
.

arense comemora aa

Jogando
Com uma programação bas

tante intensa, o time campeão
da Copa Centenário de Jara
guá do SuJ, estará hoje co

memorando a eonqu'sta do tí
tulo, A sede do. clube estará

com a seleção de Jaraguá do Sul
abrigando pruíta gente, desde
as dez horas da manhã, com

a entrega de diplomas, aos só
cios fundadores, As 11,30 ho
ras, haveI'á uma grande chur-

.

rascada com o bom serviço de

copa que estará a cargo do nos

so amigo Paraguaio. As 14:,00
horas, a emocionante cena de

entrega das faixas aos atletas
que figuraram na grande cam

panha da conquista do título,

em seguida, o bom futebol do
Gasparense contra a seleção
de Jaraguá do Sul. Após o jo
go, o time e a torcida desfila
rão pela cidade levando a to
dos um pouco da sua aleg-ria,

o Hospital de Caridade Nos
sa Senhora do Perpétuo So
corro está ampliando as suas

dependências, A convite do
sr . Silvio Schramm, diretor

daqnele nosocômio, fizemos,
no decorrer da última semana

uma visita quenos foi dado a

prcciar a ordem, o t 'atamen
to, a maneira oordial que se

dispensa a clientela que re

COITe àquele estabelecimento
de saúde,

O progresso empreendido
pela atual direção é digna de
encômios, O corpo médico bas
tante atencãoso e dapacâtado
para atender a qualquer e

mergêncía que seja necessá
lia aos munícipes gasparenses
e circunvizinhanças,

O aparelhamento que atual-
"

ai
mente dispõe, é bastante útil,
além do que, pretende a. dire

ção de ampliá-lo com o espaço
que irão dispor agora das de

pendências grandemente am-

pliadas, •

Digno da nota, portanto, o

interesse e o desenvolvimento
dispensado pelos dirigentes do

hospital local, com uma 3111-

plíação de mais de 1,200 m2
de área construída com re

cursos próprios.
O Hospital de Caridade Nos

sa Senhora do Perpétuo So

C01'l'O, além de gosar de uma

IlocalizaçãO' muito apreciada,
vai com as ampfiaçôes agora
em vias. de serem concluídas,
melhorar o aparelhamento ci

rúrgíco e outros atendimentos
necessários para as pessoas
que dele se utilízarem.

FIAT PRODUZIRÁ 100 MIL AUTOMÓVEIS NO
PROXIMO ANO

o presidente da Fiat, Gio
vanni AgneUi, disse após a ce

rimônia de inauguração de sua
fábrica em Betlm, que a mes

ma produzirá 100 mil automó
veis no próximo ano, o que, se
gundo acredita, contribuirá de
maneira significativa para o

progresso da Frat, de Minas e

do pais, pois também - frisou -

ajudará a equilibrar o Balan-

ço de Pagamentos brasileiro,
Minutos depois Magalhães

Pinto, presidente do SenaclJ
Federal, disse que o empreen
dimento Fiat "era uma velha
aspiração nossa estou certo" -

acrescentou - que esse êxito
compensará todos os sacrifí-
.,cios financeiros feitos por nos
so país e pelo estado de Mi
nas Gerais"

Geisel: PELA REPONSABILlP.ADE DOS ATUAIS'
PARTIDOS
Betim (Minas Gerais) - O

presidente Ernesto Geisel clas
sificou ontem de "desastrosa"
a experiência do prulípartída
rismo vivido pelo país, no pas
sado, e afirmou que o atual
sistema bípartídário

u tem con

dições de capitaâzar todas as
tendências polítícas, desde que

cada um dos doís partidos
cumpra.iresponsaveímente, seu
dever", As declarações do che
fe do governo foram feitas à
jornalista Angela Maria de
Oliveira, candidata ao cargo
de vereadora pela :'A'rena de
Belo Horizonte,

IIPESC de Blumenau não

I paga auxilio n�!!�d�de

ze can id ta
desfil rão
. Festa do Arroz

•

.o investimento é de- uma

corajosa empreitada de pes
soas que não medem esforços
para deixar para a coletivida-

o

na
Uma das tarefas mais im

portantes, na preparação da
lia, Festa elo Arroz de Gas

par, foi sem dúvida a escolha
elas candidatas a raúiba da
festa, A, srta . Célia Furlani,
responsável pela escolha das

'candidatas, já conseguiu reu-

BODAS DE
DJIAMANTE
No último dia 08/07 com-

pletaram sessenta anos de ca

sados, o sr, Emílio e Dna , El-

sa KJnop e festejaram a data

com muita alegria, junto de

seus tres filhos, dez netos e

seis bisnetos, além dos muitos

amigos que também foram ho

menageá-los.

de um benefício de há muito
necessitado para esta mui a

preciada região que circunda
o caudaloso rio Ttajai .

nu' onze meninas-moças, to
das filhas de arrozeiros, que
representarão na passarela as

diversas llaca3idalles do Inte
ríor de Gaspar, Seus nomes
e suas fotografias, estaremos
divulgando na próxima sema

na,

Memórias eróticas
de um

.

burguês
Editadas pela primeira vez

em Londres, em 1901 as l\iE-
-

,

MORIAS ERÓTICAS DE UM
BURGUíi:S só voltaram a ser

puhhcadas cinquenta anos
mais tarde nos Estados Uni
dos, Consideradas como uma
das três mais raras memó
r'ías eróticas que até agora se
escreveI'am, são um dos liVI'OS
verdadcÍl'anlente espetacula
res da era víctonana e uma

obra-prímn da literatura se
creta dos fins do século XIX,
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B NA CIDADE DE XAXIM
o sr. Walter Perachi Bal'

cellos, diretor do Banco do Bra
sil' para a região Centro-Sul,
valeu-se de uma linguagem
simples, quase simplória, para
fazer-se entender pelos agrí
cultores de Xaxm . Estimu
lando-os a depositarem suas

poupanças na agência do BE
recém inaugurada, o ex-gover-

A Prefeitura Mun'ctpal de

Gaspar, avisa as pessoas abai
xo re'acíonadas pare comJila
recerern no �et 'Yr' de Tributa

ção para ret rar seus Carnês
de Impostos Predipl, Territo
rial, Urbano, referente exercí-
cio de 1976: ,

José Henrique dos Reis
Anastác'o Texeira Pereira
AJtair José Lana
Sebastiâo Amaro
'A dão Bento de Souza
Manoel Martins
Melíco Caros Barbosa
Ivo Carlos Duarte
Cristiano Kocheris
Irineu da Conceicão
Sebastião Bernardes
José Gustavo
Dom'rigos de Oliveira
Luis Hermínio
Al'fredo Andrade
Rodolfo Souza
Félix Schmitt
José Bernardo Schmitt
Flávio Pereira
José Amaral
Valdemar Amaral
João Campina
José Angelina Pitz
Erasmo Schramm
Reinaldo SchraIrUTI
José Tiago da Silva
Paul€) dos Santos
Kl1lian Oscar Schramm
Geramo Marquetti
illvaro Xavier Wan-Dall
Francísco Wan-Dall
J'oão Xavier Wan-Dall
Evaldo Schuanke

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE

Propriedade da Empresa
Editora Gazeta do Vale

CGC - 83109;926/0001-4"7

Diretor:
Silvio Rangel Figueiredo

Circula nos municípios de:
GASPAR, Blumenau, Ilhota

,

Itajaí e Bru,sque,
'

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

Impresso nas or'c'nas grá
ficas do L�IV, Blumenau.

nadar do Rio Grande do Sul
fez um insólito apelo:

- Aque'es que têm dinheiro
guardado debaixo do traves
seiro ou colchão, depositem
no no Banco do Brasil. Esse
dinheiro precisa girar, prínci
palmente com a inflação que
nos aflige e que- não é prívílé-

AV so
Rual Cunha
Antônio Vitorino
Agnes ScoWni
Osvaldo Arnoldo
Erí co Reínert
Nico'au Henrque Isensee

Eugênio Müller
Tintas Hering
Rafael Berti
Geny Valter Cunha.
José Dias tJ)_

Bernardino Wizentanher
Nilda Amaral
Gu'riter Ratke
Renato Reinold Pereira
OS!l': José Silva
Adernar Frena
Da'ci Catarina da Silva
Dilmar ZendTon
Pedro Zendron
João Amancio Rebelo
Gi berto Rebelo
Do'ores Maria Custódio
G'Iberto Eduardo, Kunel
Domingos Reinert
Cesário S'mOR
Orivaldo Frena
Nelson Bornhausen
Rodolfo Severino da Silva
Roberto Demmer
Nilson José da Silva
Antônio D'onisío SabeI
Manuel Zucatelli
José Edegar Reinert
Paulo Rodolfo Pitz
José João Paulo
Eugídio Fernandes
EmÍllia Frena
João Zendron
Alcides Ferreira da Silva
Osnildo VOigt
Antônio Machado
Vera Tutunki
Pedro Sant"tana
Carlos Alberto Schmitt
Osval do Schramm
Maria Eliza Deschamps
Edir Pereira
Evandina Dias
Líndolfo Júlio
Edison Edmundo Koprowískl
Jaco
Josêf Friederich Keller
Júlio Porf'írío Júlio
Josefa Bonosque
Ab'rnae Zeferino ela Costa
Seràfín de Souza

'

Max Pavlosk
L01 rivãl Sctimitt
Lauro Simão
Irene Frledemann e

Ap'QJôp.ia ,L,. Pereira
Mário da Conceição'
Moa,c! r Lenfers
Maria'Du1 oe Reinert
Manoel Os.car Dias

g'o nosso, Esta casa não serve

apenas para que dela se tire
dinheiro. O arícultor também
deve depositar suas economias
nesse Banco, caso contrário
ele irá embora,

Me'o assustados, os agricul
tores foram para casa contar
as economias do travesseiro.

Ademar Lopes
Arcanjo Ottiquír
Alberto �une'
Artur Deggau
Henrique Kistner
Antônio Fernandes

. Jos� Ottiquir
Adálberto Kunel
João Melato
José Norva' dos Santos
Valmor Planca
Va·di..r da Costa
Wa'ter Henrique Lopes
Valm r Darós
Alceu José da Silva
Curt Bann
Januário da Costa
José Francisco Schmitt
Van'r Francisco Pereira
Santo Custódio
Antôn'o ZUCQi
Henrique Na'gel
Arnoldo Cunhago
Marcelino Baldi
An tônio Souza
Francisco Valdir da Silva
ÀJ:Y Hígíno da Silva' Fpho
José Francisco Schvanbach
Pedro Rogério Correa
Fermino Palma
Delír'o Testoni
João Maas
Francisco Baldi
Verônica 'Spengler
Zelinda SUnger
Nelson Machado
Clara stapait
João Car.os Maba
Leo José Voltotírrí
Dr , Erinver Kolpachnikof
Frlda Chistilinit
Marlos Burkhardt
Alfredo Ferreira
Manoel
Batista Minela
Claudio Hechert
Edith Vanzuita
Ervino Felau
Ivo Pereira
Francisco A. de Souza
Juvênc'o Luiz Q.uintino
Olindino J, Pereira
José Passos.
Leonor Benevenutte
José Rampe'ottí
Baldoino e Darcízio Longen
Luis Rita
Pedro Santos
M�ârio Augusto IJostin.s
Serg:ílio Marce �nQ
Adolfo Jorge K1:loIl
Olívio Dorval de Souza
An tônío Jacob :(Úauss
Manoel Pereira dos Passos
João Bendini
Catarina Eugênia Pereira

notícias ...

NARDINHO EM

RECIFE

Na última sexta-feira, o sr ,

Bernardo Leonardo Spengler,
(Pop . 'Nardinh,t), viajou I em

direção a capital pernambuca
na. �Nardiilho e propl'ietário de

uma ínstaíadora em Gaspar e

foi manter contatos com seus

fornecedores, já que é candida
to a prefeito pelo Movimento
Democrático Brasileiro e após
o início da campanha eleito

ral, não deverá se afastar do
S6u mun,iC'1pio.

VALM,OR,
DISSE NÃO

00 dr. Valmor Beduschi,
muito procurado pelo Díretô
rfo Municipal da ARENA de

Gaspar, para concorre]', como
candídatc a preferto., resolveu
ddinitivamente não aceitar, os
mot!vos não conhecemos, mas

o fato é que o dilretól'io já es

tá partindo para outros conta
tos. já sabemos que .os nomes

mais ventilados para substituí
lo são Ordival Gamba e Fran
cisco Hossins ,

,,!O ALVORADA,
CASSINO DE
SIiVllLA

A Sociedade Cultural Re
creativa A1vorada trás para
Gas�ar,. o famosís�imo eonjun
t-o. Cass no de Sevllla (o maior
do mundo em seu gênero) .

Cassino de Sevi1Ja em seu
giro pela Europa e América
foi contrato para abrilhantal:
(i) ba;�e 90 Alvorada no próxi
mo dia 24. A diretoria do clu
be está convidando todos seus
a,ssocladas para virem assts
tir o grande shaw será uma
das maiores.. noitadas do_ aIlO,
nao percam.

l�ON$ DE GA$'�AR,
COM NOVA
DIRETORIA

No llltimo dia dois de [ull o;to�o.u posse a nova diretoriado �'�ns Clube de Gas}}'8.r. as
sumindo n� qualidade de preslden�e, .0 sr. Evaristo Spe _

gl r- f
-

n
.. , r:a� unçoes de primei 'o

s�cl'etar�o Ó sr.' Arno Knuth.Ainda como tesoureiro o S'
Werner HQr�t,

J •
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Notícias da MUrJicipo/idade -

Departamento de Educação, Saúde e Assistência Social

Besponsáveh MO. Gereti da Silva

ALIl.\TElNTAÇÃO ESOOLAR
Firmado novo convênio entre a Prefeitura Mun'cípal

e C.'N.A.E. - Campanha Nacional de Alimentação Esco-
lar - Setor Regional de Blumenau.

.

O presente convênio fOI de CnSl 5.000,00, o que veio

beneficiar com quantidades ma'ores e sortidas de a'Imen
tos os 25 estabelecimentos de ensino, sendo 14 municipais
e 11 estaduais. A distribuição será fe'ta através do Serviço
de Oríen tação de Programa da C. N. A . E. da Preíeitura

Municipal de Gaspar.
--s--

MOBRA!J.I

Estão abertas as inscrições para os cursos de alfabe

tização Funcional e de Educação Integrada (Supletvo) do
lVIOBRAL ..

OI curso de Alfabetização Funcional terá duração de
5 meses de aula e é minstrado para pessoas ana'Iabetas,
enquanto que a de Educação Integrada terá duração to
tal de 15 meses, porém, se houver bom aproveitamento; �
aluno poderá obter dip'oma após 5 meses de aula.

Este diploma equrvale ao antigo Certif cada de 4a. sé

rie, tão solicitado pelas indústr'as locais. Frequente os

'cursos do MOBRAL das 19 às 21,30 horas e adquira seu

documento legal de conclusão das quatro
-

séries do 1°.

grau.
SOLETRE MOBRAL E LEIA BRASIL!
Matrículas abertas no Departamento de Educação,

Saúde e Assstência Social, da Prefeitura Municipal de

Gaspar.
--e--

NOMEADA NOVA COüR'B·ENADORA
ESTADUAL DO MOBRAL

Através de Portar'a n". 584 de 28.05.76 d?r Presidente
da Fundação MOBRAL - Dr. Arhndo Lopes Corrêa, no
meou a sra. Alba Terezinha Schiíchting da Silva, para e

I

xercer as f'uncêes de Coordenadora Estadual do MOBRAL

no Estado de 'Santa: Catarina.
Tomamos conhecimento desta, através da Circular

n". 31/00IEST/SC/76 enviada pe a DD. Coordenadora E:S
tadual do MOBRAL ao sr. Presidente da Comssão Muni

cipal do Mobral - Gaspar ..
--0-----'

FIND,A-SEO 10. SEMESTRE

Respeitando o Calendário Cívico para o ano de 1976,
dia 11 do corrente, finda-se o 1°. Período Letivo, dando
início as férias dos estudantes de todas as escolas muníci...

pais e já no dia 12 dar-se-á a abertura do Treinamento do

pessoal docente das 14 escolas mun'cipais de Gaspar.
--8--

O Tribunal de Contas aprovou o ba'anco geral de 19' 4

da Prefe iiura Muncipal de Gaspar, em sessão co dia ....

29. Q6. 76. O Tribunal na mesma sessão reso'vcu recomen

dar a Câmara de Vereadores de Gaspar a aprovação do

1)::11anco geral de 1974, enviando cópia do parecer para que
QS representantes na Câmara de Vereadores f�quf!m cientes
ôas referidas contas.

--�--

A Prefeitura recebeu ofício do gabinete do vice-gover
nador do Estado, so'íctando a presença do técnico em con

tabilidade da Prefeitura para uma reunião na sede da
AMM:vr em Blumenau no dia 20 d� corrente mes com a

presença do coordenador de-panejafnento e orçamento do
Estado, sr. José Roberto Silva dos Santos. O assunto ver
sará sobre a aplicação do Fundo de Participação dos mu

nicípios e orçamento programa para 1977_

GAZETA DO VALE Página 5

IN ( A NFOIRMA
Estão convocados para com

pa.recerem no INCRA de 'Gas
par os seguintes nomes:

João de Borba
Solano de Borba
.Pntonio Marquetti
Marcos W nther
V'toria Maruuettí
Vende ino de Souza
Antenal' Pedro da Silva
José Alberto Zuchi
Blas'o Gesser
Leonardo João Mensc ..en
Marcos Sabel
Adolfo dos Santos
Humberto Voelz
Herbert Bruch

Apo'inario Reinert
Marcos Hang
Gi'son Lu z Gern
Pedro José da Seva

Flavio Sem'encoski
João Paulo da Cunha
Ricardo Eichstadt
Sa vador A. Gomes·
Gunter Bammer
Fr dolino Schmitt
Floi índo Chímnelli
José Rudi Maraschi
Pedro José da S;lva
:r...Iatnias Theiss
Ja..ob Mnndrní
Luz Roncagl!o
João Pau o da Cunha
r'n;e'berto Simon
tA do Germano Baader
Ind. e Cem. Rex Neon Ltda.
Prazo de apresentação até

0ia 14 do corrente mes.
Érico Venotte Filho

Chefe UMC-Incra de Gaspar

Serviço Volkswagen

I COMfRCI�L SCHADRACK Lmt
I Rua Itajaí, 1'373 - BLUMENAU - Sta. Catarina

Contribuição exponfôneo!
Entre outras atrações que

movimentarão a IIo. Festa do

Arroz, terá destaque o sorteio
de um novilho da raça nelore,

urna geadeíra e um televisor.
O sorteio será pelo bingo no

local da festa após a escolha
da rainha.

IMPRESSORA GRAFICART LTDA
Sucessora da
GRAFICA GASPAiRENSE LTDA.

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE DE SEUS BONS SERVIÇOS
Rua Euríco Fontes, 50 - Gaspal'

c
FABRICANTES BO 'XABREZ "IZA"

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

GASPAR - Santa Catarina

•
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CRESCENDO PARA MELHOR
...

SERVIR VOCE.

JUIZO DE 'n·IRlEITO DA OOMIAiRCA DE GASPAR

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS COM

O PRAZO DE 20 DIAS

O doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito da Co

marca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da

lei, etc ...

FAZ SABER a quem o presente edtal com o prazo de 20

dias vir ou conhecimento tiver, que por parte de ARLINDO

RODOLFO DA SIlN'A e sua mulher HILDA B. DA SILVA,
brasileiros ele lavrador e ela do lar, residentes no lugar Gas
par lvlirm{,

_

nesta Cd�.arca de G�spar, foi, r�querid'a ,a Ação
ãe Usucapíâo sobre o' imóvel. abru:x? descrito: U�a, .area de

terras eítuada no lugar Gaspar MIrIm, deste municipio e Co

marca de Gaspar, medindo a área de 203.000 m2 (duzentos
e' tres mil metros quadrados), com as seguintes �edidas e

confrontações: ao norte, 'com 2.00 m. em terras da Firma Mo

retti; ao sul, com igual medida, em terras de Werner Krieger;
a leste, com 1.015 m em terras de Waldem� Hecker, � ao

oeste com igual medida, em terras de herdeiros de Schind

wein: Na referida ação foi proteride o seguinte de�p�o:
"1 -- Designo o dia 30 de agosto de 1976, às 10 horas para a

audiência de justificação de posse; 2 -- Cite-se, p�ssoalme�
te os confinantes e por edital com o prazo de 20 dias, publi
ca:n.do-se pelo menos uma vez no b. da Justiça e duas �ezes
no jornal Iocal, os réus ausentes, incertos e desconhecidos,
observando o que estipula o art. 285, segunda parte, do C,
P'. C. 3 -- Cientifique-se por carta a Procuradoria Geral da
República e os representantes das !Fazendas Estadual e Mu

nicipal. 4 -- Intime-se os requerentes e as testemunhas ar

roladas. Em 30.06.76 (as) E.leaz.ar 1\1;. Nascimento, Juiz de
Direito". Para que chegue ao conhecimento de todos, man

dou o MM. Dr. Juiz expedir o presente, que será afixado no

lugar de costume, e pubídcadc na forma da lei. Dado e pas
s�do ?esta cidade d� Gaspar, aps seje dias �o mes d� ju!'ho
de míl' novecentos e setenta e seis. Eu, Eulina L. Sllvelra,
Escrivã, o escreví.

.. .

,I Gaspar, 07 de julho de 1976.
,

E!(eazar M. Nascimento - Juiz de Direito

n.l>mmgo, 11/Ot7/76

melhante$. .

A 1ei não se ap�IC� ao tit�
lar de �i.rrp.a indiV'dual" �o di
retor, sóciq-gere�te, s�c�o-so-
idário, sócio-cotIsta e SaCIO de

indústriá de qualquer empr_e
sa, que não tenha a condição
de empregado, nem ao traba

Ihador autônomo e ao empre

gado doméstico.
Por ac'dente de trabalho en

tende-se aquele que ocorrer

pelo exercício do trabalno a

serviço da empresa, provQc�
do lesão corporal ou pertur
bação funcional que c::usE? a

morte, perda ou redução, per
manente ou temporária, da

capacidade para o trabalho.

Projeto de lei que dispõe
sobre o Seguro de A-cident_t::s
do Trabalho a cargo d<? �n��I
tuto Nacional da PreVldencIa

Social -- INPS - roi suqme-_
tido pelo Presidente ��esto
Geisel ao Congresso Nacíon.al,

acompanhado de' exposição q.e
motivos do Ministro da Pr�vI
dência e Ass'stênc'a Social.
Para os efeitos da nova lei,

consideram-se também empre
gados o trabalhador temperá
rio, o presidiário que exercer

hividades remunerada e o tra

balhador avulso, ass'rn enten-
'eFdo o que presta serviços a
I '

diversas empresas, pertencen-
do oirnâo a sindicato, iriclusi-
ve o estivador, conferente e::....::.s..:...e- _

NOTICIAS DA JUNTA DE
SERVIÇO MILITAR

A Junta do Serviço M!ilitar
de Gaspar, solicita o compare
cimento com a máxima brevi
dade possível os cidadãos abai
xo relacionados:
Blasius Kinoth - rua Alto Ar
,

raial s/ri".
Marcolino Coradírri - rua Sete
de Setembrc .3/no.

Nelson Bernardi - rua Barra-
cão s/n".

Oríva'do José Domingos - rua
.

Arnoldo K0Ch s/n".
Oscar Luchíni - rua Barra
cão s/rr".

Braz Censi - rua Fundos Poco
I �

Grande s/n>.
Roberto Raul'no - rua Sete de
Setembro n,o. 100

Vílmar Testoni - rua Barra-

cão sz'n".
wr san L'rihares - rua Aguas
Negras s/no.

Pedro José dos Santos - rua

Itajaí s /nv.
Dorval Francisco Fantoni
Rua Garuba s/no_

José Cláudio Berti - rua

Barracão s/n".
José Rogério Passos - rua Co

rpnel Arist. Ramos s/n''.
Adolfo St.iehler - Rua Gaspa
rinho s/n{).

Et'!ói Correia - rua Gaspa:rinho
s/n>.
.JSl\4 de Gaspar-SC, em 02

de julho de 1976.

Luiz Fernando Poli
'Secreto. da JSM

AVISO
o "CEMITÉRIO soe. N. SRA. DO ROSARIO _ BAR

RACÃO" por intermédio do Conselho Administl·ativo Pan)
quial da Igreja de ,��.rracão avisa a todos que tenham um
membro d� ��a família sepultado a mais de (20) vinte anos
nesse cemitério que plrocure� a pessoa credenciaeJa, dentrodo prazo de (90) noventa dias para renovação da propríeda-de de seu lote. . ..'

_ F�d� esse prazo, os qque não se apres�ntaram _

rao o direito sobre o mesmo pod�ndo a .'I';'-etor:;'" Pderde• ..u,.o. � ven elO osmesmos lotes de acordo com os novos estatutos 'dev:d t1'8gist1'ados.·
I amen e

� para que ninguémylegue ignorância m dblicar a presente nota o
an amos pu-

Fol"tunato G. Melato
P/. Conselho Administrativo da Igreja deB' _

Pe. Hemique Boeing SOJ-Vig'ário
arracao

C,EVAL agro industrial s.a.
CAIXA POSTAL 45· 89110 GASPAR.. se - BRASIL

BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO"
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Encerrando as atividades
do 10. semestre, professores,
funcionários e Diretoria da
Associação de Pais e Professo
res, reúnem-se nas dependên
cias da S.C.R. Alvol'ada, pa
ira troca de idéias sobre o en
sino e um churrasco de con
fratern'zacão .

A direção do cotégo, em no
me de todos os professores e

tunctonáríos, agradece o sr ,

Valdir Korb, representante da
Drury"s S. A., que brindou os

presentes com os saborosos a

per.tívos de sua' representa
ção.
Mesmo em fél'�as, professo

res do colégio buscam aperfeí
çoamen to em cursos de espe
cialízação e congressos.
As proressoras: Rosvina Mª-

ri:'} Schrarpm e Maria Renata
��hmitt viajaram a Belo Ho

rízonte (MO), participando do
çppgresso Naciona; de Geó
grafos.
Do dia 19 a 30 de junho,

partíciparão do Curso de Es
pecial 'zação, em nível de pós
graduação, os professores: A
loir Arno Speng'er, Maria de
Souza e Silva, Juraci Carli e

Egon José Schramm, nas de
pendências da FURB.
A biblioteca do colégio esta

rá atendendo os amigos da
leitura e pesquisa, mesmo du
rante as férias. Circulam,
mensalmente entre os alunos,
500 a 600 liivros e uma média

de 250 consultas são feitas na

própria biblioteca do colégio.
Muito procurados são os livros
de formação que, além do en

r quecimento científico, dig
nificam e elevam o espírito de
nossa juventude.
Funciona no Colégio, � par

tir de 10. de junho, o SMEIA,
Sistema de Material Ensino
Aprendizagem, dístribu'ndo
material didático como: pro
jetor de slides, retro-projetor,
álbuns seriados, flane'ógrafos,
mapas, cartazes, transparên
.cias etc., a todas as escolas
do Município, . Iacílitando o

trabalho das professoras, no

aperfeiçoamento do ensino.
A professora Helie_t Dias

Probst está encarregada a ir
radiar esse material. Duas jo
vens, uma professora e uma a

luna contraem núpcías.
A professora Maria da Gra

ça Z'mmermann, dia 9/7 e a

aluna Celene Bohn, próximo
dia 17/7.

Muito satisfeito vive o dire
tor do colégio, professor Fran
CiSCO Hostins, por ter conse

guido a nomea�ã.9 de quatro
professoras para o corpo admi
nistrativo do colégio, que ago
ra, fica assim constituído:
Diretor Geral - Francisco

Hostíns: Diretora de 10. grau
Denise Teresínha S. Moritz;
Diretora de 20• grau - Maria
de Souza e Silva: Secretária

- .

enc a e a

Ia açêes

-....�..,..,..,_._...""",..-..,.4�.;;.,..A"'G""Ó,.,.. R""·"'�"'w"'L""ElI""A""''''''UM''''�''''4''''.'''C''''O''''',N
......w

s""�""""·"""'H""wO,,",w""'D""Ê""'''''-u;'''�MA''''�''''''·''''·�-D""O""N"""""'A--':OO CAs'A QÍÍÉ�OOÊJIDÉ·DÃS, COlSÃwS�
..

"Não adianta procurar,
melhor que CAJ,i'É BEDUSCID,
você não vai enconjrar.

·Jníc·ad s

·.e ô te
'as

'In vi
Foram iniciados no último

dia 7 os trabalhos de confe
rência e análíse das declara

ções <de movimente econômi
co pelos sec:_etários exe��ti:,os
das associações de murucipios,
teJ?9P por local o Centro

.

de

Recl'eaçõtes do Sesc - ServIço
Social do Com�rcio - em Ca

cupé, 'Os traoalaos estão sen

do dirigidos pelo assessor da
Secretaria da Faz�n.da, Fran
cisco Cyrillo Corrêa, que f�z
uma explanação> sobre os cri-

os tra ,alh(lS·
, .

a s

o
téríos que estão sendo adota
dos na execucão da tarefa.
O secretário da Fazenda, I

van Oreste Bonato, estev€ vi
sitando o grupo. de trabalho e
disse eonfiar que

U

os cri téríos
a serem adotados serão aque
Ies já preconizados. isto é, de
volver as parcelas do ICM (Im
poste de Circulação de Mer-
.cadorias) aos municípios, ten
do em vista os princípios de
justiça" .

C.fê
/

Goao.frédo 'I'
,

e
, .

notiCia

Página 3

Geral - Neur. B. dos Santos
Garcia; Secre \.

.'
a do 10. grau

- Marli Arlete Zímmermann:
Secretária do 2°. grau - Leda
Maria Bahtísta ,

Com essa equipe e C{')ID a co-

laooração dos proressores, fun
c'onáríos e pais, procuraremos
atender sempre melhor os jo
vens estudantes, preparando
os para um futuro mais segu
ro e promissor.

I

a

(z
Todos as tipos de acessórios e equipamentos
para seu carro, e recarga de extintores.

Rádios à partir de 500,00 - colocação gratuíta.
Rua Itajaí, em ampla loja e ótimo local

para estacionamento.

INDÚSTRIA BENEFICIADORA
GASPARENSE S.A.

BEN®FICIAME:NTO E OOMÉRCIO DE
ARROZ

Organização fundada em 30 de
maio de 1941

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

eletronizado

Relojoaria e
,

tica Ernesto
Jóias - Relógios - Óculos
A!rtigos para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI. Arâstíliano Ramos, 522 - Caixa Postal §3
Fone: 32-2203 - GASPAR - SAI\TTA CATARINA

Liv
•

iize r

e •

Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz de Gaspar.

EJed
•

Iseh
••• % %C"

ft ..... oJ"ft% .......

Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-SC.
.

.........�ft ....... ""'''''
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o peri�o· �os �efensivos agrícnlas para o �omem
Todos os defensivos agrico

las que as indústrias lançam
no mercado têm um só objeti
vo: ajudar o agricultor a ter
sucesso em suas lavouras, A

gora, os defensivos agrícolas,
sejam eles inseticidas, fungi
cidas ou herbicidas, podem se

tornar "uma faca de dols gu
mes" para o agrcultor , Real
mente todos estes "venenos",
como nosso agrícultoe está a

costumado a chamar, podem
causal' um bem muito grande
em sua Iavoura e podem tam
bém causar-I e doencas ou le
vá-lo de imediato à morte

I

Isso tudo depende do maior
ou menor cuidado que e.e tem
na manipulação e na aplica
ção de tais defensivos,

Sabendo da grande penetra
ção de "1\ Gazeta do Vale" no

interior de nosso munrcrpio,
queremos deixar aqui atsumas
instruções para os agrículto
res, a serem segu.idas quando
do uso de tais produtos:
1, Nunca manipule defensi

vos com as mãos nuas, nem

pegue nas sementes tratadas;
2, Enterre todos os invólu

cros ou vasilhames de defen
sivos depois de vazios;
3, Evite respirar o defen

sivo, trabalhando sempre em

Iugar aberto;
4, Empregue máscaras quan

do o produtor tiver efeito fu
mígante;

5, Aplique o defensivo sem

pre a favor do vento, procuran
de evitar o contato com a pe
le;
6, Use roupas adequadas,

com mangas compridas, vi
sando a proteção do corpo;

7, Não fume e nem coma

durante este trabalho i
8, Antes das refeições lave

as mãos e o rosto com água
fria e sabão,
9, Após este trabalho to e

banho com água fria e sabão; �

10, Interrompa o trabalho
imediatamente quando estiver
sentindo qualquer mal-estar e

procure um médico,
Lembre-se que as intoxica

ões exigem tratamentos espe-

cializados, difíceis mesmo pa
ra os médicos, e por isso mais
vale a pena prevenir que re

medíar .

Alguns produtos são mais
tóxicos que-outros: se voce não
souber corno aplicá-los e quais
os cuidados que deve ter, pro
cure-nos que estaremos lhe
ensinando,

Eng". Agr". José
Salomão Koerich

SIVA o
REPRESENTAÇÕES F. DECORAÇÕES

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

Mão de obra especializada
Rua José Honorato Müller, 145 - Telefone 32-215!

C0m Aldo Pereira -- Gaspar-SC

IPE�C de Blumenau'
não tem verba para,

pagar auxilio
natalidade,

aos associados
I
(

Vários associados do IPESC

que deveriam ser atendidos

pela agência de Blumenau, es

tão reclamando da negação de
beneficios por parte daquele
Instituto,
Dizem eles que se d'rigíram

por diversas vezes a agência
do IPESC, na cidade de Blu

menau, a fim de receberem
o auxíio natal dade, e a res

posta tem sido sempre a mes

ma: não tem verba,

Afinal se são contribuintes,
porque a recusa por parte do
IPE'SC (agênc'a.de B'umenau)
de benefícios a estes associa
dos, que nada mais fazem, do
que solicitar os benefíc'os que
têm direito,

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

Zelando permanentemente para maior produção de lei
te e para melhor conservação de seu rebanho,

Distríbuídor exclusivo para o Vale do Itajaí, de CQN

T1BRASIL, RAçõES E C0NCENTRAOOS,
"..- Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda. - Rua

Alberto KOffke, 105 -- fone 22-42-64 (Entrada para o clu
be 25 de Julho) -- BLUMENAU-SC,

ALFAIAT

Semana Comunitária em Dele inr Alto
Será realizada do dia 10 a

15 de julho na comunidade de
Belchior Alto, com alunos e

professores da Escola Básica
'Frei Policarpo", a I Semana
Comunitária da Saúde, onde
diversas atividades serão rea
lizadas. A abertura está pre
vista para o dia 10 as 17 horas
com a celebração da sant�
missa, seguida de apresenta
ções diversas, referente a
semana da saúde, No dia 12
as 14 horas, baverá palestra
para as mães, sobre alimenta-

cão de crianças e higiene ma
terno infantil. No d'a 13 as
9 e 14 horas, haverá uma pa
lestra com projeção de slíde
para os alunos da Escola Bá
sica •

Frei Policarpo", No dia
14 as 19,30 horas haverá pa
lestra para os pais dos alunos
-':! o povo em geral, sobre sanea
mento básico, verminose e suas

p evenções No dia 15 haverá a

grande gincana com entreza
de prêmios para a equipe ve�
cedora,

Especializada em Confecções, Armarinhoi em geI'a1� calçados e jóias,
Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GA:8PARENSiE DE PEDltO zucm
Rua Ind , José Beduschí 273 - fone 32--22--70 GASPAR -- Santa Catarina

: nti Verde Vale
Agr pecuária Ltda�
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GIULIARI

".Está fora de çogitação m�i� clubes por cbave"
�esmo 'com o novo protesto

que deu entrada na tarde de
sexta-feira na secretaria do
Tribunat de Justiça Desportí
va - do Figueirense contra o

Palmeíras pera ínc'usão do jo
gador Re'na'do Palma -, e eJ
retardamento da sessão do .'

TJD para a próxima quinta
feira, que automaticamente
resultará na a'tet acão da da
ta para o início do campeona
lo estadual, o presidente da

Federação Catarinense de Fu
tebo', José E'Ias G'ul-ari, ra

t'f cou seu ponto de vista so-

bre a "virada de mesa". ..,.,. seguimento em sua fase semi-
- Absoutamente . Sou to- f'nal, depois dos julgamentos

ta'rnente contrário. A íncln- do Tribunat, já que varies
sâo de mais um clube em ca- clubes envolvidos dependem
da chave e completamente fo- de pontos do "tapetão" para
ra de cogitação. se classiücarem. Com tsso, o
G'u'Jarí comentou ainda que estadual só terá prosseguímen

o campeonato só irá ter pros- to poss'velmente no próximo
dom ngo, dia 18 caso não se

ja so tctado efeito suspensivo
por 'alguns dos clubes que se
sentirem prejudicados no Tri
bunal,

o'
Os estudantes terão alguns

d as de férias escolares neste
mes de julho. Alguns ainda
estão lotando os bancos esco
lares par� uma recuperação
porque nao alcançaram o con
ceito requerido pelos estatu-

- tos. As rér'as são urna peque
na parada para uma retoma
da mais ativa no mes de agos
to. É preciso o máximo empe
nho no estudo .porque a forma
ção é abeoutamente necessá
ria para que uma pessoa te
nha a possibilidade de part'
cipar na vida do mundo con

temporâneo.
Pergunto: A formação reli

giosa é suficiente para que o

cristão participe plenamente
na vda? Há pais que acham
ser demais dois anos de dou
trina, mediante urna auja se

manal, para as crianças pode
rem fazer" a primeíra comu
nhão,' Concordar'a se dísses
sem ser muito pouco. A for:'
mação religiosa deve acompa
nhar a pessoa desde a 'nfân
cia até o fim da vida. Nossa
atitude para com Deus e sua

doutrina é questão de vida e

morte. Deve-se dar todo em

penho, como requer o primei
ro mandamento: "Amarás o

Senhor teu Deus de todo teu
coração, de toda tua alma e de
todo teu espírito" (Mt 22,37),
Caros pais, ensinem a reü

g ão a seus filhos. Voces são
os pr-melros responsáveis.

--e--

E ainda a festa de São Pe-

dro Apóstolo. " Pergunta-se:
"Ü' que fará o vigário com 0

(tanto) dinhero?
- Caro amigo, esta pergun

ta é ma' co ocada. Pc-íería,
talvez, pergun tal': "O que fará
a Diretor.a da Igreja com o

dnheiro?"
aIV.!s, responderei assim mes

mo,

Não vou fazer nada com o

dinheiro. Nãà lhe farei mal.
.Não sou dono do dinheiro, mas
sou um dos mais responsáveis.

,

Iremos, a partir do lucro da.
festa e da estimativa das pas
sive' s, contríbuições do dízimo
e das de-spesas habituais da
Paróquia, fazeP um

, planeja
mento de obras a executar.
Uma obra já está contratada:
A.. COTEMPO de Porto Alegre
va' ínsta'ar novos alto-falan
tes na igreja. No mais, aceita
remos sugestões, Querem pin
tal' a igreja? Q.uerem ajardi
nar o morro? Querem pavi
mentar a subda do morro?
etc.? etc>. Você sabe quanto
custa uma obra dessas? Você
sabe que obras são prioritá
rias? E o telhado da igreja?
É prioritário? As obras que já
foram executadas no meu tem
pó, eram Prlórltál'ias.!? A nova
casa paroquial foi? Anote bem:
Está totalmente paga!
Fm todo caso, quero lem

brar aos mais preocupados
com o dinheiro da festa, que
is-o não foi nenhum "bolão"
que deu "zebra" e caiu nas

mãos dum ingênuo ou leviano.

\

A grande maioria do povo
sabe disto, O sucesso da festa
é prova d'sso . Sabem que
qualquer prenda, por menor

oue tenha sido, fo' aceita com

respeito porque ela rer'ete o

espírito de doação e de sacri
ríc:o. daqueles que ganham o

_pão com o suor de seu rosto.
O autor destas palavras nun

ca vai trair um povo que tan
to ama a. sua paróquia, Todo
centavo é sagrado. Não será
profanado por gaiatos, Nem
e upretendo trair minha voca

cão de cristão em desmante
lar um patrimônio que perten
ce à comunidade.

--e--

Dia 8 de julho estive em

Joínville . Entre outros assun

tos tratados na Cúria Dioce
sana fiz a contribuição devi
da à Diocese: 8% do lucro lí
quido da festa, exceto o lucro
da tômbola, e 8% do dízimo.
Isto é lei diocesana que cum

pri, Também fiz as contribui
ções do óbulo de São Pedro;
para a, CNBB de Brasília e a

contribuição para as vocações
que descontei do meu salário.
Quanto importou tudo isto?
Elm breve tudo será publicado.
Muitos dirão: Por que este

esclarecimento? - Respondo:
Ü' esc'arecímento não é talvez
para você: Refiro-me especial
r-rente aos que são impacien
tes e avançam o sinal.

Frei Geraldo Freiberger

S'ERRARIA

BELA VISTA

Serrando e beneficiando
madeira, em

Gaspar, para o

Estado e para o

Brasil inteiro

Rodovia' Jorge Lacerda
Km 7 - GASPAR-se.

Quanto ao movimento enca

beçado por Nilson Fiuza de
Carvalho, da Liga. Serrana,
que deseja a convocação do
Conselho Arbitral para alte
rar o regulamento do campeo
nato, Gruliarí não quis fazer
comentários nem dar muito
crédito, E a pouca ímportân
cia de Giulíari e a ratif'cacão
do seu ponto de vista, estão
ligados dretamente a impro
vável convocação do Conselho,
pois só e'e poderá alterar o
número de participantes se
houver unanimidade de seus

componentes, e, sabe o presi
dente, flue Avaí, Joinville e

Juventus de Rio do Sul são
contrários.

Quanto ao ped'do de demis
são do árbitro José Carlos Be

zerra, Giuliari apenas lamen
tou a sua decisão (riscou seu

nome da relação que será en

viada ao presidente da Co
graf) e achou q�e não houve
nenhum desprestígio, já que
e'e foi substituído por um juiz
da FIFA.

s

A cormssao da capela São
Braz' de Poço Grande - Mar
gem Esquerda - convida a po
pu'ação em geral, para a festa
inaugural dos novos salões
que será realizada no dia 18-
do corrente mes. Durante o

dia, haverá no local da festa,
churrasco galinhas assadas,
bebidas .em geral, Haverá jogo
de bingo. A tarde, todos po
derão dançar, ao som de um
'ótimo conjunto. Compareça.

I
,

FESTA NA ESCOLA
DE GASPAR MIRIM

Também no próximo dia 18,
haverá festa na escola de Gas
par Mirim, com celebração de
missa por Dom Carlos, em se

guida haverá churrasco roda
da fortuna, dança e demais
atrações. Prestigie.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



Silvio Santos vai para a Tupi
Quando Silvio Santos, come

çou a explicar que é muito im

previsível e, se julgar necessá
rio, "posso mudar todo o es

quema do meu programa, es

tava sendo iniciada uma nova

(e muito importante)' etapa
na carreira do conhecido ani
mador de televísão: a partir de
10. de agosto, C seu programa
domínical, de 8,30 horas de
duracão (das 11,30> horas às
?O ho 'as), p: S� a ser apresen
tado, em cores, pela Rede Tu-

pi de Televisãn..
Na verdade, quem reparasse

no alegre Silvio Santos, após'
acertar todos os detalhes do
seu ingresso na Rede Tupi, po
deria perceber que havia algu
ma coisa a mais do que O' seu

costumeiro sorriso: atrás de
uma sobría elegância (realça
da por um casaco de couro
preto), Silvio parecia alguém
que acabava de realizar um

velho sonho, a euforia revela
da pelos gestos de menino pre-

senteado, sobre o que vai ser o

programa Silvio não tinha
muito a revelar: "Se houver
necessidade, podemos mudar
toda a programação. No en

tanto, basicamente, O'S' qua
d'r.os permanecerão os mesmos,
com o relançamento do qua
dro das profis ões e testes pa
ra atores, realizados no palco,
depois dos espectadores terem
visto a mesma cena em algum
filme ou novela.

Ro�erto Saturninn analisa
c�ta t izacão-resEsta t iza�ão
Brasilia (SDIRP) - o Senador Roberto Satur

nino (MDB!RJ), ao analisar o problema estatização!
desestatzação, considerou importante .:! participação
do Estado no desenvolvimento nacional, sobretudo nos

setores bási-cos de nossa economia,

Reconheceu os riscos que- envolvem I) processo de

estat'zação, mas assina'ou que estes riscos pOd,eI?
ser diminuidos se for normalizada a v'da democrátí

ca e sê os Partidos, ganhando cunho ideo'ógico, exer
cerem, efetivamente; o Poder nacional.

TRANSNACIONAIS ,

Entende Roberto Saturnino que a ret�ra,da das

companhias estatais de det�l'min.ados s��res anre �a
mínho para as transnacíona's, ?uJas.declsoes na�a t:ll�
a ver com os interesses brasíleíros. E para confígurar
esse novo poder, surg'do há cerca de 30 a!1��, o rep�e
sentante fluminense lembrou a recente VIS ta ao Bra

sil do sr, David Rockfeller, dirigente de um desses

grupos, quando foi recebido pelo Presi.de�t.� da Re

pública e por cinco Ministros, com os quais debateu a

política econômica nacional.
_ _

.' .

Ressalvou que a observaçao nao envolvia crití

cas ao Presidente da República e aos Ministros, mas

que servia apenas para demonstrar ex' stência desse

novo Poder.
.

DISCORDANCIA
Em apartes, o vice-Líder do governo, Virgílio Tá

vora, discordou do orador na afirmação de que o Go

vemo tem sido tímido na tortnulação da política eco

. nômica, sobretudo no tocante à estatização e 'leses-

tatização.
Disse que o Governo não pretende estat'zar nem

desestatizar, intervindo nos setores da economia ape
nas quando o interesse nacional assim o exige, Vir

gílio Távora citou, como exemplo, a intervenção no

Grupo Lume, ao qual tinha sido. confiada a explora
ção do potássio de Sergipe,

Ao final, Roberto. Saturnino enfatizou a neces

sidade de se fortalecer a média e a pequena indústria
nacionais,

Inlerli�aCão rodoviária
entre Rio·fol 00 I�UílCU

�

Em sequência a política de inter,

ligar as principais c'dades do Brasil

por transporte coletivo rodoviário, c

M�lÍstério dos Transportes, através do
DNER, inaugurou na Estação Rodo
viária de Foz do Iguaçu, a linha inte
restadual entre esta localidade e o Rio
de Janeiro.

Por outro. lado, brevemente será
realizada concorrência pública para a.

exploração das linhas de ônibus que li
garão Recife-Belo Horizonte; Blume
nau-São Paulo; Montes Claros-Rio de
Janeiro e Francisco Be�ul'ão (PR)-São
Paulo,

Corpo permanece intacto
ap' s 5 anos sepultada

RIO - Coveiros do Cemitérí ode Ira,
já tiveram ontem uma grande surpre
sa, quando ao escavarem a cova one fo
ra sepultada a jovem Leila Mara dos
Passos Correja, falecida há cinco anos,
depararam ainda com o seu corpo com

pl�tamente Intacto. A jovem segundo
fOI apurado, era criada por sua tia El
za Barreiros e raleeeu em consequên
cia de um parto, com a idade de 18 anos.

No último mes de gestação, Leila Mara
sofreu um ataque em sua residência e

entrou em coma, sendo imediatamente
levada para uma maternidade, onde a

criança foi salva. A jovem mãe porém,
permaneceu no mesmo estado e acabou
falecendo dias depois.

//./ÓVE!L4GA'
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VARIAS
CASAMENTO

Graça Zimmermann, ho

je senhora Otávio Luiz
Schmitt Junior, casaram nes

ta cidade na ú tima sexta
fe:ra.

A sra. Denise FadeI

Schrní'tt Morttz, esposa do
dr. Laércio Moritz e irmã
do noivo, foi a verdadeira
mãe-anfitriã do aconteci
men to soe'aI da semana. O

padre Nerí Hoffmann, da

Paróquia de Palhoça e um

dos sacerdotes voltados ao

movimento jovem da, igreja
católica, f"Oi o oficiante do
ato religioso 'na Paróquia de
S. Pedro, naquela noite géli
da do últ'mo dia 9 do cor

rente as 19 horas. No Alvo
rada, clube citadino e bas
tante apreciado, foi a festa
do jantar, muito bem servi
do à americana que contou
com numerosas presenças,
parentes e convidados espe
c'ais ,

Ao jovem casat que ao

circular esta edição estarão
em v'agem de núpcias peja
boa terra, Já no norte e nor
deste do país, os nossos cum
primentos.

--.--

Ao que se anuncia o mo

vimento político para a su
cessão municipal é bastante
animador. E isto é muito
bom porque quando há de
sinteresse a COusa descamba
para outros caminhos não
muito apreciáveis. O candi
dato do MDB, sr. Luiz Fer
nando Poli, reune grandes
qualidades. Exerce funcão
de destaque na JM, além 'de
pessoa bastante conhecida
em todos os meios da comu
na.

--.-

Por hoje é só.

5udesu/ estuda
motivos do
migração no sul

- o fenômeno migratório na

região sul, bem como os fluxos
de população que se estabe1e
cem na região serão aborda
dos pelo coordenado,r do grupo
tarefa da Universidade Fede
ral do Rio Grande do Sul
(U1!'RGS), contratada pela' S��
permtendência de Desenvolvi
mento da Região Sul (SUDE
SUL), para realizar a pesqui
sa" na reunião que essa autar-
9Ula promove sobre migrações
mternas nos dias 12 a 14 do
corrente,
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