
Victor Fontana v m abrir festa Arroza o
v :»,e e �.�.�oo•••••••�.�.�••;.o••••�••••• '!.:.�.�••O·.�.�.°e.·lI�CI�.��·.· ..�.�O·."J.�.c•••ni5 ••� �•••••••;.;;� o secretário da Agricultura, Victor Fonta-.'

•• na, ccnfirrnnu sua presença em Gaspar no mes:: ;: de julho, para presidir os atos de abertura da:: := Festa do Ano? ... O convite foi feito na semana
:� ,: passada, pOI' uma comissão que organiza a fes-
�i �: ta e esteve em Florianópolis, ocasião em que foi�

.:' "': teitc o convite ao Secretário da Acrícultura e-
:� ANO II GASPAR - DOMINGtl, 23 DE MAIO 'D-E 1976

�: tratado= de CU'"lO:; assuntes }'efcrentes a erga-tr:. _

-,-o-.o;;;;-�-.-.-.:;:;;;-.-�.o-.�-.�-.c-••-.-_.-_;). -; -:-.:- -. nização da festa.'#!;.i�••g!J; ••• ,o��OeQ��•• '�""'o.:�o••••�J. ��,)� ....�!;�;.�.;��....�.��•• ';�g�;��OiQ.�o ���_•......... :.co o o • •• " .__�_.
_

o
o prefeito de Ilhota, 'Ri

cardo Kneller, foi recebido
pe o gevernaõol' Antônio O·
Konder Reis, no Palácio dos
De pachcs .

Na opcutunidade, comuni
cou ao Chefe do "Executívo
catarínense as atividades
que a Arena vem desenvol
vendo em seu município, vi-

e
•

sando as eleições de novem

bro prôximo .

Ricardo Koeller estava a

companhado do deputado
Julio CESal', do tesoureiro da
Fxecutíva Mu.nicipal da �.
rena, Ubaldo Bittencourt e

do secretário da Executiva,
José Machado,

perários querem
abrigo de ónibu
",VIais de -c:.5�"'-.w.i

ue trabalham na fábric e .

linhas, estão reivindicando,
a constr ução de um abrigo,
de ônibus nas imediações da,
indústria A maioria deles.
se utilizam de ônibus e a íal-.
ta de um abrigo tem causa-.
do uma série de transtornos,
principalmente em dias de
chuva, quando os operários
são obrigados a aguardar o

ônibus ebaixo �J.Llva,
por falta de outra acomoda
ção,
A construção de um abrigo

viria também disciplinar o

embarque e desembarque de

passageiros em frente a fá
brica. Hoje a situação é bas
tante perigosa, pois os ope
rários desembarcam e em

barcam nos ônibus sem

qualquer proteção.

Indústrias do pescado de Santa Catarina - a exemplo
das demais do país - qtle estiveram sob inspeção federal,
serão agora fiscalizados não só pela Sudepe, mas também

pela Divisão d€ Fiscalização dos Produtos de Origem Ani
mal, A decisão, que partiu de convênio firmado em Brasi
lia entre os dois órgãos, visa a aprimorar ,e controlar me

lhor as atividades fiscalizadoras nesse setor,

A DIPOA conta com fiscais em todos os setores de des

carga de pescado e alcança todas as fases do processamento
industrial, desde o recebimento da matéria-prima até a ex

pedição do produto final, A medida que determina o traba
lho conjunto dos dois órgãos buscará, inclusive, evitar a di

luição, de recursos já que o pescado procedente de pesca, pre
datória ou capturado em desacordo com a legislação da pes-
ca, será apreendido pela DIPOA,

o e
•

eIS

r
A cultura da, arroz representa a principal atividade eco

nôrni -J município de Gaspar, segundo informaram fon-
tes �..:ícritÓrio local da ACARESC. Existem 2.922 proprie-
d .:8 rurais no município, e aproximadamente mil delas se
"edicam exclusivamente ao plantio de arroz, 12 mil tonela
das é a estimativa para a safra 75/76. Todos os detalhes es
tão na página 8,

o,

o governador Konder ReIs
viaja para o Rio de Janeiro
na manhã da próxima terça
ffira, cumprindo programa
que incluí encontros com a

1

imprensa e com dirigentes
de vários órgãos rederais.
Atendendo a convites an

teriormente . formulados, o

Chefe do Executivo catarí-
. nense concederá entrevista
no Clube de Repórteres Po
líticos e participará de mesa

redonda no "Jornal do Bra
sil". .

Dentre outras atividades,
estão previstos contatos com

s
o Presidente do BNH, com o

Diretor Geral do Departa
mento Nacional de estradas
de Rodagem - DNiER e com
o Presidente do Instituto do
Acúcar e do Álcool.
>Em companhia do Gover

nadar. Konder Reis viajam
os secretários Antônio Alves
Filho, de Imprensa, e Paulo
da Costa Ramos, da Casa Ci
vil, bem como o chefe da Ca
sa Militar Décio Lago. O re
torno do gov rnador e comi
tiva a Santa Catarina está
previ sto para a manhã da
próxima sexta-feira,

e a t
Uma carta, que teria sido escrita pelo governador Kon

der Reis e enderaçada ao candidato do l\IDB a preíeíto d
Blumenau, Renato Vianna, está dando o que falar. O in
termediário da carta, o ex-delegado de Gaspar, Dados U�
�alllpos Ramos - .0 I?Opulal' Leleco, desmentiu de que teriaSido portador da missrva, enquanto u advozado Renato Vian
na diz-que ela existe, A matéria está na""página 2.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Renato Viana confirma
mas diz que só

OI'advogado Renato Viana
confirmou a existência da
carta do governador Konder
Reis, convidando-o a ocupar
um alto cargo na adm'riis

tração estadual em troca da
desistência de sua candida
tura a prefeito pelo MDB, A

confirmação foi feita no 'ns
tan te em que os jornais cir
culavam com a publicação
do desmentido do ex-de.ega
do de Gaspar, Carlos de Cam
pos Ramos, que teria sido o

portador da carta,
Ao receber a imprensa, Re

nato Viana, v'ce-reitor da
Furb e também secretáro da

sub-secção da OAB. além de
assessor jurídico da Prefei
tura de Blurnenau, confir
mou a versão inicial de que
o mesmo Carlos Campos,
conhecido vu garmente por
"Leleco o"

havia lhe mostra
do a carta do governador.

- Eu vi a carta - disse
- mas não fiquei com ela,
porque não me , interessou,
já que tenho minhas fun-

Governo libera
Estimulo

carta
há o envelop·e (ome(ou escolha do

, .

peran

verba do Fund o

Produtividad�
-r-1TS

4

O secretário da Agricultu:.--....�IIII!I�•.��l�i; Cqoperativa Agrope-
ra e Abastecimento, Victor euária Videirense, de Vídei-

Fontana, autorizou a libera- ra; Sindicato Rural, de Rio

ção de recursos do Fundo de das Antas; Cooperativa A-

Estímulo à Produtividade, grícola Mista, de Itajaí e a

no valor de CrS 99.848,75, Cooperativa de Produção e

para o atendimento de des- Consumo, de Concórdia,

pesas com o pagamento de

juros de diversas Cooperati
vas e Sindicatos de Traba
lhadores Rurais do Estado.
As contempladas foram a

Cooperativa Arroz de Join
ville Ltda; Cooperativa A

grícola Mista Vale Unido,
de Rio dos Cedros; Coopera
tiva Regional Alto Vale ...

Ltda., de Rio do Sul; Sindi
cato dos T'l'aba1hadores Ru

rais, de Nova Trento; Coo

perativa Agropecuário Ltda,
de Orleães; Cooperativa A

grícola Mista Jurití, de Mas
saranduba: Cooperativa A

grícola, M'sta Ltda, de Gua
bíruba; Cooperatva Agrco
la Mista Itajara, de Jaraguá
do Sul; Cooperativa M:sta
Norte Catarinense, de Join
viJl�, Sindicato Rural, de U-

ções aqui em Blumenau .

Não quero ser envolvido, e

não tenho nada com essas

histórias, Hoje pela manhã,
o Le'eco me procurou para
pedir desculpas sobre sua

declaração no' jornal,
.

orní
tíndo-se de ter s.do o inter
medíáro . Mas somos muito

,

a

A Campanha do Operário
Padrão aproxima operários
de todo o Bras.l numa ver

dadeira festa de confrater
nízacão nac'onal . Em Santa
Catarina a Campanha está
sendo realizada sob os aus

pícios do Departamento Re

gional do SESI, em colabora
ção com os órgãos de infor
mações catarínenses, tem
como principal objetivo pre
miar aqueles que, pela sua
constante dedicacão ao tra
balho, assuidade,

J

índice ele
vado de companheirismo,
moral irrepreensível em re::'

lação à família, à comuni
dade e a Pátria, tornaram
se merecedores do reconhe-

nação a tal �arta não partiu. cimento público e de serem
Se, me convidam�exer- apontados como símbolos
cer cargos �levado�:"l �os- dos trabalhadores brasíler-
so fazer nada, senao a

�ar
ros.

ou recusar. O fato é que'._ .

carta realmente existe Dentre as inúmeras con-
'ões das Campanhas an

teriores, tem sido atingido
plenamente o alcance social
da in1c!ativa, o qu yeri

_.cipr
crescenllc;"Oe novas empre
sas que aderem anualmente
ao Concurso. Assim, a Cam
panha do Operário - Pa
drão tem como objetivo maior
valorizar o trabalhador e a

própria Empresa, aproximan
do o Sesi aos meios empresa
rial, sindical autoridades e en

am'gos e não vi razões para
desentendimentos, uma vez

que ele estava se desculpan
do, Mas ao que parece, ele
t'nha mesmo a carta, mas

perdeu ou extraviou-a, isso
eu não sei. Parece que exis
te apenas o envelope: Hoje
ainda vou consultar o sena

dor Evelásío Vieira sobre a

repercussão polítca do caso,
e então poderei prestar ma'o
res informações. Asseguro,
porém, que da minha ímagi-

-

ra
bem-tidades, visando ao

estar do trabalhador.

O concurso ao título de

Operário - Padrão é restri
to ao trabalhador que exerce

uma arte ou ofício, ligado
diretamente à produção até
o nível de Mestre-Geral ou

Chefe de Seção, inclusive, fi
cando excluído o candidato

que trabalha na parte admi
nistrativa ou que esteja e

xercendo qualquer função
de direção na empresa.

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE

Propriedade da Empresa
Editora Gazeta cio Vale

eGC - 83109i926/0001-47

Diretor:
Silvio Rangel

Endereço-Sede
Gaspar; rua Arístílíane
Ramos, 23 - Cx. Postal 73

Impresso nas oficinas grá
ficas do LUME, Blumenau .

f Bernar.dino S.A.
Cx. Postal, 25 - Fanes: 2215-2225

Rua P. Leopoldo Schramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina
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Pol-tica
At·' agora os diretórios da

Arena e MDB ainda não Ii
xaram data para a reunião
para a escolha definitiva dos
candidatos ao pleito de no

vembro próximo. Pela ala a

renísta os nomes cozítados
_

b

sao de SANI DONAU} DA
SILVA e CELIO BORN'HAU
S�RN para prefeito, com lJOS
sibilidade de mais uma cha
pa. Para vice estão indicados
RAUL SPENGLER e HEN

R,IQUE JOSÉ DOS SA�TOS
atual presidente da Câmru'�
MUllicipal de Vereadores.

.Tá o Movimento Democrá
tico Bra íleiro anda um tau
to em dúvida quanto aos no

mes a indicar para a suces

são de Oswaldo Schneider .

Entre os nomes de Leonardo

Spengler atual vice prefeito
- Luiz Fernando Polli e Leu

pcldo Jacobsen Junior, pode
rá também sucgír o nome de
Él'ico Venoüte Filho pela ala

jovem emedebista .

Pal'a a Câmara de Ve�:ca-

GAZETA DO VALE

em ·Gaspar
dores poderão surgir como

prováveis candidatos: vítor

Dellagíustina, Dalva Venot

te, Luiz Augusto Polli além
dos outros que compõem a

lista pleiteada pelo partido
para a vereança.
Acredita o prefeito Oswal

do Schneider bem como o

presidente Henrique Des

champs que nova vitória al
carreará o MDB no pleito de

15 de novembro, visto que o

entusiasmo é muito. g.l'ande
pOI'

. parte da população em

dar todo c) apoio ao partido
para que seja continuada as

obras de Oswaldo Schneider,
que diga-se a bem da verda

de, não fez mal governo.
Enquanto os dois diretó

rios não decidem, as opiniões
são diversas, sendo que pelo
lado arenísta os nomes a pre
feito não vem sendo olhados

com bom agrado (por uns é

claro) . Já no lado oposto o

barco poderá correr ao ven

to em popa.

ale
n voec carro

. '

---------_._------�--

Num telefonema recebido
de Porto Afegre, os diretores
da Viação Verde Vale Ltda.,
Carlinhos c Tiburcio Bogo fo
ram informados de que den

"tI"O de no máximo' três car

rocenla Eiliziário tipo Crista
Ieira .

Informaram ainda que em

b\eve entregarão mais dois
ônibus que a empresa já en

comendou.

Esta notícia interessa tan
to aos diretores da Verde Va
le como a população de Gas

par - Ilhota e Blumenau, que
são usuários dos referidos
veículos.

DESFRUTE DO CONFOR

TO E CARINHO QUE A VIA

ÇÃÜI VERDE VALE OFERE
OE. \

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

Noticias da Junta
Militar

de

Serviço
Ao sel' Incluído Da reserva, o Reservista permanecerá

na disponibilidade por prazo fixado pelos,��'oS' Milita
res de acordo com as necessidaâes de mob;iliza.çao, Durante
o pezíodo passado na dísponlbilâdade, deverá estar e� con

diçG,es de atender mais prontamente a uma conv�caçao" pe
lo que ficará diretamente vinculado à Ol'ganizaçao �t�-r
onde prestou o Serviço Militar ou a outra que Ihe tiver SI

do índícada .

Luiz F. Poli
Secreto, da JSM,

Página 3

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

INfORMATIVO DA CAMAR

PENSÃO VITALíCIA - Levou o n", 09/76 o Projeto
de Lei. que autoriza o' Chefe do Poder Executivo a conceder

PensãÕ Vitalícia a sra. Maria .José Dias e 8.0 sr , Bento Ail'O

so dos Santos. A Pensão será de CrS �85,CO mensais, e já ob

teve a aprovação da Comissão de Finanças, Orçamentos e

Contas do Municipio. Assim que for aprovada a Lei corres

pendente os beneficiados passarão a recebei' a referida Pen

são a partir de 11). de maio do corrente 31W,

AGRADECIl1'IENTO - O Vereador Celso Huber agrade
ceu ao sr , Prefeito }JOI' ter atendido seu pedido, conceden
do pensão vitalícia ao sr . Bento A,u'oso dos Santos

ElRUSC - O Vereador Henrique Desehamps apresentou
a indicação n". 1217'6, solicitando a Mesa desta Casa que se

oficie a ERUSC (Eletrífícaçêes Rurais de Santa Catarina)',
pedindo. esclarecímentos sobre o início das obras daquele
órgão T

I

calidade de Óleo Grande, Tendo em vista estar

a me a inchada DO plano de eletrificaçâo rural de nosso

cípio.

TRIBUNAL DE CONTAS - A Câmara Municipal I'CCC
beu correspondência do 'Iiribunal de Contas do Estado, en
viando o parecer 'favorável à aprovação dos Balancetes

'ousais de [aneíro à agosto de 1974, da Prefeitura Muniei
�

..
.

. Que foram encaminhados a Comissão de Fi

nanças, Or
- -.,�

.

e Contas do Munícípío para os devi

dos estudos e para p
-

'-·'�11.ente emitir seu parecer.

DO PREFEITO - O Prefeito Municipal enviou para a

preciação desta Egrégia Casa o RELATÓRIO DAS ATIVI

DADES no FUNDO RODOVIARlO NACIONAL, referente

ao exercício de 1975, Este Relatório deverá ser aprovado.
por Resolução,

/

IINDÚSTRIA BENE'FICIADORA

GASPARENSE S.A.

BENEFICIAMENTO E OOMÉRCIO DE
ARROZ

Organização fundada em 30 de
maio de 1941

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

eíetronísado

REPRESENTAÇõES E DECORAÇÕES

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

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

C0m Aldo Pereira - Gaspar-SC
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ESPORTES
GASPARENSE
Continua em tranca ativi

dade a agremiação presidi
da por Celio Bornhausen.
Disputando atualmente a

Taça Centenário de Jaraguá
viu coroado seus estercos. ao
se classificar para a disputa
final do título . Com uma be
líssima praça de esporte, in
clusive com cancha de fute
bol de salão, voleí e breve
mente bocha, vem desenvol
vendo intenso programa so

cial perante seus associados
e simpatízantes. sendo aue a

última promoção foi a festa
em homenagem às mães.
Estão de parabéns QS dire
tores do Gasparense.

C.A. TUPI
Embora pouco se propague

sobre a. agremiação índia,
sua diretoria vem trabalhan
do com afinco para recorn

por o que foi o Tupi a tem
pos passados. Para isto con

�a com elementos dispostos
a trabalharem e com atletas
alví-verde de coração para
que novamente se faça ou

vir o grito "vamos Tupi" por
parte de sua torcida que
nunca o abandonou. Espe
ram os diretores tupienses
que para o próximo ano o

clube venha a disputar o

campeonato da LBF, espe
rando portanto .0 apoio de
todos os desportistas.

FUTEBOL DE SALÁo.
Muito embora com duas

canchas, uma no -N. C. Gas

parense outra ao lado da Es
co'a Básica Honório Miran
da, muto pouco se vem pra
ticando. É preciso que este

esporte continue a merecer

atenção melhor, devendo o

Tupi ou Gasparense bem co

mo a Prefeitura através da
Comissão Municipal de Es

por-te (se é que existe) pro
moverem torneios de incen
tivo a essa juventude.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPA.R

EDIIT'AL ·DE PRACA
Edital de leilão (Extrato art. 687 do Código de Proces

so Civil). Venda ena primeira praça 'no dia 29 de junho às

,lO horaã. Venda em leilão para Q dia 9 de julho de 1976, às
10 horas (a quem mais der). Local: Atrio do Forum sito no

p.rédio da Prefeitura Municipal desta cidade, à Praça Getu
lio Vargas, Processo: Ação }i1Xecutiva n". 22/73 movida por
José F. Gohringer contra Nelson Mandel e Teobald Scb
midt. Bens: "Uma geladeira marca eonsul com capacidade
para 9 1/2 pés, de COl' branca, em bom estado de conserva

çao , Um motor estacionário de 12 HP marca Wanschaliski

"" �r�ço da avaliação: Geladeira: os 500,00; motor esta�
cionano: Cr$ l. 000,00, Importam todos os bens ava'iados
em Cr- 1.500,00'''''. Dado e passado nesta cidade de Gas
par, aos tres dias do mes de maio de rn'I novecentos e seten
ta e seis. Eu Eulina L, Silveira, escrivã o escreví ,

I Gaspar, 3 de maio de 1976.
Eleazalr M. Nascimento

Juiz de Direito

INSTAI.ADORA GASPARENSE
c: A. MAIS C�l\'WLETÁ EM

ELETRO BOM1�STICOS FOGõES DAS MELHORES
MARCAS, PELOS PREÇOS MAIS

,

CONVID·ATIVOS,

- BtiÍsque c seu na

INS'FALADORA GASPARENS'E
Rua Aristi.Iiano Ramos - pertínhe da

Prefeitura, em GASPAR.

,

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASlPJ\R

EDITAL DE PRAÇA
.Edital de leilão (Extrato art . 6'87 de> Códtgo de Processo

Civil). Venda em primeiro leilão no dia 2 de junho de 1976,
às 10 horas. Venda em segundo leilão no dia 14 de junho de

197'6, às 10 horas (a quem mais der). Local: Atrio do Fo

rum sito no prédío da Prefeitura Municipal desta cidade, à
Praca Getulio Vargas. Processo:' Acão Ex;e,cutivamovida por
IPUiANGA SIA INVESTIMENTO$, CREDITO E FINAN

CliAMENTO contra OSVALDO BREHMER 'E OUTROS.
Bens: Um caminhão marca Chevrolet, motor n". 4J04LOG,
chassis n". G64F2542-M, ano de fabricação 1964, p'acas XJ
11:34, cor verde gelo em mau estado de conservação, sem

pneu, sem carroceria, avaliado por CrS 4.000,00. Dado e

passado nesta 'cidade de Gaspar, aos trinta dias do mes de

abril de mil novecentos e setenta e seis. Eu, Eulina L. Sil

veira), escrivã o escreví. Gaspar, :3rO de abril de 197ô.
Eleazar 1\-:I. Nascimento.

Jui z de Direito

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

Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajaí, de CON
T1BRASIL, RAÇõES E C0NCENTR.AI')OS,

Procure Conti Verde -ale Agropecuária Ltda. - Rua

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

Eleazá... �
M. Nascimento

Juiz de Direito

l

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GP"J3PAR
EDI'I'AL DE PRACA

Edital de Ieilão (Extrato art . 687 do Código de Proces
so Civil). Venda em primeira praça no dia 29 de junho de
1976, às 14 horas, Venda em leilão no dia 9 de julho de ' ..

JOGOS ABERTOS 197ê, às 14 horas, (a quem mais der). Local: Atrio do Fo-

Depois de competir por rum, sito no prédio da Prefeitura Munícipal desta cidade, à
duas vezes nos

JO�.'
Aber- Praça G.etulio Vargas. Processo: Ação Executiva movida

tos de Santa Cat (Ita- por Manoel José Sedrez contra Juvenal P. de Souza. Bens:

[aí e São Bento, do '-" �n a Um televisor marca�C, 23 polegadas, sem antena em bom

representação de Gaspar'tccr estado de conservaçao. Uma carroça para dois cavalos em.

motivos financeiros e po)o....__ I mau estado de conservação. Uma máquina de cortar ra

não ter devidamente um gí-

TI"'�O'
sem marca, em razoável estado de conservação. Preço

násío de esportes a fim de 'f)., av�ação: Televisor: Cr$ 700,00; Carroça: Cr$ 150,00 e

que se possa avaliar as qua- maquina de cortar ração: Cr$ 100,00. Todos os bens avalia-
Iidades dos atletas. não mais dos em CrS! 950,00,

"H ..

Dado e passado nesta cidade de Gas-
se fará representar nesta �_l?ar, aos tr,es dias dQTl1�.de maio de mil novecer � <>

competição que é ,...;,_ ...,-:_'.
-

,', n--E,§cIiv- _ ...r.
b

• a
amizade de '1"VJ.·(;íst.as ca� - par, tnaio de 1976.
t!>,,:-

Conti Verde Vale
Agropecuária Lida.
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Gaz ta

ANIVERSARIOIS:

:;: No último dia 19, comple
tou mais uma data natalí
cia, a jovem Arlete Schoen
felder, filha do Casal Roland
e Laura Schoenfelder.
*. Dia 23, quarta-feira pró
xima, também estará feste
jando mais um aniversário o
sr , Celso Spengler.

FICARAM vovós
Qw.em vicou vovô, pela pri

meira vez, foi o casal Paulo
(Regina) Wehmuth. A ce

gonha. trouxe para sua filha
Virgínia, uma linda menina,
que receberá o nome de Gra
ziela .

* Após deixar Grazieia, a

cegonha resolveu visitar tam
bém o lar do casal Bernardo
Leonardo (Miriam) t;pen
gler e prometeu um bebê pa
ra breve.

•

Marcela e Michelli
'

PARA MEDITAR

- O homem não sabe viver
.

o presente porque, ou se

volta para o passado, se

é ídoso, ou se Ianca no fu
turo. se é jovem:

- Economiza as lágrimas de
teus fijhos, para que mais
tarde possam com elas,
regar teu. túmulo.

- Piedade não é ficar uma
hora de mãos postas, lem
brando-se de todos U.:i S2lJl

tos, mesmo de Cristo,
para depois, durante duas
horas falar mal do próxi
mo,

- Quando as lágrimas 1a
vam o co/ração, vale a pe
na chorar

- t\ Vida tem as cores que Ilhe damos.
- Há gente carregando cruz I

no peito e se esquece que I

é preciso levar Deus r li
c�ração, o�1 I

lMPRÉSSORA GRAFICART LTOA
Sucessora da
GRÁFICA GASPrAlRENSE LTDA,

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE DE SEUS BONS SERVIÇOS

Rua ilDUl'ico Fontes, 50 - Gaspar

LIVRARIA E BAZAR SILVA E
SOUVENIRS S.A.

Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz de Gaspar"

BAR o
PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

Rua- Itajaí nO, 61.0 - GASPAR - Santa Catarina

.........
� --- - ... ��"_"..,,......,.�"""""w�w

-ALFÃIATAAIA E

-

Nosso Encontro
Nosso encontro trata hoje do assunto padre. Surgiu a

idéia deste tema porque no dia 9 de maio, que foi o dia das
mães, foi também o dia elas vocacões. 'I'eremos também a

semana de vocações entro 23 e 30 deste mes. Os clubes vo
cacíonaís reunír-se-ão em Belchior Mito no próximo domin

go, dia 23, para estudos e orações pelas vocações. Gaspar
.também se fará representar por alguns [ovens.

Quando talamos em estudar para padre, dizemos Jogo
que para isso é preciso ter vocação. IEstá certo, Mas isto
não quer dízer que as pessoas que não têm vocação para pa
dre ou religioso não tenham vocação nenhuma. Na Igreja
todos temos vocação. Vocação é um chamado de Deus para
santíficar a humanidade, por uma maneira especial de vi
ver: seja n-o sacerdócio, na vida relígtosa, 011 na vocação de

leigo, casado ou não,
O que nos intriga é que, sendo o sacerdócio ministerial

um chamamento de Deus - uma vocação que vem de Deus
- haja tão poucos neste mundo. 01'a, se Deus chama, por
que então não chama o número suficiente para a Igueja
que f-undou?

- Não podemos jogar a culpa em Deus.' Isto seda uma

blaslewb"'- Deus age em sua infinita justiça e bondade. O
trab�'"�e evangelização Cristo o Iígou aos homens, Aos

apó�J�EIe disse: "Ide, pois, fazei discípulos meus todos os

r
... vos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espi

fito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto eu vos

mandei" (Mt 28, 19-20),

Quando Cristo falou sobre os agentes de pastoral, foi
.muíto claro, lembrando a responsabiâidade de todos nós di

.. <1� falta de misslonários: liA messe é grande, mas os o

s
-

"'l.OUCOS. Pedi, pois, ao Senhor da messe que
envie operários

s, '_
,

":lHl messe". (Mt 9,35-38) .

CIisto quer, pois,
'

=>ullidade cristã se interesse
e reze para que haja mais iáríos.

Em Gaspar sempre houve famílias que colaboraram
com os seminários e rezaram pelas vocações. Deu frutos.
Muitos mocos se tornaram sacerdotes. Trabalham em ou

tras parôquías. Mas, o que está acontecendo é que estão
faltando agentes de pastoral entre os leigos. Há jovens que
não- estão recebendo ínstrução religiosa por falta de quem

.

lhes dê religião, O que há? Onde está a falha? - Nem tu

do vai bem, Há pais que não dão religião nem para Seus

própríos filhos. Não rezam pelas vocações. lUas na hora

"H", querem que haja padre para tudo: entêrro, mis a de

sátim.c dia, bênçãos, etc .. , Não são estes que impedem I)

progresso da Igreja? ÀSI vezes, quando o dinheiro ajuda bus-
cam padre até de longe paI'a cumprir uma etiqu.eta.

�

Será que merecemos ser atendidos por aqueles quê nao

apoiamos>

Quem dá recebe. Deveríarno-nos perguntar a nós me -

mos: "O que dei à Igreja, à qual pertenço, para poder rece
bel' em troca um serviço para mim?"

Talvez a fl1ieza de grande parte do cristãos impede o

SUJj��ntQ' de vocações para o sacerdócio mini te1rial. O

pra.blcma é da comunidade. Não é.vontade de Del�s jogar o
problema nas costas dos outros, dizendo que se virem. O

dever do cristão vai além do lllUTOS de nossa casa. Amar a

Deus é sair de si e ir ao encontro do próximo e ajudá-lo em

suas necessidades. tanto materiais quanto espirituais. So

mos todos i!1'ln=-- ,filhos de �<eus,
F. Geraldo Freíberger

... """ , � ..........

"O.lA C;ASPAAENSE
Espeeialisada em Confecções, Armarinhos em geral. calçados e jóias, 1
Desde mill}ovecentos e .gessen� e J10Ve crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARIDNSE DE PEDRO ZUCIU

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

.....,.. .. -

_ww •vw
...
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Cinco fundacões educa- Cr ' ciuma e de Cano'nhas,
cíonaís fizeram "entrega na entregaram os rlocumentos
Secretaria da Educação, de ao assessor Golas Silva, de-
proíetos objetívando/a cons- s'gnado pelo secretárís, Ri-
rrução 'o "campí" unvers'> bas Júnior para examinar os
táríos, com os recursos ob- processós.
tidos pelo Governo do Esta- Aguarda-se agora uma de-
do junto ao Fundo de Apoio ííníção quanto ao valor da
ao Desenvolvimento Social.. participação do Estado, com

O contrato ce'ebrado entre recursos do FAS em cada
a Caixa Econômica Federal projeto e a divulgação do
e o Governe do Estado de cronograma físico e f''nan-
Santa Catarina, prevê a a- cerro.
plícação, em 3 anos, de CeS Já haviam entregue seus

154 milhões, em Ensino Su- projetos, antes da data final,
perior, sendo prorídade nú- a,FURB - Fundacão Educa-
mero um a formação de re- cional da Região de Blumc-
cursos humanos. nau, de Blumenau: a .. ,.

Estiveram no Gabinete do FEARP - Fundacão Educa-
Secretário da Educação, Ri, cional do Alto Va1é do Rio do
bas Júnior. a professora Ju- Peixe - de Caçador; a Uni-
racy Brosíg, Diretora Geral versidade para o esenvol-
da Fundação Educacional dê vimento do Estad Santa
J'oinville (FUJ) - nova de- Catarina - UDESC.
nominação da FUNC - e o UNIPLAC - Fundaça das
professor Wigand Egger, Di- Escolas Unidas do Plana
reter Geral da Fundação E- Ca tarínense, de Lages; a _.

ducac'onal do Alto Vale de FUNORTE - Fundação E-
Itajai, de Rio do Sul. ducacíonal do Norte Catari-

A primeira foi recebida nense, de Mafra e a FESSC
pelo Chefe de Gabinete da - Fundação Educacional
SEE professor João Nicolau Sul de Santa Cata:l.j'_.·.....
Carvalho e o segundo pelo Tubarão.
próprio titular da pasta. >J:fi 1àmbém partíci-
Já os representantes da�_. r-ao programa as Funda-

Fundações de Videira, ções E'Clucacionafs de Jara-

e
Dentro do Programa de

Nutrição e Saúde, do Insti
tuto Nacional de Alimenta
ção - Inan, 58 toneladas
de alimentos começaram a

ser armazenadas no almoxa
rifado da Secretaria da SalÍ
de, em Barreiros, desde a úl
tima semana. Os alimentos
são compostos por 19 .76'1
quilos de leite em pó e ... ,

38.000 quilos de fubá, res
t�ndo ainda a chegada de
estoques de feijão, fécula e a

çúcar, para compor o cardá
pio recomendado pelo Inan e

mícíar a distribuição aos 49
munícipíos catarinenses a

tingidos pelo programa.
O PNS/76 beneficiará ges

tantes, nutríàes e crianças de
zero a seis anca, das classes
menos favorecidas. onde as

raísas de desnutricão e de

guá do Sul, Brusque, São
Bento do Sul, Itajaí, Joaca ..

ba e Chapecó que ainda não
entregaram os projetos, de

acordo com as informações
prestadas pelo órgão res pon
sável da Secretaria da Edu

cação.

e eit CO ra

'CM
ras

[iça o

Estado _ reteD1e o

no valor global do ICM ar

recadado.
Ao dar a informação, du

rante uma entrevista coleti
va, sexta-feira,_o prefeito Fé
lix The'ss disse ainda que
outras duas ações estão pre
vistas. Uma é pelo-não paga
men to pelo Estado dos 20

por cento transferidos pela
união e que visam a ressar

cir pela base de cálculo do
rCM nas saídas de gado bo
vino e derivados de sua ma

tança.
A" outra acão é

bel' importâ.iíc· •.""'_
_ .;, a tllSITIJ:)uicãJ

I,;
.' cio !eM a título de res

sarcimen to por despesas ad
ministratívas na' arrecadação
e distribuição do rCM as pre
feituras, já que o Supremo
Tribunal Federal ao anali
sar a matéria anteriormen
te, considerou a retencão in
constitucional.

-

A Prefeitura de Blumenau
ingressou em j uizo com uma

acão norvalor de 5 milhões de
cruzeiros, para cobrar c10 go
verno do Estado parcelas do

_ Imposto de Circulação de
Mercadorias - reM, que se

gundo o prefeito Félix .".
Theiss, estão sendo retidas
indevidamente.
Segundo o prefeito, 3S re

enções feitas pelo Estado e

consequência a diminui-
�dO de recursos para o mu

nicípio, tanto do governo
federal como Estadual, prín

.....I!iI••. "�!N""_
oten �L..ll,alil1e h -;:{ au-
tonomia dos municípios pela
defazagem das arrecadações,
fato que ficou explícito du
rante o 20°. Congresso de

Municípios de São Paulo.
A ação impetrada contra

o Estado, pede o pagamento
integral dos 20 por cento
que o município tem direito,t

Relojoaria e Ótica Ernes o
Jóias - Relógios - Óculos
A)rtigos para Presentes
Consertos em Geral

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

Alvorada - novas cores

conforto

truíndo um Afvorada ao uí
vel da nossa comunidade.
Nas últímas semana foi

concluída e Inaugurada a .
�

la de jogos. Foi concluída a

refofma dos banheiro e es

tá em fase de conclusão a

pintura intenta da sêde do
clube.

..

sa a
mortalidade são mais eleva
das.

O programa visa ainda a

incenti.var a vacinação, asa,
neamento do meio ambien
te, além de cuidados com a

gestação e a importância da
lactacâo , Para tanto serão
realiz-adas palestras em uni
dades sanitárias da Secreta
ria da Saúde, com o objetivo
de orientar a população.
Será iniciada nos próximos

ditas a programação de trei
namento de pessoal, visan
do a' capacitação de recursos

hmmanos'para o "tiesempenho
d€) Programa. A licitação
para o transporte dos ali
mentos está sendo providen
ciada e será criada uma ...

Coordenação para gerenciar
o programa, atendendo a re

comendação do Inan.

o

e maIS

A séde do Clube Alvorada
continua se renovando no as

pecto material e promoeío
nal. Os associados já não tem
que reclamar, muito pelo
eontráríe, tem sido surpre
endidos pela atuação da di
retoria que no silêncio, sem

muitas promessas estão cons-
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e
-

Mais Cr$ 100 mil para
controle do câncer

A Secretaria da Saúde, a

través do Núcleo Central do

Câncer, liberou recursos no

valor df) 100 mil cruze'ros,
para o pagamento dos servi
ços prestados a pac'entes ca

rentes de reCUITSOS, pejas en

tidades nospítaares aue

mantêm convênio com a Di
visão Nacional do Câncer
do Ministério da Saúde. Es
ta Divisão, é representada,
no Estado, pelo NCC da Se
cretaria da Saúde.

Os recursos foram assm

d'stríbuídos:
CrS 72.553,20 ao Hospital

de Caridade de Florianópo
lis, referente ao mes de mar

ço de 1976: para o Hospital
Santa Isabel, de Blumenau
Cr$ 8.18 32, referente a a-

.,

O Ministério do Trabalho, através da Delegacia Regio
nal de Trabalho em Santa Cátar'na, promove amanhã e

terça-feira, em Florianópolis, e de 26 a 28, em Blumenau, a
Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SPAT-
76, que integra a Campanha Nacional de Prevenção de A
cidentes do Trabalho - Campat. A realização da SPAT-76,
tem por finalidade a troca de informações e o estabe'eci
mento de diretrizes entre o governo, especialistas, técnicos,
empresários e trabalhadores.

O encontro conta com a colaboracão do Instituto Na
cional de Previdênc'a Social; de todos �os Sindicatos Patro-
nais e de Trabalhadores do Estado de Santa Catarina, Se
cretaría do Trabalho e Promoção Social, Fundação Catari
nense do' Trabalho, Senai, Sesc, Sesi, Sanac, Universidade
Federal de Santa Catarina, Associação Catar'nense de Me
dicina e Sindicato dos Engenheiros no Estado de Santa Ca-
tarina.

.

PROGRAMA - Em Florianópolis, a programação terá
início às 19h30min de amanhã, no Teatro Álvaro de Carva
lho, com a inauguração da mostra de equipamentos de pro
teção individual e, às 20 horas, a instalação solene da SPAT-
76\, pelo delegado regional do Trabalho, Airton Minoggio do

.

Nascimento, seguida de palestra sobre "Prevenção de Ací
dentes de Trabalho", a ser proferida por um representante
da Secretaria do Trabalho e Promocão Social.

Dia 25, às 9 horas, haverá palestra. de um representan-
.,j� cobre "Formação de Cipa "Empres�s de:-__.:::E_-��
t;,1a E>It::;O-A� ",""" �_:!"> <> 111 t

,J de um representant ,��!lai, sobre "Prevenção e A-
cidentes na Formação Plufissional do Menor". As 14 ho-
ras, um representante das Lideranças Sindicais Trabalhis-
tas falará sobre "Prevencão de Acidentes na Área Sindical"
e, às 16 horas, um representante do INPS falará sobre a
TOC - Tarifa Oficial de Contribuição e Tarifação Indivi-
dual.

A CeIesc, que receberá o diploma de "Honra ao Méri
to em Programa de Prevenção de Acidentes", outorgado pe-'
la Delegacia Regional do 'Trabalhe, vai homenagear os 80
particlpantes da SPAT-76 com um jantar de encerramento
na cidade de Blumenau.

bril; para a Maternidade
Carmela Dutra, de Floria
nópolis, CrS 3.337,20, refe
rente a abril e para o De

partamento Autônomo de
Saúde Pública, CrS .. . ...

16.241,00, referente a abril.
A Secretaria da Saúde de

verá I'berar, ainda, através
do NCC, a importância de
CrS 94. 777,00, referente à
primeíra parcela do contra
to celebrado com o Depar
tamento Autónomo de Edifi
cações, para reforma e am

pl'ação da Maternidade Car
meIa Dutra de Florianópo
lis, visando a dotar o estabe
lecimento de infra-estrutura
para o atendimento às pa
cientes portadoras de cân
cer ginecológico.

-

osa a

o e

BREK LANC
X-Salada
X-Dogo
X-BuJ:ger
Mixto quente
Plutão
BaUll'US
Refrigerantes

Ao lado da Escola Básica Honório Miranda-GASPAR.
Aberto das 17, às 23 horas.
BOM A.TENDIMlENTO.

11

Cafê ·Bed usch'i

E

-

Porto Alegre - Um estouro numa das máquinas usa
arrafar refrigerantes na fábrica de Coca-Cola

"e Fanta da "'''-_ ria Vontobel S/A, de Santo Angelo - a

455 quilômetros da '

- feriu -250 operários. Dez es

tão hospitalizados, três av� ...
. por terem inalado gás de

amônia.

OI acidente ocorreu no setor de produção da empresa,
no aparelho compressor carbo-resíríador, que gaseificava e

resfriava a água para a fabricação do refrigerante. ° es

touro ocorreu sexta-feira à tarde e os prejuízos foram de a

proximadamente CrtS 2 mílhões. A fábrica deverá voltar a
funcionar nesta semana, mas a comercialização de bebidas
não chegou a ser interrompida devido ao grande estoque de
rferigerantes que a empresa dispõe.

Um terreno no bairro do Garcia, com 784 m2, na rua

Amazonas, próximo a Souza Cruz.

END :-5E

O sr. Adernar João Reinert perdeu sua carteira de mo

torista e outros documentos. Solicita-se a quem tenha en

contrado, entregá-los na Viação Verde V!3:l� .em Gaspar ou
na Agência da mesma empresa na Rodoviária em Blume

nau. Gratifica-se.

W �_
..

�wORÁWLEriÃ·1Jí\1cQNSáilôl\)E-ülVIÃ.J)ÕNA
W

iJ:ECASAwQÜÊ ENTÊN'nÊDl'\SwéõíSAS;
"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSCm,
você não vai encorrtrar ,

.........
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o representante catarinen
se referiu-se, ainda, a tele

grama por ele recebj�o do
dr. Jorge Apreck, pres'den
te da Associação Comercial
de Laguna,

�

manírestando
sua preocupacão e do povo
Jagunense relativamente ao

porto pesqueiro da cidade.
OI assunto - disse - foi devi
damente esclarecido pelo
Governo de Santa Catarina,

grandes barcos pesqueiros in
vadem a área desses pescado
res, provocando a .extinção
dos filhotes de pexe e ca

marãc., E apontou, c�mo rér
mula ideal para solucionar o

grave problema, a indispen
sável ajuda da Marinha de

Guerra, qUE' assim estaria
também protegendo a fauna
e a flora marítima de nosso

país.

Ao afírmaií que r. ação pre
datória, na orla marítima de
Santa Catarina, é tão violen
ta e profunda que atnge até
o material de pesca. o sena

dor Otair Becker (Arena!
SC) SUS1.:-'1tou que se faz ne
cessár'o que as autoridades
responsáveis protejam os mi
lhares de pescadores do seu

Estado, que vivem da pesca
artesanal,
Otair Becker assinalou que

VARIAS
I

CONGRESSOS, , .

Pr ofíssíonaís chamados.
inteligentes, capazes de re

digir, oríentar, jornais e tV5,
de pa s das maiores capitais
brai llciras, mas ... em San
ta Catarina, todos os dirí

gentes do Sindicato prnfis
sicnal, tem bico,.. a orien
tacão dos seus escritos. mui
to�bem feitos aliás, pois in

teligência para redigir, es

crever, criar, não lhe fal
tam. saem nos nossos gran
des 'jmnais: dois de B!ume

nau, deis de Florianópolis,
dois de Joinville, tudo ma-

táría paga.
'

O que é pago para ser elo

giado, srs , "profíssionaís"
�ã;a vale, não faz opinião pú
blica . A opiniâo _t'tblica
gosta de ser eselarecida.

,

e GasparrtanIz, u
população rural do municí
pio.
2. Quantos agricultores

se dedicam ao cuWVJ do ar

roz?
Das 2 . 922 propriedades

rurais do mUfuc":"pio, aproxi
madamente 1. OOG' cultivam
o arroz. Como dissemos, a

p,"i'€.a plantada é de 3.260 ha
.

arroz e a área média cul
tivada com arroz por pro
prietária é de 3,5 hectares.
3. Qual a estirn�tixa da

",��w.:.t;;;

município deSegundo dados fornecidos
pelo escritório local da ....
ACARESC, a produção de
arroz, no munícíp'o de Gas
par, deverá atingir nesta sa
fra 12 mil toneladas, sendo
esta a principal atividade e
conômica do município.
1. O que representa Q

SHO'VS

Um �ho\�rv�.�'�iIIM�f";;ii!--::r'Ef-�'�"'o-em- Iumeí
(.-reu uftímamentte, sen

que um dííerente do outro,
porém, todos <lois puderam
ser chamados de "shows".

ada para a safra
de 75!76 uma produção de
240.0el!) sacas de arroz, ou

.

seja, 12. O'W toneladas. Ainda·
não ternas dados concretos
sebre a atual safra, pois mui
tos agricultores. ainda estão
terminando a colheita.
4. Quanto está.sendo pa

go e o que os plantadores a

cham desse preço?

FESTA
A vizinha cidade de BIu

menau, em breve realizará
a sua maio}' festa popular,
a do Divino Espíríto Santo,
nos próximos dia , 5 e 6 de
junho.o preço mínimo para o

arroz safra 75/76 para a 1'2-

gíão Sul, aprovado pelo Con
selho Nacional de Abasteci
mente é de Cr$ 73,Or. para
saca de 50 kg', classe longo
rendimento 46% e 28% de
grãos quebrados. Os planta
dores têm reclamado quanto
ao peso, pois na saíra passa
da era de 45 kg por saco e

na atual o estabelecido é 50
kg , Quant-o ao preço conse

guido nesta safra não te.m
sido. tão bum quanto na an
terior, O agricultor não ven

dendo abaixo do preço míni
mo, ele estará cobrindo to
das as despesas com a cul
tura e conseguindo um bom
resultado.

CANDIDATOS
Em breve será dado a pú

blico o candidato do PACA
a prefeito de Gaspar, seu su

cessnr , Não haverá mais dú
vida de que o candidato que
tiver o apoio do Sehneider,
"encerá.

Num telefonema recebido
de Podo Alegre, os diretores
da Viaçã.o> Verde Vale Ltda , ,

Carlinho e 'I'iburcio Bogo to
ram informados de que den
tro de no máximo tres sema
nas estarão entregando um
ônibus Mercedes Benz, carro
cezía Eliziario tipo Cristalei-
1'a.

Informaram ainda que em
breve entregarão mais dois
ônibus que a empresa já en
(I:�mendoUl,

Esta notícia interessa tan
to aos diretores da Verde Va
le como a população de Gas
pai' - Ilhota e Blumenau, que
são usuários dos referidos
veículos. -.I Blumenau, é como no

Estada, só o l\fl}B tem can
didatos ao guverno e a Pre
feitura. O partído do go
vemo, mesmo contando com
o decreto "rolha", deixará
para o Renata Viana, o pró
ximos 4 anos de governan-
ça muníclpal.

DESFRUTE DO CONFOR
TO. E CARINHO QUE A VIA

çÃO! VERDE VALE OFERE
OE ..

(Reprodusido por ter
saído com incorreções,
à página 3).
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