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Alvaro
Florianópolis - As 12,30 hs.

da última terça-feira, o depu
.tado estadual Álvaro Correia
foi reeebido em audiência pelo
Secretário da Educacão e Cul
tura do Estado Dr � Salomão
Ribas Junior, junto ao qual o
parlamentar do Vale do Itajaí
reivindicou a solucão de di
versos problemas que envol
vem o ensino estadual,

Iorreia

ra
NOTICIAS DA l\'IUN1CIPALIDADE

Visando elevar cada vez mais o nível profís
sinrral dos elementos que servem à adminis
tração Municipal de Gaspar, o Executivo es

tá promovendo uma série de cursos dos quais
é imperativa a participação de seus colabora
dores. - Detalhes na pág, 8 em "Noticias da
Municipalidade" .

reivindicando
Dentre essas reivindicacões

destaca-se o reinício das obras
de construcão do Ginásio Frei
Godofredo,

'

paral:izadas desde
o ano passado; nomeação de
uma servente e uma meren

deira para o Grupo Escolar
Professor Honório Miranda,
que apesar de tantos apelos e

de tantas promessas ainda
não foi nomeada; �oblemas

'\

Indústria de Linha
constrói

abr-igo de' ônibus
Atendendo a uma reivindi

cação antiga de seus próprios
funcionários. a Indústria de
Linhas Leopoldo Schmalz a

caba de determinar a cons

trucão de um abrigo de ônibus
em

�

frente à indústria, para

M
·st v

o MDB de Gaspar, através
do seu Diretório Municipal es ..

teve reunido na última sexta
feira, registrando-se a presen
ea macica de todos os seus

membrO's e Iíderanças politicas
do muníeipío . Nessa reunião
foram tratados assuntos' liga
dos ao próximo pleito muni.
cipal, bem como ventdlados no

mes para concorrerem à ve

reança,

servir não só- a seus operários,
mas a própría população que
se utiliza: diariamente daquele
Iocal como ponto de ônibus
Este abrigo será constrtnidn

junto ao parque de estaciona
mento da empresa,

e· 6 sp r
•

reuni
Por ou.tro lado, persiste no

partido a dúvida quanto a in
dicacão de um nome para con

correr na chapa encabeçada
por Leonardo Spengler, paíran
do alguma dúvida sobre ambos
os nom.es Indícados, Paulo Ro

cha ou Leopoldo Jacobsen,
uma vez que Bernardo Leonar
do Spengler se encontra em

Recife, l'ealJzmt.do viagem de

negócios,

No prôximo domingo, em edição especial, a GAZETA
estará prestando muitas homenagens aos colonos e mo

rístas. - Partícipe voce também, publicando a sua men

sagem de incentivo e agradecimento a estas duas imPOI'
tantes classes..

referentes �à paralização cons

tante das aulas, por falta de
professora na Escora Isolada
Estadual de Saltinho em Bel
chior Baixo e tratou também
o deputado Correia junto à
Salomão, de problemas de
uma menina de 15 anos que
vem servindo como professo
ra na Escola Isolada de Bel
chior Baixo, reivindicando por

por Gaspar
isso urna professorá para aque
la Escola, manifestando assim
aquele parlamentar o seu vivo
interesse também pelo desen
volvimento do município ...

de
Gaspar, procurando de uma
maneira ou de outra resolver
os problemas atinentes à re

gião,

Já i nstalada a secretaria da
lia. Festa do arroz

Junto ao prédio da Prefeí
tura Municipal de Gaspar, foi
instalada a Secretaria da Fes
ta do Arroz, que está atenden
do no período da tarde até as

18 horas
A instalação desta secreta

ria objetiva tratar dos deta-

1hes e outros assuntos atinen
tes a grande festa, que visa
homenagear aos plantadores
de arroz da cidade de Gaspar,
e que terá seu iná.cio programa
do para o próximo dia 25 ex

tendendo-se até O' dia 31 de
julho.

Politico inàeiiriiào em
Apesar de diversas gestões

promovidas por ambos 'Os par
tidos políticos em Indaial, com
o intuito de conseguirem can

didatos para lançarem a Pre
feito, vice e vereadores, ofici
almente não se conhece ne

nhum nome indicado por qual
quer partido. No entanto tudo
leva a crer que nos próximos
dias ARENA e MDB devam

pronunciar-se a respeito do as

sunto, uma vez que aumenta
a curiosidade nos bastidores

ALERTA:
FAL'IlA LEITE EM
BLUMENAU

Desde o início da semana

passada, que os blumenauen
ses estão sem leite em pó. As

prateleiras dos supermerca
dos estão vazias e a população
descontente pela falta do pro
duto,
Segundo informações, esta

falta de leite em pó deve ser

temporária, podendo voltar ao

normal dentro de alguns dias.

lnàoial
politicas, sabendo-se no en

tanto que a ARENA está ela
borando um grande plano de
ação para tentar a reconquis
ta do Paço Municipal ,

A moda de assar
,. -

o propno pao
E mais: esse "hobby" tam

bém s'gntfíca poupança. Se
gundo o Dr. Simons, um meio
quilo de pão, que custa de um
marco e vinte a um mal'CO c

cinquenta no padeiro, poder
ser feito em casa pela metade
do preço, E pode custar ain
da menos, segundo demonstra
do pelos moradores de Lohn
dorf, junto ao Ahr, que come

çam plantando seu próprio
centeio, que moem em seu pró
prio moinho; além disso, seu
forno coletivo tem como com
bustível a lenha que colhem
em seu próprio terreno, - Horst
Zimmermann ,
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TIMBó - AJ Associacão A
tlética Germer de Tírnbó, es

tará recebendo neste domingo
em sua quadra a visita do
Gasparense Esporte Clube de
Gaspar, que estará entregan
do à equipe t'mboense as fai
xas de Campeão da Liga Blu
menauense de Futebel . Será
portanto uma reunião de cam

peões, 130is recorde-se 'O Gas
parense é o campeão da Copa
Centenário de Jaraguá do Sul.

-------------·1 No próximo domingo, dia 25,
o Germer, campeão. da Taça
Deliríc Pizzeta será então re

cepcíonado pelo Gasparense,
em seu estádio Hílberto Gaert-

Dia 131,07,76, terça-feira
passada, as 20,30 horas, na se
de do partido, reun'ram-se os
membros do Diretório Munící
pal da ARENA de Gaspar, ve

readores da bancada da .4R'E
NA na Câmara Municipal e

grande número de aren'stas
gasparenses, com a finalidade
de serem discutídas e defni
das as candidaturas do Partido
às e'eíções de 15 de novembro
p. vindouro, a prefeito, vice
preíe'to e vereadores.

Sob a pres'dêncía de Hér
cules João dos Santos, a reu

nião transcorreu em clima de
harmonia e entend menta, se
bem que por vezes, os debates
tornaram-se acalorados, evi
denciando o interesse e a von

tade de participar dos presen
tes, demonstrando vivamente
que a AR·EN4\. Gasparense esta.
coesa e fertalec'da em torno
de um só objetivo, "a vitór!a
nas próximas eleições muni
cipais" ,

Isto é, e será possível. gra
ças ao trabalho de base efe
tuado pela atual mesa exe

cutíva da Arena gasparense, a
licercado na formacão dos sub
diretórios do part'do no inte
rior do nosso município, bem
como no constante apoio de,
monstrado a Gaspar, pela e

xernplar Administração Esta
":"lU31 do eminente Govemador
Antônio Carlos Konder Reis,

Como resultado na reunião
na última terça-feira, ficaram
definidas as candidaturas a

Prefeito- vice-Prefeito € Verea
dores 'da ARENA, às eleições
de novembro próximo.
Concorrerá a ARENA com

duas chapas composta, peles
ssnno- es: 1) Sany Donald da
!Silva n Prefeito e Frederico
Guilherme Kenh a vice; 2)
Raul C, Spengler a Prefeito e

Frederico Guiherrne Kenh a
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vice; 2) Raul C, Sp figler a tretanto mais nomes cemti
Prefeito e Francisco Host'ns a nuam a ser es dados e obser
vice , ados, visto q e pretend
Para vereadores, já estão ARENA, preencher o número

confirmadas as seguintes can- máximo possível de candida
didaturas: pelo p;j§:o Grande tos a vereador,
Margem Esquerda, S�n.toGon-.

.ça'ves: pelo Be'chíor: Lauren- I
o ".c.".o.o.o.�.c.".c.,.".".O""D .-.�.�.-. '1;0- ""7tino Schmits; pelo Barracão: .··i'2�·����;������i�o.ai�a�o�gaia,����a.o.-o.o.c;,.aeo.o.c.o.o.tI.o.ooo. • .�.....".. ..A�.

ô�Teodoro Mellato : pela Lagôa: d *iG
•

eoV;Jardino da Cunha; pelo 3S-:-i ��parinho, (Quadro), Antôno

A· d
o

b e
;;Sansão; pelo Poço Grande,

Inaso r i�Margem Direita, Ruy José H.
IZimel'mann; pelo balrrc Pela
gjlI �Vista, Herculano We!Jer; p� a

d tensi
·

J
-

�Arena Jovem, concnrrerao, , ��

e ens vos agnco aS
o.Luiz Caros Bpengler. Marcos
�

:'�;, ec:tn����:ato�i�::� �i .

Ü�, .0sede do mun'cíp:o, concorre-
ou i�

rão, Celso Huber, EviláslO da�: Na última edição da GA- atendimento, médico presta- :�Silva, Vicente Pascoal" , " �� ZETA DO VALEI, falávamos do pelo hospital de Gaspar, ��Schmitts, Manoel Venera e �� sobre: O perigo dos defensi- as consequências não foram *g�

�Hernani José Pamplona, en- � vos agrícolas para O> homem. mais graves, .�tg DemOS ínclusive algumas Esta família intoxicou-s€ ��* medidas a serem seguidas pela água usada em. casa. �� -t� no manuseio e aplicação dos A fonte de água não era pro ���t defensivos. Escrevíamos so- tegida e na época de aplica- a�� bre isto, pois
..

mais vale a pe- ção de herbicidas para: ar- fi�� na prevenir do que reme- roz, as águas da chuva que �iI�3 díar". correm sobre o solo, toram Hi� Até então, não tínhamos se depositar dentro da fon- i�§ conhecimento sobre nenhum te, levando assim resíduos �:i caso co::..!reto de intoxicação do herbicida, �
�� no município de Gaspar, t �g
� Durante esta semana falan- Olha gente, os defensívosE�,,- �• do com o Dr, Luiz Buzz.i. estão aí. para nos auxiliar, �d bioquímico do Hospital de façamos uso do defensivo ��0: Caridade Nossa Senhora do corretamente para que eles ��
�g Perpétuo Socorro de Gas- cumpram sua missão e não ogii par, Realmente o caso' foi nos venham causar aborrecí- ��!� sério, mas graças ao pronto mentes. :1-

�� ���!Z!���� �§���w.�����! ��i�· ·i!i·O!�i�i��!�&�!�. i�ai!O·i!���i!ggi�·O·�i�'\��. o. o

Gasparense
�ntreDa faixas
em lim�ó

ner ,

Na oportunidade, fieou de-
finida t êm a data de
� ° ,6, omingo),
a ARENA realizará sua con-.

venção para homologação das
candidaturas acima descrítas ,

arr oubado
No dia 28 do último mes de junho, foi roubado da rua

Doralicio Garcia, 123 - Gaspar-Sfl, tuna camionete sedam
Brasilia, motor' n". 165,371, chassis n". BA 161,379, placas GS 1100, de propriedade do sr, F�ávio Renat.o Heiníg ,

Pede-se a quem SOUbeI" noticias do l'efer,ido veícuío informar
ao seu proprietário em Gaspru:-SC.

'

L� H/ÓJ4JÜGA
� Telefone 32-2267 - GASPAR

30 ANOS FABRICANDO MÓVEIS DE TODOS OS TlPOS 'PARA SANTA
CATARINA - PARANÁ € R40GRANDE '00 sut;

\
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�Fatos, Gente & Cia.ji
B . DAR'lO DESCHAMPS I�
o

FE'�
��

�. ''i:3'TA NlA, LAGOA to Ga F' t ��
��

em spar.' icou acer a- �

i*
G

A comunidads 'de Poçó do na última reunião, terça- �a
í� rande - Margem Esquerda, feira. • A 'candidatura 'de ��

d t'
��

� €s a em festa hoje: inaugu- Fernando Polli, por outro Ja- ��
aI r�m o :r;ovo salão da Capela do, já está bastante assenta- ii
� Sao Brás, que �hes vai pro- da no Município. Repercutiu ��
�i porcíonar um ponto de en- intensamente. e Jaison Bar- n

fi co?tro para suas festas de fa- reto e Álvaro Correis contí- �."�a mílía, comunitárias e sociais. nuamente presentes em Gas- .,

ii A obra "resulta do esforço co- par, dando apoio. ao MDB. �i
�� Ietivo, da boa vontade de sua e Está pronta a ampliação Oi

�o gente. Convém, no entanto do sa'ão da Cape1a de Bel- ��
� erssaltar a Ederança de Frei chíor Baixo. Trabalho rápt- i!
I Oto�ar Pr'nz que orientou e do . iN'a Argentina, tudo:�
�� a�o ou tantas obras de comu- bem: militares inspiram con- :�
.§ rndades religiosas no interior fiança no povo. Presos polí-. U
�� de',�asp�r. Também esta, que ticos não são soltos, para di- "i�
! se maugura hoje em Poco famarem a Nacão no exte- ��
I� Grande - Margem Esquerda, rior , Medida acertada. Ati.: j�
� nal de contas, a Argentina é .�

um pais respeitável por sua d
LUTO NA FAl\'líLIA cultura e padrão de vida .• §!
LANA Casaram ontem Nélio Gaert- ��
Mário Lana homem de- ner e Celine Bohn: os nossos ft I

o.
dicado à famíÚa, humilde cumprimentos, com os dese- �! I? mas grande no seu trabalho: jos de felicidades. e Os fins :�

fi falta a seus filhos. É hoje o não justificam 'Os meios. Ê *�
�& símbolo do mistério que a- ainda o pensamento do cris- *�
�i companha todo ser humano tianismo contra o maquiave- �3

o.

:0 nesta terra: ontem teve a lismo, .�

D -sorte que sempre sonhamos,
\

� pouco depois o inesperado •

ft que todos sabemos. Mário

·1 Lana não está mais entre nós.
i� Não está mais entre os seus.

b A família só podemos dizer a

H frase do "homem justo, que foi

h Jó, no Antigo Testamento":

i§
..

Deus me deu, Deus me ti

L rou: bendito seja o nome de

fi Deus".
.0

��

U
.� .
II�
õ·_

i*
r..

.�
��

• 1i�
"

11.
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ii
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NA FURB, CURSOS DE

'ESPECIALIZAÇÃO
Durante o mes de julho,

estão tendo <continuidade na
n.

FURB os cursos de especialí- §�
- -

zaçao para professores das �*
Fundações de Ensino Supe- ��
rior no Estado. Os cursos são i�
promovidos pela ACAFE .. p
{Fundação Catarinense das H
�undações 'Elducacionais) e �
patrocínados pela CAPES- li·

MEC (Ministéríe da Educa
ção e Cultura) . São oito cur

sos: Matemática, Biologia
Geral, Química, Direito da

Ernpresa, Economia de Em

presa, Línguística, Literatu
ra Brasileira e Língua Ing.e
sa. Na área de Ciências é
coordenador o professor A10ir
\Arno Spengler; na área de
Ciências Socia;s Aplicadas, o

professor Caiuby Muniz; e na

área de Letras, o professor
Dário Deschamps. Este últi
mo, que ocupa o cargo de
Chefe da Divisão de Cursos de
Extensão e Pós-graduação da
FURB, esteve recentemente

FESTA DO ARRO�Z no Uruguai, Argentina e Chi

A Festa do Arroz terá seu le{ em viagem de contatos.

ponto culminante' no dia 3:t Na Argentina (Província de

<com o baile e eleição da . rai- San Juan) foi recebido por
nha. Uma equípe de pessoas protessores uníversítários 10-

organiza a festa de forma a- cais, estudando a possibilida
�I deq'1!lada e equílãbrada. E pre de de intetcâ�ID?O_entre ..

:
.

�I ciso que a comunidade g�s- FU�B e Ins�ltUlºoes 10C:3;lS,
fi parense partícípe: o convite na �rea de Línguas e t�E.1lbem
� aí está. lQa al�ea de E'ngenhana. -Os

15 I contatos cO]fl.tin1ilarão a serem
.0

�i. RAPIDAS mantidos durante o segnndo
§� Sany Donalti da Silva e semes,tr.e de 19.7,6, para s�rem
q :Raul Spengler são os candi- concretIzados Ja a 'partIr de

i

�i datos da ARENA para prefei- 19'17. �f
'J.(\�.o.l"� 1••�"'\fW"I.���"�.oi��i!i�� ·i!i�i���i��i�i���i!i3i�i�i�i��i!i��!i��i·�a��!��i�.� :-----------------....----- IIIÍÍIIiÍ..'
';.J"ve ,."'.1 .... , .....u... \:Oe",

�-

JúBIDEiU DE
FREI LIBõRIO

Será comemorado, no dia
27, o Jubileu de Prata de vi
da sacerdotal de Frei' Líbórío
Schmitz, franciscano nascido
em Belchior !Alto. Frei Líbó
rio atuou corno professor (de
matemática) no Seminário
de Rio Negro e, posteriormen
te, passou a trabalhar em pa
róquias. Hoje é vigário, esti,
mado e atuante, em Barra
Velha. A família de Frei liÍ
bórío se reúne, no final do

mes, para comemorar o fato,

fxtraor�inário feito israelita
,
FUSl' ADOS os TERRORJ'STAS -
LIBIE'RTADOS os REFl1:NIS

Por Jesé Castilho Pinto

Nos últimos d�as de [unho 11m grande avião da Air

France, que fazia a rota Tel Aviv-Atenas-Par+s. com 251'
passageiros à bordo, foi seqüestrado por 8 terroristas pró
palestinos e levado para Uganda, país africano, onde ater
rissou no aeroporto internacional de Entebbe.

Logo depoís os terroristas tíaeram suas exigências pe
d'C10 a libertação de 53 ativistas da causa palestina, pre
sos em diversos países, sendo 40 em Israel, '6' na Alemanha
Ociden tal, 5 em Quênia, 1 na Suica e 1 na Franca,

As negociações n tre os seqüestradores e os'governos
dos 5 países acima citados e mais o presidente Idi Amín, de
Uganda, foram ini.ciadas e no decorrer delas 151 passagei
ros-reféns foram libertados; os restantes, em número' de
106, foram retidos como reféns e seriam trucidados com a

explosão do avião, caso as exigências não fossem aceitas.
'O prazo para o cumprimento dessas exigências term

nava, em princípio, no dia 1/7, depois fQi prorrogado até

domingo, dia 4. E fel justamente nesste domingo, da 4/7,
que um comando de pára-quedistas israelenses, viaiando em

,3 aviões, desembarcou de surpresa no aeroporto de Enteb

be, em Uganda, invadiu o avião seqüestrado e resgatou os

passageiros e a tripulação num total de 103 pessoas, a

maioria israelita, e transportou-os para Israel. Na luta

que se travou morreram os 8 terroristas, 3 passageiros-re
féns, 1 militar israelense e 30 soldados ugandenses que fa
ziam a guarda do aeroporto de Entebbe, ficando feridos 17

passageiros e 4' soldados síon'stas .

Foi um feito extraordinário e que vem juntar-se a tan
tos outros já realizados pelos israelitas povo que admira
mos muito pela sua determinação, coragem e capacidade,
admiração que não é de agora, mas que vem desde nosso

tempo de jovem estudante em Curitiba, quando então tive
mos numerosos amigos israelenses alguns natos outros de
ascendência.

A atitude israelita no caso do avião seqüestrado nos

pareceu a mais acertada, isto é, não cedendo aos desígnios
dos terroristas, pois ceder seria concordar com esses pira
tas do ar e por indução animá-los a prosseguirem nos cri
mes �e seqüestro.

a

a

Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz de Gaspar.
,-------------------------------�----------.;�

IMPRESSORA GRAflCART LTOA
Sucessora da
GRÁFICA GASPAiRENSE LTD,A.

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE DE SEUS BONS SERVIÇOS
Rua iEW.ico Fontes, 50 - Gaspar
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BESC encerra atividades do 1. se.mestre
de 76 com bons resultados

Encerrado componha de
produtividade do arroz

tário Victor Fontana, da A

gricultura, que fez a entrega
das chaves de um micro trator
Tobatta. Os demais 103 íns
cr tos ao concurso receberam
valiosos prêmios e medalhas
de honra ao mérito entregues
pela chefia da Municipalida
de na pessoa do Prefeito Zefe
rino Kuklinski.

No último domingo, as 14
horas, na cidade de Jaraguá do
Sul, foi realizada a solenida
de de encerramento da Cam
panha de Produtividade do Ar
roz de Massaranduba, o ma' 01'
produtor de Santa Catarina.
A campanha, a exemplo de
outras que estão sendo realiza
das no estado, foi organzada
pela ACARESC, contando com

o apoio da Prefeitura de Mas
saranduba, Secretaria da A

gricultura com oferecimento
de medalhas e prêmios pelas
empresas comerciais e (ndús·
trias daquela região .

A presença de destaque do
acontecimento, foi a do secre-

ção, presidida por E?uardo
Santos Lins, os financIamen
tos existentes na empresa a

tingiam o saldo contábil de

'2/02.707.0291,00, atingindo, no

final deste semestre, um total
de Cr$ 524.260.971,00', corres
pondente a um acréscimo de

73,19% .

A BESa Financeira S . A,
acaba de divulgar o resultado
das operações efetuadas du
rante o primeiro semestre des
te ano. O crescimento verífí
fcado se expressa no aumen
to do valor e da quantidade
dos negócios realizados em to
da a rede de agênc'as do ban
co. Ao assumir a atual dire-

Segundo dados dai ACARESC
a média de produção alcança
da pe'os primeiros 20 coloca
dos foi de 6.590 kilos por hec
tare, e o 10• colocado foi o sr.

Osmar Jacobi. residente em Ri
beirão Wilde, com produção
superior à 7.896 kg/ha.

Seminário de Estuàos Turísticos
em Florianópolis

Ubirajara Pessin Jachinoskí,
Diretor da Faculdade de Tu

rismo, Superintendente de Tu
rismo da Prefeitura de Belo
Horizon te e professor da Fa
culdade de Turismo de Mo

rumbí, em São Paulo. Ubira
jara falará do déficit do balan
ço de pagamentos na conta do
turismo, as medidas tomadas
pelo governo para conter a saí
da de divisas ao exterior e as

tendências para desenvolver o

turismo in terno. O Seminá
rio, promovido pela Associação
dos Técnicos em Turismo de.
Santa Catarina contará com
a colaboração da Secretaria da
Indústria e Comércio.

A Assocíacão dos Técnicos
em Turismo de Santa Catari
na constituiu um grupo de tra
balho para organizar o Semi
pária de 'E'studos Turísticos,
teve início no último dia 16
de julho, às 19 horas, prolon
'gando-se até o dia 23. O Se
minário conta com a presen
ça de 12 conferencistas que
falarão dos diversos aspectos
relacionados ao turismo esta
dual e nacional e é destinado
a técnicos e estudantes de tu
rismo, agentes de viagens ho
teleiros e pessoas interess'adas
em conhecer a problemática
do turismo.
Dentre -os conferencistas

destaca-se a �rticipação de

.--------�--------------------------------� -- --

REPRESENTAÇõES E DECORACõES

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

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

Cem Aldo Pereira - Gaspar-SC

Serviço Volkswagen Presidente do radesco
esteve com o Governador
o presidente do Banco Bl'a

sileiro de Descontos, foi rece
bido no último dia 08 pelo go
vernador Konder Reis, em au

diência especial no Palácio dos
Despachos.
Na ocasião, trataram de as

suntos referentes aos aspectos
que envolvem o setor primário
da economia catarinense dan
do ênfase à necessidade de um
maior incentivo à comercíalí
zação dos produtos agrícolas .

Konder Rleis relatou ao Pre
sidente do Bradesco as medi-

das para o setor previstas no

p.Jano de governo, tendo o vi
sítante se mostrado satisfeito
c?m ,a amplitude e a Importância dada ao setor da azrí
cultura pela administração�es
tadual.
PRESENTES

. �st�veram preserrtas, à au
díêncía o pl'esidente do BESC
Jo�·g:e. Konder Bornhausen;
�a1:J.o Pe�relli, do Gl·Up.1)1 Atlântico-BoaVJsta e diretores do
Bradesco,
I

�� � �;Y'

�.\..; u :·:� !� .. : � " .. ......�.

C�M[RCIAL SC�ADRACK UUA. 1----------------------

Conti Verde Va e
Agropecuária Ltda.
Zelando permanentemente para

.

te e para melhor conservação de seu�e��f�OdUÇão de lei-

Distribuidor exclusivo para o V 1 d '.,
TlBRASIL, RAÇÕES E C0NCENTR� o !taJaI, de CON-

Procure Oentí Verde Vale Agropscu�.:Alberto Koffke, 1:05 _ fone 22-42-64 <E ar�� Ltda , - Rua
be 25 de Julho) _ BLUMENAU-SC,

ntrada para o clu-

Rua Itajaí, 1'3:73 BLUMENAU - Sta. Catarina

·ZE(. RIOSCE
Todos os 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.
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Moreira
sobre
da

Salles fala
fortalecimentó

nacional
o

empresa'
o embaixador Wa1hjer Moreira Salles fez recen

temente importante pronunciamento sobre o proble
ma da estatização da economia brasileira, do qual
tJ.'�scl'evemos o seguinte trecho, publicado no ôrgãnoficial do Clube de Diretores Lojistas i{o Rio de Ja
neiro, "O Noticiário", de 15 de junho passado:

"Existe, no cerne da questão da estatização, uma
empresa nacional descapitalizada, cujo íortalecimen
to deveria ser a primeira preocupação de quem se de,
bruça sobre o problema,

"Cunf!:ar à ,empresa privada responsabíltdadesque ela nao esta preparada para assurrsir, sem paralelamente fornecer-lhe os revigorantes de que carece,sena o mesmo que mandar um esportista, por excelente. que -fos��, a uma olimpiada, sem se ocupar do
seu preparo físico, ou. seja, condená-lo a uma derrota
certa",

LUCRO
"A capi talização da

empresa privada nacio
nal pré-requisito indis
pensável à sua sobrevi
vência e seu fortaleci
mento como elo vital do
desenvolvimento brasilei
ro passa forçosamente
pelo caminho difícil, e às
vezes pouco compreendi
do, da geração do lucro,
É só o lucro que permiti
rá o auto-financiamento
pela acumulação interna
de recursos, ou por um

apelo da sociedade à pau
pança de terceiros atra
vés do mercado de capi
tais,
"Cabe, pois, permitir,

à empresa que, através
de seu esforco, de sua e

ficiência e de sua com

petivídade, alcance o lu
cro suficiente, e que o fa

ça através de caminhos
que intrinsecamente se

jam também geradores
de benefícios socíais e de

salvaguardas ecológicas
As recentes medíc'as fis-

ca's estimulando vigorosa
mente, a empresa à par
ticipação no esforço de
alimentar e de educar a

queles que lhe dedicam
o melhor de suas torças
é s'nat promissor de men
talidade que aspira ao
social sem menosprezar
o econômico".
DEFINIÇÃO

"Aspecto proeminente,
talvez o crucial mesmo
do debate sobre o proces
so de estatização, é a ne
cessidade de se definirem
e se respeitarem os pa
péis que cada um dos
pa.rtícipes institucionais
do jogo econômico - em

presa estatal, empresa
privada nacional, empre
sa multinacional - podem
e devem exercer,
Sem uma definição,

surgem distorções inevi
táveis e que só servem

para, diminuindo ou tor
nando instáveis as con

díções de competitividade
entorpecer o potencial de'
eficiência de cada um e,

portanto, o que é grave,
o nível de ef'ciência na

cional" ,

POLÍTICA

"O empresário tem sído
avesso à atividade po'Iti
ca, pois os métodos desta
lhe parecem incompatí
veis com a mentalidade
do homem de negócios,
Falso escrápulo que tem
merec'do ultimamente
reersme: oportuno "mea
culpa", que vai desde a

clara militância polít'ca
até os brados que o ho
homem de empresa res

ponsável jíesperte de sua

longa omissão, assentada
na crença errônea de que
os problemas políticos se

resolveriam por meios ex

clusivamente políticos, e

vestígio ainda da confio
anca clássica na "mão in
visível" ,

Não me tenho cansado
de lembrar que será ab
surdo para a empresa in
crementar o seu pa.pel
na economia, se não se

capacitar do dever, ora
já inseparável dos outros
- que lhe são específicos,
de assumir também os

aspectos sociais de seu

balanço; aspectos que de
vem acompanhar "pari
passu' os seus componen
tes financeiros',
"Um empresário euro

peu disse: "ou os homens
de empresas assumem,
mats uma vez, o seu des
tino, ou terão de esperar
que outros o façam em

seu lugar e lhes impo
nham suas soluções" ,

r

Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua r. Leopoldo Schramm, 4'78/499

GASPAR - Santa Catarina

Encontro de iornalistas
com temário definido
Fpolís ,

- Durante o 5°. Encon
tro dos Jornalistas de Santa Catarina,
marcado para, os dias 30 e 31 de julho,
e 10, de agosto, em Chapecó, serão de
batidos quatro temas: "Liberdade de
Imprensa e Ét;ca Profissional; 'ElXer
cícío da Profissão-Legislação, Salário
e Mercado de Trabalho; Formação e

Aperfeiçoamento Profissional; e Atua
ção das En tidades de Classe", O temá
rio foi aprovado ao final da reunião da
d -retoria da Casa do Jornalista, com a

participação de dirigentes do Sindica
to dos Jornalistas Profissionais e Sin
dícato dos Radalistas, entidades pro
motoras do Encontro de Chapecó ,

A reunião dos jornalistas catarí
nenses será instalada na sexta-feira,
dia 30, às 20 horas, prosseguindo sá
bado, durante todo o dia, com exposi
ções, conferências e reuniões das co
missões técnicas. No dia 10, de agos
to, domingo, serão realizadas novas
sessões plenárias pela manhã, culmi
nando com aprovação da "Carta de
Chapecó", que se constituirá no do
cumento final do Encontro e deverá
conter as principais reivindicações dos
profissionais de imprensa.

O presidente da Comissão Orga
nizadora, José Nazareno Coelho, está
encaminhando às empresas jornalísti
cas e a todos os profissionais de im
prensa um ofício circular confirmando
o Encontro, com pormenores sobre o
ternário- já aprovado e o programa a
ser cumprido. Enquanto isso, em Cha
pecó, uma comissão executiva, presi
dida pelo jornalista Celso Nunes Mou
ra, está tomando as medidas de cará
ter administrativo. As despesas de
hospedagem e alimentação dos parti
cipantes serão cobertas pelos patroci
nadores do Encontro,

O Encontro de Chapecó é o pri
meiro que as entidades de classe reali
zam no oeste de Santa Catarina e foi
aprovado na última reunião da classe,
em Itajaí. Além dos debates e estudos
a. serem procedidos em função dós as
suntos constantes do temário, o con-

.gresso dos jornalistas possibilitará o

congraçamen to dos profissionais, ae
mesmo tempo em que serão orienta
dos a regularizarem a sua sítuacão
perante o Ministério do Trabalho

�
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CEVAL agro Industrial s.a,
CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, sc- BRASIl.

BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIROo
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JUIZO DiE'll,IRJE[TO DA OOMlAIRCA DE GASPAR
EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS COM

O PRAZO DE 20 DIAS
O doutor Eãeazar M. Nascimento, Juiz de Direito da Co

marca de Gaspar, Estado de Santa Catarina na forma da
lei, etc. . .

'

. F� SABER a quem o presente edital com o prazo de 20
dias VII' ou conhecimento tiver, que por parte de ARLINDO
HODOLFO DA SIffi71A e sua mulher HILDA B. DA SILVA,
brasileiros, ele lavrador e ela do 18,.1', residentes no tuear Gas
par Mirim, nesta Comarca de Gaspar, foi requerida a Lção
de Usucapião sobre o imóvel abeãxo descrito: Uma área de
terras sítuad a no lugar Gaspar Mirim, deste município e Co
marca de Gaspar, medindo a área de 20-3.000 m2 (duzentos
e tres mil metros quadrados), com as seguintes medidas e

confrontações: ao norte, com 200 m em terras da Fírma Mo
i ettí; ao sul, com igual medida, em terras de Werner Krieger,
a leste, com 1. 015 m em terras de Waldemar Hecker, e ao

oeste, com igual medida, em terras de herdeiros de Schind
wein. Na referida ação foi proferido o seguinte despacho:
"'1 - Designo o dia 30 de agosto de 1976, às 10' horas para a

audíêncía de justificação de posse; 2 - Cite-se, pessoalrnen
te, os confinantes e por edital com o prazo de 20 dias, publí
cando-se pelo menos uma vez no D. da Justiça e duas vezes

no [omaf local, os réus ausentes, incertos e� desconhecidos,
observando � qu�. 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) Eleazar M. Nascimento J�iz de
Direito". Para que chegue ao conhecimento de tod�s, man
dou o MM. Dr. Juiz expedir o presente, que será afixado no

,lugar de cos�ume, e publicado na forma da lei. Dado e pas-
sado ;nesta cidade de Gaspar, aos sete dias do mes de julho
de -míl' novecentos e setenta e seis. Eu Eulína L. Sil'veira
Escrivã, o escreví.

' ,

Gaspar, 07 de julho de 1976.
I EYeazar M. Nascimento - Juiz de Direito

ia ião Ve e Va e

----:
. ,

, .

CRESCENDO PARA MELHOR
SERVIR VOCE.

Dornbusch quer

preço melhor

o leitepara
Em recente pronun

ciamento na Assembléia
Legíslatíva o deputado
Roland H!araild Dom

busch, pediu ao governo
brasileiro melhor pre�
(10 leite vendido pelos a

grícultores.

o deputado, falando à

reportagem, a respeito
deste pronuncíamento a

finnou que os esforças do
homem do campo devem
ser valorieados; e no to
cante mais espeeíficamen
te ao leite, acredito, afir
mou Dornbusch, que os

senhores agricultores de
veriam re-ceber maior a

tenção por parte das au

torídades governamen
tais, que deveriam estu
dar fórmula capaz de ele
var o preço do leite ven

dido as companhias de
beneficiamento que a

pós revendem o produto
ficando para.elas ,1) lucro
maio}'.

-

NOTICIAS DA JUNTA DE

SERVIÇOMILITAR

A PRESENTE DEOLARAÇÃO U

NIVERSAL D,aS DIREITOS DO HQ-_
HlOMEM como o ideal comum a ser

atingido por todos os povos e todas

as nações" com o objetivo de que ca- '

dia indivíduo e cada órgão da so

ciedade, tendo sempre em mente
esta Declaração, se esforce, atra

vés do ensino e da educação, po,r
promove}' o respeito a esses direitos
e liberdades, e, pela adeçâo de me

didas progressivas de caráter na

cional internacional, por assegurar
o seu reconhecimento e a sua ob

servância universaís e efetivos, tan
to entre os povos dos próprios Esta
dos Membros, quanto entre os povos
dos territórios sob sua jurisdição.

Art. I. - To.dos os Homens
nascem JiVI'es e iguais em dignída
de e direitos. São dotados de razão
e consciência e devem agir em ré

lação uns aos outros com espíríte
de fraternidade.

Al't. II. 1. - Todo homem tem

capacidade para go-zar os direitos e

as liberdades estabelecidos nesta

Declaração, sem distinção de qual
quer espécie, seja de raça, eôr, sexo,
lmgua, relígíão, OPThTJ:ÃO POLtTI
elA ou de outra natureza, origem
naoional ou social, riqueza nasci ..

mento, ou. qualquer outra condição,
Luiz Fernando Poli
Secreto. da JSM.

. ..

u

ALF;AIATAAI.A E LO".

Festival da Mmsica
Para o mes de outubro pró

ximo, já está acertada a rea

lizacão do lio. Festival de Mú
síca Erudita que, este ano, tra
rá a Florianópolis alguns dos
maiores nomes do cenário al"-'
tístico-musícal brasileiro, tais
como os maestros Cussy da
Alme'da, Isaac Karabtchevs
ky, Jerzy Milewskí e a Orques
tra Armorial de Recife que,
juntamente com a Assocíacão
COTaI e a Orquestra de Câma
ra de Florianópolis, além de
vários outros solistas convida
dos, realizarão, durante uma

semana, diversos, consertos,

Erudita
palestras e cursos.

Por outro lado a Secretaria
do Governo, a Associacão Co
ral e a Orquestra de Câmara
de Florianópolis já deram os

primeiros passos para a reali
zação de uma série de Ooncer
tos para a Juventude, acompa
nhados de amplas explanações
sobre os instrumentos e Jsua
execução, compositores e o

bras, visando a atingir prin
cipalmente a classe estudan
til, na faixa etária de 8 a 16
anos. A Secretaria pretende
transmiti-los a todo ° Es·tado.

............... �ft�,..,.,...ww ... w ......w� ......w ..�.. "" ".,... ""
... ft�" .......... ".......... ... .......

AGORIA LEIA UM CONSiELHO DE "UMA nONA D'E CASA QUE ENTENDE DIAS COISAS:

"Não adianta procurar:
melhor que CAFÉ BEDUSCHI,
você não vai enconerar ,

eh
..

e
•

I

ft�••
'

Rua Aug�sto Beduschi 59 - GASPAR-SC,

�::::u:.:.:*.:.�'.�._:.�ft.:.�.�__��__� � ��--�l
... ,...a. ...... �.......... ,... ft""..- ir

�

GASPA.ENSE
-

>.. � % ........ �

Especializada em CMÚecçOOs, Armárinbos em geral, calçados e jóias,
Desd�mil noveeentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo. melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO zucm
Rua Ind. José Beduschí 273 - fone 32-22-70 GASPAR - Santa Catarma

,�.�._,· r_u �._u . ._._.. �_____ _
------

.__ ç�tOt •• ,.,. ""'��. __w .� •• lU . ... ....
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SWAlLUO colvtERino E,' ;DEPRU;E.NrtAÇÕES
LTD!Ar., está necessitando d'e vendedores, para todo- .o lElsta

�. dç' -S��a ;o�ip!ll' o��l'RJle ó1;�r�m4iJllep1o '1 c'lJ:tlWAAf
W li!� ·&!,.rf�1l'cii\;A±O� COlJD�içãoJ P))Ó�!ift, ,®ve1{ão l'ªWC
�nt.a,.a.:..se .,a�J)tlI'OO. fumar a;ruJlJ J0� ·,llo:n().r�to> 1\11i�r"
n'". 145, fone- 322155 - próxímo a indústria de linhas Leo-

poldo SchmaJ� - Gaspar-Santa Catarina.
. ,

mPI HUMO AO CAMPmNAJO

, GAZETA DO VALE
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-

Fu aI e t firglam
Os r o Y I 1 e

;promoção Social Fernando

�Bs\.q�:):Fxe�!db�illftfdHt�lhe-
mana, em Blumenau, a assi
natura de um cenvênío cele
brado entre a Fundação Cata
rmenss do Trabalho (Fucat)
e a Artex S,A, - Fábrica de
Artefatos .Têxteís, no valor de
�.l1S 885.497,80, que tem por
finalidade reaüzar cursos pa
ra .a, formação de profissionais
n� area têxtil, que serão mi
mstrados por técnicos daque
la rábríca.

Os cursos serão realizados.

d�rante 36 meses, estando, iní
cíalmente, prevista

.

a forma
ção de 1.500 proflssicnats, en
tre funcionários da Artex e

pessoas interessadas de todo o
Estado . Assinaram o documen
to o presidente da Fucat. Os
valdo Della Giustina, o presi-
dente <ia Artex, Norberto Ingo
Zadrozny e o secretário Fer
nando Bastos.

Osvaldo Della Giustina dis
se que o convênio era "uma de
monstração do desejo do go-

í

verng, elft�H�l!a1(), e1?1)� '�1ijt�p-dE}el'r�hcom u g-�t!C'la, o rec ' os. o
f--, " 11:11 Im

erI?-presa1'lado catarmlt " no

sentido da formacão de mão
de-obra, para qúe, a marcha

progressista de nossas empre
sas não sofra solução de con

tinuidade, por falta de recur

sos humanos".
Falaram ainda Norberto Za

drozny, que agradeceu a dele
rêncía QQ governo em escolher
sua empresa para- a adminis
tração dos cursos e o secretá
rio Fe�'nando Bastos que se pa
rabenizou com os celebrantes
do convênio e afirmou ter cer
teza de que

.« serão colhidos
frutos, que muito representa
rão em benefício de ganta Ca
tarina" .

Presentes ao ato o rei tc l' da
FURE, Ignácio Ricken; presi
dente do Sindicato dQS Traba
lhadores na Indústria de Fia
ção, e Tecelagem de Blume
nau, João Felipe de Souza a

lém de toda a diretoria
'

da
Artex.

'

Prossegue em Gaspar o mo

vimento para o reaparecimen
to do Clube Atlético Tupy, e

quipe que já teve, em tempos
passados, seus dias de glória.
Com o pensamento voltada pa
ra esse reeguímento, a atual
diretoria do Tupy promoveu
na últma terça-feira, em sua

sede social, mais uma reunião
onde compareceram um gran
de número de fiéis torcedores

que acreditam no seu futuro.
Nali-reunião de terca-teíra

foram tomadas várias decisõe�
de extrema ímportância para
o clube, Uma delas, a ínclu
são de sua equipe no próximo

I campeonato da Liga Blume-

a----...----..".".-----.....!IP"'--IEIIIIi�..........

!'=!'I--'l
nauense de Futebol e a con

cre,tização de vários departa-

ARROZ
INDÚSTRIA BENEFICIADORA mentos, entre os quais o De-

GASPARENS-e S.k: partamento de Futebol, De-

_,'Y'- partamento de Patrimônio,

"9.....- BEN®FICIAMENTO E OOMÉRCIO DE Departamento Social e outros'

�v ARROZ que não existiam antes no
...� clube.

���- Organização fundada em 30' de
" maio de 1941

Para o Diretor de Patrlmô-
:
eletrônízado .

- Caixa Postal, 28 _ End. 'f'elegr. Bengasa
nio Carlos �ricl:) Fontes, e que

Telefones _ Comercial: 32-216(;)
deve ser feito daqui para fren
te, "o que já estamos fazendo
desde o início da nossa gestão,
e

.

a m�utenção do patrímô
mo, Já foi restaurado o des-
moronamento parcial de um
dos muros, a construção total
de uma cel:ca lateral e agora
v�mos partir para a restaura
çao da. sede. Ass'l(l(l, aos pou
cos, esperamos que num cur
to prazo ,d� tempo, possamos
�r_ condições a propicãar aos
SOCJDS alguns momentos de la
zer" ,

A equipe do TUp:y que dis
putará 0 próximo campeonato

,

tica Ern toe
.Jóias - Relógios - Óculos
A)rtigots para Presentes
Consertos em .Geral

Rua CeI. Al'!stiliar10 Ramos, 5Q2 - Caixa Posta 53
Fone: 32-2203 - GASPAR - SANTA CATARINA

F:ABRroA, DE
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da Primeira Divisão, será for
mado somente por jogadores
da casa, juvenis rem formação,
podendo ser 'nc]uÍQOS alguns
elementos de fora que se ats
puserem a colaborar com e clu
be e jogar somente por "amor
à camisa".
Para serem sanadas algu

mas despesas e dívidas anti
gas, o clube promoverá até ao

fi:nal do ano, várias programa
ções, corno baile de ehoppe, ri
fas, torneios e outras progra
mações.

Senado vota lei
dos feri:ados 2m
a est

Segundo revelação fej
ta pelo Ministro Máuio
Henrique Simonsen, da
pasta da Fazenda, em a

penas 28 dias de vigência,
o decreto que tornou' obri
gatório o depósito de 12
mil cruzeiros po parte
das pessoas que viajam
ao exterior para fazer tu
rísrno, rendeu mais de
130 milhões de cruzeiros,
recolhidos por 10829 pes
soas.

Mais adiante símonsen
disse que a alegação de
que esses números mos

tram .a inocuidade da
medida adotada pelo go
verno federal, não proce
de pois, ressaltou: ué pre
ciso computar os que dei
xaram de sair por causa
do depósito de 12 mil", a
duzndo que se deve, aín
da, considerar de grande
ímportâneía a; proibição
de as agências de turis
mo receberem no pais o

pagamento de tran-sla
dos, refeições, hospeda
gens e gorjetas no exte
rior.
Isso quer dizer con
eluiu o ministr; da Fa

z.�da1 que o governo di
fl..�lment.e atenderá ..Çl..<>
pedido feito por agência
de turismo de São Paulo,
para que a medida seja
revogada, alegando que
o "turismo por atacado , ..

poderia falfr .
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GABINETE DO PREFEITO
O Prefeito Municipal de

Gaspar, Osvaldo Schneider,
revogou a pcrtaría n". 6/76,
quando foi designada nova

comissão para a 2a. Festa
do Arroz do município de
Gaspar, de-que trata o artigo
4°. do decreto municipal n?
358 de pr.meíro de abril de
1975. A nova comissão de
signada pelo Prefeito ficou
assim constituída:
Presidente - SilViO ....

Schram; Secretário - João
Régis da Silva; Contador -
Odir Barní; Tesoureiro -

Ludwig Xavier Schramm -

Conselho Fiscal - Vilardi
no Cunha, Valdir Tafner e

Eloi da Silva, Coordenado
res - Francisco' Theis, Os:
valdo Isensee e Celia Furla
ni; Relações Públicas - Sil
vio Rangel de Figueiredo.

otíc·as

, VISITA

Aproveitando para fazer

algumas reivindicações jun
to ao Prefeito Municipal, es
teve em visita a este na úl
tima semana uma Comissão
representativa do Clube A
tlético Tupi, quando deram
ciência ao sr. Prefeito, das
atuais atividades do clube,
bem como seu firme propó
sito de participar do próxi
mo campeonato da primeira
divisão .

POSTO DE
IDEl\'TlFIOAÇÃO
O Posto de Identifícação

8S

"

O' Hotel Paraíso dos Poneis,
na rodovia Jorge Lacerda em

Gaspar, a exemplo do que o

corre na época quente do ano,
mais favorável ao turismo, a

cada dia que passa recebe no

vas manifestações de carinho
e reconhecimento por parte de
clientes de todo o Brasil que
não poupam elogios àquela
modelas organização hoteleira,
fazendo assim com que seus

apartamentos e cabanas per
maneçam sempre lotados mes

mo nesta época fria do ano.

Por outro lado, está novamen

te de parabéns José Neves e o

próprio hotel com o funciona
mento normal do restaurante
que constituiu-se assim numa

atração a mais para seus hós

pedes e mesmo para a própria
comunidade que dele pode
desfrutar quando se tornar

necessário, oferecendo uma no

va opção em restaurante de

requinte para nossa região.
,
,

Em contato mantido pela
.

Gazeta do Vale recentemente

Gaspar Mirim
pro mov,e festa

!

Neste ) domingo a 'ESco1� dei
Gaspar Mirim promove uma

grandiosa festa que contará
com a participação da comu
nidade daquela região e re

gic(es viznhas.
Haverá missa às 10 horas, a

ser celebrada por Dom Carlos,
sendo que após a mesma ha
verá toda a sorte de diverti
mentos, comuns em festas
desse genero, quais sejam Ro
da da !Fortuna, churrasco, pes
caria, dança folc1órica e outras
atrações.

da Municipalidade
,

localizado junto ao prédio
da Prefeitura Municipal, con
tínua : registrando intenso
movimento, registrando no

último mes de junho um nú
mero de 191 carteiras expe
didas. O Posto, a �argo Qe
Julio Cesar Correia, atende
diariamente no mesmo ho
ráro de expedienteda muni
cipaidade ,

CHEGOU UENOAR

Esta muito feliz o casal (dr.
Pedro Madalena-sl·a. Solan
ge Bendini Nladalena), com a

chegada do primogênito Le
noar Bendini Madalena, no
último dia 23 de junho á zero

hora na Maternidade Elízabeth
Koehler em Blumenau .

das e logradouros
municipais. 'i . r' .r "YJ �! r

,
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� EXPOSIÇÕES g�

ti Com o vírus vindo de ou- ;;
; tros estados, foi fechada a. i�
� fronteira para o gado bovi- ��
� �
� no que procedia do Paraná �i

� e do Rio Grande do Sul. U
� Medida acertada do Secre- �3

ii tário Victpr Fontana, da A- �i
i� .

lt *�
�� gricu ura .

��

d JARAGUÁ IDO·SUL H
1:11 No próximo dia 25 do cor- n� t

.

5.
ren e, a progressista cidade g�

� de Jaraguá do Sul completa fj
� 100 anos de existência. i�

� Muitas festas, muitas pre- ��
�i .

'6.

�* senças, anunciam as come- �

:ll morações centenárias de Ja- �;
ti raguá fundada por Carlos ��
�i Emílio Jourdan , ��
I UMA NOTA. Foi extra- �

. li:

i nho que o prefeito, a ComIS- :ii
; são dos Festejos, e outros, ri
§� não tenham incluído no pro- ce

r grama, homenagens espe-�!
d ciais ao CeI. Emílio Carlos �
� Jourdan e Angelo Piazera, n
i que muito fizeram para que :�
§ Jaraguá fosse desbravado a H

l° 100 anos passados. Daqui, ��
(um filho da terra) a sua i!

§3 homenagem. oi
H -.- i*

FESTA DOS MOTORISTAS I GEADAS, �EM INDAIAiL

I
MUITAS GEADAS �
No interior deste municí- i

P t r01' ranscorrer no proximo pio e nos municípios vízin- lãdia 25, paralelamente ao Dia §� nhos, o frio castigou as plan �ido Colono, também o Dia do p tações espalhadas pelo inter- �
Motorista, os profissionais do H land fruto do trabalho do �
volanye da cidade de Indaial of noss; colono sempre dedica- ;�
estarão promovendo uma gran i� do a terra na sua árdua ta- �.

diosa festa no Trevo de acesso iI refa. t;
àquela cidade, devendo con- ft ;��
graçar toda a classe. �i m!i!i!i!i!i��iO o�. o:��.!. O.�i""0 :.;

PROF'FISSORES
MUNICIPAIS REOEBEM
TREINAMENTO

Procurando atualizar os

professores da rede munici
pal .de ensino, o Executivo
Gasparense promoveu no pe
ríodo de 12 a 16 de julho úl
timo, nas dependências da
Sala de Leitura da Bibliote
ca Dom Daniel Hostin, Wl1

Curso Intensiv-o de Treina
mento de Assessoria para
Professores, ministrado a

cargo do CEPES, (Centro de
Planejamento e Serviços)
professor Jacó Anderle ..
Des ...a semana de intensos

trabalhos partícípou todo o

corpo docente municipal, Inum total de 24.

I
Este curso, em seu desen-

volvimento contou com a de
cisiva colaboração de alguns
setores, no caso vale desta
car a Secretaria de Educa
ção, Saúde e Assistência So
cial, através de sua titular
Maria Goreti da Silva.
Por ocasião dr . início des

se treinamento, o prefeito
Osvaldo Schneider manifes
tou-se, destacando aos par
ticipantes a importância do
referido curso para eles e

para a própria administra
ção, que passaria então a

contar com elementos mais
experientes.

OON'l'ABILIDAOE

Nos próximos dias 26 a 30,
em B'umenau, na FURB, o

titular do setor contábil da
Prefeitura de Gaspar, conta
dor Odir Barn', estará parti
cipando de um curso de Ad
ministração Orçamentária a

"ser ministrado pelos profes
sores técnicos da Sudesul,
Secretaria do Interior e Jus

tiça e UFSC, destinado oex
clus'vamente a servidores
municipais. Deverão parti
cipar elementos filiados às
seguintes associações:
AMAVI, AMUNESC, A

MURESC e AMMVI, todos
os municípios das micro re

g'ões.

I

OBRAS

Numa semana em que o

bom tempo reinante foi. o

principal operário da muni

cipalidade, esta pode dar iní
cio a uma série de trabalhos
que estavam paralizados, no
interior, bem como iniciar
novas melhorias nas estra-

s
com o sr. José Neves, o mesmo
manifestou a sua satisfação ao

informar-nos que doravante,
num trabalho bem elaborado
parte peJo próprio hotel e par
te pela Turesc, o Hotel Parai
so dos Poneis será mostrado
em todo o Brasil, nos focos
mais estratégicos de turistas,

com filmes e documentários
especial. Salientou ainda Zé
Neves que a empresa doravan
te está mantendo convênios
com empresas especializadas,
para promoções de convenções
e programações especiais para
baixa temporada. ,

Cassino de Sevilla
no Alvorada

Considerada uma das me
lhores orquestras do genero em
todo o mundo, a Orquestra
Cassino de SeviUa continua
seu giro triunfal: pela Europa
e América, visitando a Itália,
França, Espanha, Cuba, Mé
xico, Chile, Argentina, Uru
guai, Paraguai e Brasil, esta
rá em Gaspar no próximo dia
24, sáeado nos salões do Alvo
rada, para um monumental
baile promovido pelo clube .
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