a comparecerem na
rrefeitura Municipal �e Gaspar, para tratarem �e assuntos de seus interesses:

o ENDEREÇO CERTO PARA SUA MELHOR COMPRA

o

Supermercados

Adolfo José dos Santos
Albert-o Roncalio
Alcendino Schmitt
Alvino José Weber
Amadeu Zen
Ama Maria Schmitt
Antonio Novais.
An tonio Araujo
Antonio João de Oliveira
Antonio Nicoletti
An tonio Pereira
An tonio Theiss
Antonio Trindade

Aracy Baptista dos Santos
IAirgeu Fortunato de Oliveira
Aristeu Novais Maes
Aristeu Soares
Arno SpengIer
Arnold Gebien
Arnoldo snírmer

Artigos Domésticos Monte
ReaL Ltdru.
Augusto Gualberto Lemos
Bento Pedro Garcia
Bernadete Mondini
Bertoldo Stiehler
Celio Buzarelli
Comércio e Representações
Paulista
Daniel Tonioli
Dario SabeI
Di-Arte Distribuidora de Ar
tes Gráficas Ltda ,

Domingos de Oliveira
Eduardo Kluge

.

tElgídio Venturi
Emídio Coutinho
Ercidio Pereira
Erice Toníoli
Eduardinho Testoni
Evaristo Batista

Eugecipio João da Silva
iAlntonio José Simas

Espólio de Francisco Spengler
Frederico Baumgartner "'

Gercino Batista
Jeronimo Lucas
Hercílio Roncalio
Herta Schoenfelder
Ind. e Com. de Aguardente
Vale do Itajaí Ltda.,
Ivo Chiarelli
Irineu Gosta
Israel Armindo
Jacob Bernardo Reinert
Jan José da Cunha
Jeronimo de Souza e Silva
João Antonio Nicolodi
João Bendíní
João Bertotdi
João Leopoldíno Spengler
João Manoel da Silva
João Paulo
João Reínert
João Schwartz
João Tomaz Roncaglio
Joaquim Hammes
Joaquim Medeiros
Joaquim de Souza e Silva

Jorge Slavonier Weipachos
ki
José Braulio Pereira
José de Andrade
José Percilío Pereira
José Censi
José Euclides Cardoso
José Francisco Schmitt
José Luiz Vieira
Laudetino Waldrieh
Lodemar Jacinto de Souza
Lucia Maria Pereira
João Joaquim !Vitorino
Manoel Zucatelli
Marcio Gomes
Maria de Lurdes Censi
Mari,a Olivia SabeI

EM BLUMENAU
•

Martinho Mondini
Mauricio L. Monnerat
Nicodemos Modesto Theis.s
Ofidna: SabeI Ltda.
Orlando Schramm

• Osmar Schneider
Osvaldo Sthieler
Paulo Bugmann
Paulo Eras Justo
Paulo Gomes
Paulo Merlo
Paulo Pereira
Pedro Alberto Lemos
Pereira Decorações Ltda.
Pedro ·E'rnesto Scheidt
Pricílía Benassi
Protazio Junges
Paulo Isensee
Reinoldo Bergamo
Reinaldo Miranda
Ricardo Mans'ki
Roberto Moritz
Roque Merlo
Romeu Cesar Silveira
Sal:esio Simon
Santinha Maria da Silva
Schmitz & Cia Ltda.
Sebastião Schrnitz
Terezinha wmes
Valldir Oliveira Pereira
Vicente Nicoletti
Virgilio Possamai
Atido Hermann Baader
Alvino Rweder
An tonío Trindade
Araci B. dos Santos

:A!rgeu F. de Oliveira
Aristeu Soares
Construtoa Schutz e Schí-
waredz
Celio Buzarelli
Dionísio Trindade
Daniel Tonioli

E FLOAIAN·OPOLIS
�

Denis Joel Maia Neves

Domingos de Oliveira
Edmundo dos Santos
Eduardo Kluge
Ercidio Pereira
Erico Tonioli
Herta Schoenfelder
Ivo Chiarelli
Jaime Vilson da Silva
João Leopoldino Spengler
João Manoel! da Silva
Joaquim Medeiros

Jorge S. Wespachos'ki
José Henrique Pereira
José Luiz Vieira
José Wirth
Lodemar Jacinto de Souza
João Joaquim Vitorino
Mauriclo L. Monnerat
Maria de Jesus Krauss
Martinho Mondim
Nicodemos Mlodesto Thein
Milton Pereira
Orlando Schramm
Olivio Cestari
Olindina de Olivei,ra
Osvaldo Krauss e

Francisco J. Cardoso
Osvaldo Sthieler
Pedro Ernest-o Scheidt
Pedro Madalena
Paulo Elias Justo
Pricüia Benassi
Raul Isensee

Ricardo MaraSki

Romeu Cesar Silveira

Roberto Moritz

Santinha Maria da Silva

Valdrido Dias

V:irgilio Possamai

PFUETZENREITER

..

Ai,ã"iéltaria""'e "'Loia" GasP"Gre-nséh*
Espedalizada em OoJüecçÔK, Armalinhos cm geral, calçados e jóias.
Desdemil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a ereseer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA:. GASP�SE DE PEDRo zuem

Rua Ind. José Bedusahi 273 - feme 32-22-70

_---�..._v��-.-�-%�.r-r-4-*-**--.. ---�-u-__* __.;_4._* �.*_*�_*%_* *_ft u_�_- ._u %_h_._*��_
--

GASPAR. - Santa Catarina
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'SALVE O BANCO" DO BRASIL
À Administração e funoonários do Banco do Brasil S. A. - Gaspar, os

cumprimentos do semanário a GAZETA DO VALE pela inauguração da agência local) a rua dr. Nereu

Ramos, 74, no últmo dia: ',5 dó corrente.

u

----------------------------.---------------�--------�

. .

Nossos cumprimentos ao Banco do Brasil SeA .

.agênciélJ de Gaspar

Tec,lage

CEVAL -, Agro Industrial S.A. cumprimenta o Ba TICO do Brasil S.A., pela inauguração de sua filial na
cidade de Gaspar, certa de que esse acontecimento vai influir na vida do Município, signifícatíva e aus

picios:amente. CEVAL agro industrial s.a e

.

CAIXA POSTAL 26 89620 CAMPOS NOVOS, se - B�ASIL

1 --.....,.."..,-

rara�ens ao Hancn �o 8msil . n.
Congratulamo-nos com a instalação da agencia do
Banco do Brasil S.A., de Gaspar, cujo funcionamen
to vai contribuir' no processo de desenvolvimento
sócio-econômico da cidade e do Estado.

D A.
Bllumenau realizará o seu

tradicional festival do Chopp,
nos dias 20' e 21 de fevererro,
no Pavilhão A da; Proeb, que
contará com o patrocínio do
Líons Clube "Cidade Jardim".

fábrica de Esquadria's e

Móvei� de fe�rQ
Rua Itajaí, 607'- Fone 22�1- Gaspar-SC

Salve o Banco do Brasil Se As
"agênda de Gaspar

Esta é a melhor prova de confiança depositada no

progresso desta região. Todos estamos de parabéns.

Ifaiafaria e oj.a a p r nse
DE

e ro Zuc,hG
Entre outras pessoas, o sr·

Décio Moser dedica grande
parte de seu tempo ao suces

so da promoção que será
prestíg :..da por grande nú
mero de turistas.

hu r a
Recanto Gaucho, onde íun

ciona o espeto corrido, dessa
conhecida casa que vem sendo
cada vez mais prestigiada,
pelos seus inúmeros 'clientes
Ambiente agradavel com
instalações sempre renova

das, aos Peters os curnpri
mentos do semanário.

olcl6rico
o velho "Fortuna", de há

muito cultivai o hábito dos
bilhetes e das cartas onde se

preocupa com a sun to que
não lhe diz respeito. Voca
cão li terária r t 'dada I d...... ·

veria voltar ao bancos es
colares via Mobral, J6.m'tal'
se aos negócíos de sua

.. fá
brica", por sinal bastants,
rendoso. Tipo folclórico é
"rabriqueíro' de chicanas.
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SOCIAL
IANIVERSÁRIOS:
Fátima Cristina Trentini

dos Santos, completa dia 10
seus tres amírihos de vida.
Ela é filha de Arlete e Júlio
Cesar Bridon dos Santos, Ta
be�lião de Notas de Gaspar,
Margareth Schmitz tam

bém aniversariou dia 4 pas
sado,
Maria) Cândida Spengler.

completou dia 6, seus quin ..

ze anos,

Maria Helena Deschamps,
dia 5, comemorou seus 161 f;i,:'
nos

Flávio Fernando Pamplo
na, dia 9 também anlversa
lia,
Aos aniversariantes, os nos

sos mais sinceros votos de
felicidades, hoje e sempre,
ANlIVERSÀR10 . DE

•

CASAMENTO
O iIustre casal Amandio e

Claudia Spengler, festejou
ontem, 31 anos de felâz casa

menta, Ao casal os cumpri
mentos de seus filhos, nora,
genro, netos, amigos e desta
coluna,
CEGONHA NO\'AME1\TE
Quem recebeu alegremente

,ai visita da cegonha, pela se

gunda vez, foi o casal Rui e

CELINA PAIMPLONA

Nina Zimmermann, que lhe
trouxe uma linda menina,
para felicidade total de seus

familíares.
A TURMA CHEIGOU
Regressou sexta-feira, a

turma de contadorandos do
C,N, Godofredo, que após
dezoito dias viajando pOJ: es
te Brasil afora, nos trouxe
mil novidades para contar .

No próxírpo ano eles prome
tem nova excursão,
VISITANDO:
Quem esteve vísitando o

casal Leopoldo e 'Vera Jacob
sen, sexta-feira última, foi
sua imã e cunhada Iara, jun
tamente com seu filho, um

loirinho lindo de morrer Ia
ra reside em Cascavel e de
verá ficar aqui alnda alguns
dias,

DE DOM PEDRITO
Encontra-se em Gaspar,

em visita a Danilo Gomes e

esposa Marlene, ele secre

tário do município, a sua

i r m â sra , Florlana
Games Miranda, juntamente
com seu esposo Dr. Cleber

Veiga Mlil'allda, Tabelião. em
Dom Pedrito-Rê . Com o ca

sal, os .filho.S Cilane, Fabiano
e Flmicio.

s �es O
re eU ra

Adolfo José dos Sarntos
Alberto Roncáglâo
Alido Hermann Baader
Alcendino Schmitt
Alvino José Weber
Alvino Roweder
Amadeu Zen. •

Ana Maria Srhm:tt
Antônio Novais
Antônio Araujo
Antônio João de Oliveira
Antônio Nicoletti
Antônio Pereira
Antônio Theiss
Antônio Trindade

Afary Batista dos Santos

iAlrO'eu Furtunato de Oliveiral
to

,

Argeu 'Novais Maes

.Misteu Soares

Arno Sflengler
Arnoldo Gebien
Arnoldo Schir'mer

Artigos Domésticos Monte

Real Ltda.
.

Augusto Gualber� Lemos

Bento Pedro Garclia

Bernadete Mondini
Bertoldo Stiehler
Célio Buzarelli

,

Construtora Sc}1rltz e

schiwaredz �

comércio e Representaçoes

Paulista
Daniel Tbniolí.
Dário Salbel
Di.-Ar'te Distribuidora Artes
Gráficas Ltda .

Domingos de Oliveira
Eduardi Kluge
Egídio Venturini
Emídio Coutinho
Ercvlio Pereira
Érico Tonioli
Evaristo Batista
Eugecíp'o João da Silva
tAlntônio José Simas
Espólio de Francisco Spengler
Frederico Baurngartner
Gercino Batista
Gerônimo Lucas
Jaime Wilsom da Silva
José Henrique Pereira
José Luis Vieira
José Wkth
João Joaquim Vitorino
Herc'ílio Roncáglio
Ind. e Corn . de Aguardente
!Val'e do Itajaí Ltda.
Ivo Chiarelli
Israel Armi.ndo
Jacob Bernardo Reinert
Jan José da Cunh a
Jerônimo de Souz� e Silva
João Antônio Nicolodi

H
. ,

t a'-I, omenag�m pos um
Pretende o sr, Sani Donald da Silva prestar homena

gem póstuma, ao recém-desaparecido amigo e saudoso Otá
vio Luiz Schmitt, o popular "seu Lula", ex-goleiro e l:eno
mado atleta do clube Tupy, onde por rmritos anos vestiu. ao.

quela camiseta, De iriício as sugestões tJêm sido no senti
do de promover-se um torneio inter clubes Iocass com o se�
nome, Entre outros apoíam a idéia o. prefetto em exerci

cio, SI', Bernardo Leonssrdo Spengler e a Gazeta do Vale,
Espera-se desde já adesões que poderão ser feitas düreta
mente ao Presidente do clube .

Turistas no "Paraiso"
o Hotel Paraíso dos Pô

neis continuai recebendo
grande número de hóspedes,
não só brasileiros, mas inclu-

sive de países vizinhos, É
Gaspar hospedando gente
internacional. Parabéns, sr.

José Neves,

------------------------------ ---_

o Banca do Bra il em Gaspar significa
'le novos e promissores horizontes.
A HOMENAGEM 'D·E

O O

João Bendíní
João Bertoldí
João Manoel da Silva
João Paulo
João Reínert
João Schwartz
João 'Iomaz Roncáglio
Joaquim Hammes
Joaquim Medeiros

Joaquim de Souza e Silva
Jorge Slavoner Werpachoskí
José Bráulío Pereira
José de Andrade
José Censi
José Euclides Cardoso
José Francisco Schmitt
José Luis Vieira
Laudelino Waldrich
Lodemar Jacinto de Souza
Lucia Maria Pereira
João Joaquim Vitorino
Manoel Zucatelli
Mareio Gomes
Maria de Lurdes Cen i
Maria Olíva SabeI
Aartinho Mondini
Maurício L, Monerat
Nicodemos Mode ta The'iss
Milton Pereira
Oficina Sabel Ltda ,

Orlando Schrannru
O mar Schneider

o. surgimentn

E MA EtRft
C ITZ

.<J GASPAR S , C ,

I�--------�--------
a ai o r lacionadas estão sendo convida�as a comparecerem na
uR'cipa de as ar, para tratarem de assuntos de seus inferesse :
.. Esta relação toma sem efeit-o a !lista publicada na página 10, desta edição

DE

E

Olívio Cestari
Oiindína de Oliveira
'Osvaldo Krauss e

Francisco J. Cardoso
Paulo Bugmann
Paulo Elias Justo
?aulo GOmes
Paulo Merlo
Paulo Pereiral
Pedre Alberto Lemes
Pereira Decorações Ltda.
Pedro 'Ernesto S:;heiclt,
Pedro Madalena
Pricilia Benassi
Protázio Junges
Paulo Isensee
!'::'einoldo Bergamo
Raul Isensee
r..einoldo Miranda
Ricardo Manski
Roberto Moritz
Roque Merlo
�{)meu Cesar Silveira
Salésio Simon
Santinha Maria da Silva
Schmitz & Cia Ltda
Sebastião SCl1111i t��
Terezinha Gomes
Valdir Oliveira P reíra
Valfrido Dias
Vicente Ni colettí
Virgílio Pos amai
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