
Uma obra de imp rfância para a região
gem esquerda do Rio fta

jaí-Açú, possibilitando o

desvie de parte do tráfe

go. Assim, um veículo
que procede do litoral
com destino ao Alto Va

Ie, poderá evitar de en

trar no centro de Blume
nau, onde o tráfego apre
senta-se congestionado.

No seu complexo sis
tema viáric tuma cidade

.

cercada de morros), Blu-
menau está implantando'
uma obra que virá con

tribuir para desafogar o

trânséto em suas princi
pais ruas.

Além da cidade fun
dada por Hermann Blu-

rá ao município, aproxi
madamente 12 milhões
de cruzeiros. A primeira
etapa do Anel Norte es

tá concluida. Compreen
de as ruas 2 de Setembro
e Missões, já pavimenta
das. O Anel Norte ligará
as rodovias BR-470 e Jor

ge Lecerda, pela mar-

menau, outros municí

pios da reg,iã,o� dentre
êles Gaspar, se benefi
ciarão com o Anel Viá
rio Norte. Uma ponte de
200 metros (4 pistas), li
gando as ruas Repúbli
ca Argentina e São Ben
to ç� constitui na pe.;a
mais importante. Custa-

Fatores a considerar
na agricultu a
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Com a presença do Pastor
Regional Heinz Koehler -
Pastor da Comunidade Al
fred Kreutfeld - Presiden
te Frederico Kuhn Presiden
te da Comissão de Constru
ção sr. n·agobe.rto Günther
- Sr. Prefeito Mmlicipal e

vice, Oswaldo Schneider e

Bernardo Spengler e demais
autoridades municipais, foi

realizada no ú J t i m o
dia 22 a inauguração da no
va séde da Comunidade E
vangélíca de Gasnar . Gran
de foi o númer- ! pessoas
que acorreram ao local pa
ra prestígíar a mais este a

contecimento relígfoso. A
nimação ficou a cargo da
famosa Banda São Pedro de
Gaspar.

máquinas I agro-pecuá
rias,

luxili para municipios atingidos por
. ench DI s se á distribuido ia 11

Pai itica em Gasparrepassado aos municípios re

presenta 17 milhões e 571
mil cruzeiros, estando a Se
cretaria do Governo expe
dindo convites a todos os

prefeitos dos municípios be
neficiados com o auxílio pa
ra estarem presentes à en

trega dos seus respectívos
cheques.

Fpolis - Está confirma
da para as 9h30min do dia
11 de junho próximo, a dis
tribuição do auxílio federal
a 73 munícipios catarinen
ses atingidos por enchentes,
vendavais e chuvas de gra
nizo, nos últimos meses de

setembro, outubro., dezem
bro e janeiro. O total a ser

O diretório da Arena através de seu presidente, convo
ca todos os membros para a reunião a ser realizada no dia
-de hoje em sua séde à rua Dr. Nereu Ramos, 13'9.

O assunto a ser tratado será a definícão das candidatu
ras a prefeito e vice, como também a vereadores.

---e---

PIR.ANHA GASPARENSE
José Paulo Reinert, mais conhecida por Déde, será sem

dúvida um dos nomes mais cotados entre os candidatos do
MDB a Câmara de vereadores. Afirma o "Piranha Gaspa
rens�" que não tem cultura, mais tem boa visão.

ESCRITÓRIO DE

PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

EMPRESA GASP'AR.ENSE
ENLUTADA

Faleceu na última sexta

feira, dia 28, no Hospital S.
Oatarina em Blumenau, a

distinta senhora GUIOMAR
SCHMALZ, esposa do sr ,

Leopoldo Bchmalz, diretor

presidente da Indústria de
Linhas Leopoldo Schmalz
S,A,

.

Seu sepultamento foi rea
lizado no sábado com gran
de acompanhamento.
Associamo-nos aos votos

de pesar a família enlutada,

---e---

"SABÃO" CANDIDATO
A Arena deverá lançar eomo candidato a vereãt.or o

nome de Evilásio da Silva, o nosso popular
..Sabão". Pelo

jeito se o homem for eleito, não haverá tanta
..

sujeira
,

'.

Agora em Gaspar temos
um escritórío para solucio
nar problemas com eficiên
cia e rapidez. Trata-se do
IEscritório de Prestação de
Serviços do nosso antigo
Celso Huber, situado a rua

CeI. Aristiliano Ramos, 418,
Atendimento de segunda à
sexta-feira das 7,30 às 12 c

das 14 às 1"l ,30 horas,

SUPER MERCADO GAERTNER EM EXPANSÃO
o Super Mercado Gaert

ner, tradicional casa comer

cial de Gaspar, a fim de be
neficiar seus distintos fre

gueses vai ampliar seu esta-

belecímento, visando maior
espaço e atendimento. Um

exemplo para outras ca a

comerciais de nossa cidade.

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carta
do
leitor
Gaspar, 22 de maio de 1976

Assunto: O' LEl'l'E,

A falta de leite não é o in

verno e nem muito menos a

pastagem. É a falta d? pre
ço do leite, porque veio au

mento e o aumento que veio
foi de 10%', mas o granjei
ro não chegou a receber
5%. Não podemos mais for

necer leite, Porque estamos

fOlinecendo a um ano com

esse preço,

A ração pai a as vacas e

xagerou, assim continua
com a arroba do boi, Já es

tamos fornecendo à 2 anos

<1e CI'S 130,00 à Cr$ 135JOO,
O mesmo acontece com o

suíno de Cr$ 90,00 à o-s
10@,00,

Continuando assim com a

produção do arroz a mesma

anarquia, Quando nós. ven
dúamos à 45 kg chegamos a

ganhar CrS 95,00, hoje é a

50 kg, e o máximo que ga
nhamos foi CrS Cr$ 80,00,
Ainda mais: Compramos

o falrelo à 30 kg' o saco e o

preço era Cr$ 20,00, Hoje
já tem descascador entre
gando 25 kg à Cr$ 22',00,

Assim não dá mais para
continuar,

EXPEDlENTE
GAZETA DO VALE

Propriedade da Empresa
Editora Gazeta do Vale

CGC - 83109\926/0001-47
1

Diretor:
Silv'o Rangel

Circula nos municípios de:
GASPAR, Blumenau, Ilhota,

Itajaí e Brusque .

Endereço-Sede
Gaspar: rua Arístílíane
Ramos, 23 - Cx. Posta! 73

Impresso nas of'cnas grá
ficas do LUME, Blumenau .
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PETROBRAS RECEBERA MANDIOCA

B, Horizon te - Os presi
dentes da Petrobrás e da
Veredas de Minas e Agrope
cuárias S.A, - Veragro, Ge
neral Araken de Oliveira e

Augusto Trajano Antunes,
assinaram nesta ca

pital, um contrato para for
necimento de mandioca deo
t'nada à produção de á teool
carburante peta usina que
está sendo instalada, em ".

Curvelo, pela Petrobrás, e

pelo Ministério da Indústra
e Comércio.

A Veragro, que desenvol
ve programas de pesquisa a

grária na região mineira dos
Cerrados, deverá plan tal' 1
mil 500 hectares/ano de
rnandoca - o suficiente pa
ra atender a 30 por cento da

necessidade da usina, cuja
produção está prevista em

20 milhões de litros no pró
ximo ano e 60 milhões de li
tros em HnS,
A instalação dessa usina

faz parte de um projeto de
ampliação da produção mi
neira de álcool - atualmen
te em torno de 20 milhões
de litros por ano - para a

tender às necess'dades de
mistura desse produto à ga
solina, que deverão exigir,
na Refinaria Gabriel Passos
(Regap) em Bet'rn, cerca de
300 milhões de litros de ál
cool anidro, já no ano que
vem,

Haverá, portanto, um dé
ficit de 260 milhões de litros,
que será atenuado em 1978.

PARtAMENTAR CRIT ICA GOVERNADOR

Brasíl'a - OI deputado
Ernesto de Marco

(l\If--��SC) acusou da tribun, ..

Câmara o Governador
.

,to�"�"
tania Carlos Konder Res e

o presidente da Empresa
Encarregada da Eletrifica
ção Rural em Santa Catari
na, Sr. Amoldo Schmídt, de
castigarem os munícíplos do
'Oeste catarinense, não exe-

cutando os projetos�_:___-= -,-= ��_

·�f!àe
"Os componentes da nova

diretoria da Comissão Mu
nicipal de Esportes de Blu
menau, nomeados pelo de
creto 828" foram empossados
no último final de semana

durante solenidade s' rnp.es
que teve lugar no Salão No
bre da Prefeitura Munictpal.

Com a tesponsabíhdade

o MDB

de preparar as equipes blu
menauenses para os próxi
mos Jogos Abertos de Santa
Catarina, são estes os novos

dirigentes da CME:
Presidente: Horst Roessel,

10. Vice-Presidente: Ramiro
Ruediger, 2°. 'Vioe-Presiden
te: Carl Heínz Rothbarth,
10. Secretário: Alrl Lopez,

Os �cntfs ficaram na Dele�acia
Carn'one'ro do oeste, per

deu os dentes no interior da

delegacia de Polícia de BTu
menau. Eram dentes natu
rais. Causa, segundo ele:
um coice de mula, • Guar
da de trâns to muito conhe
eido na cidade (seu nome

lembra o paraíso e a Eva),
ameaçado de morte na Bei

ra-R o. Motivo: não é .sim

pát'co aos "so dados" da
RI'. • Irmão do presidente
do Palmeiras pensou que

fossem marimbondos, mas en

ganou-se . • Funcionário da
Prefeitura enfrentou a ca

deira elétrica da Rua Ita

jaí.

São estes pequenos atos
da nossa polícia,

Jo,nalista am'go n0SSO

define: até parecem vampi
ros, pois quando a vítima co

meça a sangrar ficam aluci
nados.

CEVAL agro industrial s.a,

CEME VAI DIS1RIBUIR

REMÉDIOS DE GRAÇA

EM S. CATARINA

Brasília - Presidente do

INPS, Re'nhold Stephanes,
confirmou para o d' a 10. de

setembro, a entrega gratui
ta de remédios da Cerne, às

populações ma's carentes de

Florianópolis, Jo'nville. B'u
menau, Criciuma e Lages.

Segundo o pres'dente do
INPS, até agosto a Cerne
normalizará a entrega de
medicamentos ao instituto,
sendo que será considerada
normal a falta de 10 por cen
te na lista dos produtos, que
inicialmente atingia a 53

por cento, Ele chegou a ad
mitir que, em determinados
momentos, a possibilidade
de mais de 15- por cento dos

produtos chegaram a faltar

por problemas justificados,
livrando a Cerne de respon
sabtlidades diretas.

nova
2°. Secretário: Werner Ar
çhibald Siebert, 10, Tesou
reiro: Wílson Ribetro Filho.
2°. 'I'esoureíro: Luiz Alberto
Zipf, Assistente Técníco Es
portivo: José Carlos Ferreira
Nunes, Assistente Juridico:
Adv. Antônio Cezar Geral
do, Assistente Médico Es
portivo: Dr. Adolfo G. An
drade, Assistente Técnico
para Obras e Construcões:
Egon Belz, Diretor do

�

De
partamento de Material Es
portivo: João Ernesto Ba
tista,

Ao empossar a nova dire
toria da Comissão Municipal
de Esportes o Prefeito Fé
lix Theiss ressaltou o impor
tante trabalho que estes

,
.

abnegados desportistas es-
tão desenvolvendo em favor
do esporte amador, respon
sáveis, ao Jado dos "valentes
atletas pelas conqu'stas re

gionais e nacionais que Blu
menau vem obtendo em di
versas modalídades.

CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR' se - BPfASIL
·BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO.
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INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE GASPAR

r6 v·r .0
No Centro de Treinamen

to da ACARESC, em Ita

corobi, foram entregues
na última semana, os prê
mios aos 'campeões de produ
tividade de clubes 4-S, ten
do sido homenageados 30

campões: de produtividade
de milho, soja, feijão, bata
ta e suinocultura. A soleni
dade foi realizada com a

presença do governador Kon
der 'Reis; do vice-governa-

o Sr. Presidente, Henrique José dos Santos, manires
tando-se favorávelmente a estes pronunciamentos, nomeou
uma comissão composta dos vereadores Celso Huber e Hen.....
ríque Deschamps, para levar ao conhecimento do Sr. Pre
feito as sugestões ora díscut'das, e para posteriormente en

trarem em cantata com os dirigentes da firma e delegaca
de polícia- para uma conclusão final.

PATROLAMENTO E ESGOTO -- 'O vereador Antônio
Dionísio SabeI solícitou ao Departamento de Obras da Pre
feitura que efetuasse patrolamento da estrada de Oaspa
rinho à Barracão, po's encontra-se em péssimas condições
àe tl áíego, e que executasse o esgoto na localidade de Bel
chior Central, junto a Comercial Van Dal).

RUA JOSÉ ZUCHI -- Deu entrada nesta Casa Legisla
tíva, o Projeto de Lei n". 11/76, de autoria do vereador
lVIaurico da Costa, que dá denominação a via pública, de
rua José Zuchi, a via pública transversal à SC 49, estrada
de Brusque, ou seja a primeira rua do loteamento do sr ,

J?S� Z_uchi Fi.lho. _Que foi e�caminhado aI, Com;ssão de .Cons
títu'çãc, Legislação e Justiça, para os devidos estudos.

APROVADO AUMENTO DE 4'0% AOS SEFiVIDORES

e_clÚBLICOS -- Foi aprovada por unanimidade 8! Lei n". 548,
g�_ue autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder au
d mento .de 40% aos servidores públicos, ativos e inativos.
/ Esta Lei passará a vigorar a partir de 1°. de maio do cor-

rente an.o.
-

PONTE' DA RUA ITAJAI -- O grande perigo que apre-senta para os pedestres a ponte da rua Itajaí, f05 motivo de
discussão nesta reunião, quando na oportunidade o Sr.
Presidente solicitou ao Chefe do Poder Executivo urgentes_"""'"'!�'!'!o.'I.!..·()vidências no conserto dos corrimões, que estão quebrados) c;"l.,-o:e ent�m perigo constante as pessoas que moram
naquela reg!_

� dela se utilizam.

•

prem OU ( m
dor, Marcos Henrique Bue
chler; do secretário Victor
Fontana, da Agricultura e

Abastecimento e de outras
autoridades.
O campeão de prcdutvi

dade de milho foi Armando
.Kerbs, do município de São
Carlos, com uma produção
de 10.600 quilos por hecta
res, sendo a média estadual
de 2.200 kg/ha. O campeão
de produtividade de soja, foi

-

eoes

Reunião do dia 25 de maio de 1976, que contou com a

participação de todos os vereadores, abaixo os principais as

suntos tratados.

VlE'READORES DEBATEM PROBLEMA DE TRANSI
TO -- Obteve grande discussão a proposição levantada pelo
vereador Celso Huber, nesta sessão, sobre o problema do
trânsito junto à Indústria de Linhas Leopoldo Schmalz
SIA. Segundo o vereador Celso Huber para se obter uma

solução -para este prob'ema, deverá ter aquela área u�a
sinalização bastante expressiva consctenttzando os motorís
tas que por ali trafegam. A sugestão apresentada por este
vereador foi a seguinte: faixa continua 100 mts. depois do
início do prédio da indústria, para evitar que os motoristas
ultrapassem outros veículos. Urna faixa para passagem de
pedestres no portão de saída da fábrica, com um guarda
para contro'ar o trânsito, e ainda placas de sinalização nos
dois sentidos:

Manírestando sua opinião sobre o assunto o vereador
Antônio D. SabeI sugeriu que, além das faixas contínuas
fossem colocadas tartarugas e um pisca-pisca vermelho,
para reforçar a não ultrapassagem.

Por sua vez o vereador Henrique Deschamps lembrou
que inclusive poderá se aproveitar o próprio guarda da in
dústria, nas .horas de saldas dos operários, para controlar
o trânsito. Este guarda segundo o vereador Henrique Des
champs deverá estar licenciado pela delegacia ou órgãs >

competente.
. {a'-

- Finalizando o vereador Celso Huber agradeceu ",,-apoio
e a cooperação dos colegas, achando válida as sugestões a

presentadas, e pediu que pro.curassem chegar a uma}��-'�\f'_ .. ainda esta semana,.�'��to antes por em 1'19t

. es e esquecia, ll1(;>l�ra acs,�mo
.

c:._ • .1
.

S a�v.
tecimentos tráz) Pq'"ue ali se originam, cei ando VIdas

o •

tpreciosas e causando danos de grande mon a .

Roque Stéd.tle, de São Mi
guel .do Oeste, com a produ
ção de 6.500 kg/ha, quando
a média estadual é de ....
1.292 kg/ha.
Em . suinocultura, Décio

Seidel, de São Carlos, sa

grou-se campeão com uma

criadeira da raça Landrace
que produziu 13 leitões, no
prazo de 5 meses e 10 dias,
obtendo um peso médio por
leitão de 93') quilos. O cam-

e
peão de produtividade de
feijão, foi Wilmar das Ne
ves, de Pouso Redondo com
a produção de 3.600 kg/ha
sendo a média no Estad.o d�
S14 kg/ha. A campeã de
pr9dutividade de batata foi
Onira Borges, de São Lou
renço do Oeste com a pro
dução de 55.000 kg/ha,
quando a média estadual é
de 8.344 kg/ha.

A. P. P. DO HONORIO

MIRANDA TEM

NOVA DIRETORIA

Foi realizada no �últim<l)
fim de semana, a eleicão da
nova dit'etoria da ASsocia
ção de Pais e Mestres da Es
c?la Básica Professor Hon.ó
l'!O Mil'anda, cujo l'esultadOl
fICOU sendo o seguinte:

Presidente: Paulo do Santos
Vice�Pl'e .: Oswaldo OttiquilSeCl'etário: Valm�r Sehramm
Tesourefro: Dárío Bedu chiCooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nosso Encontro
.. f

_

f .f
' • f ., �

S:ANTUARIO E SACRAMENTOS.: Ó Santuário do Bom

J�êUS em Iguape, no Estado de ,8ao Paulo, através de sel:l�
responsáveis padre Nicolau Bakker e Padre João Piber, da
Sociedade do Verbo Divino enviou carta � todos os bspos
e vigáros de onde partem romeiros para aquele santuário,

propondo med das pastorais com respeito aos sacramen

tos.
Pretensão - Desejam eles que os vígáríos não �merem

Ucenças para a recepção do Batismo e do Matrimônio no

Santuár:o. Lembram que existe uma medida neste sentido,
desde 19166, e que tem por objetvo rea' çar á experíêncía L�

túrgíca da celebração Sacramenta! nas respectivas comu

nidades. (ClC).

-
-

--���--==���------------------�--

r ,
.

Terça-feira, 1°.706/76

SIVALDO
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇõES

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

Mão de ohi:à especiaI4ada
Rua José Honorato Mül1er, 145 - 'Telefone 32-215t

CGm Aldo Pereíra - Gaspar-Se

....

INDÚSTRIA BENE1=ICIÃOORA
GASPARENSE S.A.

BEN®FTCIAMÊNTO E OOMÉRCIQ DE
ARROZ

Orgânízaçâo fÚildada em 3& d'e
,

maio de 1941
Caixa Postal, 28 - End. Telegr- Bengasa
Telefónes - Comercial: 32-2169

-

.

O sr , Adernar João Reinert perdeu sua carteira de mo
torísta e outros �ocum�nto�. Solicita-se a quem tenha en

con.tr�o,. entregá-los na V�àção Vel��ê V�l� em Gaspar ou
na :AgenCIa da mesma empresa na Rodovíáría em Blume
nau. Gratifica-se.

J •

CONGRESSO EUCARISTICO rNTERNACIONAL E MI

NIST�RIC.S: A CNBB recebeu carta de i3lo"m Thomas J.

Wêlsh, Presidente da Comissão de Liturgia do 410• Congres
so Eucarístico mtemactonar' de Filadélfiá, Estados Un dos,

onde o prelado pediu que se confirme o número de sacerdo

tes e díáconóà qtíe pâl�ticipaÍ!ão das celebrações eucarísti-

cas durante o congresso.
r:

A:titude-serviço - Lembrou que dia Iü'de agosto, quan
do haverá missa de todo o clero, o número de. concelebran

tes será ãllmitado . Nas demais eoncelebracôes estarão su

jeitas a sorteio. Realçou, porém, que os sacerdotes se farão

necessários no atendimento de confissões nas diferentes
- Suceêso!r� da

línguas, enquanto que os dláconos 'se ocuparão em distri- GRAFICA GASPiAlRENSE LTDA.

buir .a comunhão. (CIC).-
.

E_S-TUDANTEIS AMERICANOS: RELIGIÃO' É IMPeR- IMPR����fi'r.EM.GERAL,. ,4,':='".4

TANTE _ Washington (CIC) - De acordo com uma l1P.P--
- Y

• _ �""_,;,,- --- 1.L..--

quisa de uma revista jesuíta, a religião desem:pp",�-"""';--um

.,
DESFRUTE DE S ..}�1etws SERVIÇOS

papel importante na vida de cerca d.§.{'sel'-V r1Testudantes
americanos e 80% dos mesmos são_/.� __��JS de uma Igreja

Rua Ewl'Íco Fontes, 50 - Gaspar
.

ou de uma comunidade religiõsa.�Ín 1972, os números e- �-JiIIil-""-"--------- Ii!!!III!_"""� IIII!!!!I!I_

ram diferentes: ,6,3% deles consideravam importante a re-

lígião em suas vidas, enquanto que 70-% pertencia a algu-
ma Igreja ou comunidade.

.

EXPANSÃO' DAS RELIGIOSAS NA MISSÃO EVAN

GELIZADORA � A prelazía de Abaeté, no estado do Pará,'
numa íntegraçãô da "missão evangelizadora de Igrejas",
receberá nos próximos dias várias irmãs da Congregação
de São José de, Chanibery, para um trabalho de evangeliza
ção do pov:ci 10�al. A Congregação tem sua sede em Curiti

ba, ne Estado do Paraná. A expansão das irmãs de São Jo

sé de Chambery deve-se ao fato de que as Igrejas do Norte

e Nordeste do país ainda carecem tle efetivos, suficientes pa
la desenvolver uma.ação evangelizadora própria. (CrG) .

VARSoVIA .(CIC) - A Polônia tem cerca de 930 m's

s'onários espaãhados pelos países de missão, príncípalmen
te no Zaire, Zâmbia, Luanda e Burundi. Êm 1975 part'ram
78 com destino a 19 países.

CENTRO TlEOLóGICO SE VOLTA A VOGACÃü - Ma

ranhão (CIC) - Em São Lu'z do Maranhão foi aberto o

C.entro deEstudos de Teologia, já há três anos em planeja
J;l).çnto. 'I'rês cursos compõem o novo Centro: um para can

didatos ao ministério Sacerdotal, func onando com 7 au

nos; outro para interessados no Ensino Re1.igioS0 nas esco

�.a� de 20• grau e, por último, um curso para Iegos que de

sejam �iI?- aprofundamento superior na fé.

Gaspar, 24 de maio de 1976.
F. Geraldo Freiherger

-

Coriti Verdé Vale
Agropecuária Lida.
Zelando permanentemente para maioó produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho.

Distribuidor exclusivo paI'? o Vale do Itajaí, de OON
T1BRASIL, RAçõES E CONCENTRADOS.

Procure Contí Verde Vale Agropecuária Ltda. - Rua

I·Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 CEntrada para o cl _

be 25 de Julho) _ BLUlVIENAU-SC.
u

nardi
l"i\BRICANTES DO XA.DREZ "IZA"

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

GÁSpAR - Santa Catarina

•

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



t:erça-feh'a,.lO ,/�6�76
------------------------------------------------------�---------------------------------------

Página. 5GAZETA DO VALE

t

. Dia 25 -- Festejou seus
63 anos, a sra. Rosa Lanz
naster .

lJ'a 26 -- Também com

pletou data natalícia a sra.

Maria da Silva, que rece

beu os cumprimentos de
seus filhos e netos muito e

mocionada. Outro an'ver
sariante deste dia, foi o

sr . Manoel Línhares, pa'; de
Da. Maurina ,de Olíve'ra,
prt.prietária Le uma ' �a�a

l!omercial, em nossa cida
oe,
Di a '311 -- Quem estará

colhendo mais uma rosa no

jardim de .sua vida, é o dr,
João Leopoldina Speng'er,
conceituado médico gaspa
rense, bem como também a

Marcela e Michelli

srja . Petronila Wesslíng, a

"Nica", cozínhe'ra da Lan
cbonete Saveiro,
A todos os aniversarian

tes desta semana os mais
sinceros votos dé saúde, fe

licicl;:ade e que os próximos
anos sejam repletos de mui
ta paz e amor,

-*-

O calendário dos homens
nos obriga a encerrar. esta

semana, o mês das mães.. o
mes do amor, Reservamos

aqui, um espaço para publi
carmos um editorial de au

OO1'ia de Laurício Neurnann,
publicado no

U

Jornal Mun
do Jovem", de maio de 1976,
na página n". 4, intitulado
"A Fuga" e que dedicamos
a todas as mães,

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

Foi com esta chamada "civilização" que o homem to
mou conseíêncía de si mesmo, mas esqueceu-se da COD.Sf

,quência dos seus atos, Esqueceu-se de suas intenções, ES
queceu-se que estava constcuíndo um mande frio de caste
lo que um dia desmoronariam sobre sua cabeça,

O homem começou a subir em arranha-céus, para po
der ficar bem distante do, seu irmão que toma o êníbus lá em

baixo para subir o morro, ou atravessar os buracos dos
bairros.

.

O homem começou a suM·, em edifrdos para descem-
prometer-se da reafídáde lá em baixo, friamente m.�Jdada
Vor ele, Lá e� cima, entre tapetes, ar condidonado, ,"is
key, novelas, i1usC�.e _ e_�d� �m mundo s�fistieadQ que e ho
mem cr�o�, tudo e mars fácil , , para nao reparar a humã
de condíção daquele pobre coitado que já não 'tem mais for·
ças para subir o morro, descer o bss-ranoo ou. então. 'olhar
você lá e� cima, }estejandO' com solenidade e 'treme�da ea
ra de pau o "DIA :IMS MÃÉS",

F, ,. condenado pelos desaforos do, temp» ele estacíe
na "sua vontade sem vontade de víver' ali bem na porta
e dor-me entre jornais, sacos e trapos que vccê rejeitou pelo
UiS(les�-temp{) e atírou no lixo,
,

../lrE você dá uma dê Pílatos, Java suas mâos e .ainda Ias
tima a má SOI"te de tantos iÍÍocentes e desamparados qrue
não sabem e que é ter �E, eahsr matemo, carinho apaêe,

ta consolo, amor. " Você vira o rosto para não precisar olhall'
I

� G �
para ele e coerer o rísco de compadecer-se dele, Você passa

I 0_su m!l, rl� O ov�Orno marc� '�t!l depressa para evitâl' que ele peça uma esmola.

�""_li-h, . U U II U U U
..

U Este é o mUlido dos homens, O mundo dos homens
�givilizados, que levantaram muros, trancaram-se a 7 chaves,

� :3 .,;.zr S7 �.",�l�""-,, d dr _

� .::..,,� es e segurança, guarda noturno. " rodos louca-

n�r� pntreD�r\J>rpCur('os �S nrp GI'tur�s men�l:&:�iI���:g�!�o�� o homem a euídar-se do outro

pU U II U II 11 U � IJ li U como concorrente, Ím �" "saltante, destruidor . , ,

E os muros sobem altos, idos, índiíerentes, escondendo
homens assustados, cansados, medrosos, ínceerentes.

E enq�to o coração treclama por convívêncía e en

contro, o cimento armado massacra e as grades separam
os sernelh.arrtes ,

Etriquanto a críança chora de solidão, reclamando o
ccntatn humano que lhe é natura], ela recebe pistolas, 00-
necas. earras, eav��os, e soldados armados para a batalb�, _ ,

too: ISSO para e,�silla-Ia 9ue as crianças da vtztnho estão
lo��e,. ��tão ,a, , ',atI:"as, do mUI'O, As im ela apl"enãe a
ser fría, a.�Tes rva, desconfiada e desumana bem cedo, &_
prende a ser homem' ante do tempo,

l\'Ias os homens continuam subindo Fogem velozmeà
te em busda de outros planetas, quando ainda não deseo
brãram e civifizaram o seu phaneta . Talvez nos outros pla
netas não crvilízadcs, haja vida melhor mais Irumana ,

l"al ez haja melhores ondíções de encontro, sem mures,
em frontehis,

enq auto iESO lVfaío fe teia as Mães, Que tipo de
luãe? Com que t�pó de miles? Para que tipo de mundo>

LAURiCIO l\EU1\IA.,-N

A Secretarla do Governo

expediu convite às 73 prefei
turas dos munécípíos atin

gidos pelas enchentes dos
últimos meses no Estado,
para receberem as 'paJ:'celas
do auxílio Federal que lhes
foram destinadas, em sole
nidade a ser pres'dida pelo
governador do Estado, no

dia 11 de junho, $,s 9h30 m,
no auditório da ceiesc, nes
ta capital,
Face ao que preceitua o

. art'go 15 da Constituição
Estaduaí, os municípios con

templados só poderão rece

ber o auxílio mediante a a

presentação do, Plano de A
plicação dos Recursos. Se-

gundo a Secretaria do Go

verno, embora tenha expe
dido mode "0 do Plano a to
dos os municípios contem

pjados, e reiterado a remes

sa por ofício datado de 12
de maio, até a presente da
ta munas ainda não cum

priram esta ex-gênca legal,
motívàndo a demora na en

trega dos recursos, que tota
lizam c-s 17,5010,000,00 de

positados no Ban-co do Bra
sil.

Os municípios que ainda
não entregaram o Plano, fi
carão ímpedidos de- receber
o auxílio na data marcada,

I fugaa

;

INSTALADORA GASPARENSE
A MAIS COMPLETA EM

ELETRO D(j)l\ttSTIC,O� F6GõES DAS MELHORES
MARICAS, P&MDS PREÇOS MAIS

.

CONVID·ATIVOS,
.

Busque o seu na

INSTALADORA GASPARENSE
Rua Arístlliane Ramos - pertínho da

pi:efeltlÚ'a, em. GASPAR,
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I -OBJETO
A presente concorrência destina-se ao calçamento da

Rua Prefeito Leopoldo Schramm, numa extensão de 5,QOO ,

m2 (cinco mil metros quadrados), compreendendo os servi

ços de mão ele obra, fornecimento de meio fio e paralelepí-
pedos,

_

II - PROPOSTAS ,
-

\
Ia) - As propostas deverão ser entregues n� secret�P.... .

da PrefeitUl'a, até às 16,00 horas do dia 25 de ju-
�-

@ R E Knho de 1976 as quais serão abertas �s 17,00 horas

�
.

do mesmo dia, no Gabinete do Prefetto na prese,n- Vt

ca dos concorrentes ou seus representantes Iegaís:
Ás propostas deverão ser entregues em tres via�, X-Salada
datilografadas, sem emendas, rasuras ou entreli-

nhas, datadas, e os preços devem ser dados por '!-�
nidades, em algarismo e por extenso, in��
impostos: • ..r.

"'"
-

1c} - O prazo de entrega da obr "o;oes de paga-
mento deverão- constar .-- fosta, através de
um cronograma rís'co- 'Rtanceiro,

.

III - DOCUMENTAÇÃO
Certificado de Regularidade do INPS;
Número do CGC e CPF;
Prova de quitação das fazendas: Federal, Estadual
e Municipal;
Prova' de que a firma ou razão social esteja legal
mente registrada na Junta Comercial do Estado;
Prova de que votou no 'Último Pleito eleitorab:
Prova de quitação do Imposto Sindical, da fírma e

dos empregados;
Declaração dá proponente de que aceita integral
mente as condições estabelecidas neste Edital.

ESTADO DE SANTA CAf11ARINA

Prefeitura Municipal
de aspar

o Prefeito Municipal de Gaspar, com fundamento na

Lei Estadual, Complementar n". 5, que dispõe sobre a or

ganização municipal e dá outras providências, torna pú
blico que se acha aberta, na Prefeitura Municípat, à Praça
Getúlio Vargas, concorrência pública, que se realizará nos

termos do presente Edital, na seguinte forma:

b)

a)
b)
c)

d)

e)
1)

g)

IV - JULGAMENTO
A concorrência sená julgada por uma Comissão
de tres membros que serão nomeados por portaria
antes da abertura das propostas;
Após a data e horário estabelecidos, nenhuma pro
posta será recebida;
Os concorrentes que não apresentarem em forma

legal e em perfeita ordem os documentos mencio
nados na condição anterior, serão excluídos da:
concorrência sem direito a qualquer reclamação
ou recurso;
A Prefeitura Municipal de Gaspar, reserva-se 00 di
reito de aceitar total ou parcialmente as propostas
ou ainda anular a presente concorrência no todo
ou em parte, motivadamente e com justa causa,

,.;;;;

independente de ãnterpelação jmdlcial ou extra
judicial.
Julgada: a concorrência, os autos do processo su

birão ao Chefe do Poder Executivo para efeitos de
homologação ou rejeição da mesma.

·E para que ninguém alegue ignorância, é o presente
Edital a:1\ixado na portaria da Prefeitura Municipal e pu
blicado em [ornal de circulação regional.

Gaspar, 25 de maio de 19�6. .

Osvaldo. Scbnieider -, Prefeito. Municipal

a)

b)

ti)

e)

Coman�ante
.

do Grupamento· leste
Catarinense visitou 23. 81

FpoliS (GV) - o coman

dante do Grupamento do
Leste Ca tar'nense, general
Luís José Torres Marques,
visitou na manhã do dia 25

próximo passado, o quartel
do 23°, Batalhão de qnfan
taria, sediado na c'dade de

Blumenau, para verificar o

desenvolvimento das ativi
dades daque'a guarntção ,

'Ü general, acompanhado
do coronel Mário César A-

. zevedo da Silveira, Coman
dante do Batalhão, passou'
em revista a Guarda de Hon
ra, perf Iada na rua Amazo
nas, ocasião em que foi e

xecutado o Hino ao Expedi-

eíonárío em homenagem à.

campanha desenvolvida pe
lo General na FEB nos cam

pos da Itálía, durante a Se

gunda Guerra.
No pátio interno, passou

em revista as companhias
sediadas naquela guarnição -

e assistiu a uma manobra

para bíoqueío de estradas.
.

� Na SaJa Nobre da compa
nhia, conferenciou com o

Comandante do Estado
Maior e,' após, visitou as de

pendências do quartel e al

moçou no refeitório. Depois
do almoço, visitou a Prefei
tura local, a Câmara de Ve
readores e e F,6rurn.

LAN-CHE

LiVRARIA E BAZAR SILVA E
SÓUVEN IRS S.A.

Rua Aristiliano Ramos,' em frente a

Igreja Matriz de Gaspar.

II-------------------------------------- �-------

Relojoar"a e Ótica Ernesto
Jóias - Relógios - Óculos
A)rtigots para Presentes
Consertos em Ger'al

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

BA·R NINODO
PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

I!

Rua. Itajaí n", 61'0 - GASPAR - Santa Catarina
II

I'
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CORREIA:

"
" .

dPre(OS VIS par os produtores
Como �á havia reto em de 68 centavos - e deputa- sentido de que fossem elabo- à manutenção da pecuária

novemoro do ano 'passado, do Alvaro Correia (MDB) rados estudos pelos órgãos Ieíteíra.
quando denunciou. da As- num de seus recentes pro- competentes, visando 'sentar O deputado emedebista a-

sembtéía Legíslatíva os pre- nunciamentos voltou � a- o eite "in natura" do Irn- firmou ma's adiante que
Ç0S irrisórios que estavam bordar o problema ped'ndo posto sobre :;ircuJação de sinas manifestações em defe-
sendo pagos aos produtores que providências sejam to- Merca.íoras, face aos ter- sa dos produtores de leite,
de leite da região do Va'e madas pelos goverrsos Esta- m9S da portaria n". 45 baí- são comprovadas, inclusive,
do Itajaí - obrigados a en- dual e Federal, em defesa xada pela Sunab em 14 de publicamente pelas Usinas
tregarem o produto à razão dos produtores de leite de S.C. agosto de 1�75, condicionan- compradoras.
de 1,19 cruzeros o litro ao Correia citou Inc'usíve do os produtores ao av'Ita- "É o caso - disse o par-
natural e o excesso dá pro- sugestão sua apresentada no mente na venda do produ- lamentar - do sr , Werner

dução pelo preço vergonhoso mes de novembro últmo, no to, ímper'ndo os pecuarís- Berndt . da Usina de Floria-
tas a entregar a produção nópolis que, durante entre-
por preço muito inferior ao vsta conced'da à imprensa,
seu custo, desstimu'ando a disse que a escassez do leite

produtivídade, decantada re de e-se príncípa'mente ao

centemente pelo próprio baixo preço pago ao produ-
Presdente da Repúb'rca . tor. Falou também que as

"Entre anta - afirmou o usinas tiveram um sensível

deputado - até hoje ne- decréscimo em sua produ-
nhuma resposta recebemos, ção. A do leite Frigor em

o oue bem demonstra. o de- torno de 20 % e a Usina de
sínteresse demonstrado pe- FJor:anópolís atíngíndo uma

las Secr:arias da Fazenda queda de 50%. A solução,
e Agry'J'f '.tura do Estado" . segundo àquele dirigente,
M� adiante, Alvaro Cor- , seria o pagamento de 2 cru-

r� disse que tal situação z.eiros pe o litro de leite ao

"\grava-se a cada dia, pois produtor. pois que em 1975
EÓ na região do Médio Vale, o salár'o mínimo aumentou
diversos pecuaristas sacrití- em 3098 e este ano em ., ..

caram SEUS animais de pro- 414%, enquanto que para o

dução, impossibilitados de produtor de leite o aumen-

"1'1 ariharem os altos cus- to atingiu apenas 5%. As-
-� �utenção, em vis- sãm sendo, não há rentabili-

ta do baixo [!� eço., ._Qago ao dace para os produtores que
leite produzido. Os 1..

•

L não vêem razão de realiza
aumento concedido em lli"'''--�l' rem investimentos, melho-
ço último para o leite "in rando seus rebanhos, pasta-
natura": segundo Correía, gens e equipamentos",
em nada resolveu a situa- Ao finàl de seu pronuncia-
ção, pois de acordo com de- menta Correia disse que
claraçêes do próprio Presi- "seria bom a intervenção da
dente da Confederação Bra- Comissão de Agricultura da
síteíra de Cooperativas de Assembléia, no sentido de
Laticínios, somente um au- convocar o Secretário de A-
mente de 20% atenderá os grícultura do Governo Esta-
anseios dos produtores. Uma dual a fim de que o mes-

porcentagem inferior a '" mo possa prestar esclareci-
20% deixará os Iat'cínístas nentos sobre as providên-
do país em má situação €.co- das que estão sendo adota-
nômica. devido ao alto cus- das em relação a este grave
to dos insumos necessários pe blerna ".

POR UMA GRAÇA ALCANÇADA
"'ÜIR,ArçÃO DO r;·IV'lNO ESPíRITO SANTO"

Bspírito Santo. Tu que me esclareces em tudo, que
�luminas todos os caminhos para que eu atinja meu ideal.
Tu que me dás o dom Divino de perdoar e esquecer o mal

que me fazem, que em todos os instantes de minha vida es

tás comigo, quero neste curto diálogo agradecer por tudo
e confirmar mais uma vez que não quero separar-me de ti .

Por maior que seja a ílusâo.materíal, não será o mínimo da
vontade que sinto de um dia estar contigo e todos os meus

írmãos na glória perpétua.
Agradeço-te uma vez mais.
"A pessoa deverá fazer esta oracão 3 dias seguidos, fa,r

zendo o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada a graça
pm,'\ maíejâifícíl que seja. Publicar logo que receber a graça.

M.R.B.

1'.'

�'=--""""'-iF-!!l'iii'_iii!�p�'/�_.,J'��",�_�••_�
Blurnenaú vai ver Jose
Vascorrcelos dias 5 e 6
José Vasconce'os, um dos

melhores humor'stas brasi
leiros dos últimos tempos,
vai estar em Sasta Catarina
a partir de amanhã para
quatro apresentações, sendo
duas delas no Teatro car'os
Gomes, em Blurnenau nos

dras õ

e 6, no horário das 21
horas.

sura livre e seu maior su

cesso foi "Eu Sou o Espetá
cnlo "

que chegou a vender
dois milhões de discos.

Outros espetáculos de
Vasconcelos que fizeram
grande sucesso no Brasil
foram: Expreeso das 6,30,
Não há Cup'río que Aguen
ta, As Sete Vidas do Dr ,

"'.M:ár·(i) e o Espetácu'o Conti
nua.

() espetáculo que Vascon
celos apresentará em Blu

menau, será o "Cidadão de

Araque", um original de 11'
vandro Luiz, Roberto S'Iveí
ra e dele próprio. Durante
vários meses o "Cidadão de

Ataque" fez grande sucesso

no Rio e São Paulo, estando
agora ao final de urna "tour
née' por todo o país.

JOSé Vasconcelos é o úni
co humor'sta que há 34' a
nos vem mantendo a mes

ma linha de éspetáculôs cen

.,

Móveis Gamba
Segundo o próprio Vascon

celos, porém, a sua mais lu
xuosa apresentação foi a pe
ça

..

Prosopopéia no Espaço",
cuja montagem custou a

"vultosa" ímportancia de
26@ cruzeiros. O Cidadão de
Araque, programado para Os
dias 5 e 6 em Blumenan, é
uma peça que satiriza al
guns aspectos da sociedade
C011temporânea ,

36 A�OS FABRICANDO MÓVEIS DE TODOS OS
TIPOS PARA SANTA CATARINA - PARANÁ

It RIO GRANDE DO SUL.

Telefone 32-2267 - GASPAR

.. ,.� ...... M"�""",,,,,,,,,,,,, �... �"".�.........

AG6iRIA Ií.ElA UM C0NS'Ell.H0 DE liJI\I[A DO�A 'C',E C'AS. QUE ENTE.l\rnE DAS COISAS:
... ..

�'
•

1 "Não adianta peocurar,
,

melhor que CAFÉ BE1)USGIII,
� você não vai encontrar.

•

Iuse:
Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-Se.
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Fatores a considerar na
Mu:tos são 0S problemas cultores a idéia de que o 00-

surgidos na direção de uma jetivo é apenas mudar os

propriedade rural. E parece métodos há tanto tempo por
se tornar mais difícil quan- eles empregados. Recusam-
do se procura conduzi-la se a adotar medidas reco-

dentro dos padrões de uma mendadas, sob a desculpa de

'administração correta. serem "muito complicadas e

Empresa rural - caras" e assim Dor dímte .

Admlnistraf..ão- - A assistência técnica é a ma-

Planejamento - neira mais eficiente de se

Execução fornecer condições aos pro-
Muitos são os fatores que dutores para que possam to-

limitam o desenvolvimento mar decisões acertadas, den
de uma propriedade, sendo tro de um grupo de soluções
que na maioria dos casos, é tecnicamente recomenda-
a incapacidade de explorar das, que visam o maior lu-
as recursos existentes. cro possível.
Sem dúvida, a falta de 3 - A assistência técnica

preparo para atacar os mais visa a tomada de decisões
diversos obstáculos faz com acertadas, que é a chave pa-
que a empresa agrícola per- ra o sucesso de qualquer íns
maneça oferecendo poucos trumento rural.
resultados ao seu dono. Muitas vezes acontece

1 - O sucesso encontra- que, em função do medo a
se em estreita depenctencia riscos e derrotas, e agrícul-,
da capacidade de adminís- tor procura orien�seustrar os fatores de produção- negocios de forma serva-
recursos naturais, mão-de- dora perdendo, em um gran
obra e capital. de número de oportuni�-
ü agricultor rotínen'o des, a chance de ter no;�

está acostumado a organí- ganhos, Esta atitude ca-
zar a sua propriedade com racteristica de agricultores
base na experiência de vá- que não desejam aceitar
rios anos de trabalho e dos grandes responsabilidades.
métodos recebidos de seus Outra qualidade de�
antepassados. Enfim, usan- bom agricultor, é> l:I;� ..1d� esta ação desorganizada, determi��são em levar adi-
�a?A cO,nsegue alcançar a e-� plano anteriormen
ficíêncía esperada, llan""'" "'laborado, mesmo que,

2 - Analisar procedimen- em certas ocasiões, lhe pa-
tos, comparar seus rendi- reça duvidoso o sucesso, Is-
mentos, obtem-se uiha idéia to significa entusiasmo e

aproximada dos pontos Ira- crença no projeto, condições
cos de sua empresa, índíspensáveís a se vencer

Quando se fala em assis- as dificuldades que podem
têncía técnica surge logo a surgir durante a sua exe-
mente da maioria dos agrí- cução.

u ca�em il dga �oi. contratos
em �rol �o 'menor

'.A Fundação Catarínense
do Bem-Estar do Menor -
Fueabem - assinou convê
nios com a Sociedade Pro
mocional do Menor Traba
lhador - Promenor -, e
com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
Senai, no valor total de Cr$
84,380,00. O primeiro, no
valor de Cr$ 67,4410,00, des
tina-se ao atendimento de
menores e seus pais, em ter
IDr".> de prevenção, nos mel
des preconizados pela Polí
tica Nacional do Bem-Estar
do Menor, O segundo, no

valor de CrS' 16, 94(},OO, ob
jetiva a manutenção dos me

nores em cursos profissío
nalizan tes do Sanai,
Presen tes aos atos o secre

tário do Trabalho e Promo

ção Social, Femando Caldei
ra Bastos; a presidente da
Fucabem, Ingrid Zwoelfer

. de Trancoso; o presidente do
Conselho Deliberativo da
Promenor, Wladimir d "Iva
nenko e, ainda a Díretora
Executiva da Promenor ; o

Diretor do -senaí. e Diretor
. Adminístratívo e a Diretora
Técnica da Fucabem.

Modificar a oríentaçãe de

aproveitamento dos fatores
de produção, força, então o

ágricultor elaborar um "pla-

agricultura
no de acão ", e quanto mais

perfeito for esse plano maio
res suas possibilidades de ê
xito.

I

• VARIAS
VASIO

n

Existe na pnlitica de Blu
menau um grande vasto nas

-ccusas de interesse púbfico
por parte dos Iepresenta�
tes do senhor KU. O parti
do do gover-no _ muito "sa

biamente", desde sua orga
nízação, pelos idos de 1967,
prestes a comemorar o seu

décimo aniversário, sempre
foi uma "colcha" que serviu

para cobrir o interesse dos

dirigentes do ex-PSD, A es

colha dGS candidatos a ve

reança, a escolha de outros

cargos eletivos, a escolha de
nessoas para integrar car

.

as públicos, TODOS foram
até aqui escolhidos com o

"sim" de pessoas oriundas
do ex-PSD.

�oque�também�}.-, não concorda
com outi'a situação, E, os

homens da ex-UDN que mui
to lutaram para a grande
za da capital do vale do Ita
jaí, "perdem" de escalada
em escalada pelo "tijuca
no" ,

malmente e O' sucesso já se

conta como certo. Mais um

trabalho útil para Blume
nau pelo acessor jurídico e

candidato a prefeito de Blu-
menau

•

O "PACA"
O Prefeito Oswaldo Sch

neider, sempre na liderança
com a sua dinâmica para o,

progresso desta mui gran
diosa e valorosa terra gas
parense , O povo - os mu

lllÍClipe1s - emãto 'sattsíeitos
com os feitos do "paca" e é

por isso que lhe garantirão
as próximas eleiçôes elegen
do o seu candidato.

'.

O PE. É BASí!ANTE LIDO
,

Geraldo F.reibe�J.·, O' s

'dote de nos�al'óq
- 'lS seus escritos selna-?
) divulgados 1)01' "GA-

ZETA DO VALE", são mui
to apreciados pelos muníci

pes, especialmente pelos nu
merosos paroquíanos. Con
tinue pe. Freíberger ,

•

O "tíjucano" agora sente
a derrota que se aproxima,
como as anteriores. O MDB
vai eíegei- o prefeito e a

maioria da Câmara de Ve
readores. Tudo isto pelas
intransigências e imposições
pelo.' "ABELsolutaInente" só,
com a tolerância de grandes
e destacadas figuras da gen-
te blumenauense.

CARA FEIA. NÃO AJUDA

No campo político de Blu:..

menau, o MDB bate bola e

se aquece, enquanto aguar
da a entrada do adversário
no terreno da competição .

Na Arena, as posições estão
indefinidas. Gente que não
joga nada está querendo
massagem, mas neste time
tão brilhante ($) como o

Cosmos de Nova York, os ve

teranos se consideram in
substâturveís .

Nos treinos do 1\'IDB, dois
cand-datos atacam pelo
meio e pelos flancos , No ti
me do senador Lazinho, Re
nato é o bom de bola, pais
já foi até titular do Palmei
ras EsPO'rte Clube. A eutra

equipe é aguerrida, não se

entrega e joga duro. Porém,
leva uma desvantagem: a

galera diz que "Cara feia
não ajuda". E nem ame

dronta.

ALFA' TARIA E lOJA GASPARENSE

MAIS UM

o futuro prefeito de Blu
menau, S1l', Renato Vianna,
lavrou mais um tento, S,s,
na -qualidade de assessor [u
Ndico da Prefeitura elabo
l'OU O' estudíose trabalho [u
l'ídicu que o. Prefeíto Theiss,
impetrou em juízo para res

sarcir-se de numerários des
contados indevidamente pe-
1,1}s assessores do governo,
Sabe-se agora que a sua tra

mitaçâo está correndo no.l'-,

Especializada em Confecções, Armarínhos em geral, calçados e jóias,
Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor
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