
olitic:a
"."

',reocup cao
A caminhada de novembro próximo, será decisiva pa- Homem de personalidade marcante, educação supe-

ra a Arena municipal de Gaspar, qble espera, reaver o po- ríor, realizador e honrado, soma qualidades que o fazem
der executivo entregue pelo sr. Ewaristo- Spengler, ao merecedor do voto, capaz de restabejecer o prestígio admi-
MDB. Posições renitentes de determinados pojítícos têm nístrativo do município. Essa caminhada selá mais um

impedído o aparecimento de nomes capazes de levar essa desafio aos gasparenses, cujo desenvolvimento vem sendo

agremiação à vitória, desde que conta com figuras merece- prejudicado pela ação de elementos que acima dos ínte-
deras da contíanca da maioria do eleitorado da comarca. resses comunitários sobrepõem os seus negócios particula-
Fiel ao seu passado, desfrutando de grande estima, um dos res. A Arena Municipal, vive um momento de grande preo-
nomes que evidencia a grandeza arenista é o de Valmor cupação . Valmor é uma reserva moral, de grande recepti-
Beduscht: uma opção das mais felizes, que o partdo sa- vidade eleitoral que deve ser aproveitada, com a maior bre-
berá utilizar-se, pata 'a��canç�r o sucesso eleitoral. vidade. se.u no�e deve v!r às ruas para que haja diálogo,

caso contrario nao haverá, votos.--------------------�--------------�,------------------------------�--------

IC1\RNE NA QUARESTA - A igreja prevê para
a quaresma dias de jejum e abstinência de

carne, na sexta-feira santa e na quarta-feira
de cinzas, A abstinência de carne é para todos
os cató'ícos qU8 tem o uso da razão, com ex

ceção dos doentes e anciãos, A palavra qua
resma é de origem latina e sígníüca "quaren
ta,·' que na bib'lía tem o sentido de purificação
para os católicos.
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a e Ilhota
..

t' será
Um dos bons candidatos a prefeito de Ilhota, sr , José

Izidro Vieira, V?;� assegurar ao partido do sr . Governador
KE, a vitória à Arena Municipal, daquela cidade. Com lar

ga experiência legislativa, atual secretário da Câmara Mu

nicipal, altamente responsável, tem condições de continuar
a obra administrativa dó sr . Ricardo Koehler .

O partido, dentro do prazo legal, vai oficializar o seu

nome, enquanto isto promove uma série de encontre*. com

vistas as eleições de novembro. Seu companheiro de cha

pa, será o eficiente vereador sr , João Pontaldí, que forma
rá uma dobradinha popular, imbatível e que assegurará a

vitória nas urnas, para grandeza de Ildiota. Este semàná
rio, em uma de suas edições vindouras, voltará ao assunto,
A reportagem do semanário a. Gazeta do Vale, deverá par
ticipar de uma reumão daquele legislativo, a convite do re

ferido vereador.

A saúde pública deve ex

tender sua ação principal
mente aos bares e restauran
tes localizados ao longo das
nossas príncípaís rodovias.
A físcalízação deve estender
se desde as instalações S':l

nitárías, até o refeítórío e

c:
-

principalmente à qualidade
do pasto servido ao cliente,
Essa medida vem sendo pos
ta em prática pela maioria
das auteridades sanitárias do
país.
Em Gaspar, não pode ser

diferente.

'STF acha cobrança de
1axa d� conservaçao
,i n constitu cional
Brasília Considerando

que os prcprietárlos de 'imó
veis rurais já pagam €) Im

posto Territorial em função
da área de suas propriedades
o Supremo Tribunal Federal
na sua sessão plena extraor
dinária de anteontem mante
ve declaração de ínconstítu
cior:alidade da Taxa de Con
servacão de Estradas insti
tuída 'por Lei municipal n".

6/67 no munícípío de Pedro

Osóric, no Rio Grande do

Sul.
Nos julgamentos anterio

res o STF havia observado
ao examinar processo proce
dente do estado de São Pau

lo, que a instituição de Taxa

de Conservação de Estradas

por Lei municipal, passa a
ser um flOVO Imposto Territo
rial Rural disfarcado com o
nome de taxa.

-

A exemplo do município
de Pedro Osório, outros vi
nham cobrando a taxa aos

propríetãrtos rurais
'

direta
ou indíretamanta, com os

serviços de conservacão ,

A. tnconstítuciona'êdade
mantida nessa última deci
são do STF, está no recurso

extraordinário n? 70,237, re
latado pelo Ministro Antônio
Neàer.

,

- Está comprovada a "ile
gitimidade da incidência. da
taxa sobre as propriedades
rurais marginais às vias pú
blicas municipais".

Descrédito
Sem .levar muito em conta 03 interesses particulares e

p,ol(ticos q'l,1e infestam as repartições pí;hiicas, o atual t'le
legado de Polícial de Gaspar, sr , Oaríos de Campos Ramos,
resolveu leva!' avante as ínvestígações sôhre os envolvidos
110 assalto à mão armada, que um vereado!" praticou na ln
calidade de Barracão, há cena de um mês. Os Interesses
de corruptos, de desonestos forrrm sendo feridos pela acão
da poE,cia, que passou a ser alvo de boatos, de declarações
mentirosas de envolvidos anteriormente em adult�rl{) e fal

sificarão, além do aparecimento de um poHtioo que figura
como otário no roubo de um gravador, d,í Preíeítura de I

lhota, todos se movimentando contra a presença e perma
nência do Delegado, única e exclusivamente porque eum

puia com o seu dever.
Com a rem, ssa do proc sso à ju til,a. nada 11 ais tem

Q fazer aquela autctridade policial, quanto ao assalto pratí
cado pelo vereador e S1 a quadrjlha .

A sim, a "mafia" se e tive)" ímpãieada, p:t! rã d fen

der-se na [ustíça, onde o jogo de ínfluêncía política não é
levado em. ecnta, felizm nte, ce ando a cnâa de bi)�t<l
criada com a finalidade de torpedear a ação d porda. O

que desencanta nêste episódio é a -protecãe que re ehe de

savisai:lamente essa mínoría desonesta levando ao de CN'
dito a Arena de Gaspar e sobretudo a Poficia <1ivU d.a E taão.

Principalmente as esco'as

públicas municípaís, relega
das ao abandono, tomadas

pelo ma to, vão merecer uma

limpeza de regra, nêste iní
C!O do ano leti vo . O que não
se compreende é a solicitação
de parte de algumas protes
"oras, para que criança de
7 a 8 ano de ic1arle compare
çam munidas de ferramentas

DE AULAS
.1

para procederem a limpeza,
que -€leveria, tal' afeta ao

departam nto municipal 'ou
à Associação de Pais e Mos
tr s. Pelo simples motívo, de
uma criança frequentar um
eecola rural, deverá sabe!'
manejar terramentas, con
tra às inúmera professora:
do município de Ga par.
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SERVIÇO A,UTôNOMlO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
SAMAE

Administl'ado pela Fundação Serviços de Saúde Pública
GASPAR - SANTA CAI�RiINAJ

EDITAL
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

SAMAE - de Gaspar, corrsunica que está aberta, com rea

lização prevista para 23 de março de 1976, a TOMADA DE

PREÇOS n- GAS-01/7G para aquisição de bomba submersa.
Os interessados encontrarão a sua disposição, diaria

mente, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas na se

de do SAMAE, à Rua Cel Arístí iano Ramos, 511 - 10 an

dar, fone 3'22233, em Gaspar (SC), o Edítal e demais ele
mentos informativos.

Para obtenção do Edital e anexos será cobrada uma ta-
xa de Cr$ 25,00.

'

Gaspar (SC), 04 de março de 1976.

Eng" ..4.J:li:ngton S. L, de A1;el1C31'
Diretor Geral do SAMAE
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asse9 O
bom ereador

Houve um tempo em que
Blumenau poderia orgulhar
se dos seus representantes à
Câmara de Vereadores. En
tre outros nomes hônraram
ôsse leg-islativo as srs. Ber
nardo W. Werner, Wilson
Gomes Santiago, Martinho
Cardoso da, V iga, Pedro
Zlmmermann, a maior ex

pressão política gasparense,
Victor \Fernando Sasse, que
apesar de citado pelo diário
"O Estado", como ocupante
de uma cadeira no legtslatí
vo blumenauense, exerceu a

quela função durante o go
verno do sr . Carlos Curt Za
drczny, este por sinal tam
bém um senhor vereador. Os

representantes citados pode-
riam pe'a sua capacidade se

rem conduzidos aos mais al
tos cargos eletívos

ve
Gasparens .... Esporte Clube promove dia 14/3 festival

esportivo denominado Paulo Gaertner iníc'o 7,30hs.
Os clubes participantes deste festival são do interior

de Gaspar, ficando caracterizado um verdadeiro eongraça
menta do esporte amador de nClSSO município.

O encerramento deste festival terá início as 16,00 hs.
com o [ego Gasparense E. C. x S.D. Vasto Verde, partida
estr, válida pela Copa Centenário.

CONSELHO REGIONAL DE
l\'IEDICINA E VETERINARlA

O Executivo Municipal acaba de receber expediente 0-

riundo do Cor:seli't Regional de Medicina e Veterinárla,
datermínando que todas as Empresas que operam com ser
vj�os atinentes a medicina veterinária, estarão doravante
obrigadas a se registrarem 110 Conselho em pauta, conside
rando-se que grande é o número de firmas em Santa Cata
rina que operando com atividades atinentes à Medicina
Veterínáría ainda não se encontram registradas no referi
do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado.

Em vista disso, dentro dos próximos dias a Prefeitura
Municipal de Gaspar deverá estar encaminhando ao Con
selho em referência um relatório a respeito das Empresas
existentes no município, passíveis do competente registro.
baseando-se nos Alvarás de Licença fornecido pela muni
cipalidade.

É importante salientar que tal cadastramento é im
portante tanto para o Conselho como para o Municipío
pois está sendo estudado pelo Banco Central a possibili.da
de de exigência nas operações dê crédito bancário do certi
ficado do registro da empresa junto ao Conselho de Medi-
cina Veterinária. I�SO::s OLINGER N_ ..

" rimentado Nelson Ollnger,
E/{EFl'.ITURA

.

cujos trabalhos deverão ser I
_ .Deverá assumir as fun- de grande beneíícío para ? I
ções de Diretor do Departa- empreitada deste ano final lmen.to de Obras da Munici- de admtnístracão O�'X��g _

(,paiídade gaspru:ense, o expe- Schneider.
.'

galeria...
o ......

ao ne
Há algumas Ietos tI pendu

rad�s, nas paredes de um

carredor exist",nt�!ln Paço
l"iunicipa! de Gaspar, flue
mereceriam serem atualiza
das _ Houve pce -.itc') que c

xageTaram.. 110 tarnanbo da
fc ogl'afia. um deles I) 51', E
varisto Spengler, que de
m.onstrou ter sj.l'!o· um gover
nG bastante pródigo. Deve
ria cada foto constar I) perio
.do adminí trarí o em que f' -

t!"'t"e .

aro a frent''\ IIo rmmici
pio,

quela galeria, que precisa ser

revista.

UM NOME

EM CARTAZ
Bernardino de Souza Braz

T(lle�o de Santos. Bertolih
Bcnhausen, Paalo Weh
nliUt:h, são alguns nome,
cuias íoto nãe são vistas na-

'-.J

�"""_"_""6""'"""""""""''''''''''''''''''''''A''''''G''''''''O'''''iR'''''''tA'''''LÊ[A üM"cONsÊriiiô6IlE 6uMA iJóNA"'DE"éASÂ QUE"Ej\-TE�-Í;EDAS cõisÀs:"
"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDIiSCHI

. você não vaí-encontrar.

Ca
..

e ed se
•

I
Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-Se.
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-OASPARETÃ-�'--�
.. _<•••••ec - < --
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.�
��
�fi
��
�i
�
� GASPAR FORA DA AM1\'IVI
'"

l� Há quem diga que a solene retirada das prefeituras
� descontentes com os últimos acontecimentos da AMMVI,
� seja inconstitucional, mas a verdade é que a Prefeitura de

� Gaspar, aexemplo de outras cinco também continua à mar
r� gem da referida Associação de Municípios. Sabe-se inclu
i" sive que recentemente, agindo como � nada tivesse acon

E tecído o novo Presidente da AMMVI s? Alidor Piertz teria
!' convocado uma reunião ordinária, convidando também as
i�
�i prefeituras desligadas, numa tentativa de reaproximá-Ias,

ltia�.�
principalmente da tesouraria da entidade que passa dora

!
vante a experimental' um déficit considerável.

FEDERAÇÃO! DE BOCHA E BOLÃO !EIM GASPAR
B
��
::1

d
i·

(DANGO)

.'.
,,,.

��
o.
�!:: •
li';;

�
�
".
.,

CURSOS PARA O BATISMO E C'ASAl1TElNTO
,

A Comunidade da Paró
quia de São Pedro Apóstolo
de Gaspar, Já iniciou na úl
tima semana Os preparati
vos para realização de novos

cursos de preparação para o

. ,

Batismo e Oasamento , os;i
referidos cursos visam prin- f.c.
eípalmente deixar padrinhos �;
e noivos aptos a ministrarem �i

. e receberem os sacramentos ��
do Batismo e Casamento. ��

..

. �

.,,,
",SINALIZAÇÃO NA NEREU RAJ}'[OS
ov,
...
.
''_

- -

Nao se constitui novidade para ninguém o constante i:
perigo a que estão expostos 0S pedestres que .se utilizam da ��

.

Rua Nereu Ramos, proxímidades da Fábrica de Linhas. E ��
�.

Neste domingo em Gaspar, nas dependências da 80-
Q perigo não se apresenta somente para pedestres, mas ��

c'edade Alvorada acontece importante reunião da Federa-
também para os motoristas menos avisados e principal- i:mente para os mais imprudentes. .' •••cão de Bocha e Bolão de Santa Catarina, oportunidade em

que serão tratados assuntos relativos a organização legal
Muito 'bem colocado está o ponto de ônibus em frente �:

� da prática do Esporte da Bocha' em nosso Estado.
a re�erida Empresa, mas está acontecendo que a grande �:

&
.

A reunião acontece às 9 horas da manhã e dela deverão maioria dos ônibus que ali embaream operários não está �;
� participar representantes de todas as sociedades ínscrltas respeitando o local de estacionamento destinado para este f.:
� na Federação. fim, achando por bem apanhar os operários no lugar que :•••••••.•parecer mais cômodo aos motoristas. ,i; Representando a Sociedade Alvorada deverá estar pre-

:t.�� sente o sr , Naldo Gaertner, Presidente de Esportes da a-
Sabemos que a municipalidade está pensando seria-

No";� -'

I
mente em slnahzar da melhor maneira possível aquela ar-

�! gremiação SaCIa .

téria pública, procurando desta maneira coibir os abusos �;/
� :.
':�O CARNAVAL E O CUPlDO por parte dos motorístas que a utüizam , ��
'11 .'

� Muitas presenças foram tes de carná 1'10 Alvorá, cita- :=
t; destrque no Alvorada, COl1- mos: Acácio e LeI!:' Luiz An- CANDIDATOS CJONFIRMADOS �.::-r. forme deverão comentar nos- tônio e Márcia: Eduardo

�:Usas cronistas eociais na co- (Dado) e Zéti; Paulo e Dina: Alguns próceres políticos de Gaspar, já tem suas can- :.::.'.� luna competente deste sema- Correca e Silvia; Edson e Soo didaturas extra-oficialmente anunciadas a concorrerem no

o

•.�:;;�5 nário , Mas paralelamen te a lange, Josemar e Arelete; Pe- próximo pleito. Pelo Jado da Arena. apenas a destacar Sany .

1*. isso podemos também dizer dro e Cleusa; ÉSsio e Lour- Donal da SiJva e Díonisia SabeI e Tarc'sío Deschamps e <.

e-

tI' �.'� o que -vimos nestes dias de des; Marcos e Oda; Silvio e ou 1'0; pe o MDB e certa a candidatura de Bernardo Spen- 0.I carnaval em termos de Lave Jacira; Didi e Cida, além de gler (Nardinho) e Ursínos Schrnith e Luiz Augusto ou Fer- �:fi (antigos e novos). outros. nando Polli formando dupla com Norival Cordeiro (Vavá) .

I Dentre os pares jovens qu� Sempre é carnaval. Aguardemos pois. :;-d mais se destacaram nas n01- ",

. . �ti ,4.,.. ..".".'.... .:J.'j.t:l-tJo• .ae .,c'.Oat..ú.o.tJ.a.a.-o.t�·.IJ.rI�.,.�.'Jllto.t.••��. ao.<'te .o.!"l;.(). o �O.. ..o.n•• i!� �.O.P.-v. ::o - ,.. � .� III -o.nee '.'-10',•••tI.'JO' • .jot·o�• ..._, oue�.r .no-.,.� oôo • -e- o[P.·'u.�("). ��o • o

,r "".o. � ". O �."".P.u. ,.'."!.o.�.o.t�":JOI).�e.'oet..>e .ue04�.Q..� \] O.o.a.o�c.;). *1)••O.b.Ll.�.,J ':'.oJ.. �oJ-.:i."'o'. ". Co =- • ,;I ._• ..;!••..,.i;. 0.)0...•_ (,).u.v ...,_.� .,)0 �.n.� o, .tI.b.QD_.O•• ",'".' • ÓQ;' • tO••
O
..�.'1-.. .:

T cela.e ...... '

FABRICANTES DO XADREZ "IZA."

Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina

AGRO INPJlSTRIAL 'S. As
Beneficiando soja para
o Brasil inteir

Rodovia Jorge Lacerda Gaspar - SC

w ....
ft

.... ww ........... w� ....
.... .......�

.� .. "' ..

SARBI
TIJOLl.{)S REFRATARIOS, ESPECIAIS PARA FOGO. A MAIOR RESEIRVA DE l\'1ATÉRLt\ PRll\'lA 1>:.:\ REGIÃO.

Barracão - Gaspar - se
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MEDITAÇÃO

comunidade cristã
A Comunidade Eclesial de

Base, está em festa, porque
é dia de Crisma.
Os jov ns crlsmandos, co

mo atletas de Cristo, estão
bem conscientes de seus com

promissos e querem assumí
los.
Sabem que os crismados

ficam mais estreitamente u

nidos à Igreja e têm a res

ponsabílidade de difundir e

defender a fé, como verda
deiras testemunhas de Cris
to.
A idéia. de "responsabili

dade" não os assusta, Pelo

,�contrárío, os entusiasma por
que sabem que o senso de
responsabilidade dignifica a

pessoa,
A preparação foi capricha

da e toda a comunidade par
ticipou, O programa cons

tou de duas partes:
la. - Elementos teológi

cos de uma Comunidade E
clesial de Base. (É que a 'I

greja universal "começa" na,
base)" .

2a. - :E!lementos teoló
gicos do Sacramento da con

firmação. (Assim como Jesus
foi ungido pelo Esp'írito pa
ra o desempenho de sua mis
são messiânica, o cristão é
crismado (ungido) para e

xercer sua missão no mun

do). Assim, aprenderam que:
- A FÉ - é aceítacão das

verdades reveladas; é� confi
-ança em Deus, cumpridor
fiel de suas promessas de sal

vação.
"Quem crer e for batizado

será salvo",

..

A fé se alimenta na oração
(diálogo com Deus) e nas

boas obras (diálogo com os

irmãos) .

"A fé sem as obras é mor

ta" diz São Tiago. Quem tem
fé crê em Deus e nas suas i

magens "humanas".
"Façamos o homem à nos

sa imagem. ,. (Gn 1,26).
Crer nos irmãos, filhos do

nosso Pai, levá-los a sério,
reepe'tá-los, ajudá-los acres

cer é um dos aspectos da fé,
- A ESPERAINÇA - é o

entusiasmo provado pela cer

teza de uma vida futura mui
to feliz, junto de Deus, Mais
ainda: é o sentir que esta vi
da feliz já começou, já está
sendo vivida desde agora.
Assim, a esperança dá for

ça porque faz antecipar o

futuro. A esperança está an
corada em Deus. Do contrá
rio seria quimera, ilusão.
Deus prometeu e é fiel.
Os cristãos são uma por

ção de gente que anda em

romaria, em peregrinação:
felizes por saberem que as

canseiras da romaria passam
e a vida nunca termina.
Assim, o cristão é cidadão

de dois mundos: o atual (que
deve amar e' melhorar; e o

futuro (para o qual está de
viagem) .

- A CARIDADE - é o a

mor de Deus para conosco

e a nossa resposta a esse a

mor. Deus deu o grande si
nal de amor na criacão e o

sinal máximo, no envio de
seu Filho para nos salvar.

Maria A. Ghisleni

RA GASPARENSE
A MAIS COMPLETA EM

ELETRO E>OMÉSTICOS FOGÕES DAS MELHORES
MARCAS, PELOS PRECOS MAIS

CONVID·ATIVOS.

Busque o seu na

INSTALADORA GASPARENSE
Rua Aristiliano Ramos - pertínho da

Prefeitura, em GASPAR.

DOMINGO, 7-02-19'16

PAULO VI CRITICA
IMPRENSA PARCIAL

te acontece devido aos re

gimes políticos envolvidos".
Demonstrando bom hu

mor, Paulo VI afastou-se

com trequencía de um texto

preparado pl'eviam�nte para
intercalar observaçoes espon
taneas. "Como vêem, estou

sempre pronto a fazer ser

mão", afirmou em determí

nado momento.
"

Sim, so

mos sempre acusados de ser

portadores de m'au� a�gu
rios", comentou mais adiante.
O papa censurou os que

se deixam levar pela impres
são superficial de que "a I

greja é a cupula de São Pe
dro e um punhado de guar
das suíços", � convidou os

jornalistas a estudarem a I

greja e os ensinamentos
cristãos, para que "a Igreja
não seja condenada por não
ser conhecida" .

Cidade do Vaticano - O,

papa Paulo VI criticou G jor
nalismo parcial e superri
cial, na primeira audiência
especial que concedeu a im

prensa estrangeira em qua
se quatro anos.

Paulo VI disse para 200

correspondentes que Í) jorna
lismo irresponsável é uma

forma de violencía intelec
tual que volta como boome

rang contra os que a prati
cam. "Não fiquem silencio
sos quando a dignidade e a

honra da pessoa humana' fi
carem ameaçadas pela vío
lencia, exp.oração economi
ca e relaxamento de costu
mes", acrescentou, concla
mando os Jornalistas 3. Sal e111

OS paladinos dos direitos
hum a nos" sem recor

rer às discriminações parti
dárias, como lamentavelmen

t •

CONS{J"LTE

p D
Rua José Beduschi, 273 - F'one 32-22-70 - Gaspar ,se

---------------------=�----�------------------,----

�m p�rfeitas condições, vendo 2 betoneiras, semi-no
vas, Inelusive motores. - Interessados tratar com o sr. Artur Isensee, na Figueira-Gaspar ou na redacão deste jor-nal. J

Vende-se Betoneira

----._-----------------------------
-------,-----

Especializada em Confecções, Armarinhos em gera), calçados e jóias.
Desde mil novecentos e sessenta e nove cre::cendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAJAT{\RIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO zucm
Rua Ind. José Beduschi 273 - fone .32-22-70 GASPAR - Santa Catarina
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Conferência Nacional dos Bispos do Beasil
Rio de Janeiro, RJ

Men5agem do Santo
poro o Quaresmo de

Amados F ilhas
No momento em que estamos ainda impregn. dos do

espírito e das graças do Ano Santo, eis abrir-se à nossa
frente o tempo litúrgico da Quaresma; tempo sobremaneira
oportuno para um aprofundamento espritual em que to
dos e cada um são chamados a ínterrogse-se na oração e
a. agir.

'Façamos, antes de mais, entrar em nós a verdade, a
fim de nos prepararmos para reviver com a Igreja os Mis
térios de Cristo sofredor, morto e ressuscitado por ela e por
todos os homens.

É por isso, amadíssímos Filhos, que Nós "vos exortamos
a não receberdes em vão a graça de Deus" (2 Cor 6,1), que
é Amor e dom de si; e queremos repetir-vos a-recomenda
cão que apresentávamos como uma das conclusões do Ano
Santo:

"

... Amai-vos urrs aos outros, Irmãos! Amai os ho
mens que têm necessidade do vosso amor e do vosso servi
ço' (Cfr. 1 Jo' 4, 191-21). Tem de ser a caridade fraterna e

social, reavivada e multiplicada nas boas obras, que há-de
dar testemunho, não apenas da nossa fidelidade devotada
ao Ano Santo, mas igualmente da sua fecundidade e atua
lídade, também no decorrer dos anos vindouros ... ,.

(Alo
cução na Audiência geral de 17 de dezembro de 1975); em
"L"Osservatore Romano" de 18 de dezembro de 1975).

Assim, para participar na instauração da Justiça e pa
ra que o Evangelho do Amor possa ter as suas testemu
nhas, procurai compartilhar aquilo que possuís com os que
vos rodeiam: o verdadeiro pobre descobre sempre 1'1J,guém
mais pobre do que ele. Depois, procurai tomar parte na en-

1reajuda das Igrejas umas às outras, respondendo ao ape
lo que vos for feito, como sói acontecer anualmente, a fim
de auxtlíar aqueles que, longe de vós, sofrem a fome e a

miséria.
E então, purificados e generosos, estareis prontos para,

vos arraigar numa vida Pascal, uma vida segundo o espí
rita do Senhor Ressuscitado.

É com esta esperança; amados Filhos do mundo íntei
!'O, que vos abençoamos, EM. NOME DO PAI, E DO FILHO;
E DoO H3PIRITO SANTO,

Podre
7976

E c

II

I

I

Conti Verde Vale
Agropecuária Ltda.
Zelando permanentemente para maior produção de lei

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

TIBRASIL, RAÇõES E CONCENTRADOS.
Procure Contí Verde Vale Agropecuária Ltda ,

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

�c�?l dr:.����a:'enVe�[j��:�7ocalna- I
I

da à margem da Estrada Limoeiro, entre a Rodovia Ivo Sil
veira e Antonio Heil. Barro especial para Olaria, ou desti
nado .l, pastagem. Tratar em Blumenau c/Benieio, pelo
fone: 22-1457 ou a rua Itajaí, 1691.

e raga manda re uzir os

preç s do caderno escolar
Brasílía - o ministro da E

ducação, Ney Braga, deter
minou ao novo diretor da
Fundacão Nacional do Mate
rial Escolar, Augusto Sam

paio, que reduza em cercá.

de 16 por cento o preço dos
cadernos escolares da Fena
me.

name, deverão baixar à par
tir do dia 04, para erS 1,50,
o que permitirá uma redu
ção calculada em 16,67 por
cento.

Segundo o MEC, o bara
teamento tornou-se possível
graças à políttca, iniciada
no ano passado, de estocar
papel, o que permitiu uma

produção de cadernos em

quantidade maiores e a pre
ços inferiores aos que vigo
ram atualmente,

O preço dos cadernos uti
lizados pelos estudantes e

que estavam sendo vendidos
a Cr'" 1,80 nos postos da Fe-

I
.

DE JANEIR •
..

•

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

)upermer 5
venda a varejo

Cerealista Catarinense Ltda.
Cereais por atacado
rua Cap. Juvenal Figueiredo, 30 lojas 1 e 2
Alcantara - São Gonçalo RJ.
e. filial no Ceasa de Niterói RJ.
Iene 7121022 - (021) RJ.

a
•

ri
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Taunay, Presidente
de Santa Catar-ina

o Barco
que ficou célebre: "A retira
da da Laguna". Posterior
mente foi deputado, senador
e presidente das Províncias
de Santa Catarina e Paraná.

Agraciado pelo imperador D.
Pedro II eom o título de Vis
conde. Entre outras obras
escreveu o romance "Ino

cência", sobre os costumes
do interior, já traduz-do em

vários idiomas. Taunay fa
leceu a 25 de janeiro de ....
1899, há mais de 76 anos,

depois de alguns verões, re
solvam distribuir pequeno di
videndo aos que investiram
nêsse famigerado empreen
dimento turístico. o negó
cio é bom quando todos par
ticipam, com os mesmos di
reitos. Acontece que no mo

m;ento, apenas alguns co

merciantes vivaldinos de Blu

menau, obtém proveito, com
prejuízo de quem investiu e

conomias na compra de a

ções.

A data de 22 de fevereiro,
assinalou o nascimento de
um dos vultos importantes
da vida política catarinense.
Nascido no Rio de Janeiro,
Alfredo D"Escragnole Tau

nay, descenden te de france
ses, foi oficial do exército,
participou da exovtícão do
Coronel Camisão: 'na· Guer
ra do Paraguai. O inimigo
obrigou o Cel. Camisão a ba
ter em retirada e Taunay
narra o episódio num livro

Enquanto o Blumenau I

está encalhado, sôbre andai
mes de cimento, a réplica so

be e desce o rio Itajaí açu,
às custas de acionistas, que
até o momento descorUlecem
onde foram parar as suas e

conomias. Atendendo ao a

pêlo, principalmente de al

guns comerciantes, muita
gente colocou o seu dinheiro

riágua. Enquanto o barco
sobe e desce, há uma espe
rança embandeirada. Talvez,

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

POlaco, ou talvez quase nada modifica
se da semana anterior para esta, Os nativos
de Libra enfrentam um ótimo período de mui
tas realizações, C'Om soluções adequadas pa
ra cada problema. As viagens longas estão
em pauta, as mudanças, Ii sorte em loterias
e jogos, as aventuras amorosas também.

AItms Eis a semana ideal para você deixar de
lado as preocupações e aproveitar para um,

merecido descanso. Nas atrações de orâem
social, política e sentimental, prevê-se óti
mos resultados, mas nos empreendimentos
comerciais que envolvam somas mais eleva

das, as previsões são negativas.

LIBRA

21.3 a 20.4

NG> campo profissional o periodo conti
nua bom), oferecendo-lhe perspectivas de su

cesso, dependendo de sua capacidade e von

tade de vencer. Mudançade emprego pode
ser feita, mas é aconselhavel evitar' a mudan

ça de atividade profisstonaã. Procure contro
lar um pouco sua impaciência.

<::ma

TOURO ----��------���--------
F.SCORPJÁO Alegre-se um pouco mais, uma vez que nes-

ta semana muitas surpresas agradáveis sur
girão, tanto no campo sentimental como

no profíssional. Sua situação financeira vai
melhorar e voce terá oportunidade de boas
realizações. Apenas por precaução, não se

exceda muito em suas investidas.21.4 a 20.5 23.10 a 22.11

Não intcie viagens de passeio nem mu

danca nesta semana, deixando-as para outra
ocasião. Nos assuntos de negócio são boas

as probabilidades de êxito neste período, no
tadamente nos assuntos tmobüíáríos e de'

aplicação de capital. Procure entretanto,
não abusar de suas próprias forças.

G1l:MEOS Ainda adequado para viagens longas
passeios, turismo, contatos com a natureza,
No cotidiano, procure ser mais criativo, a

perfeiçoando suas atividades costumeiras no
ramo profissional. Dê um pouco mais de si
aos Que lhe cercam e lhe são caros. Não a

buse -dás bebidas alcoólicas e comidas pesa
das.

SAGITARIO

21.5 a 20.6
23.11 a 201.12

Boas as perspectivas parra os nascidos

sob o signo de câncer, que enfrentam

modificações por vezes até bastan�e profun
das em suas atividades. Aconselhavel que
se esforce aqmâximo para aleamçar seus ob

jetivos, evitando atenções a pessoa� que �se
dízem amigas, mas que realII'4ellte nao o sao.

CANCER CAPRICORNIO
Escolha muito bem os amigos que o cer

cam e, com eles, muitos benefícios poderá
receber. Se voce é casado, dedique-se à espo
sa, filhos e o lar com maior carinho e afíni
dade. se é solteiro, eis o momento adequa
do para encontrar sec par, mas evite que
seja uo mesmo signo, isto é, de capricórnio.

211.6 a 221.' 21.12 a 20:0 I

Fase um pouco monótona para os leoni

nos. A semana transcorrerá sem novidades
no campo profissional, nas atividades comer

ciais, nos negócios e até IDesI?0:r:_0 amor. A
conselhável uma maior dedlcaçao aos pro:
blemas do lar e da família, e um pouco mais

de cuidado com o seu estado de saúde,

AQUARlO Com a devida tática, que lhe é peculiar,
e, com certas reservas, procure encaminhar
se nos negócios imobiliários ou investimen
tos que envolvam importancias monetárias
mais elevadas. Seus planos darão certo. No
trato com o lar e com a profissão, redobre

�eus cuidados para evitar discussões.

LEÃO

II
21.01 a 19.0223.7 a 21.8

-

Os astros protegem os virginianos �e��
ta fase, proporcíonando-Ihes sorte nas atíví
dades profissionais, com perspectivas de su

cesso fácil. Sua dedicação aos assuntos ia

m.iliares, entretanto, deverá ser duplicada,
para o seu próprio bem. Evite a intromissão
do terceiros em seus problemas pessoais.

o ritmo n0T111al de sua existência coti
diana não se alterará nesta semana. Gran
des oportunidades não surgirão, mas seu

esforço e vontade de vencer serão recom

pensados mais tarde. Afaste-se dos proble
mas que possam p�rturbar-lhe e siga nor
malmente seu camínho , Muita considera
ção para com seu prôxímo,

PEIXESVIRGEM

20.02 a 20.322.8 a 22.9
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E,LEIÇÜES MUNICIPAIS FALI.t\Nl::;{) SóZINHA ta em prática pelo vereador �;
:.� Enquanto Gaspar atravessa dificuldades de toda a 01'- actma citado. ��
:'� dem, nem o MDB e muito menos a Arena, têm se movi- A bancada arenista na Câ- É responsável erinda :�
�� mentado no sentido de formularem reívíndícações de ínte- mara de Vereadores de. Gas- pela rejeição de projetas con :j
�o resse da comunidade, Este município, daqui até novem- par, vai terminar, recitando tráríos aos interesses da co- .:

�I bro, vai receber visitas de políticos, à cata de votos, Todos monólogos até o fim -:la a- munidade . Pelo menos dois::
:!. muitos bonzinhos, com larga folha de sedViços, pelo menos tual legislatura, pe'a ausên- vereadores do MDB já estão ::
o. êles tem a coragem de tornar isto público, Aqui vêm com a da dos edís ernedebístas, de- afastados e tudo leva a crer ::
o;' fínalídade de disputarem votos que se lhes assegure pro- sinteressados em ouvir, en- que a dupa restante, OSII'I.'a1- •

:� jeção pohitíca, relegando tudo ao esquecimento logo após as tre outros o prolixo e cacete 00 PO,ffo e Mauricio costa,�::� eleições, EJ�eitos os candidatos municipais, também parti- vereador Celso Huber , Essa devera seguir o exemplo de.�
�i lham da vitória e asseguram a possibilidade de retôrno aos bancada está implicada, a- Nelson Hostins e Henríque ��
�o�:oo seus cargos nas eleições vindouras, De momento não é na- través de um de seue rnem- 1.L:l·1eenc1haAn,mPtos�'l'oDeDl'(o!ln·ltI,rSOl'O slaabdeo1, ':".0', da fácil, encontrar pela cidade um senador ou um deputa- bros no assalto a mão arma- �.i.

�l do federal, Daqui a pouco, até no Café do Roland, há se- da, praticado em Barracão, e muito menos Q sr Hemi-�:
�§ nadares, deputados, etc,., Quem duvidar, aguarde. na 110'te de 22 de janeiro úl- q!!e dos Santos, +êm inten.:�
:� 'time, É responsável pela ro- coes de protegerem implica- �:
.� lítica de terra-arrasada, p0S- dos com a policia. ;!:& .. co· E ASSIM MESMO' meações de serventes de gru- �.;
ci O excelente diário "O Es- po escolar e de inspetores de APELO DO PAPA

:� tado ", em uma de suas mais quarteirão", E acrescenta O papa Paulo VI deplorou o jornalismo parcial, arír-
�� lidas cotun 3.S "Inforrnacão "política nada é nada disso ". mando na presença de correspondentes que o jornalismo
�i Geral" dá a nota, assim mes- o brilhante colunista, quan- i�T�s?onsável é uma forma de violência intelectual, que de-
H mo: "a condição de govêrno to a Gaspar, está mal ínfor- f�mtIvament� volta como "boomerang: contra os que o pra-
�; político, imprimida pelo Go- rrrado . A coisa aqui é pior, tícam . Depois de instar com todos para defender a vida
�i vernador 'Antonio Carlos l' ,. logo, muito logo, teremos a- humana onde quer que seja ameaçada, o pontífice afirmou:
!� Heis não autoriza a qual- qui uma Gaspar-oca", O "não fiquem silenciosos quando a dignidade a honra Iica-
:f quer membro de Diretório do delegado já foi substituído, re� ameaçadas pela violência, exploração econômica e re-

!� Interior a reclamar a volta à segundo o sr, Evarjt1i� Spen- Iaxamento de costumes".
!� prática da fisiologia partidão gler, faltando apenas a no-

f� ria, exigindo demissões e no- meação da servente" .

. "

.0
o�

�"

�i CONTRARIADO
.. �
'.0

��
?�
��

Desgostoso com às críticas recebidas através dêste se

manário, o sr, Evaristo Spengler, demonstrou ter eonse

guido a exoneração do delegado Carlos de Campos Ramos,
.� motivo de um telefonema ao autor desta coluna. Nesta ho
�2
�� ra, cidadãos dê Gaspar-oca vibram de emoção por terem si-

�: do atendidos, Assím, a partir de agora, êles poderão livre
ii mente visitar a Delegacia de Policia. O Governo do Es-
00

�� tado, interessado em atender as demais reivindica,ões do
:� munícípío, va! dotar a repartição de recursos ma-
GO

:= teriais e humanos, Esperamos que o novo delegado seja e-

�� lemento dos quadros da 881, de preferência um bacharel à
�o altura desta comarca.

Um ônibus com capacidade para 40 passageiros na

última sem�ma, em ple"1a' madrugada transpo�tava cêl'ca
de oitenta operários, Entre Gaspar/Barracão teve um

pnetl aic:mkiro furado, provocando verda.deiro SlL:ito em to
dos, que se empm'Yal'am lU1S aos outros, felizmente sem

maiores consequêneias. O excesso de lotaçãu, () abuso e a

ausência ele fiscalização dos setores encarrl�gado,) püdfm
1'esultar em sérios acidentes, a.té com a perda de vidas, É

preeiso que alguém fale a respeito.

MUSEU
Bastou que se assinasse

Em con trato para recs pea
mente asfáltico, do trecho
Brusque/Gaspar, para que a

repartição do Governo esta
dual, daquela cidade aban
donasse toda e qualquer con
serva, dando lugar ao apa
recimento de buracos de to-

dos os tipos e espectes. Co
menta-se que é pensamento
do residente do DER de Brus
que, logo após o início dos
trabalhos do referido reca

peamento, proceder a cria
cão do "Museu dos Buracos"
que depois de arquivado . se
rão fonte de consulta para
fins diversos,

:rUAIS BUR.ACOS
Um trecho de cêrca de oitocentos metros, na localida

de de Bateias, onde há escola municipal, vários residentes
dois armazéns, linha regular de ónibus está intransitavel.'
o. vereador do MDB, sr , Nelson Ho tín , o conhecido Duda,
no exercício das funções de fiscal da administração, '{Io mu
nícípo, demonstrou que não está apto para as funcões ou
tem pelo povo daquela Iocalídade a maior desconsíderacão
jamais sentida. pela população, que pretende solicitar

'

a�
prefeito, medidas capazes de regular o tráfego de pedes
tres e veículos, O prefeito sr. Oswaldo Schneidel', de há
muito não visitâ a localidade de Bateias, Deveria ir até lá
para comprovar o péssjmo 'estado daquela via públiclil.,

'

SAB,EDOIruA DE ESTRADA:
Não sou detetive, mas ando na pista.

CEVAL agro industrial s.a.
CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, se - BRASIL
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Se você quiser incrementar o seu ca

rango vá ao ZECA ACESSÓRIOS, pionei
ro neste ramo em GASPAR.

/Coloca,ção graturta.
Agora com vedação a quente.
Tudo para seu carro:

rádios, para-choques, silenciosos e

muito mais.

ZECA ACESSÓRIOS.

Rua Itajaí (antiga Fábrica de Malas).

I

I TELEFONE PARA 22-3462

:
I

,

,

I

SIVALDO
REPRESEl"ffAÇÕES E DECORAÇõES

•

�eg'as, quiz beneficiar-se da
lei falha, estropiada de nú
mero 516', de há muito criti
cada por êste semanário. É
precis 0, urgentemente, rever

as leis da Câmara de Vcrea
dores de Gaspnr . Há inte
resst>S ocultos. , .

ZOMB·ARIA DE VEREADOR
Para o prefeito Oswaldo

SchJleid(,r, a indicação do ve

reador Alfonso Theiss, de
Belchior é mera chalaça. I
nexiste empreendimento na

propriedade parrtieular que
motive a presença de máqui
nas e :2 çã.Q da prefeitura. O
edil, _à maneira de outros co-

Eve/asio chefio
parlamentar em

LJ

Brasília - o senado!' Eve
lásio Vieira (MDB-SC> foi in
dicado para chefiar a dele
gação parlamentar brasileira
que partcípará em Berlim
Ocidental da X Bolsa Inter
nacional de 'I'urismo junta
mente com dir.gentes oficiais
e empresários !,\gados a in
dústria turística de quase
todos os países.

Segundo o representante
catarínense que se acha na

Alemanha desde domingo, a

delegação brasileira é com

pacta de deputados e senado
res de ambos os partidos, de
vendo tomar parte dos tra
balhos técnicos nas comis
sões e dos debates no plená
rio da bolsa onde são fixa-

'Ór

Serviços de alto-falantes, promoção de

'Vendas, �iatur�s em perfd'tas condiçõês.
- Cobertura imedata. Serviços de alto-falan-
tes de ZONE CASSIANO. �)

Blumenau

i

.

m/5SOO

Berlim
das importantes diretrizes
para o .ntercambío turístico
ínternacíonal.

Contatos em

outros paí es

Da Alemanha, o senador
Evelásio VIeira seguirá para
outros países europeus. msn
tendo contatos com dirigen
tes dos respectivos parlamen
tos e empresários ligados ao

comércio com o Brasil co

lhendo subsídios para sua a

tuação parlamentar.
O regresso do senador ca

tarir:ense está previsto para
a segunda quinzena de mar

ço, quando segun
á

para San
ta Catarina a f;m de man

ter reuniões e encontros com

dirigentes e adeptos do MDB·

Paulo, o mais animado
Um dos mais animados fo

liões do carnaval gasparen
se, foi índ'scutívelrnente Pau
:0 Rocha, sempre sambando.
Merecem destaque "os fo�.lões"
que deram grande vida a fes
ta mornesca, do Clube Alvo
i ada. No comando, o popu
lar Beirada. Merece tam
bém reg+stro Os "palhaoinhos
e palhacínhas' que deram
côr e som ao ambiente. Des
taque para Claudia Maria.
Maria Candida, Maria Cris
tina, Evaldo stanke, Geova
nio 8�hmitt, l\�auricio Paro
plena, Maria de Lurdes, Ma���:<.8ji!l:::.�_':;:;'--_'''' ....,.

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

Agência de investjgaçõer!!!JEj���!i�lares, a- Iceita serviços. Escreva para Cx. Postal, 1l3l50 - Blumenau _ r
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ria do Carmo, Rogério Dem
me!', Odolê Vanauíta, que pu
laram até madrugada. O bai
le foi patrocinado pelo Alvo
rada Júnior, interessado em

reunir e oferecer aos jovens
o melhor em dívertrmento.
Parabéns aos jovens direto
res Francisco F. mplona.
Claudio Silveira Josemar
Beduschi e José Cunha, a

lém de outros como nentes
da diretoria.

•

A Caminho da Escola
[Correia Junior)

Vai r�ra a escola a menínada
Pela manhã, todos os dias.
Como de pássaros povoados,
A rua estruge de a egríast

I
Cada menino e Em i a er o
Para a esperança de eus pai ;
Pcis cada qual da co a, cerro
Há de voltar saben o mais.

t
,

Fábrica de Esquadrias e

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

Quanto alvorôço,
nesse estranho Bando,
que ri pelos camính ! ...
São passarinhos, no tamanho:
Msa, que felizes passarinl o

D sta janela em que
c contemplo,
Para êle onho gl&l'ia mil.
É na � leza. dêste exempl
�ue há de maior ser o Bra ;1
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