
as ar
semanário de major eira !ação DO Vale e Litoral

Cp
/ Silvio Rangel de Fipeiredo - Diretor .

GA.S�AB (\S,O)' ...... '5 DE MAIO DE 1979 - ANO V - No� 211

Cr$ 5,00 - Anual: �r$ 2(}&,08

- -

O e
..

. -

as ar
�-

�.
- .... ' -

P::;�::�:o:d:=::t::::; :=,ll::� :::;:epen;:t::a:.f:r::; - re1Vlfl Icoli
-

-'-O.....-.-.;..e
pessoas, e com a presença de ex- Cecilia dosSantes P91li,'mãe .do��e�..( .:

pressívos lideres 'oposícíonístas, foi feito Luis" Fernando Poll], '.' e Maria�"�
_

"ina'\lgurada, segunda-feíra ultíma, Elíse Desehamps, mãe do Vice-Pre.

as 2�O horas,' a "Avenida das Comu- feito Dárío Desehamps, l ,;mo :atr:a:.

llidades", oonstruida, pela' Prefeitul',l, ção. especíal.. P3-ra, ,o
..gran.Je _' P"�� f�C�'

Mu�icipaf de Ga�âr com a ",colclbo- presente, 8dlres:entojl...se-a 'E.sc,��:�a�·:
•

ração do povo' Ido munícípío e de to- Samba "Protegidos da Prlncesa",' de
" ,

','

o prefeitó de Gaspar,:' �"Luls Fer..

do O- Vale do Itajaí� "Entre ,'ºytros Florian6,polis", a, qual, após as' evo- nando Pollí, 'entregou dia 30' �ttimo,

lideres poJiticos, estiveram presen, Iuções, proporcionou um show à. �pa.r..
,,·,ao Gov:e.�nad()� Jo.rg� -', Bornhausen,

_. ','. .' " ',' _ � "Bl1.unenay, um memorial, cOJ1�n ..
tes, os Prefeitos de JoiilVilIe, LUIS' te com sua bateria, em frente ao d' ..'

rt tes .. di-·,

. ,

. 'o as., mal� unpo an �� relvm ca ..

Henriq�e da SÍlveira e' de Blumenaú,
.

palanque, empolgando todos os pre.·� ções do povo gasparense, O p�efeito�
"

.
. �

-

-

"Renato de Melo Vianna; O' Senador sentes a essa verdadeirá festa .de
-

em seu
o

memorial, agrupa as neees-

Jais'on Barreto- e súa sl,p!ente f,hlr- confraternízaçâo que mareou a 'COll... sldades de .Gaspar em - quatro .see,

l'ltft1! nonato q'ue- representou 'no ato .'

_

.' ções,:. a) - obras .e :;serviçÔ$-, publicOSi
,

;
"V" ", ,

' &
, eretízação de uma obra . -re�lZ&da, "

b)
· t·d ii munl i i )

a Preteítura, êle liagesi os Deputados
'

" --a-p'olO.:& en 1. a. "es" �", c pa Si;.- c

.por toda uma eomunídade, nijma, ,.
apoio .a "prQ�tos de Interesse com�-

.

:...
.' I Jlitário;, e d) a,poio a pro�tos 'da,

de,esforfO. ·(Le, a,,,,- -";'.lt"·' J' B rnha
.

mi
,

'

'
'

IPre�Ç.l v,a. orge' o' �sen exa ,.;.

"noue cada: 'projeto em separa.do" j;e
.�dind� -ao-preféito qne' 8&:dirigi..qe dI-

Oesar Morlitz'e 'IA1vàro Correi&.; Pe

dro
>

Ivo ':Campos, também;' de Joln- "Yerdad�iFa-uníão '

,

'vIlle, 'e
'

outras _.autOridades. A fita 1-' na página, 2).

,: A' Funâa.ção 25 de Jl11ho, da �re
.' ;�"���'·�·feitun. MlPlWpaJ..::-- � JoinnIle, pro-
-}[ •

�

_.

"..

•

�

\- I

�' ,},:-,>-� �'·",moJe,:_;a'�p"�t,ti_r:·��-hPlho d� corrente"

-

mental da, própria. 'e F��9, em

Joinville, com fornecimento de 1101-' c':,

J)eda.gem e &llmen�! OS illteres- /

:.••q,; �.�.8érie de, ÇUl'1iOS,�,: com a fi- sados _poderão procurar maiores in-

�1idade' de preparar·'-pe8soal para o formações e i."Crever-se Posto

atendiJ.UeJito nii" área' "de pécuárm,:�
�:,�açlo" a. PreleitVa •

vaéiDatcloRs, "ill8éDiln&dDte8. )'••J-- .'

�_'�. �r',' tWaíPt8OioVl�";,·'..�'aaiJR&l,.,e� *lpal.de Gaspar',.té o dia Bt ele,

" -�.���� ·';',o.��CÍl_ �"����, �esperj- malo.·
'*� '-d<:-'

- ..- _.
-

.

'

.retamente ' _& .eada..secre,tárJo ,� Es.,
.

.. .

_.

� -

-
= .

__
'

':=:' ,- ,- -�,;-

tado, Na, oeasíão, foI confirmado o

31t�ndime1)to� de� al�s'-�i*dic�
"

çÕes�, co� '�ec�PeraçãO :'" de' �oIâs'
estaduais e implantaÇão,·-: da, 'Escola
Básica do,Bairro,Bela ,Vista ainda" nQ < -. '

.
"

corrente ano,' bem .

�omo, ,--iD1!planta� .,

ç�o" d� �se�la �ási�a do�,lJarraç40 ,i' _.

pa�tir '.��,1980;'�ns�laç� 'da ��D-��'
:<f

,,"'.r : _ _._: - .>.-"-_ -.'" "-.J • -""õ. -

ela" do BEBe' em Gaspar; dentro de'
DO máxim� 'Í20 diaS;> seg'nndo lDtor:"
moú ;""0' prõ-prio,.::governadºr;

,

dragà
rem do ribeirão poço Gr�n4e, e.� .,

.I

.• '.
outros 'beneficios para o municípo.'
(DetaUt�-.Da; �tlma_:,��).

"
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Com uma grande concentração po

;p�lar, que somou mais de cinco mil
-

-

pessoas, foi Inaugurada, segunda-fel-
-

I"� ultima" .as 20 horas, a"Avenida

das Cemunãdades", construída
- .

pela

,-�efeit{�Ta ;lWuniCilpal de Gaspar, com

a colaboração do povo do município e

de todo o Vale do ltajaí. O ato de i-
-

aa!!guração- constit�iu-se em verdadei-

ra f'�� tte, confraternização e _
reen

contro de espressívos líderes. - oposi

elontstas, como LUis Henriqiie da' sn..

�veira, 'prefeito- de Joinville; Renato de'

Mello Vianna - prefeíto de Blume,
.'

nau; -

Senador Jaison Barreto; .suplen,
,

-

.te· _'4e-senad�r, 'Shirley, Donato, repre-
.. ..,

- �

sentando a. munícípalídade ,Ia,gean3t; _

-

'

,

'Pe4t:o I�o Campos de Join-viHe; De�
-

put�dlo 'César Mort�z; Deputa,� Alva-
,

'ro '��\r�:ia; ·.-Luis .Fernando p,õlli�' pre- .:

fei� d� Ga:spar,' e seu viée Dário

Déschamps; além de todos os vereá,
, ,

dore's -da Oamara Municipal gasparen-

'Se, tendo à frente seu presidente, Luis

furlos Spengler.

iE mais':' 'Oswaldo
.

Schneiderj .repre-.
�

- ..

- <

aentantes da Él-�o(f;' I)umhiaç�o,;' rei- .

..

-

-
- ,...- -�.

.

-

.

tor da FURB, J�sé;''-'a_f��r; '4Jjr. Ar...
o

.' •

.;-_.
_

_

-'!
_.

•

_.
,..-,

lindo Bernard, ,diretor
.

da 'Fàculdade
de Direito 'de Blumenau; Dr. Val�"tlr.r

Beduschi, representando a Comissão
,

Prô-Calça.m�nto, ,entre outros.
, "

\
J

Apesarr'_ 'de convidado reiteradas V\1�..

,
.'

zes, por 'ofício, por telefone e a-té mes-
. ._

'.mo pe��aI�ente, quando da aY,lli�u�

'. eia concedida. naquele mesmo dia, em

,

-

Blumenaú, a, Uma comitiva ® Muni-
,

.

�ipio de Gilspar, . o ,Governador Jor-

ge
- Konder BOrnhausen não compa ...

,

receu aos atos de inauguração� d�vldo
,

& compromissos assUmidos. anterior-

_ -mente, .em Bli\menau e Rio dQ Sw.
':>- -. - --

_ 1
A ina.ugv.raçáo começo� no horário

mareado, com os pronuneíamentcs '. teria; após as evoluções
,

da escola,
,- ,

das autoridades, tendo falado primei-

ramente o,Dr. yalmor Bedusehi, em

,

. realízado um show à p;irtr, em frente

ao
_ palanqu., onde esta- f'l postadas

seguindo C!,Q p;1!O nunelam ,.".tos:'l -e nroxímada-cent ('1it�;:'" +' "-'-�- �-.. -;
_

''''O''V 'LO "". eu_ <

(10 pr -

_
.

p' � .&...LJU!;a.\.�4,_ > - -.:;"ui\ ->#..;ç ai, '," 1, .i>n,ela.�no-.s.-
- ,

feito de Blumenau e de outros líge- - te, a Avenida foi do :'i?,T·($..� .', e no fi-

res oposíeíonístas," todos
-

enf�-\li:l�ndo c

a grandíosldade da obra, iniei,aç1a a··
.

tra......és de Ptffia campanha envolvendo:

toda a população da região e conclui.

da pela Prefeitura, que fez, da obra um

.

bou caindo na foli9
-

A i'i';!,,',>j'õ'''' '_'-<Jl,nqo na.... 4. _:AV _�. ..._ t. � &... " ��� _

.-

-da '.d�ixou a desejar, aes s:�mbístas e

ao público presente, po�s são .Iumínâ-
-

rias especiais, à base de 'mereurto --e

eompromíssr, de nra, para. com toda
.

sódio. Por' sinal,,'a Prefeitura de Ca

ar comunida e. pos Novos já solicitou informações
...

administração local, a respeito e

A fita inaugural fo· cortada pelas

sras.� Maria. Cecilia -dos Santn.� PnlIi,

ntãe do prefeito, e .I.: aria, � Des

champs, mãe do vice-pre�eifu.

novo tipo de iluminaçã.o, pois re �n-

de tambem implantar o mesmo sís-

tema naquele munic,ipio do P analoo.

UM ·S,HOIW DA ESC041\ DE SAMBA

Embora· chegando .UDt POJIOO atra

sa,da,
;

devido a� pr.oblêmas na mwen

a "Gas,par (iÚn pne� eslotiro!I, duran
te -o·· p�rcyrso), a Escola de Samba

�

"Protegidos da Princesa", tri-campeã
do Carnav�l de Florianópolis, propor-

Em seu discl';,rso, o
-

Prefeito LuIs

Fernando ,PoUi fez questão � agra ..

< ,

indist,intamente,:decer ,a todos, que

doeram sua. parcela. de contribuição pa-:
�

ra a. concretização da "Avenida das

operários e .povo. em geral, "que 'dil"et&

6U indiretamente eontrlbuíram pa.ra

_ este .empreendímnto coml�tári�"; �ez
refereneia especial ao Prefeito

-

Rena-
-

-

to'Vianna, e B um-enau, "que desent-

pe à

in nstria e c ereío de Blume�a�
,

'

ionscíenttzando-os os benefici6s'.!:-q�
esta Avenida ilm trazer também a e

les"; agradeceu ao vigário ,local, Frei
Geraldo Freiberger, "pela participaçã
c apoio qPle n s tem dado par� a- 'CD

cretízação de nossos objetivos"; à, Co

missão Pró.Calçamento, nas pesso

do Dr. Va!mnr Beduschi, Nagi� I$a -

bíerí "e todos os demais eomponent
-

que co-m eles trabalhàram na cone! -
,

'

são desta obra": à. Televisão ·Ca,ulil

de Blnmenau, TV Cultura de FlurI -

nôpotís, J'o�..... de Santa Cata -.&.-O

•

....._

� ta.do"," Correio do p�

"Gaze , {) yale" que, "quando soí ..

i a 0_, ....empre estiveram ao

gando e in'centiva��')
..,

e todos para que esta
c eg SSe 110 '8e'11 término"; e

bé às emissoras Ide rádio, "se

e ores e funcíonâríos com o se:

oio constante: Rádio Clube de

,Pa- ; Rádio N�reu Ramos; Rádl.

TIS ra; Rádio Clube de Blam�......... �..a

Rá-dio ...\lvorada, e Sociedade

.
11

-

Bhimenan"; agradec,e11, ainda,

funcionários 'e o.perários _

,da. m·
.
-

,

-
'

,lidad-e, '"'pelos serviços _ que p!es a, ....

à nossa campanha ide 'l1avimen .zá

e, finalment�, ao Jtib; Eleaza

..l�ascimento, qüe.· atuou. até re.L."L.'L-"-"

mente, à frente t? Cómarca. de

_ par, 6 qual?sempre, deu

CQmunidades" : autoridades, prGfissio-
.

'

�buição" esPô�ianea -

ê'
. deSinte

clonou aos pr�enteS um verlh-deiro

show de'"sambá, e eores, �Bdo-a, b&- -'�' naisliberals, com�Niantes, �us.tri��; __ ,
,:\ este e�preendbriento com-

o

.' r
-

� �
-. •

-

.• ,?,,-_ ...z._

--J"� ", ..... r'�
'.110 .- _'• .....,_ ",'

Í� .". -...-
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o deputado Adernar de
'Barros Filho, da Arena de
SP, . requereu a formação de
Uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para apurar as

:causas' do' crescente empobre
cimento dos Estados. e dos

R F,1\Tn�, F T'\lPT. Ar Ã,f)

o eco-nomiSta Wa.her· Berelli, do .

-

-I)IE:ESE, de S. Paulo, afirmou que

- we��flação não é simples al".mento de

'.Ilreço'�. Para ele, a inflação é ·tam-· -

'bém um Iprooesso de redistribuição de

'irenda..
,

- A explica-çáQ é das mais simples� e

�também .das mais verdadeiras; os se-
. \

..·tores qUe podem reajustar seus p,reQ.os

:'8 curto prazo �vança,m sobre as ren.

-

4as fixas,
.

princip,alm.ente dos asSa!a,·.

-riados e aposentados, cujos rendimen-

-tos mudam apenas .de ano a ano.

Trata-se de uma nova �orma, de

ouueo
encarar a inflação, ou de lhe mostrar

Mm aspecto pO�J(co conhecido e d,eba

tido do fenêmeno,

ríal,

� preciso encontrar > ?1tros - bodes-
r

expiatórios para a irifI�ão; qUe não
-

_

apenas os salários.

IMPA_SSES NO

PROGRAMA

NU·CLEAR

.

O acidente da usina nu

clear; da Pensilvania fez re

tomar o debate nacional so
bre o programa nuclear bra
sileiro. Esse: programa. foi
formulado em 1974, -no pe
ríodo do, "milagre", da eufo
ria ufanista, é estava inseri
d,o no projeto de um Brasil
potência no fim deste século,
pois-se acreditava que até - o

ano 2.000 se poderia manter.

NELSON WEDEKIN.

.

-

pontos e questoes, como as

de outras fontes de energia,
menos arriscadas, mais bara-

Há o argumento de ter o tas, mais compatíveis com -

I •

d
"', d·'paIS que se apropr1ar

-

e tec
--

os recu-r.sos alIe temos a lS-

nologia nuclear, e, desse mo-
� posição, ou 'o problema do

. do, escapar das presas dos lixo atômico. que' precisam.
for necedores quase ex- .:UC"l-' ser aind,;1 �h0r'rl1dos e o fare"
vos desse -tipo de tecnolog:a. mos na próxima semana.

taxas elevadas de crescimen
to.

( ......"a.

"

.. -,
-

, '

l\'j as nao e o que esta acon-

tecendo com o atual pcvgra
ma.

A .tecnologia vem prOI1 i:a:
.

(ta Alemanha. Os técnicos
,

brasileiros envolvidos nf) pro
-

- - -

gr ama nao estao, certamente,
é\t-�.quirindo o domínio ·deec
nologia nuclear,' na medida '�

orofundida exigidas nara a
L . �

implcmcntaçâo .independente
de futuros- projetos.

.

Outro argumento para a

s.doção do programa é o. de

que ternos que pesquisar a e

Xlergia nuclear porque I���Õ
1 ernos petróleo, e que meSlTIO

q,ue tivésscmos.: ele um dia
. . -

termmarra, recurso nao re-

novável que te Mas matérias

primas para' a obtenção de e"
•

nergia nuclear, como o ura-

nio ou os combustivel para
os reatores de água leve pres
suriza a também são recur

r > •

sos esgotaV�elSe

Há uma série de outros

. ,

CEVALagro industrial s.a.

.

Industrializando Soja para o Brasil com Matriz

em
'

Gaspar. Filiais em Campos -Novos" Chapec6,
São �1i

_

'�eI D'Oeste, Pinhalzinho,. Xanxerê, Gll,a-

rujá do St11, São Francisco do Sul e Capinzal.
,

e

i

_

Os melhores loteamentQs de Gaspar. Oferec.e infra-estrutura: luz, água e esgoto, em 6tima\
- COf1,J;rões de pag·amento. Serviços de terraplenagem com o· n1e11,0r" � -� li _

amento da região, des�
.

br�' . �ç�o o_s montes e aterrando- as planícies. Irmãos SabeI. Em G�-spar, com o fone 32-0076.

'�.

-
-

o mesmo �areUi mostra, que os au- Ora, passados, menos de 5
men�osl de salários não causam ,sem- anos da adoçao do"programa
pre ou m�canicamente ,a inflação. nuclear, oCoverno . já' tem
Os trabalhadores recuperam uma

que refazer rumos. dos seus
parcela do poder aquisitivo "p'erdido, 0 projetos mais' ambiciosos, e

passam a comprar .maís. A Produção • concentrar todo 0- seu esfor-

.municipios.. �

Aumenta, a Produtividade Tende a;
ço no combate a uma in fla-

Não há necessidade de se al;:,mentar Também: os preços tendem cão quase descontrolada, \.

'u-

<criar uma CPI para investi- a e 01:. 0, ;;fna inflação 'cgoulartiana" ..

- ��n�c::!o�s�, :�����br�� /, I=:iO:::t:� ::�ç::r:so:�o· O que fazer agora com o

porque� 61 por cento de to· �i�d�S. Quanto -menor a l'enda.�� programa nuclear, quando
_ ·(tos os tributos arrecadados maior o sacrlfloío .. Segundo sempre se já se'tem uma idéia mais cla

s,,., 1· d ouve dizer, desd·e longo tempo, os
.

ra, hoje, a: respeito de nosso
·no pais sao cana. iza os para ...,. A-

-os cofres da União. Os 'e�ta-
aumentos salari�is pressionam a infla potencial hidrelétrico, por e-

-(los ficam com 32 por cento
ção para cima. E desse modo, os �ssa- xemplo? Depois de um ano

,

• , o
'

Iaríados tem duas opções: ou- aumen- de fun.cionamento das US..L1nas
e os murucroios com apenas

! •

-7 por cento.
ta o salário e aumenta a inflação, ou· de Angra, elas terão acumu-

::É evidente cue essa con-'
não al"ple-nta muito o salário para lado o equivalente a mil bom

'rcentração 'dos tributos em
não aumentar a Inftaeão,

-

bas atômicas iguais à de Hi-

-Favor elo 'Poder Central li_es-
_

Mas ·ésse qUe sempre foi um pUar
-

roxima. OS· riscos de um acis
.

, figura o próprio conceito de básico do regime põs-64, começa a ser dente que -- atingiria a área

federacão, e contribui nara a investigado mais a fundo, e consta- mais populosa do pais, o ei-

centralização (lo or6nrl() 1JO" tacões como as de �relli negam cer- xo-S. Paulo-Rio, não po-

(ler, facilitallclo o estal?�le_ci--. ,tos mitos que, mesmo sendo mitos, dem ser justificados á ne·

mento do estado �11torlt5_�1:'\.-
-

inorte�ram <ontem e continuam nor- nhum pretexto, e nemos seus

Não precisa CPI .par�l (Jes.. .

teando hoje as -políticas �do Governo, custos, muito superiores aos

-cobrir Que a crise econornica principalinente a economia e a sala- custos de energia hidr.eJ�tri-

·e financeira -- e at'é mesmo

-política � se soluciona com

-uma reforma. tributária jus-
-ta.

�'-�-
CONrF,NT"R A 'r.a: () nE

II LOTE ME
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Um povo traça, o seu destino
, .

.

.: .._-1_",J
q!!ando deixa de ser tangi�9

. -�.�.� ,

i

. if
O depqbdo Alvaro Correia, llB) �

quando convoca a si mesmo
\..J �;",j

. reclalnou da tribUD@, da Assemb
tÀ, v\-'

no momento mais crítico .1Dla divida que não �oi saldada '\
;

- administração do Governador Antonio
,- .' 1 ,/ ...

.

'. ,_. j ,_,_.�,,- J � Carlos Kon,der Reis; ou· seJ�: o asral-
""- _

v , ,l�i ;.

- J'." �j.�'l��1' tamento da pista. Q Aeroporto Quero.
",

. :��. W .e-. j quero � cidade d� Blumenau.

Um povo traça, ex ·seu destino

um dia, mais cedo OJl mais tarde,
mesmo que decorram anos

g� incessante interpelação,
_ luta e derrota em busca

ovo e seu
Deputado- reclama

cumprida pelo

Governador
.

�,�'Rii
1

. ";, . � . ..".____ ,;_. J
I

•. ,.� '�',".",...',1.' J

Frisou o Qra.dor que "este é mais um

José Roberto Rodrigijes

�m povo traça
-

o seu destino
.

porque um dia acorda, uníssono,

a, consciência explodindo

-eqmo carga incontrolável

d� pressão, impossível de estancar;
....___,.'

.

como uma. ferida, jorrando,

0., seu sangue sem parar ...

e o seu comum Ideârío,

como gado sem memó-ria,

e . qv�ndo sente neeessâría

sua, opíníão sobre a, vida

ql ;, afinal, é bem sua,

-
. .:=1 { - Governo qt",e' passa deixando de aten-

der - uma - das mais j� e Importan-
tes reivíndíeações de Blumenau, em

torno da qual tanto lutaram e se em

.penharam as classes liderantes daque
la cidade".

VPt povo traça o seYt destino

I19rq-ge o quer, Não de repente,

coma se uma lJl:z.·nova. surgisse
.

....:. um Anjo de Anunciação -,

D@S porque da treva cansou-se

é não pe�deª ar consciencia da opção

e da lUitaj e porq��e não ql!e1r

h�dar, sempre e sempre,

só escombros aos Beº,S filhos

Um povo traça. Q seu destinQ

e quando, Iluminado
. �

� pela própria conscíêneía,
abraç� o te�to da lei

e pede e exige respeito

ao seu malferido coração.

_.

-r , i:

... � .. ; �

.'
ProsseggYindo, fez relato hist-órico

daquele Aeroporto, destacando as ati

vidades desenvolvidas pelo Aero Olu-

\

Bem coragem e se-m horizontes. Um 'povo t·ra.çá o seu destino

·r.....

t l; ". �.,_. '.1

.

� ·;_·:t� ... II
-'. -'(

.

. \ �

? --:t'� .

. !:';�. ���. \

:.1

;::."i F' c':
s

:

_

t�
I

"<;:' �.l '-�1
�

.

be de Blumenap, P-isan-dQ em segui-
da: "tendo plena conseíencía do qJ!e

representa o AeT.oporto - Quero-quero
para a regíãe, as classes Iíderantes de

Blumenau
-

sÓ tem ajudado a man

ter o Aero ybe, como tem apela-do
ao Governo do Estado para qUe asfa -

te a sua pista de pouso".

_

Um povo traça o seu destino

nio Dum dia (ou num ano),

�s no tempo apropriado,

porque a 'luta é desigual;

porque a via. da j!!stiça ,
; I

njo é a mesma de todos

os homens aqlji. envolvidos:

muitos -deles têm 'Uma ótica

diversa e bastante pessoal
_: só enxergam o que lhes convêm

.

(sua jus,tiça é de quintal).

e .nâo importa. o sufoco,

a mordaça. e o inquérito

nos porões spp-terraneos,

porque mais subterranea

é a vida sem dígnídade,

é a vida passada a limpo
-

com saldo' Só de miséria,

migalhas e iniq1lidade.
�

I •

-

•

"O governador Konder Reis te

reeebído memorial apelando asra

Um povo traça o seu destino

quando impõe sua coragem

ante o fogo da Ignoraneía,
-

ante o capuz da vloleneía

perduláría, sl",rda e ínsensata r

quando descobre, Um dia

-, todos nas ruas, retinidos

pelo mesmo sentímento v--;

a sua uniformidade

desta. verdade guardada"
'no 'fim de int-erminável

e escuro tv�el: LffiERDADE,
indestrutivel verdade

.

que vem somente do povo
�

e à ele d:eve :voltar,
como um desíníe Imitávele

(Mesmo que passem sêeulos),

mento do aeroporto promete� que is»

to seria feito quando as obras de as

�ltamento da estrada Blumenau-Gua,

zamírím passassem defronte ao Aero,

Oíube" - narrou o depMtad.o.

Tarda porém' aconteceu, tudo fican-

do mais uma vez na, promessa - en-

fatizou, para dizer em segJ."j-da que
"

mais vergonhoso aconteceu às véspe
ras uas eJ.'é.içôes passadas -quanuo o a

'tual Governo ainda. tentou f:u:�er mé

dia ponuca em cima. do asfaltamento

da pista cio �llÁro-quéro. Um bombás

tico noticiário foi feito pela televisão

de Blumenau, m-ostrando a movímen.,

tação de máquinas, topógrafos, enge

nheiros do DER e operârícs. ao la

de o' ícos da ARE�A, como -se -

vessem . ndo Início do asfalta e

dos 8 ; metros {Ia. pista daquele ..:;L

o. Py,ra mistificação e ba

li ícagem",

R-esta agora - finalizo_.� -

g erno, a quem desde já
tenção para essa justa
de Blumenau, tratando

com seriedade e com

que ele merece.

MAIOR PARA T

CLUBE·DE GAS

t f�

r-·_·_·�_Dft-_"""W_-"""""-'_-"-"-_"'.""""""""""""'_D"""_.--"-"'-."""""
•.

� EXETER

EXETER

GIO JOSÉ DA .....�.

ADVOGADO
...

Rua Ceronel Arlstill

e - 32_0141 - Gasn �

usas Cíveis� Criminais
.

. lamente, ,das 8 às 12

EXECUTORA DE TErutAPLENAGEM LTDA.": .

Em Gaspar, contrate "seus serviços de terraplenagem com Carlos'
Silvano.

2áquinas possantes estão à sua disposição para. qUaisquer serviços.

Rua Itajaí, 6ee.

� i .

_-.-_-m-_-_--_-_3a_-_--a-_-'..-_-.-aP_-_-_-.-_w_-_w - -_w_-_w.-_w_-_w_- -_-_-_W_fII.-_-_W.-_-_-_-.,..-_-.JOi

I

. I

- -

.".",_-_-_-_fl!JJ_-J"a·.P'&f.'.e"f.�-d·__._._..".._-_-.1'_..".".-_-_-_-__.-_-_e U_-_'f1I -_B_-_.ç -_-_W_-..

CHURRASCA R

DR. PEDRO MADALENA·

RiUA AR18TILlANO RAMOS, 388 - GASil?AR - S·O.

FONES -- 3�-0215 -- 320103

-ADvOGADO .....

o convite para a. melhor refeição. .__..-_.....,. _..._.... ......-_.

mereiaL Com a m,,_.a.v.a.

.

SOB A. DmBÇA.O D

-

w �_- -_- -_-_-_-.._._-••_-_-.-_-.-_.-._--..-----w.---_w_-_w.-.r'_-.-...",.-_-_-_-_-_-_w_w_-_-_-_-.J'i
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Campeonato· Paulista
Depois de Iongos. turnos, 8!!adOS,

Gisp�ta�dos,
. sofridos cOlliJ'4sos e qUe se

Brrastam desde o ano passado, os la

�inalistas do Campeonato de .

78 estão

-prep1arados e entram na reta final.

8egW1do a avaliação da revista, "PIa

-ear", vamos mostrar aos leitores da
-

Gazeta, do Vale.

Corinthians - Jail"o anda, realmen

te bem e a detesa ·do Corinthians não

tem maiores problemas, O ataque tem
Bócrates e Palhinha, qUe compensam

Item a Irregularídade ·de Vaguinho· e

Bomeu. Os problemas estão no meio

d. campo, onde Biro-Biro não anda

bem. De volante, Basilio vai melhor

.1ie Taborda.

Sa,ntos - A de�esà, do Santos é 3.(1)e

nas razoável, podendo melhorar um

pouco com a, volta de Gilberto. O melo

de campo, quando Lira corre, é· mt'�
to bom e o ataque é o seu ponto alto,

principalmente quando joga contra

defesas pesadas. Seu maior proble;
o

ma é a falta de um banco à altura.

São Paulo - Valdir Peres está em

forma mas a zaga continua muito

ruim, In��ejrtdicando seu trabalho. O

meio d�' campo, com Chícão, Dario e

Neca é o melhor setor do tíme.. mas

Bunca joga completo. Na frente, só Se

podem esperar gols de Sergtnho, o que
- /

tadores e Do Paulista. Pois se, de gm
-

lad:o, o numero de jogos está dímínuin

do" . por outro a responsabítíuade está

aumentando. Futebol o time tem pa-
f

ra ganhar o t1tuloe

Botarogo de 'Ribeirão Preto ..;_ Jor

ge Vieira foi bastante sincero em S!,�-·
análise. ,O . Botafogo, ao contrário de

outros a:nos, não tem defesa firme.

Sep:
..

meio de campo, 'sem Lorico, anda

mal e o ataque depois que perdeu Só

crates, � unea �()i o mesmo. Sem gran

de time sem opções, o Bota�ogo vai
.

fazer" f Lra.
.

.� f
J1J;� - Sua deresa não é das

·me� Dias dá .para� quebrar o ga-

Iho, ·0 meio de campo com Tião e Lu-,
.

.-

mano, tr�balha bem, e o ataque com

Ataliba, Geraídão ·e ,Wilsinho, é peri

goso. Tem bons reservas e, quando é

preciso .sabe como nenhum outro. time

armar-se na defesa. O que é uma boa

opção,

Francana - A defesa da Francana

é firme, mas sem .Zé Mauro vai cair

bastante. Boca, aue entra, tem as mes

mas earacterístícas de Silva. O meio

,de campo
_

é bem, marca em cima, e o

ataque, quando tem Alcindo é bas

tante perigoso, O time é modesto, não

. tem banco. e seu forte. é o conjJ,"pto.
E a dir,eção de Daltro,

/

CAMPEONATO CATARINÉNSE

Após a 120. rodada, Q campeonato

catarinense de futebol apresenta a

seguinte classifí�ação :

ganhos:

Gru.po. A-lo.. Cha'pecoense (21);

20.. Criciuma (14); 3o� Rio. do. :Sul (12);

40.. Avai; Paissandu e Inter,n�cional

(10) e 60. Caçado.rense com 9 pontos

ganhos.

Grupo B - 10. Figueirense (18) ;

.' CGC "83 ·109 296,0001-41
I

SlLVIO RANGEL DE FI-

. GUEIREDO - Diretor. Cir-·

cuIa no Vale do. Itàjaí e Lito

ral. Endereço. Sed.e: R� Cei.

Aristiliano Ramo-s 204 C.P. 52

Fo e .nexo: M7Z 32-0097 -

89�10 -- Gaspar - SC.

Palmeiras - ESSe Palmeiras que aI

�stá, caindo pelas tahelas e conlple

tamente .rlesacreditado, é o mesmo que

causou §'·ensação c5>mo ciclone de Fil

))0 Nllnez. É um time com potencial,

apesar ele algumas (I,eficiencias �l)Qn

tas e miOlO da zaga). Para ganh.a.r,

basta se acertar, p'rincipalmente forá

ele campo..

Portl;,�uesa - A defesa da Pnttu-

-

guesa- não tem ninguem que se sal-

ve. O meio. de campo Só tem.Daniel

Gonzalez, já que Eudes, depois de

bom tem,po parado, ainda não se· en- ,

eontr6u. E, no ataque, a unica espe

rança é Enéias - quando cf}nsegue

acordar. Brandão não tem time e,

pottanto ....

Ponte Preta - A Ponte foi o time

'Iue. mais pontos somotl no Campeo""

»ato, o que lhe dá condição de ravo-
, -

rita. Não começou muito bem mas fol

se· acertando, o que é uma vanta

gem. Tem o time certo, só lhe fal

tando mais explosão nQ ataque. Uni-
- I

•0 senão - sua cronica incompatibi-

lidad,e com as decisões.

Guarani - OI unico problema é sa

ber até que\ ponto o Gr;p.rani· :vai con-

8egúir enfrentar a, maratona de de

cisões que tem pela frenLte, na Li'ber-

Semanário de maior circtJ.la

ção no Vale e Liioral.

Impresso nas ofieinu·da

Editora e Gráfica Trlb1il1& de

Bru,sque, Rua Hereilio L",
,

. ,!53 - Brusque SC.

... 'IIiaville' (lã); Se. -M&rOWO '�DiaS

• (13l ;
.

40.. Palmeiras (10); So. Carlos

�naux (9); 60. JuventlJ,s, (J.S) (8) e

70. Joaçaba com 7 pontos ganhos.

TROFEU "CA:WARA l\IIlTNlf'lP��l.t.

DE GASPAR"

o campeonato, início do 20. turno,
disputado. pelas equipes do Tupi.. U

nião, Figueirense e América., 'em. vir
,tude da festa que haverá no rua 6

agora no Ouro, será adíado. Sel.'. íní;
.

cio será. no dia 13 de maio com os jo

gos: Tupi e Figueirense - em Gas..

par, e União e América - ·1\largem
Esquerda.

.,

TUPI PLANEJANDO EXCUltSÃO�a\

�j)!A SÃ·O' PAULO

\ . C.A. Tupi está mantendo os ultí-
,

lOS contactos com a S.E. Caveira dos
\

Jlnjos, de Piedade, para acer tar um
.

-

xístoso naquela cidade. Cómo todos
�

� ordam, o Tupi foi jogar em Píeda-

,d�'---no mes de julho do ano passado e

conseguír; um empate 'sem abertura

de contagem. Em fevereiro deste ano,

recebeu a .visíta da S�E. Caveira, dos

Anjos onde ocorreu um novo empate,
desta feita pelo placar de 2 a 2. A ex

eursão está programada para o mes

de setembro, com saída de ,Gaspar no.
r dia 6 à noite e com retorno no dia. ()

à noite: Os interessados em par-ticípar
dessa excursão : deverão procurar o

professor João Carlos. ou o Acáco,

pois alem da partida principal, haverá

_. ... ..

. . ....

.

.

..�.<

U:Ia& ." -.._.� etivolTeDc1cJ

l�ma equipe de veteranos e uma ou·",a

\para um amistoso com uma equipe ..
um

.

badrro píedadense, .

o'C� DiE ,GA8PAR EM F'RAN·CA

ATIVIDADE

A CME de Gaspar contínua fazendo

estorçoç çnçoç ççç .. .. :,. o. •• e •• -1

esforço no sentido de nosso m�cipiQ
ser bem representado nas modalida

des em que vai participar nos Jogos

Reg.onaís, ·0 rutebel de salâo está trei

nando seriamente sob o comando d.

Dárío Beduschí lia cancha da A.A.
-

. Ceval, O· Bolão está a cargo. do vereá-
__

dor Naldo Gantner, a Bocha sob 08
"----

. .

os cuidados de Celso Huber - pre...

"
sídente dos Canarínhos, o Atletismo

corneará seJ.J� treinos nas dependencias
do a.Gsparense E.C. com a orientação
de João Carlos, enquanto que o tenís

'de mesa está com Joãozinho BedUS-·

chi e Celso Schwartz.

TECO RETIRA O GESS,O DA

PE·RNA.

O excelente zagueiro do Tmli, Teco�
retirou: o .geso de sua perna direita

dia 27 do mes que passou. Teco sop-é1l
duas frat�";'fas na tíbia numa jogada

,

acidental durante o jogo· entre as e-

quipes do Tupi e do Ferroviário da

Lagoa. ..:� gora "'ele entrará em severo

tratamento para recuperar-se logo e

voltar aos campos de futebol.

: .!�';'o Carlos Ma�ur)

l\lá1:lY�H.(f�S, Granitos, Pedras- Naturais, l\tlarmorites, revestimentos

e 011J�'OS ar-tigos do. ramo. Ornamentes para jal'dins .. Rodovia �iúr

ge Lacerda, 1770 �.Fone: ·(0473) - 82-0248 - Caixa Postal, nr. 73

- 89.110 - Figueiras - GA.SPAR - se.

KUl'IZ CONFECçõES LTDA.

VISAGE ... :É a nossa etiqueta do vestuário feminino .

Posto de Vendas e fábrica:

Rodovia, Jorge La.cerda, 2.017 - Próximo ao

Paraiso dos Pôneis em Gaspar -:

Telefones 32-0220 - 320008 - ,C.P. 66.

.'

tW"L--------------------- - - - - - - - - M _ • __ ....-_-_-_-_- --- �-- - - - - - - - - - - - - -
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Gasset, no seu "A Rebelião das �Jas-
-

sas", e vem a. propósito de um visf,
Jif

_

. __
t

_ vel em lenho de certos setor-es do ].HUS,

na prorrogação dos atuais mandatos
..

...... r

de prefeitos e vereadores,

NUIU momento em
_ que o Governo

vem a publico para reitera-r seus, com

promissos de abertura e dem craeia,

� teses de proreogação de eleições
-

e

. mandatos deveriam ser incisivamente

afastadas, por todos os que detêm al

guma parcela de poder e- que têm sln

eeros propósitos demoeratízantes.

E no entanto, o qt�e se vê é o Minis··

tro da Justica deixar em aberto a-
.

"

\

qiiestão, pols, que ela dependeria, da

vonta"de dos políticos.

Na verdade, .mandatos prorrogados
.

,!gnificam úm golpe contra as legíti ...

mas aspirações. do povo brasileiro, de

. eleger 1i�emente seus governantes,

ao fim ,dos seus períodos de Governo,

lt manobra, pois, contra a, própria De,
, -

moeracía, que todos juram desejar.

Democracia, não se faz apenas com

declarações de Intenções, ou. �p� '''_

'tôrâca para. consumo exteJ;no� :!
com atos, se ·realiza com elei�,

. t

com. efetiva participação popular.

A� tes; da prorrogação dos manf�s'
.

J'
não pode �icar s��bordinada à V6-l:íta-

de dos políticos, cujos interesses nem
s

sempre
.

são eoíncídentes com o inte

resse :popula-r: -Só'existe �

uma forma,

de prorrogar mandatos com 'Iegitimi

,d'ade:
-

se o povo aprovasse a tese em

plebiscito.

�{as, com certeza, não -haverá pIe.

bísclto, Pena que não haja a mesma

certeza de qll:e as eleições de 1980 não"

serão prorrogadas.

(Por Nelsõn Wedekin)

s: � ... IS ......
• _ • __ •• - - - • - .....

__� � •• _ • -

___________ _ Ci� �
- - - _ - - - - Ia - ..... __ - - - �...-�

BJ.umenau recebe novos releulcs

t Blumenau - As concessionárias 10-

. caís da Volkswagen, AUredo Breitkopf

SIA e Blusa SIA entregaram à Pre

feitura de Blumenau, oito veicl'�os pa-
J

ra serem integrados à frota múnící-

paI, adquiridos recentemente, num in

vestimenta} da' ordem de ICr$ 8ôO mil.

Os veículos entregues for=m duas
"

.

Brasllla, ?IDa Kombí e cinco Volks

1300, que prestarão serviços ao Gabi

nete do Prefeito, Assessoria de Pla

nejamento e para as S � ....reta ías de

Adln:inistra ção, Ftnanças; Sa "_,.:re; O

bras e Serviços Urbanos.

A Prefeitura tamhem está recebeu-

do 5 novos caminhões, dos quais 2
.

com capacidade para, transportar atê

,11 mil quilos, 1 para até 8 mil quilos

e 2 para até 4 mil quilos. Dois destes
-

weiculos trabalharão como baseulan-

tes, enquanto os oútros . serão oCJlpa..

dos, respectivamente, para a coleta

de lixo, transporte de máquinas 'e' tii ..

bos e guincho para o Serviço de Tran

sito.

Além disso, o Executivo aguarda a

entrega de 1 trator eseavo-carregador,
2 - 'retro-escavadeiras, 1 eombuío de

lubrlficação .
(destinado a atender as

máquinas nos locais de serviços), um

guindaste hidráulico, um guincho,' 2

ID_ tceleletas de 156 cilindradas e l'tm
.�

equipamento coletor.compaetador com

ca ací a e 11 ra comportar até 20 me

tros ct Ices Ie íxo. O' CU:1tO total de�

tes equipamentos, ao qual também

estão acrescidos 2
..

cro.fratores. re

centemente integrados à "Patrulha

. Mecaniza-da" da Secretaria da, Agri

eultura é ,ele Cr$ 8 milhões.

w� - "'�fIJ!!!t---""" -.·e "'-_-.-_- -,!,--.-_-_-'__-.-_-_- -_·_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-.,._

�ubli(a belenco
1

Num momento em que .-JS montepios

-e as entidades de previdenoías priva

da recebem pesadas críticas, por não

_pagar em dia ou simplesmente não

pagar compromissos assmnulos com. o

-quadro social nos planos eomercíaü.

-zados, e ficam portanto sob a deseon-

:fiança dos eventuais compradores E'

·dos atuais associados, a Associação dos

Profissionais . Liberais Universitários

do Brasil-APLUB ,faz publicar um

substancioso balanço, que registr-a. um _

-

patrimonio liquido de· I bilhão e 2 2

milhões de cruzeiros. Os montepios

não são obrigados a publicar balanços

01' demonstrativos de patrimonio, ma
-

todos eles deveríam seguir o exemplo

da APLUB,'para tranqullízar seus�nü-

Irares de � associados.

_'-

�

Eletro Baterias Cunha

-.�

Yenaas e reformas de baterias com panda,
até o prazo de um ano.

'

Auto elétrica'em geraL
Mão de obra especializada: Prestação ,de ser

viços de socorro· Rua Itajaí, Dr. 283- - Gaspar.

-_._-__�-------..._=_..
.-0_.__-=__.....__............_",,,-,,,,,,,,,,,.fIIII!!MIIa

&-�-......__.. ..... ep=e'WA-

CONFf�C,ÇÕES HORDR�PER
I I

LJNHA JOVEM

Na Lojà parense de Pedro Zuchi. em

Gaspar - s.c.

HOTEL PROGRESSO'

LANCHONETE E CHURRASCARIA

DE PAULO ANTONIO DOS SANTOS

Agora o�eee o Super-galet6, SllpQr gofiola,

girando to.

ACEITA-SE C IDA, IMENTO :NA BOBA.

B1la Oe , 29S - Fone: ( 78) - 33-0lM

89.11 - GASPAB - .0.

,

VIACÃO
,

VERD V LE

fJ&E8CENDO PARA lt1FLBOB

8ERVIB TOGE.

---------------",
..... _ ... -.__"...._.---�=

-_...._-----------�,

-

- �-��-""'-,---_-..

VORSTADT HAUS

CAFÉ COLONIAL

Agora você encontra uma 'loja,
varia

_

os produtos, logo à entrada
oa as de- cama e mesa, roupas, a

ecções, móveis. E o .delicioso Ca é
ar ão de visita do comércio e

grande loja com amplo es acio a e

Rua Itajaí - B e au -

.... .:a..;:L:.I.e au.

to.

S.C.

-------------------------------------------------------�.

��----

ANUNCIE-NESTE, JO
-

O,ANUNClO LEVA O OLlENTE A SUA EMP�E
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ministração soeíalízada, onde a vnn

tade coletiva seja a base real e _

eons-

AVENlDA

i Sqrpreendev, a todos a afluencíaüe
.

,

_publico na' inauguração da Avenida

"idas Comunidades. Apesar do frío, O'
/

, povo estava lá, fírme, comemorando,

'antes de tll;do a sua, obra. Não é ou

- iro o significado da Avenida., Não era

, "<outra a intenção da Prefeitura, Como

.p�rticipante da administração muni

-eípal, desejo sl�blinhar esse aspecto. 'E!

-Ilreciso que
_
fíque claro na íntelígen-

�ia de cada cidadão o fato, .símples e

-eorríqueíro, de ser o objetivo da, atual

�dministração a' raeíonalídade, pratd

-eada desde o primeiro instante, desde
"m primeiro dia. A racionalidade (nos

.gastos publícos, com obras e serviços),

.em sí, já é deoorrenela de, um outro

rmclpío, mais amplo e mais demo.

.... rátíeo: � aplicação adequada dos H�

�'
,

ursos publíeos em favor da, solução

,de (problemas coletivos. ']t o que pratl-
.

,·,(Camos, com segurança, com seriedade

-e com despreendlmento, Na- atual ad
,

:ministração.. não haverá
-

lugaf, ja-

mais, para des,perdícios' de qua.lQuer

�ipo. Sob essa diretriz é que f!onsegui
-<>Jnos até o presente momento, em �ols

-anos de administraçã.o, carregada de

w:dific'l'�dade.s e pressões� efetuar Biais

·"de 89% das proposições const'lntes do

-Plano Dir.etor, elaborado na admhlis

�ra«;ão anterior. Sem"empréstinlos e
"

,_sem recursos 'l,dicionais. _Apenas COln
..

-

��a� receita própria, preVista em o-"ça-

-�.mento. E mais: realizamos uma série
,

-�õe obra,s não previstas no Pl'lno' D1- ...
,

..:.retor, como é o caso da Aveni.da .la.s

-�;tComuni-dades� 'onde- a _ Pr�feit�ra" in-
e, �

-Testiu cerca de um milhão e seiscen

�ios mil cruzeiros. Não desejo, c m es-
.

�,sa breve, análise, afirmar
-

que tudo
� ... �

__
-

-

t-
-

� _

_

-vai bem na administração municipaL
�Nem tll1pO são rosas. Ainda há muito

·,e�pinho. Ai.nda há mmto a reaUzal'.

�Ainc!a ,resta muito ,a, 'construir em Gas
"

�,Far. O que importa a nós, em nossa
.

�

- ,..administra�ão, é éonscienti_za� a to-

·aos
-

QS' gasparenses da 'necessiflade de
, -uma administração Capaz �âe ha.rmo

-nizar os interesses coletivos. Há. a ne

�essidade de se partir para, jllUa. �CL

municipais de 198D,' provavelmente a

:través '9a prorrogação de mandatos

de .prefeitos -e vereadores, para esta

belecer a coíncídencía de mandatos

em 1982"�-

COMENTARIOS

'� ,,":' n
�

-O que dissemos nesta coluna, há mui

to tempo, começa a tornar-se realída

de. Os partidos serãó extintos. Os

mandatos de prefeitos e vereadores

serão prorrogados, No próximo ano,

não haverá eleições. Essa é a inten

ção do Governo, Ela deverá paS{Jt,r,
c:;la, pelo crivo do Congresso NadJ,_
'naã, E" como os atuais partidos polí
ticos se 'encontram em crise interna

Estado (piara encaminhamento e dís

cussão de diversas reivíndicações do

ll\lun.ic.�pioe Elas estão nesta edição \,l�

tante, Ouvir o povo e responder (cor

responder) as necessidades prioritá

rias' das diversas comunidades de íu,

teresses, é uma rorma a ser praticada _

'com maior eonstancía, Perto do po-

,vo os erros diminuem. Os projetos 'e-
, - � --

l5.rtistas geralmente falham por ta·r. o-

rigem em mentes ,desajr,sta·d�� com a

história popular. Aqui e agora, passan

do do ontem para o amanhã. 'da co-

, Iettvidade ; eis uma formula adequa
,

da'. Por' isso, se a todos 'surpreendeu a
-

afluência de publico na "Inauguração
tda A,venida das Comnnldades, ar nós

não houve grande surpresa. Era a.

concreeão do previsto. A,filaI de con

tas comemorou-se 110 concreto a -von-
,

-

tade da coletividade, acima de qual-

_,quer programa partidário.

FATOS

"Queixas e críticas generalizadas à_

indefinição do partido diante de qves-
M

tões emergentes, como a prorrogaçao

dos mandatos ,diOS prefei,tQs, a 'tntstia,

a reforma ·da legislação trabalhista.,

da política sala,rial, do voto distrital,

entre outras fora.m a tônica. da r-eum.:

ãú da bancada da Arena, __ rea\izada ntt '

manhã do dia 2, na Comissão d� R�-

·lácóes Exteriores da Camara. Vári9s
�

, -

�

,

deputados tam;bem se queixaram da,

'faltà de participação do partido nas

',decisões do - Governo, principalmente '

"

na.s, nomeações para cargos, �e "�eg1in

do escalão, e exigiram que temas, de

'importan,cia nacional sejam submeti .. ,

dos ao Congresso antes da palavra. fi ..

nal dos '-tecnocratas". ,

-
.

"Não falo de nossos partidos,'�porque

!) M.DB é fraco e a Arenà não mere-
_

ce ser c!fada" (Luis Ii1ácio da- Silva

Lula - no S;mpós·o dos'Trabalha

dores, em Crici�) ..

"O Ministro tIa Justiça, Petrônio

Portella, reafirmou para políticos are-
-

nist� que 0- Governo está decidido a.

extinguir � Arena 'e () MDB:' pa.ra fa

vorecer ufuà �

COín�leta. réorgahlzaÇão
.

'

pa,rtidária, assim como é, dooisão go-

'vemamental o adiamento das 'eleições'

f
, � devido a correntes, d� opiniões, O

aprojeto do Governo :poderá "zebrar",

Uma 'coisa, porém, não entrará de, for

ma nenhrçma nos planos governamen
ta,is: .o 'enfraquecimento de seu apoio
no Congresso. Aguardemos um opúco
mais. Nos próximos dias, decísões im ...

portantes serão tomadas quanto à vi

da política nacional.

UMAS E OUTRAS

o encontro do Prefeito Luiz Fer,

ando Poli co-m o Governador Jorge
Konde-r Bornhausen se deu, na segun

,da-feira, de' forma cordial. Um dos

_ pontos analisados, na oportunidade,
com a presença do CeI. Ary Pereira

Oliveira, foi a questão da atuação da
.

Policia Rodoviária Estadual,' no ambi,

to do perímetro urbano de Gaspar. As

soluções deverão surgir-em breve. -x.-..

Luiz Fernando Poli .manteve ainda
.

. - �- : -;. ........�;.�......- .

-

contatósceom vários' Seeretâríos de

GAZET1-\� --x- Agradeço aos Srs,

J �Ho Sehramm e Jaíme B,eduschi os

cumprímentos pela Inauguração tl3
- ,

Avenida das Comunidades. -x- A-
-

�

gradecemos, em especial, à população
de Gaspar que compareceu à festa,
demonstrando 0,- seu apoio e a 1,U� e·..

dueação. Detalhe: nenhuma placa de

sinalização, nenhuma planta foi dauí...
,

'

ficada. Apr<oveltamos para. um ap�j(j:
eonservemos as coisas publicas. Elas

são feitas para a segurança e provei
to id,e todos. -x- Quem Impressionou
na inauguração foi a suplente de se

nador, . Shirley Donato. Sl�as palavras,
simples e objetivas, ressoaram no po

'vo.- ---x.;..... Equipe de teatro. infantil

Vira-Lata realizou tres apresentações,
no dia de ontem, em Gaspar. '��a.r�m'

dirfgidas aos estudantes de 10. (}raü

das escolas Honório Miranda, Jvo de

Aquino,' e 'Colégio Frei Godofredo,

-x- A feira livre, junto à cancha de

esportes da Prefeitura, será, remoãe ..

Iada: o projeto está pronto e entra

em ação nos próximos dias. -x- C�ilE'

de Gaspar Se movimenta: na segunda.

feira serão regís rados os atletas ijt,C

vão partleípar dos Jogos Regionais, a
- serem realízados em Blümenav, enl

_meados de junho. O registro será feL

til' na Unidade Operacional de Des

portos (Secretaria de Cultura, Espor
te e Turismo). -=x- Frase da sema

na: "Se Deus existir, deve estar mor

rendo de rir quando afirmam que o

.Jromêm foi feito à sua
, - semelhança"

, "
"

(Minor Fernandes),

----�--_____ - � ����__._�'��E _

f

ovó J:ardápi9 no Restau Q te

II � A R, I S (, Ã O "
,

OS BONS

FRUTOS DO MAR

Agora todos os ,dias, ,nova igUaria no carldápio d>o Mariscão,
chegue lá e peça o prato do di�. To.do o dia um prato' diferente.

Domi.ngo - Lingüà ao"" :Molho madeira

Segl'flda - Rtisoto de Frango•
,

!

... - -:c
--o;

Lnlã r�heada':oom creme aspargo.

T,erça, - Camarã'O empanado�

pônels'

-

,

: 'Quarta -

Quinta

Sopa' de Siri.' -

_

Sábado - Lombinho a Califórnia.

RESTAURANTE MARISCÁO - Sempre com a boa mUsica para

..

- _-_:__ -._- -

:' -

...
�-"'_

.-

ouVir; JJll1 local realmente acolhed()r. _' .,_

Jorge La�NIa � "-Prô�o ao: Pa� dos
..... : .. ,;_

",� -

em ,Gaspar.'

-

Sexta - Caldo de Peixe.

� � --

Na Rodovia
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rentes à sua pasta, De conformidade área do bem-estar social - eonsfru-
com cada área, as reivindicações ro- ção, mediante convênio, de 200 casas

iram as seguintes: a) áre,a, de educa- populares (sistema BNH); instalação

ção _' obras complementares no Colê- de parqres infantis;
-

constrllção de

gio Normal Frei Godofredo (eobertu- um centro social urbano; g) área de
ra das quadras polivalentes; arjar-dina.;. segurança e Informações - melhorias

Ir 'nto e iluminação da área de Iaãer ; �a "Delegacia de Policia de Gaspar;
,

'tt-Lefóne ,e telefone pl'plico; aumen": apolo do Governo do Estado Jia....,:ibe-
�-- '-

'

-1 '

,

do .numero de- serventes; saneamen ração ,de recursos junto ao C' -I[)EC

bâsíco da área); �b:as oompl�m..ent�- � (recursos para !p�jui� �. c�l
t de

res em Escolas Básícas (Honono Ml- dezembro}; .h) area da. JUStl. L -

randa, Ivo de Aquino e F'rel policar- construção do Fórum da Coma ie

po): implanta,ção de telefone e tele�" Gaspar; i) área da agriel.lltJ.'ra -

,r

fone publico, .ímplantação de' quadra construção de um silo -para estocagem

polivalentes, aumento do numero de de cereaísj j) ousras áreas '_ eletrt,

serventes, reformulação do sistema �icação rural -de diversas comunidades

de iluminação; aceleramento -n� im- rurais (Arraial Ouro; Oananéía ; Alto

(}llantação .da. Escola Básica no Bair- Gasparínho; Estrada da Carollna ; Es,

ro "Bela' vista: (à qual a P,refeitura. trada da Carolína; Estrada da. Corren

doou o terrenol : implantação 'de Esco.. teza'; Gaspar Alto; Aguas Negras e

la Básica no Barracão;
.

recrr)eração c-omplem-entação nas localidades deLa

de prédios escolar.es,
.

principalmente goaj Morro Grande e Gaspar Mirim;
No oficio de 'encaminhamento do das escolas de Arraial, Arraial dos aceleramento na Instalxção da 'ageneía

memorral, o Prefeito justifica _as suas Claudinos, Gaspar Grande; Gaspart- do l?ESC em Gaspar: apoio do Gover-

�eivindicações. 'I'extualmente, diz ele: nho Centràl; �elchior BaiX'O e Salti- no do Esta'<1:o na construç'ão da agéri-
"'Oi }\Iunicipio d.e Gaspar, fac'e a seu '�nho'; b) área- de :cultura, esporte e tll�

.

ci� dos Correios e Tel,égrafos; ce'ssão

er.escimento e desenvolvimento' nos rismo, _ construç'ão ,de um ginásIo de do prédió 'da TELESC em Gasp-ar pa-

ulti_mos anos, reclama· com urg'encia esportes nQ centro da cidàde;, ,apoio .. ;J"a uso de repartições p1lbli-cas muni-

ijflla série de obraS e serviços. Sede de financeiros a -ell'ti-d�des eSP01"t�vas (TJi- cipais; dragagem de ribeirões (Touci-

Coma,rca, com lnna. -população ap'roxI- pi e G.aspa.rense); im,pl�.ntação da ra-ia_ InhO, Belchior Baixo, Poço Grand�-La-

mada de 3'0.000 habi�htes,",com- uma. . de' remo �m G&Spar; cJ área de trans gOOt, Pocinho); re<?ursos -pa.ra. a, im-

'eCQnomia'diversificada
' (ind�s:tria:,-' co- ilor�-'- atuaçã'O d� Polícia IOOdoviá- plan'tação do D[stlito- -Industrial.

mércio�' agl�ecuária), , � MQllicipio ." ria' EstadJ\1a:l,�no MUAicipio,de-Gaspar;
ente pro!�damente, ma�s que ou- complemen�ção da' variant

�

dà Rodô..

tros, a d,efas.agem entre recursos dis:" via Jorge Lá.�érda, daridoc contin�da-

,

pO�íveis: e-'- ,nec,essldades a atender". 'd� à,. rl'jIr' ritiq�e -, de: Ca.xiaS':�até' as 1 ... -

.

Luiz" F'érnando ,Poli' consídera 0- me- mediações ·�5'Céval;· ala.rgatnento< das
. morial Hm rela,t.o" embora;"" suêintô� dos pontes s�bre-- o' ribeitão'��Gaspa.r� Gran:�

problemas do Municipi�. Faz referen- de (Posto Z�mmermann)
.

e ribeirão

�ia a memorial semelhante, endereça- ,Gaslpar Mirim· (Sociedade Alvorada);
-do em '1977, ao então g,óv-ernador 'An- reti�icaç�o e alargamento das seg�
tenio ,Carlos Konde,r Reis; onde, entr'é'" �"-' féS estradas: GuabirubalGaspar Alto/

uutras prioridades, foram colocadas: Blume'nau Luiz Alves/Belchior/Gas..
.

ar a·bert�a, e implaÍl-ta�ao' do" -,,���� . Í)ãr;'l G�iaI6à.r:obaiGaspar/G,rand�1
�'�&�����oo� 00 G��;a��e�����a"�;

� - .. �.-

eentro urbano; b) construção do pré:: rua Pastor' Osvaldo Hess (Bl�enau a.

Gio do Forum d� Cómarca; C) cons:" ,=

lócalldadi dé Agl''''S Negras; p3:"vimelÍ�
,

trução de silo' para 'estocag'em de ce .. ,

tação do acostamento da. Rodovia 'Jor

� r�is; d) eletri�icação par� comuni.. ge Lacerdat no'�o Bhlmenau/Gas..

.: dades rumis; e) construção de giná- par/PoSto·- da Põlícia-: Rodoviária Es.
"

sio de esportes na. área Ul'ibana.; 1) �
-'- taaual;"�estUdo 'iObre a' viabilidade 00

�

:. .

-

_ r _ ... __ 'o -

-

....:.._ ... �. �.. '-:t- -

,-

- retificação e alargamen� da estrada" -
:':

eoJistrução- de: ponte - de conere'tó
--

&0-

� de ligação Guabiru.ba/Gaspar Alto/ �re o' rio"" Ita-jai�AÇU; � imediações ,

: Blum�u; g).- re,tifieaçi}} ê alaigameDf::� do lla.irro ��·,V.iSta; apoio do Gover-

.' to da estrada de ligação Luiz Alves/ �<1f�,;�'--Est&Qt)'�n�r m�icação de pro..

Belchior/Gaspar. Logo a segUir diz o jeto _�_��ssó ;�,�,BR-470 (Blumena.1i'-
Prefeito ·textualmente: "As solicl,ta- Navegântês)'� centro'úrbàno de' Gás'..

-
nos seja. incl� no orçamento do

,

�s de ��tem continuam ,p�orl�des
.

pa�;- �sáO de máq;�j.nas_e,équipameD, pr-óximo �no-& previsão de recWsos

�
de _ hoje.. Todas as obras e serviços,' tos estad�'tUs (paraliSados' em "_ Poço para a .construção elo, novo prédio

"

&1ipra�mencionados, ainifa sao eees- Graau1e) par& uso da Pref�twa; a- da. agencia dos- Correios na cidade

si,dades u,rgentes ao desenvolnment.o· pOlD do Governo do Esta· o Da.' etra-dl-
_ Gaspar.

de-- Gaspar". çáo do leito da Es � de Fe

J

foi entregue a cada Secretário de Es,Luiz, Fernando Poli, Prefeíto Muni

eípa! de Gaspar;' entregou ao Gover...
plíaçâo do prédio e melhores condi

-

ções de ,trabalho e atendimento}; f)
,

tado cópia das reivindíeacões rete..

'

, ..

, mador Jorge Bornhausen, em memo-
·

rial de quarenta laudas datilografarA,
da.s, as reivíndícações mais ímportan-:

�s do povo gasparense, O memorial

U' entregue na, audíencía concedida

pelo Governador .Jorge Bornhausen

no Centro SaciaI Urbano do bairro do

�afícia, em Blumenau, na ultima s�

gundia-feira, pela manhã. Aco'mpanha-.
vam na. ocasião, o Prefelto Luiz Fer...

·

nando Fioli; além do Vice-Prefeito
. Dál·io Deschamps,' o Sr, Henrique

Deschamps, Frei Geraldo Freiberger, o

dep-1.�ta,do' Alvaro Correia e os verea

-dores Luiz Caelos Spengler (presiden ..

te da Camara), Ronaldo Gaertner, AI-

'Vir Pereira, Ursínus Sehmitz,
Iano '\Weber, Antonio Dionislo

l4turentino Schmíét,

Hercu

S�bel e

MElMOltIAL

C.ONTATOS

Após entrega;r o memorial ao Gover-

nador, o PrefeitO LUiz Fernando Poli

,explicou a significação e o alcance de

suas solicitações., Na' oportunidad�, o

Sr.- Jo-rge Bornhausen examinoq cada
"

projet� em -separadó� péaiilrdo � m�

+ ,-i�6Qspar· -volta a -pedir
o pr,efeito� L"lJis Fernando polir en-

. ,"',

yiou� ofício, ao' ,presid�nte da Empre

Brasileira de Correios e Telégrafos
,

-

(ECT), . SF. Adwald'o Cardoso ,Botto

an Catarina; ba

_ ,..,ru11l para implalltação de eur&GS
-

treiname.to pro�o:aal (mão-de-
· :: LuIZ Ferna.ndo Poli, '�.8eu meÍno- obra. para. o mercado d� trabalho ,lo..

· rial, �pa, as necessidades de Gas- _1); e) área da saude -- aPQio fina�-
z� ÍJ&r em qt,,,tro liecÇóes: a) obraa'r; ,'ar ceiro ao Hospital de GasPar; doação

Rrvf����pubuéost· sf' a.Polo'·â': -éát1dài' dff�aDdà' íJ&r& o' Jro5)dtãl a fim.

� .. 1I111Dle1pai1; e) a_-�'<.' .�� :_;:,.fJ faeilitar _.� .ie.cUmsto a .....

,�- _.IIl-•• '�J·�.,,/al-.-"":'" ':'_ urgeD�;,.•hQ�'�M: r-o .,

;"" projeto. ta Prefeil••:·AI.· '_"'. '., Ia� de GUpa.r (,ree.�_-e ..

..

� .

J- -:.--�_ .. r--

,�eaiiva; qije 'esta' D9.. ·80lieltação
_

..

_

-

... t :; � � ::.
'

.. ;
.. :..

. :. '. :

resulta de blsfst.eates pedidOs das
r� �

-' - -

�!S� mdjs�s� profissio�i. 11-
..

- _r -..
_ �.: •

•

. ,�berafa" e . GODl�rclo' local, ao sentido

':'·��.�'ie, ,��tar.. '.
'

•
....

,- '0._
..

' �.- -t . ;.
-

--

� .. � ...

.... _
empe,-o."" 8O."ea* ._�ma -.n:_

,,;.*'. 'ate.'�� .• '_ .:.....

�eito ,q� se dirigisse diretamente &...

cada Secretárto ide Estado. Alpõs a a",vr :

diência, Luiz Fernando' Poli Inícíou os

contatos com cada Secretario, verific,

cando a .posslbílídade d!e atendimen

to de suas solicitações, Os resultados-

mais importantes são os qUe seguemr.
'a) o Secretario da, Educação, Prof. '

Antero Nercoliní, informou que a re

cuperação das escolas estadl'�is será',

�ita imedliatamente, bem como a im... -

plantacão da Escola Básica no bairro-

Bela ·Vista é um fato ainda para

corrente ano; já' a Escola Básica. no

Barracãs também será,' implantada a.

partir de 1980; b) o Secretário .Julio

,Cesar confirmou palavras do governa--
\ -

-

dor a respeito de ginásios de esporte-
- serão concluídos os ginásios em an

damento e -depoís serão definidos os.:

Muníetpios a serem benefíeíados; o

apoio a - clubes depend'e de projetos.
específicos de cada entidade;' c) o-,

Colauttí, da"

,!8aude, solicitou doclimento especial'
do Hospital para concessão de auxí

_ 100; ,d) o 8-ecretário_ do Bem-Esta.r

,Social informou que a im-plantação de'

parques infantis é viável; e) Os re-

cursos do CEDEC �rã()
.

repa-SS3.idclS'"
em breve, dependendo apenas d:e aná
lise final do relatório da Prefeitura..

de'Bl�me-tiau,; f) ,,,segqndo iítformaçõ� ,c,'

, do S�,cretário da Justiça" a constJritliii:� ',/

ção� (lo Forum de Gaspar deverá cons

tar do orça�nto de 1980; g) já a a�

gencia ,dlo BEBe 'deverá estar 'instalada.
em 'GaSpar dentr� . ,de-120 dias, se...

gundo informação do, próprio Gover

nador; h) a dragagem-do ribeirão p��
çn Grande (rua Brusque) deverá set-

-

felta imeài�tamente, c�nforme �c]a...,
ração do Eng. Carlôs' Remor, Diretoi"
do DNOtS:

lova 'CIIênda .....
da ECT�

mos.

A ECT, co�o se sábe, Possuta pt�
dio próprio em

-

Gaspi," mas ��o ,omet;.
<

mo foi demoli�o, por
o

força, de', 'con-
. ,

vemo celeorad(f "para: qv� � .. lÍO-fa

prédio fossê cônStriUdô, 'em'" 'Súbstl-
. "

tuição< ao antigo; 'já' em< preCárf�
-

.

'
.. �

COJÍd}Ç9es•.Nâ" o�Sião' 'foi' eXIbiã4l.

proJetO.·<te umá, novâ e moderna a--

,

.. "encia, '1ÍaveJido, iDcll1Sive, vérba. já
, ,

·designada para tal' finalld&de� a..

pasSO que, -agora., o fel'rêno - está �

go, pr�jiIdi�aruIo �o a'8peCto"
.

pá.�.._:.

gísítieo dá cidade, poIS, loeá.l1Za�
.0 cell�, defroB� a"modema

-

a,etl.. ,

-

-
-

'"

do-BaDeo do�D, estã�
,

t0rm.à4O em k4reDoLO,:ÍNilMo:·lõio...
·

- "

� 'yêíok9ü ,·na-....
_ _ :;:7 _

.'
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