
Por ocasiao de sua última
visita ao Vare do ltajai e C011-

-sequentemente a Gaspar, o

Governador do Estado, Anto
nio Carlos Konder Reis, que
se fazia acompanhar de Laér
cio Gomes da snva, diretor
presidente da COCAR (Cía ,

Catarinense de Comércio e Ar

mazenamento); chefe da Ca-
I

L nc ntre de

e-o�
•

IS
,

sa MiÍ.itar' capitão Jurandir
Hlostips e Vitol' Mároio Kon-
'der, iÍ:ilietor-redator-chefe do
Jornal de Santa Catarina. Os
rtzieulteres gasparenses plei
tearam junto ao Governador
a instalação de um silo e um

secador de arroz para Gaspar,
o que já está se fazendo ne

cessário uma vez que o muni-

es
Está marcado pata o perío

do de 10 a 12 de setembro pró
-;ximo o lHo, Encontro de Au
tores Catarinenses em Lages,
acontecimento esse que con

gregará escritores e críticos
literários de todo o Estado de
Santa Catarina, O programa
prevê lançamento de livros e
noite de autógrafos, bem co
'mo um amplo debate -e análi
se crítica do panorama da li
teratura catarinense . Para
tanto estão sendo convidados
os estudantes da área de le
tras, jornalistas, críticos e a

comunidade em geral para

Para o baile das Debutan
tes a ser promovido no próxi
mo dia 9 de outubro na So
éiedade Alvorada [á-estão sen
do aceitas .as inscrições das
candidatas ao debu. As inte
ressadas podem procurar a

sra. Zita., esposa do Dr. 'VaJ.·
mar Beduschí, presidente do
clube, na Tua Augusto Bedus
chi ou pelo fone 32-20-72. o
coordenador do evento social
máximo da -seeiedade gaspa
rense será o cronista Caldos

um contacto vivo com a pro
blemática da literatura em

prosa e verso em nosso Esta
do, Esta é mais urna promo
ção da Prefeitura tio Municí
pio de Lages, através do seu

Conselho Municipal de Cultu
ra e em conjunto com a Asso
ciação de Autores Catarinen
ses, contando, ainda, com -a

colaboração do Departamento
de Extensão Cultural ida .'"

'UFSC, Livraria e Editora 'Lu
'nardelll, Academia Lágeána
de Letras e Coordenadoria de
Assuntos Culturais da Secre
taria do Governo.

D
Muller e a presença musical
será do Conjunto Jarnini
Band da Capital paulista.

Por outro lado o Alvorada
está promovendo a rifa de lEU
automóvel, cuja renda revér-,terá em prol 'da construçao' do
novo bar da sociedade e am

pliação da sede social, onde
serão criadas novas seções co
mo sauna, cancha de bocha,
sala de massagens e uma boa
te (esta para os jovens).

FUTEBOL EM GASPAR
No próximo domingo -teremos uma sensa

cional partida de futebol entre o Tupi e o 15
de Outubro de Indaial . Jogo válido pelo cam
peonato da Liga Blumenauense de Futebol
O [ógo será realizado no. estádio do Tupi. A
wltetOonâ do clube está fazendo um apelo aos
torcedores que compareçam ao estádio e pres
tigii€m o seu ctube .

cipro de Gaspar j� atingiu no

ano passado a quantia consi
derável de 270> mil sacas de
arroz .

Outro assunto que tomou
grande parte do tempo que o

gçvernador esteve em Gaspar,
foi a eletrífícacão rrural, várias
comissões das �diversas Iocaã
dades do.mtertor do municí
pio S� fizeram presentes 'para
reivindicar pessoalmente a ex

tensão' da rede elétrica para o

Gaspar.gho, óleo Grande, Ar
raial e 1\'[01'1'0 Grande que já
estavam no plano da ERUSC,
Além dessas localidades, SUI'

giram de última hora pedid'os
de Iluminação rural para A
guas Negras, Saltinho do Bel
chior, Carolina, Cananéia e

Poço Grande Margem 'Esquer
da, este 'último, pedindo' com
muita insistência, pois diz se

tratar de uma velha -promes
sa dos governos anteriores e

que o povo da Iocalídade já
não aerédíta que esta obra se

ja 'realizada.

Depo'is de ouvir todos os pe
díntes, Konder Reis prometeu.
iniciar as 'Obras, que já estão

Potf'
s I�stftóino

Em função (;10 recente afas
tamento do titular Luiz Fer
nando Polfí, 'por motivos par
ticulares já com vistas ao plei
to eleítoràl e por determina
ção de lei nesse sentido, assu
mi1:l as fuacões O' Sr, Luiz Ro
hFl'to SchnÍitt. (Bebeto) , Na
quela I·ey.ar!lglb" s1.:,-"-,,,v, ..W ..�

dona a Junta do Servico l\fi
litar, e expedição de C�l-teira
Profissional, atendendo no
mesmo horário das reparti
ções públicas, anexa à Prefei
nura Municipal.

·r
no plano da iElRUSC antes de
15 de novembro. As demais
reívíndtcações foram .ansta
das e encaminhadas para es
-tudo.

LODlissãn enCíêrr.
ati�íoades na 2 .

fc�ta �o Arroz
CO'm a presença do sr, Os

valdo Schneider e de todos os
membros da comissão organi
zadora da 2a, Festa do Arroz
de Gaspar, Foi realizada on
'tem a noitinha reunião, para
presração de contas do movi
mento da festa. E para come
moral' o encerramentn dessa
.grandiosa promoção, house
um jantaz de confraterniza
ção na churrascaria Líder em
-Gaspar ,

•

VI

Beeente pesquisa de órgãos
especíahzados determinou que
,·0 custo de vida na capital do
Estado subiu 23,13% nesses
primeiros sete mes.es de 76,
suplantando o percentual ve
rificado em igual período do
ano passado em quase 7% .

Somente no mes de julho verí
ficou-s.e um aumento de 2,77
por cento,

POl' outro lado, na capital
do Estado quando de sua re
cente estada o MinistrO' Si-
� ,�.- _·-,t"'�l o presíden
te do MDB gatiêm, deputado
Pedro Simon, que assnialou o
salto verificado na dívida -x

tema do Bra il que de sete
biilhcles de dólares em 1964,
S!Bn'J� 'S3Q1JUq f:(; SOB napueose

o clá,ssico tu�i e 'Gasparense 'será aia �g
I
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Festa de Rei
A Sociedade Caca e Tiro No

va Esperança, d� bairro de
Fortaleza, em Blumenau, es

tará realizando no prôxímo
sábado, dia 21 de agosto, com
início às 14 horas, a sua tra
djicional Festa de Rei,

OI local deste acontecimen
to, que revive uma das príncí-

. pais tradições germânicas em

nossa região, será a Sociedade
Oaça e Tiro TelI, do bairro de
Itoupava Norte, que, em ce
dendo suas dependências pa
ra este acontecimento, de
monstra claramente, o per
feito espírito de camaradagem
que existe entre estas socieda
des de caça e ruo, e, da mes
ma forma, contríbuíndo para
o engrandecimento deste tipo
de festa social 'em nosso Esta
do,
Ressalte-se que, em se falan

do em Sociedade Caça e Tiro
TeU, estão prosseguindo em

ritmo acelerado as obras de
construção de sua nova sede,
que prevê conclusão para até
o fim deste ano, e que virá dar
maior conforto para os seus

associados e simpatizan�es,
A programação da Festa de

Rei da Sociedade Caca e Tiro
Nova Esperança, é a

�

seguinte:
16' horas: Saída em busca

do Rei, 81', Otto Mandei a

companhado de seus cavalhei
ros srs. Valdemiro AveHno
Leite, e Erich Klitzke, 10, e

2°. cavalheiros respectiva
mente,

18 horas: Jantar em home
nagem ao Rei e seus C'avalhei
l'OS,

22 horas: Grandioso baile,
com anímacão de uma exce
lente banda' de música,

I'

I:

Fogo Simbólico na Capi�at
de mau tempo, sera con

duzido ao Ginásio Char-
les Moritz. ,

O Fogo Simbólico, que
este ano presta ho�ena
gem ao almirante Alvaro
Alberto e ao tricentená
rio de Laguna, de onde

partiu no dia 29 de ju
lho, com destino ao Rio
Grande do Sul, percorre
rá, antes da chegada a

Florianópolis, a grande
maioria dos municípios
do interior catarinense.

Fpolis, - (dícesc) - Já.
foram acertados os deta
lhes da chegada do Fogo
Simbólico da Pátria a

Florianópolis, em reu

nião realizada na sede da
Liga de Defesa Nacional,
setor de Santa Catarina,
sob a presidência do co

ronel Francisco Janone
Neto, 'O Fogo Simbólico
deverá ser introduzido às
18 horas do dia 6 de se

tembro, na Catedral Me
tropolitana e, em caso

Con�resse �e lu�erCDlose
e Ooen�as loráxicas em se
Fpolis , (Dícesc) - A

Federacão Brasileira das
Sociedades de Tuberculo
se e Doenças Respirató
rias dirigiu expediente à
Sociedade de Pneumolo
gia e Tisiologia de Santa
Catarina confirmando
para outubro de 1977, e�
Santa Catarina, a reali
zação do XVIII Congres
so Nacional de Tubercu
lose :! Doenças Toráxicas.
O presidente da Socie-

otas
BAILE nA
PRIMAVERA
Para o próximo dia 25 de

setembro, o grande baile da
Primavera com desfile de mo
das e grito de carnaval, Dei
xe a tristeza de lado e compa
reça, Promoção da GAZETA
DO VALE com a colaboração
da Rádio Clube de Gaspar,
Local: Salão do Colégio Frei
Godofredo, animação a cargo
do Grupo Som Seis me Itajaí.

-*-

ALIANÇA n:EiNOVADORA NACIONAL
Diretório Munâcipal'

Caixa Postal, 28 - 89110 - GASPAR�- Santa Catarina

EDITAL nE COmr.O:OAÇÃO DE
CONVENÇÃO MUNICIPAL

,

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Mu

nicipal da ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL-�ENA
do �nicípio de Gaspar, do Estado de Santa Catarina na

forma da legislação eleitoral vigente, convoca os senhores
membros do Diretório Municipal, Vereadores e os delegados
à Convenção Regional, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL,
a realizar-se no dia 22 de agosto do corrente ano de 1976,
tendo por local as dependências do Cine Moc'k, à Rua Coro

nel Aristiliano Ramos, n". '3(42, às 10,00 horas, nesta cidade,
para as deliberações da seguinte

.

'ORDEM DO DIA
Escolha de candidatos do Partido a Prefeito, vlce-Pre

feito e IVereado-res à Câmara Municipal, para as eleições do

dia 15 de novembro de' 1976,
Gaspar, 12 de agosto de 1976.

II HÉRCULES JOÃO DOS SANtrOS
I' Presidente da Comissão Executiva

BLUMENAU CORRETORA DE SEGUROS
SEGUROS EM GERAL

Rua 15 de Novembro, 534 - 21>.: andar - Edil. Albor

---;a: -

.L�t"
...
__��...�ante t::lU uaspar: Sr, FLAvIo RENATO H!EINIG

L----..-%�.----------------------------------�

dade em Santa Catarina,
Cid Gomes, enviou cor

respondência ao governa
dor Konder Reis, comuni-

.

cando a realização do con

gresso e assinalando que
"o apoio, bem como o

prest'ígio de Vossa Exce

lência, foram fatores de
cisivos para riosso Es'ta
doo ser distinguido coom_

essa Indicação, pleiteada
por in1ÍmeTQS estados do.
Brasil" .

Soc-a·s
BAILE DO TUPI
No próximo sábado no salão

do Colégio 'Frei GodQfredo o

Tupi estará realizando um

grandioso baile, e voce está
convidado a partícípar .

-*-

No dia 12 próximo passado
foi o aniversário do prefeito de
Gaspar sr, Osvaldo Schneider
"Paca", que comemorou com

��a c�urrascada com a par
tícípação de todos os funcio
nários da Prefeitura Munici
pal e dezenas de convidados ..

-*-

No último dia 12 de agostocompletou 'seu primeiro ani
nho de doce. vida, o garotinhoFernando, filho de Nelson eE,lza Mondini,
Ainda no dia 12, registrouse o natalício de dona Cláudia.Schramm,

o

,No �i� 13' transcorreu o aruversane, de dona M -I' B .

nhausen. ar 1 OI-

ALFAIATARIA E LOJA, GASPARENSE
Especializada em COIÚeeçÕfi, Armarinhos em geral, caleados e jóiasDe6Jde mil nerecentes e ge1igellta e nove crescendo, ajudalido Gasnae � ee�r_" escer e atendend

ALFAilATABlA E LOJA. GASPARIIS"SE DE PEDRO ZUOIIiI o melhor
Rua Ind. !OS� Bed� 273 - fone 32-2!-�O <:ASl"AR - S8.Rta Catarina

f JllllVW

..

....
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Fatos, Gente & Cia.
MnE E SEUS CANDIDATOS

OI Movimento Democrático Brasileiro, do Município de
�aspar, escolheu oficialmente seus candidatos para as elei
çoes de novembro. A escolha aconteceu no dia 6 de agosto,
no Salão de Convencões do Motel Paraíso dos Pôneis. Foram
convidados para a reunião apenas os convencionais e os can
didatos. Todavia, um bom número de amigos do Partido se
fizeram presentes para acompanhar DS trabalhos que trans
correram em clima de cordialidade, companheirismo e se
riedade. Os membros do Diretório e do Partido estrutura
ram a reunião com bastante antecedência, firmando posi
ções e solidificando o pensamento de unidade, maior res
ponsável pelo desenrolar dos fatos. Resultado: 2 sublegen
das para Prefeito e více-Prefelto e 27 candidatos, a vereador'.

--e--

Sublegenda MDB-1: Luiz Fernando Polli (para Prefei
to) e Dário Deschamps (para vice-Prereíto) . Sublegend,a
MDB-2: Bernardo Leonardo Bpengler (para Prefeito) e Pau
lo Antônio dos Santos (para vice-Prefeito). Candidatos a
vereador: Ursinus Schmitz (Belchior Alto); João Marceli
I!O de Souza (Quadro); Sérgio José da Silva (Poço Grande) ;
José Casas (Garuva e Gaspar Grande) . Elemar Feliciano

I
(Cananéia); Rogério José Olínger (Barracão); Ernesto Ar
nold (Rua Brusque e Centro); José Paulo Rainert (Rua
Brusque e Centro); Ronaldo Gaertner (Coloninha e Cen
tro); Henrique Deschamps ('Figueira e Bela Vista); Pedro
Bonifácio Werner (Lagoa); Gilson José da Silva (Rua Frei
Solano e Centro); Osvaldo Poffo (Rua Itajaí); Alvir Perei
ra (Rua Sete e Centro); Vitório Coradini (Gasparinho) ;
José da Costa (Rua Brusque); José Francisco Pereira (Cen
tro), Maria Teresinha Ramos (Gaspar Grande e Centro);
Antônio Pereira (Bela Vista e Belchior Baixo); 'Érico Ve
notte Filho (Centro); Nérsio Trindade' (Figueira e Centro);
Leopoldo Jacobsen Junior (Centro); Elpídio da Silva (Ar
raial). Os outros nomes ainda poderão ser substituídos:
por isso, não os publicamos.

--e--

O Partido, durante o processo de seleção de seus candi
datos, se conscientizou de um fato: a representatividade de
moerática. Assim, era necessário apresentar candidatos que
preenchessem vários critérios: a) candidatos de todas as o

rigens e cores; b) candidatos de todos os níveis de instrução;
c) candidatos de todas as regiões do Município: d) candida
tos de todas as posições sociais e classes profissionais; e)
candidatos de todas as crenças. É preciso oferecer ao povo
uma opção, não uma imposição. Por isso, as candidaturas
devem emergir de dentro do povo, não r'os supostos donos do
povo. A nossa crença na democracia Jão é vazia: ela parte
de princípios de vida para os nos?os atos �de existência.. As
sim acreditamos que nossos candidatos nao devem alimen
tar-se de sede de poder, mas de vontade de serviço. É o que
esperamos deles. '

--e--

Lamentamos apenas certas atitudes anti-democráticas

Lic

A RECEITA DO MELHOR

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU COMERCIAt
SOB A DIRE'ÇÃO DE TARCISIO
XAVIER WIESER COM O MELHOR

ATENDIMENTO.

�odovia J. L,acerda, 51 - fone 32·20·18.�,aspar se

DARIO ��SCHAMPS

e contrárias ao pensamento da Revolução de 64: por exem

plo') as tentativas constantes de demover candidatos de seu

compromisso para com o Partido. O MDB não cornpart'Ihacorri este tipo de politicagem: ele remonta às campanhas
pré-revolucionárias e se alinha ao comportamento de polí
ticos indesejáveis. Falaremos ma's, ainda.

--e--

;RiAPIDAS: Obras do Colégio Normal Frei Godof'redo
vão reiniciar. É a promessa que se cumpre. Uma pergunta:
e se a ,ARENA perder em Gaspar, fica garantida a continui
dade das obras? Tudo pode acontecer .• Acreditamos ho
nestamente nas promessas do Governador Konder Reis. A
creditamos, por isso, que realizará uma série de obras devi
das-ao nosso Município. De longa data. e Pe. Claudionor
Schmitt atende a comunidade de óleo Grande: a juventudede lá está satisfeita com seu trabalho. • Vitória Coradini
se mostra firme em sua campanha: poderá eleger-se. f)
Cancha de botcha, de propriedade de 'I'eresnha Gomes, no
Bairro.Bela Vista, foi inaugurada no dia 7, sábado: uma
maravilha de recanto para o encontro do pessoal do Bair
ro. e Prefeitura de Gaspar não tem condições de atender a
todas as estradas do Munícípio: poucos veículos e equipamentos. Por que a Câmara de Vereadores (bancada da A
REiNA) rejeitou o projeto de lei para aquisição de novas
máquinas e veículos? (9 Volto a repetir: Sociedade Alvorada
se encaminha para melhores dias - graças' ao pulso firme
de sua Diretoria e de todos os sócios que colaboram. • Se
gundo recentes informações, Belchior Alto poderá receber
linhas telefônicas. Assim seja. c& Frei Geraldo FreibergerInicia curso de religião (atualização religiosa) para' os pa
roquianos de Gaspar. Uma excelente iniciativa do Vigário.
o Segundo alguns arenistas, o nome de Luiz Fernando PoI
lli está enraizado demais no meio dos eleitores. • ARENA
de Blumenau tem três candidatos a Prefeito. Tarde demais.
• Jornal "O Estado de São Paulo" sacudiu o país com uma
série de reportagens sobre super-funcionários: há salários
ganhos mensalmente, que um operáro somaria com 28 anos
de serviço ininterruptos. Alguma coisa está errada: e o go
verno federal já está procurando corrigir os exageros. De
repente, ressuscitou-se uma palavra arquivada: mordo
mia. Como ela é real no seio público! e FURB inaugura,
no próximo dia 19', o seu computador eletrônico Univac-
9.300. • . Diretorias de Sindicatos não percebem salários, a
penas gratificações correspondentes ao serviço de que se a
fastam para exercerem suas funções: o esclarecimento é do
Dr. Rufino. Milton Pompeu ameaça a FURB com CP!.
Vamos jogar na Boloteca! :-:� Os Jogos Olímpícos interna

cionais mostraram uma verdade: pessoas humanas não po
dem ser manipuladas como objetos ou máquinas. A tradi
ção cristã sempre insistiu nessa verdade, nem sempre pra
ticada por cristãos, (9 Frase da semana: "Há qualquer coi
sa no ar além dos aviões da VARIG" (paráfrase sobre Apo
relly) .

j ,�; �(m
·

�rde"._:Y I
-

"'1;,.",

Agropecuária Ltda: b

Zelando permal'lentemente para maior produção de lei
te e para melhor conservação de seu rebanho.

Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajaí, de CON
T1BRASIL, RAçõES E CONCENTRADO,S.

Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda. - Rua
Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu
be 25 de Julho) - BLUMENAU-SC .

. '
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JUIZO DE DIREITO m'A
COMARCA DE GASPAIR

EDI'DAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS,
INCERTOS COM o. PRAZO DE 20 DIAS

o doutor Eleazar M. Nascimento, JUiz de Direito da
Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma
da lei, etc ...

FAZ SABER a quem o presente edital com o prazo de
20 dias vir ou conhecimento tiver, que por parte de JOCÉ
LUIZ ZEFERINO, brasileiro, casado, lavrador, 'residente no

munícípío de ilhota, no lugar denominado Minas, nesta Co

marca, foi requerida a Ação de Usucapião sobre o imóvel a
baixo descrito: Uma área de terras com 273.680.,00 m2 (du
zentos e setenta e tres mil, seiscentos e oítenta metros qua
drados) de forma irregular, distante 500,00m (quinhentos.
metros), da Capela do lugar Minas, com .as seguintes medi
das e confrontações: Frente ao oeste, com a Estrada Geral
de Laranjeiras do Sul, medindo aí 440,00m (quatrocentos e

quarenta metros), Fundos ao Jeste, com terras de Manoel
de Oliveira, com 440,00m (quatrocentos e quarenta metros).
Extrema ao norte (lado direito), com terras devolutas, me
dindo em linha reta, sentido oeste-leste, 521,00rp (quínhen
tos e vinte 'e um metros) . I quebrando em linha reta, no sen

tido sul-norte, com 220,00m, (duzentos e vinte metros), e

novamente no sentido oeste-leste, medindo aí 264,00m (du
zentos e sessenta e quatro metros). Extrema ao sul, (lado
esquerdo), com terras de Pau10 Roncalio, medindo nC'-sen

tido oeste-leste, 160,00m (cento e sessenta metros), que
brando, em linha diagonal no sentido sul-norte, com 231,00
m (duzentos e trinta e um metros), e novamente em linha.

, reta no sentido oeste-leste, medindo aí 555,00m (quinhentos
E! cincoenta e cinco metros) . Na referida ação foi proferido
o seguinte despacho:

U

1. Designo o dia 27 de setembro de

1976, às 14 horas, para a audiência de justificação de posse;
2. Cite-se pessoalmente os confinantes e por edital os réus
ausentes, incertos e desconhecidos com prazo de 20 dias
contados da primeira publicação no D. da Justiça, afixan
do-se cópia no lugar de costume. 3. Oientifique-se por car

ta, para que manifestem interesse na causa, os represen
tantes da !Fazenda Pública da União, do Estado e do Muni-

. cípío , 4. Intime-se o M. Público. 5. Intime-se as testemu
nhas arroladas, bem como os requerentes, através procura-

9or. '� 0�.08.76 (as) Eleazar M., Nascimento, Juiz de Di
reito

n

.' Para que chegue ao conhecimento de todos, mandou
(1) MM. Dr. Juiz expedir o presente, que será afixado no lu

gar de costume, e publicado na forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Gaspar, aos nove dias do mes de agosto
de nill novecentos e setenta e seis. Eu, Eulina Ladew'ig Sil-

veira, Escrivã, o .escreví. .

, . ='. .El'eazar M. Nascimento
Juiz de Direito,

Sefviço Autênomo Municipal
de Água e Esgoto

, �,

Admims:tmdo pela Fundação Serviços de

Saúde Pública

Gaspar r- Sapta, Catarina

O Servico Autônomo Municipal de Agua e Esgoto -.
SAMAE ,- de Gaspar comunica que está aberta, cop} realí

zação prevista para o dia 27 de agosto próximo a TOMADA
DE PREÇOS n". GAS-03j76 para aquisição de tubos de ...

PVC e conexões.
Os interessados encontrarão a sua disposição, diaria

mente das 09,00 às 12,00' horas: e das 14,00 as 17,100 horas, na
sede do SAMAE à Rua CeI Aristiliano Ramos, 511 - 10.

'andar - fone i2�233 - Gaspar, Santa Cata.riria, o Edital

e demais elementos íntormatívos.
Para obtenção do Edital será cobrada uma taxa de Cl'$1

25,00,
Gaspar-SC, 10 de agosto de 1976

E!ngO, AI-�ington S.L, de Alencar
Diretor Geral do SAMAE (

SIVALDO
. �

,
,

REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES
.

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

Mão de obra especia1izada
Rua J0sé Honorato Müllj:!r, 145 - Telefone 32-215é

Com Aldo Pereira - Gaspar-Se

aace com nova
diretoria'

IrlH/�,GAMBA
� Telefone 32-22.67 - GASPAR

30 ANOS FABRICANDO MÓVEIS DE TODOS OS TIPOS PARA SANTA

CATARINA - PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL.

-

.-

CEVAL agro industrial s.a,
·

CAiXA POSTAL45 89110 GASPAR,sc-BRASIL
I

'

... ... ",,,,

Foi eleita em Assembléia
�eral Ordinária, no, último
dIa, 7, _a nova, Diretoria da As
sociaçao Atlética CampestreCevaI, que regerá os destinos
daquel� entidade nos próxímos dOIS anos, que é a seguinte:

Presidente: Júlio César Jun
kes; Vice-Presidente: José Ài
r,es Costa; Secretária: AngelIta C�a?dete Spengler;, 20.Secretano' SérgI'o = b tW Idrí

.

na er oaI ncn, Tesoureiro' H '1'José Bernz· 20'
. � 10

M'
.

, . TesoureIro'ano Celso Junkes' D' to'd ffi'J,.. ,', Ire r
e.,.I!I,>:>portes: OU Alberto

K:ruge�; Diretor de Patri�Ô�'ruo: ,SI�Plício Olim.pio Barbosa, DIretor Social' C ,I

Alberto Pint .

. ar �OS'
. arelll.

BENEFICIA�DO S'OJA
, .

PARA O BRASIL INTEIRO.
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Junta do Servi�o Militar �c Gaspar·
NOSSO ENCONTRO (

courtê, HerIindo 'da Silva,
Domingo dos Passos Adão,
Aristides Cândido, Antonio
Celso Chiminelli.

J8M. de Gaspar- ,

SC, em 12 de agosto de 1976 .

Luiz Fecnando Poli
Secreto. da JSM.

A Juntá do Serviço Militar
de Gaspar, solicita o compa
recimento com a máxima bre
vidade possível os cidadãos
abaixo relacionados:
Décio Roncaglio, Antonio

oar.os Pereira, Gessi Nasei
mento, José Manoel B'ten-

Confortados pela fé na fu
tura assuncão.

.

Festa da"Assuncão de' Mar
na ao céu. Celebramos este
acontecimento no dia 15 de
agosto,
O Evangelho, (Lc 1,39-56),

n.os conta o encontro de Ma
na com Isabel, e o Cântico
do Magn1fieat, Encontro que
resume todo o encontro do
homem com o mistério de
D�us, A festa da Assunção

• nao celebra só a entrada de
Maria em corpo e alma no

céu, mas celebra também a
vitória do homem na vitória
de Maria. E enquanto não

cheg�m,os lá, a Assunção pa
ra nos e um marco certo de
um momento por onde pas
saremos.
Isso vem muito bem ex

presso no final da' oracão
que o papa Pio XII rezouno
dia em que proclamou o dog
ma: "Cremos que, na glória
em que reinais, vestida de
sol e coroada de estrelas, vós
sois, depois de Jesus, o gozo
e a alegria de todos os anjos,
de todos os santos, e nós, cá
na terra, onde Isomos peregri
nos, confortados pela fé na

futura ressurreição, para vós
volvemos nossos olhos: vida,
doçura e esperança nossa! A
traí-nos com a suavidade de

vossa voz para mostrar-nos,
um dia, depois de nosso exí
lio Jesus, o fruto bendito do

vo�so ventre, ó demente, ó

piedosa, ó doce sempre Vdr;
gem Maria!" A A,ssu:r:-çao e

um privilégio todo sm�ular
de Maria. Mas é 'Uma figura
do que está prometido para
toda a Igreja. (RC - Julho

Agosto, 1976 pg. 3). ,

N0ssa Senhora antecipa o

que deve acontec,er cono�c?
Ela já chegou � perfelçao
máxíma da tgreia. Temos

pois, nela, um ,rnod�IO. ,

Maria teve fe. VIveu aA fe

até as últimas cons.equen
cías. Aceitou o <1,�mvIte .�e
Deus para ser a mae de Cr 1S

to cumpriu fielmente esta

vo�ação, Ela sabia da gra�
de vocação que t�n?�. AceI

tou todos os sacl'lflCIOS e so-
f

frimentos que esta grande
missão trouxe consigo. Ela
deu-se totalmente em holo
causto a Deus. Deu-se total
mente, por amor a Deus'. O
egoismo não a conseguiu do
minar por nenhum instan
te. Ela era toda símp'Icida
de. A'apresentação de seu fi
lho no templo não se reves

tiu de nenhuma pompa ou

distinção. Cumpriu sua 0-

brígação com o Templo e

com a lei de Moisés. Quando
iam ao templo para rezar,
iam em grupo, como era o

costume do povo modesto.
Nunca pensou em fazer com.

que Jesus fôsse o "tal".
Nós, em nossa vida somos

apanhados muitas vezes por
um egoísmo sem nos darmos
conta disso. Não poucas ve

zes há cristãos que fazem de
sua Igreja não uma comuni
dade de amor, mas um bal
cão onde se compram privi
légios e favores. Julgam que
tem direito de exigir certos
favores porque deram algu
ma vez uma colaboração se

ja em trabalho ou dinheiro'.
Daí surgem conflitos na i

greja e muitos acham que
estão sendo injustiçados.
Outros, por algum motivo
qualquer acham que estão
dispensados de certas obri
gações que a Igreja exige.

AVI S O

I

Gelásío Reinert
Norberto A. K. Junior
Pedro Paulo M. de Souza
Celeste Cezar
OIsny Antônio 'FeIky
José Roberto Demmer
Annibal José da Silva
Ademir da Silva
Ambrosio Kank
João Carlos Teixeira
Osvaldo da Silva
Roberto Rogério Becker
Almiro José Scottini
Osvaldo Pereira
Blasius Knoth
Nelson Bernardi
Orivaldo José Domingos
Braz Censf
Vilmar Testoni
Pedro José dos Santos
.José Cláudio Berti
José Rogério Passos
Adolfo Stiehler
.rSM. de Gaspar-Se, em

13 de agosto de 1976.

Luiz Fernando Poli
Secreto. da JSM.

A Junta do Servira Militar
de Gaspar, solí cita ·0 compa
recimento com a máxima
brevidade possível os cida
dãos abaixo relac'onados ,

Antônio Xavier Spengler
Cuniberto Francisco Kuhnen
Francisco Celso, de Oliveira
Jacó Schmitt
João Medo
José Cartos Dagnoni
Luis Cláud'o Reinert
Nelson�arb�eri
Pedro Nicoletti
Pedro Paulo Wilvert
Rolf Manke
Vilmar Uller
Juscelino Coradini
Agenor A. do Nascimento
Antônio Luis de Amorim
Arnaldo Mittertein
Francisco Evaldo Andrietti
Maru Müller
Darci Pa\lio Prebianca
Elimar Manke
Francisco Solano da Silva
José Francisco Vieira
Carlos Pereira

Serviço VolkswagenMuitas vezes é preciso fa
zer um exame de consciên
cia para distinguir o certo
do. errado. A Igreja não é lu
gar de negócio. Não é passa
rela .. Não é lugar de distin
ção social. Não é lugar, para
"aparecer, Quando estamos
na igreK devemo-nos esfor
çar para sermos iguais, Se
nem a Igreja conseguir cum
prir o mandamento de Cris
to que diz '

Amai-vos uns aos

outros", "Lavai os péus uns
dos outros", então, onde ire
mos encontrar .. , ? No cemí
tério ? Nem lá há igualdade.
Basta olhar os túmulos se

I ._,

bem que por dentro é tudo
igual.

..CUM[BCIAL. SkljAUB.l&K. JTDA.
II Rua Itajaí, 1'3173 - BLUMENAU - Sta. càt-a�:ina

I��:_----------------------------------�--------��'
�

'- '�

F. Geraldo
Freíberges..

S.A.
ex. Postal, 2.5 - Fenes: 221S-2225

Rua P. Leopoldo SChramm, 418/499

GASPAR - Santa €atarilla
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INFORMAtiVO DA CAMARA
MUNICIPAL DE GASPAR

s

REIVINDICAÇÕES - O vereador Antonio D'onísío sa-
beI soíícítou ao Chefe do Poder Executivo, através de indica
ção Q a:largamento e cortes de curvas na estrada situada na

ioc�lidade de Águas Negras, neste Município, do início até
as terras do sr. João Procópio. Por sua vez o vereador Os:
mar Melato solicitou a macadamizacão da estrada que da
acesso à olaria do sr. Irineu de Souza, na localidade de Bar
racão, Estas solicitacões foram enviadas ao sr, Prefeito Mu

nicipal, para tomar as providências necessárias.
VEREADOR PEDE ESCLARECIMElN'I'O - Fazendo u

so da palavra, na reunião ordinária do dia 10 do mes em

curso, o vereador Osmar Melato, solicitou ao Presidente des
ta Casa Legislativa que enviasse um ofício ao sr, Prefeito

Municipal, pedindo esclarecimentos sobre o não atendimen
to da Indícacão n". 05/76 de sua autoria, datada de ", ...
24,02.76, que solicitava a macadamização da Estrada RM-

71, no trecho compreendido entre a propriedade do sr. Teo
doro Melato até as terras do Luchini, na locafídade !!Ie Bal:
racão, pois já são decorridos cinco meses e nenhunrã provi
dência foi tomada neste sentido. Continuando o vereador
Osmar Melato, manifestou-se pezaroso, dizendo, que de na

da adianta\um vereador entrar com-indicações reivindican
do para o bem da comunidade, e serem estas reivindicações I

I aprovadas por esta casa Legislatíva, se o Chefe do Poder E
-xeêuüvo não as executa. Gostaria de saber o por que do não
atendimento, uma vez que esta estrada está incluída no pla
no Rodoviário Municipal, e encontra-se em péssimas condi-
ções de tráfego, causando problemas a seus usuários, Este

pronuncíamento obteve o apoio dos vereadores Osvaldo Pof
fo e Henrique Deschamps ,

;FROJE'DOS DE LEI - Novos Projetos que dão deno
minação à vias públicas deram entrada nesta Casa Legis
lativa, sendo de autoria dos vereadores Henrique Deschamps
e Osvaldo Poffo. As ruas localizadas no Bairro Bela Vista,
perto da Escola de Procópio levarão os nomes de Rua João
José Schmitz, Rua Clara :Schmitz e Rua Teobaldo Des
charnps, correspondentes aos Projetos de Lei nvs. 16, 17 e

18/76- de autoria do vereador Henrique Deschamps. E le
vará o nome de Rua José Flores AyTOSO, a via pública, últi
ma tranversal à esquerda no final da Rua 7 de Setembro,
correspondente ao Projeto de Lei n". 19/76, de autoria do
vereador Osvaldo Poffo.

'

AS PLACAS - Tendo em vista os inúmeros Projetos de
Lei que dão denominação à vias púbhcas, o vereador Celso
Huber solicitou novamente ao Chefe do Poder Executivo, a

través de ofício que lhe foi enviado, que procedesse a colo
cação das placas indicativas para as ruas que já possuem
denominação.

ICURSOS DO IBAM - A Câmara Municipal recebeu
correspondência do Instituto Brasileiro de Administração
Munidpal (IBAM), enviando formulários para inscrições
em cursos que fará realízar de interesse municipal, Os cur
sos ora mencionados destinam-se a chefes de set-ores respon
sáveis pela fiscalização de obras, e fiscaís de obras munici
pais, Tecendo comentários sobre o assunto, o vereador Cel
so Huber disse que estes cursos deveriam ser feitos pelos
funcionários da prefeitura, pois são cursos inteiramente
gratuitos e feit-o por correspondência,

_�!.:Ir'T".�,

Viação Verde Vale

CRESCENDO PARA MELHOR
SERVIR voes.

IMPRESSORA GRAFICART LTOA.
Sucessora da
GRAFICA GASPAiRENSE LTDA.

IMPRESSOS EM GEFtAL,

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

V'I S 1 T E O

l r
\

Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz de Gaspar.

Relojoar'a e tica Ernesto

'�
--------------�------�-------

AGORlA LEIA UM C(}NSEL,HO DE UMA DONA DE CASA QUE ENTENDE DAS· COISAS:

Jóias - Relógios '- Óculos
A!rtigOS para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI, Aliistiliano Ramos, 522 - Caixa Postal 53
�

Fone: 32-2203 - GASPAR - SANTA CATARINA

...............

"Não adianta procurar,'
melhor que CAFÉ BEDUSCID,
você não vai encontrar.

afê s hi
Rua Augusto Bedusclll 59 - GASPAR-SC.
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Governo cem o
0' Governo Konder Reis, a

través do Departamento de
IEstradas de Rodagem, conti
nua a sua missão de dar a San
ta Catarina um completo sis
tema de estradas. Visa comisso redimir o Estado das limi
tações rodoviárias que ilha
vam as diversas regiões cata
rínenses.

Num Estado em que as potencialidades econômicas e
ram quase que segregadas

lano de Ação Rodoviário
uma das outras, pela falta de
artérias- que cumprissem um
melhor entrosamento, graças
a um plano bem elaborado,
será dentro em pouco uma só
máquina com suas peças in
terligadas alcançando o desen
volvimento almejado. "

Nesse intuito, foram cele- '

brados diversos contratos pe
lo DER/SC, representado por
seu Diretor ArÍtônio Carlos
Werner, com firmas Emprei
teiras:

Concurso �ara fiscal �a fazen�a
À Secretaria da Administra

ção, juntamente com a Secre
taria da Fazenda, anuncia queestão abertas as inscricões ao
concurso público para Fiscal
de Tributos Estaduais. O con
curso, com 43 vagas distribuí
das para 31 cidades, destina-

Prossegue
'o Plano
Rodoviário
Novos convênios, no valor

de Cr$ 176 mil, foram assina-.
dos na última semana entre o

BESC Clube e diversas enti
dades assistenciais catarínen
ses, no gabinete do presidente
do BESO, Jorge Konder Bor
nhausen, que presidiu a sole
nidade.
Foram benefi.ciados a Asso

ciacão dos EX-Combatentes do
Brasil; Feira da Providência -

Barraca de Florianópolis. As
socíacão Espírita Lar de Je
sus; Asilo dos Velhos de Bra
co do Trombudo; Grupo Escol
teiro Leões de Blumenau e as

sociedades !Esportiva 25 de Ju
lho, Vasto Verde e outras.

se a brasileiros natos ou na
turalizados, com idade míni
ma de 18 e máxima de 45 a
nos (dispensados desta exi
gência os ocupantes de cargo
ou função pública). que te
nham concluído em nível su
perior o curso de Direito, Eco-·
nomia, Finanças, Administra
ção, Ciências Contábeis, ou
ainda, que sejam oficiais do
Serviço de Intendência do E
xército, Marinha ou Aero
náutica.

Em Florianópolis as inscri
ções poderão ser feitas no Ins
tituto Técnico de Administra
ção e Gerência, à Rua Viscon
de de Ouro Preto 87, no horá
rio compreendido entre às 8 e
12 horas e das 14 às 18 horas.
Nas demais cidades, na sede
da respectiva Inspetoria Re
gional de Tributos Estaduais,
entre as 12 e as 18 horas. No
ato da inscrição, o candidato
deverá apresentar um atesta
do de antecedentes políticos e

sociais, fornecido pela Dele
gacia de 'Ordem Política e So
cial, uma f�ocópia autentica
da da carteira de identidade,
duas fotos 3'x4 e pagar uma
taxa de inscrição de 150 cru-
zeiros .

>

I .q II{

- Prestação de serviços, de
sondagem rotativa em pedrei
ras na Rodovia SC-280, trecho
Campo Alegre-Pirabeíraba..
contrato efetuado com a Fir
ma P" anísul S. A. Planeja
mento e Projetos;

. - Coritrato com a Frrma
Hayashí & Cia , Ltda., para a

execução de complementação
de aterros, obras de arte cor
rentes e serviços complementares na Rodovia SC-486 tre
cho Itajaí-Brusque;

- f) Para a execução das
obras de pavimentação à lajo
tas de concreto no acesso Pa
panduva-BR-116, com a Fir
ma Octávio Colladel Possa
maio
g) Para a construção de

uma ponte em concreto ar
mado com 24 metros de com
primento por 8,60 metros de
largura sobre o Rio Santa Lu
zia, no trecho, Ituporan-ga-Vi
daí Ramos, com a firma Cons
trutora Parcat Ltda.

s
TALÃO DE CHEQUES
RlOlUBADO
As casas comerciais de

Gaspar E' cidades vizinhas es
tão send(yalertadas quanto
ao roubo de um talão de che
ques, do BRADESCO, de pro
priedade de ROMILDO AN
TONIO FERRI.
O talão foi roubado do por

ta-luvas de seu carro e sabe
se que o larápio já teria ín

I clusive emitido alguns che
ques do referido talão, que
tem o número 4675-2.
Qualquer p'sta poderá ser

fornecida à agência do Bra
desco de Gaspar ou à Delega
cia de Polícia.

-*-

na referida empresa.
-'Í'-

VENDE-SE
Uma casa de madeira

7mx11m com terreno de
15mx25m a 3km do centro
de Brusque, no asfalto de 1-
tajaí. 3 anos de uso.

-*-

Uma casa na praia de Gra
vatá, chalé, 7rnx9m, terreno
de 13mx25m, 1 ano de uso a
50m do mar, tratar na Pada
ria Vanzui ta.

-*-

Uma casa de madeira em

Navegantes, 9mxllm, com
terreno de 15x25m, frente
para o mar a 50 metros do
Aeroporto. Tratar na Pada-
ria Vanzuita.

'Il'üCUl\'llElNTOS -*-
PERDIDOS Terreno medindo 61mx70Felício dos 'Santos perdeu m bem no trevo de Joinvílle,sua carteira "de motorista e área própria para instalaçãocertidão de nascimento no de indústria.
trajeto Viação Verde Vale a-: Quem por ventura tiver enté Blumenau, provavelmente contrado os referidos do
no interior de um ônibus. cumentos poderá entregá-los

Iurista cafarinense atacado no Rio
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GãsparCásas Ué
--

tõle,tânciã fecfiãilasseõáôestãõ em
DRP, motivo �orque o delega-' ma não preencha os requisitos
do de polícia resolveu fechá- legais, poderá também ser
las. fechada. A autoridade escla-
Por outro lado, o titular da rece finalmente que tais medi

DRP de Gaspar esclareceu que das não se revestem de prece
está procedendo investigações, dimento de cunho particular
para saber se é le!Z'lI ou não a ou mesmo político, muito pelo
sítuacãc de uma ou tra casa de contrário, visam tão somente
tolerância situada igualmente atender os insistentes apelos
na Rodovia Jorge Lacerda, em feitos pelos moradores das
Poço Grande, próximo ao pe- I

rímetro urbano e dirigida por
sua proprietária. Caso a mes-

proximtdades das referidas
casas que se acham bas.anne

prejudicados. Isto não quer
dizer, fez questão de salieü�fU
o -delegado, que sejamos con

trários a quaisquer tipos de

diversões, porém que sejam sa

dias e de conformidade com a

Iei, concluiu.

A GAZETA DO VALE publi
cou na última semana uma
nota sobre o' .fechamento de
-easas de tolerância na locali
dade de Figueira. Em contato
recentemente mantido pela
-nossa reportagem Com a au
toridade poJi.cial local toma
mos conhecimento que as re
feridas .casas estão funcionan
do desde seu aparecimento em

condições ilegais pois não têm
a devida permissão da 3a .

J!!

as
- o Presidente Ernes

to Geisel assinou decreto
que delega competência
ao Ministro das Comuni
cações para autorizar au
mentos de potência de
correntes do plano básica
ele distribuição de canais
de em'ssoras de rádio em

ondas médias.
- 'O Banco Mundial

manifestou interesse em

abrir línha de financia
mentos para projetos in
dustriais do setor de fer
tilizantes, no Nordeste.
Com esse objetivo está le
vantando as potenciali
dades do mercado consu
midor.

"8'"" Abatedouro "locali
zado na cidade mineira
de Visconde do Rio Bran
co está enviando para o

Kuwait, carne congelada
de frango. Remessa faz
parte de um contrato fir
mado para entrega de
duas mil toneladas do
produto no decorrer des
te ano.
- ISegurados indivi

duaís do INPS têm prazo
até 16 de agosto para re

tificar salário-base. Es
tão incluídos autônomos,
segurados empregadores
e facultativos, levando-se
em conta a situacão do
salário-base' existente em

setembro de 1973.
- Em Santa Catarina,

a Fundação de Amparo a

Tecnologia e ao Meio
Ambiente assinou dois
conventos, no valor de
c-s 1.200.000,00. Vai
realizar estudos econômi
cos indispensáveis à pro
gramação de tecnologia
e meio ambiente, no Es
tado.

ce tro
a' o·ova,

n mar
.

-?lt�--t;?��\;,
'r-

,-

"a-úd:e '�nv sUo
r -2 1,7'

em qui am�ntos

- o Conselho Federal
de Cultura acaba de lan
çar a publicação "Aspec
tos da Política Cultural
Brasileira ". A obra retra
ta a cívílízacão brasileira
- a indígena: a européia
e a negra no campo cul-
tural.

,

,

A Çompanhía . de
Louças Sanrtár'Iaa 40 Sul,
que pertence ae grupo
LAFRARGEl, vai instalar
uma nova fábrica na ci
dade gaúcha de São Leo
poldo. Em área de 18
mil metros quadrados,
produzirá 50 por cento
da louça sanitária consu
mída no Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e
Paraná.

o representante da Divisão
Nacional do Câncer, responsá
vel pelo Núcleo .lJenttal de
Controle do Câncer da Se.cre
taria da Saúde, Diogo Ney Ri
beiro, informou que foram in
vestidos Cr$ 526.381,74 na a

quisição de material perma
nente e equipamentos para a

Maternidade Carmela Dutra,
de Florianópolis; Departa
mento Autônomo de Saúde
Pública; Hospital de Caridade
da Capital e Hospital Santa I
sabel, de Blumenau ,
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