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o bárbaro crime cometfdn
em Ó1eo Grande no iUtim:o do

mãngo, deixou a população
gasparense tão revoltada qu.an
to comovida, pois a vítima, a
lém de ser um bom profíssío-

d F
·

h
nal era um bom amigo de to-

. dos, que P{)l' isso o tinham em

a morte e ln o alta considel:ação. !i�ho mor-

, reu de maneira estúpida, cruel
e covardemente assassinado,
deixando seus familiares e a

migos somente com a imensa
saudade e com a certeza de
que a justiça será feita e o

responsável pOI' tão bárbaro
crime será julgado e puu'ão ,

Nesta edição, A GAZET1\ no
VALE destaca os aspectos
mais importantes dos fatos
relaeionados com o infausto
acontecimento. Leia na pági-
na 3.

: , A população chora
I
I
j

_estupid ente
•

oassassi
Na foto: Finho que morreu assas inado

a
Será realizado neste domin

g-o as 15 horas, no Estádio RU
berto Gaertner,' o clássico Tu-

1Ji e Gasparense, tradicional
e:m nossa região. Este jogo é
válido pelo campeonato -da
LBF e de uma maneira geral
sarvírá para movimentar -os

d1espurtistas de Gaspar , A es

ealação das equipes ainda não
roi fomecida, mas sabe-se que
díieões amplas de chegar a vi
tciÍos os dois clubes têm con

f:lória pois ambos vêm, com
forca total em busca de um

trniruo, de muita Importân-

cia para qualquer deles.
O Gasparense até o momen

. to realizou duas partidas, uma
fora e outra em casa, conse

. guindo -em ambas apenas em

patar, ,ficando assim com dois
pontos perdidos e 2 ganhos.
O Tupi, clube que está rees

truturando o time depois de

alguns anos afastado das' li
des, esportivas volta bastante
animado com bons atletas; já
disputou três partidas, uma

íora e duas em casa, sendo
denotado nas duas primeiras,
talvez mais ,_pela falta de SOl'-

------------------�-----------------�[,

A a

A Convenção municipal da
Arena de Gaspar homologou
as candidaturas à Prefeitura,
'Vice e vereadores, com vistas
as eleicões de 15 de novem

bro, Ficaram definidas duas
chapas para concorrerem a

Prefeito e vice, formadas por
Sany Donald da Silva e 'Fre
derico Guilherme Kehn e a

outra por Raul Carlos Spen-

DC' c

gler e Francisco Hostin, cada
uma delas recebendo 13 votos
dos convencionais, registran
do-se ainda dois votos impug
nados.
Concorrendo a uma cadeira

no Legislativo foram homolo
gados os nomes de Antoni o
Dionisio SabeI, Antonio San
são, Célio Jeronimo Bornhan
jen, Celso Huber, Evelás'o da
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te, mas conseguindo vencer a

terceira partida, diga-se de
passagem, pelo fácil escore de

quatro tentos a zero contra o

XV de Novembro de Indaíal
no úâtimo. domingo (ESte re

suâtado faz com que o Gaspa
rense penha. sua barba de mo- .

lho) , Conforme declarações
da diretoria e treinadores do
Tupi, o clube.deverá jogar pa
ravencer, quiçás surpreendeu
do o adversário que vem hei
nando em conjunto-há bastan
te tempo, já tendo inclusive
participado de vários outros

•
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campeonato, sagrando-se cam

peão da Taça Centenária de
Jaraguá do Sul.

.

Grande legião de torcedoras
de ambas as equipes, sem dú
vida alguma estará invadindo,
os portões do estádio na espe
rança de presenciai' um bom
futebol que parece finalmente
voltar a Gaspar e quem sabe,
d�p'lmd�nd{) pos • esforços de
cada equipe e sua díretoría,
nossos clubes inclusive não es

tejam no prôxímo ano parti
cipando do campeonato cata
rínense .

a .. e.' a
Silva, Herculano Weber, Her
nâni José Pamplona, Lauren
tino Schmith, Manoel Venera;
Rui José Heusi Zimermann,
Santo Gonçalves, Teodoro Mel
latto, Vicente Pascoal Sch
mitt, Vilardino da Cunha, Pe
dro SabeI e Henrique José dos

, Santos,
'Dr,,' outro lado o Movimen

to Arenista Jovem de uaspar

Baile da Primavera
Desfile de modas e Grito de nos majestosos salões do Co

Carnaval são as atrações que légio Frei Godofredo, com a

maís se destacam dentre tan- música do conjunto Som Seis
'tas outras programadas para. de Itajaí, ,co�siderado pela cri
G) grande Baile da Primavera tíca especl�llzada um, dO,s me
a ser realizado em Gaspar no lhores conjuntos mUSIca:IS do

])J:lóximo dia 25 de setembro Vale do Itajaí.

j
lançou Luis Cartos Spengler,
Marcos Sabel, Paulo Roberto
Zimermann, Silvio Dagnoni
Viirginia Ana Zimermann .

'

A convencão da. ARENA de
Gaspar contou com a presen
ça do Secretário de Governo
Albino Zeni, representando I)
Governador e dos deputados
JuJin Cesar vic=-prestdenta da
ARElNA catarinense e Abel Á
vila dos San tos ,

PROJETO DO PREFel TO PARA REMODELA-�
çÃO DE ILUMINA çÃO PUBLICA

pública. Ainda as ruas seeun
dárias também serão ilumina
das,
O prefeita pretende tlumt

nar .4.,50�lU, «lli estensão, que
cobrirá quase todo o períme
tro urbano gasparense ,

o Prefeito diz que depen
dendo da aprovação da ban
cada arenista, as principais
ruas da cidade de Gaspar po
derão ter mais: segurança, pois
está na câmara o projeto para
remodelação da Ilumínação
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Gazeta
Amanhã haverá festa ria ca

pela Santo Augustinho, IDea
lidade de Poço Grande Fundos,
mais conhecido por Macucos.
Haverá churrasco, galinha

assada e muitas atrações. Du
rante todo o dia haverá as
mais diversas atrações. Não
percam.

"

FESTA
A tradicional festa anual do

Grupo Escolar Ivo D'Aquíno,
tem seu início previsto para o

próximo dia 10 de setembro.
Haverá jogo de bingo, chur
rasco, excelente serviço de bar
e cozinha e diversões' em ge
ral. Ainda em beneficio da
festa será feita uma rifa de
uma geladeira e um I iqu idifi
cador. Para o dia 11 uma

gostosíssima gatinhada com
polenta.

-0-

ALVORADA
Grande é a expectativa em

relação ao já tradicional bai
le das debutantes da Socieda
de Cultural e Recreativa Al
varada. As ínscricões estarão
abertas até o dia "9 de setem
bro, e poderão ser feitas na
residência do presidente do
Clube dr. Valmor Beduschi,
com sua esposa (Dna Zita) .

-e-

RlAPIDAS
Dr _ Walmor Beduschi aní

versaríu dia 25 de agosto úl
timo, e comemorou com ami
gos em sua residência. Ao dr.
Walmor os votos de felicida
des.

Foi perdido a carteira de
motorista e demais documen-:
tos pertencentes ao sr , FeUcio

1
EXPEDIENTE

1
,I

GAZETA DO VALE

Proprtedade da Eimpresa .

Editora Gazeta cio Vale

eGC - 83109-926/0001-4'7

Du'etOI':
�::,vi{) Rangel Figueiredo

� Circula nos municípios de:

GASPAR, Blumenau, ilhota,
Itajaí e Brusque.

Endereco-Sede
'Gaspar: má Aristiliane
Ramos, 23 - Ox. PestaI 73

I

Impresso nas oficinas grá
ficas do LUME, Blumenau.

Social
dos Santos, pede-se a quem
encontrar a gentileza de en-.
tregar na Viação Verde Vale,
em Gaspar.

No próximo dia 18 e 19 de
setembro o décimo Festív.d do
Chopp do Vale do Itajaí, pro
mocão do L'ons Clube de 'I'im
bó.�Você está convidado a co
nhecer o maior festival de
chopp da América Latina.

-.-'-

GASPAR
CO_ STRUINDO'
A P ucos dias vimos inaugu

rar em Gaspar a nova INSTA
LADORA OSMAR. Em breve
estará sendo inaugurada a

INSTALADORA GASPAREN
SE, \t.nl pré -

o enorme, com

quatro pavimentos que além
. de excelente prédio paI'a co

mércio, terá váafos aparta
mentos. Quase em �àse de
conclusão, a moderna PADA
RIA E LANCHONE'IlE ALFA,
na esquina da o,oralicio Gar
da com a rua São José, pro
priedade do SJ.'. Osmar de Al
meida. TORR.EFAÇÃO E CA
FÉ BEDTISCHI terá novo pré
dia, à rua Itajaí , A progres
sista empresa do Sr. Dario Be
dusohi, que está "inclusive com
nova e modernfsstma maquí
ruuia. O POS'TO TEXACO do,

Ataliba (Rela Vista), está se
constituindo num. dos melho
res cartões postais do Vale do
Itajaí , Além dessas obras quevêm engrandecer nossa cida
de, existem outras que estão
se iniciando ou ainda sendo
projetadas.

Hospital de Caridade N.S.
do Pe pétuo Socorro continua
com passos largos rumo a fi
nalização. Aguardamos.

-e-

CURSO INTENSIVO
DE, MATEMATICA E
CIÊNCIA
Os professores Zuza e Aloir

Spengler deverão mínístrar,
com vista ao sexames supleti
vos de novembro próximo, au-:
las de matemática e ciências
par� primeiro e segundo grau.
As au as deverão começar na
próxima semama tendo

�

por local as dependências do Grupo:EScolar Ivo D"Aquino, horário
!> n,,� -"';'1ar . Os i11teressauos
deverão dirigi:r-se, para inscri
ção, ao sr. Gilberto Schmitt
no escritório de contabilidaàe
do sr. Silvio Schmitt, ou com
o Zuza.
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Balancete 'da lia. Festa do arroz de Gaspar
1.020,00

22.890,00'
4.025,00

14.218,001
3.360,00
1.6f64,00
115,00

6.160,00
21. 520,00 74.912,00

LEIA E ASSINE ,

�nln DO VAU

...... 24.34,90 74.972,00
Sílvia Schramm - Presidente

Odír Barni - Contador
Luduwig Schramm - TesoureíroDISTRIBUICÃO

A dishibuição do lucro liquido da lIa. FESTA DO ARROZ DE GASPAR, foi efetuada da seguinte forma, obedecen ..dO; Q l'eguJ�mento:
1C'0nferência Vicentina 50% do lucro
líquido .

. , .. .. ,. 12.174,00Assístênctat Social da Prefeitura 25%
do lucro líquido . ... .. .... .. .... Ô. 087,00Sindicato Tl'abalhadores Rurais de
Gaspar 20% do líquido ..

'

.

Paróquia São Pedro Apóstolo .

RECEITA
Livro de Outo-Part. da Comunidade
Portaria e mesas do baile .

Bebidas - dia 25.07.76 ., ..

Bebidas - dia 31. 07 . 76 ., ., ..

Churrascos - dia 25.07.76 .. ..

Pratos típicos-dia 31. 07 . 76 .

Pães , .

Venda de Chaveiros ., ..... , .

Tômbola .

3.550,00
2.300,00
1.000,00
2. '1'00,00
6.768,00
3.235,00
3.253,10
2.650,00
2. 00,00
3.700,00
1.600,00
1.920,00
1.680,00

790,:00
3.100,00

100,00
10Ü',00
100,00
100,00
50,00

200,00
200,00
200,00
150,00
300,00
300,00

'1.20'0,'00
100,00
225,00
195,00
601,00

1.350,00-
3.000,0Q.
477,50
570,00
700,00

DESPESA
Graíicart .. . �. . .

Jazz 10. de Maio '.. '"

Rádio Clube de Gaspar Ltda.
Edemir de Souza . . .. .... .. . .

Octávio Luiz Schmitt .. .. ., .

Amândio Spengler & Cia Ltda. .. .,

Drürys . . ,.

Instaladora Osmar .. .. . .

Jnstaladora Gasparense L tda. .,

Pedre Werner .. " ... ... , ..

.1!., Aluguel sarão Paroquial .• . .

Açougue Gasparense .. .,

Hilberto Gaertner .. '.. .. .. ..

Erasmo Luiz Schramm ,. . .. . , .,

Díarte " , .. , ..

Onofre Aguiar . .. .. ..

Adolfo de Oliveira .. .. .,

Sansão .. "
, .

Carlos Foppa ..
..,. ., ..

Guida Spengler . ..
.. " ....

Cláudia Schramm .. ..: .. .. .. .,

Maria L. Spengler .. .. .,

Edite Dagnoni .. .. .. .. . ...

Ema Botcher .. .. ..

Polícia.. .
"

Ar_:oz �ru:nplona . '" .. .,

.Toao Régis ..
.. .. ..

Olga Stanker ' , ,_

Irmãos Wehmuth , .. , , ...

Francisco S. Schmitt .. ".. .. . ...

Alberto Schmítt .. ." " '" , . _ ..

Gazeta do Vale (clichês) " .. " ....

Gazeta do Vale (publiçídade) .. ..

Despesas de viagens .. .. .. .. ,.

Ornamen tação do Salão ...

'I'arcísío X. Wieser ..

4.869,50
1.217,�0

Lucro liquido da festa

Além das d.espesas insel:idas no balancete, foram doadoschurrascos, bebidas e chaveiros para a Banda Musical SPedr?, Soldados do 23°. BI, jazz 10• de Maio e autOlidadaoconvidadas para os festejos. . es

anTIGoS! E CO�E.C'ÇÕES
P/ SENllORAS E ORlANÇAS
OFERECE OS MAIS FINOS
ENXOVAIS P/ NOIVAS
�ASPAR - Sl}.NT4 CATARINA

(AS
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Motorista da Verde e

orre c
sência, pois com ele estavam
habituados, e mais do que
um motorista era amigo de
les, Finhn poderá ser subs
tituído no volante do ônibus
mas continuará em nossos

corações, dizem os passageí
l'OS amigos dele, Da mesma

forma, na Viação Verde Va
Ie, onde exercia suas ativida
des, após a noüícia, o ambi
entei ficou. tenso e a trísteza
invadiu seus companheiros
de trabalho e as lágrimas
correram de todos os lados,
porque Finho gozava de ôtí
nIO conceito,

Seus amigos e companhel
ros de trabalho o acompa
nharam pesarosos, até sua

última morada, onde ele foi
sepultado vestindo seu uni
forme de trabalho, que usou
com muita dignidade, quan
do vivo,

No último domingo, na lo
calidade de Óleo Grande em

Gaspar foi ferido a bala o'
jovem gasparense José Ro
dolfo Benassí, de 23 anos (Fi
nho) . A vítima, era 'moto
rísta da Viação Verde Vale e
nesse domingo, aproveitando
seu dia de folga participava
de 'uma festa popular na 1-
g'l"eja da referida localidade.
Ap·ós um dia bastante diver
tido, em companhia de ami
gos (passageiros elo ônibus
cuja tinha era de sua respon
sabilidada e moradores da
lacalidade), um individuo
que igualmente partícípou
da festa, no final da tarde a

panhou seu caminhão Che
vrolet Brasil e após andar
poucos metros colidiu com
outro veículo, de proprieda
de do sr, Chiminelli, estacio
nado legalmente à margem
da estrada. O motorista do
caminhão, indivíduo João
Manoel Raulino saiu da ga
carroceria e com ameaças
binete do veículo e subiu na

mandou que ·0 filho do pro
prletárío do automóvel fos
se chamar o seu. pai. O ga
roto não encontrando o sr .

ChimlineIli pediu então ao Fi
nho (a vítima) que ajudasse
o para retirar o carro que
havia ficado preso ao cami
nhão. Pinho chegou ao lo
cal e encontrou João Raulino
de arma em punho dizendo

que neste dia haveria de a

certai' um tiro em alguém e

ato contánuo puxou o gati
Iho dispal'ando um tíro cujo'
projétil atingiu Finho em

portagem da Gazeta acom

panhou de perto, o Delegado
conseguiu localizá-lo no in
terior do Hospital Azambuja
em Brusque, onde João Bau
tino teria pensado estar se

guro.
João Raulino continua ain

da hospedado no Hospital A
zambuja em Brusque, com a

penas um ferimento leve SQ

bre a cabeça, ocasionado }JOI'
ferimentos provocado pO!" um
objeto que lhe foi jogado por
populares após atirar e ma
tar José 'Rodolfo Benassi, na
localid'ade antes menciona
da (óleo Grande),
O Delegado

-

de Gaspar, no
dia seguinte deu prossegui
mento a seus trabalhos e a

pesar da forte reação de pes
soas influentes em Brusque,
que tentam dar cobertura ao

criminoso, conseguiu com

pletar o flagrante e João Rau
tino vai aguardar na cadeia

.

a decisão do Dl' , Eleazar
Nascimento, Juiz de Direito
da Comarca de Gaspar.
POPULAÇÃO'
REViOLTADA
A morte de Finho, causou

enorme revolta na população
gasparense, principalmente o

povo de Barracão e Óleo
Grande, localidades há um

ano se beneficiando com as

atividades profissionais da ví
tíma, que como motorista da
Viacão Vel'de Vale (carro
111) transportava os operá
rios da Dia Bering, naquela
localidade. Ainda hoje, os

passageiros, acostumados
. com Fínho choram a sua au-

pleno rosto, Com.o se não
bastasse João Raulino dispa
rou mais dois tiros tentando
alvej . alguns menores que
se encontravam no locaI, re
colhendo após sua arma e e

vadiu-se do local, num au

têntico gesto de vil covardia,
O'S amigos de Finho, im

possíbiíítados de qualquer
reação ante a surpresa e ra

pidez com que se desenvolveu
o ato criminoso, outra coisa .

não puderam fazer que não
fosse carregar a vítima às
pressas ao Hospital Santa I
sabel em Blumenau, onde o

mesmo f.oi atendido com to
da a presteza. Mesmo assim,
Finbo não conseguiu resís
til' a gravidade do ferlmen
to recebido e veio a falecer
na terça-feira seguínte ,

A!çÃO'

POLICIAL
O' Delegado de Püliicia da

Comarca de Gaspar, Lauro
Ignácio e sua equipe de poli
dais, tão> logo souberam do
ocorrido, saiu no encalco do
criminoso, formando ini'edia
tamente um esquema para
caçar João Baulíno. Lauri
nho, juntamente com seus

polícíats, além de mais al
guns civis voluntários (ami
gos da vítima e outros) sai
ram então às 18 horas de do
mingo, de Óleo Grande em

busca do críminoso, aden
trando (1Ill.ato. pelo Interíor
dos mujiíoípíos de Gaspar e

Brusque . No seu bem plane
jado. esquema de caça ao as

sassíno cujos trabalhos a ..e-

SIElPULTAMENYrO
O corpo do. jovem José Ro

dolfo. Benassí, foi velado na

residência de seus pais perto
da Rex Neon em Blumenau
e sepul'tado no cemitério de
Barracão. onde parentes da
vitima ainda residem. Acom
panharam a �tima mais ou

menos 150 veículos, dentae
eles 4 ônibus da Verde Vale
completamente lotados. Na
Igreja de Barracão foi cele
brada missa de corpo pre
sente, antes do sepultamen
to, Os policiais do departa
mento de trânsito de BIu
menau auxiliaram no con

trole dos veículos e da popu
lação.

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

..

eCa
•

Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR'-SG,
� __*��__��__��*�*�,�.��__�_*�.�'_J�._. �__�__� � __����������----�----�--�-------*-���t

Tecelafilem Bernardi,no
FABRIOANTES DO' XADREZ "IZA"

ex. Postal, 25 - Fanes: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina

•
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OSSO ENCONTROI

PAIS CAT'EQUISTAS
DE SEUS FILHOS

Cordeiro - (CIC) - Na Pa

róquia de Cordeiro, Estado
do Rio, uma experiência ca

tequética começa a ganhar
cídadari'a . O obietvo é fazer
cristãos responsáveís e con

ta com a colaboração do vi

gário local e das religiosas,
, Visa a'nda a levar os pa's a

serem os catequistas de seus

próprios filhos na prepal�a
cão para a príme'ra eucar'?,
tia, As reuniões preparató
rias são feitas em grupos de
8 a 10 criancas na casa de
uma delas, em rodísio . Não
há data marcada para a pri
meira comunhão, No fim de
cada unidade de trabalho,
que sã oem número de qua
tro ao ano, os pais, as cate
quistas e o vigário reunem
se e avaliam o desenvolvi
mento da criança, No fim do
ano escolar, se a criança a

ceitou o Cristo lhe é permi
tido frequentar normalmen
te a Eucaristia com os pais,
Esta experiência de Cor

deiro está bem mais próxima
da orientação da Igreja, do

que a nossa, no que diz res

peito à primeira comunhão
das crianças,
Entre nós continua ainda

o saudosismo dos vestidos e

véus de "noiva" para meni
nas e certa exibição dentro
da igreja de um lado e pou
ca participação religiosa dos

pais de outro:

0" certo é a criança ser pre
parada pelos pais e quando
estiver, em condições. fará,
com licença do vigário, a pri
meíra comunhão junto- os

pais em qualquer missa do
minical, Participará daí da
doutrina de perseverança e

quando' chegar à idade 9a
crisma fara uma comunhão
solene com todas as outras
crianças ou adolescentes de

,

sua idade, Esta comunhão
nós estamos promovendo pa
ra o dia da crisma de nossos

_

jovens no dia 13 de outubro
deste �o,
'-

CANARINHOS:
MEINlSAGEM
ATRAVÉS DA ARTE

Petrópolis (CIC) - Duran
te o mês de julho, o Coral
dos Meninos Cantores de Pe

trópolis, conhecido como Ca
narinhos de Petrópolis, rea
llizou uma excursão artística
por diversas cidades de San-

Jóias - Relógios - Óculos
AlrtigolS para Presentes
Consertos em Geraj

Você deseja prestigiar a

-

Rua CeI, Ardstilíano Ramos, 522 - Caixa Postal 53Banda? - Dê um saco de cí- Fone: 32-2203 - GASPAR - SANTA CATARINAm����� colaboração. Blli-rf:=::::==========2::--------,- Jreconhecimento a Banda to-
cará algumas peças para vo

cê; mas antes de tudo, lem
bre-se: Você terá colaborado
para o progresso cultural de

,

Gaspar!

ta Catarina, Apresentando
se em concertos e cantando
em 111 i ssas, o Coral procurou
atingir da melhor mai-eira
possível um objetivo propos
to por seu maestro, Frei Jo
sé Luiz Pr'm: "Levar pelo
Brasil a mensagem cristã da
paz e da alegria através da
arte" ,

Sede - dos 54 membros que
participaram desta excur

são, 28 eram meninos canto
res e 16. adultos, sendo que
destes 11 são estudantes de
teologia e filosofia do Insti
tuto Filosófico e Teológico
de Petrópolis. Depois de 34
anos de existência, o Coral
começa agora a construção
de urna sede própria que fun
cionará em regime d" inter-

lO;'
nato, tornando possível as-

sim o aproveitamento de me
ninos. cantores de outras
partes do Brasil, Até agora
ele se mantinha quase que
exclusivamente com canto
res petropolitanos ,

UM POU,QUINHO
SOBRE A PRATA
DA CASA!
A nossa Paróquia man

tém um côro e uma banda
de música, São duas entida
des que mantêm alto nível
de expressão artística.de nos
sa 'cidade, O coro tem ensaio
às tercas-feiras à noite, A
Banda ensaia cada quinta
feira à noite, O nível dos
dois - coro e banda - é bom,

XEQUE-MATE NOS MORDOMOS
ARNOLDO

ALEXANDRE

"

',--

Camo leitor, você já viu a

grande escavação que se fez
atrás do coreto da Banda?
- Este trabalho foi feito qua
se todo pelos componentes
da Banda, à noite e sábado
à tarde, gratuitamente?
Agora farão um muro «íe

arrimo e em seguida cons
truirão uma sede social.

....
','--

*--

Atenção! Vocs deseja par
ticipar dum curso de religião
para adultos? Dirija-se ao
Salão São Francisco, às 4as"
feiras, às, 19,310 horas,

F. Geraldo Freiberger

antes ficou esquecido, pois
não poderiam melindrar o

cacique Du,b'a.
Não se pode nem se deve

culpar o regime atu.al em que
vivemos pelos desatinos dos
homens a ele engajados, A.

Revolução produzíu 'gI'andes
benefícios ao Brasil em ter

mos gerais, Mas o homem,
cerno tal, na sua índole, não
presta, seja ele civil ou. mí
Iítar ,

,

O governo há-de saber ex

pulgar os corruptos da mor

domia, dando um xeque-ma
te nos mordomos, nao nos

mordomos super funcioná
mordomos criados, mas nos

râos ,

Vamos aguardar .

O' escândalo das mordo
mias que a imprensa nacio
nal tanto comenta não cons
titue novidade para nós, par
tícularmente, que há mais
de 10 anos já o denunciamos
através de "A Notícia", na e

dição do dia 10 de junho de
1964, apontando uma das
mais desastrosas mordomias
pratieadas no governo do fa
lecido e imaculado Marechal
Dutra,
A Coluna do Castelo tratou

do assunto com feliz proprie
dade Iembrando a prática da
mordomia nos governos d.e
Getulio e nutra,

O êrro da Revolucão foi es
� tabelecer o marco da corrup

ção a partir do governo de
Juscelino. O que aconteceu

•

TALÃO DE CHEQUES
RlOlUBADO

o talão foi roubado do por
ta-luvas de seu carro e sabe
se que o larápio já teria in
clusive emitido alguns che
ques do referido talão, que
tem o número 4675-2.
Qualquer pista poderá ser

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

As casas COmerCIaIS de
Gaspar e cidades vizinhas es
tão sendo alertadas quanto
ao roubo de um talão de che
ques, do BRADESCO, de pro
príedade=de ROMILDO AN
TONIO FERRI,

IMPRESSORA GRAflCART lTDA
Sucessora da
GRAFICA .GASPAIRENSE L'I'DA_

IMPRESSOS EM GERAL,

DESFRUTE J?E SEUS BONS' SERVIÇOSRua E'Ul'ICO Fontes, 50 - Gaspar

R c

V'I S I T E O

B vz r e
Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz de Gaspar.
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Indústria ue
Linhas

• A Fundacão Educacional
da Região de Blumenau

(FURB) inaugurou, no dia
i9, o seu computador eletrô
nico, modelo Univac-9. 300.
Na mesma ocasião o Prof.
Luiz Carlos Duclós lancou
seu ��Vl'O "SISTEMA DE lN
FORMAOÕES GERENCIAIS"
resultado de sua tese de mes
trado, apresentada no Pro
grama de Pós-graduação em
Engenharia da UFSC. Tra
ta-se de um trabalho de ex
celente qualidade, mostrando
a aplicação do computador
numa empresa industrial. É
importante salientar que a

empresa, que serviu de mo
delo ao trabalho de Duclós,
foi a Indústria de Linhas
Leopoldo Schmalz, de Gas
par. Por isso mesmo, é uma

saticfação para todos gaspa
renses saber que uma indús
tria local colaborou como
instrumento de um trabalho
de pós-graduação: e um tra
balho publicado em livro,
que traz entre os agradeci
mentos a seguinte frase: "Ã
Indústria de Linhas Leopol-

Fatos, Gente & Cia.
DÁRIO DESC:fIAMPS

do Sehrnalz, que serviu de fá
brica piloto para a concei
tuação do sistema".
--,.--xx

Ordem
Franciscana

. Secular
Estiveram reunidos, em as

sembléia ordinária, os mem
bros do 20. Distrito da Or
dem Franciscana Secular. A
reunião aconteceu na tarde
de domingo em Rodeio, con
tando com a presença de re

presentantes das Fraterni
dades de Ituporanga, Gas
par, Blumenau, Rodeio, São
Virgílio e Ata1anta. Objeti
vo: traçar as linhas gerais
da comemoracão dos 750 a

nos da morte
J

de São Fran
cisco de Assis. A comemora

ção será realizada em Rodeio
50, no dia 26 de setembro, e

contará com a presença de
cerca de 500 pessoas, ligadas
diretamente e indiretamente
ao movimento franciscano .

---xx

RAPIDAS: ARENA de Gas
.

par realizou sua convenção.
Dois candidatos a Prefeito:

Sany Donald da Stlva e Raul
Carlos Spengler. • Verena
Deschamps completará 91
anos de idade no dia 10. de
setembro. A festa da famí
lia em homenagem à nossa

querida avozinha vai reali
zar-se em Belchior Alto, na
casa de Lauro Schmitt, no

próximo domingo. São 91 a
nos de muita saúde e ucí
dez. Konder Re s esteve
no Sjndicato Rural de Gas
par: apreciou reivindicações
preparadas de. nossos homens
do campo. Vice-governa
dor esteve na FURB inaugu
rando computador eletrôni
co e falando dos planos do
governo estadual. e Igreja
Matriz de São, Pedro Apósto
lo vai receber nova aparelha
gem de som: os equ'pamen
tos começam a ser instala
dos. o Festa da Igreja Bom
Pastor, em Gaspar Alto, es
teve concorrida: bons resul
tados. Comunidade de ó
leo Grande também teve sua
festa: infelizmente acabou
com um incidente provocado
por estranho à região. $ Jus
celino Kubitschek de Oliveira
faleceu. Frase do motorista

JUIZO DE DIREITO DA Cüil\'IARCA DEl GASPAR!

EDITAL DE INTERDIÇÃO

o doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito da Co
marca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc ...

FAZ SABER a quantos o e�lital vil)'U:?u dele �onheci
mento tiverem que, por este JUlZO e C:_,rtoflo, do Cível, Co
mércío, Provedoria, ausentes e Menores Ab�n.d�nados, oforamregularmente processados os autos de Intel�l�ao �e n; ....
89/76, requerido por a �eprese�taI?-t� do M1:r:1s_téno Publlc?
desta Comarca, por esqUlzofl'el1la. tipo hebefr�m.,co, ten�o SI

do decretado por sentença. proferida neste JUlZO, no dia .12
d a osto de 1976, que nomeou naquela d�t8: curador. ao in

t 'd'1ando JOÃO CASSIO REBELO, brasileiro, solteiro la-
�I dI , l'esl'dente nesta cidade, a sra , IRMlGARD BERNZ, braVIa OI, .

íd t t id d de• ,
•

, íúva servidora do SeS1, resi en e nes a CI a esIleu a, VI ,
.

tá r •

Gas ar, a qual já prestou comprormsso e es a !la exercicio

d
p

pelo que serão nulos e de nenhum eteíto, todos oso cargo, brar sem a assí tê
.

�en as e convenções que. cele r.ar sem a assis e�cl o

ato�, � r �ara qu echegue aI(, co�hec!mento de todos e expeC�.lIa o,, te edital que será afixado no lugar de costume,dído o. pr�se� cardo com a lei. Dado e passado nesta cidade
e publlca ,o e �ezoito dias do mes de agosto de mil noveeen
de Gaspar'taos is Eu Eulina L. Silveira, Escrivã" o escee-tos e seten a e se!. , '

�. 618 de agosto de 19.7 .

Gaspar,
Ele:azal. M. N'asciment9 - JtÚZ de Direitó

da carreta: "Foi. o maior pre
sidente do Brasil. Por que a
eonteeeu justamente comi
go?". O motorista é catarí
nense. • Adm iramos em
Juscelino sua coerência polí
tica, que falta em tantos po
líticos de nosso tempo. • Há
disposlt'vos legais que não
permitem manifestações po
lítico-partidárias em sindica
tos e unívers'dades. • Há al
gumas pessoas preocupadas
com Fernando Polli e Dário
Deschamps. Garantimos de
público que não somos e nem
nunca seremos teleguiados
por qualquer tipo de currío
la. Estudamos para sermos
livres e contrários a toda e

qualquer proposta de inte
resseiros. Aceitamos suges
tões: mas as decisões são
nossas. Enquanto os cães
ladram, a carruagem passa.
Hilário Schramm e Vítor

Dellagiustina também serão
candidatos a vereador: pelo
MDE, é claro. Frase da se:
mana: "Há muitas maraví
lhas na natureza. Mas a
maior maravilha é o ser hu
mano" (Sófocles) .

DA PREFEITURA MUNIC[pAL DE GASPAR
_ UNIDADE DE CADASTRAMENTO DO INCR'A

O Serviço do INCRA anexo à. Prefeitura Municipal de
Gaspar, está avisando aos proprietáríes de terreno na zona
ruraí do MJunicípio, que se acham a disposição dos proprâetá
:dos os carnês para pagamento do Imposto Territorial e Ru
ral, referente ao exercício de 1976.

Augusto Beduschi Neto Responsável
A

ama
ESTADO DE SANTA CATARINA

lDECRETO LEGISLATIVO N°. 02/76
Aprova os balancetes mensais de setembro à dezembro de
1974, da Prefeitura Municipal de Gaspar.
A Mesa da Câmara Municipal de Gaspar, usando de suas

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal' apro
va e ela promulga o seguinte Decreto Legislatívo:

Art. 10. _ Ficam aprovados os balancetes mensais de
setembro à dezem _ �974, da Prefeitura Municipal de
Gaspar.

Art. 20. - Este Decreto Legislativo entrará em V1 ," na
data de sua publicação revogadas as disposições em centrá
rio. _

Câmara Municipal de Gasp�, em 10 de agosto de 1976.
Henrique José dos Santos

Presidente
Celso. Huber - 1 o Secretário

Es ecializada em Confecções, Armarinhosem geral, calçados e jóias. .

D:sde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

AlATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO zucm

��! Ind. José Bedusc� 273 - fone 32:-:2-=-�M GASPAR - Santa cata:':�a
1�_W_W ft�w

•

SE
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Administrado pela Fundação Serviços de
Saúde Pública

Gaspar - Santa Catar'ina

SIVAI-DO
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES

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

bro da Comíssão de Mi,nas e

Energia do -Senado, o Senador
Dirceu Cardoso (MDB/ES) a
firmou que Itaipú é, de fato,
"um verdadeiro momento con
tínen tal, que produzir no Bra
sil e no Paraguai uma onda
de progresso e desenvolvimen
to, pela colaboração fraterna
e comum das duas pátrias ir
mãs". Disse o parlamentar da
Oposição:
- Quando Itaipu acender

a primeira lâmpada elétrica
com a sua energia, o Brasil
terá 'cerca de 50 milhões de
habitantes dentro da Bacia
d<;_ Paraná e sua expressão e
conômica será mais signírí,
cativa e mais expressiva.

JUIZO DE DIREITO 'D·A
COMARCA DE GASPAR

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS,
INCERTOS COl':1: O ]?R'AZO DEl 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 JOSÉ
LUIZ ZEFERINO, brasileiro, casado, lavrador,' residente no

município 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 oitenta metros qua
drados) de forma irregula�, distante 500,00m <.quinheD�s
metros), da Capela do lugar Minas, com as segumtes rnedi
das e confrontações: Frente ao oeste, com a Estrada Geral

de Laranjeiras do Sul, medindo aí 440,00m (quatrocentos e

quarenta metros). Fundos ao leste, com terras de Manoel

de Oliveira, com 440,00m (quatrocentos e quarenta metros).
Extrema ao norte (lado direito), com terras devoluta� me

dindo em linha reta, sentido oeste-leste, 521,00m�(qUlnhen
tos e vinte e um metros) ., quebrando em linha reta, no sen-

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

novamente no sentido oeste-leste, medindo aí 264,OOm (du
zentos e sessenta e quatro metros), Extrema ao sul, .ado

esquerdo), com terras de Paulo Roncalio, medindo no sen

tido oeste-leste, 160,OOm (cento e sessenta metros), que
brando em linha diagonal no sentido sul-norte, com 2'�1,OO
m (duzentos e trinta e um me�ros), � novamente e:n Iínha

reta no sentido oeste-leste, medrndo ai 555,00m (quinhentos
(!' cincoenta e cinco metros). Na referida ação foi proãerído
o seguinte despacho: "1. Designo o dia 27 de setembro de

1976, às 14 horas, para a audiência de justificaç�o de posse:
2. Cite-se pessoalmente os confinantes e por edital os r�us
ausentes, incertos e desconhecidos com prazo �e 20

.

dias

contados da primeira publicação no D., da, J,uStlça, afízan

do-se cópia no lugar de costume. 3. Oientrüque-se por car
ta, para que manifestem interess� _na causa, os repllese�
tantes da !Fazenda Pública da Untão, do 'Estado e do Muru

cípio. 4. Intime-se o M, Público. 5. Intime-se � testemu

nhas arroladas bem como os requerentes, atraves procura
dor. 'Em 03.08'.76 (as) Eleazar M. Nascimento, Juiz de Di

reito". Para que chegue ao conhecimento d� to�os, mandou
o MM. Dr. Juiz expedir o presente, que sel�a afixado no lu

gar de costume, e publicado na forma ?a lei. Dado e passa
do nesta cidade de Gaspar, aos nove dias d,o mes de �os.to
de mil novecentos e setenta e seís.. Eu, Euhna Ladew'ig 811-

veira, Escrivã, o escrevi.
Eleazar M. Nascimento

Juiz de Direito

Serviço Autônomo MunicipaJ
•

,#

� Agua e Esgoto

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
SA1>'LAE - de Gaspar comunica que está aberta, com reali

zação prevista para o dia 27 de agosto próximo a TOMADA
IDE PREÇOS n". GAS-03/7e para aquisição de tubos de '"

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

men e das 09,00 às 12,00 horas e das 14,00 as 17,00 horas, na
sede do SAMAE, à Rua CeI Aristiliano Ramos, 511 _ 10.
andar - fone 322233 - Gaspar, Santa Catarina, o Edital
e cremais elementos informativos.

Para obtenção do Edital será cobrada uma taxa de CrS
25,(j)(j.

Gaspar-SC, 10 de agosto de 1976
El.ngO, Adington S. L. de Alencar

DiretorGeral do SAly.IAE (

Mão de obra especializada
Rua José Honorato Müller, 145. - Telefone 32-215E

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

D.mcEU A.FI&MA QUE lTAIPU SERA A "OBRAno SECULO"

Brasíãa - Relatando a visi
ta que fez às obras da Hidre
létrica de Itaipu, como mem-

\ll

, .

/././0I/eL4
Telefone 32-2267 - GASPAR

30 ANOS FABRICANDO Mé!:=�C; DE tOÓOS OSa..J TIP.Q?' PARA SANTA

# CATARINA - PARANÁ E RIOGRANlDiE DO SUL.

CEVAL agro industria1 s.a,
CAIXA POSTAl45 891 O GASPAR,SC- BR,l.SIt.

BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRQo
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OPO YU
'HOCUMElNTOS
PERDIDOS
FeUdo dos Santos perdeu

sua carteira de motorista e

certidão de nascimento no

trajeto Viação Verde Vale a
té Blurnenau, provavelmente
no interior de um ônibus.
na-referida empresa.

_.*-

\'"""ENDE-SE
Uma casa de madeira

7mxJlm com terreno de
15rnx25m a 3km do centro
de Brusque, no asfalto de 1-
tajaí. 3 anos de uso.

-*-

Uma casa na praia de ora-

ID ES
Serviço VolkswagenJ

DECALCOMANlAS CRAVIEmOS - CALENDARIOS --
E OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS.

.. L
.,

Rua: Pref. Leopoldo Schramm - n". 455 - GASPAR-Se
Fone 322141 ou 322163

vatá, chalé, 7mx9m, terreno
de 13mx25m, 1 ano de uso a

50m do mar, tratar na Pada
ria Vanzuita.

-*-

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.

-*-

ln ustria e
de r es
da.

.

ome &1
afieas

Terreno medindo 61mx70
m bem no trevo de Joinville,
área própri a para instalação

����:���i��ntura tiver en- COM[RCI'L SCHAORACK LlnAcontrado os referidos do- [H U •
cumentos poderá entregá-lOS, I Rua Itajaí, ,1'373 BLUMENAU - Sta. Catarina

------------------------------------------------

ALTA QUALIDADE EM BRINDES

r

oti ias da

A RECEITA DO MELHOR
ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU CO'MERCiAl

SOB A DIREÇÃO DE TARCISIO
XAVIER WIESER COM O MELHOR

ATENDIMENTO.

Rodovia J. Lacerda, 51 - fone 32-20-' 8-Gaspar se

A Prefeitura Municipal de
Gaspar acaba de entregar
bolsas de estudo a vários es
tudantes do Município. Fo
ram contemplados: Valmira
Müller, Joana Márcia BeiJer,
João Leonir de Souza e Silva,
Vanessa Maria Schmitt, Eli
zabeth Gamba, Marlene da
Silva, Márcia Maria Schnei
der, Adalberto José da Silva,
Maria Celina Pamplona, no
gério José Olinger, Sônia Re
gina Francisco, Irene Seh
mitt Spengler, Claudete Bit
tencourt, Valquíria Polli, Te
reza Hostins, Neida Bedus
chi, Angelita Spengler, Cata
rina Clara Bíttencourt, José

FABRIOA DE
ES�'BAJi)RIAS E
MóVEIS DE FERRO

GASPAlR

U icG alid de
/

Antônio da Silva, Francisco
de Assis Schmitt, Silvio An
tônio Spengler e Maria Apa
recida Schmitt.
--II

Foram distribuídos I{):. 000
quilos de merenda escolar
aos 25 estabelecimentos de
ensino da rede estadual e mu
nicipal de Gaspar. A distri
buição foi efetuada através
da Orientação do Programada Campanha Nacional de A
limentação Escolar, da Pre
feitura Municipal de Gaspar.
--e

No último dia 20, estive
ram reunidas as autoridades
do Municipio, discutindo de
talhes do Programa de Fes
tejos da Semana da Pátria.
O programa será distribuído
através da Prefeitura Muni
cipal.
--e

AVISO; Iemhramos aos:" '_

nhore contribuintes do Im
posto Predial e Tel'litol'iaI
Urbano que vence em 31 de
agosto, impreterívelmente, a
terceira parcela de contrí
buíções..
�.

Está em destaque, nesta e
dição de A GAZETA, o Ba
lancete da IIa. Festa do AJ:
roz, para conhecimento da
população.
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Em lIajaí, III. Congresso de Prefeitos
ítajaí sediará o IIIo� Oon

gresso Estadual de Prefeito do
Estado de Santa Catarina, na
segunda quinzena de setem..

bro, em data a ser proxíma
mente definida.
O conclave é promovido pe

la AMFF�I (Ass2ciação dos Mu
---------------------------------

nícípíos da Região da Foz do
o nosso PrefeitooFzl0 hComN
Rio Itajaí), entidade da qual o
sr, Frederico O. de Souza,
Prefeito de Itajaí, é o Presi
dente, e conta com o patrocí
nio e anoto do Governo do Es
tado dê Santa Catarina.

MD
hom
o Diretório Municipal do

Movimento Democrático Bra-
siJeiro-MDB, do vizinho mu

nícípio de ilhota, esteve reu

nido domingo, dia 22 do cor

rente, para a escolha dos can

didatos a Prefeito, vice Prefei
to e vereadores à Câmara Mu

nicipal que deverão concorrer

as eleições do dia 15 de no

vembro.
A Convencão transcorreu

normalmente,· numa verdadei
ra demonstração de civismo.
Foram escolhidos como can

didatos pelo MDB-l, com 11
votos, os senhores Hércules
Geraldo de Oliveira para Pre
'feito e Henrique Schaadt pa
ra vice. Pelo MDB-2, com 10
votos, foram escolhidos como

candidatos, os senhores Anto
nio Curbani Filho para Prefei
to e Ivo Schmitz, para vice.

De comum acordo, as' duas
sub-legendas, escolheram os

seguintes candidatos a verea

dor: pela séde: Adernar de O
liveira, Stefano Maschio e Na
tae' Manoel de Freitas; pela
localidade de Minas: Aníbal
Manoel de Souza; Boa Vista:
Arthur Bucher; Barra de Luiz
Alves: Arolde José Soares; U
sina: Antonio Alicio tlli1e Sou
za; Baixo Bau: Ivo Scharf;
Braço do Bau: Nelson . Ri
chasts; Alto Baú: Hercílio Ma
noel da Silva.

!O critério adotado para a

escolha dos candidatos, foi de
que cada localidade, pudesse
contar com um candidato.
E1m épocas anteriores, nenhum
partido conseguiu fazer Uma

distribuição por localidade,
como esta conseguida agora
pelo MnB.

·Ie

éRESCENDO PARA MELHOR
SERVIR VOCE.

missão Especial para estudar
a matéria.
Entendendo que o problema

representa aspecto espe�ial
que tem ficado esquec!d?,
Franco Montara quer dennír
a situação do desemprego pe
rante

�

a Previdência Social,
tendo para tanto apresentado
projeto determinando que os

trabalhadores que, em virtu
de de desemprego, vierem a

perder a qualidade de segura
do do INPS e não puderem
contribuir em dobro, conser
varão o direito ao auxílio-do
ença, a aposentadoria por ín
validez e os seus dependentes
o direito à pensão.

DESEMPREGO NO PAíS
PREOCUPANDO MONTORO

Brasilia - Para o senador
Franco Montoro (MDB/SP) o

problema do desemprego está
assumindo, no país, propor
ções muito sérias, que não po
dem ser ignoradas ou minimí
zadas, notando que após a

instituição do Fundo de Ga
rantiu por Tempo de Serviço
o desemprego de trabalhado
res acima de 40 anos de ida
de ganhou proporções que têm
preocupado a todos, Franco
Montoro salientou, a respeito:
- O fato pode ser vesíríca

do pelo grande número de pro
jetos parlamentares apresen
tados sobre a questão, já ten
do o próprio Ministério do
Trabalho designado uma Co-

VARIAS
.NOVO REGULAMENTO

PARA O CORRETOR

DE IMÕVEL: FARAH

Brasilía - Sob o argumento
de que 50 mil corretores de
imóveis se encontram desam
parados, face à decretação da
inconstitucionalidade da lei
que díspuçha sobre a maté
ria, está tramitando atual
mente na Comíssão de Cons
tituição e Justiça, projeto do
Senador Benjamin Farah .,.

(M:DB/RJ) visando nova re

gulamentação do exercício
dessa atividade profissional.
! "

A matéria - que deverá ser

apreciada pelo Congresso ain
da este ano - faculta a inscri
ção, nos Conselhos Regionais
de Corretores de Imóve's, de
qualquer cidadão brasileiro,
exceto àqueles que efetiva ou

temporariamente sejam fun
cionários federais, estaduais,
municipais ou auta rquícos, ou
ainda os que estejam impedi
dos de exercer atividades co
merciais, Somente as pessoas
físicas ou jurídicas, que estí
nos Conselhos poderão atuar
verem legalmente inscritas
nessa profissão. de acordo
com a proposição de Benja
min Farah ,

'OLUMENAU CORRETORA DE SEGUROS

Rua 15 de Novembro, 534 - 29• andar - Edif. Albur

Representante em Gaspar: Sr. FLAVIO RmATO IIEINIG

SEGUROS EM GERAL

I
i

CONVENÇÕES
MDB-Benedit{)l, Novo

No último dia 27, em Be
nedito Novo, florescente co
muna do Vale do Itajaí, o

diretório daquela cidade rea
lizou a Convenção Munící- .

paI.
Escolheu para 'candidatos

a Prefeito os S1'S, Alex Per
suhn e Waldinho Mueller.
Para vice-prefeito dos dois
candidatos, foi escolhido o
sr, Max Schuetz.
Para vereadores foram es

colhidos os srs. Stanislau
Golkowski, Ercides Gíaeo
mozzi, José Fiamoncini, Al
cides Westphal, Geraldo
Schulze, Armando Weiss, Ma
riano Pulka, Rotg G, lNeitz
ke, Harry Hínchíng, Arno
Hardt, Wigando Kopmann.
Usaram da palavra os S1'S.

candidatos a Prefeito, o can

didato a: vice-prefeito e o de
putado Alvaro Correa, que a
bordou vários assuntos rela
cionados com a região e co
mentou os problemas do Es
tado e ainda referiu-se aos

gastos do ministro do Traba
lho Cesar Prieto que muita
celeuma vem alcançando no

país.
A convenção foi coroada

de êxito com a presença de
inúmeros convencionais e

símpatízantes do MDB, que
tudo indica terá vitória cer
ta.
---e

Ainda nos municípios de
Ascurra, Rodeio e Rio dos
Cedros no mesmo dia realiza
ram suas convenções com
muitas presenças.
No município de Timbó o

MDB desfralda a bandeira
da vitória com o cidadão lí
der por excelência sr , Ingo
Germer.
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