
..

f " fe�ta ;�o Arroz em Gaspar Fábrica de
TratoresI,

o sucesso alcançado na Ia. Festa do Arro«,
realizada em nosso município no ano pas ado. re

j .giSobado nela presença de mliJhares de pessoas, v:'i

i
. novamente repetir-se com a participação de em

presáríos, agricultores deste município e de outros,
levando os organizadores, desde' já a se movímen
tarem,

Itajaí - Ainda no corrente
ano, a Brasília Tratores irá
instalar uma fábrica de tra
tores em Itajaí. O projeto a

nual previa a produção a

nual de tres mil tratores, po
rém com a participação da
:::ndústria Masina Traktora
Zdrvz€nog Preduzeca, da 10-
gusávía e do governo de S.
Catarina, a produção inicial
será de 1':3 mil tratores por
ano. 'O investimento será em

torro de 100 milhões de cru

zeiros e criará tres mil novos.
empregos.

Deverá, brevemente, a Prefeitura Municipal
de Gaspar, através do SI'. prefeito municipal, fixar
a data em que será realizada além de designar a

Comissão Organizadora e as entidades patrocina
doras. .AJ.ém da Gazeta do Vale, vão colaborar: o

Sindicato R'tuaJ e o Linns Clube. A festa desde já
está despertando grande interesse. AI srta , Vitólia
Theiss (foto), Rainha da Festa do Arroz, será ccn

vidada para participar do referido acontecimento
e coroar a sua substituta.

_. -- ------------------_._--------------'--------------------

[DESTAQUES DO I
..

/ EXECUTI':2a � I
.,

t���Gaspar - Domingo, 11 de .b����_�_��

Àgên ia do - BESe
em Curitiba'

BETA SOCORRE
onde revolvera a terra e pro
cedera a retificação de cur

vas e lombadas. As Empresas
de Transportes Coletivos,
que dependem de horários,
as mais prejudicadas, esten
dem o seu agradecimento pe
lo socorro prestado 'aos seus

veículos, motivo porque fa
zemos o presente registro.
A Beta, apesar dos contra
tempos, o agradecimento do
semanário pelo interesse e

coíaãroração aos usuários da
Ivo Silveira.

As chuvas deste final de
semana,' vem-trazendo gran
dES prejuízos a Empresa. Be
ta, responsável pelo asfalta
menta da rodovia Ivo S'Ivei
ra, além de acarretar trans
tornos aos usuáoíos da rete-'
rida rodovia. Mas, graças a

íntervenção das máquinas e

tratores da Beta, o tráfego
não tem sido píor , Assim, de
sexta para sábado, foi enor
me a participação da referi
da empresa que montou
plantão em vár'os pontos,

Florianópolis - A's 11 horas
de sexta-feira, o governado!'
Konder Reis presidiu, em

Curitiba, a instalação ma a

gência do Banco do Estado
de Santa Catarina, em ato

que contou, igualmente, com
a presença do <pretor da Cai
xa Econômica Federal, sr.

GU Macieira, Marcos Vini
elos Víllaça coordenador do
Grupo Executivo do Progra
ma Nacional de Centros 80-
crais Urbanos, e Oristiano
Guimarães Fonseca, chefe
do Grupo EXecutivo de Ope
rações da CEF,

AVA'NTE TUPI
Página 5

Mais àe 80 cosais
presentes em

gouchos
GosparGazeta do

sob nova
Vale

direção o acontecimento social
mais importante realizado
em nossa cidade neste final
de semana, foi sem d:tl..vida
nenhurna, o enlace matrirno
níal da srta . DOJis Beduschi
e José Silvestre I>eUa Pas
coa. Ela filha do industrial
Dário El·ico Beduschi e de
d. LorD.

Os convidados, que foram

recepcionados na Sociedade
Cultural Recreativa Alv.ora
da, contaram com a presença
de dezena de casais zaú-e

c,hos, parentes do noivo,.J.l-
lem de inúmeras pessoas de
nossa sociedade e de muni
Cllplos vízínhos ,

Aos noiv:os e familiares, os
votos de felicidades.

A partir desta edição, reassume as fun-
.

ções de Diretor deste semanário, o sr, Sil-
.

vio Rangel de Figueiredo, que espera rece-
r ber dos amigos leitores e anunciantes toda,

acolhida nesta caminhada,

I"
r

•

'·Mais candidatos Das eleições
• • •

.munle ais
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Catequese er:n seu lar
AMOR DE VELA

E' DESIAMOR DE NOIVELA (2) .

Só PARA ELAS

Hoje vamos falar dos ga
ratões, No meu artiguinho
anterior, eu disse a eles mui
ta coisa, Agora, a conversa

é cá entre nós mulheres '"

(mais crescidas ou menos

crescidas), Começarei relem
'brando o que se entende a

qui por "amor de vela" e "de
samor de novela",
samor de novela",

A vela sirnbolíza o amor, o

verdadeiro amor, que 'Iumí

'na, respeita, promove, quer
bem,
A novela figura o falsea

mento do amor, o antiamor,
que absorve, desfruta, abu

sa, quer mal,
'E quem vai ajudar o seu

"menino" a crescer e ama

durecer na afetividade é vo

cê e ninguém mais, Ele, por
sua vez, vai ajudar você, que
também está cursando o pré
vestibular do amor,

Todo mundo sabe de cor

que o namoro é preparação
'para o casamento r É o pré
vestibular, Não é ainda o

vestibular, Mas há jovens
pares que botam a carreta
na frente dos bois: brincam
de casados, , , E claro que as-

I
sim não andam e se afun
dam, O casamento é coisa

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE

Propriedade da Empresa
Editora Gazeta do Vale
CGC - 83109<926/0001-4'7

Diretor:
Silv'o Rangel

l(aiaí: S'driei Rc��ed dos
Santos
Brusque: Celso Te'xe'ra

Colaboradores

IDr, Pedro Madalena
Moacir Galliane
Luiz Femando Polli

Endereço�Sede ,

Gaspar: rua Arlstníano
.' RaW10s, 23 - G:x. Postal 73

Em Itajaí: Rua
Hercilio Luz - Gal, do Ouro

séria demais para que se

brinque com ele,
Esses jovens pares esque

cem-se de que tudo na vida
"tem seu tempo", Quem
queima etapas estraga o pro
cesso normal e harmônico do
cresc'mento e se totJna um

ser anômalo,
'Quer um exemplo? Um

frut'cultor que forçasse uma

p'anta a dar frutos antes do

tempo. previsto, colheria fru

tos, sim, Mas que frutos!

Insípidos, sem sabor algum,
Além disto, a planta se des

gastaria, ficando sem vigor
para o resto da "vida",
Assim é com o coração hu

mano, quando forçado a "pal
pitacões pré-maturas",
Bem, mas a gente estava

falando do namoro como

tempo de preparação ao ca-

samento" n
, Dizem os entendidos que a

..

escola mais eficiente" para
se formar no amor é a ami
zade, Amizade com Deus,
com seus pais, com seus ir
mãos e amigos e, " com seu

garotão, É lindo e enrique
cedor!
Partindo da amâzade sere

na, profunda, respeitosa (sim
senhora: a moça também de
ve respeitar o rapaz), o na

moro será, dizem os enten
didos, uma Lua crescente de
amor verdadeiro, (Não é
ainda a lua de mel: esta vem

depoísl)
lA! moça que embarca no

namoro, cuja base é o res

peito recíproco, o convívio
fraterno, a amizade, o apre
ço (também pela famüia do
namorado) está no caminho
que conduz ao porto deseja
do.

DOM1NGO, 11/04/76

M.aria A, Ghísleni

Serviço Autônomo Municipal de Agua.e Esgoto
_

Admmistrado pela Fundação Seniços·tf.e �j!mte Púbhca
Gaspar - Santa Catarina

Resultado da Tomada' de Preços G4S-12/16
De acordo com Laudo da Comrssão Especial de Concorrência
e Tomada de Preços n" . GAS-02/76 para aqu'stção de tu

bos de PVC e conexões, foi adjudicada a seguinte firma:

Flirma: Cia Hansen Industrial
Preço total: Cr$ 29, 175,72

'

CIF - Gaspar ,

Prazo de entrega: 45 dias

Condições de pagamento: 30< dias líquidos

Gaspar (SC), 31 de março de 1976,

iE'ngO, Artíngton S, L, de Alencar
Diretor Geral do SAMAE

.

Corrcspondênciü
,

rccc�ida
AVISO

I' Prefeitura Municipal de
Gaspar

Causou surpresa a corres

pondêncía recebida pelo Pre
feito Mhmhcipal, sr. Osvaldo
Schneider, de Gaspar, que
publicamos na integra na e

dição anterior e remetida pe
lo Besc Financeira e rirma
da pelo sr, Eduardo Santos

Lins, ex-deputado estadual
da UDN, filho do ex-senador
e deputado federal Genésio
Miranda Lins também liga
do àquele partido,

Avisa aos proprietários de
Imóveis no perímeero urba

no, que a partir do dia 15· de
abril próxímo, estará fazen
do a distribuição no setor de
tributação, dos carnês de co

brança de Imposto Predial e

'I'erritorial '�.rbano, referen
te o exercício de 1976, cujo
prazo para pagamentos da
la, parcela terminara dia
30 de maio,

BAR DO NINO
PONTO DE ENCONTRO DE 'AMIGOS

Rua Itajaí n". 610' - GASPAR - Santa Catarina

O PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO
Rua Itaiai 1691 - Tel. 22-1457 - Blumenau

- Painéis - Cartazes em Santa Catarina

•

•

CEVAL agro industrial s.a.
BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO.
CAIXA POSTAL45 89110 GASPAR, SC - BRASIL
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Eurso para serventfs e merenueiras
. �ASPAR

Local: Salão S Francisco
Horário: das 8,30 às 16,30 hs,
no período de 6 a 9 de abríl.

O referido curso se encon
tra em pleno desenvo'vímen
to e dele estão participando
25 professores e Merendei
ras das Escolas Estadua's e

Municípais sediadas em Gas
par. O curso tem como prin
c'pa' objetivo, orientar os

partcipantes no sentido de
aproveitarem melhor os '\lir
mentos recebidos peja C3m
panha Nacional de Alimenta
cão Escolar. Acima desse ob
Jetivo está ainda o de maior
valorização e utüízaçâo dos

recursos dlisponívels na co

mun'dade.
Coordenam o referido Cur

so a sra. Maria de Lourdes
Biaso'i e Rosalia Oliane, res
ponsáve's pelo setor regional
da Campanha Nacional de
Alimentação Escolar, num

patrocínio da Prefeitura Mu

nc'pal de Gaspar
Por .ntermédío da Gazeta

os promotores do curso a

gradecem a Paróquia de São
Pedro Apóstolo e ·àfl lideran
ças locais que de tão bom
grado colaboraram para o

perfeito êxito e desenvolvi
medo dos trabalhas,

Célio Bornhausen, autorizou
recentemente a ímptantacão
para dentro dos próximos
dias, provávelmente na pró
xima semana, da moderna
quadra de basquete, que será
sem dúvida a.l�,guma urna no

va atração do já badalado
estádio.

SéI'vÍO Bornbausen, Con
SUn!)!, Jurídico do Gasparen ..

se Esporte Clube, homena
geou na última quinta-feira
cem uma churrascada Os as

saciadas que estão prestanuo
colaboração ao clube na dis
puta da Taça Oentenárío,
p e -, conquista de Campeão
do II!, turno, A bebida f.oi
fornecida pelos distribuido
res Antá;l'tica da região, Hí
láric 'I'or zani e Otávio Seh
mith .

FUTEBOL D'E SALÃO
Ainda no Gasparense, te

ve início na última sexta
feira, o campeonato de fute
bol de salão para os sócios
menos práticos nessa modali
dade, Por outro lado está
previsto para os proxrmos
dias uma partida de futebol
entre os infantis do Gaspa
rense e um time que repre
senta a localidade de Bar
racão,

BASQUETE
Baseando-se nos prlncípíos

que norteiam o clube, quais
sejam os de que em primei
ro lugar aparece o lazer para
o associado, o Presidente €lo
Gasparense Esporte Clube, ca

Uma atenção espec'al dos

governadores de Estado e dos
Ministros dos Transportes e

do Inter'or, por ocasião de o

bras públicas nos grandes
centros urbanos, .toí reco-

.

mendada em aviso-círcu'ar
distribuído pelo Ministro
Chefe do Gabinete Civil, Gol
bery do Couto Silva, por solí
ci tação do Presiden te Geisel.
Os governadores foram a

lertados para o fato de que
"os entraves ao transito de
correntes da obstrucão dê
vias públícas, a ausência de
sinalização adequada, a po
luição, tudo isto provoca na

tural irritação popular que a-
, caba por minimizar, senão
mesmo anular, a expectativa
dos benefícios que por certo
advirão da obra após a sua

conclusão" .

correntes da obstrução de
vias públlcas, a ausência de
eina'tzação adequada, a po
Iuíção, tudo isto provoca na

tural in itaçãc popular que
acaba por minhruzar, sendo
mesmo anular a expectatí
va dos benefícios que por cer
to advirão da obra após sua

conclusão,

Mais candidatos nas

eleições rnurucrpo.s
o projeto que amplia o

número de candidatos às e

leições para vereador foi a

provado, pOI' unanhnídade,
pela Comissão de Constitui
ção e Justiça do Senado, ten
do . sido relatado pelo Sena
dor José Lindoso (Arena/
AM),

A, proposição, originária da

Câmara dos deputados, mo

difica a redação do artigo 92
do Código Eleitoral, para es

tabelecer que. em se tratan
do das Câmaras Municipais,
cadia. Partido poderá regis
tirar número de candidatos
igual ao triplo do número de
cadeiras efetivas da respec
tlva Câmara,

Cumpre, poís, que os res

ponsáveis' diretos pela exe

cução de tais obras tenham
sempre presente a reação do
povo em face do problema a

pontado, cientes de que a

boa execução de Ullla obra
pública bem programada va
le mais, parra o Governo que
a executa do que qualquer
tlpo de publicidade, ínspíran
do na população beneficiá
ra, confiança e respeito pe
�o poder público.

Coo· er e ale
AgrQpecuál'ia L· da
Zelando permanentemente para maior produção de lei

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

T1BRASIL, RAçõES E CONCENTRADOS, ,

Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda .
- Rua

Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 CEntrada para o clu

be 25 de Julho) - BLUMENAU-SC,

o aviso
AD transmitir a Vossa Ex

celência, de ordem do Sr,
Presidente da República, as
considerações acima extraí
das de correspondência ende
reçada ao Chefe do Governo,
rogo examine a conveniên
da de expedir recomendação
genérica aos setores respon
sáve's, pedindo-lhes atenção
especial para o problema de
que se trata",

"Senhor Governador,
A Presidência da Repúbli

ca tem conhecimento, atra
vés de correspondencia rece

bida, da llnsatisfação popular
gerada pela excessiva demo
ra com que, via de regra se

realizam obras públicas de
vulto, r:otadamente nos gran
des centros urbanos,
Os entraves ao transito de-

.

ÁGoiM LElIÃ
....

ÜM cONsÊLIÍô""jm miA DONÃ·1Ni C�A�s"""'·i"""""Q""UE""""ENT'_""""""'END""""""""E-D!A""'·S""'·�c""'o""Í""'S""Ã�s""":
.......,.......,.........""""-...............-."".-..

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

Cafê Bedusch-
Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-SC,
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TIJOLOS REFRATÁRIOS, ESPECIAIS PARA FOGO. A MAIOR RlE'SERVA. DE MATÉRIA PRIMA nA REGIÃO.

Barracão - Gaspar - se

GAZETA SOCIAL (Mar�el,a e Michel'i)

do. Ao bebê, os votos de boas, vindas e aos papais, para
béns.

�-----.--------

RAINHA DOS OALOUROS
FO:ir eleita ontem no baile promovido pelo Dh'etório da

Furb, na Sociedade Caça e Tiro-Coliina em Bl'llmenau.. Na

prôxíma semana, mais detalhes a respeito.

-------e--------

cíedade Guarani Esporte Clu

Lembramos novamente o be, de B1umenau.
programa da próxima sema-

I
*-----

na da Soc. C. R.. Alvorada,
ou seja o Baile de Páscoa,
dia 17. \A) diretoria do Alvo
rada Júnior, espera contar
com a presença dos seus as

sociados, para, juntos, come
morar a Páscoa '76.

MAIS UMA VEZ

ENLACE

-------e-----'

Sábado, dia 10; aconteceu
a majestosa cerímôrria de
enlace matrimonial dos jo
vens José Silvestre Della Pas

qua e a encantado-ra Duris
Bedusehí, ela filha do queri
do casal Dlário-Lori Bedus
chi.
A cerimônia religiosa a

conteceu na capela do Colé
gio Santo Antônio, em Blu.
menau, especialmerrte pre
parada para o

• evento. Os
convidados, ap-ós as cerímô

n;ias, relãglosas ,
foram 'recep

cíonadcs nos amplos salões
da Sociedade Alvo-rada, com
um banquete preparado- para
50l} talheres.
'De parabéns, portanto, a

familta Beduschi .

ANlVERSARFAlNTES

Dona Norma E. S. schmítt, esposa do Sr. Vicente Pas
coaJ Schmítt, completou mais um ano de vida dia 7 pas
sado. Cumprimentam-na seu esposo e os filhos Solange,
Margarete, Marcí'a, Marcos, Luiz Alberto, Silvia e Pauli
rrho bem como familiares e amigos.

A coluna registra também o natalício a transcorrer
no próximo dia 15, do Sr. Cartínho Boao wn dos direto-

�
. _ •

b,

res da Viação Verde Vale. Aúnda na Vereie Vale re-

gistre-se o aniversário transcorrido sábado último do co-
brador SilVlio Verner.

'

----e----

Leodato Correia da Silva, anívecsaríou dia 8 e ofere
ceu um café para os familiares e amigos.

e-----

Ana Deschamps, Estevão Gamba Neto e :Blizabeth Z.

,Lapolli, aniversariaram ontem, dia 10.

----e-----

O grande amigo e ilustre Gasparense Sr. Edmundo
dos Santos, comemorará seus 60 anos de uma vida dedlica
da a comunidade gasparense, amamhã, dia 12 de abril. O
sr . Edmundo exerceu por mais de 301 anos, as íuncões de
Tabelião da Comarca de Gaspar. Será recepcionado �m sua

P1'ÓPii'aJ !residência, peja esposa Dona Cora, filhos, genros,
noras, netos e amigos mais chegados.

A todos os aniversariantes e especialmente ao SI'. Ed
mundo e Carlinhos Bogo, os cumprimentos sinceros da co
Iuna.

----e----
AVE PERNALTA ...
Trouxe mais um bebê nar residência do advogado Eà

mundo dos Santos Júnior, o Tutinho, dia, 3 próximo passa-

SAMUA EM B,LUMENAU
O gostoso ritmo poderá

ser ouvido e curtido por seus
apreciadores, na casa notur
na "Império do Samba", i
naugurada 5a. feira em BIu-
menau.

----*-----
Clo�'

P.EH.LA NO GUARANI
A cantora Perla estará pre

sente como atração préncipal
do baile que se fará realizar
no dia 24 deste mês, na So-

'I

BARBI

INSTALADORA GASPARENSE
A MAIS COMPLETA EM

ELETRO DOMÉSTICOS FOGõES DAS MELHORES
MARCAS, PEL@)S PREÇOS MAIS

CONVIIMTIVOS.

Busque o seu na

�1l\STAl..ADORA GASPARENSE
Rua Arist'Jiano Ramos - pertínho da

Prefeitura, em GASPAR.

.... . ,. .
w ....

.. ..,..

E LOJA GASPARENSE

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

------------
� .

Especializada em Confecções, Armarinhosem geral. calçados e jóias.
Desde mil novecentos e sessenta e nove crc:!cendo, ajudando Gaspa-r a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PJ!IDRO ZUCIU
Rua Ind. José Beduschi 273 - fone 32-22--70 GASPAR - Santa Catarina

"".

OLARIA

ALFAIATARIA

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



DOMINGO, 11/04/76 GAZETA DO VALE
------------------�--------�---------------

Página 5

Junta do Servico Militar de
Gaspar

Continuação

AS INSTITUIÇÕES

É imperioso que as ativi
dades da 111stituiçc.c'5 sejam
iluminadas pelos valores que
as caracterizam, Eles são
expressos normalmente em

documentos Iundamen taís,
resultantes de amostragens,
adequadas (la vontade nacio
nal, Devemos buscá-los, soo.

bretudo, na Carta !.Vlag-n:.! ,

À constituicão do Brasil é
fiJosoficame"hte, deísta, e' co
mo tal religiosa, mas' assec-

'"

tária . Dentro des sas pre
missas, faz respeitar a dig
nidade da cdatuI'a humana,
e desenvolve o culto da Iiber

dJ;:lde, com responsabtlidadc,
em todas as suas manifesta
cões. Dos v2J'�U!lies básicos -

.RT�LIGIÃ�, dignidade hu

mana, Liberdade orlgl
nam-se outros, secundários,
que impregnam a Constitui

ção e alicerçam as Institui

ções naclounds .

Luiz Fernando Poli
SecretO, da .ISM,

AVANTE
AMIGOIS GASPARENSES

OO!NF'RIA'IIEIRNIZAÇÃO

Na última quinta-feira, dia
08 estiveram reunidos al

gu� mell1Jbros da déretoria

e os atletas do C, A, Tupi,
numa festa de autêntíctn con

fraternização, pela expressi
va vitória conseguida diante

do União de Taió, em jogo
realizado domingo último,

TUPI

AI UNIÃO FARA c'\ FORÇA
Se houver repercussão aos

apelos da jovem diretoria lo
C, A , Tupi p melhoria no

E tádio Carlos Barbosa FOI�
tes deverão ser introduzidas
n.os próximos dias e acima
de tudo, 'sel'ão motivos de co

mentários nos meios espor
tivos gasparenses e pOI' que
não, do Vale do Itajaí ,

Lourival �estaca afua�ão �e
Calmon de Sá: 8anco �o· Brasil

SIVALDO
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES

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

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

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC
-------------- ��.--------------------------�------�

Os dois anos de admínis

tração de Ângelo Calmon de
Sá no banco do Brasil foram

registrados pelo sena.dor L!:lU
rival Baptsta (Arena/SE),
que teceu consideracões so

bre a atuação daquele esta
belecimento de crédito, res

saltando seu papel fundar
mental no âmbito da poíti
ca Externa do Governo,
Destacou o representante

sergipano o trabaJho realí
zado durante a atual gestão,
em que o Banco do Brasil
estendeu sua ação a diver
sas partes do mundo, situam
do-se en tre os 20 maiores
bancos mundiais, Lembrou
Lourivr-l Baptista que, do
total de 30 dependências que
o Banco do Brasil possuo no

exterior, 12 foram inaugura
das na aríministração atual e,É chegada a hora de nos congregarmos para soerguer

um dos mais valiosos patrimônios da nossa terra: o CLU
BE ATLÉTICO TUPI, Agremiação fundada nQS idos de

1,942, foi mantida durante muitos anos graças ao idealis-
1110 e perseverança de um punhado de bon gasparenses .

Posteriormente as dificuldades se acumularam e foram
tamanha que provocaram o declínio do Tupi, hlJ)'- quase
extínto, não fosse o nosso profundo desejo de não o dei
xarmos monrer ,

Vamos todos juntos gasparen es, da velha e jovem
guarda, uni!' os nossos esforços e dar nova vida ao vetera
no e bravo Tupi - clube. tradicional e de tantos e tão im

portantes feitos no esporte de Gaspar e do Vale do Ita

[ai. Aos mais velhos, em virtude de sua cxpertência, serão

comedidas as atríbuições de administração e direção. E

nós outros, moços, estaremos com o nosso entusiasmo e

botai vontade, a

J

prestígiá-has e assessorá-los em tudo que
nos for solicitado,

AVANTE, pois gente gasparense: Façamos reviver o

valoroso TUPI, que ele nos dará alegria de novos tI.ljmúos,
para a maio!' glória desta querida terra .de São Pedro Após
tolo, Gaspar,

Braoesco - \ncra
o BRADltSCO de Gaspar

está avisando que o prazo pa
ra o pagamento do Imposto
Terrttcrial Rural. de Gaspar
e Ilhota, encerra no dia 28
de abril, de acordo com de
termínação do INCRA, cujos
avisos estão sendo distríbuí
dos pelo Sindicato local, de
vendo os. contribuintes com

pnrecerem a agência do Bra
desco. para regularização da
situação,

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

GASPAR - Santa Catarina

nos próximos dias 5 e 8 de

abril, mais duas agencias se...

rão inauguradas, em Chica

go e Genebra, respectívamen
te,

Fundo de
Participação ajuda
Prefeitnras a

pagar divid as
Os débitos e as contrtbuí

ções previdenciárias das Pn3-
feituras poderão vil' a ser .Ii�
quidados com ai utilização
das quotas a que elas têm
direito no Fundo de Partici
pação dos MUrVoipios, caso

seja aprovado projeto do se

nador Nelson Carneiro (MDBj
RJ),

A contríbuíção previden
ciária das Pl'efeitul'as n'Iuni
cípaís - segundo o parla
mentar do. MnB - cones

ponderá a 5% das parcelas
mensalmente recebidas do
Fundo. de Participação dos
Municipios; e, para Iiquidnr
débitos anterieres, uma par
cela extrai de 2% da mesma

quota do Fundo de Pal'tici,.
pação que será retida pelo
próprio estabelecimento de
crédito deposítárío, para pos
teríor transferêncía ao INPS.
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Se você quiser incrementar o se� c�
rango vá ao ZECA ACESSÓRIOS, pionei
ro neste ramo em GASPAR.

Colocação grannita.
Agora com vedação a quente.
Tudo para seu carro:

rádios, para-cheques, silenciosos e

multe mais.

ZECA ACESSÓRIOS.

Rua Itajaí (antiga Fábrica de Malas).

DOMINGO, 11/04/76GAZETADOV�A�L�E �==::::=

PREIFEITURA DE GASPAR RlEIALIZA
MOVIMENTO EOONól\UCO I..

Acolhendo. crít '(nOS fixa
dos pejo Decreto Lei Federal
n". 1.216 de 09 de maio de
1972 e Decreto Estadual n".
SE}<� 19-05-72/267, a Pretei
tura Municipal de' Gaspar
está realizando c. Movimento
Econômico do Município, re
ferente ao ano de 1975.

Tal Movimento cons'iste na

Declaração Agr,o'pecuária e

do Comércio e Indúst ia.

A Declaração Agropecuá
da � feita pelos próprios pro
dutores, através de pessoal de
vidamente treinado, que per
corre G município.
A Declaracão do Comércio

e Indústria éstá sendo feita

pelos peôprios declarante ou

através dos respectivos EI,5-
critórios de Contabilidade

baseada no Movimento con

tabilizado.
O prazo de entrega das re

feridas declarações termina
110 préodmo dia 15 de abril

.t\ finalidade da ·;n·eclara
cãn do �ovUnento Econônú
�o é, segundo a Legislação
já referida, determinar o ín
dice de participação dos mu-

nícipios, do ICM, recolhido
no Estado, no decorrer do a

no de 1977.

Portanto é de suma impor
tância para o Município, que
todos os munícipes ccnsclen
tizem-se, deelaírando O' movi
mento real para que assim o

Município tenha um elevado
retceno de ICM e o futuro
Prefeito tenha então condi
cões de realizar as obras pú
blicas ue Gaspar reclama.

Dirigente si nd· cal
o empregado detento}' de

mandato sindical, se tiver de
afa�\taI'-se de seu trabalho
para exercê-lo, poderá! rece

bel' urna gratificação cones

pendente ao valor de sua re

muneração na empresa, a-

crescida de adicional de ...

20% para �ten.dimento de

despesas de representação,
caso sfja aprovado outro pro
jeto apresentado pelo sena

dor Leite Chaves.

Supermercados
venda a varejo

Barbieri •

ARROZ MOABAR
.

rua Henrique Lage, 2270 fone 33-0635 e 33-2574 -

E

Ci Ltd

AUTO VIAÇAO VERDE VALE lTOA.
ILHOTA-BLlJIMENAU

Boa Vista-Blumenau .. , " " , .. "

B1umenau-Ilhota , '" ,., "., ,', .. " " ,.,

Gaspar-Blumenau .. " '" .. " ., .

Blumenau-Oaspar .. ,... , .,... "

Gaspar Ilhota " .. . .. , ... .. " .. ., ,. " .,

Ilhotei-Blumenau ,.. .. .. . ,

Blumenau-Ilhota . .. ." " .. .. ,. " ., ., ..

TIhota-Blumenau.. ... .. .. ..

Blumenau-Ilhota .. " .. ,. ., .. �.. .. .. " .. ..

hOl'ário
5,45
8,30
13,30
14,30
17,15
18,00
19,00
18,30
22,05

INDÚSTRIA BENEFICIADORA
GASPARENSE S.A.

BEN·E)FICIAMENTO E COMÉRCIO DE
.A.RR;OiZ

Organização fundada em 30 de
maio de 1941

Caixa Postal, 28 - End, 'I'elegr Bengasa
Telefones - ComerciaI: 32-2160

eletronizad ()

I DE E O:A

•

Criciuma SC,

Barbier·

Cerealista Catarinense Ltda.
Cereais por atacada
rua Cap. Juvenal Figueiredo, 30 lojas 1 e 2
Alcantara - São Gonçalo RJ,
e filial no Ceasa de Niterói RJ.·
fone 7121022 - (021) RJ.
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ü()U\:vITE
,

OI ex-delegado de Polícia de Gaspar teria sido convidado
pela família do sr, Teodoro Melato para ser "padrinho." de
casamento de uma de suas fijlhas que se consorciou no úl
timo férn de semana, De princípio, o sr, Carlos de Cam.- f�

'..,

pos Ramos, tituLar daquela Delegacia estaria disposto a: a- �.�
certar o referido convite para prestigiar o acontecimento �o

que une duas tradícíonaés famíhas daquela localidade, de- :
monstrando que deixa a Comarca com muita autoridade, �

prestigiado potítíca e sooíalmerrte. O cenvite teria sido 9
feito quinta-feira última, ocasião em que estiveram na De- ft
.egacía, além das senhoritas SaJ..gte Melato e Claudete Chio' Iminelââ, o brilhante causídíco Aurinho Silveira, do vizinho

município de Brusque . Ao [ovem casal Arnaãdo Testoni e
�

Maria Salete Melato, os parabéns do semanário, i8

f
1l�
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00
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�
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�i
!�
�
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�
O l\'IÉRJTO DOS PIONlE'lROS fIetem Das atuais geraçõcs, �
Muito antes da chegada Cital'liamos as, fam.íl.ias Des- Id.o Dr, BI'Umenau ao VaIe cliam:ps, Zinunermaw1;, Be-""

do It?'1aí, ntimel'osas famí- duschi, SpengleJJ, Fontes Bor-C�
lias já se t'ncontravam radio nhausen; H.ostins; Schl'amm' ��

Assumiu, na 'última sexta-feira, dia 9, a Delegacia de cadas em Gaspa1', < destacan- Santos; Güntheíl'; Krauss, c.o: �
Polícia de Gaspar, o st, José Berndz, suplente de' Deleo'a.do do-�e e..nÍl'e out1'as .os Gaert- m.o �s verdadeiros esteios da ��

.� do Município, em substituição ao sr, Cru'los de Ca�pos ne1:, os Wehmuth, '.os Sch- gl'aude d t . , �.

�õ_ '

Ramos, Ainda no dia 10, de abril, por ocasião da visita, '"
.

"

za es e mUlUc1pio .1\. t�
_

ao mit,t e os HoeschJ, .() que de- cont.Inua pal"tici').Jacão comu. õ�
.� cidade, dos Secretárf.os Salomão Ribas Jr, (Eâucacão) monstra .o eSThIJl'ito pionL\�ro e UI't'" ,�� .�
i3 t

. , 1:' ....L, al"la e a Ulllao em têl':)l1.0"' �
O�o Ivan Bona o '(Fazenda), Zany Gonzaga (Justi.ça), ficou a- a bravura dos an,4-'-passad.os d G

.�

l>Ç e aspar, deve prevalecer,�,i* certado entre os arenistas Dário Beduschi e Evadsto Spen- q'ue c.ol.onizaI'3om esta região, quand ç

��o gler a nermanência do ex-tlitular à frente da referida repar- ..,. .

.o se .ol1.�rece nova oper- .�
�. t" Lssas f�mili.as chegaram a tUll,ldad.e dem.ocrática panl (.0

�i tição, Nesse meSfl1(j) dia., data de. anivel'sái-io dQ sr, Carlos Gaspar Oll',iundalõ: da Colonia es.colha de. novos mandatá.:�� de Campos �a.mos, em Flol'ianópolis fôra publicado o ato São Pedl'.o, de AI,...·� t''''l, ho-
' o

.

' • l'WS rn:unicipais, Dentl'e as·:
�! de exoneração, asslnado com alguma antecec1 ÊQ:w!a, Há a- je o lll'unkipio d.e ')ã.o Jos.é" f T . �

�i l'enistas descontentes C0111 esse proeedimento, que de ma- I
anu las CItadas, há àquelas ��

i.gad.o à Flol'ÍruIÓpO!iS, em qlle b
O"

i� neira alguma vai ajudar a conciliaJ.· a opinião que exi�te
- se S.o ressaem e S.o- ;-

.0

'd' f t
' ,

l' t' p: 1'" rJ'
V1sb do malôg'ro., e da falta btre u.ma delas deveria l'ecail' �;

fi sobre o episo lO, a e o UIllca e exc u&!vamen e a ('l.lc�a '.A- de' assistência oficial que os a resPo.llsabilidade de condu- �i
')� vii]}. mas filue tornou mIDO 'po�ítieo pela Í11trOlnissão indevida, for<;ou a )"';ud·""··em-s·c par'a o.

. �.

• � "1 _
..., R<I ZU" o. leme executivo. d.o J1'!.u- �.

�Ii rle elemen.tos que clesejam o es,fa-:::elamento do pa,rt:do do Vale do Itajai. Ús méritos,
.,.

....

� 'Govel'nador', neste municíp�o, O sr, José Bernctz, pessoa d nlOJIlJ.o, c·um. o. apóio das de- ".

• ",GS pl'inreiros pov.oadores de 111aI'S' .

h
. ,"{I

Di bastaJnte conhecida na C!\dade' foi em.possado pelo Úelega-
. . vamos camm ar Jun-..,

d
' ,

t
Gaspar se'sucedem e se re- tos. �:I

<!lo Regional, ·de iB1umenau, r, Lounval Boqa, que es, eve
__ �

I na Del.egacia naquele' dia, pela· manhã, Ao noiVO deiJegado Obrigado e até breve, ' 'li
§i O� votos de sucess@,

. "
,

'

- NlA\GIB BARBIERI.' .

j.��������o.t�?������i�il������".��������. "��"�"�����'���������:r.,.��iai��o ��._.,.oo<".ooooo.oo�o_,.""
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�i GRUPO DE TRABALHlOJ

II
: O Govêrno d.o Estado,. ao.

�i que se soube, desconhece o

U número exato de professores.
! licenciados em S, Cata'eina,
f§ mas deverá tomar conheci
! mento brevemente. Nesse

�: sentido constituiu um Grupo
00
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� JORNAL DE GASPAR
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. de Trabalho, composto por
vários funcionários públicos
que além do referido Ievan
tamen.to visa a ímplantação
€1.0 Fsiatuto do Magistéd.v,
O referido Gl"UpO de Traba
lho é presidido. pejo Secretá
rio Salomão Ribas Jr " d� E

ducação,

Ãlgradec'mento especial ao sr, Tarc'sto Deschamps,
um dos mais corretos .protíssíonaés gasparenses, cidadão de

prestígio, políttco exemplar, e homem capaz de unir, de soo

mar, de conciláar as diversas correntes políticas do murr
cípío e que semp.re demonstrou atenção e interesse por este
semanáréo . Suas palavras serviram de incentivo ao colu
nista.

'o

Com esta edição ascende ao número seis, a coluna
publicada sob o. titulo Jornal de Gaspar, que a partir de a

gora deixa de circular.
Oportunamente, poderá retornar em novo veí-

culo, ou até mesmo neste semanário, dependendo
'

t inte
resses comurntários . -Nossa missão termãna aqui e conosco

deixam a GAZETA DO' VALE os senhores Germano Bedus
chi, Benicio de Souza e Jerônimo César Barbíerí. Aos novos

dirigentes, os votos de êxito, 0.5 agradecimentos de todos
nós aos nossos amigue, aos nossos leitores e aos nossos a

.nuncíantes , Aqui fazemos menção especial ao SI', Oswaldo
Schneídet-, ao sr, Dário Beduschi, a dú;etcria da Ceva] na

pessoa do n-. Wilma)' Schuermann, a Tecelaaem B.el'�al'
díno nas pessoas dos amigos Julio Reíchow e Rlol\f Seheidc
mantel, ao Aldo e Silvio de R1e}H'!:!"entações Sivaldo, a.o Ca
sas, da Conti Verde Vale, ao c.onceituadO' comerciaIlte Pe
ru'o Zuchi, de' Alfaita;l'ia e L01a Gasparense, ao S1'. Bernard.;)
Spengler, o amigo uNal'dinho·" e a Joã.o Nive'l't e

ii Moacil' Barbie'!'i pela cólaboração financeira qU.e pOS'Slibili-_
io tou a· circulação do semanál'i.o enquanto, estivemos na sua
� direção, Obit'igado, a todos am.igo,s, entre O' quais incluímos
I' os Dl's" Va,lmor Beduschi, João Sp.eng"ller e Malu'í.cio Mlon-

n nerat, .

I O NOIVO DELEGADO

!
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Rio d;e Janeiro, em s-eu ser- �
mão, na missa de aníversá- i*
rio> da zefertda associação i
.disse: "que a, missão da Im- �!

o..,

prensa é a. de> difundir sem- �
pre a verdade, porque a ver- ��

dad:e vos libertará", O p,:vela· i
d.a. reconheceu que é dUícil !l
cumpeir com essa mfssão e �*
acrescentou: "a fina1idacl� ��
do jornalista é dentro do i
eoneexto da caridade cristã, �
não divulgar O' er1ro e o mal". n

00
Oº
00
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�
.�

. i�
o"
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E G s AR
IMPRENS" LIVRE

"Sem. liberdade de Í111ip,wen
sa as outras Iíberdades não
funcionam' '"- A ARJ contê
nua ainda nos no=sos dias a

Iutar pela imprensa, pe'a Ii
berdade de imprensa, pejo.
jornalista e peja liberdade do
jornaãsta, até hoje, ao c·o··

memorar o seu 68°, anrver
sano, Dom Eugênio de A

raujo Salles, arcebispo do

ltENATO VEM Aí, , .

Descontente com a Arena, abandona o páreo eleitoral,
o vereador Horácio Rebelo, melhorando assim, substancial
mente a situação de Renato Viana, candidato com ãmp'as
possíbilídades de vitória nas urnas de 15 de novembro pró
XJimo, ao Executivo de Blurnenau . Entre as metas príorstá
rias, o excelente candidato do MDB, destaca - A Rodo
viária - o Campus Universitário - Estáchlo Municipal de
FUtebol - a Prefeitura - a continuida.de das obras do
s·�stema viário - anel Norte. e anel Sul - e na Educacão:

expansão de ginásios - escolas pFimárias e da Furlb _Jen
sino superior', Indiscutívelmente o que é bom deve conti
nuar, Félix vai bem e Renato também,
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Debates· Políticos
Florianópnlís -, A nota 0-

f!dal da Arena monopo ldzou
os debates da última. sexta
feira na sessão matut'na da
Assembléia Legislativa, com

afirmações dos deputados
dos do's partidos de que "o
momento político brasileiro

passa por momentos dífíce's''.
As manifestações de apo'o e

critica à posição da Arena,
em face do protesto oficíal do
MDB, tiveram ínicio com a

leitura da nota do partido go
vemlsta, feita pelo více-tíder
Horst Doming, "Q intuito de
reafírmar os propósitos revo

Iucionártos e a solidariedade

partidária ao governo do Pre
sidente 'Elrnesto Geisel.

Rebatendo o teor

ciimento, o líder do
do do
MDB,'

Lauro Silva declarou que "a
Arena eonfirma sua inten

ção. de d;,minuir e desprezar
a oposição, ao dizer que ela

desserve o país".

Ass'nalou que, diante de

tal julgamento, "o MDB não
teria realmente outro cami
nho senão es�sar a tese de

auto-disso'uçâo ".

Em outra análise, o presi
dente do Diretório Regional
do MDB, Dejandir Dalpas
qua'ãe, comparou a atual Si

tuação polltiea do pais, com
a de outros momentos críti

cos, acentuando que "é seme

lhante a de 1968".

Insistiu que "o MDB não
é responsável pelas diversas

,

ft �asDlina, além �o alto preço ain�a·

Queima nos reservatórios
Curitiba - O terminal de

ínrtamávets do Porto de Pa

ranaguá, todo o baírro do
Rocio e parte da cidade por
tuária não foram pelos ares

ontem pela manhã, por mi
lagre. \O íncêndío em um dos
reservatórios da Essa Brasi-,
leira de Petróleo, com capa
-cidade para 8.849.340 !litros
de gasolina, poderia se trans
formar numa catástrofe se

tivesse acontecido no início
da semana, quando estava
cheio. Ontem, tinha pouco
mais de 60' mil! litros e as e

quipes de emergência da Es
sa, das outras empresas dis
tribuidoras e do Corpo de
Bombeiros conseguiram iso
lar os outros tanques e aca

bar com o incêndio em me

nos de uma hora.

Mas, no final, restaram
onze pessoas gravemente fe
rldas, seis delas levadas para
Curitiba, em "Iastímávej

'

es-

tado ", tres internadas na

Santa Casa de Paranaguá e

dois mortos.

A origem do incêndio, que
deixou a cidade de Paraná

guá em sobressalto, teria si
do uma faísca da moto-bom
ba que no momento operava
no transporte da gasolina do

tanque número um, que in

cendiou, para o tanque nú
mero, cinco, a apenas dez me

tros de distância um do ou

tro. As chamas atingiram
vinte metros de altura, amea
çando provocar uma explo
são generalizada no comple
xo portuário de Paranaguá.

o risco maior foi de todo o

bairro do Rocio, o mais po
puloso de Paranaguá, levado

.

aos ares, pois o terminal de
combustíveis localiza-se a

duzentos metros da praça da
Igreja e da maior concentra
ção populacional do bairro.

, crises, pois vivemo.s num re

gime q ue ninguém: pode di
zer .ser 'democrático" .

Para: o dirigente oposicio
nista "a crise surgiu mais em

função das divergências que
existem dentro do próprio
sistema" .

Em aparte, o deputado Jú
lio César, da Arena, conside
rou "válida a nota of'cial do
MDB e disse que os políticos
dos dois partidos devem se

unir. "Não primazia e direito
do MDB pregar eleições li

vres, pois ísto também é pro
pósito dos homens da 'Alrena ".

- Infelizmente, o momen.-.
to é dífícií - repert!u o sr.

Júlio César ao final do apar
te.

Deputado

TREINAMENTO
DE CONDU'DORES

A Viacão Verde Vale está
treinand; canâídatcs a con..

dutor de ônibus.
,

r

Se v,Oc;' é maior de idade,
tem boa apresen{açãb e quer
ser condutor, díríja-se a re

ferida empresa.

UM NOME
.

EM CARTAZ

poderá
ser expulso

Brasilia - o deputado Ni
na Ribeiro (Arena-RJ) pode
rá ser expulso do partido se

for aceita a representação
contra ele feita pelo líder
José Bonífácío .

Ontem à noite, 10gQ após
a leitura dos apontamentos,
taquigráíicos do discurso

pronunciado por Ribeiro . na

Câmara, Bonifácio províden
dou seu afastamento das 00-

missões a que pertencia: a

CP! de defesa do consumidor,
aliás. solícltada pelo próprio
deputado, e a de legislação
socíak. Além d'sso, o líder
preparou a represen tação pe
dindo sua expulsão da Arena,
por infídelídade partidária.

José Bonifácio, que se mos

trava bastante irritado, tele
fonou para o presidente da

norianópolis Para: a

construção de. centros sociais
urbanos, o governo do. :Els�-'
do e a Calixa Econ'Ômica: Fé
deral assi,nal"am sexta-íeíra,
convênio no valor de 19 Il?-i,
lhões e 950 mil Cruzeiros, 0,
contrato foi assinado pelo
governador K!>nd�r 'Reis e.pe
lodireto r da, Carca ,�.c���,
rhica, Gil Gou.vea.. :M�elr8.,

O centro soc�al ur�mfX.��
. .

. ' :
..� .. '.' :.; ..... :. ,..

tína-se a promover a inte

gração social, através do de
senvoívímento de atívídades
coinunítárías nos campos da
educação, cultura, desporto,
da saúde e nutrição, do tra
balho, da previdênc-ia e as

sístência social e da recreá

ção e do lazer.
Estes centros serão' cons

truidos em Fl�ianópolis, BIu
.�e���. e� Join�l�l e �ão,

Arena, Franeelino Pereira,
que se encontra em Belo Ho
rizonte, e comunicou o ocor
rido. Este prometeu ao lí
der que segunda-feira rece
berá a representação contra
o deputado e a encaminha
rá ao Conselho de Ética, pre
sídído pelo senador baáano
Rui Santos.

Qaso o. Oonselho acate a

representação de Bonifácio,
Nina Ribeiro será expulso do
partido e como consequêneia
perderá seu mandato, sendo
convocado o primeiro suplen
te, Lopo Coelho. A expulsão
de Nina, segundo arírmou J0-
sé Bonifácio, é "justificada
por .odos os seus méritos
porque ele fizera um discur�
so mais contestador e oposi
cionista do que o ex-deputa
do Lysaneas Maciel ft •

ginásio coberto; quadras de

esporte; canchas de bocha;

play.-grounds, salão para reu

niões; gabinete médico-den
tárüo: salas para CU1'SOS; a

gências de emprego e de a

tendimento previdenciário;
atelier para atividades ar

tísticas e pátio cívico.

Nestes centros se realiza.
rão programações de atiV'ida-

$OVI.fno assina convênio para CODstruçlo de 3 centros slJciais
des 9�e e�volvam ampliar a
partIClpaçao das comunida
des :m _que estão i,nstalados.
.A cnaçao de cada um estará
a cargo de um Conselho ror
mado por líderes comU�itá
r:os. que pod�rão assinar con
vemos �om órgãos fedel:ais
estad��1S ou mun.'icip'ais, fi
�troplCQS para per em prátíca toda so:rte de atividades
e programas,.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina




