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Hoje abertura da II Festa·
do Arroz· em Gas ar

I LEIA NAS PÁGINAS INTERNAS, IAS HOMENAGENS
'

AOS COLONOS E

IMOTORISTAS.

- ,

- -

AZE'fA�·D@

festa �e inau�uraç ãu
A Jnstaladora Gasparense,

Inaugurou ontem sua nova lo

ja, Centenas de pessoas, a con

vite do sr. Osmar Spengler,
(proprietârío d� Jnstaladora),
compareceram a testa de inau

guração. Todos vieram dar os

parabéns ao propríetâeío, e

não é para menos, pois, se tra
ta de um estabelecimento am

plo e moderno- É disso que
-

Gaspar precisa, que as suas

empresas cresçam e se moder

nizem. Esta de parabéns o

noSS1) amigo Osmar, está de

parabéns a pnpulaçâo de Gas

par,
..

'

LEIA NESTA EDiÇÃO DA GAZETA, OS EDITAIS'

DE TOMADA DE PREÇOS PARA SERViÇOS DA

'PREFEITURA MUNICIPAL' DE GASPAR

Brasil na Copa 78
Osvaldo Brandão voltou a a

firmar o que disse na véspera,
depois do jogo entre o Cruzei-
1'0 e o River Plate, quando de
finiu <t-.le Jalrzinho só terá
chance de ser convocado para
a Seleção Brasileira caso vol
te a jogar como ponta direita.
E .não escondeu a sua preo
cupação com a crise atual no
futebol minei-ro e também com

o fato de
-

o Flamengo ou o

Fluminense ficar de fora da
fase final do Campeonato Ca
rioca,

"Eu encaro a posição do

menta e or.ientação tática da

Seleção, pois, sua participa
ção deve abranger também os

problemas mais graves que en

volvem o futebol brasileiro e

que, direta ou indiretamente,
deverão acabar prejudicando
todo o trabalho que se faça
com a equipe nacionaL

A preocupação demonstrada

por Osvaldo Brandão com o

fato de que, segundo ele, Jair-
treinador da Seleção Brasilei- zinho está rendendo bem me

ra com muito mais amplitu- nos por estar jogando numa

de que o habitual. Ele não função que não coaduna com

deve ficar' restrito ao treina-
as suas características eviden-

cia claramente que o jogador
está �os seus planos já para
a próxima convocação.

Loeo mais no 'pátio do Colégio Normal Frei Godofredo, estarão sendo apresen-b
,

tadaS'às autoridades' e ao pÍlbUco presente, as candidatas (foto) a rainha da segunda
..

.... l
•• ' �

t

••

festa dlo arro_z 'de ,Gasp·ar., � :

A senli�ita Vitóriá The'Us, Bainha da primeira Festa do Ar1:Oz, que aparece
.

n:•. fo'lp', lad9ia pelas' onie. candidatas, ésta�â l'Uran� toda a })rog-ralUa9iq da festa

pr.sfando a Slta PtU'.cm.a de cmaÍJaraçã'O; para' ,tte a m�m ii tenha todo o blito, espel'ado.

Catarineo'ses
lançam livro
sobre Laguna
No próximo dia 29, em La

guna, na presença dos gover
nadores Konder Reis e Sinval
Guazzelli, será feito o Ianca
mento do livro ..

Santo Antô
nio dos Anjos da Laguna, seus
valores Históricos e Huma
nos", de autoria de vários es
critores catarinenses, em co

memoração à passagem do tri
centenário de fundação daque
la. cidade.
A publicação foi patrocina

da pela Secretaria do Gover-
110, que doou à Comissão Exe
cutiva do Centenário, 500 exem

plares para serem comerciali
zados. O livro é de autoria de
João Alfredo Rohr, Oswaldo
Roârlgues Cabral, NaU Ulys
sêa, Rubens Ulissêa, AlíplG
Mendes e, ,Alvato, Dias de U-I ,

"

ma.

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDIÇÃO Df) DIA DO COLONO/MOTORISTA GAZETA DO VALE

nftR . entrega recursos para prefeituras municipais

A figura' de
Ti'rade�n'fe5,

Por determinação do secre
tário dos Transportes e Obras
Nicolau Fernando Malburg, �
lF'undo 'Estadua.l de Assistên
cia Redovtária Hbel'ou recur-
sos da ordem de Cl15 .

132. 250,00 para tres prereítu-

ras mun cípaís. A prereítura.
municipal de Aurora, foram
destinados Cr$ 52. 250,00, rere
rentes ao auxílio concedido na

execução dós servíços ef.e me

lhoramento 'da estrada ligan
do o Pé da Serra das Pacas f1
Rlodovia S0-47, numa exten
&M> ap-roximada de cinco mil
metros.

i.

Também foi liberada a se-

gunda parcela, de Cr$ .

4Ü' mil, à prefeitura municipal

Brasilia - Em decreto ass:
nado pelp presidente Ernesto
Geisel revogou outro decreto
de- número 58 mil e 168 de a

bril de 1966 que estabelecia
um módela paraa, reprodução
da figura. de Tiradentes. A
justificativa para a mudança
é a de que existe ínconveníen-

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE,

Propriedade da Empresa
Editora Gazeta do Vale

CGC - 8310g.926/0001-47

ni-re.t01· :
Silvío Raagel Figueiredo

Circula nos municípios de:

tx.ASPAR, Blumerrau, ilhota,
Itajaí e Brusque .

Eíl.à.ereço-Sede
Gaspar: rua, AristiLiane
Ramos, 23 - Cx. Postal 73

•

Impresso nas .oücínas grão-
ficas dó LUME',. Blumena.U.

IN'DÚSTRIA BENEFICIADORA
GASPARENSE S.A.

BEN®FICIAMENTO E.,OOMÉRCIO DE .

ÀRRO�
Organização fundada em 30' de

maio de 1941
Caixa Postal, 28.- End. ·Telegr. Bengasa
Telefones -' Comercial: 32-2160

ARROZ..

elekouizado ,

de Timbó, do auxílio destina
do à construção da ponte so

bre o Ribeirão Pomeranos, na
rua Oscar PiS'ke. Para a con

clusão da ponte em concreto
armado sobre o rio BenedH),�,
na Iocalidade de' Ribeirão de
Russo, com 41,90 metros de

comprimento, foi entregue a'

úatima parcela, de C!f'40 mil,
de um auxílio total de Cr$ 250
mil, para a prefeitura muni
cipal de Benedito Novo.

te na admissão oficial de mo

delos por consírterá-los, sem

pre; produto' da -ímagínação e

da; interpretação subjetiva do
artista.

No decreto anterior o,mode-

lo para a reprodução da figu-
"

ra de Tiradentes era a erígíe

I
de Joaquim José da Silva Xa
vier existente em frente ao'

Pàládõ Tiradentes, no Rio de
Janeiro. A decisão tomada
pelo Presidente da República
foi com base nos pareceres do
'Instituto Hístóríéo e Geográ-
fico de Minas Gerais, de pro
fessores e instituições: dedícà
dos a história do Brasil e do
próprio Conselho Federal de
Educação, órgão do Ministérío
da Educacão.

Dondngb, 25/07176
_-=....

Noticias da
Municipalif�de

OOlNlTlABlLID!ADE
o encon tto entre Técnicos

em Contabilidade-das prefei
turas da mícro-regtão da Va-

.

,

Ie do.Itajaí com Tétnícos da

CQqrdenaçãó de F'lanejamen
to do Está-elo de ,Santa Cata
rina na sede da kMMVI foi
excelente, sêgundo as infor

mações do Técnico em Con
tabUídade de nossa Prefeitu
ra Sr. Odir Barni.

Na reunião toram divulga
das as estimativas e prazos
de entrega dos Plano;s de A

píícação do Fundo de Parti

cípação dos Municípios para
o exercício de 1977, baseado
na Decreto Federal n". '

77.565 de' ro .'05.7('3.'

Gaspar entre os munící-.'
pios eto Médio- Vale do Ita
[aí fof o qüe teve maãór att
mente -em suas cotas parg Q

pró;x;rzl'lõ exercício, chegando
a U'ltFapassar a 1€10%' (cem'
por cento), em relação' ao,
corrente exercício.
Este ano foi estimado em

ces 1.130.000,00 (hum mi
lhão cento e trinta mil cru
zeiros) as cotas do FPM, pa
ra o' exercido de 1977 foi di- "

vulgada a 'estimativa de Cr$
� .362,.500,06- (dois níi1hõe�
trezentos e sessenta e dois
mil e quínhentos cruzeírosj'.
Na opíníão do atual conta
dor da Prefeitura de Gaspar
o prazo para entrega dos
P!anos �e Apl,icação que e,8-
ta previsto em lei para 30

.

�e setembro .não seria prazo
Ideal, para este ano, pois
s�ndo um ano em que have
ra troca de Prefeito não sa-
bemos dos planos do novo
Prefeito quanto a 'apli.caçãb

. dos referidos recursos.

-e-

. <?l Dep.tq. de EducaçãO'
�aud� é Ass.ist. Social da
Prefeitura Muníeipal de Gas,
p�l', acab� ds .receber apro,

.

XImada,mente cinco mil quí-'
-

los <te g�neros alímentícloa,
que' dis,1J,,d,buirá às ';26 'e colas
da. reãe mnnícípa! e estaduaj.
de eri.S-�' di Gaspae.

,.., .

A ,p:uqfê$sora Marita Gore
te d3.! "�1V.ªi ,titular deste de
pal'tainetlto, reív'ndicou jun
to ao Prefeito.Municipai, re
etlrso�,p�ra a recupéração

�<" �If} al�umas escolas da rede
. :�n:nI1i€lpat de "'ensino, que
per ven ura estiverem neoes
sítando -das referidas reror
mas.: Além desta reivind�ca
ção Junto ao Gabinete do
Prefeito, o pedido foi feitQ
açs p�s dos 8ltiD,.ps para éliiii
os IUesm S Co]aeoJ;eJEt'r· com
esta iniciativa. : '.:

.

"

,:';, (.,

.•... : .
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NOSSO ENCONTR'O
Vimos, no domingo, dia 11 de julho, uma reporta

gem na televisão, duma romaria de centenas de pessoasrumo a Aparecida, Vinham de Minas, Andavam a pé,
Ap,anha:'am chuva e sentiram frío . Esfolaram os pés.Alem �lSSO cada qual pagou uma taxa prévia para ali
mentçao. Dormiam, não sei como. Não fo! em hotéis.
Depois de alguns dias de caminhada chegaram ao des
tino - Aparecida.

'O que dizer disso? - Por que uma loucura dessas?
Não teria sido melhor ficarem em �asa, �r à missa e vi
ver melhor a caridade? No tempo do motor andar poraí esíorlando os pés. Se ao menos fossem de ônibus! En
fim, Deus está em todo lugar! Nossa Senhora também se
pode venerar em todo lugar!

Até aqui falamos deles. Vamos falar agora de nós,
os espectadores. Será que a crítica acima não é uma es

pécie de peneira para tapar o sol? Não estamos, com tais
análises, querendo encobrir a nossa falta de fé? Ou re
calcar a v-oz da consciência que grita contra o como
dísmo de subir os 115 degraus de nossa igreja? CIU o fa
to de subir a alameda de automóvel poludor, já alguns
minutos depois de ter começado a missa procurar esta
cionamento, depois entrar na igreja, postar-se aí mes
mo, de braços cruzados, nem se "rebaixando" para tomar
um folheto de missa na mão para acompanhar as ora
ções? Até dá impressão que muitos são analfabetos.

Estou exagerando? - Pois é... mais uma desculpa.
Meus amigos, uma coisa a tal romaria nos fala: Eles

nos estão dando uma lição. É uma advertência para nós
que nos queixamos da subida do nosso morro etc., parairmos à missa. Lá, naquelas terras, há lugares em que
o cristão, se quiser ir à missa, terá que "bota;" o pé na
estrada e andar quilômetros e quilômetros e quando
chega ao lugar da missa, o padre já foi embora. Em nos
sa paróquia já chegamos ao ridículo de atrasarmos uma
missa de primeira comunhão porque muitos automóveis
amda não tinham c�nseguido se acomodar na praça.Por outro lado, Vl um dia uma menina de seus 13 a
nos, subir a escada da igreja de joelhos. Ela não é da
qui. Era turista.

Também não se admite que se faca uma �omarja
por ano e depois se acomodar novamente e fazer politi
cagem, fofocas, deixar de ir à m'sss. e voltar aos anti
gos pecados. Então uma romaria não adianta nada.

O que é romaria? - Apalavra romaria vem de Ro
�a. Antig�e�te os cristãos faziam sua: peregrinaçãoso numa direça?: Roma. Romaria significa ir a Roma.
Depois que a cl�istar:dade se espalhou pelo globo, os lu
gares de peregrmaçao se multiplicaram mas a palavraromaria

n

ficou a mesma.
Romaria é uma imagem d enossa vida peregrina nes

se mundo. Não temos morada fixa neste mundo. Somos
peregrinos. Romaria é rezar de corpo e alma. Romaria
"é procurar Deus. A pessoa humana é um mistério. Tem
saudades de alguma çoísa além. Tem 'saudades de Deus.
A romaria é d'es.ta procura um símbolo. E realmente,' o
verdadeiro romeiro; quando chega a um santuário ele
medita, reza, encontra-se com Deus. mcontra-se consi
go mesmo. Pede perdão de seus pecados. Confessa-se e

depois volta para para sua terra e se esforça para viver
melhor, cumprindo melhor os seus deveres.

Tomemos, poís, cuidado 'quando julgamos certas a
titudes que nos parecem estranhas. Aqui em nossa' igre
ja, durante o mes de maio houve devoção a Nossa Senho
ra cada noite, e quantos vieram" Deus está em nossa i
greja de Gaspar, mas você, que ri dos outros, partícipa
da missa? Talvez você me responda q-ue não é fanático
como os 'que só arrastam os joelhos pela igreja e de
po.is... , sei lá. O negócio é a vida. Faço o bem aqui na
minha repartição e adoro a Deus aqui em casa. Muitobem e obrigado, mas convinha ler a parábola do taríseu
e do publicano (LC 18,9 - 14J). Ali poderia encontrar uma
resposta mais cabível.

.

Gaspar, 12 de julho de 1976, ...

F; GeJ;aldo Freiberger

.Prefeitura Municipal de
ESTADO DE SANTA OATARINA

EDITl\.... DE '.f'OMADA DE PREÇOS N.o. 0·1/76

IA! Prefeitura Municipal de. Gaspar, torna público
para conhecimento dos interessados, que receberá propos
tas para construção de uma ponte de concreto sobre o Ri
beirão Gaspar Grande, na RM 26,. rua Prefeito Leopoldo
Schramm com 16,00 metros de comprimento e 11,00 me
tros de largura, sendo 9,00 metros de pista de rolamento
e 1,00 metro de passeio de cada lado, até as 17,00 horas
do dia 10 de agosto de 1976

Esclarecimentos a respeito do Edítal, poderão ser

obtidos na Secretaria da Prefeitura, à Praça Getúlio Var-
gas, s/ri, ou pelo telefone 32.2211.

.

Prefeitura Municipal de Gaspar, 22 de julho de 1976.
OSvaldo Schneider - Prefeito Municipal

AnJtoniÍOI Nerson Hostíns - Diretor de. Obras>

EDITAL lHE TOMADA, DE PREÇOS N°. OZ!7G

A Prefeitura Municipal de Gaspar, torna público aos

interessados que acha-se aberta Tomada de Preços para
iluminação pública das ruas: Itajaí, Dr. Nereu Ramos e

Desvio SC 23.
lAs -propostas serão recebidas até às 14,00' horas do

dia 12 de agosto de 1976.
Esclarecimentos a respeito do E'dital, poderão ser

obtidos na Secretaria da Prefeitura, à Praç� Getúlio Var
gas a/n, ou pelo telefone 32.2211.

Prefeitúra Municipal de Gaspar, 22 de julho de 1976
Osvaldo Schneider - Prefeito Municipal
AntonJio Nelson Hostins - Diretor de Obras

ElHTAL DE TOMAIM DE PREÇOS N°. 03/76

A Prefeitura Municipal de Gaspar, torna público pa
ra conhecimento dos interessados que esta recebendo pro
postas para construção de calçamento, até às 16,00 horas
do dia 06.08.76.

_

Esclarecimentos a respeito do Edital, poderão ser ob
tidos na Seçretaría da Prefeitura Municipal, à Praça Ge
túll.io Vargas, s/n ou pelo telefone nO. 32.2211.

Prefeitura Munícipal de Gaspar, 22 de julho de 1976
OSWaldo Sehneider - Prefeito Municipal
Antonio Nelson Hostíns - Diretor de Obras

CHURRASCARI,A TESTONI

É COM IMENSO ORGULJIlO QUE A
CHURRASCARIA TES'IONI,

NO DIA, DEDICADO AO "COLONO E AOS
MlOTORISTAS" EXPRESSA

O SEU MAIS ALTO f
SENTIMENTO A ESTAS DUAS CLASSES,
QUE F'AZEM DO BRASIL O P�S QUEI,É'.

Relojoaria e Ótica Ernesto
Jó!a�. -l,teló�os - Óculos
Alrtigo para Pl'esentes

., . 't'. ��n�ttos em Gel'aI
Rua Ce!. Al'tsttl,llliQ Ramos, 522 - Caixa Postal 53Fone: 32-2203 - GASPAR - �ANTA CATARINA
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lElm substituição a José
Bernz, passou a responder
pelo expediente da Delega
cia de Polícia da Comarca
de Gaspar, desde o dia 19
deste mes (segunda-feira), o
delegado Lauro Fernando de
Souza Ignácio, Nascido em

Itajaí, mas atualmente re

sídíndo na vizinha cidade de
Ilhota, Lauro Ignácio come

cou sua carreira na Polícia
civil' do Estado, no ano de
19712, quando cursou a pri
meira Academia de Polícia,
na Academia de Polícia Ci
vil de Florianópolis,
Segundo o próprio Lauro

Ignácio, sua d�signação la
Delegado de Polícia de Gas

par, partiu do Diretório Mu

nicipal da Arena desta cida

de, quando foi aclamado por
unanimidade em uma reu

nião deste mesmo diretório,
Em seguida foi designado o

ficialmente pelo Ato Gover
namental assinado pelo go
vernador Konder Reis e pu
blicado no Diário Oficial do
Estado, no dia 13 deste mes,
fixando sua posse para o dia
19 último.

Lauro Ignácio, em seu no

vo cargo, o de delegado ãe

Gaspar, promete ser ímpar
cial, não fazendo distinções,
iAcha, que este é ° melhor
caminho para exercer uni

cargo de confiança e respon
sabilidade, como o de dele

gado de polícia,
Uma das novidades que

trouxe consigo quando veio

para a delegacia de Gaspar,
foram dois aparelhos de rá
dios transmissores e recepto
res Walk-Talk", que segun
do ele, irão facilitar sobre
maneira o controle do pro
blemático trânsito da cida

de, como por exemplo, o au

xílio da policía em dias de

procissão, quando são fecha-
das várias ruas para que a DELEGADOS DE POLICIA

mesma possa ser realizada, Foram recebidos no Pa'á-
Sua eficiêncía já foi testr da cio dos Despachos, pelo go-
na noite de ontem, quando vernador Konder Reis, repre-
os mesmos aparelhos ajuda- sentantes da Associação dos

ram a controlar o estacio- Delegados de Polida de San-

namento no pátio da Socie- ta Oatarina, que foram levra

dade Alvorada por ocasião o apoio e solidariedade da

do baile, Atos como· este, po- classe, principalmente quan-
derão daqui para .frente au- to aos estudos que estão sendo
xiliar a cobertura jurídica realizados para a implanta-

_ da Comarca de Gaspar, ção do Estatuto da Polícia Ci-
�----�--------------�------------------------

VENDEM-SE
Casas na praia de Navegantes, Ambas de madeira, 10-

calísadas a 50 metros da praia, Uma com 63 metros qua

drados, construída à um ano; outra com 90 metros quadr'a
dos, também à 50 metros da praia e recentemen�e <:o�trUl
da, Os ãnteressados deverão dirigir-se ao proprietário da

Padaria WANZUITA em Gaspar-SC.

VENDE-SE

Uma casa de madeira, com 3 anos de uso, 84 metros

quadrados, localizada a rua Itajaí, na cidade de B:usq��,
próximo à Fáblica Schlosser, Os interessados deverão dirí

gír-se à Padaria WANZUITA em Gaspar-SC.

rro
t� roubado

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

Dnraficio Garcia, 123 - Gaspar-Se, uma caroionete sedam,

Brasília, motor n". 165,371, chassis n". BA 161,379, pla
cas GS 1100, de propriedade do sr , Flávio Renato Heinig ,

Pede-se a quem souber notícias do referido veículo, informar
ao seu proprietárío em Gaspar-S'C,

, .

///�
Telefone 32-2267 - GASPAR

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

Si f
•

I

Wel1lnulh'
FABRIOA DE
ESQYADRIAS E
MóVEIS DE FERRO

Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 GASPAlR

C'EVALagro Industrial s.a,
BENEFICIANDO SOJA

PARA o BRASil INTEIRO"

CAIXA POSTAt.4S 89110 GASPAR, se- BRASIL

ESTlVERAl"li COM K. REIS
vil.
Falando em nome dos Dele

gados, o diretor da Academia
de Polícia Civil, Manoel Anto
nio Fogaça de Almeida, res

saltou a confiança que os po
liciais catarínenses depositam
no governador e ° "apreço pe
lo homem público e cidadão
Antonio Carlos Konder Reis".
'O Governador agradeceu a

manifestacão e disse recebê
la "como um incentivo e a

poio" à sua adminjstraçãó,

FEIRAS E EXPOSIÇõES DE
ANIMAIS SUSPENSAS POR

99 DI:AlS
O diretor estadual do Minis

tério da Agricultura em Santa
Catarina, Alberto dos Santos
resolveu, através da Portari�
n>. 00409, de 15 de julho da
19'76, suspender por 90' dias a�
e�posições, �e�ras, mostras pú
b !ca,s ou leIloes em rec�ntos
públicos ou I?articulares, de
bovinos, bu�almos, ovinos, ca
prmos e SU1�Os, no Estado de
Santa Catarma, nos termos do
art , 58, do Decreto n? 22 548
de 30, 07.34..

' )

�egundo a Secretaria da A
grlcultura, a medida 'foi to
�ada cons�derando a instabi
hdade da sItuacão epide ioló,

" mIO 0-
gica, �m varios estados da Fe-
d:raçao, no que se refere à febre af�osa, o que implica na
necessldade de se estab 1'

id
e ecerum ngl o controle da
'

,

considerando tambe'm Vl:ose;
"

. seI ne-
cessa�lO proteger os rebanh
catal'menses s"li]'eitos '

d
os

a oen
ça e qu.e os recintos utüídos par

"
1 iza-

a expos1cões e fe'em sua maioria
�

- Iras,
aos requisitos n'e�ao,��endem
controle exigido,

ssanos ao
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cfi Muitos foram os casais. casal voltou sábado e à eles ra o final de 'semana dos cão de um patrimônio que é ;;§o que ontem à noite marca- nossos sinceros votos de fe- meados de agosto, nosso, A diretoria, num tra- ��� ram presença no baile do Al- Iícídades. e balho planejado, - vem ten- ��o. vorada, que foi sem dúvida e Quem está com a boca na tando de uma maneira ou J�II uma das grandes promoções Hoje as Bodas de Prata do orelha, é o casal Otávio ,,' outra" possibtlitar aos asso- ��} do Clube este ano. Cassino casal Ari José Coelho e Lu- Schramm e Claudete , Moti- ciados, momentos de lazer. :,H de Sevilha - um experts NO cila Coelho, São 25 anos de vo: "Baby à vista", É o pri- 'Portanto, não é consebível �-o

assunto - foi quem abrilhan- vida �m comum, que por si- meiro herdeiro que v1rá en- certas atitudes tomadas por Ua. tau a grande noitada, Maio- nal muito bem vivida, cher de alegria a vida do jo- alguns jovens que vão além �� res fofocas virão na próxima Ao casal e' filhos, nossas vem casal. do vandalismo. Cooperem i:illo
edícão de. Gazeta Social" felicitações. • para que a atual diretoria �

----e FOFóCAS do Alvorada possa continuar !.� Dia 17 último, casaram-se Quem aníversanou na úl- -' Paulo Roberto Zimmel'- com a sua magnífica admí- §�: na Igreja Evangélica de Gas- tima segunda-feira (dia 19) mann (Mônica) merece des- nístracão , ��

�� par, Nélio Gaertner e Ceiine foi o nosso amigo Vicente taque da coluna pelo baba- ----e rl,,� Bonn, sendo os convidados Pascoal Schmitz, A ele nos- lho que.vêm realizando [un- Quem diz "sim ", no pr?- -�b recepcionados na Sociedade so abraço, to ao Clube Atlético Tup -. ximo dia 29 deste mes, as I��§. Alvorada numa maravilhosa e Depois de píntar a sede (10 20 h, na igreja São Francis- !�ft festa, animada por alguns clube, Paulinho prometeu co de Paulo, em Curitiba, é ���� componentes da Banda Mu- Tio e sobrinho aniversa- que capinaria alguns "matí- o jovem casal Arno e Janine a!�1 sical São Pedro, Felícidades riam, Renato e Marco Be- nhos'' remanescentes juntos de Fátima, Ele filho do gas- �i�§ aos noivos, são os votos da duschi respectivamente, A ao vestiário. 'Vai lá Mônica, parense sr. Roland e Laura �I'.l Gazeta. data do acontecimento foi Hahnemann Schonfelder e"��: e dia 20, A eles nossos votos Olha Nico (jovem gaspa- ela filha de Ismael e Saura i:�� Na última sexta-feira, ca- de felicidades, rense) , cuida com este na- Maderna Leite. Ao futuro ��.� saram-se na Igreja Matriz Outros aniversários come- moro escondido hein! Pode casal os cumprimentos da ��t� de São Pedro Apóstolo, os morados na cidade, foram os alguém não gostar, Portan- Gazeta do Vale, �"� jovens Luiz Carlos Zimmer- de Maria Ana Pamplona, to abra os olhos. e i�: mann e Lurdes Costa. Ele, Susana Maria Schmitt e Má- Dia 1'7 de julho :01 t1 cola- i��: filho de Hercílío Fides Zim- rio Celso Demmer . Recebem ção de grau, no anfiteatro §i�� mermann e ela, filha de Iri- também nossos cumprímen- Voltal'am depois de uma da Reitoria da' Universidade ��:1 neu e Tereza Costa, Após tos, semana inteira de viagens Federal do Paraná, da Bca- �r. o ato religioso, os convida-. P{)}' todo o Intertor do Para- triz Beduschi (Tuga) _ Para- �t� dos foram recepcionados Tivemos na última quín- ná, Santa Catarina e R,io béns para voce, Tuga e a �*�2 com brrlhante- jantar na se- ta-feira, os aniversários de Grande do Sul os três mais teuas familiares, fi:� de social dos Carijós, abri- Olaudinha Spengler e sua inveterados botafoguenses e �1I;! gando aproximadamente 400 sobrinha Karina (que por si- da cidade: Olóvis (CÓ), Ju- Valmir de volta de sua via- b��_ convidados. Aos noivos os nal uma linda menina), fi- linho e Nilton, gem à Curitiba _ Estava na -:i' nossos parabéns, lha do casal Alberto e Fáti- Aguardamos que venham hora Valmir, suas fãs já Te- �:, e ma Spengler. Às aniversa- até nós, contar as novida- clamavam, ���� riantes os cumprimentos da des . .-J:� No próximo dia 28, estarão Ga.zeta Sociàl, Louvável o comportamen- i;�� de parabéns o casal Afonso o Alvorada Júnior muda. to do Batalhão do 23 BI, que �ia� Schwartz e sra.' (Marta)., BAILE nAi BRUXA �a última quinta-feira, em em seu acampamento na �� pela passagem dos seus 25 As bruxas estarão soltas reunião marcada para às 20 Alvorada deram um .exemplo t� anos de casamento (são as no Colégio Normal Frei Go- hO'l'a;'à jôvem diretoria do de disciplina, A socíedade js.! "pratas" do ofício). !Ao ca- dofredo . Isto é: no próximo Alvorada Júnior escolheu gasparense sentiu-se feliz tl;i sal e filhos, nossos cumpri- dia 14, sábado com início seu novo jrresidente. Adivi- em poder alojá-los. ;:�" mentos. às 22,'310 horas, será o baile nhe quem? Sérgio Luiz •

:_�:� e dos Formandos de 1976 .... Schramm ,

Em segunda núpcias, via- (Contadores, Secretários e G

[aram para São Paulo o ca- Normalista.s) no salão do Jovens, vamos cuidar do
_ sal Lauro e Nilza Heiníg . , Colégio, Estará animandp que é nosso - Já viram como

�i Seglmdas núpcias porque da as dan,ças o conjunto SIL- está linda a nOSSa socieda-
�� comemoracão de suas Bo- VERS'I'OiNES, de Itaj ai, Os de, Para que destruü' o quei� das de práta realizada dia Formandos convidam a to- levou tanto tempo para ser
� 21, sendo a' missa . oficiada dos. c(mstruído e 'conservado.
t� em Aparecida do Norte, O Esta aí uma Doa dica, pa- Vamos ajudar na manuten-

-Para completar a felicida- ��
de do lar de Marquinho '" §�
Schramm e sua Regina, es- i�
tará chegando nesta sema-:�
na, o primeiro filho do ca- :�sal. Alegria é geral, tanto Il:
dos pais como parentes e a- ��
gos. Venha eiepressa_, ... _ �

��,..
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:AIOS COLO�OS E MO'l'QRISTAS

NOSSA ESPECIAL SAUDAÇÃOREPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES
. Pavi:p'ex, Carpet, I?ivisérias,

'

Lambns, Forros, Papeis de Paredes,

Mão de obra especializada
Rua José H.(morato Müller, 145 - Telefone 3'2-2155

Conl Aldo Pereira - Gaspar-Se

, LANCHONETE BIG LANCHE li
,

AUTO ESCOLA USICAR
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25 DE JULHO - DIA DEDICADO A DUAS CLASSES DAS MA'IS REPRESENTATIVAS
DESTE PAíS, PELO SENTIDO ;NCOMUM DE S'EUS TRABALHOS,

É MOTIVO BASTANTE PARA QUE A CÂMARA
DE VEREADORES DE GASPAR, EXPRESSE OS SI!US MAIS ELOGIOSOS

CUMPRIMENTOS' AOS IICOLONOS E MOTORISTAS".

(Amara M· o·cipa) de Vereadores
Henrique Josê dos Santos

.

presidente

A ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE

ASSOCIANDO-SEl AS HOMENAGENS DO
DLA'DO "COLONO E DOS MOTORISTAS",

CONGR'�TULA.-SE COM AS

LABORIOSAS CLASSES POR TÃO SIGNlFICl\TI DATA.

.Alfaiata e Loja Gasparense - de Pedro Zuchi

Gaspar-Sê"
•

A CASA DO ZECA

DESEJA AS CLASSES "COLO�OS E MOTORISTAS",
MUITAS CARGAS DE FELICIDADES

NO !EVENTO DO DIA:A!. ELES
DEDICADO, POIS OOlVIO ELES AOR'EDITA
NO GRANDE PR!OIGRESSO DESi'DE PAÍS..•....

CAS!AI DO ZECA, Comércio de Ptrodutos. Agropecuálio
. (�Jo'Sé An1J,ônio Gesser: ..

NO DIAI D!E!DICADO AO ""COLO,1fO E
AOS MomORISTAS", NóS DA;

llMPRESSORA GRAFICART
SENTIMO!..NOS FELIZES EM PODERMOS PARTICIPAR

DESTAS M(ENSAGENS DE' CARINHO
E \AlF1Efr0: AOS HOMENS QUE LABUTAM PEUOI BEM E

ENGRANDECIMENTO DO BRASIL.

_.
tOt

.... WI'V ... ....... ........ ...
.... ... ... ........

ALFA. TARJA

:Q HOSPITAL DE CARIDADE E

MATERNIDADE N.S.P. SOCCORRO

CUMPRIMENTA AS CLASSES

"COLONOS E MOTORISTAS", PELA RASSAGEM
DO SEU DIA.

.

11

TIJóLOS MACIÇOS ESPtEliCIAIS PARA FOGO
-Barraeão-Gaspar-Sfj

-

CERÂMICA TEODORIO MElATO

,

II

I-
II

RAÇÕES E TERRAPLENAGEM
ZABEL

SAÚDA AS UAHO!RIOSAS: ClLASSES:
"COLONOS 'E MOTORISrr'A;S"

EM FESTAS PELA
'

,

PASSAGEM DA: DAT.t\ A ELES:
DEDICADA.

i

Especializada em Confec� Armarinhos em geral, calçados e jóias.
Desde mil novecentos e sesse;"_ e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARBNSE DE PEDRO ZUOlB
Rua Ind. José Beduschi 2,73 - fone 32-2,2-'7(:) GASPAR - Santa Cartarina
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Domingo, 25/07/76 GAZETA DO VALE EDliÇAO DO DIA, DO COLON'O/MOTlORISTA

I

NO DIA DO "OOLONO E DOS MOTORISTAS"

HERóIS DA LAVOURA E DA ESTRADA

A NOSSA HOMENAGEM

BAZAR UNIÃO

II

R'ua Aristiliano Rlam?s, 342-Gaspal'-SOII

,
II

I

NO ,LIMIAR FESTIVO D:ElSTiA DATA

CONSAGRADA AOS

COLONOS EMOTORISTAS,

� HOMENAGEM DO

FOTO MARY

RU� �1'isti1ilano Ramos, 688-Gaspru'-SC

NESTE DLA CONSAGRADO AO COLONO

E AO MOTORISTA, rQ

CAFÉ BEDUSCHI

DE DARIO BEDUSCHI N�O PODERIA DEJlXAR DE

ASSOCIAR-SE AS HOMENAGENS QUE

ESTÃO SENDO PRESTADAS

!AI EISSAS DUAS ABNEGADAS CLASSES.

Café Beduschí-Gaspar-Sõ

SERVIPREST

Escritório de Presteçãe de Serviços
A CADA DIA QUE PASSA SUA PRESENÇA SE

TORNA MAIS NECESSARIA, POIS
DA TERRA ELE PRECIGA CONTINUAR TIRANDO

O SUSTEINTO DE UMA NAÇÃO,
ELE E O COLONO,

PELAS ESTRADAS QUE CORTAM ESTE PAíS DE
SUL A NORTE, EUEITRANSPORTA O
VERTIGINOSO PROGRESSO

QUE NOSSO PAíS EXPERIMENTA. A TODOS OS

COLONOS E MOTORISTAS A MENSAGEM DA

SERVIPREST-Escl'itório de Prestação de Servicos.
Rua Aristiliano Ramos, 418-Gaspar-SC.

�

,

1<)
,

,
,

II
I,

, II

II

QUANDO TODOS OS CAMINHOS LEVAM A

INDUSTRIALIZAÇÃO DESENFREADA E MASSIFICADA,
O "COLONO' É A PR'E'SENCA

TRANQUILIZANTE ANTE O FANTASMA DA FOME.

AOS MOTORISTAS QUE COM SEU SUOR
GARANTEM A CIRCULACÃO DO

PROGRESSO PELAS ESTAFANTES �!EJSTR'ADAS DO
BRASIL, iA,

"

A DI-ARTE ,INDÚSTRIA E COMÉRCIO .1
NO DIA DO "COLONO E DOS MOTORISTAS" ,

ATRAV1!:S DA GAZETA DO VALE,
CUMPRIMENTA ESTAS

DUAS CLASSES PELA DATA TRANSCORRIDA E
PELO IMPO!RTANTE PAPEL REPRESENTADO

PELAS MESMAS NO CENARIO
ECONôMICO NACIONAL,

"ln-ARTE' - Ga par-Santa Catarina

LANCHONETE E CHURRASCARIA

PROGRESSO
PARABENIZA�SE COM AS DUAS VALOROSAS

Cl1ASSES PELO TRANSCURSO DESTA
DATA.

LANOHONFlItm E CHURRASCARIA PROGRESSO
Rua AI'isti1liano Ramos, 298-Gaspru'-SC

I

II
'

IAlNTENOR BOLOMINI, NO DIA DEDICADO AIOS

"COLONOS E MOTORISTAS", EXPRESSA

ATRAVÉS DA GAZETA DO VALE,

SUA ��SA:GEM OONGRATULANDO-SE COM TODOS

OS REPRESENTAlNTES DAS DUAS. CLASSES,:

ALFAIATARIA E LOJA BOLOMINI

Riua Aristiliano Ramos, 4C4-Gaspar-SC.

, , PLÁSTICOS GASPAR LTOA.

AOS HERóIS QUE PROMOVEM A

INTEGRAÇÃO DE UM PAÍS - "MO-rORISTASn••

AOS QUE COM SUAS PÁS E
ENCRADAS SUSTENTAM UM POVO - "COLONOS"

AHOMENAGEM DE

PLÁSTIOOS GASPAlR LTDA.

Rua Alüstillan,j) Riamos, 453 (fundos) Gaspar-Se
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EDIÇÃO DO Dl1Ai DO COLONO/MOrIIORISTA Domingo, 25/07/'iJõGAZ-FII'A DO VALE

--Cijsas-
.

Júlio Schramm
COLONOS e MOTORISTAS'

I '

DUAS VAtOROSAS GL:ASSES QUE COM SEU SUOR DERRAMADO A CADA.DIA
. E CADA NOITE, EMPRESTAM

V�LOROS'O APOIO AO CRESCIMENTO DE NOSSA
G�ANDIOSA NAÇÃO. ATRAVÉS DA GAZETA

DO VALE, A HOMENAGEM DAS
-

CASAS JÚliO SCHRAMM.
Rua Arisfiliàno Ramos 441/459-Gaspar-SC

AI eopoldo malz
NO DIA 25 DE JULHO, DATA EM QUE SE COMEMORA A

PASSAGEM DO DIA po "COLONO E MOTORISTAS",
ATRAVÉS DA SUA DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS,

.

'VEM CUMPRIMENTAR ESTAS NHAS
CLASSES QUE SEM DBVIDA, SÃO UMAS DAS MAIS IMPORTANTES PARA "UM PAÍS 'Q'BE.

VAI PRA FRENTE".

'IRMANADOS AOS "COLONOS E MOTORISTAS"
Ql!JE NES'JiE DIA COMEMORAM A SUA DATA,' ENVIAMOS A NOSSA

MENS'AGEM.

!\J.lADEI NHAUSE
Rua Nereu R,amos-Gaspar-SC

POR TUnO O QUE TEM SIDO FEITO POR. ESTAS DUAS CLASSES ,

"COLONOS E MOTORISTAS" É QUE AS

DE OSMAR MELATO,NESTE DIA EXPRESSA S�U VOTO DE LOU O .

BebidasTriunfo - Barracão-Gaspar-SC.
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Domingo, 25/07176 GAZETA DO VALE JIDIÇÁO DO Df.Aí DO COLONO/MOTÓRlS�A
�----------------------------�-� �

I'

25 DE JULHO - DATA DEDICADA
A DUAS CLASSES, "COLONOf?:E MOTeRI�T'.aS·', NESTE

DIA,A �

.

METALURGICA TURBINA LTOA.
umDA A ESTAS DUAS FORÇAS, EXPRElSSASEU RECONHECIMENTO

ATRAVÉS DESTA MENSAGEM: "AOSHOMENS DO CAMPO, QUE! CCXM SEU SUORSUSTENTAM UMlA NAÇÃO INTEIRA"; "AOS HOMENS.
. DO VOLANTE, QUE COMSEUS VEICULOS TRANSF",)IRTAM O PROGRESSO" ,O ABRAlca SINCERO DA

ME\l'ALURGiCA TURBINA LTfl.A ..

N:A! DATA EM QUE SE COMEMORA

Q DIA Da "COLONO E DIA DOS MOTORISTAS"
,

A SAUDAÇÃO AMIGA íE FRATERNA DO

MINI MERCADO ··COS1TINHA

Rua .AJ:istiUano Ramos, 497 -Gaspar-Se.

AOS mmóIS DA ESTRADA QUE PROMOVEM:
NOSSA INTEGRAÇÃO.

AIOS HOMENS QUE DOS SULCOS DA 'I'ERRN

ARRiANCAM O PÃO' DA SUBSISTÊNCIA,

OABRAÇO'DE

l:.UIZ CARLOS SPENGLER - CUCA
Rlla Itajaí- 872-Gaspar-SC.

,

POSTO TEXACO
de

ARI JOSÉ CÔELHO
AOS HERóIS DA, ESTRADA QUE COM SEUS

CAMINHõES RASGAM O BRASIL
EM QUATRO C.A!NTOS, LEVANDO O PROGRESSO..

AOS HOMENS DO CAMPO
QUE COM SUAS F'ElRRAMENTAS DE TRABALHO

PROPICIAM A ALIMENTAÇÃOPARA'IO FORTALECIMENTO DE SEU POVO.-

NO DIA DO COLONO E MOTORISTAS
'A HOMENAGEM DE RElCONHECIMENTO POR SEUS

ESFOIRÇOS, DO ..

POSTO TEXACO DE ARI JOSÉ ELHO.
R'ua Itajaí, 580-Gaspar-SC.

OSWALDO POFFO

COLONOS E MOTOiRISTAS;
TODO MES DE JULHO É CONSAGRADO AESSAS DUAS VALOROSAS E ABNEGADAS CLASSES.
ESTAI P.aJ; A DATA QUE ES00LHE�S

PARA HOMENAGEÁ-LOS
ATRAVÉS DA GAZETA DO VALE.

II
!AOS NOSSOS ffiMÁOS DAS ESTRADAS E DAS

LAVOURAS, A MENSAGIElM DE
OSWALDO PoFFO.

I.

I
•

Mensagem ao Dia do Co/ano e dos Motoristas
.

Ao ensejo da comemoração do dia do
o

COLONO e do dia do

MOTORISTA, o SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE

GASPAR, solidário com essas laboriosas classes

-

Vilardino Cunha
Presidente STR�

trabalhadoras, apresenta os mais efusivos cumprimentos almejando pleno e total êxito no

cumprimento de suas honrosas atribuições.

AüS COLONOS E MOTORISTAS,

tA SAUDAÇÃO AMIGA E FRJA'TERNp'" DA

RELOJOARIA E ÓTICA ERNESTO

�ua Al'is1l.il!iano Ramos, 522-Gaspal'-SC
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EDIÇÃ'O DO Dlu\ DO- COLONO/MO'llORISTA GAZETA DO VALE
----------------------------------------�

Domingo, 25/07/76

, ... • .. l·��t_.:r.· •

AO ENSE�O DA PAS'SAGEM DO DIA DO "Cl:Ol!.ONO E

DOS MOTORISTASII, O

Vereador Henrique Desch�mps
'I
I

E�PRESSA SUAS CONGRATULAÇÕES.

II

II
II

Mensagean do escritório local da ACARESC de
Gaspar, pelo transcurso do nia do Colono

DIA 25 DE JULHO É A ·DATA DEDICADA AO COL'ONO.
É O DIA NO QUAL VOLTAMOS O PENSAMENTO PARA OI HOMEM DO CAMPO, PARA
o HOMEM QUE COM O SEU TRABALHO PRODUZ ALIMENTO PARA MILHõ:ES DE BRASILEIROS.
DOMINGO, 29 DE JULHO, O ESCRITóRIO LOCAL DA ACARESC, ENVIA A
SUA MENSAGEM, A TODOS OS AGRICULTORES. QUE ESTA MENSAGEM SEJA UM
APELO A UNIÃO E A CONSCIENTIZAÇÃO.
A UNIÃO, PORQUE Só UNIDOS VENCERÃO OS PROBLEMAS.
A CONFRATERNIZAÇÃO PORQUEI QUEREMOS QUE CADA COLONO SEJA UM HOMEM CIENTE DOl SEU
PRóPRIO VALOR, DE SEUS PROIBLEMAS E DE SEU FUTURO.
QUE NESTE DIA, CADA COLONO FAÇA UM EXAME DE SUA SITUAÇÃO. QUE CADA
UM VEJA o QUANTO TRABALHA E O QUANTO GANHA.

QUE AS ESPERANÇAS DE CADA UM NÃO SE APOIEM SOMENTE NAS FUTURAS COLHEITAS,
MAS PRINCIPALMENTE' NAS NECESSIDADES DE "UMA NOVlA MANEIRA DE PENSAR E
AGIR. ·E QUE ESTA NOVA MANEIRA DE PENSAR E AGIR CONDUZA O HOMElVIl DO
CAMPO A UMA POSIÇÃO DE REAL IMPORTâNCIA DENTRO DA VIDA POLITICA DO PAíS.
QUE SEJA ESTA A MAIS VALIOSA HERANÇA AOS FUTUROS AGRICULTORES.

.

J"
O Dir térie M,unicipal ri ,A ENA de G spar

ASSOCIANDO-SE AO JÚBILO DOS GAS�ARENSES, PELA P�SSAGEM
DO DIA DO "COLONO E DOS MOTORISTAS"

ORGULHA-SE EM PARTICIPAR DAS MENSAGENS DEDICADAS A ESTAS'
DUAS CLASSES DE GRANDE IMPORTÂNCIA E CREDIBILIDADE.

Hêrcules João dos Santos
Presidente do .Biretório Muni.

cipal da ARENA
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DomingQ, 25/07/76 . GAZETA DO VALE EDIÇÃO DO DIA DO COLONO/MOO:OR�STA

Destruam as cidades e conservem mi campos que as cidades
ressurgirão. Destruam os camp os e conservem as cidades

que, ambas perecerão. Portanto, ptotejaI'D: os
COLONOS para que ambos, cidades e cam pos se conservem. Respeitem os MOTORISTAS,

por que deles é que depeâde a conservação
das cidades e dos campos. São eles, que com seu transporte fazem a união e O'

intercâmbio entre homens do campo e homem da cidade.
Está ê a mensagem da :

Comissão da Festa d Arroz

MENSAGEM DO os
"

A vida é feita de alegr:ilas e tristezas. As dificuldade; po.1" que passam
motoristas e cclcnos reduzem muitas v.ezes a possibilidade de ampliar as alegr:�as
préprias e dos familiares. O MDS de Gaspar' tem consciêncãa dessa realidad.e. E, no dia do
colono e do mctorêsta, manifesta sua solidariedade a todos

.

que ajudam .a construir nossa terra, sem receber mu'itas vezes em troca e preço que merecem. ,A
eles e a seus familiares" ,apesar de todos os pesares, a gratidão 'sincera de todos es
emedebistas do MuniCíp:i,o.

Henrique Deschamps
Vereador (MDB)

AOS COLONOS QUE lABUTAI'V\ DE SOL A SOL PELA
GRANDEZA DA PÁTRIA; AOS MOTORISTAS, QUE

SÃO OS RESPONSÁVEIS PELO
TRANSPORTE DE' NOSSAS RIQUEZAS A NOSSA MENSAGEM .

D�
RECONHECiMENTO.

P EFEI u I AL R

Churrascaria Li er,

A RECEITA DO MELHOR
CHURRASCO, ALMOÇO OU COMERCIAL

SOB A DIRE'ÇÃO DE TARCISIO
XAVIER, o MELHOR ATENDIMENTO.

Redovia J. Lacerda, 51 - fone 32-20-18-G,aspar Se'

Oswra;d,o Schneider
Prefeito Municipal

de Gaspar

'Rlua Aristili.ano Ramos, 557-Gaspa:r-SC.

CASA OLINDA

AOS AMIGOS, COLONOS E MOTORISTAS
A HOMENIAGEM DA DA CASA OLINDAFELA PASSAGEM DO DlA DEDICADO AO SEU VALOR.
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Junta
Militar

d c

�.o.c._ . """".�.�.,,.,,__ .

•- w.c """" .n"'_""'""iOiióo<l,'"'�'��":Io"'-�O()o 'Q��,." �""G. O!>."".,.o.,,.�. ,",oooo_oooooouo"or.

r� l!}ARJliOl D'ElSCHAMP'S' .oo_�·""."_ OO'Q'O.��_"OOO'''_i.<"..".t·.,,"rot..o.

Il�

�Fatos, Gente & CiaJ
� �

ti COMENTARIO Municipal; que em votação :�
� i secreta escolheu o vice de �
� A democracia se funda-' Bernardo Spengler confor- ��
fi menta, entre outras coisas, me sua própria so'Jicita,ção, ��
H' no �xerdício livre do d·esen-. ,Após a-escollla� 'os emedebis- li
io volvlment� pessoal e grupal.: t�s p�'eseI?-�es _

à reuni�o se g�
�o C:abe, _por ISSO mesmo, a cada . conrratemízação, decIdidos'i
�i �Id,adao determinar os ob- que estão para o pleito de �i
� [etivos d'e sua existência. novembro, com uma exce- o�

� Cabe a ele, também, não ape- lente base e uma ponderá- ��
� nas o díreíto como princí- ve1 estrutura dentro do mu- :f
i palmente o dever de se mu- nicipío . §�
t! nu: de todos os instrumentos --e-- i�

i� que garantem o exercício ple RAPIDAS ��

!. no de sua Iiberdade . Assim, Hoje, em Belchior Alto, as ii
� por exemplo, ter a garantia comemorações de 25 anos de �l
� de exercer a capacidade de vida sacerdotal de Frei Li- §�
� voto é um direito e um de- bóro Schmitz, vigário em i� --------:---------------------.
�� ver inalienável. Ter seu tí- Barra Velha. e Festa na Ca- ;
!� tulo de eleitor ou proceder à pela da Lagoa rendeu o ines- �
�� transferência de seu titulo perado: isto é, ultrapassou as i�

! é responsabílídade pessoal, expectativas da Oomísr to �
i� que não pode ser pressíona-. Local. De parabéns, a comu- �
CU da, nem ao menos facilitada nidade local, os moradores ��
� por terceiros, que não pos- de Morro Grande e, especial- �:
� suam competência para tal, mente, Frei Otocar Prínz e o ��
� Cabe unicamente à Justiça sr, João de Souza (Malique), �:
�. orientar e determina}' os que emprestou enorme aju- ;�
ij meios de auxiliar o cidadão, da na construção do novo ��
§� sobretudo quando o trabalho salão: agradam. à popula- ��
�§ ou outras circunstâncias 00- cão. 6) Francisco Hostins �
� mecem a obstaculizar tal di- '(Diretor do Colégio) é can- ��
�c reito Não cabe, pois, aos didato a vice-prefeito na i
�* Partidos Políticos, Senão a chapa de Raul Spengler .• �i

� democracia passa a sofrer Pedro Schmitt, diácono em �t
*§ um dos males típicos de um' POGo Grande, não será can- ;�
I certo capitalismo barato c didato a vereador pelo lVIDB: �l
; condenável: o paternalismo D, Gregório não permite que �
:i� e o assístencialísmo . Edu- elementos da hierarquia e- ��� car-se para a democracia cles'ástica se candidatem !li

I

*. implica em educar o cidadão al e P tido � ·-----;------:--:----::-------.-------..,......:�--- I
00 por qu qu r ar I ,a....�

�! para as suas próprias respnn Membros da Ordem Francis- :; I'--�--------=P:-::R�E=-=C�I-:::S-A---S-E-----!:------'�. sabilidades democráticas. En cana Secular se reúnem, de ��! tre elas a de estar em dia sexta a domingo; em Itupo- 2� SIVALDIÜ COl\'tER.CIO E' REPRESENTAÇõES
� com seus documentos há- Tanga para forrnacão 'de·� LTDA., está necessitando de vendedores, para todo o iFlsta-
!I beis. mestr� de noviços da ordem, ii' do de Santa Catarina, oferece ótimo rendimento. Candida-

g --.-- • Foi ontem o baile da rai- �l tos de preferência com condução própria, deverão apre-
� nha da Sociedade Recreati- ii sentar-se na sede da fuma à rua .José Honorato Muller
§� MDB DEFINE va Catarinense, em Belchior:i n". 145, fone 322155 - próximo a indústl'ia de linhas Leo-
L CANDIDIATOS Baixo:

_

o baile se realizou�; poldo Schmalz - Gaspar-Santa Catarina.

� Na última sexta-feira, o no salão da Capela, agora ·i;,---""'"'"'......II:IIC--._,=��=�""""'-III!i!'l::2!m:1!1I!::õ11:-=-IEZIõ:-!!!:II!_...�� MDB de Gaspar definiu seus ampliado para tal fim. e �� III

I candidatos a prefeito e vice- Muito concorrida a inaugu- .�
ti prefeito, Concorrem duas ração do Super-mercado de �
r chapas: Bernardo Leonardo Bento Garcia, em Belchior:;
i� Spengler (Nadinho), para Baixo. Desejamos sucesso�;.§� prefeito, tendo como vice ao velho amigo da terra, e ;�
D Paulo dos Santos (Paulo Ro- Candidatura de Fernando a
.� cha); Luiz Fernando Polli, Polli continua de vento em �:
i tendo como vice Dário Des- popa.. Frase da semana: �i
I champs. A definição foi fei- 'Quem tudo quer, tudo per- ;:

n! ta pelo próplio Diretório de" " �!
."

- �

J•• ".0.0.(:'&0.••0 .O�O�2�2, .. J:-!2�2!o.oao"eo.o oeoeo. 80.0. .o.OI)O.O.:O..a. 0.0-0_0.. -ll.o eo:o.o o..,.o.N ,"'íl .., _.....__.......,.,,'""""mIJIl"""""_CIIiICI..... =-_�_... ,'''!.o oeoeo.o..a.u.O .",0 8"'._ ..............-_J j?!» _OItO.o •.;lt" �;)�i.,.".,j)•."• .".000.0'1) O. 8':'- .0. .C• .oe •• ' .-

Notícias da

Serviço
(OONTINUAlÇÃO)

2, - Não será também
feita nenhuma .distincão
fundada na condição pOI}ti
ca, jurídíca DU internado.
nal do país ou .território a'

que, pertença uma pessoa,
quer ser trate de um terr,iJ(ó
rio independente, sob tute
la, sem. governo próprio, quer
sujeito à qualquer outra li
mítacão de soberania.
Artigo III. - Todo ho

mem tem direito à vida, à
liberda.de e à segurança pes
soal,

de

Artigo IV. - Ninguém
será.mantido em escravidão;
a escravidão e o tráfico de
..esçrftvos serão proibidos em

todas as suas formas,
Artigo V, - Ninguém

, .

será submetido a tortura,
nem a tratamento ou casti
go cruel, desumano ou de

gradante,
Artigo VI. - Todo ho

mem tem o direito de ser,
em todos os lugares, reco

nhecido 'como pessoa peran
te a lei.

AVISO
o "C'EfMITERIO soe, N. SRA. DO ROSARIO - BAR

RACÃO" por intermédio do Conselho Adminâstrntívo Paro
quial da Igreja de Barracão avisa a todos que tenham um
membro de sua família sepultado a mais de (20) vinte anos
nesse cemitério que procurem a pessoa credenciada, dentro
do prazo de (90) noventa dias para renovação da proprleda
de de seu. lote,

_ Fh�(lo, esse prazo, os qque não se apresentaram perde
rao o direito S1'ly,re o mesmo podendo a diretoria vender os
mesmos lotes de acordo com os novos estatutos devidamente
registrados. I

,

E para que ninguém alegue ignorância mandamos publicar a presente nota
Fortunato G. l\'Ielato

PI, Conselho Adm�istrativo da Igreja de :j3arracão
Pe , Henrique Boeing SCJ-Vigário

IMPRESSORA GRAFICART LTOA
Sucessora da
GRÁFICA GASPtAIRENSE LIDA,

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE J?E SEUS BONS SERVIÇOS
Rua iEm'lCO Fontes, .50 - Gaspar

... " .....................AGÓRIA LmÂÜM CONSELHÕ-DE UMA DÕ!NÃ'-nECASA QUE ENTENDE DAS COISAS:u
"Não adianta procurar,
melhor que C�� BEDUSCHI,
você não vai encontrar,

Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-Se,

Caf
•
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,. ; '" "-;';'"

� .�...

•

".' PALAVRAS. DE QUE ADI ANTAM PALAVRAS, SE
NÃO HÃ NADA QUE POSSA EXPRESSAR

O VALOR DE DUAS MASSAS, QUE CO�1 A FERTILIDADE DO SOLO E SEGURANÇA
DOS VOLANTES, LUTAM POR UM IDEAL COMUM,

,O ENGRANDECIMENTO DE UM PAÍS COMO
O NOSSO. ESTA É A MENSAGEM AO DrA no "COLONO E DOS MOTORISTAS",

BO

BRADESCO
G.aspar..SC

.0

eo

.0

a.
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•

VI

GAZETA DO VALE

..

•

TmUR,CIO BOGO CA!RIJNHlO ROG'Ü -

Diretores daVERDE-VALE

inicIandO, suas atividades, em caráter precano,
em fíns de julho do ano passado, nceou-se nessa empresa
.� franco> progresso, isso tudo graças as prefel"-ências que
lhe vem danllo a comunidade gasparense, e aos seus pre
ciosos colaboradores.

Retalhando todo interiOT' dos municipios de Gas
par e Hhcta, transportandn miilhares de passageiros, ptrin-
cípalmente com destino a Blumenau.

.

Iníeiando suas atividades com uma frota de ape
nas quatorze veliC\ÜOS, em estado de conservação

'

apenas
razoável, conta agoea com uma frota de dezenove veículos

. nas melhores condições de uso, pretende daqui para a

frente continuar renovando constantemente sua frota.
o Fo� igualmente �diJ. de início, no que concer-

ne as dependências tendo em vista que .se alojou em cará
ter precaríssíme D,O> posto, texaeo, de pl1'opriedade do sr .

Ali .J�sé Coe1iha, d:ando in!íci.o a construção das suas íns
taIaçães atuais. Com referência ao pessoal de retaguarda,
foi a empresa aos pouces organizmido sua equipe, can
tando agora, com elem.entos capacitados em rodos os se

tores. OI pessoal de frente, motorístas e cobradores São
rigorosamente selecionados entre pl'OfiS'sio.nais do ramo,
recebendo treinamento aprímerado nas dependências da
empresa, visando assim um sempre meI!h.or atendimento.
aos seus usuários. De parabéns portanto, a jovem empre
sa, ao completar' SIW' PRIMEIRO ANO de atividades nes

te mes de julho de 19'76, exteílsLvos a sua direção e dj;la
boriitl� -,

{

i ...

t' ,
\,_ � 'Ir.

•
_ 1.

ALIANDOI'�1: AfJ:SE�}_,I�ENTO, D� TODO� as �ASPARI;NSES, A
ATRAVÉS DA GAZETA DO, VALE, C, PRIMENTA IICOLONOS· E

MOTORISTAS", PELA P,A SAGEM DO DIA
.

DI:DleADO AO SEU MAIS ALTO VALOR: o "TRABALHO PilA NOSSA TERRA"o
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Com a intenção de estabe
lecer o cronograma das. ativi
dades do clube até o tinaI do
-ano, a diretoria do Tupy [un
tamente com o Departamen
to de Futebol, reuniu-se na

última .terça-feira, as '20 h,
em sua sede social. Além dos
membras que compõem. a a

.tuaí diretoria, estiveram pre
.
sentes Ià mesma, vários. torce
dores e amigos, do Tupy, que
apesar de naquela noite haver
a partida de futebol entre a

Seleção Amadora do Brasil e

Seleção da Espa�ha, não dei

xaraIJ? de cohipareçer.
Inicialmente a reunião es

teve meia monótona, não ha

vendo por parte dos componen
tes urna certa empolgação pe
lo fato. Isso não ocorreu ,30

minutos: após, quando a sala

da diretoria já estava com

pletamente tomada, e os as

suntos foram fluindo de uma
maneira mais fácil. A prímei
ra sugestão anunciada, foi a

construção de um novo vestiá

rio, uma vez que o atual se en

contrá em estado precário, não
oferecendo inclusive seguran
ça a quem nele penetre. O

novo prédio, segundo decla

raram alguns membros da di

retoria, terá seu início de cons

trução amanhã. .Será de al

venaria (material). Será cons

truído no mesmo local' do an

tigo .e terá três compartimen
tos. Um vestiário completo
para a equipe da casa, um

para os visitantes e o último,
o vestíárío dos juízes,
Outra sugestão feita e apoía

da por unanimidade, foi a res-

Li
•

ra I
IR

UV mrs •

"

..
'

tauração da sede, desde a mes. Foi ainda anunciado na

pintura até o conserto das vi- reunião de terça-feira, a aqui
trmes de exposição dos tro- síção completa do material es
féus. Fruto da reunião de 3a. portivo e a conclusão da cerca

reír.z, fo.i a contratação do no- de madeira da parte lateral do
vo técnico, que agora passa a estádio. Ainda ontem, Joãozi
ser o Joãozinho (ex-Gasparen- nho quando foi apresentado
se) e que ontem comandou o

_

aos atletas, fez a relação dos
primeiro treino da equipe que 18 jogadores que deverão ser

disputará o torneio da LBF inscritos para o próximo cam

que inicia dia 8 do próximo peonato .

trar jogando com: Panga, Pe
rio, Marquínhos, (}Q
rio, Marquínhos, Tigóia, Go
dofredo e Vivi, Giga, Balí e

Jorge. Ficando na 'reserva,
Hélio, Tigóia e Michola.
A partida preliminar come

çará às 13,30 horas, quando
o Aspirante do Gasparense de
verá enfrentar a equipe do
Vasquinho de Gaspar.
Segundo as palavras do pre

sidente Célio Bornhausen, a
torcida que deverá compare
cer hoje ao Estádio Hilberto
Gaertner deverá ser grande,
porque todos estão confiantes
em uma brilhante atuacão do
time no próximo Campeonato
da Primeira Divisão de Amado
res da Liga Blumenauense de
Futebol, que começará no pró
ximo dia 8 de agosto.

Hoje: GBsparense x Germer (Timbó)
o Gasparense, enquanto não

começa o Campeonato da LBF,
vai promovendo várias parti
das amistosas. Domingo pas
sado, "mfrentou o Gerrner na
cidade de Timbó, vencendo-o
por um tento a' zero, gol ano
tado por Godofredo. Hoje, re
tribuindo o jogo de domingo
passado, a equipe de Timbó,
estará em Gaspar para uma
nova partida entre ambos, no
estádio Hílberto Gaertner, às
15,30 horas.

. O técnico Marzinho de Sou
za, que estreou domingo pas
sado com urna vitór.ia, está
muito confiante para a parti
da de hoje, apesar de não con
"tal' com uma das estrelas do
time, o central Zézo, sendo que
a equipe principal deverá en-

Rua Itajaí, 1'3· 3

Canti Verde Vale
Agropeêuária Ltda.
Zelando permanentemente para maior 'Produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho.
Distribuidor exclusive para o Vale do Itajaí, de CON-

TIBRASIL, RAÇõES E CONCE:tfTRADOS. ..

Procure Contí Ve.rde Vale Agropecuária Ltda, - Rua
Alberto Koffke, 105' - fOne 22-42�64 (Entrada para o clu
be 25 de Julho) - BLUMENAU-SC .

,

Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Volkswagen

COMERCIAL - SCHADRACK UO

�. . .

, ,0,/ ..

BLUMENAU - sta. eatarlna
Igreja Matriz de Gaspar.

FABRICANTES DO XADREZ "IZA"

Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua P_. Leopoldo �chràmm, 4?8/�99

.

,. .'GASPAR - Santa. caíarlDa
'.,

, ,'.� ;\ ..1 �\.------------------�.':�l�.'�.��.--__------

. :. I' ; ..

,\. .

,,'1 o'
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Candidatas a Rainha da II Festa do' Arroz

Srta. Marine.usa Rocha

Representa Belchior
Baixo

"..:;;rta. Malia H. dos Santos
Representa o Gasparinho

Srta. 'Í1erezinha Schmitz
Representante de
Belchior Cen tl'aI

�:c..
:t.

I" ...e .

,,:, 1'-,,:

�. Srta. Miriam Salvío
r,· Representante de

, Poço Grande

Srta. Miada Helena
Soberaski

Representante da
localidade de Pocinho

Srta. Maria Helena Zuchi

Representante da localí
dade de Poço Grande

�argern Esquerda

/E/.'

��;,.. .

Srta. Maria de Lurdes
Zi.mmermann·

Represfmtante de.

Agu� Negrais

St'�a. Maria. Bemadete
Is.ensee

Repre!Jenta a localidade de
,

Á.guaa Negras

S.vta. Zeua�' Schneider
Representa Gaspar Grand6
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