
Alvorad

•

A Sociedade necreanva

.e Cultural Alvorada reali

.
.lou

.

, com a presen
.ça de representantes de
-várlas cidades do Estado,
.:a "Noite de Gala da Menina
Moça", que teve como ho
.menaqeada de honra a Sra.
Martta Bastos, esposa do
�Secretário de Estado Fer
nando Bastos, do Trabalho
e Promoção Social.
As patronesses da noite

.de esplendor foram as

-Sras. Lenita Pereira Nasci
mente, esposa do Dr. Elea
-zar Nascimento, Juiz de Di
·'reito da Comarca, Sônia

.,

e o

I

noite ele

Gioconda Buzzi. esposa do
Dr. Luiz Buz�i, bioquímico
do Hospital e Maternidade
Nossa Senhora do Perpé
tuo Socorro, e Ivone Be
duschi Gamba, esposa do
industrial Ordival Gamba.
Com os salões ricamen

te decorados e ao som dos
Brazilian Boys, o cronista
social Carlos Müller fez a

apresentação das lindas
meninas moças, que desfi
laram com seus maravilho
sos vestidos perante a so

ciedade catarinense pre
sente à. Sociedade Alvora
da, que mais uma vez, co

mo acontece todos os anos,
soube receber em sua tra
dicional sede, nomes de
destaque no cenário social
do Estado.

gite

.

Na edição .deste jornal solicitar declaração ao pú- to do Chefe da Unidade Sa- disposição de toda popula-
l (311 0176),' divulgamos a no- blico abaixo citada. nitária de Gaspar; ção qasparense ".

, "li

-tícla sob o título" Boi (car- Em vista dos aconteci- b - Afirmamos que fu- Com -relacâo ao ítem a

I neado) apreendido, foi de- mentos ocorridos no dia turamente tais fatos não da declaracão, fica a per-
volvido ao dono". Com re- 24109176, quando um fun- mais se repetirão; gunta: quem é o responsâ'"
-ferêncía a esta notícia, Ga- cionário da Unidade Sanitá- c - Por ordem do Chefe vel pela arbitrariedade?
zeta do Vale recebeu a se- ria de Gaspar apreendeu da Unidade Sanitária de Esperamos que a afirma-
guinte ,declaração, datada carne bovina (133 Kg.) de Gaspar, a carne apreendida ção do Dr. Maurício L. Mon-
do dia 6 último, do Dr. Mau- propriedade do Sr. Pedro foi devolvida ao seu legíti- nerat, no ítem "b

"

da mes-

rício L. Monnerat, chefe do Schmitt, abatido em condi- mo proprietário pelo fun- ma declaração, seja segui ..

:fosto .de Saúde de Gaspar, ções irregulares passo a cionário que a apreendeu; da à risca, -para evitar atos

.que transcrevemos na ínte- declarar que: d - A Unidade Sanitária deste tipo, praticados con ..

"gra: a.- Tal apreensão foi e- de Gaspar se encontra a I tra cidadãos gasparenses.
"Venho respeitosamente fetuada sem o conhecimen-

���-�����������������..���������'�
O programa de vacina-
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';�1 .. f7 Cmf&�'C-\� �� le, nos últimos dias 7 e S.

�
L

A.� I:» I.A L,I\.':11 � \ Em Blurnenau te�e lnícro

'1::. �No.-88 �.·l ontem, prosseguindo du-

:1: ANO II - Gaspar, 13 de Outubro de H,. :i irante o dia de hoje, em di..

•"é�������:;':;':;':;:';':;":;':;��� ��� ��� �.:.> versos locais da cidade.
_ Dias 12, 13 e 14, a vacina
ção será processada em

Florianópolis e São José; .

16 e 17 em Balneário Carn
boriú, Itapema, Porto Belo
e Itajaí; 19 e 20 em Rio dos
Cedros, Brusque, Indaial e
Botuverá. Em Gaspar, ain
da não foi marcada a data.,
pela Comissão.

uma

sonho

A diretoria do Alvorada,
os cumprimentos deste jor
nal pelo êxito alcançado.

Todas as crianças de seis
meses a quatro anos de
idade, no Estado, serão a

tingidas pela vacinação
contra a meningite, confor
me anunciou o secretário
da Saúde, Hélio Ortiz.
------------------_iOOII

,,-- -- ---
---- - ---- - - ---

O Juíz da 64". Zona Elei

-toral está solicitando aos

eleitores dos municípios de

Gaspar, Ihota e Luís Alves
.

que ainda não aprontaram
seus títulos eleitorais
transferência, inscrição ou

segunda via), deverão fa
zê-lo o mais brevemente
possível, estando os mes

mos à disposição dos inte
ressados no Cartório Elel
toral, no Forum, Edifício da
Prefeitura, em Gaspar.

p Sigesso
Regressou na última se

mana, de viagem -ao Estado
de Mato Grosso, o indus
trial gasparense Dario Be
duschi. O industrial ficou
surpreso com o progresso
de uma pequena localida
de localizada no Município
de Chapadão do Guima
rães, município este que
possui uma área territorial
aproximada das dimensões
do Estado catarinense.
A localidade fundada pe

la Imobiliária Sinop, fica
distante 500 quilômetros
de Cuiabá, e possui uma

estrada de acesso ao local,
em boa situação de tráfego.
A comunidade�e Sinop,

foi fundada há aproximada
mente dois anos por famí
lias gaúchas' e catarinen

ses, possui um sistema de
comunicação por rádio
(SSB), Escola Básica (no
próximo ano será instalado
ensino de 20 grau), e um

hospital em construção,
mas já funcionando preca
riamente, tendo já atendido
vários casos de emerqên
cia, inclusive recuperação
de crâneo quase esfacela-

p
do.
A "população conta com

aproximadamente nove mi]
habitantes (três mil eleítc
res). No setor agrícola,
existem as culturas de ca ..

fé, mandioca, soja e milho;
e um dos setores mais for..
tes da economia local é a

industrialização da madel
ra, possuindo a localidade
16 serrarias. Está sendo
construída uma usina de al
cool à base da mandioca.
uma das culturas da região.
Uma das maiores serra ..

rias de Sinop pertence ao
industrial Dario Beduschl,
que, na última semana es"

teve em visita de tnspecão
à sua propriedade. O Hos
pital Santa Aparecida, i1m
arrojado empreendimento,
está sendo construído com
financiamento do Governo
do Estado de Mato Grosso •

num movimento iniciado
por três jovens médicos.
um deles genro do Sr. Da..
rio Beduschi. São catari
nenses mostrando o seu
valor além fronteiras do
nossQ E�tadQt

�

11"
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expoente da Oposição gau
l cha: "O senador Tarso Du
I tra faz muita falta à ARENA
do Rio Grande do Sul, faz
muita falta à ARENA nacio
nal, ao Senado da Repúblil
Cá, mas. - digo-lhes com à'
maior sinceridade - o se

nador faz muita falta à po
lítica toda e a todo o .Rio
Grande do Sul, porque se

trata de um homem do qual
se pode discordar, mas que
se deve respeitar".

O exemplo da Oposição
gaucha deve servir de mo

delo no quadro do compor
tamento político, pois aci
ma das naturais divergên
cias deve necessariamente
subsistir o respeito rnút
Podemos -exercer o el-

to de divergir, mas aeve
mos antes respeitar aque
les a quem estamos liga
dos em consequência da

. ação política na corrida pa

I raleIa em busca do poder.
Política é a arte de go

vernar - os próprios senti
mentos.

Festa de Nossa Senhora
do RosárioDignic/ac/e política

Arnoldo ALEXANDRE
A oposição rio-granden

se vem de dar a mais co
movente prova de dignida
de política ao enderecar ao
Senador Tarso Dutra' (Are
na), os seus desejos de re

.cuperação.
Como foi noticiado o

ilustre senador gaucho se
internou no Instituto de
Hounston, Texas, Estados
Unidos, para rigoroso trata
mento.

O M DB através do seu
não menos ilustre presi
dente, Pedro Simon assim
se manifestou: "todos nós
acompanhamos a sua doen
ça e todos nós, com o

maior respeito e maior 'ex
pectativa, desejamos que a

sua recuperação, para a

alegria do Rio Grande, seja
o mais breve possível".

Isto é uma maturidade
política, senhores. Isto é
uma I ição da mais elevada
expressão de dignidade po
.lítlca. repetimos.

E disse mais o grande

ria V. Bmns; Ordival Gamba !(j

Exma. Sra.; Erlcó Vinoti e Ex� ..

Osrnarina: Fr,ancisco Andriettl '!
Sra.; Osvaldo Stanches e S/Irmã!
Exrna. Sra.; Edmundo dos SanJtOs

Junior e Exma. Sra.; Dr. Maur·ici<Y
Monerat e Exma. Sra.; Paulo Ser:'

riardo Schmitt e Exma. Sra.; Alfre
do dos Santos; Carlos Euzébio Pe-:

reira e Srta. De'ise T. Dalago; Ivo

Melato e Exma. Sra.: alivio $limas
e Exma. Sra.; José Emilio Mehato e
Exma. Sra.; Valdir -Rodrigues e'

Exma. Sra.; Caetano Bononomi 'e

Exma. Sra.; Osmar Mebato e Exma.
Sra.: Horst Brach e Exma. Sra.; He
riberto Pinheiro e Srta. Arlete Bo

nonorni: Carlos Pavesi e Srta. Ode
te Coelho; Claudio Roque Dagniff1ii
Ia Exma. Sra.: Mario Spengler e'

Exma. Sra.; Celio Bornhausen .é:
Exma. Sra.
A comissão organizadora dos'

FESTE;ROS festejos está aceitando prendas e
Aroldo Trex e Exma. Sra.; Bartolo- don-ativos para a festa, le' convide
meu Costa e Exma. Sra.; Otavio Fi- toda a população do município pa-
[aqrana e Exma. Sra.: Df Hercules .ra\participar dos festejos que se�
J. dos Santos e Exma. Sra.; José rão abrilhantados por 'exc'elentff
Ij'no Fantonl 18 Srta. Marlene da Si.l- serviço de alto-faltante com rnúsl-
va: Antonio Luiz Junkes e Exrna. cas sel-ecio-nadas. Pelo compareci.
Sra.: lzalttno Llnhares e Exrna, Sra.: mente de todos, ,anrteciopadament-e-
Valdemar Amaral 'e Exma. Sra.; Iri- aqradecern, pelo Coneelho Admt'"
neo Testoní ,e Exma. Sra.: Adolfo nistrativo, Fortunato G. Metato, �

\��dos Santot ��Rosa_:a� � padr�l:di:or_::'� _---,----

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

I Falta de Sinalização
Até a presente data, os ocasionado somente danos:�i Rua 15 de Novembro, 534 - 20 andar - Edif. Albor acidentes que ocorreram materiais de pequena mon..

na sinaleira localizada pró- ta.
::1 Representante em Gaspar: Sr. FLAVIO RENATO HEINIG xima ao bar de proprieda- Se' faz necessário que o-f [de do Sr. Paulo Rocha, tem Departamento de Trãn-

sito da Prefeitura providencie uma placa de aler
ta aos motoristas, à uns;
200 metros da sinaleira �
fim de que, no futuro, �ão
venha a acontecer um de..
s�stre de maiores propor
çoes, Com possíveis vítí
mas fatais.
Com o tráfego aurnerrtando dia a dia em nossa cida..

de, é válida esta nota, quelpodera, se for atendida, alertar os motoristas sobre

lo local, ond.e devem trafe...

gar com malar atenção.

Realizar-se-á, no próximo dla 17,
a Resta de Nossa Senhora do Ro
sár·io, padroeira da Igreja de Bar
racão. município de Gaspar. A fes
ta constará de missa solene às
10h, e "pós a Santa Missa 'inicia
rão os festejos externos como ro

da da fortuna, rifas, roda do bicho,
arrematações. bazar, churrascos,
gal inhas assedas. bebidas, comida
quente e completo serviço de Dar.
Os noveneíros na 1" noite serão:

Enco Foppa e Srta. Udelete Zuchi,
e Eugecipio J. da Silva e esposa;
2" Ir.oite, José Altair Roncaglio e

Srta. Clauéete Zuchi, e 3" noite,
Tar iclo Censi, José Valério Perei
ra, Luís da Silva, Aroldo Ferrettí,
João ne :\a, Gilberto Darós e Flá
vio da Si la, com suas respectivas
Ip.sposas, e ainda Waldemar Berti e
"Srta. Eli2íete Schmitt.

lumenau Corretora de Se'guras
SEGUROS EM GERAL

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE
Propr:iedade da Empresa
CGC '83109926/0001-47

Diretor:
Silvio Rangel Figueiredo

Circula nos- rmmtclpíos de:

IGASPAR, Blumenau, Ilhota,
ltajai e Brusque.
óndler-eço-Sede

Gaspar: Rua Aristiliano
Roamos, 23 - ex. Postal, 73

[rnpreaso nas oftoínas gráfi
cas do Jornal NOVA ERA, de

RIO DO SUL.

I f

.-- --- -- ---- - -- -- ------- _------ - -- -_ -
---

c

I
II� ece doem lJer-nar-d-n() J. Â. I:1 F.�BRICANTES DO XADREZ "IZA"
I1 Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225 II Rua P. Leopoldo Schramm. 4781499
I_!_ ---GASPAR--- S_ANTACATARI�_ _ __ _ ,.

-----

Jóias· Relógios • Oculos • Artigos para Presentes
Consertos em Geral

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

R�Iojoa�ía e

Otíca Ern�sto

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



,13/10/76 GAZETA DO V'AtE.,'
.

Página 3

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

e s gue para a capital I
instalação da torre de retransmissão do Canal 6, TV
Cultura, e que inclusive foi ventilada neste Jornal, ca
be esclarecer que o SAMAE e a Fundação SESP ja
mais quiseram impedir a sua instalação junto a' Esta

ção de Tratamento de Água. O que sugeríamos era um

estudo para verificar a possibilidade de instalar a tor

re no bosque ao lado da estação ou nos fundos desta,
visando proteger a capacidade de expansão e a estéti
ca. Não tivemos nossa sugestão atendida, e a torre já
está sendo construída no local previsto.

Interinamente, estarei sendo substituido no setor
administrativo pela Srta. Claudete Bittencourt no se

tor técnico pelo Sr. Adolfo Hornburg.
Finalizando, aproveito a oportunidade para agrade

cer a compreensão dos usuários, a dedicação dos co

legas de serviço, e a este semanário que sempre este

ve acessível à administração e pedir a mesma colabo
ração para os que me substituem.

ANTONIO FRANCISCO MOSER 1.1

Administrador elo Sam
"Nesta data, estou deixando o cargo de Adminis

trador do SAMAE, que ocupei por quase quatro anos.
Estou me transferindo para empresa de grande porte,
com sede em Florianópolis, onde fui aprovado em Con
curso Público no início deste ano.

Dentro do objetivo do SAMAE que é o atendimen
to do maior número de pessoas com a melhor qual ida- ,de, apresento o quadro abaixo que mostra uma com

paração entre o SAMAE quando foi implantado e o
I SAMAE nesta data:

DISCRIMINAÇÃO
Ligações Domiciliares ('

Rede de Distribuição (metros)
VaI. de água tratada por mês (m3)
Funcionários

05110172
287

9.481
9.360

5

30109176
9�4

19.274
19.341

8

Estes resultados foram obtidos graças à colabo
ração de toda a coletividade e a dedicação dos cole
gas de serviço.

A respetio da controvérsia surgida em relação à

Professor' ass�ssoria�íníst�riaIem
Seguiu para a Capital I

Federal o advogado e pro
fessor Humberto d'Avila
Rufino. Em Brasília o Pro
fessor Humberto Rufino
passará a exercer as fun
ções de Assessor Jurídico
do Ministério do Trabalho,
integrando a equipe do Mi
nistro Arnaldo Prieto. Sua
atividade se desenvolverá
na área da Secretaria de
Relações do Trabalho.
Seu afastamento da cida-

de para exercer essas al
tas funções não o desvin
cula da Faculdade de Ciên
cias Jurídicas da FURB, on
de é titular da cadeira de
Análise de Jurisprudência,
nem da banca de advocacia
"Rufino. Huf'no -- Advoga
dos", cujos interesses tam
bém representará no Dis
trito Federal.

O Dr. Humberto d'Avila
Rufino é natural de Ijuí, no
Rio Grande do Sul, e resi-

VaI�Víacão
!9 •

CRESCENDO PARA MElHOR
SERVIR VOCÊ.

,>

de em Blumenau desde jo
vem. Concluiu o curso clás
sico no Instituto Dias Ve
lho, de Florianópolis, e for
mou-se em Direito pela Fa
culdade de Ciências Jurídi
cas da Fundação Educacio
nal da Região de Blumenau
(FURB), integrando, em

1971, a sua primeira turma

de bacharéis. Desde cedo
dedicou-se à advocacia e,
em 1975, iniciou-se na�ti
vidades de magistério su

perior da FURB.

Nlva· Freqlêlcia
A Rádio Clube de Gas

pàr Ltda., já pode ser sin-
. tonizada no dial do seu rá
dio, na frequência (nova)
de 1.460 Klwhs. A emisso
ra gasparense mantém uma

excelente audiencia no

Médio-Vale do Itajaí, prin
cipalmente no horário das
8 às 12h. com o programa
"Shaw da Manhã", apre
sentado por Waldir Amo
rim.
Outra atração da emis

ra é o Programa a'a Tarde
(14 às 18h), com o poder
de comunicação de Milton
Martins.

agro industrial s.a.
I

Iloder Reis vai iaau
girar melhlrias. III
Hlspitais da Capital
o governador Antônio:

Carlos Konder Reis deverá
inaugurar nos próximos
dias diversos melhoramen
tos introduzidos na Mater
nidade Carmela Dutra' e

Hospital Infantil Edith Ga
ma Ramos, em Florianópo
lis, e que integram a rede
da Fundação Hospitalar de'
Santa Catarina. A Maternl
dade Carmela Dutra, que
está passando por uma

completa reforma, terá a
créscimo de mais 50 leitos.
enquanto o Hospital Infan
ti I terá uma nova unidade
de Terapia Intensiva, com:
8 leitos.
A Fundação está adqui-

rindo também equipamen
tos de' cardloleqla, ortopé
dia e neuro-cirurgia, para'
instalação nas diversas uni
dades hospitalares e assls
tenciais da Capital e inte
rior do Estado. Um labora
tório completo de análises
clínicas será instalado na

Maternida:de Tereza Ra
mos, de Lages, além de ou

tros aparelhos essenciais
,

ao seu funcionamento.

BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIROCAIXA POSTÀl45 89110 �SPAR, se - BRASIt.

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



13/10/76 GAZETA DO VALE Pági,.... #

Notícias ela Municipallelaele
GABINETE DO PREFEITO Você que não mede seu limentação. O Orçamento preve a re�

O Departamento de Edu- tempo, que pensa, primei- �ceita e fixa a despesa er:!"'
cação, Saúde e Assitência ro, no bem daqueles que BIBLIOTECA Cr$ 7.500.000,00 (set� mi-

Social da Prefeitura de Gas- precisam de Você e de nós. A Biblioteca Pública Dom Ihões e quinhentos mil cru-
par, atendendo determina-

. Ensi�ar é. uma I�t� d� Daniel Hostins, de Gaspar, zeiros) registrando-se um

ção do Prefeito Oswaldo dl,a-a-dla, onde o pr��1O eréapresentou em setembro- aumento de 51,20% em re ..

Schneider, estará homena- so o pr�zer de ser útil. De
.um índice de 635 pesqul- lação ao orçamento do e-

geando os professores no concre�lzar o bem-faz�r. sas, e cedeu 65 livros de- xercíc!o de 1976.
Dia do Professor (15 de ou-

. O. Ola do Mestre e um
empréstimo à domicilio. O responsável pela elatubro), com almoço em d�a Igua.1 aos outros. Vo- O acervo da Bíblíoreca boração do o�çamento do

u�a. das churrascarias. da c.e. continua seu trabalho. foi enriquecido com' mair Município de Gaspar paracidade.' Ma� todos se lem�bram ,e 74 coleções, completando' o exercício seguinte, Sr.Ao acontecimento esta- estao,gratos a. V?ce. E nos
um total de 1.532 colecões Odir Barni, relatou que o

r� presente o prefeit.o rnu- tamb.em e prlncipalrnente. com aproxtrnadarnente cin- aumento, considerável, re-nlcipal e a Srta. Mana Go- Continue.
co mil volumes à dísposi- gistrado em relação a.ú anoretti da Silva, diretora �o ASSISTÊNCIA SOCIAL ção da comunidade gaspa- anterior, deu-se em virtudeDeparta�ento de Educação O Setor de Saúde e As- rense. da distribuição a maior nasda Prefeitura, assim como. ststêncla Social da Prefei- cotas do Fundo de Partici-to�o. � ..

corpo docente do
tura Municipal de Gaspar, SETOR DE CONTABILIDADE pação dos Municípios e �e-murucrpio. atendeu durante o mês d�.. .sprEstá em fase de conclu- torno do ICM. Segundo in-

MENSAGEM AO .seternbro último, 8.9 j.r. '1.-' são para ser enviado à

Câ-I
formações do elaborador

PROFESSOR gentes, dos quais 686'.:rlce- mara Municípal de Verea- .do orçamento os tributos
Sabemos que· Você está berarn auxílios diversos, dores o Orçamento da Pre- locais pouca coisa foram

·aí. como atendimento dentá- feitura Municipal de Gas- aumentadas, levando-se co-
Você que a nossa linha rios, farmaceutico e hospi- par, ou seja, .do Munlcipio I mo base os anos anterlo

de frente, lutando por nós, talar, para viagens, doeu- de Gaspar para exercício' res onde a receita local
:,

conosco, por todos. mentação e auxílio para a- de 1977. não satisfez as previsões;

Vacinação contra febr� aftosa iniciou
Mais uma etapa de vaci- Santa Catarina, segundo in-

.

nação contra a febre �fto- formação da Secretaria da,sa.. n?� rebanh?s bovinos Agricultura
.

e Abasteci-fOI iniciada no dia 1° de ou- .

tubro em todo o Estado de menta. As vacinas estão a
. '-

Sivaldo
I

.

REP'RESENTAÇQES E DECORAÇÕSE
Pavlflex, Carpet, Divisórias,

t.ambris. Forros, Papéis de Paredes.
Mão de obra especializada

RUai Jesé Honorato Müller. 145 - Fone, 32-2155
.'.

Com Alaºo ..Pereira ...._ Gaspar - Se:

,

disposição dos criadores Inos 197 muruclpios catarl
nenses, sendo comerclali
zadas pelas cooperativas',
sindicatos e casas comer
ciais especializadas em

produtos agropecuários.
Nos locais onde o co

mércio é deficiente a Se
cretaria da Agricultura, à
través da Coordenação da
Defesa Sanitária. coloca á
disposição dos interessa
dos a vacina trivalente. dé
aplicação subcutânea.
O rebanho catarinense é

. composto de 2.200.000 ca
beças. Segundo a Secreta
ria de Agricultura, a parti-

���-�---------�------------�-��-�
--._..,-�

dr
r

. i;
I

.

·1·

cipação dos criadores na,'

profHaxia da doença tetnJ
possibilitado a execução dar
Campanha de Combate à"l
Febre Aftosa. encetada pe-:
los poderes públicos fede-r
ral, estadual e rnunlclpal.
Acrescenta que

.

os preju .... ·

zos que por muitos anos
assolaram os rebanhos bo
vinos e suínos do Estado
hoje são muito reduzidos f)'

. serão nulos dentro de mals
alguns anos. gracas às dv
versas medldas

"

adotadas:
pelo Governo. entre elas, a·
vacinação sistemática d€f!
quatro em quatro meses.
que e a mais eficiente.

Alfaiataria e Loja GasparenseEspecializada em Confecções, Armarinhos em Geral, calçados e jóias .Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhorALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI
Rua Ind. José Beduscht, 273 - Fone, 32-�270 - GASPAR - Santa Catarina
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LEIA UM CONSELHO DE UMA,DONA DE CASA _!)U_E ENTENDE DAS COISAS:Não adianta procurar, melhor que CAFE BEDUSCHI, voce nao vai encontrar.' .
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Oário Oeschamps gum candidato proposto pelos par
Transcrevemos em nossa coluna Ndos. Se quizerem dizer quem

a carta, dirigida aos seus diocesa- votam, ninguém lhes poderá proibi
nos em Teófilo Otôni (MG). pelo; lo. Nunca o farão durante algum
Bispo Dom Ouirino Adolfo Schmitz, 'ofíci-o religioso. .

'nascido em Gaspar. 5. Qual é o partido melhor?
Irmãos, ainda faltam vários me- Os dois partidos são bons. Me-

ses para as eleiçôes de 15 de '110, .lhor, porém. é aquele que apresen
vernbro, Nos 26 munlcfpíos da Dio- ta ao eleitorado boa seleção de
cese, nem se conhecem ainda os candidatos de VIalor.
nomes dos candidatos par-a prefei- 6. Como se conhecem os candl-
to .e vereador. É, pois, boa hora de' datas bons?
se começar a refletir sobre 'o de- Jesus falou claro: "Vocês os co-
ver do cristão de particlpar ativa- rrhecerâo pelo que f-azem. Não são
mente na Política de, 'sua 'terra. os espinhetros que produzem uvas.

Esta carta foi cuidadosamente nem outras plantas espinhosas que
estudada e plenamente assumida dão f·igGs. A árvore boa dá fruta

I pelo Conselho Presbiter�1 da Dio· b�a e a �r�ore ruim pr?duz �mta

I
cese. Posteriorrnente fOI errtreque I

rurm. De jeito nenhum, arvor.e boa
a vários elementos dos dois parti- \ produz coisa ruim. nem arvore
dos. que a julgaram oportuna. ruim. coisa boa" (Mt. 7. 16·17).

Vamos. pois. reftettr: 7. Que é, pois, necessário fazer
1. Que é Política?· antes de votar?
O Papa Paulo VI é que o diz: Antes de votar. a gente examinai

"Poljtlca é uma das rnaneiras (não os ·candidatos. Pode-se perguntar:
a única) de v,iver o compro-misso a) Meu candidato já fez coisa
cristão de servir aos outros

�

(UOc- boa para'a comunidade? Não vive
agesima Adveniens �. N° 45). Po- 'só prometendo coisas?
demos explicitar: Política é o gos- b) Meu candidato tem jeito de-

. to de fazer trabalho em benefício. orqanizar bem as coisas? Ele faz
de todos. t a vontade séria que se 'Política ou poLiticagem?
tem de organizar bem as coisas do c) Usa bem o dínheíro .que tem,
Município. do Estado ou do Pai's ou tenta até comprar votas?
em que se vive. É a arte de servir d) Fala a verdade, ou tem costa-
à comunidade. Já se vê que é coi- me de enganar 'os outros?
S:a boa. e) É semPre amigo de todos,
2. E, politicagem, o qUe é? mesmo dos ..if'\aH; simPles. ,ou só
É justamente o contrário: É o

I aparece quando há eíetções?
gosto de usar o Município. o ES'I f) Procura amedroatar os. outros.
tado óu o Aais 19111 proveito próprio. 'com ameaças ·e persepuições?
É o vício de servir-se da comun;i-I Se a resposta for desfavorável,
nídade. t amda. a mania de arran- cuidado! É eselnhelro. Não produz
jar votos de qualquer jeito, pen- coisa boa. Se for favorável. podem
sendo só em subtr e se- eneíque- votar 'no Cân<:l'irdattO.
oer. Já se vê que não é coi-sa' boa. 8. Conclusão
3. Não seria melhor que o bispo Dei a vocês. apenas. alguns po.n-

Se calasse? tos para l1efletir. Se o f,izerem. vo-
Ficar quieto, poderia . até ser tarão bem. Dando o voto às cegas,

mais cômodo para o bispo. Não se- poderão prejudicar sua terra.
ria. porém. atitude certa para um No tempo da Campanbe êleítorel,
pastor e guia do Povo de' Deus. A- sema bom ·reza·r assim: "Divi·nb
firmam os bispos do Bras�1 (são Espfrito Santo. �Iumifla!-me".
mais de 300): "Com os olhos f·ixos - - - -

<r..
·
..

·:··�():·
..··::�·�..

<:':"····�t-:-··-::�··:·:·::·d·:·:·····��d·
..�· .. ··..�.. ·:..

� �� ���2e��:��:re�esmq�: :���o:a� -MOB PRO����Cí:��NIÕES f\IO :

E p()r uni a e� �� orlar melhores condições �e vida
. 0. MOVim�n!o. Democrático �r8'-:

. :� para o povo. Devem tambem d€'- -S1,lellro, Munlclplo de Gaspar. e;$ta-ª VENDE·SE Uma casa de madeira em Nave· �l \nunoiar todos os que. na co-munida..r�_promovendo 'Uma série. de �u-: gantes. 9mx11 rn, com terreno de : de humana, aqem contra os planos ruoes com o povo e seus candídà-Uma casa de madeira 7mx11m 15mx25m, frente para o mar a 50 : de Deus" {CNBB"�lgreja e Polítl- tos às eleições de novembro. AIcom terreno de 15mx25m a 3 km metros do Aeroporto. Tratar na Pa- ca", pág. 45).
.

primeiera concentração poputar á,..do centro de Brusque, no asfalto daria Wanzuita. 4. O bispo e os demais ministros cóntéceu, 'no último domingo. nade ítajaí, 3 anos de uso. de comunidades apoiam eandlda- localidade de Estrada Car-oNIiã.Tratar na Padaria Wanz-uíta em CASA EM ARMAÇÃO tos.? com a presença dos candidatos :a

1:.::::,"
Gaspar - SC. Vende-se uma casa de ,maooira Ao bispo, aos padres. às 'Ílrmãs Prefelto e a vereador do MDB. 0$sttuade na Rua Artur Schneider, na

:.:=1
e 'a outros ministros de comuntda- próximos encontros com o pov�A L U G A •SE. Praia de Armação .. A casa tem as des compete lint-0rmar o povo 50-- eSrtão programados para os s'eg'UitJ-Aluga·se uma casa de alvenaria dimensões de- 6 x 10. contém seis bre as qualidades '1J1e devem poso tas dias a hO'rários: dia 9. às 1'$

.1:::.
localizada na Rua José .Honorato peças. pintada à óleo e encontra·

:.�.1 sui-r os cand;idatos que concor.rem horas, em Poço Grande Fundos; àS.Mueller. Contém oi,to peças. do'is se ,em est.ado de nova. Tratar com

l às e,leições. Fá.lo.ão dentro das 19 horas. em Gaspar Grande,; diabanhe'lras e garagem. Interessados Irmãos Bago, 'na Verde VaJe.

=::.l-normas
es·tabelecidas 'neSrta carta. 10. às 17 horas, Ina localidad", tlt31

f=::. derão obter informações pelo É claro que o bispo 18, Os ministros Gaspar Alto.rne 32-2155. ou di·retamente �om Uma casa '-na praia de Gravatá. da comunidades vão votar em ai.:ldO' .pere·ira. 'na mesma rua. ,n°. chaJé. 7mx9m. terreno de 13x25m.

'::=1I: 1 ano de uso a 50m do mar•.trat-ar

I If�:::
145 - Gaspar.

-na Padaria

wanzuit�.::':1 Casa O'linda_Terr-eno medi,nd@ 61�x70m .bte�
•

,no trevo de Joilnville. areia propna MANICURE
.

ARTIGOS E CONFECÇOES
: -

d
.

d' tt1ia Precis'a-se de uma manicure. lira· :: a instalaçao e -In us .

. :: par
com o propnietário na Pa· -tar -no Salão de Be.leza Sul Améri· : P/SENHORAS E CRIANÇAS I

ca. à Rua Aristiliano Ramos, em

Gaspar.

Informativo da Câmara
de Gaspar

Municipal'
,

d
DIA D� MÉDICO - Foi aprovado por unanimida

b
e

� reunião ordinária do dia vinte e oito de setern
I
ro

. o. ano .em curso, o Projeto Ide Lei N°. 24176, quea�stlt�1 o Ola do Médico no Município de Gaspar, de
P t?rra d� Vereador Henrique José dos Santos. Este
/ojeto fo., aeresentado na Câmara Municipal a pedidoa Assoclaçao Médica Brasileira, com sede em São�aulo, qu�n.do enviou em 13 de agosto próximo passa-?, _U� ofícío a esta Casa soltcttando a adesão do Mun�clplO de Gaspar na oficialização desse dia, tendo emvista que grande parte dos Municípios de diferentesEstados Brasileiros já oficializaram. Desta forma, oevento será comemorado em 18 de outubro de cadaano, data em que se comemora o

OI

Dia de São Lucas".VOTO DE PESAR - Assinado por todos os Vereádores presentes na última reunião, o requerimento quelevou o N°. 21176 solicita seja constado em ata voto deprofundo pesar pelo falecimento do' Sr. QAVI VALLAT: .

querido cidadão gasparense, pai e esposo dedicado:que em vida foi um exemplo de trabalho e honestidade.

DENOMINAÇÃO À VIA PÚBLICA - O Vereador

1 Henrique Deschamps apresentou novo Projeto paradenominar ruas de nossa cidade. Desta feita, derrornl
. nar-se-ã RUA JOSÉ EBERHARDT, a via pública que tem

início na Rua José Honorato Muller. e segue junto as
terras do Sr. Paulo Eberhardt, até ó fim ao Iotearnen-
to do mesmo nome.

!.
I

'0

IMPRESSORA GAAFICART LTDA,

Rua Eurico Fontes, 50
Cx. Postal, 24 - Fone, 32-2168
End. Telegráfico: GRAFICART

G A SPA R Santa Catarina
A PERFEiÇÃO EM IMPRESSÃO

Fatos, Gente & Cia.
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disposição dos criadores I.nos 197 mun'eíplos catari
nenses, sendo comerclall-:
zadas pelas cooperatívas.. .

sindicatos e casas comer-:
ciars especializadas em

produtos agropecuários.
Nos locais onde o co

mércio é deficiente a .Se
cretaria da Agricultura, a

través da Coordenação da
Defesa Sanitária, coloca á'
disposição dos Interessa
dos a vacina trivalente, dé
aplicação subcutânea.

O rebanho catarinense é
, composto de 2.200:000 ca

beças. Segundo a Secreta
ria de Agricultura, a parti-

Municipalíc/acle
GABINETE DO PREFEITO Você que não mede seu limentação. O Orcamento preve are-

O Departamento de Edu- tempo, que pensa, primei- f ceita e 'fixa a despesa e� li

cação, Saúde e Assitência ro, no bem daqueles que BIBLIOTECA Cr$ 7.500.000',00 (set� mi- I

Social da Prefeitura de Gas- precisam de Você e de nós. A Biblioteca Pública Dom Ihões e -quinhentos mil cru

p�r, atendendo determina-
. Ensi�ar é, uma I�t� d� Daniel Hostins, de Gaspar, zeiros), registran�o-se um

çao d? Prefeito. Oswaldo dl.a-a-dla, onde o pr��lo e
'apresentou em setembro' aumento de 51,20 Yo em relo

Schnelder, estara homena- so o pr�zer de ser útil. De
um índice de 635 pesqul- facão ao orçamento do e-

g�ando os professores no concre�lzar o bem-faz�r. sas, e cedeu 65 livros se-- xerciclo de 1976.
Dia do Professo.r (15 de ou-r

. O. Dia do Mestre e um
empréstimo à domicilio. a responsável pela ela- '

tubro), com almoço em d�a lqual aos outros. Vo- O acervo da Biblioteca boracão do orçamento do
u�a. das churrascarías da ce continua seu trabalho. foi enriquecido com- rnaír Município de 'Gaspar paracidade.. Ma� t090S se tem�bram ,e 74 coleções, completando' o exercício seguinte, Sr.
Ao acontecimento esta- estao, gratos a. V?ce. E nos

um total de 1.532 colecões adir Barni, relatou que o

r� presente o prefeit.o mu- tamb.em e principalmente. com aproximadamente' cin- aumento, considerável, re-

nlclpal e � Srta
..
Maria Go- Continue.

co mil volumes à disposi- gistrado em relação a.o anorettí da SIlva, diretora do ASSIST�NCIA SOCIAL ção da comunidade gaspa- anterior, deu-se em virtude I

Departa�ento. de Educação O Setor de Saúde e As- rense. da distribuição a maior násda Prefeitura assim como . � '.

S
.

I d P f' cotas do Fundo de Partici-t d 'd t d ststencta ocra a re el-
o, C? � :

corpo oce.n e o
tu.ra Municipal de Gaspar, SETOR DE CONTABILIDADE pação dos Municípios e He-

murucrpro. atendeu durante o mês d�,;;;"PEstá em fase de conclu- torno do ICM. Segundo in- ..

MENSAGEM AO setembro último, 89 i.�- são para ser enviado à

Cã-j
formações do elaborador I,PROFESSOR gentes, dos quais 68 eéce- mara Municípaf de Verea- do orcamento os tributos t

Sabemos que, Você está beram auxílios diversos, dores o Or.çamento da Pre- 'locais' pouca coisa foram ,;aí. como atendimento dentá- feitura Municipal de Gas- aumentadas, levando-se co-
Você que a nossa linha rios, farmaceutico e hospi- par, ou seja, .do Município mo base os anos anterlo- ,{de frente, lutando por nós, talar, para viagens, doeu- de Gaspar para exercício res onde a receita local'· j

conosco, por todos. mentação e auxílio para a- de 1977. não satisfez. as previsões.:,
--- �_________ - �

I

���-�---------�-------------�-��
��1---..,-......,r,

Alfaiataria e Loja GasparenseEspecializada em Confecções, Armarinhos em Geral, calçados e jóias •Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhoALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI
r
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Notícias ela

cipação dos criadores na::
proftlaxla da doença tefT1ií
possibilitado a execução da
Campanha de Combate à:r
Febre Aftosa, encetada pe ....

los poderes públlcos fede«:

ral, estadual e muníctpals
Acrescenta que

.

os prejuin-'
zos que por mu itos anos
assolaram os rebanhos bo«:

vinos e suínos do EstadO"
hoje são muito reduzidos e'

, serão nulos dentro .de mais"
�Iguns anos, graças às df..r
versas medidas adotadas:
peJo Governo, entre elas, a1
vacinação sistemática dEr
quatro em quatro rnesea
que é a mais eficiente.

.

Vacinação contra febre aFtosa iniciou
Mais uma etapa de vaci- Santa Catarina, segundo in-

.

nação contra a febre afta- - .

sa nos rebanhos bovinos for':laçao da �ecretana d�
'foi iniciada no dia 1° 'de ou- Agr�cultura e Abas,tecl-
tubro em todo o Estado de menta. As vacinas estão a

, '0···0 1. oses__ * oo·so •

�s•• ce mo=aca • esq q

edu eh
AGORA LEIA UM CONSELHO DE UMA,DONA DE CASA QUE ENTENDE DAS COISAS."Não adianta procurar, melhor que CAFE BEDUSCHI, você não vai encontrar.' ,

.

•

Sivaldo
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕSE

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

Mão de obra especializada
RUBi Jesé Honorato Müller. 145 - Fone, 32-2155

Com Alagó..Pereira ""'- Gaspar - se

. 'II
,

I�
"

,-o

'(
I:

. f:
I

.

,J:

af'
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Apresentou-se ontem, às

20 horas, no auditório do
Conjunto Educacional Dr.
Blumenau, em Pomerode, o
Grupo Teatral PHOENIX, da
Fundação Educacional da
Região de Blumenau FURB.

Na oportunidade, o Gru
do PHOENIX, dirigido pela
Professora de Arte' Dramá-

O governador Konder
Reis recebeu em audiência,
duas comissões industriais
.que se fizeram acompanhar
pelo secretário da lndús-

,
tria e Comércio, Sebastião
Netto Campos. A primeira
apresentou ao Governador
'os estudos preliminares do
ante-projeto de implanta
ção da Cesca - Centrais

..

de Estocagem Frigorificada
.i de Santa Catarina, em lta
[aí, A segunda, integrada
por industriais ligados a

·

Simesc S. A. e a outras in
dústrias metalúrgicas de
Santa Catarina, solicitou a

interferência
.

de Konder'
Reis junto ao Consider e
Slderbrés para a obtencão
.d� produtos de aço nas ust
nas produtoras e, ainda,
junto ao Conselho de De
senvolvirnento Industrial,

. visando à liberação da im
.

r portação de máquinas ne

cessárias a implantação da
segunda etapa da Semisc.
As Centrais de Estoca

o gem Frlgorificada de San
o' ta Catarina (Cesca), de lta-
· [af, destina-se a dar apolo
·

a exportação de frangos,
, frutas e carne de suínos, a

lém de propioiar condições
de estbcagem de produtos

.' p/o consumo interno, regu
lando sua disponibilidade
no mercado. Integraram a

comissão que se avistou
: com o Governador, o co-

Página"

quer
Estado

•

promovida pelo Centro Edu
cacional e teve dois objeti
vos principais:

O primeiro, o de propor
cionar à comunidade pome
rodense, especialmente
aos estudantes locais. a o

portunidade de assistirem
uma peça teatral por de
mais conhecida e discutida

cirúrgico.
As operações, cujo cus

to pode alcançar até Cr$
5QO mil, envolvem a utiliza
ção de recursos extrema
mente complexos da mo-

A Koering International
Marketing (Kimco), empre
sa de âmbito mundial, pre
tende instalar uma subsi
diária em Santa Catarina,
para a fabricação de rolos
compactadores de diver-

- - - - - - - ..:...,_ - - - - - - _- - - - - - - - - - - - - - -_ - - -_ - - - - - -
- - - - -

.

.

�

Comissão de IHduslriais com o GaverHador INPS contribui para o

desenvolvimento e f!perFeiçoamentO'
da cirurgia cardíaca no País;,mandante

.

Luiz Fernando
Carneiro, representando o

grupo Empresa de Frigorífi
cos e Conexos; o presiden- O .In�tit.uto Nac:ional de
te da Cocar, Laércio Gomes Prevldêncla Social, que
e o diretor

adminis�tar.!f'" egi�trou 10 mil cirurgias
Guilherme Fleiscmann o cardíacas em 1975176, em
A S

.

t d dú
suas unidades próprias eervicen ro as n us- d dtrias M ti" d S
contrata as, compreen en-e a urqrcas e an- d I

-

d dta Catarina (S' S A)
o a co oc�çao e p_?nte e

,

Imesca . . safena implantação dee _uma empresa que se pro- marca passo e válvulas carpoe ,a .sup�lr .:a demanda de díacas artificiais e a reati-maténa-prtrna d
.

dú t
. ,

� .

a ln us na . vação da cirurgia das coro-metal, mecaruca .de Santa nárias, tem dado suporteCatann�, garantindo �os técnico e financeiro ao deconsumidores. regulanda- senvolvimento das cirurd� n� forneclme�to. A co-
gias, graças ao número dermssao que se avistou com
pacientes, seus beneficiáo gov�rnador para tratar de rios. O atendimento incluiseus Interesses est�ve in-
o tratamento fora de dom itegrada pelo presidente, cílio proporcionando pagã-Celso Busch tlt I '

rnarm, I u ar
menta de passagem diá-d� Sulafer; �a�iro .Wiest, rias e tratamento médicoDiretor Adrnlnistratlvo da

Simesc e o Diretor da Me
talúrgica João Wiest de Ja
raguá do Sul; Raul Francis
co Zimmermann, Diretor
Industrial, representando a

Metalúrgica Zimmermann
de Blumenau e os Conse-

- - - - - - - - -

Iheiros João Stramosk, da MultinacionalMetalúrgica Riosulense de
Rio do Sul; Arno Bernardes, subsidiária noda 'Empresa Bernardesr '

Egon N. Lischka, da . Serra
lharia Mondaí Ltda., de
Joinville; Guida Grahl e Mu
ri lo Canziani, da Alfones
Grahl e Cia. Ltda., de Blu-

tica do Curso de Educacão
Artística da FURB, Edith
Kormann, apresentou a pe
ça "VIÚVA, PORÉM HO
NlrSTA ", de autoria do co

nhecido teatrólogo nacir
nal Nelson Rodrigues.
A apresentação deste

grupo de teatro amador na

cidade de Pomerode, foi

menau--

-

1 30 ANOS FABRICANDO MÓVEIS DE TODOS OS TIPOS PARA
SANTA CATARINA - PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL

em todo o Brasil.
O segundo objetivo, com;

a renda obtida na venda....

gem dos ingressos, a cria
ção e orqanizaçâe de uma,
biblioteca para os alunos
do Conjunto Educacional/
Dr. Blumenau, em Pomer...
de.

,

derna tecnologia médica .

A cirurgia cardíaca. em

nosso meio, está figada-g<
sem dúvida afguma, à cl...

rurgia torácica. Foram o�

cirurgiões de tórax que prt ..-
meiro iniciaram a cirurgia;
do coração e vasos profun-:
dos. Alguns desses cirur.. ·

giões vinculados de algum'
modo, à Previdência So-:
cH;)1 e às Universidades fo....

ram os primeiros a realizar
tentativas de correcão di ....

gital das anomalias das
válvulas cardíacas e dos;
grossos vasos do coração ...

Foram os cirurgiões de São'
Paulo e do Rio de Janeiro;
principalmente os primei
ros, que se dedicaram êr
essa cirurgia. De tal modo'
que são Paulo tornou-se o'

centro principal, para O'

qual convergem aqueles'
que pretendem aprimorar
se nesse tipo de cirurgia.
__________ .-..d

..

instalar

sos tipos e tamanhos, usa
dos na construção de ro
dovias. Com esta flnallda
de os dirigentes da empre..

·

sa estiveram recenternen
te em visita ao secretária)
da Indústria e Comércio".
Sebastião Netto Campos e1
ao governador Konder Reis ..

I
w O ante-projeto para a
construção da fábrica está-

I.
em elaboração, pretendeu
do a empresa, posterior-
mente, produzir também
guindastes hidráulicos. A
fábrica a ser construída emi
Santa Catarina proporclo..

·

nará de 100 a 150 empre .....

gos diretos.'
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Tupil x o Vasto V't:cJe
.

Numa brilhante partida, o I Fontes conta com um alam
-ttrne do Tupi de Gaspar con- brado de tela com' mais de
.sequiu vitória frente ao três metros de altura, além
'Vasto Verde de Blumenau, de um excelente 'conttn-
no Estádio Carlos Barbosa gente políclal para a sequ- Foi encerrado dia 3 últi-
Fontes, no último domingo. rança. A partida transcor- mo, em Blumenau, o III En-
a gol foi assinalado por reu normalmente, e' os Doa- contra Estadual de Econo-

Correca, permanecendo o tos foram provenientes de mistas, que vinha se reali-
time índio no 1° lugar de perdedores insatisfeitos. zando no Teatro Carlos Go-
.sua chave no Campeonato o time índio joga hoje mes, numa promoção da
da LBF. (sem ArgeoJ em Indaial, Faculdade de Ciências Eco-

O Tupi formou com Levi, contra a equipe do XV de nômicas de Blumenau; Con-
'Tinha, Adão e Nego; Suca, outubro. Tentará, por todos selho Regional de Econo-
Milton e Júlio; Ad auri. Ar- os meios, devolver e supe- mia - 7· Região; Associa-
geo, Cavaco e Correca. rar o resultado do último cão Profissional dos Eco-
as boatos de que a dire- encontro mantido com a �omistas de Blumenau e

toria do Vasto Verde teria equipe do XV de Outubro, Sindicato dos Economistas
protestado contra a falta e garantir ainda mais a sua do Estado de Santa Catari-
de segurança que oferecia posição no Campeonato da

�a,
'

o está,di?, são infundados, LBF. -,

profissão de economis-
.O Estádio Carlos Barbosa ta .:.tá.completando o seu
."..-- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -, 25° ano de implantação no

Brasil. Do encontro, que te
ve a finalidade de promo
ver o congraçamento da
classe e a troca de idéias,
participaram 152 economis- I

an�o s era pe o �Iássico
Tupi e Gasparense estão tem demonstrado, um gran

.ern intensos preparos para de futebol, com
I.,a' I

equipe
o clássico do próximo do- coesa e mantendo uma ex

mingo em Gaspar. celente posição no Carn-
A movimentação é gran- peonato da LBF. Q Gaspa-.

,de também entre os torce- rense também' tem lutado
dores dos dois times, que com muita garra em suas

.aquardarn o grande dia pa- apresentações,
ra conhecer o campeão da

. Aguardamos domingo,
.cldade. dia 17, o sensacional clãs-

Ganhará a equipe que sico da cidade. Vencerá o

.estlver em melhor forma melhor.
.físlca. É certo que os joga- As equipes estarão se

.dores de ambos os clubes apresentando com força
...tentarão levar para as suas total, num prélio que, te

.cores. a vitória. mos certeza, marcará épo,

O Tupi, neste período, ca.
�----------------�

_z,:opz

encontro

economistas em Blumena,u
Encerraelo elos

tas catarinenses, além de
representantes dos Esta
dos do Paraná, Rio Grande
do Sul, São Paulo, Bahia,
Pernambuco e Sergipe. FI
cou deter ni ôCJO que o pró
ximo encontro. o IV, será
realizado no ano que vem,
em Joinville, e o V, em 1910
na cidade de Tubarão.

Na solenidade de encer

ramento, presidida pelo di
retor do CRE-7a Região,
Paulo Wanderlinde, estive
r _ m pr",S . tes o re reSOil

tante do Conselho Federal
de Economia, Joaquim So
tec, e o supervisor do Sis
tema Estadual de Planeja
menta, Osvaldo Ferreira de
Mello, que representou o
governo do Estado.

J

Churrascaria Lider
A RECEITA DO MELHOR

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU COMERCIAL

SOB A DIREÇÃO DE

TARCISIO XAVIER WIESER

COM o MELHOR ATENDIMENTO

Rodovia J. Lacerda. 51 - Fone, 32-2018 - Gaspar-Se

f.h _nan_
-

t•••sanO' t
-

JieS!fr-ied
Wehmulh

FABRICA DE
ESQUADRIAS E

MÓVEIS DE FERRO

Gasparense
1 X 2

Fluresta
Em Pomerode, o GaSPQ4

rense perdeu pontos -na
classificação de sua chave
no Campeonato da LBF,
perdendo para o Florest
pelo placard de 1 x 2. EstaRua Itajaí, 607 - Fone 2271 - GASPAR
domingo o time do Gaspas-
rense não tem compromis ..

so de jogo. aproveitando a
equipe para um merecido
descanso, reunindo força'i

I para o clássico do próximo
�;;:::;;;;;;;:� ;;::.;;.;e:;:._;:::::;;iii;p;::::;.;;.e;.;::o;::::�.p:;a�'f;;..;;�ei='i.ii=;-;;.;;o;;.;-;::"; _eo.o • u se u .. d i a 17.
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Prefeitura,
/

lha e Braço Gavião, via

RM-/
Antônio Carlos e que per'*'

21. mitiu os serviços de COf'tS
O FEAR também entre- trução e alargamento d�

gou a última parcela de um estrada municipal que lig�
auxílio total' de Cr$ 150 mil, Santa Maria a localidade'
concedido à prefeitura de de Egito.

ciais do convênio que visa
à execução dos serviços de
alargamento, rei:ificação e

melhoramento da estrada
ligando Centro Aratacas
Rio Canoas e a divisa com

os municípios de Barra Ve-

�a��#�r"'�_����tEZ..,(.�

Verba para a
JS.. Secretaria dos Trans

portes e Obras, através do
Fundo Estadual de Assis
tência Rodoviária, liberou a

impórtância de Cr$ 70 mil
à prefeitura de Luis Alves,
referente às parcelas ini-

Associação com nova Diretoria
A Associação dos Servi- te, José L. Gonzaga; vice

dores Públicos de. Brusque, presidente, Abrão Colzani;
elegeu e empossou, no dia 1° secretário, Edson Ma-
30 de setembro último, achado; 2" secretária, Maria
nova diretoria da entidade Salete Gonçalves: 1° tesou
para o biênio 76177. reiro, Vilson Dittrich e 2°
A nova diretoria está as- tesoureiro, Vilton de Mello.

.sirn constituída: presiden-

aile a rima era:
Com o comparecimento de mais dou 'ao 'numeroso público. ;tendo

-de rntl pessoas, a promoção da 1 encerrado o baile com um "grirto
-Gazeta do Va:I'e, o Balbe da Prirna- de Carnaval". Gazeta do Vale, pro-
vera. reallzado nos arnpíos salões motor-a da Resta agradeoe a todos
de festas do Colégio Frei' Godofre- pelo comparecimento, bem como
.do, foi um êxito total. i aos patrocinadores das atrações.

O barle contou com desfile de Por outro lado, na semana que
modas prtmaveralverão. com mode- 'antecedeu o Baile da Primavera, o
dos apresentados pelos manequins Colégio Frei Godofredo promoveu
Lucia Helena, L'Uizita ·e Magali, e o Bai'le da Rainha, que contou c{)m
com o patrocínio de Confecções a participação de toda a classe es
Nifear e Happy Modas. Os mane- tudantil de Gaspar:
qu'i,ns foram maqulados pela Srta. Numa difícll escolha, em vista
Rita Peneira, da Droqarts e Farrná- da beleza das candi-datas, o juri
ela Catarlnense. utllizandc produ- proclamou vencedora do cobiçado
1I:os Helena Hubinsteln. titulo, a Srta. Elizabeth Whemuth

O Baile da Primavera foi anima- ftlha de Siegfried Whermuth e sua
do pelo Grupo Som Seis, que agra- distinta esposa.
-.- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - - - - - - - -

Serviço Volkswagen

Comercial Schadrack Ltda-
BLUMENAU _ Sta. Catarina1 . Rua Itajaí, 1373 _'

ln úslria Comércio
�e Artes Gráficas
LIda.

I

ele Luís Alvel

neses receberam do Clube um fá
malhete de flores. Anotamos Ia ete

qancia da Sra. do djnârnico pr�f..
dente do Alvorada, Dona Zita, êô
mo sempre, muito stmpética f!!

hnda, bem como a eleqâncía dáS'·
patronesse.
CASAMENTÓ
Quem vai entrar para o rol daS'

casadas é a charmosa loura gaspá
rens€ Jane Maria Schrnitt, filha d{Y'
casal Celso (IIka) Schmitt. Dia 1°'"
de novembro subirá, ern companbtas
,de seu pai, o altar da Igreja Maí"
'triz de São Paul-o Apóstolo. A súa>
espera estará o jovem senhor €s··
têvão Gamba Neto, ri·lho de Ricar'''
do Gamba (já falecido), e Ma�
Gamba. Jontos, prometerão al'l1tW
fi! respetio eternos.
A cerírnônía religiosa está llmr..

cada para ias 19 h. Serão padr.inh08'
por parte do noivo. Ordíval Gamba:•.
Adernar Heidom, e suas 'respecti
vas 'esposas, ,e ElizabJeth Gamba' e'f
Luís Carlos Spe-ngler. P.or 'Parte da<
noiva, serão padrinhos Vanessa;'
Schrnitt 'e Marco A. Duarte, SUZ3>-'
'na Schrnítt e Renê Koch, e MáriO
Schrnitt 'e esposa.
Os noivos e suas tlradicion'ais fa

miJ,ias receberão 'os convidados
nos salões da Sociedade Alvora
da, onde se 'realizará a' oe'rimõnia'
.civ,i:I, que terá como padrtnhos 091

sequsntes casais: José B. da SiJ\I3'
,e Sra., Odécio Gamba e Sra., Re...

gina Gamba e Vitório Oagnoni.
Silvio Schmitt le Sra., Abelardo Fef-.
.reira e Sra., ·e José Cordeiro e Sra...

Aos noivos, os nossos cumprimen
tos € votos oe felicidades,
VISITA DA CEGONWA

Dona Cegonha visitou, 'no últímo
dia 5, o -lar do casal Bodolfo Ben
venutti e sua esposa Lourdes. oEt

presenteou-os com um 'lindo gare-
1:0, a quem damos as boas vindas
,e desejando aos Rapais muitas feli
cidades.
BODAS DE PRATA
Com um jantar intimo para seus

familiares, o casal Cláudio Bedus
chi e senhora, festejaram suasBe
das de Prata no dia 29 de Setem
bro último, em Sua nestdêncla. Os'
cumprimentos por data tão impor
<tante.

FESTIVAL DE CORAIS
Mais de mil crianças estão par

ticipando do 1° Festival de Corais
do Ensino de I Grau, com apresen
'fação de 132 mp'sicas, 'no Teatro
Alvaro de Carvalho, 'em Florianó
polis.

O Festival <teve seu início no dia
7 últlrr.o, c seu encerramento está
�revisto para hoje, às 20h30 mino

Participarn 30 corais de escolas ca

tarinenses.
ALVORADA - JANTAR
HOMENAGEM
Na terça-felra, dia 5 do corren

te, a Sociedade Cultural e Recrea
tiva Alvorada, por ínterrnédio de
sua diretoria, bem como as debu
tantes de 1976 da referida Socie
dade ofereceram à homenageada
Sra. Marita Bastos, 'esposa do Sr.
Fernando Bastos, Secretário do
T-rabalho, e às p�roneses'Sras. Le
nita Pereira Nascimento, esposa do
Dr. Eleazar M. Nascimento, DO.
Juiz de Dlneito. Yone Beduschi
Gamba, esposa do Sr. Ordival
Gamb-a, Industrial desta cidade, e
Sônia Gioconda Buzzi, esposa do
Dr. Luiz Buzzi bioquimico do Hos
pital de 'nossa cidade. bem como

oferecido aos pais das menínas
moças e seus pares, um requinta
do jantar.
Presente ao acontecimento o

cronista social, apresentador das
debutantes, Ca-rlos Müller que fez
sorteio de brindes oferecidos pela
Orograria e Farrnána Catarlnense.
de nossa cidade; Iextil Ingotex e

Relojoaria e ótica Ernes-to de Er
nesto Schrarnm. As felizardas fo
ram: Rosalena Wanz.uita, Schirley
Anetto Rosa e Jaquelins Maria
Rauh. Aínda presentes como con

vidad-os especiais. toda l(i "dinâ
mica" dlretoria do Clube: Sr. e

Sra. José-Wieser (Aurea); Sr. e

Sra. Tulio Noranha (Lêda); Boaven
tura José Schrnitt (Cucha) e An
tonto Braz Schrnitt (Erica); presen
tes ainda ao animado jantar, Sr. e

Sra. Glauco Beduschi (Norma), Sr.
e Sra. Oelso-Slívelra (Eul'ina), Sr. e
Sra. Henrique dos Santos (Mi'riam),
bem como outras pres-enças que
serão enumeradas na próxima co

)una. Na mesma ocasião as patro-

DECALCOMANIAS - CHAVEIROS CALENDÁ·
RIOS· E OUTROS SERViÇOS GRÁfiCOS.

Rua Pref. Leopoldo Schramm, 455 - GASPAR - SC
Fones 32-2141 eu 32-2163

t
ALTA QUALIDADE EM BRINDES
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