
Fesíe do Arroz:
Final será h ie com e�eiçã

Com início marcado para às 22 mentes dos presente•.

horas, será realizado l1oje, em Gaiil-

!par, o tradicional "Baile da ,Festa.
do Arroz", quando deverá ser es

colhida a. Rainha da Festa, entre

as candidatas presentes. O baile

será animado !pelo conjunto "Tro

!picai Band", >de Indaíal, tendo por

local o Salão Cristo-Rei.

A escolha da. Rainha, que este

ano se processará por sorteio, a

contecerâ à meia-noite, e' o coroa

mento meia. hora. 8ipós. quando aa

cendídatas que Se tornarem rainha

e princesas, receberão 09 cumpri-

do rainha

AS OANDIDATAS

Belchior Alto - Margarida i'la.

Silva; Poço Grande-Fundos - Lu

eíane Matilde Schra.mm; GaSlJar
Mirim - Teresinha Silvino �;i.

Cunha; Arraial dos ClaudinOl!l

Teresinha. Clarete Testoni; Bel

chior Baixo; Ivo.netl'Tecla Plan

ea; Porto Arraial - Dilma Sansão;
Arraial - Rooita. Teresinha Bos

tins; Gaspar Gra.nde - Maria. Da.-

o Circul�ão no Va.Ie e Litoral

SDrie Rangel de Figueiredo - Diretor

Cr$ 5,00 - Allual: oes 200,00
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másio de Aguiar; e do Gaspariub:»
_ Bernadete Nicoletti.

-

•••••••••• 0••• 11 - .....

enfre'ntará O Tupi s r

Time titular do ·Avai

o. Avaí, da. Capital do Estado, Fontes, estão sendo convocados os

com 'todos os seus titulares - ex- seguintes atletas do Tupi: Arara,

\3eto naturalmente os plo�..i.ll'lis Tinho, 1!:cio, João Carlos Mansur e

contundidos - estará enfrentando Teto; Mal'C:Q, Dario, Zuza, Cal'li-

(!leste domingo, às 16 horas, no Es- MOS Santos; Aggeo e 1!:dson; Pe-

_"ltá.dio Carlos Barbosa Fe'mtes, o ru; Gérson: CQr:N.�a; Zeea e D!di.

Tupi loca.l em sensacional partida Segundo o 1P1125idenfe' do clube,

Na foto, Bel�hior Baixo .represen�ado f �vonete Tecla amistosa em que o time Indío ten

Planeai Arraial, por Rosita Teresmha stms; e Porto tará vencer ª grande superíorída-

Arraial, por Dilma Sans •
.

de da equipe ilhoa, que por mais

Teresinha Clarete Testoni (do Arraial dos Claudinos)'
Teresínha S. da Cunha (do Gaspar Mirim); Maria Damá
sio de Aguiar (Gaspar Grande); Luciane M. Schramm
Poço Grande Fundos); e Bernadete Nieoletti, (do Gaspar

rinho).

Convênios
Na. ultima. quarta-feira, na. pre

sença. do secretârío da Educação,
Anflero Ner.colini, que veio a BI!1-

menau para ·firmar díversos con

vênios na área de jurisdição da

4a. Unidade �e Ooordenação iRmo

goionaJ 'de Educação (UCItE), o

Prefelto Luis Fernando Pollí, de

�� �rmou

l�m'lênt��.�otan-A1IJ5��Is �.

vezes !oi campeã. do Estado.Para.

o contrato firnnado com a equipa
a.vaiana garante a vinda de todos

05 seus titulares, com exceção dos

eventua:lmenlte contundídos. Este

a partida, estão sendo convocados, amistoso visa, prlncípalmente, Ser-

ipelo têoníco Acácio Schmidt e pe- vtr de estímulo à ilróp:ria equipe
lo presidente do clube, Dario Be- local e aos seus torcedores, iazen-

duschi, todos os 16 atletas do clu- do reviver os gra;nd.ss clássicos do

be, !para treino coletivo visando à. passado, quando
.

as gàsp.aronses

preparação para o jogo. a participar, por divle(l'SOS anos, do

�f' � Campeonato Estadual de Futebol.

Antes da partida. principal, hase, O Avaí pediu em torno de 30 míl

rã, às 14 horas,
.

uma. prelimillar
entre o América do Arraial e o

Vasquinho da. ·Rua. Brusque,
Para. o jogo principal, que de

v.erá. leva.r muitos torcedores tt.pi

enses ao Estádio Carlos Barbosa.

ara\tem 520 mil
zando 520 mil cmzeíros, que iráo

benerícíar tres unidllldes de ensí

no da rede estadual, no Municipio.

Os recursos estão assim . dist.ri

buidos: 250 mil cruzeiros pam o

Colégio NOl1JDai1 Frei: I;mot�o;
para. a.jal'dinamentos, m�oria das

,. ,

quadras �va.len�es�e esportes,

reouPera�ão do *JIIIIdO,
entre

�

para se exibir em Gaspar, enfren
tando o Tupi, e espera-se que a a

colhida do publico ;J. esta prwno

ção seja satisfa tól'ia e dê, !pelo me.

nos, com a arrecadação, para a.

cobertura das despesas.

se spara reformar
outros me'lhora�entos, em at�ud.i,.

mento II- antiga reivindicação da

Prefeitura, feita em 30 de aibril ul

timo, junto ao Governador J01'g�

Bornhausen; 170 mil para a 1'::5(10-

la Estadu.'l.l do Arra.ia� dos CI\l.t:cl.i

nos, para. reformas gerais (haven

do !lo (possibilidaue de, no futuro, a

escola. ser totahnente reconstruid'l.):

e finalmente 100 mil cruzeiros pa

ra a 'Escola. Estadllilil, l'\.iarina Le:tl

Vieim., do Barracão, igualmente

para obras de recuperação a serem

e.xeotrüadas, nos tres estabelecimen

tos; pelo Depa.rtamento Autonomo

de 'Edificações (DAE), órgão víncn

lado à Secretaria Est.:ulual de Edu-
\

cação.
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BAILl!;

ll: hoje à noite, no salão paroquial,
o baile da IVa. Festa 110 Arra-z festa

, .

instituida para homenagem do agri-
cultor, do produtor rural do Munici
pio. Uma comissão foi designada pa
ira preparar a Festa de 1979, cujo
programa é bastante simples: a.) a

presentação de grupos folclóricos de

Joinville c Roreío (o que ocorreu no

dia 4); b) baihe (le confraternização
(dia 17, às 22 horas), quando haverá

caro ao IPOVO, como é o caso da TRU, damente o acidente oconido DO ulti-
do Pacotão do Mec .. , -x- Como val mo domingo, próximo ao S1J{p,er-Mer-
ser o ,caso do !projeto':ie "retormula- cado Gaeetner; tirem-se as lições dós
çâo partIdária", que será p1\ovavell- fatos e não sirva ele pa-ra �mpIia.r o

mente aprovado por decurso de pra- nosso tão dilatado grau de agressiví-
zoo -]1;- As sociedades não estão na

HistOria: é � História que está nas

sociedades (frase do pensador trances
Ala.in �ourrain): isso significa que
_ não é mais a eoonomi que deter

mina. a. politica, mas a politica. que

condícícna a eeonomJ:a.. Ou em ontras
\

., desfile e escolha da rainha da Fes- palavras: não são leis, mas decisões
ta (que este ano será através de sor-

'

que governam as soeíedades ; E por
teio). Queremos aproveitar esta. co- isso não nos perguntemos sobre as con

luna para: esclarecimentos necessã- sequencías que ao usina nuclear de

rios: 1) a comissão organizadora da. Angra dos Reis terá sobre o povo bra-

Festa do corrente ano, encabeçaâa pe

lo Sr. João Régis da Silva, auxillado

scbretudo pelas funclonártas muníci

;pais Irací Marquetti e Gorete da Sil

va, procurou conduzir os trabalhos

Ilsep3lrativos da. melhor forma possí
vel, apesar de alguns setores de re

sistência; numa palavra - a comis

são organizadora é idônea, desinterés

Sida e niLo remunerada. e merece o

nosso aplauso; 2) a Festa não tem

fins lucrativos e, acreditamos nesse

ano dJmdo à sua forma Simples, con
seguirá ser auto-suficiente. E bola

sileiro; preocupemo-nos em descobrir

a qualidade da. decísão que determi-
I

.�_
nou o empreendimento. ASSIm es ..... -

'r.emos COlIliPreendendo o nosso uni

verso nacional. U.ma coisa não é util

ou importante por seus objetivos e/

ou resultados e/ou rendimentos e/ou
produto terminal: ela significa o que

a capacidade voluntarista- prescreveu,

)]: bom que os professores de Didática

inscrevam, mais profundamente, esse

item em seus programas. Coisas assim

estarão na minha pal'estra no dia 23,
,

às 20 horas, na FURR sobre o tema:

pra frente: saudações ao nosso agrí- "LINGUAGEM: ESTRUTURAS DE

cultor, ao nosso pecuarista cujas ter- DOMINAÇAO". A palestra faz parte
ras não são ociosas e dão o fl"wto do do "Seminário de Letras", promovid.
trabaUlo de suas mços, E venham ao pela FURR.
baile: afinal de contas, ainda é o bal..

le iPoaJ;ul!lir we maior expressão em Gas

!par.

DICAS

A refól'l'.Dllla.çã.o pM"tldária. é a ver

ganha naeíonal: enganar o povo �

.,l�r que roubar-lhes outros bens. E

não venha nenhum cl1etino dizer que

estou dizendo que o governo deva ser

ladrão ... � uma. questão de "escala

de valores" ou "horrores". -x- O

�ngresso Nacional está provando que

eaeece de significação: as mulas sÓ di

Irem amém. E estes "améns" vão custar

UMAlS E OUTRAS

Prefeito Luiz Fanando Poli assinou

convênio com a Secretaria. de Educa

ção e Culturl1-, na. quarta-feira, em·

Blumenau , O valor é superior a 500

mil cruzeiros. -x- Projeto de Lei

será encaminhado à. Oamara, nessa.

semana, lljutoriza:ndo a Prefeitura
__

a.

asslnar outro convênio com a Secre

taria dos Tr!liDSportes
'

e Obras. Ob-'

jetivo: construção de uma. ponte em

concreto sobre o ribeirão Belchior, no
início da estrada GPR-421 (estrada d3.

Cananéia) , -x- Lamentamos prof.un

dade. Meus sentimentos aos familia.
res dos qUe sucumbiram. -x- Frei

Basilio Prim é o novo Pl'ovinclal dos

f.ra-nciscanos dos Estados de SO, PiR,
SP; RJ e ES. Será. auxiliado em seus

traba·lhos !por nuatro eJ,etinidores: Frei
Augusto Koenig, Frei Ferna.ndo Eber

h3il1dt, Frei Oonstallcio Nopra e Frei

Ildefonso Silveira. -x- O fim do a

no está aí: aulas na FURiB en.cerrll-m

dia 23. -x- São dez às candidatas ;;.

Rainha da Festa do Arroz. -:1:- A

dor-,de-cotovelo antigamente era um

problema emocional dos moeínhos e

das mocinhas - hoje pa.rece a.tiugir

as raízes de aãguns f.r!llstrados. lt sé

rio o problema: sobretudo quando as

pessoas mudam de opinião por inte

resses próprios (aUás, sempre tiveram'

só os "próprios"). Até a próxima. Ho

je :aão há �ra5e de &emana.

c

L

Criminosa transferido

Foi transferido para a Pe
nitenciária ��,�adual, em Flo
rianópolis, õ crimino , ,João
Manoel Raulino (condenado
a cinco anos de iPtisão), assas

sino do motorista 'da Viação
V:. e Vale, o "Pinho".

1oão Manoel Raulino, que
e encontrava preso na De-

para a Penitenciári

legacia da Comarca ,kfe Gas
par, a pedido da 'justiça lo
cal, já que em Brusque, se

gundo comentários, gozava
de certa proteção como de
tento, Idas autoridades locais,
agora deverá cumprir sua
pena na Penitenciária 8.0 Es-
tado. f.

(Pré-iVestibular)
o Colégio Doutor Blumenau iniciará, no

próximo dia '3 de dezembro, seu 'curso pré-vesti
bular, com inscrições já abertas aos 'interessados.

Os que estão concluindo o 20. grau podem se
inscrever já, preparando-se para enfrentar o 'ves
tibular 'de 'Cabeça erguida, 'sem necessitar de ou
tros expedientes corno o tradicional "chute" ou.
a cola.

O Curso Doutor Blumenau garante o seu a
prendizado, e a j ua "passagem" para' a Unive.rsi:dade. Inscreva-sef/já e comprove.!

Rua Curt Hering, '40 - Fone 22�163'j
Blumenau - SC;

- - ...._�..............._..._--__... UM _U M ............ __ ......_.... __..................�Mariscão
ESPiECIALIZADO EM FRUTOS DO MAR. SERVIço A LA

OARTE E RODIZIO DE PEIXES E OUTROS F'RUTOS DO MAR.

AMBmNTE TRANQUILO. MUSIC,A 11,0 VIVO E ESTACIONA-

MENTO PRóPRIO.

Fono 22-1550 - Rodovia Jorge Lacerda, Km 6.
I

EN'l1RE GASPAR E BLUMENAU.

Confecções Hordréper
LINHA J��.7'EM

-
.

Na Loja Gasparense e � Pedro ZuchiG S, . em
_ _ aspar - .....
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Muito felizes e recebendo hoje os

parabéns da coluna, os jovens ,Isabel

e Ricardo, ela filha de Bruno Augus

to Schra.m:m e Maria. Regina. Fontes

Schraanm, e ele filho de Belmuth

Behnendt e Ma.rgarida Behrcnd-t, que

ontem, em linda. cerhnnnla na Jgre,

ja Matriz de Sã.o Pedro Apóstolo, de

Gaspar, uniram-se em matrrmonío

para a. vida inteira. Após a cerimônia.

religiosa, que aconteceu às 20 horas,
.'

lOS convida.dos foram recepegmados

mos bela 'C cheia de surpresas, nossos

mais efusivos votos de felicidades e

as flores de boje.

-x-

De :J\:trabéns, por completarem i

dade nova, os seguintes assíduos lei..

tores da coluna: Da.lva Furtado (dia.

12 ultimo), desempenhando funções

no setor de Serviço Mili't� da Pre

feitura. Municipal de Gaspar; - Vera I

Laguna. Caldeira (dia. 13), residente

no Gasparinbo; e Iríneu Schn.e�der, o

na sede do Clube Alvorada, em bela. popular "Dcba", que tra.balha para o

4!esta de casamento que ·teve a pre- Paca (Empreendimentos Imobiliá-

sença de ilustres casais de nossa s!l- rios). Aos tres aniversariantes, as

eíedade. A Isabel e ao Ricardo, que a flores da. coluna e os votos de fe'4c1-
partir de boje, unidos, tomam nOV-D

II'UIllO na. estrada da. vida, que deseja,

dades.

-x-

""'---0 pró

xímo 'dia 24 deste mes, os jovens Ta

rua. Regina, de Gaspar e Orlando Cé

sar (de Blumenau), ela filha oe Jo

sé Bernardo Wi'eser, e ele filho de

Orlando Zeno Pamplona. e Luzia Pam,

plena-In memorian. cU cerimonia r('

ligiosa será as 19 horas, na Capela
r)
,

Santo Antonio, em Blumenau, e a

recepção aos convidados no Clube

Alvorada, de Gaspar,
-!C-

E por falar em casamento, que

,tantos estão por se formalizar anun,

damos também, pela coluna, a. união

matrimonial 'da jovem Luízita .secre

táría do gabinete do prefeito, com o

jovem lrineu. Ela é ;filha de Z.'!ni C.

�
,

,

Pamplona e B,ermínio Pamplon;", e ele

filho d-e Alfred� C. S�hneidl'l' e Ig

nes Dária Sehneider-In memoriam. A

eerímonla linda será na IgreJa i\�a

triz de Sái) Paulo Apóswlo, di:!. 7 dr

dezembro, as 20 horas, constitt;j' .dr;.

SI.' no momento maíor de aleg'fia de.

'oveni par. E a recepção aos convi

dados será. logo a!!lós, na Sodedade

Cultural e Recl'C8itiva Alvorada. J1!,os

novos - ao tElil03 os noivos - os l'a.

rabêns e as flores da coh"a. Felici
dades.

-x-

Neste sábado e domingo na A.R.D_

Canarinho, grande festa popular, com>

tarde dançante com "Os Estancici-

ros".

'CEVALagro industríal s.a,

da atual diretoria, eleita no dia 10 de novembro \ � J ano passad-o,

tendo tomado .posse no dia 19 daquele mes, e que agora será. sues,

Itituida por outra, que deverá dar continuidade aos planos atê a

qui desenvolvidos com efíeíêncía, segundo relato do aluno Mário

César Pera, relações publicas do Centro Cíyico Escolar.

DÊ UMA JÓIA, DA

RELOJOARIA E óTICA
I

ERNESTO

JÓIAS - RELOGIOS - ocuws - ARTIGOS PilRA

PRESENTES.

IE lembre-se - Uma jóia. é para senttre.

!Rua. CeI. Ar.iJStilia.no Ramos, 522 - Caixa Postal 53

(0473) 32-0172 - Gaspar - Santa. Catartna,

Fon�:

PRECISA-SE DE MARCENEIROS

Os candidatos deverão comparecer à od. Jorge
Lacerda, Km-23, na "Gaspar Móveis e Decorações", no
horário comercial.

.;

ga�paft
uUÓueig eCOecohacõeg �tda.

•

../tlólgeis tRúslicos e {lJ",.,."os pi Q)ec"I'ação
"-l. :J)""Je&s e (9,.çamenl.os

Fábrica ExpOSição e Loja:
O OVIA JORGE LACERDA I\M. 23

GASPAR
POCINHO
Santa Catarina

� Industrializando Soja para o Brasil com l'v1atri7

-

�_'IiI'I!IIIW"'W'I'_""._"":"':"'�"""''''''''''':''''''''''':''''':r'''''''''''':o''''--""--"":-""';""�-"":""�""--""--Y"D'wI'--IZ""--""--"":""�'J'--""--""'�""'''''''''''",",--''''':''':'''''''''-�'''''''''--'''':'':"':
...........__............__..

,. �á:�=:,���;E�r�si:�;i:::���'
� é um. :.::=E:::: .� M MunO'. \,

especialmente para o Centro Cívico Escolar Professora Bildegard �·..............._.....I"V'o._........_.......- •__............. .._-�-.,..._..,._�w-.

B. da Silva, do Colégio Normal Frei Godofredo, d-e Gaspar. Lo-
NESTE NATAL! PRESENTEIE BEM:

�
lembrando o ano de 1978, os aJunos do colégio, nesta semana, es-

�
,tão comemorando o iPrimciro aniversário do CCLJS1SOb a gestão

"Começamos mal; sem estrutura e sem experiência." - "

firma o aluno. "Mas apoiados iPela 'difICtoria do Colégio, na pes

soa. do diretor Francisco Rostins, ganha-mos coragem e fo-mos li.

f.rente. Contamos 'também com o a.poio maciço da. classe estu

dantil. Nosso trabalho foi desenvolvido com um UDico obje,tivo:

o bem-'estar geral dos estudantes.

lJemibrnndo os feitos maiores do CCE; Mário enumera: "Co

meçamos com a instalação de som com distribuição por todos os

segmentos do colégío, a.tra.vés recursos angariados em festa ju

nina; mais ta-Me, as promoções de setembro, com eleiçã.o da pri_

meíra rainha. dos estudantes do Colégio Normal Frei Godofredo

(a 'jovem Elaine Spengler). Com essas p�Ol GÇÕes acrescenta -

foram obtidos recnrsos necessâeíos para darl'll�s. continuidade as

nessas pretensões, Com o lucro obtido pudemé dar ao colégio

o sen telefone (já 3Idquitido, faltando apenas' �, o que
DI

deverá ser feito 'o DIflois breve possiVcl); já. a:cel1tamos contrato

com uma ClllIPreiteira de G�r pM'a. a colocação do piso 31 lajo

ta, em toda. <lo e:densão do Hão e arredores do colégio; e tam,

Ibém para este fim de ano-, daremos total reformulação nos

banbeiros e construiremos 09 bebedouros".

Ag,r�ecendo aos que confiaram nos seus objetivos e na S�}
missão, e especialmente à. Gazeta do Vale, "que sen-;pre deu _<:0-

bertura." às prllmoções Mário César Pera, relações PU'-li( em, -1
nome de toda. a direto� . O,entro, Cívico Escolar a�- tar

. ,IH(,""'. .

srutisfeito, por 1ier eonser .
.ado eumprir suas promessas �_qrante II�

,�
estu...,..". �

............ .,..""..-......................,,,,.............,.....
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G.l�et'a do Vale - Ga

Em
Esta semana dois empresáríos esti

'ram visitando o gabinete do pref'eí

t"Yl�S Fernanâo Polli, manifestam

do inb...resS'e em instalar industrias no

imUlúcíplo de Gaspar, para. o que já
estão à procura. de áreas adequadas
para os empreendímentns. O primei
!l'0 deles fDi o ClJl(presá.rio paulista Ed

gar Goldschnúdt - da Goldschnúdt

Industria êxtil Limitada, de Socor,

láJfta ,
--------------------------------

._.--

em instalar
ru - SP -, o qual informou que es

tá à. procura de uma área de 50 mil

meteos quadrados !para. instalação de

uma Industría 'que !produzirá. a e-

x·e.m,plo da � �aplista. fitas

para máquinas ge t.-p.rcver e para. com

putador (isto Inícíalâiente, devendo'

'mais tarde expandir atividades).

Na ocasião Luis Fernando PolJi CD-
,

tregou ao empresário cópia da lei de

(e ra

A P.efil·t,:!. n,'-'C:l:"l � G::�:r

já dtpos:t .. ' c C;2, c � a-c, 44 -: llv,i-

ção dos f'l .:' n·r: . ..: 2 G_;J�·'.r��,,; mu.

nicipais, DlS agê ••oiCls lJ ' .i:' .5, o

130. salário de 1979. Segundo infor

mações do prefeito, o montante che

ga à ca�::t "OS C'$ ;'L. 4::0 4:), e os ;;C�'·

vidor es já fst:O sacac ão as 2mpol'Ll,n-
I

DIAG.TOST CO mo C. 'CER.

Segundo relatório encaminhado no

Jlrefeito .:: I} c. -&::0 C�:;!:r VC��,

i dós rias em Gaspar
íneellltivos foiscais, e colocou o Code

sen (Conselho de Desenvolvimento

Municipal) à disposiÇã.D para IlInáUse

do ,projeto da futura. industria que, se
aqui for Instalada, certamente propor

clonará dezenas de novos empregos,

utãlízando a mão-de-obra local.

SULFIRAFT

Também esteve com o chefe do E-

Pesqulzo d

� empresa "Plublival" - Publici.

{l:ule do Va,k -Límítada, está realizan

do no lUunicipio de Gaspar, uma p€s

qtd.sa de opinião publica, em que faz

um J:e-nrntamento, junto à por.ul:to;:io,
das firmas comerciais e de pr ta�ã'.)
de serviços existentes na região, para

I

cr-nbeeer as que mals se destac•• raru

xecutivo o emjpresá.rio .José Carlos

Laux SÓ'cio-g>erente da SuljIraft
Ind,�tr.ia e Comércio de Pa.péis Limt.

t3.lda., do município vizinho de Blu

menau. A empresa está interessa�la.

em Instalar-se numa. área de 20 mil

metros quadrados, e tambem dc"erã.

ser beneficiada, caso realmenee se Ins

ta-le, em Gaspar, pela lei de meentí.

vos fiscaiS,

o inião Pública
no ano de 79, que ora finda. A pes

quisa deverá evidenciar a. opiniã.Q do

povo sobre suas preferências, neste (l

DO, no que diz respeito ao comércio

loca! e s firm::s prestadoras de ser

vi�os, ús resultados do le'''ankmcl.lto

serão divuIgadós neste jorna.l, ao fi,·

nnl da pesquisa.

TABELIONATO DZ NOTAS E DE

PROTJ:STOS

,..

TABELIãO: JULIO CESAR B, DOS

SANTOS.

M Ifi' d ação vai
de todo o

c ere Ih la, RegIonal de Saude, ór

bita d., Secret:..ria da Saude do Esta

'0, teve IPleno êxito a realização do

Pl'O� ii!ll:JI de Dilgnóstjco Precoce do

Cancer Ginecológico no municipio,

quando foram atendidas, pela munici

Il�r 'ade móvel do 10. CARS, 150 se

nhoras residentes no muníclpío. Este

numero de atendiment s foi possível,
destacou o chefe do órgão, em expe .

diente enviado à Prefeitura, graças o

empenho da municipalidade, na divul-

gação dos benefícios da campanha. t: JITAL DE N'OTIF CAÇÕES DE

JO�OTESTOS

imURner crianças
municípiO

Realizada em todo o Estado pela, ainda na mesma data, das 15:30 às 18

Secretaria da S:l.ud�, através o 10. honas na Lagoa., na E.scola Reunida.

CARS (Oerrtro A�inistratho Rle.g.io- iMário Pedenneíras: dia 23, das 7:30

nal de Saude) , CGm a coordenação do às 12 'horas, e das 13 às 18 horas, na.

Departamento Au.tonomo de Saude sede do munínípío, na Escola Bâsi-

Publica, terá .inícío no próximo dia 22

destte mes, no Municipio de Gaspar, a

"Cam anha de lUultivllIcLnação". Se.

rã,o vaeínadas todas as crianças de

dois meses a 14 anos de idade, sendo

a�licadas as seguintes va.clnas: Sa

bin - contra poliomielite (p:l.l'alisia

infan 'I); - BCG - int aàél'mica -

contra a tuberculose; t:-íp ire - con

tra ,difteria (crupe), t't-nll e coque.

luche (t.osse comprida); e a anm-sa

Il'ampo - contra o saram.llo.

-x-

HORAtRIOS E LOCAIS DE

VAOINAÇÃO
Dia, 22, da.s 7,30 as 12 hs. em Belcllior

Alto na Escola F, P·olica.rpa; no

mesmo dia das 13:30 horas as 15 ho.

ras no Mr3iia,l, na Escola Es.1.a>dual;

ca Professor Honório Miranda; dia

24, das 7,30 horas às 12 horas, no

Bair-ro Bela Vista na. ,Escola Estadual:

no mesmo dia, das 13:30 às 15:30 ho

ras, no 'Gaspar Alto, na Escola Mu.

nricipal; e ainda na. mesma data, das

16 às lS horas, no B!IIrra;cão, iDa Esco

la &euni:das; dia 25, das 7:30 às 9:30

horas, no 'Ga!Warinho, na. Cailela 10-

eal; no .mesmo <\a. das 10 horas ao

mcio dia no Gasparinho QU3idro, Im

Escola Estadual; e finalmente na mes

ma data. - ·dia. 25 -, das 14 às 18 hD

ras, no Poço Gra.nde-Fundos, no Sa

lão da Capela,
E não se esqueça: "Voee é res!pon

sável 'peLa. saude de seu filho", Vaci-,

ne.o. Só assim ele estará imune as

doenças,

Por não terem sido encontra os nos

endereços a mim fornecidos ou reeu

sarem a tomar eiêIlli'Wl. faço saber aos

que o presente Edi virem ou dele

títu os C1}m as earaatenístíccs ah:!lxo

Jlel:l ,.m:u:las, enviados pelo Ban,co

Brasileira de Deseentes SIA., e 11'

mãos :Gesch::x.mps.
Título N. Promissória - Vencimen

to à vista, - Devedor Mário Celso Cas-,

tilbo.

Título 8478/G - Vencim.ent� em

15.09.79 - Devedor Carlos Alberto

Souza,

Título 2.390 - Vie.ncimento em

31:05.79 - Devedor Valmor Tiron,

Título 8733-1 - Ve.ncimento em

15.69.79 - Devedor B;artwig Gl'af.

Gaspar, em 14 de .novembro de 1979

Julio César B, dos Santos, Tabelião

CURSO DECISIVO

O CURSO DECISIVO de Curitiba. estará promovendo em Gaspa.r um.

Cursinh1> Pré.Vestibular em regime SuPER-INTE�SIVO, com início dia
lo, de dezembro e que se estenderá a.té as vésperas do VESTIBULAR.

O citado Oursinho será regido por professor,es de Blnmena.u e a4guns
de Gaspar: Os alunos ga.nha.rã-o três a.postilas, bem como testes simulados,
macetes de vestibular, etc.

As aulas serão de seg-unda ao serla, à. 1110ite, sábados à. taMe, e do

mingo de manhã.

As insoriçóes estão abertas no Colégio NDrmal Frei <ffidofredo.
Serã cDbrado Cr$ 80' 1'00 no a.to da inscrição, e Cr$ 800,00 no initno do

curso.

PRECISA-SE DE UM CONTADOR

Para Co-ntabilidade Comercial. Os mtMessados de�em e.n

trar em contato com "Visage", na RotI()'Via, Jorge Lacerda, em

Gaspar, ou telefonar para: 32.0220, ao partir de

oonheoímento th-ereC que we-.ra.m en

tra.da neste cartório, para serem pro,

testados contra os responsáveis, dan

tro do Prazo estipula.do por Lei, 05

.e.

�......-..-,.-.....,.-wB'..,.,._"._.".,,_-.:-..:ea..,......��&-..-..-....,,-----_r...;�
� ���������� l\-lateriais de �� � Construções Ltda. �

Rua Prd. Leopoldo
Schram 400 - Fone
32-0150 - Gaspar.

\. omércio em geral de tijolos m.aciços e de 4 e 6fli.::.?s. Telhas Francesas e chatas, Goivas, cimento
• cal e outros.

F.hy.L 1,SEU PEDIDO E R, �,BA NO LOCAL"

DA OBRX�

�-
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�a�(fa do Vale - GaspM S.C.

Informe Geral
PARTICIPAÇÃO DE
TODOS:

do parecer d9. promotora Benée So

lange � Fonseca. França, indeferiu

esta. semana o pedido d,e livramento

condicional e unificaçã.o 'de' penas dos

presos políticos Alex Polari de Alverga,

(autor do Iívro "Inventá-rio de Cica

trizes", do qual a Gazeta, do Vale pu

blicou alguns poemas, recentemente)

e José Robello Gonçalves de Resende.

O ju'z negou por entender que cabe a

outro juiz, da 3a, Auditoria do Exér

cito, a competência illara Conhecer o

edido, pois foi quem condenou Alex:

Polari e José Robert.o às penas que

estio cumprindo atualmente, Na 2a.,

Au itoria de Aercnáutíca o juiz Má

rio Moreira (te Souza. autorizou Nel

son Rodrigues (filho do escritor e tea

ú'ólogo Nelson Rodrigues) a viaja.r pa
ra. Pernambuco e possivelmente à Ba

hía, O ex-preso esteve esta semana

naquele juizo para, na qualidade de

liberado condicional, solicitar a auto

rização do magistrado para ausentar

se do Rio por um período �e 20 dias.

juizos irreversíveis, O protesto é de

vido a apreensão l(Ia ultima. edição do
-

semanário, por ordem do m' istre da

Justiça (?), Petrõnio PorF :Jla, sob a

alegação de que a publicação ofendeu

a moral e os bons costumes, com ma

téria sobre espetáculo feito por mu

lheres nuas numa boate de Copaca
bana, Para os jornalistas, o conceito

de "ofensas à moral e aos bons -eos

tumes é muito maleável e se presta a

manipulações polítIcas contra os jor-'
naís de oposição, sendo, ainda, discutL
vel sua. definição por uma pessoa a

penas" (no case o ministro, que pela

prímeira vez, desde que assumiu, uso

do seu poder para suspender uma pu

blicação depois de pronta, causando

sérios prejuízos aos editores),

TORTURA CONTRA
MENORES
o 20. Congresso pela. Anistia, inicia

do em Salvador, Bahia, quinta-feira,
estendendo-se até este .domingo dia 18

está elaborando um dossíê sobre os

casos de crianças brasileiras tortura

das, presas GU ameaçadas. pela: polí

cia, em vi�tude das atividades políti
cas de seus pais ou parentes, segundo
anunciou, em São. Paulo, Maria Auxt,
Iiaâora Arantes, da Executiva l\';.�cio

nal dos movimentos p la anistia. Se

.gundo ela, com base nesse documen-

to, deverá ser Inící., ha. unn, cam nha

nacional "com o objeüvo de nespensa

bilizar judicialmente os responsâveís

pelos maus tratos infligIdos às crían-

"Ninguém pode ficar p 'oduzíndo e

não gozando dos frutos de seu traba
lho, Nmguém pode ficar forª, da sala

ÕO g: n�l) banquete que é o terrãtô
rio n 01011 1", disse esta semana Dom

MaIll"O '0 elli, bispo auxiliar de São

Paulo, 1.0 eu erramei to da Aasem

blêía Region 1 Sul da CNBB, em 1-

talei. Para Dom M..uro, ''mais do que
nun.; 11

,

uma gra de mesa os bens se em CG·

Joca ·ow c címa e todos se transfur.,

marcm em comensais e pa i·c·p?n.�c
do b;"llquete nacíonal". Este é aliás

o enfoque prlncipal dGS documentos

que a CNBB está preparando para in

formal' o P�a João Paulo II das con

dições brasileiras e da visão da Igre

ja dos problemas do país, Se!{1md') a
firmou Dom Geraldo Penido, arcebis

po de Aparecida a assembléia soube

indicar uma "Igreja mais de SCf";,O
uma Igreja junto ao povo, uma Igre

ja pobre; uma Igreja desativaniio C5'

truturas menos produtivas, para, críar
uma. estrutura mais dínamíca �uot,.. à

existência concreta do povo.",

ças",

NEGADO PEDIDO DE
PRESOS POLITICOS

TORTURA CONTRA
MAIORES
Outro assunto que está �do de-

batido aJelo 20, Congresso pela. Ani<:

tia, é a situação dos mutila.dos em

função das torturas sofridas em prí ,

5ÓeS do Estado, Par", este tema de

verão fazer relatos em Salvador os

seguintes ex-presos politicos: MiltoIt

Coelho, cego ,dos dois olhos em vir

tude de espancamentos, Geraldo Pin

to, paralíttco; Manoel da Concei

ção, líder camponês {sti teve ampu,

o juiz Paulo Jorge Simões Correia,
da la, Auditoria do Exército, acolhen-

�:�"""'··""""""""·_"""""_·_"'·"""'-"···"""""""'"�-"""_·_·_·_·_·""�l
"r.tó. OFICINA DO MARINHO i

A GARANTIA EM CONSERTOS - CHAPEAÇãO E PINTURA

FRANCELINO TEME O

CARDEAL DO POVO
- MECANICA EM GEIML. - SERVIÇO GARANTIDO: SEU

tada uma perna na p\-.oáo devido a

O governador de Minas Gerais, Fran torturas sofridas; Luis Elenaldo, Imo
celíno Pereira (que é do Piauí e foí bilizado numa cama. há dez anos; 'e
indicado ,pelo Ministro Petronío Por- Valter Pecuart, também com os olhos

teíla, outro piau,ense) está temendo a vazados pela ação das torturas,

presença do cardeal arcebispo de São _..... _ .....-__ .-••..",....._."..__..... __..................__�,.w;.......&...__,,_.....

(JARRO SAI COMO NOVO. - Rua Aristiliano Ramos, 76�

Gaspar - Santa Catarina.

rauIo, dom Paulo Evaristo Arns, em

1Vlina.s, A acusação foi feita esta se

mana, em Belo Hõrizonte, pelo de

putado estadual Milton Lima, do MDB

TOR 'FURA III:
INDENIZAÇÃO
Tanto no caso das crianças como

dos mutilados, o 20, Oongresso deve-

f&--&
....��_.........._�....t"_�..

•..·':O··_·..................· ......_...,..J'..w

;. KUNZ CONFECÇÕES r,IDA.

que assim Cljplicjl. as pressões que a râ elaborar documentos com "provas

bancada arenista na Assembléia esta- suficientes para se tenta.r responsabí-
lizar os torturadores", afirma Mluia

...-

Auxiliadora, representante dos movi-
.. ia. sofrendo, !llal'a que rejeite o pro

jeto, de sua autoria, que concede o

título de cidadã.o honorário do Esta

do ao Cardeal do povo, Ao mesmo, o

aeputado acredita que facções conser

vadoras do episcopa.do ,mineiro, que

d linha "progressista" de
dÍ:V'ergem a

Dom Paulo Evaristo ArDS'. estejam

, d os parlamentares are-

presslOnan o
,

.l_ suas regiões no sentido de
nistas ..., "..... ,

, to Milton Lima aCusou a ruguaí.
veto ao proJe '

,

ta de estar adotando
bancada ar:�:ia. não sÓ a Dom pau- JORNALISTAS
posiçáo con ra

, , CAM LEI
lo mas a toda. a Ig'J.'eja, uma vez q�e Os jornalistas Luis Alberto BU.;,l)1,_

,

d cidadania honora-
. ,

.

"o ,projeto eonce e
. court c Francisco Martins Pinto, '1._

de Dom

ria ii hierarquia, na ,pessoa
. retores da empresa Margem

I SIA � c-

d todo o eplScO- ,..d
.

! Paulo, homena.ge!llu o
_ �itorcs do jornal carioca? O'Ir.r",

___n.nr,taDlento� segun-. /' ' c
�,l'o", Esse � , , ltun'I'otestaram esta semana , ..... '" a.
........

.

" ossivel na otlC /""-
d®uta.do, so e IP faculdade que a Lei ® I!nJipl"CllSa. COll-do o

" !para

q�dos "sistemaS totaUtãrlos ,

.

...
cede ao Ministério da Justi

te que a. IgreJa Pª
.

"não é interessan ......ee:o,der pub
,

1 .....s sociais".
�ipe dos prob e..... /

1.,.
.. "'....._'\.

mentes pela anistia, No caso dos mu-

tílados, a responsabilrdade do Estado

será seguida pela tentativa de se eh-

ter indenizações reles danos sofridos

nas prisões do P.s. Segundo t) Co-

mítê Brasileiro pel�''-.'Anistia, existem

ainda 21 presos polí lOS no Brasil, a
i}

lém de Flávia Sehí, ng, presa no U-

�
,

CRITI-

nSAGE," � a nova etiqueta do vestwio feminino.

Posto de Vendae e fábrica:

'Rodovla J6CC'e Lacerda., 2,017 - PrõxiDao ..

u rA� doa P&aeis ela GasplU:' -

G A ::--__0 - 320003 - 0<1'. 68.
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de oe a em 'Ciasp r e
-, A localid3lde de Gaspar Grande, In,

terior do mll1lieiJIio sediará em dezem,

"'--bro um g:ranl1e torneio de bocha, com
a participação de 64 equipes de toda

a. regiiio do Vale (10 ltajJ.í. O to ncío

se desenvolverá nos dias 10., 2, 8, 9 c

16 de dezembro com a disputa dos se

guintes ilnemios: ao lo. lugar, um au,

tOlll'Jvel Volks zero quilometro; 20. lu

gar, uma moto Honda 125 cilinríra.

das; 30. lugar, um televisor a. cores; e

40. lugar, uma geladeira.
Cada equipe de:verá inscrever qna

tro atletas e mais dois reservas, \(Ia..
'e

gando a ir\portancia de Cr$ 4.000,000
no ato da t.;·�rição, até o dia 18 des

'e,.
te mes (domingo). Maiores infomna.

ções no local das competições.

O sorteio será realizado no pti)1>f.
mo dia 24 deste mês, às 20 horas, no
salão WilIy Sc.hramm, em Gaspar

EDITAL DE c:rTAçÃO COl'A O Pli AZO DE 30 DIAS.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR
,

Santa Catarina

O Doutor PEDJI10 MANOl!:L "BREU, Juiz de J.)uetto da Comarca de

�aspar, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER as �irma.<;: LUDG'::RO REPRE E TAÇÕES .I/l'DA; CO

MERCIAL DE PAPEIS LTDA; WALTER N.G. PASSOS AG; GANCONO

MICO J. BRICOLA e IPEROIG COMF!RCIO DE PEÇAS PAlRA TRATO

RES LIDA., que parte da Meta.lurgica Turbina Ltda., foi apresentada a

este Juizo a petição do seguinte teôr: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito d3.

Comarca de Gaspar, METALURGIOA TURlBINA LTJ>A., pessoa juridica.

de dircito privado, com sede e fôro nesta cidade, à Rodovia Jorge Lacer

da, km 9, por seu advogado infra assinado (procuração em anexo) com

.funtl::pnento no art. 973, m, do Código Civil Brasileiro, combinado com o

art. 890 e segs, do Código de Processo Civil, vem, muito respettosamente,

a. presença de V. Exa., para requerer a presente AÇÁO DE CONSIG:;!iAV.i"

çÁO EM PAGAMENTO, contra as firmas Ludgero Repr�eDtações LU

Comercial de Papeis Ltda., Walter N.G. Passos AG, Banconomíco cã, f-

cola e Iperoig Comercio de Poços para -:rratores Utda, lestabelecid� em

lugar incerto e não sabido pela requerente, pelas seguintes ·razões de fa-

to e de direito ; 1 - As firmas requeridas são. credoras da requerente d3

seguinte quantíasr a) Ludgero Representações IJtda - duplicata Dr•••••

2/00010 vencida em 28.7.76, no �alor de Or$ 1.246,60, a ela endossada. pela.
, .

fi:ma. Lider Equipam�ntos de Segura.nça. Industria.t Ltda. protestada. oe!")

Cartório desta Comarca. no livro nr. 3, a.' fls. 30, assim Item�se: valor da

duplicata Cr$ 1.246,00; juros de duplicata Cr$ 1.24.6,60, diga, juros de móra

.(12% ano) o-s 478,80. Total Or$ 1.725,40. b) Comercial de Papeis Ltd'a..

� duplicata Dr. 35.369, vencida em 18.2.77, no <valor de Cr$ 1.490,00, pro..

testada pelo eaetõrío desta Oernaeca em 4.3.77, no livro Dr. 3, fls. 67. As

sim tem-se: Valor dà Duplicata Cr$ 1.490,00. Juros de móra (12% ao a-

1'A) o-s �70,50. Total CrS 1.960,50; Walter N.G. Passos AC-dup�ta Dr.

100055, vencida em 02.12.76, no valor de Cr$ 716,12, protestada em 9.2.77

-pelo Calitório desta. comarca. no livro Dr. 3, a. fls. 38, assim 'tem-se: Valor

da. duplicata Cr$ 716,12. Juros de mõea Cr$ 243;12. Total Cr$ 959,24; San

oonômi� J. Bricola duplicata Dr. 5/90.4652, vencida. em 23.9.76, no valor

de Or$ 2.330,37, protestada em 10.01.77, jpelo cartório desta comarca. no

'livro Dr. 2, fls. 125; Assim <te.m-se: Valor da duplicata Cr$ 2.330,37. Juros

de mora 12% ao ano Cr$ 844,74. valor Cr$ 3.175,11; Iperoig ComérciO' de

Peças para Tr3Jtores IJtda. dU{!llieata Dr. 698.30072-6, vencida em 7.9.75,

no valor de Cr$ 729,75, protestada pelo cartório desta Comarca em 10.1.17,

no livro Dr. 2, a fls. 124, assim tem-ser Valor da. dt@lica.ta Cr$ 729,75; ja.

I'OS de mora. (12% ao ano) CrS 366,00. Total Cr$ 1.095,75. Restaram com

pletamente inuteis as tentativas procedidas pela requerente, n� sentido de

localizar as requerídas, para eftuar o pagamento das dUPIOOà:tas acima

mnciollllldas e, consequentemente, receber devida quitação, a fiim de
.

a

verbar o SIl<'I1 paigamento junto ao eariório que lavrou o instrumento de

protesto. Outrossim, até a. presente data jamais foi procurador pelas re

qneridas !para pa.gamento, comO' ítambem as mesmas deixaram de J1a,billtal'

(IS sellS créditos na CODCOl'data. preventiva requerida. perante este Juizo, já

levantada e dMIaracTa extinta as obrigações IJIOr sentença de T. Exaia.

A. A requeren'te já promovea " &'ftorbação de ,pagamento de todos os títw

tos que foram CDntra. ela. protestados, com exceção dos aqui relacionadO&,

po-rque Dão conseguiu localifar oe OMC1orel!l. �
-

fica, tJ'Ma.-Se de uma quantia lnSi�caaf

Grande, quando tod'as as equipes Ins,

-erltas serão divididas em quatro cha

ves de 16 equipes, jogando a primei.

ra chave no dia 1. de dezembro, a se

gcmia chave no 'dia 2, a terceir... -.:1:;a

Ve no dia 8 e a quarta. chave no dia

9, classificando-se quatro equipes por

ebave para o torneio final, a ser rca.

Ilsado no dia 16. Aos sábados, os jO

gos serão ínieíados às 18 horas e, aos

domingos, às 9 horas da manhã (parn

9ij:+4 ..

os jogos classificatórios). Os �ogos fL-

naís terão início às 8 horas do dia 1.(;_

Hav râ um regula-mento específico pa

ra. os jogos, que as equipes receberão

no ato da inscrição.

Os o ganiza.dores do Torneio de Ba

ehas garantem uma. arbitragem .int

!l:?rcial, de 'alto gabarito, com pra

fundos conhecímentns sobre as ativi

(lades da bocha e seus regulamentes;

OOI.lO os protestos,' está causando seríssímos prejuízos ii. requerente, tendo

em vista a negativa dos bancos em descontar duplicatas, enquanto hou

ver em aberto um título protestado. 4. O art. 973, m, do Código Civú

Brasileiro esabeleee que: "A consignação tem lugar: I - ... fi ... II -

Se o credor flor deseonhecíde, estiver eclarado ausente, ou residir em lu

gar incerto ou de acesso perigoso e dificil. Já o art. 890 do CPC, estabelece:

nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiros, requerer COJD'

efeito de (pagamento, a consígação da quantia· ou da coisa. devida. 5. Pe

las razão expostas, a requerente, :respeitDsamente, requer a V. Exa. a ci

tação das firmas requeridas por edital, para. em ,lugar, dia. e hora determi

nados por V. Exa. virem ou mandarem receber a quantia meneíonaâas

nest.�:':Petição, sob pena de ser feito o ;respectivo detpósito, ;paa'a afinal ser

julgado procedente o pedido e decJa.ra,da a erlinçã.o das obrigações. 6.

Protesta ,provar o a.legado por todos os meios de provas em direito permís

SÍveis, �steg Termos, Pedo Deferlmnto Gaspar; 1� de 66tembrD de 1979-

(as) Renato Wo�. 31dv,. "'"'iJ)ESPAOIIO�-" DesigJ.lo nova data: 26.12.79',

às 9,3Ó horas. I-se. G�r, 24110/'19 asO Pedro Manoel Abrea . .Juiz de

Direitó. ,",cc Por este IIS �8 acima citadas, poderão vir ou �Blla.r re

ceber no dia, hora. e loca.l aeíma mencionado, !cientes de que não COM

parecendo e não se defendendo dentrO' do prazo legal, presumír.se-ão acei

tos pelas -esmas os fatos a.legados na. petição inicial.. Dado e passado
, ,

nesta cida de Gaspar, aDS trinta dias do 'mês de outubro de mil nove-

centos e seeenta e nove. Eu, 'Enlina L. Sílveíra, Escrivã, o escrevi.

Gaspar, 30 de outubro de 1979.,

PlEDRO MANOEL ABRiEU :.Juiz de Direito.

( H U R S ( A �l I D E R

o convite para. a mp.lho.r refeição. Espeto eorrldo, AlmOfO ou

Comercial. Com a melhor flCIlÚpe de ga.r.çens.

SOB A DIREÇAO DE OSMAR ZlMMERMANN

Rod. Jorge Lacerda. 51 - Fone: 3!-O12'7 - Gaspar Santa. Catarina

------_. ------------ .. ------------�---
'"

/'

L ,

VALEVIAÇÃO

ORE� PARA MELHOR

SER' TOO&.
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MDS' terue manter�s,_._,.
Sob a coordenação do de!"

putado etadual Alvaro Cor
reia e dos presidentes Cios' D�
retorios Municipais do parti
do em Blumenau 'e Pomerr
de, João Manoel de Borba e

Eugênio Zimmer, o MDE es
teve reunido esta semana em

Pomerode, dando sequência
a um programa de reunióes
em todo o Estado, buscando
a manutenção de todos 0$ a

tuais componentes em um

partido único, tendo em vis
ta a certa extinção 'dos par-

tidos, com a-aprovação, pelo
Congresso Nacional, por de
curso de prazo, do projeto
de reforma partidária. Pre"
tendem, os oposicionistas,
manter uma frente única de

oposição, num mesmo parti
do, provavelmente o PDB
(Partido Democrático Brasi
leiro), evitando-se a eva-Jo
de elementos, como deseja o

J • •

governo, com seu projeto nn

posto de cima para hai xo.
As reuniões são realizar

das em 12 microregiões de

PT ganiz
Líderes politicas das !regiões de

Florianópolis, Joinville e Blumenan,
entre outros de diferentes pontos do

Estado, estiveram remiiilos esta sema

na. na. Capital do EstlIIdo, buscando a

glutinar sugestões para a forma.çã.o
do pa.rtido Tr3ibalhista Brasileiro -

PTB, a nível nacional, as qua.is serão

enfein.dM em documento a SCr leva.

.,qo ao Rio' de Janeiro, em seminário

de amblto nacional a ser realizado

nos dias 29, ·30 e 31 de dezembro, quan
do serão definidas as li:n:bas \ gerais
do PTB, que deverão seguir um pen-

.

samento de:mocrá.tic�sooia.lista.. AI
próxima. reunião a nível estadual seri

rea.lizaIda no próximo cfia 21, em Bln-

o estado
menau, D{Io Socledaide &eoreativa. e

Espor.tiva Ipiranga, na Rua. São Paul.,
eom inicio dos trabalhos às 20 horaa.

Na ocasião, segundo 08 or�
dares deste encontro de tra>balho, .eri
definida a. linha ideológica. do �

do, colhendo-se material para discus

são, na foNJlll. de sugu;tõea para. III fOI'

mação do partido em suas ba.tIetI.

Ga.rantem, o.!I Org&DÍlJlldorel - 1&'

norando o projeto de reforma, que di

ficllmente propiciará &
. .i.�maçã,o de

.'
IStJ

mais de dois partidos - lei já exis-

tem, no Brasil. espa.çoe 1-.mtloos p&l'&

se começar a tratar de reorganüar- o

Partido Trabalhista BI"asiIe!ro.

HOTEL P:ROGRESSO
LANCHONETE E CHURRASCARIA

DE PAULO ANTONIO DOIf 8AII\I'06

Agora ofere o' Saper-galeto, mper ..... BIISMI" �, IiraDc10
1118 aIPIIIe.

ACEITA-SE I'ROOJlENDA, A'lDmlíMl!ift'O liA HORA .

.BtB CeL AmtiIiAno Ramos. 211 - I'ae: (Ql7S) - 82-01"
8IU10 - GMNB - �

• .. __ _ .-
- -.---_-.- _..,,;r_.,..w_ -

...._..__-_ • Jt

\

"Vorstadt Haus"'�
níl

Loja especializada com artigos �e Bluwenau
e o gostoso C1\FÉ COLONIAL. Um lugar trm-

quilo para suai compras, com amplo estacioae-

mento.

Estado, buscando aglutinar a

oposição para enfrentai- os

novos rumos que deverão
. . _. -

surgir com a exnnçao os a

tuais partidos. No M:' .10 \' a'
le do Itajaí foi recentemente
fixada a 1 Da. microregi.ío,
composta pelos município"
de Blumenau, Gaspar, In
daial, Pomerode, Rio dos Ce
dros, 'Benedito Novo, Ro"
deio, Ascurra, Timb6, Ibira"

nído
ma, Presidente Getúlio, Do"
na Emma e Witmarsum. SiC#.
seus componentes: deputados
Francisco Mendes de Melo e

Alvaro Correia; prefeito
Luis Fernando Polli; Nilo de
Freitas, Manoel Vitor Gon

çalves, Sylvio Ramos; Ben
jamim Farias, Valério Steil,
componentes dos diretórios
municipais, vereadores e de
mais prefeitos do MDB.

S c.retari d

de prédio
Lages - A Secretaria Mu"

nicipal de Cultura, Esportes
Turismo preocupada com a

-nória his.t�r'�ca e �u�tu·
iIle. Município, esta de-

senvosrendo um trabalho de
preservação de prédios anti
gos e, nesse sentido, iniciou
uma campanha contra a de
molição do sobrado número
63 situado na Rua Nereu Ra-

.

mos, que está sendo demoli
do pelo Banco Bamerindus.

Esse prédio, segundo Ne
reu G6ss, "é um sobrado caí'

racterístico do final do sécu: .

. lo XIX" pelo menos, afirma
ele, «tem certos traços co

muns com aquele estilo: um
eixo simétrico de composi
ção do frontispício e uma:

planta baixa com um progra
ma· também r tradicional".
Prosseguindo 'disse que «se
há algum 'estilo, poderseia

.

chamar de neocolonial".
Segundo informações co

lhidas por aquela Secretaria
Municipal, o sobrado foi

Cultur
-

pr s rv

a,ntig
construido em 1.880 e per
tenceu primeiramente à Car
los Schimidt, imigrante 'ale
mão. O segundo proprietá
rio foi Belisário José de Oli
veira Ramos. As paredes des
se prédio são feitas de tran"

ça de madeira e barro amas-

, sado com esterco de gado.
-Essa construção teria sido
feita por trabalho escravo.

A pretensa 'derrubada viSai
dar lugar à construção He um
prédio de tres andares com

galeria, onde passará a fun
cionar o banco. O Secretário

Municipal Antônio Munarin
ressalta que a intenção da Se
cretaria de. Cultura cé pre
servar, pelo menos, a facha
da, uma vez que essas con ..

··

_ Frl

truçoes representam amemo

ria da cidade". E, para tan

to, integrantes daquela Se-
. ., -

cretaria ja entraram em con

tato com o delegado regio
nal do Bamerindus, quando
foi solicitada a 'suspensão da
demolição e um estudo de co
mo preservar a {adiada.

E x: E T.E R

EXERTER - EXECUTORA DI!: TER.RAPI..&IlAGEII LTDA.

Km Ga6pal', contrate_� ie l....� eom

CABL08 .8ILVIANO.

Má4JaI.uaa 1JGS9IUl- estie à na c1I.qIe8içãe......�ser:vf90s.

R... I""'''
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Chapb �Jj I'Renovação" quer
ganhar no pleito de dezembro

atendimento dos associados; melhores'

condições de transportes 'coletivos pa

ra os sindicalizados; Iutar para 'l1l8

os pr�;etos de plantas de construção

até 70 metros quadrados a:mra. a casa

própria. de assecíados, sejam feitos

gratuitamJe-nte; pedir, junto ao G&

vemo e empresas, programas que 'lN

sibilitem ao �rário ascender na -

cala hierã,rquica das empresas, atrA

vés de educação e cursos de especía

lização; Iut3Jr pela maior libel1da4e

dos sindicato e dispen.."a da tutela s0..

bre as questões financeiras.

sístencía social, médica e odontológi

ca. A campanha é feita nas portas

das Industrías, nos horários de saída.

dos operários, inclusive de madrugada.

Outras intenções dos "renovadores":

instalação de gabiDIete dentários nos

próprios bairros e empresas; a elímí

nação de filas dos associados junbo ao

Sindicato para o serviço odontológi

co ; instalação de um a.parelho de

raio-X. lutar pela aposentadoría da

mulher aos 25 anos de serviço; esten

der os benefícios do Sindicato aos as

soeíaãos 3!Pós � aposenta&)J:jia.; for

mar cooperativas habitacionais com
\

os associados; criação de um lll'!Ila.-

rrem de gêneros de' primeira necessi

dade !UO sindicaIto e ,bài:rros, para o

A 'União das cl s, s com a inter-
.

'

mediação dos órgãos sindicais, se im-

põe como um imperativo urgente par"

iPor freio à situação de desígualdade e

injui.t:ça que vêm sofrendo há tlemi)(l
OS to.balh.a.dores". A afirmação é de

Hcrcilio Teodoro, que, pela !primeira
vez Cm 15 IliIlOS, enfrenta em pleito di

reto a atual di.t1etoria do Sindicato dos

Têxteis, numa oposição bastante estru-

1ura.da e disposta à luta. E como no

vídade, na chapa da "Renovação" -

que já vem obtendo o apoio de grande

parte dos traibalhadores te:x:teis .de Blu

mcnau, Gaspar e Indaial procurou res

Ilald�.r-se em outras grandes empre

sas, e na composição dos nomes apare-

res soment, .na Fábrica de Linhas) e

�daial. He�t;:'io trabalha na Compa
nhia Bering e na fábrica do Bairro

Agua Verde, onde é supervisor de se

r.u,ançà do trabalho, estando, portan,
to. em constante contato com os tra-

,

balhadorcs seus pares. Nasceu em No-

va Trento, há. 36 anos, e trabalhou

dumnte tres anos na Artex-Garcia', fi-
3'l ado, nos cinco anos seguintes, na

Tndustria Textil Cía. Hering.
Na' composição da chapa ''Renova

ção", aparecem nomes de trabalbado

res de várias industrias, entre eles H1er

('jIio Schmidt e Gilberto Naatz, para
a diretoria. A campanha estrutura-se

numa plata.forma onde constam 2G i-

Criticando o atual eomporéamento
de alguns Iídenes sindicais, en� O«"

quais Felipe João de Souza, atua.! pre

sidente di) Sindicato dos Tê:.m.eis, Her
cilio Teodoro ali!'lIna que "estes diri

gentes não perceberam, ainda, que O!J.

tempos, agora são outros", acrescere

ta.n�o: "Na certa. fot_am mal'3lVilho

sos, para OIS "pelegos", aqueles velhos

tempos em que o,s trabalhadores não

ün.ham nenhum dineíto à contra.rie

dade, à. livre manifestação de suas:

reívíndícações, muito menos o direi

to de decisão. Quem tinha o poder !>ó

ditava as ordens e todos Jl.Ó5, traba.

lhadores, SÓ IpodÍalmos d:i2iN- amém, A

gora, tudo é diferente", fínalízon,

cem trabalhadores de várias industrias, tens, entre eles os que ampliam a BS

e inclusive mulheres, até hoje �I'e

J'clegadas mas que, na chapa oposicio
nista. Têm conseguindo a conquista de

grandes fatias de grande parte do elei

torado feJllÍDÍfo.
Hercílio e seus companheiros dispu

tam; no próximo dia 13 (10 dezembro,

eom F('llpe JOão de Souza, atual pre

sidente, o cargo máximo do Sindicato

dos Tm:ba.lhadores na Industria. de

F'iaÇão e Tecelagiml de Blumenau, o

qual congrega, ainda, trabalhadores'

(Jos municípios vizinhos de Gaspar (a.. Gilberto Naa.tz, Hercilio Sclunidt e

prorlmadamente dois mil trabalhad'o- Hercilio Teodoro - para a diretoria.

do Sindicato �s têxtei5.
ru.

Presld prestandoDce assume (o'mpromlssoo
A; medida. que a sociedade civil for

assumindo suas responsabilidades e o

cupando 06 espaços que forem sendo

cedidos pelo arbítrio, desídratad pe

la enfermidade que é inerente a. to

do sistema .que ignora os direitos da.

pessoa humana e se impõe pela força,
a situação irá. melhorando inclusive

iPara o estudante, propiciando-lhe a

oportunidade de um futuro mais hu-
,

uma sociedade civilizada. Daí o com

promisso que assumimos neste instan

te, e que tem vários angnlos....
A seguir, em seu discurso de posse

o acadêmíco enumerou os compro

missas que pretende Cunlj)rir, jUllb
mente �m seus c0lIl:P3.nhe!rcs de

chapa: O principal compromlsso é a

quele de ouvir e sentir o drama de co

legas que são muitas vezes alunos de

primeira ordem, contudo não !)erce

bem nem o �ufioiente para sua subs

ststêncía e para estudar. depender de

favores, isto' quando os alcançam,
Quando não, deixam de estudar como

;fá tem acontecido inumcra.s vezes A

eles toda nossa soUdaried:1d" Nosso

compromisso é também com os cole

gas dos demais Diretórios Acadêmi

cos, procurando fazer cumpri!" a ex

pressão "Democracia não se alcança,
deve ser iPraticada."� procurando de to

das as maneiras resoLver problemas r

divergencias num �írito de vellCJa.

detra camaradagem.

estudantes o Diretório tem o dever de

reívíndícar dentro do possível, e par

que não dizer dentro do Impossível,
devido à p;rem.ênoia de o.e.JItos pro

blemas, como: A qualidade do ensi

no - a qualificação de professores -

<taxas de matrícula e mensalidades fo

ra das possibilidades fina;nceiras dos

alunos, - problemas de alimentaçio
e alojamento ,- a alienação cultural

que deve ser ve'llcida_

Finalmente temos um compromisso
de hom:a. � com a Cultora. Brasileira..
(procu.rando esclarecer e ser esclare
cidos sobre os 'problemas e responsa

bilidades que teremos que enfrentar
como profissionais de nível universi

tário, compreendendo que, quanto
mais uteís formos à sociedade mais e
la pr�ará e DÓS com ela.

.mano, e estando consciente das rea-
I

Jidades sociais poderá.. agir em C02S0-

Dancia com 03 interesses do !povo a

ClUe serve oom seus conhecimentos".

A afiNllAção'é de lpn. trecho I!\) ãi�

enrso proferido pelo acadêmico InrJO
mar Brandes, recentemente eleito pa

ra. a presídêncía do Diretório Cen

tral dos Estudantes de Blumena.u, du
rMlte a solenida.de de posse realíza

da na. ultima. quarta-feira à noite, na

1FUIRlB, oom a. presença do B.eitor Jo

sé Tahlcr.

Leite pais (aro a pa tlr
i' segunda-feira

de

O preç.o\. o leite tipo "C" pss5a.ri
de � 7,80 para Cr$ 9,90 o utro.
Da. próxima segunda-fieira, em �

do o pais, eueto nas regiões Norte

e Nordeste, segundo declsã.o tom&

da fJita semana pelos MiB.lstro8

Delfim 'Netto, do iPla_Jame.t.o,· e

'-
�1Il'\Y Stálibe. da Agt-.icuI"ur&,

" rellillião qUe contou, ta.mbém

� & pa.rilcip� da. Sunab.
I

.� 08 novos (�

dor e de 19 por cento para. o pro

dnt:or, que passará. a rece.ber Cr$
7,50 brutos IPOr litro) acaba tam
bém o snb'sídio de c� 0,47 por lI
tro que o governo vinba eonCiedeD
do ao produto.

"Estamos convictos" -
'

acrescen

_u: lngomaI' - "de que a raiz dOl'l

pl'Oblemu atuais. inelusive 1UI.ivel'l9l

tiriOl5 reside justamente no abandO-
,

DO �os principios democráticos e po�

'pu:Ja.res, vnIcos que se coadumam .'Dl

CarlOS, 'Yiaea.va, da 8eeretaria. de
Abastec.iJn_to e Preços, ex;pllcoa
..., o ftajuste ae'lllllulado en. ..
110 é de Bt) I.PW eeJlto fi yaj eoraa

pe-..r a ele,vaçfin doe �.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina




