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Formatura no Frei Godofredo
até
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--------------------

de
o

600 casas serão beneficiadas aa ongo
da rodovia Jorge Lacercla. P.ág·,n.a 3.

SINDICATO MEl
NA CiO DE 'DE

o flagrante acima mostra aspectos da formatura dos Qua]'ta
ni tas do Colégio Normal Frei Godofredo no último di.a 19,

,

No próximo ano será ins aLa o., ,o Sindi·
cato da classe dos M�talú gicQS em nossa

cidad'e. Página 2.

A tesouraria da PrefeituraMunicil)al de Gas

par, e .tá comunicando aos munícipes que estará
recebendo até 'o final deste ano o pagamento dos

impostos 'I'erl'itorial e' Predial. A partir do prazo
,estilmlado os contribuintes não quites com a te
souraria serão inscritos em divida ativa.

Co teça O Motel Sindicato Rural
�Ieições hoje

•

-O Sindicato Rural de Gas

par está promovendo 'eleições
para eleger sua nova direto
ria. l1cjc, Página 3

Consultório �Jurídico
'Esta é uma secão que en

-4If' tregamos ao Dr,- Pedro Ma-
-

dalena porque é um advoga-
do que realmente entende do
asrunto. Página 4,

Horóscopo
A Gazeta do Vale contra

tou o famoso professor Pa
rogé, Ele está na página 4.
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Esta semana, OO_'\1f'1..:s.a com
o Leitor a: ,ues:ertc.... urna e:Iil

trevísta com O" Presidente da
Câmara. A:r or; íe !bel.
na página R
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Carteiros de identidade
As carteiras de jdentiâade
encaminhadas pela Prefei
tura Municipal que ainda
não deram entrada na repar
tição competente não serão
expedida antes do inicio do

próximo ano, uma vez que
os trabalhos referentes ao a

l19 de '74 já foram encerrar

UM BOM NA'l'AL 'E1 UM
ANO NOVO REPLETO DE
GRANDES REALiZAçõES,
são os votes do

-

SAZAR UNIÃO
Rolando Schoenfelder

Rua A.riSltiliano Ramos 342

_ GASPAR _ se.

Que os
'

'. n porta-
dores de u! ,em de
eterna alegt'�.(osperjda
de.
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__� i Rua AristH'iano

I RarlJls - fone .2,253,

dos, As pessoas interessadas
na obtenção de carteira de
identidade deverão, compa
recer ao prédio da Prefeitu
ra Municipal a partir de ja
neiro, conforme nos .nror
mau o seu ti ti.lar Marcos
Bchramm.

·Fe�
·no

araa

G�
Terçaf-feira os feirantes de

Gaspar estarão atendendo
em horário normal.
As donas de casa ou res-

ponsáveis pelas compras, fi
cam portanto alertada. gra
ças a circulação do Jornal A
Gazeta do Vale.

C 'oha vai em ora[a l ÀS. a

o Evangelista Djalma Da Cunha 'em brex e estará deixando nossa cidade, O mesmo
passará a pregar a palavra de Deus na cidade de São Bento do Sul. on.de por certo faráum novo círculo de amizades tão grande quanto o que aqui deixou.O Evangelista Djalma marcou sua passagem por Gaspar, pelo abnegado trabalho queapresentou e sua protunda doutrma-âo.

Ao Evangelista Djalma: muito amigo da nosa reportagem, queremos nos-antecípar edesejar, além de boas restas, progresso no seu trabalho em São Bento e um venturoso1975,

Sindicato das

e do

Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas
Material Elétrico em Gaspar

Com ocre cente aumento de Indusrrias Metalúrgicas, e com o número de estabelecimentos comerciais quc dependem exclusivamente deste ól'gão sindical, a Federação, comsede em Florianópolis, propos Instalar para Q ano vindouro um Sindicato desta classe.Esta medida vem rnefhozar muito, a - reteçiiesentreempregeâo e emnreeeâor, no, que con-siste aos serviços de prevenção, homolognções de rescisões contratueis, etc. .

o DESENHISTA E PROJETISTA HOMERO através da Gazeta do \la\e
envia aos Gasparenses os seus votos de um Natal repleto de felic'idad,e e umAno Novo com realizaçêes auspiciosas.

A L�NCHONET,E BOBS por nosso Intermédio agradece ,a preferênciados gaspar,enses no ,ano 1.974 esperando contar com ,a mesma durante o próximo ano de 1.975 FELIZ NATAL.
Votos da Lanchonete Bobs de José Flávio Scheidt.

-Cartas à Redação
81'S, Diretores da "Gazeta ses em peso, de tocas as elas-

do Vale" -'NiE'STA.. ses e condições, se apercebamCom agradável surpresa e do vulto e da utilidade do
sob exultante emoção, certt-: seu jornal e venham ao en-
ficamo-nos, no último do- contra dele. prestigiando-omingo, do aparecimento do por todas as formas, decidi-
seu semanário, que desponta da e constantemente, Estan-
auspicioso, no debate e de-. do certos de que, vingando e
Iesa das boas' causas locais, crescendo e dando frutos a
Mas, na singela e lacônica "Gazeta do Vale", o seu êxito

apresentacão do StU jornal �erá menos dela que de toda
ali está "Viemos para ficar", _terra gasparense.
E em seguida: "Contamos De todo coração. angura-
com você', Na verdade, duas mos melhor sorte para a "Ga-
sentenças que se entrosanõc zeta do Vale". E é de confiar
se completam, resumindo,) que ela sobreviva, pois en-
déstino do períód'co: há de contra agora uma Cl 'ade que
permanecer, não lhe íaltan- adquirida finalmente a
do o necessário apoio, sua anelada. autonomia judí-
Que a nossa gente receba a ciária - que forças rnalévo-

ex..traordinária mensagem Ias lhe tinham usurpado du-
que é um jornal. como 'veícu- pado durante mais de trinta
Jo de comunicação e marco anos! _ envereda pela ç
de cultura. QUe os gasparen- minho de seguro e promrssor

futuro, garantido por novas
�,�rósperas indústrias aqui
ja ínstaladas ou em breve a
se instalarem,
V, sas. vieram de outra terra
para trabalhar e conviver co
nosco' e o seu jornal aí está,
num eloquente atestado de
que o amigo crê nesta terra
que prazeirosamants o aco
lhe,

Sejam, pois, ambos ben
vindos. lE' que a sua fé e o
seu esfo,l'ço: outrossim, sejamc�)lnpl'eendldos e correspondidos por todos- os gasparenses de boa vontade, de modoa converter a Sua feliz inicia

. �m brilhante órgão deti� -uaspar sempre' se orsu-lha, o

Cordialmente
H,R,Fon�.
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1 dos tantos empréendímentos
-:tS;'iO_SOS em nossa cidade,

r
A A - OOJí!lo Prtsiden

t
-

n<:. .

1 t be . mara, r
O 'il O ra a-l�� a.rí'l'ill neste ano

que o senhor �n�dera de
maior trnportârru , ..

SABEL -. Indiscutivelmen
te a construção da nova pon
te. que não só será 1!1m gran
de benefício para Gaspar, co

mo para o Vale do Itajaí e pa
ra o Estado inteiro, uma vez

que trata-se de uma obra de
vulto planejada há muitos
anos e para satisfação nossa

agora fi.'nalmen te eoncretíza
da,
GAZffiJrA - O senhor con

segue conciltar a Vida políti-
ca-particular,

-

SABE'L - Realmente há
uma grande dificuldade, mas
apesar disso conseguimos,
muito embora a vida parti
cular seja sensivelmente pre
judícada . pelas atividades P0-
lítícas.

A Gazeta do Vale ouviu nes

ta edição o presidente da
Câmara Municipal de Verea

dores, Antonio Sabei, que so

licitamente respondeu as

nossas perguntas:
GAZETA -- Come o sr, vê

a implantação de um jornal
em Gaspar?
SA.BEL -- Se esta pergunta �

me fosse feita antes de ter
visto o jornal e conhecido 08

profissionais que nele rnili
tam eu diria o ue a seu suces

so era duvidoso, Mas agora
com o jornal em mãos e os

conhecendo melhor tenho
certeza de que este é mais um

GAZETA: A atuação dos
demais vereadores correspon
deu a expectativa 110 pre
sente exercício.
SABEL - Tanto correspon

deu que cabe aqui o meu pro
. fundo agradecimento aos

meus colegas vereadores pelo
amplo apeio oue neles encon

trei para a efetivação de to
do e qualquer trabalho refe
rente a nossas atividades na

Câmara.
QlAZETA: Algum assunto

espeeial está na pauta dos
trabalhos da Câmara Muni
cipal para: o próximo ano?
SABEL - No próximo ano

estaremos encaminhando pro
jeto de Lei que visa a im

plantação em nossa cidade da
Fábrica de Caldeiras Eureka
de São Paulo, o que sem dú
vida nenhuma seria uma

grande conquista para o mu

nicípio uma ves que um no

vo mercado de trabalho esta
ria sendo oferecido aos gas-

parenses dependendo tão so

mente de um contato Prefei

tura-Proprietârios para pos
teriores desapropriações de,
terras. o que sempre dificul
ta empreendimentos dessa
natureza .

GAZE,TA - Sr, Antonio sa
bel. Os =estaurantes e chur
rascarias de Gaspar não .gos
taram do fato da Câmara
Municipal de Gaspar haver

promovido o seu jantar de

confraternização na cidade
de Blumenau. O que o sr. diz?
SABEL - Quando eu falei

em jantar de confraterniza
ção sugeri logo uma 'costela
da ou algo semelhante que
em princípio seria realizado
no Caríjós, quando então um

determinado vereador suge
riu que o jantar fosse reali
zado em Blumenau. Então o

assunto foi resolvido median
te votação e maioria escolhen
um restaurante de Blumenau

"
.

5 (I be de
tebeu

Gaspar
o'letnadat

Li

A última reU:nL10 õesre ::2-

no do L.ioDS Clube de Gas

par, �evada a efeito no dia
13-12-74, contou com a

presença do Governador dis
trítaj L-lO Sr. CJátldio Ale-

xandre uJgTaff, que após ser

�u.dado F�Io rcpresentanta
do Lions local 51'. Leopoldo
Franzoí, de pé agradeceu as

homenagens e dizendo ainda

que Gaspar deverá ter mais .

apoio de divulgação, para

competir COl'lll as gl;andes ci
dades. -uzna vez qUI:! a faJta de
cobertura por p-aJ.·lie da nu
prensa per« com o Lions tem
prejudicado bastante sua ta
refa.

\_\NR�R\� 'i.
'õ�L.fi\R S\\..\f"

Deseja a todos os seus

cl'enies e amigos um Fe
liz Natal e próspero 75.

Eleiç;;o do Sindicato Rural de Gaspar
No dia oito próx'mo passa

«ío deveria ser realizada a e

leição da Diretoria do Sindi
cato dos 'I'raballaadorés Ru
rais de Gaspar, aportunidade
em que por falta de quorum
foi marcada para. quinze dias
depois eu seja nes e dornín-

go 22.12.74, O presidente vt
Jardino da Cunha espera con

tal' com un número suficien
te de sccíos devidamente qui
tes com as mensalidades, pa
ra realizar a referida eleição.
A eleicão será das oito até

as dezoito horas, devendo as

-

.
• ��_ ...... n •••�·.�l

urnas receptadoras de votos
estarem dispostas nos seguin
tes locais:

Na nova sede do S',ndicato,
duas urnas; Em Belchior Alto
- no salão da Igreja; Em Ar
raial - na Escola Municipal;

Em Poço Grande (asfalto) -
Esc.rla local; Em Barracão -
no salão da Igreja; Em Gas
par Alto - local a,ser desig
nado; Em. Lagoas - na Igre
ja local; Em Gasparinho
na Igreja Santo Antonio.

Motel

Rede de água
ate o

'Na última sexta-feira em

Florianópolis foi recebido em

ex
audiência. pelo Governado,'
do Estado, o Sr, JOS,É AU
GUSTO NEVES, oportunida
de, em que ultimou detalhes
relativos a implantação de
finitiva da rêde de água que

. ,

deverá atingir até ao Motel
Paraíso dos Pôneis ao lar \()
da Rodovia Jorge Lace j
beneficiando aproximadr I -

te um n'LU11erO de 600 .esi-
dêncías.

lMaiores detaíhes na próxi
ma edição,
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ICO

Dr, Pedro Madalena

(advogado)

Recebo e aceito com desta
cada honra o convite da re

dacão do semanário "Gazeta
do ·Vale·'. para inserir no va

lioso órgão de divulgação, e

comunicação, cuias ",lsoeC'"
tivas de continuidade deve
merecer o apoio do Gasparen
se, uma coluna dedicada à
coleta de dados sobre os as

pectos do grande complexo
«mundo do Direito", ao qual
aponto o grande pensamen
to:

"Expressivamente disse
Schoenfel.d que a "ciência iu
rtdíca é a ciência do Direito,
em razão do que tanto fa�
dizer de lege lata como de le

ge ferenda, pois é a c'ência
do Direito em sua verdade e

realidade. porque é a ciência
da verdade, a vida no sinal de
Justíca. É a voz da Justica

que percebe e há de perceber
a que reconhece o Direito.
onde ele se encontra. É a voz

de Deus, que dele fala e tem

Que falar. Pois o que nós ou

tros religiosa e pessoalmen te
chamamos Deus, chamamo-
]0 científica e positivamente
Justica. de modo aue a luta

pelo Dire-to que significa ca

da legislação, nço é outra coí
sa, nem o pode ser, senão a lu
ta com O espírito o combate
heróico - que vai da vida à
derrota, e da derrota à vitó
ria, nunca abandonado nem

desesperado - da luta' do ho

mem com Deus. Temor de
Deus ou temor dos =homens,
liberdade ou escrav'dão, ser

ou não ser, tal é a questão'
(Schoenfeld. Der Traum des

posítíven Rechts 1931,' p.
65-66, apud Miguel M. S. Lo-

1 I '.

pes, Curso D.C" voi. , pago
21).

Portanto, a partir do pró
ximo número, terei a sat'sta
cão de apresentar na presen
te coluna. importantes des

taques atualizados sobre:
a) legislação municipal,. es-

tadual e federal;
-

b) jurisprudência dos Tri
bunais do pais;
c) pontos doutrinários con

trovertidos;
d) consultas formuladas

pOI' leitores da "Gazeta do
Vale".
-Quanto as "consultas for
muladas por Iettores da "Ga
zeta do Vale", é importante,
desde já, informar o seguin
te: Os leitores poderão enca

minhar as consultas à reda
ção deste jornal, citando no

envelope o seguinte: Gazeta
do 'Vale - Consuli6rio Jurí
dico - Rua CeI. Aristiliano

. Ramos, 89.110 - Gaspar, SC.
A redacão não cita o nome do

consulente, mas pode divul

gar seu pseudônimo. Conto
com seu apoio, fazendo con ..

sultas sobre qualquer assunto
de natureza legal. Até o pró
ximo número,

QUE OS DIAS DO PRÓXIMO ANO SEJAM COMO

LINDAS FOLHAS DE PAPEL, COLORIDAS,

IMPRESSAS DE PAZ E PROSPERIDADE.

GRÁFICA GASPARENSE lTDA.
Tipografila - Pspelarta - livrania

Rua Nereu Ramos 882 - fone 2168 - Gaspar SC.

A todos aqueles que fjzeram ao nosso lado a

oração do trabalho no ano que passou, compartindo
conosco os mesmos ideais de paz, amor e operosida
de, os nossos melhores votos de II

FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO,

Vereador ARNalDO HENRIQUE ZIMERMANN
e famtlie.

II
.. -

o MINI MERCADO COSTINHA, agradeoendo a honrosa p�eferência dos gasparenses durante o
,

.

ano de 1974, apresenta por nosso. intermédio os seus mais sinceros votos de BOAS FESTAS e FELIZ
. �rh

ERCl�lDO COSTINANO NOVO, I

t�,
:$il(..

o PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

liai.aí 1691 - Tel. 22-1457 - Blumenau --- Painéis - Carta:�e§. UI Santa Catarina

I

,
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NÃO ESPERE PELO INCÊNDIO, PREVINA-SE.

EXTINfORES?

« (.,

A INSTALADORA OSMAR, de

Osmar Silvio Spengler deseja a todos

os seus clientes e ,am:igos um Nat.a! e

Ano Novo repletos de v,enturas e

felicidades.

•

I
I
i

1

A Prefetura Municipal de Gaspar, através de

seu titular, Prefeito OSVALDO SCH TEIDER e Vice

Prefeito Bernardo Leonardo Spengler saúda a co

munidade Gasparense, de.ejando a todos um FELIZ

NATAL e venturoso ano de 1.975,

Férias na Acaresc.
A Associação de Crédito e Assis

tência Rural de Santa Catarina deverá
entrar em gozo de férias dia 20 último
devendo se prolongar até o dia 20 d/e
janeiro.

Matrimonio

No próximo dia 25 da r
se-á o' enlace matrimonial
do jovem Gilberto Francis
co SabeI com a srta. Nilza
Gertrudes Schmidt.
Ele filho de Pedro Bonifá

cio SabeI e Maria He1ena
Sabel. Ela - filha de Alfon
50 Schmidt e Leopoldina
Schmidt.

Local - Igreja Sagrado
Coração de Jesus em Bel
chior A to.

Casamento em Blumenau
Foi realizada no último dia 19 em

Blumenau a cerimonia de enlace ma

trimonial do Dr. Gerhard Neufert cl
dona Zita. Ele, engenheiro Químico da ..

Eletro Aço Altona e sogro de Leopol
do Jacobsen titular do Cartório de Re
gistro de Imóveis de nosso Municipio.

.. .

I
, ? .

•

y,endas e Recarças de extmtores.

Qualque,r tipo de Ex. "ores para Instalação Industrial.- -

_/'tória'
0-"

-

.

Pro,cure imediatament,e TOLENTINb ADRIANO e OLlMPIQ DOS SANTOS. - )

�xtincêndio Ltda. - Rua Ité'iaí 1447 - Blumenau - se.
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Itapema ahre
.

temporada de verã�
Na Praia de Itapema deverá acontecer no próximo �ia

vinte e cinco a inaqguração oficial da temporada de _Verao.
oportunidade em que a juventude devera estar reunida no

Dangs Dancíng. Todos os leitores do Jornal A Gazeta do
Vale estão convidados para a abertura da referida tempo
rada de verão e frequentar o Dancíng a partir daquela dar:
ta e deliciarem-se ao som de sua musica mecânica. A repor
tagern da Gazeta agradece o convite formulado para a i
nauguração e prometemos lá comparecer .

•

_-

•

Horários de Missas
Para seu melhor conhecimento aqui estão os horários

das missas de final de semana na Igreja de São Pedro A
póstolo:

SÁBA')}O - Missa às 19 horas
DOMINGO - la. missa - às 07:30 horas

2a. missa - às 09:00 horas
3a,. missa - às 18: 30 horas

Ao têrmino do ,ano de 1974, no surgir d:e 1975 muita saúde, paz e prosperidade. para os gaspa
renses e oS vot.os para que todos tenham mufte mais música em s�as vidas, adquirindo os nossos últimos

sucessos musicais.

FELIX NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO

XODÓ SOM L1DA.
/

MOTEL: UM CENTRO' lUR'Sl\CO COMPlilD
o Motel Paraisc dos Pô
neis tem cabanas suíças, em
meio a vegetação, com todo
o conforto que o mundo mo
derno oferece: telefone com

DDD, geladeira, ar refrige
rado, som selecionado, tele
visão e capacidade para: hos
pedal' até fi, pessoas. Ou se

desejar. suites e aparta-

mentos com a mesma como
didade.

No Motel Paraíso dos Pô
neis correr em bosques ver

dejantes não é privilegio. É
a forma mais simples de con
tato com a natureza. Entre
outras atracões o Motel Pa-

.raíso dos Pôneis tem piscina,

camping, kartódrorno ofi
cial, hípródromo, zoológíco;
charretes, barcos, restauran
te típica, boite e salão de Be
leza.

cardápio da l'egião o novo

Restaurante Paraíso está
em condícões de atender aos
mais exigentes paladares, 0-,
oferecendo um ambiente que
pode ser igualado aos gran-.
des restaurantes do País,
servindo assim para projetar
nossa cidade cada vez mais
no cenário nacional. Para
bêns ao Motel.

RESTAURANTE
PARAISO

Apresentanâo -o melhor

QUE TODAS AS ALEGRIAS DO NATAL, SEJAM-UMA CONS*NTE NA VIDA DE
_

TODOS OS
,•.

GASPA7S,
Qe Vereadoresmara Municipal

,
�-__1aaspar

•
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Pôgfes�� --v.
De Paulo Antônio dô4ngênc;-Qs

"'_
e

n,

'')

.(J ;�3/�'� "

=sponc,
d�"':J.. ..... ..,

Bar

Anexo HOTEL PROGRESSO

O Ponto de Encontro preferido dos gasp13ren
ses. Agora com Hotel 'c/4 apartamentos e 11 quar
tos para melhor servir os visitantes e assim dando a

Gaspar mais um estabelecimento hoteleiro.

BAR E HOTEL PROGRESSO

Rua Aristiliano Ramos - 29'8 - fone 2167

Férias coletivas
• 'j,

'·TURBI NA"

A Metalúrgica Turbina Ltda. de Gaspar, visan-
'c

do proporcionar um melhor Natal e Ano Novo a

seus colaboradores houve por bem entrar em perío
do de Férias Coletivas até o préximo dia 06 de [anei
ro quando então volt,ará as atividades normais.

•

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA .c-E GASPAR

. Edilal de n imafo
.

o Doutor Fúlv'o Pretti, Juiz de Direito da Comarca de

Gaspar, Estado de Santa Catarina. na forma da lei. etc ...
FlAZ SABER a quem interessar possa que por parte de

ORGANIZAÇAO CONTÁBIL GASPAR/LTDA., estabelecida
nesta cidade de Gaspar, foi apresentada a -petição do se

guinte teôr: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Coml'll'ca de

Gaspar. ORGAN1ZAÇÃO CONTABIL GASPAR frTDA, pes
soe j urrdtca. de dir-eito privado, com sede à Rua Cel. Aristí
liano Ramos. n". 249 em Gaspar, S.C., representada por
seu sócio-gerente, sr. Silvio Paulo Schmitt, por intermédio
do seu procurador que adiante assina, vem perante V. Exa._
propor uma ação de PROTI.E!STO JUDICIAL, como medida

conservatíva, cujos fundamentos são os seguintes: a) OS

FAlOS. 1. que Gustavo Xavier Schmitz, até novembro des

te ano, era Escriturário da Suplicante e em igual mês, a

bandonou suas funções, porque ela tomou conhectmento de

sua apropriação indébita, em razão de emprego, provocando
um desfalque na ordem de Cr$ 34.1'73,23', à sua empregado
ra, conforme prova ipclusa: 2. que referido cidadão. não

podendo solver o débito apurado, subscreveu uma nota

promissória em avor da Suplicante, com igual valor do pre...

juizo confessado; 3. sucede, entretanto que segundo cons

ta à peticionária o referido devedor da cambial quer vender

o prédio que possui. à rua Dr. Nereu Ran:os, n�. 43. nesta

cidade de,Gaspar, ficando, se efetuar a alienação, sem ou

tros bens que garantam o J?agamento d� dívida e custas

do processo; 4. que o subscritor da cambial se encontra na

cidade do Rio de Janeiro. para se ocultar aos vexames

de sua má-conduta, mas outorgou procuração à sua espo

sa a fim de transacionar a alienação do mencionado imóvel

de propriedade do cas.aI. 5
.. <)ue o casal possui como ÚI?i,cO

•

hem o imóvel acima identIfIcado. e sua venda a terceiros

seria flagrante fraude a cred?l'. ? _por esta �ção, quer a Su

plicante fazer seu pro�esto J�dl;lal, par�, Impedir por to

dos os meios a transaçao do imóvel que, pelos menos, par
cialmente. pode solver a dívida contraida através da cam

biaL inclusa. b) O DIREITO. Processo Civil, art. 867 e se

guintes: "A fraude contra credOl;s t07'n8: o ato .:'-·:lável,
podendo, pois, o credor usar da,a�ao pl:C1lrIa, para esse

resultado (Carvalho Santos, COdIgO CIVIl In�r\;'I,,<ido. vol.

II, pág. 4112). "Tem o a�q.uirente. entret{'e,.,'a faculdade

de evitar a ação revogatória (art. 107 do Cód.) , 'pagal:�o _

a

dívida ou depositando o PU( -jIOlTespondente a. aquisqao

(Cód. 'Civ., art. 108). e) c ... �ITa AO REQUERIMENTO.
A peticionária a fim de prover à conservação e ressaí \ a de

r-' (-r·���f�� ',:. "

.

'U' .', , ...�/..7

e Inter ssaues Incei tos
seus direitos. e evitas que, de futuro, qualquer adq_uirente
alegue boa-fé, vem protestar, nos termos dos a'l'ts. �en e

segs. do Código de_Processo C1.v\l, COID.O 'Ç),l:otesta, anu'\.hl, \)e
�os meios re�;u'\ares de dlre'to, qualquer venda que venha
a ser feita antes de solvido seu crédito, salvo se o adquiren
te depositar o pieço na conformidade do ert. 1GB do Código
Oivil ou ser dado preiexêncie amigável ou judicial de aqui
sição. à credora, ora Suplicen te, Nestas condições, requer
que tomando por termo o preseti te protesto. dele sejam ci
tados: a Maria Coráéu« Schmitz, brasíleíra, do 1aJ:, resíden
te e domiciliada à Rua Dr. Nereu Ramos, nO. 43, em Ga1'
par; b) Gustavo Xavier Schmitz, brasileiro) casado, do Cal

mércío, atualmente residente à rua Barão de Itapagípe, nO.
64, apto. 401, no Bairro Rio Comprido, llio de Janeiro GB .•

por precatória; c) Leopoldo Jacobsen Jr. e César Eridon dos
Santos, respectivamente, Oficial do Registro de Imóveis e

'I abelíão de Notas da Comarca de Gaspar; e publicado edi
tais para conhecimento de terceiros interessados incertos e

não sabidos. Outrossim, requer que preenchidas as demais
formalidades legaía, sejam-lhe entregues os autos indepen
dentemente de trabalho. Nestes termos, D. e A. esta com os

inclusos documentos dando à causa, para efeito, fiscais, o
valor de CrS 600,00, Gaspar 16 de dezembro de 1974. tas.)
Pedro Madalena. Advogado OAB/SC. 1564. doc., juntos:
procuração p/agír em juizo. declaração em original dada.
por Gustavo X Schmitz nota promíssór'a no valor de ....

34.173,23, njío resgatada, cópia de procuração outorgada p/
Gustavo X. Schmitz à sua mulher. certidão do registro imo
biliário.

" ....DESPACHO:
.... ' A. Como requer. Em 16.12.74

(as) Fúlvio Prettí. Juiz de Direito...
H ..

E para que chegue ao

conhecimento de todos e ninguem possa alegar ignoran
cía mandou o MU. Dr. Juiz expedir o presente edital que se

lá afixado no lugar de costume-e publicado na forma da
'<;\Í. Dado e passado nesta cidade de Gaspar. aos deses ete
.lías do mês de dezembro de mil novecentos e setenta e q la-

<JI troo Eu, (IEWina Ladewig Silveira}, escrivã o escrevi.

Gaspar, 17 de dezembro de 1974.

Fú:1.'vio Prettí

"'-

Juiz de Direito

\
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GAZETA DO vALE
,

• 'fe:, I '

Co�missãoMunicif.'1aldeEs��rtes
� -11:' ,... .

o desenvolvim,ento Espor-
.

Falou em seguida o Pre- de. C tcíuma D�
,

.an- - dade, pela passa�em de 11-

tivo de Jaspar e uma cons- sídente da CME que den- ZOl. nal de Ano, Nadínho cum-

tante preocupação por par- tre os diversos aconteci- eM r prímenta a todos ?s atletas
te do Presidente da Comís- mentos que marcaram a D� ",::, é natural de do nosso Muníctpío, espe-
são Municipal de Esportes, passagem dos ultimes Jo- Gl:I e na oportunidade rando receber

.

dos mesm�s
Bernardo Leonardo Spen- gos Aberto de Santa Cata- 5"'..........\>,. os seus conterra- esforços esportivos no pro-
gler apesar do mesmo estar rína; realizados f'':l), Cricíu- neos e os convidou para u- ximo ano para que Gaspar
muito .satísfeíto ,rcom o de- ma, o que mereceu um re- ma visita a sua residencia represente bem o seu nome

senvorvímento ,que se tem, gistro especial a visita no de praia, na Praia do Rin- esportivo no cenário Esta-
verifi.cado no campo Espor- alojamento Gasparenser rea cão. dual.
tivo em nosso M1uniciJl�o. lizada pelo Juiz de Direito Aproveitando a opertuní-

Clube Atlético Tupi.
Domingo ultimo o Clube

Atlético Tupi sagrou-se
campeão do Campeonato de
futebol de salão de l'lt74, pa
trocinado pela Prefeitura
Municipal de Gaspar.
O time formado pelos atletas
Orlando. José Fernando, Jor
ge Luiz, Carlos Eurico, Luiz
Carlos e Didi os campeões
de 1974.

Domingo as 11,,30 da ma

nhã o Tupi defrontou-se
nas canchas de Futebol de
Salão da CME de Gaspar
decidindo a final com a e

quipe do Móveis Pereira e

Gasparense que' tanto al
mejava o titule deste ano.

A partida teve sua dura

ção de 50 minutos, sendo
que os lOs. 25 minutos ter
minou empate de 2 x .2 gols
marcado por José Fernan
do pelo Tupi e Gilba pelo
Móveis Pereira. Na etapa
final o Tupi passou a fren
te com o gol por intermédio
do Jovem atleta Didi fazen-

do 3 x 2 e aos 20 minutos
José Fernando, 22 Jorge
Luiz e aos 24 mino Carlos
IEIUlico faz o sexto gol que
completou uma bela golea
da de 6 tentos a 2. A dupla
de arbitragem muita boa
formada por Abreu e 'Vil
mar Pereira: ambos de Blu
menau. A equipe do Tupi
formou com os seguintes a

tletas. Luiz Carlos José Fel'
nando, 'Jorge Luiz, _ �rlos
José Fernando, Jorge Luiz,
Carlos Eurico e Didi. sendo
que Móveis Pereira formou
com Bol�� Zezo, Goâoireâo..
Giba e Nico'.
A situação do campeona

to ficou a seguinte:
10. lugar Tupi com 2 pon

tos perdidos.
20. lugar Dragões com 3

pontos perdidos.
30. lugar Móveis Pereira

com 4 pontos perdido.
Os artilheiros foram Jor

ge Lruz e José Fernando am

bos do Tupi com 10 gols.

Agr.adec,endo ;-a sua honrosa celaboraçãe duran

te 1974, apresentamos os nossos mais slneeres votos

d,e Boas F,es�as ,e Feliz Ano Novo.

'Tàbe I ionato ntos
De Julio Oezar B. dos S'a,nt,os em Gaspar.

Prefeitura Congratula-se com Funcionáflios
".A! -Preíeitura Municipal de

Gaspar fará .realizar hoje às
16 horas uma grandiosa Fes
ta de Confraternização 0-

portunídade em que esta
rão reunidos todos funcio
nários.

confraternízação para com

0S famiUares, disse à repor
tagem da Gazeta do Vale,
que espera que todos os pre
sentes saiam realmente sa

tisfeitos com o seu trabalho.
Na oportunidade, será reí
ta a distribuição de brín
des aos fi.lhos menores de
onze anos, do . funcionalis
mo municipal.

Harnoldo Henrique Zi
mermann responsável pela
organízação da festa de

/'

FELIZ NATAL

São es v,otos do BAR DO NINO de Valdemar Vieser

Por in,termédio da Gazeta do '/rale a OFICINA

SABEL LTp'A de Arli.ndo Aloiz'io Sabei agradece a

preferência recebida por seus clientes no ano d.e

1.974, desejsndc a todos um bom Natal ,e um Feliz

AFIO Novo.

��:----�------------------------�--�-----�J�,�--------------�--------------�---------�
Aos Gaspar,enses que estiverarn �ao nosso lado no c eccrrer i� ane que hora fi,nda, os nossos a9radecd�

, \ r •

L\-
I t..\�-\I'

'mentes ,e os votos de Paz e prosperidade para u ·f' 4o-aJ e Ano Novo.
I

_.

. .

Loja e Alfaia' iria Ga-spare��
(t

"-

dê J=-edro Zuchi
-\:.laspar

L-----�----�--

o

,
,

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



; Domingo, 22/1?'/'14 -.�" s GAlETA D--:l VALE
...

P�, - �
Ir-----------------------�----------------------�-- ----�----------�--������----�-----� �

� '. ,
.

�

tntormar.vu �nto��mala
Encerrando as atividades

.

Contingê�e:..em � EIm úní 'l.
..

..do Exercicio Legislativo de discussão e voi:r..� "''); o �s;-.1'9f741, esteve reunida na últ> [eto de Lei n? 33/,.u t
r,

,

.
'

. '''s e a-ma terça-feira a Câmara Lei n". 512 corresponct," n'

M�ic�pa� de Gaspar, sob a que autoriza o Prefeito l.lu-
presidência do Vereador An- nícípal conceder 10% de
tania Dionisio SabeI, na se- aumento aos Servidores Pú
cretaría o Vereador Henri- blicos Municipais, nos mal
que José dos santos. presen- des do instituído pelo Gover
tes ainda, os Vereadores ,Al- no Federal, 'como Abono de
fonso Theiss, Antonio Nel- Emergência. 3) Decreto
son Hostíns, Celso Huber

, Legislativo n". 03/7<:'1 de au

Henrque Deschamps, Maurí- toria da Mesa da Casa, que
cio da Costa, Osmar Melato e concede licenca ao Sr. Pre-
Osvaldo Poffo, Na ordem do feito Municipal no período
Di� foram aprovados os se- compreendido entre 06 de
guíntes documentos: 1) Em janeiro a 10 de marco de
única discussão e votacão. 1975. 4) Resolução nO. 05/
o 1!'rojeto de Lei nO. 32/74 e 74, da Mesa, que concede
LeI nO. 32(74 e Lei n", 511 gratificação às Senhoras'
correspondente, que autori- Antonieta Kostetzer e Maria
za o Chefe do Executivo a - José Laguna por serviços de
nular na importância .

de limpeza executados na Sa-
Cr$ 584.6410,00 várias dota- la das Sessões da Câmara
ções do 'Orçamento vigente. Mun'cípal. 5) Resolução n".
que atenderá, em igual im- 06/74, também da Mesa,
por�ância, a suplementação que anula, reduz e suple-
do Item 2601 - Reserva de menta ítens do orcamento

vigente da Câmara' na im

portância de CrS 7.50000.
Requerimento n''. 36.ri14,
subscrito por todos os Ve
readores, que solicita a in
sercão em Ata de voto de

profundo pesar pelo faleci·
menta do Sr. Má.rio Van-
zuita. No Expediente e em

Exp\:icações Pessoa'is, fE
zeram uso da palavra os se

guintes Vereadores: 1) ;Hen
r.que Deschamps, ínícíal-

mente para saudar a pre
sença do �mo. Sr..Prefeito
Municipal e do Exmo. Sr.
'Vice-Prefeito, bem como as

demais autoridades. Em se-

CHURRAS'CARIA?

RESTAURANTE?

QUE O REPICAR DOS SINOS NA
GRANDE DATA DA CR'STANDADE,
SEJA O PRENÚNCIO DE UM
ANO NOVO REPLETO DE AMOR,
PAZ E PROSPE,RIDADE.

SUPER MERCADO GAE-RTNER
PAULO EVALDO GAERTNER

I A todos aqueles que fieram ee

nosso lado a oração do trabalho
no Ano que passou, ccmpartlndo f

conosco os mesmos 'ideais
de paz, amor e operosidad

nossos melhores votes e

FELIZ NATAL e�A'�ero ANO NOVO.
��y-r-

.) .

�a�h�s ;�.fni Ltda.\ _

�
I

• "b?i..i!
�-�o-'-'

Munici al de 'Gaspar
guida, 'enfatizou o trabalho
realíeado neste exercício le-

gislativo em especial à Bancar
da da ARENA, que mesmo

.

sendo oposisionista à Admi
-nístração Municipal, dispen·
sou total apoio aos projetos
do Executivo. 2) Henrique
José dos Santos agradecen
do as palavras do Vereador
Henrique Deschamps dírigt
das à Bancada Aren'sta, di
zendo que. o que fize am foi
cumprir com o dever de a

judar é colaborar com a Ad-
ministração Municipal. A
gradeceu também ao Prefei
to Osvaldo Schneíder pelo
atendimento, embora não
totalmente às re'vínd'ca
ções apresentdaas pelos Vel.
readores. Finalizou tecêndo
comentários elog'osos pejo
lançamento do Jornal "Ga
zeta do Vale", parabenizan
do-se com seus editores, de
sejando êxito total. Nesta o

casião, o Vereador Henrique
José dos Santos falando a'n
da sobre o lancamento da
"Gazehta do Vá1e' fraseou:
"Que cresça esse jornal con
forme cresce o nosso murú
ci'P1o". �) Celso 'Hu'ber, ini
cialmente congratulou-se
pela âediceçêo, apoio e com

preensiio dos Vereadores
bem como do Prefeito Mu-

nicipal, que âurtui te o ano
de 1974 trabalharam na ár
dua missão de engrandecer
o nosso Município. Finali
zou, desejando Boas Festas
e um Feliz Ano de 1975. aos
Vereadores, ao Prefeito Mh-
nícípal extensivo aos fun-

cícnáríos e operários dl: :nu.. -

nícipalídade e também r- to
dos os munícipes .

4) Antonio Dicnisio Sa
bel. na qualidade de Presi
dente da Câmara, manifes
tou o seu reconhecimento
peja dedicada e atuante par
ticipação dosa Vereadores
neste exercício legislativo.
Como a Câmara entrará em

RElCESSO a partir desta
até 31 de janeiro do próxi
mo ano, e estando sujeita a

lfeunls-se extraord'nária
mente neste período por for-
ça do, que faculta a Iegísla
ção pertinente, o Presiden
te fêz um apelo aos Verea
dores .para que, se convoca
dos. dispensem o apoio e de
dicação que durante o ano
foi prescindido. Como nin
guem mais desejava fazer
uso da palavra e nada mais
havendo a tratar, já que to
das as matérias oriundas
do Executivo e dos Vereado
res foram discut'das o Pre
sidente Antonio Dionísio Sa
oel encerrou a reumao,
convosando outra 'Para a 'Pú
meira te\:C:'3I-terra de ie'Ve1:e't
\:0 de l<j'l�, com a seguinte
Ordem do Dia: eleícão e

posse da nova Mesa Direto-
ra que conduzirá os traba
lhos Legislei'vos no biênio
1975/76.

Câmara Municipal de Gas
par, em 17 de dezembro de-
1974.

Mam'Ício Deggau
Secretário Executivo

Que as alegrias de um Santo Natal sejam:
prenúncios de bençãos e

felicidades para o ano que se aproxima: 1975.
São os votos do

Posto Texaco
ARI JOSÉ COELHO'

Gaspar, Natal de 1974.

/

. J � .

<.'

.1
Ao término de 1974, e no limiar
de 1975. A todos que nos deram
apoio, colaboração e prestígio,
desejemos BOAS FESTAS e

FELIZ ANO NOVO.

tllurrascaria Líder
CIPRIANO llPER
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QUANDO A HUMANIDADE COMErlfi)RA 0 NASCIMENTO
;

D'AQUELE QUE É A LUZ, A ESPER,J.. (jiÇA E A VIDA,
_'LL- ��dl-'

APRAZ ASSOCIARMO-NOS A ESTAS J2JSTAS A�'_'S,DESEJANDO F�LlZ NATAL E PRÓ�?ERO 11"·, .JVO AOS
NOSSOS 'PREZADOS -

AMIGOS, CLIEf\G;ES �'Jns e ,,�NECEDORES.
S�· �,
LA.VlU .... �•• '

.d) ;J!
l··
..

�� �� [iii .

. '.

.neos

Metalúrgica Turbina Ltda.

EHART KUPAS· - Diretor Presidente
ERICH LUBKE - Diretor Financeiro

Diretores
PAULO TURECK - Diretor Superintendente
HARI SCHl\lIDT - Diretor Técnico

'I

"

Que os sinos de Natal sejam

portadores de alegres esperanças
..

e q� o Ano Novo seja repleto
de prosperidade, são os vetes da

II

EMMRAASCARI-A TESTONIo .

r .. '

II

Que o badalar dos �inos no Natal e Ano NQVO
sign,ifiquem uma {).aI. e {lfOS{lefidade constante pa
ra os nesses clientes e amigos.

Relojoaria e Otica Ernesto
de Ernesto Alfonso Schramm.

Nota de Circulação.

A Gazeta do Vale agradece a colaboração recebida, aos
gasparenses qu.e conosco estão trabalhando por urna Gas
par cada vez melhor,

FELIZ NATAL E BOM ANO NOVO
A Gazeta do Vale voltará a circular normalmente no pró

ximo dia 05 de janeiro,

," 't 'ti • .

e pr�spero. 'NO NOVO
� ..,o�

J) Zl'

Mote.!, Paraíso dos PoneÍS8

A s

um

Gasparellses
FELZ NATAL�eco.

o
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