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Temporada de
caça abre dl,a

f

15 em se

1\ partir do dia 15 e atê Il

d ia 1°. de agosto, em 37 mu

nicípios de Santa Catarina a

caça amadorista poderá ser

praticada. Na página 8, uma

reportagem completa vai di

zer quem pode caçar, onde e

quaíj, as espécies que pode
rão ser abatidas,

Sobre Ias doenças
de inverno:
um alerta

Suplet-ivo ainda
aceita

inscri,ções
Para fazelr o exame suple

tivo de 1'''. e 2". grau em ju
lho, os candidates deverão

fazer inscrição atê o dia _H,
data em que termina o prazo

estabelecido pela Secretaria

da Educação. Todas as i05,'

truções estão na página
8 desta 'edição,

Entre gripe e resfriado e

xistem muitas diferenças,
embora a maioria êonsídere

as duas: como sendo a mesma

coisa.tUm alerta feito pela se

cretaria de saúde do estado

esclarece os perigos e as me

didas que devem ser tomadas
,

para evitar o mal, está na p. 2

I!

Surgem
primeiros
nomes

Para e colher os nomes e

comper a lista dos candidatos

a vereança, tanto Arena co

mo MDE, não estão encon

trando. muitas dificuJdade�

em Gaspar. O difícil mesmo

é escolher' os candidatos a

prefeito e vice. um balanço
; sobre este assunto está na p. 3

Patrulha Rodoviaria vai
socorrer os municípios

,
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rre��ente da CPI-BNU quer �umanilar a atúal política de �a�ifação uo Brasil
Florianópolis - O deputa

do êatarinenS'e D'b Cherem,
presidente da CPI que inves

tiga o desempenho do Siste
ma Financeiro de Habitação,

defendeu a tese de que c

Banco Nacional de Habitação
e seus agentes financeiros
deveriam atuar mais agres
sivamente na siliêo do pro-

Governo Federal suspende
intervenção no Sindicato
dos mineiro.s de Criciun13

Criciuma - o ministro
Arnaldo Prieto, do Trabalho,
assinou ato através do qual
.suspende a intervenção fede
ral que havia, há quase qua
tro anos, no Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria

UNIÃO RENUNCLi DIREITOS

Brasilâa - O více-presl- .

dente Adalberto Pereira dos
Santos no exercício do cargo
de Presidente da República,
submeteu na última sema

na, ao Congresso' Nacional,
acompanhado de exposição de
motivos do ministro de Esta
do da Fazenda, projeto de lei
que autoriza o Poder Executi
vo a renunciar direitos eredi
-tól'ios e� favor do Município
de Urussanga, no Estado de
Santa Oatarina, concernen

tes à indenização pelo Minis
tério da Agricultura no anti

go Posto ,Agrop.ecuário daque
le munícipío, no local deno.
minado Urussanga Baixa, a

valiadaS em Cr$ 463'.5411,00.

da lElxtração do Carvão, desta
-

cidade, A intervencão havia
sido decretada em virtude de
uma série de irregularidades
praticadas pela então direto
ria.
A informacão foi trazida

ao Sindicato
�

pelo delegado
regional do Trabalho, sr,

Airton Nascimento, dando
conta, ainda, que essa inter

venção deixará de existir, na
prática, tão logo sejam feitas

.as eleições para escolha de
nova diretoria. Falando na

sede do Sindicato, após elo

giar o trabalho desenvolvido
pela junta governativa, que
teve à sua frente o sr. Aris

tides Felisbino, afirmou que
o governo federal "não tem
interesse em manter' inter

venção em qualquer en .ida

de, desde que o seu compor
tamento, em todos os setores

seja da conduta exemplar e

que venha realmente em be
nefício do trabalhador", as

segurando, ainda, que essa

intervenção dera-se, somente
em função das írregularida
des constatadas.

blema habitacional para as

categorias profissionais me

nos favorecidas. O coordena
dor da bancada de Santa Ca
tarina esteve durante 45 mi

nutos com o general Golhe
rydo Couto e Silva, chefe do
Gabinete Civil 'da presidência.
da República, onde abordou
temas poIíticos e adminis
trativos.
Dib Cherem também fez

um relato ao ministro Golbe
ry do Couto e Silva sobre a

atuação dos partamentares
catarínenses nas reun 'ões até
aqu' realizadas e seus conta
tos com dirigentes do partido.
Expôs ao mínístro da pro

posição da bancada que faz
parte analisando') desempe
nho do partido nas eleiçêes
de 1972 e 1974, municipais e

legislativas, sugermdo a

criação de dois grupos tare
fas com vistas ao pleito mu

nicipal, de 15 de novembro
próximo.

Vôos do vro foram
, ,

suspensos no pais
por falhas técnicas

Embora venha causando muitos problemas para deter
minada faixa da população local o cancelamento dos vôos
domésticos da Varig, a medida, na realidade, deveu-se a
uma determinação da fábrica que produz o modelo "Avro",
que operava nessa linha. Ocorre que houve um grave aci
dente com um desses aparelhos, recentemente, no interior
da Argentina, o que levou a empresa construtora a desco
brir �iversas falhas técnicas que certamente poderiam por
em l'lSCO a segurança dos passageiros.

. A_ informação foi prestada pelo gerente da Varig em

Joínville, sr, Pedro Edu Espíndola, ao explicar, por outro
lado, que a paralízação desses vôos com os Avros não ocor

reu só no País, mas sim, em todo mundo, devido exatamen
te aos problemas técnicos verificados. Na realidade, segun-

'

do o gerente existiam apenas quatro daqueles aparelhos
ainda em circulação no Brasil. Segundo informou, a sus

pensão desses vôos foi iniciativa da própria empresa cons
trutora desses ap relhos e não - como pensam muitas
pessoas - iniciativa: da Varig.
Revelou, por outro lado que tão logo deu-se a suspensão,

a Varig colocou à disposição do público cndução gratuita
até Curitiba, para que pssa tomar outro avião, assim como
da Capital paranaense a Joinville; Revelou, por outro lado,
que a empresa de aviação devera, certamente, emitir um
comunicado oficial a propósito dessa paralízação , O mee
mo ocorre em Itajaí .Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da linha Cerne, para o trata
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A cõordenacâo de A'te'riçâb
lrrtegJ.,'a€l·a_.de ;Saúde, .. órgão." ;

id
!

da Secretaria de S,au e, anun
cícu uma série de cuidados
no combate e tratamento de

doenças que -chegam com a

proximidade do inverno .. A
lém da advertência, as auto
ridades médicas indicam a

díterenciacão ex'stente entre
as enfermidades comuns que
afetam o aparelho resp'rató
rio, procurando desfazer a

confusão que se faz entre
gripe e resfriado.

Segundo os setores de saú
de pública, o resfriado é uma
doença. respiratóra aguda
sem .maíores consequências,
que dura POUCQS dias e se

caracteriza por f-ebre modera
da, corrimento nasal, la:cl"
mejamento e dores de cabe
ça, Pode ser transmitído por

• 10-"'\ • tI' ��." ..

diferehtés' tIpOS de' 'vírus, o
que: justífíca a ocorrência 'de' .

um. resfriado, poucos .días a

pós a cura dê outro,
/

Isto

porque a mrécção pOT u,m VÍ
rus não deixa o orgautsmo
resistente ao ataque de outro
Já na gripe, doença q e

também ataca
.
o aparelho

resp'ratórío, os sintomas são
bem mais acentuados: febre

alta, acima de 39°. C, dores
de cabeça, dores articulares
e prostração geral. Sua curo.

ocorre em um. período de 2
a sete. dias, sendo a doença
mu'to rara. e só se fazendo

presente em epídem'as que se

alastram de continente a eon

tinente.

Além áe recomendar uma

boa alimentação e 'I.<;pouso
nos casos d� gripe, re� setor

-------------------------------------------

doFeira Catarinense
Terne.ir-o, em Cu'ritibanos

Nos dias 29 e 30 deste mês,
em Curitibanos, será realiza
da a III Feira Catarinense
do Terneiro, promovida pelo
Sindicato Rural, Prefeitura
Municipal e Secretaria da.
Agricultura e Abastecimen
to. Cerca de 1.600 terneiros
participarão da Feira, e se
rão postos à venda, com um

peso médio de 160 quilos e

idade entre 6 a 8 meses. Co
mo aconteceu nas duas pri
meiras Feiras do Terneirc,
realizadas também no muni
cípio de Curitibanos, o Banco
do Estado de Santa Catari
na será o agente financeiro
autorizado a deferir os em ..

préstmos para compra, de a

níma!s, com prazo de 2 anos
e juros de 15% ao ano.

O prazo para íris r cãc '.10:3
terneíros a serem expostos
na lU Feira, termina no pró
xímo dia 10 de maío , Os
criadores inte)�sados em ad
quiuir ou vender terneiros
deverão fazer sua . insericãn
junto aos Escritórios . da" A
caresc.jiu nas sedes dos sin
dícatos rurais títíados à Fê
deração da Aglicu tnra de
SaiFl'1làl. Catarhra-; FAESC.
Na Ia .. Feira Catarinense

do Terneiro, ocorrida em ...

maio de 1974, foram comer

cializados 1.100 terneíros

que, após um ano e meío de
recria e terminação em pas
tagens m.elhoradas, foram
comercializados nos frigorí
ficos de Lages e RiO do Slnl.
Esses novilhos foram abati
dos aos 24/30 meses de ida
de com peso médio de 420

quilos, quando, para atingir
esse mesmo peso, em sistemas
tradtcíonaís de criação, os a

nimais levam 48 meses, em

média. A lIa. Feira, reaiea
da em 19.75, promoveu a eo

mercialização de 1.400 ter
neíros. Esses antma's es ão
sendo criados e terminados
por pecuar'stas de munm

p'os do E tado para, na pró
xíma entre-safra, serem ven

didos aos frigoríficos.

Segundo o coordenador
estadualde Côndepe - Con
selho de Dêsenvolvímento da
Pecuára, "a rrFeira Catarí
nense do Têrneiro tem tudo
para renovar o sucesso ruas
duas primeiras, em virtude
do elevado número de criado
res -já� trrscrítos para adqui
rir arrimais".

C'EVA:L agro-industrial" sa\
-.

GAZETA DO VALE

Amigdalite

A annigdalite é uma infla

mação das amígdalas' que .'

causa dor de garganta, febre
e dificuldade de .engolir. 1\.s

amígdalas ficam vermelhas
e inchada pela ação dos

aerme causa.dores da doen

CR. O tratamento da amtg
dal'te é stntomátíco: analgé
sícos an t-térmícos e, a cri té
rio médico, antibióticos-.

Coqueluche
e difteria

A melhor maneira de evi
ar a ocorrência da coquelu
che e da difteria é a. aplica
eão da vacina tríplice, que
'previne, além dessas d�e:n
cas também o tétano. E a

Íili�ada gratuitamente nas

unidades de saúde pública
da Secr-"'��a Saúde, onde
são forrieti'á'as informações
sobre o número de doses e a

época em que a vacinação é
jjéita.

A coque uehe - também
chamada tosse comprida" -

é causada por um míeróbic
e muito contagiosa, podendo
ser transmitida de uma crian

ça para outra, antes mesmo

do aparecimento da tosse.
Caracteriza-se Flor acessos de
osse mre duram vários mi

mutos ê que terminam. C0D:1

uma espécie de "guincho" e

climinacão de catarro claro,
P-ode trazer convulsões, le
sões cerebrais ou pneumo
mas.

Atacando a garganta ou a

laringe, a difteria, também
conhecida c 111'0 crupe, é
uma doença muito grave,
qlue pode causar até a asfi
::x;la. É contag'osa e sua maior"
tzcdêncía ocorre- em crían
ças. É doença de difícil e de
morado tratamento, porém,
ode ser ent da pela apli-ca

eãe de vacina trípííce, a par
tm- do tres meses de· ;dade. I

C-àIXNP0Sl'ALJ4!)' 891 TO GASPA.R, se - BAASH.
8ENEFI6t

f
l
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•
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•

• Diretor:
" Sílvio Rangel
Endereço-Sede

Gaspar: rua Aristili�0
Ram.0s, 23 - Cx. Postal 73

Em Itaiaí: RUa .

UerciJio' Luz - Gal. do Ouro

.JUSTIÇA ELEITORAL
tDircunscríção de

Sant'� Catarina
Juiw Eleitoral de 64a. Zona

N°. 02/"76

rorlaria ur. 02/16
O Doutor Eleazar M. Na.s
címerrto Juiz da 64a, Zona
Eleitor-al do Estado de S.

Catarina, no' uso das atrí
buícões conferidas por lei,
etc.
Considerando o que estí

pJIDa o art. 1°. e seus §§ de
lei na. 'fD236/75,

.I'
..

RESOLVE:
1 - Fazer cumprir, rigo

rosamente, a lei supra rnen

c íonada, que estipula:
"Art. 1°. - A matrícula,

em qualquer estabelecimento
.
de ensino, público ou priva
do, de maior de dezoito anos

alfabetizado, só será concedi
da ou renovada mediante a

apresentação. do titulo de e
leitor do interessado,

,

10. - O diretor, profes
sor ou responsável por curso
de alfaoetizacão de adoles
cerrtes e adultos encaminha.
lá o aluno que concluir ao

competerrta juiz eleitoral,
para obtenção do título de E
leitor ..

::l 2°. - A inobservância.
do dis.posto no parágrafo an

te�io� sujeitará os responsá..

vers as penas previstas no
art . 9°. dq,pódigo Eleitoral".
2 - Enviar cópias da pré

sentes portaria aos estabele
cimentos de ensino público
ou priva o da Comarca de
Gaspar a fim de ser cumprida a lei.
Publique-se e cumpre-se.
eza.sp-ar, 05 'de rnaío de ...

19""'6.
.

EJeazar N
. Nascim-elltb

Juiz Eleitoral

(

SOJA
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Sub-le'genda será a solução para -ARENA e MDB
o Díretórío Municipal da

Arena de Gaspar vai se reu
nir esta semana ainda, em
sua sede, à Ru.a Nereu Ra
mos, 121, ocasião em que a
escolha do candidato a pre
feito e vice será o principal
tema. Iniciabnente Os are

nistaj, vão definir se ooncor
l'em com um candidate, ou

eJ? sublegenda , É bem pro
vavel que a última opção pre
v.aleça, pois vários nomes já
figmram entre os prováveis
candidatos.
Sany Donald da Silva e

Célio Bornhausen são dois
"

nomes bastante cogitadas,
havendo inclusive nomes pa-
ra concorrerem a vice-prefei-
to. Entre eles, Raul Spengler
e o vereador Henrique José
dos Santos, atual presidente
da Câmara de Vereadores.

Se prevalecer a tese do pre
sidente do Díretérío, Hércu
les dos Santos, a Arena deve
rá mesmo concorrer com dois
candidatos e segundo ele,
com amplas chances de vitó-

da e reconquista da Prefei
tura de Gaspar.

MDB
Manter a Prefeitura parece

ser no momento a principal
preocupação do MDB. Tanto
é que o partido vai se socor

rer da.sub-legenda, lançando
três candidatos, conforme ln
formou o presidente do Di
retório Municipal, Henrique
Deschamps , Segundo ele, a

escolha será feita ainda este
mês e para isso O partido [á
conta com ires candidatos,
inclusive Os vices, faltando
tão somente alguns entendi
mentos para que ocorra a

homologação.
Os três candidatos aponta

dos pau' Henrique Deschamps
são o atual vice-prefeito,
Bernardo Leonardo Spengler,
tendo como vice UI'smO Sch
midt; Luiz Fernando Polli e

Flávio Heíning como vire e

finalmente Leopoldo Jacob
sen JUDiOl' com Paulo Anto
nio dos Santos.

�

deda Junta
Militar

Noticias
Serviço

INSTITUICõES DEMOCRATJCAS - Continuação
Enaltecidos aqueles valores ou grupos de valores - re

ligião, amor à família, honra, brio, capacidade de renúncia;
abnegação; desprendimento; solidariedade. espírito de ca

ridade; camaradagem; fé; entusiasmo; paciência; obediên
cia; coragem; amor à responsabilidade; capacidade de ação;
'patriotismo; civismo - a: prestação do Serviço Militar. p�s
sa a constituir um direito antes que um dever. O brasileírc

orgulhar-se-á dessa expressão, forte, de civi�m'?-, com a qual
se inscreverá no rol dos construtores da Pátriá .

Luiz Fernando Poli
Secretário da JSM de Gaspar

----------;:-_._------_.-
.. _. _._--

Novios esperados
no porto de 'Itojai

Ag. Osny Buenos Ah'es

G. Miranda Liverpool - Dublin.

Transmarte Para.maribo - Georgetown -

Port of Spain - La: Guayra -

San Juan - Kíngston - P. Li
mon - P. Prince - S1;0 T. Cas

tílla - P. Cabello -ato , Do

mingo.
'Fran.smarte GOlf0 Pérsico.

10.@5 Bela

14.05 Ronsard

15.05 Marília

16.05 Tizi-Class

16.05 L. Esoo
colmo

VEUEADORJj:S
Para compor a lista de can

didatos a Câmara de Verea
dOl'qf, os dois partidos pare
cem não encontrar muitas di
ficuldades . Tanto é que pra
ticamente as listas já estão
formadas.
Pela Arena já estão cnnfir

mados Vilardino da Cunha.
Ernani Jo-sé Pamplona, Célio
Bornhausen (se não concor-

rer a prefei to): Daniel Theiss,
Rui José Zímmermann, San
to Gonçalves e Evilásio Silva.
Pejo lVJDB, além de Osval

do Poffo e Mauricio da Cos
ta, que tentarão a reeleição,
já integram a relação dos
canôtdatos a Câmara Sérgio
.da Silva, Vitório Ooradirrí,
Aào�ft} Schrnitz, Bem+que 1-

sensse, Eríco Vinotti, Walmor
Il11O-{, e Ursino Schmidt.

Sus ens

,

s o Si''10

01 Vale· está
Desde a úít'rna segunda

feira, quando a Varig sus

pendeu os voos com.os aviões
Avro, nos aeroportos de Na

vegantes e Cubatão, em Jom

ville, o Vale do Itajaí e o

norte catarinense estão iSQ
lados via aérea, cabendo ao

aeroporto Hercílio Luz, de

Florianópolis, estabelecer a

única ponte aérea com o res-
to do país, ,

A Varig ainda não deu
urna explicação oficial sobre
o cancelamento dos 100S com

os aviões Avro e a hipótese de

passar a utilizar os aviões
Samurai, de fabricação japo
nesa, ainda não foi confirma
da. No fim da semana a Va

rig informou apenas que o

cancelamento dos voos se es

tenderá até o dia 25.
Na Assembléia Legislativa

. o assunto foi a debate, oca-

•

síâo em que o deputado Álva
ro Correia sugeriu que fosse
criada uma Comissão Parla
mentar Externa, para anali
sar a v.i aJbilidade de se cons

truir um novo aeroporto com

condições de receber aviões
de grande porte, entre Join
vil'e e Itajai. Esta poderá
ser uma solução detíníttva
para o problema que agora
atinge a .região, como tam
bém a idéia da Associacão
Comercial e Industrial

J

de
B'umenau, que há vários .a

nos vem desenvolvendo uma

campanha que visa a ampliai'
o aeroporto de Navegantes.
Esta parece ser a solução
mais viável, já que os inves
timentos necessários seriam
bem menores e Navegantes
apresenta condições 'de ser

ampliado.

�

uea ErnestoRelojoaria e
Jóias - Relógios - Óculos
Alrti.g�o)S para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI, Arüstílíano Ramos, 522 - Caxa Postal 53
Fone: 32-2203 - GASPAR - SANTA CATARINA

Transmal'te WHmington - Norfolik - New
Port New - New York - Phila

deIphia - Baltim0re,

IINDÚSTRIA BENE"FICIADORA
GASPARENSE S.A.

BENEFICIAMENTO E OOMÉRCIO DE
ARROlZ

Organização fundada em 30 de
maio de 1941

,

Caixa Po-stal, 28 - End. 'I'elegr, Bengasa
Telefones - Comercíal: 32-2160

eletronízado
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Lages terá a primeira USiR� de
compostos' em Santa Catarina

'

MUNICIPAl DE GASPAR

\,

PEDIDO;_ Através de índicacão a Me�a desta Casa, o
Vereado!' HENRIQUE DESCHAMPS, solicitou ao Sr, Presi

dente que fosse enviado um oficio ao Secretário de Segu
ranea Pública do Estado, no sentido de apontar o nome do
�T, José Bernz, para assumir as funções de ine�egado Titu
lar em nosso município,

, , ,'V0r;pO 9E] PESAR -"O vereador Osvaldo Poffo fazendo

uso da palavra em expl'cações pessoais, manifestou voto de

profundo pesar pelo trágico acontecimento que abalou o lar

do jlustre gasparense Carlos Eurico Fontes, popular Zuza,
com a perda de sua filhinha Cristmo.

BETA RESPONDE - Em resposta ao o:llício de n".

22/76 desta Casa Legtslativa, a Empresa Beta de Cpustru
ções S.A" informou que a fiscalização do trecho Brp..sque
Gaspar está sob a responsabilidade do Engenheiro Edgar
A. Romann, sendo que quaisquer informações deverão ser

endereçadas a ele,

tElSCLARECIMENTOS - O vereador Antonio Nelson

Hostíns, informou aos demais vereadores que as lâmpadas
queimadas da cidade logo serão substituídas, e justificando
disse que a prefeitura já encomendou as lâmpadas a cerca

'de um mês sendo que até agora não recebeu a mercadoria,
o que está ocasionando a demora na substituição.

REIVINDICAÇÃO - O vereador Al1,tonio Diorusio Sa
beI solicitou ao departamento de fiscaâzação da 'PrefeiVuJ.'a,
urgente macadamízaçâo e patrolamento na estrada, situa
da a margem esquerda, junto a 'residência do sr , Antonio

Venhorst, onde está localizado o depósito de munição da

prefeitura.

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
'Admini trado pela Fundação Serviços de Saúde Pública i

"Gaspar - Santa Catarina .

Resulta�o �·a IDnia�a de Pre�os
n. ftS-�1/1�

De acordo com Laudo da Comissão Especial de Ooncorrên
cía a Tomada de Preços n". CAS OlF 6, para aqu'síção de
bomba submersa, foi adjud cada a segunte empresa:

Firma; Ade'Ino Leorato .

Preço Total: CrS 30,000,00,
.

Local: Material instalado em Gaspar,
�ral,o de e rtrega: Imcd ato.
Condicões de pagamento: 30 dias líquidos,

Gaspar (SC), 04 de maio de 1975:.

Eng". Arlitl.�ton • él"! ic Loure'ro de Alencar

Diretor Geral do SAMAE.

Por decisão do prefeito
Juarez Furtado, que também
é o vice-presidente da Asso

ciação Brasileira de Resíduos
Sólidos e Limpeza Púb'ica -

ABLP, e, como tal, tem de
monstrado especial cuidado
'no trato dos problemas de

limpeza pública, Lages deve
rá ter num futuro próximo a

primeira usina de composto
de Santa Catarina e transfor

mar lixo em composto orgã
nico, Nesse sentido, já en

contra-se aberta 1 citação pa
ra o tornec'mento de urna u

sina de tratamento de lixo,
para a recuperação de mate
riais residenciais e produção
de composto orgânico para o

município de Lages. O edi-

�3'''''
A Polícia Militar, criada

em 1835 por Feliciano Nu
nes Pires, comemorou 141 a

nos de existência, dia 5, 'J

portunidade em que foi rea
lizada uma solenidade, .no

Centro de Instrução Policial

Militar, na Trindade, com a

presença do governador Kon
der Reis, secretário de Segu
rança e Informações, Ary O
liveira e outras altas autori
dades, No ato solene foi efe
tuada a entrega de espadíns
a duas turmas do Curso de

Formação de Oficiais,
O "Espadim de Tiraden

tes", símbolo dos alunos-ofí
dais da Polícia M.ilitar, foi

entregue pelas madrinhas,
seguindo-se o juramento
prestado pelos alunos do cur-

tal .que está sep?O P�?!jc.ado
tem como objetívo principal
adquirir conhecimentos �x�
tos de técnicas, característí

cas, preço, financiamento _

�

prazos para a implantaçao,
informou o titular do DSTJ,
Mauro Rodrigues MeFo, O

recebimento das referidas

propostas deverá ocorrer no

dia 21 de maio, coincidindo
com a ímplan tacão em Lage .s

da Secção Regional Sul da

ABLP (Associação Brae'Ieíru
de Resíduos Sólidos e Vm

peza Pública) com eleição de

sua primeira diretoria, Esta

rão presentes em Lages, nes
sa oportunidade, técnicos de

limpeza pública de várias car

pitaís brasileiras.

o
so: "Recebo o sabre de Tira
dentes como símbolo da hon
ra policial militar".

IEfn tre as turmas que 'fo
ram agraciadas com os espa
díns, estão dois alunos-oít-
,'ciais da PolícíaMihtar do Pa
l-á, que cursam a Escola de

Formação de Oficiais de S.
Catar-na. A SSI informou

que a Polícia MiJ.,itar do Es
tado vem formando oficiais

para corporações do Pará,
Espirita Sant€! e Território
Federal de Rondônia,

A solenidade teve prosse
guimento com a entrega das
medalhas de "Mérito Cívico",
da Liga de Defesa Nacional e
de ..

Serviços Prestados", con
ferida pela Polícia Militar,

PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

Rua Ita,laí n? _
61:0 - GASPAR - Santa Catarína

------

E LOJA GASpARENSE--*_
*

Espeeíalizada em Confecções, A:Jimarinhos em geral. calçados e jóias.
.

Desde mil novecentos e sessenta e nose crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI

Rua Ind. José Beduschí 273 - fone 32-22-70 GASPAR - i3anta Catarina
ftft .....

vw � vw""
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É claro que Reste mês de. maio você sérá lembrada e a

té mesmo aclamadã por tudo que você significa dentro da
contextura deste mundo.

Não adianta quererem diminuir ou esvaziar o seu síg
nifícado no mundo. Não adianta aíguém pretender que '10-

cê�seja apenas um lugar-comum no meio da multidão. Não
ad'anta l1rguÍnentarem em cima de sua natureza frágil e

em cima de suas fraquezas e defeitos.
Você é tão grande, não tanto porque você assim 0 quz

ser, mas porque o Criador repartiu eom você o milagre da
crlacão do mundo.

"Você é grande porque você tem o dom incomensurável
de extrair do nada uma criatura humana dotada de inte

ligência e a'rna imortal.
Você é �Tande porque o Crador qu's associar-se a você

na obra da perpetuação da humanidade, contemplando seu

trabalho criador pela infusão da alma ao fiJ;bo de suas en

tranhas. Você é grande porque, se você e todas as mães do
mundo deixarem de continuar a: obra do Criador) a huma
nidade terminará 'dentro de cem anos.

.

Eu sei que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas
nem assim a sua grandeza diminui de tamanho.

Eu sei que você é uma boa mãe. Sei, porque, graças a

Deus, tenho inteligência suficiente para Somar a quantida
c'� ingente de sacrifícios, de ternuras, de dédícação, de amor
I.- de cuidados que você despendeu desde que seu filho co

meçou a gerar-se no seu seio. Os desvelos 'pela saúde, pela
alírnentapão, pelo estudo, pelo futuro por tudo.

Neste dia das mães, võcê receberá flores, versos, cari
nhos, elogios e muita simpatia. Não fique encabudada, afi
nal você merece. Receba cada gesto de carinho como um

raio de luz a iluminar e abençoar seus caminhos.
E se estiver triste porque ninguém se lembrou de você

ou já não tem ninguém mais pata lembrar-se de você, che
gue junto daquela outra mãe, a Virgem María, e derrame
uma lágrima a seus pés.

Ela enxugará-seu rosto e os do's corações trocarão pa
lavras süencíosas e ternas que só V0eiS duas conseguirão
entender.

GAZFTA
IIVEIRSÁRIOS
Fes�ejou no último dia 5

nnaís um aniversário nataíí
c=o, a sra . E1izabeth Zim
nnermann I esposa do sr . Ju.

o Z\mmermann.
'[- D'a 7 recebeu os cumpri
nnent?s. peta passagem de seu
mata'Icío, a sra. Maria de
Lourdes Gamba Benvenuttí
esposa do sr . Rodolfo Benve�
uttí.

Brasil, de Gaspar prepara-se
para a Festa de Inauzuracãc
'de seu. novo Centro Evang.é
Iíco Ila Rua Frei Solano, 110S

próxtmos dia 22 e 23 .

DJa ?2 às 17,30 haverá cul
,to de despedida no Centro

E:vangéliC,9 antigo, oficía'do
pelo Pastor da Conrunídade,
Ao som da Banda Musical
São Pedro, os presentes serão
convídado, a particípar, da
cerimônia de mauguração do
Novo Centro Evangélico ofi
cíada . pelo Pastar Regional
Heinz E"nlert.
As 19 horas - Inicio dos

festejos populares com bingo,
roda da fortuna, chopp, chur
rascas, etc.

*= Dia 10 recebem os abra
ÇfOS de felicitações pela da ta
n.atalícía a sra. Laura ....

s:.choenfeltier, esposa 'do SI'.

R!OIaJ.1d Schoenfelder

,:;- Sra. Inês Hannernann,
esposa do s . _ Carlos Hanne
naann ,

,r- O casal Celso - Silve ira
CRu ma) comemoraram 27
anos de feliz casamento no

ú:.1ifrno dia 2:3'de abril.

No domingo dia 23 às 9
heras continuação dos feste
jos com completo serviço de
bar e restaurante. Os feste
jos serão MRlt�ados pela
valor sa Banda.uo Clube !Viu
sieal São Pedro de Gaspar.

A. Comunidade Evangélica
iL.e Ccnfíssão Luterana d

ENCO,N��'Ooss
, O mes de maio convida-nos a festejarmos oom miais ln- zoes. Das mães 'ricas. Das mães pobres. 'Das mães que so-
.

:; ttensidaue a na a mãe do céu e nossa mãe da terra. frern , Das mães que rezam. Das mães que não rezam .. !
"' O mê de maio é o mês de Maria - a Mãe de Jesus - Das que vêem seus filhinhos morrerem d-e fome. Das�
�, mossa Mãe do céu. mães ...
�. Quantf1s, talvez, 'uão se Iernbram de seu' tempo' de in- Parece que este quadro desaparece no meio de -tanta

�: ffância, quarrde, em procis ão se dirigiam ao altar de Nossa poesia que domina o dia das mães. E'ntã.1l, o que procura-

:': Senhora para depositar rosas ou flores de maio aos pés de .mns cém tanta fe ta? - Sem dúvida, queremos mostrar �
mIarja e ca tu hinos de louvotres à Mãe de Deus. E hoje? rblím'dade da missão de mãe. QtleFemos mostrar 'tam- �

.; ':lu �o acabou? - Não! A i.o"!'eja esta a-í. A imazem de rossa bém o desejo de vermes tildas as mães viverem na prática :;;

:�..:_.:.' �fuhol'a ocupa o me m·<J Ir gm' rio seu pede tal. O ccnvite da esta vida sublime. Que façam jus do nome que têm. !
_

greja é feito ,}i:U'� todos que ti,re�'em vont�'t'le �e. azerem Gostai .iamos que tôdas a mães ocupassem ·0 seu lugar ;1
ma devorão a j Iãe de Deli . Aqut entre no: , dari mente, certc . ue elas fns em uma men agem de fé e de ct+mi IDO :-�

� me; 18:� (iI ho � fazemos a cvoção à Nessa Senhora, Mãe de para OSeljOV8nS
-

0bS seus fi1h()�. Que t:._odas fossem assim co' �
••i� lDeu.s. A -ticípação é modesta .. Tão podemos negae que mo aqu as que sa cru o que ser mae: Um exemplo, uma �f. ]para muitos �e fato, tu o acabou.

i

Mas 'Par� qu�lU\, - Pat:? educadora de seus filhos. Gostal'Íamos que todas a mãe
"�

..! C uem não e ln "H$Sa. Para aqu('.es que nao tem temp'1 _ pu.de�sem tel' a alegl'ia (le não vuem seus filho.s m01'l'el'em o·

:= 0u melho.;·, não tkm fé. de fem,e. Gostaríamos que toda_ as mà.es acolhessem a vjda �

":_1, Convém não esquecer que o ,alor com que se lned� a e l'espeitassem a vida. lJlãe.s que assulm'al11 o COllTIlPl'Omi so
om'sa vida, ,ou estaelo rl vida, é a fé. Isto é, da maneÍl:a dQ l'i1aLl'nidade (liante de Deus. ,.

::'.,:, .OID.{) a ("ente c", te o caminhos de Deus ..Jesns Cl'isto {a- T'odos ilesejamos ver as mães que sonllam com o futur.ü

I!:ando de.,Sll3 ;nãe. qis.s�: "Quem._é mU"!lha mãe e quem são de cus !ilhos. Vin fu uro cheio de luz. De dignidade. Que
Ol.eus !irmãos. E, e·stelldendo a mão sobl1e seus d'is:c;pulos, tenham filhos crm t:ma juventude sadia. Mãe que IU'epa-
dli :oe: Eis aqui minha mãe e meus irn:ãos. Porl9-ue tê·.l� a- Iam seus filb.os l � u vocação à qllal Deus os chamar. Se

uele que fizer a vont�de d� nl:U PaI. que e !,a 110, ceu�, seus filhos forem i tmos pais e mãe', que estejam bem

esse é meu iIlllão e mToha uma, e m.mlla m�e. (Mt. 12, pl'eparados.

48-50). Notamo com estas pa:lallJ:us que � _grandeza de lHa- Sel' mãe é missão sublime. Requel'-se, PQis uma P'\'t!-

Iria, Mãe de Jesu., consistia na 'iTitIa de Um30 com D' us que paração cÜ'ndize'lilte. ii: inconcebível COlno mujtos jovens a

bl'..cem este estado de vida com o máximo des1cixo..

em tinha.
� E nossa mâe na terra?

. _
Festejemos o dia das mães COlll Ulll o-rande e:-: �:LtrO, Os

�l: Ne�t.e n!i 's, no dia nove, celebramos,o dl� das maes.
_ _Das filhos C01D os pais. Tôda a famí1iia com :L-cus., E assim per-

� _
-

'erron pois o filhos mantem Vlva na mente ('o maneçam. Sobretudo, e piritualmente. iE a mã.e f€el"á mais
� unae! que Vl!.;;, -

- - f ir!i .

.

-

a firura de ua mae. Feste]al11o� as lnlaeS que e lZ.,

� :ano €,OIaçao
" 4-�

,

no meio da multidão. Das mães fell-
• (J·oz.am da eX1 l-t"nCla

...,.0•• e(>�.c.a.O.I)••c_ .ÇI•••0.0.0." .':l' .c.':l.· .. -tI' • 6, ';';' '0' •
�;" �

, "r _ r.�' .D� 'ir"'" .;� ..� .,).�i�2�· �•• te J'" .• 16" ••{ ,. }.... :O.O ...J ....e-d.'O•• ,.,;1_ .0_ .oéOí'· ••..rt. �••..• ��

�� :��r.';
' ' ••".11 -

_.
"
0°
.0
-.

�,
U

'
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Juizo de Direito da CODlarca de Gaspar
ED'ITâL, DE CITAÇÃO OOM o PRAZO DE 36 DIAS

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

o Doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito da Co

marca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da.
lei, etc .. ,

FAZ [_\BER ao senhor ELIAS CARLOS BARTH, brasileiro,
casado, marceneiro, residente e domiciliado em lugar in
certo e não sabido, que por parte de Nilva Maria Barth foi

apresentada a este Juizo a petição do seguinte teor: "lE'xmo.

Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Gaspar. Nílva Ma
ria Barth, brasileira, casada, de prendas domésticas, resi
dente e domiciliada em Gaspar neste Estado, a rua Bel

chior, proximidades do Bela Vista Country Glub, por seu bas

tante procurador infra-assinado, advogado, inscrito na .' ..

OAB/se nO. 2026, vem mui respeitosamente à presença de

V. Exa. para propor, com fundamento no artigo 317, inci
so IV do Código Civil Brasi'eiro, contra seu marido ELIAS

CARLOS BARTH, brasileiro, casado, marceneiro residente e

domiciliado em local remoto e não sabido, a presente Ação
de Desquite, taceao que passa a expor: 1. que a Requeren
te casou-se com o Requerido em 08 de abril de 1:9:61, e q_ue,
desse casamento nasceram tres filhos, cujas certidlÕ'e�O
em anexo, 2, que, no dia 04 de novembro de 197:3', o Reque
rido abandonou o lar do casal, para viver com concubina e,
considerando as dívidas que contraíra na ocasião, este sim

plesmente deixou a cidade, para morar em local remoto e

não sabido; 3. que, no curso da relação contratual gerada
pelo casamento, o requerido jamais partilhou do sustento
da esposa e filhos, nem da manutenção do lar, limitando
se aos atos atentatórios à integridade do casamento, comen
tendo contra a Requerente sevicias e injúria grave, até que,
na ocasião esta procurou seu direito e, diante disto, o Re
querente abandonou o lar do casal; Face ao exposto, requer
a V. Excia. se digne determinar a citação do Requerido,
mediante editais - artigo 221 n". III do CPC para que
conteste a demanda, no prazo legal, sob pena de confissão
quanto à matéria de fato e de revelia, requerendo ainda,
sejam fixados os alimentos provisonaís contados a partir
da citação, bem como a nomeação de curador à lide, para
ao fínad, reconhecido o direito da Requerente, ser o Reque
rido condenado ao pagamento dos alimentos, custas proces-

f

suais, honorários de advogado sobre o valor da causa, na

base usual de 20%, bem como a declaração, mediante sen

tença, do desquite ora requerido. Protesta provar o alega
do, mediante a produção de todos os meios e gêneros de pro
vas em D reito permitidos, tas como a perícíal, a testemu

nhal e a documental. Requer a V, EXcia. sejam intimadas
as testemunhas abaixo: a) Elly Spring; brasileira; casada;
do lar; residente e doràtciãada em Gaspar, rua Bela Vista

Country é'ub 86;' b) Matilde Gesser; brasileira: casada; do
lar; residente e domicitíada a rua Bela Vista n". 186, c)
Ana Maria Vidal: brasileira; casada; do lar; residente e do
miciliada no endereço supra; dJ Vitória WJ.bert; brasileira;
casada; do lar; residente e domiciliada em Gaspar, a rua

Cristina Kormann n". 106. Dá à causa o valor de er$ ....
2.000,00 para os efeitos f'scaís , Termos em que, E,. defe
rimento. Brusque para Gaspar 20 de abril de 1976. (as)
Dino Adalberto Krueger. oab/no. 2026, DESPACHO: "I
- Designo o dia 15 de junho de 1976, às 14 horas, para au

diência de conciliação, ficando, através do edital, c'tado o

réu, para contestar o feito no prazo legal, a contar da data
supra designada' li - F'ixo em 30% dos vencimentos do
requerido os alimentos provisionais com efeitos ,a partir da
citação, devendo ser aguardado o comparecimento do réu
para fornecer seu endereço, e local de trabalho para os fins
de direito. III - Expeça-se edital com o prazo de 30 dias"
obedecendo os requisitos estipulados no art . 232 d oe, P . C .

IV - Int'rrre-se a requerente e ciente a dra. Promotora
Pública. Cumpra-se. Em 28.04.76 (as) lE'ea2ar M. Nasci
mento. Juiz de Direito. """ Por este fica citado o senhor
EliasCa� 1 de todo conteúdo das peças acima trans
critas, cie��áe que não comparecendo à audiência desig
nada ou não se defendendo dentro do prazo legal, se presu
mirão aceitos pelo mesmo, os fatos contra ele alegados.
Dado e passado nesta cidade de Gaspar, aos quatro dias do
mes de maio de mil novecentos e setenta e seis. Eu, Euli
na L. Silveira), Escrivã, o escrevi.

INSTALADORA GASPARENSE
A MAIS COMPLETA EM

ELETRO BOMESTIOOS F0GõES DAS MBLHORES
MARCAS, PFlli8S PRBÇOS MAIS

C01NVm·ATIVOS.

Busque o seu na

INSTALADORA GASPARENSE
Rua Aristiliano Ramos - pertínho da

Prefeitura, em GASPAR.

Gaspar, 4 de maio de 1976.
Eleazar M. Nascimento
Juia de Direito

Tecelataem Bern rdin� s.
FABRIOANTES DO XADREZ "IZA"

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

GASPAR - Santa Catarina
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· .'. , .,'. ·IUVocê já ouviu falar na quantidade de leite que deve-
mos. tornar diariamente? .'

.

Acreditamos que sim, pois o leite é o alimento mais
completo e importante, não deve faltar na alimentação diá
ria.

O le.te é a base da alimentação das crianças, pois aju
da na formação dos ossos e dos dentes. É também impor
tante que os adultos tomem leite, porque precisam de cál
cio e fósforo para conservar os ossos e dentes.

Na falta de cálcio e fósforo nas crianças, resultam den
tes fracos, requitismo e. desenvolvimento irregular.

A quantidade de leite a ser ingerida pelo homem, por
día, varia segundo a idade e as condições de trabalho. A
dultos deverão no mínimo, tomar dois copos de leite por
dia. Criancas 4 copos de leite por dia, gestantes três a qua
tro copos de leite por dia. lactente - mulher que amamen

ta, seís copos de leite por dia.
O leite pode ser tomado puro ou em mistura com outros

alimentos como: pud'rn, mingau e outros.
Coma também derivados do leite: queijo, coalhada,

manteiga e requeijão.
Lembre-se que nenhum outro alimento é tão impor

tante quanto o leite. Crie o hábito de tomar bastante le'te .

Assim fazendo, você e sua família terão mais saúde.

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

te e para melhor conservação de seu rebanho.

i .tríbuídor exclusivo para o Vale do Itajai, de OON- �

TLBfCASIL, RAÇÕES E C0NCENTRADOS.
Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda. - Rua

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

SIVALDO
REPRESENTAÇÕES F. DECORA'�·v-

----

LIVRARIA. E BAZAR SILVA E
SOUVEN I RS S.A.

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

Mão de obra especializada
Rua José Honorato Müller, 145 - Telefone 32-2155 Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz de Gaspar.Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

PRAZO
TERMINA DIA 3.0

� .

---------

I No dia 30 deste mes expi
ra o prazo para o pagamen
to da la. parcela do Impos
to Predial e Territorial Ur
bano. Segundo eomunicado
do Serviço de Tríbutacão da
Prefeitura de Gaspar, os car
nês para o pagamento do Im
posto Predial e Terrttorial
Urbano, encontram-se a dis
po ícão naquele etor. Se
gundo informou o chefe do
setor, Haroldo Roberto Me
deiros, os que deixarem de
pagar dentro do prazo previs
to, estão sujeitos ao �aga-

_"';';::="';":';�:':;:";;"';';':��_......-l:lo-.ô�"""':''''''';;';':;'''':'''_-= ,......,. ''';;';''_';''''''_';;;;''''';'';' ...... \ menta de multa.

FABRIOA DiEl
EmQUADRIAS E
MóVEIS DE FERRO

Rua Itajáí, 607 - Fone 22171 GASPAR

AGõfi�- i�Â��'1�,ÕNSÊiH-�A"'p.:O'\l� -Di'�ENDÉ-rilÁS-COJSAs:
"Não adianta procurar.
melhor que CAFÉ REDUSCm,
você não vai encontrar.

eh
Rua Augusto Beduschí 59..: GASPAR-SC.
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Inc;rições ao exame supletivo- terminam dia 15
A Comissão Central de E

xames Supletivos (COMCES)
está chamando a atenção de
todos os interessados em rea

lizar os exames, que as ins

crições continuam abertas
nas Coordenadorias Regio
nais da Secretaria da Edu

cação.
Os exames supletivos de

10 .. e 2°. graus, serão realiza
dos nos dias 15, 16, 17 e 18
de julho próximo em todo o

Estado.
As ínscrícões estão abertas

até o dia 14 próximo às 18

horas, devendo os candidatos,
de ambos os sexos, preenche
rem as seguintes exigências:
- Para o 10. grau -18 a

nos completos ou a completar
antes de se submeterem à úl
tima prova.
- Para o 2°. grau - 21

anos completos ou a comple
tar antes de se submeterem
à última prova, sendo que a

emancipação não isenta o

candidato das idades exigi
das.
De acordo com as informa..

ções prestadas pelo Presi
dente da OOMCES, professor
Umberto Bragaglia, a Secre
taria da Educação tem rece

bido um bom número de ins
critos nas Coordenadorias
Regionais de Educação, mas
lembra que a inscrição feita
com antecedência facilita ao

candidato que muitas vezes
se vê obrigado a cumprir uma
exigência regulamentar e

prejudicar .a sua inscrição.

Os exames serão realizados
por disciplina com a seguin-

te distribuição: Língua Na-
cional em Comunicação e

Expressão; Hisrtóría, Geogra
fia, Organização Social e Po
lítíca do Bra., 1, Edl1cação

.

Moral e Cívica, em Estudos
S'Ociais e Mateznática e Ciên
c'as Físicas e :Biológicas, em

Ciências.

A nível de 20• grau, ()S e

xames de Lingua Nacional
incluirão Literatura Brasi
eira.

,

De acordo ainda com as

infiDrmações prestadas pelo
professor Umberto Braga
glia, será permitida a reali
zação de exames supletivos
de 2°. grau independente
mente da apresentação do
certificado de 10. grau, po
dendo Os candidatos inscre
verem-se para prestar exa
mes globalmente numa só e

tapa, ou parceladamente.
Em Florianópolis as íns

críções estão sendo aceitas

na próprí a sede da Divisão
de Ensino Supíetivc da Se
cretaria da Educação, à rua

Presidente ·Coutinho, 61, en

quanto nas cidades do inte
rior, as inscrições poderão ser
feitas até o próximo dia 14
nas CoordenadoFias Regio
nais de Tubarão, Criciuma,
Blumenau, Joinville, Mafra;
Rio do Sul; Lages; Joaçaba;
Concórdia; Chapecó; São Mi
guel D'Deste : Itajaí e Caça
dor.

Teanp'orada de caça começa D� dia 15
De acordo eom o que dis

põe a Portaria. n. 57/7& do
Instituto Brasileiro de De
senvotvímento Flor�l, de
12 de março deste ID�6, e de

acordo, atnda com a Instru
ção Complementar sobre Ca

ça Amadorístee baixada pela
Delegacia tESta.dual daq'uele
órgão neste Estado, levamos
ao conhecímemto dos caçado
res amadores algumas ínfor

mações relativas ao exercicio
da caça amadora em Santa
Catarina, berm como com re

lação a EstacDos vizinhos e

próxima ao nosso.
A caça amadora em' Santa

Catarina será. aberta no> dia
15 de maio (mm sábado) e

t.e_rá o seu emcerramento no

Ma 1°. de agosto (um domin
.go), COIDCJ ocorrerá na maio
ria dos Estados onde ela se

rá possível. .& caça amadora
somente será. permitida à

quelas pessoas que, além de
terem as suas: armas devida-

mente legalizadas (registro
e porte), possuem a licença
para caçar e que poderá ser
obaida na Delegacia do IBDF
(em Joínvillei, ou nos órgãos
subordinados ao Departa
mento Estadual de Caca e

Pesca - DECAPESC.
�

o deslocamento de cacado
res para outras unidades 'da
Federação com o propósito
da prá_!i_�aça depende
de lice�d.ec poderá ser so

licitada à Delegacia Estadual
do IBDF, e acompanhada de
oficio do Clube de Caça e Pes
ca ou de Caça e Tiro, etc., a
que estsver filiado o caçador.
Em Santa Catarina estarão'
abertos à Caça Amadora, de
15 de maio a 1�. de agosto,
os seguintes municípios: Al
fredo Wagner; Anita Gari
baãdi; Bom Retiro; Campos
NOiVOS, Canoinhas; Galvão;
Garuva: Guaraciaba; Içara;
Ipmmirím, Irani; Itaíópolís:

Patrulha Rodoviária
para atender muo· cípios
A A_-,ociaçã3 dos Munici>

piso do l\'Iédio Vale do ltajai
recebeu do governe dlo 'EB,�a
do Cr$ 931.365.,00, como par
te de um plano de 250 miil.
cruzeiros de auxíijo finan
ceiro.

A entrega foi feita; na itll
tíma reunião feita em Blw
menau COItl! os p:refei:t-os da
Micro-Região, pelo deputado
estadual Rorgt Dom1ning.
Na mesma rewrlã9 fJ de

putado ,Ne.1son Morro ao.uu.- .

cíou aos prefeitos a decisão
do g.o-v;em.ado r Konder DeiS'
em cria't uma. Patrulha Ro
doviária parm servir os mu

nícípíos da Micro�O .

Ela terá umar. motonivellado
ra, um tFaton' de esteims,
uma carr:egadeira, um veti
eulo u1iliitári .

e seis cami
nhões basculamtes.

O plmo ele eletrificaçãO'
rural para o Vale do ltajaí .

foi explicado pelo Diret&.r de
Planejamento> Executivo< da
.� EdelDlo Na.9Chnweng.

Jaguaruna; Lages; Lauro
Muller; Mafra; Major Vieira;
Maravilha; Meleiro. Monte
Castelo; Nova Trento; Nova
Veneza; Papanduva; Ponte
Serrada; Porto Belo; Praia
Grande; Quilombo; Rio do
Campo; Romelândía: Santa
Cecília; São Domingos, São
João do Sul; Sombrio: Taió
e Timbé do Sul.

As espécies e seus respecti
vos números de peças que
poderão ser abatidos em San
ta Catarina;
Araeuã 03; Caturrita; ca

torra, períquíto-do-pantantz,
perdiz 08; Inhambú-choro
ró, sururina 03; Pomba-de
bando, parari, baírari, pom
ba-do-sertão; avoante ; pom
ba-de-arríbação; ribaçã 10;
Rolinha, rola; rola-grande i.
rola-roxa; rola-sangue-de
boi; rola-caldo-de-feijão; ro

la-cabocla 05; Saracura, sa
nã 05.

Promotor �clerminou abertura �e
. inquérilo na Delegacia �e furtos

Florianópolis - O promotor público da la. Vara Cri
minal de Floríanópolis, Valdomiro Borini, compareceu à
Secretaria de Segurança e Informações, acompanhado de
um escrivão, para determinar, de acordo com a lei, a instau
ração de inquérito policial, destinado a apurar a procedên
cia das demmcías feitas por 28 presos comuns contra arbi
trariedades cometidas pelo delegado de Furtos, Roubos e

Defraudações, major PM Sidnei Carlos Pacheco e 21 poli
€iais civis e militares daquela Delegacia.

A representação criminal interposta pelo advozado
Taltibio Del Valle y !A!raújo. já se encontra em poder d� se

cre�rio Ary �liveira:. A índícação do encarregado do ín
qUeF!to devera ser f�ta na proxnma semana, com prazo de
ao dias _para �onc�usao dos trabalh�s. Caberá ao encarregá
do das ínvestigações, segundo a legíslação, aceitar ou não o

pedido de afastamento do delegado e seus auxiliares.
Fonte da Secretaria confirmou o afastamento de Her

bert Ruck, diretor da Cadeia Pública de Florianópolis e que
ioi arrolado como testemunha na representacão criminal
impetrada. na comarca desta capital.
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