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Gaspar recebe
hoje a agêncIa

do BESC
o Municipio de Gaspar recetoeci

hoje, quinta-feira, seu quarto es1a

bcleclmento bllncárlo com _ inau

guração, às 18 horas, pdi Gcver
nador Jorge Konder B01'll_haascn,
da agencia do Banco do EBtacJo de

Santa catarIna (BESC), blstalac1&

no antigo prédio do Ba1U.'tJ do

Brasil, à Rua Nereu ltamo8. Dr.'
47. O goverD3dor e comltt9a pro

cedem de Barra Velha que t.s.m

bém hoje recebe as 15 hOM! a a

gencIa do BESC, e de Dhota, eo.

de é inaugurada. as 17 horas a C-'I

tação de tratamento � icua c1&

Casan, devendo chegar a Gaspar
pouco antes das 18 horas, horirlG
estabelecido ,para a inau«unçio
da agência, segundo o convlt3 ofl-'
elal distribuldo às autorldadea II

Imprensa.
Ainda ontem, Jorge Bornh-ruson

Inau(\"urou a agencía de Biguaçn,
Com a entrega destas tres novas

agencias bancárias à.s comunidades

(Biguaçu, Barra Velba e Gaspar},
o Banco do Estado passa a contar

com 115 agencias, 110 das qualR em

território eatarlnense. Os. planos

de c�ansão do BESC prevêem "

instalação de mais 39 agencias, In
el

elusive a de Assunção, no Par&-

�etlvo, a. partir de amanhã dia

21, com abertura dos caixas e com

prestação de todo tipo de serviço

Já fora,m nomeadas duas comis-

sões 'de síndícancia para apurar as

denunolas de irregularidades no

bancário, desÍle atend!mento ai)
ti Colégio Vale .do ltajai ("Pontinho

comércio, Industria e agricultura,
até financiamento da. casa própria;

pai que, segundo o governador se

constituirá em mais "um marte
O IM!!IJ8.nNte de maler� Ill) Va.le ti Lltfll':ll

tora ClAa trontelru".
SUrle Rangel de Flcue1r6lle _ Diretor

A a.dmlnIstração local do Banoo
Cr$ �,IIO _ �: Ctt too,oo

do Estado estará a cargo dos JIW.:
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Raul 'Gonçalves DivIDa. (tereata);
""----.--- 1 (b"·"·"·"·"·"·I4·IH.IHH":�e Evaristo "'n..._· Speng er n

gerente), e a ,aglDclao aproveltari

SI-nd I" (a�n ( I-ao material,h1lD1iuo da região, com paramais de 90 por cento de seus 1t
� ";-

funCi.bná.rf� sendo oa� cle �-
.

'

:sp:��,:::: �:u:�:: IrregularlQ'ades no

caderneta de poupança; letras
,

cambio; õpen-market, etc.

Além da população, que está

sendo convidada a prestigiar ao se,

Ienídade . de inauguração, estarão

presentes o prefeito e vice-prefeito; .

o presidente da Camara e outras

autoridades do municipio.

II ota recebe hoje estação
de tratamento de

Com _8 presença do governador
do Estado, sr. Jorge Konder Bor

nhausen, procedente de Barra. Ve

lha, onde inaugura agencia. do

BESC (e .tará o mesmo, em segui
da. na cidade de Gaspar), será. i

naugurada hoje, dia 20 às 17 horas

a. Estação de Tratamento de A

gua de Dhota, construída pela. Ca

san, que estará representada no a

to pelo seu presidente. Pelo mu

nícípío, estarão presentes à inau

guração o poofeito Hercules Geral

do de Oliveira, o presidente da

Camara 'Municipal, Laureei Serpa
e demais vereadores e autorida

des municipais.

água
A ESTAÇAO

Oom uma capacidade estimada.

<em 100 mil litros, o reservatório de

água �a ser inaugurado hoje pelo
.governador atenderá inicialmente
500 unidades residenciais e comer

ciais do município. A Estação de

Tratamento foi construída com re

cursos estaduais, ;pela Casan, no

Morro do Cemitério.

Na solClúdade d� inauguração
deverão pronunciar-Se o prefeito
Hércules Geraldo de Oliveira e o

Governador Jorge Konder Bor

nhausen.

de

Estudantil"), informou esta sema

na o Deputado Alvaro Correia, a.

ereseentando, entretanto que ape-

rar

I a o

nas a ultima tem valida.de, pois na

primeira aconteceu inger.encia poli
·tiea contra os membros designa
dos.

Numa primeira comissão de

sindicancia nomeada, segundo o

deputado, estavam Renato Ven

dhausen, José Goulart e Lucbnila'
Eing, todos da Secretaria da Edu

cação. Porém, esta comíssão não

chegou sequer a. InIciar atividades,
e acabou sendo nomeada uma se

gunda, cujo ato já sa.iu no Diário

Oficial, esta. semana e integrada
por Renato Vendhausen e os asses

sores da Secretaria da Educação,
Abelardo da Sllva e ChevaUer da

Costa.

Alvaro Correia estraMOU prtncf.

palmente a demora na. nomeação
de comissão pal'a. verificar os au

ténticos abusos p atieadJS relo
Pontinho Estud. ntü, j",s:.am:nt:!

no ano' em ezue o governo Estadu 1

elegeu a edueaçâu como m_b pr:.o
ritárJa.

- Porém, disse A!v ro Carreia,

"esperamos que a sejunda crm s

são Inicie realmente ruas ativ'd-'_

des o mais rápiõo possível, :pJ1s
são milhares de alunos que aguar- ,
dam uma solução, já I! e m=n 0.1-

mente dlspendem qua,ntils eleva

das para com as mensal dados p:l-

•

I

,

I(gas ao Colég:o Va. e da I'aj'í�, O
I

,parlamentar alertou a:nd'\ que con ':"

tinua recolhendo mais dados sobre

as atIvidades do citado estabelecl

mento particular de enslne, e t'm

encontrado, inclusive, casos em

munlclpios prõxímos a' mumman

tanto que (leverá oportunamente,
'"voltar a abordar o assunte na

Assembléia Legislativa".

, ,

Está pronto o pr

o jogo
�or aprovado será regulamentado

pelo Ministro -a Fazenda e. segun

do anuncio'.! o subsecretárle de

ofi(ializar
O presidente Flgue�edo enviou

ao Congresso projeto-de-lei auto

mando a criação de uma noV!' mo

da.Udade ele oJgo, no projeto oba

macia "conC1ll'l!lO de prop6sticos",
mas mais conheclda por "Loto". O

prjet - enviado sob regime de ur

gencia ao Congresso - assim que

o r

j(

Imprensa do Plana.lto, gerará. re

cursos para apUração em obras 80-

alais nas áreas maís carentes do

País.
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(Movimento-Brasileiro de ÁIfa'Detf

�ão).

promovido pelo Centro Cívico do Cn.

lél;'io. A promoção, que alcauçou pie.
ao êxito, ultr3lpassou as ell'peCtatiY41J.
Durante 'O baile fora'm sorteados diver

$OS brindes, incluindo uma biciclet,a.

e uma moto Bonda 125, esta ultíma

ganha. pelo jovem Osmar Ignácio re,

&idente no Gaspar Mirim .

-x-

�,�,�..�---------- .u� �

Expediente

_,5 S ..

SliLVIO RANGEL DE FI

GUEmEDO - Diretor. Cic

cuIa no Vale do I1ajaí e Lit0-

ral. Endereço Sede: R� Cei.

A.ristiliaDO Ram'Os 204 C.P. i2

Fone &Rex'O: &473 32-9997

89110 - Gaspar - SOe

Curtindo a vida com multa. felici

dade estão os jovens Pedro Gonçal
ves e Marllenc Dalva Pontaldi, que se

casaram no ultimo silJ:ldo, em Ilho

ta na localidade de Bau Baixo. Ele,

filh6 de João e Francisno Gonçalves,

e ela. filha. de Joã e 1\1 uh de Lour

des Pontaldí, A cerímonta foi realiza

dana Igreja Matriz de Ilhota e este

ve a cargo elo Frei Dario Horck. Ao

-jovem casal, as flores de 110jl! d co

luna. e 'Os votos de .mutas, muitas fe

lIcidades na vida a dois.

-x-

I):tudardos hoje, oportunamente, o

"overnador do Estado sr. Jo's·e Bar

mbausen e o presidente do BESC, sr.

Victor Osvaldo Konder Reis, presen

tes em nossa. cidade para a inaugura

ção da agencia local do Banco do

E�ado de Santa Catarina, que tan

tos IC tão relevantes serviços um p,res

tado à gente eatarínense. E deseja

mos à administração local do banco,

iDas pessoas do gerente Raul Gonçal

ves Dá.villa e do subgerente Evaristo

Franclsco Spcngler, votos de profícua

e feliz gestão, eles que tão bem esta

zão assessorados com pessoal 90 por

cento do município, valoriza.ndo a

nossa gente que foi especialmente

treinada para. o exeroicio de suas fun

c;C.es. A todos - em especial a Gas,

'Par, que recebe hoje a Sua quarta a

gencia. bancária - as felicitações des

te colunista.

todos que se fizerem presentes. Nos

so agradecimento ao gentil convite e,

através da coluna, 'O estendemos a

todos os leitores para que compare

çam, junto com suas fa,milias, e 'pres
t:giem este lo. Baile Pró-Soeiedaldé,

ENTREGA DE

OERTIFICADOS

A Comissão Municlp�l do Mo

bral d,c llbota estará efetuando 11.

manh", sexta-feira, a entrega de

certificados aos alunes do eurso

do Programa de Educação para o

Trabalh"O (PETRA). A entrega es

tará a. cargo da diretora e Pr6-

fessora Maria. Lucia Maba e sêrá.

as 15 horas, ne SallW Paroquial da

Igreja Matriz. Após, será. 'Oferecido

um ceqnetel às autorIdades que se

fizerem presentes e aos membros

da Comissão 'JIunicl'Pal do Mobral

será.que antecipadamente prevemos

'�f' grande sucesso.

-x-

Verdadeira caravana, composta por

36 gasparenses, partiu 'Ontem quarta

feira em oníbus especial, com destino

a Brasílía, e integrada por padrinhos

e eonvidados, par� o casamento da

bonita e inteligente jovem gasparen-

Semanário de ms.ior circula

',;.ão no Vn1e e LiioraL

Impresso nas oficinas d&

Editora e Gráfica Trlbtma ele

�53 - B.naque SC.

Bl'IllIque. Rua HerofIJe Lf'.Iz,

se Marisfela Deschamps, que desen

volve suas atividades profissíonaís no

Congresso Nacional, entre senadores

e deputados 'que fazem esta movimen

tada vida política brasileira. Mariste

la casa-se com o jovem Nicolás Ale-.

jandro, sexta feira, à noite em eerí

monia das mais concorridas. Ao j0-

vem par, os cumprimentos e as fio-

1'CS da coluna, Felicidades.

-x-

IA. felicidade já testá no lar dos

Guedes, com o nascimento do primo

génito Felipe Fernando. O casal, ele

.................w.-.-.-........-.-.·.·.-............
· ....· .....-.·.......- ...........·-·..__.......,..-.-·-,..----

adquirir uma Motonive!adorIlhota vai

A Prefeitura Municipal de Dhota. d.e j.\{ello.

acab3. de iPublicar edital de coneer

rênc� 'Publica visando à. aquisição de

� nova. motoniveladora, de fabri

cação nacional, com peso mínimo 4e

11 mU quilos e com motor a. óleo die

sel.

O prazo !para a entrega das propos

tas estende-se até 'O dia 27 deste mes

e maiores informações poderão ser

ohtídas na Secretaria da Prefeitura

Municipal, com o sr , Josué Teixeira

As propostas a.presentadas até

prazo estipulado no edital serão aber

tas DO di!l- 28, as 10 horas, na. Ca:ma.ra

�'{unicipal de Vereadores de Dho�
devendo ser escolhida � qne apresen

taI- as melhores condições para a.

compra �ste equspaanetnto qu�. se-l

gundo o prefeito Hercules Geraldo d6

0lliv.eira, <;oub;jibuihiá enormemente
para a melhoría do sistema. viário do

municipio.

o blumenauense Sérgi6 Fernando

Guedes, >C ela a gasparense Marga
rete Demmer, reside atualmente em

r'oz ,do Iguaçu. Ao Felipe Fernando

P. a. seus pap!!-is, nossos votos de mui

tas felicidades.
-:t-

A menina-moça Eliana.
RÁDIO CLUBE DE GASPAR.
UM SOL MAIOR PARA TODOS

-x-

Comíssão festiva e entusiasta aca

ba de remeter à coluna simpático con

vite para o 10. Baile Pró-Sociedade,
que estará acontecendo no próximo
tUa 22, deste mes, com início as 22

horas na Iocalldade de A�r" il11 no sa,

Ião "Rancho Alegre". A. _ l�·I)a. será

ç,o "Zás-Mirim", para ar m: "o de

Spengler
foi eleita a "Rainha do Colégio Nor

mal Frei Godofredo", em noite bells

síma de festa, nar Sociedade €anari

nhos, A srta.. Marlene Endel foi os

colWda primeira princesa.; ficando co

mo segunda princesa a srta. Sonla.

Berns , 'Elas foram escolhidas duran

te o baile realizado sábado ultimo,

Instalando-se hoje em nosso munic.ipio, O Ba.n-co do Estado de
Santa Catarina. vem não a.penas tornar realidalde uma antiga as

piração desta comunidade laboriosa, mas representa, sobretudo
mais um passo importante para. 'O dese.nvalv·imento desta regiá.o
de gente que tornou e�ressiva. a. sua. .pa.rticipação no 'Progresso do
municipio, com seu trabalho diuturno e edificante. Ao Governo
do Estado e à direção do BESC, que (JOllcretizaralD; esta importa.n;...
te reívíndlcação do povo gasparense, o n'Osso mai'Or reconhec.iJnen._
to e os votos de ,profícua. gestão à administração ioca.} que levará
à frente 5 destinos deste empreendimento.

u'lAóuei9 .eCOecohacõeg �tda .
•

" ,

Indústria Têxtil (iaspar SA._!Ilól1e;s (J(úslic()s e {JJo,.�1,OS pi Q)ecol.ação
fj)'fojelos e <!),.çcmienlos r

: •

Fábriw Exposição e Loja:
RODOVIA jOHGE LACEnnA KM. 23

09110 GASP'Afi

Rua' São .José, 196 - Fones: 32-0040 - 32-0101 e �l05.

POCINHO
Santa Catarina Gaspar - San� Catarina

--�..",..-....-.-......--...-.-...._..--...-.-.-.-.....---.-.-_--"'--.-.-.-....-------_...-.-.--...-----_. .-.�--......Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(remédioa); a.mpUação de convenlos munícípío; e recebimento éle verbas

com Setores Estaduais e Federais pa- para ampliação Plano de Sande jle

!'ao Assistenciao Médica. no interior do Lages.

Plano d,e Saúde de Lages é pioneiro no pais
O Pref�to Dirceu Carrneiro e o Vi

ce Celso Anderson de Souza, apresen
ta:ram no ultímo dia 13, em Floria:qó.
P(\lis, o Plano de Saude de Lages pa-
1"a a Oomíssão Interministerial for

ana-da. por integrantes dos Ministério.s
da Saude e de Previdencia Social,
bem como a outras autoridades do. Se

J

�r de Saude Publica do. Estado. Na-

'lUela oportunidade, o trabalho de

senvolvido. pela Secretaria Municipal
cio Bem-Estar Social fo.i classificado

eomo 'pioneiro no. país" e, conforme

aquelas autoridades, "o plano. Iageano
está. se antecípando às propostas feio

tIls pelo Governo. Federal através de

eírcular do ultimo dia 11, enviada. pa
I:A todas Becretarías de Saude dDS

&ltadoll.
Os integrantes da Prefeitura de La

C'eiI foram oonvidados para. apresen

tar e discutir o Plano Municipal de

Saude, em Flo.rianópo.lis, apõs ter si.

40 enviada. CIOl'nIIpOndencia ao Minis

tério da Sande, onde foi descrito de

tIilhadament6 todo. o trabalho que,

oonfo.rme Oelso Anderso.n, "caIjaQ�e
Ifza_se pela descentral�açã.o do aten

dimento e da. medIcina preventlva.".
O o.bjetivo da Prefeitura "é a. reívín-

4icação de recursos financeiros para

a ampliação de asslstencla. prestada",
afirmou Dirceu Carneiro.

A asísteneía prestada, conta com

um atendimento de mais de dez mil

pessoas por mes, além da. manuten

ção. de 6 postos de atendímento no

ínteríor tio. muníc.pío e de, também

6 postos ue medicina eemunitâeía Ins

talados junto. às Assocíações de Mo

radol'� dos Bairros, Este Plano QUe

as autor: ades classificaram de' nível

Internacional" e também, "talvez, se

j.1. o. de maior alcance social pois ao

a medící la está, praticamente, ao al

cance de toda. população Iageana, é

custeada somente com recursos do

próprio Municipio", [ressaltou Dir'7
eeu.

REIVINDICAÇOES
Com, o cada vez ma,is crescente em

pobrecimento dos musioipios "toma.-se

quase Impossível esta. a.ssisteDci& mé

dica, tão justa. e da qual toda. pessoa.

tem direito assegurado". A parlir 4etI I

,...

te enfoque;' "relvindicam'oa recarsoil

para. prosseguirmos e amplfarmo. o

I'lano de Saude Lages", &firmou 'o

IPrefeito. Entre as re1vindica.çóel,
constam: repasse de medicamentos da.

Central de MedIcamentos (CEME),

Interrompido há. -vários anos: utiliza,

ção. do. CalTO MédIco do Ftmrural

que, conforme Dirceu, "encontr&-se

!!em utilização deSde dezembro"; a

poío do Setor de Medicamentos (1.0

INIAMPS, para suprir � reee.ltuárfo

JUIZO DE DIREITO DA COMÀRCA
EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO

DE GASPAR
DE 20 DIAS

O Doutor I'EDRO MANOEL ABREU. Jm.. de Direito da comarca &i

Gaspar, Eatado de Santa Cata.rina., na orma da le!, eto .••

Edital de l'raça (Extrato m. 'S7 do Cólil'O d. Proeeso Ciril). Ta

•• em ].&, pra� DO dia 11 de outubro de 19'19, às 10,30 hora. (preço da. a

T&lia9áo). TeDda em 230. Praça no dIa 22 de outubro de 19'19, as 10,S' b0:
ns, (a. quem mais �er). Local: Atrio do Foram, IIltg nesta, cidade DO pró-

410 da. PreeUura Municipal. Processo: Processo de ExeouçlW movido �r
CASA: ROYAl, S/A INDUSTRIA E COMERCIO COlltra JOAO PONTAL

DI E AGOSTINHO F. SCBMITT. Beru!: t;Tm terreno Idtoado. no lugar

Dau, 'Munic1pl0. de Ilhota, nesta Comarca, com a. área de 196.000 m2 re

gistrado no Livro 3P no Registro de Imóveis de Itaai. Preço. da. a.valiação:

Cli 117.600,00. Da.do e passado nesta. cidade de Gaspar, aos vinte e quatro

dJas !lo mes de agosto de mil novecentos e setenta. e nove. Eu, Escrivã, CI

esorevl.
Gaspar, 24 de agosto de 1979.

Pedro Mano.el Abreu - JuIm de Direito.

AGORA EM GASfAR:

uto a Marquetti
De Vit6rio Marquetti.

Capas e estofamentos para automóveis e reforma

de estofados em geral.

Rua 7 de Setembro, ..3 - Gaspar L. Se.

.....,.."......-.-.-_-.............,,..._._._._,,.�.:rr.. -_._-__......,..-__.:-_-__•• •..-....._._-.,..._._-_-.-_-...
.

Me sagem d Legislativo
Vimos hoje, perante a pessoa 00 Governador do !Estado, ex

pressar a nossa gra.tidão ,pela. oportuna inicia..tiva de instalar, em

nosso munícípío, a agêneía, do Banco do. Estado de Santa Cata

rina (BESC>, que tantos e tão relevantes serviços tem presta
do. ao comércio, industria, a,ricultura e povo. em geral. Pelo de

senvolvímento que certamente propiciará ª esta região do Vale

do Itajaí, fértil por natureza e pela dedicação de seu povo ao

trabalho, auguramos nesta. data uma. gestão profícua, e generosa,

à Administração Centrai do banco.

ião os agradecimento& e TOtos de confiança da.

CAMARA MUNICIPAL DE GASPAR

LUI21 CARLOS SPENGLER - PRESlDEN'.r.E

Materiais de
Construções Ltda.
Rua Pref, Leopoldo
Schram 400 - Fone
32-0150 - Gaspar.

Comércio em geraI de tijolos maciços e de 4 e �
furos. Telhas Francesas e chatas, Goivas, cimento

cal e outros.

FAÇA SEU PEDIDO E RECEBA NO LOCAC
DA OBRA.

UM LUGAR
"

J' ARTIGOS
..

�

/. TRANQUILO 'OE
PARA SUAS BLUMENAU
COMPRAS ....-

. AMPLO ANEXO

ESTACIONAMENTO CAFÉ ;.
>

VISITE-NOS COLONIAL

.;

• Rua 'tajar, 1373 - Fone 22-1038 - El:"UMENAU - se
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Gazeta do Vale - Gaspar S.C.
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"Eles . <hegaram lá"
A movimenla.çio social � o surri- mas básicos. Nâo há, portanto no meio

mento de líderes nas fav. ',,,. de São dos f'!'vclados, discursos herméticos e

Paulo {> sem duv d;>. um fato novo teorias colonialistas. As propostas e-

lI!esta década terminal. Até há pouco

tempo lideres de outras classes sociais

1lSaram esses marginalizados quando

!Il!retendíam aumentar a massa. de

seus adeptos. &estritos à condição de

(penuria mental fisica e econômica, os

favelados, foram instrumentos pa,ia

eleger candidatos aos postos ,politicol!!
ou ,para garnntir a. manutenção de

magógica dos pla.nos de desenvoht.

mento e profilaxia educacIonal e saní-

·UrJa. '

A favela. manteve-se sempre com

()f] seus problemas específicos. De na-
1

,ida. serviu a boa ação protetora das

instituições, pois tudo o que foi reaU- '

,

JEado no sentido de transformar a si-

tuação social desses favelados não

passa, a grosso modo, de planos que

�lgumas camadas usam com o obje

"tivo de minimizar seus complexos ele

-eulpa.

A marginalidade, porém, alímen,

�·se de si prôprfa ocultando.se do

-eonsumísmo !politico, e aparece agora.

ccom os seus lideres e as suas reívín.

'ct11cações socIais? A condição desses

'inveJados, se de um lado ipropicia o a

'I'astamento total das outras classes

soctaís, de outro permite que seus ha

lIitantes desenvolvam Uma conscíen

'da real e autêntica dos seus proble..

margem da precariedade do conheci.

ruento e das palavras, mas como são

concretas e específicas caracterizam

se e defínem-se com absoluta pro

priedade.
O favelado não tem mestrado, a não

ser o dà miséria social e humana. h

ra espanto dos teóricos e dos polítt-'
cos, embora ele use um repertório de

palavras ínfimo e não conheça. o re-
I

quebrado e o molejo daS instituições,
cbegou lá, como diriam nossos avós.

EJiqua.nto alguns queimam suas pes

tanas nas páginas de'mil livros e 0'11-0

nos se arrebentam na prática. politi

ca, os .favelados' se conscf�ntizam,.iro'
ças à margínalízação �ue os fecpnda.
(ta própria. eondíção social.

Eles vão competir nas prõxímas e

Ieíções !para. vereador, deputado, sena.
dor e dia virá até

. que atingirão o

ipOsto máximo da Republica.

"
.

' .....

Infantil

'.

__��gipa 4J_

I Concurso Catarinense do

Livro
Integrando às comemorações do A

no Internacional da. Criança, a Edi

tom Lnnardelli, de Florianópolis, a

Fundação Catarínense de Cultura e a

TV Catarinense, com a colaboração
da Liga. de Apoio ao Desenvolvimen

to Social Catarinense, estio promo

vendo o I Concurso Catarinense do

.Livro Intanti� que objetiva propor

cionar condIções para o Iliparecimrn
to de novas opções para. a lit6..at.or:\

Infantil, bem como oportwiiZM' a par

ticipa.Çio de novos escritores no pro

Ct'SSO cultural, os. quais, por falta .1e

�ndiçõell ainda permanecem no a·

1l0IÍimato. O concurso é a-berto a to

c!.os 08 escritores, inéditos ou não.

.os originais, em 3 (tres) vias e

com ilustrações devem ser entregues
atê o dia 20 de dezembro de 19'79, no

seguinte endereço:
Editora Lunal'delli - Rua Victor

parte literária..

O autor poderá elaborar seus ori

ginais dirigindo-os a uma. das seguiu

tes faixas etárias: de 3 a 6 anos, de

6 a 12 anos ou de 12 a 16 anos. Os �

riginais deverão conter a.penas o pseu

dônimo do autor.

A iden·tífieação completa do autor

(nome, endereço e foto) deverá !!ler

entregue junto .com os originais, em

envelope lacrado .que somente será" a.

berto após apuração do resultado.'

PitEmOS

Ao primeiro colocado cabetá UJIII

llremio de Cr$ 20_ 000,00 (vinte mil

cruzeiros) em dinheiro. além c1a. P1l

blicação imediata. c1a. obra. e a sua

consequente distribuição em todo •

território nacional:

A comissão, julgadora será compos

ta. por tres membros a serem convt

dados pela Edito.ra Luna.rdelli e pelai

Ninguém mais conseguirá obter v.o- il\iLeireiles, 28 Cx. Postal 263 - 88,000 Fundação Catarlnense de CoItura. 011

to do fav.elado ou fará dele massa. de

manobra: ele não é mais inocente 11-

tU, pois assume seu pa.pel na movi

ruentação politica. conicientemente.

Defende as idéias que constrói a par

tir da escassez econômica do uníver-

50 que desfrnta.

Eles chegaram lá, apesar de tudo.

Radhá Abramo, no Folhetim de 16

de Setembro, da Folha de São Paulo

(fUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR
EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO DE 10 PIAS

O Dou.tor PEDRO MANOEL ABREU, .JuIz de Direito da Comarca de

-Gaspar, E�o de Santa Ca.tarIna, na (orma cl& lei, etc .•.
Editaa de Pl"� (Extrato art: 68'7 do Código de Processo Civil) Venda

eIQ la. Praça no dia 2'1.09.79 A. 8:30 horlUl. (preÇo da ava1iaçio) Ve1Ida

·em 2&. Praoa no dia 8.10.79, às 9:30 horas (quem mais der), Local: AtrIo

40 ForllJ;D. sIto Desta cidade à prqa Getnllo Vargas. Processo .. Exec...

• movido 'POr &cId ottq Walter LauterjuDg contra BRUNO HENRI.

qUE GEBD FLACH. (Carta. Precatória Dr. 131'19 vinda. cl& Oomaiéa de

'lUumenau). Rcns: Um terreno com a 4rea. de 69.362 ,m2 lImitando-� ao

.uI eom temLs dOll 'Sucessores de Pedro ,Culo. SchmlU, ao Norte, com ta

ma. de BeDel'llto Aleixo Bcbmldt e • Leste, com terras de Evaristo Ma.liM

ileh'mltt e o Oeste com t� de P�uIo, 8ehmltt. Regls,trado 80b m. 1«.285,
&. 89, Iiwe :'-11. l'llec;o da. avaUa.c;IO:·011I,_.363.00. Dado.e p8llSado nerr

ta clc1aae de Gaspar, aos qulnse dJ,;uI cio me. de agosto ele mil movecentoll

e setmta e ncrv8. Eu, (EàlIna L. 811ve1r&), E:.oriT&, o�escre.YI.

�, II. Oe &g08to de lm.�
Pe&o MAnoel, Ab� - ,� -, DIreUII.: .

- Florianópolis - SC. Somente serão originais não classificados ficarão �

@,<,eitos originais inéditos. (iisposição dos autores pelo prazo de

As ilustrações não precisam neces- t:o dias a.pós a publicaçâo do resulta.-

sariamente 15Cil' do mesmo autor da. �o.
I

CertQS da. dedicação e empenho com que tem honrado a.té a

qui a sua a.dministJ'a.çio, exPressamos hoje, ao senhor Governa

dor Jorge Konder BornhauseD e à ipCSS� do diretor-preSidente
do Ba.r!eo � J�sta.do de ,Santa Oatarina.

.

(BESO), que hole se ins

� em nossa cidade, a 'nossa, mais profunda. admiração e apre

ço, augurando votos de feliz gestão e confiandõ na. cenerosa. e

humana. atuação do banco Ôficial cataiinense; jtinto 'Ao povo ele

Gaspar.' Àos que tornaram rea.ilcÍ:áde êSta relvfltdiéa.çiJ.; de nO$.'

sa gente, hoj� concretlzac1Al .••OliSa coJiflAnça' e o ilo.s«t·a�.

SCHMITZ &:'crx, LTDA.
TORNEADOS EM ,MADEIRA

Gaspar ,_ sc - Fones 32-004l. - 32-023'7 e 32-0015

_ �_ ---. - -,� - = = = _'" --

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
.80m

CarlOll Alberto Bley (En&'enhelro CllTll)

Maurfllo SchmfU (E.genhelro ClTil)

ElIClritóriD: à Rua CeL ArIs,nlan��, 1,., 10. andar

Fone 3200t'7 - tlnformações) - Gupa,r - lO.

INSTALADORA OSMAR

Completa linha. de eletro-tlom6iUcoa em geral, de vária. marcaa.
Venhà.� .. 1lDhu

COPAS F6R1MIOAa - OENTENARIO.
Troca cJe ,ás • domicJllo - IidtalqAe elét.rlea e hldráaIiéa

.....
SSERTIÇ6 RAPlDO 11:'PImFEiT0:

Chame a INITlADOBA OSMAiB pe" Wdolle 32-0031, _ � �
JILu CeI. ArJfiW&no BamOll, ICZ. GaqIar - 80 (no Clelltre tia el
.....). E mais: 6UJ:nDII ·«lesao•• ' .... veladas à nata oa _.MDdI-

fie. ........�. A.....yllte.
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MQSSO Encontro
AS GRANDES E AS PEQUENAS são de transmitir a. vida estão rela-

COISAS cíenados com a eternidade.

Quem é fiel nas coisas mínimas, é

'iel tambem nas grandes; e quem é
desonesto nas minimas coisas é de-,

IlOnesto t�mbem nas grandes. Seja.
em relação ao dinheiro, ou à lJiD)imde

ou q'IJalquer outra situação, a fideli

c1a.de é muitíssimo Importante•.Onde
�� fidelidade, não podem enstir

1>11g�, nem ira8, nem mágoas. Tnclo �
IDarlIovilhoso! 'l'anto no present-fj como

._ "t1ll'O!

Será que em sua familla tQdoa a

�o lI�do..assim?

Voce sabe que oS. Bib� ensina e a

)uda a garantir o futuro da. famiIia.!

Quando a palavra. de Deus é aco..

Ihlda bem no íntimo do cora.çã,o;
quando a verda� revela(!a. por DeUII

entra, como luz, na. vida das pessoas;

quando todos procuram orientar os

seus passos na direção indicada pcl:w

páginas inspiradas da Bíblia - a ta-
,

mília. nada teme neste inundo em mu

dança e cheio de ameaças.

{Principalmente: em nossos dias ur

ge que a família tenha uma. viva "ex

periência de Deus, através do amor e

(la comunhão de todos os seus mem

bros em Cristo".

lIl: natural que a família se pl'WCU

pt! com o seu !uturo. Porém, é ô ea-

50 de perguntar, cada. um a si mes

mo, se existe em sua família a preo

cupação com o futuro espiritual, uma

Wez que a vida. dos homens e a. mic;-

VIAÇÃO

Será que a sua. f'amílta está díspos

h fi. aprender na Bíblia tude aquílo

'fole poderá g;arantir par� da um fu

tuo feliz? - Padre PaCl.oyani, in "O

Domingo" 1�/9/77.
O CAMINHO iDA LIBERTAÇÃO
Como nucleo e eenteo da Boa No

va, Cristo anuncia a. Sà1vação como

dom de Deus e libertação de tu�o o

que oprime o homem, principalmen
te como libertação do pecaao •

Cristo realiza esta. procl.ánia,ç:W ao

;aemo de Deus !por meio da pre&a
ção infatigável· de uma palavra e
. .

,por meio de sinais com o objet1v� de

salvar, libertar desp:ertando nos ou

vin,teS atitudes �espona_entes de

,

compromissos .lirym�nte �midos,
libertados que se sentem de opressões
internas e externas.

Os textos bíblicos nos ajudarãi) a

compreender em maior profundidade
o que vem a ser o verdadeiro signifi
eâde da palavra. "envangelizar". Jesus

não veio amunciar a si mesmo. Se bem

«(De sabemos que na sua pessoa estão

as primícias do Reino. Nem Veio a

nunciar diretamente a Igreja. Esta

será eempêe a expressão terrestre do

próprio Reino de Deus. O que, em

verdade, Jesus histórico (o autênti

-eo anuncio de Boa Nova) pregou ou

"evangelizou" foi o Reino de Deus ou

Reino dos Céus - -Dom Henrique

Muller, bispo de Joaçaba.

VERD·E� VALE'"

CEV.AL agro industria! s.a.

e
Pode ter sido passageiro, mas uma

multidão de 30 mil pessoas viu a()Qn-:
tecer em Recite, domingo ultimo no

comício de recepção a Miguel Arraes,
um milagre que vem sendo tentado

há tempos por alguns políticos: a u

nião das oposições, formando uma

"rrente Ampla Oposícíonísta" .

A "união de nossas for�" foi sau

�Iada, tanto. por "LnIa." como por Pe
dro Sjmon, 4lencar Furtado. e iDar-

"
.....

cy' Rlbeiro. Até �esmo úma rereren,

eía elogiosa. ao ex-governador Leonel

IStizola foi recebida com aplausos pe

Ja. assistencla.

A concentração organizada pelo
iMDB começou às 18h30, no bairro de

Santo Amaro. Um grupo de artistas

de Olinda, o "Ponta de Rua", abriu

o comício encenando a peça "Salário

mínimo num tá cum nada", a mesma

'QUe foi levada em mais de 60 c01!lÍ
cios por todo o Estado durante a eam

.panba do deputado Jarbas Va��on

celos ao Senado.

No meio do povo de Recil� e de ou

nas cidades do Interior que organiza
ram comitivas, tais como Garanhuns,
Surubim; Jaboa�o; tres equipes de

cinegratistas - uma delas comanda

da. ;pclo ator .José WiIker - documen

.tavam a cóncentraQáo_ Cérca de trin

ta faixas alusivas a Mi�el Arraes fo
ram espalhadas pela. avenida Frei:

no eomklo

Arraes
11ll!S"; "Garallibuns saúda G grande
governador Arraes". A Con\llergên.cia
Socialista levou uma faixa asseguran
do que "O povo tá. com Arrae5". Sete

carros, com 84 alto-falantes, pestaram;
Se; em pont-os estratégicos da avenf-,

da, retran...<mitindo os discursos.

Um dos oradores foi Oswa\!.rlo Lima

Fi1h:0' ex-ministro da Agricultura e

;lim dos :principaís articuladores cJõ

PTB em Pernambuco. Elogiou a at�
�ão de Luis Inácio da Silva. e pregoa
"a união de nossas forças",

O senador Pedro Siman, presiden
tI: do :MOB gaucho, falou na preseol'.

vação da "união das forças pcpu:a
res" e fez um elogio a Leonel Er·zo.fa.,
que "volta r.arn a jornada em que ..

oposição, de mãos unidas, há de e.ms

truir a grandeza do povo brasileiro?
"Lula", um dos mais aplaudi.I'J'i, go\

rantiu que a "demeeracía bl·.tsile:Ta

sairá da praça pultlíca ". N-e:'.-e mo-

mantaãcs pelo eomitê d� zc ep 'M �
travessaram c rn.ul!i:;áo ao s m dt' Ire

vos e b"tut��.
,

Arr?:!s fui s;:n;l.t o :ú
-

1OO!' AI'::ll

car- Funado e D >r�y R·beiro. Grande

numero ee 'pes>"O'as tentava. s.uhk na

carroceria 'de duas carretas t.F:mslilr

madas em palanque, o que lli'GVOCOU

alguns desentendimentos com os mem

. bros do comitê de recepção. :"I;\s ná:i

C!tslmlro, com os -dizeres "Graças a. houve incidentes e nem se iden!.ln-

Deus voce voltou", "Bem vindo Ar- cou qualquer policiamento ostenslvo,

'\��t!r I
C H U R R A S C A R'oI A L I D E n:

\ '�>J ,

O eonvite para a melhO!! �elçio. Espeto corrido, Almoço MI

ComerciaL Com a melhor equIpe de prçons.

Rod. Jorge Laeerda, 51 - Fone: .'IZ'7 - Gaspar Santa. C.tadila
_f,,,, -_l

Industrializando Soja para o Brasil com Matriz

em Gaspar.- Filiais em �m� Novos, C?ap�6,
São Miguel D'Oeste, Ptnhalzjnho, Xan:xere, Gua·

fujá do Sul, $ia Franci5co· do Sul • Capinzal.

CRESOEND(}I PARAr \MELHOR

stkl'IB /YOC!1

(oofeqies Hordréper
LINHA JOVEM

Na Loja Gasparense de Pedro Zuehi em
Gaspar - S.C.
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Projeto de Te leférice para passageiros
.'.'

no Morro da Boa Vista
Um pro.f�to para a consfrução de

um teleférico para passagelros, da.

base ao alto do Morro da. Boa Vista,
em Jolnvllle foi entregue ao Prefeito

Luis Henrique por engenheiros da

POHLIG-HECKEL do Brasil. De a

cordo com o projeto, os passageiros
que pllf.-tendercm conhecer o alto do

Morro da Boa Vista poderão ser trans

porta.dos em cabines com capacidade
!para quatro pessoas, suspensas em

cabos a�iados sobre torres. Ao to

do serão sete torres interligando as

duas estações que funcionarã.o, '!JlIlB.

na base e outra. no alto do morro. As

cabines serão em estrutura de açoce

nevestídas, oferecendo aos pa.ssage1-
s es, durante a viagem visão livre em

todas as direções. O desnivelamento

entre as estações será de 220 metros

c a. Unha. terá a extensão de 1.400 me

t!'os. As cabines, em numero de trin

ta, deslizarão sob os cabos a uma.

veloci'dade de 3,5 metros por segun

do. O projeto que abrirá. em Joinyille
uma nova perspectiva paea o turismo,
está sendo analisado pelos secretá.rIos

das áreas de Planejamento e Obras

da Prefeitura. Municipal. De acordo

com os estudos apresentados no pro..

jeto, o custo da. obra será ae 28 mi

lhões e quatrocentos mil cruzeiros.

Já encontrcd S 14 sepultamentos no Sambaqui
A equipe que desenvolve os traba,

1h0ll de pesquisa. do material arqueá-

I

nivel do mar e cujo material é trams-

portado através de uma calha. de 04.'1'-

lógico exi!.tente no Sambaqui do Mor ea de 25 metros para. ser submetido

1'0 do Ouro, em JoinviUe, já encnn- à tamísação com água. Segundo re-

trou quatorze sepultamentos huma- vela o Professor A�onso' Jmhof, dire-

nos ,(lesde o início da pczquisa. EJI- tOI' do Museu Arqueológico de Sam.

tre outros materiais já isolado", os

pesquisadores encontraram também

ossos de Cervidios (cervos), um osso

de baleia de aproximadamente %0

centímetros e ,cerca de quati-ocentos
(ltólitos de peixes. Os blocos de nume

ro 2 e 3, por onde foi iniciada. a pes

'IUisa., já foram liberados para remo

ção. Prosseguem os tra<baihos 'no blo

co de numero 1, 16 metros acima do

baquí, o convenio firmado com a U

niversidade Federal de Santa Oatarl

na para a realização da pesquisa de ..

verá ser renovado, �a vez que o pra

zo inicialmente previsto para. 11>' sua.

conclusão (10 de outubro), será sufi

ciente. Partic1pam tambem da. pes

quisa, técnicos do Museu Paulista. da.

Universidade �e São Paulo.

KUNZ CONFECÇÕES LIDA.

�rISi\GE ... r,: a 00\'11. ctiqueb do vestiário

rosto de Vend:tB e fábrica:

Rede vía .Torre Laoerda, %,917

feminino.

- Pró:dmo ao

Pn rn iso (1011 rtlDeI. em GlUlJIar -

TelefollM B�-tt!!e - �eeea - C.P. 68.

C'am,peonato de Ilhota
Na penultima. rodada, em direção Já. 8-ilva (1), par(l. o Babito�a. A�18

à classificação, para o Campeonato

Municipal de Futebol de Cllimpo de

nhota, em SUlIiS finais, foram realíza

dos os seguintes jogos:
- Vila. Nova 2 li: 3 ,�trela>� -

Gols de Barrinha (2) e�JA�mir (1),

contra, para. o ,Estrela; e de Adauto

(1) 'e Aldo (1). Apitou a. partida o

juiz César Oorsaní. E novamente u

ma eonfusão voltou a se formar du

rante o 10&1, com agressão ao juiz

1>'Or parte a,o goleiro do Vila Nova,

Bento DomaI Fernandes, que foi ex

pulso da PiU'tlda. e automatica.men,te

dO' Campeonato, conforme determiJ;1a.
o regulamento da. CME. Também �ol
expnJso. por questões �e discipliDa, o

u&'11eiro AparecIdo da. SUya tambem

atleta do Vila.

- BabitOllp. ! li:: Z 0á.sis - Gols

de ,J�o lW�rto (I, e Taldemar (1),
pa.ra. o Oásis; e de Mário (1) e IEsau

COmo juiz o sr. Nelson Scbneider.

- Vasquinho 2 li: 2 Vitória. - Para.

o' Vasquinho, marcaram José Félix (I)
e Roberto (1); e para o Vitória, mM

cou dois �ols o atleta. Airton, empataD
de a partlda.. Cu<:ª,' foi o juiz, oom,

boa atuação.
- Finalmente, Cepel e MariD,Já.,

não passaram de um empat� de ze;-'

ro a zero, com arbitrag>em do jub!
I

Cuca.
I

Para a nona e ultima rodada. desta

etapa do Campeonato Municipal de

Futebo::" de Clllmpo de nhota, promo
'Vido pela CMiE, estio pre:vistos os se

guintes jogos.
?\lONA RODADA - DIA 23.09.7�
Cepel li:: EstreIa Az1íI

Juventude li: Oásis

Vi,tória. x Babitonra.

Maringá li: Vila Nova.

'Vasquinho - Folga.

hoje. nesta quinta-feira, a direção geral do estabelecimento e o

Governo do Estado que concretizaram as aspírações do povo

4este municipio, d� tradicional empenho nas suas rea.uz�ões

profissionais e nas a.tividades agrlcolas, o que propíeíou que Gas

par se iposicionasse em segundo lugar na produção de aTrOz. Ao

ensejo da inauguração da agência. do BESC, os BOSSOS agradeci-

to de eo$nça.

mentos aos que lutaram ipor este empreendimento, e o ,BOSSO vo..

Viacã,o Verde V' te
•

Rodovia Jorge Lac� - Gaspar - 8.0.

HOTEL PROGRESSO
LANCHONETE E CHURRASCARIA

DE PAULO ANTONIO D(i)S SANTOS

Agora ofere o Super-galeto, super assado, super gostoso, girando
no e.peto.

1 ACEITA-SE ENCOMENDA, A'I'ENDIMENTO NA HORA

•

RU3 Cei. Aristiliano Ramos, 298 - Fone: (0473) - 32-0164

89.110 - GASPAR - SC.

!_..................".,._.-.-----...._.-..-..-.....----...................-----.............,..,........._-..............

EXETER

EXERTER - EXECUTORA DE �APLENA:GEM LTDA.

Em Gaspar, contrate seus serviços de terrapleJUl,C'Cm com

CARLOS 'sILVANO. S
l
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awanço e recuo (estratégia típica. do

brizolísmo) , o regresso de Mígue! Ar

raes, menos anuncíado e menos ba.

dalado foi mais cheio de significação.
ú; que o pr.meíro traz a tradição dos

velhos comícios políticos, engalanados

ele bandeirolas e palavras enquanto o

segundo traz uma personalidade ca

racteriza ,p{)r principios sólidos, i

(lt-ológicos, coerentes; austeros. Por

isso entre Brízola c Migucl Arraes,
II>

,

fico com o pernambucano. Sem fes

taPe que passam, mas com idéias .que

ficam. -x- Esse negócio do více-go

vernador ser a favor do biparditaris

mo não deu pra entender, apesar da.

admiração que tenho !por sua íntelí

gencía e lucidez. Na minha. opinião,
o bip:utidarismo só favorece ao "ipO

üer da força.". E esse negóci0c_ de de.

finir a função política das Forças Ar

madas na Oonstítuíção (,proposta do

Sr. Henrique Córdova, em Itajaí),

juntamente com uma definíçá,o da

função politica das "forças econômi

eas" é de fazer pensar. Porque, daí a.

pouco, teremos que ensinar nas esco

las que os "poderes da Bepublíea" são

cínco, em vez de tres: O Jurucilrio. o

Exeeutívo, o Legislativo, as Forças Ar

madas e as Multinacionais (com sn

bordinaçãe às avessas - Ieía.se de

traz para a frente). Sabemos pela.
História que as "forças econêmlcas"

coDdições à. implantaçáo da. rede ce e 'as '·'forças armadas" sempre tiveram

4Lc;tribuiçál) até o Bairro Bela. VIsta. o seu papel na políti,ca nacional (de

A:uardemos. fato). AIiâs, elas sempre o esereeram

� todos os tempos e em todqs os lu-

6'ares. Daí querer le'v1!-r o "J'a.to� ao

"direiro" é "genial"!!!!! (ClWa vez se

Se a volta (te BrizoIa. �oi revestida esquece mais �essa. nobre criança D-

c1e alarde e expectativa, na base do detfSa: o Povo.

I

h - --._,.--........-.-....,._,._.,._-:.--
•.....,......&-�----.-.....---.......--...-.-���

Prefeitura M. de Ciaspar
GABINETE DO PREFEITO

O Poder Executivo Municipal de G�ar, através de Luiz Fer

rumdo' Poli (Prefeito) »ário Deschamps (Vice-Prefeito), a�a.d�

�o Esmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Jorge Konder Bor

DMufen, a instalação da Agência. do Banco do Estado de Santa

• Cat:nina (BESC) em nosso Municipio. Ao mesmo tempo, cumpri
menta a. A-dJnlnistração e Funcionários da nova Agência, formu
IMl:do votos de êxito em suas funções.

Gaspar, 20 de setembro (le 1979.

LUIZ FERNANDO POLI \

Ptefeito Municipal .

J
DARIO DESCHAMPS i�ice-Prefeito �.v,�� :� , "" __ --w_

___........_-.........__.................."._.._� .�_ .. _,. __��. or.� �or_ _�_ -

faios Gente "& �ia.
..AUO DaCIDJIp,.

II...... Letra. (UFSC)

PnlI_r de LlDgu:lÃiea (FUBB)

. SAMAE UMAS E OUTRAS

Promoção do Centro Cívico do Co

légio Normal Frei Godofredo deu re·

sultado, Está aí um exemplo do em

preendímento e despreendímento 01';

munitá.rio. Parabéns aos estudantes.

-x- Engenheiro Carlos BIey é o no

vo contratado da Prefeitura lUnni.ci

pai de Gaspar. Uma necessidade dian

te do volume de serviços no Setor de

Obras e Planejamento. -x- Orçamen
ia dd· Prefeitura de Gaspar para lP!!O

está previsto ,para 35 milhões. -x

Ina.uguráção do BESC, em Gaspa:" se

rã hoje quinta-feira. com a. prescuça

•

do governador Jorge Konder Bornhl�u,..
seno -x- TELESC não teve condi·

ções de ceder suas instalações locais à

Prefeitura de Gaspar, por prazo de

lO meses. Comunicado da. própria TE

M�:SC� -x- Reuniões do Conselho de

Julgamento do Campeonato Man'ci

pai de Futebol serão realiz,das na. m

blioteca Publíca, a partir de segtrn

da· feira. A transêerêncía de local é ne

sentido de preservar a unidade e in

tegridade dos trabalhos do Conselho.

-x- Frase da. semana: "Por que CP

Sª,mey não mostra ao pesquisa dele'!"

(arenistas descontentes).

A Lei Municipal nr. 628 autorizou
o iIIrefeito Luiz Ferna.ndo Poli a res

cindir "o convenio entre a. Prefeitura e

ao �undação SESP, passando assim a

administração do SAM!lE de tG�sp:tr
ii. /responsablidade do P&;'!er Pubííco

local. A rescisão foi consumada atra

vis do Decreto nr. 620, do rua .:.3 çe
Iill:t mbro, assumindo !lo administração
lima comissão, composta de tres ruem

1»105: Dário Deschamps (Vice-Prefei.
to). César Roberto Pamplona e no.

uaIdo Gaertner, As primeiras pror í

dencias já foram tomadas no senti

do de agilizar os servíçcs do SA'1I'IA:f:.

Assim, nosso primeiro ato foi desíg
Dar os responsáveis por setores, d�s

tribuindo tarefas: Cesar Roberto Pam

plona passou 11 assumir a Divísão Ad

ministrativa; Ronaldo Gaertner ,,;:su

miu a Divisão Técnica; e Carlos Ble.y,

engenheiro, assume a responsablidade
têcníca do SAMAE. Os planos de a

ção também já. estão elaborados: no

qorrente ano serão instalados hidrô·

metros nas residencias ligadas sem

medição (uum tutal de 500 hidrôme

tros); c será estendida a rede até a.

localidade de Fjgueira. O passo- se

cuinte será a>. construção de novo re

serv.atório junto à Estação de Trata

mento de Agua, a fim de se clq,rcL'l

POLITICA

f��=:s='::;:��I
do Estado, na pessoa do Exmo. Governador Jorge Konder Bor-

nhausen, por esta iniciativa que veio coroar de êxito as reivindt.

cações do laborioso povo do Municipio de f'xaspar, que hã tempos
ansiava pela instalação, nesta. região d? banco oficial cllltarinense.

: A 81dministração central do banco, e ao Governo do Estado,
por sua honrosa atuação à frente dos destines catarinenses, a nos

sa a.dmiração.

Construções Ltd8·.
Fone 33.0242 - GA-SPAB - SOo

l
...- - - ""-". _ ".- .r -".- - ".- _ - _ -_ -_"", "'._ _ -_.__- �

� �,Ao Governo do !EStado, na pessoa do sr. Jorge Konder BoI'- "1'1

�
nhausen, e a Direção Geral do Baaco do Estado, na pessoa. de

�%.!;seu presidente Victor Osvaldo Konder ;Reis, que tornaram concre- ",

tas as aspirações da. comunidade gasparense, 'que hã longo 'emp,o

� �=7:':'=':':::''':=': ::-oo,=: .:. !� oom IleU relevante ,tralbalho o estabelecimento bancário oficial do

� Estado de Santa. Catarina será mais um empreendimento decisivo

pa.ra o progresso desta região, onde, �omens nasceram e cresce

ram na firm6Z.!lo do seu kabalho e Da consciência. dos semi mais

altos pr.opósitos.

(eval Agro·lndustria'l SIA
(INDUS'IlRlM.lZANDO SOJA PARA O PAIS)

Rodovia Jorge LaceMa. - GASPAR - SO.

---_._-------------

DR. Sl1RGIO JOSÉ DA Sn..yA
ADYOClAIDO

� to 8.. c.oo.l' MWfIl_ ........ III
1'_ - ILGlQ - GllnlJr MI..
a.-� Cl!!IijptJy.i.......!R'Mr"tb.

.
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Crianças usedes
o secretârío-geral da Associação

:Médica do Rio de Janeiro, na. pales
!&ta que proferiu sobre as multfna.clo

'I!als rarrmcêueíeas durante o encerra

I1"lcnto. em Salvador da Semana d'�

Farmácia denunciou que "as crlanças

"rasUeiras serviram de cobaia. para o

LalJ.orat:' 'io IWche, de 1969 a 197'1, re

lCC'itada,s pelos ped'atras iludidos com

G antibiótico "baetrín", cujos efeitos

ICOlàterllis não são conhecidos até ho

lie, conforme a bula que acompanha.

(1E�:: remêdío nos Estados Unidos, on

de só foi liberado à venda depois de

1977".
.

O médico Mir:o Vitor de Assis Pa

('}leco advertiu para o aspecto de qUie

as vit3lminas não devem ser usadas

como
da mental. Disse ainda !lU, <somen

t� a Ilressão d z s massa!' tr,:ln!l'adoras

sobre os órgãos do Governo poderá
resultar numa posição mais firme con

tra a ação das multínac'enais flHma

cêntíeas no Brasil, cujos ef2ito� :são

em doses excessivas, . especialmente quase sempre danosos à saud') da po-

pelas gestantes que, se consumirem }Jubção, a partir da venda indiscd-

quantida:des excessivas de vlt••minas

do grupo "B", poderão ter fi)ho� com

t.ma série de problemas, IN "1O dcfor

mação do esqueleto 6sseo e rleficlêu-

Io. CAMPEONATO DE FUTEBOL

DE CAMPO DE GAS:PAR

A'l1LETAB

"O Ca.mpeonato Municipal de Fú'te

(boI de Campo é a realidade que sean

,pre sonhamos, como atividade maior

Gle integração de todas as opiniões de

Gaspar. Desejamos que assim o seja.

E, llor isso, solicitamos a cooperação

.ale todos - dos jogadores e das torci

,dias para que, com espírlto de serem

,dade e responsabilidade, levemos até

'CD fim o que começamos juntos, com

,petindo sobretudo com o sentido de

:.BOnfraternização" .

LUIZ FERNANDO POLLI
!,
I" Freeito Municipal
,
DESPORTISTAS

;,' '"À Comissão Municipal de E�ories
agradece a todos os que, de uma or

'Jma. ou de outra, colaboraram para a

ftalização do 10. Campeonato Muni

:fÚpal de Futebol de Campo.

Sua meta é, uníca � -exclusívamente,
1lDir aqueles que após árdua. e difi.cil

aemana de trabalho, queiram se con

�ternizar lIitrl}>'és deste esporte.
I Espera, pOI' Isso a compreensão de

!lodos, quer di,rigentcs ou jogadores,

fUIer das próprias torcidas para. que

'!ate mâôs dadas verdadeiramente uni-

1I0s, se faça do esporle um meio de

,JllD]áo, 'onde dcv.el'á sempre Iprevale

)zer o bom senso e 2 verdadeiro senti

ifo espor.tlvo".
I

}. EDMUNDO DOS SANTOS Jr.

r. Presidente da C.M.E.

� PROMOÇAO:

t' COMISSAO MUNICIPAL DE

I. ESPORTES

f tSuboNllnada. ao Conselho de Desen,

i �1l7Ünento Municilpal - CODESiEN
DARIO DESQBA.MPS - (Presidente)
tcOORlDENM>ORES DO Ia. CAM

J"EONATO MUNICIPAL D'E FlYl\E-

180L DE OAMPO DE GASPAR: DA

�O BEDUS@BI.

t .lOAO CARa:.OS MAN'SUR
A8 D1etll1Rgens de IIOUda:rled21de, 0011

:ftança. e ex;peebti� de uma· compe

'feio leal ti empoI,a.t. �oram dadas.

I'!.ftora. ao final .io to, turno, elas t'o

r::m atendid'is lWT Lodos os clubes

partici'Pantes desse campeonato que

melhora rodada após rodada.·.4.s dis

putas continuarão pelo 20. tu!"n!l afo

ra, onde das '13 . equipes partictv<c.ntes
apenas quatro dh�rão as finais.

Dentro de campo, nos noventa minu

tos ele disputa em busca de um bom

resultado, as equipes batalham, lutam
suam. As torcidas vibram; sof�·.m;
apupam e aplaudem o trabalho apre

sentado Ipelos vinte e do.ls homens. �

II procura da. cla.sslficaçio, é li. pro

cura do caminho das finais, é, a bus

ca do prêmio maior, ou seja. :! classí,

fie ção e a conquista. do título má

ximo: Campeão do 10. Campeouato
Municipal de Futebol de Campo úe

Gaspar. 'li: isso tudo que deixa esse

cempeonato ma.Is interessante, mais

emocionante.

Apresentaremos agora. aos Ieltores

esportistas da G�TA DO VALE a

situação geral do Campeonato:

CHAVE A

C. A. TUPI - 10. lugar com 11 1I0n

tos ganhos em 6 partidas disput"'du.
Conseguiu 5 vitórias e 1 empate. �eu

a taqne marcou 31 gols e sua defesa

sofreu apenas 4 tentos. PO!'lSUe 'IUD

saldo positivo de 2'7 tentos e o alltl

lheiro do campeonato: Aggeo com 12

gols'.

A.A. TEXTIL -' 20. lugar com 9

pontos ga·nhos em 6 partidas dispnta
das. Conseguiu 4 vitórias, 1 empate e

1 derrota. Seu ataque marcon 19 gols
e sua defesa sofreu '1 gols. iPossue um

sa.ldo posltlv:o de 12 tentos. Seu prin

cipal artilheiro é Felix, com '7 gols.

AMERICA FU'J.1EBOL <mURE

30. lugar com '1 pontos ganhos em 6

jogos disputados. Conseguiu 3 vitórias,

1 empate e sofreu 2 derrotas. Seu a

taque ma,rcou 18 gols e sua. defesa. foi

iua.c1a I! vezes. Possue um saldo pu

sUbo de II tentos. fIIell prlnelJpat a"

tmielro � Geraldo, com , ,ola mar..

minada de remédios francamentr desa

eonselhãveís e até mesmo pro!üillos

em vários pa ísas",

ALMIRANTE TAMANDARt - <So.

lugar com '7 pontos ganhos em 6 jo

gos disputados. A_presenta o' quadro
com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Seu ataque marcou 18 tentos e sua

defesa sofreu 15 tentos. Seus prlDci
pais artilheiros são João e Itamar

com 5 �entos cada. Está com saido

Positivo de 3 gols.

• FIGUElRENSE F.C. - 50. lugar"
com 4 pontos ganhos em 6 jogos dis

putados. Conseguiu 1 vitória, % empa

tes e sófreu 3 derrotas. Seu ataque
marcou 8 gols e sua defesa sofreu 1"8

tentos. Possue um saldo negativo de

8 gols. Seus principais artilheiros !'áo

Jair e Chavioo com 2 tentos cada.

.

UNUO F.C:' - 60. lugar com 3

pontos ganhos em 6 jogos disputados.
Conseguiu 1 vitória, 1 empate e sofreu

4 derrotas. Seu ataque marcou 9 gols
e sua. defeSl' sofreu 21 goIs. POssue

1ÍDl saldo negativo de 12 goIs. 'Seu
principal artilheiro é Farinho com 3

gOls.
'

CRUZ VERMELHA - '10. lugar com
1 ponto ganho em 6 aogos. Co�eguiu
1 empate e Sofreu 5 derrotas. Seu a

taque marcou 8 gols e sua. defesa. se

freu 36 gols. Apresenta um saldo ne

gativo de 28 tentos. Seu principal ar
tilheiro é Osmar com 3 gols marcados.

CHAVE B

S.E. AJAX - 10. lugar com 9 pOn

tos gaDhos em 5 jogos disputados. Con

seguiu 4 vitórias e 1 empate. Seu a

taque marcou 13 gols "e sua. defesa 'So

lreu 5 gols. PoSSUe ufn saldo poSlU
vo de 8 gols. Seus principais IUltllhei

tos são Suca e Boto com S gols ,ca

da.

PATOTA E.O. - 20. luga" oom 7

pontos ganhos em 5 jogos disputados.
Venceu 3 jogos, empatou 1 e pel'd�q
1. Seu ata.que marcou 14 gols e sua.

defesa sofreu 8 gols. POSSUe um sal

do de 8 golS. Seu principal artllhf'l-
1'0 é Zezo com 6 tentos marcaedolt.

l'ASQtnNHO P'.C. - %0. Iupr com

'I pontoe pnhos em. IS jogue c1I8p....

cobaias
° médico citou slglID.!!J exem.pl�

como o caso do "obinese", proibid.

nos Estados Unidos "por (cer eausalÍll

mais de mil manes por acítose Já.éi·

ea"; "enteroviofórniio"', condenara.

no Japão e proibido nos Estados -

rodos desde 1972, por ter ca.usad.

cerca. de 30 mil casos .de neuropatia-

míelo optica subguãa, com inmner_

casos de cegueira.

"'os. Conseguiu 3. vitórias, 1 empate _

I derrota. Seu ataque marcou 12 goa
e sua defesa sofreu 10 gols. Possue ua
sa1do po-s.tivo de 2 gols. Seu princI
pal artilheiro é Cabrita com 8 tea

tos anotados.

CATARINENSE F.C. - 40. lugar
"

oom 4 pontos ganhos em 5 jogos que'

disputou. Conseguiu 1 vitória, 2 em

pates e 2 derrotas. Seu ataque mar.

eon 9 gols e sua defesa sofreu l:t go�'_
Possue um saldo negativo de 4 tentos.

Sen principal artilheil'o é Britin1i..

Ci)Dl 4 tentos marcados.

BRASIL F. C. - 50. lugar com I.

pontos ganhos em 5 jogos disputados.,
Conseguiu 1 vitória. 1 empate e 3 der'

rotas. Seu ataque marco. 10 gols e

a sua. defesa sofreu 16 gols. POSS!7e

11m saldo negativo de 6 tentos. (') se.a:

principal artilheiro é Ivo, com 4 gota
aSsinalados.

.F1EJRROVIARIO F.C. - 60. lugar
com nenhum ponto ganho em 5 jOgM
que disputou. Possue li derrotas, mar-

;'
éou 5 gols e sofreu 13. Possue um sal

do de 8 gols' ne,."11tivos. Seu princlp:lf'
artilbe.ir.o é Deco com 3 tentos assina.

lados.

Na. próxima. edição, um levantamen
to geral <le todos os gols aSSinaladM.
expulsões de todo o ea.mpeonato dó
o momento; árbitros que apitaram e

a. seleção de toda. a rodada com os me

1110res de cada chave.

TUPI IRA A PIEDADE, INTERIOR
iDE SAO PAULO

J'ogador,es do C.A. Tupi> Pa.tota. dI)

GaspareDlíe, S.E. Ajax; Flgueli'en.
r.C. e do américa F.O., frão no p�
xlIno dia 28 deste mes a Piedade, oa

de realizarão 3 partidas amist'osas na.

quela cidade. A principal delas sui

�ontra a S.E. Caveiras d08 �os, ..

qulpe esta que já este.ve �o eJII

G� no JDeJI de t6� desCe ...

DO.
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