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Argentina

• Gaspar; assístírâ, .em , 31 de [u- ,ª- população do. Munleípío., para, a,
lho, a mais uma, Festa do AIrJ."oz.". !iravés de um símbolo -"{) ��ROZ -,

.Trata-se de um ,acontecimento oíí- 0.9m�mOl'al'mOS a nossa igualdade
.
cial. Por isso, vale a pena relembrar 1 rJ�tr-º do mundo do trabalho. Tra-

alguns aspectos essenciais; íneren- • balho que d2Jfl:utos doceseamargos.
tes à própria Festa. É uma festivi- Arvore do bem e do mal, ambígua.
dade pública: de todos os gasparen- Mas que todos reconhecemos ser o

ses•. O homenageado ç um só' p,pró- ÍJjl��r.u"nent1) do que temos para ser
�

pr!o Murncipio de Gaspar, onde a mos mais e melhores. A GA,ZETA
cultura do arroz ocupa e alimenta

.

deixa um convite ao povo: f_!lçamoso
'.milhares.de.pessoas, anôúimas qua- _ da, festa do Arroz, um acoatecimea- _

_ se fodas.imas todas suporte de.uma .'t& de. união. Ela não é dê ninguém
... tradicão de.trabafho e de bem-estar .,�lR j)adicularr: ela � de todos feita

. cGleti�os. Oh objetivo da� Festa, as- "iP01-' t�)(�OS e para todos, ,- Sua pro-

.sirn, será. também .um , só: reunir, ._gplm�çã9test�._nª pág" 2,

.. numa única e.enorme alegria, toda

Viaja, amanhã, com destr- ,._f�s!5pres d�.tprt'l,lguês para a

no a Buenos Aires, o profes- tuarem no próp�_ Instituto.
SOl' Dário Deschamps, que irá' Por outra parte, o Instituto
acertar detalhes de um convê- Politécnico San Juan enviará

· nio na área de letras a ser ce- a Blumenau um professor de
lebrado entre a FURB e o Ins- Espanho, para atuar junto do
títuto Polítécníco San Juan, da

·

Província de. San: Juan (Argen
, tina) .. O 1 convênio, ' .

segundo
'in�l'mações colhidas junt91 à
FURB, prevê" a. longo prazo, �j

"um íntercâmbío.cultural entre ..........:"'lI_

as: duas ínstituíções de ensino
I superior, visando a um es-

· ,�:t:eitamen�o de laços. de ami

,�ade, previsto no acordo assi
nado entre Brasíle Argentina,
em 1968, durante p governo

.� do Presidente Costa e Silva. A!. Acurto prazo, o convênio obje-
tiva .colaboração mútua no en- .

sino de idiomas:
.

a FURB o-

rientará um curso de "Lín-
· gua e Cultura Brastleíra" "cria
do em San Juan recentemente;
expedira certificados de habi
litação em Língua Portugue
sa; se proporá a formar pro-

Laboratório de Línguas da
FURB. O professor Dário Des

champs leva, em sua viagem.
propostas concretas, que vêm
amadurecendo há cerca de 4
meses de análise. Por outro

em
� ",

.o� prefe!tos.. do. M��o Yale" er_r! :J3ent:.t;lit.� ���Q em qu� dis- declarações do movimento eco

do It [a], �ti,:e.I:��, r�,'\;Ul�dos �,.'tíiram Õlivel'sos assuntos, nômi�' na Secret�ria da 'Fa-
•
", . r -, �

_ destaçan�o-s.t; Curso de Admi- zenda, que deverá contar com
• .' •

� ,
•

. I .. .,._

..

J,
' t

,�.
.

nistração Orçamentária, pro- um representante de cada as-

Qr�@m "m2_vid.?,.pela. ,�����t�ia do In-. ' �ociação. A AMMVI estará re-
• .

terior, Sudesul e UFSC e coor- presentada pelo sr, Eloi Fa-
ê_plant,ar denado pela AMMVI Outro chíni, Secretário executívn da

Durante o mes de julho,"
'

..
'

-

assunto que mereceu destaque associação.
semeam-se as hortaliças: foi a análise e conferência das
acelga, alface, alho Porro,
cenoura, beterraba, chicó
ria crespa, couves (man
teiga, tronchuda, lisa, ca

valeira e chinesa), couve

flor -4 estações, ervilha
.

flor roxa e amarela, espi
nafre, melancia, melões,
mostarda, morangos, na

bos, pepinos, pimentões,
rabanetes, repolho'em ge-_
ral, (exceto crespo), ,sàlsa,
tomates-rei. Muda-se cebo-'
la e cebolinha.

Tribunal

:de. o ,Ias
Q r��Wlª� �e (f.oJ;!tas do E's-

tado deu parecer favorável as

contas da Prefeitura Munici
pal de Gaspar, refeiiente ao pe
T'�odo de: seterobro � ,'lezembro
�e 1.974, en�\l:3nto o .p'�efeito
foi bou,vid'o na· última semana

pe.o Jui� de, 'UU;éito ;- re!Sp'eito
das contas d'e 1973, rejeitadas
pela. Câlpara de Vereadores.

lado, o referido professor via
ja na qualidade de Chefe da
Divisão de Cursos de Extensão
e Pós-graduação, função que
vem desempenhando na FURB
desde janeiro do corrente ano.

B.

Sele�ão �e Jaraguá X Gasparen. e
cios fundadores daquele jovem
clube, as 12 horas um saboro..

so churrasco e
_ al�_oço, as 14

horas., colocação d-e faixas de

campeões da Copa Centenário
de Jaraguá 40 Sul, as 15,30
horas, início da partida, ao fi
nal do jogo os jogadores e �

público presente realizarão um

desfile pela c�dade. '

J

Acontecerá no próximo dia

onze no estádio Hil'Derto Gaert

ner, do Gasparense Esporte
Clube, a partida de honra en

tre Gasparense.e Seleção de

Jaraguá do Sul,

É � seguinte a programação
do dia: as dez horas será feita
a entrega de diplomas aos só-
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PROGRAMA Dâ lIa,
FESTA DO ARRjQ�.
DE GASP!AiR

Abertura: Dia 25_ de julho -

Dia do Colono - Domingo, As
9,()0 horas - Missa, As 10,00
horas - Abertura com EXposi
ção de Armas do 23 BI e má
quinas e 'mp'ernentos agríco
las. As 12,00 horas churrasco
de confraternização com pre
sença do Secretário da Agri
cultura.
Ap:s o almoço haverá a a

presentacão das canddatas à
Rminha da Festa do Arroz _

Em sezuída serão houv'das as
autoridades obedecendo a or
dem de chamada,
Para finalizar serão s-irtea

dos os ímplernentos azríco'as
doados pe'a Secretar-a- de A
gricuJ tura do Estado

ENCERRAME'NlrO

Dia 31 de ju'ho - Sábado,
As 19,45 horas entrega de tro
féus aos agrícultores. As 21,00,
horas íníc'o do Baile de En
cerramen to com Concurso da
Rainha da na. FESTA DO
ARRO,Z,
O baí'e será abrilhantado

por uma Banda Musical, com

números musicais ao gosto do
PO o, de nossa região.
Durante a realização da fes

ta, estarão sendo servidos pra
tos típicos.

Se a

d 5

or (ontra o deslo e to

populações norde tinas
Brasil ia - Ao aznaüsar os

problemas reâat'voss à. egiao
sertaneja do lNordesre, o sena
dor Marcos Freire (MiRB-PE)
focaízou o des'ocannentc das
populações que habitam as 10-
calídades a serem íaurnríadas
pela barragem de Slilbradlinho,
na Bahia.
Lembrando que (j) Presiden

te Geisel 's'nará erm breve as

obras daque'a barraigem o par
lamentar sugeriu qrue o Chefe
da Nacão olhe com atencão
para o" prob'esna, po's - a seu
ver - a transferência daqruelas
popu'ações nOO esta sendo con

duzida corretamente. seztmdo
Marcos Freire; o Õ1es'oc8!Dlen
to dos moradores dla:s cidades
a. serem ínurndada parece o

bedecer mais aos interesses da
Companhia Hidl'elê'ttca. do S
Francisco e do INC'RÃ do que
aos interesses das }populatçmes.

INDENIZAÇõES

D'sse, também, o represen
tante pernamãiucamo ter rece

bido informações de que as in

denizações das errais desauro
príadas estão sendo feita 'em

bases inferiores às aplicadas
nas respectivas cidades _ Mar
cos Freire disse, ainda, que
certos órgãos públicos estão
indiferentes e insensíveis, dei
xando de promover, mesmo es

tando em cond' ções, o bem

.
Individual e coletivo daqueles
que os cercam,
Para exemplificar, cjtou o

que ViU no acampamento de
Poço da Cruz onde - segundo
afirmou - humildes funcioná
r-os, em suas casas modestas,

vizÍD11111 aos escritórios e resí
dênc íss de técrreos e do enge
nheii.rla-cl1efe, não têm direito
à IUlZ e étrica. asiarru'da ape
nas 1I10T estes lÍlTmos.
08- senadores Helvídio Nu

nes e Wi1rgílio Távora opuseram
reparres ao orador salientan
do os Ib:enefíc"!OE que a barra

gem Ifte SobradIDho trará para
o N([)iluaeste, enquanto Paulo

GUeEIm, Evarrdro Carreira e I
tamar Pranco apoiaram sua

tese ,

LUTO OFICIAL POR TR ES DIAS, EM lAGES

Por motivos da morte em

circunstâncias trágicas do
suplente de vereador Neri
Tadeu Gomes Gonzaga, do
.MDB, o prefeito Juarez Fur
tado assinou decreto em data
de 29 próximo passado com a

seguinte redação: "Decreto
n". 902, de 29 de junho de
1976 _ Juarez Furtado, Prefei
to Mjunicipal de Lages no u

so de suas a.tribuições legais
e cons'derando o trágico fale
cimentob senhor vereador

E�uipcs �a Prefeitura vencem ln futc�ol �� salão
As equipes de futebol de sa

lão da. Prefeitura enfrentaram

na quadra dos sub-tenentes e

:sargentos, a equ,ipe dos míli

"tares daquela sociedade.
O 1°, time venceu por 6x3,

com 3 gols de Correca, 1 de

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE

Propriedade da Empresa
Editora Gazeta do Vale

eGC - 83109;926/0001-47

Diretor:
Silvio Rangel Figueiredo

CiJ:cula nos municípios de:

GASPAR, Blumenau, Ilhota,
Itajaí e Brusque .

Endereço-Sede
Gaspar: rua Arístllíane
Ramos, 23 - Cx. Postal 73

Impresso nas oric'nas grá
ficas do LUME, Blumenau.

Edson e 2 de Suca., Já o 2°,

time perdeu por 4� com 2

gols de Odir fr 1 de Ju.ili ,Os

times' estiveram assim fomna

dos: 1c,: Deb81., Eds<DR, Beirada,
suca, Julio e Correea,

20 , Flávio, Helio dír, !N'e-

to, Deba e Zeca, A orientação
técnica esteve sob os cuida

dados de Marcos Bchramm

que agradou em cheio. Os ar
tilheiros dos times continuam
sendo Caneca no 10. time, e

Odir no 2°, time,

Serviço an orizado Volkswagen

Chapeaçã � piru ra em' geral
Mecânica Volkswagen
Rua ltajaí - Blumenau,

Nerrí 'Tadeu Germes Gonzaga;
coms:rderando que o extinto
des:eiI!llVcdvia aJtivídades como

Cheãe da Divisão de Trans

porte dlesta nrumícipalídade .

e cons zíerando sma re'evante
atuação polfãco-sociai em

nossa comunidade, à qual
servsa sempre com dedíca
ção, enfrusíasmo e elevado es

pírãto eomunrtárro, decreta
LUT(Q} OFICUiL por tres dias
em 000 o Mtmie'íplo de La
ges- _

o casm1j Efsa Knop-Carlos
Albect<D Emílio iKnop, que se
consO'l'QJi3:!:l'am a iS de julho de
19 6, oc1e'bratn DO pI'óximo dia
8, as smas bodas <de diamante.
O casál ]possui � filhos sendo
1 filho ce 2 filhas, ambo's casa
dos" Os lhes casais possuem
10 filíhos e 6 neilos (sendo ne
tos e 1iiSliIletos do casal festivo).
Prura tCmmemõmr o. acontecí

menfo, ém da- festividades
haverá wm culto reli!!ioso n�
l'esidêmcIa do sa, Otm:r Gaert
ner (neto.), com. Iq1: em reside o
casal.

Os ctm::lprimentos de "A GA
ZETA".

Em
B um�lnau

n L \!J G,A-S E

iilir ago to: érreo e
sobr do, com 500 m2,
T � a Rua Paraiba
nr, 115 .: Blurnenau.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fatos, Gente <& Cia.
lh\RIO DESClJAMPS

CURIOSIOADE

A festa de São Pedro, apesar da chuva fininha e do frio,
'alcançou pleno êxito. Graças aos festeiros, aos colaborado
res, ao povo. Graças também ao Coral Santa Cecília, que
�rouxe de volta mais uma valíosa obrado repertório musical
sacro: uma execução solene para um momento solene. A

pesar dos pesares, a presença popular foi con-stante durante>
todo o dia. A rifa foí consumida até o último bilhete (Dr.
João Spengler e 'Bernardo Leonardo Speng�er arremataram
boa parte de blocos. .. a longo prazo). Cerca de 500 gali
nhas foram vendidas; consumidos tf'\mbém cerca de 1.200

quilos de churrascos; e cerca de 15.000 pastéis foram com

prados pelos que compareceram à festa. Neste ano, comeu

se muito e bebeu-se pouco. E o clima de comunidade predo
minou em todos.

---.----.--

EM! LODRES
Luis Carlos Schmitz, gasparense, está em Londres. Par

ticipa do curso "O Laboratório de Línguas no Ensino do In

glês", promovido'pelo Conselho Britânico para 30 P!ofe�so
res; especializados em ensino de línguas, do mundo ínteíro ,

Lu's Carlos é coordenador do Laboratório de I Línguas da

FURB, que em pouco tempo conseguiu; r�sultados a�taI?en�e
pos'tivos. Foi a Londres com o patrocínio do governo' mgles
(estadia e curso) e da Associação dos Amigos. da FUR�
(viagem e depósito prévio), que tem como presidente o di

nâmico b1umenauense INGO H!ElRIiNG.

---.----<1

SOBlRlEl FERNANDO
Luis Fernando Polli, um dos candidatos a Prefeito no

MDB, cursa Economia na FURB. É moço, mas <,::::> é crían

ca. Temi pouca idade, mas conhece os problemas do Municí

pio tão bem ou melhor do -que se imagina. Vive dentro da

Prefeitura de Gaspar há muitos anos. Convive com o povo
e compartilha com ele as suas angústías. Filho de uI? ca

sal exemplar (franciscanos d� terceira ,o�de�), manííesta
a serenidade a sensatez, a polidez e o equilfbrio que apren
deu no seio da família. É solteiro, e tem a responsabilidade
que falta a muitos ho�ens c�sados. Se não. fosse assi�, ,j�
mais este colunista teria aceito o seu convite para paltIc�-

,

par da campanha como seu vice. Nossa opinião é uma so:

ou existimos para o desenvolvimento coletivo ou nos sepul
tamos na picaretagem que vai corroer;do a todc:s, Escolhe

mos a primeira possibilidade: ela �era renovaçao de fato,

porque exige coragem e despreendímento .

�-e---

RAPInAS
A, reunião do MDB, prevista para hoje, foi transferida

para o próximo domingo. Motivo: solicitação de muitos cor

religionários. Teresinha Ramos, universitária (3°, ano de

Matemática na FURB), será candidata a vereador pelo
,MDB. Sua candidatura repercutiu com aplausos junto aos

colegas de universidade .• Até agora não s� sabe: Dr . IVal
mor Beduschi será ou não será candidato a prefeito pela
Af�ENA? • Dia 31 de julho será a FESTA DO ARROZ: co

labore e prestigie. • Neste ano comemora-se 750 anos do
falecimento de São Francisco d� Assis: um dos renovadores
da Igreja na Idade Média.• Frase da semana: "Ninguém
pode servir a dois senhores" .

.

tll1b Verde Vale
Agropecuária Ltda.
Zelando permanentemente para ma'or produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho.

Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajaí, de OON

TIBRASII., 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-SC.

sZEC RAC
Todos as tipos de acessórios e equipamentos,
para seu carro, e recarga de extintores.

V'
Rédies à partir de 500,00 - colocação gratuita.

Rua Itajaí, em ampla loja e ótimo local

para estacionamento.

IV L
REPRESENTAÇÕES F. DECORAÇÕES

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

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

CQm Ardo Pereira - Gaspar-se

PODEROSA: ,NOVEINA DE CONFIANiÇA AO
MENINO JESUS DE PRAGA

Ó Jesus que disseste: "Pedi e recebereis, procurai e a

chareís, bateis e servos-á aberto"; por intermédio de Tua
Sacratíssima Mãe, eu bato, procuro e peço para que minha
petíção seja atendida.

Ó Jesus que disseste: "Tudo que vós pedirdes ao meu

Pai em meu nome Ele vos concederá"; pela intercessão de
Tua Sacratissima Mãe, eu humilde e urgentemente peço a

Teu Pai em Teu Nome, que minha oração, seja atendida,
Ó Jesus que disseste: o. Céu e a Terra passarão, mas

a minha palavra jamais; por intermédio de Maria tua Sa
cratíssima Mãe confio em que minha oração será atendida.

IS.A.M.

CEVAL agro industrial s.a,
BENEFICIANDO SOJA

CAIXA POSTAL 45 8911Q GASPAR, se - BRASIL.
PARA O BRASlllNTEIROc
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Especializada em Oonfecções, ArmalinhO's em geral, calçados e jóias,
Desde mil novecentos e sessenta e nove erescendo, a�ud'andO' Gaspar a crescer e atendend lh�,

, o me O'r
ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI
Rua Ine, José Beduschi 273 - fone 32-22-70 GASPAR - Santa Catarina

JUIZO DE OIREITO DA COMAROA DE GASPAR
EDITAL DE 'PRAÇA

Eddtal de Praça (Extrato art. 6871 do Código de Processo
'Civil) . 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 10 horas (a quem mais der) . Lo
cal: Atrío' do Forum sito noprédio da Prefeitura Municipal des
ta cidade, à Praça Getúlio Vargas, Processo: Ação Executiva
movida por IPIRANGA S. A', INVESTIMEmOS CREDITO E
FINANCIAMENTO contra OSWALDO BREHiMER e OUTROS,
Bens: Um caminhão marca Chevrolet, motor n". 4lJOh100, chas
sis nO, G64F254,2-R, ano dfi fabricação 1964, placas XJ 1134, cor
verde gelo em mau estado de conservação, sem pneu, sem car.

rocería, avaliado em Cr$ 4,000,00, Dado e passado nesta cida
de de Gaspar, aos catorze dias do mes de [unhç de mil novecen
tos e setenta e seis, Eu, Eulina L, Silveira, Escrivã do cível e

anexos, o escrevi.
ElJeazal' M Nascimento- - Juiz de Direito

JUIZO DE Dn�E1'T'O D'f\ COMj\RCiAIOE GASPAR

EDITAL DE PRAÇA

Edital de Praça (Extrat oart. 687 do Código. de Processo
Civil) , Venda em primeira praça po dia 16 de agosto de 1976,
às �O horas (Preço da- avaliação) , Venda em segunda praça no

dia 26 de agosto às 10 horas (a quem mais der), Local: Átrio
do Forum sito no prédio da Prefeitura Municipal desta cidade,
à Praça Getulio Vargas. Processo de Execução movido por An

tonioí Balsanelli contra José Muller, Bens ;Um terreno com .». .

14.675,00 m2, 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 geralde Braço Miguel.
medindo esta linha 265m, conforme transcricão no livro 3 "V' ,
fls. �i316, sob n". 42,392 do Reg. de Irnóve s dá Comarca de Ita

jaí , Preço da avaliação: GrS 4,403,50: Uma casa de madeira, e
dificada no terreno acima descrito: Preço a avaliação: CrS , , , ,

7,000,00, Preço total dos bens que irão ser praceados Cr$ , . , .

11 ,403,00, Dado e passado nesta cidade de Gaspar, aos quinze
dias do mes de junho de mil novecen tos e setenta e se' s. Eu,
Eulina Ladewig Silveira), Escrivã, o escreví.,

Gaspar, 15 de junho de; 1976,
Eleazal' M, Nascimento

Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMAROAJ DE GASPAR

EDITAL DE PHAÇA
Edital de Praça (Extrato art. 687 do Código de Processo

Civil) . Venda em primeira praça no dia 09 de agosto de 1976, às
10 horas (preço da avaliação) . Venda em 2a, praça no dia 19
de agosto de 19-7.6', às 10 horas (a quem mais der). Local: Atrio
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
íNilllEIROS ASSOCIADOS contra�GASPAR INDUSTRIA META
LURGICA l1IIDA, Bens: Um torno mecânico marcaaNardini n".
00868, com 2,30m de comprimento, cor verde, com motor marca
Kohlbach n''. 77.440, comúseus acessórios normais, avaliado em

CrS 4.000,üO; Uma guilhotina marca Newton tipo TM4, n".
108, ano "7!2, com seus acessórios normais com um motor marca
General Eletric, modelo 25/1084.605, 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 Cl1l1, 500,00 cada uma máqui
na. Valor total da avalíação: Cr$ 20.500,001. Dado e passado
nesta cidade de Gaspar, aos catorze dias do mes de junho de
mil novecentos e seten-ta e.seis. Eu, Eulina L, Silveira, Escri
vã, o escreví ,

E�zal' M. Nascimento -' Juiz de Direito

....... ,., ......�_,.. ....

ALFAIAT

...... #

---......-------"-----:-j-,

INFORMATIVO DA CAMARA
MUNICIPAL DE GASPAR

CA-MARA' ENTRA EM RECESSO - De acordo com a

. � :' 1 de GasparLei Complementar n". 5/7'5, a Gamara Mun CIPa.:
a última

realizou no dia 29 de junho do corrente ano, su

sessão correspondente ao 1°, semestre, e a seguir entrou em

regime de recesso,
-�-.---'

INDICACÃO N°, 15/76 - De autoría do vere�dc:r Os-
valdo poffo, a Indicação que levo_u o n". ,15/76, SOllCl�:
Chefe do Poder Executiv� a doaçao da fal:�m, d� terra.]
a Garagem da Prefeitura na rua CeI, Arrstnatano Ramos,

"

'
, ,

J
' Z'mmermann,

que extrema com a oficina do Sr. Mário ose 1.
,

it d
O terreno destína-se para amp1riação da oficina do c' a o

cidadão,
---.---

O SILÊNCIO DA EMPRESA BETA - Bastante exalta

do o vereador Osmar Melato teceu severas críticas a Em

presa Beta de Construções S. A., pe1a medida adot�d�a �o
asfaltamento da Rodovja Ivo Silveira, e pelo seu silêncío

em não responder a esta Casa Legislativa o ofício que lhe

foi enviado. Outrossim, solicitou ao sr, Presidente que en

viasse correspondências aos setores competentes no estado

para procurar amenizar o prob ema dos moradores de Bar
racão e adjacências.

AVISO
o "C:EWf,,::ÉRIO soe. N, SRA. DO ROSARIO. - BAR

RACÃO" por Intermédío do Conselho Admindstrattvo Paro
quial da Igreja de Barracão avisa a todos que tenham um

membro de sua família sepultado a mais. de (20) vinte anos

nesse cemltérío que procurem a pessoa credenciada, dentro
do prazO' de (90) noventa dias para renovação da pruprteda
de de seu Iote .

_ Fi�do. esse prazo, O'S qque não se ap�esentaram perde
rao O' direito sobre O' mesmo podendo a díretoría vender O'S
mesmos Jotes de acordo com O'S novos esfatutos devidamente
regístradps . '

'E para que ninguém alegue ignorância mandamO's pu-blicar a presente nota
.

FOl'tunaí,Ü' G, Melato-
P/. Conselho Adm�nistrativo da Igreja de Barracão

P·e. Henrique Bceing SO.J-VigáriO'

lM�RliSSORA GRAFICART lTOA
SUCeSSO'il'a da

,

GRAFICA GASPlARENSE LTDA,

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE DE SEUS BONS SERVIÇOS
Rua iE'm:icO' Forrtes, 5() - Gaspar

"'ow .......
,.,

.......
... tOt".,..... ............

... .,.... ... ...

E LOJA GASPAAENSE

....... ",,�
..

�ft.....,..u � ..
...

...
. .
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ECOLOGIA
Num conceito bastante sim

pIes, ecologia significa: o es

tudo dos seres vivos em rela

ção ao ambiente em que vi
vem - O termo seres vivos en

globa o homem, os animais e

as plantas. Embora tardia
mente, de um modo geral o

homem de hoje tem se preo
cupado com isto. E não é em

vão esta preocupação, pois
nós viveremos o resto de nos-

A�ora O MOO
já acre�ita �ue
fará mais �a
metaue �as
Prefeituras
Ao fazer uma prevtsao so-

,

bre os resultados eleitorais de

novembro o presidente do Di

retórlo Region.al do MDB, De

putado Dejandír Dalpasquale,
disse na tarde de 25 findo, "que

espera uma grande vitória,
com a conqu.ista de mais de

'50% das prefeituras catari

nenses", o que será possível,
segundo justificou, graças a

grande capacidade criativa do

partido, somada principalmen
te com a atual estrutura, em

melhores condições que em

períodos anteriores e com uma

organização até melhor que u

partido do governo".
O deputado procura confir

mar sua posição, dizendo que

houve, de fato, uma grande
evolução no MDB eatarínen-

.
�

.

se "e a seguir exemplifica: em

1,972 ti,nhamos uma estrutura

frágil e apenas 18 prefeituras
em nosso poder. nesse núme

ro saltamos para 41 prereítu
ras e agora aspiramos mais da

metade das pl'efclturas do Es

tado" .

•

sa vida e viverão os nossos

descendentes no ambiente

que construirmos ou que des

truirmos.

Este amor à natureza deve

ser incutido nas crianças e

nos jovens de hoje, porque a

mando a natureza, estaremos
amando a nós próprios. De

la dependemos diretamente;
ela nos fornece desde o ar

que respiramos, até a maté

ri.q prima para fabricação dos

bens mais sofisticados que

possuímos.
Um fato bem marcante em

cos dias. Fazendo um plane
jamento para uma propríe
dade, delimitávamos uma á

rea a ser desmatada para a

implantação de um poma.r de

limão siciliano. Havia na

propriedade urI?- recanto com

um lago natural e um bos

que ao redor, destas mara

vilhas que a natureza nos o

ferece e dinheiro a'gum po

de comprar. Po's bem, o pro

prietário queria por toda a

força derrubar aquele bos

que. Eu senti ferida a minha

consciência profissional R

dando em tamanha agressão
à natureza. Aquele lago, a

quele bosque levaram séculos

para se formar e estaríamos

em questão de horas destru
indo tudo, tudo porque o des

matamento fatalmente este

lago iria secar. E para minha

satisfação, e para que pu

desse conciliar o sono à noi

te, o bosque permaneceu in

tacto, e também o lago lá es

tará para deleitar os olhos

dos que apreciam a natureza,

dos que amam a natureza.

E:qgD. Agr", José

Salomão Koericbmeu trabalho ocorreu há pou- 'meus princípios, em concor-

///ÓYeL4GAMBA
Telefone 32-2267 - GASPAR

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

SERRARIA

BELA VISTA

Serrando e beneficiando
madeira, em

Gaspar, para o

Estado e para o

Brasil inteiro·

Rodovia Jorge Lacerda
Km 7 - GASPAR-Se.
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do a doação de si próprios.
Enfim, só pode haver festa
onde existe amor, AI grande
famalià paroquial se reuniu
em festa, Todos se alegraram
e se sentiram felizes.
Acredito que o principal re

sultado da festa foi este. Con
vém Iembrar aqui que o ,Pon
to alto do dia foi a missa so

Iene celebrada às nove horas,
a grande festa espiritual.
flouve também algo nega

tivo que muitos perceberam!
- roubo di: talheres, copos etc,
Houve quem bebeu demais e

teve que ser socorrido pela
poíãcía. Não estranhamos es

tes episódios, pois as portas
da praça estão abertas para
todos. Gente que não traja
a veste nupcial segun.do o E
vangelho (Mt 22,1-14). In
divíduos como no tempo de
Cristo, vão ao templo para
seu próprio proveito material,
(Mt 20,12-17). Ü' joio e o tri
go Cl'escem juntos (Mt .', "

13,24-30) ,

Apesar disto, não nos po
demos lamentar, O resultado
da festa foi positivo sob mui
ttos aspectos, Podemos aqui
incluir o aspecto financeiro
que deu bom resultado. E to
dos sabemos que a paróquia
não pode prescindir do resul
tado financeiro da festa, De
pende muito do lucro da fes
ta. A comunidade paroquial
necessita de recursos finan
ceiros para poder sustentar
suas obras.
O que a comunidade deve

é agradecer àqueles que há
muitos anos estão colaboran
do ativamente para que a

Festa de São Pedro Após,to10
possa ser realizada, Muitos
estão se perguntando: Quem
substituirá os mais idosos nos
postos de maior sacrifício no
futuro? Ê um desafio para a

geração nova. Se a comuní
dade quer que possamos sem

pre festejar o dia do Padroei-
1'0, e deverá fazê-lo sempre
então esperamos que a gel'a:
ção nova comece a ocupar o
seu lugar na sociedade de
Gaspar Oreio que isto acon
tecerá pois já agora há jo
vens que executam tarefas
com muita eficiência, A es
tes nessas boas vindas,

Frei Geraldo
Freibergel'

����__���������__w_w�u�._u_w�n_W�h__���a��n�h�w��.���a��u�-�.���������.�W�h�'�.�a�W�u�A_a���a-'-a-a----�_
AG6R1A LElIA UM CONSELHO DE UMA DOiNA I)J·E CAS,A QUE ENTENDE DIAS COISAS:

CRESCENDO PARA MELHOR

SERVIR VOCE.

Relojoaria e
,

tica Ernesto
Jóias - Relógiôs - óculos
AlrtigolS para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI, AI istiliano Ramos, 522 - Caixa Postal 53
Fone: 32-2203 - GASPAR - 5ANTA CATARINA

LIVRARIA E BAZAR SILVA E

SOUVENIRS S.A.

Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz de Gaspar,

B oR
PONTO DE DE AMIGOS

Rua Itajaí nv. 610 - GASPAR - Santa Catarina

NOSSO E
A nossa Parôqnia acabou de

celebrar a grande festa de
São Pedro ApQs!olo, nosso

Padroeiro, Agol'a, nossas a

tenções se voltam para a a

nálise do resultado da festa "

Fíxamo-ncs, normalmente,
no resultado financeiro, Se
o lucro foi bom ou não, Fa
la-se ainda do tempo, se foi
bom ou mau, se houve muita
gente ou não,

'

Não podemos ficar só nisso,
Uma festa tem muitos aspec
tos que devem ser conside
rados, A:J..�vemos entender an
tes de tudo o por que duma
festa. Elm todos os aconteci
mentos Importantes da vida
fazemos festa, Ê no casamen

to; bodas, aniversário, Natal,
Páscoa.: Patrono etc. Tonos
estes Eventos de1ebl'am aJ:gOl
de bom que aconteceu para
uma pessoa, família, sccieda
de ou t-oda a humanidade.
Alegramo-nos e nos sentimos
fel'izes porque isto aconteceu.
No Natal fazemos festa por
que nos alegramos com a vin
da do Salvador. No dia do
Padroeiro nos alegramos c

nos sentimos felizes, celebran
do a conquista da felicidade
eterna que o santo está des
frutando, A.J!!Ssta é, pois, uma
pálida imag!\n daquilo que
todo homem espera no seu

'Íntimo - a felicidade eterna,
Antecipadamente, já no tem
po, aquilo qu.e esperamos pos
suir no futuro.
Ê Inconcebível que numa

festa haja Inimigos, descon
tentamentos, brigas, pois as

sim a imagem da festa se in
verte,
A festa de São Pedro é um

acontecimento em que os pa
roqulancs se alegram, se con

fraternísam por algumas ho
ras, para eoneretíza mais
profundamente a missão da
Igreja: fazer com que todos
se reúnam numa grande fa
mília unida VOI' Jaças de a

mizade,
Se nós analisarmos a festa

sob este ponto de vista. veri
ficamos muitos resultados po
sitivos além do econômico. O
povo se encontrou. Cnnver
sou, Ccnfraternizou-se. Mui
tos trabalharam gratuitamen
te para fazerem caridade, pa
ra darem amor, Muitas pren
das foram doadas simbolízan-

•

"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSCm,
você não vai encontrar.

Ca'·ê

N

II e' d u s c: h ·i
Rua Augusto Beduschí 59 • GASPAR·SC,

., ww
·· ·· �"""".--.. - """._..•�.w"'_'·._.__:---__�IAftft

4" ..... iii •
•
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Notícias da
Municipalidade

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
TESOURARIA - Responsável:

.

Arnoldo H. Zímrnermann
Por portaria do exmo , sr, Prefeito Municipal veio. o

cupar as funções de Tesoureiro da Pr'efeitura,·o sr, Arnoldo

�enrique Z'rnmerrnann, enquanto o sr, Sany Donald da

SIlva, por portaria do executivo voltou a ocupar as funções
de auxiliar no setor de Tributação,

CONTABILIDADE - Responsável: Odír Barni
O 'I'r'bunal de Contas do Estado emitiu parecer favorá

vel a aprovação dos balancetes mensa's da Prefeitura Muni
cipal de Gaspar, referente ao período de setembro a dezem
bro de 1974. O parecer é do grupo de instrução 12°" da Di
retoria de Fiscalização financeira,

TRIBill\AÇÃO - Responsável: Haroldo Roberto Medeípos
E'steve recentemente particípando de um curso na

FURB, o titular da Tributação, sr, Haroldo Roberto Medei
ros, O curso foi promovido pela Associação dos Municípios
do Médio Vale do Itajai, com 48 horas-aula,

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Durante o mes de junho. o setor de saúde e assistência

social, atendeu cerca de oitenta pessoas, das quais cinquen
ta e duas receberam auxilios diversos tais como: medica

mentos, alimentação e agasalhos, viagens, documentos,
Duas casas foram construídas para abrigar as famílias, de
dona Isaura Peicher e sr, Orlando Lemos, flagelados com

a última enchente,

SE1.�OlR DE EDUCAtçÃO - Resp. professora Maria G, da Silva
A biblioteca pública municipal Dom Daniel Hostin de

Gaspar, durante o mes de junho úttímo, teve �movimento
record de consultas, Mais de 700 pessoas tzeram uso da
biblioteca para pesquisar e apanhar por empréstimo os li
vros daquele centro cultural.

Durante o último mes a biblioteca já recebeu por aqui
sição e doação mais de trezentos volumes, elevando seu a

cervo a 5,000 (cinco mil volumes aproximadamente) ,

CURSO DE TREINAMENTO AOS
PROFESSORES MUNICIPAlIS

Irá realizar-se no período 'de doze a dezesseis do mes em

curso, um treinamento para os professores das escolas mu-
" nicipais de Gaspar, tendo como local a sala de leitura da
biblioteca municipal. O, objetivo do curso é revisar e plane
jar o ensino e a educacão nas escolas municipais, Serão
minístrantes do referido curso, os professores: Jacó Ander
Te e Gilberto Luis Gonzaga, do CEPES - Centro de Planeja
mento e Serviços. Os participantes, após a con.clusão do
curso, passarão a atuar junto as escolas, pondo em prática
os ensinamentos recebidos, .

SETOR DE OBRAS: Resp , Nelson Hiostins ,

.

O setor de obras da Prefeitura Municipal, informa que
já foram concluídos os serviços de macadamização e reves

timento da região do Belchior; já se encontram em fase

fina}, os serviços de limpeza e esgoto das ruas sete e rua

Brusque . As máquinas estão finalizando a terraplenagem
de incentivo a indústria de confecções Niíear , Serviços em

andamento: patrolamento da estrada Pocinha e Tifa Spen
gler, macadamização da estrada Poço Grande fundos, ca

nalização do loteamento Edmundo dos Santos,

Todas estas com apenas dois
�J participarem das íestivída-

pontos perdidos, Já foram rea-

des em homenagem aos p'an-· _ ,

lízadas OItO rodadas, faltando
tadores de arroz de Gaspar, a

-

apenas seis rodadas para o fi-

nal da competição, .

A dupla vencedora ganha
rá a medalha de campeã da

canastra de Gaspar.

G,aspar convida
AMMVI para
'FeSlta do Arroz
O diretor de relações pú-

blicas da II Festa do Arroz de

Gaspar esteve on tem em Be-

ned'to Novo e conv'dou os pre

feitos do Médio fVale do Itajaí

realizar-se nos dias 25 e '311 do

corrente mes ,

Subsfitui
o candidato a

pela ARENA
O sr, AJ.'noldo

Prefeito

Henrique
Zimmermann, assumiu a Te

souraría da Prefeitura Muni

cipal, em virtude do titular da

qu.e? pasta ter aceito a sua

candidatura a Prefeito pela
ARENlAl.

O sr, Arnoldo assumiu no

dia 10. do corrente.

D.eP'utado Delfim
Peixoto F:ilho
Foi instalada a coordena-

ção da campanha eleitoral que
visa eleger o deputado Delfim

Peixoto Filho, a Pl'e{eitúra
Municipal de Itajai ,

Os candidatos a vereança
tem por sua vez, o local apro
priado para sede de sua cam

panha. Ê grande o movim.en

to desde o primeíro instante

que se instalou o gabinete e

Ieítoral do deputado Delfim.

Campecnate de
Cenastre do

G.asparens,e
Após a rodada da última õa.

feira, permanece na liderança
as duplas: Bolão e Odmar,
Sérgio e Vilson, e Zeca e Odir.

Re;·eif'lo'3cfo proj,eto '

que Beneficiava
mulher gráv·i-da

I

O Senado rejeitou projeto do
Senador Nelson Carneiro "',
(MDB/RJ) que dava à mu

�hel' grávida o direito de rece
bel' mais 30% de seu salário
quando trabalhando em horá
rio noturno,
No encaminhamento da vo

!açã,l}� �elson Carneiro apejou
a Maíoria pela aprovação do
projeto mas o Senador Eu.rico
Rezende, peta Liderança are

nista, votou contra, embora
l'�ssalvando os elevados propó
SItos da proposição,

Argumentou Eurico Rezen:
�e, que a medida viria em pre
JUIIZO da mulher grávida, por
que, tendo de pagar mais, o

empregador se recusaria a ad
mití-Ia em trabalho noturno,

Al'���entou, ainda, que a pro
teção a mulher grávida traba
lhadora já está definida na

Consolidação das Leis do Tra
balho'.

INDÚSTRIA BENEFICIADORA
GASPARENSE S.A.

BENEFICIAMENTO E OOMÉRCIO DE
ARROZ

Org'anízação fundada em 30 de
maio de 1941

Caixa Postal, 28 - End. Telegr. Bengasa
Telefones - Comercial: 32-2160 '

eletronizado

el ar
•

Inoe

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

GASPAR - Santa Catarina

f

•
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Concertos, expos'ções, es- do Coral Santa Cecilia, da Ca-
petáculos teatrais e cursos de

.

tedral: .Metropolitana; mostras
s li1lerá.wra rnarcaéão a· ·rea:l1za- .coletivas de artes plásticas,
· -ção- do :IV -iFestt:val- de ·Inverno, com obras ·de Hassis, Sílvio
· que será realizado em .Itajaí <Pléticosr-Bérgio \ Bonson, 'Jl:).Y
·J·ãurante o 'mes 'de julho . A a- me Schmidt, dentre outros;
bé tara :rfoir ontem? dia' 3, 'sá- aulas inaugurais de cursos, a

bado, quando foi apresentado' serem míri'stradas pelos pro
um concerto de bandas milí- fessoses Glauco Cerrea e Os
'tãres no 'Oo'égío galesiano, a mar Pisani, da UFSC e uma

� "cargo-dos -b talhões- de-vnfan. exposição do tapece�'ro' Ve
taría de Florianópolis, Join- chietti .

ville éJ.·Bl:tlmenau. .

A programação inclui apre-
·

sentacões do 'Coral da. Univer
sidarlé Federaf de: Santa 'Ca
tarina; da orquestra de Cãme
ra de FIorianôuo'Is: da Asso
ciação Coral de Florianópo1is;

o Festival de Inverno de I

tajaí foi iniciado há quatro 'a

nos pelo Conselho Municipal
de Cuttura e já foi oficializa
do pelo governo do Estado.
Uma- mensagem do governa
dor Konder Reis assinala que

'I,;�. "

_"

a promoção está "rigorosamen
te dentro das diretrizes do meu

Plano de Governo e este festi
val, como os que o . antecede
ram - encurtando distâncias -

haverá de trazer a cultura
ma's próxima de' povo" .

Pf promoção do Festlval é do
Governe do Estado de- Soo,ta
Catarina, Secretaria do Gov-er
no e Coordenacãe de Assuntos
Culturais, contando com a co

laboração do Ministério de E
ducação e Cultura; Funarte;
Prefeitura Munícipaã �de 41 Ita
jaí; Departamento de Cultu
ra; Esporte e Turrsmo de Ita
jaí; Conselho Munic'pal de
Cultura e Fundação Casa Rui
.Barbosa, do. Rio de Janeiro.

i
�. �.

.

c
.. · .. ·,···:>······· .. ····,·, ,.

A população de' Brusque 'e.loGaspar, "espera ansios.a pel,a conclusão
da rodovia Ivo Silv,eir,a. Por enquanto sofrem as (Jlificuldades· de uma estrada em

eenstrucãe. Lama, plae,as. inter.ditando ,õ'lr.ân-sito, 'caminhos mais longos para
se chegar ,ao desHno,_.mas a...esper.ança de vê"l.a-ils,fal tada um-dia, -nos �Iey.a a ...• .

ceitar o desconforto.

.
,

•... e a chuva voltou.
Em Blumenau, . marchas

e contra-marchas, querem
mudar o candidato já em

franca atividade . para a

posse da prefeitura - Jo
nas .Neves. Aguenta firme
Neves não entregue as,

-chuteíras ...
-.-._

.No MDR tudo indica. boa
. receptividade para ambos
-os candidatos, isto até .que
o senador não se pronun-
"dar, .quando este for ao

público recomendar o Re
nato Vianna, a cousa vai
mudar. Enquanto isto Mes
tre Pompeu ao. que Parece
está dominando o eleitora-

; do d/e sua área.

-,_._

MDB e ARENA desta ci
dade já estão às voltas pa
ra a ecnquista da Prefeita
ra no. dia' 1:5 de novembro
próximo. Porém, ao que
parece o "paca' elege tran-

- quílamente o ' seu .candí
dato .

. _._

A. festa de S. Pedra do
último, .(domingo alcançou
grande sucesso .

....__._

Aguarda-se para breve,
por parte da municipali
dade o calçamento do tre
cho novo que desviou o

trânsito no centro da cida
de. É uma medida que a

lém de necessária traz a
.

simpatia tanta dos citadi
nos como dos transeuntes,

_._

A. VERDE VALE trans ..

po�'tando passageiros, de
bairros próximos e mais
distantes, acompanha o

progFesso e -maito -agrada
aos que dela se acupam.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina




