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Deleqaôo ·de Gaspar poderá lexa:
bares de funcionamento noturno
fi população residente na lo

calidade de Figueiras está ma

nifestando seu descontenta
mentn no que diz respeito. ao
uncíonamento de bares no

turnos daquela Ióoalidade , Já

encaminharam ao SI'. delega
dO' de Poticía local, SI'. LaUl'O

Ignácio Ftlho, abalxo-assina
dos e outras Iormas de pro
testes. Agora aguardam sua

decisão. I
-----------------

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

dos _
Po eis er Jt

Floriarrópofis
cdos os entendimentos já

Ioram mantidos e está prati
camente autorizado peja Em
bratur e Turesc a instalação
de nevas unidades turístícas r

da rede Hotel Paraíso dO'S Pô
neí de Gaspar e Blumenau ,

Inicialmente está definida a

eonstrucão de novas unidades
do paráisn em Joinville e 1"10-

rlanópolí ,ambos já devida
mente aprovados pela Embra
tur.

s

ZENAI�,E SCHNEIDER} RAINIIA DA
11 FESTA no RROZ.

� __ . =���������_�==�====�====�==========�==�====�==�� -=D�e�ta==H:lcs�n:a�p=á�g�h:n:a���I ___

Na última reunião do DIre
tório Municipal do MnB de

Gaspar foram homologadas as

candidaturas de Bernardo

Spengler e' Paulo Santos e sub
legenda formada por Luiz
Fernando Pelí e

.

Dario Des
charnps, ambas as chapas, se-

gundo observadores com am

plas condíções de chegarem a

vitória, A primeira em função
da boa administração que rea
lizou Bernardo Spengler quan
do. em. substituição a Osvaldo
Schneider e a segunda em

função de grande apoio que.
Luiz Fernando Poli está rece
bendo no interior, consíderan
do-se que Luiz Fernando Poli,

r

em Gaspar foi o elemento que
expediu a primeira carteira
profissional e primeiro título
de eleitor, motivo que o torna
muito popular no interior €'
mesmo na cidade.
Quanto à vereança, i'1 está

acertado o lançamento de 27
nomes para concorrerem a
uma cadeira no legislativo,

d
Por ocasião da segunda Fe

ta do Arroz de Gaspar, foram
dados a conhecer os maiores
produtores de arroz do muni
cípio de Gaspa '. Em primeiro
lugar apareceu Antonio de 'O
liveira, de Belchior Baixo, se-

. Dr'" ios
guido de VitÓlrio

•

Tl'ierwaillel',
de Belehier Central, e Tib�rio
Scottini da Rua Brusque , o
maiores plantadores, par oca
síão- da fes receberam tro
féus e medalhas oferecidos pe
la Prefeitura Municipal.

Aprovados 'no concurso do Banco do Brasil
. .

Dentre dezenas de jovens gasparenses que par-
tlclpara� do

_ concurs� do �aneo o Brasil. onze foram aprovados. Sao e'es: Mana Jacira Demmer, Maria Dolores Zim
merrnann, Merci Maria Spengíer, N€ida 8pe110'1e1' Nilda Ma
ria Schramm, Lucia Maria dos Santos, Pedr� 'Paulo Zim
mermann, Cleusa Muller, Celio Poffo, Alvaro José Bornnausen
f Alfredo Pj:nt�rp1l1. De uRl'abéns os concursados por tão sig-
mncanvavltõTIa.----.......-_ ....l'a

aRENa continua
'4

ra�.allian�o
,

. f,.. ARENA de Gaspar deve
.. rá realizar sua convenção mu-

Na foto vemos a recentemente inaugurada loja da nícipal nos próximos dias em

I STALADORA GASPAREl.�E, bem como nn centro da ci- data ainda a ser estabelecida,
dade de Gaspar, unta loja amplia e modenna. É disso que Gas- para homologar suas candída

par precisa, de empresas que cresçam. e se modernizem para turas, Enquanto isso os �os
melhor atend:er a sua grande freguesia e aeompanhar o de- tl!lantes ao cargo de prereíto,
stll,volvimento do munícípío. VIce e vereadores, já premo-

vem suas visitas no interior,
com bastante assiduidade, di
ga-se de passagem, no intuito
de reconquistarem o mando
do Executivo Municipal, qU9
por direito segundo a ARE
NA, lhe pertence.
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ficas do LUME, Blumenau .

OBRAS RODOVIÁRIAS FAVORECEM

REGIÃO AÇUC�REIRA DE S. CATARINA

��.
No sempre presente intuito

de dar a Santa Catarina o

bras rodoviárias que satisfa

çam as demandas econômicas
Reg;onals, foi lançada a Con

corrência Pública para exe

cucão de mais um trecho da
rodovia SC 411. Com aproxi
madamente 9 km, o trecho li

gará São João Batista a Nova

Trento, Região em que se ]0-
caliza importante centro açu
carero . A execução da obra
facilitará um mais rápido es

coamento do produto e um

incentivo à ampliação das a

tividades agrícolas aí desen
volvidas.

o edital que abre Concor
rência às Firmas interessa
das, para a execução de terra

plenagem, obras de arte cor

rentes, drenagem e pavimen
tação asfáltica, já foi lança
do� pelo DER, através do Gru

po Executivo de Licitações
(GEL) .

A tendência de oterecçr ao

Estado catarinense melhores
condicões rodoviárias, num

objetivo de desenvolver tam
bém a economia local, vai

sen-jdo cumprido, vivificando dia
a dia o "slogan" governamen
tal de "Encurtar Distâncias",

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

soe/R L
Comemorou os 25 anos de

casados, o sr. Julio Joe1 da
Gosta e dona E1za da Costa.
Os festejos foram realizados
nas dependencias da Chur
rascaria Líder em Gaspar.
Muitos amigos compareceram
para parabenízá-Ios.

A pequena Valéria Negro
monte Beduschi aniversariou
e comemorou em sua residên
cia, com parentes e amigui
nhas. Parabéns Valéria.

Maria Helena Speng1er tam
bém aniversariou e como não
podia deixar de ser, convidou
amigos e parentes para feste
jal� em sua residência.

Aniversários na Verde Va
le: sete de agosto Wiliber.to
Hoffmann; 8 de agosto Maria

T.erezinha Barkhofen. 11 de

agosto Braz Zimmermann; 12
de agosto Maria de Lourdes
·Werner.

Acabaram de regressar de
Mato Grosso, onde estiveram
durante alguns dias, o sr. Cel
so Silveira e seus filhos, An
tonio Carlos e José Alexandre
que juntamente com alguns
amigos de Blumenau, todos
foram há aquele !Estado a con

vite de fazendeiros matogros
senses a fim de caçar e pes
cal'. Sabe-se que foram muito
bem sucedidos e voltaram fe
Iízes.

No último fim de mes vol
taram de um acampamento
em Luis Alves, um grupo de
jovens gasparenses que lá per
manceram durante uma se-

mana. Trouxeram muitas no

vidades. Na hora da despedi
da, um dos jovens, querendo
agradar o dono do tel'rllO,
saiu-se com esta: meu senhor,
muito obrigado pelo encômodo
que o senhor nos deu. Não
precisa agradecer jovem, e

voltem quando quiserem.

Os nossos amigos Marqui
nho e Regina estão transbor
dando de felicidades com a

chegada do bom companheiro
do casal, o primeiro filho que
ganhou o nome de Maico An
dré e certamente será bom de
bola.

Anônimo para a Ligia: Ga
rota de charme e elegância,
merece destaque, você está
muito linda,

DIA 21 TEM
BAILE NO TUPI

_ O Tupi fará realizar no pró
ximo dia 21 de agosto no sa-·

Ião Frei Godofredo uma gran
diosa promoção social que de
verá contar com a participa
ção de todos os associados e

convidados. Para esta pro
moção está assegurada a pre
sença musical do conjunto os

Megatons.

BAILE DA PRIMAVERA,
UMA PROMOÇÃO
INÉDITA
Com desfile de modas, a

presentando as últimas novi
dades do Iancamento de no
vidades para primavera e ve

rão, com alguns de inverno.
inclusive, contando com a

participação de graeíosas ma

nequins o Baile da Primavera
será realizado em Gaspar, com
a musicalidade do Som Seis e

promoção da GAZETA DO VA
LE e_Riádio Clube de Gaspar.
Local: Colég-io Frei Godofre
do, em beneficio dos necessi
tados.

NO GASPARENSE,
TEATRO EM
HOMENAGEM
AOS PAIS
No último domingo, nas de

pendências do Clube Gaspa
rense foi apresentada uma in
teressante peça teatral, cujos
atores principais Integram o

quadro de associados do clu
be.
A peça, muito bem escolhi

da foi apresentad'a em homf!
nagem aos pais, pela passa
gem da data a eles consagrada. Os trabalhos foram coor
denades pela sra. Mal'ia Ceci
lia Schmit.
Centenas de associados es

tãveram presentes, prestigiando a pro.moção.

TOMATE: LíDER
O tomate continua lideran

do a lista de aumentos dos
produtos de primeira necessi
dade no interior do Estado.
E� Blumenau, chegou a du
plícar o preço em junho e está custando quatro vezes maisdo que em janeiro. (pesquisarecente de órgão especializado).

�/
Quando

.

o mais

I I

.

precisares

ocupado, pois
um tavor,

os outros nunca

procure

têm
sempre

tempo.

de
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G�:r� DO YALf;

NOSSO . ENCONTRO
Está se realizando de 1 a

8 de agosto, em Filadélfia,
nos Estados Unidos, o 410.

Congresso Eucarístico In
ternacional. Muitas pessoas,
talvez, não saibam bem o

que, realmente, significa um

Congresso Eucarístico. Um
1 Congresso Eucarístico visa
reunir o povo de Deus ao re

dor da Eucaristia. Num con

gresso são estudados temas
referentes à Eucaristia ou

temas afins. Por meio do

Congresso Eucarístico pro
cura-se convocar o povo do
mundo inteiro para uma ro

maria ao local do Congres
so e lá dizer ao mundo todo

que o centro de nossa vida
é Cristo. A Ele devemos ir
e sem Ele nada podemos fa
zer. Temos lembrança do
3601• !Cong;resso Eucartstico
que foi realizado no RiO de
Janeiro. Foi um Congresso
muito bem preparado e re

cebeu milhares de visitantes
tan to do nosso país como

também de outros países.
O tema central de estudo

no Congresso de Filadélfia é
� Elucarist'a e os anseios da
família humana.

'

Este tema é subdividido
. em diversos sub-temas to
mando-se um dia no Con

gresso para estudo e medi
tação de cada um dos temas,
conforme a seguinte rela

ção:
Domingo - 10. de agosto:

Abertura - com o tema: An
seio de Deus;' �a. - 2 de a:

gosto: Dia da Família - An
seio de Alimento; 3a. - 3 de

agosto: Dia do Povo Sofre
dor - Anseio por Liberdade
e Justiça; 4a. - 4 de agosto
- Dia do Clero e Religiosos -

Anseio de Amor, 5a. - 5 de

agosto: Dia do Povo Pere

grino - Anseio pela Verda

de; 6a. - 6 de agosto: Dia da
Juventude - Anseio pela
compreensão; Sábado - 7 de

agosto: Dia de Todos os

Povos - Anseio pela Paz; Do
mingo: 8 de agosto: E'ncer
ramento - Anseio. por Jesus,
o pão da Vida.
Por que este 'congresso

em Filadélfia?
A QUARTA CIDADE
Em Filadélfia, dois sé

culos atrás era redigida a

Declaração
L
da mdependên-

Junta do Serviço Militar de Gaspaf
A Junta do Servico Militar de Gaspar, solicita

o comparecímento com a máxima brevidade possível, os ci
dadãos abaixo relacionados:

Décio Roncaglio - Rua Oleo Grande s/n ,

Antonio Carlos Pereira - Rua Pref. Leopoldo Schramm
s/n ,

-

Gessí Nascimento - Rua Nereu Ramos nr . 1222
José Manoel Bitencourte - Rua Margem Esquerda-

Arraial s/n.
Herlindo da Silva - Rua Margem Esquerda - Arraial s/n .

Domingo dos Passos Adão - Div. de Gaspar-Ilhota
Aristides Cândido - Proximidades Com. 'Frau Schmidt
Antonio Celso Chimine'ti - Rua Barracão s/n ,

JSM de Gaspar-SC, em 03 de agosto de 1976.
. Luiz Fernando Poli - Secret". da J81\1

VISITiE O

•

cía dos Estados Unidos. A

Declaração d'z que todos os

homens são iguais, com de
terminados direitos inalie
náveis, entre e'es o direito
à vida, à liberdade e o de

poder desejar o bem-estar
pessoal. O documento, fa

moso, tornou os americanos
livres.
Filadélfia é uma cidade

moderna. Em superfície, é
a quarta cidade dos Estados
Unidos. Foi fundada em ..

116,67 por W1lliam Penn, aris
tocrata íngles que ali che-

gou com seu navio de tres
velas. Penn perseguido por
motivos reiígosos, che-::;ou
aos Estados Unidos com ou

tras pessoas. Fundando a

comunidade de Fi1adélfia
sua intencão era criar uma

colônia onde 'todos pudes
sem viver tranquilos; sem

serem incomodados em suas

práticas religiosas. Neles
vieram se unir holandeses e

alemães:
William Penn deu a sua

província' o nome de Bosque
de Penn que mais tarde pas
sou a se chamar Pennsylva
nia. Escolheu um lugar pa
ra ser a sede, a Capita': um
terreno fértil situado entre
os rios Schuylkill e Delawa
re, hoje a tão próspera Fi
ladélfia.
O nome da cidade, Fila-

délfia, é uma síntese de duas
palavras -gretas que vêm a

significar amor fraterno. É
a cidade do amor fraterno.
"Na época em que foi fun

dada, Filadélfia surgiu co

mo a primeira Cap'ta' fede
ral da América. (Naqueles
tempos ainda nem se falava
em Washington).

{
Em Filadélfia se conser

va o
USino da Liberdade",

uma das recordações fie'
'maior valor simbólico para
o país. Ali está também a

rua mais antiga dos lElstados
Unidos. Surgiu em 1MO.
Filadélfia, situada perto

da costa" Noroeste dos Esta
dos Unidos, é o maior porto
de água doce do mundo.
Hoje mais um aconteci

mento se prende à cidade:
torna-se palco do 410. Con-

����� .

Ell=Íl.��o
_.

r I
--------------�--��=-----=-��------=-----

- Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz de Gaspar,

Relojó3ria e rn stoca
Jóias - Relógios -- óculos
A)rti.gos para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI, Arlstílíano Ramos, 522 -- Caixa Postal 53
. Fone: 32-2203 -- GASPAR -- �ANTA CATARINA

III IMPRESSORA GRAFtCART lTDA
Sucessora da
GRAFICA GASPARENSE LIDA.

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE DE SEUS BONS SERVIÇOS
Rua Eurico Fontes, 50 - Gaspar

Mão de obra especializada
RU�'L:!i��é .l!0no!:�!.__��.lle:, 145 - Telefone 32-2l55

Com Aldo Pereira -�t&aspar-SC

I
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇõES

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

......

u

Es lecializada em Confecções, Armarinhos em geral! calçados e jóias.
D!sde mil novecentos e sessenta e nove cl'escendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRC! zucm GASPAR __ Santa Catarina
Rua Ind, José Beduschi 27:-w:O�w:w32:-:.:2�.vwn w *"'''''''h ... * ......... "'........""'ww"""w""........". -.*..".........w.."ww__.."w__"_*._...*_...........__
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INFORMATIVO· DA C�MARA
MUNICIPAL DE GASPAR

OÂMARA REINICIA AS ATIVIDADES Sob
a presidência do vereador Henrique José dos Santos, a Câ
mara Municipal de Gaspar voltou a reunir-se no dia dois de
agosto, dando início as atividades referentes ao 2°, Semestre
deste ano, Esta reunião que contou com a presença de todos
os vereadores encerrou o período de recesso que foi iniciado
no últi�o dia do mes de junho próximo passado,

DENOMINAÇÃO A VIA PúBLICA - De auto
ria do vereador Henrique Deschamps o Projeto de Lei n".
1'3V76, que dá denominação à via pública, deu entrada nesta
Casa Legislativa, solicitando que a via pública, transversal
a Rodovia Jorge Lacerda, que sobe ao lado do supermercado
do sr. João de Oliveira, no Bairro Bela Vista, seja denomina
da de RUA MARCIAL DO NASCIMENTO, homenageando
assim este cidadão gasparense que muito contribuiu para o

crescimento de nosso município.

lPROJlETOIS DO EXECUTIVO - Os Projetos
de Lei nvs. 14 e 15/76, de autoria do Chefe do Poder Executí
vo, foram enviados para apreciação dos srs. vereadores, sen
do que o primeiro reclassifica o cargo de porteiro/jardinei
ro do quadro de pessoal da prefeitura e dá outras provídên
cías: e o segundo autoriza o Poder Executivo a alinear por
doação ao sr. Lauro Zimmermann uma área de terra loca
lizada ao lado da oficina mecânica da Prefeitura. Os referi
dos projetos foram encaminhados a comissão de Constitui
ção, Legislação e Justiça e a Comissão de Finanças, orça
mentos e Contas do Município para os devidos estudos.

INDICAÇÃO VERBAL - Fazendo uso da pa
lavra o vereador Osvaldo Poffo, solicitou ao Presidente da
Mesa uma indicação Verbal, pedindo a macadamização da
rua Duque de Caxias até a Ponte Fernando Duchene, consi
derando que aquele trecho apresenta péssimas condições ao

tráfego que é bastante intenso. A Indicação que levou o n".
16/7161, foi encaminhada ao Chefe do Poder Executivo.

Serviço Volkswagen

C�M[RCIAl SCHADRACK UDA.
Rua Itajaí, 1'31'73 BLUMENAU - Sta. Catarina

"Não adianta preeurar,
melhor que CAFÉ BmUSCID,
você não vai encontrar.

� ....

atê

Viação Vale

CRESCENDO PARA MELHOR
SERVIR VOCE.

-Importaçã O
'O recente Congresso Luso blicos. No Brasil igualmente

Brasileiro de Anatomia realí- diminuiu o índice de cadáve
zado em Nova Iorque, deter- res de indigentes. Os médicos
minou que as principais Uni- estão apontando as leis da
vers'dades de Medicina daque- Previdência Sodal (como mui
la metrópole terão brevemen- tos benefícios para os cadáve
te de importar cadáveres, ten- res) como o principal motivo
do em vista a escasses destes, da redução dessa importante
considerados pelos especíalís- matéria prima. Devido a fal
tas a pedra fundamental do ta de cadáveres, as uníversí
treinamento de um cirurgião, dades brasileiras, grande par
responsável 'por sua habilida- te delas estão usando esque
de de operar. Durante anos, Jetos de plásticos para as au

as universídades receberam a las práticas dos futuros rnédí
maioria dos cadáveres para cos .

dissecação, dos necrotérios pú- '

e

UDES'C LANÇA CONCURSO DE

PEÇAS TEATRAIS
úm concurso de peças tea

trais é a nova promoção da
UDESC, que irá premiar os

melhores trabalhos escritos
pelos universitários de todo o

Estado. Ao primeiro colocado
será conferido um prêmio de

três mil cruzeiros, enquanto o

segundo e terceiro lugares ga
nharão dois mil e um mil cru
zeiros, respectivamente. As
inscrições ao concurso deve
rão ser solicitadas à comissão
julgadora até o dia 15 de ou

tubro, nos seguintes endere
ços: Curso de Educação Ar
tística - Praça Getúlio Vargas,
15, CEP 88.00.0 - Florianópo
lis, telefones 22-4085 e ....

22-9635 e ao Diretório Aca
dêmico 8 de Maio, Faculdade
de Educação, Rua Saldanha
Mar.inho, 47, nesta Capital.
Os mteressados poderão obter
o regulamento do I Concurso
de Peças Teatrais da UDESC
junto às unidades de ensino'
superior de Santa Catarina e
nas prefeituras municipais on
de existirem essas Instttui
ções.

GUERRA AOS RATOS
O problema dos ratos, cuja

população na capital paulista
é de vários animais para pes
soa, foi objeto deum seminá
rio sobre controle dos roedo
res, em São Paulo. O minis
tro da Saúde, Almeida Ma
chado, na abertura do con

clave, disse que o rato é um

animal que vem desafiando o
homem pelos enormes prejuí
zos que causa à saúde da po
pulação e economia do país,
em consequência de seu alto
poder de destruíção.

Beduschi
.ft .......

Rua Augusta B0duachi 59 - GASPAR-Se .

••• u •••• vw••••uh • __ ---"""" _--.. ._ _ _ __ �' j
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Fatos, Gente & Cia
II FESTA DO ARROZ

. Apesar dos pesares, a Festa do Arroz foi suces-
s�. _Vale a pena avaliar um p0UCO sobre a sua realidade sob
vanos aspectos. Em primeiro lugar: é de fato uma festivi
dade de todos os gasparenses. Foi manifestada a participaçãopopular em todos os momentos de sua organização. Em se
gundo lugar: é uma festividade de direito público. Instituída pelo Poder Municipal, ela é antes um acontecimento co
munitário para celebrar o trabalhador rural. Sob este pris
ma, não se justificam alguns detalhes inconvenientes, ten
tativas de boicotes, prejuízos insinuados aqui e na capital. ..
Felizmente, a Comissão Organizadora se manteve na linha
até o final: interessava-lhe apenas o bem-estar coletivo e o
bem do próprio agrícultor . Os resultados da Festa revelam
um fato: o povo não se engana e nem se deixa enganar por
aqueles que pulam de galho em galho.

Dados sobre a Festa do Arroz: a renda líqui
da atingiu aproximadamente os Cr$ 30.000,00, que, serão
divididos entre as obras da Conferência Vicentina (50%);
as obras da Assistência Social da Prefeitura (25%);- o Sin
dicato Rural de Gaspar (20%) e a Mitra Diocesana (5%).

A Comissão Organizadora da Festa se empe
nhou decididamente em favor do êxito da Festa. Parabéns
a Sílvio Schramm (Presidente); João Rég!s da Silva (Se
cretário) ; Ludwig Xavier Schramm (Tesourei�'o); O�ir B.ar
ni (Contador); Elói da Silva, Francis-co The'ss, V'ilardmo
Cunha (Conselho Fiscal); Célia Maria �rl.ani, Valdir Taf�
ner, Osvaldo Isensee (Coordenadores); SilVIO Rangel de FI

gueiredo (Relações Públicas).

Durante o tempo dos preparativos da Festa,
renunciaram a participar da Comissão Organizadora, por
motivos particulares: Dr. Valmor Beduschi (Presidente);
Sany Donald da Silva (Tesoureiro), Tarcísio Deschamps

'

(Secretário) .

A apresentação das candidatas à Rainha, du
rante o baile, prendeu a atenção dos part'cípantes (cerca de
1.200 pessoas). A eleita, Zenaide �chneider, recebeu os

maiores incentivos por parte da torcida do Gaspar Grande.
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DARIO DESCHAMPS

Escolheram a Rainha: o casal Ordíval Gam
ba; o casal Bernardo Leonardo Spengler; o casal Dr. Nar
dim Lemke (Promotora Dra. Hercilia) ; o casal Eleazar Nas
cimento (Juiz de Direito); o casal Werner Horst; o casal Ar
lindo Cervo; o casal Dr. valmor Beduschi; o casal Nor'val
Cordeiro; o casal C. Silveira (Escrivã Eulina); deputado
Álvaro COrreia e Prefeito Osvaldo Schneider.

o Sr. José Casas animou o desfile da Rainha
pelo Centro da Cidade. Estava eufórico com a eleita de
Gaspar Grande e terminou a festa em sua própria residên
cia.

Agradecímentos especiais às firmas/exposito
ras e aos patroci;nadores que concederam os valiosos prê
mios sorteados entre os agricultores: Walter Breitkopf, Vi
eira Bruns e Hilumáquinas (todas de Blumenau). Os feli
zardos contemplados foram: Alfredo Schneíder, Gregório
Eberhardt; Arlindo Silva, Rodolfo Pofia e Genésio Sansão.

..... RÁPIDAS: O número de eleitores em Gaspar
poderá ultrapassar a casa dos onze mil - graças ao trabalho
de ambos os Partidos Políticos. Segundo informações de
fontes seguras: óleo Grande ter.á energia elétrica implanta
da até fins de setembro, segundo promessa antiga. Em tem
pos que antecedem novembro tudo pode acontecer. • o
bras do Colégio Normal Frei Godofredo ainda não reinicia
ram. • FURB aguarda ansiosa auxílios financeiros do Go
verno Estadual: até hoje nem um centavo. * MDB de Blu
menau já não tem dúvidas: o Prefeito será Pompeu ou Re
n�to . Governo Federal começa agir com rigor: corruptos
sao cassados, sejam da ARENA ou do MDB. João do Pu
lo encurtou as distâncias: em vez de prata, trouxe bronze.
Infelizmente: era a única esperança nacional. _ 'Estudantes
já compuseram o versinho: "Não �fique pensando, pense no
Fernando". e Convenção do MDB já s� realizou: agora: co
meça mais uma etapa - a etapa de doutrinação popular. •
Ameaças constantes sofreram candidatos do MDE em Gas
par: a turma permaneceu firme e unida, como sempre . ..d-

. final de contas, os métodos medievais ressuscitados por Hitler e Mussolini não colam mais no tempo dos super-sôni
cos. • Frase da' semana: "Quem não é por mim, é contra
mim" (sabedoria antiga) .

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

_-----��----------�aalnn.a..
�----�o:----------------------------------------------------------------�n(l��----m----- �

CEVAL agro industrial s.a.
CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, se - BRASIl..

Conti Verde Va e

Agr ) pecuária L da
Zelando permanenteme_?te para maior produção de lei

te e para melhor conservaçao de seu rebanho.

Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajaí, de CON

T1BRASIL, RAçõES E C0NCENTRADO�:
Procure Conti Verde Vale Agropecuarja Ltda. - Rua

Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu

be 25 de"Julho) - BLUMENAU-SC.

c r as ri L·der

A RECEITA DO MELHOR
ESPETO CORRIDO! ALMOÇO OU COMERCIAL

SOB A DIRE'ÇÃO DE TARCISIO
XAVIER WIESER COM O MELHOR

ATENDIMENTO.

Rodcvia J. Lacerda! 51 - fone 32-20-18-Gaspar se

BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO.
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JUIZO D� DIREITO DA COMARCA DE GASPAR

Edital de Citação de Interessados Incertos com o pra
zo de 20 dias.
O Doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz <de Direito da
Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na

forma 431 lei, etc ...
FAZ $ABER a quem o presente edital C0m o prazo de 20
dias vir ou dele conhecimento tiver, que por parte de AN- n

TONIO PRING, brasíãeíro, casado, agricultor, fei requerída
uma ação de usucapião sobre o imóvel abaixe descrito: Mm

terreno sito no lugar- RJi11Jeirão da Onça, munícípío de Luiz
Alves, Estado d,e Santa Catarina, com a área de 152.880,00
metros quadrados, zona rural, sem benfeitorias com as se

guintes confrentaçêes e medidas: faz frente ao' norte, com
terras de Aristides Rozza medindo 220,-00 metros e fundos,
ao sul, com ditas de, José Ltno medindo 378,00 metros. ex
trema ao leste com terras de Aristides Rozza medindo ...

580,0'0 metros e a oeste, numa linha reta, sentido norte
sul, medinà,o 420,00 metres, com terras de Atilio Signorel-
li, quebrando numa linha reta, sentido leste-oeste, medindo
158,00 metros com terras de Atilio Signorelli, novamente em

ânguío reto, norte sul, com 160,00. metros eorn ditas de Val
mo!' Canal. Na referida ação foi proferido o seguinte- des
pacho: "1. Deposite 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 H) de setemz.o
de' 1976, as ao horas, para a audíêneia preliminar, a fim
de [ustítícar a posse. 3. Cite-se pessoalmente os confí
nantes e por edital com o prazo de 20 dias os réus ausentes,
incertos e desconhecidos valendo para todos os atos de.

process.o. 1t. Cientifique-se 'por carta para que manifes
tem interesse na causa os representantes da Fazenda Pú
blica da União, do Estado e do Muntcípío . Em 09.01.78.
(as) Eleazar �. Nascimento. Juiz Ele Direito. """ Para €J.ue
chegue ao conhecimento de todos, mandou ó MM. "])r. 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 seís. Eu, Eulína Ladewig Silveirã), es

crívã, o escreví.
,

Gaspar, 22 de julho de 1976.
,

(as) Eleazar M. Nascimento
Juiz de Direito

A\/ISO
o "C'ElMITÉUIO soe. N. SRA. DO ROSARIO - BAR

nACÃO" por íntermêdío do Conselho Administrativo 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 proprieda
de de seu lote.

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

mesmos lotes de acordo com os novos estatutos devidamente

regístrados.
E para que ninguém alegue ignorância mandamos pu-

blicar a presente nota
Fortunato G. Melato

P/. Conselho Adminístratívo da Igreja de Barracão
Pe. HenrfqueBoeing SOJ-Vigál'io

�'i" .. ,.���, ;

Excur-são para o Paraguai
Várias casais da sociedade do Jacobsen e Evaristo Spen

de 'GaspaF estão organizando gler respectivamente, ou ain

uma excursão para Assunção 'da no Registro de Imóveis de

(Paraguai). Há lugares para- Gaspar. A saída da referidá
a viagem. Casais interessados excursão está- marcada para o

em participar podem comuní- dia 3 de setembro de 1976, com
car-se pelo fone 32-2065 ou ret0ITW previsto para o dia '1

32-2220, residência de Leopol- do mesmo mes.

CATARINENSE PAGA M AIS CARO
PELA CEBOLA QUE PRODUZ
Santa Catarina é um dos para este Estado, com preços

Estados que mais produz ce- majorados, como agora,' 'qu�
bolas. A maíoria das safras é passou a ser vendida ao een

exportada para São Pa:t110, sumider a 6,25.
mas depois grande parte volta

NOTICIAS DA

MUNICIPALIDADE
,. - r

EDUCAÇÃO

.

A Biblioteca Pública Munícípal D, Daniel Nos-
tíns, de Gaspar, durante o mes de julho teve um movimen
to consi�eráve�. totalizando 517 pessoas que fizeram use pa
ra pesquisas e empréstimos de livros. Durante o mesmo mes
a Biblioteca, adquiriu, pOT compra e floaeão . 104 volumes'
valorizantlo mais o seu acervo.'

.. , 1

.' .

SAúDE E ASSISTÊNCIA.

Em julho, o setor de saúde e assístêncía social
do �u�icípio atende� cerca de setenta e tres indigentes, dos
quais eínquenta e seis receberam auxíüos diversos: aãimen
tação, atendimento hospitalar, atendimento farmacêutico
viagens, documentação, totalizando despesas de apl'Oxima�
damente tres mil e quinhentos cruzeiros.

FESTA DO ARROZ
,

Mesmo não tendo. em mãos o relatório oficial
d� F�sta, do Ar�'oz� o Prefei�o Osvaldo Schneíder agradece de

f�bllCO a CO�ISS�lO Organízadom pelo empenho e dedica
çao �a sua orgamzaçao, do que resultou o sucesso acima do
prevlst? A todos os colaboradores e ao p0VO em geral o re
conhecimentn do Prefeito Municipal.

OBRAS
Foram iniciados os trabalhos de construção da

nova ponte em Gaspar Grande. A obra que custará cerca de
Cr$ 20.0.000,00 para os cofres municipais será toda em con
creto e atendera a todos 0S moradores de Gaspar Grande
Garuva, Gaspar Alto e Minas.

'

_ .

Serão inicia?os também ss obras de pavimen-
taçao a lajota do acesso a Igreja Matriz (morro da igreja) .

Num:: p�lmelTa etapa, todo um lado do acesso será vedado
ao trânsito.

•s.-

FABRIOANTES DO XADREZ "IZA"

Cx. Postal, 25 - Fanes: 2215-2225
Rua P. Leopoldo schramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina
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cada de Alistamento Militar (CAN) pelo de Dis
pensa de Incorporação, Portanto,; conta o Pais
com essa mão-de-obra disponível para compor a

forca de trabalho nacional,
-

Dos quase 500,000 jovens residentes em mu

nicípios tributários, as Forças Armadas selecio
narão somente 22 por cento para a incorporação,
em 1977, Os outros 390 mil não selecionados, se
rão considerados excesso de contingente e, por
tanto, fazendo jus, na época devida, ao Certifica
do de Dispensa de Incorporação (CDI),

O Estado-Maior das Forcas Armadas e os ór
gãos do Serviço Militar estão alertando os empre-

�
•• �r. ��.- -:.:�-.._ .

z-;'-4.... - _ � o -� '"1ue, COIn a divulgação do
PGC, os dispensados de :""\�ol'poração dos muni
çjpios não tributários e os "Considerados excesso
de contingente, estão isentos da''';n�stação do Ser
viço Militar, livres, portanto, para 'assumir seus

compromissos e contratos de trabalho, sem ne

ru:.um _empecilho ou interrupção em função de o

bngaçoes com as Forças Armadas,
Os municípios tributários e não tributários

estão sendo divulgados em todos os estados do
P�ís, atrayés da imprensa, por intermédio dos étf
gaos do Sl�t�m� de Serviço Militar e pelas pre_turas mUnI«lpas. •

ESPORTES de assinalar um pênalti a fa
vor do Gasparense , O jogo,
com muitas emoções apresen
tou um placar de dois a dois,
O Gasparense jogou com Pan
ga, Pedro, Zezo, Vilson, Vica,
Dario, Marquinho (Jorge)
(Bali), Escurínho, Giba, Go
dofredo e Vivi (Ricardo), Os
gols do Gasparense foram as

sinalados por Jorge e Escul'i
nho ,

Por outro Iado o Gasparen-

se começa a se pa'eparar hoje
para o jogo de domingo em

Gaspar frente ao Floresta, p'I.'O
metendo um grande espetá
culo de futeb.ol. Este jogo' é
válido pelo campeonato da
LBF e Taça Oentenárto de As
curra . Orlando da Costa (Pa
raguaio) às terças-feiras rea-

1iza -treínamentos físicos com

os atletas e Marzinho de Sou
za ínstrucões técnicas e táti
cas às quintas-feiras,

ATIVIDADES DO
GASPARENSE

Timbó - Gasparense e Guer
�es ,jogaram domingo em

Timbo, fazendo uma ótima
partida, que melhor não foi
devido a péssima atração do
árbitro que inclusive deixou

Rua 15 de Novembro, 534 - 20, andar - Edif, Albl}l'

Representante em Gaspar: Sr, FLAVIO �"tNATO HEINIG

REIc ,E SE U
SEGUROS EM GERAL

FABRIOA DE

ESQUADRIAS E

l\fóVEIS DE FERRO

Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 GASPAR

l\lJão bra jovem
AGENCIA NACIONAL

A olasse empresaria f pode dispor mais cedo
de consíderavel segmento da juventude brasilei
ra como mão-de-obra a se integrar na força de tra
b�lhO nacional, com a divulgação no mes de maio,
do Plano Geral de Convocação para o Serviço Mi

litar inicial, em 1977,
Atualmente, o PGC procede a uma divisão de

território nacional em municipios, que serão tri

butários ou não tributários do Serviço �ilitar. Is

to é, os tributários são aqueles que, contnbue,m com

alguns de seus jovens para que sejam IY!-a,n�ldos �s
efetivos das Forças &'madas, Os m,un�cl'p�QS nao

tributários estão isentos dessa contríbuíçâo,
"

As Forças Armadas tributam u� mi b�� � . ...,.!::"

municípios nec�ssários às suas neceSSIdades, �uJos
selecionados vão preencher os clar�s da Mal'lnh�,
do Exército e da Aeronáutica, ASSlm foram trí-,

butados somente 920 munícípíos dos 3.953 muni-

cípios brasileiro�,
Aos empresários interessa tomar, conhe�imen-

to dessa divisão, principalmente, da. area nao tri

butada, que corresponde mais ou men�s a 2/3 do

território nacional, abrange_.ndo 55 P?I cento de
.

vens em idade militar, Sao eles díspensades de
!!"> -, do desde logo com sua slitla-

��ol��:��i�od::�a,' após substituírem o Certifj-

FUTEBOL DE SALÃO
NA CEVAL
Gaspar - A Assooíação Atlé

tica e Campestre Ceval, no úl
timo. sábado fez realizar mais
tuna rodada do campeonato
interno de futebol de salão
que está promovendo, com e

quipes que representam as di
'VeIOsas seções da empresa" Es
te campeonato está sendo. dis
putado pelas equipes de Ajax,
River, Dínamo e Penharol, to
dos com elementos Integran
tes da Ceval AgI'o. Industríat.
Este campeonato, tem co

mo. presídente-organízador In
go José MuJleI' e presidente da
Associação, Julio Cezar Jun
kes,

GASPARENSE
PERDE

Jogando na quadra do Gas

parense no último sábado, a
equipe de futebol de salão re

presentativa da casa, o Gas

parense- Junior jogou com o

Guarani de Blumenau perden
do a primeira por tres tentos
a dois e empatando a segunda
no escore mínimo,

TUPY x (;ASPARENSE
ENFRENTAM-SE DIA 29
Já está marcado. para O. dia

29 de agosto no Estádio Hil
berto Gaertner e sensacional
clássico entre Tupi e Gaspa
rense, forças máximas do. nos
so futebol, Ambas as equipes
já a partir desta semana pro
movem treinamentos com vis
tas ao importanre clássico o

Na ,próxima edição estaremos
divulgando. maiores detalhes�·
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C sas d o riDeia poderão fechar
Moradores da localidade de

Figueira fizeram 'um abaixo
assinado, com diversas assina
turas aderindo ao movimente
para solicitarem às autorida
des competentes que tomas
sem provldêncías urgentes no

sentido de afastar as diversas
casas de tolerância existentes
'nas imediações, ao longo da
'Rodovia Jorge Lacerda. A Iis
ta agora será encaminhada a

Delegacia de Políeia e possi-

Acredita-se que a Delegacia
de Policia ou Prefeitura Mu

nicipal, para o hem das Iamí
Iias resídentes nas proximida
des, deverão inicial' gestões
visando deslocar essas c�as
de tolerância para um outro
local do município, menos ha-
bitado. ,----------------------------------------.--------------

velmente à Prefeitura Munici
pal para que os órgãos tomem
as devidas providências.

sanções pelo descumprimento
determinação pt Medida vem

prejudicando sensivelmente e

xercício atividade profissionais
de imprensa vg face distância
entre várias regiões nosso Es
tado et principalmente carên

de cía outros meios que possibili
tem alcançar redações com

Comunicações rapidez indispensável remessa

noticiário e materiais divulga
'ção pt Certos de que -:ão nos

Atendendo proposição jorna- faltarah, vg mais uma vez vg
lista Honorato Tomelin vg por elogiável atencão vossencia

o.casião V :encontro de Jorna- para com profissionais ímpren
lístas de Santa Catarina vg sa e órgãos comunicacão nos
realizado cidade Chapecoh de so país vg reiteramos

�

nossos
29 julho a 1 agosto vg encare- protestos elevada consideracão
cemos vossência analisar pos- et respeito pt Joseh Nazareno
sibilidade alteração determi- Coelho vg presidente Casa do
nação lElmpresa Brasileira Cor- Jornalista de Santa Catarina
reios Telégrafos proíbíndo et Comissão Organizadora V
transporte malotes através Encontro Jornalisttas de San
empresas ônibus com ameaça ta Catarina.

5°. ENCONTRO DOS JORNA
LISTAS PROFISSIONAIS DE
SANYl'A CATARINA - Realíza
do em Chapecô, de 29 de julho
a 10, de agosto de 1976.

TELEGRAMA
Ministl·.() Eucl�rlJes Quandt
Oliveira
Mínistérto das
Brasilâa - DF

o Servico de Re1aCG,es Pú
blicas do INPS em Santa Ca
tarina em função de denún
cias feitas pelo agente de Curi
tíbanos, segundo as quais, um
segurado declarou ter sido vi
sitado por vigaristas que in
formaram ao mesmo que de
veria se dirigir ao Banco para
receber atrasados referentes à
sua aposentadoria, trocando
na oportunidade uma GR-l

G
por CrS 80,00, está orientan
do segurados e em especial 21.

posentados pensionistas do
Instituto para que, ao serem

procurados por elementos sus

peitos e que tentem proceder
a qualquer tipo de negócio en

vol vendo o INPS, denunciem
imediatamente a autoridade
policial mais próxíma ou ao

Instituto Nacional de Previ
dência Social em Ibtrama .

Na foto o sr . José Casas desfilando com a Rai
nha da Festa do Arroz, seguido de dez nas d: carros que jam
bém comeíhararam a vitória da representante de Gaspar
Grande

A Universidade Católica de
Pelotas está estudando a cria
ção de um Instituto de Pes

quisa de Amamentação Huma

na, que terá como objetivo
principal a divulgação' e pro
moção do aleitamento maser
no,

A informação é do dr. Pau
lo Luis Souza, professor do De

partamento de Pediatria do
curso de Medicina da UCPe1,
adiantando que do Instituto

participarão professores e in

vestigadores de universidades
do país e do estrangeiro:
O leite materno, revelam as

autoridades médicas, oferece
múmeras vantagens sobre o

leite artificial, especialmente
nos primeiros meses de vida
da criança,

RiEVISrr1A. MÉDICA
BRITANICA
"O Aleitamento Materno )",.

Bl'asíl ". uma mOl1ogl'afk:- de

cinco artigos, coord�na"a.a pelo
prof, Pàu10 Lui. ':;Lluza e rea

[ízada 1001' protrssores e esta

giários do Departamento ,

de

Pediatria do curso de 'Medlci�
na da Católica de Pelotas, foí

publicada no último. número
do "Journal of 'I'ropical �e
diatrie". O ed�t_or dest i ·re�s
ta impressa em riondres, e o

'd/. D,B. Jelliffe, chefe do

Departamento de Saúde In
ternacional da Escola de Saú
de Pública, da Universidade
da Califórnia, Los Angeles,
EUA.
Este trabalho, diz o prof.

Paulo Luis Souza, é o resulta
do de três anos de pesquisas,
e evidencia, especialmente, um
declínio acentuado da ama

mentação materna, decorren
te de diversas causas.

Entre estas causas pode-se
destacar a informação defor
mada que têm as mães sobre
° aleitamento materne: orien
tação ,médica inadequada e o

uso de métodos' de divulgação
de produtos industriais, ina
dequados para um meio não
desenvolvido.
Mas a mais grave causa da

deficiente amamentação ma

terna é a mortalidade e mor-

_gi§;we �umento da incidên
CIa UI:! uúença�), liue 1C v C.I.

' 'a
morte muitas criancas antes
"mesmo de atingirem um ano

de vida, ou até durante o pri
meiro ano.

DESMAME CEDO
I

.

O estudo :da equipe da Uni-
versídade Çatôlíca, publicado
.pela revista médica britânica,
revela que, quanto mais cedo
ocorre o desmame, maior é a

mana
possibilidade de morte da cri
anca.

Dentre as razões principais
de desmame prematuro, mere
ce destaque a separação do fi

lho de sua mãe. Isto ocorre

freqüentemente quando há en

fermidade da criança, ou nos

casos de uso 'inadequado de

berçários.
O trabalho também destaca

que muitas mães consid ram

seu leite fraco, mito extrema
mente divulgado em todas as

camadas sociais, mas que não
tem nenhum fundamento ci

entífico.
O dr. Paulo Luís Souza ga

rante que o leite da mãe é

perfeitamente adequado ao or

ganismo do bebê, oferecendo
mais vantagens do que o lei
te ortífíclal, especialmente nos

primeiros meses de vida da

críancac.;

mente vulneráveis ao desma
me.

Nesse sentido, os autores ob
servaram que, logo ao nascer,
o fato de não colocar a crian
ça imediatamente no seio da
mãe, é elemento que estimula
o desmame. Um segundo mo

mento ocorreria, quando os

pais voltam à casa, e as novas

responsabíüdades com o filho

geram uma série de ansieda
des. Um terceiro momento o

correria em torno da sexta se

mana de vída do bebê, coíncí
dindo na diminuicão transító
ria do vo ume do �leite mater
no, e o reinício das atividades
sexuais dos pais.
Essa dimínuicão transitória

do leite requer simplesmente
que a criança seja colocada ao

seio, com mais freqüência, es

timulando assim aumento do
leite. Estaria absolutamente
contra-índícada a íntroducão
da mamadeira neste momen ..

to, fato comumente registra
do.
Por fim, um outro momen

to vulnerável diz o prof. Pau
lo Souza, quando a mulher

tem a prímeíra menstru cão
apos o parto. Esta fase pode
provocar angú tia e ansieda
de na mulher, e a consequen
te redução do leite, que pode
propiciar o desmame.

PRElVENÇÃO DE
ACIDENTES
O objetivo fundamental do

trabalho foi buscar a incidên
'cia das causas do desmame em

nosso meio, com vistas a es

tabelecer um plano de preven
ção do desmame,
lO mesmo estudo, prossegue

o dr. Paulo Souza, revelou
que o período de lactação, a

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




