
Marilene Eberhardt conquista
malhas de prata para se
;Participando dos últimos jo

gos uníversrtáríos brasileiros,
em Belo Horizonte, realizados
de 17 a 28 de julho deste ano,
a equipe catarinense conseguiu
boa colocacão .

Em atletismo, a equipe fe
minina ficou em 3°, lugar e a

masculina em 4° " somando
sete medalhas para os catarí
nenses nesta modalidade, A
jovem gasparense Marilene E
berhardt foi o grande desta
que, conquistando o 10, lugar'

nos 100m, sobre barreiras num
tempo de 14 seg , e 9 décimos,
10, lugar em arremesso de pe
so; 1°, lugar no salto em al
tura; 1 0, lugar no salto em

distância com õrn. e 3& cm,;
2°, lugar nos 200 m. rasos,
Como podemos ver, a quase

totalidades das melhas que
Vieram para Santa Catarina,
foram conquistadas pela jo
vem gasparense .

Parabéns Marilene .
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•
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Lage
Segundo já foi divulgado,

Lages foi escolhida para sediar
o lIIo, Encontro de Autores
oatannenses, a realizar-se d'as
10, .:1,1 e 12 de setembro do
corrente ano, Nesse sentido, o

prof, Iria Hensel, secretário
executivo do Conselho Munici
pal de Cultura, e chefe da Di
visão de Cultura do DEC já
esteve há dias em Florianópo
lis e Joinville acertando provi
dências de detalhes para a rea

lização do conclave, tendo

mantido na oportunidade con
tactos com a Associacão de Au
tores Catarinenses,

J

Departa
mento de Extensão Cultural da
UFSC, Coordenadoria de As
suntos Culturais da Secreta
ria do Governo e Livraria Edi
tora, Lunardelli . O encontro,
segundo se sabe, prevê amplos
debates sobre o panorama da
literatura catarinense, noite
de autógrafos e lançamento e

feira de Iivros ,

RECESSO PARLAMENTAR
T�RMINA SEGUNDA

A partir das 14,00 horas de segunda
feira serão reiniciados os trabalhos na Assem
bléia Legislativa de Santa Catarina, A maio
ria dos deputados já retornou do interior on
de se encontrava em funcão do recesso do mes
de julho,

"
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A primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça julgando
na tarde de ontem Mandato
de Segurança impetrado pelas
prefei turas de Rio do Sul e La

guna, decidiu que a Centrais
Elétricas de Santa Catarina,
sob alegação da falta de paga
mento, não podem suspender
o fornecimento de energia elé
trica à iluminação pública e

aos próprios municípios,
A decisão da Câmara, com-

•
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posta pelos desembargadores
Rid Silva, Osni Caetano (re
lator) e Eduardo Luz (presi
dente), ronfirmou as senten
ças prolatadas em primeiro
grau pelos juízes das comar

cas de Rio do Sul e Laguna,
no sentido de que o corte do
fomecimento de energia elé
trica não pode atingir os ser

viços públicos. O presente
Mandato de Segurança foi fun
damentado no princípio da

A Eletrosul contratou na se

mana que passou os serviços
de terraplenagem da subesta
cão de Blumenau, no valor de

órs 8,500, 000,00, te�do ,

sido

outorgado o contrat? a fmr;a
Empreiteira de Pavlmentaçao
Empa S, A" vencedora <!_a con
corrência, A- subestaçao

,

de

Blumenau tem a sua energlza
cão prevista para outubro ?e
i977J e a sua inclusão no Sl?
tema Eletrosul se fara atraves
da interligação, em 230 �V,
com as subestações de, Joín

vilIe e Jorge Larreda (�m Tu

barão), Esta subes�açao de

verá reforçar o �upl'lmento de

energia elétrica a Blumenau

e municípios vizinhos ,e, t�m
prevista, no seu estagiO mICIal,

uma capacidade de transtor
mação 23OL138 KV de 150,000
KíV'A_
Posteriormente, a SE Blu

inenau será integrada no sis
tema de 500 KV, em início de
construção, por meio de linhas
de transmissão que a ligarão
às subestaeões da Eletrosul a

serem construídas em Curiti
ba e Areia, no Estado do Para

ná, sendo que neste estágio e

la terá capacidade de trans
formação de 500 e de 230 KV
de 1,200,000 quílovolts-ampé
re . O custo total do investi
mento será: de C,r$ ,'," - , , , ,

339,500,000,,00', sendo esta a

maior subestação no Est3:dO
de Santa Catarina e também
a maíor do sistema Eletrosul,

ql e CE
z e

continuidade do serviço públi
co do Direito Administrativo,
Segundo o advogado das pre

feituras, Luiz Gonzaga de Bem
com essa decisão, "o (mico ca-

�

ao

e r
minho da Celese é cobrar o

presente débito pelas vias or

dinárias, procedimento que já
tem adotado em outros muni
cípios" ,

Benedito condena ganância
do empresariado nacional

Brasilía - Contes ando-se Disse o representante are-
quase desesperançado no des- nista que tal é o egoísmo e o
tino da empresa privada na- Imediatismo do empresário em
cíonal, o Senador Benedito" busca do lucro fácil, obtido a
Ferreira (Arena-Gü) declarou través da escassez, e não pela
que face à ganância do em- produtividade, que dificil:men
presariado brasileiro, encontra te sairá do cipoal da verda
razões que favorecem ou até deira enrascada econonuca
mesmo se prestam a justificar com qu.e se depara, visando
a estatização, de um lado, e a encontrar o caminho para o

desnacionalização, de outro, enríquecímento da Nação,

o l\'IDB de Gaspar já está
definido pal-a sua convenção,
Os emedebistas se reunem na

próxima sexta-feira, às 20 ho
loas, 1\.1) Saluo de Convenções
do lVJotel Paraíso dos Pôneis,
para ratiíicarem os seus candi
datos a Prefeito, vice-Prefeito

e Vereadores, O partido tem
consciência de sua, responsa
bílidade e sai confiante para
a campanha, mercê da união
de pensamento e ação que rei- ,_
na entre 'todos os seus mem
bros,

KONDER REIS NO
CONGRESSO

C�:n a presença �e profissionais de imprensa de
todas as regiões do IEEtado, mstalou-se na última sexta-feira
à noite, na cidade de Chapecó, o quinto encontro dos Joma
liRt�s �e Santa Catarin�, promov�>€lo pela Casa do Jornaüsta
e Síndícato dos _Jornalistas Pl10flssionais e dos Radialüstas ,

A sessao s�lene de abertura contou com a presençado governador Ant011l0 Carlos Konder Reis e dia prefeíto AI
til' Wag'ner, além de outras autoridades,
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Conti Verde Vale
Agropecuária ttda.
Zelan'do' permanentemente para maior produção de le1-

te e para melhor conservação de seu rebanho.
'

Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajaí de CON
T1BRAS1L, RAÇõES E Q0NCENTRADOS.

'

'

Procure Contí Verde Vale Agropecuária Ltda. - Rua
Alberto Koffke, W5 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu
be 25 de Julho) - BLUME�AU-Se.

GAZETAl DO VALE Domingo, 01/08/1976'

"'1- ���I���L SC�L@!�f·�sta.��t�rl�:
""""",.. .. -y ... - ....

IMPRESSORA GRAFICART LTOA
Sucéssora da
GRAFICA GASPAIRENSE LTDA.

(

Leite tem preço novo
Brasília - Não podendo mais manter o setor de latici

níos operando com preços defasados, sob pena de insolvência

econômica de produtores e usinas de beneficiamento, e tam

bém não podendo transferir para- os consumidores toda a mar

gem de aumento que contornasse a situação, o governo deci

diu adotar a estatística de aumentar o subsídio e estipular
preço maior para o leite vendido nas cidades do interior, mui
te embora fiquem nas próprias regiões produtoras.

lEsse "cunho político" 'para o aumento do preço do leite,
qu eentra em Vigor hoje, foi explicado ontem por técnicos do

eONAB-ConséHio Nacional ao Abastecimento', como uma me

dida estruturada no âmbito da assessoria econômica do Mi

nistério da Fazenda, já que o Ministério da Agricultura avo

cou para s' a defnição t"de um novo preço apenas em termos

que mantivessem a continuidade da remuneração dos pro
dutores.

Dessa forma, os produtores, a partir de hoje, fornecerão
leite as usinas majorado de Cri$ 1,70 para Cr$ 2,10 o litro, que
será revendido nas regiões metropolitanas das Capitais do

Centro-Sul a Cr$ 2,60 e nas cidades do interior, a Cr$ 2.65.
Quanto ao subsídio, foi majorado de Cr$ 0,15 para Cr$ 0,25
por litro, Ma;ntenqo-o critério de só beneficiar o leite vendi

dbnas metrópoles.
Assim, entra em vigor à partir de hoje a modalidade de

ser mais caro o leite para os consumldcres interioranos, que
gerou estranheza, porque é da região Sul que provém o pro
duto. Para os técnicos do governo, a medida é expldcada co

mo fruto da diferenciação de preço entre leite subsidiado e

não e também inclusa dentro da teoria da "economia de esca

la" .

Sob o primeiro aspecto, a política de abrandar o preço
de leite através de subsídio do Tesouro Nacional foi implan
tado há dois anos visando apenas ao produto vendido nas Ca

pitais. Prtanto, D leite nestas localidades custará na reali
dade mais caro do que no interior: o consumidor pagará Cr$
Cr$ 2.69 pelD litro o governo mais Cr$ 0,25, totalizando Cr$
2,85.

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE DE SEUS BONS SERV�OS
R,ua E'lrrico Fontes, 50 - Gaspar

ERUSC VAJ IM�LANTAR I;LET�IFIC�ÇÃO
RURAL NO NORTE DO ESTADO

tA ÉI�.trsc emitiu 'as ordens'
.

portâ,nci� das obras,
U

antiga
de serviço para a �strução reivindicação daquela popura-
de redes de." energia elétrica ção que agora é atendida pela
rural nos municípios de Ga- Erusc",

'

ruva e Barra Velha, dando iní
cio às suas atividades 'na re

gião norte do Estado'. Q ato
foi presidido pelo diretor-pre
sidente da Erusc, Arnaldo Seh
mitt Júnior, que pediu a cola
boração de todos para as ati
vidades que serão desenvolvi
das pela Cooperativa de Ele
trificação Rural do Vale do
Itapocu Ltda.
Disse também que outras

obras serão iniciadas breve
mente naquela área e que a

meta da Erusc é a implanta
ção de 5.915 quilômetros de
linhas de energia elétrica ru

ral em todo o Estado,' constan
tes da programação GEERi
B1o.76, Ao assinar- as ordens
de serviço para a execucão dos'
trabalhos o diretor adminís
tratívo da empresa, IAdhemar
Garcia Filho, destacou à ím-

REPRESENTAçõES E DECORAÇõES

Pavíflex, Carpet, Dívisérías,
Lambfís, Forres, Papéis de Paredes,

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

Com 'Aldo Pereira - Gaspar-Se

Serviço Volkswagen

GAZETA DO VALE

Propriedade da Empresa
Editora @azeta do Vale

eGC - 831Q;9i926/0001-47

Diretor:
Silvio Rangel Figueiredo

Circula nos municípios de:
GASPAR, Blumsnau, Ilhota,

Itajaí e Brusque,

Endereco-Sed.e
. Gaspar: rua Aristiliane

-,
Ramos, 23 - Cx, Fostál 73

J?1pres:;o nas orícínas grá
flC�S do LUME, Blume.I].au-.

Tecei •em BePRa�
.. F�RlÇANTES DO xAD;t:t�Z ..fZt\�

,
J >4 ..._

ex, P'Qstal, 25 - F0l}es: 2f15-2225
R�� l!. Leo�ldo Bchramm, 47&/4991

• • ... Ir·· �

GASPAR - Santa Catarina
... �, - ..

.

....
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. O jornal "Santuário de A·
iparedda" do dia '29.07.:76,
á página cinco,' cita a 'passá
Igem dum pronunciamento
do papa sobre as. eleições na
�tália. Em certo momento
o .papa diz: "estamos vendo
amadurecer na consciência
popular uma .oaíentação JPo
sitíva ·paJ;a.o bem comum".
"Parece que renasce em mui
tos homens púbãicos e cida
dãos 'pal'tic'!llal'es .0 sentidiO
de valores comunitários da
ordem, dever, justiça, lei,
concérdia, colaboração, in
ítel"esse pelas neo6s�i'dad'és
alheias. dedicacão ao traba
lho, p,37;, liberdade. Parece
ter havido a renovação da
mentalidade de uma socieda
de, .cujo pozo ama e.é .ama
do e planeja sua .prôprla vi
da" comum, sua .htstôría e-seu

futuro" .

Almejamos que isto possa'
ser dito também para nossa
sociedade. Que o- trabalho
dos políticos vise .o bem co

mum.

O bem comum inclui o

respeito às pessoas, tanto an-

cÔ'fl) Saflla

Ce.clUa

aleU'R·ça suce$&O
A apresentação do Côro.San-:

ta Cecília, da Paróquia Nossa
Senhora das Graças de São
Francisco do Sul, em sua ,es
tada em Blumenau no último'
domingo; quando o mesmo a

brilhantou a missa das 9,30h.
por .sínal televisionada para
toda Santa Catarina, recebeu
os maiores elogios por parte
dos telespectadores de todo o

Vale do Itajaí.
Foi celebrante o Revmo.

Pe . Julio Meteuzzi com bri
lhant esermão do Arcebispo
Metlopolitano Dom Gregório
Warmeling.
O Côro Santa Cecilia agora

sob a díreção do -etíeíentevma
estro Afonso da Silva merece

os aplausos de incentivo da
comunidade francisquense, pa
ra que o mesmo possa prosse
gui!' em sua jornada evangéli
ca, levando a todos os cantos

e os�hinos em louvor ao nosso

Deus.
..... ,_1I:w;w_'"

tO:

W

,.,.., ..

tes das eleições como tam
bém depois das eleições. Fa
zer campanha política limpa
não significa, "davar as mãos"
e depois andar falando coí
sas descabidas por aí.
A diversidade de idéias

não excluí a amizade, justi
ça e .respetto . 'Cada qual tem
suas opiniões. �uais as opi
niões m�is certas?

ENCONTR·�

.dá €lois partidos legítimos
que irão disputar a .preteítu
ra: A'.RENA e MDB. Ambos
os partidos pregam o bem
comum. Desejam que o mu

nicípio progrida. Natural
mente, -dívergem na aplica
ção dos meios. Com' que
·meios iremos conseguir o

melhor resultado? Aqui en
tra o julgamento do povo.
Do eleitor. Portanto, deve
se v.otar de acordo com o pro
grama e as 'idéias -e pessoas
que levam as ídéiase não de
acordo com -as promessas,
gorgetas, favores, amizades,
"compromissos" etc.
Ninguém queira pensar

I que é dono da verdade. Só
Cristo pode dizer que é o Ca-

minho, a Verdade e a Vida.
Porísso, convém seguir mais
dê perto as palavras de Crs
to que assim teremos mais
garantia de estarmos mais
perto da verdade. A Igreja,
er : sua missão procura levar
todos à verdade. 'Igua'men
te, ao bem comum, pois Cris
to veio ao mundo fazer o

bem. A Igreja .não toma
partido polít'co 'porque visa
levar a todos ao cumprimen
to do grande mandamento
de Deus que é o amor. Dian
te de Cristo somos todos .ir
mãos e assim devemos ser

em todos os momentos tam
bém na pelitica partidária.
É 'inconceb-ível que haja -ini
mizades, desavenças flor cau
sa de idéias e opiniões.

F. Geraâdo
Fniberger

gum partido político. Arro

gamo-nos todo o direito de

negar qualquer pedido nes

se sentido. Não participare
.mos também -de çelebraç.õ_es
fora da igreja. Em todas as

reuniões sociais que tomar
mos parte visamos tão so

mente servir à 'comunidade
como um todo e nunca a

nossa .presença, seja onde
fôr, deve ser tornada como

apo:o, mesmo camuflado, de
a 1guma facção partidária.
Por outro lado, o candida

to ..venceâor, uma vez diplo
mado e empossado no poder
de governo receberá todo a

catamento ,e eolaboracão no

que pudermos. ,Aqu;i já se

trata de autoridade e não
de partido.
iDemos estes esclarecimen

tos C0m suficiente antece
dência, antes das conven

ções .partídárías e, ao meu

ver 'antes de qualquer certe
za de vítória de uma das

partes.
Gaspar, 29 de julho de

19'16.

.Quero lembrar a todos
que em nossa paróquia os

padres não se compromete...

rão com ninguém, nem an

tes nem depois das eleições,
referente.a eelebraçêes de vi
tória em eleição. Porisso,
não autorizamos nem mis
sa, nem celebrações de culto
em agradecimento por a"-

FABRIOA DE
ESQUADRIAS E
MóVEIS DE FERRO

Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 GASPAR

III-///�GAMB�'
� Telefone 32-2267.- GÁSPAR

-30 ANOS FABRICANDO MÓVEIS DE TODOS OS TIPOS' PARA SANTA
CATARINA - PARANÁ E RIO GRANDI! 0.0 SUl.

.
.

ALFAIATARa'. E
EBpecla1iH.da em (JolÚec9õei, Armarinhos em geral, calçados e jóias.

'

,

Desde mil nOTecentos e sei8enta e neve crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPAR�SE DE PEDRO zuom

Rua Ind. José Beduschi 2·73 - fone 82-22-70 GASPAR - Sa�ta Catarina
",4"»"....."

...�,....ç' ..... :J41""fIiIIII�.:ft ....
ft .. ft�'"r� ... ""'� -_ ......

.,
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Fatos, Gente & Cia
DÁRIO lH�SCHAl\'IPS

BAILE DA BRUXA
Será no dia 14 de agosto o Baile' da Bruxa,

organizado pelos Formandos de 1976 do Colégio Normal
Frei Godofredo. Conjunto Silverstones, de Itajaí vai ani
mar as danças. Está aí uma boa pedida para os meados do
próximo mês. Os Formandos contam com -todos vocês.

MATRIMÓNIO
/Casaram ontem, na Igreja Matriz de São Pau

lo Apóstolo, em Blumenau, os universitários Maurílio Sch
mitt e Elizabeth Maria Brüníng , A festa aconteceu na S.
D.M. Carlos Gomes. Aos amigos, a coluna deseja felicida
des na vida matrimonial.

SOCIEDADE CATAiRINENSE
Foi 'pleno sucesso a festa da Rainha e o Bai-

1e da Sociedade Catarinense de Belchior Baixo, no último
sábado. Manuel Cardoso e Senhora receberam muito bem
os convidados. Bem orgamzado também o baile pela Díre
teria da Sociedade. Renda líquida: Cr,$ 5.000,00.

RÁPIDAS

Dom Carlos Schmitt será o celebrante do S. -

cramento d'a' Crista em outubl'O,' na l\làtliz de Gaspar'.
_ Celesc não pode cortar o fornecimento de energia elétrica
às prefeituras municipais: é decisão do 'I'ribunal de Justi
ça. o Efstá dando na vista o aproveitamento dos meios de
comunicação de massa, para propaganda subliminar do
partido do governo. Por outro lado, a oposição. se vê limi
tada quase que exclusivamente aos contatos diretos com o

povo. Por deficiência profissional de algumas. agências
de propaganda, o Governador Konder. Reis ficou �� má
situacão nas comemoracôes de abertura do Centenário de

Jaraguá do Sul: dava a� impressão de que estavam queren
do ijl'ansfol'má-1ro em garoto-propaganda, J?apel ,!�e lhe
destoa mteâramente . $ Luiz Fernando Pollí, candídato a

Prefeito pelo M!DB, se afasta das funções [unto ao Seryiço
MilitaI' no começo da semana. • i}�·. VaJ,im.or B�dusc� a

ge com pulso, energia e excelent� bde�ança fre�:t� aSo:,
ciedade Alvorada. G Curso de Psicologia d� �otid!iano esta

p�e,visto, para fins de agosto n.a F�lB:. Mrm�trantes: Dl:.
ÂnÍbali Nascimen.to, Dra. Evelina Vogel Nascimento; Dlr .

Antônio AndI'ade e Dr, San�ar�Ua. • Frase da se�a:
"Se a vida te oferecer um Iimão, faça com ele uma Iimo-

nada" (Dale Carnegie) ..

,Lirfaria e Bazar Silva
e Souvenirs ,S. A.. !

II

ii

. ...\ ,-

R .f _j,� n

Rua Arístiliano amos, em- ""u';" '" <.1-

IgrejaMatriz de Gaspar,

AVISO
o "CElMITÉRIO soe. N. SRA. DO ROSARIO - BAR

RACÃO" por intermédio do Conselho Administrativo PaI"O

quíal da Igreja de Barracão avisa a to.dos que t.e�ham um

membro de sua família sepultado a mais de (20) vínte anos

nesse eemítêrto que procurem a .pessüa crede!;lciada, dentro
do prazo de (90) noventa dias para renovaçao da proprieda
de de seu, lote.

Findo esse prazo, os qque não se apresentaram perde
rão o direito sobre o mesmo podendo a diretoria vender os

mesmos lotes de acordo com os novos estatutos devidamente
registrados. :_

E para que ninguém alegue ignorância mandamos pu
blicar a presente nota

Fortunato G. Melato
P/. Conselho Administrativo da Igreja de Barracão

Pe. Henrique Boeing SOJ-Vigário

PRECISA-SE
SlVALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

LTD�.. , está necessitando de vendedores, para todo O> iEista
do de Santa Catarina, oferece ótimo rendimento. Candida
tos de preferência com condução prôpría, deverão apre
sentar-se na sede-da Iirma, à rua José Honorato Muller,
n". 145, fone 322155 - próximo a Indústria de linhas Leo
poldo Schmalz - Gaspar-Santa Catarina.

-

Terá início no proxrmo dia
8 o Campeonato Regional da
LBF.

O Clube Atlético Tupi, tra
dicional verde e branco, rece
berá em seu estádio a visita do
7 de Setembro de Ascurra.
Convidamos os torcedores a

comparecerem ao Estádio Car
los Barbosa Fontes para in
centívarem nosso clube neste
iniício de mais uma jornada,
colaborando sobremaneira com

o esporte em nossa terra,
É justamente agora que

mais necessitamos do apoio de
todos, pois: como é do conheci
mento geral o. Clube Atlético
Tupi está se reerguendo após
permanecer algum. tempo sem

qualquer atividade,
Vamos pois dar apoio a no

va díretoría a qual tem em meu

te, única e exclusivamente so

erguer OI desporto em nossa ci
dade,

Churrascaria Líder

I'

I
A RECEITA DO MELHOR

CHURRASCO, ALMOÇO OU COMÉRCIAl
SOB A DIRE'ÇÃO DE TARC.ISIO

XAVIER, O MELHOR ATENDIMENTO.

I

---.

Rodovia J. lacerda, 51 fone 32-2Q-18-Gaspar se

CEVAL agro industrial s.a,
CA1XA POSTA1.6 $1�1))GASl'Atl,SC- BRASil.

BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASil INTEIRO.,

I'

I'

I'
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he do
o relevo e a qualidade do solo, que dificultam a construção de rodovias,
a facilidade de ligações com as capitais de outros Estados através das

faixas federais que cortam Santa Catarina no sentido norte-sul;
o desenvolvimento mais rápido atingido pelos dois Estados vizinhos,

tudo colaborou para o distanciamento do homem catarinense.
Em termos sócio-econômica-culturais sempre sofremos consideráveis
influências do norte e do sul, raramente nossos centros consumidores e

exportadores captam ou carream nossas prouü'�oe:f'
-

Urna ..:orle precdrii:íliêro�õvía�reêômunicações separou o catarinense,
que encastelou-se em suas micro-regiões, a maioria delas com

vertedouros para além fronteiras.
O Programa Rodoviário de Santa Catarina é a correção dessas anomalias .

Serão 1.756 km de pavimentação asfáltica, 1.107 km de rodovias
. implantadas .

E o oeste chegando ao leste, o sul abraçando o norte. São os novos
tempos, são catarinenses encurtando distâncias,

ENCURTANDO DISTÂNCIAS

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Não adianta }lt'ocural'.
melhor que CAFÉ BEDUSOm
,,- .

'

voce nao vaI encontrar.

Págna 6

o Servjç,O Autônomo Ml:illicipal de Agua e .Es
f_Yoto-SA,MA;E, com sede à .Rua CêI Arístüíano Ramos. 511,. I
JO, andar, fone 322233, está realizando proeesso seíet'vc

para através de teste co'etívo e entrevista preencher o car

go de Escrevente Datílôgrafo, com ordenado inicia' de ...

Cr$ 1. 541,00.
. As inscrições poderão ser feitas n:, sede do

SAMAE do da 02 .a 06 de agosto.
São requisitos para a inscrição:
- sexo mas-culino.
- idade entre 18 e 30 anos.
_ .ter coneluído o 10. grau.
_ apresentar-se com carteira profissional.
Gaspar(SC), 2,8 de julho de 197p.

Antônio Francisco Moser
Administrador

JUIZO. floE DIREITO DA·COMARCA DE GASPAR

Edital de Citação de Interessados Incertos com o pra-
zo de 20' dias.

.
.

O Doutor Eleaz.ar M. Nascimento, Juiz, de .Dsrelto .da
Comarca de Gaspar, ,ElStado de Santa Catarina.. na.

forma da lei, etc. ..
' t·

•

FAZ SABER a quem o presente edital com. o prazo de 20
dias vir ou dele conhecimento tiver, que por parte de AN- .

TOmO PRING, brasíãeíro, casado, agricultor, foi requerida
uma ação de usucapião sobre o imóvel abaixo descrito: um
terreno sito no lugar RJibeirão da Onça, município de Luiz
Alves, Estado de Santa Catarina, com a área de 152.880,00'
metros quadrados, zona rural, sem benfeitorias, com as se

guintes confrontações e medidas: faz frente ao norte, com
terras de Aristides Rozza med'ndo 220,00 metros e fundos,
ao sul, com ditas de José Lino medindo 378,00 metros, ex

trema ao leste com terras de Aristides Rozza medindo '"

58'0,0'0 metros e a oeste, numa linha reta, sentido norte

sul, medindo 420,00 metros, com terras de Atilio Signorel
li, quebrando numa linha reta, sentido leste-oeste, medindo
158,00 metros com terras de Atilio Signorelli, novamente em

ângulo reto, norte sul, com 160,00 metros com ditas de Val
mor Canal. Na referida ação foi proferido o seguinte des

pa.cho: "1. Deposito O' requerente em cartório, no prazo
de 10 dias, o rol das testemunhas que pretende ouvir para
a justificação de posse; 2. Designo o dia 16 de setembro
de 1976, as 10 horas, para a audiência preliminar, a fim
de justificar a posse. 3. Cite-se pessoalmente os confi
nantes e por edital com o prazo de 20 dias os réus ausentes,
incertos e desconhecidos valendo para todos os atos do

processo. 4'. Cientifique-se lpOT �rta pa.ra que manifes
tem interesse na causa os representantes da Fazenda Pú
blica da União, do Estado e do �unicípio. Em 09.07.78.

(as) Eleazar M. Nascimento. Juiz de Direito. ,,,." Para que
chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Dr. Juiz

expedir o presente, que será afixado no lugar de costume,
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade .

.de Gaspar, aos vinte e dois dias do mes de julho de mil no-
'

vecentos e setenta e seis. Eu, E.u1ina Ladewig Silveira), es

crivã, o escrevi.
Jaspá,'FP�e-:",a julho de 19'HL

I (as) ·Ele�a'lr:-,·"--'â"""'!1"....'''''l'''4=�Jmi;rliio
Juiz de Díreíto

Mov,ime-nt.o ,nlemo;cr:.áticcP :Bra-sileiro
. Diretório Municipa1.d_e -Gª�Jlr-SC .

E :t>.1 1" A ,L
D.e Convoca.ção de C�nY�nç,ã,o Municipal

O Presidente da. Cc-m'ssão Executiva -do Dire

tório Municipal do M6vim�tll �'�mooráti<co Brasneil"-o-.
MDB - do Município de GaS:'par, Estado de Santa Catall'1-

na, na forma da legislação eleitoral vigente, coneoea 0$ Se

nhores Membros do Díretóro Munidpa1-, vereadores e De

legados à Convenção Regional. para a Convençâe M-unicip�
a realizar-se no dia 06 de agosto do corrente ano de 1976,
no Salão de Convencões do Motel Para'se dos Pôneis, às 20

J I

horas, para as deliberaçoes da seguinte

o

ORDrl1M DO DIA

íE�colh.a de candidates do Partido para Pre

feito, Vice-Prefeito e Vereadores .à Câmara Municipat}, para
as eíeições de 15 de novembro de 1976.

Gaspar-SC, 28 de julho de 1976.
Benrique Desehamps

Presidente da Comissão Executiva

Relojoaria e Ótica Ernesto
Jóias - Relógios - ó<>ulos
A)rtigoG para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI Aristíliano Ral1:l.OS, 522 - Caixa Postal �'3
Fone: 32-2203 - GASPAR - SANTA CATARINA

VENDEM-SE

.

Casas na praia de Navegantes. Ambas de madeira" 10-
calízadas a 50' I?etr,os da praia .. Uma com 63 metros qna
drados, c0:!lst�Ulda a um ano; outra com 90 metros quadra
dos, tam.bem a 50 metros da praia e recentemente construí
da. O� Jnteressados deverão dirigir-se ao proprietário da
Padaria WANZUITA em Gaspar-OC.

, VENDE-SE
Uma casa d� madeira, com 3 anos de uso, 84 metros

quadrados, l<;,cru,lzada a rua Itajaí, na cidade de BruS€l_llle
P!OX1�O a Fá�l1.ca Schloss�r. Os interessados deverão díeí
gir-se a Padaria WANZUITA em Gaspar-Se.

(arro roubado
,

�o.dia 28 �o último mes de [unho, fDi roubadO' da zua

Dor�.Clo Garcia, 0123 - Gaspar-Se, uma camioneta sediam
Brasília, motor n . 1�5. 371, chassis nO. BA 161.379 la

.

cas GS 1100, de proprtedade do sr , Eliávio Renato H�' �
,.;...P�de-.se a quem souber notícias do refmido veículo inf

l.11llg.
ao seu propríetárío em Gaspar-Se.

' ornaar

Q

e· fê B'e d use tíi
R�a A���� Beduaehi 59 - GASPAR-SC.

» .$ � -v""etÃll'll-' . _uc 44. _ "

_-...
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Senhores Acionistas:
Em climpl'imento às determinações legais e estatu tárías,

.

temos o máximo prazes em apresentar a VV:, SS. o
Balanço, Demonstração da Conta "Lucros & Perdas" e Q Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1975-.

.

Os doqumentos acima referidos, que publicamos junto ao presente relatórío, expressam por si a situação da
soqedade e para quaisquer informações Ou esclarecimentos está esta Diretoria a vossa inteira' disposição.

Blumenau, 2a de fevereíro de 19 6

MALHAS UPN S.A. INDUSTRIA, COM�RCIO E IMPORTAÇÃO - 8LUMENAU - se
CGCMF 82637422/0001-37

RE!1LATO�IO DA DIltETORlA

\Ar DIRETORIA

:nv.rOBILIZADO
Imóveis, Construções,

-

Instalações, Máquinas, Móveis e Utensílios, Recreio Malisa, e Cor. Monetária C�$
PARTIClPAÇÕES

�ções em Companhias, Incentivos Fiscais, Sudene e Fundesc
DISPONIVEL

Bancos e Caixa
REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO

�tu]?S .a Receber, Almoxarifado, Dep. p/ Investimentos Depósito pi Garantia, Obrígações R'ea
justáveís pi Indenização Trabalhista, Salário Maternidade, Mercadorias em estoque em 31.12.75

CONTAS DE COMPENSACÃO
.

Ações em Caução e Títulos e/Cobrança

BAl:.ANÇO GERAL - encerrado em 31 de dez nnbro de 1975
.

A TIV();

Cr$

534.345,47

108.699,28

67.895,81Cr$

C1'$ 1. 294.435,19

c-s 559.483,82

CIi$ 2.564.859,57

PASSIVO:
NÃO EXIGlVEL:

Capital, Fundo de Depreciação, Fundo pi Garantia Divida Ativa, Fundo de Reserva Legal, Fundo
de Reserva Legal, Fundo de Reserva- Especial, Fundo pi Indenização Trabalhista, Fundo Correção
Monetária, Fundo Man. êap. Giro Próprio e Fundo de Aç,ões Bonificadas Cr$ 1.292.567,47

EXIGIViEiL A CURTO E LONGO-PRAZO
.

Impo�to s/Pl'o_d';ltos Industríakzados, Contas Correntes, Fornecedores, Arrecadação por conta de
'I'erceíros, 8alanos a Pagar, FGTS a Pagar, P�S a Pagar, Títulos a Pagar, Lucros à dispo da As-
sembléia Cr$ 712.808,28.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria e Endosso p/ Cobrança Cr� 559.483,82

2.564.859,57

.

HEHONSTRAÇÁO �A CONTA DE "LUCROS & PE1tDAS:'
CRÉDITO

IDe Mercadorias, Rendas Diversas, Rendas Tributadas Fundo de Garantia p/ Dívida 1Attiva em

Empr , Cómpulsório
.

Çr$ 1.9'43.563,79

DÉBITO
A Despesas Diversas, Gastos de Fabricação, Imposto de Renda, Transpçrtes, Fundo de Deprecia
ção, Fundo de Reserva Legal, Pundo Man. Capital de Giro Próprio, VQ.çro"S à dlsposiçãç , ,oo( A§.-
sembléia C1'$ 1.943.563,79

Hlumenau, 31 de dezembro de 19.75.
O �aldOl Luiz FiedIel', Diretor Presidente CPF: C038-514:0'9

Ád,o]al' Zeno F}f;d1.el·, .Díretor Téonico OPF 0090179879

D.o}'ly Fl'edel, Diretora Secretária CPF 2>911870Q-9'
lÍans G. Strobel, Tecn. Cont. reg. CRClíL006 CPF. 0,0,5349869

PARECER !DO COIN1SELllO F�S01\L
Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Sociedade Anonima "MAL1IA_S LION S.�. INDUSTRIA

COMERCIO E IMPORTAÇÃO", tendo examinado detidamente o relatóríc da Diretoria, o Balanço e a Conta de Lucros

& perda.s bem como todos os documentos reterentes aos atos da diretoria praticados pela dtretçría durante o exercí

cio de 1975
.

e tendo constatado a mais perfeita ordem e rigorosa exatidão em tudo que nos foi apresentado a exami

nar, SOD1PS' d� parecer que os doç�men-tos e atos acima referidos devem ser aprovados pela ASSE�LEIA GERAL OR

IDIN.AR1'lA- em vinte e nove de abril de 1976.
, É:lumen_au, 28 de fevereiro de 1976

.,...."lí.k... i\'\TêR.dellll 1{�·sten
B�l·:thold.o &>bel

A:l�onso de Oli.vciJr�

-

\'-

Lançada' & Plograma t, CIlQg,[alivi�mo em· se
, .. �te Tado de Incra, Aêáresc, ENCC e Secl'C- [etívos a.:�nentar C? número de bertura de oportunidades para,

O pI(�.glan:�D env�iv'im.ento taria da Agricultura, que el!l- agrtcultofes cooperatívados: o que aS' ceoperatívas se utíü
p��moçao. � . eso em Santa coraram o l?F9gral!l�' A_ reu- fOl't�lecimento 'l?-�ti�ontar e �em d: forma m�is ampla de
do c?opelat!VlSl!l1n ado oficiâl- níãe aconteceu áS.1_4;3íOmm., na v�rtlQal das cooperativas e- movaçoes tecnológicas e a
Ca�alma fOI ��ó �n�óntro da sede da Organizaçao das Coo- x.ls�er:t�s e a c(i)nseq��te })ar.. p�10 p�.l'a d�f�são e parttetpamen�e, _duran t' a Nacional peratívas .do Estacij) de Santa tícípação da populaçao coope- çao nas poh.ticas e programas
C0I)11�saO Exec(p��grama Na- Catarina. ra_:tiv_ista nos benefícios eco- Íe�el�ais·,. estaduaía e mwiiCi�
do, 'Pronacop . t' 'srno) com nomicos resultantes do em- pais de mcentivo à agropecuâ-cional de Coopera l� OiOESC O programa tinha como ob- preendimento cooperativo; a- ria.
o.s

<
representantes a , .

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



Carvão
Em prosseguimento ao ciclo

de conferências sobre proble
mas catarínenses, promovido
pela Associação Catarinense
de Engenheiros, o secretário.
de Tecnologia e Meio-Ambien
te, Augusto Baptista Pereira,
proferiu na última terça-feira,
uma palestra sobre a proble
mática do carvão catarínense,
falando ainda sobre a implan
tação, em Santa Catarina, de
uma usina de gaseificação e

uma usina siderúrgica com

capacidade para produzir 500
mil toneladas por ano.

Baptista Pereira afirmou
que no ano 2.070 a população
mundial, atualmente de 3',5
bilhões será de 16 bDJJ.ões de
habitantes, e que, a produção

catarinense
de energia não acompanhará

o mesmo ritmo de crescimento,
Acrescentou que nos Estados
Unidos, com 6% da população
mundial, são consumidos cer

ca de 30% de toda a energia
gerada no mundo, D'sse tam
bém que é nos EUA flue se en

contram 49% de toda a res.r

va mundial de carvão da mais
alta qualidade, enquanto na A
mérica batina, além da pobre
za de qualidade, as reservas

estão avaliadas em 0,3% .

Santa Catarina e Paraná), a

penas o carvão catarínense é
coqueificável, apesar do seu al
to teor de cinzas e de enxofre.
Informou que a siderurgia bra
stleíra está utilizando carvã€l
metalúrgico com 18,5% de
cinzas, sendo que para cada
tonelada deste carvão obtém
se uma tonelada de carvão
vapor.

) .

- "Considerando o natural
aumento da produção da -�de
rurgía nacional, - o estoque
de carvão-vapor tende a ele
var-se indfein'damente, pois o

seu único canal de consumo é
a termoeletricidade, que não
tem condições de absorvê-lo,
senão parcialmente, Por este

motivo as autoridades brasi
leiras decidiram instalar uma

usina de gaseificação em San
ta Catarina, cujo maior consu
midor será a Siderúrgica do
Litoral Sul Catarlnense, que
produzirá ferro-esponja por
processo de redução direta do
minério de ferro, baseado no

gás sintético (redutor) obtido
do carvão-vapor".
Segundo o Secretário, a Co

brapi-Companhia Brasileira de
Projetos Industriais, que estu
da a viabilidade técnico-econô
mica de Implantação da side
rúrgíca deverá entregar o pro
jeto até o próximo dia 19 de
outubro, quando será definida
a localização daquela unida
de.

. .

�Q!�i��!i��!�g�g�3 8io.�;�&g3�gi�i��g�g��g�g��i3���·i!i���i3�g�&��i�i�i��i������'i����g�����i't .�����!�e��jl�"·��2ggag�8��g�i���i&����i!������gg�g��!���i��������·! ����·����i�;�-gg��ai�g'��'�;o, :�
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Il§ Após as cenas dolorosas do Gólgota, sacia- mundo pela: cruz infamante, entre os marginais de i�
'.11 da no homem a sede de opressão e o instinto de van- nossa sociedade. i�
fi dalismo, com o martírio do Justo, Jerusalém reto- Passaram-se os três dias. Liberando imen- *�
� �

Oi ma a estrada das rotinas mundanas. suráveis fluxos de energia, foi a Maria Magdalena i�
� �§� As três cruzes erguidas numa das colinas que se apresentou, pronunciando-lhe o nome em in- ""

fi do Monte Moriá permanecem gravadas nos arqui- flexão inconfundível. A ex-mulher das fugacidades i�
ti vos do ambiente, testemunhando a falibilidade da terrenas, chamada para a Vida Maior pe'o Messias fi
:,,:" justiça de César, desde essa época cega às motiva- . de Na_zaré, desperta da tristeza que a abatia, por- ��
.� ções edificantes que movimentam o !Espírito, dan- que nao encontrasse o seu Senhor, e, fisionomia ilu- a�

II do-lhe forças para alcançar o objetivo que a si mes- minada por recordações em forma de anjo, res- !l
8. mo traçou. ponde a Ele, movimentando todas as reservas de b
i� Da busca de Jesus íNazareno à cruz atra- força, ante o impacto da vísão: "Rabboni"." E até �
II vés da qual se elevou da Terra, tendo-a veneído, tu- hoje assim é. ri
.0 do se fez segundo o critério falho dos príncipes da Pairam nas palavras de Maria Magdalena iI:

�! Terra. todos os anseios que ainda hoje atordoam a huma- I!
li Em muitos, todavia, permanecia a íncóg- nídade , Não pudera atinar com a profundeza filo- I;�* nita perturbadora: EJ:a Ele. a Verdade? -sófíca do "não me toques, porque ainda não subí a �

�i Enquanto a beleza dos crepúsculos da Pa- meu Pai. , _

" !§
�� Iestína se espelha Rum sucedâneo de tonalidades Consideremo-nos como ela, transformada, i�� vivas e fugazes, como se Deus - mlserícordíoso - tín- hoje, em mensageira de luz das Altiplanuras, Ao II�

�I gisse de azul cerúleo o tio de sangue que corre no lado do fenômeno da liberação de energia, que, por ti
� interior do ser humano, céleres escoavam, logo a- certo, lhe extinguiria a vida do corpo físico, a cena Il�
ii pós a crucificação, os três dias que o Senhor [ul- junto ao sepulcro, no interior do qual Maria obser- fi
r .gara necessário para a reconstrução do templo de vara os dois anjos, é a própria partida do esposo. ��

III seu corpo. Os homens àquele tempo já tinham ouvido tudo o Oq

� .

Foi através da simbologia do mundo que de que necessítartam pelos milênios a fora. Seria :�

i� Ele se apresentou aos homens, cujo terr�no ínti�o preciso que o Pastor se afastasse do cenário íme- fi
*� vinha arar, Revelou-se, no decurso de trinta e tres diato para que as ovelhas dessem testemunho dele. ��
B anos de nossa medida do tempo, construtor pelas 0- Mas Jesus não nos abandonou. n
�§ bras de feitura pronta e resultados a prazo longo, Ainda hoje ecoam no interior de alguns ��

P segundo as próprias Ie.is naturais. Nem aos dísci- os sinais da mesma expectativa: Era Ele a Verdade? �;
li"

- 'pulos se afirmou MeSSIas: abençoou a Pedro, que' Q ��

li reconhecera como Filho do Altíssimo, Mas, Sáb-io Nós, que já o conhecemos, pratiquemos �
�� entre 0.<;' m�ts �bios não escondeu a .própria condi- seus ensinos junto aos doentes, pois foi para eles li
�� c�rvd. Samaritana, "e 8c1:hrou 61l�'b!,J",ko!:UIn.� doutos que Jesus-Cristo veio, A todos os momentos novas ��Q:I� e aos prudentes _ Firmou. as bases da dou:-rI�a .que, ·�i'c.ruziJhadas se desdobram, e novos estropiados �
�3 ,.,... muito tempo depois, sena chama?a. Orlstíanismo transitam por elas, aguardando-nos o socorro. Nos- Ü

sobre alicerces aparentemente �ragels: pescadores so �istério é de iluminação íntima pela iluminação Ü
rudes meretriz'es, coxos e estropiados, cegos e doen- possível do mundo, Não nos furtemos a servir, aín- �i
tes. Á uns convidou à; pescari� de almas;. a outros da que as expressões grosseiras da comunidade hu- *�

.colheu nas encruzilhadas da vida, conduzindo-os ao mana: nos exijam concessões que, por conhecermos H
R'e' d Céus AJ um deles fez lodo e mandou-o as COIsas de Deus, saberemos entender como con- �

mo os Leus.
" .

f' t lll:.�lavar-se na piscina de Siloe . Afirmou ser mais a- venien es ou não, Desçamos, cheios. de vida, aos �

cil um camelo passar pelo buraco de
.

uma agl!lha antros da morte, mesmo que a luz da mensagem .�

do que um impenitente alcançar? Remo d?s Ceu,s: que o Cristo envia por nós não passe de relâmpago !
escolheu, para isso, a fi.gura, do n�o ,e�craVIZa?ü �s orientador nas furnas do sofrimento. H
coisas da crosta terrena. Apos o epísódío de Lázaro, Hoje, como ontem e para todo o sempre, a H
aprestou-se para tomar o cálice '(\l:�e l�e es�ava re- Verdade continua a ser a mesma: Jesus-Cristo _ E �
servado. Foi, após, conduzido a poncl� Pilatos, a Jesus, filhos, é Amor. �
Herodes e de volta a Pôncío Pilatos, deixando nosso Albert Schweitzel' �

i!

CARVÃO.
COQUEIFICAV!EL

Prosseguindo, afirmou que
no Brasil, dos tres estados pro
dutores' (Rio Grande do Sul,

.
o.
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