
aBrasílla - Nenhum
can-I Código Eleitoral que diz: os I.dldato el�it.o em 15, de no- militares alistáveis são elevembro último sera diplo- gíveis, atendidas as sequin-.rnado pela Justica Eleitoral tes condições:se não fizer prova de quita- - o. militar que ts/erção com o serviço militar, menos de 5 anos de 'serviconforme resolução do Tri- ço será, ao se candidatar abunal Superior eleitoral. cargo eletivo, excluido dopor outro lado, o presiden- serviço ativo.

e da junta apuradora qte II - O militar em ati-.diplornar algum militar e- vidade com 5 (cinco) ouleito vereador, prefeito ou mais anos de serviço aovice terá que comunicar o se candidatar a cargo. eleti--fato imediatamente a auto- vo, será afastado temperaridade que estiver o mes- riamente do serviço ativo,.mo subordinado. como aqreqado- para tratarA exigência da comunica- de interesse particular.ção sobre os militares é' III - O militar não ex-Para atender ao Art. 98 do cluído e Que vier a ser elei-I
I

------------------------'--------------�

e

ar
to será, no ato de' diploma
ção, transferido para a re
serva, ou reformado (Emen
da Constitucional n° 9, Art.
3).
Parágrafo único - o juí

zo ou tribunal que deferir o
registro de militar candida
to a cargo eletivo cornuni
cará 'imediatamente a de
cisão à autoridade a que o

mesmo estiver subordina-'
do, cabendo igual obriga
ção ao partido, quando lan
car a candidatura.>

Segundo a i nstrução do
TSE (n° 10.043176) os candi
datos eleitos, assim como
os suplentes, receberão di-

•

ploma assinado pelo presi.
dente da junta eleitoral. Do'
diploma deverá constar (1
nome do candidato, a indi ...
cação da legenda, sob a

qual concorreu, o cargo pa ....

ra o qual foi eleito ou sua

classificação como suplen
te, e, facultativamente, ou
tros dados a critério do Tr]....
bunal Regional E;leitoraJ,.
nos Estados. Salvo nas e

leições para prefeitos· err
quanto o TRE não decidir o
recurso interposto contra a

expedição do diploma, po
derá o diplomado exercer
mandato em toda a sua pie ..·.
nitude.

:::.:;:.";";:;::.::::.;---�...-,---...,._--- -

ANO II - Ga�par, 21 de Novembro de 1976

r e
Fpolis, 12.11.76 - Com L-10 do Lions Club de San

&) objetivo de acertar os 'de-I ta Catarina, Gil Nascimentalhes para' o desenvolvi- to, e demais integrantes do.mento do cronograma do quadro diretivo daqueleprograma I de prevenção clube de serviço, além dodo câncer ginecológico, o chefe do 1° CARS, Ernestepresentante. do
I

Núcleo Grim, e técnicos 'do setor.Central do Câncer da Se- de prevenção do câncer gi.cretarla da Saúde, Diogo necológico.:Ney Ribeiro, reuniu-se com, Também foi planejadao governador do
I

Distrito uma campanha conjunta pa------ 1

-----

Enquanto o Tupy já tem a dia 28, e já está confirma!primeira colocação garan- do a realização do grande-tida em sua chave, no Tor- clássico local, entre Tupi e
{leio da Primeira Divisão de Gasparense; enquanto o
.Amadores da Liga Blume- outro encontro quadrangu;fIauense de Futebol, em lar será em Ascurra, com

· .-dispblta da Taça Giovani Sete de Setembro x Ger
lBuzzi, o Gasparense conti- mer o.u Floresta.
flua lutando pela segunda O Floresta não vem rea
..colocação da chave. Dois lizando os treihamentos
[oqos estão marcados par� normais como �everia es:.aste domingo. Em Pomero- tar fazendo, e Isto podera

· i!le jogam Floresta x Ger- prejudicar o rendimento da
mer: enquanto em Gaspar, equipe nos próximos jo
e Gasparense recebe O Se- gos, que são muito impor
te de Setembro. tantes, se é que há in�e-O início do turno final es- resse do clube em conquis

· tá marcado para o próximo tar o título do Campeonato.

a

Assinatura

anual:
c-s 100,00

Venda avulsa:
c-s 2,00

cer
Em Tijucas, a . unidade'

móvel deverá estar no dia
6 de dezembro; São João
Batista, dias 9 e 10; Brus
que de 13 a 15; Balneário
de Camboriú, dias 16 e 17 ..

Itajaí de 20 a 23; Piçarras,dia 27; Barra Velha, dia 28;
Joinville de 29 de dezembro
a 1° de janeiro e São Fran...

cisco do Sul, de 10 a 12 dft
janeiro. Os demais roteí ..
ros, deverão ser conhec�
dos nos próximos dias.
NOVAS UNIDADES
SANITÁRIAS
O secretário da Saúde,

Hélio Ortiz. informou que
foram inauguradas as uni ..
dades sanitárias de lomerê,
Pinheiro Preto e Arrolo
Trinta. Anunciou também a,
inauguração das de Saudá
des e Irani.
---- --- - ---'

. I

ta divulgação e esclareci
mento, visando a "um me
lhor desempenho das a

ções de saúde pública de
Santa Catarina, especial
mente na prevenção do
câncer ginecológico". O
programa estabelece três
roteiros de unidade móvel
(cedida pelo Funrural), pa
ra prevenir o câncer gine
cológico em áreas onde
não existem unidades sani
tárias que atuam com esta
finalidade.

ROTEIRO
O roteiro 1, de Florianó

polis a São I Francisco do
Sul, será assim cumprido:
Florianópolis, localidades
de Saco Grande e Cacupé,
no próximo dia 22; Santo
Antônio e Sambaqui dia 23
de novembro, Jurerê, dia
24; Canasvieiras dia 25; Ca
choeira do Bom Jesus, dia
26; Ingleses e Rio Verme
lho, dia 29; Barra da Lagoa,
(pela manhã), dia 30; Lagoa
da Conceição (à tarde), dia
30; Rio Tavares e Carnpe
che, dia 1° de dezembro;
Armação e Pântano do Sul,
dia 2; e Ribeirão da Ilha,
dia 3 de dezembro.

Este é um país
que vai pra frente.

, '
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transformando em sudário de h ..

róis.

Unidos e coesos em torno <161

nossos chefes e irmanados com fi

companheiros das gloriosas Meri-
nha e Aeronáutica, sabere�,

sempre, dignificar a confiança ,

nós depositada pelo Comand�
Supremo das Forças Armadas. a.

fastando as ameaças, desvios
retrocessos que possam pesar stJt'

bre o povo brasileiro, e retardar
marcha do País para seu desfi"
'de grandeza e prosperidade, inícf�
da na memorável jornada de. 31
março de 1964.

General de Exército SYLVIO

brasileiro, seu amor a ordem e a

concórdia, sem as quais não pode
!Javer progresso.
, Meus comandados!

O sagrado pendão que, neste

momento, se oferece ao nosso

preito de afeto e respeito, banha
do pela luz fulgurante ao meio-dia,

�foi a testemunha suprema do jura-
mento que fizemos, ao ingressar
no Exército. Diante dele, neste ins
tante de emoção cívica, renova

mos, com fervor de uma prece,
nossa firme disposição de defen
der a honra: a integridade e as ins

tituições da Pátria, até mesmo com

o sacrifcio da própria vida. Assim
fizeram os nossos maiores no pas
sado que, preferindo a morte aos

opróbrios imolaram-se no cumpri
mento do dever, muitas vezes a

braçados ao estandarté querido,

Na solenidade de culto à Ban
deira, ocorrido sexta-feira última,
em Blumenau, foi lida a seguinte
Ordem do Dia, do Ministro do E
xército.

Homenagear a Bandeira, na data
a ela consagrada, é reverenciar a

Pátria n� . expressão integrada e

sublime, representada pel; união
indissolúvel do seu povo, territó
,ia e instituições.
Venera-se, nela, a terra, maternal,

seio generoso onde se abrigam os

recursos materiais, transformados,
pelo labor fecundo dos seus filhos,
em bens qua nutrem o desenvolvi
mento e o bem estar nacionais.
Honra-se, no simbolismo de sua

Imagem, a extraordinária soma de
virtudes coletivas da gente brasi
Ieira, sua ânsia de liberdade, seu

respeito à pessoa humana, sua so

lidariedade Jristã e seu repúdio
viril a todas as formas de opres
são e tirania.

Cultuá-se, amando-a, o passado
de lutas e de glórias dos constru
tores da nacionalidade que, se

meando os germes de nossa gran
deza, legaram-nos a unidade políti
ca, a integridade territorial, um só'
idioma e a comunhão de sentimen
tos e aspirações.
Vlslumbra-se, na harmonia de

suas formas e cores, ao tremular,
airosa, sobre as cidades ou' a pa
nejar, soberana e altiva, nas lon

gínquas fronteiras, o porvir radioso
de uma nação que procura tornar
se, a cada dia, mais poderosa, jus
ta e magnanima.
Percebe-se, na lição sábr; de

seu lema, a própria índole do povo

COUTO COELHO DA FROTA
Ministro do Exército

r
..

..

,

e
quadras de esporte, uma

polivalente e uma de fute
bol, e um pavilhãc - deve
rá estar concluída em ja
neiro próximo.
A chapa, única que con

corre à Diretoria da Asso
ciação Catarinense do Mi
nistério Público é o seguin
te: Walberto Schmidt, San-

tides de Amorim, Walter
Bello Wanderley, Evertol'J
Jorge da Luz, Euclides Pra ....

de, Jádel da Silva, Walmor
da Silva e Nuno de Cam....

poso O Conselho Flscal é:
composto por Ney Ramos
Rosa, Plínio Moreira e
Francisco Gottardi.

Para tratar de diversos
assu�tos de interesse da
entidade, o Ministério Pú
blico de Santa Catarina es
tará reunido, nos dias três
e quatro de dezembro. Dia
'três se-rão apresentados,
ern forma de painel, temas
de interesse funcional e,
dia quatro, será realizada

uma assembléia geral da
Associação Catarinense do
Ministério Público, quando
será eleita a diretoria da
entidade para o biênio 771
78.
Os associados também

visitarão as obras da sua
sede social, em Canasviei
ras, parte da qual - duas

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

-------------------------------------_ ....-J
I
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I
I

,
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•FABRICANTES DO XADREZ "IZA"

Cx, Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 4781499

SANTA CATARINAGASPAR

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

trialLa ro.í d
BENEFICiANDO SOJA

o

PARA o BRASil UNTEIRO
C�IXA PO'STA'L 45 89110 GASPAR, se - BRASIL

Alfaiataria e Loja GasparenseEspecializada em Confecções, Armarinhos em Geral, calçados e jóias.Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando G.aspar a crescer e atendendo melhorALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI
Rua Ind. José Beduschi, 273 - Fone, 32-2270 GASPAR Santa Catarina
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LUIS FERNANDO POlLl OÁRIO DESCHAMPS
Prefeito eleito (; Vice-Prefeito

No pleito do dia 15 de novembro último, foi eleito para Prefeito
,de Gaspar, o candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
Luís Fernando Polli, e para' vice-prefeito Dário Oeschamps.

A Câmara da Vereadores de Gaspar contará com seis vereado
res da ARENA: Laurentino Schmidt, Hernanl José Pamplona, Antônio
O. Sabei, Luis Carlos Spengler, Herculano Weber e Vilardino da Cunha.
Vereadores eleitos pelo MOB: José' Paulo Reinert, Vitório Coradini,
Ursinus Schmitz, Ronald Gaertner e Alvir Pereira.

Para os leitores, os resultados, urna por urna em Gaspar, além
dos prefeítos, vice-prefeitos e vereadores eleitos nos municípios de
'Ilhota e Luis Alves.
SECÇÃO LOCALIDADE
1° Prefeitura Municipal
2° Prefeitura Municipal
3° Posto de Saúde
4° Grupo E. Prof. Honorio Miranda
5° Grupo E. Prof. Honorio Miranda
6° Colégio N. Frei Godofnedo
7°

•

Escola Est. de Gaspar Grande
8° Esc. M. de Alto Gasparin'ho
9° Esc. Mun. de Arraial

100 Esc. Est. de Barracão
11° Esc. de Belchior Central
12° Grupo Esc. Belchior Alto
13° Escola Est. de Gasparinho
14° Esc. Est. de Estrada de Brusque
15° Esc. Est. de Poço Grande
1.6" Esc. Est. de Belchior Baixo
17° Esc. Mun. de Gaspar Alto
1'8° Esc. Est Alto Arraial
19" Esc. Mun. de Poço Grande
20° Clrue Mock
,210 Grupo Esc: Honorlo Mlranda
2� Grup 'Esc. .Honorlo Miranda
,23° Grupo Esc. de Belchior Alto
24° Esc. Est. de Barracão
25° Grupo Esc. Ivo D'aqulrro
26° Esc. Mun. de Poço Grande
27° Grupo Esc, IV9 O'aquino
280 Grupo Esc. Ivo O'aquino
290 Grupo Esc. Ivo D'aqulno
300 Colégio N. F.rel Godofredo
�10 Colégio N_ Frei Godofrédo
.320 Grupo Esc. Belchior Alto
3,3° Esc. Mun. de Alto Gasparinho
340 Esc. Est. de óleo Grande
350 Salão Par. Belchior Balxo
360 Esc. Est. de Poço Grande
;370 Colégio N. Frei Godofredo
380 Esc. Mun. Carolina,
390 Esc. Mun. Cananeia
400 Biblioteca Municipal
410 Colégio N. Fnei Godofredo
420 Sind. dos Trabalhadores Rurais
430 Esc. Est. de Bela Vista
440 Sind. dos Trabalhadores Rurais

.

ILHOTA

GAZETA, DO VA-LE,,:

f

JUIZO DE DIREITO DA COMA,RCA DE GASPAR
EDITAL DE PRAÇA

O doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito da
Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.
Edital de Praça - Extrato (art. 687 do Código de Pro
cesso Civil).
Venda em primeira praça no dia 9 de dezembro de
1976, às 1 [) horas (valor da avaliação). 2" praça (leilão)
no dia 21 de dezembro de 1976, às 14 horas (a quem
mais der). ,

Local: Átrio do Forum, sito no prédio da Prefeitura à
praça Getúlio Vargas, nesta cidade de Gaspar.
Processo: Processo de Execução movido por Júlio Sch
ramm contra Idalécio da Silva. "Bens: um motor Die
sel, luguslavo com capacidade para 10HP, de côr pre·
ta, avaliada em Cr$ 500,00. Um trator de pneus, mar
ca

li

Zegui" com capacidade para 27 HP de côr amare
lo, em razoável estado de conservação, avaliado em

c-s 10.000,00.
Valor total da avaliacão: Cr$ 10'.50'0,00.

Gaspar.Pü de outubro de 1975
ELEAZAR M. NASCIMENTO

Juiz de Direito
EULlNA L. SILVEIRA

Escrivã do Cível e Anexos

-

T. DOS VOTOS ARENA MOR

Prefeito - Hercules Geraldo de Oliveira - partldo MDB
Henrique Schaadt - vlce-prefelto

VEREADORES
MOB: Adernar de Oliveira, Anibal M. de Souza, Hercllío M. da

Silva. ARENA: Marioly O. Machado, Uncoln de A. Maes, Alvir José

Debarbi, Laureei Serpa.
L U I S A L V,E S

Prefeito - Willibald Bylardt
'Valdemlro Hess - vice-prefeito

VEREADORES
MOB: Heitor E. Erbs, Dom-ingos Melchioretrto, Ingo WitiJe. ARENA:

Erico Glelow Neto, José Antonio Schmitz, Ar,oldo João 'Marcos, P-edro

J�cob Klels.

,

253
242
246
248
229
256
285
240
236
242
251
217
288
243
279
274
158
199
190
231
230
239
184
229
275
27113
298
240
256
245
287
139
136
120
86
151
246
99
142
249
299
220
252
192

137 104
108130

119
124
115
137
143
106
112
145
137
133
184
138
130
145
101
113
68
115
121
96
120
126
136
115
123
106
93
88
110
74
50

12i:J
113
108
113 ----------------------------------------��------�--�
137
126
119
77

106
77
92
100
136
120
49
85 ------------------------------------------��----------
113
110

�------�������105
133
61
92
133

FABRICAÇÃO PRÓ,PRIA

Exposição e vendas: Rua Aristiliano Ramos

Corretar de Segluras,Blumenau
SEGUROS EM GERAl143

170
128
154
144
169
60 ��----�------------------------------,----------------
84

70 50
36 48
43 106
90 150
'77

'

21
57 81
98 143

1'81
126
97

Rua 15 doe Novembro, 534 - 2· andar - Edif. Albor

Representante em Gaspar: Sr. 'FLAVIO RENATO HEINIG

Viacão
�

116
85

145
73 111

CRESCENDO PARA MELHOR
SERVI" VOC�.
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Policiam�nto Militar RodoviárIo Estadual Inicia
N�st� V�rão cm se

'

. •••• Y.

Fpolis. 12.11.76 - Já .rio próximo
veraneio, os catarinenses serão be
neficiados com a cooperação do

.

d '
serv.lço ' e Pollclamento Militar Ro-
doviário. Ao presidi,r, na Trindade,
a 'assinatura do. convênio entre a
Polícia Mili.tar··e o Departamento
de Estradas de Rodagem para im
plantação em Santa Catarina, do
PMR, o qovernador Konder Heis
declaroú:
- "IA confiança que deposita

mos na PM baseia-se Ina tradição
da corporação e no patrimônio de

.
experiência. que leia adquiriu diri
gindo o Detran, não só na Capital

,
'

como -em todas I(IS principais cida
des catarinenses. Isto 'nos garante
o penhor 'seguro de que esta arn

pltação das atividades da Polícia
Militar, que aqora passará a poli
ciar as 'rodovias estaduais, terá pie:
no êxito".
lnlclalrnente funcionarão dois

núcleos de pollclamento rcdovlá-
. .rto: na Rodovia Jorge Lacerda, que
Iliga Inajaí a Blumenau, e na estra
da para Canasveieiras. E o co

mandante da PM, coronel Eduardo
Fortes, depois de explicar que os

policiais serão treinados na Polí
cia Rodoviária do Paraná, durante
oito dias, assegurou que no menor

prazo possível '0 serviço entrará
em funclonarnento.

E Konder' Reis salientou que
U

o

':trabalho conjunto do DER e PM

possibilitará a Santa Catarina co

locar-se na posição há tanto. dese
jada: Aumentará ,a segurança nas

estradas estaduals onde, até ago
Ira, há uma dolorosa e constante
sucessão de acidentes.· É oportuno
salientar que em breve serão en

Megues ·ao tráfego várlas rodovias
estaduais asfaltadas, e nos assus

ta que o número de acidentes se

agrave. Havia, portanto, neoesslda
de de uma posição, pois somente
o elevado número de acid�ntes na

'Jorge Lacerda justifica esta ação".
O primeiro núcleo da PMR esta

ITá sob comando do tenente' José

Hoepers, que, durante a assinatura
do convênio, foi apresentado ao

Govemador. O pessoal do Policia

mento Militar Rodov,iári'Ü é subor

dinado hierárquica. administrativa
Ia funcion'almente, à Polícia MiI'i,tar

do 5s,tado e à Secretaria de Segu
Ir�nc;>a< ,e Inf�rmações.
ASPIRANTES DA PM

A assinatura do convênio foi rea

[izada após 'a solenidade de forma

tura dos 15 novos aspirantes da

polícia Militar (13 são paranaenses
e apenas dois de Santa Catarina).

Agora, num prazo máx<imo de. seis
meses, os noV'ÜS aspir,anil!es lingres
I$íi'rão IIlO quadro de oãclats e se-

rão promovidos ao posto de Se
gundo Tenente.
A turma de aspirantes foi deno

minada "Capitão Jurandir Ferreira",
e teve como orador oflclal Romeu

Dantas, classíflcado em primelro
'

lugar le agraciado com a "Medalha
do Mérito Tiradentes", pelo Go
vernador: Na ocasião, também fo
ram condecorados com medalhas
de prata e bronze, 20 oficieis e

sargentos, respectivamente por 10
e 20 anos de serviços prestados à
PM.

Durante a cerimônia, que durou
cerca de uma hora, o comandante
da Polícia Militar, coronel Eduardo
Dórla Sá Fortes, leu a Ordem do
'Dia' que, por exemplo, afirmava':
-

•

Estejais -sempre, meu..; jo-

\/I80ns aspirantes, atentos contra o

inirniqo traiçoeiro, solerte, que nae.

�.::Iandestinidade,;ou mesmo se va-

lendo da liberdade. democrática,
procura lançar e fazer vicejar o

gerrhé da dlscórdia, lançando ir
mãos contra lirmãos, classes con

tra classes, soldados contra civis,
pobres contra ricos, íntltulando-se
salvadores da humanidade. Quais
quer meios a utilizar são válidos
para eles, desde qUe atinjam os
fins: a destruição das famfiiaa- e

da sociedade cristã: a liquidação
da democracia ocidental".
Participaram também da 'Soleni

dade no Centro de lnstruç ;o Poli
ciai Militar (CIPAM), o presidente
dia Assembléia Leqlslatlva, deputa
do Epitácio Bittancourt:o presidente

o Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI).
para produtos de origem
suína destinados à expor
tação teve sua dedução e
levada de 5 para 14%, co
mo incentivo à suinocultu
ra. A medida foi anunciada
em Brasíl ia durante o lan
çamento do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento
da Suinocultura, pelo mi
nistro da Agricultura, Alys
son Paulinelli. à programa
envolve recursos da ordem
de Cr$ 9 bilhões e .800 mi-

a
Ihões e medidas destina
das a beneficiar os setores
de produção e industriali
zação dos produfos suínos,
seja para o mercado inter
no ou externo,

O Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Suino
cultura beneficiará Santa
Catarina, que tem nessa a

tividade, uma das principais
fontes de renda, quer na

produção animal, quer na
industrial. O Programa re

presenta .o atendimento de
antigas reivindicações de

do Tribuna; de Justiça, desernbar

gador Ari p.ereira Oliv'eira; o co

mandante do Grupamento. do Les

te Catar·inense, g'8Jneral José Luiz

Tor.res Marques; o representante
do Comando do 5° Distri,to Naval,
comandante Ad'amar Moreira Cruz;
o secretár,io dos Transportes e 0-

bras, Nic�lau Fernando Malburg; .o

secretário de Segura�ça le· lnfor

mações, coronel Ary Oltveira: o

secretário de Imprensa. Antonio Al

ves Filho: o chefe da casa Mi(i·tar�
coronel Décio José do Lago; co

mandante da Base Aérea, cororref
José Pompeu dos Magalhães Bra

.sil: o reitor da UFSC, Caspar
Stemmer.

s
produtores e industriais ca

tarinenses,
.

caraterizando
se como uma tomada de
posição das autoridades do
governo federal no setor.
Além dos benefícios à

comerciallzacão de suínos
contribuindo' para a manu:
tenção da rentabilidade do
setor, o Programa prevê ln
centivos fiscais, que deve_,
rão dar 'às carcacas suínas
prodUZidas em Santa Cata
r!n�, condições de compencao nos mercados inter
nacionais.

FÁ R�C DE
ESQUA I S EMÓVE S DE FERRO

Rua Itajaí, 607 - Fo�e 2271 - GASPAR

AGO.RA LEIA UM CONSELHO DE UMA DONA DE CASA QUE ENTENDE DAS"Não adianta procurar, melhor que CAFÉ BEDl:lSCHI, você não vai encontrar.COUSAS:

Rua Augusto Beduschi, 5.9
". ". '.'..,

...... '!�",
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.w�NDE·SE

Uma casa de madeira 7mx11 m
com terreno de 15mx25m a 3 k,do ce.n�ro de Bnll3que, no asfalt�de ltajaí, 3 anos de uso.

Tratar na Padaria Wanzuita em
Caspar - SC.

ALUGA,SE
Alugl;l-Se uma casa 'de alvenaria

localizada 'na Rua José Honorato
Mueller. Contém oito pecas dois
,banheiros e garagem. Inb�re�sados
poderão obter informações pelo.fone, 32-2155, ou diretamente com
,.Aldo Pereira, na mesma rua, n0.
145 - Gaspar.

Terreno medindo 61mx70m bem
tto trevo de Joirnvi.lle, área própria
"ara instalação de indústria.

Tratar com o proprietário na Pa
'.daria Wanzuita, em Gaspar, Santa
�:;'atarina,

<Vende·se:
Um automóvel Galaxie, 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 Reinert, nesta cidade.
�adeira
Estamos comprando estacas e to

.r8S. Tratar 'na Scata - Rua Itajaí,
ft°, 1691, em Blurnenau, ou com-Na

.fJlb Barbieri, em Barracão.

:Documentos perdidos
Foram perdidos os seguin es do

�umentos, pertencentes jà Zulma
1'eresa Deschamps Tripadalli: Car-

•

I
D

85

Uma casa de madeira em Nave
gantes, 9mx11 m, com terreno de
15mx25m, frente para o mar a 50
metros do Aeroporto. Tratar na Pa
daria Wanzuita.

CASA ENj ARMAÇÃO
Vende-se uma casa de madeira

situada na Rua Artur Schneider, na
Praia de Armação .. A casa tem as

dimensões de 6 x la, contém seis
peças. pintada à óleo e encontra
se em estado de nova. Tratar com

Irmãos Bago, 'na Verde Vale .

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

MANICURE
Precisa-se de uma manicure. Tra

tar no Salão de Beleza Sul Amérl
oca, à Rua Aristiliano Ramos. em

Gaspar.

Oferta de emprego
Sylvio João Zimmermann - In

dústria Cerãmica. está necessitan
do de moç'8S e senhoras para as

funções de serventes. Tratar dire
tamente com a diretoria da Indús
tria - 'Rua I-refeito Leopoldo Sch
rarnrn, na 115,

rbeira de Motorista, Carteira de
Identidade e bloco de cheques.
Quem encontrou entregar' neste

jornal, mediante gratificação.

Arnoldo ALEXANDRE gem publicada em "A NOTI-
e

'Para nós que há anos a- CIA-6-2-76" sob o título ,"A
,companhamos a luta do sr. BAR-RA DO SUL PODERÁ
Cristiano Costa Pereira FECAR", em que são focall
!Franco) em favor do porto zados os problemas daque
.de São Francisco do Sul, a Ia localidade através de de
conferência do ilustre fran- poimentos de vários pes
cisquense proferida na Câ- cadores e moradores.
mara Municipal de Jolnvil- Em" A NOTICIA" de 221
le sobre o problema do 09176 o sr. Gert R. Fischer
Linguado provocou aquilo publicou um excelente tra

Clue se chama de impacto balho abordando o proble
pela surpreendente forma ma da Barra do Sul .

.como discorreu .ele sobre Em data de 23 de setern

" assunto, declarando, de bro deste ano" A NOTICIA"
'nício

II

não ser a f.ivor nem divulgou uma entrevista do
�ontra, muito pelo centrá- sr. Diretor do DNOS dizen
rio" (A NOTICIA - 05111176), do ele da possibilidade da
dizendo entre outras ex- reabertura do canal do Lin

pressões que
II

reabrindo o gua. Não será o entrevista-

rnguado em dois meses o 'do um técnico?
Canal da Barra do Sul será As consequencias dano-

1nteiramente fechado ...
"

e sas advindas em função do

jTlais "não vi até.aqora ne- entulho do Linguado vem

nhum trabalho de técnicos sendo deplorado tanto que

especializados ... ". é cansativo repetir.
A título de refresco men- O sr. Cristiano Costa Pe-

.J destacamos -ª,,,.rep0fta,;-\i relra deveria" se assim 0-·,'
T,

desejasse, examinar me

lhor o assunto e reformular
suas opiniões, de vez que
repercutiu muito mal a sua

defesa em favor da perma
nência do atêrro, que inclu-

sive vem aterrando tam
bém a baia Babitonga e

consequentemente o porto
que com tanto ardor o Fran ..

co defendia.

o io-
Lauro Kowalski, operário- bre a intenção do Serviço'

padrão do Estado e funcio- Social da Indústria ao Insti
nário da Agência Floriano- tuir o concurso Operário
polis das Centr�is Elét:icas Padrão, entregando a Lau-de Santa Catarina, fOI ho-. , .

menageado no Centro Ope- ro os_ diplomas �e <?pe�arJ(}J
racional da CELESC. A sole- Padrao de Flortanópolls e

nidade foi aberta pelo pre- de Santa Catarina. Flnal
sidente da empresa, Hercí- mente em nome dos empre
lio da Luz Colaço, que sau- gados da' CELESC, falou (F

dou o homenageado e en- funcionário Vanildo Luís.,

tregou-Ihe um brinde. em Participaram também das
nome da diretoria e funcío- solenidades David Freitas
nários da empresa. e Aldo Belarmino diretores

Depois, o presidente da da CELESC e o superinten
FIESC e do Sesi, Bernardo dente do SESI, Osvaldo Nu

yvolfgáflg Werner, falou so- nes.
------__.'�.4.�.+.�.•�,-..------�

Ú t i e é cio
e r es . raf: as
LIda.

DECAlCOMANIAS - CHAVEIROS - CALENDÁ·
RIOS - E OUTROS SERViÇOS GR�FICOS.

Rua Pref. Leopoldo Schramm, 455 - GASPAR - se
Fones 32-2141 ou 32-2163 .

ALTA QUALIDADE EM BRINDES

s-

Fpolis, 12.11.76 - A Pro- do corrente, às 8h30, tendo
curadoria Geral do Estado por local a ex-Faculdade de
informa aos candidatos ao Direito (Rua Este es Jú
Concurso de Ingresso à nior, na 11). Os candidatos
Carreira do Mlnistérto _Pú- deverão comparecer munl
blico que as provas esc ri- dos de identidade.
tas ,terão início no dia 27

. �:p .' .,1.
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE' GASPAR

EDITAL DE PRAÇAEdital de Praça - Extrato (art. 687 do Código de Pro
cesso Civil).
Venda em primeira praça no dia 2 de dezembro de
1976, às 10 horas.
{Valor da Avaliaçâo). 2". Praça (leilão) no dia 13 de de
zembro_ às 10 horas, (a quem mais der).
Local: Atrio do Forum, sito no prédio da Prefeitura nes
ta cidade.
Processo: Processo de Execução movido por Indústria
5e Comércio de Molas Ltda. contra José Valgas.Bens: Uma geladeira marca

II

Consul", com 9,5 pés, a
vallada por Cr$ 700',00; Um televisor marca" Voz de
Ouro", com 23 polegadas, avaliado em Cr$ 800,00 e um
jogo de copa de Fórmica, composto de uma mesa, seis
cadeiras e uma cristaleira, avaliado em Cr$ 1.000,00.
Preço total da avaliacão: Cr$ 2.500,00.

Gaspar, á de novembro de 1976
ELEAZAR M. NASCIMENTO

Juiz de Direito
, EULlNA L. SILVEIRA

Escrivã do Cível e Anexos

FURO '_ Pro�oções Culturais:..
Às 16h 30min do dia 12

último, o Departamento de
Cultura apresentou mais
um ciclo de cinema de ar
te (Curta-Metragem). Nos
filmes exibidos aos alunos
do Curso de Educação ("Ar
tísttca, Artistas Plásticos
da Blumenau, Intelectuais
edemais pessoas interes
sadas, puderam ser obser
vadas técnicas cada vez

mais avançadas, bem como
as diversas soluções en

contradas para a criação da
mensagem visual. '

,

Esta promoção do De
partamento de Cultura con

tou ainda com a colabora
ção do CLUBE DE CINEMA
DE BLUMENAU; Professora
fdith Kormann docente de
Arte Dramática na FURB; e

especialmente do "Goethe
Institut" de Curitiba, enti
dade fornecedora dos fil
mes.
EXPOSiÇÕES NA FURB

Dia 17 último ocorreu a

abertura da exposição de
ártes denominada "QUA
TRO ARTISTAS PLASTICOS
jOUATRO . PROPOSTAS".
Quatro artistas formadas
pela Escola de Música e Be
las Artes do Paraná: Laila
Tarran - gravadora; Ma
ria José I\i;endes _' pinto
ra; Lígia Beatriz Borba
escultora; Stela Schucho
vskl - escultora. A apre
�entação das artistas é .da
crítica paranaense Adalíce
Araújo.
A promoção é do Depar-

.amento de Cultura e do

, .;;
7.

Curso de Educação Artísti
ca da FURB.
LANÇAMENTO DE LIVRO
Às 20 horas- do dia 10 úl

timo, no Anfiteatro da
FURB, ocorreu o lancamen
to do livro" SEXO, TRISTE
ZA & FLORES", do escritor
catarlnense Emanuel Me
deiros Vieira. A apresenta
ção do autor foi feita pelo
poeta Alcides Buss, de
Joinville. Simultaneamente
foi inaugurada uma exposi
ção de JORNAIS CULTU
RAIS de todo o país.
A promoção é do Depar

tamento de Cultura e do
jornal

II

O Acadêmico", ór
gão de divulgação do Dire
tório Central dos Estudan
tes da FURB.
CONCURSO DE CONTOS
Patrocinado pelo Depar

tamento de Cultura da
FURB, pelo Diretório Cen
trai dos Estudantes, e li
vraria Universitária de Blu
menau, está sendo lançado
o III CONCURCO DE CON
TOS PARA UNIVERSITÁ
RIOS CATARINENSES, edi- -

ção 1976177. Os .objetívos
são os mesmos dos anos
anteriores. Mas nem por
isso ultrapassados. Sua fi
nalidade é estimular o sur

gimento de novos autores
e revelar novos contistas.
Maiores informações po

derão ser obtidas junto ao

Departamento de Cultura
da FURB, na Rua Antônio
da Veiga, 140 - Caixa Pos
tai 7-E, 89100 Blumenau
SC.

Serviço Volkswagen
-_

/

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

,Churrascaria Lider
A ftECEITA DO MELHOPl

ESPETO CORR1DO, ALMOÇO OU COMERCIAL
SOB A DIR-EÇÃO 'DE

c-

TARCISIO XAVIER WIESER
COM O MELHOR ATENDIMENTO

Bodovla J. Lacerda, 51 - Fone, 32'-201-8 - Gaspar-Se

SINTONIZE
)

Rádio Clube eleGaspar
Música -_ Esportes - Notícias

O melhor em programação
1460 NO DIAL DE SEU RADIO

Casa Olinda
ARTIGOS E CONFECÇÕES

_ P/SENHORAS E CRIANÇAS
OFERECE OS MAIS FINOS ENXOVAIS P/NOIVASGASPAR - SANTA CATARINAI

IMPRESSORA GRAFICART LTDA.-
-

Rua Eurico Fontes, 50
ex. Postal, 24 - Fone, 32-2168

_

End. Teleqráftco. GRAFICARTG A SPA R - Saflta CatadnS'"
A PERFEiÇÃO_ EM IMPRESSÃO
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, Florianópolis - Amanhã
.as 9 horas, IJO auditório do
Floph (Florianópolis Palace
Hotel), haverá a sessão solene .�e instalação da 5·
�eunlao de Diretores de
Orgãos Rodoviários Esta
duais (Redore).

.

A reunião, em nível dire
cionai, destina-se à troca
de experiências, aprimora
mento e o inter-relaciona
mento nos níveis direcio
nai, administrativo e opera
cional dos departamentos
de estradas e rodagem do
Estado.
Participarão dessa reu

nião mais de uma centena
de diretores e técnicos de
22 órgãos rodoviários e do
Distrito federal, além de
dirigentes do Departamen
to Nacional de Estradas de
Rodagem ('DNER), Empresa
Brasileira de Transportes
Urbanos (EBTU), Grupo E
xecutivo da Implantação da
Polícia de Transportes

c S
Perto Alegre - Dentro

de 30 dias serão ajuizadas
em todo o Brasil as ações
contra as empresas recai-

o citrantes que não utiliza
ram. a possibilidade de par
celamento do débito nos

'depósitos do Fundo de Ga
rantia e Tempo de Serviço
oferecida pelo Banco Na
danai de Habitação: Segun
do informou o coordenador
;geral do FGTS Edrno Lima
de Marca.

Ele informou que a arre

cadaçãodo. FGTS em seus

dez anos de existência em

todo o Brasil, chegau a Cr$
62 bilhõess 664 milhõe e

que, nos 14 milhões �oo
mil contas que o formam, o
'BNH creditou Cr$ 34 mi-

a ·arstas em C
A direcão dos Sindicatos

dos Radialistas esteve reu

nida na sede da entidade (à
'rua Deodoro, 22), para uma

exposição dos assuntos
tratados no encontro reali
zado em São Paulo e esco

Iha dos componentes da

�ele.gação catarinense que

GAZETA DO VALE

•

re
(GEIPOT) e Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô-
mico. I
Além da apresentação

de trabalhos, ·0 programa
da 5· _Redore estabelece as

seguintes palestras: "Pla
néJs Diretores de Transpor
tes", "A EBTU e o Planeja
mento dos Transportes Ur-

.

banas",
"

Atividades do
DNER em Santa Catarina",
"A Rodovia e o Desenvolvi
mento do Brasil", "Um No
vo modelo de Conserva
ção", "Programação Rodo
viária do Estado de Santa
Catarina" e'" O DER1SC no
Contexto da Reforma Ad
ministrativa" .

A palestra de abertura da
54 Reunião de Diretores de
Órgãos Rodoviários Esta
duais, que se realizará de
22 a 26 do corrente, será;
proferida às 10 horas, pelo
secretário Nisolau Malburg
dos Transportes e Obras.

Ihões e 800 mil de juros e

correção monetária. Para
evitar problemas, o banco
acionará as empresas em

débito, que apenas no Rio
Grande do Sul chegam a
10 mil.
Edmo de Marca contes

tou a afirmação de que O>

empregado optante do
FGTS tem menos direitos
do que os conferidos pela
CLT, e citou seis casos em

que a antiga leqialação não
beneficiava o funcionário e'

que, hoje, são atendidos
pelo FGTS: dispensa com

justa causa, pedido de de
missão, aposentadoria, fa
lecimento, término de con
trato por prazo tereminado
à falência ou concordata.

g aei nals
participará do 30 Congres
so Nacional dos Radialis
tas.
O Congresso, que será

realizado em Recife, entre
25 e 28 do corrente, terá
como temário básico os se

guintes ítens: obrigatorie
dade de programação ao vi-

REPRESENTAÇÕES 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 - SC

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

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

Relojoarja
Otica Ernesto

vo nas emissoras de rádio
e televisão; salário profis
sional; classificacão de
funções face a regulamen
tação da profissão; código
de ética; e insalubridade e
suas implicações.
Atendendo solicitacão

do Sindicato, a Secretária

para Assuntos da Casa Ci ...
vil, expediu circular aos

órgãos do governo dispen
sando do ponto os radialis
tas, que são servidores es

taduais e que, comprova
damente, participarem do
Congresso Nacional na ca ....

pital pernambucana.

Tornei de � tebol
ele campo em

()
o Clube Estrela Verme- ria do Estrela Vermelha.

lha, de Gaspar Alto, está competindo a troféus.
promovendo neste domin- No local haverá comple
go, um Torneio de Futebol to serviço de bar e restau
de Campo em seu estádio. rante, e a diretoria do clu
Diversos clubes estarão be anfitrião convida a po
presentes, atendendo con- pulação em geral para pres
vite formulado pela direto- tigiar o acontecimento.

Ca O ac· ai d lubes
Prossegue hoje a sétima tíans x Internacional. Em

e antepenúltima rodada 8elo Horizonte, o tricolor
das finais do Campeonato carioca, o Fluminense, en
Nacional de Clubes, que frenta o Atlético Mineiro,
teve um jogo realizado on- um dos grandes clubes co

tem, entre Portuguesa de tados para a conquista do
Desportos e Caxias. Para Campeonato Nacional des
o Rio de Janeiro está pro- te ano. Os demais jogos
gramado o clássico, entre programados para hoje são
Vasco da Gama e Flamen- Grêmio x CRB, Náutico x

. go; enquanto em São Pau- Guarani, Ponte Preta x Pal
Io, estão reunidos os lide- melras e Coritiba x Bota
res do Grupo "O", Corín- foqo.

••

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



Embarque de Petróleo
f!-. Petrobrás realizou o via tanque "Aracaju", dapnmelro carregamento de Frota Nacional de Petroleipetróleo produzido na Pla- ros - Fronape, cuja capataforma Continental adja- cidade de transporte é decente ao Estado do Rio 26 mil tone�das.G:ande .do Norte. São 180 Este primeiro carregam" barrls produzidos pelo menta de petróleo do R�,Campo de Ubarana, desco- Grande do Norte seráberto em 1 �73 e que entrou transportado para o Terrnl-em produçao em Junho do .

,

corrente ano, através de na! da. Petrobra.s e� Car
uma primeira plataforma de mópolis, onde ficara �rn:aaço, com cerca de 3 mil zenado

� �ara_ po�ter�orbarrisldia. transferência as refinarias
O óleo produzido nesta nacionais.

primeira fase do Campo de O esquema definitivo de
Ubarana está sendo 'arma- produção da Bacia Potiguarzenado em um navio-clster- prevê a instalação, na área,
'na - o "Epitáclo Pessoa" de mais três plataformas
- com capacidade para es- de concreto que terão a catocar 53 mil toneladas do pacidade de perfurar os poproduto. O carregamento ços de produção, extrair oestá sendo feito para o na- petróleo e armazená-lo.
----------

Frei Geraldo Freiberger
Dia 22 de novembro de 1976 o

Clube Musical Sãó Pedro irá inau
gurar três novas dependências
construídas nos fundos do Coreto
da Banda.
Estas novas dependências terão

as seguintes f-jlnalidades:
Uma sala .03 Estruturação Musi

cal; uma Sede Social e outra para
Secretari-a. Além dessas finalida
des específicas as salas a senem
ijnauguradas prestar-se-ão para' o
Convivi um Musioal.

.

Teremos, dessa maneira, depen
dências aptas para aulas de músi
ca, tanto para a Banda - Côro -

Harmônio. A locallzação da nova
construção está em ,lugar bem ade
quado, pots fica afastada do ruído
de motores de automóveis e 'Ou
tros, pois o estudo musical seja
ele instrumental 'Ou vocal, especial
mente em aulas de vocalise e 501-
fe]o, requer silêncio e tnanquíüda
de.
Podemos afirmar que o dia 22 de.

novembro marcará um Inovo avan

ço no aparelhamento do Clube Mu
sicai São Pedro como também do•

Côro Santa Cecíli-a e, por que não
·

dizer. da pastoral da Paróquia. O
·

que esperamos par:a o futuro, é o

.elemento humano, 'isto é, novos

músicos que partioipem da <Banda
ou do Cõro, Saibamos que o ele
mento humano é o ponto nevrálqi
co de tõda -atividade humana,
O povo de Gaspar está ciente que
o sacoíticlo desempenhado por cer
fl:as pessoas da comunidade paro
qutat em manter ,em bom nível o

Côro e a Banda, v-isam única e ex

oIusivamente manter Ie melhorar a

pureza do culto litúrgico na ligreja
e promover a cultura e a arte mu

elcal antne o povo gaspal"ense.
Não podemos descer de nível ar

tístico. O bom canto e 18 boa mú
sica 'instl"umental que realmente
tem valor só Se conseguem por
meio de muitos ensaios IS estudo.
Não se melhora uma música au

mentando o volume duma caixa a-

---------
/

cústlca. Não é a bass de sons es
tridentes e gr-itos que iremos edu
car nossa juventude e nem louva
remos a Deus se listo for 'introduzi
do na igreja. Gritos e ruídos deve
mos deixar para 'Os trracíonais.
A Igreja que procura 'levar o po

vo ao verdadeiro culto a Deus 0-
rjenta os fiéis para que prestem a
Deus urna oração e oblaçã-o pu
ras. Ela recebeu de Cristo a in
cumbência de pastorear o rebanho
de Cristo. Isto significa que deve
evitar que os <cristãos se afastem
da verdade e caiam na heresia. Em
todas <as cerlmônías rellqiosas de
vemos cuidar da ortodoxia. Não
podemos permitir que elementos
opostos aos atos ',litúrgicos enfei
tem a celebração. Não se pode,
por exemplo, executar 'Uma música
que incita para Ia. vingança, pois '8
mossa fé ensina o perdão. Também
não se pode cantar durante um ca
samento cantos que enalteçam 00
divórcio ou o amor livre ou qual
quer outra coisa. que não esteja H
gada à celebração 'litúrgica. A mú
sica durante o casamento 'ÜU du
rants qualquer outra celebração I,i
túrgica deve ser sempre adequa
da à ooaslão. Seja, no mín-imo, mú
sica neligiosa, tanto 'na 'letra como
na música e tenha 'ao menos um

pouco de ar-te.
Que o ensejo da i,naugur-ação de

novas dependências pana o pro>
gresso da arte musicai em nossa
Comunidade, conscíentlze a todos
do -dever que têm iem zelar para
que o canto e a rnúsíca ocupem
seu verdadeiro 'lugar. Não sejamos
omissos. Não seiamos mudos. Can
temos. Peca quem canta melodias
'imorais. Peca também quem não
canta 'nada. Peca por omissão. In
felizmente o grande pecado de
muitos que vão à missa é a faJ;ta
de vontade ,de participar no canto.
Por que não obedecemos o que nos
diz Deus altravés da Escritora? -
M Cantate Domino Cantioum no
vurn". Cantai a Deus 'um cântico
novo!

Exposição 'de Orquídeas
O Círculo Orquidófilo de to pelas coisas belas da n

Brusque, cumprindo seus tu reza e promovendo ta
objetivos, está promovendo bém a cidade de Brusque
mais uma exposição de or- pois a exposição, face
qufdeas e flores. A soleni- carinho que recebe em s
dade de abertura, com o organização, já merece ar
corte da fita, ocorreu sexta- to destaque entre similare
feira última, às 19h, no Pa- do Estado.
vilhão da FIDEB (fundos). Os promotores aguar...O encerramento estâ pre- dam uma intensa visitaçãovisto para o próximo dia 23 à exposição. que oferece'às 20h. J

uma gama de cores, além
A iniciativa é fruto do de contar com os mais be

idealismo e entusiasmo los espécimes de conheci'
dos associados do Círculo, dos orquidófilos locais et
pretendendo motivar o gos- de cidades vizinhas.

Embaixada Felicita
O embaixador da Repú- chaft (SOCiedade Nova Páblica Democrática Alemã, tria), uma instituição ínte

enviou, na última quinta- ressada na preservação d.feira um telegrama de feli- cultura germânica no exte
citações à Casa do Artista rior, através de contatosde Blumenau pela exposi- com descendentes de írnt
ção de gravuras que ora grantes alemães, e já esti ...
vem realizando em sua se- verarn em exposição na cí
de, aflrrnasdo que iniciati- dade de Berlim, de onde fo
vas como estas só virão a ram enviadas à Blumenau.
fortalecer e engrandecer o O presidente da Neue
intercâmbio cultural entre Heimat Geselchaft, Hans
os dois países. A mostra, Peter Minetti, manifestou
que reúne, trabalhos em li- se em diálogo com o blu
to e xilografia. de jovens menauense, Alfredo Wi�
artistas alemães, está a- lehlm, que recentemente
berta diariamente no horá- esteve naquele País, viva
rio das 14 às 21 horas, e se- mente interessado nas atl-
'gundo o presidente da Ca- vidades culturais de Blume
sa, Luís Treirweiler, vem nau, prometendo empenhar-obtendo boa visitação. se no sentido de estreitar"As 39 gravuras que se sempre mais os laços de
encontram expostas na Ca- colaboração entre' a Casa
sa do Artista, foram doa- do Artista e a entidade quedas ao acervo da entidade preside.
pela Neue Heimat Gesel-

._
�
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A Sra. Maurina Alves dos querda de Gaspar, e esta éSantos, esposa do Sr. Au- a quinta gestão da Sra.gusto Alves dos Santos (0- Maurina. Das q atro priperário), deu à luz no últl- meiras gestações, sobrevimo dia 19, na Maternidade ve apenas o pequeno A ex,Nossa Senhora do Pronto atualmente com ois anosSocorro, desta cidade, às de idade. Agora. com a vingêmeas Rosangela Apare- da das gêmeas, Alex gacida e Rosilda Aparecida. nhou duas irmãzinhas. SeO parto foi normal e ve- os demais filhos do casalrificou-se às 17h. estivessem vivos, a famíliaO casal é residente em agora contaria, i cluindo os
Poço Grande. Margem Es- pais, com oito pessoas.
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