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Quer.emvs a:judar
Gaspar a cr-escer

Telefone para 2253
E faça sua assinatura
Oontamos- com você..

ANO I No. 4GASPAR, Domingo, 12 de [aneiro de 1975

1-

Roy Schmalz

ped'e denfssão
A Gazeta do Vale pode in

formal' extra oficialmente
que o vereador Roy Sehmalz
acaba de enderecar corres

pondência à Pre�id'ência da
Câmara Municipal em Gas

parç, solicitando sua demis
são do cargo de vereador-
Maiores detalhes a Gaze

ta· do Vale estará divulgan
do em sua próxima edição.

Colombo Salles
até, marco

o Governador Colombo
Machado Salles, em entrevis
ta Coletiva a Imprensa sa

lientou o seu espírito de

tranquilidade, quanto a per
feita situação do Estado por
ocasião da entrega de govêr
no ao Senador Antônio Car
los Klonder Reis. no próximo
dia 15 de março.

GAZETA NO ESPORTE
Página 8

Página 6

F NRURAL CH�nMA
APOSEHTADUS

Página 5

• Luiz

Au usfo'

Polli
Luiz Augusto Polli é o

Secretário do Município e por
isso ninguém melhor
que ele para responder
perguntas atinentes

.

ao Executivo
M,l:lnicipaI,

(Página 3)

EMPLACAMENTO
Desde o dia 7 o servico de

emplacamento na Exa'tori8i'
Estadual está funcionando
normalmente,

Estão sendo emplacados
todos os cargos cem final 1

<um),
Hoje esta coluna con

versa com Henrique Jo-.

sé dos Santos e Luiz Au

gusto Polli. - Pg. 3.

Informa ainda' o exator
Estadual José A, Broering,

'

que estão sendo efetuados,'
emplacamentos de carros

novos. transferência, etc..

Sin�icato Rural Jem' ova Diretoria
Página 7

Vamos mostrar

que Gaspar

Câmara Municipal Fará Reunião
p'" �",""�,�-� ....��' W·.·�'-

Extraordiná:f'ia

Esta coluna continua em

polgando os gasparenses pois
além de esclarecer os leitores
sobre diversos aspectos [uri-

o· arroz

Produz
No próximo número

idi

Dire or a Turbina

exte

dicas oferece ainda a opor
tunidade de respostas a con

sultas enderecadas à reda

ção do Jornai. P�gilla 6,

I'

vaaa or

Segundo o presidente Anto
nio SabeI a Câmara Munici

pal de Gaspar deverá estar

reunida na próxima sema

na, extraordínáríamen te pa

ra discutir vários assuntos. E

muito importantes por sinal.

o Industrial Ehart K'up!is, Diretor Presidente da Me-
'

tatúrgíca Turbina Ltda. está com viagem marcada para o
I

'Paraguni e provavelmente para a Colombia, onde deverá,
'

além de gosar uns merecidos dias de descanso uJHmar con- 1

tato para a contínuídade dos trabalhos de exportação da •

!\'letalúl'gica. Como se abe, durante o perlodo de férias co

letiva da iaur+ea, Ehart tS.upas não pode se afastar, uma
vez que precisou acompanhar de perto o dc.;:r�lTegamento

'

de nré-montagem da Plaina Operatríz recem adquirida pe-
la Turbina,

EJ
O

•
•

I
Página 3

D r·o Deschamp e

'Belo Horizonte
o Professor Dario De champs depois de muito haver

se dedicado em prel do ensino superior e de :Q:tveL médio em

nossa região apesar da sua pouca idade continua a cada dia '

que passa, galgando degraus mais altos para atingir o ápice
da Cultura. Dario agora vaâ p ara Belo Horizonte, Pág, 8.

..
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Social

!..fi
JOÃO MAVELINO

DE SOUZA

Esteve de aniversário

ontem dia 11-01-75, o Sr.

João Mavelino de Souza
O mesmo é funcionário

municipal, no setor IN

CRA. Ao João Boião os

'cumprimentos de seus

familiares - Dona Ger

trudes A. de Souza - fi
; lhos Edeltrudes A. San
j são - Fábio M. de· Sou
za e Evodio J. de Souza.

'. bem como os cumprimen
tos da Gazeta do Vale.

i EXPEDIENTE

GAZETA DO VALE

Diretor Presidente:

PAULO TUREGK

Diretor Comercial

DANILO GOMES

Redação
DANI'LO GOMES

ERNANI MARCELINO.

Depto Circulação
PAULO ROGÉRIO

Colaboradores
Luiz Augusto Polli
Jorge Zimermann
Impresso nas oficinas

do Semanário LUME
em Blumenau.

Propriedade da Editora
Jornaã Gazeta do Vale.

•

Sede: Rua Arlstilíano
Ramos - fone 2253.

GAZETA DO VALE Domingo'ú.12/01/75 :

Câmara
em

re es
A Câmara Municipal

de Vereadores de Gas
par continua em recesso

até o próximo dia 31 de
janeiro. Na primeira
reun-ão do ano que de
verá ocorrer no dia 3 de

fevereiro, haverá eleição
para nova mesa diretora
da Câmara que regerá os

destinos da mesma no cor

rente exercício.

Por ter saído 'com in

correções, tornamos,a
publicar a carta que nos

foi dirigida pelo dr. Hé
lio Fontes, a propósito do
aparecimento deste jor
nal

Gaspar, 18 de dezembro de
11974 ..
Sr. Diretor da "Gazeta do

Vale" - Nesta.
Com aagradável surpresa e

sob exultante emocão cert'
ficamn-nos, no últo domingo,
do aparecimento do seu se

manário, que desponta aus

picioso, no debate e defesa
�

das boas 'causas locais.
Quem conhece o que é o

periodismo interiorano a lu
ta insana e incessante para
manter um pequeno jornal
em lugar pequeno. o esforço
titânico, o sacrifício, o des

prendimento, a dedicação
ãnexcedíveís exigidas díutur
namente dos responsáveis
pela circulação de modesta
folha; obviamente têm de
admirar-se de que .nos dias a

tuais. quando as dificuldades
se agravam em face do bru
tal encarecimento de mate
rial. e mão-de-obra, - ainda
haja alguém que ouse fazer
imprensa. É mister, com e

feito, muita coragem e sobre
tudo estar animado de arden-

" ATA"
o PRIMEIRO NOME

e G 5
Na última quarta feira esteve em nossa dM1:aile o jovem

industrial Wilson IKohlbacb, ac�npanb.ado de sua esposa
Lonâ II\Johlbach. Em Gaspar o jovem casal visitou seus ami
g-os [araguaenses Erolf e Marian Henschel, agora residentes
�111. nossa cidade, ele engenheiro industríal da lUetall rgica
'I'urbína. Na oportunidade a Gazeta do Vale foi convidada
para uma visita às dependências da Majest-osa IKo!hJbach.
Pode estar cedo o Wilson que Jogo estaremos atendendo ao

seu convite.

AS A E
te idealismo para abalançar
se a empreitada tão árdua.
Mas na singela e lacônica

apresentação do seu jornal,
ali está: "Viemos para ficar".
'.E em seguida: "Contamos
com você." Na verdade, g,ltas
sentenças que se entrosam �
se completam, resumindo ::l

destino do periódico: há de
permanecer, não lhe faltando
o necessário apoio.
Que a nossa gente receba

a extraordinária mensagem
que é um jornal, como veí
culo de cornunícacão e mar
co de cultura. Que os gaspa
renses em peso. de todas as
classes e condições, se aper
cebam do vulto e da utilidade
do seu novo jornal e· venham
.ao encontro dele, prestigian
do-o por todas, as formas,
decidida e constantemente
Estando certos de que" vín
gando e crescendo e dando
frutos a "Gazeta do Vaiei. o
seu êxito será meno sdela
que de toda a terra gaspa
rense.

V. Sa., sr. Diretor, e seus

companheiros partem para
o quarto ensaio jornalístico
nesta nossa cidade. Tivemos,
de nossa parte a honra de

participar do terceiro. duran
te três porfiados anos, nos

idos de 1953 a 56, com a "VOZ
de Gaspar", à que nos dedi
cáramos com ardon e mais
ainda o nosso infortunado
e inolvidável irmão Carlos

AÇÃO
B.. Fontes. cujo doloroso e

prematuro desaparecimen to
decretou o fim do jornal, que
morreu com ele. Os dois que
o precederam - "O Gaspa
rense" e "O Gaspar" também
tiveram curta existêncía.
De todo coração, augura

mosmelhor sorte para a "Ga
zeta do Vale' .. (E! é de confiar
que ela sobreviva, pois en

contra agora uma cidade
que. adquirida finalmente a;
sua anelada autonomia ju
diciária - que forças malé
volas que lhe ainham usurpa
do durante mais de trinta
anos! - envereda pelo cami
nho de seguro" e prOmissor
futuro. garantido por novas e
prósperas indústrias aqui já
instaladas ou em breve a se
Instalarem. �

V.. Sa. veio de outra terra
para trabalhar e conviver co
nosco, e o seu jornal aí está,
num eloqüente atestado de
que o amigo crê nesta terra
que prazerosar.nente O aco
lhe.

Sejam, pois" ambos benvin
dos. E que a sua fé e o seu

esforço. outrossim, sejam
compreendidos e correspondi
dos por todo sos gasparenses
de boa vontade, de modo a
converter a sua feliz iniciati
va em brilhante órgão de
Que Gaspar sempre se orzu-
me.!

b

Cordialmen te.
H. n. Fontes.

EM CARTAI NO ESTADO

Rua Ifaia( 1691 - Tel. 22-1457 - Blumenau -_ Painéis - Cartazes em Santa Catarina
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.... GAZETA 00 VALE

CONVERSA
" COMO
LEITOR

Henriqu/e José dos Santos:
executivo municipal deve
incentivar novas indústri s
lIA Gazeta do Vale ouviu ° vereador Henrique José cos Santos, que

solicitamente respondeu nossas

Gazeta - Como o sr. vê o desenvolvimento de Gas
'Par?

Henrique - Um p0UCO por fôrça das circunstâncias
e outro pela própria atuação da municipalidade que tem
procurado resolver os problemas mais urgentes de Gaspar,
como por exemplo a disciplina do tráfego em nossa cida
rle como o melhor escoamento do mesmo, como bem se sa

be não se tem medido esforços para a conclusão da Ponte.
Gazeta - Tão logo acabe o recesso da câmara have

rá nova eleição p/composição da Diretoria da mesma.

Qual é a sua posição>
Henrique - Eu sempre ocupei posições de destaque

jurrto à presidência da câmara, mesmn cedendo a outros
a minha prôpria posição de Presidente quando tive opor
tunidade de ser escolhido. achando que o mesmo pode
ria acontecer agora, isto é, se escolhido fosse, 3J outro ce

deria a mírsha condição de Presidente, mas por enquanto
vamos esperar para ver o que acontece.

Gazeta - Sr. Henrique, há uma lei de 1.970 que criou
o CODESEN, Conselho de 'Desenvolvímento do Município.
QUall seda a sua sugestão para colocar em vigor essa lei?

Henrique - Colocar em vigor essa lei não seria oca

so, uma vez que a mesma desde essa data já está devida
mente aprovada e portanto em vigor. O que na reafidade
está ocorrendo é que a referida lei não obteve por parte
da Adrrânjstração Municipal ata-.il a consideração mere

cida. Isto quer dizer que o Prefeito Municipal deve estar
encontrando dificuldades na formaeão de um Conselho,
Conctuindo: este caso é de inteira respnnsabílídade da Pre
feitura Municipal cabendo somente a ela a missão de fazer

• valer a.s normas da lei que c110u o CODESEN"
Gazeta - Se solicita, V. Sa. continuará empres

tando sua colaboração ao munícípio, CO<lTIO politico?
Henrique - Pretende neste mandato encerrar pra

ticamente minha carreira política, pois não há condições

perqcntas"
..

de concílíar a vida politíco-partécular, uma vez que am- ,

bas exigem de mim o máximo esforço.
Gazeta - E a implantação de novas industrias em

Gaspar, como o sr. vê?
Henrique - O município somente tem a ganhar

com isso, pois justamente pela falta delas é que o muníeí
pio atualmente está carecendo de mão de obra. Isto quer

.

dizer que quanto mais índustrías possuirmos além de me

lhores condições oferecer ao trabalhador, inclusive com :
chance de se especializar, estará resolvendo também um

problema de cunho social. Acred1to por isso que de manei- J

ra nenhuma o poder executivo 'poderá deixar escapar al- I

�a oportunidade de instalação de novas Iadustrias em

Gaspar, além disso a prefeitura sabe que para isso poderá
contar com todo o apoio da Camara Municipal.

Gazeta - Sr. Henrique, na próxima semana haverá
uma reunião extraordinárâa da câmara para votação de
um projeto oriundo da M1.Inicipalid·ade visando conse

guir um determinado empréstimo bancário para saldar '

compromissos urgentes da Prefeitura, o sr, é contra ou a
'

favor desse empréstimo?�.
Henrique - Absolutamente a favor do referido em-

prêstímo, pois entendo que são compsomísses urgentes
'

que a prefeitura tem a saldar e além disso o atual prefei
to ainda tem um período longo de mandato e por isso ao

'

longo de sua própria gestão ele mesmo poderá saldar es-
r

se compromisso.
Gazeta - Mais alguma coisa de Impertâncía o sr.

teria a salientar nesta oportunidade..
Henrique - Aproveito a oportunâdade para agrade- I

cer aos gasparenses que sempre me tem prestigiado
enviando-lhe, apesar de um pouco tarde os votos de um fe- {

Iiz 1975 e obrigado a Gazeta do Vale pela oportunidade
que me deu, de dirigir algumas palavras aos nossos mu-

nícipes. ]

Luiz Augusf,o Polli ê o See:retário do Municipio e por isso ninguém melhor que ele para responder per
guntas atinentes ao Executivo Municipal.

•

Gazeta - Secretário Luiz
Augusto Polli, como está a

implantação do Banco do
Brasil em Gaspar.
L Augusto - 'Em princi

pio, COm a implantação ele
mais uma agencia Bancária
em nossa cidade vejo a

brir-se novas perspectivas
para o comércio e a indus
tria local, pois lhes é ofe
recido mais uma opção de

transações comerciais. 'I'or
na-se oportuno dizer que es

te trabalho, foi realizado
por uma entidade de servi
ço de nossa cidade: o "Lions
Clube" que merece o aplau
so de toda a comunidade
gasparense. E os trabalhos
de implantação definitiva
do mesmo continuam em

pleno desenvolvimento, no

que diz respeito a escolha de
terreno para a instalação da
agência, etc". •

Gazeta - E o Plano Dire
tor. quando será apresenta
do e discutido com o povo?

L, Augusto - O
Plano Diretor do Município
de Gaspar ainda está enga
tinhando pois somente uma
vez os técnicos do SERFAU
estiveram em contato com a

Prefeitura e nesse contato
ficou acertado com o Mun l
cípío, de se -promover semi
náríos com o comércio, a in
dústria, órgãos de serviços
etc., para que juntos possa:
mos definir o futuro de nos
so munícípío. bem como tra
çar diretrizes para as admi-

nistrações subsequentes.
Qual o motivo do estágio

que V, Sa. está fazendo junto
à Associação dos Municipíos
em Blumenau?
L. Augusto - Este estágio

prende-se unica e exclusiva
mente a implantação da Re
forma Administrativa por
que passará a nossa prefei
tura brevemente
Gazeta - É verdade que;

em' 1.975 a Prefeitura deverá
abandonar um pouco o perí
metro urbano da cidade pa
ra dedicar-se quase que exclu
sivamente à zona rural do
municipio?
L. Augusto - Não é veri

dica esta afirmativa, pois o

prefeito Osvaldo Sclmeider
está realizando em convenio

com o Governo do Estado a

implantação da Ponte sc.-
"

bre, o ribeirão Oasp r Gran
de que custará aos cofres mu
nicipais neste exercicio apro
ximadamente 280,000,00 SO-'
mente com indenizacões. Ou
tra realizacão de caráter ur
bano é a subvencão destina
da em orçamento para a

construção da Esco ..a Agro
pecuária do Vale do Itajaí,

.

filiada à Furb. isto sem e

var em conta a constante
preocupação do Prefeito Mu
nicipal em proporei nar ao

trabalhador ru al sempre me

lhores condições de vida no

que diz respeito ao tráf � ,

dando-lhe condicões de me
Ll'lOT escoar sua 'produção a-

grícola,
.
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ela mandou o MM. Dr. Juiz expedir o presente edital que se

lá afixado no lugar de costume e publicado na forma da

lei. Dado e passado nesta cidade de Gaspar, aos desessete

dias do mês de dezembro de mil novecentos e setenta e qua

tro. Eu, (lEWina Ladewig Silveira), escrivã o escrevi.

Gaspar. 17 de dezembro de 1974.
Fúlvio Prettí

Juiz de .Díreíto

Se você conhece a LIDER, sab� 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.

r

Só para' deixar você com água na boca vamos mostrar

algum� coli� que a LIDER faz.

PEIXES - FRANGOS - COSTELAS --- LOMBI

NHOS - CHURRASCOS - LlNGUICINHAS -

ESPETO CORRIDO.

BAR E RESTAURANTE
BEBIDAS EM GERAL

PáginlB 4 GAZETA DO VALE Domingo, 12/01/75
--------------------------�----------------�-------------------------------------------�--------------

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA floE GASPAR

EDITAL DE INTIMAÇÃO
, " DE INTERESSADOS INCERTOS

o Doutor Fúlvio Prettí, Juiz de Direito da Comarca de

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

ORGANIZAÇkO CONTÁBIL GASPAR LTDA., estabelecida

ne�ta cidade de Gaspar, foi apresentada a petição do se

guínte teôr: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de

Gaspar. ORGANIZACÃO CONTABIL GASPAR LTDA, pes
soa jurídica de direito privado, com sede à Rua CeI. 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 PROTElSTO JUDICIAL, como medida
I conservatíva, cujos fundamentos são os seguintes: ai OS

FA'I'OS. 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 conhecimento de

sua apropriação indébita, em razão de emprego, provocando
um desfalque na ordem de CrS 34.1'73,23 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, n'', 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

de sua má-conduta, mas outorgou procuração à sua espo
sa a fim de transacionar a alienacão do mencionado imóvel

de propriedade do casal. 5. que o� casa.l possui como único

hem o imóvel acima identificado. e sua venda a terceiros

serta flagrante fraude a credor. 6. por esta ação, 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 dívida 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 (Carvalho Santos, Código Civil Interpretado.. vol.

li, pág. 4J12). "Tem o adquirente, entretanto, a faculdade

de evitar a .ação revogatória (art. 107 do Cód.), pagando a

dívida, ou depositando o preço correspondente à aquís'cão
I (Cód. Civ., art. 108). e) O DIREITO AO REQUERIMENTO.

A peticionária, a fim de prover à conservação e ressalva 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 venha

a ser.feita antes de solvido seu crédito, salvo se o adquiren
te depositar o preço na conformidade do art. 108 do Código
Civil ou ser dado preferência amigável ou judicial de aqui
sição. à credora, ora Suplicante, Nestas condições, requer
que tomando por termo o presente protesto, dele sejam cí,

tados;: a) Maria Cordélía Schmitz, brasileira, do lar, residen
te e domiciliada à Rua Dr. Nereu Ramos, nO. 43, em Gar

par; b) Gustavo'Xavier Schmitz, brasileiro, casado, do co

mércio, atualmente residente à rua Barão de Itapagipe, n".
64, apto. 401, no Bairro Rio Comprido, Rlio de Janeiro GB.,
por precatória: c) Leopoldo Jacobsen Jr. e César Bridon dos

Santos. respectivamente, Oficial do Registro de Imóveis e

Tabelião 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

Iormalídades legaís, 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 Cr$ 600,00. Gaspar; 16 de dezembro de 1974. ras.)
Pedro Madalena. Advogado OAB/SC. Ui64. doc., juntos:
procuração p/agír em juizo. declaração em original dada

por Gustavo X,
Schmitz nota promissária no valor de .,.

"

34.17323, não resgatada, cópia de procuração outorgada p/
. GUsta� X. Schmitz à sua mulher, certidão do registro imo

biliáriO. ·"·DESPACHP:"�' A. Como requer. Em 16.12.74

\ " (as) Fúlvio Pretti. Juiz de Di!·eito .":" E para que chegue ao'

l conhecimenu> de todos. e nmguem possa alegar tgncran-

eh
•

riras

§.
Iii

:
.

•

LI
de Ci'priani & De Pim

Aceita encomendas para todo e qualquer tipo
de festas.

•

Fone: 2018 - Cx Postal 61

"

Redevia Jorge Lacerda, 51

GAS'PAR - SC.

A PRIiFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

,

ESTAI ALERTANDO. NÃO COMPRE LOTES DE

TERRENOS SEM ANT�S SABER SE O MESMO
",

ESTAI rlE\lIDAMENTE REGULARiIZADO JUN", ;

TO A PREFEITURA
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Reunião da ARENA
A reunião arenísta que es

tava marcada para o trans
-eorrer deste ano foi taansíe
,rida para o próximo mês de
; junho, oportunidade em que
t�béDl deverá acontecer a

k
o Cine Mogk estará a

presentando neste do
mingo às 16 hs. Texas
Bill e .a noite em duas
sessões: às 19 e· 21 horas
- UMA VIRGEM NA
PRAÇA.

Assinaturas?
Anúncios?
Fone - 2253
A Gazeta do Vale

L �z Car O

convenção para a eleição do
novo diretôrio MunicipaJ, !W

gundo informações de seu

presidente Sany Donald da
Silva,

Vunr ral

c ama

aposentado.s
Os Associados aposen

tados pelo Funrural do

município de Gaspar de
verão comparecer na ter

ceira semana do mês de,
fevereiro, ou seja entre

dezessete e vinte e um do
mesmo mês, no fu.nrural
em Blumenau.

er

·re t

Quintanista da Faculdade de Direito de Itajai e Geren
te Contábil da Metalúrgica Turbina, o Luiz já soube .per
feitamente se dntegrar na família Gasparense e conquístar
a .simpatia de tantos quantos o conhecem.

-

Luiz na última semana, como aluno da Faculdade de
Ciências Jurrdícas e Sociais do Vale do Itajaí, esteve cola
borando com o andamento dos exames de vestibulares, na
qualidade de monitor, oportunidade em que aproximada
mente 300 vestibulandos prestaram exames, visando apre..

enchimento das 150 vagas existentes na referida Faculdade.

\

PREFEITURA MUNtCIPAL DIE GASPAR

!ESTADO DE SANTA CATARJNA

E ITAL
A Prefeitura Municipal de Gaspar, considerando que a

execução do plano diretor Físico Territorial de Gaspar se

encontra em andamento, através do presente edital convo

('� os Senhores Proprietários de Loteamentos existentes no

Município, ainda não regularizados junto a Municipalidade
para" no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, apresenta
rem os seguintes documentos:

a) Planta Geral do Loteamento.
b) Indicação dos lotes vendidos, com os respectivos ad-

quirentes;
c) Indicação das condições existentes.
d) Indicação da área ao verde público;
e) Indécação' dos Serviços públicos executados:

Gaspar, 09 de janeiro de 1975,

OSVALDO SCHNEIDER
Prefeito Municipal

S el 'Convoca eu lião
E aordinária da Câmara

Na qualidade de presidente
da Câmara Municipal de Gas
par o vereador Antonio Sa
bel está convocando os srs,

vereadores para uma reunião
extraordinária a ser realiza
da no decorrer da próxíma
semana em dia que ainda de
verá ser fixado.

A referida reunião da câ
mara está sendo convocada
para apreciar e votar proje
to de lei do Executivo lHuni
eípal. pleiteando um finan
oíamento bancário que visa
saldar compromissos urgen
tes da Prefeitura l\'IunicipaJ.

HAR Y SCHMIDT
Registramos no. último dia 8 O' natalício do Industrial

Harrys Schmâdt, Díretor Técnico da Metalúrgica Turbina,
Na oportunídade o aniversariante esteve confraterni

zando com seus colegas, na, Churrascaria Líder, onde o

churrasco e a cerveja marcaram pire ença destacada,

MATRIMONIO
Foi l'ealizado no último

dia 9 o enlace matrímoníal
dO' jove� WilmaI', funcioná
riO' da MetaJurgica TUl:bina,
eom a srta, Maria Isabel, Pin
to. Após as cerímonía os een

'ridados fOl'am recepciona
dos na casa da noiva, Um a

braço e muitas felicidades a.
1J.6VO' casal.
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CONSULTORIO fUR/DICO'
Dr. Pedro Madalena

(advogado)

SEGURO DE ACIDENTES

DO TRABALHADOR

RURAL (Legisiação
federal)

O Presidente Ernesto Gei

sel sancionou projeto de lei

aprovado pelo Congresso Na

cional. que atribui ao FUN
RURAL a concessão de pres
tações por motivo de aciden
te do trabalho dos trabalha

dores rurais. A lei de nr.. ,

6.195 é da maior importân
cia para os homens que de

pendem para subs'stência,
do trabalho exercido no cam

po. Até que enfim o Governo

federal está estruturando sua

politica de assistência ao

nosso campesino, no que se

refere a legislação aplicada
ao trabalho, previdêncía e a

cidentes. O que o Governo

está fazendo é o curial. OBra

sil. ainda, é por excelência,
um País que depende da ex"

.

ploração agropecuária.A Jus

tiça do Trabalho recebeu a

nobre incumbência de deci

dir os dissídios entre empre

gados e empregadores, mas,

em toda sua vida forense,' as
lides sempre nasciam do tra

balho comercial e industrial

dando uma -viva impressão
que o Brasil é um País estri

tamente industrial. O Direi

to, no contexto social, é gran
de responsável pelo destino

do homem que depende do

trabalho. Um exemplo fla-

grante é o êxodo d.o homem

do campo em busca de traba

lho na cidade. Nos dias de

hoje, ninguém mais pretende
exercer a função de trabalha

dor rural tendo em vista que
a situação empregatícia no

comércio e na indústria o

ferece melhores condições de

assistência baseada no se

guinte dispositivo constitu

cional: "Art. 160. _. A ordem

econômica e social tem por
fim realizar o desenvolvimen

to nacional e a justiça social

com base nos 'seguintes prín
cipios: II - Valorização do

Trabalho como Condição da

dignidade Humana".

Vejamos al.guns dispositi
vos da referida lei sobre Se

guro do Trahalhador Rural:

Art. 10. - O seguro de aci

dentes do trabalho rural de

que trata o art. 19 da lei nr

5.889, de 8 de junho de 1973.

ficará a cargo do Fundo de

Assistência ao Trabalhador
Rural (Funrural) , na forma

estabelecida nesta lei.
§ 20. - Equipara-se ao aci

dente do trabalho de que tra

ta este artigo a doença pro
fissional, inerente à ativida
de rural e definida em ato
do Ministro da Previdência
e- Assistência Social.

Art. 20. - A perda da capa
cidade para o trabalho ou a

morte, quando decorrentes
de acidente do trabalho, da
rão direito conforme o ca

so:

Comentúrio: Assim sendo,
a partir de 1/7/75 quando co

rneçará vígír a Lei, falecen
do um trabalhador rural. em
decorrência de acidente do
trabalho, na forma do art.

30., letra "A' seu beneficiá
rio fará j ús a uma quan tia
de c-s 16.608,00, ou seja. 40
vezes o valor do maior salá
río-mínímo do País.

'fHVISÁO DE TERRAS
(Consulta)

.

Um cidadão de Belchior, do
município de Gaspar, enca

minhou carta-consulta à Re

dação deste Jornal, expondo
e consultando o seguinte:
Juntamente com tres ir-'

mãos e o pai. viúvo, possuem
em condomínio uma gleba
de terras rurais, adqu'iridas
através de formais de parti
lha já devidamente assenta
dos no _Registro de Imóveis.
A partir e, até antes, da a

b.e�tura da sucessão, já exer

eram a posse do imóvel com
exploração agropecuária. O
imóvel nunca teve demarca
ção ou divisão interna. Hou
ve um sério desentendimen
to entre os familiares e ca

da um quer explorar sozinhc
.a área - parte ideal, havida
do ínventárío da mãe fale
oída. Acontece que os de
mais querem fazer uma di
visão de modo que o consu

lente fique com terras exclu
sivamente situadas na região
montanhosa, não podendo
em consequência plantar ar
roz.

Pergunta: Devo me con

formar com a pretensão dos
meus parentes ou existe al
gum rernéd.oj
Resposta: a caminho ade

quado é a divisão das terras
de modo a localizar na áre�
global, a parte ideal constan
te do titulo de domínio. Não
havendo possibilidade de di
visão amigável, deve o con

sulente se SOCOITer da via ju
diciária.
O atual Código de Proces-

so Civil. a partir do art. 946

contempla a possibilidade do
consulente exercitar seu Di
reito, pelo qual, o juíz, atra
vés de sentença, dividirá a

coisa então indivisa. de for
ma justa e imparci�l, não
havendo possíbíüdade de al

gum atual. condômínio obter

vantagem sobre o outro na

escolha do local de situacão
da "parte ideal".

�

Para conseguir a pretensão,
recomenda-se consultar e

por a causa em mãos do ad

vogado de sua confiança.

SEMANA DE 13 A 19 DE JANEIRO 1975

LEÃOAQUÁRIO
Favorável a contratos e as

suntos domésticos. Também

é favorável a assuntos ftnan-
Semana favorável a realí

zações de experiencías di

versas.ceiros.
,

VIRGEMPEIXES

Impróprio para assinatu

ras de contratos e para ne

gócios publicitários.
Bom para tratar com su

periores e lidar com assuntos
relacionados ao comércio em ,

geral.ARlES
Boa semana para viajar e

tratar de assuntos gerais. LIBRA

Favorável a viagens e mu

danças temporárias. Bom pa
ra assinaturas de contratos.

TOURO
Bom período para solicita

ção de favores e para o tra
to com superiores. Bom para
negocias relativos a terras,
mmas e construções.

ESCORPIÃO

GiEMlEOS
Boa semana para viajar e

firmar contratos importan
tes.

rFavoráve� aos assuntos do

mésticos e às mudanças tem
porários Bom para solicita

ção de favores e a, trato com

superiores.

SAGITÁRIO

Favorável à operações ci

rúrgicas, consultas médicas
e dentárias.

CANCER
CAPRtICORNIO

Favorece lã viagens e as

suntos domésticos . Assuntos

relativos a eletricidade po
dem ser tratados neste perío
do.

Propício a assuntos artísti
cos e a realízacões de ezpe
ríêncías psíquicas. Impró
prio para assinar contratos.

Baile do Gasparense Rendeu 4 Mil
A reportagem conseguiu apurar [unto ao sr. Cé�o Bor-

'

nhausen, presidente do Gasparease Esporte Clube, que O

Baile de Natal promovido este ano pelo referido clube, ren
deu a importância liquida de Cr 4.42<5,00.

De parabéns portanto o Célio e o clube em especial, u
ma vez que a preocupação constante da Diretoria está no

aumento pa,trimonialJ do clube, para que o mesmo possa en-
.

tão partir seriamente para o futebol, mas isso depois do

patrimônio solidamente formado.

Gasparenses
Não Gostam de
TV a Cores

I

I O 10• aninha de
Keila MariaI

Dia 8 esteve completando

seu prímeíro ano de vida a

inocente :Kreila Maria Georg,

Ela é filha do casal Orlando

Edite Georg. Ele é o Gerente

Administrativo da Turbina.

AI reportagem da Gazeta
esteve ouvindo na última se

mana alguns comerciantes lo

cais e chegou a conclusão de

que o' televisor a cores não
teve ainda a mesma recepti
vidade que o preto e branco

por parte dos gasparenses. O
motivo principal talvez seja
a diferença de preço,
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Canaán, ex Üelega�o em Gaspar
I· José Ca.naan Curlclanede Aragão, ex�de!e9ad.o
, doe políc�a de nossa dcfl.ade esteve v.isitando seus

amigos no último dia 7 de [aneire em nossa cidade.

Disse Canaan que veio trazer o seu abraço de ano

novo.

Balneário d·e Carnboriú
,.

nao e mais o mesmo
Por Orlando Georg

A mais frequentada
Praia do litoral Caterl

nense, não está receben
do neste início de tempo
rada de verão, um fluxo
de veranistas considerá
vel, como vinha ocorren ..

do nos, anos anteriores.
O frio e a chuva se fal

presente neste início de

temporada, prejudicando
sensivelmenet o comércio
local.
Também, devido ao

V.es.t'ibu�ar prestado em

todas as Faculdades do

Estado, tet�'l contl"'ibu.ido

para tanto.

Há também reclame-

curam frequentar este

Balneárle, dos preços ab
surdos que' estão se do
cobrados, nos mercados,
heteís, restaurantes, ba
res, etc.

Este asunto está sen

do sanado pela Sun�b.
que vem 'dg;ndo desde o

ano findo, estabelecendo
"tabelas de preços, procu-
rando asslm, questionar
todo o eemércie.
As euteridades mun,�

elpais estão confiantes, e
1 ,

espera-se que o numero

de veranlstas venha a

crescer e se fazer presen
te neste belo balneário

ções de Turistas, que IPro� C,51t,arinense.

Sindicato Rural tem Nova Diretoria
I

A nova diretoria de Sindicato dos Tl;abalhae::!(i)!es Rurais
de Gaspar está assim composta, após a eleição recentemen
te realizada

Na presídencia continua Vilardino Cunha, Seeretário
- José Fernando Wanzynack - Tesoureiro Alfredo Schnei-
der,

.

Sup'entes - Amandio Deschamps. Vicente Nicoletti e
. Pedro Alberto dos Santos,

Conselho Fiscal - Efetjvos, Boaventura José Schmit1;
Francisco Hostins - Suplentes Osvaldo Isensee, Nelson
Ooedert e A�fredo Aloisio Baader.

Delegado Representantes - efetivos - Genesio Alfredo

Schneider e Vilardino da Cunha. Suplentes - Lopoldo Wal

drích Osmar Solano Schmitt..
. Na ocasião votaram setecentos e quatro associados. Seis

centos e vinte e quatro a favor, sessenta e dois em branco e

Cinco nulos.

e
Hoje dia 12
José Reinboldo Junches em Belchior Alto
Segunda-feira, dia 13
Allbel'to da Costa; em Gasparmno
e Celso Beiler em Garuva.
Terça-feira. dia 14
Julia Oneda Goedert em Poco Grande
Nicodemus Modesto 'I'heis.

�

Q�l'ta-feira dia 15
João Amaro Ribeiro, na Margem Esquerda
AlfrP.do João da Silva em Gasparinho
Qwnta-feira dila 16

'

.

Lucia lt'laria de Andrade em Belchior Oentral
Maria S, Pereira em Gaspar Alto

•
Sebastião José Correia em Gasparinho
Emilio Lana em Focinhos
João. Oeschler - Arraial Alto
Osmar Zimermann - Rua Brusque
Sexta-feira dia 17
Braz Benassí, em Barracão
Vilma Assine Rei'nel't em Barracão
Venel'atlo Benvemrtí, em Gasparinho
Sábado dia 18
Leonardo Reínert - Lagoa
Solano Franeísco Schmidt -1\naial
Antonio Costa - Lagoa
A<lema:r Ruon - Arraial
Ambrosío Georges - Cananêta

s

lOJn
GASrnRfNSf
Desde de mil novecen-

tos e sessenta e nove pro
gredindo e dando me

lhor atendimento.

Alfaiataria, Relojoa
ria, Eletro-Domésticos e

Instalações em geral,

LOJA GASPARENSE
de Pedro Zuchi - Rua
José Beduschi - Estra
da para Brusque.
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ferroviário e Palmeiras,
oportunidade- em que o

fe:rr-ovjár�o venceu ao

Palmelras, pelo esc/ore

mlníme, com um tento a#

notado por Ni<:o, c.om ar

bifr.3gem d.e Mauri Ma;:
ces Dároz.

Fontes clm a arbitragem
de Maur.i Marcos Dároz,.
escolhido de comum a",

cerde para dirigir esse

encontre.

(

,� Campeonato Boca N/e
gr,B é uma homenagem ao

ex-goleiro do Tupy em

1956. O trofeu dia referi.
do campeonato acha-se
em ,exposição nas vitrines
da Relejearie Ernesf6
em Gaspar.
Para o i,ogo deste do

mingo o Palmeiras prova
velmente estará al.inhan
do com Alirio, Valmor, A-

GAZETA NO ESPORTE
No Campeonato boca

Negr.a oito equipes do
futebol, menor de nessa

região estiveram dispu
f.ando .arduamente atê
'uma classificação. Açora,
quase em seu final fica
ram pare a disputa ape
nas três equipes, o Pal
meiras de Ga·spari.nho; o
o Ponte Preta da Rua

Brusque e o Ferroviário
da Margem Esquerda.

No último domi,ngo
houve o encontro entre

.

Dario

Luiz Carlos Zimermann
Luiz Carlos' Zímermann.

gasparense de familia tradi
cional, fiJ.;ho de Hercilio Fi
des Zímermanrr, acaba de
integrar o quadro de funcío
nários da Metalúrgica Turbí
na, onde desde o último dia 7
está ocupando a chefia do

Departamento de Compras
da Empresa, uma árdua mis
são diga-se de passagem. mas
conhecedores que somos, das
qualédades do Zirnermann.
temos certeza tornar..se-á fá
cil para ele.

Para hoie a tarde tere
mos o sensaclenal encen
tro entre Palmeiras de
Gaspaelnhe eP·onte Pre
ta da Rua Brusque.

O encontre será no

estádio Carles Barbosa
.

Deschamps

gostiri;i, Celso, e' Avelino
..

_ Escurinho, Lourival' e
G,edofred,o,' Valdir, GiM
e Carneiro.

O Ponte P�eta v;ai de

Mar�eco, Alvir,. Luiz AI
vir, Lu:iz Albert�, Nicado
e SUGa, Itamar e Tite, Ro
gêrio, Arge-u e Dego.
As outras equipes que

particrpariam:
O.Av;ai de Morro Gran

de; Botafogo de Oleo
Grande; Concórdia de
Bairro Ceval; Esporte
Clube Ponte Lusa de
Ba'irro Quadros e Círculo
do Bairro Coloninha.

em 8elo Horizonte

ormalilstas do Godofredo

.o Professor Dario Deschamps deverá no próximo mês viajar para Belo Horizonte, onde vai residir;
cursará Teologia na ruc e lecionará no Colégio Arquidiocesano da mesma cidade, durante 1975, Dário é formado em.

Letras pela FURB em 1971. formado em Letras e Ctvíldzação Francesa
na Universidade de Aix Marcelha na França - 1972; Cur,50U Pós Graduação em Letras <Linguística) na Universi

dade Federal de Santa Catarina em 1I9r73/774'; Professor de Linguistica na IFurb 7'3/74;Professor de Português e Francês no Colégio Normal Frei Godofredo em Gaspar.
Gaspar se orgulha do Professor DárioJ)eschamps,motivo porque lhe deseja boa sorte.

excursionam à Bahia
Cumprindo um extenso programa de turismo. as for

mandas da Escola Normal Frei Godofredo estarão partin
do em excursão no próximo dia 17 sexta-ferra em ônibus do
Expresso Presidente. Dentre as diversas capitais brasilei
ras a serem visitadas pelas normalistas gasparenses, salien
te-se o Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Salvador e
Brasíãía. O regresso das normalistas está previsto para o

próximo dia 02 de fevereiro.

Estrela x

Palmeiras
Jogarão hoje as 9 horas no

estádio Carlos Barbosa Fon
tes Estrela comandado por
Mario Floriano e Palmeiras
de Blurnenau. O Prélio tem
caráter amistoso, mas mes
mo assim desperta a atenção.
dos desportistas qu esem dú
vida alguma comparecerão
ao estádio.

nheça O

No Motel

RESTAURANTE
PARAÍSO
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