
Jorge vem
. dia

20 para
gurar agencIa

do BESC
Para. inaugurar a agencia do

Banco do Estado de Santa Cata.r1·

na (BESC) de Gaspar, v�b.rá li.

,cidade no próximo dia 20, acom

panhado de comitiva onde estarão

presentes, entre outras autorida

des, os diretores do banco, o Go

vern'ador .Jorge Konder Bornhau

sen. A solenidade de inaugura;ão..

que contará. com a presmva tJas

a.utoridades locais, sem ftSlizada.

as 18:30 horas da quinta-feira, pe

lo governador e pelo p�dente do

BESe, sr. Victor Konder Reis.

Com a inauguração da agencia <lo

Banco do Estado no municipio.

Gaspar passará a contar, então,
com quatro estabeleclmentos ban

cários. os demais são: Banco do

Brasil (novo' prédio), Bradesco e

Ba.m.erlndus.

A agencia do BESO de
.

Gaspar

�cionará nas instalações do an

tigo prédio do Banco do Brasil, à
.

Rua Nereu Ramos, 47, e terâ como

gerentll, o sr, Raul Gonçalves Dá-

a administração•.

Os funclonário! (a. grande ID&

loria naturais do próprio munlci

pio de Gaspar) passaram por um

treinamento no Centro ele '.l1relna

mento do BESC, em Itacorubí, na

Capital ·do Estado, e cumprem es

tágio na agencia. de Presidente Ge

tnlío. '

o. banco prestará todo o tIpo de

serviços, incluindo atendimento ao

comérclo, hidustria e agríeultnra,
caderneta de pOU1pança, open-mar

ket, letras de caanbío," funcionamen

to de casa própria, entre outros.

8 .

Nova Rep tidor de TV

já este) sendo instalada
Parte do material de repetição

de sinal de TV (uma torre pesan

do 683 quilos, medindo 30 meU.

a mais que a antiga e muito ma.Is

resistente, adquirida Junto à firma

gaucha Manta -:- Estruturas Metá

Iícas, d;e Ca.xlas do Sul), já está

em Gaspar, sendo� pela

equIpe ,da TV 'Catarlnense, de Flo

rianópolis, junto à Estação de Trel

namento de Agua do SAMAE, no

Motto da (Jaixa D'Agua.

o.s equipamento de repetição de.

verão chegar à cidade, sendo en

tregues na Prefeitura, neste sábalo

do, procedentes d3 fIrmA Jorge

Luis BorneDI, êle Tnbario, Sul do

Estado, !lendo depois tambem mOIl

o. semanárle de maior �e ao TRJe e LItoral

Sllvio Ran� ele Flrneiredo - Dtretor

Crt 5,89 - .AauaI: Or$ 200,08

e

"Corri a
Lio Jorge Schramm, inscrito pe

la Sociedade Esportiva. A.JAX, �oi o

vencedor da "Corrida da Inde�

dencia", promovida pela Comissão

Municipal de Esportes, no dia 7 de

setembro. A corrida contou com

a participação de cinquenta e ires

atletas de diversas entida.des de

Gaspar e foi realizada na Rodovia

Ivo Silveira, num percurso de 3.090

metros, compreendidos entre :l 01\-

53 comercial Mauriço da Ooste e o

snpermeecado do SESI (à Rua.

São .José). Participaram da com

�etl9ãlo as segmíntes entIda.des:

Associação Recreativa Círculo:

AssociaçãO Atlética Campe'itl'e Ce

vaI; Clube &t·létfco rup\: o.larla

Futebol Clube; Sociedade Esporti .

- Ajax; e Blutex. Os veucedol"el'l

tados pelo técnico Carfonl e demais

funcionários da TV Catarinense••..........

três

vila,e como subgerente o sr. Eva.- GA!SPAR (S(l) _ 15 de Setembro de 1979 - ANO V _ Nr. 230

risto F1ra.ncisilo Spengler. A prIn-II"_.�."••"".".IItN"I"OGt04"l)8ec*D01�"M��)()I'�oooe�<!,et!�e.

cipio iniciará suas atividades

no próximo dia 21, com a abert1l.

ra dos caixas e funcionamento e-

letivo - com 14 funcionários, ma.1III

Desse modo, segundo informou o

Prefeito Luis F.emando Polli, &

municipalidade cumlpre o que pr0-

metera, com a campanha pr6-repe

tidora, que contou com a colabora

ção de toda a comunidade na. ar

recadação dos recursos necessários

à compra e�9ão dos eq�pa

mentes, E espera que no má.ximo

dentro de uma semana os gaspa...

renses já estejam des�ta.n:do de u
ma. nova opção de lazer, em tele.

visão, com a emlssão do sinal da

TV Catarlne1lSe no municlpto e

ftgl6es�

s••••••••

a e as n
"" .

nCI
"

da corrlda, :?"b ordem, fl)'.'a:m: 1)

.Jorge Schrarnm (S{)eieda.·:1� .\j'�'J.);

2) CllIJuilir José S ihramm (Soc:e-,

dade Ajax); 3) Luiz de Oliverra,
(Olaria. Fute'!wl C�ubc); 4) Carlos

Roberto G5�ç:t.I7es (.'lS:;�I:Í.1:;:i.o Lã!'

culo); 5) Roberto Luiz '!'orIcs

(Blutex); 6) Maurício .José dós

Santos (As�-ceiação Circulo); .')
.José Vilm r Zimmennann (ãssc

cíação Cículo); 8) Edson Luiz Me

,deiros (S'(lciedade AJax); 9) JU'l'e

nal Nicoletti (ASSll·cbção Círcclo);

10) .Julio M!chcl (. sscc.açãa Ce

vai). A cqutr.e nm::etI!lra d:l CG!!!

;petição' rei a As!õ:och-:íio nec:�ti
va Circulo, que' r-ecebeu o troíen

"Semana. d,a :Pátria", oferccerido

pela Comissão Municipal de Espor

te.

Páaina 8o

u
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.0 TEli
(Ioão Carlos Mansur)

CA1UPEONATO DE ILIIOT.l

Mais quatro jogos foram realiza-

disciplina de ambos os times. Na 0-

casíão, o Juventude vencia 1Ior um..&

"os no ultimo domingo, no vizinho zero, e, na partida. final cumprindo o

municipio de Ilhota, constantes do tempo restante, ° Maringá conseguiu

Vampeonato l\1u1!icJ!l:lI de Futebol de empatar. E, mesmo neste período res

Campo, premo ido !l�h Comhsão Mu tante de jogo, ° juiz da partida, sr.

n!cipal de E�l'O...C • C:.. :�!! " ap esen

taram os seguintes re.,uItllüOS:

- Oásis 3 x 1 ib NJv,� - Os gols
�\)l'am rmreados por Aücmi e Nilio,
do Vile,

. contra. e José fazc!!(Io Oâsí

3 contia. 1 ÜO time perdedor, O jogo
ac nteeeu na. sede do muníclpío, sen

do a:pitado por José Gonçalves,
- Vasquinho 3 .lo: 2 Cepe] - Gols

de Alfredo (1); Julio César (1) e Jo-

Luis 8aoi110 para conseguir mant-er a

cisc�plina, teve que expulsar Tonleo,
do Maringã, e Liquinha. do Juventu

<le por agressão mutua em campo.

De ois disso, nada. mais de anormal

aconteceu durante a partida, que foi

reallzada no caiÍÍpo do Oésis, p�r de

terminação da CME.

ItEUNlÃO COM DmIGENTES

fIÓ (1), para o Vasquinho; 11e10 Cepel, A recente reunião realizada na.�
marearam l\laba (1) e Cost;nha (1). com os dirigentes dos Clubes partãeí-
Como juiz atuou Nelson Schnelder, e

a partida realizou-se na localidade de

Bau Baixo.

- Estrela Azul 3 x 2 Maringá -

IHu'a o Estrela, marcar m Barrínha

(2) e Moacir (1); e para o �Iaring:í
Adalberto (1) e José (1). JogO realí-

pantes do Campeonato e que tinha co

ruo assunto principal a tomada. de

uma decisáo com referencia. ao anda..

mente do torneio, abalado pelo pés
simo comportamento dos atletas e di

rigentes, obteve bons resultado)', sen

do afatsadas as hipóteses de suspen-

a;ado na Boa Vist., com boa. atuação
.

:::50 das competições, devido a falta de

do juiz Zolo , conãíções. Na reunião, que foi frutí-
- Vitória 1 x Juventude

realizado na Coloninha, a!litado pelo recído, tendo sido evidenciado o prlf-
jogo �;era neste sentido, tudo ficou esela-

juiz Cuca, terminando em empate

CUMPRlINDO A TABELA

Ainda antes, na sexta-üeíra, dia '1,

jogalfl-m para cumprir o tempo que

restaya da primeira partida realiza

da, as equipes elo Maringá e Juven

tV.de.. Restavam 53 minutos para se

rem Jogados, da partida que fora sus

pensa aos 37 minutos do primeiro
tempo, na semana anterior, por in-

pôsito de se melhorar o andamento

dos jogos, o que ficou caracterízado

iRIaS ultimos jogos, domingo, quando
tudo transcorreu normalmente.

m�� -_-. ....
- ..

,

j.'� �..�Pr;�;;��:f � �
iPROXIMA RODADA

Vila. Nova x Estrela Azul

lBabitonga x Oásis

Vasquinho x Vitória

Cepel x iMaringá.
.Juventude - FOlga.

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
� com

Carlos Alberto Bley ('Engenheiro CIVil)
Maurílio Sehmitt (Engenheiro Civil)

Escritório: à Rua Ccl. Aristillan� Ramos, 190, 10. andar
Fone 320097 - (lnformaçüesj - Gaspar _ SC.

AGORA EM .GASPAR:

IA (apa Marquettl
De Vitório Marquetti.

Capas e estofamentos para automóveis e reforma

de estofados em geral.
Rua 7 de Setembro, 43 - Gaspar - SC.

O.AJlPEeXATO pB GASPAR

Pela. Chave "Ali do Oampeonato M....

nicipal de FutebOl de Campo de Oaa·

pu (m,féu CME), for3lm realizadOS

trea jogos que apresentamm OIJ
,

.

gulntes resultados:

Tupi 13 % O Cruz VermeJ.Da.
América 2 % 1 Te:rlll

Figueirense 2 % 2 T3Imanc1a.ré

PeJa ,Ch:ttve "B" (que deve parar

por duas rodadas, esperando que ...

Chave <tA" se adiante na tabela), f,oi
realízada uma uníca partida, que ha

via sido adiada do domingo anterior,

devido ao mau tempo, Neste jogo, a

equipe do Ajax venceu a do Catari

nense, por 6 tentos a 2.

Na rodada de amanhá, domingo,
estão previstos os seguintes jogos, to-

_-pela Chaye ·A":

Textll % Tupi
Cruz Vermelha % União

Tama.nda.ré % América

,CLASSIFICAÇAO
CHAVE "A"

,"o _ Tupi - 10 pontos ganhos

".0. - T,eXtiI - 8 pontos ganhoS

30. - AmériclJ. - '1 pontos Pm.hoe

40, - TamandlJ.r:é - 5 pontos

�. _ Figueirense - 4: pontos

6n. - União - 2 pontos ganhos

':'0. - .Cnlz Vermelha - nenhum.

CHAVE <tB"

1(.: _ Aax - com 9 pontos g&Di'ÁOIt

7.0. _ Vasquinbo e Patota - '7 p&.

�o. _ CataIinense - 4: pontos

40. _ Brasil - :; pontos ganhoS"

50. - Ferroviário - nenhum.

, L

!
!

VIACÃO
,

VERDE VALE

CRESCENDO PARA MELHOR

SERVIR TOCE.

CHURRASCARIA LIDER

O convite para a. melhor re(eição. Espeto corrido, Almoço OU

Comercial. Com a melhor equipe de garçons.

Rod. Jorge Lacerda, 51 - FODe: 32-0127 - Gaspar Santa CatarlDa

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

_._--_.__.. _.----_ •._----------------

DR. S:eRGIO JOSÉ DA SlLVA
4DYOQADO

&orltól1o à B... Coronel ArJstlllano BalDes, 1.
FODe - 12..00U - Gu.,a.r Sc.

CaUD8 Ch'eIs. 0ItmInab e 'llrabalfdIrta1l.

4teDcJe �4e, dila • lU 1! e claa Y 1M 111 b8raa.

SOB A DIREÇAO DE OSMAR ZIMMERMANN

Vendas e reformas de baterias'com garantia.até o prazo de um ano.
j

Eletro Baterias Cunha

. Auto elétrica em geral.
.

Mão de obra �ada. Prestação de ser
ViÇOS de socorro- Rua lta,aI, Dr. 213 - f"1'Q6par.
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faias
,

Gente
Página l

& eia.
DUIO DaClLUD'II

...... IAtru tlJ'l'llC)

8AMAlE

Luiz Fema.ndo Poli, Prefeito Muni
dpal, acaba. de assinar Lei Dr. 623,
pe autoriz& li- rescisão· do convenio
entre a Fundação SESP- e a Prefeitu

ra Municipal de Gaspar. Assim, o Ser

:riço Autonomo Municipal de Agua e

Psgoto passa à r.esponsabilidade do

Foder Publico do Municipio, o que

dtverá ocorrer em breves dias. O Pre

'eito endereçou ofício ao Sr. Dr. Ar-

..� ,�gO de Gaspar. -][- Baile da

Rlainh,a, !promovido pelo Celltro Cívi

co do Colégio Normal Frei Godofre

dp, será neste sábado, dia 15, com i

nicio·preyisto para as 20:30 horas. Lo

�: SocIedade Canarinhos (rua Leo..

110ldo Schramm). O baile será ani

mado pelo conjunto OS MAGNATAS.

pensa. em realizar outra, &eDlelhante,

para o Dia da. :Republica (15 ele DO

vembro): dest.\L 'Vez será par& e.q1l1pN
masculinas e femininas. Preparem �

atletas, -][- ,Campe�na.to M�pa1
de Futebol de Campo transcorre �e
forma normal Agradecemos as equl
pes pela colaboração, Aten.ção: ordem

c .disciplina até o fim, para que e

campeonato se repita. Sempre me

lhor. "":x- Sessão Solene do Iqons
Oiub de Gaspar, durante ª' Semana.

da Pátria, foi muito bem preparada.
r-ossos cumprimentos aos Leões, na

pessoa do Sr. Rui Heusi ·Zimmer

maam, presidente local. -][- Frase

qa. semana: "Não há. mais lugar para.

s.çodamentos neste País" (Dep. .Jorge
Roberto da. Silveira).

ÇIa8., caso queiram continua.r �m � de Gaspar. Foi na quinta-fein. di&

.trªbalho. Não se nega o valor e.duca- i3: Dr. Eleazar está atualmente em
·t!vo do MOBRAL. Tememos é que a f J3áo J.osé. O nosso abraço a este grau-

cllpacitação de adultos para organizar,
clirigir e expandir a oferta, edueacío
nal do i EC". Certo. A uníca coisa

que não está certa, nem prevista pe

lo Ministro (ao menos não anunciada),
é a !orma como se manterá o progra.

ma. Isto é: e o "dinheiro"? De onde

sai? Quem pagará os adultos, líderes

do programa? Esperamos+que � se-

Dal do SAMAE, através de ofícb en- jam os cofres das Prefeituras Muni

,eereçado à srta. Claudete Bittencourl. cipaís,

idéia do Ministro Eduardo Portella.

venha onerar ainda mais os poucos

recursos dos municípios. emp�õireci-l
dos enormemente nos ultimos'quinze
8\1105. "No Brasil, só com uma contri

buição direta comunitária poderá ser

attngldo o objetivo da alfabetízaçãc",
diz o Min:r>tro. Certo. E acres ntjl.:

iPOSTQS TURISTICOS

O Oonselhq Nacional do Petroleo,
llistiu, neste ano, ao seu desfile do através de sua portaria 338/79, já au-

torízou 64 estancías turísticas a terem

seus po�os de gasolina abertos em

fins de semana. Em Santa. Catarina,
nas cidades de São .Joaquim; são
Francísco do Sul; La.funa; Camboriu

e Araranguá. (Morro dos Conventos),
os postos ficarão fechados de sexta,
ao meio-dia, até domingo, ao meío

ªi�. Isto é: venderão gaso�ª" llipe

nas domingo à tarde, e de segunda à.

sexta. (,meio (lia), válido' de setembro

at� março de 1980, inclusive. O mes

mo é válido, mediante rodízio. para

outras tres cidades: Barra. Velha (me
ses de setembro, dezembro - 1979, e
�a�ço 1980); Penha (meses de outu.

brc - 1979, e janeiro de 1980), e Pt-'
çalTllS (meses de novembro - 1979, e

f{.�-ereiro de 1980). Está. ai uma infor

ilDação aos veranistas.

�EOUTRAS
Material de repetiç� de sln&l de

'IV, adquirido pela Campanha Pró

:Repetidora,. já. está em Gaspar. Está.
sendo ln5�lado Junto à Estação de

Tra.tamento de Agua do�. Tu
do bem. Tudo bom, -][- PrefeitJll'8.
de ':Gasp�r alterou sua forma. de pa_

gamento aos seryldores municipais: a
gora é através de "cheque salário" do
BRADESCO. -][- Registramos 4) a

,niversáT1o do Pref�to Luilll Fernando
PoD. Foi na terça-feira, dia 11. Fun

cionários da Prefeitura prestaram. sua
l',omenagem no Ga:blnete. -x- Outro

amversário, qUe � podemos deixar

� registrar: o do Dr. Eleuar Mlpel
do NascImento. ex-J'� da Comarca

noldo C. Boscardin, Diretor Regional "O progr ma se caracterizará pela I'articlpem. O objetivo: angariar re-

(lU!'SOS para melhorias no Colégio Nor

,mal Fi'e1 Godofredo. -x- Nossos cum

vrimentos aos vencedores da "Mara.

tona. Semana da Pátria". A 'corrida

dos 3.000 metros obteve êxito. Agra
decemos às equipes participantés. A

Collli.ssão Municipal de Esportes já

..........-.-�.__.-_-.-,_-_..__-_._-_-_- - ..,.",,_�.-.-.-_-.-_-....-_-.r...._-.-_._._._._-..._.. -_...... r1R

J
CURSOS MANTIDOS: A uivei de 20. gran:

,,� Fundação SESP, em Curitiba, co

munícando o fato <e "solicitando ��
pr,ovidências neeessârías à transíe

réncia da administração do SAMAE

de Gaspar ,em tempo maís breve p05-

llilivel". No mesmo ofício, agradece ain

da o trabalho. realizado pela. Funda

rão em nosso Municipio. Comnnlc )Çãb
Idêntica foi !eita ii. administração 10-

DESFILE
,

Graças ao bom tempo, Gaspar as.-

"Dia da Pátria", com a participação
!de escolares (Jardim de Infancia São

íJosé; E.B. Honório Miranda; E.B. 1-

:vo de Aquino; E.B. Frei Policarpo;
(l.N. Frei Goâofredo) e de grupos a

legóricos (Banda Musical São Pedro;

�entro de Tradições Ganchas de

�spar; Escola. Municipal Intenden

te José Spengler e carros das demais

jet;colas citadas). Desejamos agradecer
.. colaboração de todos, diretores, prO\

fessores, estudantes; sócios de clu

bes; adultos e crianças, que partící

param das comemorações. Agradece
mos também à Comissão Organiza
dora. e à equipe que comandou o des

file. Um agradecimento especial ao

trabalho da Delegacia d.e Polícia, na

�ganização do transíto,

I MOBRAL .

, O Ministro Eduardo Portella, ãa E

ducação, lprOP.lS ao Presidente .João

JJatista Figueiredo, atribuir ao MO

JJRAL o ensino de crianças de quatro

.. seis anos de idade. Aeha o Minis

�o que o MOBRAL tem boa capa.ci

idade de mobilização, :uma rede que

.,.,bre todos 0i1 municípios brasileiros

� está integrado eom as P.refeitur.as.

� Idéia., de onde parte, é inteligente.

Jil\bemos que Q MOBRAI.. mantém

lDonvêni09 com as PreflClturas, sobre

Judo na áorea lIe alfabetização e e

�cação integrada de a.dultos. ��s 8a!

pem09 tambem que a. remuneraçã.�,

por aluno, que o MOBRAL o�erece

� prolel8OrtI e lide� é Irrisória,

_'benclo às Prefeituras oobrk diferen-

Processamento de Dados - TécDico em Conta.bUlc1ade
Assistente deA�.
A DÍvel de lo. grau: - Supletivo SiBtemático ou Gin.iSlo em

! UM.
OUutros Cursos: Pré-Vestlb� � Datl!.0grafia..
C:uRSO E COLltGIO "DOUTOR BL�AU"
Ib:periênola - Serledade e Efieililcal

Rua Curt Bering, 40 - Blumena.u.

�.
1
. "

:C.
UM LUGAR

TRANQUILO
PARA SUAS

COMPRAS

ARTIGOS

DE ��
BLUMENAU ,(

fI AMPLO

ESTACIONAMENTO

�.)
.- ) '1

"Ifi,:r\
ANEXO ' ;�
CAFÉ

-

I' t,,', VISITE-NOS
�
" ,I

'rr;'
:;�

,

t\ �.
.r

.,. Rue. lte.Jid, 1373 - Fone 22-1038 - BLUMENAU _ se'"
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Avolíenenquíle
José Endoença Martins

Há ocasiões espeeíaís em que a tele- ma. lição de esperança em dias melho

�isão me comove. Nestes momentos res e mais �ustos, a liçãO' de que o seu

......I'OS fico derretido, quase arrebento

em lágrimas. Semana passada foi úm

desses momentos especiais. A televi

São mostrando, em imagens bem cla

mas e irrefutáveis, as prisões sendo a

bertas e delas saindo os presos poli
IUcos beneficia�os pela Anit>tia. pífia;
àlo Governo. A televisão botando nos

mossos lares, em horário de gigantes,
a volta de exilados que amargaram

BDOS inteiros longe da. Mã,e-Pátria e,

anlstíados, vão engrossar, agora os ruo

willlentos das; oposições para a com.

(pleta e toW redemocrati2jaçãJo do

País.

Porém o flUe me comoveu mesmo

foI notar nos rostos daqueles jovens,
Ifnvelhecidos nos cárceres ou no es

trangeiro, � expressão de tranquí
nc!ade. Nenhum traço de ódio, nenhum
1li1Ilco de raiva. Só calma, resignação
I!J tranqnilidade. E multo anmdereeí

llJento neles, que tinham razões de

·sobra para deixarem as prísões ou

iiJesembarcarem nos aeroportos destí

lDando ódio e revanchismo, denunr.i4'!"..•
!ilo torturas e injustiças. Principalmen
.jle porque não fizeram. nada e paga,

'nm por tudo. Pagaram porque tive

Iram idéias próprias, porque ousaram

!fiscordar da situação elnante, P!\g:\-

,am porque se atreveram a enfrentar

11. prepotencia !lo regime. E deram u-

,

sacrifício serviu para o começo da a-

bertura e da redemocratização da Na

çâo e para a pacificação da familia

brasileira.

'Todavia essa mesma tranquilidade
mostrada pelos anistiados não conse.;1
guíu, o Ministro do Exército, Valter

rires, mostrar aos brasileiros. As suas

:palavras, principalmente as de' que

"Ninguem incendiará este País" estão

fortemente eivadas de ameaças, CJ que

-deixá. entrever que os nervos, lá. pras

Iados das Forças Armadas, estão ten�

sos demais. Ora, certamente o Minis

tro do Exército, pela posição que ecn

!lia dentro 'do Regime, é uma. pessoa

bem informa'da e se ele afirma, em

tom de ameaça, que "Ninguem Ineen,

dlaeã �ste País" é porque ele detec

tou a possibilidade de alguém ou al

gum grupo querer Incendiar O' Pais.

Resta. saber quem. Porque a jalgar
,pela tranquilida.de e seriedade que

marcaram o retomo de presos e eD..

lados políticos ao seio da nossa se

eíedade, tem-se a nítida impressão de

que a unica intensão deles é co1a1)o_

rar com a profundamento da abertu

ra. Esta também é a nossa aspiração.
Maior abertura. Agora, ;pelO' sim e pê
lo não seria muto bom, sr. MiDfstro,
mostrar à Nação brasUeIra os Incen

diálo!l.

EXETER

EXERTER - EXECUTORA DE TERRAPIJENAGEM LTDA.

Em Gaspar, contrate seus serviços de terraplenacem com

CARL08 8ILVANO.

Máquinas possantes estão à sua dlsposlçio para quaisquer seryfOOlJ.
Rua ItaJa" 100

INSTALADORA OSMAR

Completa linha de eletro·cJoméstlcoa em geral, de várlu marcaa.

Venha conhecer ullBhaa

COPAS FÓRMICAS - OENnlNABIO.

Troea de gás a domlclUo - Instalaçio elétrica e hlcIrá.u&a em

pra!.
SSEBVIÇO BAflD() K ,PERFEITO:

Chame a IN8TLADOlM. 08MA.B pelO' telefone 32-0039, 011 '" i.

Rua CeI. Ar.i.stlllano RamOll, HZ. Gupar - BO (1110 ceDIro da eL

clade). E mais: ótimos de.:ontGI DN 'feIlC1u la. vfsta 011 .. ecmdI-

ç6eI fI1UI TOOII preterir. Aprovel"

., ':""'''1Jl:�.,: .1L,".,
..-y.: t, E�., ... �

....A'Oi
••• - -

, .............

Ponte do "Trabalhador"
o ,primeiro dos oito blocos sobre os

quaãs llI8 apoiarão as vfgas principais
d'a "Ponte do Trabalhador", em Join

vílle, já !oi concretado. Enquanto

lP!"Osse�em as obras de estaqueamen
;to com perfis metálicos no quarto blo

co, foi também iniciada a concreta

gem dO' segundo bloco. Desta forma,
as obras da ponte prosseguirão dora

vante com a execução de dois servi

ços símultaneos: a. cravação das es

tacas dos blocos e a concretagem dos

hlocos cujo estaqueamento esteja con

cluído. A cravação das estacs deverá

estar concluída no f"1D1 de setembro,
enquanto que a concretagem deverá

prolongar-se ainda por quinze dias II.-

lém do final da5 O'bras de estaqnea--

to os técnicos e engenheirO'S da
meu .

mês de de1ieDl-

primeiras vips
obra pr:evêem para O'

bro a aposição das

principaiS.
A "Ponte (lO' TrabaJha.dor" (ligaçi.D

errtre os BairrOS Gua.nabara e Boa

Vista, sobre o RiO' Cachoeira), terá. •

extensão de 171 metros, cor.respondeD

tes a sete vãos assim distribuídos: um

doe 31 metros, quatro de 25 metros e

dois de 20 metros. SegundO' informa

ções dos reSPO'nsáv..eis pela obra, O' CI'fJ

nograzn está sendo cumprido !IlO'r:DliÜ

mente e a conclusão da p'onte deverá

ocorrer dentro do prazO' iniclalmeD

te previsto.

• -""'_ w ••• w _.. - _.-- - ..,.....,_.____..".",.

"festa anue! das árvores"
O Setor de Comunicação Social da

Assessoria Especial do Meio-Ambien

te (AiEMA), da Prefeítnrad e Blume

nau, está elaborande o progl'ama de

oomemoraçêes da. "Festa Anual das

AI-vores", a ser executado durante a

semana de 21 a 28 de setembro. A

< Festa Anual das Arvores" foi criada

11('10 'decreto federal nr.· 55.795, de

24.02.65, em S'nbstltuição ao "Dia da

Arvore", com o O'bjetlvo de difundir

ensinamentos sobre a conservação ."a�

floreStas e estimular a !prática. de ta.1s

ensinamentos.

Para este anO', além das cO'memorao

cões nas escolas, já previstas, a AE

l\.IA, em cooperação com a Secretaria

de Agricultura do mnnicipiO', Departa.
iI1.1enro de Serviços Urbanos e ACA

RESe, fará a distribuição de m'!,ldas
de plantas nativas e exóticas, em. vã.

rios pontos do M1lliiclpiO' de Blume

nau. Ciclos de palestras e cursos 80,

bre a. conservação das IO'resta{; taD1-

Ibém serão realizadO's, em cooperação
com o mDF (Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal) e com

AssociaçãO' Comercial e Industrial
Blnmenau.

a

de

•

KUNZ CO�CÇÕES LIDA.

'�.>\. I,' :'
•

�..' '.
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_,. • ',' ••

\

..���. •

'j;.:\.>:.:�
.. :'.�

.

':,,: .. '. ..: .� ..�:·�:�<t
nsAGE,ü. $: • nova etiqueta dO' vestl.A:rlo '._1_1-�o.

Posto de Vencia. e fábrlea:
Boaovla .Torce La� IUl' - Próxbno
Parabo dOI PôneI. em Gupar _
Telefone. S!-_. - _._ C.P. �.

..
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t ..• Deputado quer definição sobre
Em recente sessão ordinária, a As

'JeDlbléi:J, Legislativa aprovou propost.
ção do Deputado Alvaro Correia, pll.
'ra o envio da seguinte mensagem ao

Engenheiro Elmo Cerejo, presidente
da Rede Ferroviária Federal:

"Assembléia Legislativa. de San".

"Catarina, atendendo requerimento SI.

Deputado Alvaro Correia, solicita. es

Ileefal atenção essa presidencia, no

BCDtldo de tru:ormar a real posiçã!l se
bre os estudos referentes a Uberaçl0
kJo leito da. Estrada de Ferro Saata

.Catarina. cujo tráfego rói suspenso há

lVários anos.

Informação solicitada será de gran":
kle ValIa pa�a orientar o compohameB
to ilos prefeitos e comunidades do Va

Ie do Italai, ra-ce aos constantes pro-

acervo do traçado da lLlltiga. ferrovia,
. com prejuízos a sua expansão urba

nística e outros
..
transtornos relido

nados com os acessos rodoviários·.

O assunto, que tWto vem' preocupan
I do os prefeitos do Vale do ltajai por

onde passa o leito daquela feITom ps.

ralísada, já levou o Deputado .\h"llro

Correia, em junho ultimo, a Br....stlta:

ende com uma Comissão Parlamenta.r

discutiu o problema com o Ministro

dos Transportes Engenheiro Eliseu

Rezende.

Em prIncípIos de agostô, para re

solver problemas causados pelo '.eito

e viadutos da Estrada de Ferro a s.d

mlnlstraçáo publica do Munlcfplo cJe

Gaspar, o Deputa�o Alvaro Correia es

teve em Curitiba, com o prefeito da-

blemas que vem enfrentando com o quem cfcJade, onde manteve audfeneJa

Cid d s que terão 9 soãna

os d mingo
Após a reunião do ConSelho Nacio

nal do Petróleo com representantes

da Embratur e dos ministérios das

Minas e Energia e da Industria e Co

mércio, oi decidido que nas cidades

turísticas os postos de gasolina não

�lca.ria.m 48 horas fechados. A relação

Inicial das cidades catarlnenses bene

ficiadas pela medida não. agradou a

todos, principalmente aos municípios

Clue ficariam de fora. A relação, porém

Dão era oficial. Somente no rmal da

llemana passada é que o g'O'Vemador

e o secretário de Cultura, Esporte e

Turismo, p. pedido dos órgãos compe

tentes, enviaram uma nomlnata co

mo sugestão, em que constavam as

IIIdades de São FrancJ.sco, Balneário

(lamboriu; Laguna; Arai:all&'Uái São

!JOR.qnim; Piçarras e Curitibanos.

A Inclusão de Laguna e'Curitibanos

na sugestá.o encamInhada pelo Esta- ,

ido, '01 justificada pelo secretário JO-'

Uo César e pelo presidente da. Cltur,

argumentando que a primeira, por

IICr uma cidade hist6rica, terra de A

bfta GaribaldI e o municlplo mais aJi

ligo de Santa Catarina. Além disso,

por ter sido a. partir de Laguna que

• colonfza.�ores romperam o traba-

tado Ile Tordesilhas e conquistaram

para o Brasil os territórios que hOje
. correspondem ao Sul do Estado e ro

do o Rio Grande do Sul. Curitibanos,
devido à localidade de Palmares, re

gião turistica, e por sua proxímidade

com as estancias hidrominerais de A

gnas de Chapecó e PIratuba.

Ao final da reunião, para apreciar

as sugestões do Governo o. diretor de

Operações da, Emi)resa. Brasileira de

Turismo, inf�rmou que das sugestões

apresentadas, foi oficializada a aber

tura dos postos aos domingos nos Mu

nicipios de São Francisco do Sul, Bal

neârlo Camboriu, Laguna, Aaranguá;
São Joaquim e alternadamente (um

munlcipio por mes) , Penha; Piçar.ras

e Bura. Velha.

A Embratur deixou claro, porém,

que Santa Catarina tem direito a In

clnlr mais duas cidades no rol, �ra
. completar um total de oito, com pos

tos de gasollna. abertos aos sábados.

Para tanto, o presidente da Citur,
Cyro Gevaerd, informou que estão

sendo feitos levantamentos e estudos

para que essas duas cidades sejam m'

dicadas. A principio, entrarlam Cõ

ritJbanos e Grava.taJ.

Hordrét'Jer

Na Loja Gasparense de Pedro Zuchi em

Gaspar -- S.C.

erradicação da _FFS
com o Dr. Renato Maister, represen.

tante da Rede Ferro·viária n�;.Esta
dos do Paraná. e S�nta Catarina.

No dia 20 do mesmo mes o parla

mentar esteve tambem com o prt!fel

to de Gaspar no R.io de Ja:neiroj on
de avistou ..se com o Engenheiro El

mo Cerejo, presidente da. Rede Ferro

'viária Federal, com quem discutiu am

plamente os problemas decorrentes

da manutenção, no Vale do Itajal, ib

acervo da. antiga. ferrovia,

Çomo ao soluçân def�t1va dos pro

blemas que tanto preocupam as Pre

feituras do Vale do Itaj3.í só virá com

a erradicação de Estrada de Ferro, o

Deputado Alvl:.ro Correia solicitou ,o·
ficialmente, através da Assembléia, ao

manifestação t]D presid'Clllfl.e daqucla.

empresa:'

,..,.__ _ __..__ , _ _>t __•................._. - __ .. �

\1

Agen IS de

vem
,.,

conhecer
Uma comitiva �e 'lO �Dtes de via.

gcns do Uruguai e da Argentina. esta

rá. em Blumenau, de 25 a 28 deste

mes, para uma. sér� de contatos com

ir.d?striais, comerciantes e hoteleiros,

com o objetivo de intensificar o inter

cambío turístíco entre a cidade e os

países da bacia do Prata, A visita, de

acordo com o chefe do Serviço de Tu

rismo da Prefeitura. de Blumenau,

Francisco Oannlla Teixeira, é uma. re

_ Lr:buição aos entendimentos realiza

dos naqueles p-aíses no primeiro se

mestre do a.no por um grupo de in

dustriais e comerciantes blumenauen

ses.

Os agentes, que virão acompanhados

também de jornalistas especializados,

serão reeepeíonados no dia. 25, quan
do irão reunir-se com diretores das

Loja.5 Bering. No dia. 26, a comitiva

turism �nos

I men u
pa.rticipará de um roteiro turísÜ-.,
visitará a ábrica Art.ex, no nau.

Garcia, ficando o período Ca tarde Ji,

vre .para compras. As 19 heras, par

·tici.pam de uma apresentação típica.
no Grande Hotel Blumenau, acomp�

Ilhada de 'Ul!l coquetel com fr-ios t.!IÚ- -

cos da região c em seguida serão ho

menageades Ile19s l(lj�tas da cidade.

com um j-nhr no P.-est-auranta 1\'101-

nho do Vale,

No dia 27, o grupo d-e agen.te.> de

viagens irá. conhece a. fáibr;ca. de

Cristais Bering e a região fie 'Viia 1-

tcupava e, no período noturno, a.

Prefeitura MUll.kfr.; E Ihes c�'!"-eOflJ'"'-
1!Dl jantar no Restaurante Cavalinho.

Branco. Di 1 28, a comltíva dl!ixa. Riu
I

wenau, viajando com destino ao Ris

Grande do Sul.

CEVALagro industrial s.a,

Industrializando Soja para o Br: il com Matrir

em Gaspar. Filiais em �P?s Nov 5., C�:1pcc'.
São Miguel D'Oeste, Pinhalzinho, Xans ere, GU.l

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

�������i��Materiais
de

, ,I Construções Ltda.
, Rua Pref. Leopoldo

AN80 '". Schram 400 - Fone
32-0150 - Gaspar.

Comércio em geral de tijolos maciços e de 4 e 6
furos. Telhas Francesas e chatas, Goiv:ls, cimento

cal e outros.
FAÇA SEU PEDIDO E RECEBA NO LOCAL

DA OBRA.

Confecções
LINHA JOVEM
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o CarangueJo
iI!�lt' '" Sê

'

. Por sobre as ondas, bem IIr;.x!iJlo à e era, em .seg.ulda, somdo por ue:r.uJ

praia, palravam dois' olhos velados e plvotas em mergulhos preciosos, del-
.5 membros constitutivos a ).õm cor-

110 qUe se sustentava no espaço, COntO

presa de força sobrenatural. .� garo

tada brincava de bola na Praia. do

I'l'atadeiro. Pouco se lhes !mpGrta�:\
a criação do Sela ou os r-égimcs mili
U,res da América Latina. O universo

-,

D.ndo ecoar por toda a praia, gritos
de mulheres pallindo. Um_ dos garotos
assoou o nariz na manga da camise

ta vascalna. <C- cuspiu certeiro no cas-

00 de um caranguejo que se 'l't$Igia
va. na toca, na construção modesta e

ContG dO Sérjlo Lino

decidido atravessal' a praia, em dke

ção ao mar bravio, à Clata.· de' a�,nm
alimento. � mulher, precavida e ze

losa. como ,toda mulher simples, 'oi a- '

té a. boca da toca. e e� o eeu

com um olhar de esperança. Nã,) ha

vía uma única andorinha. Falo'l ao

marido que vira uma dessas a res fazia

clandestina, sem o "Habite-se" dos anos. Elas representavam a ultima

deles, também redondo, em rl!duzido;' órgãos credenciados. cl-ama de idealismo de todas as espé-
No entanto, assemelhava-se ao dos Os olhos por sobre as ondas esta- cies vivas sobre a Terra. Fartara-se

homens: no seu interior apenas (I, vá- vam ali não para serem Vistos, mas de fazer verões sem o reconbeclmen-

euo . As bolas rolavam na. arci.t come I'rum ver. Eram, pois, olhos históricos, to das �utoridades competentes
-

do

se fo() em cranios de }llutocr;ttts ao

IIWOOJ' de uma. pela, proletária. As par

tes distin.ta.s daquele COl'PO suspenso

no espaço bailavam ao som I!e uma

nrelopêía xerocada por uma (1i)� mais

%!.I)vas potências mundiais; a Ilha dos

:Antípodas, a 170 graus de Longitude
E!>te e a 40 graus de ·Latitude Sul. Os

olhos velados moviam-se com diflcul

(Iode na rubra órbita do horizonte.

:t:m fio de sangue descia. graciosamen
te de um dos braços suspensos no &'1'

oficiais; remunerados. Próximo ao

cestão piscoso, a rede-de-espera, es,

·taqueada no fundo, malhava os inde

fesos .peixes menores. Os grandes pro

duziam enormes rombos ·na rede e

nadavam embora. 'agitando elegante

C'luda, como se ,triunfa,ntes houvessem

tronsposto ... 51 mesmos. Um bando

de gralhas desfilava, em formação e

:velo céu, em homenagem ao Condor

Rei . .Junto aos seus :(amilJa,res, o des

temído caranguejo eonfessa.va haver

Ministério do Bom Tempo. Ainda re

moendo as vísceras ressequidas que

restavam de um peixe, o decidldo ea

;ranguejo rele�brava o passado:
"Bons ·�mpos aqueles êm que a natu

reza dominava a si mesma, sem o au

xílio da Ciência, e o homem exístlr

pelo Ser, consciente da ccíneidêncía

consigo mesma;. Tal1de. Muito Tar

de. Era inutil rememorar os teffilloS
da Universidade, quando o velli,) fi-

16sofo lecionava Teologia.. Hoje, pas-

ta unif�rqJ.lda4e. ·.um �q pr�
macio.

Um grito c!e .pavor fi a tw,lda ....

pô. � pé•.Sile�os&.

No boteeo do Zé Bóplquete no iJ·

Dal. da pra,ia" um velho \pesc.ado�, de

boca murcha e desde..ntada, .sorvia rá

pido um gole e cU$pla outro, Pedindo

Feia morte do ,Condor-Rei, o ultimo

(los oligaroas da, Dha dos Antípodas.

Uma gosma nojenta e quente eseoz

ria pelo casco perluraldo ªo earan

gnejo. Ninguem percebeu. Mas no e

xato momento. em que um dos garo

tos esmagava o �nguejo, ·aquelem.

restos humanos- que pair.a.vam so�re
as ondas desa.pa,receram. Um eríon

linho ajoelhou-se, cavou um blq'li)-co>
na areia .e d'eu ao caranguejo os fu

nerais de um dos seus: enterrou-e

assoviando um samba, bem baJxinho.

Um senhor magro, de cabelos grisa

lhos e �arto bigode, �ez uma observa-

4lão no seu caderno de anotações: "O·

tempo há. de passar sobre essas misé-

sados milhões de anos, completado o rias e lavá-las como o. oceano lava do

-..-....-..r__.......................- ...- ......._w.·.-., DiL"&Wá"'.-•••�_.....-.:-__......._ seu ciclo de retorno ao Universo Pa- lixo das praias � orla se.m.pre alvejan-

raleio, descobriu que o homem, p...ra. te do seu azul".

s

. A Comissão 'Parlamentar

� Assembléia Legislativa

Especial

de Santa,

Catarina, que estuda os problemas da

�.rea indíge-na "Duque de Oaxlas", de

�irama, continua em franca atj,vida

de sob a presldencia do Deputado Al

:va.ro Correia. Depois de. várias reu

niões, onde, entre outros, ouviu os de

Iloimentos do antropõlcgo Silvio Coe

lho dos San.tos e do diretor do DNOS

cm Santa Cata,rina, Dr. Aurélio Re.

Clor, agora ouviu outro importaiJlte

depoimento. Esteve em Flol'ianópolis,
para prestar esclarecimentos à Comis.

são, o Sr. Henrique Trombczynsld,
sub-delega.tl0 da F'UNAI em Curitiba,
XIO momento respon.den.do pela Dele

gacia daquele órgão.
'Segundo contato teldonico que ma,n

teve com ó Depubdo Alvaro Correia,
(I sub-delegado da FUNAI' informou

qtle aquele órgão considera em parte
rrsolvido o problema da área inilí�
JI:\ com referência à cOllstr,ução da

1130rragem Norte ;pelo DNOS, de acor

do com a solução apresent!l(la p'or a

quele órgão e a,ceita 'pela FUNAI e

IM'los indios.

O problema malor que se a,presenta

ainda ·na ,reser.va. indígena. de Ibira

ma, segundo o. sub-delega,do da FU

NAI são os desentendimentos e desa-.

JIIf'nças exlstentes entrc !iS diversas

as

Ibirama
tribos que ali habitam .

,

Brigas e confusões díversam vêm se

repetíndo entre as tribos contendoras.

sendo que agora, para tentll>r a,llviar

�. tensões, a FUNAI quer retirar da

área 22 famílias "de índios mestiços

que ali habitam.

Para tanto, o advogado da FtUNAiI,
\

Kiochi Ka.naíana, deu entrada esta

semana, Jl<l. 'Justiça Federal de FIQA

rianópolis, de uma ação pedln'do a

il.'etil'ada daqueJa.s familias do Posto

"Duque de Caxias".

Segundo se sabe, essas fa.milla.s de

indios, por entenderem que tem di

reitos adquiridos, vão resistir até. o.

extremo para não deixaz aquela área..

Por esse e outros motivos, foi mui�

to importante o depoimento que G

sub-delega,do da FUNAI prestou esta

semana na Comissão Parlamentar da

Assembléia Legislativa..

Ainda nesta semana, os deputl\.dos
nlembros da Comissão, junt"meIJ.tc
com o sub-delegado da FUNAJ, com

O. diretor db DNOS, o a,ntl'opóll>g" SJl
�jo Coelho dos Santos, o l1epresenta�l
tc da ANAl e membros ia imprensa.
que quiserem acompanhar, se deslo.

caram-se a,té Ibirama, ond�, "io lo·

co", observaram e registrara.m- o' pro
blemas ali existentes.

c

existir, não tem necessidade de COI- N;l. toca, a senhora viuva e os filhos

po. HOje, o velho filósofo, ,trau.for- preparavam-se para ir à agencia ban-

mado em um audacioso cara.nguejo,

pretende atravessar o campo de um

lado a outro, ignorando ser aquela �

rea reservada ao h1ebol de pr_ala.,
pelo Serviço cJe Controle do Praz"...

C-om uma das patas cabeludas llDlpou

eâría mais próxima receber o. seguro.

O velho caranguejo sempre lhes dízía.;

"Neste mundo capitalfsta, só o dinhei

1'0 não decepciona".

�
t

Naquela tarde, bem ao morrer €}.O>
C sangue que lhe escorria da boca sol, uma. andorinha apareceu dandG

triagula'l' onde se lia ''Libertas Quae

Sera Tamem", beijou esposa. e l!ll� e

se dirigiu à saída da toca que estava

obstruída, pela. marcação de uma !al
ta. perigosa. Agnardou a cob:an"" CI

alcançou' a. said� &inda com alguns
montículos de areia. sobre o casco U

moso. Espreitou timidamente as ime

diaçóes. Ningnem por ;perto. Armou

se- de coragem e disparou em dlreçáD
ao mar bravio. Naquele lnstll.D.�, o

tlme' dos garotos Vãscafnos CO·,tt"'A-&

tacaVa.. O heróico carangue!o Já sen

tia a água. a roçar-lhe o cas�o por

baixo. Os olhos velados, sll�ensos
no ar, junto aos membros, cabeQ" e

tronco, começaVam. a distinguir as fi·

guras dos garótos movendo-se C()!t, cer

yôOS rasantes, deixando na �eia da.

,praia um risco produzido pelo pedaço>
de corrente ainda seguro a. uma da

suas pa,tas.

--x-

SERGIO FLORES LlNO: jornalista
e homem de tell>tro. Autoi' de vá.rias.

peças. Alguns contos e poesia ainda.

inéditos. Redator dos jornais Impren_
!'ta. Novà; �G.en·te; Vento Sul; Vale de

Videira e Tribuna de Brusque, semPl'a
lutando peI!L ;verdade e condenando as

ollgarquia.s existentes no iEstado_ Con
to publicado no livro "Contista e Cro-

m�tas Ca:t.a.ril:ienses"� �m-l"-n�
pela LunanJeIU.

HOTEL PROGRESSO
LANCHONETE E CHURRASCARIA

DE PAULO ANTONIO DOS SANll'OS

Agora ofere o Super-galeto, super usado, super gostoso, girando
DO espeto.

ACEITA-SE, ENCOMENDA, A'lIEND1MENT0 NA HORA
BU!' CeI. Aristiliano Ramos, 2IS - FOD.e: (04'73) _ 32-0164

89.110 - GASPAB - BC.
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C>mpl.eto:I i:�,:1z -:1-:' no ultimo d:a:
11 _ e rece

'

2 :l:) e os cumprimentos

da coluna, -, o nucso jovem e simpâ

tíco prefeito
.

.rnando Pelll, que

aliás esté agI'adN'rnio as homena

gens prestadas, pela nevel data, pelos

o Centro Cívico Escolar Professora Co sr, Paulo Roberto Barbíerí ; Soma

D'ildegard B. da Silva, do COlégio

Normal Fr�i Godofredo, está convi

dando os gasparenses para o baile

que vai promover neste sábado, dia

J5, com início as 22h30min, no Clube

"Canarinhos". Este será o "Baile da

Prhnavera", estação de mil flores que

está para fazer o "debut" no reino

das estações, e a novidade será a e

leição da Rainha do Colégio.

Aliás, as lindas candidatas ao ti

tdo são seis, c0;'D0 mostra a foto da

coluna de hoje. Seus nomes e padri

nhos, para voces conhecerem: Bea

triz Quintino, que tem como padrinho

-x-

A felicidade está morando no lar

dos Rebelo, com o nascimento do me

dno que faz, agora, as alegrias do ca

sal Amália Reiter e Ademar Rebelo,

ele uncíonârío da Viação Verde Vale.

F,elo nascimento, que ocorreu esta se·

mana, dia. 13, na Maternida.de Eliza

'b'-th Koeller, em Blumenau, os para

bens da. ioluna. ao papai e mamãe

I'Oruja, e tudo de bom ao pequeno ga

rotInho.

-x-

IJ

'!:

Fábri(a Exposição e Loia�
• RODOVI-A JORGE LACERDA RM. 2'3
89110 GASPAR

Bernz, tendo como padrinho o sr.

Daríozlnh» Beduschi; Mulene Endert,
padrinho o sr. Luis Carlos Spengler;
Marina dos Santos, que tem como pa

(ltinho o Si". Ferdina.ndo Cipriani; Vil

ma Amorim, tendo como padrinho o

sr , Dagobert-o Gunther; e Eijana

Spengler, que tem como padrinho o

sr , Lauro Martins e sra. (Cecilia):
São, todas, simpáticas alunas do Co

légio Normal Frei Godofredo.

São todas simpáticas alunas do Co

Durante o baile, será feita a extra

ção do bingo, valendo o sorteio de u·

ma moto Ronda e de
a
uma bicicleta.

.Já está em nossa cidade, tendo vi.

sítado o prereltoJocal, o novo geren

te da agencia do Banco do Brasil em

Gaspar, sr. Nilton Cardoso da Silva,

(lUe recebehoj e as bnas-vindas da co

lnna. Ele está exercendo funções em

Os diretores do centro cívico e orga

nízadores da promoção, Gilmar Zanl·

ni (presidente), Mário Fera (relações

!publicas) e Vera .J!licobsen (.diretora

social), convidam a todos e informam

(,ue o baile terá inicio às 23,30 hora'!,
sendo animado pelo conjunto "Os Mag

natas", que aliás deu um show à par

te no ultimo. (IV) Festival Universitá.

rio da Canção, em Blnmenau.

O juri para a escolha. da rainha se

rá formado pelo Prefeito Luis Fernan

õo Polli. vice Dário Deschamps, e pe

los casais Zuza e sra., Lio e sra, e SR

'Via e sra , A coluna, daqui. já prenun

cia sucesso para esta promoção.

Pái;f.:1& �,
.

.
,--�-

.

servidor� da municIpalidade. numA

oomemoração slmples, franciscana a

té, mas de síngela. sinceridade, a e�6
çu.e é sem duvidas, homem publico

capaz e decidido, e p-or Isso muito 3d

mirado. �s parabens da coluna, Fer-

1.111..ndo, e que II. datlt se répita por

Llmtos anos.

VALORES NOVOS

t '. tu",� e ao L oÚl.:1 enza file Gl.ll

eura da Pre, ....LiU'... ue b.um.e ;.u.. es

tá promoveu o a cxposíção al'tÚt.'ca

"'alores No (i,," e o tançamente do

livreto "Glória Sem Runwr", uma re

�rlição da btog'r"fJIt do sábio Fritz;

Muller. A mostra reune trabalhos de

tres novos artistas: Heloisa Pacheco,
lllirtes Macedo e TeloJnal' Florencio.,
Heloisa Pacheco, com muita criati·

vidaàe e senso de observação, destaca

em linhas e desenhos estilizados, fig:u
Ias humanas. I'mtando l!á bastante

tempo, começou a expor seus traba.

lhos em 1977. Tem um pequeno acer

vo em exposição permanente na Ga

leria Xi-Krriei e realizará, brevemen

te, duas exposições em .Joinville e FIo

r:anõp-olis. Mirtes Macedo mostra .20

obras, todas voltadas para uma temâ

trea abstracionista e surreal, Telo.mar

Florêncio, por sua vez, utiliza inten

samente as cores, buscando novas �es

cobertas eJ,11 seus traba.lhos artisti

eos, O livreto "Glória Sem Rumor"

srta , Sonia Schne.der, acompanhada. reeditado p-or iniciativa. do Museu de

mo veículo divulga.ifor das belezas na

!urais e datas importantes da. hist6-

ria brasileira. À Loteria Federal, co

mo a coluna ficou sabendo, tem pro

A'ramada � <livulgáçoã. de outras atra

ções
-

referentes ao Estado CJe Santa

Catarina. Quem ,�car de olho (e vi.

"for), verâ,
-x-

Atençã-o, Jnventúde: A Escola Mu

nicipal Ervino Ventúri, da Ruá Brus

QUe, :vai promover nestedomingo, dia

16 eensaclonal tarde dançante. Com I.

Ideio aS 14 horas, os embalos prOme

tem agradar ª' quem se 'fizer preseD

te. Apareça e curta.

dos .pais Gerhard GoUfried e Dze Sch

neider, ela que é o máximo em sim

pr..tia e realiza estudos em São Paulo.

-x-

Neste sábado, dia 15, a Caixa Eco-

Ecologia "Fritz Muell�r", além de uma.

biografía, traz o discurso proferido pe

lI:' Professo Roquete Pinto, na inaugu

ração da praça e de estátua de Fritz.

substituição ao sr. Lauríval Duarte, nõmíca Federal, administradora da l\luller, em 20 de maio de 1929, na. r:ua.
I otería Federal, homenageará. a cida.- São Panío,

de de Lages, estampando, nos 70 mil

bilhetes ,de suas quatro séries da 1.637

extração, uma vista. pa:�.cial· de Par.

"ue .Jonas RalPOS, situado no centro

daquela. cidade do Planalto Sen:ano

eatartnense. A CEF ntiliza os 70 mil

bilhetes de cada uma das séries co-

ga�pa�
uUÓueig eCDeCOhGcõeg �tda.

,..
....

... p' .

_!ilótqeis fRúslicos e f),J01'tl.,S pi Q}eco,.ação
'" j),.oje/"'s e '�,.çamenl.os

[

I'OSSO particular amigo, que seguiu

paa São Paulo, onde passa a exercer

suas atividades no BB.

-x-

Passando temporada em sua terra.

natal a nossa querida. Miss Gaspar,

POCINHO
Santa Catarina

ExpedieRte
CGC 83 10� Z96,OOOI--41

SlLVIO RANGEL DE FI-

GUEmEDO - Diretor. CJr

cuIa. DO Vale do Itajai e Lit0-

raL EBder�o Sede: :&11& CeIo

AristiUa.llo Rame5 204 C.P. Q

Fone _exo: M7S &Z-0097

S9110, - Gaspar - BC.

8emaDárle de maior eI.rclIl&

ção DO Vale e Litoral.

Impreuo DA8 ofteinu da

Editon. e Griftea. THbana. ..
L)!53 - Brasque IC.

BruBque, :a_ lIerclUo �
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,GôSPSf reivindíce Usina' de
Gaseificação de Carvão'

. .

o titular do Gabinete de P,lane3a.,
mento e Coorde� Ger'aI do GO'fer
no do 'Esta.do. sçeretário Nbr:beI'to In

go Zadrozny, envíou correspondeneía
esta semana ao' prefeito de Gaspar,
Luis FemandQ P.oDi, em resposta a 0-

'ício em que a municipalidade 'coloca

va-Se à disposição do Gaplan para a

Insta.lação de uma. usina de"�ascjfica-
. '!Ião de car;vão na região. SeglUldo os

�Janos do Governo do Estado, em a

temÍimento ao programa de etnergen
'. cía energéfica., já aprovado pelo Mi-
ni.!.tério das Minas e Energia, estão

�vistas quatro usinas de gaseificai

�o no Esta4Jo, em regiões já determí-

oDllidaS. A que deverá ser impIa,ntada

no Vale do Itajaí está, agora, sendo

r.eivindica.da pelo Municlpio de Gal!l

par.

Na sua. resposta ao prefeito, o se

cretário Ingo Zadrozny afirma, tes

tlla:lmente, o seguInte: "Ao agradecer

a esPontanea colabora.ção de Vossa Ex

eelêncía, tenho a satisfação de �or
mar que os entendimentos com os em

presârros para a. constituição de em...

pvesas que implantarão as usinas de

gás, estão bastante a.diantados. Deste

modo, esperamos contar, em breve,

com o início dos estudos para a. loca-

lízação !'Ia usina, que deverá 3itemIer mesmo documento envi3ido li :mnniel-
aos consumidores do Vale do Itajai. palida.de, o Egrégio TribllDJtl de �D-

Se o�. aludidos estudos conclulrem pe- tas recomenda. também a apovação
!a. locaIlzação da usina neste munici- das contas pe� Camara. MuniCipa;l dtt

'pio, teremos a máxima satisfação de Vereadores.

manter com Vossa Excelência os en- iMACA!DAMIZAÇAO
tendimentos necessários. ,Norberto In- O Depa:rtamenfu de Obras da. Pre-

go Zadrozny". fei.tura está concluindo a �ml

zação e patrolamenw no BaiITo Bela

Tti APROVA BALANOETES Vista, em várias vías principais e tran•

versais. Por outro lado, na Rua. 7 de

O Tribunal de Contas do Estado de Setembro, prosseguem em ritmo aee-

Sa,nta Catarina acaba de emitir o seu .Ierado as obras de pavimentação. qoe
parecer favorável aos balancetes men- preporcíonarãe maior conforto �

sais de agosto a. dezembro de 78, da moradores e aos motoristas que por

Prefeitura Mnniclpal de GasPátr. No ali traf1egarem.

,·zoia adia 'chegada
f São Borja - Para. montar sua. .infra.. lizado ,pelo grupo de sete deputados

-estrutura, como o aluguel, ainda não

.concreüzado, de um escritório, Leo

. e1 Brizola informou esta semana ter

odiado para domingo à ta.rde ou, no

1n!.áximo, segunda-feira de manhã, o.

r;;� chegada na Capital Gaucha, sendo

íJá. .pratj,camente certo que oeerrerâ

l!ilDl ato � noite de segunda-feira, no

·(!Jenário (la Assembléia Legislativa,
a}1!aDdo deverá fazer um pronuncia
·!mento.

Ele· ainlfa não tem cerleza sobre

ílIUae�os dias pérmanecerá em Porto

l4Je�e, mas ressalta qúe quer chegar

�cretam.ente, sem comici�s e sem re

toopções, limitando-se, assim, às 00-

1meoagens ao ato na Assembléia idea-

cl.O MDB que já aderiram ao PTB e

por seus assessores.

Na' manhã de quarta-feirap o ex

governador gaucho ;manteve reuniões

(10m delegações de Paarambi e Tenen

te Portella, na residencia da. familia

Goulart, onde está hospedado, na A

venída Getulio Vargas. As reuniões

levaram à suspensão d& entrevista

diária, concedida' normalmente entre

11hrs e 12hrS. A tarde, conduzida. pc

Ió ex-deputado federal (cassado') A

maury Muller. do MDB gancho, uma

delegação d3 ala 19ve,m do MDB �

liuI, teve uma reunião conturb3ida

com o ex.governader,

a Porto Alegre
Segundo explicou, (pOsterlormente, o Hbel'Íar Flávia. SchIling, que está a-

sr. Ama111\Y Muller, os Jovens eviden

cíaram grande resistencla em aceitar

as idéias de Brízola, considerando que

as 'Propostas apresentadas, até agora.

i(.'elo PTB, não correspondem à realí

dade nacional.

:(..odrecendo nos cárceres do tTl"uguaL
Lembrando que "não admíto s.eJ!

chamado de cassado, pois estão cassa

nos os que ainda � n�1> ,prisóes"'.
O sr-, Glênio Peres lembrou que ..

prioridade que sê estabelece é porque

a prisão de Flá.via Schlling "é uma.

hofetada no rosto da nossa. nooiona1l

dade",

ii
LIBERTAR FLAVIA

o Veread.or Glênio Peres (MDB)

que' readquiriu os direitos politlcos
com a anistia, disse esta semana, na

'Camara de Vereaªores da Capit31, que
o presidente da Republica. imposto pe

lo sistema autoritário, máis do que

um compromisso de tomar cafezinho

na ''Bruxa", tem o compromfsso de

Segundo ele, nã.o é [pOsslvel que o

gov.erno nroguaio contiiJ.u,e ao retê,la,
se está na Caixa E4M1nômi� de Pe

trópolis� nes� Capital, e diIihe'lnJ

dado pelo PQ'VO, referindo-se do c1t

Meiro arrecadado em cam,panha. na
clonaI pela soa Ifbe�o, pelo OBA.

IJUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR
EPITAL DE PRAÇA COM O PRAZO DE 10 pIAS

O Doutor PEDRO MANOEL ABREU. Juiz de Direito da Comarca. de

·i5aspar, Estado de Santa Ca>tarina, rus. �Orm;i. da. lei, e.tc ..•

Edital de Praça (En.rato art. 687 do Código de Processo @ivil) Venda

(mi, la. Pr&9a no dia 2'7.09.79 às 9:30 horas. �preço da ava1i�ão) Venda

(tm 280. �9a no (lia 8.10.79, às 9:30 horas (quem mais der). l.ooaI: A,triG

iJo FornJn, sito nesta cidade à p.raça. Getulio Var:gas. Pr�sso d,e Execu

ocã,o movido por Rold ottG Wa:ltel' Lauterjung contra. BRiUNO HENRI

iQUE GEBD PLACH. (Carta Precatória. Dr. 13/79 vinda da Comarca de

!Blum.enau). R<:ns: Um ,terreno ICom a. área de 6.9.362 .m2 limitllind4\'-se ao

iBal com terras dos Sucessores de Pedro Carl�s 'Schmitt, 3iO Norte, com ter

ns de Benedito Aleixo schmidt e a Leste, com terras de Evaristo Ma.tias

iBehmltt e o Oeste com terras de Paulo Scbmitt. Registrado sôb Dr. il4.285,

fls. 89, livro, :f-H. &lego da a.valiação: Cr$ 69.363,00. Dado e passado nes,

� cldad" de Gaspar. aoS quinze dias elo mes de agosto de mil novecentos

le setenta e D�e. En, (iEuJ.Ina; L. I_lveira), ESórivã., o escrevi•.

Ga:.pal', ;15 � agosto de 1979.
, � Manoel Abreu'- J'" ae Dlrelto.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO

DE GAS�AR:
DE 20 DIAS

o Doutor PEoDRO MANOEL ABREU, Juiz de Direito da oom.arca ele

Ga.!ij!ar� Estado de Santa Catarina, .na orma da. lei.. etc •••

�dita,l de Praça. �Extrato art. 687 do Cóllgo de Processo Civil�. Ven

da em la. P�!ça no dia 11 de outubro dc 1979,. às ilO,30 horas �eço da a

valiaçã.o). Vendá em 2a·. Praça 'no dia 22 de outubro de 1979 as 1030 ho,

ras, (a quem iDlais der). Local: Atrio do F01'l1lll, si� ·nesta. �ilade �o pr�
mo da Precif:nra Mnnicl,paI. Processo: Processo de Execução movido por
€ASA R0YA.1., SIA INDUSTRIA E COMEReIO contra J0A.O PONTAL
DI E AGOSTINHO F. SCBMITT. Bens: Um terreno situado no lugar
Bau, 'MuniC1l?io de Ilhota, nesta Comarca, com a área d,e 196.000 lD2 re

g'istrado no Livro 3P no Registro de Imóveis de Itaai. Preço da. avaliação:
Cri 117.600,00. DaJllo e passado Desta. cidade de Gaspar, aos vinte e quatro
d1at9 do mes de agosto 1I.e mil novecentos e setenta e D()Ve. Eta. Esc.ri,vã •,
escrevi.

Gaspall. 24 de agosto de 19'19.
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