
ANO I GASPAR, Dom.ingo, 5 de [aneiro de 1975

Página 5

o Diretor do Hospital de Gaspar, Dr. João Spengler
f.alando a reportagem da Ga zeta manif.estou a sua von

tade de ',ainda este ano promover varias inovações no

prédio onde funciona .0 hOSF ital, para melhor conforto
dos pacientes e melhores condições de trabalho aos pró-
prios funeiionários. Ma"ores. detalhes a respeito da refor
ma por que passará o nosso Hospital, estaremos �infor
mando em próximas semanas.

10. 3 ,.

Henrique
Descham ps

Henrique Desehamps, velho politico
gasparense, responsável pejo surgimento
do MDB em nosso município nesta edição
também participa da coluna Conversa com

o Leitor, onde demonstra sua árdua vonta

de de lutar pelo NIDB enquanto tiver fOI'

ça e .saúde para tal. Página 3.

Quet'cmos ajudar
Gaspar a crescer

. Telefone para 2253
E faça sua assinatura
Contamos com você.,

a ta ág a

em Ga par
Página 5

Esta coluna sob a responsabilidade do advogado Pedro Mada

jlena, além de orientar nossos leitores oferece a todos os gasparenses
a oportunidade de formular qualquer pergunta de cunho jurídico,
através de cartas dirigidas a este jornal. Pág. 6.

-

P I a n o B i r e-to r

ue Gasoal
Página 5

Progranlação
do 'Cinema

Página 7

•

Prefeito R�eitou
Curso em Ma�ri

Sany Donald da SU
vá foi euvido pela repor
tagem da Gazeta do Va

le, oportunidade em que
pai..ticip a da coluna
Conversa com o Leitor,

. que hoje apresenta duas
irrteressantes entrevis
tas. Sanv há dois anos

é o Pre Idente do Dire
tório Municipal da A
rena e nesta opertuni
{htde fez questâo de sa

lientar a c)h a n c e

que a Al'ena sempre deu
aos lioveíl'ls gasparenscs
para Ingressarem na

pol'itiea. Pá�·. 3,

f

Página 2

I

TORRE DA MATRIZ QUER PINTURA NOVA

úi

Nesta edição, a coluna
Conversa com o Leitor apre
senta duas importantes en

trevístas, com Sany Donald
da Silva

.

e Henrique Des

champs, Página 3.

o

Mais Um

Gasparense
Odontologista

Página 2

TREM FARÃ
1.650 KM
POR HORA

Página 2

A velha e decan
tada torre da Igre
ja Matriz de São
Pedro Apóstolo já
está pedindo uma

pronta reaorma,
para então contí
nuar oferecendo
aos turistas um

ponto de efetiva a

tração, pois que é
presença obrígató
ria em quaãquer
postal onde Gas
par se faça presen
te, Sôbre este as

sunto a Gazeta do
Vale em sua edição
de hoje, comenta
na página 2,
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I
Acaba de formar-se em Odontologia, pela Faculdade

Federal do Estado, o jovem gasparense Cláudio. Barbosa
Fontes, filho do casal Carlos Barbosa Fontes (Ialec'dor .e

de dona Ruth Vehmuth Fontes. O acontecimento foi re

gistrado na capital do Estado na própria faculdade fede
ral dia 20 de dezembro último: Ao novo profissional os

cumprimentos do jornal de sua terra natal - A Gazeta
do Vale e os votos de que a sua vida profissional seja tão
cheia de glórias como o foi sua vída estudantil .

• I

O serviço de fornecimento de Carteiras de ·ldentidr.,Je
aos Gasparenses deveria ter sequência no úít'mo dia 2 de
janeiro, no entanto o titular em nossa cidade sr, Marcos
Scbram, recebeu oficialmente comunicação de que os traba
lhos de fornecimento estarão suspensos até o próximo dia
vinte de janeiro. As pessoas interessadas na obtenção da
competente carteira de identidade apesar d'sso, poderão
iniciar desde já a preparação de documentos para obten-
ção da referida carteira.

-

EXPEDIENT�

Não há engano no núme
ro, são 1650 Km por hora que
um trem Americano irá atin
gir, urna vez que o plano pa
ra tal está em estudo desde
1972. O' D.epartamento de
Transportes dos Estados U
nidos concedeu urna verba de
610 mil, dólares ao Instituto
de Pesquisas de Stanford J que
estuda a construção do refe
rido trem de passageiros que
será capaz de percorrer 1.650

GAZETA DO VALE

Diretor Presidente:

PAULO TURECK

Diretor Comercial

DAtN'ILO GOMES

Redação
DANILOt GOMES

EiRNANI MAROELINO·

a
rar o seu compromisso para
com Si3US mun,cipef� mais

importante que o curso de

\dminis�ração pÚbJ�ca.

A Reforma Admírr'strattve
·e a implantação doPlano Di
retor de Gaspar são os ou

tros assuntos mais importan
tes que levaram o Pre.feito
de Gaspar a cancelar sua

viagem à :Eíspanha.

a

o prefeito <Municipal de

Gaspar Osvaldo Schneider
deveria participar no próx I·
mo mês de fevereiro, em Ma
dri de um curso de Admi
nistração Pública, premo
vido pe'o Cetro Internacional
de Intercâmbio Universitá
rio e Tecnológico de Brasílía.
- CIlUT.
Paca. acaba de desistir do

referido curso, por. consíde-

o

e

e a

.. '

de PEDRO ZUCHI'

Trem a 1�50 Km �orários

Um dos maiores pontos tu
rísticos de Gaspar" senão o

maior está abandonado. To
dos já devem ter observado
de 'perto a torre da Igreja Ma
triz em nossa cidade e então
concordarão conosco.' Falta
uma pintura mais adequada
para chamar a atenção e

mesmo para conservação do'

km em apenas uma hora,
dentro de um tubo, O trem
deverá trafegar sobre rodas
de borracha elevado da super
ti.cie a uma altura de aproxi
madamente 30 centímetros,
mediante força magnética ..

Rodará silenciosamente den
tro do tubo, que possuirá um

sistema de absorção especial
para reduzir ao mínimo a re

sistência do ar.

·va

próprio prédio. O nosso .aler
ta fica aqui registrado.. A�
famiâas gasparenses que
sempre colaboraram com

qualquer acontecimento na

certa não se furtarão, se «ba
madas a colaborarem para o

reconhecimento da torre
na Nossa velha e decantada
Torre da Igreja Matriz.

D

c

a
o prédio onde funciona a

Drogaria e Farmácia Catari
nense está passando por um
toque de pintura. Tudo Indi
ca que nos próximos dias o
prédio dará um colorido a
mais na rua :.Aristiliano Ra
moa, que aos p.oucos começa
a se tornar mais bela. fazen
do uma Gaspar mais bonita.

PARA O VE TUÁR!O

DA FAMILlA· INTEIRA, VOCÊ SABE ...

Depto Circulação
PAULO ROGÉRIO

Colaboradores
'Luiz Augusto Polli
Jorge Zimermann
Impresso nas oficinas

do Semanário LUME
.

ent Blumrenau.

Propriedade da Editora
Jornal Gazeta do Vale.

-

\.".. -

Loja e I a "ataria Gasparense

Sede: Rua Aristtliano
Ramos - fone 2253.
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•

D
VENS

Gazeta - Sr. Sany da Sil

va, desde quando o sr" é o
'

presidente Municipal do Di
retório da Arena em Gaspar? Clt
Sany - Estou ocupando o

cargo de Presidente do Dire
tório local da ",AiRENA desde

[aneiro de 1"972, com término
previsto para meados deste
ano.

to embora essa iniciativa
possa perfeitamente partir'
do Diretório Municipal. mas

por ser um assuntá de su

ma ímpontãnoía, deixemos
que o Diretório Regional pri
meiro se pronuncie. E por
falarmos neste assunto, co

menta-se que o partido do

governo é um partido fecha
do, não dando chance a quem
quer que seja, para a políti
ca, mas tal afirmativa não

... -

corresponde absolutamente
com a verdade. tanto que na

última eleição para a prefei
tura municipal, consegui
mos apenas 8 candidatos pa
ra concorrerem a vereança,
quando dispunhamos vagas
para 18 candidatos.

paI tem por objetivo na pró
x'rna convenção do partido
conscientizar os companhet
TOS no sentido de formar u
ma chapa de renovação. dan
do assim ensejo até mesmo

na formação de uma ou mais
chapas para compor o novo

diretório do partido.

sultado foi uma surpresa,
mas se analisarmos a grande
quantidades de votos nulos e

em brancos registrados na

Última eleçião,. concluiremos
que de fato a Arena continua
dividida em nosso Estado,
não se conseguindo a união
dos dois ex-partidos. ·0 exem

pIo poderá ser observado em

nosso próprio município.
\

Gazeta - O Diretório lo-
cal da Arena tem algum pla
no especial no que tange a

formacão de novos valores
com vistas a futuras lides po
líticas?
í

Sany - O Diretório Muni
cipal está aguardando uma

brientacão do Díretór'o Re ...

gional para então iniciar a

tividades nesse sentido, mui-

Gazeta - Sr. Presidente,
se escolhido" V. Sa. continua
rá na presidência municipal
do partido?

Sany - Mesmo que eu ve

nha, a ser escolhido novamen

te para o éargo que ora es

tou ocupando, dificilmente
aceitarei continuar na Pre-i
sidênc'a Municipal do parti
do.

Gazeta - Como o sr. rece
beu a implantação em nossa

cidade, da Gazeta do Vale.

Sany - A Gazeta do Vale
veio preencher uma velha
lacuna existente em nosso

município. que perfeitamente
já comporta um órgão pró
prio de imprensa escrita, que
acima de tudo vem contri
buir para o desenvolvimento
da região.

Gazeta - Como a Arena
de Gaspar viu o resultado do
último pleito, para o senado?

Sany - Em principio, o re

E para finalizar, a presi
dência do Diretório Munici-

. TIVERT
sive aproveitar esta oportu
nidade para 111:e congratular
som a bancada sttuacíonísta
dado ao constante clima de
cordialídade com que se de
senrolaram todos O'S traba
Ihos da câmara municipal(
de vereadores no ano de 74.
esperando a contínuacãe des
se mesmo clima pará o ano

que agora está iniciando.

Deschamps - O Diretório
do MnB reunido há dias a'

trás elaborou um plao preli
minar de ação para O' próxi
mo pleito de 76. Neste plano,
consta a fundação de vários
sub-dâreaóríos, nas diversas
Iocalidades deste município.
Os sub-diretórios além de ter
cal�te� poUtico visam pres
tal' um auxílio muito signífí-

'" cativo à administração Os
valdo Schneider.

Gaspar viu. O' resultado do
último pleito para o senado?
Desehamps - Eu paIlti.,

cularmente não..esperava u

ma vitória tão . estonteante.
mOttivO' porque �iquei tão
surpreendãdo quanto sntís
i1ei'U>J. No último pleít», os
brasileiros e os catarinenses
'espec,�(l\mJente deeam mais,
uma demonstração democrá
tica que serviu para elevar
mais alto ainda a bandeira
do MJ>B, um partido criado
pela própria revolução de
março de 64.

Gazeta: SI'. Henrique Des
cbamps, desde quando O' sr,

� presidente do Diretório Mu
.nicípal do MDB em Gaspar?
I

Deschamps - Como presi
dente municipal do MDB já
estou atuando desde 1969 c

não me acho arrependido, a

'pesar de ter criado um parti
-do pontiCO' sem condições fi
nanceiras e em tão PO'UCO
tempo ter creseido de ma

.neíra extraordinária, metivo
PO'r que sinto-me muito hon
1'adO', prontâficando-me a lu
tar enquanto tiver forças pa
.ra tal.

Gazeta - Oomo o MDB de

Gazeta - Sr. Henrique C(),o
mo O' sr. vê a implantação do
jornal Gazeta do Vale em

nossa cidade?

Gazeta - Como O' sr, viu o

relacionamento Al'ena-MDB
na câmara de vereadores,' no.
último ano?Gazeta - O 'fl.iretJólio lo

cal do MDB tem algum pla
no especial para a formaçâo
de novos valores na agremía
ção partidária?

Desehamps - Acho que
Ioi um dos maiores benefícios
dado a população gasparense
nos últimos tempos.

Deschamps - Eu, como'

presidente do diretério do
MDB e vereador quero inclu-
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. dir o presente edital que se
cía mandou o .MM. Dr" JUIZ expe

blicado na forma da
lá afixado no lugar de cos�u�e � P�aspar. aos desessete
lei. Dado e passado nesta cIda. e e,.. ntos oe setenta e qua-
dias do mês de dezembro de. mI� novece

. - escrevi.
troo Eu, (!Elulína Ladewig Sllve1ra), escnva o

Gaspar, 17 de dezembro �e 1974.
Fúlvió Prettí
.Juíz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCl\. j}E GASPAR

EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE INTERESSADOS INCERTOS

o Doutor Fúlvio Pretti, Juiz de Direito da Comarca de
Gaspar, Estado de Santa Catarina na forma da lei. etc ...

FlA,Z SABER a quem interessar possa que por parte de
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL GASPAR LTDA., estabelecida
nesta cidade de Gaspar, foi apresentada a petição do se
guinte teôr: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de
Gaspar. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL GASPAR LTDA, pes
soa jurídica de direito privado, com sede à Rua CeI. Aristi
liano Ramos. nv. 249' em Gaspar, S.C., representada por
;·.eu sócio-gerente, sr. Sílvio Paulo Schmitt, por intermédio
do seu procurador que adiante assina, vem perante V. Exa.
propor uma ação de PROTESTO JUDICIAL, como medida
conservativa, cujos fundamentos são os seguintes: aIOS
PAtIns. 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 conhecmento de
sua apropriação indébita, em razão de emprego, provocando
um desfalque na ordem de Cr$ 34.173,23, à sua empregado
ra, conforme prova inclusa: 2. que referido cidadão. não
podendo solver o débito apurado, subscreveu uma nota
promissória em favor da Suplicante, com igual valor do pre
juízo 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 Ramos, nv. 43·- nesta
cidade de Gaspar, ficando, se efetuar a alienação, sem ou
tros bens que garantam o pagamento da dívida e custas
do processo; 4. que o subscritor da cambial se encontra na
cidade do Rio de Janeiro. para se ocultar aos vexames

,0 de sua má-conduta, mas outorgou procuração à sua espo-
a a fim de transacionar a alienação do mencionado imóvel
de propriedade do casal. 5. que o casal possui como ú�'co
'bem o imóvel acima identificado. e sua venda a terceiros
seria flagrante fraude a credor. 6. por esta �ção, quer a Su
plicante fazer seu protesto judicial, para impedir por to
dos os meios a transação do imóvel que, pelos menos, par
cialmente, pode solver a dív.da contraida através da cam
bial inclusa. b) O DIREITO. Processo Civil, art. 867 e se

guintes: "A fraude contra credores torna o ato anulável.
podendo, pois, o credor usar da ação própria, para obter esse
resultado (Carva ho Santos, Código Civil Interpretado. vol.
II, pág. 4112). "Tem o adquirente. entretanto, a faculdade
de evitar a ação revogatória (art. 107 do Cód.) , pagando a

dívida, ou depositando o prece correspondente à aqu's'ção
(Cód. Civ., art. 108). e} O DIREITO AO REQUERIMENTO.
A peticionária, a fim de prover à conservação e ressal.va de
seus direitos. e evitar que, de futuro, qualquer adquirente
alegue boa-fé, vem protestar, nos termos dos arts. 867 e

segs. do Código de Processo Civil, como protesta, anular, pe
los meios regulares de direito, qualquer venda que v�nha
a ser feita antes de solvido seu crédito, salvo se o adquiren
te depositar o preço na conformidade do art. 1C8 do Cód'�o
Civil ou ser dado preferência 'amigável ou judicial de aqui
sição, à credora, ora Suplicante, Nestas condições, l'equ�r
que tomando por- ter:TI.o o pres�nte pr<:te�to,. dele sejan: CI

tados: a) Maria Cordélia Schmitz, brasileira, do lar, residen
te e domiciliada à Rua Dr. Nereu Ramos, n''. 43, em Gar
par: b) Gustavo Xavier Schmitz, brasileiro, casado, do co

mél:cio, atuaJmente residente à rua Barão de Itapagtpe, n". '

64, apto. 401, no Bairro Rio Comprido, Ríi.o �e Jan�iro GB.,
por precatória; c) Leopoldo �a�obsen JI: � Cesar End?n .dos
Santos, respectivamente, Oficial do Registro de Imóveis .eTabelião ele Notas da Comarca de Gaspar; e publicado edi
ta's para conhecimento de terceiros interess�dos incertos .e
não sabidos. Qutrossim, requer que preenchidas as demaís
formalidades legaía, sejam-lhe entregues 1)S autos indepen
dentemente de trabalho. Nestes termos, D. e �. esta com os

inclusos documentos, dando à causa, para efeito, fiscais, o

valor de Cr$ 600,00·. Gaspar, 16 de dezembro de 1974. (as.)
Pedro Madalena. Advogado OAB/SC._1564. do�.,. juntos:
procuração p/agír em juizo. decla�aç,a� em ar,gínal dada
por Gustavo X. Schmitz nota promissor-a n_o va 01'. de ....
34.173,23, não resgatada, cópia de proc�r�çao ou�rgad� p/
Gustavo X. scnmíte à sua mulher. certidão do, registro Imo

biliário. """DESPACH;O:
'"'' A. Como requer. Em 16.12.74

(as) Fúlvio Pretti. Juiz de Direito.
uU" E para que chegue ao

conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignoran-

I

\

PROFESS'OR PAROGÉ

ARIES (de 21 de março a

19 de abrill: Siga o progra
ma previamente traçado e

procure descansar um pou
co mais do que o habitual.
Se possível, visite amigos,
confraternize com eles.

I TOURO (de 20 de abril a

20 de maio): Algumas ami
zades muito recentes são im-

portantes e devem ser culti
vadas, mas é bom não esqueô
cer dos velhos amigos.

Gí!:MlEOS (de 21 de maio
a 20 de junho): Faça de ho
je um dia de trancuíüdade,
de paz interior, de descanso.
No amor, é preciso ser since
ro e ter confiança. Nada de
ciúmes ou de brigas.

I CÂNCER (de 21 de junho
a 22 de julho): Semana ex-

f. celente para férias. at'v'da
des TIsicas e ambientes agita-

I
doa, acalme-se, recupere seu

melhor equilíbrio emocional.

LEÃO <de 23 de julho a 22
de agosto): A aaítacão está

imperando mas você não deve
seguir a onda; fique na sua,
descanse o quanto puder re
laxe seus nervos.

VIRGEM <de 23 de agosto
a 22 de setembro): Faça com

pras pois ainda há algumas
coisas a serem providencia
das; mas a1a com espírito de
economia, comparando pre
ços e evitando dispender
mais do-que pode. Cautela!

LIBRA (de 23 de setem
bro a 22 de outubro): A paci
ência é uma virtude; culti
ve-a. Não se deixe levar pe-

los instintos; use a razão, 8

só ela, para resolver seus pro
blemas e para estabelecer
sua Unha de conduta, de a

ção..

ESCORPIÃO (de 23 de ou

tubro a 21 de novembro): Ter
mine o que está faltando de
ser feito.' divirta-se modera
damen te, sem excessos que
possam prejudicar suas con-

dições físicas. .

SAGITARBO (de 22 de no
vembro a 21 de dezembro>:
Em caso de dúvidas, siga o
seu raciocínio, em vez de fi
car consultando outras pes
soes. que não tem capacida
de de discernimento maior
que a sua e que não conhe
cem todos os dados do 'ijroblema.

CAPRlOóR)N10 (de 22 de
dezembro a 19 de janeiro):
Organize um pouco mais as
suas atividades mentais fa
ça,l<:go seus planos par� a
proxima semana descendo
aos detalhes e aperfeicoan-
do-os o máximo.

�

'AQUARIO (de 20 de janei
ro a 18 d� �evereiro): Faça as
suas decísões, resolva o queachar melhor mas, se tiver
alguma dúvida quanto às
passiveis reações, não divul
gu.e já as conclusões.

PEIXES <de 19 de feverei-
ro a 20 de março): Mante· fnha-se em contato com ami
gos, parentes, pessoas mais
chegadas. Descan e bastan
te ou faça um programa a
legre mas, ao mesmo tempo,
ameno e que não exija dís
pendia exagerado de ener
gia.
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Depois de um mereci.
do período de férias cole
tivas, la Met.alúrgica Tur
bina de nossa cidade de
verá reinliciar suas ativi
dades relativas ao ano de

GAZETA DO V�LE

Ica i ar

,3

1.975 no 'próxima dia 7

tre,rça-feha quendo todos
os seus diretores e fun
cionários estarão retor

nando normalmente ao

trabalho.

a r op o Se
Segundo fomos informados peJo departamento de O

bras Públicas da prefeitura municipal, tão logo esteja ter
minado o calçamento da Rua São José ora em andamento,

T

Plano iretor em
o

A Prefeitura Municipal de

Gaspar acaba de receber o

resultado do 10. Seminário
de avaliação do plano Diretor
de Gaspar, para opinar so

bre as grandes diretrízes do

plano. O plano visa a criação
da estraté.g;ia do desenvolvi
mento territorial do munici

pio (urbano e rural) que de

pois de examinado será pro
posto ao :t)'tlvo de Gaspar, vi-
"sando os seguintes aspectos:
Aspectos �isicos; caracterís-

Oanilo· iajou
Um dos diretores da Ga ..

zeta do Vale, Danilo Gomes

esteve viajando durante o

período de festas, Dan'Io foi

a sua terra natal em Dom

Pedríto no Rio Grande do

Sul, Aproveitando a oportuni
dade esteve em visita a al

guns jornais gaúchos, co

Ihendo subsídios para serem

usados na e1aboracão da nos

sa Gazeta do Vale� Danilo é (

assim, não gosta de perder
nenhuma oportunidade de

aperreíçoar-se-

as�ar
ticas da ocupação do solo;
dinâmica urbana; sistema
viário: avaliação preliminar:
saneamento básico; energia
elétríca e Ilumínacãor Um
pezã urbana; serviço funerá
rio; comunicações urbanas;
transportes coletivos; avalia
ção preliminar.

A implantação do plano
Diretor objetiva programar

, o crescimento para evitar

problemas no futuro.

Silvio Paulo Schmidt,�
gente local do INPS im nos

sa cidade falou do atendi
mento que a agência vem

dando aos associados, em

número cada vez maior, Dis
se ainda que -as consultas
médicas são atendidas de se...

gundas a sextas-feiras sendo
que aos sábados somen te ou

tros .setores tem condiçõest
de funciona.r.

'

r

Telefone para 2253

e faça sua essínatura

da Gtaze.tta do V,al.e
,

Fa aa ág
Gae

Está se tornando cada vez mais difícil para as famí
lias suburbanas a obtenção de água.
, O carro pipa da prefeitura municipal de Gaspar não
tem mais condicões de atender estradas e poços de nossa

cidade que a cada dia que passa mais sofrem com a fa1t!'
de ázua. O liquido precioso já está se tornando para mui

tos, �rtjgo de luxo, Vru'ias Iarrsílías gasparenses já estão
sem. água até para cozinhar. Por isso rogamos ao nosso

padroeiro lá do alto que envie aos.,!eus fiéis o líquidro. mais
precioso do mundo". pois estamos precisando. '

terão ínícío os ,trabalhos de calcamento na 'I'ravessa Car
Ios Veemuth e posteriormente na rua Prefeito Leopoldo
Schram,

rrr-eck chega Iroi eau o

tendente da Gazeta do Va
le, sr, Paulo Tureck.
Paulo regressa para então
continuar O' seu dinâmico
trabalho a frente da Gazeta
do Vale e também na gerên
cia da Mietalúl'gica Turbina.

Deverá retornar hoje a

Gaspar, depois de uma me

recída temporada de veria
neio nas praias e vis i tas a

seus ;amil�:arle� em R;io Ne-
grinhoJ O DIretor

supe�lrânsito [stã �1elnor em Gas�ar
Depois de muita polêmica, uns prós e outros contra,

parece que finalmente ficou provado que o prefeito muni
cipal tinha razão quanto a implantação de um novo siste
ma de trânsito em nossa cidade, sistema de mão única.

Recorde-se que o trânsito em Gaspar era uma guerra
de nervos e de carros, principalmente na rua Aristiliano
Ramos, onde o problema pa.rece ter sido sanado de uma
vez por todas. O desvio do trânsito para outras ruas, ape
sar de desconhecidas pelos motoristas veio melhorar sobre
maneira o trânsito evitando inclusive encontros de carros

que provocavam enzarrararrien tos, quase que semananrnente.
Os próprios motoristas que mais usavam ou usam as ruas
de nossa. cidade já chegaram a conclusão de que o trânsito
atual oferece maior segurança para os autornóve's e seus

passageiros.
...

ITAPEM,A OONVIDA VERANISTAS
A praia de Itapema., também conhecida como Prínce

sa das Praias continua esperando os veranistas de braços
abertos, Quando de passagem pela cidade praiana de Ita
perna visite também o Dangas Dancing, música mecânica
e você é o dono da festa.

,

viso da Tes oraria u ici ai
A Tesouraria da Prefeitura Municipal está comuni

r-ando aos contribuintes, que os impostos municípaís re
lativo ao exerelcâo de 74 a partir desta data não mais po
derão ser pagos no banco e sim diretamente na Tesoura,
ria da Prefeitura Municipal, uma vez que ji' estão in
críaos em dívida ativa e ante de passar pelo e tabele i
mento bancário deverá o contríbuirrte receber uma g-uia
para pagamento, na Te ouraria.
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bONSULT�RIO JURIOIEO

LEGISLAÇÃO FEI}ERAL f,ixação do perjodo comes-
.

pendente".
PREVIDÊNCIA E TRABALHO

Resposta: Pode.

Uma senhora de Ilhota, ex
põe e consulta. através de

Decreto n". 72.771, de carta à redação, o' seguinte:
6.'9.73, art. 13, item I e § 20.· É casada e possui quatro fj-

U São dependentes do se- lhos 'menores. sendo que dois
gurado. para os efeitos deste 'frequentam a escola. Seu
Regulamento: - a esposa, o marido, há seis meses, aban
marido inválido. a compa- danou a família e passou a

nheira mantida há mais de residir em Blumenau, junta-
5 (cinco) anos, os filhos de mente com uma mulher. É
qualquer condição menores profissional carpinteiro de
de 18 (dezoito) anos ou ín- firma construtora e pere-ce
válidos, e as filhas solteiras, mensalmente a quantia de
de qualquer condição meno- Cr$ 2.300,00. P:mRGUNTA:
res de 21 (vinte e um) ou in- Pode pelos meios judiciais,
válidas; Será considerada forçar que o marido volte pa
companheíra, nos termos do ra casa, a fim de sustentar
item I deste artigo, aquela a fam ilia, tendo em vistà
que. designada pelo segura- que não há possibilidade de
do, esteja, na época do even- sobrevivência e já deve à ca

to, sob sua dependência eco- sa comercial uma quantia de
nômíca, mesmo não exclusi- Cr$ 2.860,OO?
va, por prazo superior a 5
(cinco) anos. devidamente
comprovados" .

RESPOSTA: Infelizmente
não há .. pelas vias judiciais:

'!'"
..

,... T ação própria pretendendo a

Resposta: Portanto, pode volta do seu marido ao lar

designar, devendo para tanto conjugal. Entretanto. a can

il' à agência do INPS' de sua sulente, com fundamento no

cidade. art. 13(96 e seguintes do Códi
go Civil Brasileiro, tem ple
no direito de ingressar em

Juizo com uma ação de aâí
mentos, contra seu marido,
pela qual, pode pleitear o pa
gamento de uma quantia su
ficiente à manutencão da fa;
mílía. devendo a f.irma cons

trutora, descontar em folha
de pagamento, o valor deter
minado pelo juiz processa
mente. O processo será regu
Jado pela Lei n=. 5.47'8, de ..

25.7.68, com as alterações da
Lei n". 6.01�> de 27.12.73.

U:4!pós cada período de 12
(doze) meses de trabalho pres
tado à mesma pessoa ou fa
mília, a partir da vigência des
te Regulamento. o empregar
do doméstico fará j'ÚS a fé
rias remuneradas, nos ter
mos de Consolidação das Leis Para conseguir a preten
do Trabalho de 20 (vinte) ção. recomenda-se consultar
dias úteis, ficando a critério' e por a causa em mãos do ad
do empregador doméstico a vogado de sua confiança.

- PODE o empregado
signar sua companheira
mo dependente jun to
INPS?

- PODE a empregada do
méstica pleitear suas férias a

exemplo dos empregados de
empresas?

Decreto n". 71.885, de
9.3:7'3" art. 6°.

Dr. Pedl'o Madalena

(advogado)

de
co

a0

Consulta - Alimentos.

Se você conhece a LIDER, sabe do que ela é capaz

Se ainda não conhece e nunca foi à LIDER está
,

convidado a conhecê-la e saber do que ela é capaz.

Só para deixar você com água na boca vamos mostrar

alguma coli!ia que a LlDER faz.

PEIXES - FRANGOS - COSTEtAS.- LOMBI

NHOS - CHURRASCOS - LINGUICINHAS -

ESPETO CORRIDO.

BAR E RESTAURANTE

B��BIDAS EM GERAL

Churrascaria
.5 L I D R !I!I

de Cipriani & De Pim
o

Aceita encomendas para t,ode e qu.alquer tipo
de festas.

Fone: 2018 - Cx Postal 61

R,odovia Jorge Lacerda, 51

GAS'PAR - SC.

"SCATA'�
o PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

Rua Itai'lí 1691 - Tel. 22..1457 - Blumenau - Painéis - Cartazes em San�a Catarina

o
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Os Gaspar ases so em
A •

s nl sco
As empresas de ônibus que dão cobertura aos gaspa- )

1:.enses deverão se preparar para dar um melhor atendimen
to ao púbãico no decorrer destas férias, mormente com o

calor. Os ônibus chegam em nossa rodoviária super lota
dali, prínoípalrnente nos últimos dias festiyos. Acredrta-'
mos nos diretores responsweís .pelas empresas de Trans

'porte coíetívo e por isso temos 'certeza que em breve os

gasparenses serão melhor atendidos nesse sentido.

eforrna nrninistrat'va na

rdeitRra �c as�ar
Esteve na última semana em reuniões constantes com

o Prefeito Osvaldo schne'cer e seu assessores, o Dr.' Eti€>1-
mo Naschenweng, secretário executivo da Associação dos
Municípíos do Médio Vale do Itajaí,. oportunidade em que
foram estudados os detalhes preliminares para a implan
tação da Reforma Administrativa no munícipio..

ESI A ACONTECEU
(.

o Médico ao paciente:

- Aconselho q\ e se mo

vimente mais. Per que não
dá um passeio diário de u

.ma hora?

PRJOGRAMAçÁO

_ O cliente: O' Cíne Mogk apresentará
- Dr, antes cu depois do

!em
ua tela, em Gaspar, nes-

serviço? t dcmi di 5 SARTA
I

"

I'C t l'
e cmmgo, a - -

- sso, e lnJ 1 eren e, (1';-

se o médico,. Qual é a sua NA. - UMA PISTOLA E

profissão?

IC.
EM'CRUZES.

- Sou carteiro do correto,
respondeu o cliente,

----------�--------��--

I

Costa filno é Gelenle da Rádio Clube
ta Filho os cumprimento e

sabendo das suas reais eon

dícões estamos vendo ante
cipados, o seu sucesso, ..

Programação
Evangélica

Programação da comunida
de Evangélica de Blume-

.

nau para Gaspar, dias doze e

vinte e dois de janeiro, Pa
ra os OUO:O'S meses a Gazeta
do Vale estará anuneiande
dentro de' seu esquema de
trabalho; portanto acompa
nhem.

na Prefeitu ra

Sucesso
A prefeísura instalou como nos demais anos, o presé

pio público, defronte ao prédio da própria prefeitura. Mui
tas famílias não só de Gaspar como do Vale do ltajai. que
por aqui passaram, visitaram a retratação da vinda do
Menino Deus.

Gas enses

Assumiu a gerênoia da,
Rádio Clube de Gaspar) I)

nosso colega Alexandt'e Fa
ria da Costa (Oosta Filho),
Falando a Gazeta dj se es

tar muito satisfelto, embora

seja muito grade a responsa
bilidade que ora assume. Fa
lou-nos dos melhoramentos
já iniciados e outros que de
verá colocar em prática mui
to breve. no errtído de me

Ihor oferecer em matéria de
rádio aos gasparenses.

.

No que diz respeito a pro
gramacão da emi SO'r3, ape
nas O' horário das dezessete
horas sofreu modificação, de
segundas a sábados O'S seus

ouvintes terão Retreta na

Praça.. Ao nosso colega Cos-

Presépio
Fbi

te

Já a partir da próxima semana a Gazeta do Vale esta
rá iniciando uma campanha de assinaturas.

Colbore conosco. Queremos ajudar G:t.spar a crescer,
Telefone para 2253 e faça sua assinatura da Gazeta do Va
le, Contamos .com você gasparense amigo.

o

R T u ANTE

No Motel
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A Metalúrgica Turbi
na Ltda., Fábrica de Má

quinas Serra Fitas, sedia
da em nossa cidade ao

longo da Rodovia Jorge
Lacerda 'Km 9 está pro
metendo muitas novida
des para o desenrolar des
te ano que ora está ini-

ur

m

dando. Segundo seus Di
retores Ehart Kupas e E
rich Lubke a recente a

qu'sição.de uma plaina 0-

peratriz, a única no Sul'
do País, foi sem dúvida
nenhuma uma grande
conquista da Metalúrgica
Turbina que assim esta-

rá em condições de ofe
recer novos empregos
aos Gasparenses, como

também aumentar a sua

produção, além da cria
ção de novos produtos a

serem colocados a venda
no mercado até meados
de 715.

� .

ma
N,a Delegacia de Polícla de G,aspar as feSltas de

fim de ano não deixaram sequer uma marcia que pu
desse nublar o sembrante Festivo com; que Gaspar
comemorou ° fim de ano. Segundo o Delegado de Po
lícita, Carlos d,e Campos Ramos,1atu.almente titular
idia delegacia de Policia de Gaspar, nada fo;i negistra..

do de anermal e que ê multo bom e vem confir�r o
espírito ordeiro d'os gasparenses.

Bar Progresso Ltda.
De Paulo Antônio dos Santos

Anexo HOTEL PROGRESSO

o Ponto d.e Encontro preferido dos gasparen
ses. Agora com Hotel c/4 apartamentos e 11 quar
tos para melhor servir os visitanfes e assim dando a

Gaspar mais um estabel�cimento hoteleiro.

BAR E HOTEL PROGRESSO

Rua A.ristiliano Ramos - 29'8 - fone 2167
II

1-

I
.-

I

o MENDIGO

- O' pão que a senhora me deu ontem fez-me

'embrar de minha antiga profissão.
- Então quer dizer que já fostes padeiro?

.

- Não mlinha senhora, fui pedreiro.

II

I IGREJA DE SÃO' PEDRO APÓSTOLO

EM GASPAR
II

II ;

Horários de Missas'

Para seu melhor conhecimento aqui estão. os horâríos
das míssas de finalf de semana na Igreja de São Pedro A
póstolo:

SÁBADO - Missa às 19 horas
DOMINGO - la. missa - às 07:30 horas

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