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Finalmente hoje, �� mais

.importante e aguardado es

.petáculo de .futebol para os

desportistas de Gaspar.
Depois de uma bem su

cedida campanha efetuada

.
pelo Tupi e Gasparense no

Campeonato da : pg� Blu
.menauense de futebol, os

clubes entrarão em campo,
com o intuito ,de ganhar o

grande clássico, o que re

sultará num prélio de mui
-tas sensações. O Tupi, mui-
1:0 bem situado em sua cha-

ve no Campeonato da LBF,
e o Gasparense também
com uma excelente classl
ficação. O time índio, ten

tará devolver à equipe .Gas
parense, o resultado do úl
timo clássico realizado em

Gaspar. A verdade é que os

jogadores de ambos os clu

bes, estão com forca total.
. .

No último domingo, o Tu-

pi esteve na cidade de In

daial, entrando em campo
somente para o juiz confir
mar presença, tendo reall-

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

,....----:"-----�-

�-------___e���--___

..., li

.� ::._. "" ��

A:ZETA:E>@
z.,

ANO II - Gaspar, 17 de Outubro de 1976 - N°. 89
---�--

-.
O banho ele óleo cios

novos pilotos
Mais 'um curso de Piloto teve seu encerramento no Aéro Clube

�e ,1:taj1aí, e durante a comemoração pelos alunos, os mesmos recebe

Iam o tradlclonal
• banho de óleo". Participação des-tacada no curso de

1'lIoto, teve o titular da Delegacia de Polícia de Gaspar, bacharelando
,�e Direito, L-auro Fernando Ignácio. .

O banho o

Após o esperado vôo oficial (solo), Os alunos que encerram o cur

.so para piloto são c.onduzidos pelos veteranos, em filia indíana, para o

terreno situado atrás do hangar. Usando óleo usado nos motores de

..!aviôes, os veteranos derramam o conteúdo das latas nas cabeças dos

JlOVOS pilotos. que imediatamente procuram um dos assistentes a fiim

De manchá-lo com o óleo e torná-lo seu padrinho oficial. A cerimônia

ide formatura = :novos pilotos,. ocorreu 'no Aéro Clube de 'Itajaí, sen-

• do
. .? festa prestigiada por autorldades da ctdade, e por trlpulaotes do

,avia0 Sarnuray, qus faz a linha aérea ltajaf-São Paulo.

....... -t
••

. ';.;{;:l.

Os novos pilotos formados no Aéreo Club� de Itajaí
após o tradicional "banho de óleo".

'

---------.---------
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co per çã
De ac�rdo com o convênio entre tuto no antigo campo experimental

,. FURB e o Instituto de Atividades da Souza Cruz, neste município.

�spaciais, da Aeronáutica, será pa- Realizaram-se, no último dia 14,

Ia instalação de estação do lnstl-: as solenidades de assinatura do

---------
---------�-...,;;;;

zado após um amistoso pa
ra o público presente, jo
gando contra' uma equipe
mista formada por elemen
tos do XV de Outubro de
Indaial e Palmeiras de Blu
menau.

O Gasparense, sem com

promisso no último domin

go, efetuou treinamentos e

ofereceu muito repouso pa

ra,1eus atletas, aguardando
o {jrande clássico de hoje.
Os técnicos Marzinho de
Souza (Gasparense), e João

do Tupi, ainda não divufg41
ram as respectivas escala

ções para o clássico, o que,
provavelmente será dadd
ao conhecimento momen

tos antes do início da parti
da .

Resta aguardar pelo grarli'
de .encontro, Será uma pélt'"
tida onde os times lutar'ãfY
com muita garna, na esp�'"
rança de ser o melhor d�
cidade. Um pré:io sensaclc
nal que movimentará O�

desportistas de Gaspar. A
Diretorias dos Clubes.

-----------

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

qanlzando um Curso Intensivo óii
Jornalismo para profissionais dU
Vale do ltaja', e excepctonalrnentê
poderão assistir o curso ,estudan

tes tmlversttários. Na ocasião, Wa
dernar Bastos anunciou 'a ilntençM
do SJPSC de realizar também tfIFt

curso de aperfeiçoamento para iii

jornalista catarinense, em todos 09'
setores: imprensa escrita, talada
televisada.
Por outro lado, o. Deleqado &ft

SJPSC, da 'delegacia de BI'UmeilaUr
está efetuando uma campanha �
I'egularização junto ao Sindics:tCf';
dos [ornallstas do Vale do ltajaí,
fim de qua estes obtenham o. sW
'registro como elemento provisi�""
do ou profissional, lembrando qU8
um 'novo projeto regulamentandO Q1
profissão encontra-se em mãos d"
Ministro do Trabalho, .Arnaldo P,t11i'
to. Todo o jornalista que não tivéf

reqistrc. não poderá exercer 'a pr�
iiissão _no futuro -- advertiu.

WALDEMAR BASTOS,
delegado regional do SJPSC

O Sindicato. de Jornalistas Pro

fissionais de Santa Catarína, etra

vés do delegado regional do Slndi

cato, Waldemar Bastos, da Delega
cia do órgão em Blumenau, está or-

guetes e material fotográfico se

bre a base de lançamentos de Bar.

reira do Itn,ferno (localizada em Na

tal, RN), com visita à exposíção,
tendo sido efetuada a asslnatura dC1
acordo de cooperação técnica entre'

a FURB e o IAE, às 14h45min. /iii
programação teve seu lencer.ràf-'

mento com uma conferência profe=
rida pelo Coronel Hugo de olivei'"
ra Plva, sobre

U

Atuação do Instit�

Ito de Atividades Espaciais".

acordo de cooperação científica e

tecnológioa com o Instituto de Ati

vidades Espaciais, do Centro Téc

nico Aeroespacial. entidade do Mi

nistério da Aeronáutíca. sediada

em São José dos Campos, Estado

dia São Paulo.

Programã das festividades

Dila 14, às 10 h, 'no antigo cam

po experimental da Souza Cruz,
neste município, foram lançados
foguetes expertrnentais pelo Grupo
Amador do Ins-tituto de Atividades

Espaciais, com a presença de n'u

rneroso público. Por ser um acon

tecimento Inédito em nosso Esta

do, o [ançarnento dos foguetes des

pertou gtiande ilnteresse da popula
ção de Gaspar. que se fez presen

te aos lançamentos.
No oeríodo da tarde, na Funda

ção Universidade Regional de Blu

menau, FURoB, às 14 h, o Rle,itor

Ignácio Hicken recepclonou o Co

ronel Hugo de Oliveira Piva, dlre-

10r do IAE, e sua comitiva. tendo

sido procedida, às 14h15min, Ia

,Inauguração da exposição de to-

O Convênio

O acordo assinado ,entre a FUR�
e o 'lAE, consta da instelação dé'

uma estação do Instituto, que e

tudará anornellas do Cinturão ó§
Van Allen. O custo do projeto lSé'o'

rá da ordem de dois milhões e 500
rnjl eruzeiros anuais, e o laboratÓ-
rio será constituído de um relógío ,

'atômico no valor de 100 .m i I <JóIa-. � '>

res, e de um sismógrafo. que pr
i

vê explosões solares. O custo to-< I

tal do projeto está orçado em Cr ; .

2,5 bilhões e sua implanêação ocore I

rerá no prazo de um ano.
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Bernardo Leonardo Spengle (Nadinho)

...

CURRICULUM VITAE
Candidato a Prefeito pelo Movimento Democrático Brasileira.

(-MDB), nas eleições de 1511111976.
Filho de Alberto Spengler e Da. Hilária Léa Spengler, ambos já

falecidos. Ela, quando NADINHO tinha apenas 4 anos, e ele quando o
candidato <tinha 7 anos.

�, Casado com Da. Miriam Garcia Spengler, sendo que o casal tem'.

três filhos: Luiz Alberto, F,abiana ,e Graziela;.

Trabalhou na lavoura até os 22 anos, na localidade de Poço Gran
de, neste município. Dos 22 anos até 24 anos de idade, trabalhou co-

.
mo operário 'na Instaladora Zendron de Blumenau. Dos 24 anos até os
27 anos, exerceu a função ·de eletricista ambulante 'aqui 'em Gaspar.,

'Em 1962 estabeleceu-se em definitivo por conta própria, sendo
proprietário da lnstaiadora Gasparense Ltda., além de possuir uma fro
ta de cambnhões e várias proprledades Jmóvels nesta Comarca de
Gaspar:

Foi eleito vereador' à Câmara Municipal ,em 1969, cargo que exer
ceu 'até 1973; Em 1972 foi eleito vice-prefeito pelo MDB, função que
exerce até esta data, tendo Inclustve desesempenhado o cargo de
Prefeito Municipal no período de 19 de janeiro de 1976 a 19 de teve
retro de 1976, sendo que neste curto prazo de 30 dia-s realizou várias
obras de qnande importância para o nosso município..

BI3RNARDO LEONARDO SPENGl.:ER conta ho]e com 40 anos de
iidadle, tendo nascido em 1511211935, 'e é residente na localidade de Po-
ço Grande, neste rnuníclplo de Gaspar. ,

O exposto comprova trabalho, humildade e honradez e uma cres
oen<te vontade de servir com dedicação à .l,erra natal.

Página Z

Paulo Antônio elos Santos

CURRICULUM VRTAE
Dados pessoais: Filho de Antônio Francisco dos Santos e de:O't(�

'lia Maria dos Santos. Nascido em Gaspar, Iocaltdade- de Gaspartnho,
em 7 de março de 1936. Tem 40 anos. É casado com Dona Osmárt�
Zuchi dos Santos. Pai de 5 filhos. Reside à Rua CeI. Aristil'iano Ra
mos, 298.

Formacão: Curso primário ma Escola Estadual de Arraial 181 na Eg:..
cola Municipal (de Porto Arraial. Concluiu no Grupo Escolar Honórí€P
Miranda.

Atividades: Até 25 anos de idade foi 'lavrador ·na case de 'seu

pais. Depois passou a dedicar-se ao comércio na Rua Fr-ei Soiano e
na Rua CeI. Aristillano Ramos. É proprietário da Churrascarta PrO'M
qresso, no centro de Gaspar. É membro do Diretóri-o Munlcíoal <kv
MDB de Gaspar. É um dos fundador-es do Partido no Município. É .pre
sidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Básica Honór:r�
Miranda. Candidato à vlce-prefeito, pelo MDB, na chapa do candidatOi'
à prefeito pelo mesmo partido, Bernardo Leonardo Spemqber.

EcologiS a fará r lalóri
_

sobre a figueiraA comissão designada pela Câma;ra de Vereadores, composta por váriOS'
edís de Gaspar, está aguardando uma solução, por parte do Professor A1cé�
Longo, ecologo da FURB que, juntamente com o Padre Raulino Reitz, auto-:
rídade no setor em nosso Estado, preparam um relatório completo sobre a
Figueira, no bairro do mesmo nome. O assunto, motivo de polêmica não stJ'
no Legislativo Municipal como junto à população de Gaspar, em breve terã"
uma solução por parte da comissão designada.

Alfaiataria e Loja Gasparense'
Especializada em Confecções, Armarinhos em Geral, calçados e jóias.Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

AlLfA�AiARBA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI
Rua Ind. José Beduschi, 273 Fone, 32-2270 GASPAR Santa Catarina

e
Rua Augusto Beduschi I 59 GASPAR se

_.'SJUSt"'ii> _sa as ..

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



Doming(!), 17;10/76 GAZETA DO VALE Página 3

Dário

CURRICULUM VITAE
Dados pessoais: Filho de Teo

baldo Lothar Deschamps e Maria
Elisa Descharnps. Nascido' em Gas-
1>ar, a 3 de agosto de 1943. Tem 33

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

Deschamps
Foi Auxjliar de Gabinete da Prefei
tura Municipal de Blumenau (Ad
ministração Evelásio Vi·eira). Lecio
nou Português no Colégio Santo
Antônio, em Blumenau, e no Coié
gio Normal Frei Godofredo, em

Gaspar. Atualmente, é professor
de Ciência da Linquaqern na FURB
e professor contratado do Progra
ma de Pós-graduação em Letras da
Universidade Federal de Santa C?-
tarina. É coordenador do Curso de

Aperfeiçoamento e Especialização
em Letras para Professores das

Instituições de Ensino Superior do

Estado de Santa Catarina. É 'chefe
dia Divisão de Cursos de Extensão
e Pós-graduação da FURB. Tem vá
rios iestudos publicados na Revista

Ia��s. So.lteiro. Professor universi- Vozes, no jornal O ESTADO e in-

t�rlO (leciona na FURB e na Univer- ternamente no Laboratório de Lín

!Slda.de F�deral d.e Santa Catarina). guas da FURB. Defendeu tese de
Reside a Hodovla Jorge Lacerda, mestrado 'na UFSC sobre questões
4947 - �ell3 Vista.

. "
de Língua Portuguesa. Ministrou

Formaçao: ,Fez o curso primaria cursos de redação técnica (oficiai
na Escola Isolada Estadual de Bel- e comercial) no Sindicato de Fia

{;hiO� .Ba1ixo. e Grupo Escolar Pro�. ção e para funcionários de ernpre
Honório Mlranda. Curso secunda- sas em Blumenau. Fez viaqern de

1'i.o completo nos seminários fran- contato no Uruguai, Argentina e
clscanos de Rodeio, Rio Negro

I
. . .'

(PR) A d (SP) L'
.

d Chlte, para conhecer universida
e gu os - .' rcencia � 'em

des. Na área reliqiosa, é vice-mi-'
'

Letras (Prof.essor de Portugues e .

t d O d F' S• .. 'ms 1'0 a r em rancrscana ecu-
frances) pela FUHB. Especialista I

.•

d V I d It 'a'
C I

. ar na reqiao o a e o aJ I e
.em u tura Francesa pela Univer- • d S t C tarl N''.

.

narre e an a a arma. a area
�Idade de Alx-Marselha (França). llti 'S t" 'd MDB e
iPós-graduadé em Letras (Mestre po I ica, e le?r.e ano? '

.

m

em L.:inguística) pela Unlversidade Gaspar, candidato a vlce-p:efelto,
Federal -de Santa Catarina. pelo MDB, na chapa de LUIz Fer-

Atividades: Foi Secretário de Re- nando Poli, candidato à' prefeito,
dação da Rtevista de Cultura Vo- pelo mesmo partido.
;les, na Editora Vozes (P.etrópolis).

Luiz �Fernando Poli
no Grupo Escolar Prof. Honório Mi

randa. Cursou o ginásio e o cientí

frco no Colégio Normal P-edro II,
em Blumenau. Está matriculado no

Curso de Economia da Fundação E
ducaclonal da Região de Blumenau

(FURB): cursou o prirnelro sernes

tre de 1976, trancando a matrícula

para candidatar-se a Prefejto, pelo
MDB, em Gaspar.
Atividade: É Secretário da Junta

do 'Serviço Militar, anexa à Prefei
tuna Municipal de Gaspar, desde
1966 até a presenta data. Foi res-

ponsável pela expedição de Cartei-
C U R R I C U L U M V I T A E ras Profissionais do Milnistério do
Dados pessoais: Filho de Euri- Trabalho e Preyidência Social. Foi

-des Luiz Poli e Maria Cecília San- membro da Comissão Executiva

tos Poli. Nascido em Gaspar, a 11 Municipal do MOBRAL. Trabalha

.de setembro de 1946. Tem 30 anos. há dez anos em contato com o po

.Solteiro. Servidor público' munici- vo de todo o Município. Participou
fla� (Secretário da Junta de Servi- dos Censos de 1970 e 1972. Can

-ço Militar). Rlaside à Rua Prefeito didato no pleito de 15 de novem

leopoldo Schramm, 82 - Centro. bro próximo, à prefelto pe,l,a Ilegen-
Formação: Fez o curso primário da do MDB.
_-----------------

Foi assinada pelo secre- [que acarretarem danos ao

tário da Educação, Salomão patrimônio da escola, cuja
Ribas Júnior, uma portaria responsabilidade será da

suspendendo as aulas, des- Comissão Organizadora
de o dia 11 a 23 de outu- dos JASC. A mesma porta-

r bro, nos estabelecimentos ria fixa horário normal de
IJ

de ensino onde estão alo- trabalho para os serventes

jadas as delegações' que dos estabelecimentos cedi

participaram dos XVII Jo- dos às delegações .

gos 'Abertos de Santa Ca- A Secretaria da Educa

tarina, em Tubarão, abertos ção informou que foram a-

ontem pelo Governador plicados nestes estabele-

Konder Reis. cimentos cerca de Cr$ 300

De acordo com a porta- mil, para melhorar as ins

ria, os diretores e os pro- talações santtárlas 'e de

fessores dos estabeleci- alojamento, para possibili
mentos ocupados pelas de- tar um melhor atendirnen

legações deverão efetuar to aos municípios que soll-

visitas diárias, nos respec-/
citaram os prédios escola

tivos estabelectrnentos. de- res para co�c.entrar os seus
vendo intervir nos casos atletas e dirigentes.
----------------,

XVII' JASC
Aulas suspensas

Sivaldo
I'

REPRESENTACÕES E DECORAÇÕSE

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

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

Com Alado Pereira - Gaspar - se

.

Churrascaria Lider

II

A RECEITA DO MELHOR

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU COMERCIAL

SOB A DIREÇÃO DE

TARCISIO XAVIER W�ESER

COM O MELHOR ATENDIMENTO

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

_--
- -- - --- - - - - - - -� - - -

--- - -
-- - --

------

J I

I e. e l3er-na ·U.. 'II FABRICANTES DO XADREZ "IZA"

I Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225 • I

J Rua P. Leopoldo Schramm, 4781499 I

1 GASPAR SANTA CATARINA I
�----------

�----_._-------------

�------.- --.
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N ,tícias ela Municipalidade
sendo atendidas por duas VISionar os trabalhos e.fe...

patrolas da Prefeitura, além tuados
'

pelas profess�·ras
de um trator, aproveitando em cada estabelecimento,',

Q bom tempo reinante da A visita à rede escolar foi

região. Q Serviço de Obras faciUtada pela aquisição de

Municipais da Prefeitura, um veículo (Kombi), cem

está conseguindo, com má- verba doada à municilidade:,

quinas sem condições de pelo Deputado Jaison T,

uso, já gastas e com pro- Barreto.

blemas de consertos, o a- FINANCAS

tendimento a mais de 500 O Setor de Tributação da

quilômetros de estradas Prefeitura de Gaspar é:stâ

municipais. comunicando. aos contrí ...

DEPARTAMENTO SOCIAL - buinte.s dos impostos Pre

EDUCAÇÃO
.

dial e Territorial Urbano, e

Todas as escolas da re- ainda para renovação de li ...

de munioipal de ensino, es- cenças, que o prazo da úl,

tão seguindo as orienta- tima parcela termina no,

ções fornecidas pela Pro- próximo dia 31. Após esta'

fessora Maria Goretti, na data haverá multa de 10%'

preparação ê distribuição no primeiro mês e 20% no

da merenda escolar. A dire- segundo mês.

tora do Departamento So- ORÇAMENTO
cial e de Educacão da Pre- Já foi entregue à Câmara

feitura de Gaspar, visitou de Vereadores, o Orcamen .. ;
toda a rede escolar do mu- to do Município de Gaspar�
nlcípio durante a Semana para'o exercício de 1977,

da Criança, ocasião em que sujeito à aprovação. Noor
brindou a todos os alunos çamento para 1977, está

com farta distribuição de previst,a a. aquisição de no ..

,.merendas é doces. Apre- vas rnaqurnas para o setor

veitou também para super- rodoviário municipal.

GABINETE DO' ·PREFEITO rios, que estava prejudica-
o Prefeito Oswaldo Sch-

.

da com as obras da ponte,

[neider, de Gaspar, aguarda atrasadas em virtudes da
·

, para êste mês o crédito do falta de estaqueamento. A
·

r saldo do Fundo de Partlci- Construtora Ling Ltda., que

[pação dos Municípios, a havia sido contratada para
·

.' maior desde 1976, para ad- as obras, dependia de uma

, qui'rrf tubos para o Plano de terceira firma encarregada
.'. Saneamento da Cidade. Co- do estaqueamento. Es"�

•

I mo o município é o de me- firma, em decorrência de

: ndr-recurso no escoamento compromissos assumidos

natural dos seus produtos, anteriormente, não conse

! será .necessários recorrer guiu iniciar os trabalhos no

·

àl verba- da própria Prefeltu- prazo previsto .. A municipa

ra para complementar os lidade, em contato com a

· serviços de canalização pa- firma empreiteira (que já
,

ra-o esgoto. Durante a' a- recebeu parte do pagamen-
·

.
tuàl administracão, a rede to), foi cientificada que a

·

de .es§orôs foi ampliada em demora. não implicaria no

·

. mais de 50 quilômetros. prazo para conclusão da

OBRAS MUNICIPAIS ponte.
Já foi concluída e entre- CALCAMENTO E

'gué ao tráfego, a ponte que .. ASSISTÊNCIA A RUAS DO

liga' Gaspar a Gasparlrtho, INTERIOR
· o que 'vem beneficiar a po- Os calçamentos das r vis I
pulação residente naquela Leopoldo Schramm '-' Ve-

· localidade, que ficam com reador Augusto Beduschi
,

; acesso mais rápido à Rua já se encontram em anda

, Frei Solano, em Gaspar. A menta, com as obras em

localidade de Gasparinho é fase já bastante adianta

servida por Lima linha de das. As estradas do ínte-

· ônibus, com diversos' horá- rior do municipio estão

'tO,. r. '0.

I

, -

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

mos, 511, 1° andar, fone 32-2·233, em Gaspar, está reali

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 Quarenta e S.eis Cruzeiros) mensais.
O novo funcionário a ser contratado, após o con

�ráto de experiência de 90 dias, mostrando um desem

'Penha de acordo com o esperado pela Direcão da Em

presa.. deverá exercer acumuladamente as funcões de

_Administrador e Técnico em Contabilidade.
•

As inscrições poderão ser feitas dos dias 28 de

.setembro à 05 de outubrolvs na sede do SAMAE nos

.$eguin�es.,horários: 09:00 às 12:00 e das 14:00às 16:00

noras.
Requisitos indispensáveis: uSer do sexo masculi

no; idade entre 20 e 35 anos; apresentar Certificado de

conclusão do curso de Técnico em Contabilidade e

apresentar-se com a Carteira Profissional.
'

Gaspar (SC),..27 de setembro de 1976

ANTÔNIO FRANCISCO MOSER - Administrador

Casa lin a I.

ARTIGOS E CONFECÇÕES
.

P/SENHORAS E CRIANÇAS I'OFERECE OS MAIS FINOS ENXOVAIS PINOIVAS
GASPAR - SANTA CATARINA

Delegada do Trabalho do Esta·do
retribui excelente acolhida

O Inspetor do Trabalho, I O convite é uma retribuí..
Dr

..
Laércio Jacob Moritz, II ção do Delegado do Traba..

residente em Gaspar e che- lho, Dr. Airton do Nasci
fe do Posto Regional de I mento, ao dr. Laércio Jacob

[Ita]aí daquele órqão.. com I Moritz, pela acolhida recs

I jur!s9ição nas cidades de
I

bida quando de sua passa..

ltajaí, Navegantes, Penha, gem por Gaspar, ocasião'
Piçarras, Barra Velha e Luís; em que lhe foi oferecida!
Alves, recebeu convite do' uma festa de confraterniza ...

Delegado Heqional do Tra- ção, com a presenca de v.á...

'balho em Santa Catarina, rios inspetores d� Traba ...

Dr. Airton Minoggio do Nas- lho, nas dependências do
cimento, para participar de Ç;asparense Esporte Clube
um almoço em s�a home-I A festa' também compare
nagem, a ser efetivado em ceram amigos do Dr. Laér-:
data a ser marcada breve- cio Jacob Moritz, resíden

men.te, num dos clubes da tes em Florianópolis.
Capital do Estado.'_

II

R
I

Jóias • Relógios - Óculos • Artigos para Presentes
Consertos em Geral .

Rua CeI. Aristiliano Ramos, 522 - Caixa Postal 53
[,

Fone: 32-2203 --;;; GASPAR
- SANTA 'CATARiNA I

R� ojoaria e

Otica Ern�sto

I,
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Informativo da Câmara
Municipal de Gaspar'

.. U� CORPO DE BOMBEIROS .P�R� GASPAR - Deixando de pre
sidir por, alguns mom.en1tos a presldencla desta Casa, o Véreador HEN
RIQUE JOSÉ DOS SANTOS, usou a Tribuna para lancar a idéia da cria
ção de um Corpo de Bombeiros em nosso Município. Discorrendo so-

· bne o assunto o citado Vereador levou ao conhecimento dos presen
tes o fato ocorrido em nOSS0 município, quando um enxame de abe-

. I'h_as,�fric�nas atac?u a localidad.e de Gaspari'nho, causando preocupa
çao e ferlrnentos as pessoas daquela localidade. Continuando disse.
que na oportunidade pediu auxílio ao Corpo de Bombeiros das cidades
de Blumenau e Itajaí, não sendo porém atendido. Deixa :assim o ve
'reador Henrique José dos Santos a idéia da implantação de um cor

po ele Bombeiros em nossa cidade, uma vez que já se faz sentir la ne

cesstdade de possuirmos pessoas especializadas para socorrer a po
pulação' nestes casos, como também nos casos de incêndio que por
ventuna venham ocorrer. Este pronunciamento obteve o apoio dos Ve
readores pnesentes. e manifestando-se o Vereador Celso Huber deu a

sugestão de que a municipalidade adculra o carro pipa equipado, que
poderá -ser tripulado nos casos de emerqencía por elementos especía-

·

lizados de nossas firmas, através de contrato que viria a ser feito en-

tre a Prefeitura e as Firmas lotais.
.

AINDA'O PROBLEMA DA "FIGUEIRA" - Esta Casa Legislativa
r,eceqeu".c'orrespondência do Chefe do Poder Executivo, Sr. Osvaldo

Schneider, solicitando a colaboração no sentido dle solucionar de uma

ve: por, todas o problema que apresenta a árvore Figueira, localizada

'0'0 Bairro do mesmo nome. 'Este assun-to que já foi visto em outra oca

sião por'�sta Câmara, teve novamente vários pronunciamentos, de'
onde destacamos o do Vereador HENRIQUE DESCHAMPS, que levou

ao conhecimento dos colegas vereadores o contato que manteve corr

<

o Professor Dário Deschamps, e foi informado que a FURB em Blu

·menau possui um professor de Botânica, o qual poderá ajudar, na so- .

_ [ução deste problema. Por sua vez o Vereador Celso Huber congr-atu
lou-se com a notícia dada pelo seu colega e continuando salientou a

'responsabilidade de todos na decisão que vier a ser tomada, pois tra

ta-se de um patrimoinio de nosso município. Deram também seu apoio

a este caso os Vereadores Osvaldo Poffo e Antoruo D. SabeI. No final

dos debates o Sr. Presidente nomeou ·uma comissão composto pelos
Vereadores Henrique Deschamps, Celso Huber, Antonio D. Sabei e

,

Osvaldo Poffo, que juntamente com o Poder Executivo deverão che-

: gar a uma conclusão para o probl-ema.
_

LAMPÃDAS PARA A PRAÇA DE 'BARRACAO - O Vereador OS

MAR ME1ATO apresentou uma indicação a Mesa desta Casa, solicitan

'do providências junto ao Poder Executivo, no senti�o de que fos�em
trocadas as lâmpadas queimadas flla Praça de Barracao, tendo em vista

"a Festa da Igreja de Nossa Senhora do Rosário que será realizada no
.

domingo dia dezessete do corrente.
_ .

KOMBI DA ASSISTENCIA SOCIAL - Fazendo u�o da tribuna o

· Vereador Osvaldo Poffo justificou a Indí?ação de s�a auto�ia, a q�al
solicita que a KOM�I da Assistencia Socla� da Pcref�ltura �eJ\9v.emPt�s-
[tad viço sooial da paróquia, ou seja 'a onrerencra icen I'nla·,
ta a ao ser ,.

E
..

dl
nos domingos e nos dias que se fizerem necessanos.: sta relyl.n rca-

-

bteve o pronunciamento do vereador Celso Huber, que na opor-

çao·do d ..JI se que Ia mais tempo já devia ter sido ·fie·it0 este entrosa-
tum a e � s .' tíd d FI
mento, uma vez que a Confenencia vtcentma ed�ma en bl' ai �d

I an-

,
., t mpréstimo não deva ter os Ias esta e eCI os, e

trópica. e que es e e
..

sim sempre que Se fiz-er neaessarro. .

MACADAMIZAÇÃO E PATROLAMENTO - O �ereador Henn�ue
,

.

dos Santos solicitou ao Chefe do Poder Executivo. a macadarniza-

· J�se t I mento da Estrada de Gaspar Grande, pOIS a mesma

en-Içao e pa ro a
. -

.

fi
contra-se em péssimas condtções de tra ego.

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

IMPRESSORA GRAFICART LTDA.

Rua Eurico Fontes, 50

ex. Postal, 24 - Fone, 32-2168

End. Telegráfico: GRAFICART

G A SPA R Santa Catarina

. A PERFEiÇÃO EM IMPRESSÃO

neunlr'osso
Frei Geraldo Freiburg bram o seu voto, ou que diga em

Está circulando entre os paro- quem votou. Não aceit-es que ta

quianos de Gaspar, uma adaptação ça� registros, escrituras. casa

-do documento "O ABC das elei- mentes ... IBm troca de voto.

ções ", dos Bispos' do' Ceará, e diS-' Se você souber que está aconte

tribuldo numa promoção da Dioce- cendo qualquer um desses casos, a

se de Joinville. A adaptação foi pre-I Lei diz que procure o Juiz Eleitoral

parada por Dom Gregório Warme-' para Ttoma� as providências. (Art.
i)ing, Bispo Diocesano. 235). O eleitor tem toda autoridade

ELEICÃO É COISA SÉRIA "para denunciar os culpados (Art.

Tend� em vis-ta as élelções que 237 § 1° do Código Eleitoral).

estão aí, o ABC das eleições €S-

clarece o Povo de Deus, para a Eleição é coisa séria

tomada de consciência deste im-
U

Pobre só tem valor 'em tempo de

portante dever de cidadão, que é eleição". Isto é o que muita gente

o voto. I diz. Será que está certo? - Não

VOTO - Não se vende, não se

I
está certo mas tem um fundo de

.

troca ,
verdade. É que os candidatos se).

Muita gente 'aceita que o seu vo- procunam o povo para pedir votos,
to seja' trocado por dinhelro, rou- prometendo mundos e fundos. E o

pa e remédio. Ou ainda, por pro- povo vai na onda. Quando terrni

rnessa de emprego óu benefícios narn as eleições, tudo volta ao que

públicos em véspera de eleição. era. Ca?a um em SI,eu lug�r:. espe
Muita gente troca o seu voto por rando dias melhores. Voce ja pen

um favor ou par-a não perder uma sou em quem vai votar? Pedira�
amizade. sua opinião na escolha de candi-

Saiba que para evitar decepções datos? Você sabe o que vão fazer

e dificuldades no futuro, vote do os candidatos depois de eleitos?

jelto que sua consciência manda. VEJA: 1) - É importante ��e o

Nada pode comprar a consciência
I
candidato tenha. preparo poiJt!co.

+e um homem. Ouer dizer, conheça o que e pe

fy\ melhora do povo depende, em 'lítica, saiba admi,nis-trar os bens do

grande parte, dos candidatos I9I,ei- povo. Quem vai ser professor, es�
tos. Ao votar, você está 'ajudando tuda para ser professor. Quem vai

ou atrapalhando a vida de muita ser médico estuda medicina. E

- gente. Não engane a sua consciên- quem vai ser pref-eit.01 s�r� que es--

ela. tuda pollelca? Sabe administrar?

Mas, se lhe obrigarem a votar 2) - Precisa conhecer os pro-

por qualquer motivo, não aceite. blemas que rnaltratarn o povo. Se

Veja o que diz a lei- e se defenda: o problerna € agricul,tura. porque

.
"dar, oferecer .. promoter, solicitar

I
construir prédios? Se é doença,

ou receber para si ou para outrem, quais são as causas le o que deve

dinheiro, dádiva ou qualquer outra ser feito? Se o povo sai do interior
.•

vantagem. para obter ou dar voto para a cidade. o que fazer para

e para conseguir ou prometer abs- que ninguém fuja de sua ;terra?

tenção, ainda que a oferta não se- 3) -; É preciso que seja hones

ia aceita. Pena: reclusão até qua- t-o. Prefeito qUe enriquec-e com o

tro anos e pagamento de cinco a dinheiro do município, é desones-

15 dias-multas (Art. 299 do Código to. Deve ser denunciado. Já pen-

Eleitoral). sou qUe tem gente que elogia um

Seja "vivo" nas eleições ohefe polítíco.. dizendo: "rouba,

Não aceite que ninguém prenda mas faz"? É sinal que nada enten-

o seu voto. Não aceite nada 13m de de política e de direito.

troca do seu voto. Não aceite que 4)' - Tem que saber planejar, is

lhe ameacem. prometendo que vão to é, saber o que vai fazer. Só dls

'lhe botar prá fora do emprego, que curso não adianta. Saber planejar
vão lhe dar 18 transterênora ou em política, é saber o que o povo,
qualquer coisa parecida. Não aceite pr-ecisa para o seu progr-es�o. �

comida ou transporte político no levar o benefício a todos. Nao a

dia da eleição. Não aceite votar dlanta planejar bonito no papel. O

mais de uma. vez, ou em lugar de BOM CANDIDATO NÃO VIS.ITA O

�r��o�NâO
laceite que� I POVO S� EM2EMP�DE ELEIÇÃ�

Confeccionamo Jornais
Em Rio do Sul afllmpressora Nova Era é especlallzada

em confecção de Jornais e Revistas.

Fone, (DOO 0478) 22-0894 _ Caixa Postal, 8

89160 - RIO DO SUL Santa Catarina
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Comercial Schadrack Lida.
l'-------------------------I Rua Itajaí, 1373 - BLUMENAU - Sta. Catarina

CEVA.Lagro industrial s.a.

I I F�stívaI
�rudíta, .

musica

C_?ntando com a partici- e dia 21 haverá um recital
paçao de orquestras, músi- da cantora Rute F. Gleber, /

. cos e ma�stros do mais al- além de uma reapresenta
t? ?oncelto no cenário ar- ção da Associação Coral de
trsttco nacional, será reali- Florianópolis. No 4° concer
zado no Teatro Alvaro de to, dia 22, o Duo Pianístico,
Carvalho, em Florianópolis, formado por Aleida Sch-

0.11 Festival de Música Eru- weitzer e Myriam Dauels
dita, de 19 a 23 de outubro, berg, será a atracão. Sába
com início às 21 horas. A do, no encerramento do
promoção é da Secretaria Festival, voltarão a se apre
do Governo, através da Co- sentar a Orquestra Armo
ordenação de Assuntos rial de 'Câmara de Pernam
Culturais, com a colabora- buco e a Associação Coral
ção do Ministério da Educa- de Florianópolis.
ção e Cultura' e Funarte. A Consta do Festival uma

direção artística estará a programação extra,' com
cargo do violinista Jersy concertos didáticos para a

Milewski. juventude, dias 2.0, 21, 22 e

O Festival contará com 23, às 10 horas. No 1° dia,
nomes como Isaac Karab- se apresentara a Orquestra
tchewsky, Cussy de Almei- Armorial de Câmara de Per-
da, Jersy Milewski, Peter nambuco, tendo como terna .:'

Dauelsberg, Aleia Schweit- a música nordestina, e �u
.

zer, Myriam Daulsberq, a regência do maestro Cus
Rute F. Gleber e Hélio Ro- sy de Almeida. O 2° concer-
sa. Fazem parte das apre- to será dia 21, com o Ouar
sentações a Orquestra Ar- teto Guaíra. O tema será

. marial de Câmara de Per- danças na música, sob a

nambuco, o Quarteto Guaí- conducão do maestro Isaac
ra, a Associação Coral de Karabtchewsky, O 3° con

Florianópolis, a Orquestra certo, dia 22, estar-á a car

de Câmara de Florianópolis go da Associação Coral de
e outros solistas, instru- Flortanépolts, sobre a his .

mentais e vocais. tória do canto coral e ten-

PROGRAMAÇÃO do como regente a �aestri-
Na abertura do Festival, na Rute Ferreira Gleber. No

terça-feira, haverá apresen- encerramento, dia 23, 'se
tações da Orquestra Armo- apresentará o Duo Pianísti
rlal de Pernambuco, Or- co de Aleida Schweitzer e

questra de' Câmara e As- Myriam Daulsberq, tendo

soclação Coral de Florian6- como tema a história do

polis. No dia seguinte será piano.
� vez do Quarteto Guaíra,
,_-----------------

� Blume u rretor de Seguros
SEGUROS EM GERAL
,

.
-

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

Representante em Gaspar: Sr. FLAVIO RENATO HEINIG

Encerrada a Semana
da Criança em Lages

As comemoracões da Se- lares, o prefeito Jlü:ir�

mana da Crianca iniciadas Furtado e família, o vice-

dia 7, encerra�a� dia 12 prefeito Dirceu' Carneiro (J;

último, na praca Jaca Ne- sua esposa vereadora Te-

ves. As festividades inclui- rezinha Fornari Carneiro �

ram uma série de progra- assessores da administra-

mações sob a responsabili- cão municipal. A Semana

dade de 13 comissões co- da Crianca, comemorada
ordenadas pelo Dep�rta- no município desde 1973, é
menta de Educacão e Cul- mais uma das realizacõe

,

-

tura do Município, inclusi- da administração Juarez

ve para órfãs e hospitaliza- Furtado-Dirceu CarneirO

das, com a colaboracão dos dentro de suas metas de

colégios Santa Rasá de Li- promoção do homem e go.
ma e Diocesano. Milhares verno humanizado... A pro.-
de crianças participaram gramação desenvolvida dia
das brincadeiras na Praça 12 foi a seguinte: às 8 h""
da Alegria como criativida- ras visitas ao acampamen.,
de, conto, passeios de car- to escoteiro, à Feira Infae-:
ruagem, tornelos de boli- til e à Exposição de Arre
nha de vidro, pandorgas, Infantil e recreação dirigi...
pula-cordas, desfile de bo- da; às 10 horas, Hora d�
necas: corridas de mini fór- Conto e passeios de car..

, mula 1, balões, festival de ruagem; às 10,30 horas tor...

bandinhas rítmicas e desfi- .nelo diário de balões; ã
le infantil no domingo, que 13 horas, reinício das atlvl...
movimentou toda a cidade dades diárias; às 16 horas,
e culminou com um Hora Artística e encerra..

"shaw." na.Praça Jaca Ne- menta da programação da:

v�s, Incluindo apr�senta- Semana da Criançal76 com

çoes do CTG Barblcacho palavra oficial, apresenta...

Colorado, Mister Elmo ção de números especiais
S�ow e muitas outras atra- de expressão artística pe-

çO,es do CJ� Barbicacho Ias crianças e plantio da ár...
alem de outras autoridades vare símbolo da Semana da
e grande número de popu- Criar.1çaI76.
--------- -------- --

Serviço Volkswaqen f

CAIXA POSTAL 46 89ne GAS1'ARJ se - BRí\SlL

BENEFICIANDO SOJA

PARA o �RASIL INTEIRO
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re.

Para registrar condigna- Jogo no dia
mente o acontecimento, fo- da Criançaram programados grandes E I B" H 'r'MIsco a asrca ano l"'f

Miranda, promoveu em sua

quadr.a de esporte no Diu
da Criança jogos de handê
bol infantil e mirim, no p�
ríodo da manhã, com parti
cipação do Colépio Normal
Frei Godofredo e Adolfo
Konder de Blumenau.
No período da tarde hoú

ve basquete mirim. fernink
no entre Honório Miranda �

g Rui Barbosa de Timbó, ti
cando a vitória com as me
ninas de Gaspar.
Honório Miranda jogOU.

Rua Itajaí, 607 - F-one 2271 - GASPAR
.

com: Càrolina, Suzy, Apa �
,

recida, Rosemar, Miriam:
Rosangela, Julia, GoretiJ
Marisa e Angela sob o coat
mando dos professora
João Carlos Mansur, do t-tCJ :

nório Mir-anda e Maria COR �

�, �•••�;;,;�=.;.;.;��.;;;=��.;.;;�����=U�S.;I������l����C:;;�P���s;.;e;��r;4�u;e;.;e;u���lceição de Timbó, ;
/

a prática �uDí,elA �quipe policial da De-jveis aqueles que tentarem,legacia de Polícia de Gas- através do Jogo do Bicho,
par, sob o comando do De- angariar vantagens para si
I�gado Lauro Ignacio ILau- ou para terceiros".
nnA?) es!ão procedendo in- Reza ainda o Artigo 58,
vestlgaçoes no território da Lei de Contravencões
municipal, com o fim de Penais, que" Não será 'con
desbaratar uma banca de cedida fianca ao infrator.
Jogo do bicho que está a- Nos crimes' puníveis com
-tuando na cidade. A prática pena de reclusão, o infra
do jogo do bicho, é punível tor uma vez recolhido à pri
por lei, e o Delegado Lauro são, não terá o direito de.
com a prisão do "banquei- recorrer, sem direito ao'
ro ", pretende cortar o mal "habeas-corpus". Uma vez

pela raíz. efetuado o flagrante, o in-
CÓDIGO PENAL frator permanecerá na ca-
o Artigo 58, da Lei de deia até o julgamento do

Contravenções Penais, diz processo criminal".
que "Explorar ou realizar a As investigações seguem
Iotería denominada Jogo do o curso normal, esperando
Bicho, ou praticar qualquer o Delegado de Polícia de
ate relativo à sua realiza- Gaspar para muito breve, a

O ção ou exploração. Pena: erradicação do Jogo do Bi-

prisão de quatro meses a cho no município. . ('

um ano, e multa. São puní-I
--------- .......--------

���..I
.

I
.

,

� .

CRESCENDO PA'RA MELHOR
SERVIR VOCÊ.

Torneio futebol
Várias equipes de futebol participarão das competi..

de Gaspar e da região, es- ções, que terão como jui ...
tarão participando, no pró- zes elementos da Liga Blu
ximo dia 24, de um "Tor- menaunse de Futebol.
neio de Futebol", promovi-] A partida de honra será
do pelo União Futebol Clu- entre o clube anfitrião (UjI
be, em comemoração .à nião F. C.), e o União de
inauguração do seu Está- Itoupava Alta. o público
dia, localizado na Margem i desportista está convidado
Esquerda (Belxior Baixo).

I
a comparecer às solenlda

....II As equipes convidadas des de inauguração do no
estarão concorrendo a tro-: vo Estádio, informando aln-
féus até a 10· colocação. O' da o presidente do União
torneio terá seu início já I Futebol Club� ?e Belchior,
nas primeiras horas <da ma-: Solano Bolomini, que no I(;}
nhã do dia 24, estando já I cal haverá serviço de bar e
confirmadas as presenças restaurante,_ churrascos �

de mais de 10 clubes que outras atraçoes.
------------------

Fe 110a
o próximo dia 24, domi�-II festejos po�ulares, que s�,

go, assinala um aconteci- desenvolverao no arnplo ;

menta importante para a salão de festas da cornunl
comunidade católica de Bel- dade e em torno dele, nas
\hior Alto. Naquele dia se- barracas de bebidas. ri
ra. inaugurada a torre da churrasco é preparado fi.

igreja, obra recém-concluí- servido em galpão própríô'
da. Os sinos foram transfe- e urna

II boa pedida" é urna
ridos da antiga igreja, que pequena caminhada à gruta
breve será demolida, e se- de Nossa Senhora de Fátl-'
rão, .aqora, acíonados ele- .Il]?, a poucos metros do lo
tríéamente. . ..

cal da' festa.
A nova igreja em estilo A comissão organizado"

moderno foi construída ra dos festejos externa �

com a colaboração espon- todos um convite especial
tânea do povo e sob a efi- para a festa do próximo do'"
ciente direção de Frei Oto- mingo, dia 24, em 6elchi�r
car Fritz, cura da comunida- Alto, na estrada Blumenau
de, e que vê, finalmente, Luiz Alves, a 14 quilôrné
sua obra coroada de êxito, tros do centro de Blumê's
com a inauguracão da tor- nau.

•

..:6

e
fÁBRICA DE

ESQUADRIAS E
MÓVEIS DE FERRO
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BRASíLIA - O

Tribuna.I)
zes com o nome do candi.,

Superior Eleitoral baixou dato, o TSE decidiu que a

instruções suplementares propaganda por mero de

relativas às' consultas que, cartazes é permitida SO'<'

lhe foram feitas pela co-/mente quando eles forem

missão Executiva Nacional afixados em quadros o

do MOS, Comissão Regio-! painéis devidamente auto

nal: da ARENA de São Pau-' rizados petas prefeituras
lo e Tribunal Regional Elei- municipais.
torai do Rio de Janeiro so- Sobre o uso dos horário

bre uso de rádio e teleVi-jgratuitos
no rádio e TV"

são para veiculação de pro- respondendo a. uma consU'!"
paganda eleitoral. O doeu- ta do TRE do Rio de Janet

mento estabelece ainda JU-! ro, o TSE esclareceu que 0$1

tras disposições gerais. 'dois partidos terão direito:

Em relacão à consulta fei- a uma hora diária para a

ta pelo. MOB e que se refe- propaganda eleitoral gra
re ao uso de fotografias no, tuita nas emissoras de rá-'"

Srta Luciana 'Schramm, linda de- Srta. Tânia Rose de Carvalho, fi- vídeo, o TSE esclareceu' dia e televisão, sendo trin-

butante do Alvorada, filha do casal lha do casal Osni (Adelgunde) Car- ,qué podem ser projetadas, [ta minutos entre as 20 e 23
Ernesto A. (Ruth) Schramm.. valho, da sociedade florianopolitana.

I em sequência ou sirnulta-] horas.
o SIM DE VERA LúCIA E REINALDO neamente, diferentes fotb-) A Justiça Eleitoral vedou..

Será 'no próximo dia 23, o enlace matrtmontal do jovem par de I' f
'

d
. tid I't'

;noss'a sociedade, Vera Lúcta Laguna, filha da Sra. Viúva Maria José ,gra ias estaticas '0 mesmo aSSim, aos par I os po I J""

Laguna, com o jovem serihor Reinaldo Adão, filho do casal Ouintino e
,../ candidato. O fundo das fo-' cos a utilização de faixas ee

IMaria Adão.

.

tografias será neutro, po-' cartazes em estádios de'

Serão padrinhos da cerimônia, Oswaldo '(Rodolfina) Pamplona;frri- dendo àpresentar apenas a; futebol e outros locais pú'"
neu Schnelder le L:uiz'itar Maria Parnplona: Haroldo Roberto Medeiros e sigla do partido ou a legen-I blicos como meio de propa-
Angelita Spengler; Edson Schwartz e Solange R. Schmitt; Sllvlo Ran- da partidária, o número do ganda política de seus caff....

gel Figueinedo e Maria Jaclra Demmer; Carlos Eurico Fontes e Marli d d
T. Fontes. e Llaldlno Barbosa e Dorli Pereira.

candidato e o município em didatos ao pleito e 15 e,

A cerimônia religiosa será às 17h, na 19.nejla dR São Pedro A'DÓS- que concorre. novembro e' o emprego de:

tolo e os convidados serão recepcionados "na residência' aos pais dQ No rádio e televisã� será letra no fundo musical du-

:noivo, à Rua São Pedro.
. .' , permitido o-uso de um fun- rante_ a apresentação, �as�

����''''''''''''''''.'.''''''''''''''''.':;-''''''.:''''''.''''''''���"''''''''1' g�a��s�c����i�a��td��u.fgn; I ���t�li���oâasn��iSS����rld:
�. ()p()�tun Idade El, o s�u "currlculum vita�" el rádio e TV.

: '

=J
o numero de seu reqistro I� VENDE·SE ' Uma casa die madeina em Nave- : na Justica Eleitoral.

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

: gantes, 9mx11m, com terreno de : •

, . :

Uma casa de rnadeíra 7mx11m 15mx25m, frente pana o mar a 50 B Quanto as .co�sulta� fel-! Trab'alhadores tera-o
com' terreno' de 15mx25m a 3 km metros do Aeroporto. Tratar (Ia Pa- B tas pela Comls�aoRegional' ,

do centro de Brusque, 1110 asfalto daria Wanzuita. :� da ARENA de Sao Paulo so-

deT,�:�::'(I� a;:;'ar:�: ���zuit:a em CASA EM ARMAÇÃO :.:.Jl�
bre O uso de faixas e carta- Seguro - Uesempregl

Gaspar - SC. Vende-se uma casa de madeira r

situada na Rua A,rtur Scbneider, na EXPEDIENTE 'Brasília (SDIBP) - Será
Praia de Armação .. A casa tem as :::.�

garantido o direito ao se-

dimensões de 6 x 10, contém seis � GAZETA DO V.ALE guro-desemprego a tod
peças, pintada à óleo e encontra-

::.:�
Propriedade da Empresa traba I hador que, após 12

se em estado de nova. Tratar com CGC '83109926/0001-47 d
Irmãos Bogo, 'na Verde Vale.

meses e contríbulçõess

::�
Diretor: mensais ao INPS, se encon...

Silvio Rangel Figueiredo dUma casa (Ia praia de Gravatá, Circula nos mUllicípi,os de: tre esempregado, se apro..

chalé, 7mx9m, terreno de 13x25m,

:::'�
vado projeto apresentado

1 ano de uso a 50m do mar, ,tralia-r GASPAR, Blumenau, Ilhota. pelo Senador Nelson Car-
P d

. W lJi""'� ltajaí e Brusque.
na ' a aria anz L'O.

:::.� 6nde reco.-Sede neiro (MDS1RJ), que dispõe>
Terreno medindo 61mx70m bem

'no trevo de Jolnvllle, área própria MANICURE Gaspar: Rua AI'1istiili3lno
sobre a efetivacão desta:

f� para mstalação de indústria.. Pr-ecisa-se de uma manicure. Tra- �l Roamos, 23 - Cx. Postal, 73 instituto.
•

: Tratar com o propeletárlo fia Pa- ta-rono Salão de Beleza Sul Améri-: I " . .". Esclareceu Nelson Car-mpresso nas o ..ícínas grat"-
-

l�:' �:I"i:�nz,uita em Gaspar, Santa ��s�a�ua
Ari-s1!i-liano Ramos, em

l:l cas do Jornal NOVA 8F1A. de neiro que o sequro-desam-
l ,

� RIO DO SUL. prego cessará tão logo o

(IC ,.:..:.:.:.:.:.:�� .::.:;:..:.:.;.:;.:,;:..:.:.;.:;.:,;:;. .:�:.;.::..:.:..�..:;. �::.:;.:;.:;t;. .:) trabalhador venha a exer-
cer nova atividade remune
rada. Ainda pela proposí
ção do representante erne

debista, o trabalhador que
estiver no gozo do benefí...
cio perderá o direito ao

. mesma, caso s-eja comprO'"
vado que recusou emprego
apropriado.

Ainda na 'IIembrança da sociedade de Gaspar, a "Noite de Gala
da Menina MOÇla", na Sociedade Recreativa e Cultural Alvorada, (10

úl1limo dia 9. Duas belíssimas debutantes Ilustram a coluna de hoje,

ALUGA-SE

• Aluga-se urna casa de alvenaria

: Jocalleade 'na Rua José Honorato

: Muell,er. Contém oito peças, dois
: banheiros e garagem. lrmeressados
.: poderão obter informações pelo
fone, 32-2155, ou diretamente com

Aldo Pereira, na mesma rua, n°.

145 - Gaspar.

r Instrucões do TSf vedam uso de
faixas' e cartazes eleitorais em local

30 ANOS FABRICANDO MÓVEIS DE TODOS OS TIPOS PARA

SANTA CATARINA - PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL
---------_
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