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Perdnte grandeI

�
I

público Evelásio

Aproximadamente duas
,mil pessoas estiveram pre
.sentes ao comício do MDB,
na última sexta-feira, às
'19h30, levado a efeito na

.quadra de futebol de salão
da Prefeitura de Gaspar. O
ponto alto do comício, que
.apresentou todos os candi
.datos do partido à prefeito,
vice-prefeito e vereadores,
foram as palavras de sol i
dariedade ao Prefeito Os
waldo Schneider, pronun
ciadas pelo Senhor Evilásio
-Vieira.'

,

Mesmo após o encerra-

,..-----------

Vieira levou
sua solidariedade
ao

Prefeito

SchneicJer
menta do comício, por vol
ta das 23 horas, muitos fo
ram os presentes que fica
ram ainda aguardando a

chegada dos Deputados
Jaison Tupi Barreto e Álva
ro Corroa, que, por motivos
alheios às suas vontades
não puderam comparecer.

,No mesmo dia, realizou
se t=nl. ':m o comício da A
ren cor, 3 presença dos,
candidatos pelo partido, na

Sede do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Gas
par.

Oom a presença do Prefelto Ae-

�ro Ivo Campos, de Joinvllle, do
Deputado Estadual Rolando Dorn-,
j)usch, Deputado Estadual Alvaro
Corr-eia 'e outras personalidades

•de destaque, foi inaugurada dia 6

'!�lmo, � ponte que tanta celeuma

.orlou \.. .. 1 órgão de divulgação da

região. A f,iota simbólica, devido

jics comentáries e charges publi
.cadas 'no órgão de limp,r.ensa, foi

&ol'itadia pelo Prefle,i,to ,A'lw,in Klotz,
,.com 'um facão espeoíalmente con

feccionado para a ocasião.
A,s notícias -desabonadoras SO-,

.br.e a ponte cessaram, quando da

.dlvulg1ação de que o prefeito de

'.Pomerode +ria ,inaugurar a ponte,
.�iJja obra tleve gl1ande 'I"epercussã?
8tn todo- o Estado de Santa Catarl-

a, pnnctpalmente nos meios poli- I

te
ticos.
Ao ato inaugural, 1él,Iém das auto

!'lidades presentes, compareceram
aproximadamente quatro mil pes
soas, sendo consumidos, após a

inauguração 1500 litr-os de chope,
Vereadores <la Arena qulzeram co
laborar com uma certa quantidade
Ie chope, mas o Prefeito Alwin
Klotz disse que

..

chope ainda pos
-so pagar".

Os €o"l1entários dos advresários
polltlcos do Prefeito Alwin Klotz
eram dia que a obra 'ser-ila conctuída
após dois anos. Para decepção des
tes mesmos adverséríos. a ponte
foi concluída num prazo recorde de
52 dias após ter si-do 'inioii8da, E
dia 6 último ocorreu a ,i·nr8>uguração .

Um dia é <la caça. O outro, do ca

çador.

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

Assinatura

anual:

c-s 100,00

Venda avulsa:
c-s 2,00

Serpentes gu rdem
.,. . -

laIa em exposiçeo
Três serpentes veneno

sas, cujas picadas matam

depois de 10 minutos, es

tão guardando um safira de
429 mil dólares (cinco mi
lhões e 75 mil cruzeiros),
em uma exposição de jóias
procedentes de Sri Lanka,
inaugurada na capital sue-

-,
,

ca.

As serpentes foram colo-
.

cadas em torno da jóia pa
ra desanimar os ladrões.
Elas são da variedade Echis
Carinatus e ficam todo o

tempo enroladas na safira
-------...__..--------

de 360 quilates, na Embai
xada de Sri Lanka (antigo
Ceilão).
Os erqanízadores da mos

tra disseram que uma pes
soa mordida por essas ser

pentes precisa imediata-
, mente de 80 milímetros de
soro antiofídio apar sobre
viver.
Apesar das picadas ma

tarem em dez minutos, às
vezes a pessoa atingidâ por
elas demora até três sema

nas para morrer.

.... ".

Ministro determina
ela TEtESe ele

fechamento
GaspeI'r

que necessite de uma I,igação tele
fônica, deve dirigir-se 'a um bar no
centro da cidade, local írnpróprto
para tal procedknente.
A verdade é que Gaspar est�

sem a sua agência da Telesc. A po
pulação está no -aglJ1ar-do de uma'
solução para o problema. Quais .as

providências que estão sendo to
madas para 'a reabertura da Telesc
de Gaspar? A cidade inteira aguar"
da um comunicado daquela empre
sa de comunicações,

Quando da passagem do ministro
das Comunicações, Ouandt de Oli
veira, por Gaspar, em companhia
do Governador Konder Reis, ao ob
servar as instalações da Telesc '10-
cal, determinou que a mesma fos
se flechada.

a

Os motivos de tal determinação
por parte do rnjnlstro oas Comuni

cações ainda não foi esclarecido,
tendo a população estranhado a a

titude'. Atualmente, o gasparense

••••••••••••••••ee••�ee•••••••••••••••••••••••••••
: E O I T A L N°. 14/76 :
•• O Presidente da Comissão d� Concorrência :
: para Extração de Areia da ii". Diretoria' Regional ;
: do Departamento Nacional de Obras e Saneamen- ;
: to, devidamente autorizado pelo Sr. Engenheiro ;-
: Diretor da ii" D.R.S. do D.N.O.S., conforme Porta- :
: ria n° 07 de 23.04.75, ede conformidade com o De- ;
: ereto n° 58.708, de 24 de junho de 1966, e as Nor- ;
: mas para extração deareia em seu artigo 30, alí- •
: nea II, torna público para conhecimento dos inte- ..

: ressados que fará realize- no dia 15 de dezembro •
: de 1976, às 15 horas, concorrência para extração :
: de Areia, na sede da 11a D.R.S. do D.N.O.S., situa- ;

�

: da à Rua Bulcão Viana, n° 130 - Florianópolis. ..

: De conformidade com o Processo n° 01363176 !
: e Art. 28 das Normas, constam como proprietá- :
: rios marginais: José Schmitz, Vva. Hilma Müller •

: Zimmermann e outros, situados à margem direita !
: e Raul Sabei, Vva. Maria Swanke, Lauro Des- a
: champs, Vva. Erondina Dias e Grosmeu Azevedo _

: Coutinho, situados à margem esquerda.
•
_ .
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Em contato telefônico de Brasí- tabilidade; elaborar lev,a,ntament05-

'lia, no dia 09 do corrente, o Reitor le organizar balanços e balancetes

Ig'nácio Ricken comunicou ao Pro- patrimoniais e fina'nceiros; estudar".

fessor Dlderot Carü, Diretor da Fa- planejar, corrtrol'ar e i'nterprf7tar o�

culdade de Ciênc-ias Econômicas fenômenos reJativos a f<;ltores eco>

de Blumenau, e ao corpo adrninis- nôrnicos públicos e parti·culares,...

tratlvo da Fundação, o Reconheci- Com relação às atividades esped",.

menta do Curso de Ciências Con- ficas, podemos salientar: ass+nar"

tábeis,
balancos 'e ba.lancetes. devi,damen"""

De acordo com o parecer n0. te anallsados: preparar relatório�

3.750/76, de 9-11-76, o Curso de informativos sobre a s>i,tuação tk

Ciências Contábeis, a exemplo do nancetra e patrimonial das reparti-"

que ocorreu anteriormente com o ções: 'efetuar perícias contábei,s�

Curso de Administração de Empre- verificar 'e interpretar contas do g"""

sas, foi reconhecido pela unanimi- tivo e do passivo: testar através
de"

dade dos membros presentes à auditorias; preparar pareoeres, a

reunião do Conselho Fedenal de natisando cálculos de custo" e'labq--

Educação, órgão normativo máxi- rando·e apresentando o'rçamento's;:

mo do Ensino Superior no País. A- ocupar-se das re'laçÕles da arnpre-'

tuou como relator do processo o S8 com os ,poderes pübncos nota...

Conselheiro Luís de Freita; Bueno. demente no campo 1'ributár-io. \;f
O Reitor Ignácio Bicken, que via- proflsstonal das Clêncías Contá-r

jou a Brasília para tratar de ínte- I beis pode também l'ec,ion'aJt' nos d'i""'"

resses da FURB, assim qUe chegou versos ,níVleis. desde que atendi-r

ao Conselho Federal de Educação, das as atuais exiqêncbas de -j.ngres....

trensmltlu a feliz noticia que vem so lho maçtstério. Portanto, o oam....

de oncontrc aos anseios da comu- po de trabalho é vasto. corno arn ....

nidltde unlversitária: admínlstre- pias são as -atividades e atrihuiçOOS:

ção, corpo docente e discente, de desse tipo die proftasional. Para ,j,nv

modo especial os alureos do CUTlSO 'gresso '110 curso ·recém"reconbeçj ......

de Clências Contábeis. Com o pa- do. acahrn-se aberres as inscrições:

recer aprovado, conta a Fundação para o Vestibular até '0 dia 26 der

Educacional da Região de Blurne- corente, bem como pera todos oS:

nau com dez (10) de seus Cursos demais cursos, com suas respectí ....
·

Superior-es já 'reconhecidos, tor- vas habilitações, no seguinte horâ-:

Yac.lnaça-o
_

contr II
nando-se assim a IES com o maior rio: período matutino: das 8 às 1Z.·

. a D Itr ti
elenco de cursos já reconhecidos horas: período vespertino: das 14-"

MeDI.nOI.te Ja' Atl·nOI·u IDa IDO 'e� Santa Catarlna. Outrossim, já às 19 horas, à Rua Antônio da \/la:j ....

, fOI protocolado junto ao CFE o pro-. ga,
140, em Blurnenau. O Professor"

cesso de reconhecimento do Cm- Dlderot Cerlt, Diretor da �acU'ldad�

40 Munl·CI'pJ·Os
S? de Educação �rtfst,ioa'. óm fase de Ciências Econômicas de sio-

da Câmara Mu'al·cl'
final de conclusão enconere-se o' rnenau. vem mantendo cOInrtao1:O$>

Fpolis., 04.11'.76 _ A
• processo do curso Técnico de Ní- com os conclulntes do Curso d6'

Comissão Estadual de Con-
vel Superior em Processamento de Ciências Contábeis 'no 'sentido de-

trole da Meningite, da Se- pal.le Gaspar Dado�, único no Estado de Santa organ�zar os preparativos para a 1'"

• Catarina" que deverá ser pratoco- colação de grau que poderá ser 'EV

'§r�tari� da Saúde, informa
dalo em breve junto ao Conselho fetuada tão logo seja publicado '"

que a.çarnpanha de vacina- VOTOS . DE PESA'R F�d�ral de Educação. OíênclasCon- Dlár�o Oftclal da Unlâo-o DecreW

010 antimeningocócica já Subscrito por todos os Ve-
tábels. o curso 'ora reconhecido, Presídenclal de recorrbecirnento .

•tlngiu 40 municípios de d
tem Ia duração mínima de 4 (qua- - - - - - -

Senta Catarina; com 103500
rea ores presentes na reu- tra) ."OS e forma Co"tadores em

-,- - �

mil crianças vacinadas. Dia
nião ordinária do dia 09 de iJl!vel superior. Entre outras, pre·

novembro, deu entrada.nes-
vistas em 'Ifeli RerHnente, pode-se

5, a campa'nha prosseguiu
-

,destacar, par.a o.s diplomando$, <as .

'm Rio do Oeste e Presi'-
ta Casa legislativa o Re- .seguintes atribUições: organização

dente Getúlio; sexta-feira querimento n°, 24/76, sol'l-
,e 'execução de serv,iças de conta-

J. I
. '. -

bilid-ade geral; orientação na es,tru-

",m tuporanga e Rio do Sul; CItando Inscnçao em ata ,turação dos .(,jy.ros de oontabiHda-

�fà 9 'em Palhoça; dias 10, de voto de profundo esa
dle obrigatórios, bem como de to- ,o�e·

-

�1'1 e 12 em Criciúma; dia pelos falecimentos d Psr dos o� ne_cessár:ios, no conjunto d.a rao a
. Jogar'10 em Imbituba; 11 em lça- Ântônio X

'

S
os rs. orgamzaçao contábi'I, .e realização

rli 12 e 13 em Orleães; 12 P d
aVier pengler e do levan,tamento dos 're.spectivos

ru ente Venturi, cidadãos balanços 'e demontstraçàes. A'inda:

em Maracajá e dia 13 em gasparenses, que em vida fla,z,er períci'as judiei'ais ou extra"ju- BrasT (S

Praia Grande e Timbé do firam exemplos de homens Idicia'is; r�visar' haltanços e contas
I Ia DIRP) - Foi a ....

fUI. honestos e trabalh d
,em geral, ,elabor.ar pl'anos de con- provado, em plenário p

.,.IIP'!!!!'--------------------

.
a ores. t'as e normas de trabalho de con- jeto de lei d S

,ro.,..

.-

.�� ��'DJ/eL4"
•

.GAMB
I IViO �oe�ho

o

(:����I��;:.
��

que dlspoe sobre a
-

-

'd�
nao m ....

CI encia, quanto aos V'

,

Telefqne, 32-2267 _ GASPAR Prefeitos Municipal's d I�e--
. .

' a ln ....

compatibilidade pre'
na lei n° 4215

VISt
.

, podendo og,;·
mesmos exercer a ad

'

. voca�
Cla, salvo no exercício dO"
cargo de Prefeito.

Uma casa de madeira 7mx11 m
com terreno de 15mx25m a 3 km
do centro de Brusque, 'no asfalto
.de Itajaí, 3 anos de uso.

Tratar na Padaria Wanzuita em

Gaspar - SC.'

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa de alvenaria

tocatleaoa 'na Rua José Honorato
Mueller. Contém oito peças dois
banheiros e garagem. In'bere�sados
poderão obter informações pelo
fone, 32-2155, ou diretamente com

Aldo Pereira, na mesma rua n°

145 - Gaspar.
' .

(toncurso � pen r

�ilR)5 rcronhccído

Terreno medindo 61 mx70m b-em
no trevo de Jolnvllle, área própria
para instalação de indústria
Tratar com o proprietário 'na 'Pa

daria Wanzuita, em Gaspar, Santa
Catarina.

Uma casa de madeira em Nave

gantes, 9mx11 rn, com terreno de
15mx25m, frente para o mar a 50

metros do Aeroporto. Tratar na Pa

'daria Wanzuita .

CASA EM ARMAÇÃO
Vende-se uma casa de madeira

situade na Rua Artur Schneider na

Praia de Armação .. A casa tem as

dimensões de 6 x 10, contém seis

peças, pintada à óleo e encontra

se em estado de nova. Tratar com

Irmãos Bago, 'na Verde Vale.

Vende-se:
Um automóvel Galaxle, ano

1968, cor azul infinito, em excelen
te estado de conservação, e de

procedência garantida. Preço abal-
'

><0 da tabela. Tratar com Marzinho
ou Pedro Reihert, nesta cidade.
Madeira

Estamos comprando estacas e to

ras. Tratar 'na Scata - Rua Itajaí,
flo. 1691, em Blumenau, ou com NJa

gib Barbieri, el'!l Barracão.

Uma casa na praia de Gravatá
chalé, 7mx9m; terreno de 13x25m:
1 ano de uso a 50m do mar, tratar

na Padaria Wanwita.

MANICURE
Precisa-se de 'uma manicure. 1:r-a

tar no Salão de Beleza Sul Am'éri
ca, à Rua Aristiliano Bamcs, em

Gaspar.

Oferta de emprego
Sylvio João Zimmermann - In

dústria Cerãmica, está necessitan

do de moças e senhoras para as

funções de serventes. Tratar dire
tamente com a diretoria da Indús

tria ---" Rua Prefeito Leopoldo Sch

ramrn, n° 115.

YicI-PreleilO&
.

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Ex�osição e vendas: Rua Aristiliano Ramos

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



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

•

... '.'. "
• I

. \ .'. f'
. �. - . . ....... "

"

GAZE'fA L':; v�:"E

Coma ca e J a ar

11/11/76

Juizo ito ode V lar
MAPA DAS SECÇÕES DO MUNICIPIO DE GASPAR

1 - Prefeitura Municipal de Gaspar .

"

2 - Perefeitura Municipal de Gaspar (Câmara Municipal)
OI

3 _ Posto de Saúde
4 - Grupo Escolar Prof. Honorório Miranda (Sala Direita)
5 - Grupo Escolar Prof. Honório Miranda (Sala Esquerda)
6 - Colégio Normal Frei Godofredo
7 - Escola Estadual de Gaspar Grande
8 - Escola Estadual de Alto Gasparlnho (Capela)
9 - Escola Municipal de Arraial

10 - Escola Estadual de Barracão
11 - Escola de Belchior Oentral
12 - Grupo Escolar de Belchior Alto
13 - Escola Estadual de Gasparinho (Quadro)
14 - Escola Estadual de Estrada de Brusque
15 - Escola Estadual de Poço Grande (Margem Direita)
16 - Escola Estadual de Belchior Baixo
17 - Escola Munlcjpal de Gaspar Alto
18 - Escola Estadual de Alto Arraial
19 - Escola Municipal de Paça Grande (Margem Es:ue:'da)
20 - Clne Mock
21 - Grupo Escolar Honorório Miranda [Sala Esquerda)
22 -. Grupo Escolar Honório Miranda (Sala Direita)
23 _:. Grupo Escolar de Belohior Alto
24 - Escola Estadual de Barracão
25 - Grupo Escolar Ivod e Araujo
26 - escola Municipal de Poço Grande (M. Direita)
27 - Grupo Escolar Ivo D'Aqumo

.

28 - Grupo Escolar Ivo D'Aquino
29 - Grupo Escolar Ivo D'Aquino
30 - Colégio Normal Frei.Godofnedo
31 - Coléqio Normal Frei Godofredo
32 - Grupo Escolar de Belchior Alto
33 - Escola Municipal de A'lto Gasparinho
34 - Escola Estadual de Óleo Grande
35 - Salão Paroquial de Belchior Baixo (Marg. Esquerda)
36 - Escola Estadual de Poço Grande (Marg. Esquerda)
37 - Coléqio Normal Frei Godofredo
38 - Escola Municipal de Carolina
39 - Escola Municipal de Cananéia
40 - Biblioteca Municipal (D0m Dani-el Hostin)
41 - Colégio Normal Frei Godofredo
42 - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gaspar
43 - Escola Estaduald e Bela Vista
44 - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gaspar

o Doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito da Comar
ca dia Gaspar, Estado de Santa Catar+na, na forma da Lei, etc.

EDITAl DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS
FAZ SABER ao senhor CARLOS ELIAS BARTH, brasileiro,

c'esquitado, residente' em lugar incerto e não sabido que por parte de
N!LVA I\tIARIA BARTH deu entrada nêsne Juízo uma petição de Arrola
mento de Bens do seguinte teôr: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito daComarca doa Gaspar SC. Nilva Maria Barth,b rasileira, desquitada, de
prendas domésticas, residente e domícllladâ em Gaspar, neste Esta
do, a rua Belchior, proximidades do BIela Vista Country Club, por seus:procuradores infra-firmados, vem, mui respeitosamente à presença de
V. Exa. para comunicar seu desquite, ocorrido em 29 de agosto de
1976, não havendo testamento ou qualquer pacto ante-nupcial, sendo
herdeiros dos bsns três filhos menores. Quer dar a Inventário e partilha os bens do casal, em cuja posse se encontra, requerendo, assim,
a sua nomeação como inventariante, sendo admitido a assinar o com,
petente compromisso, f'3zer as declarações de direito e tudo mais que
se fizer necessário até conclusão do Inventárlo. Termos em que pede
deferimento. Brusqe, 28 de setembro de 1976. (as) Marli Mosmann e
Dino Adalberto Kríeqer. No termo de primeiras declarações foram
declarados os seguintes bens. Um terreno sito no lugar Belchior, me- .

dindo a área de setecentos e oitenta metros quadrados (780 m2) de
-slqnado sob lote n=s. 1'8 e 20, fazendo frente com 26,00 metros com a
rua "A", fundos em 26,00 metros com terras de Fredolino Sprinq: de
um lado, em 31;).,0 Ometrosc om o lote nO 1,6 de José Matias Desclramps
e de óutro lado 18m 30,00 m. com o lote nO 22 de l.audemar Pereira,
sem benfeitorias. Mais um terreno sito no Bairro Bela Vista, em Gas
par, medindo 1.560m2, sendo 52 metros de frente com 30 metros de
fundos caracterlzado em planta dos vendedores, como sendo 0$ lotes
n=s. 19, 21, 22 e 24.

""

DESPACHOS,: f - Nomeio a requerente inven
tariante dos bens, sob compromisso legal. 2 - Sendo arrolamento
proveniente da desquite, inexiste herdeiros devendo; a partilha
€ntre os desquitados. 3 - Após o compromisso, lavre-se termo sobre
as prtrnelras declarações. Intime-se. Em 1G.10.76 (as) Eleazar M. Nas
cimento. Juiz de Direito"" ". Despacho de íls. 77v. 1 - Clte-se o ou
tro cônjuge através edital com prazo de 20 dias. 2 - Cite-se o M. PÚ
blico. Em 25.10.76 (as) Eleazar M. Nascimento. "Ciente o citando Elias
Barth de que não se defendendo ou não se pronunciando, se presumirão aceitos pelo mesmo os fatos narrados acima. Dado e passado
nesta cidade de Gaspar, aos três dias do mês de novembro de mil no
vecentos e setenta e seis. Eu, (Eulina L. Silveira) Escrivã. o escrevi.

Gaspar, 3 de novembro de 1976

ELEAZAR M. NASCIMENTO
Juiz de Dlrelto

I
J

() .I. A.

GASPAR

e
FABRICANTES DO XADREZ "IZA"
Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, ,(781499

SANTA CAlARINA

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
_----

í d stríal BEN'EFICIANDO SOJA
�

CAIXA POSTAL 45 .89110 GASPAR, se - BRASIL PARA O BRASil INTEIRO

Alfaiataria e Loja Gasparense
Especializada, .em Confecções, Armarinhos em Geral, calçados e jóias.

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

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI
Rua Ind. José Beduschi, 273 Fone, 32-2270, GASPAR Santa Catarina
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(aZETA DO:!...,!V�A�lf� """_--'Oj-_�':i;;.----:T=-=-:i::-r Comu'Di\cada-

I A Diretoria da Soeleda
de Cultural e Recreativa

Alvorada, de nossa cidade.

I
vem através deste serna

nário . esclarecer aos Gas

pare�ses que', o sorteio.de
sua tômbola, foi transferido

'para o próximo dia 22.12.

76.
------------------------ ---.,--- - - - - -

- -
- -

- Ao bispo, aos padres, às irmãs Ae a outros ministros de comunlda-' EMPREGADOS RURAIS J
des compete informar o povo �o., PODEM RECo.LHER CON"
.bre as qualidades que devem poso -

suir os candidatos que concorrem TRIBUIÇOES DE 1975
às eleições. Fá·lo-ão dentro das , '

normas estabelecidas nesta carta. RJO (ANl - Os ernpre-
t claro qu� o bispo e os outros mi-
nistros de comunidades vão votar gados rurais têm praz.Q, até
em algum candidato proposto pelos O dia 30 de novembro, para
partidos. Se qufzerem dizer em'

. •

quem votam, rtingéum lhes 'poderá recolherem suas contribul
proibí-lo, Nunca o farão durante ai- cões relativas ao exercJcio
gum ofício religioso. de 1975 sem cobrança de

5 - QUAL É o PARTIDO ME· multa j�rD moratório e cor
LHOR? - Os dois partidos são .

_

'
, -

'

bons. Melhor.. porém, é aquele que reçao monetàrta,

apresenta ao eleítorado boa selé.� Portarta ,com esse' fim,
ção de candidatos de valor.

' ;
foi assinada pelo Mlnlstro

CR.ESC.EN.DO PARA MELHOR
6 - COMO SE CONHECEM OS da Previdência ·e Asststên-

, CANDIDATOS BONS? - Jesus Ia- .

S
.

I L'· G
'

.

d.. S'ERVIR VOC·�. lou claro: "Vocês os conhecerão era OCla, uiz Or:lZaga, O

__________--'__·_............ .,- 1 pelo qUe fazem. Não são os espio Nascimento e Silv;3.
nheiros que produzem uvas, nem - - '- - - - - .- -

,�utras pl,antas espin�osas que d.ão chos, a visita do presidente
�Igos. A a.rvore boa d� ft:uta �oa e a do Banc de Desevolvlmen-
arvore ruun produz fruta rurrn, De 0

\ .

I jei!o ne:nhum, á�vore bo� pro�uz
to da, AI�manha Ocidental,

coisa rutm, nem -arvore rutm, COisa, Karl - Hemg Sohn, em com
boa" (Mat. 7, 16·17). panhia do diretor-prealden-

7 - QUE É, POIS, NECESSÁRIO te da Indústria de Aço Korf
FAZER ANlES DE VOtAR? - An- S. A., Willi Korf, e de uma
tes �e vo ar, a gente examina os comitiva de cinco empresa ..

candidatos. Pode-se perguntar: .

_---_�------------------I á) Meu candidato já fez coisa' riOS e assessores.

IMP!lJ:SSORA G,RAFICART LTDA•. boa para a comunidade? Não vive
t O tema central das con-

só prometendo coisas? ,versações foi O estudo da
Rua Eurico Fontes, 50 b) �eu candidato .tem?jeito de P?Ssibilidade de ,Participa-

Cx. Postal, 24 - Fone, 32-2168 org,a�lzar bem. �s ccrsas: Ele faz
cao de empresarios ale-

, .
Politica ou politicagem?

•

- . _

End. Telegráfico: GRAFICART c) Usa bem o dinheiro que tem, ma.es n.a '':lplantaçao da
G A SPA R - Santa Catarina' 10U tenta até comprar votos? 1

Usina SI?erurgica .

de ?an-
.

A PERFEiÇÃO EM' IMPRESS
-

O
d) Fala a verdade, ou tem costu.: ta ,Catarma, que ficara 10-

o A
\
me d� enganar os ?utros?, I calizada no Distrito Indus-

----�-.......------------- e� E sempre. am�go de todos:. trial de Imbituba. Além dls-

V I
·

V
mesmo dos mais Simples, ou sõ ' I

t aparece quando há eleições? I SO'. O governador Konder

;, a orlze seu A O' f) Procura amedrontar os outros I Reis f�z. ampla exposição
U com ameaças e perseguições?, I aos vtsítantes a respeito

. Se a resposta for desfavoravel, I das potencialidades do Es
cuidado! É espinheiro. Não produz tado de Santa Cat

.

Carta 'aos eleitores de usar o município, o Estado ou o coisa boa. Se for favorável, podem salta' d an�a, r:es-
Irmãos. '. é boa hora de refletir país em proveito próprio. É o vício votar no candidato. 1\

n O as oportUnidades
sobre o dever do cristão de partl- de servir-se da comunidade. É, 'aln- 8 - CONCLUSÃO: Dei a vocês, que apresenta para investi
elpar ativamente na Política de sua da, a mania de arranjar votos de apenas, alguns pontos para refletir. mentos estrangeiros.
terra. \ q�alquer, jeit�, pensand� só e� suo Se o fi�erem, votarão b=m. D�nd? Estiveram presentes ao
Esta carta foi cuidadosamente es- blr e se enriquecer. Ja se ve que o voto as cegas, poderao preJudl- encontro entre t
tudada e foi entregue a vários ele, não é coi�a boa. car sua terra. toridade

' O� ras au-

mentos dos dois partidos, que a 3 - NAO SERIA MELHOR QUE No tempo da Campanha Eleitoral, S, O supermtenden-
julgaram oportuna. O BISPO SE CALASSE? - Ficar ser:ia bom rezar assim: "DIVINO te .da Sudesul, Paulo de
Vamos pois, refletir: quieto, poderia até ser cõrnodo pa- ESPIRITO SANTO llaminal-me", Freitas Mel ro; os secretá-
1 .- QUE É POLITICA? - o

pa'lra
o bispo. Não seria, porém, atl- Dom Quirin'o Adolfo Sehrnltz rios de Tecnologia e Me'

pa Paulo VI é que o diz: "Política tude certa para um pastor e guia' Bispo de Teófllo Oteni Ambiente Augu t B
.10

é uma das maneiras (não a única) do Povo de Deus. Afirmam os bis. _.,....... _ _ _ _ _ _ _ p .: s ° aptls-
de viver o compromisso de servir pos do Brasil (são mais de 300): , , • .'

ta erelra, da Fazenda, Ivan
;lOS outros". Podemos explicar: Pó· "Com os olhos fixos no Evangelho, Empresarlos alemaes B�o�ato; e· de Impretlsa, An-
�ítica é o gosto de fazer trabalho devem os pastores da I�reja ànl-

.

.' •
tomo Alves Filho; ° orest-

i9I1l benefício de todos. É a vo�ta. mar os �u= procur�m criar melho-

querem Ilvestlr em dente do Badesc, Renato
de séria que Se tem de orgamzar res condlçoe� de Vida para o povo. 'Ram0s da S'I
bem as coisas do município, do Es, Devem tambem denunciar todos os

'S I C . t
·

b ,.v.a, e os mem-

t do ou do país em que se :vive. que, na comunidade humana, agem an a a anDa r.os da COnll,tlva visitante,
: a arte de servir à comunidade" con�ra Os pl,anos de Deus" (CNBB,. Eliezer Batista, Gabriel
or onde se vê que é coisa boa. Igreja e Pohtlca, 45). I fpolas. 10.11.76 --:- O gO- Paes de Carvalho, Eckard�
2 _ E. POLITICAGEM, O Q.l!JE t? 4 - o BISPO E OS DEMAIS MI· .vernador, K�fI?er Reis ret,;e-I RandenbO'rge, Mircea Tudor

t! justamenteo contrário. t o gosto NISTROS APOIAM C,ANDIDA:rOS? beu, no Palàcio dos Despa- ManolesctJ e Ralph Weber.

•

·�_·"''-''''''>!t:J'il!rr�-"-"'w.I!.,,,:,.,,:>�»W1T -r:
'

... w
.. �. _.�.

.. t •

<

BlllleRau - Correlar de Seguros
SEGUROS EM GERAL

Rua- 15 �' Novembro, 534 - 2- andar - Edif. Albor
(

Representante em Gaspar: Sr. FLAVIc)" RENATO HEINIG

Viacão'
/ ,

V�rJ�
. Va.I�

I
I

Casa· ,O'linda
ARTIGOS E CONFECÇÕES
P/·SENHORAS E CRIANÇAS

OFERECE OS' MAIS FINOS ENXOVAIS PINOIVAS
GASPAR SANTA CATARINA

o
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Realizaço-OS nas inilustriais,
I Bt PONTE GASPARALTO

Próximo à Igr3ja Católica, de concreto, ligando Gaspar Alto a

Gaspar e Blumenau. Obra da 'administração Oswaldo Schneider.
GAp'UVA

i j..)óflte da Garuva, construída e atualmente em trabalhos de recu

peração; Ponte Gaspar Grande, além de outras 34 de pequeno porte
e aproximadamente 300 bueiros. Abertura da Estrada Olho Grande;
abertura da Estrada do Arraial do Ouro; planejamento das estradas
Arraial, Gasparinho e Arraial dos Claudlnes alargamento da Estrada
de Belchior, além de melhorias em centenas de quilômetros de estra
das em todo o interior do município, oom rrracadamlzação, aterros e

retificacão no leito em trechos com curvas perigosas. Calcamento da
Travessa Carlos Wehmuth.

.

REDE DE ESGOTO
Foram implantadas aproximadamente dez mil metros de redes

de esgoto: rU3S Doralice Garcia, Brusque, Nereu Ramos, Leopoldo
Schramm, São Pedro (Vila Operárlál, ltajal, Sete de Setembro, Bairro
Bela Vista, Morro do Cernltério, Rua da Margem Esquerda e transver
sais da Rua Brusque.
VILA OPERARIA

e
�
..

Colocação de uma torneira púbtica (água tratada) para uso cole
tivo. Aiooa na VHa, construção de pontilhão de concreto.
TRÂNSrTO

� ..
,

\ .

�. ,--.....rO Prefeito Oswaldo Schneider, embora a não aprovação pela ban-
�ada oposicionista da Câmara de Vereadores de Gaspar, de muitos
Itens do seu Plano Diretor de Governo, realizou frente à administra-
ção municipal, grande parte da meta a que se propôs. Qsta reportagem, 'estão contidas as principais me .cs, atingidas

�

lo Prefeito Oswaldo Schneider, numa demonstração evidente de sua
profícua atividade na Prefuitura de Gaspar.
EDUCAÇÃO

O Departamento de Educação, Saúde e Assistência Social foi
crlado em 1974, e está sendo supervisionado pela Prefeitura M�nici
pai. O Mobral foi lmplantado na reqião -e as escolas do município pas
saram a contarcomasupervisão da Prefeitura, que recebe, mensalmen
te um relatório mensal dos professores, onde são comunicados pro
bjemas atinentes ao ensino. que foi uma das metas brilhantemente
cumpridas por Oswaldo Schneider.
ORGANIZAÇÂ0 INJERNA

Através de reforma administrativa, criaram-se os departamentos
de Foinanças, Obras, Educação, S-aúde e Assistência Socíal, Posto de
Fomento à Agropecuár·ia, trazendo ainda para Gaspar, um posto para
'atender o serviço de ldentlflcação. '

Foi implantado, em 1973 o Cadastramento Técnico Imobiliário a-

lés. da Lei Municipal de dezembro de 1972, pelo' Pr-efeito Paulo
WehrrilJ't'h. Agora, por mtermédlo deste Departamerrto, vem de ser fei
to um completo levantamento das unidades imobiliárias do períme
tro urbano, fazendo com que todos os contribuintes cedastrados. dêm
.�ua parcela sobre o valor real dos lrnóvels, e dando ao mesmo tempo
maior va'lorlzação às propriedades.
APLICAÇÃO DE RECURSOS

Somente ,em veículos para os set?l1es de Obras e Flsceltzação.
foram apHcados CrS 380.842,84, referentes a 1 Volk-swagen, 1 Jeep,
quatro caminhões-caçamba, 1 trator, 1 bltonelra e uma Kombi.

As despesas no triênio 1973174 le 75, nos seguintes elementos:
pessoal, material der consumo, serviços de terceiros, encargos dlver
sos, despesas de .&xercícios anteriores, subvenções sociais, dlv.
transf. correntes, transferência de asslst. e prev. 'Social, juros, obras
publicas, servo l1ag. Progr. Especial, equipamentos e instalações. mate
'I'ial permanente e .trarnsferências de capital, alcançou a cifra de Cr$
8.121.782,44.

Os dados acima, são lalguns dos contidos no Demonstrativo das
principais atividades fa realizações da Administração Oswaldo Schnel
der, triênio 197311975.

Este demons.trativ.o está à disposição da população qasparense.
É só conferir. Mas ,-Ps·lam bem claro, as fotos que Hustrarn festa te-

por,tagem. .J

MINERAÇÃO ZIMMERMANN
Recebeu da Prefeitura de Gaspar lncenttvoa ftscals, isenção de

;mpostos por clnco anos, terrapl·en'agem e rnacadamlzaçâo.
NIFEAR

'

Recrebeu serviço de lncentivos fiscais, terraplenagem e doação
de parte do terreno. A empresa já está em construção e ofere

derá emprego, quando concluída, de aproximadamente 50 operários.
SUL F�BRIL

.

�ecebeuda PM de Gaspar, incentivos Hscals para sua .instalação
� funclonam�:to IrlO município, Gersu empl1ago. par.a 400,<i)per,ál1los:.' ,

. ',.i •

Colocação de sinaleiras no perímetro urbano da cidade. Altera
ção no se. tido da circulação de veículos, dknlnulndo o grau de peri
culos+deds para os transeuntes. Colocação de placas indicativas e de
faixas duptas, com tartarugas no meio das pistas.
FESTA DO ARROZ

N-o qoverno de Oswaldo Schneíder, foi oficializada a Festa do -Ar
rob, con arme decreto munlclpal n° 358. É realizada -anualmente, nas
entre-safras. Cada fi3-sta tem sua comissão de preparo nomeada pela
Prefeitura. Um incentivo para os rizicultores da reqíão.

Ponte Gaspar Grande, em construção. Orcada em Cr$ '4(18 mil·c-s 208 mi Ide recursos próprios e c-s 200 mií da verba de aUXI1�
para enchentes.LigaGaspar a Gaspar Grande, Refúgio, Garuva e Gas.
par Alto. Importante via de acesso e transporte de produção.

• • II.

POli,,,, _�·,� .. ,u, ......._v, .;,,"."', com runaamemo ue concreto. �Gaspar a Belchior Baixo, .Central e Alto, Carolina, Alto Baú e Saltinho>.de- IJeJ'chior. Esçoação de prodyçjio abrícQh�r e indusltiat
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Colégio Normal Frei Codofredo. Aterro de toda a área que foi.desapropriada pela Prefeitura e doada ao Colégio, 25 mil metros qua-"U'ados de área. •

Viaf,ão Verde Vale. Responsável pelo transporte de toda a pupo
lacão do interior, Milhar'c!S rJe operé.Írios estão servidos pela Viacão
V�l'de Vale. Suas Iin!lAS servem todo o interim' dI'! Gaspar e llhota,
estendendo-se até Blumenau. HOí"ár'cs especiais para os diversos tur
nos nas fábricas, Rc..'Cebeu, para sua instalação, incentivos fiscais e

;aterro da sede da empresa e p��rque de estaci:>nnmento, Seu contrato

{para atendimento no setor de linhas de 'ônibus coletivos é válido pe
ao prazo Jedezanos.Sua frota conta atualmente com 20 ônibus.

Calçamento da Rua Doralício Garcia.· l.oncluído. ":""'!�

�\fl.W·,,�,t �-.
r ,

e

Cóllçamento da Rua Leopofd"O Schro.:nrn, atá a pont'2 em contrução

Rua Vereador Augusto Beduschí, uil,'as de calçamento.

Ceval. terraplenagem para área "�r",. il$' <) 'o) a�dústria\ Ince"",Iivoe fieceie, • lICorde M.. a Lei Muni�...., ao 474.
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Metalúrgica Turbina. Incentivos
construções.

fiscais e aterros para diversas
�

Desvio SC·23, com desapropriação de áreas no valor de CrS
300 mil, aproximadamente. Calçamento de acesso ao desvio.
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Indústria de Linhas Leopoldo Schrnalz. 111(; ntivos fiscais
trução do parque d� estacionamento.

t·':'::
',':

'(!���h�
l .• ',.)�,:�;.:,,: ....

BibliO'�eca Pública.. A Prefeitura construiu o prédio, bem como 0-
fereceu todo o equipamento para a sua funcionaiidarie. Mantém o ór
gão de utilidade pública desde o dia 18 de março de 1975. A BiblíO"
teca atende de 2· à sábados. Milhares de livros estão- à disposição .,estudantes e professores (para pesquisas), bem como à comunid_
gasparense, amante da cultura.

Viaturas adquiridas no
, .

Governo Oswaldo Schneider para .8S Deptos., de-Obras e D.epto. de ,Educação, Saúde e Administ. Social.
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Pente Gaspar Alto, Construída com recursos próprios, orçadosem CrS 250 mil. Liga Gas ar Alto, Gaspar e Blumenau. Acesso para oRef(igio, fomentando o turismo na reqião.

Alargamento da Estrada que liga POÇ(\ Grande a Olho Grande.

.

h e Alto . Gasllarinho •
.10. liga Gªspar a Gaspann o

•<'(:"'0 UO atual Pre�ejto. .!I I:, .,.:1 '. -.' . ...• S 1

f.�!a:,g.tm�nto tia Estrada Gaspar,inho.

Ponte Poço Grande Margem Esquerda. De ,concreto, construída'
com recursos próprios. Liga Gaspar, Ilhota e Barranco Alto, e regiãa.-'do Baú sequindo para Luís Alves e Itajaí, via margem esquerda.
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GAZETA DO VALE

Frej Geraldo Freiberg !,nãO podemos julgar. O mistério da ";Jutros: não sei nada. Não tenho

Em 1 O �e outubro foram crisma- Iniquidade também está presente I capa.cidade.
E assim, as oescutpas

• dos 301 Jovens em nossa matoiz: no mundo. Tem - nele sua ,i,nfluên- continuam. R<espondo com a frase

,
Na cap�la São José do Arraial to- cia. Esta influência, on entanto, se I que todos dizem: Ouerer é p.ode�.
ram crismadas 34. Aos 7 de 1'10- faz sentir com mais intensidade e S'3' .quero, posso. O que se esta

'V'zmb�o' receberam a primeira co-' leva mais 'gente ao abandono da fé vendo nestes dlas pelas ruas?

1l1�nha'0 355 crianças, 'na igreja ma- entre as famí-li-as frac-as na fé, 01'1- Não estamos vendo gente falando

- 1m, sem contar ·as que já fizeram de o interesse- pela �el,igião é fna- em palanques, outros visltando ca

��a prtrneíra comunhão ou ainda co. Lá onde a terra é mole a ero- sa por casa para convencer as fa-

, rrao fazê-ja, são avança com mais facllldede. rníllas a votar-em em seu candlda-

. F-;'.!Izmel}� foi dia, de sol e de Dom Frederico Dldorset diz que to? Quantos 'estão passando noit-es

1!em�erat1.Jra �gradáVel que colabo-
U não bastam cristãÓs(/tfTlllis ou me- I·d� insônia, gastart9P �I.heiro, traba

rar.?m �ara que a �asta tivesse nos evangelizados. Preclsamos de j thando �e graça, _t��o. Isto para

maIs �brllho. .
cristãos que sintam dentro de si o: consequrrem uma vítona nas elel-

MUItos pais compreenderam o impulso incoercível de comunicar I ções?
Ouerer é poder! Gastam-se

· �igpifiCado dessa primeira cornu- a outros a mensagem recebida, horas e horas corwersando em ro

nhao preparando-se eles própnos I tornando-a um favor constante de das, reuniões até altas horas da

para �companharam o filho na co- f conversão ... A missão de ev-angeloi-j noite, fazendo viagens cansativas,

��nhao. Foram assíduos nas reu-I zar não é apenas doa jerarquia ou. tudo isto para anqarier votos. Aí

ritões de pals e nas missas. dos lnstltutos religiosos e Conqre- j estã uma amostra que nós temos

Oe modo especlal
.

devendo-nos I gações. Mas, na prática, a maioria 'tempo para muitas coisas. A ques

.Ie�brar, 'num dila. desses, dos cate-I assim age como s-e nada tlvesse a I tão é I.$aber ·e dar valor àquilo que,'

quístas qUe deram a formação reli- ver com o assunto. Pequeno e in- compensa r-ealmente. Devemos se.

· giosa 'tanto aos jovens que foram significante é o 'número de bat·iza- ber hi·narquizar nossas opções pa

crismados quanto às crianças que dos que sentem vivo o dever de ra não perdermos tempo, muitas

-fizeram sua prlmelra comunhão. evangelizar". vezes. em ninharias. Neste tempo

AI·ém de terem dado ta doutrina. O cristão, para vencer a parada em que muitos estão transrnltlndo.

partlclpararn de muitas reuniões na vida, não pode permanecer nu- 'i-déias, opiniões, !Ie.mbremo-nos que

.de planejamento para se apertei- i ma· vida cristã mais ou menos. dá um Evangelho a ser anuaciado ·e

çoarem sempre mais na arte de I DeSSe jelto {rá sempre mais para todos nóst ernos uma parcela de

ensinar. 1'0 menos. Durante a vida toda há responsabliidade nesta anúncio. Se

Perguntamo-nos, agora: Estes i necessidade de a pessoa instruir- 'assim o fizermos, poderemos per-

Jovens e as crianças 'irão perseve-I se na ·fé. Mas, logo alguém dirá: manecer tranquilos que os jovens

rar na vida cristã? Se não persa- I corno posso? Não tenho tempo. e as crianças hão de perseverar

verarem, de quem o fracasso? -I Precise cuidar de meus afazeres, na fé e na honestidade. do r.tps nGVOS modelos.

�Fn =.""""""1111 'wmIIldllD� iWJlIWUIU.tIIUblpm'AoI�UllUullurml"IIII.UIIJI""IRII ct=!t=!t=!Ht=\vJ!'=St=ff":SesHlf

Illdu'slrl·a e Come'rcl·o DECALCOMANIAS - CHAVEIROS --: CALENDÁ· J
RIOS. E OUTROS SERViÇOS GRAFICOS. �.

de nn�� rrar=cas Rua Pref. Leopoldo Schramm, 455 - GASP.AR .. se

ILIda.
'Fones 32-2141 ou 32-2163

ALTA QUALIDADE EM BRINDES
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GAZETA DO VAtE
Propriedade da Empresa
CGC '83109926/0001-47

Diretor:

Silvio Rangel Figueiredo'
Ciroula nos rnuolclplos de:

GASPAR, Blumenau, Hhota,
Itajaí e Brusque, �_

. �nd6reço-Sede

Gaspar: Rua A�istiliano

Ramos, 23 - Cx. Postal. 73

Impresso nas oftomas gráfii
cas do Jornal NOVA ERA. de
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osso nconlro

e ·m

Projeto Sub're' fabrj�
cação Em Séri.e de

Veículos
Brasília (SDIRP) - O Se

n.ador vasconcelos Torres

(ARENAI fÜ) apresentou
proleto de lei .pelo qual á

fabrtcação em sérte de no

vos modelos de veículos
dependerá de prévia .auto

rização oficial.
Pela proposição do repre ..

sentante arenista, todo no

vo modelo de veículo ofe ..
_

recido ao público somente

será fabricado depois de

aprovado o projeto pela Se
cretaria de Planejamento
da Presidência da Repúbli....
ca, no tocante à sua sequ
rança.
Ainda de ocordo com Ô'

projeto. caberá ao Conse
lho Nacional de Desenvof..
vimento Cierttífice e Tecno

lógico fixar, anualmente, os
requisitos mínimos de se

gurança a serem obedeci ...

FÁBRICA DE
ESQUADRIAS E

MÓVEIS DE FERRO

���I;=4UCAAXDZ====:1" u.usos ':,............:1;'::=:::=:e,-::;:::=====:;:I'l::;;,,"----� -8"" __,aos u .eu•• -
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A�O�A L�IA UM CONSELHO DEUMAwDONA ÓÊ-CASA QUE ENTENDE DAS COISAS:
. Nao adianta procurar, melhor que CAFÉ BEDUSCHI, você não vai encontrar.

fé e hi

1t

mneem
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I 'rasilia
. Ascociação Coral de turístico, pois o Coral fará,

Florianópol is segue ama- � urant e cada apresentaçãonhã para Brasil Central, on-. a mostra de um áudio-visual ::.
de fará uma série de reei- I sobre os pontos turísticos .,"�

tais, entre eles, um espe-: de Santa Catarina; além de
cial pa -a. o ministro Ney I grande distribuição de fo
Braga, no auditório do llii- Ihetos ao público, forneci
nistérlo Gt:l td�ICéiÇ80, e ou-

I

dos pela Turesc.
tro no Congresso .Na.?ional,; PROGRAMAp�ra os congressistas; nu- i

. ma homenagem da banca-I A Associação Gorai de
da catarinense. . I Florianópolis apresenta-seO presidente da Assocta-! d iní ia, na cidade de Ca
ção Coral de Florir:ll1Ópolis,! talão. nas escolas de For
Carias Faria, afirmou que a I mação de Professores e
viagem se reveste de alto Técnica de Comércio.
significado para a cultura Dia 17 o Coral se apre
catarinense, pois é a prl- senta na Unicersidade Fe
meira vez que uma entida- deral de Goiás; dia 19 em
de musical do Estado se a- Brasília, para um recital.es
presenta na. Cap.ital Fede-I pecral em homenagem .

ao
ral, divulgando a música e, ministro da Educação, Ney
prlnclpalmente, o folclore I Braga. às 15 horas. Em se-
de Santa Catarina. guida, apresentam-se paraCULTURA o 2° Batalhão de Polícia do
A viagem cultural é uma Exército, formado em sua

promoção do Ministério da maioria por soldados cata
Educação e Cultura, atra- rinenses. Às 20 horas, no
vés da Funarte, do Governo Teatro da Escola de Música
do Estado, através da Se- de Brasília, fará um recital
cretaria do Governo, e da oficial em homenagem ao
Transbrasil. A Associação governo do Distrito Fede
Coral de Florianópol is em- ral. No dia 20, a Associaçãobarca para o Distrito Fede- Coral de Florianópolis fará
ral com uma delegação de às 20 horas, uma récita em
,60 membros, contando com homenagem ao Congresso
o apoio dos empresários, Nacional, promovida peladiretores de órgãos públi- bancada catarinense.
cos, federais, estaduais e A Associacão Coral de
municipais, que facilitaram Florianópolis já conta com
a ida de seus membros, co- 16 anos de atividades ar
mo já ocorreu em outras tísticas, realizando grandeexcursões semelhantes. trabalho cultural no interior

.
A viagem atingirá duas de Santa Catarina e em di

finalidades, informou Car- versas cidades e capitaislos Faria: a divulgação. da brasileiras. Atualmente, é
música catarinense, suas regida pela maestrina Rute
canções folclóricas, desco- Ferreira Gebler, professoranhecidas até a grande par- de Técnica e Expressão Vo
te do Estado, e o aspecto cal da UFSG.
�_\_----------------

f

Luís Ferreti 'e sua esposa, ca- qU3 teve seus bens totalmente per
sados 'há menos de um ano, e re- dtdos, justamente quando iniciavam
stdentes em Gaspar Mirim, tive- sua vida em comum.

fam eua resídêncla totalmente des- Sabedor do ocorrido, o Prefeito
.truída por Incêndio; ocorrido 'na de Gaspar já se propôs a auxltiar,
última sexta-feira. por volta das 21 po intermédio do Departarrsento
horas. Social da Prefeitura, o cosal tão

O casal estava recolhido aos duramente atlnqido pelo infortúnio.
seus aposentos, quando pressen- A comunidade de Gaspar por cer

tiram que as chamas já destruíam to também saberá socorrer Luís
a nesidêncii8. Saíram imediatamen- Ferreti e sua esposa, procurando a

te e segundos após o teto da ca- rnenízar o seu qrande problema.
l3a' ruiu.

,
. .'

té o .r:no�en:to eão .�escollhie,c!-
II �O "I'a:stlmáv:eJ aconteoimento vem" da as causas que motivaram o Sl

assim prejudicar o jovem casal, nlstro.

Juca em recuperação
Após ter sofrido um duplo ienfarte, já está recuperando Ient

mente a saúde, José 8ernz. Após vários dias hospitalizado em Blum
nau, contínua lrrtenso tratamento. em sua residência, sob severa f
comenadção médica. O amigo Juca, embora ainda com a saúde abal.
da, continua com o otirnisrxo de sempre e espera em breve bater 1-o1V'
gos papos com Ias suas amizades que são muitas em Gaspar.

A Rainha e o Governador
Eleita ern Baile realizado dia 31 de jU'l:ho, a Rainha da Festa dG'Arroz de 1976,Srta. Zenalde Schneider, está aquardando -a data par�visitar o Governador do Estado. A Comissão Municipal da Festa dO'Arroz já expediu ofício nesse sentido, faltendo somente a confirmaçãodo setor de protocolo do govemo estadual, para que la· Rainha tenhíf'

seu encontro com o Gover-nador, <no Palácio dos Despachos. Na entre...

vista, eerão acertados maiores detaehes sobre Ia próxima Festa do Ar",'
Il'OZ, que deverá contar com incentivos do Estado. Integrantes da ce-:missão Municipal acompanharão a Srta. Zenaide, na sua vtsrta ae gÓo-'vernador.
Gazeta Social

.A�geo de mivei�a e Dona A'r�ind8. receberam ta vielta da cego"'nha, dia m, no Hospital e Maternidade de nossa cidade, com ache ....gada do lindo garoto, às 5 horas da manhã, o qual, será chamad-o de'Sérgio Luiz de Oliveira. Os parabéns da coluna.

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

Em Santa Vitória do Palmar, O extinto <€l1a· ,engenheiro agrô.quando borrifava ins�icida em

campos de arroz, por 'i'n,termédionomo e instrutor dIa pilotos no Aé.de 'avião, de proprüedads de Empre-"? �Iube de Naveqantes Estava â:
>S8 Aérea Ipanema, do Estado doserv1ço da empresa aérea que em.
Paraná, ao completar uma volta epreita tarefas de .pulverização' em
'num vôo razante, o avião desgo_'18vo-uras.
vereou-se vindo a '3spatifar-se con- Os peritos não conseguiram des-:tra o solo e matando 'O seu piloto.cobrir 'Os motivos que ocaelonararrr'Louriv�l. Fl1anc!sco Vargas, naturala falha do avião, cuja queda oca.de ltajaí. Lourival teve morte ins-sionou a morte de Lourival Fran....

.tantâne'a le. seu corp� foi translada-cisco Vargas, piloto diploma<io �do para I,ta!aí. num Sky-Line da mes-um dos melhores colocados nma companhia. curso de 'avilação.
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Calendário para o Regiâo (atarinen

Congresso Brasileiro ses ser� estu�acJa
para fixar paIos

�e Cooperativas Turísticos
A Organização das Co

operativas Brasileiras alte
rou seu calendário prepa
ratório para o VII Congres
so Brasileiro de Cooperati
vismo, marcado para se
tembro do ano que vem,
em Fortaleza, Ceará, aten
dendo pedido de várias or

�anizçaões de cooperati
vas estaduais que queriam
mais tempo. para as coope
rativas filiadas prepararem
�eus trabalhos.
A diretoria da OCB ins

tituiu, também, um prêmio,
no valor de 50 mil cruzei
ros, para o livro ou mono-

� afia sobre o tema coope-
".! tivista que obtiver o pri
meiro lugar. Para o segun
do lugar haverá um prêmio
de 30 mil cruzeiros e para o

terceiro, de 20 mil cruzei
ros. Qualquer pessoa pode
rá se candidatar, devendo
procurar maiores informa
ções junto à OCESC, Rua
Jairo Cal lado, 21, em Flo
rianópolis. Os trabalhos se

rão recebidos até 30 de a-

-bril de 1977.

Após a alteração do ca

'Iendário ficaram estabele
cídas as seguintes datas

para a fase preparatória do
, ngresso: 31 de janeiro
de� 1977, prazo máximo

concedido às org�ni�ações
.estaduais e do .Dlstrlto Fe

deral para ouvireI!' as co

operativas, especlal�ente
.as centrais e fede�a2oes, e

.,feceberem proposrçoes: 28

de fevereiro, prazo para as

-Drganizações efetu�rem re-

ísões e as encaminharem�J
'1' 1° de

_,. OCB em Brasl Ia;

março a 30 de abril, prazo
a uma comissão de alto

f'�rel estudar os trabalhos,

21�er uma seleção de mod?
.

a
reduzí-Ios ao menor nu

� possível, passando-oslT1eJ�etoria da OCB; .1° de
j

. de 1977 a 15 de Junho,",alo
para a diretoria da

g��oapreciar os t�ab�lhos
eleção da comlssao e

.de d "unho a 31 de junlho,16 e Jpara impressão das

praz� selecionadas e usa
tese 'bu",ção aos Interessa-
4lstr'
�os.·

Fpolis. 10.11.76 - Com
vistas à fixação de palas
prioritários de turismos no

Estado, foi csslnado. às 11
horas, no gabinete do Se
cretário da Indústria e Co
mércio, um contrato para o
estudo de regiões e locali
dades catarinenses. O con

trato, no valor de Cr$
1.436.925,00, foi assinado
entre o governo do Estado,
Sudesul - Superintendência
de Desenvolvimento da Re
gião Sul e Proenstec - Pro
jeto de Enge.nharia de SIS
temas Catarinenses Ltda.
Presentes ao ato de assi

natura o secretário da m
dústria e Comércio, Sebas
tião Netto Campos; coorde
nador das empresas de jild
ministracão indireta vincu
ladas à -SIC, qeneral' Jaldir
Faustino da Silva; repre
sentante da Sudesul, gene
ral Paulo Vieira da Rosa;
presidente da Turesc, Or
lando Bértoli; diretores da
Turesc.: Cyro Gevaerd, Ro
berto Lapa. Pires e Aderbal
Scheffer; diretores da
Proentec, Ebral Luiz Teren
tini e NivairOliveira Cunha_

abertas inscrições para
ingresso na Academia
Militar das Agulhas
Negras
Fpolis. 10.11.76 - Estão

abertas as inscrições para
o concurso de admissão à
Academia Militar das Agu
lhas Negras. Os interessa..
dos deverão dar entrada
com os requerimentos de
inscrição, diretamente na

quele estabelecimento, até
o dia 16 do corrente. Pode
rão se inscrever candida
dos de 16 a 22 anos, se ci
vis, e até 24 anos, se pra
cas das Forças Armadas,
aspirantes a ofi-cial ou ofi
ciais da reserva de 2· elas
se. É necessário ter con

cluído o 2° grau ou estar
cursando a 3" série do mes

mo. Maiores informações
poderão ser obtidas na 3·

secção do Grupamento da
Leste Catarinense, à rua

Bocaiúva, n° 60.

<5uia dos liampings do�ul
o mais completo levan-

'I
a partir de novembro em

tamento sobre áreas de bancas dos dois ,Estados ,e

camping já realizado no sul l ainda do Parana. Destes,
do 'irasil acaba de ser con- quatro mil guias foram ven
elu-do. É o "Guia dos Cam- didos, antecipadamente, ao
pings do Rio Grande dy Sul Sistema Oficial de Turismo.
e Santa Catarina", que es- Ele terá 82 páqinas, capa
tará nas bancas dia 20 de em papel casca de ovo, im
novembro. Além de infor- pressão em off-set e as d�
macões detalhadas sobr:e mensões adotadas interna
ma(s de 150 áreas pa�a cíonalrnente para guias" tucampismo, o guia trará ain- rísticos (tamanho po-·
da matérias sobre mercado cket"). O preço do exem
de barracas e trailers, di- piar será de Cr$ 10,00.
cas de equipamentos, ba- O" Guia dos Campínqs
gagem, alimentação, pri- do 'Rio Grande do Sul e'
meiros socorros, para cam- Santa Catarina" foi elabe
pistas de primeira viagem, rado pela mesma equipe-de
etc. produção da revista "Pro-
Integrará também o guia, grama", uma publicação

publicado pela Editora In- mensal de circulação con
termédio, um tabelão, que trolada, que traz informa
sintetizará as informações ções sobre hotéis, restas
sobre as principais áreas rantes, eventos, etc. -sebre
relacionadas e dois mapas o Estado e, prtnclpalmente,
geográficos, um de Santa' Porto Alegre. 'É a única do,
Catarina e outro do Rio gênero no Rio Grande eh>
Grande do Sul. As áreas Sul e considerada pelo pre
selecionadas vão desde o sidente da Embratur (Em
Chuí até São Francisco do presa Brasileira de Turís
Sul, divididas por regiões, mo), Said Faraht, como a
para facilitar a escolha do melhor do País.
local procurado para acam- Foram percorridos mais
par. de 15 mil quilômetros para

Esta seleção foi feita a recolher os dados neces
partir de uma classificação sários para a elaboração do
internacional de �reas par� I gui�. Movime�tou-s� uma
camping (organizadas, 11- equipe de dOIS edltores,
vres, selvagens) e do inte- três repórteres e redato
resse que o local poderia res, cinco pessoas traba
despertar. Fatores como Iharam na arte final e mais.
beleza paisagística, interes- 12 na infra-estrutura opera
se histórico-cultural, ou cional. Ele deverá ser ma
mesmo por ser uma área nuseado de 20 de novem
de grande afluência, foram bro a 30 de março de 1977�
consedirados nesta esco- quando se estima que 200
lha. . mil campistas estarão cir...
Os 26 mtl exemplares d.o eulando pelos dois Esta

guia serão comercializados dos .

__________________ ---e-

DIRCEU CARDOSO DENUNCIA CORRUPÇAO EM
SEU ESTADO

Brasília (SDIRP) - Exi
bindo escrituras públlcas e

prometendo trazer mais do
cumentos, o Senador Dir
ceu Cardoso (MDBIES) de
nunciou que a COHAB do
Espírito Santo adquiriu um

terreno por 6 milhões e 724
mil cruzeiros, quarenta
dias depois de havê-lo re

jeitado pelo preço de 1 mi
lhão e 500 mil cruzeiros.
Disse que -o mesmo Pre

sidente da COHAB, que ha
via alegado ser o terreno
imprestável para a constru-

ção de residências. acabou
por adquiri-lo depois de ter
entrado no meio da transa
ção um amigo do Governa
dor do Espírito Santo. Re
velou, ainda, Dirceu Cardo
so que o Presidente da Re
públ ica já visitou o terreno
e o conhece, mas não co

nheée, mas não conhece a

transação.
Em aparte, o Vice-Líder

do Governo, Virgílio Távo
ra, prometeu examinar a

documentação para uma
resposta posterior.
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n sul do E ta oRefinaria de álc·
A reqrao sul do Estado

foi a escolhida para a insta
lação da refinaria, em de
corrêncla de fatores econô
micos básicos, previstos na

leqlslação que criou o Pro-
· grama Nacional do Alcool.
Entre esse fatores, desta-

· cam-se o aproveitamento
do carvão - mlneral' pro
duzido na área como' com-

· bustível para a destilaria, a
· existência de aproximada-
· mente 68 mil hectares já
cultivados com mandioca
em regime de . sub-utiliza
ção e de 110 mil hectares

· não utilizados. Há, ainda, o
· fato de grande parte dos
· minifúndios -disponiveis
não possuírem outra opção
agrícola economicamente
compensadora. A atividade
mandioqueira é uma das
que ocupam maior contín
gente populacional agríco
la com 42 mil propriedades
rurais. Deste total 20 mil

· cultivam mandioca e pelo
menos 10 mil dependem

· dessa cultura.
A destilaria terá capaci

dade de produção de 120
mil. litros diários de álcool
anidro. A área necessária

· para o plantio da matéria
prima, com base nos pa
drões apresentados pelo
,INT, deverá ser da ordem
· de 23 mil hectares. Estt-
· mando que cada produtor
: de mandioca cultive, em
· média, 15 hectares, o pro
jeto prevê a necessidade

· de engajar no Programa a

proxlmadamente 1.400 pro-
· priedades rurais. Conside-
· rando que a média da com

posição familiar catarinen
se é de sete pessoas por
unidade agrícola, quase 10
mil catarinenses participa
rão diretamente do proces
so produtivo da matéria
prima, para a realização do

· Programa.

solicita�à
palicl,al

:Eleições:
reflrço

A pedido do Juiz Elei,tofla,1 da Co

marca de Gaspar, já foram toma

das providências para 'aumento do
·

contingente tpolioial {.po'lícia mil>it>ar

e cívll), p ara os municípios die

llhota, Gaspar e Luís Alves.
· A so+icitação partiu do Del'e€lado
de Gaspar. Lauro Inácio (Laurinho).

·

e os conti1ngentes pollclais dos mu

nicíplos citados .�erã� 'l1eforç��os
cGrii·.el�t:nentos da ;umdade mlhtali

de -Itajai. ..

Os 38.400 metros cúbi
cos de álcool anidro a se

rem produzidos anualmen
te em Santa Catarina cor

responderão a 7% do con

sumo anual de gasolina no

Estado e ele poderá ser ele
vado para as refinarias ou

ser aproveitado diretamen
te para efetuar a mistura
com gasolina nos terminais
petroleiros.
OS RECURSOS
O projeto prevê a alocu

cão de recursos da ordem
de 390 mil cruzeiros a se-

rem aplicados, entre 1977
e 1979, na produção de
mandioca, sob a forma de
investimentos fixos, má
quinas, equipamentos agrí
colas, adubos, correção e

conservacão de solos, bem
como no'custeio da lavou
ra.

Esse montante foi' solici
tado ao Banco Central a fim
de ser repassado pelo Ban
co do Brasil e pelo BESC.
As garantias serão forneci
das pelos próprios agricul
tores a serem beneficiados

Serviço Volkswagen

Comercia Schadrack Ltda.
Rua Itajaí, 1373 - BLUMENAU - Sta. Catarina

LiderCh
A RECEITA DO MELHOR

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU COMERCIAL

501 A DIREÇÃO DE

TARCISIO XAVIER WIESER

éOM O MELHOR ATENDIMENTO

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

SINTONIZE

Rádio Clube spar
Música - Esportes - Notícias

L
O melhor em proqrarnação

1460 NO DIAL DE SEU RÁDIO

com o programa. _

'Para a construçao d�àl
destilaria, serão n:cessa�
rios recursos est,mado�
em 112 milhões de cruaer

ros, a serem igualmelilt�
fornecidos pelo Banco Cen...

trai, cabendo ao Badesc e"

fetuar integralmente ore""

passe dessa quan!ia � C�r
disco que construira a ,destl;'
larla e a admin.istrara até!

que surjam empresas do
setor privado interessada�
em levar adiante o empre..

endimento.

INPS CONCEDE PRAZO A\
PREFEi·TURAS

RIO (AN) - O Instituto'
Nacional de Prevídêncla'
Social - I�PS. em atendi..
menta a pedido de' prefei
turas municipais, concede ..

rá prazo de espera para o

início do pagamento parce
lado de seus débitos com o

INPS, através da arrecada..

ção do ICM. quando tais re
cursos estiverem compro
metidos, no orçamento em

execucão, com o atendi
mento' de outras despesas ...

Durante o período de es

pera, que não poderá ultra ...

passar a 10 meses, serão
computados os acrésci
mos legais devidos, para.
lançamento nas respectt
vas parcelas.

Campeonato Maei,onal
Brasília (SDIRP, - O Se

nador Otair Becker (ARE..

NA/SC apelou ao Mlntstre
ney Braga, da Educação, e;

ao Almirante Heleno N[!f
nes, Presidente da CBD, pa
ra que apoiem o esforço do
Joinville Esporte Clube no

sentido de participar do'
Campeonato Nacional de'
Futebol do próximo ano.

Observou que a Inclusão
desse novo Clube catari
nense, surgido da fusão do
América e do Caxias, já
foi prometida pela CB!).
Mas para que essa preten...

são se concretize - obser..
vou Otair Becker - -é indls
pensável a construção de
um estádio em Joinville, &
altura do Campeonato Na
cional, sendo esse o motl
vo de seu apelo às autorl
dades da Educação e do Es>-
porte. )'

I
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