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A comissã o que vai organizar a FESTA
.(} AR tOZ já está formada tendo na pre

sidênci Va]_in,,:!:, Beduschi . A. Festa será no
dia :n de julho, um sábado, no Colégio Frei
�ou(lf-redo c uma éIie de novas atrações
':l rcmeCí:U'am a ser prog-ramadas, visando,

dar a Festa, um cclorído todo especial.
Os

-

atalhes estão na página 3,
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Em contato que manteve com o

secretário Augusto Baptista Pereira, da
Tecnologia e Meio-Ambiente, o presi
dente da Petrobrás, general Araken de
Oliveira, anunciou sua vinda a Floria
nópolis no dia 18 de maio, a fim de
participar da próxima reunião do Con
selho Deliberativo da Sudesul e proferir
uma conferência sobre gaseificação de
carvão,

O presidente da Petrobrás, tam
bém confirmou a vinda a Santa Cata
riria da Plataforma semí-submerslvel
"Blue Water 31', procedente do Mar do
Norte, no mes de junho, com a finali
dade de realizar a prospecção de pe-

'tróleo'_plataforma submarina, na

altura da Ilha de Santa Catarina,
Ao dar a informação, o secretário

de Imprensa, Antônio Alves Fl1ho, ob
servou que a área a ser pesquisada pe
la "Blue Water 131", na altura da Dha
de Santa Catarina não está incluída
entre as previamente selecionadas pe
la Petrobrás para exploração através
de contratos de risco, ESClareceu o Se
cretário de Imprensa que "a área 'de
nossa plataforma submarina destina
da à prospecção por empresas est��n
geiras através 'de contratos com c'áu
sula de risco I] a fronteira ao l'itora1
de Laguna,

CR$ 712,80,
O NOVO MINIMO
Com o aumento de 44,17

Il01' cento, decretado pelo pre
siderrte Ernesto Geisel, o no

vo salário minímo a ser pa
go em Gaspar à partir do d�a
1 ". de maio é de CrS 712,80,
Gaspar está incluído entl'e os

23 municipios de Santa Cata
rina que fazem parte ela la.

Região, O novo salário mí
nimo da 2a, Região, que in
clui os demais municípios do

Estado, é de O-r$ 655,20 ,

,

Ao apresentar sua mensagem anual de
;�ovema) no último dia 29 na As' embléla
Leg+slatrva, o guvernader KI}nd<:"� Reis fez
um pronunciamento de natureza polítiea,
afirmando que "os meios 'de que tenho Ian
çadc mão, legitimamente, no afã de con

cretízar intento assim concebido, 50 i'-} CO-D

duto seguro através do qual cs dois parti
dos - cada um na esfera das atríbu'ções
inerentes à opo ;ç;"' o e gcvarne, portem e de
vem exteriorizar o cumprimento da nobre
míssâc de t"aduzir Os anseios populares".

Em outro treeha de eu discurso, 00 che
fe do €xecutivo 'biso 'que "não procurei
turvar a realidade pc1it�cn que preside e

haverá de presidir o estilo e a essência do
desempenho do meu mandato, Rfafirmo
perante vcssas excelências que, em Santa
Catarina o governo tem um partído que é
a Allanfa Benovadora Nacion-a - e. ao fa
zê-lo, estou convicto de que r, loco com cla
reza, perante esta casa e o I ovo, a equação
politica que Informará o atual governo.

Konder Reis encenou seu pronuncia
mento, citando as palavras dn presidiente.
E'rl1'csto Geisel, ao fazer um apelo a classe
110:l'ítica: "não deíxem o povo soeobrar em
frustração" ,
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Tant.o AI'ena como lHDR

ainda não definiram seus
candidatos ao pleito munící
pal de novembro no muníci
pio de Gaspar Contudo '(f
membros dos dois dil-etól'ios
já es tão mobilizando-se vi
sando a indicação de candi
datos principalmente a prefeito ,

P�la Arena, egundo seu

presldente, Hercules dos San
tos, existe a po ibilidade de
o partid.o Iancar como seu

çandidato �.tU_ • ublegenda,

Furb completa 12 anos

de ensino, superior
A Fundação Educacional

da Região de Blumenau

FURB, completou dia 2 de
maio o seu 12°, aniversário
de fundacão . A data não foi
comemorada, mas na sexta
feira, dia 7, estão marcadas

várias solenidades, entre as

quais o lançamento do pri
meiro número do Boletim
Universitário, órgão de di
vulgação mensal da ínstituí
ção,

para pr feita, Sany Douald
ela Silva e Célio Bornhau
seu f'icandc- na v'ce R-aul
Spe��oel' e Henrique José dos
Sarrt.ss, atual pre=ríente da
Câma-ra de vereadores.

P01' sua vez c MDB tam
bém se mestra indeci o, ma
seu presidente, Henrique De -

champs garante que ainda
e te me sairá o candidato,
ou candidatos, pois é bem
po sivel que o l\'lDB também
se utilize da sublegenda pa
ra disputar a eJe:i)iB,Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Governo não paga
suhsídin ao leite
o governo não paga, des

de jane 1'0, o subsídio de 15
centavos por litro de leite, e
a dívida, só em termos de
cooperativas de laticínios, já
monta a 22 milhões de cru
zeiros.
A iníormacão foi dada on

tem, nesta capital, pelo pre
sidente da CBCL (Confede
ração Brasileira de Coopera
tivas de Laticín'os) , Rubens
de Freitas, que comentou ter
o governo "resolvido subsi
díar o preço do leite, mas

quem realmente está subs:
diando essa politica são os

produtores" .

Explicou que as cooperati
vas, mesmo sem receber o

subsídio, estão pagando aos

produtores o preço oficial do
leite. "Para tanto" - conti
nuou -, "as cooperativas es
tão 'levantando empréstimos
bancários. Como a dívida é
de 22 milhões de cruzeiros,
logo se deduz que estão pa
gando juros mensais da or
dem de 660 mil cruzeiros.
Em resumo

esses juros são
quem paga
os próprios

leite'ros, porque, no final do
ano, as cooperativas reparti
rão-os lucros com seus asso

ciados, deduzindo as despe
sas bancár ias dos emprésti
mos.

O presidente da CBCL dis
se que a política do leito
conduzida pelo governo "está
cada vez mais desestimulan
do o setor", e citou como re

sultante disto o fato de que
já está ra tando leite em S.
Paulo, quando normalmente,
nos outros anos, as filas só
começavam a surgir a par
tir de julho.
Rubens de IFreitas afüllou

que o governo desestimula os

produtores em muitos aspec
tos: concedeu no mes passa
do, "um aumento irrisório de
dez por cento", e mantém a

trasado, há quatro meses, o

pagamento do subsídio .....
"Desta forma" prosse
guiu - "ninguém mais está
interessado em vender leite
natural, mantido sobre tabe
lamento de preço e "ampara
do" por subsídio não pago".

'nan distribuirá alimentos em 49
m Inicipios d1e SaDia Catarina

o Instituto Nacional de A
limentação e Nutrição (I
nan), através da Secretaria
de Saúde, vai distribuir ali
mentos em 49 municípios ca-
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tarinenses este ano. A dis
tribuição será feita nas áreas
dos Centros Administrativos
Regionais de Saúde e nos ór
gãos descentralizados do De
partamento Autônomo de
Saúde.
O encam'nhamento dos a

limentos pelo Inan faz par
te do Programa de Nutrição
do M'nistérío da Saúde,.cu.ios
obietvos são atender às po
pulacões mais carentes de re

cursos e elevar o estado nu

trírtonat rie 'estantes, nutri
zes e crianças de zero a seis
8'lrs ele ich'lrip, provenientes
da p-'P1l1ar>ão rle menor po
der aquisitivo, onde 'a taxa de
mortal'dade é ma's elevada.

Te.rça-feira, 04/05/76
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De Marco cobra' p,romessas do
Gav. Konder Reis: Rodovias

Brasilía - o deputado Er
nesto de Marco, do MDB de
Santa Catarina voltou a o

cupar a tribuna da Câmara
para analisar "as promessas
e as omissões do Governo
Konder Reis, principalmen
te no setor rodoviário" que,
segundo êle, envergenham
qualquer administrador.
Disse o representante eme

debista que, "mesmo com e

leição assegurada pelo pro
cesso indireto, o sr. Konder
Reis saiu pelo interior pro-

metendo que iria revolucio
nar o setor rodoviário do Es

tado, que iria concluir as em

andamento e abrir novas es

tradas, o que deixou muita

gente até otimista".
_ Entretanto, frisou -- a

revolucão lá foi outra: a do

esquecimento, do descaso e

do desinteresse, principal
mente pelos problemas do

grande Oeste catarinense,
um dos grandes celeiros da
economia do E'stado".

I promove
o traba ha

Ce fest
or

cionários e diretores.
Na oportunidade foi sabo

reado um suculento churras
co, regado a chopp.

ra�H rMrto VI �eHtificH caplJc�in�o
foi apóstolo de ecumenismo
para a unificação da Igreja
Oriental. Mas, particular
mente sua vida sacerdotal
distinguiu-se como missioná
rio da Penitência no confis
síonário .

Para a província dos Ca
puchinhos do Paraná e San
ta Catarina, aqui. representa
dos na Paróquia da Trinda
de e no H!ospi tal Nereu Ra
mos, este �austoso aconteci
mento é de grande júbilo e

felicidade, por que diversos
fre's vindos da Itália, foram
companheiros e discípulos de
novo santo em Veneza, antes
de sua morte.

IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO
c

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 heras

Domingo: às 7,9 e 18,30 horas

IA Ceval promoveu no últi
mo dia 10. (dia do traba
lhador), uma festa de con

graçamento entre seus fun-

Cidade do Vaticano - O' Pa
pa Paulo VI realizou domin
go a beatificação do monge
capuchinho nascido na Iu
goslávia, em cerimônia na

Praça de São Pedro, na pre
sença de 23 mil pessoas, en
tre elas, cerca de tres mil iu
goslavos.
Biografia

O novo santo, Frei. Leopol
do, nasceu na Iugoslávia em
Castelnovo a 12 de maio de
1866. Formou-se com os pa
dres da Província de Veneza
Itália, onde faleceu, venera
do como Santo em 1942, com
76 anos de idade.
O Venerável Frei Leopoldo

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

edusch
Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-SC.
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AOOM "LElIÃ UM"CONSELHO ÍlE Ul\'l_t.t nnN'" 'DoE CASA QUE ENTENDE DtAS COISAS:
"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDlJSCHI,
você não vai encontrar .
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Distrito
o governo catarinense a

presentou ao IBDF, que o e

xam;na, um projeto para a

criação no Estado de um Dís
trito Florestal, que se baseia
nos principias incentivado-
1'€S da polít'ca do governo da
Un-âo e se insplra nas nor
mas do programa nacional
de pape e ce'ulose . Tanto
pelas condições para a im
plantação de reservas flores
tais, como pela sítuacâo fa
vorável onele se localizam in
dústrias integradas de celu

l�se e papel, a região abran
g'da peo distrito florestal ê
predest!nada ao uso florestal
das terras. Além disso, ainda
segundo o estudo elaborado
pea Secretaria da Agricultu
ra.e Abastecimento, a expan
são das fábricas existentes e

a implantação de novos pro
jetos industriais darão condi
cões nara o uso mais racio
na! cios resíduos de maneira
provenientes das indústrias
de transformacão mecâníca
de madeira (serrarias e fá
bricas de lâminas) que, a

tualmente, na região do Dis
trito Florestal, representam
um volume de 500.000 me

tros cúbicos de madeira, com

Florestal vai
va 01' aproximado de Cr$
35.000.000,00, ao ano.

ÁREA
De acordo com o que pro

põe o governo catarinense, o

distrito florestal abrange su

perfície de 41.153 km qua
drados, em 80 municípios.
Com Ú'ma cobertura por PrD
jetos florestais preconizada
para 1985 de, aproximada
mente, 800.000 hectares. a

percentagem de povoamen
tos florestais, de 19 por cen-

no contexto de util'aacão
racional das terras, ainda de
ve ser considerada baixa.
INVESTIMENTOS
O programa florestal e in

dustrial exigirá ínvestimen
os globais da ordem de Cr$
3.670 milhões até 1980' e um

total acumulado de Cr$ .,.

8.2&6 m ílhões até 1985. A

presentará uma necessidade
anual de suprimentos de 4,3
milhões de metros cúbicos só
lidos de madeira sem casca,
a partir de 1980, e, em 1985,
de 9,3 milhões. Somem-se,
também as �essic.ades de
madeira das �trias e de

projetos industriais, que se

localizam dentro da área do
DF.

Concurso
O governador Konder Heis,

atendendo à exposição de mo

tivos do secretárío da Fazen

da Ivan Oreste Bonato, de

tel:nlinou a abertura de con

curso público para cargos da

classe inicial à carreira de

fiscal de tributos estadua's .

O edital deverá ser publica
do no Díárío Oficial do Esta

do, nos primeiros días do mes

para I
de maio.

O concurso irá poss'bil'tar
o preenchimento de 430 vagas
e em seguida será realizado
concurso de acesso da carrei
ra de auxiliar de fiscal à car

reira de fiscal de tributos es

taduais. .Pr, medida vsa a

conceder a oportunidade dos
auxiliares estáveis ascende
rem à carreira principal.

o

•

criadoser em se
� Novos projetos

para a

fruticultura tropical
Foram enviados para o

Banco Regional de Desenvol
vimento do Extremo Sul ...

(BRDEJ, Agência de Floria

nópolis, quatro projetos de
cultura do limão siciliano.

Des1P1, dois serão instalados
em Bí'usque, num total de
20 hectares, um em Gaspar
com 8 hectares e um em Luis
Alves também com 8 hecta
res. Assim que o BRDE libe
rar estes rínancíamentos se

rão instalados esses projetos.
.Até final do mes de maio, se
rão enviados ao Banco mais
quatro projetos num total de

75 hectares, estes projetos
serão localizados nos muni
cípios de Itajai, Brusque e

Gaspar.
O projeto de Fruticultura

Trop'ca' no Médio Vale do
Itajaí tem como base física a
cidade de Gaspar e atende
aos rnunlcípíos de Luis Alves,
Ilhota, Itajaí e Brusque.
Qualquer informação so

bre a cu'tura do limão sici
liano poderá ser prestada pe
lo Escri tório Local da ACA
R.EISC de Gaspar, através do
seu Técnico de Fruticultura
'I'ropcal ,

Calendario T:uristico de m io
.

A Turesc acaba de divul

gar o calendário de eventos
turísticos para a Capital e

diversas cidades do interior
do Estado. O calendário do
dia 10. prevê, em Crícíuma,
a Festa do Trabalhador;' Ma
fra, homenagem ao padroei
ro da cidade - São José: no
dia 3, em Canoinhas, Festa
de Santa Cruz. dia 4, em A

raranguá, Festa de Nossa Se
nhora Mãe dos Homens: 24,
em Tubarão, Dia da Infanta
ria e em Campo de Fora, Fes
ta de Nossa Senhora Auxí-

FABRIOA DE

ESQUADRIAS E
MóVEIS DE FERRO

Sieqfried
Wehm Ih

Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 GASPAR

iadora; de 25 a 27, em Frai
burgo, Festa, do Colono e Fei
ra de Produtos Agro-Pecuá
rios.

Em Joínville, no dia 1° .•
se realizará a Festa do dia do
Trabalho; dia 4, Festa do Ti
l'O-Rei' dia 25 e 26, Festa do
Trabalhador Rural e eleicão
da Rainha doo Trabalhado
ores Rurais; em (fias móve's,
amde em Joinville, Festa do
Tiro-Rei e IV concurso Rai
nha dos Comerciários: em

Botuverá, Festa de São José;
Rodeio, Festa de Nossa ::;€
nhora de Fátima; Me'erros,
Festa do Agricultor e Dia do

Colono; Tubarão, Florianó

pcl's e Rio do Sul, Procissão
de Corpus Chrtstt: em Bigua
cu e São Francisco do Sul,
Festa de Nossa Sgnhora dos
Navegantes; em· Presidente
Getúlio, Encontro de Coral

.

€lo Vale do Itajaí: em Tijucas
e São José, Festa do Divino
Espírito Santo em Blume
nau escolha de Mdss Santa
Catarina; em Curitibanos,
III Feira Catarínense do Ter
neiro; em Balneário Cambo
riu, prova automobilística da
praia. e em Guabtruba, Festa
de Nossa Senhora do Perpé
tuo Socorro.
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Dia das Mães,
GJlIARONI

Mãe, eu volto a te ver na antJiga sal'a
onde uma noite te deixei sem fala
dizendo. adeus, cerne quem vai morrer:
]E me viste sumir pela neblina
porque a sina das mães é esta sina:
amar, cuidar, criar, depois perder.

Perder o filho. é como achar a morte.
Perder o. filho. quando. grande e forte,
já pudia ampará-la e compensá-Ia.
Mas neste instante, uma mulher bonita
scrrindo c rouba. , ,

E a velha mãe aflita ainda
se volta para abençoá-la.

Assim parti e nos abençoas-te
Fui esquecer e bem que me ensinaste
fui para o mundo. me deseducar .

E tu ficaste, num silêncio. frio
olhando o. leito que eu deixei vazio.
cantando. uma cantiga de ninar,
Hoje volto. coberto de poeira
e te encontro quentinha na cadeira,
a cabeça pendida sobre o peito ,

Que!ro.. beijar-te a fronte " e não. me atrevo
Que'ro acordar-te mas não. sei se devo
Não. sinto que me cabe este direito

O direito. de te dar este desgosto
de te mostrar nas rugas do. meu rosto
toda a miséria que me aconteceu.
E quando. vires a expressão. horrível
da minha máscara irreconhecível
minha voz rouca murmura: sou eu,

Eu bebi nas tabernas das cretinas
E brandi o. punhal dos assassines
'Eu andei pelos braços dos, canalhas,
Eu fui [ogral em todas as comédias
Eu, fui vilão. em todas as batalhas
Eu te esqueci, As mães são esquecidas

Vivi a vida, Vivi muitas vidas
E só agora, quando. chego. ao. fim
traído pelas últimas esperanças,
e só agora, quando. a dor me alcança,
Lembro. quem nunca se esqueceu de mâm.
Não., eu devo voltar ser esquecido.
Mas, " que fei? De repente ouço um l'Utído
A cadeira rangeu: É tarde agora
Minha mãe se levanta abrindo os braços
rendendo graças diz: Meu filho. " e chora .

IE chora. E, treme. .. como fala e ri
E (lance que Deus entro.u aqui
em vez do. último. dos co.ndenados,
E o. seu p�:anto. ",o.lando. em rruin!ha face
quase é cemo. se .0. céu me perdoasse
Me limpando. de to.do.s o.s pecado.s.
Mãe; nos teus bl'aços eu me transfigul'o
Lembro que fui criança, que fui puro.,
Sim, Tenho mãe. E esta figma que eu compreendo.
e que ta.nto sicroWca
O filho é pobre, mas a mã'e é lica
O filho é hemem, mas a mãe é santa,

Santa qu� ev. fiz envelhecer !?ofremlo
Mas que me beija co.mo ag,md:�c"ndo
teda a do.r que por mim te foi causada,
Dos mundo.s onde andei, nada. te tro.uxe
Mas se me o.lhas nU111 o.lhal' tão, d.oce
que nada tendo., não. te fa.Ita nada,
Dia das mães, é e dia da bóndade
maio.r que t1)d.Ü' o. mal da humanidade
pm'Ü'cad'a vim ameI' fecundo..

.

Po.,r maiS' que O' ho.mem seja um ser mesquinho.,
enquan,to a mãe cantar junto. a unl be'l"Cllllhor
calltairá a esperança para e mundo,

NOSSO
Terça-feira, 011/05/76'

A Gazeta do Vale, nllSSQ

jornal de Gaspar, tem a in'
tenção de oferecer suas p.ágií
nas para asmais valriadas jp'.1'
blicações, contanto. que OIJn

tribuam na promocão woa
bem.

Se formos ao jornal Jl<Hira
fazermos algumas c:-:' ícas..
que ejam positivas, para. gue
a parttr dali, possamos ediili
cal' algo. melhor Aliás, a i(la
Iavra crítica tem uma lirnx
muito nobre, pois des eJlJ:il�
da palavra juiz, juízo, CTldJé
ri�. Enfim, fazer uma ClíÍ.i:ii
ca é fazer uma análise rigo·
rosa de alguma coisa pôr ,0

assunto a limpe, para em. se

guida dar uma opinião (}tU (0-

rtentaçâo bem fundamenta
das. A eritãca descabida que
chamamo. de destrutiva nem
merece o nome de crftíca pIiis
não. passa de um desabafo lHe
ignorante ou pessoa de má
fé.

Fico. contente em podez lfa·
lar através do. [ornal .. A llIi·
nha Iiberdade de expressãe
aumentou, Aumentou tam·
bêm minh('_,. .esponsabüída
de, Se escrevo, sou respo iJ..
vel pelo. que escrevo. Os Ie'i·
tores querem encontrar pa
lavras edificantes, Querern
alimentar o espírito quand�
lerem o que outros escreve
ram,

Nossas palavras, quer fala
das, quer escritas, atingem
nGSSO próximo. Podemos eill
ficar o próximo ou prejuefl
cá-Io. A palavra é muito po
derosa. Ela pede matar a é
a fama de alguém, Isto eh.a
mames de calúnia. Acontei::-e
isto quando. alguém mente.
Afinal o. que é mentir? - E
dizer e que não. se deve dizer- .

E vice-versa: É não. dizer o

que e deveria dizer.
A palavl'a pode também

escancalizaI'. "Ai do. mund
por causa do.s escândalo .-'
(Mt 18,7), E c·ome é difícil

repara!' um escândalo, uma

calúmia, uma. mentira! A di
vida é enorme de quem provo
ca estes males. Assim COJll6

um roubo deve ser restituido
para se receber

_ perdãe., �.
sim a difa.m.açao, calúzria
menríra, também devem ser

reparados.
Mas, falemos. A fala é um

dom de Deus _ 'Quan tas vezes

ouvimos dizer de alguém que
volta contente dum passeio
eu viagem: . Gostei" . "Bati
1Um pape com fulano" ... ! Is-
11;0 significa que a pessoa se

entíu feliz em poder con

\Versar despreocupadament-e
eom outra pessoa. Pôde en-

1Íra'l' em. contato corn alguém.
m nada melhoe do. que corn
1Ul11a boa conversa.

Quando. conversames, dia
nogamos, Diálogo é isto: corr
wersar, entrar em conta to
(COm OI outro. Trocar idéias,
euvir, falar Estar junto. Ir
ao encontro do outro . Tirar
alguém da soltdão. Do isola
mento , Deus no. criou para
Éto, AmeI é <fiá1o.go _ Dialo
_gar é entrar em comunhão
<10m o. outro. Ê dar-se. Sofi
cd:anzar-se.

Deus quer que as pessoas
wliVam em eomumhão . Convi
dla·no.s a entrarmo em comu
:cJhão. com Ele. A dialogar
lilmIlS com me, Cemo? Dialo
g-ar com Deus? - Sim. Diale
g;ar cem. '.D·ZllS é rezar. Quem
reza fala C9m Deus. Entra
EJIl'J. comunhão com Deus.
'!uem. comunga na missa eu
tira em comunhão saeramen
tal com Deus, Felizes 50-

lDlOS, pojs pedermo no.s unir
a !l!)eus, Podem ouvir sua
llmllavra_ A. palavra de Deus
ê- palavra de vida e de ver
dade. Que também as nossa
pailavra_ sejam manife�tacão
,€ia palavra de D uso Se'�m.
,.

e verdade,
F, Geral o Fl'eiberg-er

�

Conti e V le
Agropec I

�

ria Lt a.
. Zelando permanenteme:n e pat-a maio!, producão de J ._te e para melhor conserv çã(j)(de M rebanHo.'

_e1

Di tl'ibuidor exclusivo !>ad'a: -Vale d() Itajaí de Co.N-TIBRASIL, RAÇú"ES E CONC�TTII11ADOS.
,..

Procure Conti Verde -a.e g1·�ecuã.ria Ltda, _ Rua

.1
A bel'to Koffke, 105 - fone 2242 ..... <Entrada pa.ra clbe 25 de Julho) - BLtJ1.fE....Ti{A -se ,

O u-
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* GAZETA
o
o,

:t Inicíarnos sábado o mes mais lindo do ano. O mes do a
i'

mor o mes das mães .e também o mes dedicado ao trabalho.
!� 'Ã toda as mães 'do mundo, a nossa eterna gratidão, e a
00

;� nossa homenagem s'ncera através de um poema de autoria
00 de Ghiaroni, que publicamos na pág. 4 desta edição.o

t� --:t'",----
00

� ANlVERSÁR.IOS:
i: Dóris Schramm aniversa-
riou dia 23 últ'rno . Embora

h tarde, os nossos cumprlmen
�t tos.
�� * Dário Erice Bedusch,
:. destacado homem de negó
r cios de nossa cidade, recebe
�i os cumprimentos dos íami
.: liares e arri'gos, pelo seu aní
;�verE'ár·o. dia I". de maio.
�. >1< Carlos Fernando Pamp'o
t! na, também está de parabéns
a� dia 4. A ele, Iel'eidades mil
� neste dia e seD1pre.
:� * Dia 28 último esteve com

�� petando 15 felizes prímave-OQ
'o

ii
i

ras a :.enhorita Maurina To
mé :;: 'o benquisto Reinaldo
Demmes está de parabéns
hoje, recebendo abracos e

cumprimentos pela passa
gem de mais um aniversá-
1':0 * No próximo dia 10 cuem
recebe cumprimentos é Ro
naldo Gaertner eficiente
funcionário do Samae �< Dia
10. quem foi cumprimenta
do foi Paulo Salvador Go
mes * Dia 5 recebe os cum

primentos José Alves e dia 7
Carmelita Can', enfermeira
do Hospital Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro.

� PERLA AGRADOU
i� No último sábado, por ocasião da inauguração do novo

�� salão de festas da Sociedade Guarani, de Blumenau, a canto
tÍ� Ta Perla esteve presente dando um show de alearia, com suaso"

ó� músicas e seu jeitinho tipicamente guarani . rs: �npatia de

�o Perla, foi acompanhada pela orquestra Bepi e seus solistas,
�o de Curitiba, que também não ficou prá trás em matéria de
� espetáculo, Se fizeram presentes na ocasião as jovens E'liza
�2 beth Gamba e Celina Pamplona, acompanhadas do casal
i: Leopoldo Jacobsen (Vera),
� �

i� ---"--

·
oe
00

e
�
Q.
O"
QO

Será dia 8, no Salão Paro- *�
quiat de Belchior Alto com ��
animação do Tropical Band, �
de Indaial, numa promoção tl
dos Contadorandos, Secreta- �t
nado e Magistério do Colé- �
gio Normal Frei Godofredo , ��

��
��
.>
�

.�,��ft;.,�";;�. J-, ·�·.f.�i����roi.:..��" �itr��G> .��•• "���!• .J.L��i·�.�.�i��1......•o.�;•••� ••� �

o� VIAJAR.ÃO
� O casal Leopoldo e Vera Jacobsen juntamente com 01-

f ga Spengler, partirão terça-feira, com destino a Cascavel
PR, onde serão recepc-ionados na residência do Dr. João
Carlos (Iara) Fernandes, para, juntos, comemorarem o a
niversário do pequeno Gudryãn.

SOCIAL *
.�

i�
oe
. ..,
p.
o'�

�,
�t
��
I)..
."
c..

�*
.

-

O)

J
No próximo dia 6 de ��o, às.dez horas da manhã, se- ti

guírão com destino a Brasüía, a fl� �e prestarem ser�Iços ;�à Pátria, os jovens gasparenses RUI, filho do casal RUl Ed- ��
wig Schmalz (Lenira) ; Edson, filho de Paulo Ewaldo Gaert- :�
ner (Ilze); GUson, filho de Gervásio Bornhausen (EIlsa). í�
A estes jovens, que a Pátria agora chama, desejamos uma ��
boa viagem e uma feliz permanência na capital brastleira. ��

o.

i
�.
.�
.,

�
"O
o,
00
o�
..
OQ

.�
�o

Casaram dia 30 último, os jovens Pedro José e Madete. .�
"O

'Ele é filho do casal Pedro dos Santos (Cecílía) e ela filha de :]
Augusto Debortoli. A cerimônia foi reahzada na Igreja Ma- iitriz de S. Pedro, de nossa cidade, e logo após, os convidados =1foram recepcionados na residência dos pais da noiva. ��

' .
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lli
•

.�
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·
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·
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Ê A PA'IRIlAI QUE CHAMA

--*--

CASAMENTO

--*--

"Ninguém pode ensinar
uma estrela a não brilhar,
nem uma mãe a não amar".
Esta é a frase que a Socie

dade C. R. A1vorada, dedica
a todas as mães gasparen
ses, neste mes dedicado à e

las. O presente da diretoria,
será um baile programado
para o dia 8 próximo, ao som

do conjunto Tele-Som.

nho) , espera o bebê para bre- ::�
ve , Este será o primeiro fi- a�

lhinho do casal, e por isso os �
dois andam feEzes pelas ruas, ��
a procura das peças mais lin :.
das que completem o enxo- �
val infantil. �

--*--

BAILE DAS MÃES

--*--

ESPEJRtANDO BEBÊ

A jovem senhora Regina
Schramm, esposa do S,1' •

Marcos Scluamm (Marqui-

INSTALADORA GASPARENSE
A MAIS COMPLETA EM

ELETRO DOMÉSTICOS FOGõES DAS MELHORES
MARCA.S, PELOS PRECOS MAIS

CONVm'A'J'IVOS.

Busque o seu na

INSTALADORA GASPARENS'E
Rua Arístílíano Ramos - pertínho da

Prefeitura, em GASPAR..

Especializada em Confecções, Armarínhos em geral, calcados e jóias.
.

Desde mil novecentos e sessenta e nove cres cendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENS:E DE PEDRO ZUCIU.
"

Rua Ind. José Beduschi 273 - fone ,32-22-70 GASPAR - Santa Catarma
N .....

............. -,
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A Comissão Organizadora
da Festa do Arroz já está se

preparando para oferecer aos
gasparenses uma festa dHe
rente, cheia de novas atra
ções, visando com isso trans
formar a promoção num a

contecimento de âmbito esta
dual, A comissão é presidida
por Valmor Beduschí, tendo
como secretário 'I'arcisio Des-.

GAZETA DO VALE Terça-feu'a, 011,/05/76

TERÁ
CO

UMA FESTA
N·OVÃS

DO AR!ROZ
ATRAÇÕESI

ehamps contador Odír Jal'-

11i, tesoureiro Sany Donald
da Silva e coordenadores Cé
lia Maria Furlani, Laércio

lYIoritz, Vilál'dino da Cunha e

Loãuvíco Schramm . Para
fiscais f(ll:oam escolhidos João

Regís e Mauríco da Costa, A

divulgação estará a cargo d€
Silvio Rangel de Figuleiredo
e Cesta Ftlho .

Reduzido o

o secretárío da Fazenda I
van Oreste Bonato, acaba doe
retornar de Brasília, onde

participou de reunião extra
ordinária com o ministro Má
rio Henrique Simonsen e as

sinou um convênio que reduz
a alíquota do ICM sobre a

exportação de soja em grão
- de 13% para Ir.%, nas .0-

peraçôes realizadas entre �8
de abrít a 3()I de junho de , , ,

1976.

O convênio tem pOI objeti
vo asseguras- a manutenção
do preço mmimo que o go
verno federal prometeu aos

produtores e exportadores ,

E, segundo fonte da Secreta
ria da Fazenda, ele é impor
tante porque permitirá ao

produtor de soja catarinense
a redução. da carga físcal ,

/

ICM do sITia
Na mesma opertunidade

foi assinado. convênio, con

gelando. os créditos concedi
dos à exportação de produtos
industrializados, Assim sen

do, depois de 10 de junho pró
ximo, as alíquotas para cál
culo. do crédito do ICM não
mais acompanharão as do

IPI, no caso. de aumento. Se
as afíquotas de Imposto so

bre Produtos Industrializa
dos forem reduzidas, na mes

ma propceção serão reduzi
das as do Imposto sobre Cir
culacão de Mercadcrías.
Esse convênio é resultado

do. enconrro havido em FIo
rianôpolís, entre os Secretá
rios de Fazenda dos estados
sulinos e do contato. nrelimi
nar mantido pelos três: se

cretáríos do Sul com o mi
nistro Stmonsen .

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

SIVALDO
REPRESENrrAÇõES E DECORAÇõES

Pa�flex, Carpet, Dívisérias,
Lambrís, Fartos, Papéis de Paredes.

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

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

,

A festa do. arroz, deste ano,
cuja data já foi fixada, 31 de
julho, contará com o. patrocí
nio da Prefeitura Municipal
de Gaspar e promotores a

Conferência Vicentina de
Gaspar, Sindicato dos Traba
lhadores Rurai de Gaspar e

D-epartamento de Saúde e As
sistência Social da Prefeitu
ra,

o presidente da Comissão

Organizadora, VaJ.mol' Be

dusctú, já co�eçou a traba
lhar e está colhendo. suges
tões visando a dar a festa no

vas atrações, permitindo des
ta forma que todos os prndu
tores de .arroe do- munícipío,
bem como a. população em

geral, possam parfieípar e se

divertir numa alegre festa
do muníeipío.

C·EVALagro industrial s.a,

NOTICIAS DA JUNTA
DE SERVICO MI LITAR

,

Gasparenses embarcam
para prestação do
Serviço. MilitaI-
IElstarão embarcando dia

06 de ma'o próximo às 22 hs
para Brasllia nove jovens gas
parenses a fim de prestarem
o Serviço �Jr na BPEB e

IRCGD, sendo os seguintes
conscritos convocados:

Edson Gaertner
Gilson J, Bornhausen
Moacir Rogério Schm.ttz

Roy Veloso Schmalz
Adolfo Dalmíro Pereira.
Antônio Lamin
Inacio Schmitt
Sales'io Beíler

Luiz Fernando. Poli
SecretO, da JSlV(.

Cultos ii
A Igreja IAlSSembléia de

Deus está convidando os ir
mãos e o povo. em geral, pa
ra assistirem os cultos e es

tudos da palavra de Deus,

eus
de 6 a 9 de maio, com a pae
tícípação do. pregador Dico
dos Passos e sua esposa, O
convite está sendo feito pelo
presbítero Tonas Cardoso.

INDÚSTRIA BENEFICIADORA
GASPARENSE S.A.

BENEFICIAMENTO E OOMÉRCIO DE
ARROZ

Organização fundada em 30 de
maio de 1941

Caixa Postal, 28 - End. Telegr. Bengasa
Telefones - Comercial: 32-2160

ARROZ

��
II �O
#

9.�
eletro.nizado

,

CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, se - BRASIL
BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO.
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A.dmissão de empregados
de 40 anos

•

rna ior-es

Brasilia - "Vamos que
brar um imobilismo despri
moroso para a Justiça Social
que se alega ex'sttr no Bra
síl, atendendo de uma forma
concreta ao interesse de mi
lhares de c'dadãos" - disse
o senador Vasconcelos 'I'or ..

res (Arena/RJl, ao justifícar
o projeto de lei, de sua auto
ria, que faculta às pessoas
jurídicas abaterem 3% no

imposto de renda devido,
desde que comprovem have-

rem possuido 50% de empre
gados na faixa etária supe
rior a 40 anos.

De acordo com a proposí
cão de Vasconcelos Torres,
o abatimento previsto será
durante çincc exercicios e ele
estará sujeito aos limites es

tabe'ec'dos na legislação vi

gente, para o total das dedu
ções permitidas no Imposto
de Renda devido das pe soas

jurídicas.

/

b.. a. .a ��__.m_�

Se você quiser incrementar o seu ca

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

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

rádios, para-choques, silenciosos e

muito mais.

ZECA ACESSÓRIOS ..

Rua Itajaí (antiga Fábrica de Malas).

B
PONTO DE ENCONTRO DE AM�GOS

Rua Itajaí n? 610 - GASPAR - Santa Catarina

Rel'oj oaria e Ótica Er esto
Jóias - Relógios - Óculos
A!rtigo para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI. Anistiliano Ramos, 522 - Caixa Postal 53
Fone: 32-2203 - GASPAR - SANTA CATARINA

ce aÇJeln er ar
FABRIOANTES DO XADREZ "IZA"

autor da proposição, senador
Vasconcelos Torres (Arena/
RJ), de que hoje é comum a

prática de acondicionarem
se determinados gêneros em

pacotes de maior capacida
de, cujo custo excede a capa
cidade aqu'sitêva do compra
dor, pressionando, assim, o

orçamento familiar das ca- .

madas mais pobres .

BENEFICIOS AOS SEXAGENARIOS:
UM PROJETO DE ORESTES QUÉRCIA

xagenários de conformidade
com o artigo 22, benefícios
como auxílio-doença: aposen
tadoria por invalidez, pro
porc'onal ao tempo de servi
ço; aposentadoria especial; a
posentadoria por tempo de
servíco; auxi'to-natalídade:
pecúlio e salário-família.
Quanto aos dependentes é
aE:�ep'urada assistência - médi
ca, farmacêutica e odontoló
o';ca; ass'stêncía complemen
tar; e ass'stêncía reeducatí
va e de readaptação profis
s'onal ,

Braa'Iâa - Todo aque'e
que, após co��:llet�r 60 �n?s
de idade, se filiar a Previdên
cia Social terá os mesmos be
neficios e serviços prestados
aos derna's segurados, exceto
a aposentadoria por velhi
ce, se for aprovado projeto
agora apresentado pelo sena
dor Orestes Quércia (MDB/
SP) .

O projeto do representan
te da Cposícão a'tera a ;�'e
dação do parágrafo +ercero
do artigo quinto da Lei Or
gânica da Previdência Social.
para assim garantir aos se-

UMA. EMBALAGEM PADRONIZADA
PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS

TURISMO NÃO É só
DESENViOLVIMENTO ECONÔMICO

B: asilía - Todos os pro
dutos alimentícios pré-acon
dicionados deverão ser otere
cídos :ç púbhco em pacotes
padroriizados de meio, um e
cinco quilos, conforme deter
mina projeto agora aprovado
pela Comissão de Justiça do
senado.

Esse órgão técnico do se
.nado aceitou o argumento do

0' senador Evelásio Vieira
(MDB de Santa Catarina),
chefêando uma delegação
parlamen tal' brasileira, este
ve em Berlim Ocidental, por
ocasião da IDa. Bolsa Inter
nacional de Turismo. Em se

guida aproveitou a oportu
nidade para conhecer outras
cidades alemãs, mantendo
contatos e buscando in for
mações sobre o turismo e a

agrcultura ,

'A respeito da Bolsa In ter
nac'onal de Turismo disse
que, "turismo não é apenas
uma fonte formidável de de
senvolvímento economico.
TuriF:l'\'1') erve também para
ampJ arrnos os nossos conhe
cimento e pa 'a unir mais os
homens e 'os povos. O parla
mento brasileiro sempre teve
e continuará tendo o maior
interesse pelo fomento do tu
rismo nacional, e internacio
nal. Assim é que, sempre que
possível, se faz presente aos
eventos neste camno , A Iüa.
Bolsa Internac'on rie Tu-

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

GASPAR - Santa Catarina

I!SmO resolveu enviar uma

delegação de parlamentares.
Como observadores, partici
pamos da feira e vimos as
centenas de standes, uma
mostra do que se esta fazen
do em matéria de turismo e
ficamos impressionados, mor
mente com aquilo que a in
dústria alemã esta produzin
do para propiciar ao homem
o melhor bem-estar nas ho
ras de lazer, Ficamos tam
bém muito satisfeitos com o
que pudemos apurar duran
te as palestras e diálogos no
congresso.
Sobre sua visita a outra

cidades declarou: "Findo o
certame passamos a percor
rer várias regiões da Alema
nha, para conhecer mais de
perto o homem alemão e as
coisas da Alemanha. E tabe
lecemos con tato com o meio
Empresal�al, com o homem
e também nesta missão no
sentimos satisfeitos pois re
colhemos dados que servirão
para o nosso trabalhc..nn se-
nado",

•
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•

r
Promovido pelo Olube A

tlético Tupy com a partici
pação da Prefeitura Munici
pal, foi realizado durante to
do o dia 10. de maio, dia
mundíaunente ded'cado ao

trabalho, o torneio de fute
bol entre as indústrias de
Gaspar em homenagem a to
dos os trabalhadores de nos
sa cidade.
O púb ico presttgiou esta

festa que já é tradtcional
resta data comparecendo em

grande número no estádio do
Tupy e torcendo para os ti
mes que representavam as

suas indústrias.
,No final da festa sagrou

se campeã a equipe do Café
Bedusehí vencendo mf última
partida a equipe do Posto Te
xaco pela contagem de 5x2
na dlsputa de pênalti devido
o adiantado da hora, pois
que já era quase noite. Va-'
mos informar aos senhores
todos os resultados das par
tidas realizadas durante todo
o dia 10. de ma'o no estádio
do Tupi.

o torneio teve Inicio às
8:30: minutos com a Olficina
Marinho vencendo a Cons
trutora Progresso por 1xO.
As outras parttdas:
Artefatos Líder 2 x Trans

portadora Vemuth O. -- Te
celagem Bernardino O x Ex-

l'erça-fe:i.ra, Ol:l:/05/76

m
tracão de Areia Zimermann
O. � Construtora Deschamps
O x Zéca Acess: r'os O. -- Ca
fé Beduschí 1 x Metalúrgica
Turbina O. -- Mini Mercado
Costínha O x SindicatD Ru
ral de Gaspar O. -- Posto 1-

p'ranga 1 x Lanchonete Pro-

2:1€S8:) O. -- Bradesco O x

Padaria Vanzuita 1. -- Pre
tetura Municipal de Gaspar
O x Ind. Têxtil de Gaspar O,
-- Big Lanches ganhou os

pontos de Schmitz e Cia.
Ltda. pelo .não compareci
menta. -- Maurico Costa 1.
x Madeireira Bornhausen O.
-- Círculo 0 x Posto Texaco

a.

Estes os resultadOf',1a pri
meira rodada:
Oficina Marinho O x Café

Beduschi O. -- AiI'tefatos LÍ
der O x Mini Mercado Costi
nha O'. -- Tecelagem Bernar
díno O' x Posto Ipiranga O.
-- Construtora Deschamps
O x Bradesco 1. -- Constru
tora Progresso 1 x PreIntu
ra Municipal 1. -- Trans

portadora Vemuth O x Big
Lanches O. -- Extracão de
Areia Zímermann Ü' x Mau
rico Costa O. - Zéca Aces
sórios O x Linhas Círculo O.

Metalúrgica Turbina O x Ind.
Textil de Gaspar 1. -- Sin
dicato dos Trabalhadores Ru
rais ganhou os pontos pelo

• •A

.g r ge e

orlo .A egre

I

e

o governador Konder Reis
vai inaugurar no próxrmo
dia lO' a agência do Banco do
'Elstado de Santa Catarina
S.A. -- BESC -- & Porto

Alegl'e, situada no Edifício
R@sito, na rua Uruguaá, 291.
A (abertll.ra oficial está mar

cada para as 10 horas e se

estenderá até' as 17 horas,
com visitas às instalações da

agência. As U� horas, 'haverá,.
recepção aos eonvídados nos

salões do Hotel Plaza ,São
Rafael.

,

Com a inauguração da a-

gência de Porto A1e�e, o

Banca do Estado de Santa

c�tarina aumentcu para em

lo o número de unidades ms-

taladas fora do Estado (as
outras ficam em Brasília,
Bio de Janeiro, São Paulo e

em Curitiba), totalizando 66,
somadas às agências espalha
das por Santa Oatarina.

INCRA
o Banco Brasíleiro de Des

coutos S,IA-Bradesoo, comu
nica que o prazo para artreca
dação normal do imposto
territoeial rural a favor do
INCRA, foi; prorrogado até
3().06.76.

não comparecimento de .,.

Schmitz e Cla. - Lanchone
te Progresso O x Madeireira
Bornhausen O'. - Padaria
Vanzuita O x Posto Texaco
2. -- lnd. Comercial AT
noudo Krauss 1 x Comercial
Eloi da Silva O. -

_
Comer

cial Barracão O x Racões Za
bel 1. Estes os resultados da
segunda odada.
Após estes resultados fo

ram estas as equipes que fi
caram classificadas:
Na chave A classificou-se:

Café Beduschi e Ind . 'I'extil

Gaspar S.A.
Chave B:
Artefatos Líder e Big Lan

ches.
Chace C
Posto Ipiranga e Maurícõ

Costa.
Chave D
Posto Texaco x Rações Za

bel.
Nas finalíssimas os resul

tados foram os seguintes:
Café Beduschí venceu ar

tel'atos Líder nas disputas de

penalti p.�3. - Posto Te
xaco venceu Maurico Costa

por 5x2. -- Ind . 'I'extll Gas

par perdeu nos 15 minutos
corridos para o Big Lanches
de 1xO. -- Posto Ipiranga na
disputa de penalti venceu

Racões Zabel por 4x3 .

Depois destas finalíssimas
ficaram ainda para disputar

Brasília -- O INPS dará
assistência este ano a cerca

de 1. IDO. mil partos dentro
do seu programa materno
infantil, que gastará no pe
ríodo de Cr$ 1 bilhão 44.5 mi
lhões 345 mil 685. A previsão
é de dar 7. 704 m�l atendi
mentos, oito consultas a ca

da gestante, o que segundo
o secretário de Ass!stência
Médica, José Granado Neiva,
'é uma média acima da exí
gida pela Organização Mun
dial de Saúde.

iOI programa íncluí assis
tência pré-nupcial, pré-natal
ao parto, puerpeno, ao re

cém-nascido e íníntergesta
cional. Com ele visam a di
minuir os' altos índices de
mortalâdade infa.ntil no país,
aumentar o potencial bioló
gico do grupo, além de pres
tar atendimento e dar oríen-

Café Beduschi que venceu o

Big Lanches por 1xO; e o

Posto Texaeo venceu o Posto

Ipiranga nas disputas de pe
nalti por 5x4.
Deveriam disputar 30 mi

nutos para cada lado as e

quípes de Café Beduschi e

Posto Texaco para sabermos
o campeão e vice, mas, devi
do o adiantado da hora foi

disputado em penaltis sa

grando-se vencedor a equipe
do Café Beduschí, vencendo
o Posto Texaco por 5x2,
O resultado final do Tor

neio foi 'O seguinte:
8°. Artefatos Líder
'710. Maurico Costa
6°. Ind. Texti1 Gaspar S.A.
5°. Rações Zabel
4°. Big Lanches
3°. Posto Ipíranga
2°. Café Bedusehi
10. Café Beduschí °

!Ai Rádio Clube de Gaspar
deu total eobertura ao tor
neio com transmissão do ra

dialista Milton Martins. A

reportagem da Gazeta do Va
le também esteve presente,
através €le seus redatores Sil
vio Rangel e Costa Filho.
À aguerrida equipe do Ca

fé Beduschí enviamos os nos

sos parabéns por mais esta
conquista na data magna
do trabalhador brasileíro .

Colab. Milto� Martins

am
,

ages n
tação aos casais, para mino
rar os problemas oriundos de
gestações e concepções pla
nejadas.
Em fase de retormulação,

embora seja prestado há mais
de 2 Oanos, �esse programa
maternojnfantil se propõe a
assistir a mulher desde o
'nascimento até a fase final
reprodutora (média de 49 a
nos) e ae homem até o fim
da adolescência (19 anos) .

DÓR.IS F€H AJ.?RES!F}NTADA
A SOCIEDADE

Miss Blumenau 76, Dóris
Horstevt, foi oficialmente a

presentada à soC'iedade blu
menauense no último sába
do, durante a realização de
uma grande festa na secíe
dade Reereativa e Espol'tiva
Ipiranga.
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