
MERENDA· APODRECE NO
COLEGlO' HONÓRIO MIR'ANDA
Ê visível o descontentamen

to do Círculo de Pais e Mes
vres da Escola Básica Honório
Miranda, de Gaspar, com a

Secretaria de Educação do Es
tado, que teima em não at-en
der a so'licitação da Escola, de .

colocar uma merendeira para

tornar conta dos gêneros ali
mentícios e da merenda eseo- .

lar para os alunos daquele es

tabelecimento de ensino, moti
vo porque os gêneros conti
nuam apodrecendo no depósi
to da Escola. - Leia na- pg. 8.

•

Arroz buscando
divisas em Gaspar

A.. segunda Festa do Ar'l'OZ de

Gaspar, promete ser uma das
maiores promoções nesse gê
nero realizadas no Vale do Ita

jaí, empenhando-se desde já a

Comissão Organizadora em in
centívar os plantadores do pro
duto e a própria comunidade,
D{) sentido de fazer com que to

dos, unidos, arrozeiros e o po
vo, trabalhem no sentido de

projetar cada vez mais o MUr

nícípío no cenário estadual, a
través do seu produto demaior
cultivo.
A Comissão 1([)"rganizad.IH·a da

2a. Festa do Al"IJ.·oz de Gaspar
é constituída de líderes comn
nitát'ios que certamente não
medirão esfo!l'ço� no sentido:
de tOl"D:á-Ia grandiosa , Entre
outros elementos encontramos
o sr. TaJrcisio Deschamps; Sa
ny Donald' da Silva edir Bar
Di, Ludo'Vico SClU"a�m, Mauri
co Costa e outros .:

POl' outro lado, já registra
ram-se diversas manifestações
d.e apoio às referidas festivida
des, principalmente pelas can

didatas à rainha da segunda
Festa, que este ana será eseo

lhida através de desfile e co

missão [ulgadora presentes n.o

dia da Festa. Já são candida
tas, as jovens María Bernar
dete Isensee, de 17 anos, filha
do casal Osvaldo Estefânie 1-
sensee, residentes em Águas
Negl"as;· Z.enaide de Fátima
Schneider, residentes em Gas

palr Grande; Maril;l Helena Zu
chi, filha de Pedro Zuchí, re
sidente 11,0 Poço Grande, Mar,
gem Esquerda; além de outras
candidatas que na última se

mana procuraram a Comissão

. Ouganízadora da Festa,. A

partir do préximo número da

Gazeta, estaremos divu'g-aJilgo
as fotografias das candidatas.
à rainha, .isolad'ame�te,. .. .

o Senador Otair
Becker .rebate

Lasinho
O senador otair Becker foi a tríbuna

do Senado para rebater o senador Evelâsio
Vieira dizendo que o Governo Federal mui
to tem feito por Santa Catar.na, ocupando
se da recente entrega da vultosa soma para
que- o governo de S. Catarina possa devol
ver a sua progressista caminhada para o de
senvolvimento. O senador emedebista ci
tou as obras de Laguna, Porto de S. Fran
cisco e outros.

Verde
carros

Vale com

novos
A única empresa de transporte coletivo

de Gaspar, acaba de receber mais deis ôni ....
bus novos para melhoi' servil" aos seus usuá
rios. Elevando-se para dezenove o número
de veícuãos daquela empresa que servem aos
moradores de Blumenau, Gaspar, Ilhota,
percorrendo todo Interior desses municípios.

De parabéns a direção e usuários da
Vel'de Vale.

Fábrica de. votos
para o lV1D B

Em Blumenau, numa

repartição estadual, tem
em funcionamento uma

fábrica de votos para o

MDB,
A pouca cordialidJade.

o mau tratamento, nenhu
ma urbanidade, etc., etc.
são comuns nas reparti
ções do Estado para com

OeS contribuintes (como e

xistem. do Estado. vários

órgãos, citamos o de trân
sito, anexa a regional de

Polícia, - o 10C!al da fá
brica,
As multas contra os

pseudo infratores, contra
os infratores, são cobra
das sem o devido 'ciente',
É muito difícil um contri-

buinte sair daquela repar
tção consciente de que é
devedor de um tributo
"arbitrado" a bel prazer
de quem o emitiu. O veí
culo é um objeto que é al

go concreto, não é abstra
to ... O rnultante que apa
nhou o fi. da placa que o

apanhe é o leve para a

Delegacia a fim de que se

explique, Da maneira co

mo está sendo feito, colo
car o n. da placa sem o

local próximo para refe
rência da infração, é mul
to difícil o interessado
concordar com a "multa"
porisso a nosso entender,
este mau tratamento traz,
muitos votos para'oMDB.

., -

Um abono oriuol para
o trobolhodor -rurol

Brasilia - o senador
Franco Montaro (lVllDB-SP)
propôs a

..
concessão aos tra

balhaderes rurais do abono
anual previsto paraos .tra-

.

. balhadsres urbanos, a ser

pagopelo FUNRURAL den-

tro de suas possibilidades.
Segundo' Montoro, ·já e

xistem no FUNRURAL re
cursos em volume plena
mente sufícíeates para'aten
der ao encargo previsto no
projeto. por ele apresentado,Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comemorando seus 30 anos realizado ern 1968100 pav:iLhãn
de existência, o Clube Musical da P,RúEJ3 em Blu.menau, rnt;
São Pedro conta sua h'stóría tecendo como prêmdo uma 1)

relatando os principais fatos-e ra de ouro. ;Possui também
dados para .eenhecímento ,dQS duas faixas no disco "Antiga
leitores deste .semanártc. mente era Assim

n gra}!'an�o 0.
, Nos idos de 1946, com. a vín-" :do;bxardo nO. 2 e a valsa Néide .

da do Su·. EUiFi€les Luiz Põlli """ Oi .Clube Musical S.ão Pedro,
procedente. de .Nova ''Dento, te:;tÍ CPÍno tfiJ�lr�ade a dífusão
formou-se, um grupo 'de jovens da cuítura FrtUSICal no murn

, idealistas ·t;!OID a finalídade de QÍp10, razã€> lflela qual ,foi eon
implantar em Gaspar uma siderado de utilidade pública
corporação musical em estilo pela Lei 516. de SAi. 75, sendo
de banda marcial, cll,jo em- também registrado no Conse

preend-rnento, encontrou boa lh<D Nacional do Serviç0 Social
receptívídade e grande foi 0 SQb n". 114.6.24/57.. É 'regido
número de adeptos que acor- ,por 'estatutos própríos e urna

reram p;restigiando e eolaoo- -díretorta cQ1N.,P@sta de Dketor
rando ;para que fosse concre- ,;P�es'dente, Secretá;ri0, Tesou-
tirlRQ@ o even:oo. reíco e Maestro.
Assim .é que a 16 de junho Conta atualmente com 25

de 19.46, houve sua primeira componentes todos amadores,
Assembléia com a qual ficou exercendo as mais variadas
fundado o Clube Musical São proríssõss quais sejam: ban
Pedro, sob a direção do Revmo. cáríos," comerciários, índüs
Pe. Frei Godofredo Sieber e triáríos, estudantes e até rnes

'

Regência do Sr. Eurldes Luiz mo aposeatados. Suas atíví
Polli, filiado a Congregação dades, além de abrilhanta
Mariana Nossa Senhora Apa- mente de festas, constitui-se
recida de Gaspar. de ensaios semanais as quin
Em seus�.:t1:iros passos o tas-feiras, e aulas teóricas as

Clube Mus!c�_ .sao Pedro con- sextas-feiras.
seguiu superar todas as difi- .A atual dírecâo é formada
culdades, e em apenas dois a- pelo Pe. Diretor Revmo . Frei
nos realizou-se o grande so�o Geraldo tFreiberger, pejo Pre
de seus componentes, abrí- sídente Sr. J,ourival 'Valim e

lhantand.o .a primeira festa po- pelo maestro $1' . .Egon Bohn..
pula-r religíosa de Santo Anto- Esta entidade recebeu, no

Rio na 'C3Iplela de ®asparinho passar dos anos, a €018obo1'a
aos 13 de j�o de 1948.

. ção de :inúmeras pessoas que
Nestes trinta anes de ati- permaneceram no anonimato,

viàaí:les H-lÍ+lflterruptas, 'a iBaR- mas que ainda são Iembradaa
da abrilhantou centenas de com grat'dão pelos seus atuais
festas religiosas e·cívicas, par- componentes.
ticipando anualmente da pa- Ass'rn foi a vida do Clube
rada de '7 de Setembro, procís- Musical São Pedro, que não
sões sacras, recepções de auto- mede esforços para contínuar
ridades! �augurações, prom�- progredindo. sempre, chaman
vendo inúmeras retretas pu- do para si novos e bons ele

,,-------.........-----_....;._�_..._....illíiiíiiíioo......_� blícas em Gaspar como tam- mentes, cumprindo assim suas
bém em munícípios vízinhos. finalidades p-rocurando dar à
Conquistou ainda o primeiro melhor para os que .0 presti-.
lugar no concurso de bandas g;iam.

-

Grande Sl!l.cesstl obteve a pro
moção idealizada :pelos f�r
mandos do ,CoMg:o ·F�ei ·Gocte

�----_!�..�---..---_....-_.......�-....-.-. fredo,·e 'iFegj1_izacla 'ElO ú1time
dia 12 .(sá>bado), ·naguele edu
cand,ário, em majestosa NOtte
intitmada "A NQIa'E DOS .'NlA
MQEADOS", \q1.!l:e além €la plle
se:n.ça marcatIil<1íe ElQs j,o.vens
gaspal'emses.: .Q0l'l1tOU OOql. a

'b-r�lnante�tie�pa:ção ,m.USlCru
do ,c<'l:njm;lto ,Som Sel� .COllS'�i
Ítwn®-se na a�çãa ima.lc,r Qa
noite.
Na opol;tunroade,·a 'liéJlQl}�

ge.fl1l·t1a.-�&tt'co,a�J:-SQu lC�
o pJ1tyu'I.ettáno 'do,.Q�J\lll� 8óW

GAZETA DO VALE

II 1 i fo

Parobens,
fina Maria

II EXPEDIENTE

A Gazeta, apesar de tar

diamente, associa-se às ma

nifestações de alegria que

ainda a ela estão .sendo

transmitidas.

II

GAZETA DO VALE

Prepríeâade da Empresa
Edito.ra G.azeta cio Vale

Transcorreu ..o últime dia
1" de junlho, o 60°. aniver
sário da senhora ANA MA
RliA RANGEL DE F,!'GUF.J
REnO, oportunidade em -que
diversos festejos e muito ca

Ior humano. marearam a

tla�sagem da jubilosa data,
junto aos seus familiares .

8GC - 831091926/0001-47

Díreter:
Silvio 'RangeJ Figueiredo

,

Circula nos municípios de:
GASPAR, Blumenau, Ilhota,

.

Itajaí e Brusque.
�

Emlereço-Sede
Gaspar: rua Arísttlíano
Ramos, 23 - Cx. Postal 73

Impresso nas otic'nas grá
ficas do LUME, B1umenau.

Faleceu no úl{timo dia tO, com a idade de 79 anos, a dis-.
tiRita senhoqa MARIA 'DA SILVA. 'lu..

A f!lm'Íl!ia sensibilizada, por nosso. intermédio agradece
'

a todos .que ós comortaram e acompanharam a extinta até
sua última morada,

_.__.--

Faleceu em Gaspar, o SI'. aOSE DOS S1\N'il'OS. Por in
terrnêdio da Gazeta, a famí1ia enlutada quer também maní
festar o seu profundo reconhecimento pelas manifestações
de carinho e amizade que recebeu durante o dol'or.oso. transe.

,ZE(,. ,ACESSORIOS
Todos as tipQS de acessórios e equipamentos
para seu .carro, e recarga de extintores.

lRádlios.à Ipanf.ir de 500;00 .,odlocação gt;álfuí:ta.
.

RJl�l.a !Etajaí, em ampla [@ja,e.ótimo local
paraestacionamento.

IIMPRESSORA GR'AF.kCART L1D,A
Suces.sora da
GRAFICA GAS}JjAIRENSE LTDA,

IMPRESSOS EM GERAL;

DE�FRUTE DE SEUS ·BONS &ERv.rÇOS
I ,

Rua Eurico. Fo.ntes, 50 - .Ga�ar

'"

e O ti C ii Elfle$ ((),aeI8joari�l
Jóias -B.dógios; - OCui0s
Alrtigos para Presentes
,�I!tofi em·�

'!Rua Gel. :Al�s.tOiapp ;R.amo� �522· ..,_ 'CaiPla ,t',�B! ,;63
'Fone,: !3'2"-22GHL- (h\SP� _'MNa',ã,e���

," .

DOMINGO, 20/06J76-

M sica
.

.

Pedro·"

'SOM SEIS FOI D'ESTAQUE!NA
;PROMOÇÃO DOS .ESTUDANTES

S�is, Si'. F.r'ancisoo Bérti, .a
tual p�les:iderrte da 'Câmara dos
Veveado:r:-es .de Iitajaí, q_uando
(j) ,mesmo J;Ilanifestou .a sua a-

1eg.tia: de estar :partioi;pandO da
pl!OInOção -d�' estudantes .gas
;pareªiSes, ,jib mesmo tempo em'
que colocava-s.e a disposição,oe tQ.<tlos de \<l.ffi modO �etal
na .e(Gad� l}l�aiana.

. ,

� �l?��: os p.Fomotol?.e:t\a .�e�sac\Qlla;1 ;n<lita,ua e .de
Ra.,J;:&�en.s �mbê� o .®n:j1:l.ll:��&m.�lS" _jIpe .marC'QU ia· '<Sua'
pa>HtI_Q�AA� 'CQm .uma apl'e�(}�t�çã.o �rjy�I,

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ÊXODO RURAL DE GASPAR
Não pretendemos aqui, Ia

zer um tratado sobre socío
logla rural, nem tampouco
jogar o setor peímárlo COD

tl'a o setor secundário; que
remos, tsto sim, fazer algu
mas considerações sobre o

que temos visto no municí
pio de Gaspar.
A grande falta de mão de

cbra rural, motivada pelas
constantes "vantagens" que
a indústria. oferece, levam o

trabalhador rural a abando
nar a agrícuítura.

Gaspar é uma cidade in
dustrial, ou está caminhan
do para isto, aliada ao fato
de estar próxima a Blume
nau e a Brusque, cidades ne
cessitadas de mão de obra
para suas indústrias, a ten
dência é sempre maior que
·0 campo deixe suas ativida
des agropecuárias para de
dicar-se � outras atividades,

à primeira v,ista mais ren

dáveis.
Ai surge uma pergunta:

E se todo mundo ficasse na

agricultura, haveria tenra
suficiente para todos? To
dos teriam oportunidade de
evoluir economicamente na

agricultura?

Claro que não. Ao setor
{)'l'imário sempre coube f01'
nccer o excedente de mão
de obra para o setor secun
dário . Com a difusão da no

va tecnologia agrícola, com

uso de máquinas cada vez

mais sofisticadas, tem havi
do uma mais rápida trans
ferência do homem do cam

po para a cidade, pois tem
sido, gerado novos exceden
tes de mão de obra rural. -

Mas não é só o exposto a

cima a causa do êxodo ru

ral em Gaspar . O que temos
visto é um meio

.

rural ne-

cessitado de mão de obra,
neutro do nosso trabalho,

de Ievar ao homem do cam

po novas técnicas para que
ele' melhore o seu nível eco-

Lo nômico e consequentemente
melhore também social e

culturalmente, umas das
barreiras a impedir esse de-

. senvolvímento é a falta de
mão de obra rural.

1\. cada dia mais gente a

bandona o meio rural. Te
nho um exemplo claro, ocor
rido a poucos dias. Um plr-n
tadcr de arroz, que colhía
anualmente seus 700 sacos

de arroz, resolveu simples
mente abandonar a agricul
tura para trabalhar na "fá
bríca". lEll.e mesmo dizia "Tá
vou. tírar meus Cr$ 12.000,0'0
por ano".' Ê claro que maãs
do que isto' ele nunca vai
pc 'eber, pois é uma mão de
oIlra desqualificada. Mas
vem cá, com 700 sacos de ã'r;

a (âma
VEREft..'lJ.üRES PA AREfNA. SOLICITAM
PROVIDlÊNCIAS À EMPRESA "BETA"

O vereador Osmar Melato na reunião ordinária do dia oi
to do mes em curso solicitou a Mesa desta Casa, para enviar
um ofício a Empresa Beta de Construção S,Â. pedindo a ma

cadamízação do trecho compreendido entre Barracão e Gaspar,
pois segundo informações que obteve a referida empresa irá e

fetuar o alargamento da estrada Gaspar-Brusque, em sua ex

tensão total, sem macadamização . E assim procedendo, e con

siderando as possíveis chuvas, os moradores de. Barracão e ad
ijadências estarão sem saída para lugar algum, o que trará
grandes problemas àquela localidade, O vereador Celso Huber,
apoiando o pedido feito pelo seu colega disse que essa medida
tomada pela Empresa Beta irá isolar os.moradores de Barracão,
que em casos de emergências estarão fadados a morrer por fal
ta de locomoção, tendo em vista que a rodovia é o único meio

de comunicação entre aquela localidade e outros centros urba
nos, E sugeriu que os trabalhos deveriam ser feitos, no míni
mo em duas etapas, proporcionando assim aos moradores de
Barracão e adjacências uma opção de saída. Por sua vez o ve

reador Antônio Dionísio SabeI apoiando esta reívíndicacão, te
ceu comentários sobre o prejuízo que vem causando esta medi
da a0S empregados e empregadores das firmas de Gaspar, Blu-

l'OZ por ano e com outras a

tividades ageícolas conco

mitantes, o rendimento a

nual deste agricultor sería
bem maior, se permanecesse
na agricultnra .

Concordo que nesta últi
ma safra os preços do arroz

não estiveram bons, que o

peso do saco passou de 45
para 50 Kg, que a atividade
agrícola pode ser chamada
de "loteria grioola", mas não
concordo de modo algum
com () abandono da agrícul
tura .

E para fínaíízar, cito um

pensamento Irêníco do CI'O

nísta fazendeiro Eduardo
Almieda Reis: "Que seria
das cidades, se os campos, a
Iêm de tud;o o que nos ofe
rece, ainda fossem altamen
te Iucratfvos?".
.. .. .. EhgO . Agr'0. José

Salomão Koericll

ra
menau e Brusque, que diariamente utilizam esta rodóvla pa:ra
chegarem aos seus locais de trabalho,

----.�---

OFíCIO' EIXPEDIDO - Por determinacão do Sr. Presi-
dente o ofídio n". 39/76, foi enviado a EMPRESA BETA DE
CONSTRUÇÃO S .A., contendo justificativas e pedidú ao eng ,

responsável pela fiscaiízaçãe do trecho Gaspar-Brusque, Sr.
Edgar A, Roman, urna solução viável para solucíenar 011 ame-
nizar as dificuldades apontadas.

.

. (
VOTO DE PESAR - Foram aprovados por unanímídade

os requerimentos, de autoria dos vereadores Osmar Melato e

Henrique Deschamps, respectivamente, solicitando voto de pe
sar pelo falecimente do Sr. Tomás Rongaglio e da sra. Maria
da: Silva, as famílias enlutadas.

APROVADA A LEI NO. 553 - Fui aprovada por unanimi
dade a Lei n". 553, correspondente ao Projeto de Lei nO. . .. _

11/76, de autoria do vereador Maurico da Costa, que dá De

nominação à via pública de iR:UA JOSÉ ZUCill, a via pública
transversal a SC-49, estrada de Brusque, ou seja a prímeira
rua do loteamento do Sr. José Zuchí Filho.

FABRICANTES DO XABREZ "IZA"

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

GASPAR - S!lnt� Catarina

Especializada em Confecções, Armarinhos em geral, càIçadQs e jóias.
Desdemil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAlAT1\RIA E I.OJA GASPARENSE DE PEDRQ zucm

Rua Inã. J0sé Beduschi 273 - fone 32-22-70 GASPAR - Santa Catarina
�. ... .............. wr 1IIIW'w. .. r...

", tOt
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Gas'parr eeeebeeá
,Ir po de teatro

Gaspar deverá receber nos,
llliÓx.imos dias 2-2 e 23 a visita
de um dos mais famosos elen
cos de atores do sul do país.
Trata-s� da Companhia 'I'ea
traI de Roberto Menghini, da

Fundação Teatro Guaira da

capital paranaense , Eles es

tarão apresentando em Gas

'par as consagradas peças MA,
RIA MINiHOCA (comédia, in
.famtil) e COlVIO lIflATAR UM
"FLAYBOY (comédia para a

tíultos) .

Essas apresentações terão

como palco os salões de Fes
tas <lo C01égi€l Frei Godofre
do, sendo a primeira no dia,
22 às 20,30 horas e dia 23 em
duas sessões às 15 horas -para @

crianças e às 20,30 horas pa
ra os adultos.
A vinda dessa companhia

teatral para apresentações eUI

Gaspar, deve-se a uma promo
ção dos formandos do Secreta
riado e contabilidade do Colé
gio Normal Frei Godofredo.
O teatro precisa tanto de

voce, quanto voce dele ...

Melhoramentos rias

estradas de Luiz, Alves
Para a execução de obras

em 18.500 metros de exten

são de estradas municipais
de Luiz Alves, foi assinado
recentemente no Palácio da

Agronômica, um convento

entre a prefeitura da cidade
e a Secretaria dos Transpor
tes e Obras, no valor de 185
mil cruzeiros.

'Ü convênio conta com re

cursos do Fundo Estadual
de Assistência Rodoviária e

prevê a execução, pela pre
feitura, de serviços de alar

gamento, retificação e re

vestímeuto nas estradas

municipais de eent;ro Ara
catas a Rio 0anoas; Centro
de Aracatas à, divisa com

-

o

municipio de Barra Velha,
via rr:ifa J. Wílbert e Braço
@-avião; Ribeirão do Padre a:

eenfu�o Ribeirão do Máximo
e Ribeirão do Máximo à divi
sa, com. Ilhota.

O deputado Júlio Cezar,
representante da região na

Assembléia Legislativa, du
rante a solenidade falou do

empenho do Governador em

alcançar os objetivos prop, \

tos no setor rodcvíárío . Res
saltou-o fato de Konder (Reis,
mesmo em repouso por or
dem médica, estar presidin
do a assinatura do convênio,

-

Agradecimentos
, O prefeito de Luiz Alves,
Orlando da Silva, e o presi
dente do Diretório Munici
pal da Arena, José Albe,rto
Gonzaga Simão, agradece
ram em nome do município
o apeío.do �ve!rij.ador edes
tacaram a importância das
obras para a região.

.

Estiveram presentes, o vi
ce-governador, Marcos .. .

Buechler: o .secretárío do,
Oeste, João Balvite Paga
nella, dos, Transpostes- e. O�
bras, Nicolau Fernando Mal
burg, da /Fazenda, Ivan. 0-
reste Bonato, chefe do Ga
bínete Militar, Décio J;osé do
Lago, líder do geverno e da
Arena na Assembléia Legis
lativa, deputado Nelson Pe
drini e o deputado Júlio Ce
zar.

INOOS"FRIA SENEFIC1ADO'RJA
GASPARENSE S.A.

BENEFICIAMENTO E G'OMÉRCIO DE
ARROZ

Organização fundada em 30 de
maio de 1941

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

ARROZ

�"?
NO
# I��

eletronízado 1-
�--.o' ....

'/

NOSSO
Domingo, dia 13, celebra

mos a Festa da Santíssima
'Frindade. Após a Festa da

Páscoa, da Ascensão e de

Pentecostes, a Igreja cele
bra com ênfase especial a

Santíssima Trindade: Deus
Uno e Trino. Origem de tu
do quanto existe. Quando
fomos batizados, nós o fo
mos em nome do Pai e do
!Filho e do Espírito Santo - l'

-t-
Dais Seminários com

mais vocações na Coréia '

Seul (cíc) - Tendo atual
mente 41611 seminaristas
maiores, a Coréia do Sul vê
aumentar o número de suas

voeacões. Deis semmanes

estão em funcíonamento,
um em Seul fundado em 1887

por padres das Missões Es

trangeiras de Paris, e o ou

tro em Kwang-ju, rundado
em 1962 pelo jesuíta Harold'
W. Henry, cuia congregação
permaneceu na direção até
1969. Atualmente os dois se

mínáríos são dirigidos por
representantes do clero dio
cesano.

ENCONTRO

-t
Cristo está às partas
do, p�vo 3X& Pf�a
Buenos Aires (cic � - "0'

maior pecado de nossa cons

ciência nacional não consis
te precisamente numa me

nos justa distribuição dos
bens ou numa dolosa admi

nistração monetária. <:)
'maior pecado foi arrancar

Deus do rico coração da nos

sa juventude e ter-lhe im

posto a ditadura da anar

quia moral n. Esta anrmacão
foi feita por Dom .Adolfo -·S.
'liortolo; Arcebispo de Para
ná, Argentina, ao falar de
seu pais, manifestando es

peranças de que este comece
uma nova fasé", poi s até ago
ra "padece e sofre sua sex

ta-feira Santa".
Chamado - Disse ele qB.e

a. corrupção moral chega à
raiz da consciência e que e

xemp'os típicos são o cine
ma e a pernagrafia, "que
corrompem de maneira su
til e pérfida, corrupção con
tra a qual não há sanções".
Mas, afirma, "às povos, co
mo os �omens, são livres pa
ra. aceitar a salvação que
Cr sto lhes oferece, ou re-

chaçá-Ia. Cristo está às

portas do nosso povo e o ch�
ma para lhe oferecer o no

transbordante de sua vida" .

.lo

-1-

Bíspcs procuram
p!l(}feS:�lÜ:l"eS de teol()gia
Dar-E's-Sa1am (cic) - A

Conferência episcopal da

Tanzânia se dírígíu ao Supe
rior Geral dos Capuchinhos,
Padre Pascoal Riwalsky, co
mo também ai outros institu
tos missionários, soücitando
lhes professores de teologia
para os seminários do país
<i}ue têm numerosos estudan
tes. A resposta foi negativa
devido à falta de pessoal.
-TanzâRia. atualmente, se

encontram 135 capuchinhos.
Há apenas dois padres que
ensinam teologia, um suíço
e um holandês. Há no país
4 seminários maíores regío
nais.

I

-t-
Maior presença de

leigos nas, repaetições
do Vaticano
Roma (cic) - Dom Gio

vanni Benelli, pró-secretário
de Estado da Santa Sé, de
cIarou que previu uma' cres
cente participação de pes
soal> leigas no governo cen

tral da Igreja. "Quando
cheguei à Secretaria - dís
se Benelíí - logo depois da
última guerra, nenhuma
pessoa leiga ocupava um

posto de responsabítídade
no governo centrá} da Igre
ja. Hloj� temos funcionários
e subseeretários que são ci
vis. Um dos subseeretáríos
é uma senhora. Isto repre
senta uma mudança e con

tj,nua�á. Contudo, � parti
cipaçao de leigos deve cor

responder, �o seu próprio pa
pel especínco como Iarcato.
�eve ser uJTI. serviço que utí
líze suas. habilidades dístír»
tívas, com-petências. e caris
mas".

-t-
Wasrungton (de) - li

deres religiosos americanos
estão Redmqo ao Presiden
�e . �ord e ao Congresso que
U:-.;,lclem uma campanha na
cíonal- para a reconciliação
com o Vietnan.

.. F. Geraldo Freib21'O'ero

CEVAL agt'� industrial s.a,
CAIXA F!OSTAL45 ,89110 G.4.S_P.A:R, se - BRASil

B�NIfF.ICIANDO SOJA

PA�A O B-RASft. INTEIROe
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Fínalment está acabando o tempo
em que'e tr asfalt da, para ovo,
era sinô i o d estrada federa a

- "Siga pela estrada de barro até chegar na FEDERAL:'
A informação era comum no interior, quer o caminho pavimentado

fosse construído pelo município ou pelo Estado.
O Programa de Transportes do Governo do Estado de Santa Catarina,

está contribuindo para acabar com essa idéia errada.
1.107 km de rodovias sendo implantadas e 1.756 de estradas em

pavimentação, num investimento total de Cr$ 3.307.730.000,00,
eis os números e as cifras que vão integrar Santa Catarina,
desenvolver regiões produtoras, movimentar nossos portos,

acionar o potencial de nossas empresas e dar trabalho à mão-de-obra

_
não especializada e especializada. . I'

I: o leste abracando o oeste catarinenses unindo-se cada vez mais
pelo intercâmbio sócio, eco�ômico, cultural que só o encurtamento

das distâncias proporciona,ex:
x
LU

111111111 ENCURTA li)E) mSTÃ IASGOVERNO D0rESTADO.' DE �NTA\CATARINA
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ESTADO DE SANTA OArl'ARINA

Prefeitura Municipal
'de Gaspar

EDI'l'lAIL DlE CONOORR'ÊNC1A PúBLICA N°. 01/7&

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 Prefe'tura Municipal, à Praça
Getúãio Vargas, concorrência pública, que se realizará nos

termos do presente Edital, na seguinte forma:

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

Rua Prefeito Leopoldo Schramm, numa extensão de 5.000

m2 (cinco mll metros quadrados), compreendendo os servi

ços de mão de obra, fornecimento de meio fio e paralelepí-
.

pedos.
TI - PROPOSTAS

a) As propostas deverão ser entregues na Secretari!
,

da: Prefeitura, até às 16,00 horas do dia 25 de ju-
-e

nho de 1976 as quais serão abertas às 17,00 horas
do mesmo dia, no Gabinete do Prefeito na presen
ça dos concorrentes ou seus representantes legais;

b) As propostas deverão ser entregues em tres vias
datiJografadas, sem emendas, rasuras ou entreli�
nhas, datadas, e os preços devem ser dados por u
nidades, em algarismo e por extenso, incluso de
ímpostos;

c) O prazo de e.Eltrega da obra e condições de paga
mento deverão constar na proposta, através de
um cronograma f.ísico-financeiro.

, a)
b)
c)

d)

e)
:ll)

g)

III - DOCUMENTACÃO
Certificado de Regularidade do INPS'
Número do CGC e CPF'

'

. ,

Prova de quitação das fazendas: Federal, Estadual
e Munícípal ,

Prova de que a firma ou razão social esteja legal
mente reg.:strada na Junta Comercial do E'stado;
Prova de que votou no último Pleito eleitoral'
Prova de quítação do Imposto Sindical, da fi�a e
dos empregados;
Declaração dá 'p:oponente de que aceita integralmente as condlçoes estabelecidas neste Edital.

IV - JULGAMENTO
A concorrência será julgada por uma Comissão
de tres membros que serão nomeados por portaria
ant,es da abertura,d�s propostas .

Apos � d::;ta e hO�'ano estabelecidos, nenhuma pro
posta sera 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)

b)

c)

A Prefeitura Municipal de Gaspar: reserva-se o di
reíto de aceitar total ou parcialmente as propostas
ou ainda anular a present-e concorrência no todo

- ou em parte, motivadamente e com justa causa

independente de dnterpelação judicial ou extrà.�
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 ailixado na portaria da Prefeitura Municipal e pu
blicado em jornal de circulação regional .

.

Gaspar, 25 dê maio de 1976.
.

Osvaldo Schneider . Prefeíto Municipal

d)

e)

.------------------------
......

,

__......--

SIVALDO
REPRESENTAçõES F. DECORAÇÕES

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

Mão i:le obra especializada
Rua José Honorato Müller, 145 - Telefone 32-215f

Com Aldo Ppl'eil fi. - Gaspar-SC
----------�,-----�-----------�-----==-----

R o
PONTO DE ENCONTRO DE ANJGOS

Rua Itajaí nO 610 - GASPAR - Santa Catarina

.. r:
.

II

II
li Móveis Gamba

II

30 ANOS FABRICANDO MÓVEIS DE TO'DOS OS

TIPOS PAf�. SANTA CATARINA - PARANÁ
°E RIO GRANDE DO SUL.

Telefone 32-22.67 - GASPAR

JUIZO DE DIREITO DA COMARe A DE GASPAR

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS

aOM o PRAZO lHE 20 DIAS

o Doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de- Direito da
. Comarca de Gaspar, Esta?o de. Santa Catarina, na forma

da lei, etc ...
FAZ SABER a quem o presente edital com o prazo de

2tl· dias vir ou dele conhecimento tiver, que por parte de
HILDA DÊ SOUZA, brasileira, solteira, maior, d!.(]) lar, resi
dente nesta comarca, foi requerida uma Ação de- sucapíão
sobre o imóvel abaixo descrito: "Uma área de terras medin
do 41.627,26 m2, que se confronta ao norte, cera 879,40m
em terras de Daniel Alves de Andrade: ao sul. com igual
medida, em terras de Silvio Schmitt; a leste, cor 47,90m.
em terras de Silvio Schmitt e a oeste, com igual edída, em
terras de Lázaro Strommer. Na referida ação fOO proferido
o seguinte despacho: UI - Designo o dia 16 de julho de

1976, às 10 horas, para a audiência de justificação de pos
se; 2 - Cite-se pessoalmente os confinantes e pO.I edital os
.ausentes incertos e desconhecidos com o prazo ,e 20 dias
a contar da primeira publicação no Diário da Jmstíça, afi
xando-se cópia no lugar de costume. 3: - Ci tínque-sa
por carta para que manifestem interesse na causa os re

presentantes das Fazendas Públicas. 4 --< Intime-se o M,
Publico. :EJrn 4.3.76. (as) Eleazar M, Naseímenso. Juiz de
Direito.

,,,.,, E para que chegue ao-conhecímento e todos
mandou o MM. Dr. Juiz expedir o presente editail., que se:

, rá afixado no lugar de costume e publicado na iorma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Gaspar, a � dez dias
do mes de maio de mil novecentos e setenta e sers. Eu Eu-
lina L. Silveira, Escrivã, o escrevi.

'

Gaspar, 10 de maio de 1976.

EIleaq;arM. Nascimento - Juiz deDirei
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Fat0s,' Gente & Cia.
*

. Informação. *
Transcrição do art. 299,

?a Lei n". 4.737, de 15 de
julho de 1965 (Código Elei
t01'�): "�ar, oíerecer, pro-
meter, solicltar QU receber
para si ou para outrem, dá�
díva, ou quaTquel' qtltra van
tagem, para obter ou dar
voto, e para consegu'r 0\1
p1'0J;neter abstenção, ainda
,qu,� � o�el'�a não seja acei
.ta e crune sujeito a pena
de reclusão de até quatro a

nQ� e pagamel)..to de cinco a
,

�gll;lmze dias-mutta.
* Em BlmuelJau *

Na cidade-jardim não se

pergunta qu�m ganhará as

,e,leições: se ARENA ouMDB.
A }ill'eocu@ação dos blume
nauenses é saber se o nOVQ

prefeito do Município será:
Renato Vianna ou Milton
Pompeu. Após a convenção,
ocorrida no dia 11, próximo
passado, o MnE blumenau-
.ense mostrou, de maneíra .

�nuJGo clara, a Importâncía
democrátíca pelo acesso ao

!poder: a batalha para. uma
candidatura se processa AN
TES de uma convencão: nE
POI�, o ,<[ue importá é�' H
Jj.ião €l.� forças no sentido da
�qnqu,ista da vitória para o

Partido. Ela está assegura
da:

,

* Em Gaspar ',k

Dois acontecimentos me
recem o apoio da comunida
de: 1) a Fes.ta de São Pe
dro, no final de [unho: nos
sa festa tradicional, >

que a

traí 1;11ui ta gente de fora e
.

<que precisa 9ã colaboração
ge cada gasparense- 2) a

Fe,s'ta do .4�TOZ, e.I:TI ünaí çle
[ulho, .qu.� ,sign.i.f�ca a nome
..nagem popuíar �QS agrícul-
tores do Município. Tanto

; .

IIM.RIO D-ESpmAMPS

uma cerno outra indepen
dem de qualquer posição
partíárla; e é necessário que
assim seja.

* ilIomenagem *

Dona Maria oEi isa Des

champs, petropolitana de
nascimento .e formação, de
dicou ainta anos de sua vi-
da ao magistério primário
em Blumenau, Belchior Cen
trai e Belchior Baixo. Dedi
cou e contínua dedicando
parte de sua vida à forma
ção religiosa de muitas cri
anças na região. D;a 17, 5a.
reíra, completará O anos de
vida, anos consumidos em a

legrías e tristezas: o colu
nista manifesta puhl'camen
te os seus sentimentos de
respeito' e gratidão à idosa
senhora. Muito obrigado,
mamãe!

* Rápidas *
.
,Candidatos a Prefeito em

Gaspar: Sany Donald e Vat
mor Bedusc_hi, pela ARENA;
Bernardo Leonardo Spen
gler e Luiz Fe:rna�dQrPOlli,pelo MDB. São ca.dwdatos
certos. • Novo ,Colégio Nor
mal em Gaspar é uma ne
cessidade urgente. Por qU8
as obras estão paralízadas>
• Drenagem e canalizacão
do Ribeirão Gaspar Grande
deixam tranquilos os morar
dores da região, .Outros rj
beirões receberão .0 mesmo '

tratamento, • Candidatos a
vereador do MDB foram es
eolhidos entre as lideranças
naturais das várias comuni
dades do MWlicíp·o:. é hora
de pru:tic,ipaç&o de 'tod0s, •
Frase .da semana: "Para tu
ao há um-tempo. .. ':I'em}!lo ,

para a�lrar, pedras e tempo
para �Junta-las" (EClesias-
tes 3,5) ,

.

,I r

GAZETA DO VALE .Págína 7

1.3nçado novo cil rI'o
DO lDere na io'oal

Morrs Brasileira está cons

truindo uma unidade de ta

bricagão no munícípío de In

dadal, devendo estar operando
com sua fábrica naquele mu

nicípio a partir de março de
1977,

. A PhHip Morris Brasileira
S.A. de Cigarros, .acaba de
lancar no mercado nacional
umá enova marca de cigarro.
Trata-se do Ga'axy, que se

gundo especificações técnicas
da própria eompanhía, con

têm teor' de alcatrão e nico
tipa interior a qualquer outro
cigarro com filtro comercalí
zado .no país, mas que possui
um sabor que satisfaz, tra
tando-se de uma categoria de
cigarro ínteiramen te nova pa
ra o consumidor brastleírc.

.

Por outro lado, a Ph'Iip

Com relação ainda ao lan
camento da nova marca de cí
garres, GALAXY inídialmen.
te será comercialízado em S.
Paulo, devendo para os próxi
mos meses iniciar sua comer
ciaIizacão nos demais Estados
da .F'ecÍér�ão.

'Conti Verde Vale
Agropecuária Ltda.
llelando permanentemente para maior produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho.

Distribuidor exclusivo para o V�e do Itaj.ai, de OON
;rIBRfosrt, R�ÇÕE6 E C0�CENTRADOS.

Procure Conti Verde Vale Agropecuána Ltda. - Rua
Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 <Entrada para o clu
be 25.de Julho) - BL�AU-Se.

l-1\lRARIA E BAlAR SJlVA �
SQUVEN:IRS S.A.

Rua Aristiliano Ramos, em frente' a

Igreja M,atriz de Gaspar.

NOTf.CrAS ,DA JUNTA
DE SEJ�'VIÇO &ULfTAR

A Junta de Serviço Militar
de Gaspar, comunica aos jo
vens da classe de 1958 e ante
riores' ainda em débito com o

Sel'v�çQ MiJitar, que o prazo
pa..ra o Alistamento Mút�ar
termina Impreterlvelmente di.a
30 do corrente, sem o qual.os

fadtos9s ficar,ão sujeitos as

penahdades previstas no Regu
lamento da Lei do Serviço Mi
litar.

JSM, de Gaspar-Se em 03
de [unho de 1976.

'

Luiz FeJ.'uando Poli
Secreto. da JSM.
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GÊNEROS ALIMENIICIOS APODRECEM NA
ESCOLA BASICA ·HONÓRIO�- MlRANDA·-
A EscO'la Básica Honôrio

Mil'anda eontínua se ressen

tãndo de condições para o fun
einnamente de sua cozinha, a
nexa ao estabelecimento, e que
sempre destacou-se em Gas

par, pelo perfeito atendi
mente que sempre dâspensou
aos alunos que frequentam a

quele tradicional edueandá
riO', Atualmente a cozinha não
está funcionando PO'r faltar
uma cozinheira que se respon
sabilíze pelos gêneros alimentí
cios e deles se utilize para O'

preparo de alímentos que ser

vem corno merenda escolar ,.

A falta dessa coztnheíra tem
ocasionado um g-rande desper
dicío de gêneros alímentícios,
que continuam se deterloran
do, sujeitos ao abandono, às

intempéries e aos ratos, pois
desde o início das aulas no

período letivo de 76, que a es

cola se encontra em falta de
uma pessoa que administre a

merenda escorar às crianças.
É importante considerar que

em anos anteriores a referida
merendeira era paga PO'r uma
empresa local em vez de rece

bel' subvenções da Secretaria
de Educação, CO'ID-1) seria .110'1'.

mal .. AgOIra, como era de se

esperar a referida empresa re

solveu não mais proceder O'

pagamento da encarregada,
motivo porque O' Oírcufo de
Pais e Mestres do Honório Mi
randa continua apreensivo,
esperando que o ôrgão compe
tente, manifeste-se em torno
da solução do prO'bl(."la,

.,,,

Pa,róquia já elaborou programa
para festa de São Pedro Apóstolo

Os festeiros e o Conselho Dia 27 missas às 7,30, 9,00 e

Paroquial da Paróquia de São H� 30 horas,
Pedro Apóstolo já estão distri- Ás 9,00 horas Missa Solene,
buindo os co�vites_para a Fes- com a presença dos Festeiros,
ta do Padroeiro Sao Pedro, A- Coro Santa Cecília e Clube
póstolo da Paróquia de Gas- Musical São Pedro. Após esta
par, que realizar-se-á no dia missa solene, terão início os

2: de junho próoci�o, oportu-. festejos externos no pátio do
n�dade em que sera desenvol- Colégio Frei Godofredo,
VIdo um . extenso programa, As 21 horas do dia da festa,
prevendo Novenas de Prepara- será feito o grande sorteio de
ç�o às 19.horas, a, par�ir do valiosos prêmios,dia 18 de Junho ate o dia 26, Serão' festeiros desta Festa
sendo que, logo após as nove- de São Pedro Apóstolo, os ca
nas havera festejos externos sais Valmor Beduschi e sra, ;
c?m quentão, café, pinhão, Rui Zlmermann e sra.; Máriobingo, etc, Zimermann e sra. ',' Leopoldo

Dagnoní e sra,; Erasmo
Dia 24 à noite haverá Festa Schramm e sra. e João Bei-de São João, com fogueira, ler e sra ,

·VARIAS
HABITASUL

tA empresa de Crédito Imo
biliário S.A., Habitasul, es

tá presente em Blumenau pa
ra gaudio de sua gente,
A Habitasul é uma empre

sa de grande vulto, cuja sua

maior atividade é captar re
CU1'SOS com os objetivos hu
manos de sempre engrande
cer as pessoas de menores

recursos na obtenção de sua

casa prôprla ,

Os [ornalistas do Vale fo
ram reunidos no Tabajara
para um jantar e dias após,
inaugurada a sua agência a

rua 15 de Novembro .11'0, 8010
(mui bem instalada, cujo
gerente,. O' nosso amigo Car
valho, com uma equipe de
competentes auxiliares),
EStá assim a Habitasul

presente na capital econô
mica do vale do Itaja\Í.

--'e--

GAZETEANno
O� particular amigo

Luiz Soares, dJiretor da Di
CESC, da Capital do Estado
fez anos há poucos dias. Co
mo na ocasião não foi en

consrado no seu gabinete,
daqui vai o nosso abraço
deste colunista que O' cha
moo de estar "gazeteando",
isto num papo que O' mes-

ü.

mo manteve com o mestre
Oscar,

--.--

CONVENCÃO DO �
A convenclo do MDB, deu

a maioria para O' prO'ieSSOT
Pompeu na vizinha ,cidade
de Blumenau, por isto ele
sai na legenda como "eme
debê um", ficando na linha
dois O' dr, Renato Vianna,
que está com O' seu esquema ,

montado para as umas de
15 de novembro prôximo .

--e--

MARLENE 1090
A funcionária da empresa

que confeciona este jornal
Instalou um aparelho de te
Ieíone cujo número é ",.
22-1090.

--e--

GASPARi SEMPRE
PRlESENTE

Gaspar sempre presente
nos pleitos políticos, OMOS
que é governo tem tres can

didatos a Prefeito, quando
outros municípios vizinhos
lutam de vela acesa para
encontrai' quem queira a

parecer para ser candidato,
pois ao que tudO' indica, na

vinhança a "cana é dura"
para se substituir O' MnE,
no comando da· politica mu

nícipal.

Em' Pomeroàe decisão
do Toca Centenário•

Numa partida que apresen
tou diversas emoções, Gaspa
rense Esporte Clube e flores
ta de Pomerode, jogaram no

úãtimo domingo na cidade do
zoológico, quando o resultado

.

oficial não apresentou abertu
ra de contagem. Aos 25 minu
tos do segundo tempo, o- joga
dor CarLinhos do Floresta foi
expulso de campo, por ter a

gredido o juiz Alécio da Silva,
da LBF, a socos e pontapés,
No próximo domingo (hoje),

novamente ambas as equipes
estarão se defrontando, com

força total, devendo se regís
trar a presença maciça dos
desportistas da região, que es

peram que nesse encontro se-

"Não adianta procurar, .

melhor que CAFÉ BEDUSC'ID,
você não vai encontrar, .

SILVIO SCHRAMM DIP,LOMAiD·O EM
ADMINISTRAtÇÃO HOSPITALAR

No último dia 15 de maio a- A solenidade de' encerramenconteceu a solenidade de en- to foi no Salão Nobre da '.',.

cerrame!3'�o do �o. Curso. Livre UFSC, sendo que após a forde �dnum,�traçao !l0spIt�lar, matura, realizou-se um jantardestinado a formaçao de Ad- no Lira Tênis Clube, com a

�U:Istradores, ,em nível s�pe- presença de todos os particíl�OI, desenvotvído na Umver- pantes do curso e convidados
sidads Federal de Santa Cata- especiais,rma.

Ao regressar da capital do
Gasp��' esteve represe:t;tada Estado, após receber o diplono
. �e�end.9 curso, atrave� � ma competente, o Sr. Silviopar tIcIpaçao do Sr, SIlvIO Schramm foi recepcionado porSfhrl'lm, admi�istrador do !FIos amigos em Gaspar, dentre osp tal e Matern.Idade Nossa Se- quais grande número de fun-nhora_do Perpétuo Socorro, cionários do Hospital,

S�--------��-�--�--� �M- ���n�-������----�------__�.__�AGIQ(RlA�LEiA uM éONSELHÕ D'É-üMA nÕiNA 'ElE CASA QUE ENTE�E DAS COISAS:

Cafê· B·ed usch •

I
Rua Augusto Bedusehi 59 - GASPAR-SC,

ja conhecido o ganhador da
Taça Centenário de Jaraguá .

Caso não haja vencedor neste
encontro, então será realiza
da uma nova partida em cam

po neutro, provavelmente em
Timbó.
Ambas as equipes já estão

escaladas para o encontro de
logo mais, devendo o Esporte
Clube Gasparense jogar com
Panga : Pedrinho, Vilson, Zezo,
Teco, Dario, Marquinhc, Es
curinho, Bali, Godofredo, e

Nego.

o Floresta deverá ir com Si
do, Cascudo, Goeder, Vitor
Guido.' Schwartz, Veiguinha:
Ademir, Adernar e SChreiber,
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