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TUPI E GERMER HOJE A TARDE EM GASPAR

Após nove dias hospedado
num hospital em Brusque, pro
tegido pelos serviços e influ
ência do delegado Rosni Fer

reíra, titular daquela delega
cia de polícia, e mais tres ad

vogados não conseguieam COD

vences o Juiz de Direito da Co-

t

Gasparense e Tupi, UDI

classico que :surpreendeu
Oferecendo um flrande es- 14 minutos Escurinho, fazen-

petáculo de futebol ante a do o segundo gol que deixou o

presença de dois mil especta- Gasparense com vantagem de

dores, Tupi e Gasparense jo- dois gols.
gararn no últímo domingo no Depois veio o segundo têm-
Estádio Hilberto Gaertncr, po e o único gol do Tupi assi-
quando o Gasparense venceu nalado por Dídí aos 15 minu-
a equipe do Tupi, com certa tos.

dificuldade, pelo escore de <O Gasparense, venceu de-
dais tentos a um, monstrando efetivamente
O jogo, que teve a ótima a- mais maturidade, com mais

tuação do juiz Moacir Tirlone, experiência em seu estádio, a-
teve o primeiro gol assinala- pesar .de ambas as equipes con
do pelo Gasparense aos. cinco seguirem várias oportunida-
minutos através de Zezo-e aos des de gol.

Este jogo realizado domin
go último, foi o de número
quatro em termo de clássicos
realizados por' Tupi e Gaspa
ren�e. O Tupi, nesta fase já
real zeu quatro jogos, com três
derrotas e uma vitória. O
Gasparense realizou tres jo
gos, com dois empates e uma
vitória.
Estão previstos para serem.

realizados em Gaspar neste
domingo o jogo entre Tupi e
Germer e em Blumenau na
Velha, Va�to Verde e Gaspa,
rense, e a'nda 7 de setembro
e XV de outubro em AscurP ....

•

A classificação do campeo
nato é a seguinte:

e

• •

wrl Inoso

est' pres
marca de Gaspar que com .n de um esquema formado por
abjetivo único de punir o cul- seus protetores, Delegado e

pado, fosse quem fosse, solicí- advogados, que tentaram de
tJU sua remoção para a cadeia todas as maneiras, inverter os

pública de Blumenau. '" fatos, buscando inclusive, co-

João Raulino (criminoso) mo se recorda, a imprensa pa
estava ainda em Brusque, co- ra através dela deturpar as

mo citamos, acima, por força noticias, Iludindo a opinião

(a 'i) , seis 'em 6asp
O' movimento liderado ·pelo

Dr. Eleazar Nascimento e Dr,

Valmor Beduschi, com o in

tento Be -trazer -para nossa ci
dade uma repetidora da TV

Cultura, teve pleno êxito . 'O
movimento contou com a co

Iaboracão da Prefeitura Muni

cípaí; Índústria de '�inhas

Leopoldo Schrnalz e Ceval A

gro Industrial, que enlabora

ram na 'parte mallceil'a, cada
uma com viu,te mil cruzeiros

para a instalação da repetido
ra ,

M.unici'po'l·
a Gaspar

JB iblioteco
presto servicos

A Biblioteca Municipal
"Dom Daniel Hostin" vem

prestando excelente servíço rà

comunidade de Gaspar.' A
prova está no crescimento dos
empréstimos e consultas reali
zadas por estudantes e parti
culares, como exprime o mo

vimento referente ao mês de
agosto. Ob ras exístentes:
1.420. Entradas de novos li
vros durante agosto: 38. To
tal de volumes atualmente:
H58. Total de empréstimos e

fetuados durante o mês de a

gosto: 65. Totál de consultas
realizadas: 1.051. As consul

tas, em maior número, se con

centram nas seguintes áreas
-de conhecimento: História e

Geogra:11la -Lo. 371: Oiêncías
Puras - 161: Ciêncíaã Apli
.eadas - 1419; �i1oIQgJa e :(:.in
gUÍstica - 116. 'As ; rnrorma

cõss foram fornecidas por
LUiizita Maria Pamplona, en
carregafiR da Biblioteca Pú

·blij·ca.

'Os diretores da TV" -Cultura

prometeram inicial' a instala

ção 'no. prazo máximo. de 60
·áias. A torre será construída
no morro da caixa d"á�a em

'GaSpar,

A 'população gasparense, 'te
rá com isto mais uma opção
em programa de televisão e

saberão. agradecer aos repre
sentantes gasparenses que
souberam hrtar 1],01" esta con

quista..

reors

.......� ..
�

. .... -..

n

m
pública. Mas: sua tenltativa
foi nula, e a voz da razão e

da. justiça, falou mais' alto,
por Intermédio de um seu le

gitimo representante: Dr E
Ieazar Nascimento, Juiz de
Direito da Comarca de Gas

par.

Chave A:
10, Floresta e Germer com.

3 pontos perdidos; em �, lu
'g'ar Tupi com 6 ponto perdi
dos.

Chave B:
10, Sete de Setembro com 1

.pGn,:<>, e e� 2°, Gasparense.
-eorn 2, segUida tle Vasto Verde
com 3 e XV de Outubro com.
6 pontos perdidos,

'
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MOR registrou candidatos
o MDB de Gaspar encami

nhou à Justiça 'E!leitoral o pedido de registro de seus candí
tos nas eleicões de 15 de no
vembro..os' candidatos registrados são: MDB-1 - Luiz
Fernando Poli, para prefei
to, e Dário Deschamps, para
vice-prefeito, MlDB-2 - Ber
nardo Leonardo Spengler, pa
ra prefeito, e Paulo Antônio
dos Santos, para vice-prefeito.
Candidatos a vereador: Osval
do Poffo : José Casas; Anton'o
ePreira, José Francisco Perei
ra ;João Marcelino de Souza;
José Paulo Reinert; Alvír Pe
reira; Maria Teresinha Ra
mos; Vitória Corad'ní: H'Iárío
Francisco Schramm; Sérgio
José da Silva, Rogério José
Olinger, Ursinus Schmits: E
lemar Feliciano:· Vital' Della
giustina; Érico Venotte Filho;
�nesto Arnold Pedro Bonifá-

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE

Propriedade da Empresa
Editora Gazeta do Vale

CGC - 83109.926/0001-47

Diretor:
Silvio Rangel Figueiredo

Circula nos municípios de:
GASPAR, Blumenau, TIhota,

Itajaí e Brusque.

Endereço-Sede
Gaspar: rua Arístílíano

I�� Ramos, 23 - Cx. PQsta:1 73

Impresso nas oficinas grá
ücas do LUME, Blumenau .

cio Werner; Henrique Des
champs; José da Costa; Ro
naldo Gaertner; Gilson José
da Silva.

Junta ,do Ser iço
Militar de Gaspar
A Junta do Serviço Militar

de Gaspar, solicita o compa
recimento com a máxima bre
vidade possível os cidadãos a
baixo relacionados.
Mario Schneider
Elímar Manke
Francisco Solano da Silva
José Francisco Vieira
Carlos Pereira
Gelas'o Reinert
Norberto Antonio K. Junior
Celeste Cezar
Ademir da Silva
Ambrosío Kank
João Carlos Teixeira
Osvaldo da Silva
Nelson Bernardi
Orivaldo José Domingos
Francisco Celso de Oliveira
João Merlo
Jacó Schmitt
José Rodolfo Wessling
Nelson Barbíeri
Pedro Paulo Wílvert;
Rolf Manke
Juscelino Coradini
Agenor Afonso do Nascimento
Antônio Luis de Amorim
Marcos Winter
João Francisco Casas
Darci Paulo Prebíanca
Arnaldo Felismino Schmitt
Eugecipio João da Silva
JSM. de Gaspar-SC, em

03 de setembro de 1976
Osvaldo Schneider

Pte. da JSM.

Industria e Comercio
de Artes Graficas
LIda.

"

CASA OLINDA
ARTIGOS E CONFECçõES
P/ SENHORAS E CRIANÇAS

OFERECEi OS MAIS FINOS
ENXOVAIS P/ NOIVAS
GASPAR - SANTA CATARINA

II

REPRESENTAÇõES E DECORAÇÕES

SIVALDO

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

/

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

Com Aldo Pf'reira - Gaspar-SC

JUIZO DE DIREITO DA COIMARCA DEl GASPAR
EDITAL DE INTERDléÃO

0' 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 edital virem ou dele conheci
mento tiverem que, por este Juizo e Cartório, do Cível, Co
mércio, Provedoria, ausentes e Menores Abandonados, foram
regularmente processados. os autos de Interdição de nO. . ..

89/76, requerido por a Representante do. Ministério Público
desta Comarca, por esquizofrenia tipo hebefrêníco, tendo si
do decretado por sentença proferida neste Juizo, no dia 12
de agosto de lS76, que nomeou naquela data curador ao in
terditando JOÃO CASSIO REBELO, brasileiro, solteiro, la
vrador, residente nesta cidade, a sra , ffiMjGARD BERNZ, bra
sileira, viúva, servidora do Sesi, residente nesta cidade de
Gaspar, a qual já prestou compromisso e está no exercício
do cargo, pelo que serão nulos e de nenhum efeito, todos os
atos, avenças e convenções que cerebral' sem a assistência do
Curador. Para qu echegue ao conhecimento. de todos é expedido o presente edital que será afixado no lugar de costume,
e publicado de acordo com a lei. Dado e passado nesta cidade
de Gaspar, aos dezoito dias do mes de agosto, de mil novecen
tos e setenta e seis. Eu, Eulina L. Silveira, Escrivã, o escze-
ví.

Gaspar, 18 de agost-o de 197'6. .

. Eleazar M. Nascimento - J:uiz de Direito

DECALCOMANlA&� - CHAVIDROS - CALENDAR.IOS _
E OiUTl tOS SERVIÇOS GRAFICOS,

Rua: Pref. Leopoldo Schramm - 11,0. 455 - GASPAR-Se
Fone 3'22141 ou 322163

ALTA QUALIDADE EM BRINDES

BENEFICIANDO SOJA(.CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, se- BRASIL

PARA O BRASIL INTEIROa

�-=======-�"-·-A-LF�A�I�A=TA�A=I�A�·Ê�-·�L�O�i�.�G�A�S=P�A�A�E�N�S�E--------��
eciaüza� em Confecções, Armarinhos em geral,_ calçados e jóias.

'.�demil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer � atendendo melhor
ALFAIATARIA E LOJA GÂSPARBNSE DE PEDRO ZUCHI
Rua Ind , José Beduschi 2,73 - fone 32-22-70 GASPAR - Santa Catarina< '-'

._.

---------_.___;,--�-..

... ..

u ..

CEVNé agro ínc!!1stt.��l s.a..

• ;.owIW
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e Sobre pressões
O MDB de Gaspar so

fre, nas últimas semanas to
do o t'po de pressões por par
te de pessoas que preferem a
máscara do anonimato, De
sejo, aqui, tecer alguns co
mentários sobre: 1) o tipo de
pressões; 2) as pessoas que
fazem as pressões; e 3) a
máscara' do anonimato I Há
muitas maneiras também de
como não a fazer: por exem-.
plo, ameaçar os candidatos
a candidatos de um partido,
tentando dissuadí-los de se

alinharem ao lado do MDB.
Ameaçando-os, enganando
os, confundindo-os.
A gravidade das pres

sões aumenta, se conside
rarmos que partem de pes
soas que se dizem ou se jul
gam cheias de espírito de
mocrático, pertencentes a
um nível supeiior da sccie
dade ou então plenas de ca

pacidade intelectual ou pro
fissional. Não contestamos,
nessas pessoas, nenhuma de
suas qualidades: nem sequer
julgamos sobre o fato de te
rem tais ou tais qualidades.
Apenas apontamos-lhes a nó
doa de usarem de um recur-

" so estranho e, até certo pon
to, cômico ... Pois é isso: as
ati.tudes de tais pessoas pa
recem muito com certos jo-

I gos Infantis. O pior é que
tais pessoas se ocultam, se

esquivam, não se mostram.
Agem, ou diretamente, no

escúro, ou indiretamente, a

través de outros. Usam da
máscara ou do anonimato:

Página 3

Fatos, Gente & Cia.
DARIO D�SCHAMPS

somente não usam da cora

gem de, elas mesmas, se a

'presentarem diante do povo
como candidatos a Prefeito,
vice-Prefeito ou vereador.
Diante do fenômeno, faço
uma pergunta: por que t�;is
'pessoas não se achegam a
mim? Porque não ma pro
�õem desistir como candida
to a vice-Prefeito pelo MDB?
por que não me apresentam
uma proposta? Por acaso, es
tão temendo a. resposta - que
já está preparada?

e Semana da Pátria
A Pátria não é uma idéia:

é um conjunto de pessoas vi
vas, por quem. é preciso o
lhar com cuidado e sernnre ,

O pensamento não é meu,
mas deixo-o como reflexão
para esta semana, quando
celebramos, todos os brasi
leiros, a festa de nossa Inde
pendência. Não celebramos,
também, urn fato isolado.
mas todo um conjunto de
pessoas mortas que viveram
em favor do desenvolvimen
to da Nação: desde Pedro Al
vares Cabra), Tiradentes,
Princesa Isabel, Duque de
Caxias, até aetúlic Vargas,
Juscelino Kubitschek, Caste
lo Branco e Presidente Gei
sel. Este último é o elo en
tre os que se foram e os que
virão: nele, hoje, repousa a

esperança e a confiança de
milhões de brasileiros. É na

pessoa do Presidente da Re-
.

pública que olhamos para o

futuro: o amanhã está em
suas mãos e nas mãos de to
dos os brasileiros. Traba-

lhemos por um Brasil ma's
humano e melhor: a Pátria
somos nós.

e RÁPIDAS: O presiden
te do MDE, deputado Dejan
dir Dalpasquale, anunciou
há poucos dias atrás que o

fato de seu partido concor
rer em cerca de 170 municí
pios para prefeito e em 185
para vereador representa um

avanço de quase 100% em

relação às eleições de 1972,
quando o Partido concorreu
em apenas 90 municípios. •
Igreja Matriz de São Paulo
Apóstolo já tem instalada
nova aparelhagem de som.

Firma instaladora: aON
TEMPO de Porto Alegre � .,

Universidade Federal de S.
Catarina, através do Progra
mr de Pós-graduação em Le
tras, realizará mapeamento
linguístico do Estado de S.
Catarina. Objetivo: deter
minar que línguas se falam
e onde se falam as Iíngnas
de imigração no Estado. e

Processo solicitando recur
sos do MEC para construção
de escolas municipais em

Bela Vista, Minas e Rua
Brusque, tramita normal
mente em Brasília. Prefe'to
Osvaldo Schneider acompa
nha com interesse a solicita
ção da Prefeitura de Gaspar,
que foi complementada com
mais dados em maio do cor
rente ano. e Dia lI, próxi
mo sábado, mais um baile
da Sociedade Catarinense nó
Salão da Capela de Belchior
Baixo. e MDB encaminhou
pedido de registro de seus

Evélásio reclama t�otução
à agricultura catarinense
Brasília - A execução de um

projeto horti-frutigrangeiro,
no sul catarinense, foi sugeri
da aos Governos da União e

de Santa Catarina, pelo sena

dor Evelásio Vieira (MDBI
SC) como melhor alternativa
para se eliminar o quadro de

estagnação sócio-econômica
que - segundo ele - se verifica
naquela regiao .

Segundo Evelási0, a agri
cultura do Sul de Santa Ca

tarina entrou em dec,!tdênci�
a partir da implantaçao, 8;11,
da extensão rural e da assis

têncía t.écnica, que orientou a

atividade para as culturas do
milho e do arroz, que não pros
peram, face à divisão daquelas
terras em minifúndios.
Ao solicitar a ímptantação

da pEASA em Florianópolis, o

senador emedebista foi apar
teado por seu correligionário
Agenor Maria (RN), que a

centuou a necessidade daque
las Centrais de Abastecimen
to venderem diretamente ao

consumidor. Também o eme
debísta Adalberto Sena (A
cre) aparteou, para apoiar o

discurso do representante ca

tarínense ,

candidatos ao Juiz Dr. Elea
zar Nascimento. e Semana
da Pátria, estará movirnen
tada com a Ginkana promo
vida pelo Círculo Univers'tá
rio e pela Prefeitura Muni
cipal. e Quem tem medo de
Virgínia Woolf? O engraça
do é que poucos conhecem a

dita cuja. e É um persona
gem de história políeíal , e

Duas novas urnas nas pró
ximas eleições em Gaspar:.
uma no bairro Bela Vista e

outra no Centro. e Gaspar
ainda sente a morte de Fi
nho: apresentamos" mesmo

com certo atraso, nossas con

dolências à família. e Pro
fessora substituta do Colégo
Normal Frei Godofredo a

guarda ansiosa o pagamen
to em atraso. e Dependerá
dos vereadores da ARENA a

aprovação da iluminação pu
blica em Gaspar: remodela
ção proposta pelo Prefeito
Municipal. e De Fernando
Po11i: "Não falaremos dos
outros; vamos falar de nós".
• De Raul Spengler: "Va
mos fazer urna campanha
limpa". e De Francisco Hos
tins: "Vamos propor ao po
vo urna escolha e não uma
luta". e De Bernardo Spen
gler: "Não vamos envolver o

povo em brigas que não lhe
interessam". e De Jesus
Cristo: "Amai-vos uns aos
outros assim como eu vos te�
nho amado". e Fica aqui a

convocação geral: batalhe
mos pela democracia - ela
começa em cada urn de nós.

Jóias - Rel-ógios - Óculos
AlrtigolS para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI. AIíistilianG Ramos, 522 -- Caixa Postal 53
Fone: 32-2203 -- GASPAR -- SANTA CATARINA

IMPRESSORA GRAFJCART'LTOA'
Sucessora da
GRAFICA GASPARENSE L'iDA.

IMPRESSOS EM GERAL,

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

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

Relojoaria e Ótica Ernesto
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NOSSO ENCONTRO
fase positiva. É bem vista
pela L. B . A:'Considerada co-

1TIo uma das melhores do Es
tado. Dia 23 de agosto rece
beu visita da L:B. A. Recebe
desta entidade boa assístên-

A Paróquia inaugurou,'dia
2� de' agosto. nova aparelha
gem de som e alto-falantes
na igreja. O sistema apro
vou" 9 povo terá 'mais pos
síbilú:Íades de lentendér as

puegações e leituras durante'
aS ações litúrgicas.
lAcreditamos que o inves

timento feito neste setor vem
ao encontro da missão da j ;

gneja que tem como objetivo
dé anunciar a pa'avra de
D�ms. O que adiantaria a

n nciar seo povo não enten
de pot; causa 'da: deíictênc'a
dos alto-falantes? Todos te
mos obrigação' de ouvir a pa-,
lavra de Deus e também en�

tendê-!a. Para isto devemos
fazer 'os es brços necessários,
Sãb Paulo .A:póstolo, quando
escreve aos Romanos diz:
·porém como invocarão,

_ '?aquele em que nao tem fe.
e como crerão na9.uel� de"

que não ouviram falarP _E,
como ouvirão falar, se nao

houver quem pregue?
prestaram ouvido à boa ?o�
va. É o que exclama Isaías:

'Senhor,. quem' acreditou na

nossa p'regação?" (I�, 53,1) ..
Logo; 'á fé''provém da pre�a
ção e 'a pregaçã? se exer.ce
em razão da palJlvr� de Crís
to'. (Rom, .10', 14-16-17).
LeIl,l:bro aqui as palavras

de' sãó 'Tiago Apóstolo: ."De
que apro.veitará, irmão,s, a

alguem, di�er que tem, fe, s�
não tiv�r obías'? A�aso esta
fé Ipo�erá salvá-lo:? Se a um

irmão oú a UII}a' irmã f�lta- Não vou apontar outras
rem roupas é o álime�t6 co- por falta de espaço. O lei-
tidfano, e algum' de vos lhes tor, se não conhece outra a-

âMser: "Ide em paz, aquecei- tividade, ou pior, se não per
vos e fartái-vos, mas não lhes tence a nenhuma átividaae
der o necessário para o cor- paroquial, aconselho que a-

po de que lhes aproveitará? jude esta que mencionei,
'A�im também a fé: se não pois as palavras de São'Tiago
tiver obras, é morta em si são 'violenta contra aqueles
mesma" Tg. 2, 14-17). que dizem ter fé mas não
Poderíamos perguntar: A tem óbrás. Cristo também

nossa Paróquia tem·
.

ob!a.s? dlsse" "Não só aquele que
. Respondo que sim. Quei'o a-

k diz:' SeMo'r; Se�or, entra
pemáS apontar uma dentre . rá no reino' dos céus mas to
muitas: A Conferência Vi- do �uele que faz a vontade
centiná:.''t a 'nossà' 'ebrá''so: do Pai'que'está nos céus" .

cia:1. EStá obra '-estã numa F. "Geraldo Freiberger

... ; • " ".... .L ';, ..' ,,'0. •.•••�;;r;.,."')O. .",. .".�".� �- �'", Aaoá& IDA UM OONSR.RO 8E 'Cl\IA lJlONA OE, eASA. Q'R: EN"l"I!NJ)E, DAS COISAS:,
"Não adiallta p..ocurar. I

melhor que OAn �VSCJBr,'
você'não vai encontrar.

/ .

.....

cia.
O que 'faz 'a Conferência

Vicentina?' Dá assistência
moral e espiritual - com pa
lestras de 15 em 15 dias - aos

matriculados em algum dos
cursos lque·promove. Os 'cur
sos promovidos pela Conte
rênca vícent'na são: Dattlo
graná; 'côrte e' costura, cro

chet, doceira, este ainda em

estudo. Convém anotar que
os cornpohentes da Diretoria
da Conferêrtcia fo am um

braço forte na promoção da
Festa do Arroz em nosso mu

nícípio .

Além deste cursos a Con
ferência Vicentina dá assis
tência a muitas famílias ne

cessitadas, seja em remédios,
despesas hospitalares, etc.
A Paróquia' transfere, men

salmente, a importância de
uma coleta dominical para a

conta bancária" da Conferên
cia. Além disso parte da
Campanha da Fraternidade
também é empregada em be
nefício -das obras de nossa

ação social.'

Eis em breves palavras o

grande trabalho de 'caridade
no setor' de assistência social
de nessa Paróquia.

Rua August8 B_uaeIIi 60'.; 6A8PAR-SC.

PREFEITURA DE-.LAGE5 CONSfRÕE'
MAIS DE UMA CENTENA DE PONTES

Seguindo a dinâmica de tra
balho traçada pela adminis
tração Juarez Furtado-Dirceu
Carneiro, o, Departamento de
Obras e Viação da Pi'cfeitura
de Lages concluiu, recente
mente, novas pontes que vêm
somar-se a mais de uma cen
tena Belas construídas düran
te 'Um período de tres anos e
seis meses: As' novas pontes
entregues à comunidade, en
tre dezenas de outras, são as

seguintes: sobre os rios. Tapc
rá e Carazínha, ambas na es
trada Lages-Bom Jesus; sobre
o Rio Cadeado, na estrada do
mesmo' nome, 'com um vão de
15,70'm2; sobre o R;o Tributo,
com.um vão 'de 10 m2; ponte
sobre 'o Rio Corredeira, na di
visa de Lages com São José do
Ceríto: e ponte sobre o Rio Ri
beírãc, em Serraria D'Água,

na estrada Correia Pinto-A-
vencal.

,

t'REFIOlRMAS - No perime l(J

urbano o DG!V recuperou, ain
da segttindo essa dinâmica de
trabalho, um pontilhão situa..

do no Loteamento Santa Cla
rae outro que liga os bairros
Cópacabana e S� ta Helena.
Por sua vez, o Balrr� GuaJ.·U
já {oi contemplado com a re

forma 'de uma ponte com '"

10,50 metros de vão, ao mes
me tempo em que aquele ope
roso órgão da municipalidade
reforma uma ponte localiza
da no Bairro Copacabana e

outra ligando o Bairro Cente
nário ao' Leteamerrto Santo
Antênío . Também a ponte so

bre o Rio Carahá, nas proxi
midades do Mlercado Municí
pal, que havia sido destruída.
pelas enchentes, foi objeto dos
cuidados -do DQV ,

Rua Aristiliano Ramos, em frente a

Igreja Matriz deGaspar.

'D'OC1:JMElNros
PtERDilDOS
Felicio dos Santos perdeu

sua carteira de motorista e
certidão de 'nascímento no
trajeto Viação Verde Vale a
té Blumenau, provavelmente
no interior de um ônibus.
na referida empresa.

vatá, chalé, 7rrux.9m, terreno
de 13mx25m, 1 ano de US0 a
50m do mar, tratar na Pada
ria Vanzuita.

-*-
Uma casa de madeira em

Navegantes, 9mxllm, comterreno de 15x25m, frente
para o mar a 50: metros do
Aeropérto , Tratar na Padaria Vanzuita.

-*-
Terreno medindo 61mx70

:rp. bem �o .trevo de Joinville,are� p�op�la para instalaçãode índústria ,

Quem por ventura tiver encentrado os referidos documentos poderá entregá-lo�

_*_ ::I

VENDE-SE
Uma casa de madeira

7mx1lm com terreno de
15mx25m a 3lkm do centro
de Brusque, no asfalto de 1-
tajaí. 3 anos de uso.

-:-*-
Uma casa na praia de Gra-

,. • l"
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o Instituto Nacional de Pre
vidência Social aplicará, a
pa .tír deste ano, Cr$ 228 mi
Ihões' e 017Jmil: de acordo com
o seu Programá de Investi
mentes, para beneficiar 91
münícíp'os de Santa Catarína
com a construção de novas a

gê��ias, postos de assistência
m�d'ca e unidades de serviço,
qu estarão concl uídos a té o
final de 1978,
'* informação, I iberada, peloPres'dents. do INPS, Reínhold

Stepbánes, acrscenta que es
sas prevídêncías de moderni
zação destinam-se "pref'erencíalmente às cidades do inte
rior, onde· as -populações estão
mais earentes dos beneficios
dajPrev'dêncía Social",
Modemizaçã:o
O Programa. de Investimen

tos integra a: polít'ca de mo
dernização administrativa ím
plantada pelo Presidente do
lNPS, Re�nNoTd Stepbanes,
cujos resultados na área de
saúde . e assistência aponta
raro" em 1975, um total de 80
milhões de consultas médicas
em todo o pas.
Suas verbas, que estão divi

didas em três etapas - proje
tos, início e conclusão de 0-

bras - serão liberadas gradual
mente, 'até 1978', quand 00 In -

títuto espera atingir o ponto
máximo de eficiência de ser-

v�w,
_

Em Santa Catarina, esses"
investimentos compreendem
CrlS: 147 milhões e 125 mil. a
serem aplicados nos setores de
Administração e Previdência
e Cr$ 80, mílhões e 892 mil em
Saúde e Assistência,
Expansão
Segundo esclareceu o Pre

sidente"Reinhold Stephanes, a
clientela previdenciária mul
tiplicou-se nos últimos nove a

nos, 'passando de "10 milhôes
de benefíciárfos, em 1967 para
cerca de 55 milhões em ""

1976", No entanto, a rede de
prestação de serviços d8' Insti
tuto não se expandiu, nesse
período, com a mesma propor
ção,
- Para modernizá-la

prosseguiu o Presidente do
INPS - criou-se o Plano de'
Obras, onde foram investidos
no ano passado mais de Cr$
500 milhões,' beneficiando di
retamente 215 empreendimen
tos, em todo o país, Cada Es
tado da Federacão teve levan
tadas e analrsadas todas as

GADO
o rebanho leiteiro acha-se

disSe:mmaHo em 'quase todas
plt.Q;priedades: rurais r eatarí-:
nenses constítufàdo, em mui
tas' regiões do Estado, uma
alternativa' e não uma ativi
dade príorltáría para O> pro
dutor rural,

'Em 1975 a produção de lei·
te comrecíafízàda pelas m
dústrías de· Iaticíníos ,_ " ,

(2P',56% ,do total 'produzido
no tEstado), atingiu a '73,2-9
milhões de °Hkos - 35% su

periot à produção do ano a-i
teríor.

��gs<e mesmo an? (1975)
fo�ám'3liSistã4,ios cerca; ele ' , ,

2, ()IOQ p:r.o.dutoF'es de leite dís
tribni�os: nas regiões' do'lito�
ral Vale rdo' Uajaí,- C"'am1lu I

de '�ges e de' Omiti���S, .

e

Ohapec�,' Em' deOOllJ'enCIa'
de� assistênciã:' téonica'afo·
ram fO,nnaHos 3,140 hécta-,
res coro paSitagens meãhora
das-e f�llperadosjLj180 he��'
tlares.' de 'pastós' natil,l'àis'.'
!Nesse mesme' ano> medial1te
ini§lativa da Sccl'etar.iâi d:it1"

Agricultura:',t e Aba�t�clme)1'.
to' - to'ram mtrodUZldas ' , , ,

Dejair Pereira
Técnico Agrícola

2,200 matrizes (vacas de lei
te e selecionados reproduto
res), 488' das quais importa
das do Uruguai e Argentina,
Foram também efetuados
1,64·7 registros genealógicos
através da Associação Oata
rinense de ,�l'iadores de Bo-
vinos, �
Santa Catarina conta com

30 indústrias de laticínios,
com a grande maíoria (24)
localizadas no Vale do Jta
jaí e Litoral' Norte, Cinco
dessas índúserías comercia-
1Jizam 70% do leite recebido
pelo parque industrial Iatí
cinista , 72% do leite é des
Un'ado à venda "in natura"
e os restantes 28% indus
trializados principalmentesob la forma de queijo e man
teíga , A participação do lei·
te no valor da producão ani
mal catarínense (356� 475 to
neladas, em 1975) é de "',
18,4%,
Lévando em conta somen

te a diferenca do leite co
mercializado- através das in
dústriaS de latidinios, o ín»
cremente da produção ocor
rid6 em 1975 foi' dlnmle.m de
os 23',18 milhões,

suas necessidades, e os técní
cos da Previdência Social
preocupam-se em prever para
todas elas os mais modernos
squipamentos e recursos tec
nológícos.
Obras
Voltada preferencialmente

para o interior do Estado, on
de deverá alcançar 91 muni
cípios catarinenses, o Progra
ma prevê a construção de no-

. vas agências em -Itajaí, Lauro
MüHer, 'Brusque, Cl'lapecó, A
raranguá, Concórdia" CUl'!t'
banas, Irnbituba, São Miguel
D"Oeste, Videira, São Joa
quim, Timbó, e Jaraguá do
Sul, Além .dísso, .estãe íneluí
das oVà'S 'obras na sede da
Superintendência Regional e
a instalação de postos. de as
sistência médic-a em Estreito,
C'lJ.apecq, Brusque.. Videira,
Cuhtibanos, Jaraguá do Sul e
Timbó,
Em 'Florianópolis, serão

construídos um Centro de
Reabilitacão Profissional. e
um Centro de Serviço - Social,
que envolverão recursos da

P�giJia, 5

Catarilla
ordem de CJ;$ 24 milhões 670
mil,
!Na área de saúde e assístên
Equipamentos

cia, por exemplo, serão cons
truídas 161 salas e consultó
rios para o atendimento de ur
gências médícas-e serviços mé
dico-odontológicos, além de 11
para pequenas cirurgias e
curativos, Incluem-se, ainda,
124 Jeitos para observação e i
solamento, 12 aparelhos de
raio-X e 8 boxes de físíoterà
pia, Esses equipamentos des
tinam-se a reforçar o atendi
mento dos hospitais e postosd'ê .assistência, cuja estimati
va eleva-se a mais de 2 mi
lhões de consultas, até o final
de 1978,

;
Através dessas medidas, es-'

pera o Presidente 'Reinhold
Stephanes transformar o ,.. ,

INPS de Santa Catarina em
"modelo para todas as ativi
dades que se desenvolvam no
país, com o objetivo de pFO
mover o bem-estar e desen
volvímento social",

Serviço Volkswagen

COMfRCIAL S'CHAORACK t TD�.
�ua Jtajaí, 1'&73' BLUMENAU - sta. Catarina

Eider I
A RECEITA DOMELHOR

ESPEt'O CORRIDO, ALMO(:Q�OU COMERCIAL
SOB A DIRE'QAO.DE TARCISJO
XAVIER WIE SER COM O MELHOR

ATENDIM'E.NTO.
IR devia J. lacerda, 51 - fone 32-20-18-Gaspar se
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INFORMATIVO·. DA CAMARA MUNICIPAL DE GASPAR
NOTA OFIOIAL - A Mesa

Diretora tem a satisfacão de
convidar o povo em geral pa
ra a sessão solene 9ue a Câ
mara Municipal estará reali
zando no dia 06 de setembro,
às 19,00 horas, em comemo

ração aos festejos da Sema
na dia Pátria, Para a sauda
ção foi designado como ora
dor oficial o vereador CelS'O
Huber,
---e

Retenção das
cotas do ICM:

Encontra-se em estudos
nas Comissões de Constitui
cão e de Financas desta Ca
sa Legislativa ·0 Projeto de
Lei n". 21/76, de autoria do
Prefeito Municipal, que au
toriza o Chefe do Poder Exe
cutivo requerer retenção das
cotas do ICM (Imposto so
bre circulação de mercado
rias), junto ao Banco do Es
tado de Santa Catarina S.
A., em favor da Firma EM
PEL - Engenharia e Comér
cio Ltda., em 24 parcelas de
o-s 35. 584,412 mensais. 'ESta
retenção que irá fazer um to
tal de aproximadamente 854

mit cruzeiros, devendo a pr
meira parcela ser paga 30
dias após a execucão da o

bra, destina-se ao pagamen
to dos serviços prestados pe
la citada firma, na substitui
ção da iluminação pública
da cidade.

•

Votos de
pesar
00 vereador OSMAR ME

LATO solicitou inscrição em

Ata de voto de profundo pe
sar pelo trágico falecimento
do jovem José Rodolfo Be
nassi. Da mesma forma o

vereador OSl�ALDO POWO
solicitou voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Luiz Sil
vino da Cunha, cidadão gas
parense que em vida muita
alegria espalhou no seio da
nossa comunj_dade, animan
do festas com seu acordeon.

•

Praça de
Barracão
O vereador Osmar Melato

solicitou através de indica
cão urgente macadam'zação
e patrolamento da praça de
Barracão, pois a mesma en-

contra-se em péssimas con

dições.
---e

Denominação à
vias públicas
o vereador Henrique Des

champs apresentou mais
dois Projetos, para denomi
nar ruas de nosso município.
A primeira via pública que
tem início na Rodovia Jorge
Lacerda, no Bairro Bela Vis
ta, e vai até o campo de es

portes da Gráfica 43, de Rua
Catarina Horstert; e a segun
da via pública que tem iní
cio na Rodovia Jorge Lacer
da, ao lado esquerdo do as
falto no sentido Gaspar-Blu
menau, até o fim do lotea
mente dr- Sr. Bernardo Hors
tert, de Rua Ernesto Hors
tert.
---e

Balanco anual
da Prefeitura

Foi aprovado por unani
midade o Decreto Legislati
vo n". 03/7161, que aprova o

Balanço anual de 1974!, da
Prefeitura Municipal de Gas
par.
---e

Placas
O vereador Antônio Nel

son Hostins informou aos

presentes que a prefeitura re

cebeu 36 placas indicativas
para as ruas de nossa cida
de, estas placas são as pri
meiras de uma série que fo
ram encomendadas .

•

Reivindicação
Fazendo uso da palavra no

horário de explicações pes
soais o vereador Celso Huber,
solicitou ao Presidente desta
Casa Legislativa que envias
se um ofício ao Centro de
Recuperação Física Costa A
zul de Itajaí, louvando a ini
ciativa pioneira desta Socie
dade em nossa região, mas
também os enérgicos protes
tos contra a maneira que u-

sam seus corretores para a

adesão de novos sócios. O

que tem ocorrido comprova
damente em nossa cidade,
quando usam fotos e nomes
de pessoas influentes, e de
maneira persistente iludem
pessoas que não possuem re

cursos para saldar posterior
mente seus compromissos.

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

.

FABRIClA. DE
ESQl1ADRIAS E
MóVEIS DE FERRO

Rua Itajaí, 607 -. Fone 2271 GASPAR

Casa própria:
regulamentada
a construção
Rio - O Banco Nacional da

Habitação distribuiu resolução
de diretoria 41/76 que aprova
e regulamenta o programa de
construção individual da casa
própria 'pelo qual o comprador
através de um único contrato
recebe financiamento para a
compra do terreno e para a
construção da moradia.
Ao receber do agente finan

ceiro o empréstimo para a

compra do terreno, o mutuá
rio terá até 6 meses para apresentar o projeto de constru
ção e começar a obra. O pagamento das prestacões de a
mortização somente vencerão
21 meses após a assinatura do
contrato de financiamento
A resolu.ção permite ai�d3,

a utílízação da conta do
�TS �ar� 'amortizar, r�d��ZIf ou Iíquídar a dívida desde
que a casa esteja concluídad�ntro deste praz.o de carência. Se o COmprador não a _

s,:ntar o �roj,eto. de consl;�çao deverá hqwdar o débitorelativo ao terreno e n ts
- -' es e ca-o, nao podera movimentar osseus recursos do FUTS,
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Câm_�r.a dos Vereadore� �OlMUnJclpj,o de Gaspar
ESTADO DE
SANTA CATARINA

Decreto Legislativo
nO. 03/76

Aprova o Balanco Anual
de 1974, da Preeritura
Municipal de Gaspar.

A Mesa da Câmara Muni
cipal de Gaspar, usando de
suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Munici
pal aprova e ela promulga o

seguinte Decreto Legislati
vo:

Art. 10, - Fica aprovado
o balanço anual de 1974, da
Prefeitura Municipal de Gas
par,

Art , 2°, - Este Decreto
Legislativo entrará em' vigor
na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.

Câmara Municipal de Gas
par, em 17 de agosto de 1976.

I
Henrique José dos Santos

Presidente
Celso Huber

10, Secretário
-_-

I

GAZETA DO VALE

Brasília - A questão dos gas
tos com mordomia nas resi
dências oficiais, que vem me

recendo ampla repercussão na

imprensa, foi debatida entre
os senadores Paulo Brossard
(MDB/RS) e Petrônio Portel
la, Líder da ARENA e do Go
verno. O debate começou
quando Paulo Brossard recla
mau do Governo punição para
aqueles que tenham prat'cado
abusos com relacão à mordo
mia, lembrando que o. assunto
fura disciplinado em decreto
de janeiro do ano passado.
Observou o Senador g�cho

que esse decreto, segundo o

qúal apenas os Ministros de
Estado teriam direito às van

tagens da mordam; a, f01 sis
tematicamente descumprido,
levando o Governo a recorrer
a avisos sigilosos e públicos, e .

ainda a circulares dirigidas
aos Ministros, chamando sua

atenção para o disposto na-
-

quele documento. Entende
Paulo Brossard que a situação
ora em debate se caracterlzou

•

apenas recentemente, pois
não era praticada até o Go
verno Castelo Branco,
Legislativo e à liberdade de
imprensa, fazendo questão,

Semana da Pá ria em Gaspar
Dando prosseguimento aos

festejos alusivos à Semana da
Pátria que teve seu início no

dia 01-09 deste mês de setem
bro, acontecerá hoje, dia ",.
05-09 - domingo, às 9 horas,
missa em ação de graças. alu
siva a semana da Pátria_

Para amanhã, dia 06-09
Sessão solene na Câmara de
Vereadores, as 191 horas.
Já para terça-feira, dia 07-09

- As 6 horas - Alvorada Festi
va - Clube Musical São Pe
dro,

8,30 horas - Desfile CIV1CO
dos escolares na Rua CeI. A
rístilíano Ramos,

12 horas - Churrascada no

Colégio Normal Frei Godofre
do, seguida de Tarde Dançan
te,

15 horas - Encerramento da
Ginkana a cargo do Círculo
Universitário ' de Gaspar,

19 horas - \3etreta na Praça
Getúlio Vargas, a cargo do
Clube Mus�c'l São Pedro.

-.-

Atencão: Diariamente, pela
Rádio élube de Gaspar, Pro

grama Especial alusivo a Se
mana da Pátria,\
"Este é u� país q� :vai prá

frente"

SEGUROS EM GERAL

Página 7

entretanto, de sublinhar que� suspensão da censura à im
prensa, neste Governo permi
tiu a denúncia dos fatos em
debate. Concluindo Paulo
Brossard afirmou que apontando os responsáves e divul
gando as medidas punitivas a

. eles apücadas, o Governo esta
rá fazendo bem a si mesmo e
a todo o país ..
PETRÓNIO
REBATE

Ocupando a tribuna a se

guir, o Líder Petrônio Portel
la rebateu as afirmações de
Paulo Brossard, qualificando
as de apaixonadas e tenden
ciosas. Explicou, inicialmcn-
,�jnou, ainda, que tais a

busos se tornaram possíveis
em Virtude das restricões im
postas pelo !'egime do Poder
te, que a instituição de prer
rogativas para as altas autori
jades do Governo - como o ca
ro da mordomia - foi conse

[uêncía da transferência do
30verno Federal para Brasí
lia. Lembrou que também ho
je os parlamentares dispõem
de apartamentos funcionais a

preços simbólicos, o que não
ocorria quando o Parlamento
funcionava no Rio de Janeiro.

. CONVIU
A Associação de Pais e Pro

fessores do Grupo Escolar "I
vo D"Aquino", convida o pGVO
em geral, para participar de
sua festa, que será . realizada
nos dias 10 e 11 de setembro,

O programa deste aconteci
mento é' o seguinte:

Dia 10.09, - à partir das
19 horas: bingo e gostosa po
lenta com galinha,

Dia 11.09 - a partir das 17
horas: festa em geral (bingo,
churrasco, roda da fortuna,
pastel, cachorro quente, pes-
caria, espetinho etc.). ....

BLU'MENAU 'CORREJOR'a' DE SEGUROS

Rua 15 de Novembro, 534 - 2° . andar - Edif. Albor

Mord ia foi tema de debate
entre Brossard e PetJonio Portella

Representante em Gaspar: Sr. FLAVIO RENATO H!EINIG

Quanto à punição de culpa
dos, Petrônío Portella viu irn
precedência no pedido do Se
nador emedebista, observando
que. �ão se pode punir respon
sab�lidades quando não ocor
reram infrações a Lei. Isto
porque - segundo explicou - o
decreto de janeiro de 1975 a
penas se referiu a residên
cias para Ministros, não dis ..

pondo sobre res'dêncías e mOT

domJ�s para dirigentes de :1U

�ar9Ulas ou da administraçãomdlreta. -

;
Afirmou Petrônio Portella

que somente agora em julho,
através do recente decreto ..

78,070 o Governo incluiu na

disciplina da matéria as resi
dências desses di rigen tes. Por
tanto - continuou - somente a

partír jde julho deste ano se
podera definir culpas e res

ponsabilidades, bem como a
plicar sanções aos transgres-'
sares, o que - afirmou - será
feito quando necessário. Par
ticiparam dos debates, através
de apartes, os arenistas José
Sarney e Jarbas Passarinho
ambos defendendo a condut�
do Governo em relacão ao as
sunto.

�

AlfRJA
A Diretoria do Clube Amé

rica, de Arraial-Gal';par, escla
rece o publico em geral que
não está promovendo, nem
autorizou qualquer espécie de
promoção, visando angariar
l'eCUI'SOS financeiros em favor
do clube. O esclarecimento se

deve, tendo em vista que o 81'.
Solano SabeI está recolhendo
fundos em nome de uma tal
"Sociedade Amélica", cuja e
xistência desconhecemos.

DIRCEU AFIRMA QUE
ITAIPU SERÁ

• A 1I0BRA DO
SÉCULO"

BrasHia - Projeto de lei a
provado na Câmara estabelece
ql!e :r;o.s municípios onde os
diretórios municipais não reaIízaram convenção para a €S
colr:a de candidatos a prefeitoe vice ao pleito de 15 de no
vemb�·o de 1976 a Comissão ExecutIVa Regional designarádelegado com poderes coman�ece.dência de pelo'menosd�lS dias, de convocar e presidír a convenção_
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Nova ala do
,

maternidade
:Elstão bastante adian to do

os trabalhos de construção da
nova ala do Hospital e Ma
ternidade Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro, cuja área
de construção atinge 1.200m2
em dois pavimentos, que além
de oferecer novas unidades de
atendimento aos pacientes,
servirá também para melho
rar os recursos da ala já exis
'tente.

A nova ala do Hospital de

Gáspar abrigará uma das
mais modernas maternidades
do Vale do Itajaí.
Também para o serviço de

anestesia o Hospital acaba de

FESTA JOVEM' D1�
7 DE SETEMBRO
Na próxima terça-feira. dia

7 de setembro, será realizada
uma churrascada seguida de
tarde dançante, no Colégio
Frei Godofredo, em promoção
da própria escola, com a mú
sica do som "Zíriguidun".

hospital terá
supermoderna

'receber aparelhagem �?per
moderna, que inclusive ja es

tá funcionando. Os aparelhos
são da melhor qualidade na

ciona1 e foram. adouiridos CO!11

recursos do própr'o hospital.
Atualmente, as instalações

ex'stentes contam com 35 lei

tes, sendo que com a nova ala

passará a contar com 100 lei

tos, constituindo-se assim nu

ma grande realização para a

cidade de Gaspar, que há mui
to ressentia-se de melhores

instalações no'Hospital local.
Por outro lado, na nova ala,

runc'onará o bercário anexo

à maternidade, ambos cons-

FESTIVAL' ESTUDANTI L DA CANÇÃ.Q
EM SETEMBRO

o Centro Cívico Escolar Ar

geu Furtado, do Centro Edu
cacional Vidal Ramos Júrr'or,
de Lages, vai promover nos

'próximos dias 24, 25 e 26. o 7°
'Fesine - 'Festival Estudantil
da Interpretação e Composi
ção da Canção. A' promoção, .

que alcançou êxito nos anos

anteriores, já está com suas

inscrições abertas no própr'o
Centro, podendo participar to
dos os estudantes ou composi
tores e intérpretes interessa
dos. O Fesinc será realizado
no Ginás�o de Esportes Ivo
Silveira e, os organizadores
esperam a participação de con

correntes de todas as partes
do Estado.
De acordo com as informa-

,-

çõcs prestadas ])elo coordena
dor do Festival, Luiz Carlos

Stanke, a inscráção apesar de

livre, não garante. a partici
pação de todos os inscritos,
pois uma comissão seleciona
rá as melhores composições e

interpretações para o festival

que de acordo com seu regu
lamento, não terá a presença
de um 'número superior a 40

apresentações. ,Só poderão
participar do FeSinc composi
ções inéditas, não sendo ad

mitido, em hipótese aiguma,
qualquer plágio de músicas já
divulgadas. A comissão orga
nizadora já garantiu a presen
ça do cantor Sílvio Brito na a

bertura do Festival.

SERVI'CO AUTôl\lJOMO MUNICIPAtL DE
�

JAGUA"E ESGoTO
:Adminiistndo pela Fundação Serviços de Saúde ltublica

GASPAR - SANTA CA'I:ARIN.A
RESULTADO DA TOMAlfl'A DEl PREÇOS

NO. GA.S-03/76

De acordo com Laudo da Comissão Especial de Concor
rência e Tomada de Preços n". GAS-03/76 para aquisíção
de tubos de PVC e conexões, foram adjudicadas as seguintes
empresas:

Flu'ma: C'la Hansen Industrial

Preço Total: Cr$ 52.603,99
Prazo de entrega: 90/120 dias

Condições de pagto: ���s líquidos.Firma: S.A. tubos.i�r s ít

Preco total: Cr$' 2.283,00
Prazo de entrega: 90/120 dias

- Qontli_çõeS de pagto . 30 dias Iíquídos.
Gaspar, '(SC), 30 de agosto de 1976.

'Elng4. Al'1.íngton; S . L. de Alencar
.

Diretor'Ge1l3lL do SAMAE

Tece'llageln
FABRIOANl'ES DO XADREZ "IZA"

Cc. rPostaJ, 25 ... F••es: 221i-2225
RUil P. L�jao 'Sclu:âmD, 418/49'9

CASPAR - Santa 0aIariaa

truidos dentro das exigências
das mais modernas técnicas

hospitalares nacionais.

ABRO CLUBE 'D·E ITA1AI:

INS'TRUÇÕES 'DlE
VÔO EM NAVEGANTES

Sob a presidência do Sr.
Aldo Antonio Deschamps e

com os pilotos instrutores Re
nato Cirilo Germani e Louri
val Vargas no Aeroporto In
ternac'onal de Navegantes
continuam sendo ministradas
instruções diárias de vôo, com
aulas teóricas e práticas.
Os alunos, tem acomoda

ções nas dependências do PTÓ
prín. aero clube, por conta do
curso. Atualmente estão sen
do utilizados dois aviões pura
as instruções normais e é
grande o� número de jovens
que está aderindo à escola.

AACC CONSTRÓI'
MODERNA QUADRA O.E
'fUTEBOL DE SALÃO
Por incentivo de sua pró

pria diretoria, ..1 Associacão A"
tlética e Campestre Ceva! de
verá Inicíar brevemente a

construcão de uma moderna
quadra -de futebol de alão,
cujos recursos são oriundos
da próprta associação e con

tando aind aeom um auxílio
financeiro da própria empre
sa (Ceval Agro-Industrial ...
S.A.).
Por outro lado no último

campeonato interno de fute
bol suíço, promovido pela ' ..

AAOC, recentemente encerra

dOi e que disputou a Taca Lau
ro Cordeiro, teve como

-

vence

dor a equipe do \Dínamo, re

presentada pêlos atletas A
mauri, Nelson, T«>ia, Galego,
Osníldo, Betinho, "Dl' José,
Penz, Píntarelí, Luiz Carlos e
Emesto , Parfícíparam ainda
desse c�peonato as equipes
do Ajax, enharol e River.

-e-

ENLACE
Ontem, sábado, registrou

se o enlace matrimonial dos
jovens Vital Coradine, moto
rista da Viação Verde Vale e

residente em Gaspar, com a

lavem Cláudia Terezínha ...

Schmitt, também de Gaspar,
runcíonária da Sul Fabril Ma
lhas. Grande número de con

vidados estiveram presentes
·no Gasparinho, na residência
dos pais do noivo. Parabéns
ao jovem casal.

-e-

O COMPROMI'SSQ·
DE DARIO
Está no Rio de Janeiro des

de o início da semana o jovem
Dario Beduschí (filho), para
a' cerimônia de seu noívado
com a jovem Isa Monerat ,

Uma bela <festa deverá ser rea
lizada na casa dos pais da
noiva. Os cumprimentos da
"Gazeta' .

-e-

RAIN't:'IA DOS
ESTUDANTES,
Numa promoção dos ter

ceíranistas do Curso de Se
cretariado e Contabilidade
será realizado no próximo <lia
11 nos safões do Colégio Frei
Godofredo um grandioso baile
que elegerá a rainha dos es
tudantes. A música estará a

cargo do conjunto "Os Incan
descentes" de 'Itajaí. Durante
o baile -será divulgado ainda o
resultado da gtnkana promo
vida 'pêlo próprio Colégio Frei
Godofredo.

-e-

ÔNIBUS BLÚMENAU
PORTO ALEGRE,
VIA LITORAL -

.

I

Já está em funlionamento a
linha de ônibus que liga. Blu
menau a Porto Alegre pelo li-

I� toraI catarinense. O ôntbus
da Penha sai de Blurnenau as

ENLACE/ . 22 horas e chega em Porto A-
Neste domingo acontece o legre às 06,35, com saída de

<llti1lace matrimonial da jovem Porto Alegre igualmente às 22
Eríea Kupas com lE!nrio Ríbas, horas e mesmo horário de che
na Igreja Adventista de :gtu- gada em Blumenau, com 8 ho
menau. Os convidados serão ras e trinta minutos de via
recepcionados nos majestosos gemo Em Gaspar, o ônibus faz
salões do Clube Alvorada. escala na sub-agência.

S.A

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




