
is progres$Q. para � ..as.p
.

r
que a Ceval - Agro InQus-1 e que abriqará as máquinas concluída, poderá' enTátçrr
trial S. A .. está construlndo da refinãria para beneficia- t50 toneladas de óleo P9'
no pátio da própria fábrica,ltnento do óleo de soja: dia.

.

.

A �val pretende lançar
.

O novo prédio vai re9u�
no m�ado nacional. pro- rer serviço especraltzado
vavelmente até o final de de mão-de-obra, o que abri-
1976, óleo comestível de rá novo mercado de trabs-
sua fabricação, em produ- lho. É Gaspar marchand,
ção parcial de sua capaci-

'.

a passos largos para o pr'tdade. A refinaria, quando gresso:' ?

','
- - - - - - - - - - -- - - - -- __- - �

. J

A população de Gaspar' I

ainda está revoltada pelo
,assassinato de José Rodol
fo Benassi (Finho), pratica
DO por João Raulino.

O Dr. Hélio Ziebach, já

está contratado para atuar
como advogado de acusa

ção no julgamento do as

sassino, defendendo a me

mória de "Finho ".
Hélio Ziebach exerce

fY
Encontra-se em fase fi

nal de construção, o novo

-prédlo de três pavimentos

:Geisel
.. I a passag.em por

Gaspar
f

"=

Projeto de Lei do' 'Prefeito
..

'

... releiiddo -,
..pel.

atualmente as funções de
assessor jurídico da Caixa
Econômica do Estado de
Santa Catarina (CEE), e é

advogado da Viação Verde
Vale de Gaspar.

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

Hoje
Vasto

O clube índio de Gaspar,
Tupi, estará enfrentando ho
je, no Estádio Carlos Bar
bosa Fontes, a equipe do
Vasto Verde, de Blumenau,
que na última rodada do
Campeonato da LBF conse

guiu uma vitória> sobre o

Floresta, em três tentos
contra um.

A equipe do Tupi entrará
em campo :decidida a con

seguir a y,itória, formando

" J):'passa"gé'm do 'Preslde�te'E;nesto 'G�I��I-'p�r-�,,�:��t,' �uamio de
�ua viagem ao Estado no último dia 24, procedente de ltajaí, onde par- A Câmara Municipal de
.�clpou do encerramento do III (3ongresso de Associacões Municipais Vereadores de Gaspar re-
�e Santa �atarina: com d�stino a Blumenau, onde foi �recebido no pá- . geitou O projeto de lei do
-xlo da Igreja Matnz de Sao Paulo Apóstolo, foi condignamente aplau- .Prefe,it9-. Oswaldo Schnei-(flda pelo povo gasparense, que Se aglomerou próximo à Praçcf.e� '

.. : , .• ld ,:! '

........ '�r,:
d I

-

tt'�nte ao Palácio Munici al (Palácio da F' ira)
• . er, para a remo e açao no

J Iguelra . . de tluml
- ,

: N�ma demonstraç�o �e carinho pelo seu P-residente" a, população ' sl�tem�.. �.. 1 �rT;lI,na?ao pu-
de Garpar desde as primeiras horas da tarde de' séxta-félra, aquarda-' bllca Ras ruas da cidade.
.va a passagem d� Geisel. O Prefeit? Osw�d�..S.�hmidt, .em r�sp��iq" .

. O· ,p.'roje.to�'·\JDnevi'él: mélho-
q Chefe da Naçao, aguardou tambem a pa'ssag�M d'o" PreSidente da' _,....

"

4 500:fI�pública, no palanque armado no local. O Presidente Ernesto Geisel
ramentos em

.' . me�ros
.�«"e, em Santa Catarina, uma das m.aiores consagrações recebidas du- d� ru�� �en_tr��s_.e I,I��.I��;.�thtfl!,ro seu ,gQv�t:noF--sendo"recepclonado· entustasncamente pelas po- çãopública=êrrt vias sêcún-
ulações das cidades visitadas - Tubarão, ttajaí e Blumenau. dárias, extensão que abran-

"

.

a
o julgamento de JoãCY

Raulino movimentará a opi-
nião da população gaspa..

rense, pelo modo brutal (1

sem justificativas, com quê
foi assassinado José Hodol..
fo Benassi.

��:::::...%••
7 �.:-... fR1f1'"2�.,.��.

- �

l

�
r
�
�
•

. 1
•

com Leni, Tinha, Adão, N�l
go,.: Luca, M.ilton, Júli<i
Amauri, Argeu, Cavaco fCorreca. .' . ", :

.

Ambos os times estã! :

colocados em 1° lugar em

suas respectivas chaves nQ
Campeonato, e estarão' I�
tando para uma vitória, 'o
que proporcionará aos des
portistas de Gaspar urna

peleja de muitas sensa-
ções. �

TI/pi e

Verde

,

. -. ::::.'

ge todo o perímetro urhane
de Gaspar.
Com a rejeição pela cât

mara de mais este projet�
para melhoramentos da d
dade em benefício da cold
tividade, o Prefeito OswalC
do Schneider, não poderá
cumprir metas do orqano
,g.�a1"Da de trahalhcs.prevts-.._

to para sua gestão, frente' à
Prefeitura de Gaspar.
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Arnoldo ALEXANDRE
Que o mundo está em

crise, isto não é novidade.
'Mas que o

II Poder Espiri
tual" entre em crise, isto é
de se lamentar, sem es
tranhar.

Todas as filosofias ou
formas de vida são boas.
Ós' homens é que, infeliz
mente, as deturpam.
Dogma' podemos identifi

·car como um decreto bai
xado pelo Chefe do Execu
tivo da maior potência es

..piritualista existente na fa
ce da terra, como seja a

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE
Propriedade da Empresa
CGC, '83 109926/0001-47

Diretor:
Silvio Rangel Figueiredo

Circula nos municípios de:

,GASPAR, Blumenau, Ithota,
Itajaí e Brusque.
Endler·eQo-Sede

Gaspar: Rua A'I'istiliano
Ramos, 23 - Cx. Postal, 73

Impresso na-s oflolnas gráfi
cas do Jornal NOVA ERA, de

RIO DO SUL.
I

.lqre]a Católica Apostõlíca
Romana.
A infatibilidade do Santo

Padre, assim considerado
o Sumo Pontífice ou Papa,
foi dogmatizado pelo Con
selho Vaticano I. em 1870,
portanto um pouco mais de
um século. Isto levado a

conta de eternidade nada
significa.
Exatamente agora, por

decorrência de determina
ções baixadas pelo Concí
lio Vaticano II. vozes isola
das, porém violenV"�íY, con
testam a leqltlmldade das

Te�elaQem l3er-nar-dinv

o

R�lo;oaria e Otica Ern�sto
Jóias· Relógios • Óculos • Artigos para Presentes

Conserfos em Geral
.

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

decisões papais.
Queremos nos referir ao

bispo frances rebelde -
Marcel Lefebvre - que
tenta agitar os meios cató
licos insinuando que as re
formas havidas na Igreja
tiveram influências de pro
testantes, comunistas e

maçons.
Se dizendo tradicional

mente o pobre bispo se in
surge querendo ele ditar
normas religiosas.
A Igreja Católica é uma

instituicão bíblica e como
tal divina. Cada Papa que

assume o comando espiri
tual da humanidade refle.te
na terra a imagem de CrlS,
to apontando" o caminho. a
verdade e a vida". .

Vamos nós, nesta hora de
crise papal, nos genuflexar
perante o altar da Santa
Mãe de Deus e realizarmoS
a grande cadeia de {}raç�e$
no sentido de que Crlstc>
salve a humanidade de mais
um cisma. ",
Rezemos para que o ;Bíst'

po Marcel Lefebvre não. se
transforme num lutero 'mo,!,
derno.

-. i. f ..

I. ".

•

: I �.. .�

. , ,

,-

J.�' • : ,,*')
•

.»

-'::·��c.. ,_ \
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FABRICANTES DO XADREZ "IZA" I
Cx. Postal, 25 - Fones; 2215-2225 ,I
Rua �. Leopoldo Schramm, 4781499 1
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Blumenal CiJrreIQ��·. de Seguros
SEGUROS EM GERAL

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

Representante em Gaspar: Sr • .fLAVIO RENAtO MEINIG
f

•

..
. ,

I
�---------J

-.
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em Lages

o grandeMais uma

Indústria se
•

vai
F. GERALDO FREIBERGER mais de perto o ideal de cisco há muitas congregaDia 4 de outubro celebrare- fraternidade de São Fran- cões religiosas que assu

mos 7-50 anos da morte de cisco a se apresentarem ao miram no seu modo de vi
São Francisco de Assis. Vigário da Paróquia ou à da o ideal de São Francis-
São Francisco nasceu em diretori� da Ordem Francis- co - Em nossa paróquia,

Assis, na Itália, nos anos cana Secular para ingres- as três congregações reli
de 1181 ou 1182 sendo fi- sarem nesta mesma ordem. giosas de irmãs são todas Graças a contactos rnan-lho de Pedro Bernardone e Todos são bem-vindos. elar. franciscanas. Santo tidos com a empresa John-Jnca. .

Antônio de Pádua foi um son & Johnson S. A., den-r Apesar de se terem, já, No Brasil a presença de que seguiu o ideal de São 'tro de suas metas de atrair'e- • passado' sete séculos e São Francisco se deu des- Francisco. Foi frade da pri- para Lages o maior número'rneío desde sua morte, de o descobrimento atra- meira ordem. É muito vene- 'possível de Indústrias para,Francisco continua, como vés tfe seus seguidores. A rado no sul do Brasil. se instalar nas áreas que'· lque' vivo em todo o mundo, primeira missa no Brasil foi No norte do Brasil o P0- lhes estão reservadas 'às'especialmente no Brasil. celebrada por um Francis- vo venera mais ao próprio margens da BR-116, objeti.Podernos chamá-lo de pro- cano - Frei Henrique de São Francisco.

Transcreve-lvandO,
com isso, criar maio-feta de nosso tempo. A Coimbra. Até hoje os Fran- rei um' trecho de poesia res possibilidades de tra-rnsnsauem de amor, humil- clscanos continuam em transcrita no livro Nosso balho a todos. o prefeito· dade,' fraternidade. alegria, nossa terra. Além das três irmão Francisco, para exern- Juarez Furtado recebeu co-. Iovtalldade e paz, que nos ordens fundadas por Fran- pllficar: Lmunicado recente da altatransmitiu São Francisco Inspira meu Pensamento _. Idireção daquela firma ma-,<'dão : uma resposta às' an- Jesus Maria e José I

nifestando o seu propósitor'gú·stias, . do mundo atual, que vou versar uma história t.. de se instalar brevemente· ·;que está à procura de paz para os católicos de fé �_., em nossa cidade. Inicial--.e não a encontra. a vida de São Francisco ,.

í .' :f' ��.ç. mente, a empresa se insta-"I São Francisco continua, Padroeiro em Canindé. .. lará em um prédio ou gal-praticamente, vivo no rnun- E noano de mil e cento pão industrial com área co-;
,
'!dõ "atràvés das ordens que e oitenta e dois, nasceu berta de 2.500 a 3.000 mefr fundou. São três as ordens Francisco, este grande vulto ...,.. t ,,'

tros quadrados até que Sé+; .dlretarnente fundadas por que a santa Igreja deu
. t�t���' I 'vi'

jam construídas as suae,I -e�e e muitas outras. de reli-,
na cidade de Assis i instalações próprias. O ex-]

'I
qrosos que assumiram no confcrrne Deus concedeu. ", --.�' pediente foi recebido peloi'seu modo de vida o ideal

.' 1�'T • f. �. .i de São Francisco de Assis. Seu pai - Pedro Bernardone d·) ,,� : :"
.

� Chefe do Executivo fageâ-.;, mercador endinheirado
, São Francisco fundou a -e-: no após visita de represen-:
. Ordem dos Frades Meno- rude de inteligência

tantes da Johnson a nossa;; ores que depois se dividiram mas ficou rigosijado
, .

,.,',: ,.1 cidade com a finalidade dê!
r em três ramos: Francisca quando Francisco nasceu ,

, verificar" in loco" as con-!no seu lar abençoado d
:,\,' .nos - a este ramo perten- d

.' " - 1 ,. ,.,,-:- "':, ..� f f" ições existentes para a iFrancisco ia crescen o f.'" ,-; ,

I.cem os frades da Paróquia
. ..-:-;-. instalação de uma empresa.'.de Garpar e São Paulo A-' com toda felicidade ,.,

de grande porte como ela i( l póstolo de Blumenau - os
um espírito genuíno é. Corno é do conhectrnen-!� Capuchinhos e os Conven- um cofre de caridade

to público, desde que as-;'-,tl1ã"i'S: Estes são a primeira iluminado da luz
sumiu o governo municipal

\ Ordem. A segunda ordem da Suprema Divindidade.
uma das grandes preocupa-.,..Q.UJLf.u.gdQ,u é a das Claris-

J--------------�----�----- ções da administração Jua-
�as, ordem que se iniciou _---------- rez Furtado - Dirceu Car-bom Santa Clara de Assis neiro tem sido diminuir
que seguiu de perto o ideal , I. V 1 , I I sensivelmente o grande nú-

f.e
São Francisco. A Ordem V iacâo crcie V a � mero de mão de obra OCi0�,ranciscana Secular, para, sa existente através de

eigos, sejam casados ou uma bem orientada campa-$olteiros. Esta última tarn- nha de atração de indús-.
pérn chamada Ordem Ter- trias para Lages. E dentro,t,eiL.ao=Em .Gaspar a Ordem dessa política de chama-
F;-anciscana Secular é exa- mento de empresas novas
ramente representante des-

para nossa cidade, que gra-te dtJ1illP'!"'_Com estes três dualmente vem absorveu-
�rdens São Francisco aten- do a mão de obra ociosa 10-
deu a qualquer pessoa que cal, a atual adrnlnistração�uizesse segui-lo. E airrda do município vem oferecen-

!oje
em dia estas três or- do aos empresários todas.

ens continuam recebendo as facilidades e vantagensdeptos que se· entusias- estabelecidas na legislaçãomam por São Francisco. específica através de fre-
�ossa Paróquia convida .a CRESCENDO PARA MELHOR quentes contatos com
t dos que quiserem seguir ' '. SERVIR voes. eles mantidos.

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

los-talar

.l
;:,.:;:.., :::: .... _ ...�. :':.:::... �

.
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Notícias c/a Municipalidade
Esteve durante a semana aplicá-los nos diversos se- vereadores de todo o Esta-

de 13 a 17 de setembro, em tores da Prefeitura de Gas- do.
.

Florianópalos, participando par, esteve em Itajaí com O secretário do Interior

do curso intensivo de 0- os demais mandatários mu- e Justiça, Zani Gonzaga, re
..

rientadores do Programa ntcípals da região da AMFRI presentou o Gover�ador
da Campanha Nacional de - Associação dos Municí- Konder Reis, na solenidade
Alimentação Escolar pios da Foz do Rio ltajaí, o de abertura do evento. En-

r

(CNAE),.a Srta. Maria G,lre- Prefeito Oswaldo Schnei- tre os assuntos r-atados
ti da Silva, diretora do refe- der, participando do III Con- nas comissões ou a�orda•

rido departamento. gresso de Assoc. de Mu- dos pelos conferenclstas.
O curso teve como prin- nicipios, iniciado no último destacamos os se��mte_s:

cipal finalidade, ensinar dia 22, e que teve seu en- ICM, Fundo de Partlclpaçao
melhores métodos de apll- cerramento" sexta-feira, dia dos Municípios, Taxa Rodo

cação da merenda escolar. 24, com a presença do Pre- viária Única e Rendas Pró-
sidente Ernesto Geisel. prias (Imposto Predial, Ter-
Participaram -do concla- ritortal e Imposto sobre

ve, além de prefeitos e ve- Serviços de Qualquer Natu- .

readores, assessores das reza. Os trabalhos foram

prefeituras, assessores das desenrolados na Socleda
associações de Municípios de Guarani, no centro da ci-

Para obter subsídios e I e candidatos a prefeitos e I dade de ItajaL
�-,�---------------------------------�,� ------------------------�

(
,

sem c nd�des para u '. malho,f alendime'nle
préstimos do própria conerlbuinte tal, quatro policleís civÍs. nado rernedlar a s+tuacãO' na me�k
no que diz respeito à condução pa- O prédio '()n,de está Instalada a, da do possivel. Uma "remodelaçãoP

'

ra veriflcaçâo do delito. Muitas ve- DP não 'ofereoe as necessárias con- -na ·Delegacia. de Gaspar 'Se faz (l'fV'

zes, sem 'a devida condução para o dições de trabalho. Em dias de chu- cessáría, em todos 0:5 sentidos: au-
local onoe foram solicitados, dei- vaso, existem goteiras 'em todos os mim-to do contlnqente, reformas�o .

xarn, 'contra 'Suas vontades, de departamentos, os quaís não pos- ,,!:irédio', v�1:ura le, prínclpalrnente-
cumprir as missões. suem nem mesmo setores pana or- ;um rãõío SSB para comorrloaçâo"
O contingente policlal é num ,11:0- ganiz;ação de documentos, Nas ce- com as demais Delegacias da TW

,

tal de sete (<:lois poJriciais clvls},: é las, fal,ta o mínimo Indlspensável gião: ,

deficiente em 50%. Para um bom para a hig·iene ,éus presos. '.A nottfícação está fe'itta par.a ri",....:
atendimento, seriam necessários Mesmo asslrn, 0 OQntitngeFlte po- teresse do órgão gOVle'rrnamenrtafj'
14 'elementos, �ncluíd()s neste to- llelal da DP de Gaspar, nem procu- 'competente. Vamos' .eqUipar condlg-:

,

namente Ia DP <fie nossa cidade. .

�
f' . . ,I�' .,," • •

• .

-r---,- -.- ---:-�--
- - -'-.- -- - ----...:.----- -.....--- _' -- -'- ----...._,..

'. ptes;eletite ela Em.bratur n�o. Para;zo elos" Paneis
-:l:> pJ1esiá.ente da 'E;mpres·a Brast

"".j..à de lur.ismo (Embrat:ur), Said

f�l"aht, -após :particlp:'a;r, em Balneá
f'lo Cambortú, .da 'inauguração do

(t�tur-Rodofej.ra, e do " Oonqresso
tsr:.asileiro de T.urismo e Termaüs-

• ,. ..... ,. •
_

... ..t j •

NOVOS VEICULOS PARA
A PREFEITURA

Para, melhor atender o

setor de Obras da Prefeitu
ra de Gaspar, foram adqui
ridos pela municipalidade,
mais duas viaturas.

,

.

-Os veículos (um Jeep e<
.urna Pick-up Ford', O Km),
foram paqos no ato da com

.pra, sem reserva de domí
nio, e custaram aos cofres

, .públicos Cr$ 77 mil.
_,

É a meta do plano de go
verno do Prefeito Oswaldo
.Schneíder, sendo cumprida
à risca.

\- , .,.f • '-

:.,DEPARTAMENTO, DE EDU·
,

CAÇÃO StÜJDE 'E ASSIS·
TÊNCIA SOCIAL

DP :De G spar:
-É def.iciente no número de 'Seu I�D.l1tingren.te, -matenaí de atendi

mento aos contribuintes, como em .14fU',!s, pról?riqs [nstalações. a 1?�lle
�àcia de Polícla (DP), de Gaspar.

.

'Embora tenha contado anteriôr

.menbe com uma ",fatura, a DP local

�S!tá atualmente sem qualquer
",�Io de condução, nem mesmo

lIfll.a bicicleta. QUÇlndQ solicitados

fla.roa atender, uma ocorrência, os

,�(rlcials são forçados a pedir os

',PREFEITO SCHNEIDER NO
CONGRIiSSO DE
ASSOCiAÇÕES
MUNICIPAIS

mo, visitou, com sua comitiva, o Ho
tel Parafso dos Pôneis, () úrrlco es- .

tabeleoldo do genero a ser visita-
,

do ofii'C'ialmenrtE!, quando de sua vi
sita 'a Blumenau.
Said Faraht f.icou irnpresslonado

com o complexo turlstíco que é o

Hotel Paraíso dos Pôneis, sua área

de terras. Ia beleza natural ·e es ins

talações
.

de l' :o'rdi;ni que oferecs
aos 1'u.l"istas. .

9 ;proeS:idente da �'fl'lbratur Vrisitou

as obras de ,jmpl'álntação do l1e].f..
porto no complexo turtstíco <ia Pa.r
ralso, que já poderá ser' '1Iibte·rad<v
pana funcionamento la parter '{!fi pr:á,..-
xima sernana.

I

{

•
,

•
r. �

Uma' das vibrantes equipes que
e 'Elasl� participou da última gi'nkana pro-

, .' movida pelo Círculo Universitário

I'
le Prefeitwra Municipal de Gaspar,
resolveu ,faz·er uma surpresa aos

Eles
alunos pobres da Escola Básica Ho
nórío Miranda. Com o dhnheir-o que
reoebeu pe,la wa classificação na

gin�arna, comprou c·amisle-ms para

dístrfbulr aos pequenos .estudarr....
teso Esta 'inici'at:iva merece o nesscr
,.aplauso" prova,- que há :i-n:tegr,açãOJ
-de nossa -gen'te.

t _p
..

_ ato 'O'.� C·ftAÇh1pg4b ,.·0·0' 4' C'··2O' d

tili .

> ue••• 4; ue.ca c; ueecu ttiF"'*QJ .......... z:a:CJOSW1 4�e.�

Rua Augusto Beduschi, 59
W •

GASPAR se

-�-----------------------,--------------
I
I·
�

Alfai,ataria e Loja Gasparense
Especializada em Confecções, Armarillhos em Geral, calçados e jóias.

Oesde mil nqvecentos e sessenta .�' n'ov.e crescendo, ajudando Gaspar a Ci'escer e atendendo melhor
ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHR

Rua Ind. José Beduschi, 273 -- Fone, 32-2270 GASPAR Santa Catarina

I
,
j �
I
J
_ - - - - -

- - -
- - - - - - - - --- -- -- -- -- -- - -- -_ - _- - - - - - - - __ .;".""r

.'

J
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Informativo da Câmara
MURicipal de Gaspar

,

ESTACIONAMENTO PARA O ALVORADA -- Indi-
cação do Vereador Henrique José dos Santos solicitan
do macadamização do terreno em frente do Clube Al
vorada, de Propriedade do Sr. Osvaldo Schheider, deu

e.n�rada nesta Casa Legislativa na últlrrra reunião, pois,
segundo este Vereador àquela área servirá de estacio
namento para o referido Clube em ocasiões festivas.

ESGOTOS E ESCLARECiMENTOS -- O Vereador
Celso Huber pediu ao Chefe do Poder Executivo atra
vés de lndlcação, a construção da rede de �sgot'os na

�ua Jose Flores Ayroso, dizendo na oportunidade que
e de extrema necessidade o atendímento desse pedi
do, pois as valas existentes naquele local acham-se
abertas, o que apresenta grande perigo à saúde de

s�us moradores. Outrossim, apresentou o mesmo Ve
reador pedidos de "informações sobre a situação e

atuais compromissos da Prefeitura Municipal de Gas
par, com as seguintes entidades: INPS, FGTS, IPESC,

.' 'CELESC e PASEP, como também os compromissos a

serem saldados com as, compras dos caminhões. tra
tor e máquina de contabilidade, e o montante da dívida
fundada interna.

DESCONTENTAMENTO Mostrando-se bastante
Irritado o: Vereador Alfonso Theiss, representante da
localldade de Belchior nesta Casa, teceu severas críti
cas ao seu colega Antonio Nelson Hostins, responsá-
vel pela flscallzação na Prefeitura, pois, a dois meses

lhes. fez um pedido para macadamizar o terreno em

frente a Indústria de Bebidas Belchior Ltda., onde a

.própria patrola da Prefeitura causou danos, abalroan-
,:do o terreno, prejudicando de certa manelra o acesso

dos caminhões da citada firma a se locomoverem, e
-

até agora não foi atendido. Dirige-se' agora o Vereador

Alfonso Theiss, afravés de indicação, ao Sr. Prefeito

Municipal, esperando ser pedido .atendldo, uma vez T

que os caminhões da Prefeitura encontram-se na loca

lidade de Belchior fazendo serviços à particulares.
'i: * 1:
-----

VOTOS DE PESAR - Q Vereador Osvaldo Poffo

solicitou mscrlção em ata de voto de pesar pelo. fale
cimentd do Sr. Alberto Fristsche. Da mesma forma o

, Vereador Henrique Deschamps solicitou voto de pesar.

pelo falecimento do Sr. Angelo Zuchi e do jovem Tarei

sto Zimmermann. E o Vereador Osmar Melato solicitou

voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria de Lemos.

Homenageando desta forma, os Srs. Vereadores,
ilustres gasparenses que contribuiram para o progres

.so de nosso município.
"

,l········();(;ri·=�d'�
� V::NDE-SE Uma casa de madeira em Nave- ��
: gantes, 9mx11m, com terreno de :J
:

Uma casa de madeira 7mx11 m 15mx25m, frente par-a o mar a 50 :l
com terreno de 15mx25m a 3 km metros do Aeroporto. Tratar na Pa- B
do centro de Brusque, no asfalto daria Wanzuita. .:,:Jde Itajaí, 3 anos de uso.

.

c l
-:

Tratar na Padaria WanzUlta em

:�:�!. Gaspar - SC. Terreno medindo 61 mx70m bem

mo trevo de Jolnvllle. área própr-ia
:

Uma casa ma praia de Gravatá, para instalação de indústria. :l
': h I' 7mx9m, terreno de 13x25m, Tratar com o proprletário na 'Pa- 1l

. c a e, t dari W't G S t
'

! 1 ano de usa a 50m do mar, tra ar arla. anzui a, em aspar, an a a
�� fia .padari� wan::� .:��

, �.:�.��'�.;� ���
, ����.t;. .:.� :: .:!...

-
-

Encontro
de Faculdade

Página S I

Brasifeiro
de Direito

Organizado pela Faculdade de
Cienoías Jurídicas da Fundação E

ducacional da Região de Blumenau,
estará sendo efetuado .m Blurne
nau, de 24 'a 29 de outubro próx,i
mo, o VI Encontro Braslíelro de
Faculdades de Dlreíto.
O ternário oferecido -ao estudo

e à delíberação do congresso, tra

duz a' preocupação- presente quanto
à un�i:lo das ,instituições de ensino,
ao aprimoramento da docência, à

modernização das técnicas de en

síno e trabalno em todos os cam

pos de atividade [urídlca de modo

a compatíbilízá-los com as exiqên
elas de desenvolvimento e com o

-proqresso técnico e, f.inalme,nte, à

eficiencla do ensino prático do Dl

reito vísando formar proflssíonais
mais aptos.
A comissão de honra do Encon

tro de Faculdades de Direito está

formada pelo General Adalberto Pe

reira dos Santos, vice-presidente
da Hepública: Senador Ney Arnín

I thas de Barros Braqa, Mlntstro da

Edui "Cão; Antônio Carlos Konder

Reis� �"lvernador do Estado; Mar

cos HenrIque Buechler, vice-gover
nador do Estado; Epitácio B'itten
court, Presidente da Assembléia Le-

gislaUva de Santa Catarina: De

sembargador Ary Pereira Oliveira,
presidente do Tribunal de Justiça
de SanTa Catarina: FéNx Chrtstlano

Theíss, prefeito de Bíurnenau: Ve

reador Aldir Thomsen, presidente
da Câmara de Vereadores de Blu

menau: José Bonifáoio da Silva.
Juíz de Direito do Foro da Comar

ca, e Professor Ignácio R,ioken.
Reitor da Fundação Universidade

Regional de Blumenau.

O Enoont·m ainda conta com

membros honorários, Mesa direto

ra, comtssão diretora. assessorias

e coordenadorias.
.

O programa para abertura do En

contro Brasllelro de Faculdades de

Dlrelto. consta de seguinte: dia 24

chegada a Blumenau; 20 {l, sessão'
solene de [nstalaçãe e coquetel (;).

ferecldo pelo Município de Blume
nau. A sessão solene de Ij'nstabação
contará com 'os 'seguintes oradores:
Professor Arfindo Bemert, di,retor'

da Faouldade de Ciências Jurfdícas

de Blumenau: Dr. Félix Chrlstiano :

Theiss, pr,efeito de Blurnenau 'e Pro

fessor Carlos Alberto Menezes Di

reito, representante da Mi'ni-sté.r,j�
da Educação.

IMPRESSORA GRAFICA.Rt LTDA.

Sucessora da
GRÁFICA GASPARENSE LTDA.

IMPRESSOS EM GERAL

-Desfrute de seus bons serviços
Rua Eurico 'Fontes, 50 - Gaspar - SC

O Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgo
to - SAMAE -- com sede à Rua CeI. Aristiliano Ra..

mos, 511,1° andar, fone 32-2233, em Gaspar, está-realt
zando processo seletivo, para" através de testes e en-,

trevista preencher o cargo de TéCniCO em Contabilida ...

de com ordenado inicial de Cr$ 2.646,00 (Dois Mil, Seis
centos e Ouarenta e Seis Cruzeiros) mensais,

O novo funcionário a ser contratado, após o con

trato de experienc1a de 90 dias, mostrando um desem

penho de acordo com o esperado pela Direção da Em

presa, deverá exercer acumuladamente as funções de

Administrador e Técnico em Contabilidade.

As inscrições poderão ser feitas dos dias 28 de

setembro à 05 de outubrojjf na sede do SAMAE nos

seguintes horários: 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00

horas.

Requisitos Indlspensáveis.: Ser do sexo masculí-:

no; idade entre 20 e 35 anos; apresentar Certificado de
conclusão do curso de Técnico em Contabtlidade, e

apresentar-se com a Carteira Profissional.

Gaspar (SC), 27 de setembro de 1976

ANTÔNIO FRANCISCO MOSER -- Administradór
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E
o doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito

da Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos senhor ELIAS CARLOS BARTH, brasi
leiro, casado, marceneiro, residente em lugar incerto e

não sabido, que foi prolatada sentença em data de
19-0S-76, nos autos da 'Ação de Desquite requerida por
NILVA MARIA BARTH, processo protocolado sob n°. 181176, cujo final é o seguinte: "Isto posto. aeconhecen-j
do o conjuge varão culpado, julgo procedente a pre
sente ação para decretar o desquite litigioso de Nilva
Maria Barth e Elias Carlos Barth. Condeno ainda o réu
no pagamento da pensão de 30% de seus vencimentos
líquidos esalárto família à seus filhos, contados da ci
tação, desde que seja o mesmo localizado para o paga
mento de tal quantia, cabendo a autora fornecer tal in
formação. Determino, outrossim seja expedido manda
'O' 20 Juizo de Direito da Comarca de Ibirama, median
te 'Oficio' para ser averbada esta sentença no termo de
casamento dos desquitantes a fim de que surta os efei
tos legais. Condeno também o réu no pagamento das
custas processuais, e honorários advocaticios estipu
fados em 20% sobre o valor dado à causa. "Por este
fica intimado o senhor Eliàs Carlos Barth da sentenç.�acima, ciente de que não se defendendo se presumi�b
aceitos os fatos acima narrados. Dado e passado nes-

ta cldade de Gaspar, aos treze dias do mês de setem
bro de mil novecentos e setenta e seis. Eu (Eulina L.
Silveira), escrivã o escreví.

Gaspar, 13 de setembro de 1976
ELEAZAR M. NASCIMENTO

Juiz de Direito
:

.---- -- - --------.
-- ---

Com ·Alado Pereira - Gaspar - SC

-

, -, Sivaldo:
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕSE

Paviflex, Carpet, Divlsórlas,
Larnbris, Forros, Papéis de Paredes,

. Mão de obra especializàda
" Rua José Honorato Müller, 145 - Fone, 32-2155

'0."_ ..

FUft�O de Garantia p�ata
I Casamento: Projeto

I
Os empregados do sexo masculi

no também poderão efetuar o sa

que dos depósitos feitos Iam sua

conta vinculada do Fundo de Garan
Na do Tempo de Serviço por moti
vo de casamento. Isto é o qua pre
tende o Senador Nelson Carneiro
ra apresentado, estendendo aos ho

(MDBIHJ), através de projeto aqo
mens esse direito que já existe em

relação aos empregados do sexo

feminino.
Nelson Carneiro também apeloU'

ao Diretor-Geral, do DASP em ÚY
vor dos aposentados, que se dizef1J1

prejudicados pela reclassificação'
de cargos efetuada pelo órgão, Ba.
seando-se em correspondênola a

ele enviada por numerosos eposen
tados, o parlamentar opqsÍ'<vionista'
referiu-se aos baixos proventQ$'
atribuídos àquela classe qUe - '(jj

seu ver - iastã marqinalizada.

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

o

� cinas contra meningite
A Secretaria da Saúde do Hio

Grande do Sul, por determinação
do superintendente da Sucam, Er
naní da Motta, enviará a Santa Ca
tarina 30 m:il doses da vacina a'nti

�ng'Ocócica A e C. O secretário
da Saúde, Hélio Ortiz, entrará 18m

entendimento com a títular gaúcho
da Saúde, para a remessa das vaci
nas.

HéHo Ortíz declarou que jâ rece

beu vacinas suficientes para iniciar

'a campanha de imunização da: fa{xé!.i
rnats vulnerável da pópulação; QUê'
cornpreendg 18S crtanças de seis
meses a quatro anos de idade. d\.
Comissão Estadual de C-OlllJt'rol,e .�
Meningit,e inforrnou que :�st�, prp:"
gramando uma vacinação para .as'
dias 12 a 14 de outubro próx'imÓy
em Florlanópofls e São José. 'A 'V"
cinaçâo será feita com pistolas, e-m,
pontos fixos e horários que ,ser�
pr-eviamente anunciados'.

.

Churrascaria, Lider
c.

A RECEITA D'O MELHOR

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO ou COMERCIAL
SOB A DIREÇÃO DE

TARCISIO XAVIER WIESER

COM O MELHOR ATENDIMENTO

,r Rodovia J. Lacerda, 51 - Fone, 32-2018 - Gaspar-Sei'''' ?
•

t - -

Jieufr-ied
Wehmuth,

j

.1.
I

FÁBRICA DE
ESQUADRIAS E

M.QVEIS DE FERRO
....
-,.).

'.
Rua Itajaí, 607 � Fone 2271 - GASPAR

, :u........,. O.S•• CP lU.,•• cp lU.,•• "II' ce. CP - ••• qp uss•• v ••S.U
•

•
,;.�. '."! •• ':'••..•� .::.-': ... � " roo
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Sete de Setembro
X

Tupi
.Numa acirrada e dispu- ma chave (no campeonato·tada' partida, Sete de Se- da LBF) que o Gasparense,

��mbro, de Ascurra, invic- e agora perdendo para a
to do Campeonato da LBF, equipe índia, ficam os ti
perdeu sua invencibilidade mes de Gaspar os primei
.ante a excelente atuação ros colocados no campeo
.do Tupi (o time índio gas- nato, após a rodada do últi
parense), pelo placar de mo final de semana, com o
1xO. Vasto Verde derrotando o

, O único gol da partida Floresta por 3 x 1.
..foi assinalado aos 30 minu- Já se preve, portanto, um
�,os do '10• tempo, marcado sensaclonal.clásstco cltadl
·p.OJ Cavaco. no entre Tupi e Gasparense

" _Q "tupi formou com Leni, no dia 17 de outubro.
-Zec� e Adão; Nego, Luca, As torcidas já se prepa-
1\t1:ilton (Júlio); Amauri, Ar- ram para o sensacional en
.g�u,,:ç·a\:,�·é.ó e Correca. Ze- contra que irá apontar o

ca.fol expulso aos 25 rnínu- time da cidade. Tudo indica
tos ,do 20 tempo. uma das maiores rendas já
+Uma vez que o Sete de verificadas no Estádio Car
.s'ete'mbro pertence à mes- los Barbosa Fontes.

f3a§par-en§e
:lX()

�l C3er-mer-
.:' O Gasparense obteve J. Danga, Balí, Pedro e Vilson;
�ais uma vitória no último r Vica, Dario e Escurinho;
tdpmingo frente ao Germer Jorge, Marquinho, Giba
"'� Timbó, tendo consegui- (depois Nicola) e Godofre
AP no final da partida o es- do (depois Vivi).

.6'f' re de 2 a O. A torcida do Gasparense
;'.Os gols do Gasparense esteve presente ao Estádio

..foram, anotados por Jorge, Hilbert Gaertner, incenti

n�ma excelente atuação. A vando a equipe campeã da
JS�uipe esteve formada por tarde.

"

',i

Tu�o pronto· para os XVII
Jogos Abertos e Santa Catarina

Estão quase concluídos gionais. Dois técnicos es-

os preparativos para a rea- tão punidos e também não

lizacão, de 16' a 23 de outu- poderão participar: João
bro corrente, em Tubarão, Carlos Sedrez, de Rio 'do
dos XVII Jogos Abertos de Sul, por um ano, e Álvaro
Santa Catarina, numa pro- Rogério Muniz, de Lages,
moçr o do Departamento por dois anos. Também es-

de Educação Física e Des- tão suspensos os dirigen-
portos da Secretaria da E- tes Sérgio Laus, de Carnbo-
ducação. riú, e Manfredo Kaestner,

O diretor geral do DED, de Hmbó, com advertên-
professor Waldir Martins, cia e Waldir Wirth, da Li9il
explicou que já seguiu para Blumenauense de Futebol
aquela cidade o assessor de Salão, com cem dias.
técnico do DED, professor Igualmente o árbitro Antõ-
Celso Teixeira, que fará a, nio Nascimento, da Federa-
penúltima vistoria técnica ção Catarinense de Fute-
nos locais determinados boi de Salão, com cem dias.
pela Comissão Central Or- Este ano, a abertura dos
ganizadora para a realiza- jogos terá uma' inovação . O

"a';90 das competições. Vão Congresso Técnico, ql;1e
partt "tipar dos Jogos Aber- normalmente era realizado
tos d&aSanta Catarina, 32 às vésperas do desfile, se-
municípios, sendo que Blu- rá agora dois dias antes,
menau obteve classificação para que haja tempo, sufí-
no maior número de moda- ciente para a melhor prepa-
Ildades esportivas: '21. ração das equtpes que ce-

Nos próximos dias, o De- meçarão jogando. Dia 14,
partamento divulqará a re- às 15h, no auditório da Há-
lação oficial dos atletas dia Tubá, será realizado o

convocados nas modalida- conclave. 'O cerimonial de'
des de atletismo e natação, abertura será dia ·16, às 9
de acordo com os índices horas, no Estádio do Ferro-
obtidos nas competições 0- viário, com 'desfile de De-
ficiais deste ano. Nas infor- legações, juramento do a-

mações distribuídas pelo tleta e acendimento da Pira
DED constam também -os Olímpica. Em seguida, fala-
nomes dos 12 atletas re- rão o Prefeito de Tubarão e

gistrados naquele Departa- o Secretário da Educação,
menta, mas que não podem Ribas Júnlor. A abertura Q.

participar dos jogos· por es- ficial será feita pelo gover...
tarem cumprindo pena im- nadar Konder Reis. As ,�'
posta pelos Conselhos de competições começarâo
Julgamentos dos Jogos Re- dia 16, às 14 horas.

CAIXA POSTAL <45 89116 GASPAR, se - BRASU..

BENEFICIAND-p SOJA

PARA O BRASIL INfERIO

CEVAL agro industrial s.a,

.�

j"-
- - _ ......... - - _._ - - - - - - - - - -_ - - � - - -:-

�- - - - - -- - - --

-I:
1'.. -'II/H�.GAMBA L
i, � .

Telefone, 32-2267 - GASPAR I
.

,.4,
j 30 ANOS FABRICANDO MÓVEIS DE TODOS. OS TIPOS P.AR� ,
't," � " SANTA CATARINA - ����NÁ E mo GRANDE DO SUL. I .:
t l'
J: . I :

�j"",,"" �� -- -----..-. -_ ..... ..-; -- -- --:- .....�--- - -- -..,. � � .....-- --- ..... � ............
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Industria de Linhas Leop'oldo
Presta Homenage_m

Schm,alz

_.
,

Boi (carneaJo ) apreendido/ foi elevo/vicio ao donO
Boi apreendido, nos últi- tido, sem condições para o nhum foi visitado pelo Ser- dias, o boi foi devolvido.,mos dias, em Gaspar, pelo uso da carne, tanto de for- viço de Saúde". Acredito que o Serviço deserviço de Saúde, um boi ma particular como para Alega ainda Pedro Sch- Saúde não tinha motivos Ie-abatido (carneado) pelo seu revenda.

__

. midt, que ao ser apreendi- gais para apreensão. Agoraproprietário, Pedro Schmidt. O cidadão Pedro Schmidt do o boi carneado, este foi pergunto: porque Só eu fuiO motivo (inexistente) a- declarou que ·"será o acon- colocado no porta-malas de visitado? Continuo a aflr-legado pelo fiscal apreen- tecimento mera persegui· um carro, este sim um lo- mar que só pode ser perse....dedor, foi a falta de higiene ção política? Aqui em Gas- cal sem qualquer higiene. guição política. Não há ou..que apresentava o local on- par existem dezenas de "Após ficarem com o pro- I tra explicação para o ocor..de se encontrava o boi aba- abatedores como eu e ne- duto apreendido por quatro rido" . '.

Notas
ENCERRAMENTO DE CURSO
Na última terça-feira, dia 21, o

correu o encerramento das aulas
<de .dança no Olube Alvorada, oca-

· lSião em que foi oferecido um co-
• quetel aos pai·s e alunos que efe
�lbivaram o curso, Na oporturndade,
l:1também, os alunos ofereceram uma
Iernbrança aos professores do Cur

: 60 de Dança,
.

'FESTA DE BATISMO
O casal 0r, Pedro (Solange Ben-

dinl) Madalena, ofereceram um re-
· quintado coquetel aos seus fami
;lj'iares e 'inúmeros amigas, .no Hotel
l;Paraíso dos Pôneis..

O motivo para a reunião social,
lfpi o batismo do filho do casal, te
I�oar, que 'desta 'maneira faz sua es
tréia, bastante antecipada junto à�
sociedade gasparense: Ao dístlnto

·:ti:-asal e ao tenoar, ',() dono da fes
""ta os nossos cumprímentos.«.' O JANTAR DOS ZUCHI
.� Um [annar que reuniu mais de'
i150 convidados' na bela residêncla
·kJos Zuchi, marceu a passagem de '.

:�ais um ·flata�íci·o de Ped�o Zuchi e
-um de seus ttlbos. A sociedade de
�"Gaspar se fez presente à comemo
�racãd, sempre bem recebida pelas
,qual'idades de excelentes anfitriões
• que são os Zucht. Os parabéns da
1.tcoluna. .

.

� ALVORADA: O BAILE DAS
; DEBUTANTES
-: . A sociedade gasparense viverá,
�'flO dia 9 de outubro próximo: mais
�uma noite de esplendor. Com a

apresentação de Carlos Müller, jo
vens da socledada catarlnense de
butarão na Sociedade Cultural e R�
creativa Alvorada, tendo como pa-
ronensses as Sras. Len'i,ta Perel ra'

l'lasDime.nto, esposa do Dr
.. Eleazar

Nascimento, Juiz de Dírelto da Co
marca, Sônia Gioconda Buzzi , espo
lia (lo Dr. Luiz Buzzi, bloqulmlco
dd Hospital ·e Maternidade Nossa
Sra. do .Perpétuo Socorro, e Ivone
Beduschi Gamba, esposa do lndus-
�l1ial Ordivai' Gamba. .

: A "Noite de Gala da Menina
l\o1oça" terá como homenageada de

honra, a Sr·a. MarHa Bastos, 'espo
sa do Secretário dle Estado Fema'n
lCIo Bastos, do Trabalho e Promoção
Social.

. Aq mesas paM a grande ·noito6 so-

oial do A'lvorada estarão à venda a

-- - ------

Sociais
\ ,

partir do dia 27 próximo. O traje
é a I"iigor, a animação rnuslcal de
Brazllían Boys, o ,iníoio 23h, Ia con
vítes especlals poderão ser adqui
'ridos com o diretor eocíal do Clu
be. Na noite de esplendor e bele
za, 'estarão sendo apresentadas à
sociedade, as seguintes debutan
ttes, aqui relacionadas com qs seus
respectivos pais: Cleide J;acobsenKeunecke, filha do Sr. e Sra. Ade
mar Keunecke (Maja). lrrdaíal: criS'-,tl:>hme Imhof, f.ílha do Sr. e Sra. Ar
ml Imhof .{Z'itha); Elisabeth rv�á IKrauss, fi'lha do Sr. e §�I .. Irineu
Krauu {Maria lnês): J�J,jna Ma
flia Rauh, f,jlha do S�- Sra. -lvo
Hauh (Eligia), lndalal: tueíana Sch
namrn, Nlha do Sr. e Sra. Ernesto
Sohramm (Ruth); Luzlana Mary
Schmit, filha do Sr. Ie Sra . Bõaven
'tura José Schimt (Mar·ia Malvina);
Uliane Horts, f.i1ha do Sr. e Sra.
Werner Horst (Elzíra): Mal1ita Es
,píndola, filha .do Sr. e Sra. João B.
Espíndola '(Hedy); Maria Aparecida
Machado, filha do Sr. e 'Sra. Miguel
Moacir Machado (Maria Verõnical:
Mana Carotlna DilegoH, flíha do Sr.
e Sra. Alberto Dleqolí (Rosa); Ma
riia Câ·ndida Spenqler, filha do Sr. e
Sra. Amândio Fernandes Spengler
(Cláudlal: Nazje Francisco, filhado
Sr. € Sra. Tuffi Francisco (Hilda),
Itajaí; Bosalena Wanw+t, filha do
'Sr. e Sra. Ary Wanwit (EHg'ia);
Sandra Lulza Wanzuit, filha da Sra.
Catarina Wanwit; Shlrley Anete
Rosa, f·ilha do Sr..e Sra. Errnínio
Roza (Dilma) Jaraguá do Sul; So
raia Magali Jocham, filha do Sr: e
Sra. Hortos Gunter Jocham (Leoni
da, Hlumenau; Tãnla ROSle de Car
valho filha do Sr. e Sra. Oni Carva
lho (Adelgundel. Flori.anópolis.

AGRADECIMENTO
Isaura C. Pereira dlretora do

Grupo Escolar Ivo d"AqÜ'ino, 'infÔr
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Indastria e Comercio
de Artes Grafieas
LIda.

Funcionário completou
30 anos de atividade na
mesma indústria. Sr. Henri-

que José dos Santos foi ad
mitido em 1° de outubro d�
1946. Dedicou 30 anos dE!
sua vida em prol da Jondús ...
tria de Linhas de nossa ci
dade. Iniciou como escritu ....

rário 'e hoje ocupa o cargo'
de Gerente de Venda.s. .

A diretoria e funcioná-
rios em reconhecimento- �
aos 30 anos de eficiente' -

trabalho, lhe cumprimenta
fervorosamente. Ofereceu
uma medalha como' recor...
dação e um lauto jantar na
Churrascarla Lider em Gas ...

par.

OPORTUNIDADE

ALUGA-SE

Aluga-se uma casa de al
venaria localizada na Rua
José Honorato Mueller.
Contém oito peças, dois ba
nheiros e garagem. lnteres
sados p.oderão obter infor
mações pelo fone 32-2155,
ou diretamente com Aldo
Pereira, na mesma rua, n°
145 - Gaspar.

I
I

Casa Olinda
ARTIGOS E CONFECÇÕES

P jSENHORAS E CRIANÇAS
.

OFER�CE OS MAIS FINOS ENXOVAIS P/NOIVAS
GASPAR SANTA CATARINA

Serviço Volkswagen

Comercial Schadrack Ltda ..

I Rua Itajaí, 1373 - BLUM[NAU - Sta: Catarina

DECALCOMANIAS - CHAVEIROS - CELENDÃ·

��1DECAlCOMANIAS - CHAVEIROS - CALENDÃ·. .

.

RIOS .'E OUTROS SERViÇOS GRÁFICOS.
Rua Pref. Leopoldo Schramm, 455 - GASPAR - se ;'

Fones 32-2141 ou 32-2163 :!_
,

: .. , .,_ � .. ,-; :::.._" ..., '. �LTA ._QUALlDADE ..EM BRINI)ES .

'.
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