
A Biblioteca gó'ij:Jlica Municipal
'Dom Daniel Host'ns, antigo coreto
da Banda Musical São Pedro, Inau

gurada dia 18 de março do ano pas
sado já está com 15 meses de fun
cionamento a servíco da comunida
.de gasparense ,

A peputação lembra com sa�
dades o velho coreto, mas ao ver a

be'eza estét'ca do prédio que abriga
milhares de vo'umes que compõem
a nossa biblioteca e ma's uma sala
de leitura, com capacidade para a

'proximadamente 50 consulentes
sentados, sente então que a mudan
ca foi válida.
J

Hoje mais de quinhentas pes
soas utilizam mensalmente os ser

vicos da Bíblioteea ,

J

A bibliotecária Luizita Pamp'o
na que auxiliou na organização da'
Bíblioteca, continua sendo a res

ponsável pelo bom atendimento aos

que tem sede de saber,
De parabéns a juventude gas

parense .

c ore to a

cultural

Maba: Campeão de
o jovem gasparense João

Carlos Maba, acaba de con

quistar o titulo de campeão
Brasileiro de Judô o Numa
campanha muito bem sucedi
da, este jovem vem conquis
tando medalhas desde 1973,
quando dá sua participação
nas Olimp1.adas do 'Elxélocito
em Recife, conseguindo o prl
melro lugar na sua cate�o�'ia
.(mei.o pesado) Em 1974 0-

brasi lei ro
Iímpíada do Ex€rcito em Bra
sília classifica-se como vice
campeão, em 19�5 campeonato
das FOl:Ç�S .All'madas consegue
o segundo Iugar na categoria
meio pesado, segundo Iugar no
absoluto e prímeíro lugar por
equipes
Neste ano de 19'76, João Car

los Maba, o gasparense que
serve no 23 BI como cabo, vai
a Brasília e traz para Santa

Catarina, as medalhas de:
Campeão da eategoría (meio

pesado) ; Campeão do Absolu
to; Campeão p.ol' equipes.
De pa:rabéns o cabo infante,

de parabéns o filho de Gas-

Ju
A.

O
, .

par, de parabéns o judô de S.·
Catarina, por conta» com ('-5..

te atleta, que tão bem repre
sentou o seu Estado, a sua cio
dade e a sua guarnição.

sitária ; Pedagógica e Univer
sitária, praça D.l , Gaspar
106 3a. sobreloja.
Psicologia da criança, de

Leonard Carmíchael, 28'31 pá
ginas, volume 3 eordenação da
edição brasileira de Samuel
Pfromm Neto, Editoras da U
nívers'dade de São Paulo .e

Pedagógica e Universitária,
1976.

Segundo I{) gerente Hilário
de Souza, e a máquina por
ser automática e pela sua ca

pacidade de produção, propi
ciará eficiente atendimento aos
client� da Impressora,

Impressora 'Grafica t
se modernizando

Livro da série de Psicologia
da criança que trata dos as

pectos mais Importantes para
a co 1�eensão adequada do
desenvolvimento normal in
fantil e dos problemas e anor

malidades que ocorrem duran
te esse desenvolvimento. O

presente volume trata do pri
melro ano de vida e as expe
riências iniciais. Endereça das
editoras USP, Cidade Uníver-

Gasparense Esporte· Clnb, tampe--
da Copa Centenário de Jaraguá o ui
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Acaba de ser instalada na

Impressora Graficart Ltda, .

com sede à Rua Eurico Fontes
n". 50, em Gaspar, uma mo

derna máquina de impressão,
marca Grafopress, procedente
da Checoslováquia,
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IDOSOS DO INPS E
DO FUNRURAL
DEVEM TER
AJUDA IDENTICA

Brasilia - O senador Nelson
Carneiro (MDB-RJ) dirigiu a

pelo ao Presidente da Repúbli
ca e ao Ministro Nascimento e

Silva, da Previdência Social, no
sentido de que seja equipara
da a ajuda mensal das pessoas
com mais de 70 anos, ampara
das pe o INPS, às que recebem
o auxilio do FUNRURAL.
Segundo Carneiro, os ampa

rados pela Previdência Social
percebem 227 cruzeiros men

sais, enquanto as do Funrural
recebem 267 cruzeiros, portan
to 20'% a mais, "uma diferen
ça que representa muito, além
d eque as duas classes mere
cem igual tratamento".

GAZETA DO VALE Domingo, 27/06/76

Cerealista comprou soja
roubada de seu deposito

A Cerealista Trevisan, que

comercializa cereais no mu

nicípio de Frederico We-;;t

phaleri (Rio G. do Sul), fei ví
tima de um golpe aplicado por
tres de seus empregados, Cel

so A'barello Venerai dos San

tos e seus filhos Antônio e

João Carlos dos Santos são os

acusados,

Trabalhando na carga e des

carga dos caminhões, eles pla
nejaram o golpe. No final da

tarde, na saída do serviço, os

tres eram os últimos a de!n:ar

a Cerealista Trevisan, mas an

tes abriam uma das po.rtas,
que ficava apenas encostada.
A noite, OS desonistos voltavam

com um caminhão dirigido por
Celso Albarello e roubavam

cerca de 15 sacos de soja, que
no dia seguinte eram vendidos

à própria Cerealista Trevisan.
A direção da firma vinha, no

tando a irregularidade, até

que um dos gerentes, ficou de

plantão e viu a chegada dos

ladrões. Usando um radio

transmissor, o gerente se co

municou C0m a polícia, que
conseguiu prender Celso Al

barello e Veneral dos Santos.

Antônio e João Carlos, filhos
de Celso, em Palmitinho, no

interior do município. Os tres

acusados estão recolhidos ao

Presídio Municipal, a dispo
sição da Justiça.

FABRICA DE

ESQUADRIAS E
MóVEIS DE FERRO

SEGURO PARA VITIMAS DE
ACIDENTES COM ONIBUS

Brasília - A Com'ssão de Le
gislação do Senado aprovou
projeto do senador Franco
Montoro (MDB-SP), determi
nando que as empresas de
transporte co'etivo intermuni-

GASPAR

cipal, interestadual e interna
cional serão responsáveis pe
los danos sofridos por seus

passageiros, em decorrência de
acdente com o veículo trans
portador.

REDUÇÃO DA
JORNADA DE
TRABALHO:
MULHER GRAVIDA

Bras:lia - Com base em pa
recer favorável do senador
Mendes Canale (ARENA-MT),
a Comissão de Legislação So
cial do Senado aprovou proje
to de autoria do Senador Nel
son Carneiro (MDB-RJ), que
reduz a jornada de trabalho da
mulhre grávida, de oito para
seis horas, após o sexto mes de

gestação. .

Mendes Canale aeetou o ar

gumento do autor, de que a

medida visa preservar a ínte

gridade física da mulher, jus
tíücando-se, pois, a interven
ção tute'ar do Estado em de
fesa .da mulher que trabalha
profissionalmente, não apenas
pela sua maior fragilidade fí
sica, mas, sobretudo, pela fun

ção que.desempenha como per
petuadora da espécie.

ADIOIONAl PARA
TRABALHADORES'

Brasília - O senador Orestes
Quércia (MDB-SP) apresentou
projeto, que institui adicional
por tempo de serviço aos tra
balhadores regidos pela CLT,
única fórmula - no seu enten
der - de valorizar a atuacão
funcional do empregado e cor
rigir injustiças salariais.
Segundo a propos'ção 'do re

presentante paulista, o adicio
nal seria progressivo, passan
do a integrar o salário do tra
balhador e acompanhando
suas even tuais oscilações.

Brasília - O plenário apro
vou !'edação final do projeto

ft, ddatca�raa dos Deputados, que
��

e ermma suspensão do paga
ii m�nto da� l?restações dos írnó-
�c V�lS adquírídos pejo S;stema
ii Fínanceíro de Hab'tacão em
� caso .de morte presumid� de

adquirente, reiniciando-se no
ponto da para1jzacão, �� ele
r�aparecer, COIT�gido moneta
rtamenta o saldo, mantido o
numero de prestações entãorestantes.

�\5��Z�!i���iaia���·�·�.���i������!ia�! ��!i�g�i .���i��i���a��:�����r��� ���Ó�· ;••••�:�� o�-, � ...0; .: �'��;���3����"· .s��;�;���.�;�i�....�;����� SITUAçÃO DO IMOVEL��
,

..

----_._-'_._-----+-."'-�"";.,.-"--.
-_.-_...-. '" �

�� • � �� �'I i!

;i p EM CASO DE MORTE
H •

H PRESUMIDA

CEVAL agro industrial s.a,

Rua Itajaí 607 - Fone 2271

CAIXA POSTAL45 89110 GASPAR, SC - BRASIL
BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO.
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Fatos, Gente & Cia.
n·ARIO DESCHAMPS

• SOBRB FESTAS Assunto em pauta. discussão
e entendimentos prévios para
contrato entre' capela e rete-'
rida secíedade, no sentido de
locação dos irnóveis da 'cape
la para as festividades da
soc'edade, que; até o momen

to, funcionava no salão de
proprredade de Bento Ga -

cia , Frei atacar Prinz, pre
sente à reunião, levou a bom
termo os entendimentos. Re
sultado: dia 24 de julho terá
lugar o primeiro baile dá so-:
ciedade no salão da Capela',
Será uma experiência,

Gaspar está vivendo de
ponta. a ponta urna séríé de
festas, A de Santo Antônio,'
em Gasparinho" se destacou
pelo trabalho conjunto da co

munídade local e da popula
ção que a prestigiou: a renda
ultrapassou os Cr$ " " "

50, oóo.oo. No Bela Vista, a

festa de São João já se tor
nou tradição: os responsáveis
pela Capela, local prepararam! com carinho o casamento

� na-roça, a quadrilha a to
gueira e demais dívertírnen
t@s!, 'o sucesso foi eompíeto:
a renda beirou os Cr$ " ,'".
10.'0'00)0.0, 'Em Belchior Alto,
a festa do Sagrado Coração
chamou a a tencão de todos
os gasparenses:

�

foi marcada
sobretudo- 'pela : presença de
po'íticos, de ambos os parti
dos.

•

.

RÁPIDAS'

Muito sucesso nas apresen
tações da Companhia Teatral
de "Roberto Menghini, no Co
légio Normal Frei Godofre
do; na 'semana que 'passou.
O teatro educa e Frasede 0-
tair Becker, senador da A

I RENA:"A ação' do Governa;
dor Konder Reis está levando
a Arena rumo da vitória: a-

Mas as festas não termína- gora só bastg..que Deus não
ram . A de São Pedro, maior nos atrapal�. e Foi uma
acontecimento religioso e po- alegria à parte a festa de des
trair .não só os gasparenses, pedida da rainha .da Socieda
pular do município, deverá a- de Recreativa Familiar Alto
mas também gente de outros' Baú: Maria Mette, esposa do
municípios. Os festeiros, sob sr. MaX' Mette, residentes na
orientação do vigário Frei Cananéla, 'recebeu muito bem
Geraldo Freiberger, prepara- os que compareceram .• Por
ram a grande festa com mui- falar em Cananéia: Elemar
to cuidado, Esperemos os re- Feliciano será o candidato 10-
sultados. '. No próximo dia cal a vereador, pelo MDB.
3, sábado, a Escola Munici- Ainda moço, tem o apoio dos
pal de Estrada da Carolina moradores da região. ê Aos
estará recebendo a todos pa- amantes de um bom livro, cá
ra a sua festinha: os respon- vai a sugestão: "ZERO", ra
sáveis convidam. mance de Ignácio de Loyola

Brandão, um' nome que mar
cará a literatura brasi'eíra
ao lado de Machado de Assis,

Após vários' meses de tra- Graciliano Ramos, Mário de
balho de base, junto à popu- Andrade e Guimarães Rosa;:
lação e a seu eleitorado, o Galeria Açu-Acu, em Blume
MDE gasparense define seus nau, distríbui, • Professo:
candidatos, para o pleito de res normalistas se queixam
novembro. Dia. 4l d� 'julho, do aumento dado pelo Esta-
domingo, reunir-se-ao os do: um soldado da PM rece- ,

membros do 'Diretório, Dele-
'

be Cr$ 800,00 a' mais. Nelson
gados do Partido, Vereadores Pedrini já se prontificou a le
com os 'candidatos a serem var a queixa ao Governador.
lançados. O programa pre- Adiantará?! • Aos aprecia
vê: definição de linhas tun- dõres da arte uma sugestão:
damentais da campanha, 0- visitem a exposição de artis
ríentacão aos candidatos, e, tas joinvillenses na FURB.
depois: um churrasco de con- São vinte expositores da

me-Ifraternização, Local do en- lhor qualidade: surpreende
contra: Motel Paraíso dos Pô- realmente.. Manifestações
neis. populares em faval' das can-

I didaturas Fernando Polli e

• EM BELCHIOR BAIXO Bernardo Spengler aumen
tam dia a dia. O MDB gas
parense não esconde a sua

satisfação. • Frase da .sema
na: "Não julgueis para que
não sejais julgados"
(MT 7,1).

• MAIS FElSTAS

• MDB EM AÇÃO

Estiveram reunidos, no sa
l�o da Capela de Belchior
Baixo, a Diretoria da Igreja

I local e os sócios da Socieda
de Recreativa Catarinense.

I�--------------------��--------,---------

EVELÁSIO TeM SU�ESTÕES PARA
MINORAR ALTO 'CUSTO DE VIDA

Brasília - o senador Evelásio Vieira (MDB-SC) apontou
o Governo como principal responsável pela alta do custo de
vida que se verifica, nos últimos meses, no Pais, ressaltando
que os gêneros de primeira necessidade têm sofrido aumentos
elevados, principalmente, a falta de infraestrutura nos seto
res da comerc'al'zação, transporte e armazenamento.

Evelásio Vieira sugeriu, então, que se faça um ordena
mento de ação vertical e horizontal, sob o comando efetivo
do Ministério da Agricultura, para evitar a superposição de
atividades existentes entre empresas e autarquias dos Gover
nos Federal e Estadual, e a atual duplicidade de recursos,

, Aparteando EveJásio, o aren'sta Ruy Santos disse que o

problema não é tão simples assim, pois a alta do custo de Vi
da é fenômeno de característica universal, e o Governo bra
süeíro tem tomado medidas, que surtirão efeito no devido
tempo. Eurico Rezende também discordou 'do orador, enquan
to o emedebista Evandro Carreira lhe emprestou solidarie
dade,

QUÉRCIA NÃO QUER INFLAM'ÁVEL -

EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO

Brasília - O' senador Orestes Quércia (MDB-SP) apre,Cntou projeto que proíbe a comercialização, em embalagens
plásticas, de inflamáveis destinados ao uso doméstico,

A proposição' do representante paulista estabelece, ao

infrator, 'multa de cinco mil cruzeiros, reajustada anualmen
te. Em sua justificação, Quércia diz que pré tende diminuir o
'número de acidentes ocasionados pela impropriedade das em

balagens que' acondicionam inflamáveis.

VERBAS A C1IVPRSAS ENTIDADES DE GASPAR
Diversas entidades de Gaspar foram beneficiadas com

verbas pessoais de deputados e senadores da A'RlENA:
Senador Otair' Beeker

'

Ao Juvenato Coração de Jesus ...
Senador Lenoir Vargas Ferreira
Ao Juvenato Ceranão de Jesus . "

Deputaãó Estadual Julio César
Ao Jardim de Infância São José .,

Comunidade Evangélica .. . ...

SOCo Recr. C, e Tiro Harmonia-B. Alto
ELETRIFICACÃI() RURAL DE GASPAR

O diretório da Arena recebeu ofício da ERUSC - Eletri
ficação Rural de Santa Catarina, através de seu diretor pre
sidente Arnaldo Schmitt Junior, cientificando que ainda este
ano serão beneficiadas as seguintes locàlidades:

GASPARINHO " .... , .. , .. .. 10,79 run_
ARRAIAL , .. ,. 9,83 Km.
óLEO GRlANDE .. ., .. , .. 6,82 Km.
MO\RRO GRANDE ., .. .. .. 4,69 Khl.,

c-s 2.000,00

o-s 2,000,00'

CIjS
CrS
c-s

500,00
5001,00
500,00

FAZENDA DISTRIBUI PARC�LAS DO ICM
AOS MUNICIPIOS

A Secretaria da Fazenda distribuiu aos municípios do
Estado a importância de Cn.� 20,500.000,00 - a maior distri
buída até agora - correspondente aos 20% das parcelas do
'Imposto de Circulação de Mercadorias e cujo depósito foi
feito no úttimo dia 10.

Os municípios que auferiram os maiores repasses foram
Joinville, com GrS 2,529,000,00' Blumenau, com Cr$ ,., ...

1. 846.000 00, Lages, com o-s 1. 008, OOQ,OO; Florianópolis,
com Cr$ 566.000,00'; Itajai, com Cr$ 578,000,00; Chapecó,
com Cr$ 528.400,00; Concórdia, com c-s 561.00'0,00; Jara
guá do Sul, com Cr$! 460',800,00; Brusque, com Cr$ ... , ...•

366.300:,0'0 e Cricíuma, com Cr$ 3,88.000,00.

SAÚD,E R-ECEBE MAIS VACINAS
A Secretaria da Saúde 'recebeu mais 12,500 doses de va

cina tríplice e 10 mil .doses de vacina antitetânica que já es

tão sendo dístríbuidas pela Central de Medicamentos Básicos
às unidades sanitárias do Departamento Autônomo de Saúde
Pública. Os medicamentos foram adquiridos na Central de
Medicamentos do Ministério da Previdência SociaLCooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESlAQUES
O E EC T VO

o Prefeito Municipal aca
ba de determinar a reaiza
ção dos estudos do projeto de
ponte a ser construída. à rua

Leopoldo Schramm, entrada
de Gaspar Grande, Velha as

piração dos moradores da re

gião, a ponte será mais um

grande benefício naquela á
rea. O outro foi a retiücacão
e drenagem do ribeirão,

.

I
= Após trabalhos intensos
).10 Barracão, as máquinas da
Prefeitura passam a executa:'
obras na região do Belch'or
Alto: macadamizacão da es

trada geral e tiras.
= Ao mesmo tempo, inten-

,

sificam-se os trabalhos de pa
trolamento na estrada geral
e tifas da região de Gaspari
nho .

= No centro da cidade de
Gaspar, continuam os traba
lhos de pavimentação da rua

Doralício Garcia,: estará con

cluída em breve. Por outro
lado, o Prefeito determinou
a execução de obras de repa
ros de pavírnentaão em todas
as vias urbanas,

Começarão, na próxima
semana, as obras das vias de
acesso ao morro da Matriz,
Em primeira etapa, a coloca
ção de meio-fio. Nesse meio

tempo, dar-se-á início à fa
bricação de lajotas, que serão
ut'Iizadas no calçamento das
referidas vias,
= O Prefeito Osvaldo Sch
neider determinou, também,
a execução de serviços de si
nalização (pintura de faixas,
colocação de placas e tarta
rugas) nas ruas Nereu Ramos
e Jorge Lacerda - principais
vias de acesso ao centro da

Icidade, I

Iniciaram-se, ainda, os

serviços de terraplenagem do
terreno onde será construída
a indústria Nifear, na Figuei
ra . Os serviços serão executa
dos pela Prefeitura Munici
pal, através de incentivos fis
cais, Vale lembrar que a Pre
feitura participou da aquisi
ção do terreno, pagando par
te de seu custo, no valor de
Cl�S 20,000,00.

= Serão iniciados, pelo SA
MAE, as obras de expansão
da rede de água, Serão im

plantadas as linhas gerais de

distribuição da Margem Es

querda e da Rua Brusque . A
Prefei.tura participa da obra'
com o auxilio de CT$ " ., ..

50,000,00,

LIVRARIA E BAZAR SILVA E

SOUVENIRS S.A.

Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz de Gaspar.

, _J !L1I+'"

ZEC CESSOR OS··
Todos os tipos de acessórios e equipamentos
para seu carro, e recarga de extintores.

R,ád,ios à partir de 500,00 - eelocaçãc gratuíta.
Rua Itajaí, em ampla loja e ótimo locai

para estacionamento.

....�

Iniciados os serviços
na estrada

,

Blurnen'au-Pol11erode·

Os trabalhos de pavimentação daI(estrada Blumenau-Pome- .

Iode, já foram íníciados pelo DER! de Santa Catarina e a empre
sa encarregada dos serviços.

'Os trabalhos preliminares de obras de arte, ou seja, a

construção de bueiros, retificação de valas, etc" já alcança-
.

ram 4Km, e o serviço de terraplenagem, que conforme contra
to assinado deveria ser iniciado dentro de 6@ dias a contar da
assinatura, será feito em menor prazo, segundo cálculo dos
engenheiros do DER, este poderá ser feito dentro de, no má-
ximo 30 dias, li

Todos os aparelhos, e máquinas, já começaram a chegar
no local, e espera-se somente o adiantamento de serviços de
obra de arte, para que as pesadas máquinas íníciem os ser
viços,

O pTaZO para conclusão dos serviços é de 241 meses, mas

segundo os empreiteiros, esta poderá ser concluída antes do
prazo estabelecido, dependendo das condições do tempo, POl'
outro lado, o DER, esta recebendo críticas por parte dos usuá
rios da rodovia gC-411, Brusque-Gaspar, local onde estão sen
do concluídos os trabalhos de pavimentação,

A reclamação parte daqueles que, nos dias de chuvas,
teimam em usar a rodovia em construção e, geralmente ficam
atolados, devido aos serviços,

No entanto ° DER, afirma que nos dias em que não hou
ver chuvas, ela se compromete a regularizar, embora precaria
mente, e dar condições de tráfego, mas para isto, pede aos
motoristas que compreendam a situação e nos dias em que o

tráfego pela_ r09Eyia não for possível, que usem o desvio exis
tente na cidadê-,lê ilhota, o que aumentará a distância em

apenas 12 quilômetros,
Os -Sêrviços de conclusão da rodovia Brusque-Gaspar, le

varão ainda algum tempo para serem concluídos, e a varlan
te deverá ser modificada e possívelmente diminuído o trajeto,
dependendo é claro, 'dos acessos às partes já concluídas da
rodovia,

.

AVISO
A Junta de Serviço Mi1i'tal' de Gaspar, comunica aos jo

vens da classe de 1958 e anteriores ainda em débito com o

Serviço Militar, que o prazo para () Aaistamento Milfitar ter
mina jml�1"et�J.·ive��nte dia 30 �o corrente, fim do qual os
faltosos ficarão sUJeitos as penalidades previstas no Re!nlla-'
mento da Lei do Serviço Militar.

�

JSM! de Gaspar-Se em 23 de [unho de 1976.,

lLuliZ' Fernando PoJ� - Secreto, da .TSM

I-------------------------�-------------------�--

SIVALDO
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES

Pavíflex, Carpet. Divisórias
Lambrís, Forros, Papéis de Pa�edes.

Mão de obra especializada
Hua José Honorato Müller, 145 - T.elefone 32-215f

Com Aldo Pereira - Gàspar-sc
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Gazela Soei A moderna te(nologi
a ag icu tura

Anive'l'sal'iantes da semana: iumprimentos da "GAZETA",
-**

Nascimento:
O casal Euler e Aselí Sch

mitt comunicam o nascimen
to de Susana Carl! no dia 6

próximo passado as 6 horas
da manhã,
A Gazeta deseja felicidades

ao casal e a Susana.

20-6: José 'Vieira Ramos,

Prdro HamHton dos Santos
C.audete Wehmuth dos San:
tos, esposa do sr: Hercules
d?s Santos; João Fernandes
Zlmmermann ,

21-6: Ro�ana Maria Koser
Celso Rogerio Hostins Marle�
ne .Zimmermann, Va�dir Fóz,
Cebo F'errett-, Norma Moni
ca SabeI Franca. á

22-6: Vva." Meri Dalva
SChramm, Jaime Trentini
Terezinha de Souza e Silva'
Luiza Stiller, Maria Bernade�
te Bernardes,
23-6: José Aberto Russi,

Rau Z'mmermarm, Jair Pe
reira, Zeli Kistner.
24-6: Maria Letícia Poli

João Nicolettí, Marlise d�
Souza, João Santiago, João
Pontaldi, Marta Zucki Maria
Luiza Pamplona.

'

25-6: Zilda Terezinha Ta
manini, Mario Tonholi, Ma
ria Gertrudes Coelho, Mauri
nha Chírolrer, Fises Chio
chet, Maria Berhadete Sch
mitt.
26-6: Pedro Paulo Des

champs. Tania Regina Fran
cisco, Zenaide Werner, João
SabeI, NaÜ' Zonta, Jurandir
Silva,

absoluta, nem nós, por ter
mos passado vários anos estu
dando agricultura, podemos
nos aclamar cerno tais. As
variáveis com que trabalha
a agríeultura são muitas,
Muít1JS fatores fogem inteira
mente aos nossos domínios,
condíeões climáticas, como

chuvas, ventos, temperatura,
etc. Agora, muito podemos
levar ao agrícultor em ter
mos de ensinamentos para
que ele tenha melhores co

lheitas e consequentemente
melhore o seu nível . econô
rnico . O que levamos ao ho
mem do campo não são fór
mulas tiradas ao acaso, mas
sim resultados concretos de
pesquisa feitos por colegas
nossos que se dedicam a es

se ramo e ensinamentos por
nós acumulados durante vá
ríos anos de estudo"

O U"O' de novas técnicas É
fator de desenvolvimento em

qualquer setor da economia.
A agricultura não pode de
medo algum ficar à margem
dos progressos da ciência. E,
ela não fica. A cada dia no

vas pesquisas são feitas, no
vas descobertas aparecem e a

tecnologia agrícola se engaja
neste processo dinâmico que
caracteriza a ciência. A po
pulação mundial cresce a pas
sos largos e a produção de a

limentos precisa acompanhai
este desenvolvimento
As técnicas que eram apli

cadas a aig'uns anos atrás,
hoje já são obsoletas. Já não
respondem à necessidade de
se Jll'O'duzir mais

:E 5> nosso agricultO'r tem
aderido às novas técnicas?
Existe de um modo geral,

por parte do agricultor, uma
certa resistência ao uso da
moderna tecnologia, Esta
quase sempre envolve uma
maior aplicação de recursos,
o- que por parte do agricultor
é um fator que faz com que
ele permaneça praticando a

agricultura tradicional. Ou
tras vezes 'o agricultor adere
em parte ou no todo às novas
técnicas, mas por desconheci
mento, as aplica erroneamen

te, alcançando resultados de-

I
cepcíonantes ,

Outros ainda relutam a a-
I doção de novas técnicas por
"se acharem donos da verda-
de", porque seus antepassa
dos utílísaram tais métodos,
ou porque eles próprios vêm
utilizando por longo período.
Ninguém é dono da verdade

Gl'UrlO Escolar Ivo
D"AquinO' transfere festa
Neste imo o G,E, Ivo D"A

.quíno decidiu transferir para
11 de setembro, sua tradicio
nal festa,
A diretora do Grupo, sra .

Isaura Pereira, juntamente
com a Associação de Pais (.)

Mestres, resolveram transfe
rir a bem de distribuicão de
festas das escolas do' 'muni
cípio,

.'.-.'.
-ro· ..·.�-

Posse da diretoria na

Comnnidade Evangélica
Precidido de ato religioso,

foi empossada no último do

mingo, a nova diretoria da
Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana do Bra
sil, setor de Gaspar.
A nova direjoria ficou sen

do a seguínter-
Presidente - Dagobert Gün
ther : Vice - WalterWehmuth
1 ° ,- Secret .

- Sergio Heining;
2°, Secret. - Afonso Becker;
10. Tesoureiro - Roland " .,

Schoenfelder; 2°, Tesoureiro
- Haroldo Gaertner.

E por que muitos agricul
tores não procuram a assis
tência técnica?
A ACAlRESC está aqui em

Gaspar para prestar essa as

sistência. Somos uma equipe
de profissionais aqui atuan
do, cujo objetivo é a promo-"
ção do homem do campo, E
esta assistência é gratuita, a
tendendo a todos, não ím
portando partido politico,
credo, raça ou posição social.

IO que nos importa é ver o

meio rural evoluir econômi
ca e socialmente, e para tan
tô precisamos de' uma agrí
cultura altamente tecnifica
da e em consequêncía, alta
mente produtiva.

EngO, Agr".
José Salomão Koerich

27-6: Joel Luiz GIm, Maria
de Lourdes Uller, Laura Viei
ra, José da Costa, Marcia
Zimmermann, Maristela .. ,

Schramm, Clovis Fontes,
Aos aniversariantes os

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

CODt
·

erde a e

Agropecuária Itda
I'

.

Relojoaria e Ótica Ernesto
•

Zelando permanentemente para maior produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho.

Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajaí, de CON

T1BRASIL, RAçõES E CONCENTRADOS,
Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda .

- Rua

Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu

be 25 de Julho) - BLUMENAU-CC,

Jóias - Relógios - Óculos
AlrtigO'l'i para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI, Arãstdliano Ramos, 522 - Caixa Postal 53
Fone: 32-2203 - GASPAR - �ANTA CATARINA

AGÓiRÃ. LmA ÚM CONSELHO""DE uMA DONA D'E CASA QUE ENTENDÊwiilÀs COISAS:

"Não adianta procurar,
melhor que CAFI� BEDUSCm,
você não vai encontrar,

vw .....

Cafê Beduseh
•

I
Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-SC,
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JUIZO DE DffiEITO nA COMAROAi DE GASPAR
EDITAL DE PRACA

Edital de Praça (Extrato art. 6871 do Código de Processo

Civi ). Venda em primeira praça no dia 30 de agosto de 1976,
às 10 horas. Preço da avaliação. Venda em segunda praça no

dia 10 de setembro de 1976, às Hl horas (a quem mais der) . Lo

cal: Atrio',do Forum sito no prédio da PrefeituraMunicipal des
ta cidade, à Praça Getúlio Vargas, Processo: Ação 'Executiva

movida por JPIRANGA S:A. INVESTIMENiTOS CREDiTO E

FINANCIAMENTO contra OSWALDO BREHlMER e OUTROS.

Bens: Um cam'nhão marca Chevrolet, motor n". 4J01 100, che.s
sís n". G64F254:;2-R,' ano QQ fabricação 1964, placas ,XJ 1134, cor
verde gelo em mau estado de conservação, sem pneu, sem car

roceria, avaliado em Cr$ 4.000,00. Dado e passado nesta cida

de de Gaspar, aos catorze dias do mes de junho 'de mil novecen

tos e setenta e seis. Eu, Eulína L. Silveira, Escrivã do cível e

anexos, o escrevi.
EiIleazar M Nascimento - Ju.i.z de Direito

JUIZO' DE DIR,EITO nA COlVlllROAJ DE GASPAR

EDITAL DE PRAÇA

Edital de Praça (Extrat oart. 687 do Código de Processo

Civil) . Venda em primeira praça no dia 16 de agosto de 1976,
às 10 horas (Preço da ava.liação). Venda em segunda praça no

dia 26 de agosto às 10 horas (a quem mais der).. Loeal: Átrio
do E'orum sito no prédio ,da Prefeitura Municipal desta cid' de,
à Praça Getulío Vargas. Processo de Execução movido por An

toníoí Balsanelli contra JoséMuller. Bens:..Um terreno com ... ,

14.675,00 :ql2, fazendo frente com 10 metros com a estrada ge
ral de Braço Miguel e fundos com terras de Domenico- Pollens

extremando de um lado com a estrada geral de Braço Miguel.'
medindo esta linha 265m. conforme transcrição no livro 3"V",
fls. !C316, sob n". 42.392 do R.eg. de .Imóve;s da Comarca de Ita

jaí.·,,"Preço da avaliação: Cr� 4.403,50. Uma casa de madeira, e-
dificada BO terreno acima descrito: Preco a avaliacão: Cr$ '

.

7.00'0;00. Preço total dos bens que irãó ser praceados Cr$ .

11 .403,00. Dado e passado. nesta cidade de Gaspar, aos quinze
díasdo mes de junho de mil novecentos e setenta e seis. Eu,
Eulina Ladewig Silveira), Escrivã, o- escreví.

Gaspar, 15 de junho de. 1�76.
Eleazar M. Nascimento

Juiz de Direito

roIZO DE DmEITO DA ,CONIAROAi DE GASP!AR

EDITAL,PE PRIACA

Edita) de Praça (Extrato art. 68'7 do Código de Precesso

Civil) . Venda em 'prlmeira praça no dia 09 de agosto de 1976, às.
�O horas (preço da avaliação). Venda em 2a. praça no dia 19
de agosto de 1976f às 10 horas (a quem mais der) . Local: Átrio
do Forum sito no prédio da prefeitura municipal desta cida

de, à praça Getulio Vargas. Processo Ação Ordinária de Cobran

ça movido por SOCENA S.A. SOCo COMERCIAL DE ENGE
'NIHEIROS ASSOCIADOS contra GASPAR INDUSTRIA META
LURGICA I1IIDA. Bens: Um torno mecânico marcarNardiní n".

00868, com 2,30m de comprimento, cor verde, com motor marca
Kohlbach n". 77.440, coméseus acessórios normais, avaliado em

Cr$ 4.000',00; Uma guilhotina marca Newton tipo TM4, n".
108, ano '7'2, com seus aeessóníos nermaís com um motor marca
General Eletric, modelo 4_5/10M, . .605, 'com 10. CVA, n". BH, de
cor verde avaliado em Cr$'12.000,00 e tres (3) máquinas tipo
prensa com volantes sem motor, de cor verde em razoável esta
do de conservação, avaliada em.Gr� 1.500,00 cada uma máqui
na. Va�r total da avaliação: Cr$ 200.500,OQl. Dado 'e passado
n�sta cídaãe de Gaspar, aos catorze dias do mes de junho de

�l novece�tos e· setenta e seis. Eu, Eulina L. Silveira, iEscri
va, o escrevi.

�zarM. Nascimento -' .Juiz deDireito

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

B

Raros aceitam as condi

cões do díseipulado-]
�

Em geral, recusam O' tltufo

de seguidores da Mestre;

QU61'em ser favorttos de

I'n'eus,
Oonheeemos, no entanto, a

natureza humana, da qual
ainda somos partícipes, não
obstante a posição de espírf
tos desenearnados. E sabe
mos que a vida burilará to
das as oriasuras nas águas
lustrais da experiência, _

Lutaremos, sofreremes c- a-o

prenâeremos, -nas variadas
esferas de luta evolutiva e re

dentora.

Consíderando, porém; a ex

tensão das bênçãos que nos
felicitam a estrada, acredita-"
mos serta útil à nossa felici':'
dade e equílíbrlo permanen
tes -ouvír, com atenção, as pa
lavras do Senhor: "Buscai pri
m-em'o .o Reino de D�Íls e sua

juS'tlça" .

EIUMANUEL

IMPRESSORA GRAFIé:ART' LTDA
Sucessora da
GRAEICA GASPiAIRIjNSE L'IDA,

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE DE SEUS BONS SERVIÇOS

Rua iEUricO' Fontes, 50 - Gaspar

R DO MI o

, Apesar de todos O'S esclare
cimentos do. EVangelho, os

discípulos encontram dificul
dade vara equílibrarem, con
venientemente, a bússola do
coração.
Recone-se à fé, na sede .de

paz espiritual, no anseia de
luz, na pesquisa da solueão
aos problemas graves elo des
tVto. Todavia, antes de tudo,
o aprendiz procurar a realiza
ção dos préprios caprichos'
o predomfnío das opiniões qu�
lhe são peculiares; a subor
din�ç�o ,de 'outrem: aos seus

pontos de visita; a submissão
dos demais à força dilreta O'U

I indn:eta de_ que é pÜ'rta'dor; a
cODSlderaçao, alheia ao seu
modo. de ser; a ímposíçâo, de

I
sua autoridade personalíssí
ma; O'S caminhos mais agra
dáveis; as comodidades fáceis
do dia-que passa; as respos-
tas-favoráveís aos seus ínten
tos e a plena satisfação lH'Ó
pría.no imediatismo vulgar.

PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

Rua Itajaí n? 610 - GASBAR - Santa Catarina

eletronízado

ARROZ IN,DÚSTRIA BENEFICIADORA
GAS·PARENSE S.A.

BEN®FIClAMENTO E OOMERCIO DE
ARROlZ

OrgaiMzaçãO' fundada em 30 de
maio de 1941

Caixa Postal, 28 - End. TeIegr. Bengasa
Telefones - C0meFcial: 32-2169

I

ALF,AIA'.RIA E LOJA G_SPARENSE
Espec�li�da em Confecções, Armarinhos em geral� calçados e jóias.
Desde ';tlÜ ,novecentos e sessenta e nove crescendo, aJudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO zuom \

Rua I��..José...�ed�hi 2'l3 - fone 32-22_-�O. - GASPAR - Santa Catarina
-Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nosso
.

Transcrevemos hoje as "0-
il'lentações sobre o Batismo",
�onforme a publicação do
Lar Católico" de 61 de junho
deste ano, na primeira pági
na:

Com data de 19 de março'
de 1976 D. Quirino deu para
tôda a d'ocese as seguintes
orien taçáes:
Como determina o do

cumento da CNBB sobre a
Pastoral do Batismo (4 e 5):

1 . Deve haver uma séria
preparação pára pais e padri
nhos que têm filhos para ba
tizar. Considere-se írreverên
cia ao sacramento, adminis
trá-lo de qualquer jeito, isto
é, sem preparação dos respon
sáveis pela criança.
Seguindo a experiência 'àe

muitas comunidades, destaco
a matrícula dos batizandos,
feita pelos próprios pais. Há
cornundades que a fazem
com 90 dias de antecedência.
A duração do curso varia de
acordo com as possibilidades
de cada lugar e o zelo das e

quipes de leigos que o Vigá
rio conseguir orientar para
dar o curso.

2 . Para pai s e padrinhos
provenientes de outras comu

nidades, exija-se sempre um

comprovante de participação
em algum curso e a licença
do responsável (padre ou mi
nistro encarregado) da comu

nidade de origem. Sem ele,
não se aceitarão batizados.
3. O batismo deve ser ce

lebrado com solenidade, quan
do possível, com participação
da comunidade. Marque-se
para isso um dia certo. O ri
to a ser seguido é o que cons

ta do Sacramentár'o, editado
recentemente pela Edi tora
Vozes. Fica abolido o ritual

provisório, por mim aprova
do há alguns anos.

4. Quem pode ser batiza
do?

a) Os filhos legítimos de

pais que part�c�pam da vida
de sua comunidade:
b) Os filhos legítimos de

pais que, pe'o menos habi�u
almente cumprem o preceito
dominical (Missa ou Culto);
c) Os filhos, cuja mãe sol

teira reconhece o seu erro, e,

tendo voltado à casa dos pais
católícos, garante a educação

encontro
cristã do filho (não basta 8-

promessa dos padrinhos de
quererem assumir esta obri

gação) .

d) Os filhas de-casais que,
impedidos de se unirem pelo
sacramente, têm v'da matri
monial estáve' e correta.

Após a necessária aprova
ção e considerando-se o seu

desejo intenso, poderão bati
zar os filhos.
5. Quando se fará o batis

mo de adultos?

Os adultos, depois de uma

preparação de aproximada
mente um ano, serão batiza
dos, onde for possível, na ce

lebracão da Vigília Pascal.
Poder-se-á fazer urna adapta
ção do rito, conservando-se o

essencial.

,As oríentacões acima são
muito claras

�

e servem tam
bém de orientação, quase to

talmente, para os paroquia
nos de Gaspar, pois D. Qui
ríno se baseou no documento
elaborado pelos bispos do
Brasil, o que sígn'fica que são
normas para todas as díoce- ."

ses do Brasi�" Aprendamos
também nós de nossos patrí
cios que com mu'to sacríficio ]
trabalham longe de Gaspar,
mas estão unidos a todos nós
peja fé e caridade.

GASPARENSE ESPOR TE CLUBE, CAMPEÃO
DA COPA CENTENARIO, Dfi JARAGUÃ DO SUL

Jogos realizados 12, vitórias
6, empates 4, derrotas 2, gols
pró 13, gols contra 9.

Diga-se de passagem que o

Gasparense ficou invicto nos

compromissos fora de seus do

mípíos, pois só empatou com o

Floresta, partida esta cumpri
da no primeiro turno.
Sócios do Gasparense que

emprestaram sua colaboração
na disputa da Copa Centená
rio:

Panga. Vald:r, Lalo, Pedro,
Zézo, V;lson, Te�o, Escurínhc,
Tigoia, Marquínho, Dario, 00-
dofredo, Nego, Didi 'Ba�i. Gi
ba, Jorge, Vica, Celso, Nico,
Pedrnho, Hé'io e Edés:o.

'I'remador: João Alexandre.
Massagista: Alberto.
Ropeiro: Calinho.
Na oportunidade em que so

mos convidados a dar-mos es

ta en trevista ao semanario

"Gazeta do Vale", queremos
também fazer um agradeci
mento aos associados e smpa
taantes do Gasparense E.C.,
pe'o apoo e colaboração rece

bida e dizer mais: sempre que
houver qualquer programação
esportiva de interesse social, o
Gasparense E'. C . saberá de
fender e honrar o azul e bran
co e o nome de nossa

U

queri
da Gaspar". - Palavras do

presidente.

Serra i B Visiaa

A Igreja tem sua grave mis
são de orientar os f�éis no ca-

�a.ÜI•••••iI•••••minha certo, mesmo que is- II
to lhe custe incompreensão e

antipatia perante aqueles
que não querem sujeitar-se
às suas oríentacões ou a

cham-se desnecessárias.
F. Geraldo Freíberger

- -_ ..�--

SERRANDO E BENEFrCIAN1}O MADEIRA, EM GASPAR,
PA.Rii\ O ESTADO F.l PARA O BRASIL INTEIRO.

Rodovia Jorge Lacerda - Km 7 - GASPAR-Se.

Telefone 32-2267 - GASPAR

•

'I

•

Ino

30 ANOS FABRICANDO MÓVEIS DE TODOS OS TiPOS' PARA SANTA
@ CATARINA -- PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL

ar
FA.BRICANTES DO XADREZ "IZA"

Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina

A.
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Sanv �ece�c�ona�o com o lpresi�ente �o �iretório municipal de seu parli�o
tido. Por outro lado o Dr. Val
mor Beduschí, que estaria seu.

do cogitado para encabeçar
urna das chapas, .segundo co

rneritáríos de amigos não de
verá mais coneorrer ,

a atuação do presidente do
Díretórío, com relação a in

dicação dos possíveis candida
tos a prefeito, vice-prefeito, do
município de Gaspar bem co

mo na composíçção da chapa
dos vereadores. Diz ainda Sa-

ny que os possíveis candida
tos já indicados e os cabos e

leitorais estão mantendo con

tato com o público, mas,por
ínícíetwa própria, e não com
um esquema pré-elaborado co
mo deveria ser feito pelo par-

A reportagem da Gazeta do
Vale, em contato mantido com
ocandídato a prefeito de Gas

par pela Aliança Renovadora
Nacional, candidato extra o

ficial.
Sany está decepcionado com

/'

-------------------------(::----

ENFART�S NUNCA 'VA·RIASGasparense ganha a Copa
com apenas

.

minutos de jogo
VÊM DE REPENTE to"

A festa de S. Pedro, hoje,
nesta cidade, está sendo mui
to-anuncíada. Embora se á
'nu,tílcie um período de chuva.
Os órgãos prineípaís de dlVlul

gação deram ntrtícia .

-.-

o enfarte eadíaco, segundo
a Escola Médica Superior de
Hanover (MHH), em geral não
é um acónteciment€> 'repenti
no.

..

Só raramen te o enfarte
cardíaco atinge uma pessoa
como um raio caído de um céu
sem nuvens", declarou um

porta-voz do MHH, referindo
se ao tema "Aspectos clínicos
do enfarte cardíaco".

Num jogo cheio de proble-:
mas ípara o juiz SALGADO,
encerrou-se a Copa Centenário
de Jaraguá do Sul. Ficando a

taça para o time que fez me

lhor. campanha e mais gols,
nesta partida decisiva, que a

conteceu.
.

No último, dia 20, no estádio
Hilbert Gaertner, o Gasparen
se Esporte Clube, derrotou o

Floresta de Pomerode pelo es

core de doís a zero. O placar
foi movimentado aos 15 minu
tos do primeiro tempo, com

um gol marcado por Didi em
favor do Gasparense. Aos 25
minutos, o jogador Ademar, do
Floresta, cometeu uma falta
no goleiro Panga que o juiz
deixou de marcar, na sequên
cia do lance, Panga sobe para
apanhar a bola e cai por cima
do mesmo jogador Adernar que
tentava ainda a aventu�a do
gol. O juiz apitou pênalti; a

pós, consultou. o bandeirinha e

anulou a marcação. Neste
instante o jogador Schwartz,
do Floresta, agride o juiz e é
expulso de campo. Os jogado-

res do Gasparense apanharam
a bola e colocaram a díspost.
ção do time adversário pára
que cobrassem a penalidade
se esse era o motivo da agres
são. O jogo ficou paralizado
por 15 minutos, após prosse
guiu, e ao final do 10. tempo,
o goleiro do Floresta agride o

juiz pelas costas e tambét.'l foi
expulso de campo. Reinicia o

20• tempo, aos 20 minutos Es·
curinbo marca o segundo gol
para o time da casa, e com es

te resultado, o jogo foi encer
rado aos 35 minutos com a ex

pulsão de mais um jogador do
Floresta por agressão ae joga
dor Didi do Gasparense.

O Gasparense é campeão da
Copa Centenário de Jaraguá e

deverá fazer no próxímo dia
11 um jogo com o Juventus de
Jaraguá ou com uma seleção
de Jaraguá do SuL Na opor
tunidade estarão sendo entre
gues diplomas aos sócios fun
dadores e a colocação das fai
xas nos jogadores do time cam

peão.

CASAS l\flJELLER

As Casas Mueller, de Blu
menau,' estão desenvolvendo
sua caminhada. Agora com

nova casa na mesma rua 15,
-.-

Na' opinião dos entendidos,
pelo menos um dentre cada
dois pacientes de enfarte car

díaco tem, semanas ou meses

antes, "dores nitidamente per
ceptíveis". No entanto, nem
todo médico teria condícões
para diagnosticar claramente
os sintomas. .,

TEVÊ EMISSA
�

. .

D. Gregorío entra nos la-
res de Blumenau e do Est.ido,
através da TEl\l'Jt. Hl()je c' 'to
dos os domingos com missa te
'levis'ioiülda. Parabéns Gze
génio.

!
,

Urna grande percentagem de

pacientes de enfarte cardíaco

pode hoje ser curada, segundo
as informações. Para isto, no

entanto, é preciso repensar os

'métGdos e custos e colocá-los

numa relação recíproca.

-.-

FESTAS CRIOtJLAS

Depois que o ex-deputado
Walter Roussenq se dispôs a

deIlieia:r a popufação de Pe
nha, outras entidades e em
outras cidades organizaram
a sua festa do RODEIO
CRIOULO, muito apreciado a
com bastante sucesso.

-.-Maior aI nção
, G

agro'pecuar osetorao
OS CANDIDATOS DA
ARENA nE BLUNIENAU

No Brasil cerca de 46'% de

sua po-pulação, a despeite d.o
acelerado processo de urbani
zação, vive e trabalha no eam

PI). Esse fato, por si só', justi
fica a atenção que se deve 0011-

\ ferír ao setor ag'l'opecuállio, e

explica a necessiad'de de se

promover amplo e exausfivo
debate em busca de seluçêes
para a multiplicidade de pl'O
blemas que envolvem parcela
tão significativa da popula
ção: seja quanto à questão
fundiária, às relações d� tra
balho prevalecentes no cam

po, às dilfel'entes: modafidades
de incentivos e controles go
vernamentats, à preservação
do meio-ambiente, e, até mes
mo, quanto ao inter-relaciona
mento rural-urbano.

Não obstante o impoo.1;ante
papel que as ativ1da�.es agro
pecuárias desempenl�am no:

contexto da economia mun-

d�.al, inexiste, ainda, uma teo
ria sobre a economia agrária
capaz de, induzir à apa..eensão
de eonhecimentos sistemáti
cos e de minímízar as discor
dâncias que lJerdlUram relati
vamenfe ao setor. Essa cons

tatação é partieularmenáa ver

dadeira no caso brasileiro, on
de ainda não se' chegou sequer
a um consenso quanto à: ma
neira como devem Se11 ocupa
das as áreas virgens - partieu
Iarmente a Amazônia.

Ademais, impo'rta eonsíde
nu' a grabde potencialidade d,o
país para a agropecuária e os

sensíveís reflexos que as me

didas no setor primário são
capazes de ensejar, não só na

busca do equílíbríe de nosso

balanço de pagamentos, Gomo

também pela incorp;(Jra�ão de
significativos contingentes: doa
nossa populaçãO' ao mercaáo
interno.>

Esse Simpósio adquire rele
vâncía especial na medida em

que dá sequência ao anterior
mente promovido pela Funda
ção, intitulado "O H-omem e a

Cidade", e do qual decorreu a

necessidade de, também, ana

Usar o mtler-relacionamento
dos dois setores.

(i)ls candidatos da AJl'ena de
Blumenau já foram escolhi
dos. São o ex candidato Vic
tor Sasse

, O Jonas Neves e o
Nelson Rosembrock , Tudo in
dioa que o prlmeiro na Iegen
da da ARENA será o mais vo
tado ...

CORAÇÃO DE FUMANTE RENDE MENOS

o fumo reduz a capacidade
cardíaca de bombeamento do
sangue em até 15 por cento,
segundo análises do Instituto
de Medicina do Centro de Pes
quisas .Atômicas (ElFA) de
Jülíeh, feitas com uma cãma
ra eletrônica. Após injeção de
uma substâncía radiativa me
diu-se em dois fortes fumado
res, por duas vezes, quanto
sangue tinha circulado em da-

da ,parte do coração: uma vez
apos 12 horas de 'abstinên
cia", depois novamente após o
consumo de sete a oito cigar
ros no espaço de duas horas.
Na apuração dos radioisótopos
no sangue, 0S detectores da
câmara nuclear rezístrarem

• _ b

que a eJeçao no ventrículo es
querdo diminuiu um máximo
d.e 15 por cento após o Turno.
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