
AREN A lança
dois candidatos

O, Diretôrio Municipal da ARENA de Gaspar vai con-:
cr u:-er com dois candidatos ao cargo de Prefeito Munioipal,
nas eleições.do 'dia, 15 de novembro A escolha 'dos eandidà
tos já foi'f.eita, .recaíndo sobre Walmor Beduschi e Sani Do-
naldi da Silva. - Pg. 3.

.

Tribunal aprova contas

da Prefeitu ra de Gaspar'
O 'I'ribunnal de Coutas da Unâão aprovou as contas do

Prefeito Osvaldo Sehneider, referentes ao Fundo de Partici
pação dos' M'lmic6jp';os, relativo ao exercício de 1974. A a

pÍ'ovação se deu na sessão do dia '18 de maio, O ofício, 'co
munãcando a aprovação (las contas, foi expedido peIOI JuS
petor Geral de Controle EXterno.

Ainda o

Transit
.-
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A Ao
O Conselho Nacional do
Petróleo em c euníão do últi
mó dia 26 de mato discutiu
a nova estru tara de preços
para os derivados do produ-'
tê. Aintla são mantidos em

sigilo os Índices de aumento
de�� produtos, já aponta-

do em traba ',11.0 prévio
integraram a pauta de
suntos da mencionada re

gião. Espera-se que os pre
ços da gasolina sofram um

aumento de 12 a 15 % sobre
os níveis atualmente em vi
gência.

TECELAGEM BER.t�ARDINO JUSTA HOMFNAGEl.")'J

A 25 anos passados, vindo de Brusque, o sr. Mario
lhmof chegava à Gaspar para fazer a montagem dos tea
res da Tecelagem Bernardino.

Convidado pelo diretor da referida industria a per
manecer na mesma na função de mestre, o Sr. Marío até
esta data vem prestando com dedicação seu trabalho.

A 'I'ecelagem Bernardino, através de seus diretores,
estarão prestando signíficativa homenagem ao seu dedica
do funcionário.

Pol itica em Gaspar
Na última quinta-feira es

teve reunido .1) diretório do
MDE vísando o pleito de 15
de novembro. Na oportuníd
dade ficou decidido <os no

m-es de Luiz Fernando Polli
e Bernaedo Leonardo Spen
gler para candidatos a PI'e
feito e de Dário Deschamps
e Ursino Schniitz para vice.
Existe ainda a possibilida

de do nome de Paulo dos
Santos como um dos candi
datos a vice-prefeito.
POi' outro lado, poderá s.1.U

gir nova chapa, concorrendo

assim o !\IDB com 3 candi
datos a sucessão de Paca.
Na opinião de alguns uma

chapa que seria bem aceita
e com grandes possibilidades
de vitória seria de Nlad.iith.o
e Leopoldo Jacobsen. Na

próxima reunião do MDB,
ficarão decididos os nomes

dos candidatos à Câmara
lYIunicipal.

Os dois partidos já estão
se movimentando no senti
do de conc12"s O",LlS corre

ligionários para a vitór::-. no
pleito atual.

Rumores que circulam na cida
-de dão conta de que o sr. Arno Ber
nardes, venha a ser candidato pela
ARENA ao Governo Municipal de·
Blumenau.

Arno Bernardes é um homem
que tem todo o mérito para-sê-lo.ipo
rém, não nas' circunstâncias que a

gora se apresentam. O tempo que se

foi, as oportunidades perdidas, etc.,
etc., não permitem mais que Arno
Bernardes seja candidato..

Permita-nos os homens que ho

je, aliás ontem, lideraram a política
da "UDN e PSD", incrustados na

ARENA, ouçam, meditem e deci

dam sobre o atual panorama da po
litica blumenauense. A nau' foi até a

.quí mal conduzida p�ra que a ARE-

NA se saisse vencedora no pleito de
15 de novembro. Isto, desde o tempo
em que se escolheu Abel Ávila dos
Santos, o "líder" da ARENA em

Blumenau. Os próprios ex-udenis
tas foram os responsáveis pela esco

lha de Abel permanecer na líderarr
ça do grupo que dera início, na épo
ca, de uma nova ordem.

Abel ficou para sempre se ele

ger e derrotar o partido, enquanto
Evelásio Vieira aí está num avanço
rumo ao Governo do Estado. Perdoe
nos os homens que foram buscar o

cidadão integro que é Arno Bernar
des. Não abusem do nome de ilustre
figura integrada nos meios indus
triais da Capital Econômica do Vale
do Itajai. Candidatem para prefeito,

duas figuras que são responsáveis
pela situação que aí está: Abel Ávila
do Santos e Aldo Pereira deAndra
de (ARENA 1 e ARENA 2) e para vi-

, '. .

ces, vai aqui mais uma sugestão: o
vereadorr Jonas eves e o radia
lista Nelson Rosembrock.

Não podemos atinar o porque
se queira escolher Arno Be nardes
para depois cristianizá-lo em favor
de Miltom Pompeu do MDB), que
todos sabem não merece a simpatia
e o apoio do Senador Evelá 10 Vieira
e da maciça maiori a do eleitorado
blumenauense que apoia o candida
to Renato de Me1 Vianna. Esta e

nhores arenistas de Blumenau é,

uma maneira de "encurtar' abor
recimentos futuros ..
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r a Aleoo
Em Brasília acaba de ser

�apresentado ao ministro Se
vero Gomes, da: Indústria e

Comércio, o automóvel to-

REAJUSTAMENTO DE
BENEFICIOS DO INPS
A PARTIR DE 1.
DE MAIO
Rio - O Instituto Nacio

nal de Previdência Social -

INPS - informou que serão
reajustados a partir de 10.
de maio e pagos em julho e

agosto, os 3 milhões e 200
mil benefícios em manuten
ção, correspondentes a apo
sentadoria,' pensões, abonos
de permanência em serviço,
auxilias-reclusão e auxílios-
acidentes.

'

Pelo sistema adotado, as

pensões e auxilias-reclusão
serão pagos pelos novos va

lores a partir da competên
cia junho, pagável em julho,
juntamente com a diferença
relativa ao mes de maio; as

aposentadorias e auxílios
doença, por sua vez, serão
pagos a partir da competên
cia julho, pagável em agos
to, juntamente com as dife
renças de maio e junho.

I
f.'.

talmente movido a álcool.
'O motor foi desenvolvido pe
lo Centro de 'I'ecnologia Ae
roespacal de São José dos

Campos. O automóvel per�'
correu os 1.100 quilómetros
entre São José dos Campos
e Brasilia, consumindo 120
litros de álcool hidratado,
com um consumo médio de
9,5 quilómetros por litro, a

uma velocidade média de Ç!5

km/h. - O Ministro en tus' as

mado, acha que esse motor

poderá ser a solução para a

cr se do petróleo, e do pro
blema da poluição causada

pe'a que 'ma da gasolina.
Entretanto, entende o Mi
nistro que o referido motor
deverá ainda passar por uma
série de testes e algumas re-

modelações. ; .'

'P

LEIA,
ESTE JORNAL.

DIVULGUE,
ESTiE JORNAL.

ASSINE,
ESTE JORNiAlL.

GAZETA DO VALE

Embaixad,or da ..Austrália manifesta
sua U atidão ao prefeito Juarez Furtado
O Chefe do Executivo la

geano, Juarez Furtado, re

cebeu expediente do embai
xador da Austrália, John
Robert Kelso, expedido de
Brasília. Em seu ofício,' a-

EXPEDIENTE
I'
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quela autori.dade assim se

manifesta a respeito da visi
ta que fez à nossa cidade há

pouco tempo: "Tenho a sa

tisfação de me dirigir a V.
Excia. com a finalidade de

expressar a minha gratidão
e apreço pela caJorosa aDO

lhtda recebida nesta cidade,
no ensejo de minha visita o

ficia' ao Estado de Santa
Catar-na. Apesar da tão bre
ve estada, senti-me um tan
to cornov'do pelos empenhos
que ora se realizam em La

ges, objet vando o desenvol
vimento da região. Em ter
mos de comparação, a região
de Lages muito tem a ver

com certas partes da Aus
trálía". Depcís de lamentar
o pouco tempo dJsponível,
que he permitiu cumprir
todo o programa ela:boradQ.

O €mba'''(ador da Austrália
manifesta os seus agl'adeci.
men tos pessoaís por toda a

assistência e atenção a ele

dispensadas .

poço GRANDE
MARGEM ESQUERDA

A Organização Mundjal
da Saúde pediu a todos os

governos do mundo que de

clarem guerra aos cIgarros.
Uma proposição aprovada
por unanim,idade no c_on
gresso anual da org�n�z[i.
cão exortou as autondades
in�diais a restringirem a

publicidade do fum? e a _e
xigir das fábricas a mserçao
de advertências nos maços
e proibir o fumo nos luga
res públicos. Por outro lado,
as fábricas fabricantes do

produto já estão pensando
em organizar uma caulpa
nha de defesa, com vistas a

m'n'rnízar o efeito dessas

campanhas propostas pel�
Organização Mundial da Sau
de.

Guerra aos
•

CIgarroSA comunida.de da Capela
São Braz da: localidade de

Poço Grande-Margem Es

querda, no município de Gas

par, está: concluindo a cons

trucão dos salões de festas
da capela que deverá ser i

naugurada nos próximos
dias.

Vale a pena comentar que
aquela construção foi um e

xemplo de trabalho cornuni
tário. A população dividiu
se em turmas e cada uma

cumpriu sua tarefa na cons

trução do espaçoso e confor
tável prédio que acomodará
os participantes dos festejos
que ali. se realizarem, De

parabéns os moradores de

Poço Grande-Margem Es

querda e o sr . Presidente da

capela José Fernando Wan

zynack.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR
EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS

QOM O PRAZO ·DE 20. DIAS

OI Doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito da

Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma

da lei, etc ...

FAZ."'��R a quem o presente edital com o prazo de
20 dias vi'P�u dele conhecimento tiver, que por parte de
HILDA DE SOUZA, brasileira, solteira, maior, do lar, resi
dente nesta comarca, foi requerida uma Ação de Usucapião
sobre o Imóvel abaixo descrito: "Uma área de terras medin
do 41.627,26 m2, que se confronta ao norte, com 879,40m
em terras de Daniel Alves de Andrade: ao sul, com isrual
medida, em terras-de Silvio Schmitt: a leste, com 47,90m.
em terras de Sílvio Schmitt e a oeste, com igual medida, em
terras de Lázaro strommer , Na referida ação foi proferido
o seguinte despacho: "I - Designo o dia 16 de julho de
1976, às I? horas, para a audiência de justificação de pos
se; 2 - Oíte-se pessoalmente os confinantes e por edital os
ausentes incertos e desconhecidos com o prazo de 20 dias
a contar da primeira publicação no Diário da Justica. afi
xando-se cópia no lug�r de co�tume. 3, - CientifIq�e-se

por carta para que manifestem interesse na causa os re

presentantes das Fazendas Públicas . 4 - Intime-se o lV.[
Publico. Em 4.3.7-6. (as) Eãeazar M. Nascimento. Juiz d�'
Direito. "." E para que chegue ao conhecimento de todos
�an�ou o MM. Dr. Juiz expedir o presente edital, que \Se":'
ra afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Dado e p.assado .nesta cidade de Gaspar, aos dez dias
do mes de maio de mil novecentos e setenta e seis. Eu Eu-
Una L. Silveira, Escrivã, o escreví .

'

Gaspar, 10 de maio de 1976.

EIleazarM. Nascimento - .Juiz de Direito

INDÚSTRIA BENEFICIADORA ,GASPARENSE S.A. .

.

BEN®FICIAMENTO E OOMERCIO DE
. ARROZ

Organiza�ão fundada em 30 de /'rnaro de 1941 .

Caixa Postal, 28 - End. -Telegr. Boo
Telefones - Comercial: 32-216Q·

gasa

ARROZ
I'

eleteonízado
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Walmor' Bedtschi e Donald
são os candidatos da ARENA

Terça-feira, 08/06/76
---

• •

otlclas da Câmara
de 'Gaspar

AINDA o TRANSITO - 'O vereador Celso Huber fazer"
do uso da palavra no horário destinado a explicaoões p0S
soais, informou aos demaís vereadores sobre o resultado da

conversação que manteve, juntamente 'com o vereador Hen

rique Deschamps, com o Sr. Prefeito Munictpal, Sr. Osval
do Schneider. Quando levou ao conhecimento' de Chefe do

Poder Execut'vo as sugestões apresentadas por esta Casa

,
Legístatíva sobre o prob"ema do trânsito junto a Indústria
de Unhas Leopoldo Schmalz S. &.., dizendo na oportunida
de da boa acolhida por parte do Exeeutivo' à acatar as su

gestões, que expuseram, e que de imediato procurou dar

andamento aos trabalhos levando ao conhecimento do setor
, ,

.

encarregado do trânsito na Prefeitura para tornar as provi
dencias necessárias. besta maneira, espera o vereador Cel
so Huber, que logo seja: instalada a sínalização adequada na-
quela área.

'

VOTO DE PESAR - O vereador Osvaldo Poffo solicitou

a Mesa desta Casa que fosse envíado um ofício a família

enlutada da sra. Guiomar Schrnalz, com votos de profundo
pesar pélo seu falecímento .

P'ONIiE DA RUA ITAJAI.- Reforçando as palavras di
tas na última reunião pelo Sr. Henrique José dos Santos,
Pres'dente da Câmara, o vereador Osvaldo Potro pediu ao

Departamento de Obras da Prefeitura que fosse efetuado

com urgência o conserto do corrimão da ponte da Rua Ita

[aí, pois a cada día que passa, maior se torna o perigo para
os pedestres, Manifestando-se sobre o ass.1JpJ: I') vereador

Antônio Nelson Hostins informou aos vereab.r.!Prque 'a Pre

feitura já entrou em contato com o DNER, pedindo ernpres
tado o material necessário para o conserto, ou seja, as caí

xas de concreto para a fabricação dos corrimões, e em bre

ve o conserto será 'efetuado.

INDICAÇÃO N°. 13!f,76 - De autoria do vereador Cel

so Huber, solicitando patrola.mento e a desobstrução das va

las, na estrada de Gaspar Aãto , Pois as últimas chuvas que
se abateram sobre nossa região causaram grandes danos

nas estradas daquela região. O que dificulta o tráfego e a

desloeação dos moradores para outras regiões.
-------------�----�--------�--------------------�

TREI'NAMENTO DO

MOBRAL,
• Na última quarta-feira,

uma equipe do MÜlBRAL li

derada pela Supervísora de

Area, sra. Iodete Correa de

Amortm Pinto, esteve em

Brusque levando a e�eitó
mais um Treinamento da sé,
ríe de TI'einamentos Globais

Integrados e Sucessivos do

MOBRAL, incluindo os te

mas: Conhecend o Mobral,

Área de Profâssíona'lizacâo,
Area de Mobilização e Area
de Apoio e Informação. .

Participaram deste Trei
namento supervisores e al
fabetizadores dos munici
pios de Blumenau, Gaspar,
Ilhota e Brusque ,

Incentive um analfabeto
para procurar os Postos do
MOBRAL de seu Município.
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A mdicacão de Wal'mor
Beduschí e

�

Sani Donald da

Silva, para concorrerem ao

cargo de prefeito nas elei
ções de 15 de novembro já

�I foi feita durante uma reu

niâo do .Diretório Murricipal
da ARfJlNA, realizada no prln
�pjo do rnes . Na mesma 0'

casíão, foram escofhíôos
também os candidatos a vi-

da Silva
em Gaspar

ce. Raul SpengJer será o vi
ce de Walmor Beduschi, en
quanto que Frederico Itelua.

(Fiba) , será «) vice de Sani
Donald da Silva.
Nesta terca-feíra o Díre

tório da AgENA volta a se

reunir para lançar os nomes
daqueles que vão disputar as
vagas na Câmara de Verea-
dores.

GasparfB"e promove fesla junina
: dar-se-á às 17 horas.

A diretoria do Gasparen- Já que falamos no Gaspa-
se E. C. promoverá, no pró- rense, foi Iniciada na íiJt.i....
ximo sábado dia 12 a sua ma quarta-feira a constru-
Festa Junína,

.

tendo como ção da' eancha de boteha ,

palco as dependências de Mais um esporte a ser pra-
sua sede. Grandes atrações ticado P.Cl' parte dos asso-

e�'\ão previstas e seu ínéclo ciados do l'eferido clube.
----} ... ,

Resu lado d'e fes a escolar
A Associação de Pais. e

Mestres da Escola Isolada
Municipal de Porto Arraial,
agradece a colaboração de
todos os pais e do público
em geral que participaram
da festa realizada dia 23.

Aproveitamos .para infor
mar que a renda- líquida da
festa foi de CxS 8.080,00 e a

contemplada da rifa com o

prêmo n>. 0334 um tOlHO
da: raça Nelore, foi a sra.
Natalina Petel'son.

ta a ser transferida pelo
B�Í1€o do Brasi] para o FúN
RURAL, RepresentaJ.'á as
con tribuições já arrecadadas
pelo INPS,

A L
.- \

-

eglao Brasileira
de Assistência firmou con
vênio com a Secretaria de
Educação do Rio Grande do
Sul para execução de um

projeto de treinamento de
mães, com vistas à alimen
tação do escolar pobre, A
LBA vai liberar recursos pa
ra a p�ogramação,
- A Prefeitura de Novo

t

Hamburgo, no Rio Grande
do Sul, acaba de assinar con
vênío com o MOlBRAL para
alfabetização de 440 pes
soas, Também firmou outro
acordo de educação integra
da que possibilitará a alu
n?s já alfabetizados pelo Mo
vímentr, a continuação de
seus estudos.

o Presidente Ernesto
Geisel assinou decreto que
concede autorização à com

panhia americana "Santa
Fé Overseas. Incorporated "

para operar 110 mar territo
rial brasileiro com as em

barcações de perfuração ...

"Blue Water 3" e "Santa Fé
Maririer 2" .. Ficarão a ser

viço da PETROBRAS.
A "National Destil

lers" vai iniciar o cultivo de
cem hectares de vinhedo em

Santa Tecla, município gaú
cho de Bagé. Segundo os

técnicos americanos, a re

g'ão tem características se

melhantes à da França e

CaUfórnia, adaptando-se ...
muito bem à produção de
uva.

O Ministro da Previ
dência e Assistência Social,
Luiz Gonzaga do Nascimen
to e Silva, fixou para o se

gundo trimestre deste ano,
em Cr$ 360,000,000,00 a co-

CEVAL agro Industríals.a,
CAIXA POSTAL45 89110 GASPAR, sc:;- BRASIL

BENEFICIANDO SOJA·

PARA o' BRASIL INtEIRO..
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Mova orientação
ndividament

esta

para'Falcão: atuação de
Geisel legitim

,

e
�

os

munmims 1'0, "nada é mais, ca

bível, nada mais claramen
te posít'vo do que a presen
ça de Geisel no processo e

leitoral.
Segundo Lucena, em ...

1974, a manírestação do e

leitorado foi praticamente
].ivre, "como livre íicou o R

cesso de políticos e candida
tos aos programas de rácllio
e televisão durante a cam

panha". Agora, proibido o

acesso aos meios de eomtmí
cação, com a presença do
governo, ostensivamente"
na campanha da. Arena, o

parlamentar paraibano en

tende que, além da iníbâcí
natural do homem do j.ttÍ�e
rior, o servidor público :ruiD
terá a necessária liberdade
de votar: "ou vai deixar me
votar ou votará na Arena".

E criticando a posição do
deputado José Bonifácio
contraria à reabertura mo
prazo de ríliaçâo partidária
- o deputadO Francisco A
maral (MDB-SP) observou
que "agora, só vai para a.

frente lei capaz de beneã
ciar expressamente à &rre·
na". o: parlamentar refeiria
se ao slogan da Assessoria
de Relações Públicas da Pre
sidência: "Este é um país
que vai para a frente".

oseA participação do presi
dente da República no pro
cesso e eítoral foi conside
rada "perfeitamente legiti
ma" pelo ministro da Jus

tiça, Armando Falcão, para
quem "o chefe da nação não

perde, em círcunstância al

guma, a quaüdade de ho
mem político". "E como po
lítico - ínsíst'u - o presden
te não pode nem deve aju
dar o partido adversário,
mas sim auxiliar, em termos

elevados, o triunfo da agre
miação de que é presidente
de honra".
Por sua vez, seguindo o e

xemplo de vários oposicio
nistas, o deputado Humber
to Lucena (MDB-PB) disse
recear que a participação
de Geisel, dos governado
res e mínistros na campa
nha possa influenciar o fun
cionalismo na hora de vo

tar.
Defendendo ainda Geisel,

o ministro Armando Falcão
frisou que "além de tudo,
não se está permitindo o en

gajamento da administração
na luta eleitoral" e que o

presidente "hoje, indiscutí
velmente, um líder político
de enorme prestígio nacio
nal, pede ao povo que dê a

vitória à Arena, que é o par
tido da Revolução. Para o

essa resolucão, razão pela
I qual recebia com satisf�ç�O

o anúncio feito pelo MInIS

tro Rangel Reis.

Para Otaír Becker, torria
se' necessário encontrar uma
fórmula capaz, ao mesmo

tempo, de manter sob o con

trole e endividamento dos

Estados e das Municipalida
des, -sem provocar prejuízos
que os impossibilitem de so

lucionar os grandes proble
mas que os atormentam, es

pecialmente no campo da
saúde. Preconizou, por fim.
uma distribuição fiscal mais

equilibrada, uma vez que a

atual não é suficiente para
melhorar a situação hoje di

fícil, tanto dos Estados co

mo dos Municípios ..

Brasilía - O senador ()
tair Beckerj (Arena-se) qma
lítícou de relevante e sau

dável a informação do Mi
nistro do Interior. Rangel
Reis, anunciando qme o Go
verno remeterá -ao Senado
projeto com íínalãdsde de
modificar a resolução n€.l'.
62, de 1975, que limitou o

endividamento dos EstadtDs
e dos Municípios.
O Senador por Samta Ca

tarina disse que o Mini.stJro
do Interior pretende, com a

alteração da resotução &2,
facilitar a expansão nOI Pro

grama Nacional de Habita
cão. Ao solidarizar-se com a

iniciativa ministeriaJl., Otaãr
Becket observou qae é ex

cessivamente grande o nú
.mero de reclamações contra

à LV""

------------��=-----------------�------------------

,en�a de veiculosresceu
A industria auromooãís

'ftÍlCa brasileira vendeu em

J!11J.alÍ.o, nos merõados intmr
no e externo, 85·.1(!)(i) umúim
des, com o que o ÚilfLal drns
cinco primeiros meses do ru

mo chegou a 398.0"11 veiein- -

10s. Em relacão aos mesmois

:períndos do ano passado es

ses resul tados repeesen tann
avanço de 14% e de (ij,,5�tp .

A produção no mes passa-

do foi de 85.550 veículosr
com uma expansão de 7% .

Nos cinco primeiros meses
deste ano, a índustría pro
duziu 400.609, resultado ..

3,2% superior ao do mesmo
período de 1975. No final de
maio último as fábricas man
tinham uma estoque de ...
11.800. unidades, pratica
mente Igual ao de abril.

.

Móveis Gamba
i
r

30 ANOS FABRICANDO MÓVEIS DE TODOS OiS
TIPOS1 PARA SANTA CATARINA - PARANÁ

E RIO GRANDE DO SUL. B R I
PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

Telefone 32-2267 - GASPAR

Rua Itajaí n? IiiJlO - GASPAR - Santa Catarina

.. ... � •••••••• .. •• "':w .... _

.... .... ' "" ......

AGORA LEIA UM CONSELHO DE UMA no t1 IJ.:E CASA- QUE ENTENDE DAS COISAS:

"Não adianta proeurar,
melhor que CAFÉ 'REDUS10HI.
você não vai encc:mtrar.

-� .... ......

•

ICa
Rua A.u�usto Bed!u"cru 59-) - GASPAR-se.

�_N._n ·_'·_·_U_� ------_·---------- �
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Nova norma ara

Nosso Enco tro
FESTAS LITúRGICAS: Duas festas ;mportantes mar

caram a Liturgia nestes últ'rnos 15 dias: Ascensão e Pen
tecostes, nos dias 30 de ma'o e 6 de junho, respectivamente.
A Ascenção é a volta do S.enhor para junto do Pai. Cristo
realizou sua missão: colocou as bases do seu reino. Confiou
aos apóstolos a tarefa de anunciar a Boa Nova do Reino a

todos os povos para aperfeiçoar o reino de Cristo.
Pentecostes celebra a vinda do D'víno Espírito Santo.

Somente com a luz ·e a força do Divino Espírito Santo po
deria nascer a verdadeira Igreja. O dom do Dív'no Espírito
Santo alarga os horizontes da fé e faz compreender a car"
dade de Deus.

t

PASSOS DE UMA. DIOCESE: Joaçaba (CIC) A oo
cese de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, crada por Pau
lo VI a 6 de julho do ano passado, reallzou em abril último
o seu primeiro balanço de at'vídades . Sentiu-se na oportu
nidade que a Igreja [oaçabense, nas palavras de seu bspo,
Dom Frei Henrique Müller, "está num bom camnho ". Es

teve presidindo os trabalhos de revisão, o coordenador de

Pastoral do Regional Sul-4, Frei Armindo Festa.

Ação - Durante o encontro dividiu-se a d'ocese em I •

tres áreas de Ação Pastoral Acentuou-se que todo traba'ho ..

pastoral deve partir das próprias bases, ficando a Equipe
Diocesana encarregada de agir sobre elas através de menta

lízação e assessoria-presença. Recomendou-se a� paróquias
que até 1977. cada uma já tenha seu Con:9 �e Paroquial e
que os vigários dediquem-se ao cult'vo de lideranças, como

Conselhos Admini.strativos, regentes de culto, catequistas.

t

PATRIARCA,MÁXIMOS V PEDE AJUDA PARA O LI

BANO. Líbano (CIC) - Segundo o Patriarca grego Máxi

mos V, a situação do Líbano é trágica. A luta já tirou 20

mil vidas que deixam viúvás e órfãos; deixou 45 mil feridos,
entre os quais alguns são inválidos por toda a vida e 250

mil refugiados. As perdas materiais em igrejas presbtérios
e escolas soma cerca de um milhão de dólares. Isso sem con

tal' as perdas dos fiéis, diz o Patriarca Máximos V. que se

elevam já a centenas de mühões. "São muitos os que pe�'
deram suas tábrícas, seus lugares de trabalho, seus nego

cios ... É uma cruz muito pesada para poder levar. Estamos
vivendo a repetição da tragédia de 1948 na Palestina, com

mais mortos e desastres materiais", disse o Patr+arca.

- t

NA ALBÂNIA: ViIOLJmCIA E REPRESSÃO RE'LIGIO

S1\. Tirana (CIC) - A Rádio Vat'cano denunciou a repres

são religiosa na Albânia, recordando � morte do [esuita
Gjon Karma. O padre Karma P?SSOU seis anos nos cárceres

albaneses. Aos 70 �nos �i obr-igado a pedir aiuda p�ra vi
ver aniscando-se a pena de morte cada vez que batizava.

"S�a vida é parte da h;stó�·ja da' Albânia, onde. a rel�gião
sobrevwe, q1!laisgu�r q�e seJan: os esf?�90S e a vlOle�cla do

governo para el��mal todo smal religioso no povo , con-

cluiu a Rádio vauceno.

t -

Varsóvia! (CIC) :_ Na Polênía, os soldados soo obriga
dos a usar o uniforme, mesmo quando não estão de servi

o Assim vão ao ofício religioso de unífbrme . Se forem

ae�coberto's, no entanto, podem sofrer penas disc'plínares
ou perclerem o direito a promoções futuras. _

F. GERALDO FRElBERGER

-

nomeaçao d 5 Ir, id·or
Brasília - O plenário a

provou projeto de lei de ini
ciativa do Executivo, que dá
a seguinte redação ao artigo
segundo da Lei n". 6.185,
de 11 de dezembro de 1974.
"Para as atividades ine

rentes ao Estado, como Po
der Público, sem correspon
dência no setor privado, com
preendidas nas áreas de Se

gurança Pública" Diploma
cia, Tdbutação, Arrecada-

ção le FíscaJl.iza.� dle Tlibu
tos �er ...

(e C<Owmribuic;:ôes
Pl'eliidenei;:fuias te ]1jnistêrio
Pllbllico.. heml� para a

cat�oria Iludi n� de Prol
eu. 2ul()1i" .daI. )Falz.elílllla Nario
na . $Ó se l1](Qtne1l:r'- servído
re . euros dIlnve1Zes, ,direitos e

vazréage eCano. 'l1efinidos
eu (f�atut...c) r�l1:iil) na fOir
m llln �o J109� da Cons-.
titru:�-ãfJI F�dleraJ"'.

-------------------=------------------�---------------

Coo i er e le
Agropecuári,. 1 � a.

_

Zelando permanentemente parsa ·,aiO! lPlfO(!filliÇ.ãi.0 de lei-
I te e para melhor conservação de sem rebanlBD..

Distríbuídor exclusivo para o Walle do :mtaf;:ruí, cdte CON-
TIBRASIL, RAÇÕES E C0NCENTRA1DOS. _

Procure Conti Verde Vale AgrOJjilllCmáll'i:;all.,tda. - Rua
Alberto Koffke, 1:05 - fone 22-42-&1'4 (][nirattlia }ilal'tal o clu
be 25 de Julho) - BLUMENAU-SC�

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

S'IVALD
REPRESENTAÇÕES E lIilRCOm.WÇii):ES

Paviflex, Carpet, lDfuvAsória):il,
Lambrís, Forros, PaIDéfrs dePàredlBiL

Mão de obra espltloirufizari!lll
Rua José Honorato Müller, 14b5 - 'IlellElfome 1J..2155

Cem Aldo Pereira - �lIBp8a"-m:e

Pr-atesto
. ,.

,S JO
'tapagos

Brasília - o senador Lei
te Chaves (l.\ll)BjP'R) apre
sentou projeto estabelecen
do multa pecuniária aos res

ponsáveis pelo protesto de
títulos já pagos, ou sem a

intimação regula}' do deve
dor.
De acordo com a proposi

ção de Leite C'haves, ° notá-

\/01 rn
riú Iflll lofiididi IP'

-

rrico .ue

assãm tt:lCfaller: ffii(�á sujei-
to a.!O pag:a.mnm_ dle Cfwmtia
("SJr1N�Edelllte-.no 'dor do
tí, o, ue l�eJ'ftlíteI!"jí em fa
vor (aO emiitcn:fte "

. erá co

bra a 1i1.a f(ll)]m; te mas COD�

diçÕies pme
_.

S' o Códiro
de lPWoc. ) (Cid.

NOTICIASDA J1JJJNTA..JID;R
SERVIÇO MILlllrPlR

A Junta de- Sel'viço Militar de' (@asparr.cc<lllimlJllliea aos

jovens da classe de 1�58 e anteríoresatnsa 'errn OOié mito com

o Serviço Militar, que 0 prazo para (ID A.llíisb;u:unremll;a) Militar
termina im�ret�ríveh�l�nte dia 30 �ID CIDlI.1l"e:'mt _ lfil1llJ. o qual
os faltosos ncarao sujeitos as penalliítlad!es ynrev- tlm3 no Re
gulameato da Lei cio Serviço MilitaD.'.

.

JSM. de Gaspar-Se, em 03 de fitmht» aRe n9JUf:ii .

Lui� Fero: an JE: Ilili
Soergo. rua; .lJSM.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO DE SA'N7l'A CAfÍ1ARINA

Prefeitura unidpal
5e

EDITAIL DiE}.COINJCORRÊNcrJA PúBLICA N°. 01/76

.

OI Prefeito Municipal de Gaspar, com fundamento na

LeI .Est�dual, Complementar n". 5, que dispõe sobre a or

g�mzaçao municipal e dá outras providências, torna pú
bllc� 9.ue se acha aberta, na Prefeitura Municipal, à Praça
Getúãío Vargas, concorrência pública, que se realizará nos
termos do presente Edital, na seguinte forma:

I

I

I - OBJETO
A presente concorrência destina-se ao calçamento da

Rua Prefeito Leopoldo Schramm, numa extensão de 5.000
m2 (cinco mil metros quadrados), compreendendo os servi
ços de mão de obra, fornecímento de meio fio e paralelepí
pedos.

II - PROPOSTAS
As propostas deverão ser entregues na Secretaria
da Prefeitura, até às 16,00 horas do dia 25 de ju
nho de 1976 as quais serão abertas às 17,00 horas
do mesmo dia, no Gabinete do Prefelto na presen
ça dos concorrentes OlI seus representantes legaís;
As propostas deverão ser entregues em tres vias,
datilografadas, sem emendas. rasuras ou entreli-
nhas, datadas, e os preços devem ser dados por u
nidades, em algarismo e por extenso, incluso de

impostos;
O prazo de entrega da obra e condições de paga
mento deverão constar na proposta, através de
um cronograma fis'co-financeíro.

a)

b)

c)

a)
b)
c)

d)

e)
:Il)

g)

III - DOCUMENTAÇÃO
Certificado de Regularidade do INtPS'
Número do CGC e CPF; ,,'
Prova de quitação das fazendas: Federa1 Estadual
e Municipal;

, .

Prova de que a firma QU razão social esteja legal
mente regéstrada na J1.1]).;ta Comercial do Estado'
Prova de que votou no último Pleito eleitoral'

'

Prova. de quitação do Imposto Sindical, da fir�a e
dos empregados;
Declaração da proponente de que aceita integral
mente as oondíções estabelecidas neste Edital.

a)
IV - JULGAMENTO

A concorrência será 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:

b)

c)

A Prefeitura Municipal de Gaspar, reserva-se o 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 judicial ou extra-
judicial. .

Julgada a concorrência, os autos do processo su

birão ao Chefe do Poder Executivo para efeitos de
homo1ogação ou rejeição da mesma.

.

·E pa�'a que ninguém alegue ignorância, é o presente
E<;iltal a11ix:�do na por�aria da 'Prefeitura MUnicipal e pu
blicado em Jornal de círculação regional.

Gaspar, 25 de maío de 1976.
Osvatdo Schneider ... Prefeito Mtmicipal

d)

e)

Estado de Santa Catarina

('AMARA DOS VEREADORES DO

MUNICIPIO DE GASPAR

D,ECR:E['O LEGISLATIVO Na. 01/76

Ajprov,;,a tOS ha1Iance.tes mensais de janeiro à agosto de

1�'l7!, da Prefeitura Munioipal de Gaspar.
A Mesa. da Câmara Municipal de Gaspar, usa,n�� de

suas ait -bm:iigões legais, Iaz saber que a Cârnar� M�clpal
aprova e e.la promu'ga o seguinte Decreto LeglslatIvo: .

Allt_ 11<0. - Wicam aprovados os balancetes mensais

de janerro à agosío de 1974, da Prefeitura Municipal de

oasper.
M. 2 .

- Este Decreto Legislativo entrará em vigor
na data de .sua publicação, revogadas as d'sposíções em

con tr-ário .

C.âm.ara:Mi.un-cipal de Gaspar, 20 de maio de 197Q.
Henrique José dos Santos

Presidente
O!!.1.JSO RUBER - �o. Secretário

Aprcrva:. (I} remtario das atividadjgs do Departamento
Mumieipa1l de Estradas de Rodagem da Prefeitnra

Muuiicipa1l de Gaspar .

'

A iMesru. tãa. Câmara Municipal de Gaspar, usando das

atribuições q.1!le lhe são conferidas pela lei, faz saber que a

Câmara Murnici'pal aprovou e ela promulga a seguinte re

solução:
Art. 1Q,

�
- F'irca aprovado o Relatório das A�ivid�des

do Departa..u:nren o .Municipal de Estradas de Rodagem da
Pr,efeitlllra ��,.,al de Gaspar, referente ao exercício de
1975.

Art. 2° _
- Esta Resolução entrará em vigor na data

de sua JPU'bl:iicação, revogadas as d'sposições em contrário.
Câmara 'MIUI1dI:ipal de Gaspar, em 18 de maio de 19176

Henrique José dos Santos
Presidente \

<'JEIL,SO!lIUBER - 1«). Secretário
.

asaas

H(),.mIi.ni!has 13' almas. Benditas, sabidas e entendidas,
a vos PEl'!.'I11l pt:àlo al1iil()r de Deus atendei ° meu pedido. Mi
nhas 1,,1 aI:.nra�, be.nmtas,. sabidas, e entendidas, a vos pelo
sangue que dilrr:am.ou., atende' o meu pedli.do. Pelas gotas
de. suok qtae l� derramou de seu sagrado corpo, aten
dei o meu peilido. l\{eu. Senhor Jesus Cristo, que a vossa

. proteçãome cnbra com os vossos braços, me proteja com os

vossos olhos ..

Ho, Deus file bunãade, vos sois meu advogado na vida e
na morte, p�o que :v()j� atendei os meus pedidos e me li
vreis do maãe e d.W-me sorte na vida, segue meus inimi'
gos, que oth sdQ mal não me vejam, cortaís as forças dós
meus inãmigos, minibas i3 almas, benditas, sabidas e en
terididas :enzeT Icançar estas graças (pede-se as ara

ças) ficarei cl:ev to de vos e mandarei pubticssr esta �l'a
ção, mandan o' ilém rezar uma missa .. (Rezar 13 P�_
dre No ,13, Ali' ..! aria, durante 13 dias, a pedido de A.C..)

PRECISA-SE
Empresa etab�da no ramo de confeccões a mais de

25 an_0. n cessita vendedores para O< Estád'O de Santa
CataJ."ln.a .

Os ilnteressado Ideverão dirigir-se a Rlua São Paulo,100, em Ga:spal:, :no borário comereâak..

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NASCl1\'lENTÓ
Encontra-se em festa o lar

do casal Edelfríed e dona
Gertrudes Hertel, com o

nascimento ocorrido no dia
27 de maio p,p, de uma ro

busta menina que na pia
bat'smal receberá o nome
de Betân: a, Ao Bolinha, a-

'

gente da V:ação Verde Va
le em Blumenau, bem como
a sua esposa os cumprimen
tos da Gazeta do Vae .

-*

ANIVERSARIOS NA
'7ERDE VAI EI
'Registramos para estemes

na Viação Verde Va e, os a

niversários natalícios , dos
seguintes funcionários:
Dia 9 - Orivaldo Cezar

(guardião)
Dia 20 - Aldo Reichert

(cobrador) ,

Dia 23' - "Anterior Nico
letti (motorista).
Dia 30 - Paulo Afonso

Itostins (almoxarifado) .

. '.
_ ....�-

JORNALISTA ARNOLDO
ALEXANDRE DE'
PAIMtBEiNS
Dia 8 do corrente festeja

mais uma data natalícia, o

jornalista Arnoldo Alexan
dre da Costa, residente em

Curitiba. Ao nosso amigo e

colaborador os cumprimen
tos da Gazeta.

-*-

ESCOLA HO�NAGE1A
SEU PATRONO
No próximo dia 10 come

mora 'mais uma data natalí
da o sr. Elrvino Venturi, pa
trono da Escola Municipal,

Página 7

situada na localldade Desvio
Estrada de Brusque. O se

nhor Ervino encontra-se
multo enfermo. Foi no pas
sado, juntamente com pes
soas da mesma localidade
um dos responsáveis pela
fundacão da esco a, doando
a área de terra e colaboran
do para a construção do es

tabelecimento esco'ar , A

corrjunídade prestará sua

homenagem ao sr. Ervino.

lMPRESSORA GRAFICART lTOA
Sucessora da
GRAFICA GASPiAlRENSE LTDA.

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE DE SEUS BONS SERVIÇOS

�ç'.
Rua Elll'ico Fontes, 50 - Gaspar

-*-

OAiPELA DE STO.
AGOSTINHO T'EltA
NOV11 COMISSÃO
Será realizada no proxi

mo dia 12 a eleição para a

nova comissão da Capela de
sto. Agostinho situada em

Fundos de Poço Grande.
Nove candidatos concorre

rão, sendo que os primeiros
cinco é que formarão a nova

comissão.
*

Numa promoção dos Ter
ceiranistas dos cursos de
Contador - Secretariado e

Magistério do Colégio Nor
mal Frei Godofredo, será
realizado no nzóxirno dia 12
no Salão de }:.�. as do refe
rido colégio, o Ba+le dos Na
morados. A animação está
a cargo do conjunto Grupo
Som Seis. Na oportunidade
serão apresentaads as can

didatas ao título de Rainha
dos Estudantes 76 Elizabeth
Wehmuth, Rosângela Paw
lowski da Cbsta e Zenilda
Werner são as meninas mo

ças a disputarem o título.

LIVRARIA E BAZAR SILVA E

SOUVENIRS S.A.

Rua Aristiliano Ramos" em frente a

Igreja Matriz de Gaspar.

,---P

Relojoaria e Ótica Ernesto
Jóias - Relógios - ócvI0S
AlrtigO.lS para Presentes
Consertos em Gera:J.

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

ZICO E FLAMENGO

Quando a seleção brasi
leira v-oltar de sua excursão,
o Flamengo vai enfrentar o

problema da reforma do con

trato de Zico. O jogador es-

We
FABRIOADE
ESQUADRlA3 E
MÓVEIS DE FERRO

.. . �

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE

PROBLEMAS À VISTA

tá querendo 100 mil men
sais entre luvas e ordena
dos, enquanto o clube pensa
em chegar no máximo aos

60 mil cruzeiros. Acontece
porém, que o atacante é o Í
dolo que a torcida aguarda
há muitos anos e não admi
tiria a sua saída.

A posição da Diretoria tor
na-se mais difícil ainda, por
que as rendas auferidas pelo
time nos últimos tempos tem
sido muito boas, o que, em

parte é devido ao fato de o

clube possuir um dos maio-

res jogadores da atualidade,

reconhecido mundialmente

como legítímo substituto pa

ra Pelé .

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

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCIH
.

'Rua Ind. JO:3é Bedusehí 273 - fone .32-22-70 GASPAR - Santa Catarina
Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



f1lfabetiza-ção de menor pelo
Mobral é elogiada

o deputado oposicionista
Jaison Barreto manifestou
sua discordância com rela

ção a qualquer íníc'at'va

que vise a punir os dirigen
tes do Mobral por ter esse

órgão empregado verbas na

alfabetízacão de menores.

"'Raia do �absurdo - frisou
- que se pre'tenda punir os

que final ..ente tentam fa
zer alguma coisa de positi
vo,

Se alguém deve ser pro
cessado, há de ser, em pri
meiro lugar o Governo Fe

deral que esvazia os estados
e municípios, ímpossíbílitan
do o cumprimento de suas

obrigações precípuas; em

segundo lugar, os governos
estaduais ,e municipais, que
por ventura não têm cons

ciência de seu papel neste
setor fundamental para a

sobrevivência da Nação. O

parlamentar' crític ru ainda
o sistema regular de ensi

no, "que haverá de merecer

condenação pelo fracasso
no garantir a educação de
todos os brasileiros; e nun-,
ca o Mobral, que através de

pecado venial tenta ameni
zar o drama da infância bra
sileira desassistida e mar

gínalízada" .

Eneontra-se em exposição
no Paraiso dos Paneis em

Gaspar, algumas peças do
armamento bélico da Mari
nha de Guerra, tais como:

Torpedo A 30 - Canhão an

ti-aéreo 5 - Mina - uma

cápsula de alvo A 30. Para
breve estarão expostos a vi

sitação pública armamento
do Exércíto e da Aeronáuti
ca.

Novos animais no mini
Jardim Zoológico
O mini Jardim Zoológico

do Paraiso dos Pôneis acaba
de receber vários arumaís

como: Capivara, Veado e

Catete , É mais uma das a,

trações para quem frequen
ta o referido zoológica.
Grupo Strassburger
realizou convencão

,

Tendo como focal 05 ;:,\.
Iões de festas do Motel Pa
raíso dos Pôneis foi realiza
do dia 23 a 30 de maio p.p.
a Convenção do Grupo .....

Strassbúrger, composta das
seguintes entidades: Rui
Chaves, Franciscando, Jubi
leu, Francinec, Francesca.
Carioca, Corintho Sport, Pil�
to, DS,

EMPRESAS GASPARENSES RECEBEM TELEX
, NACiO NAL

Em fins do último mes de
maio, foram ativados em

Gaspar, tres terminais de
Telex pela Embratel, tendo

recebido os aparelhos a fir
ma CIDVAL Agro Industrial
S.A,; Banco do Brasil S.A.
e Banco Brasileiro de Des
contos S.A,

,,sábado, dia 12; Início: 17 horas.
Vamos ao arraíá do Gasparense. Dia 12 de junho, as

17 horas. Vai ter muito pinhão, dança da quadrilha, quen
tão e um arrasta-pé.

-00- (
Teve início dia 3 próximo passado, no G.iEl.C., o pri

meiro Oampeonato de Canastra com 14 duplas ínscrítas,
O campeonato terá prosseguimento na terça e quinta

feira da semana vindoura com as duplas jogando entre si.
-DO-

a Gasparense E.C., jogará a primeira partida, pela
decisão da 'Faça Centenário contra o Floresta, em Pomero
de no próximo dia 13 de junho, sendo que no dia 20 do cor-

rente o G.E.C. joga em Gaspar.
'

ce

I

, Rico novo

péssoa altamente pro
jetada, com destaque a-:

té na imprensa de maior

circulação no Estado,
vem levando verdadeira
mente vida de rico no

vo. Frequenta os bons
clubes, faz charme) faz

visitas, oferece festas,

gosta de um bom 'dring',
só que gosta de esccn

der-se dos seus antigos e

bons amigos ...

Murro em cima

da mesa

Conhecido parlamen
tar numa das últimas
reuniões da ARENA) dis
cutiu os assuntos do par
tido e tomou conheci
mento do crescimento do
MDB. Acalorou-se du
rante o bate-papo e sali

entou-s�s seus ges
tos costumeiros, xingou,
falou e gesticulou ... co

mo cousa se brabesas
enchem urnas de votos.
Os votos sr. "brabo" se

conseguem com bons mo
dos, com boas maneiras,
e não com ódio, rancor
e as costumeiras "brabe
sas".

lizardos em numerário
mais do Tesouro do que
os srs. deputados.
Vejam uma nova mo

dalidade de ganhar fácil
o dinheiro, é só se candi
datar pela ARENA a

Prefeito oU vice-prefeito,
que se derrotados já sa
bem disputarão ainda
em novembro altos car

gos, regiamente pagos
pelo Tesouro do Estado.
O pagamento será corre

to até o LASINHO assu

mir. Depois já sab-em,
voltam para as suas pa

róquias ...

Ser candidate ê
bom negócio

Os últimos suplentes
da ARENA a deputados
estaduais, a totalidade
dos elementos que fre
quentaram logo após a

nomeação do governa
dor KR, foram aqui
nhoados com altos car

gos. Percebem estes fe-

m

o que há mestre

Pompeu?
Tem sido visto cons

tantemente no escritório
do, advogado-presidente
da ARENA de Blume

nau, (i) sr. Milton Pom

peu da Costa Ribeiro, o

candidato "oficial-rebel
de" do MDB, a prefeito
Municipal da vizinha EC

grande comuna blume
nauense. O que que hã
Pompeu estará sendo
firmado algum protoco
lo?

Festia do Divino de
Blumenau

Coroada de êxito no úl
timo domingo em Blu
menau a Festa do D. E.
Santo. Foram escolhidos
Festeiros para 1977, en
tre outros, os srs. Alber
to Lobe, dr. Nabor Luiz
de Souza, e o gasparen
se e ex-vereador Alvaro
Correia, e outros.

na
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