
dea a
Em diversos contatos

mantidos anteriormente
com o Prefeito Municipal, e
os Diretores da Empresa

- rCl�R�U.L1CA, Instalações'lCornércto e Representa-

ções, ficou decidido que a Ireferida empresa será im
plantada em nosso municí-I
pio. O Referido investimen- .

to é num montante de seis I

í

milhões de cruzei�os ..D.en-Itre todos os locais vtsíta

dos pelos Diretores, o de
preferência recaiu na loca
lidade de Margem Esquer-

da. Dado os acertos flnals,
o prefeito Osvaldo Schnei=
der, acredita que, elJl breve,
novos empregos surqlrão
Gaspar.

::,::::.:-,:::;,:::::,----__.+._.�---:::=:=:;5

:.�i-J!-� �� ;��-�;':::. ...I �.�_. -: ��\����;:_;:___�7' __ª �_.� .. ,

��ETA: D@
ANO II - Gaspar, 5 de Dezembro de 1976 - N°.96

Assinatura

anual:

c-s 100,00

Venda avulsa:
c-s 2,00

dos e lund. estã s
moral-lados na praça,

Sequndo as informações I mesmo dando uma cober
.recebldas, por órgãos com-I tura total ao assunto, em

petentes, todos os casos I especial aos serviços dos
que foram registrados na policiais, punindo severa

.deleqacla local, não mais mente os que infringirem a

.passará em branco. Serão lei. Cheques sem fundos,

.Jevados .ao conhecimento pagos ou não, o sacador vai
Ido Dr. Eleazar Nascimento, é parar na cadeia. Nãoé na

Dd. Juiz de Direito de nos- da bom dorrrtr no xadrez.
.
sa Comunidade, estando o Deve-se prevenir.

'I i X Se e e Setembro taç
da Integração I a ia a

A decisão pela posse da gou 13 partidas, venceu 8,
'Taça da Integração Italiana perdeu uma partida para o

.de Ascurra, Campeonato Tupi, e empatou 3 partidas.
da Liga Blumenauense de Os goleadores do Tupy
Futebol Amador, será hoje, de. Gaspar: Argeu 5, Cava
às 15 horas no Estádio A- co, 3 gols, Correca 3, Didi
.derbal Ramos da Silva, do 3, Suca 3, Nego 1 e Júlio 1

,palm,eiras, em Blumenau, §ol"..
.

no encontro entre o time O préllo de hoje deverá
.do Tupy (Campeão da Cha- levar ao Estádio do Palmei

. ve A, com 8 perdidos), e ras Futebol Clube uma

Sete de Setembro, de As- grande massa de torcedo-
.curra. res de Gaspar, que estarão

O Tupy jogou 13 partidas, incentivando o Clube Indio
·venceu 9 e perdeu quatro para que o mesmo fique de

partidas. posse da Taça da Integra
o Sete de Setembr-o [o- ção Itatiana.

,Preleito ,de Lages e Gaspa
trocam ex eriências

O Prefeito Municipal de encontro de trocas de ex-

'.Lages, Juarez Furtado, ela- periências Administrativas,
borou um plano de trocas se ao debatidos assuntos

.de experiencias, entre go- relacionados à Administra
vemos rnunlctpals. Ao ser ção Pública Municipal, des
convidado para partiticipar tacando-se, um Relatório
do aconteçimento, nosso de transferências, apresen-
'prefeito, Osvaldo Schnei- tado pelo Prefeito Munici

; der,
.

prontamente aceitou, pai da cidade Serrana, Jua

I e agradecido, passará uma rez Furtado. Ao Paca, nos

-temporada de três (3) dias sos votos de feliz �stada.
t1l.3$- bandas da Serr�, Neste

.

Re U 50 d are a já encontra-se
no IRE

1 lá está tramitando no Tri- semana de averiguações.
bu?till Regional Eleitoral de resolveu negar o pedido de
Santa Catarina, o recurso impugnação por ter sido O

p r o m o v i d o pela Arena I mesmo requerido externpó ..

para a n u I aç ã o dos râneamente. Devido a não
votos da 31" Secção do Mu- anulação, o Diretório Muni
hicípio de Gaspar. cipal da Arena de Gaspar;
Como os leitores estão a entrou com recurso junto

par, a Gazeta publicou em ao Tribunal Regional Elei
sua última edição, reporta- torai, em nova tentativa da
gem sobre o tão comenta- anulação, agora da 31" SeC
do pedido de impugnação ção de Gaspar.
do resultado do pleito elei- Durante o transcorrer
torai em Gaspar, alegando desta semana já deverão
haver irregularidades na ser conhecidos os resulta
contagem final dos votos. dos do recurso da Arena, Ô'

Após convocar os repre- que poderá levar o MDB a

sentantes dos partidos de I festejar a 2" vitória do plet
Gaspar e Ilhota, o Juiz Elia-I to de 15 de novembro .

zar Nascimento, após uma

Ceval DO esporte
A equipe de futebol da Porco Espinho.

•

Ceval realizou no último O gol foi aos 32 minutos

domingo o jogo amistoso de ,penalidade, cobrado por,
contra o segundo quadro Simplicio.
do Tupy. Joqo este como A Ceval jogou também
preliminar do clássico. A formando com a mesma e ..

partida foi de bom nivel quipe na última sexta-feira'
técnico, de ambas as equi- contra Sulfabril de Blume

pes e o resultado final foi nau e o escore foi 4 x 4 um
de 1 x 1. jogo bastante animado. A·
A Ceval formou com Me- lém destes jogos a equipa

lato, Téia, Luiz (Kung-fu), da Ceval já manteve, conta..

Krugét, Perdigão, Simpli- to com a Verde Vale, com
cio, Saldanha, Sineco, Be- a qual deverá jogar nos

rado, Cascão, Anselmo, Be- próximos dias., , �
to Fuscão. Beto Laplnha.]

.

-,
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GÁZE1A DO VALE

Após os arranhões da campanha so não mais houver lugar dentropolítica, quando muitos já suspira- da casa. Assim nós nos estaremos
'\Iam aliviados ao vislumbrarem, preparando de modo mais próximonum horizonte longínquo, a calma' para o Natal.
voltar à cidade, viram-se, de repen- O que é o Advento? - Advento
!De, envolvidos num dar e receber significa "vinda solene ". Advento
de tapas e pontapés, não "políti- é o desejo saudoso da vinda de
cos

n

mas "esportivos" - no carn- Deus e da conversão pessoal em
oo de futebol. Gaspar virou man- pr�paração à mesma vinda.
cheta de jornal. Dentre as Ilei·turas da Bíblia, re-
Todos querem ganhar. Ninguém ferente às profecias sobre a vinda

quer perder. Mas ... deixemos pa- de Cristo, sobressaem os escritos
f'a lá o que aconteceu-a partamos do projeta Isaías. O livro dele é o
oara outra. Na política, após um mais monumental e o mais rico em
vai-vem cansativo de debates e re- textos rnesstânicos. Grandiosa é
contaqens, muitos aceitaram os sua certeza de fé de que Javé há
resultados. No futebol houve seme- de lenviar seu Ungido (isto é, Crls
[hanças. Não houve goleada, mas to), dar a sua salvação. Ela lhe ins
muito chute, se bem que nem to- pira palavras que também para o
dos na bola. Enfim... um lado homem hodiemo podem servir de
venceu - Vitória <:Ie Pirro. expressão sincera dia. seu desejo

O que vamos fazer agona? de Deus. Pois ele não ce� de re-
- Levantemos a cabeça. Olhe- petir: "Coragem ". animai-vos, não

mos o horizonte. Há uma luz que temais, não vos angustieis, pois
:vem surgindo. A Estrela de Belém vêde, eis aí o vosso Deus". O cãn
está apontando. Está mostrando tico do Advento, sempre impres
um caminho - o caminho da vi- sionante, que Se chama "rotate,
!l:ória onde ninguém perde - O ca- coeli, desuper ... ) rorejai, ó céus,
minha de Belém. do alto). provém do livro de Isaias.

Está-se aproximando o Natal. O Este profeta é assim um dos três
Príncipe da Paz está para nascer. personagens chamados a aparecer
É. o Nosso Deus. Traz a paz aos 110- ativamente ,na liturgia do Advento.
mens de boa vontade.

I
(CFR - A fé para Adultos, pág.

Natal é a festa da JOVialidade de 88).
Deus. Exatamente o qUe nos está Não esqueçamos, pois de ler as

faltando neste momento: A jovia- eternas manchetes dos profetas
�idade e a paz. sobre o Advento <lo Messias. para
Estamos no início do Advento. 'encontrarmos um rumo mais segu

Tempo de preparação para o Natal. ro ,e objetivo 'em nossa vida.
Esforcemo-nos para 'esquecermos Ao lado da grande rnensaqem do
.as 'rixas, .os desentendimentos, �s Advento te Natal todas as outras

3-nimizades, as apatias. 'são insignificantes. Seja também
Haverá muitas novenas pelas ca- nosso interesse dirigido m.�is pa

ses de familia da Paróquia. Vamos ra o que vem do alto le não nos

a uma delas. Ocorrerão nos dias 15 ,agarremos à terra 'Onde a' ter
� 23 de dezembro. Olhemos 'ao me- rugem tudo 'corrói 'e o tempo leva.

nos com respeito pela janela, ca- F. Geraldo Freiberger

Viacão
,

CRESCENDO PARA MELHOR
SERVIR VOCE.

VENDE-SE

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

localizada 'na Rua José HOf'Jorato
Mueller. Contém oito peças, dois
banheiros e garagem. Interessados
poderão obter Informações pelo
fone, 32-2155, ou diretamente com

Aldo Pereira, na mesma rua, n°.
145 - Gaspar.

Terreno medi.ndo 61mx70m bem
no trevo de Joínvllle, área própria
para instalação de indústria.

.

Tratar com o proprietário na Pa
daria Wanzuita, eQ'l Gaspar, Santa
Oatarina.

Vende-se:
Um .autornóvel Galaxie, ano

1968, cor azul infinito, em excelen
te estado de conservação, e de
procedência garantida. Preço abai
xo da tabela. Tratar com Marzinho
ou Pedro Reinert, nesta cidade.
Madeira
Estamos com-irando estacas e to

ras. Tratar 'na Scata - Rua Itajaí,
n°. 1691, em Blumenau, ou com Na
gib Barbieri, em Barracão.

'

Documentos perdidos
Foram perdidos os seguintes do

cumentos, pertencentes à Zl11ma
Teresa Deschamps Tripadalli: Caro'

de madeira em Nave-
Uma casa

9 x 11m com terreno
gantes, m

nt� para o mar a 5#
1Smx2Sm, fre

rto Tratar na Par
metros do AeropO .

daria Wanzuita.

CASA EM ARMAÇÃO
de mad:elraVende-se uma ca5'a

.

.

d Rua Artur Schnelder, n4i
situa a na

_

A casa tem til
Praia de Armaçao.. .'

.

ões de 6 x 10, contem seJ�dírnenso '

tr<a... tada à óleo e encon "'"
peças, pi n

....no:

se em estado de nova. Tratar Cvm
-

Boga 'na Verde Vale.Irmaos ,

Uma casa na praia de Grav�,
chalé, 7mx9m, terreno de 13x25m,.
1 ano de uso ,a SOm do mar, tratar

na Padaria Wanzu-ita.

MANICURE
P'recisa-se de uma manicure. j'.�

tar no Salão de Beleza Sul Amérv
ca, à Rua Aristiliano Ramos, e

Gaspar.

Oferta de emprego
Sylvio João Zimmermann --:- ,,,,,

dústria Cerâmica, está necessttae
do de moças e senhoras para. as
funções de serventes. Tratar dl�fY
tamente com a diretoria da Indu6r
tria - Rua Prefeito Leopoldo Scf1..
ramm, nO 115.

naira de Motorista, Carteira d
Identidade e bloco de chequea>
Quem encontrou entregar rrests
jornal, median�e gratificação.
---------

SINTONIZE

Música - Esportes - Notícias
O melhor em programação

1460 NO DIAl DE SEU RÁDIO

a
ARTIGOS E CONfECÇÕES
P/SENHORAS E CRIANÇASOfERECE OS MAIS FINOS ENXOVABS P/NOIVASGASPAR - SANTA CATARINA

IMPRESSORA GRAFICART LTDA.-
...

Rua Eurico Fontes, 50ex. Postal, 24 - Fone, 32-2168End. Telegráfico: GRAFICARTG A SPA R Santa Catarin
A PERFElÇAO EM IMPRESSÃO
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GAZETA ,00 VALE'
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Gasparenses, reclamam I está em jogo. Vamos cons-
. � fal�a d� má ?ondições da truir e não destruir. TodosJluminação Publica. Real- somos responsáveis por to
�ente, nossas redes deve- dos.
rao ser visitadas. Há tan- AS OBRAS DA PREFEITURA
tos. postes sem lâmpadas. NÃO PARAM - SemprePedidos os esclarecimen- foi o desejo de Osvaldo
10s, fomos informados, que, Schneider, continuar com
a CELESC, deveria assumir todas as obras iniciadas.
esta tarefa ... porque a re- fuas intencões, foram as
posição das lâmpadas e a melhores possíveis. Dei
manutenção das linhas, são xar que o seu municípiode responsabtlídads da pudesse ser portador de
CELESC, ao passo que, o um belo cartão de visitas:
que conserne à Prefeitura, ESTRADAS bem conserva
seria única e exclusiva- das e tratadas. Enfrentan
mente fornecer as respec- do os mais sérios proble
tivas lâmpadas. Portanto, mas, dado a falta de ma
aí está a apelação. Espera- quinários, foram recupera
mos que, Celesc e Prefeitu- das as estradas do municí
ra, unidas, efetuam a subs- pio. Citamos a estrada de
tituição das queimadas, o Belchior Baixo Central e AI
quanto antes possivel, po- to. Totalmente recupera
dendo assim, voltar a bri- das. Foi efetuado um traba
lhar nossas ruas. O bem lho de patrolamento total
zieve 'ser feito em espírito nas estradas de porto do
j;omunitário. :É Gaspar que Arraial. Está se processan-

do o calcamento nas ruas: I do com incentivos ftscals
. ,

Vereador Augusto Bedus-' da Prefeitura, a Malharia
chi e Prefeito Leopoldo Sch- em expansão e construção
ramm. Já em fase de cons- da casa própria, na locall ....
trução, uma das maiores 0- dade de Figueiras, a Indús ..

bras do atual Prefeito a tria de Confecções Nifear,
ponte da Rua Prefeito Leo- do Sr. Fernando. É Gaspar'
poldo Schramm, ou seja, a andando a longos passas
de Gaspar Grande. Muitos para o progresso.
outros prefeitos em tempos Todas as ruas de nossa
de política, sempre preme- cidade, estão recebendo
tiam a construção da aludi- visitação por parte da Pra
da ponte. E os moradores feitura. Osvaldo Schnet
do Bairro em pauta, sem- der, está procedendo todos
pre, dia após dia, meses a- os reparos necessários pa..

pós meses e até anos, a es- ra um sentido todo espe
pera r tal realização. Gra-) cial a festa do Natal. Esta"
ças ao eficiente tino Admi- mos em festas. E o Menino
nistrativo do atual Prefeito, Deus que vem. Por Isso,
os barrotes da ponte estão precisamos também prepa ...

sendo começados. E ai es- rar o ambiente para o acon ...

tá uma realizacão. Não só tecimento mundial. Será
pr.vnessas. Vamos analisar efetuada uma iluminação
um pouquínho: É ou não condizente, na praça Getú
uma benfeitoria para a po- lio Vargas e o tradiciona
pulação Gasparense? Tarn- presépio.
bém está sendo beneficia-

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

•
fA8RICANTES DO XADREZ "IZA"

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

SANTA CAlARINAGASPAR
�--------------------------------------

- ....

CAI� P STAL 45 89110 GASPA ,S� - BRASIL

d trí BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO

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

estie mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e aten endo melhor
AlF I TARI E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI

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

Zenilda do Amaral Monteiro

12
tomates maduros

ICADINHO DE RIM COM GOELA 1 nosmoscada
DE PATO 1 folha de [ouro

JNGREDIENTES: 5?1.
. 2. rins de boi pimenta do remo

1 cebola banha de porco.

-4 ,dentes de alho
... .

MODO DE FAZER: j porco. Adicione um pouco de água
Pegue 2 rins de boi, corte em para não grudar no fundo. Quando

pedacinhos, não muito oequenos. achar quase cosido, adicione t/4 de
ponha de molho em água com uma kilo de macarrão tipo Goela de
colher '(chá) de suco de limão. Pato (Adria). Deixe cosinhar p

Refogue '() tomate, a cebola e o mais 15 minutos.
alho até corar.

Coloque o rim a fritar. Quando Serve-se com pão e vinho bran.-
estiver corado (oinco minutes), co.

junte a rolha de louro, a nosmos-

cada raspada, a pimenta do reino Próprio para 04 pessoas com hã. '

op gosto. Frite tudo em banha -de 1>an� apeU�.
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Prima para a destiladÇ),
ao processo industrial. ano. J t a
A produção do material Por um período de 50 dentro de um ano. un °Pe-

d I
.

I'
- .

dias, 4.600 toneladas do esses fornecedoreg, a
e mu típ rcaçao, ou seja,

trobra's firmou contrato de
da pa te área da planta foi material serão distribuídasr,

compra e venda do produtoiniciada há um ano, obede- às empresas agrícolas
também com várias empre--cendo a projeto do INDI O Plantar, Planejamento, Téc-.

sas agrícolas. Esses CIO"....objetivo é obter, no ano nica e Administração de
tratos permitirão que ades--

agrícola 76177, 2.400 hec- Reflorestamento, e Vere-
tllarla possa consumir 330

tares de mandioca para pos- das de Minas Agropecuá-
sibilitar a operação da des- ria S. A. que, mediante con- toneladas de mandioc� PO!
tilaria de álcool, nos últi- trato firmado com a Petro-f dia, produzindo 60 mil II..

�m�o�s��m�e�s�e�s:_�d�o:_�p�r�ó�x�i�m�o�_:b�ra�'s�,__f�o�r�n�e�c�e�r=ã=o�m�at�é�r_i�a-�__t_r_o_s__d_e--á_lc_o--o_I.---------

Fpolis. 25.11.76 -- O Se- a mesma alíquota prevista
nado Federal, através da para as operações internas,
Resolução n° 76, de 22 de de 14 por cento. Assim
novembro de 1976, fixou sendo, as novas alíquotas
novas alíquotas do irnpos- são: 14 por cento para as

to sobre operações rr lati- operações internas e inte
vas à circulação de ':,erca- restaduais; 13 por cento
darias, a vigorarem a par- para as operações de ex

tir de 1977. O governo do portação.
Estado está providencian- Nas operações interesta
do a adaptação da legisla- duais, em que a mercado
ção estadual aos novos li- ria vai para nova comercia
mites. Um anteprojeto de lização no estabelecírnento
lei nesse sentido foi enca- de destino, será concedida
minhado pelo secretário uma redução da base de
Ivan Oreste Bonato, da Fa- cálculo do imposto, de mo

zenda, ao governador Kon- do a restabelecer a atual
der Reis, com exposição de carga fiscal. Um convênio

De acordo com o convê- motivos. nesse sentido será pro-
nio estabelecido entre a A mais importante alte- posto na reunião do Con
Petrobrás e a Secretaria de ração diz respeito às ope- selho de Política Fazendá
Tecnologia Industrial, do I rações interestaduais, as ria, a ser realizada no dia 7
�inistério da Indústria e do quais 'serão gravadas com do corrente.
Comércio, visando à produ- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ção de álcool a partir da
mandioca, foi iniciada a

() II'
A

distribuicão de 4.600 tone- �.
Iadas de mandioca para Para os cabelos - reflexos aco- Alega Madame Glroud que, nas

multiplicação, a duas em- breados. atuais cosinhas francesas, a mu-
RECEITA - Para deixar seus ca- +her fica Isolada,

presas agrícolas que inicia- belos rnacíose sedosos: "Afinal, ela não é criminosa pa-Tão, dentro de um ano, o Misture 1 vi-drinho de óleo de ra ficar numa ceie".
fornecimento do produto à 'rícino;

,

destilaria de álcool que se- 1 Xícara de café de Rum; • Na próxima <edição tem mals.
rá implantada .pela Petro- 1 Gema; inclusive uma receita sensacional

d C I Passe nos cabelos 'e depois de. 2 de Desmaquilante Caseiro e Más-brás na região e urve o, horas, lave-os. Pronto, egora é 'Só cara para peites cansadas 'e resse-
em Minas Gerais. enrolar, quidas.

O campo de multiplica- ATUALIDADES - Francoise Gi- Qualquer dúvida 'Ou consulta vo-

cão está localizado em roud, Secretária de Estado da Fran- cê poderá 'escrever para:

.área de 534 hectares do ça para a-isuntos femininos, lançou Miriam Rosângela Ramos Monteira

d Numa nova campanha iem favor dos Rua José Eugênio Muller, 1.310
município de Mora a 0- direitos da Mulher: Cozinhas com, ITAJAI - se.
va, também no Estado de no mínirno 12 m2 (ou seja, 3x4). Miriam Rosângela Ramos Monteiro

C Minas. O sistem� de pro
dução desenvolvido pel?
Instituto de Desenvolvi
mento Industrial - INDI -

em convênio com a CODE
VASF, é considerado pio
neiro no País, e objetiva
assegurar as manivas des
tinadas à plantação das va

{iedades mais adequadas - - - - - ----,...-..---- --- _- - - - - - - -_-
(

- ."

�------'-----------------------
A.,Gc:?RA �EUA UM CONSELHO DE UMA �ONA DE CASA �U�!E TENDE 10 S C09SAS�Nao adianta procurar, melhor que CAFE BEDUSCHI, voce nao vai encontrar.

,

GAZETA :DE .;GASPAR

De
A Petrobrás contratou

com a firma Codistil __

Construtora de Destilarias
Dedini S. A., vencedora da
tomada de preços, a elabo
ração de projeto, forneci
mento de materiais e equi
pamentos e construcão da
unidade de destilação para
a Usina de Álcool Anidro
de Minas Gerais, que será
instalada na região de Cur
velo, utilizando a mandioca
como matéria-prima.

O valor do contrato é de
Cr$ 11.648.880,00 e inclui,
também, a prestação de
assistência técnica à ope
ração da destilaria. A im

plantação da Usina de Ál
cool Anidro envolverá in
vestimentos da ordem de
Cr$ 225 milhões (destila
ria e atividades agrícolas),
objetivando a produção
diária de 60 mil litros de
álcool a partir de fins de
1977. O complexo agroin
dustrial a ser montado per
mitirá, ainda, ·uma oferta de
empregos a mil pessoas,
na região dos cerrados de
Minas Gerais.

DISTRIBUiÇÃO DE
MANDIOCA

a
Rua Augusto Beduschi, 59 GASPAR

Dando abertura a es1Ja co Iuna,

espero seja ela de gra'nde. �tiljdSl"
de para todas da ala femlml1@ �

qual é dedicada.
Fala.remos sobre vários ·asSU�

tos: Moda, beleza. decoração, �tuau

lidada e tudo que possa bem .infor...

mar a mulher -atual 180 dinâmica,

DECORAÇÃO - Aproveite a prí..
rnavera para deixar todo o amO'

biente de sua casa florido, imp�
vise os vasos - você não preçj..
sa de vasos caros para enfeitar SUai

casa - sugestão: rosas de cabe

longo fícsm .ma+s vistosas em W}F

SOs redondos, de vidro 1ranspar@'....
'te - cálic-es de vinho são ide�;s
para arranjos com flores 'miúda:J,
como rnarqaridas. Jarras para áGW
em vídro transparente são boas pa..

ra fazer arranjos maiores, de&d&·
que Ias flores não sejam muito 211..
tas.

BELEZA - Para peles claras ra�·
sombras que combinam vão .00'
verde doara ao castenho esverdes
do 'e castanho dourado.
As roupas devem ser em tom df"

azul turqueza, verde, cinza e es
qui.
Evite o vermelho, azul-marinhe

violeta.

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

EXPED ENTE
GAZETA DO VALE�
Proprtedade da Empresa'
CGC '83109926/0001-47

Diretor:
Silvio Rangel Figueiredo

Circula nos 'municípios de;::

GASPAR, Blumenau, "'hot�,....
ltajaí o Brusque.
Endereço-Sede

Gaspar: Rua Aristiliano
Ramos, 23 - Cx, Postal, 73'
Impresso nas oflolnas gráfi ...
cas do Jornal NOVA ERA, de

RIO DO SUL.
-----------

•

se

---
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GAZETA DO V'ALE

SETOR DE EDUCAÇÃO Biblioteca Municipal D.
Daniel Hostin. A Biblioteca

- Realizou-se de 22 a 27 Municipal D. Daniel Hostin
de novembro, a execucão durante o mês de novem
da matrícula em todos' os bro obteve um movimento
Estabelecimentos de 1° considerável, totalizando
Grau da rede municipal e 710 pessoas, em sua maio-
estadual de Educação. ria estudantes, que fizeram

-X-x-x- uso para pesquisas e em-

Formatura do MOBRAL. préstimos de livros. Foi ad
Aconteceu nos dias 19 e qúirido no mês por compra
26 próximos passados, às e doação, 22 volumes, va-
19 horas, nas dependências lorizando mais o seu acer
da Escola Básica Prof", Ho- voo

nório Miranda e Escola -x-x-x-
Isolada Estadual de Procó- SETOR DE SAÚDE E ASSIS
pio, a entrega dos diplomas TÊNCIA SOCIAL

�

aos alunos que concluiram - Durante o mes de ,no
os Cursos de Alfabetiza- vembro, o Setor de Saude
cão Funcional e Educacão e Assistência Social, da

Integrada Supletivo do MO- Prefeitura Municipal de
BRAL. Gaspar, atendeu c�rc� de
Formandos do MOBRAL - cento e cinquenta Indlg�n

Pedro Luiz Thomson, Val- tes, dos quais cen�o. e VI�
mar Planca, Iris Venturi te receberam auxlllO� dl

Schmitt, Maurina dos San- versos, tais como: allme�
tos, Carmem Bomsenhor, tação, atendi�entos hospi
Rose Mary Martins, Tania talares, atendimentos fa:
Aparecida Bomsenhor e macêuticos, despes_as �u-
Ernesto Censi Neto. nebres, documentação, vra-

-x-x-x- gens.
------------------

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR
EDITAL DE PRAÇA

O doutor Eleazar M. Nas"+mento, Juiz de .Direito da
Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na for-
ma da lei, etc. ./, .

Edital de Praça - Extrato (art. 687 do Códlqo de Pro-

cesso Civil).
,

Venda em' 1" praça no d.ia � O de dezembro ?e 1976, a�I
10 horas (valor da avallaçãol. Venda em 2 praça (lei
lão) no dia 20 de dezembro de 1976, às 10 horas, (a

quem mais der).
, . .

local: Ãtrio do Forum sito no. prédlo da Prefelt�ra na

Praca Getúlio Vargas, nesta cl?ade. .

.

proêesso: Processo de execuçao .mo�ldo por Hoepcke
do Comércio S. A. contra Serrana Figueiredo de Se-

bastião Figueiredo. . li bi
B . Uma destopadeira para madeira, ma�ca Tur 1-

e�s. motor elétrico marca Weeg, capacidade parana com

11: HP de côr verde.3 2

d' al'lacão' Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).Valor a av ,
.

b d 976Gaspar, 20 de outu ro e 1

ELEAZAR M. NASCIMENTO
Juiz de Direito

EUlINA L. S�LVEIAA
Escrivã do Cível e Anexos

I
SEGUROS EM GERAL

d N rnbro 534 - 2° andar - Edif. Albor
Rua 15 e ove ,

Gaspar: Sr. FLAVIO RENATO HEINIG
Representante em

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

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR
EDITAL DE PRACA

o Doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito da Comarca de Gas
par, Estado de Santa Catarina, 'na forma da lei, 'etc., .

Edital de Praça - Extrato (art. 687 do Códiqo de Pro
cesso Civil).
Edital de Praça - 'Extrato (art. 687 do Código de Pro
cesso Civil).
Venda em 10 praça no dia 10 de dezembro de 1976, às
14 horas. (Valor da avaliação) 2· Praça (leilão) no dia
20 de dezembro de 1976 às 14 horas, (a quem mais
der).
Processo' Processo de Execução movido por WALTER
SCHMIDT S. A. COM. E IINDUSTRIA contra SEBASTIÃO
ALVES FIGUEIREDO.
Bens: Cinco (5) fôlhas de Serra fitas marca

li Hudson"
em perfeito estado de conservação, avaliada, cada uma
em CrS 800,00.
Valor total da avaliacão: Cr$ 4.000,00.

Gaspar, '20 de outubro de 1976
ELEAZAR M. NASCIMENTO

juiz de Direito
EUlIN'A Lo SILVEIRA

Escriv§ do Cível e Anexos
:����----�----

Soma de votos de cada cand1dãto a vereador p/Gaspar
·ARENA Henrique Deschamps 169

Henrique J. dos Santos..... 191 Gilson José da Silva. " . . . . 93

Anton ' Sansão .

Antonis«. Sabei .

Célio G. Bornhausen .

Paulo R. Zlrprnerrnarm
(Paulinho) .

118 Rogério José Olinqer .

496 Alvir Pereira .

308 Vitor Delaqiustlna .

Osvaldo Poffo (Osva,ldinho) .

91 José P. Heinert (Dedé)

159

257,

191
210

365

Celso Huber 60 Vi1:ór,io Coradlní (Tota) 306

Marco Sabei 83 Ernesto Arnold (Pingo) 221

Manoe·1 José Venera .

Vicente Pascoal Schmitt .

Evilásio da Silva (Sabão) ..•
Teodoro Melato .

138 Erico Venotí Filho 37

265 Ursínus Schmitz 277

90 José F. Pereira (Bolão) 153

241 João M. oe Souza {Boião) 224

Santo Gonçalves 54 Ser9';'o da Silva 200

Hernarrí José Pamplona 512 Antonio Pereira (petxa) 252

Vllardlno da Cunha 340 Ronaldo Gaertner (Naldo) 265

Herculano Webe'r 358 Pedro Bonifácio Wer:ner .: 212
Laurentino Schmitt 583 Hilárto Schramm 140
Hui J. Heusi Zimmermann .. '83

Maria Terezlnha Ramos ...• 144
<Luis C. Spenqler (Cucal .... 371

252 Elemar Feliciano 211Vi·rgi·nia Ana Zjmmerrnarm .'

L d 148 l.:egenda 172, egen a .

Soma 4782 Soma 4758

M D B
4

Votos em Branco 237

José Casas

2531
Votos anu lados 114

José da Costa 247 Total , 989t

Serviço Volkswagen

Co'mercial Schadrack Ltda.
Rua Itajaí, 1373 - BLUMENAU - Sta, Catarina

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



,GAZETA, DO·· VAL-E
,

.

Informalivo daCâmara Munici�a' de Gaspar
�ECE�SO DA CÂMARA tania Sabei e Henrique
- eaIJzou-se no dia 30 de Deschamps.
.No,v�mbro do ano em curso VOTO DE PESAR _ Subs-

� ultm�a reunião ordinária crito por todos os Vereado

'G
a Camar� Municipal de res presentes na reunião

d
aspar, pOIS a partir desta deu entrada nesta reunião

,ata, e de acordo com o ar- o Requerimento N° 26176
tiqo n° 3� da Lei Comple- solicitando votos de pesa;
mentar n 5, começa o re- pelo trágico falecimento
cesso que deverá perrna- do 'Sr, ELlZEU MAURíCIO.

ne?e.r até 10 de fevereiro do EXPLICAÇÕES PESSOAIS
oroxuno ano, com a pos�e _ No horário de Explica
d�s novos vereadores, e- ções Pessoais o Vereador

lel!o� em 15 de Novembro Henrique José dos Santos,
proxtrno passado. Dentre Presidente desta Casa, in
os assuntos tratados nesta formou aos Srs. Vereado

re�nião destacamos o se- res que esta reunião encer

gumte: ra o período legislativo
REIVINDICAÇÕES - O correspondente à seus

Veread.o� OSVALDO POF- mandatos, mas que pode
FO solíeítou ao Poder Exe- rão ser convocados ex

cutivo através de indica- traordinariamente caso se

ção, a ,abertura da, ru� onde torne necessário, E na opor
esta situada a Indústrla Me- tunidade agradeceu a parti
talúrgica Turbina, para dar cipação de todos nos tra

melhor acesso ao asfalto, balhos em prol da cob-tivl

ligando c�':l. a rua Guilher- dade nesta .Casa, e p'.:::'fo es
me Sabel. afirmando o ct- pírito. de coleguismo de
tado Vereador que é de ex- monstrado por todos du
trema necessidade o que rante a gestão que ora se

reivindica, para os morado- finda, referindo-se a cada
res do local e para a firma vereador. pessoalmente,
Metalúrgica, I

bem como a secretária da
Da mesma forma o V�- Casa Sra. Veda Beduschi

reador CELSO HUBER solí- Zilinski pelo excelente a

citou ao Executivo a cons- tendimento aos edis. Da

trução imediata de um rnu- mesma forma todos os Ve
ro defronte a propriedade readores presentes à reu

do Sr. Mário Fistarol, na rua nião fizeram uso da pala
frei Solano, considerando vra externando seus mais

que o citado cidadão foi sinceros agradecimentos a

prejudicado quando do alar- Mesa e a secretaria desta

gamento daquela rua, e que Casa. Tendo o Vereador
na oportunidade a Prefeitu- ANTONIO D. SABEL feito
ra Municipal lhe . prometeu um especial agradecimen
a construção do muro e to aos gasparenses que o r

até agora, já decorridos reelegeram, e promete na

mais de um ano a premes- próxima gestão, tudo fazer

sa não foi cumprida. Estas para corresponder a con

reivindicações tiveram o fianca recebida.

apoio dos Vereadores An-
.

Fpolis. 26.11.76 - Após médico Luiz Alberto Silvei

um ano de estágio no lnsti- ra, representante da Secre

tuto de Oncologia do Ro- taria da Saúde de Santa Ca

terdam, Holanda, onde rea- tarina junto à Divisão Na

lizou estudos em Cancero- cional do Câncer do Minis-

Jogia, regressou à Capital o tério da Saúde. Além �o es-������������������_��������
'"

SC __----------------�

SAÚDE RECEBEU NOVOS DADOS MÉDICOS'
SOBRE O CÂNCER

PLÁSTICOS LAMINADOS
LTOA.-INDÚSTRIA. E COMÉRCIO DE

,.. CONSTRUÇÂO E RECUPERAÇÃO DE BARCOS

LAMINADo.S EM FIBERGLASS

CAPAS, TOLDOS, CARRETAS

Rua São Pedro; 252 Fone: 32-2021 - GRSPAR

'r, ,

rsode n trlcêo conde-
J

o os
• • •

IVOS

Ppolis. 26.11.76 _' "Cui- corpo e para o espírito da

dado com os iogurtes. Eles criança esta ligação com a

são considerados bons "all- mãe pelo leite materno, o:

mentos, desde quepossam alimento mais completo
ser fabricados em casa", O que existe e que dá à crian ....

alerta é do médico Alcides ca uma série de anticor

Habello Coelho, do Depar- poso A OMS sugere que as

tamento Autônomo de Saú- mães amamentem até os;

de Pública (DASP), em pa- seis meses cada um dos

lestra proferida na sede da filhos". Disse ainda que

Organização das Coopera- "112 crianças em cada qru

tivas de Santa Catarina po de mil morrem no Bra...

(OCESC) dando prossegui- sll, antes de completar um

menta ao Curso Rápido de ano. Santa Catarina está

Nutrição promovido pela em melhor posição porque",
entidade. segundo as últimas esta-

Alcides lembrou que "o tísticas, aqui apenas 60.

uso exagerado de conser- crianças, em cada grupo de
vantes e de corantes nos mil, não chegam ao primei
iogurtes pode trazer doen- ro ano de vida. É que cerca

ças. Apesar de ser .um bom de 37% da população bra

alimento, tem o mconve- sileira é desnutrida
"

..

niente de ser acrescido de A médica Clair Coelho"
produtos qUImicos em também do DASP fez um

grande quantidade. E ali- alerta geral sobre' USO dos
mentos com muitos adlti- medicamentos lembrando

vos, todos eles _ já está que as vitami�as e outros,

provado agora -, são alta- produtos químicos concen

mente cancerígenos". trados nos remédios po-
Afirmou que a atual po- dem ser encontrados de

pulação do mundo está a- maneira bem fácil no� ali.
meaçada: "a á.gua é polUí: mentos. Acusou 'as qran
da, o ar e os alimentos. Dal des indústrias farrnacêutl
a necessidade de uma to- cas de encarecerem os re ....

mad� de p_?sição e uma médios e até prepararem
movírnentaçao geral em muitos deles com duplze
busca da volta ao natural, função, curando e deixando.
para que �e 'possa salvar o doente cada vez pior, pa
alguma cOisa.. � �continuar vendendo seus
Destacando a ímportãn- roedrcemenrc AI' dl

cia da alimentação das
os. em ISSo."

gestantes e das nutrizes, lem�rou que dos 70 mil

Alcides lembrou que a Or- medicamentos vendidos no

ganização Mundial de Saú- Brasil, grande parte deles

de' vem recomendando o está proibida nos Estados
aleitamento, "já que é de Unidos há muitos a

de I rtãnct I'
nos.

gra�e�mpo_a���� -CUidado�om os iogurtes.,
-----

Telefona, 32-2267 - GASPAR

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Exposição e vendas: Rua Aristiliano Ramos
,
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li' GAZETA DO VALE

.

Um dos mais belos cená-I nossa vida dia-dia. Porémnos da
.

nossa região, pode- são muitos os turistas qu�mos afl,rrnar com certezas aqui, neste ponto maravique esta nos olhos dos que Ihoso, param para posarsabem apreciar ao pé da suas fotos. Nesta hora doescadaria da Igreja Matriz cair da tarde são inúmeros'São Pedro Apóstolo d� os admírado'res que coleGaspar, quando o sol se clonam suas fotos. É lindovai .caindo no horizonte, re- gêhte. Ver a' própria natufletrndo seus raios lumino- reza criar algo tão sublime.
sos sobre as águas do O sol pairando sobre asimenso rio Itajaí Açu. Essa águas para você ser mais
maravilha que ocorre em feliz. Para você sentir o

,
.

nossa cidade, quase que verdadeiro sentido da vida.
diariamente, tem uma linha Olhem enquanto muitos de
reta aproximadamente de nós, gasparenses, ainda
dois mil metros. Nós gas- não sentimos e descobri
parenses, não sabemos mos a grande obra prima
porque, jamais, paramos nautral, outros, estranhos
para apreciar a beleza natu- estão usufruindo isso aí. O
ral que o Criador nos colo- por do Sol.
ca em nossa vida. Aqui em

REPRESENTAÇÕES E DECORAÇ'ãSE
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

.

J

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

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

• •

e,01 ar a

Otíca Er esto

.

.

se. rChurr
A RECEITA DO MELHOR /

p;

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU COMERCIAL
SOB A DIREÇÃO DE

TARCISIO XAVIER WIESER

COM o MELHOR ATENDIMENTO

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

. !.�. ':.:,,''---------------�-----

•

I
--

N;"�sorteio· realizado, no Antonio Reinert.
Tupy Esporte Clube, de A todos os agrad�cime��
nossa cidade, foram os se- tos sinceros da Diretoria
guintes os premiados: do Clube, pela participação

1° - Premio: N° 03249- e cooperação que houve pa-
Antonio

.

Francisco Des- ra a presente promoção.
cahmps - Margem Esquer- - - -

da - Funcio árlo da Ind. Os formandos do Colé-
Linhas Leopoldo Sch· na: '. gio Normal Frei Godofredo

2° - Premio: N° 32970- de Gaspar, comunicam a
Não vendido. todos os que interessarem,

3° - Premio: N° 61154- que o sorteio da rifa, foi
Nelson Mondini. transferido para o próximo

4° - Premio: N° 32024- dia 18 de dezembro. Aguar-
Gilson Spengler. dem neste semana rio no-

5° - Premio: N° 46272- vas notícias.
-�----------------

·.1

3 e
Até o final da semana, Horário de funcionamento:

será inaugurada com com- desde às 6,00 horas da ma

pleto serviço de Bar e Bom- nhã até 23,00 horas. Em a

bonier, a Lanchonete Alfa, nexo, acha-se uma moder
à rua São José esquina com na panificadora e confeita
a Doralicio Garcia, quase ria contando com maquiná
enfrente a Sul Fabril, Filial rio totalmente moderniza
de Gaspar. A referida Lan- do no que tange ao ramo:chonete funcionará sob os Gaspar mais uma vez esta
cuidados dos proprietários de parabéns. Juntamente
Srs. Osmar de Almeida e aos proprietários do esta
Wilson Carlos Marcelino. belecimento.

------

•

•

Por determinacão dos mais as dependências para
componentes do Conselho bailes c-omo até então se

Paroquial de Gaspar, em fazia, o referido local se
Assembléia Geral Ordiná- resguardará somente para
ria não haverá mais bailes os clubes e festas da Pa
populares nas dependên- róquia, podendo ainda �ercias do Salão de Festas do usados para as promoçoes
Colégio

OI

Normal Frei Go- culturais que :,�nh�m be
dofredo". Não se aluga neficiar a munlclpalidade.
------------------

d's (
ftes

LIda.

C
a

OECALCOMANIAS - CHAVEIROS - CALENDÃ
RIOS· E OUTROS SERViÇOS GRÃFICOS.

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

ALTA QUALIDADE EM BRINDES
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Conferência vicentina de 'Gaspar, vaiA Conferência Vicentina ()
..

� r. a na �,de Gaspar, órgão responsá- IP ()ma � ';J Jvel pelos serviços sociais partir seus lucros. Dando a deixe ai o seu donativo. leitura do trecho escritoda Paróquia São Pedro A- sua parcela nas missas do Ela se encarreqa de distri- por São Mateus, Capiitulopostolo de nossa cidade, é primeiro sábado e domingo buí-Io. Com isso, estamos 25. Versiculo 40 à 50. Aiuma Entidade sem fins lu- de cada mês. Você ser', fazendo aquilo çue o pró- está algo de maravilhosa ..crativos. Funciona com uma' também responsável pela prio Cristo fez. Estender a Sinta a vontade de Deus:Diretoria que não medem promoção dos nossos ir- mão aos homens. Se você para conosco. Como pensa-esforços para que, os p'a- mãos. Ajude uma pessoa pretender meditar um pou- menta da sema�a deixa�neJame�tos da Obra sejam sorrir. Você pode. É só que- quinho a respeito do que mos para os amigos esteconcretizados. Nossa obra rer. Se não achar o cami- acabamos 'de expor, \j para I pensamento "Como é quefunciona. atualmente com nho sozinho, dirija-se a você decidir-se mais segu- você vai amar a Deus se;.os seguintes cursos: Conferência' Vicentina e ramente, recomendamos a não amar o seu próximo"?2-Corte e costura 24 alunas
,2-Trico 20 alunas

21-CEdrochê _

26 a I unas

f!III��-�----SOC����-::'::-A-:,.=-,I::"S""":-!"-.
---:S:::::-"",!-I\

- ucaçao para
Lar 19 alunas

89 alunas r;z;.-j:O(#§.I"+wJ'�serão as homenageadas no , --'l'-iüil__-l-,'--___.,. -...__-!i�....,
próximo dia 7 de dezembro,
com um belíssimo "CERTI
FICADO DE FREQUENCIA"
fornecido pela Legião Bra
sileira de Assistência -

LBA, de uma vez que nos

sa Obra mantém convênio
com aquela Fundação.

Continua até fevereiro
do próximo ano, um curso
de Datilografia com 40 alu
nos, em pleno funciona
mento e um grupo de jo
vens (Os Adolescentes)
-com 21 atualmente, com

tempo indeterminado.
Você já viu falar da Con

ferência Vicentina de Gas
par? Já procurou saber o

que essa Obra de caráter
promocional e assisten
cial está fazendo por sua

cidade? Quem sabe, você
gostaria de ter melhores
esclarecimentos a respei
to, ou mesmo participar?
Olhem, é um prazer para
nós, poder contar co� a

sua participação. Precisa
mos de ajuda tanto humana
quanto financeira. Dê vo�ê
também sua colaboraçao
através de uma doação na

Conta 215 do Bradesco.
A Conferência Vicentina

de Gaspar, está funcíonan
.do a 25 anos, sempre ob-
tendo bons resultad?s.
Queremos melhorar a Vida
dos que sofrem mais que
nós. Devemos esclarecer a

todos os que quizerem sa

her, que, nossos �ursos
são realizados atraves �o
Convênio anualmente fir
mado com a LBA. Com ver

bas que solicitamos aos

Deputados. Com premo- ,ções que realizamos. Com -

auxílio dos bons Gaspar�n
ses, que não deixam de re·

Mário e Elizabeth - Será no próximo dia 10, o
enlace matrimonial de Mário José Zimmermann, filho
de Dorvalina Zimn-errnann. com a Srta. Elizabeth Sch
mitt, filha de Gi�rto e Maria Cecília Schmidt.

A cerimônia realizar-se-á na Igreja de São Pedro
Apóstolo, às 19 horas, com recepção aos convidados
na sede do Clube Alvorada. Os parabens ao jovem ca
sai e aos seus digníssimos pais.

Dr. Lourival Santos - Natural de Gaspar, e atuan
do como juiz substituto em Lages, encontra-se na ci
dade, em merecidas férias, o Dr. Lorival Santos, de
monstrando sua admiração por sua terra natal e visi
tando parentes e amigos, que são muitos. Ao Dr. Lo
rival nossos votos de excelentes férias.

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE
Natal realmente feliz se faz com artigos da Al
faiataria e Loja Gasparense.
A Gasparense tem de tudo para o seu lar e pre
sentes para as festas de fim de ano.
Cristais, relógios, faqueiros, ventiladores, liqui
dificadores, Linha Inox, Máquinas de lavar, fo
gões, jogos de Panex, e na linha de tecidos, cal
cados e confecceõs, na Alfaiataria e Loja Gasparense, você é bem atendido ...
Vendas à prazo! O agricultor poderá pagar so
mente na safra.
Compre tudo sem dinheiro, na Loja do Pedro Zu-
chi. t'I I
Alfaiataria e Loja Gasparense de Pedro Zuchi.
Rua Ind. José Beduschi, 273 - Fone, 32-2270 -
Gaspar - Santa Catarina.

(7aúch()�
na

Amazônia
A Associação dos Em ...

presários da Amazônia es ..

tá coordenando. juntamen
te com Q Ministério da A... '

qricultura, a ocupação rã
cional de 500.000 ha situa
das ao longo da rodovia
Santarém-Cuiabá, principal
mente por colonos gaú
chos.
A distribuicão dos lotes

só será feita 'após sua de
marcação, estabelecimento
das parcelas destinadas
aos posseiros já existentes
e áreas para cooperativas,
de maneira a evitar-se a

possíbtlldade de fricções
no processo de ocupação.
A lavoura, a pecuária e a

atividade madeireira cons-
-

tituirão o tripé econômico
dos assentamentos. Den
tro de projeto, será estabe
lecida a existência da in
fra-estrutura necessária pa
ra a viabilização do proces
so, inclusive com a implan
tação de urna rede de silos
e armazéns para estoca
gem da produção, além de
facilidades na comerciali
zação.

João Carlos Meireles.
presidente da AEA, já está
contactando com o empre
sariado gaúcho, visando
motivá-lo para os ernpre
endimentos.

Neste domingo - A cores - Pelo 3

FLUMINENSE4,50 da tarde l \

---------

direto do x

Este é um pais
que vai pra frente.

MARACANÃ CORINTlANS

TV Coligadas Canal 3

Sempre nas boas do esporte
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