
QueI'emos ajudar
Gaspar a crescer

Telefone para 2253
]i) faca sua assinatura
Contamos com você.

ANO I GASPAR, Domingo, 19 de [aneiro de 1975 No.5

Gaspar na- 4 Rodas
A Gazeta do Vale nos pró

ximos diias estará encami
nhando oficio à Redação da
Revista 4 Bodas. solicitando
façam constar em seu guia
turístico a cidade de Gaspar.
Observar que a me ma vem

Hoje contamos com

a presença s'mpática do
Industrial Dario
Bedushcj. Pág. 3

citando como "coisas" de
Blumenau:
- O l\'.fotel Paraíso dos Po

neis
- O Bela Vista Country

Clube.
- O Refúgio.

s
_..

O
Página 4

PREFEITURA FARA
EMPRÉSTIMO DE 500 MIL

o Prefeito Osva1do Schneider encamí
nJI0U projeto de Lei à Câmara de Vereadores
solicítando autorísação para contrair dívida
pOI' empréstimo, val'1l' de CrS 500 mil junto
ao SESC· O referido projeto foi votado e a

provado em reunião extraordinária de últi
mo dia 13.

Dario Beduschi, um dos in
dustriais bem sucedidos de
nossa regiao está presente
na edição de hoje de a Gaze
ta do Vale está satisfeita com
isso. Na Conversa com o lei
tor Dado responde pergun..

tas sôbre sua Empresa espe
cialmente.

'VAMOS MOSTR�R � ARROl OUf G�SPAR PROOUl
A Gazeta do Vale estará promovendo nos próximos me ses a primeira

Festa do Arroz de Gaspar. Página 3,
-------

-----------------------------------

Antonio Oarlos Kon-
'

der Reis prepara-se para
I

assumir o governo do Es

tado de Santa Catarina.

e
Página 8

T
A partír deste número, você eneont ará na

pág'íua 6 um noticiárío completo de tudo que acon
tece no Interior ela l\1etaIÚJ'gica mais b...dalada
do Vale (lo Itajai, Esta página está entr gue a
Erica IKJupas que estará divulgando todo os fa
tos, fazendo assim com que a página Turbina
po a efetivamente retratar o que acontece,

Os flttosl prendem e a aQUntecimell:tOg d
ordem interna, admlnístra'[wa e m mo 11 -'

soal. Página 6.
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Djalrna eDl sao

uIen O o

o Evangelista Djalma d:a Cunha, por demais CO-l

nhecido no Vale do ltajai, f.o,i transferido para a c:·
dade de São Bento de Sul, onde naquela cidade pro
f.es,irá suas sáb:ias palavras na casa de Deus.

Djalma veio para Gaspar, como auxiliar, isto em
mil nevecentes e sessenta e nove. Do's anos depois
?assou a persbitero, e em utubro de 74 ",a cidade de
Cririuma subiu a Evangelista. Djalma nos cinco anos

que passou em nossa cidade deixou plantado além
da Palavra de Deus, uma Igreia, um Côro, uma Or
'qu/estra, um número maior de rel'giosos e muitos
amigos. Ao evangelista Djalma Cunha almejamos
que tudo de bom venha ao seu encontro lá na cidade
dos Móveis. A Igr,ej,a local passou a ser dirigida por
Thomaz Cardoso, vindo da vizinha c'dade de Brus
-que. A" religioso Thomaz, as nossas boas vindas.
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GAZETA DO VA.LE
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Sede: Rua Aristiliano
Ramos - fone 2253.

. , .

DIVerSan
Registramos com satis

fação o natalício no úl
timo sábado, ontem, de
Frieda Marta Pawlowski,
esposa de nosso particu
lar amigo Alexandre Fa
ria da Costa. Parabens e

que a data se repta por
longos anos.

os! a' de
m Ihot

o Posto de Saúde de lho
ta está atendendo todos
os dias úteis. O Serviço
Médico atende as 4as e
6as. feiras no período da
·manhã. As senhoras mães
nesta temporada de ve

.rão, ao menor sinal de
distúrbio na saude dos fi-.
lhos deverão procurar o

posto de Saúde.

COLOMBO SALDES:

MISS,ÃO CUM

Fpolis. CCorresp.) - Quando da inauguração da fábri
ca brasileira 'da Albany Internacional. do Canadá, em Blu
menau, o Governador Colombo _ Iachado Sanes salientou"0 éxito alcançado pelo meu governe: que em tres anos ele
vou o Produto Interno Bruto de Santa Catarina em maisde 52 por cento, razão pela qual nosso Estado conta hojecom mais de 9 100 estabelecimentos industriais".

- Cumprimos nossa missão e aqui estamos como che
gamos, erretos, por podermos olhar os senhores de;; frente,pois não temos do que nos arrepender. Trabalhamos sem
pensar em nós mas apenas pejo povo, porque sabemos queos homens são como as montanhas: só podem ser admirados por alguns

n

•

e
As violentas chuvas que .assolaram nosso munt

clpio nos últimos dias foram as causadoras de d!ver
sos desmoronamentos ao longo das estradas que ser
vem as principais regiões de nosso município. Asstm
aconteceu com a estrada do Baú, que tev·e diversas
barreiras a prejudicar o seu trânsito. Por isso todo o
maquinário da prefeitura esteve desloC;ado para ai
quela loclalid�de nos últimos dias, dando assim nova
mente cendiçêes normais de trânsito,· inclusive paraônibus, que faz dois horários, do Baú até Blumenau,
Nas informações. que ,obti remos, pudemos notar os
esforços que o prefeito Ricardo Keller vem colccanelo em prática principalmente nestas ecasiões.

O PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

Rua Itaiaí 1691 - Tel. 22�14S7 - Blumenau - Painéis - Cartazes em Santa Catarina
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D rio Beduschi:

Obp-ÇlG o os ta spa te s
. -

ue me (pra .�I n1

A Gazeta do Val,e aprese nta hoje na seção Coluna com
I

o Leitor, uma rápida entrev'st a com o industrial gasparense

Dario Beduschi, que para responder a nossas perguntas ob

viamente- tomou por base a sua Empresa, Café Beduschi.
.

Gazeta - Em. qual região
o seu produto tem maior a

ceitação?
Dario - :É Iôgico que o

mercado de trabalho para o

nosso produto está concen
trado no Vale do Itajaí. pois
minha índústría está locali
zada em Gaspar, aliás diga
se de passagem estrategíca-i
mente colocada, como ponto
comercial,

Gazeüa - A concorrência
chega a prejudicar o seu tra
balllo? .

'B'ario - Que a concorrên
cia prejudique praticamente,
não; mas que na realidade e

la incomoda isso ela incomo
da bastante.
Gazeta - Como o sr. vê fi

desenvolvímento de Gaspar'?
Dario Inegavelmente

Gaspar nos últimos anos te
ve um -surto de Jllld�S�lo f
que chega a ser Impressío
nante: acredito mesmo que

no ritmo que vamos, dentro
de alguns anos seremos um

dos municípios mais expres
sivos de Santa Catarina,
Gazeta - Além dos em

pregos que atualmente Café
Bedu chi. proporciona aos

gasparenses, o sr, prevê au

mento da indústlia' assim
proporcionando novos em

pregos?
Dario - Ai está. Quem vi

sita minha indústria poderá
ver que estou em tranca fase
de �1>al1sâo, Qu.anto a novos

empregos isso é muito rela
tivo uma vez que com estes
maquináríos modernos a m30
de obra se torna menos neces

sáría, mas assim mesmo sem

pre temos que ocupar novas

}lCSSOas,

Gazeta - Na énoca atual
em que a inflação' é a maior
inimiga do Empresário, co
mo situa-se sua empresa?
Dario - E eu que o diga,

TRA�SITO t PStCOL�GIA

\

Pedre Madalena

Na foto ao lado
o Sr. Dário
Beduschi,

Proprietário de
Caf,� Beduschí.

Se, não fosse o IBC (In titu
to Brasileiro do Café) nos dá
uma mãozinha de vez em

quando, acredito que a esta
altura eu já teria desistido
do ramo.

Gazeta - Uma mensagem
aos gasparenses:
Dario - Onero aeradecer

ao jornal Gazeta do ale
por me conceder esta oportu
nidade, fazendo vetos que

continue pontifha:ndo o ru

mo que vem ezuíndo. pois
.

só as im conseguírá vencer

os percalços que vão surgtn
do,
Em especial quero agrade

eer a todos os gasparenses
que vem me prestígtando a

longos anos, dando preferên
cia ao Café Beduschí,
Grato e até uma nova opor-

tunidade,
'

as anA indigência mental de certos recentes pos
suidores de autcmével, continua se projetando nas

buzinas. Estridentes, ou com musiquinha. Conse
lho de uma pskóloga: - olhe-se lao volante, faça-se
uma estafísfica com a observação constante. Esses
fanábicos da buzina, são, em sua porcentagem maior,
-I=eios, ou magros demais, ou gordos demais, ou têm

acne: adulta no rosto, ou são estrábicos, ou de cor

po desengonçado. E disfarçados pelo seu "chassis
de metal", buzinam. E pensam que aparecem ...

" (do
crorilistta e poeta Tavares de Miranlda "Folha de
São Paulo"],

Para quem não sabe. nosso
município está situado entre
os maiores produtores de ar
roz em nosso Estado, motivo
porque nosso jornal A Gaze
ta do Vale houve por bem
promover dentro dos próxi
mos meses a la. Festa do
Arroz em Gaspar, para. esse

grandioso acontecimento a

Gazeta do Vale está em en

tendimentos com alguns plan
tadores do produto, bem como

da municipalidade. para a

contratação de diversas a

trações que por certo enfeita-

l

rão a la. Festa do AITOZ de
nossa cidade.
A direção da Gazeta do

Vale .outrossím, está aceítan
do qualquer sugestão ou mes
mo co'aboração, seja por par
te de populares ou pOI' parte
de plantadores. de arroz. pa-

.

ra que então possamos me
lhor programar a referida
Festa.
Qualquer contato deverá

ser mantido pelo telefone "

2253 ou na rua Aristiliano
Ramos ao lado do Bar Pl.'O
gresso.
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Matrimonios
No proximo dia 24 estarão

contraindo núpcias o jovem
Iríneu Frenshel e Adelaide
Matilde Schramm.
Ble filho do casal Bonifá

cio e Margarida Frenshel, re

sidentes em Gaspar Grande.
.Ela filha de Hilário Fran

cisco e Luaía Selma Schramm
residentes em Poco Grande-
Gaspar.

�

Ainda no mesmo dia o en

lace de Lindomar de Souza

com a Jovem Leoni Terezi
nha Scheidt.

Ele filho do casal Bonifá
cio Miguel (falecido) e Mar

garida Rodrigues de Souza,

,res. em BIU1;nenaa e ela, de.

José e Maria Isabel Scheidt,
residente em Gaspar.

PEIXES - FRANGOS - COSTELAS - LOMBI

NHOS - CHURRASCOS - LINGUICINHAS -

ESPETO CORRIDO.

GAZETA DO VALE
----�--�---------------------------

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 CO�!1a que a LlDER faz.

BAR E RESTAURANTE
BEBIDAS EM GERAL

GAS'PAR - SC.

Páginla 4

CONSULTÓRIO JURIDICO
Dr. Pedro Madalena (advogado)

Chur SCQ
•

15 LI

CHEQUE (jurisprudência)
"Pre. eriçâo - ApIÍ('.ação do art. 52 da Lei Uniforme

de Genebra. É de seis meses. a contar do último dia para a

apresentação o prazo para a cobrança da obrigação repre
sentada pelo cheque" - Aipelação n". 1.157, de Três Rios ..
Decisão por maioria ele votos, 2a Câm- Cível do. Tribunal de
Alçada - RJ - ReI.: Des. Mod.edo Sartori (DO - RJ -
22-6-74).

.

çl'\ota do Colunista): O prazo de apresentação do che
que ao. 'Sacado é de um mês. quando passado na PI·ara on

de tiver de ser pago e de 120 dias coeridos, quando em ou

t ra praça - meco n? 22.924, de 12.7.33).
PROFESSORiFS E A JUSTIÇA DO TRABALHO

(ju'J.'ispl'Udência)
A Procuradoria Geral de Estado aguarda com confían

ea o prenunciamento (lo Tribunal Superior do Trabalho
no processo que envolve os professores designados de San
ta Catarina. cuja reclamatória foi julgada pela Junta de
Concitêa ão e Julgamento de Ftorianópolís e no Tribunal

Begíonal de Porto Alegre, com ganho de causa parcial aos
reclamantes.

A apreciação do processo. em terceira e última instân
(ia deverá ocorrer somente em março, com o reinicio dos
trabalhos judicíáríos.

ABR1\ÇO DE ClARRASCO (jurísprudência)
O [úrí de Crato, composto de doze pessoas gradas;

circunspectas condenou na sua sessão de 7 de agosto de
J 834 Francisco Pereira Pinto. ii pena ÚIJtima. A nctíicía da

entença alegrou a toda a gente. Fazia-se de verdade justí
ça. diziam todos.

Qu.em era e que fizera o condenado?
OI processo demonstrava que {'I·a malvado do pior es- .

toío, Entrando na, casa de duas pobres mulheres, quisera
abusar de uma delas, embora se achasse doente de canta"

Sacou duma faca e matou a ambas. O filho pequeno da
_'\ irmã, em adiantado estado de gravidez, tentou defendê-Ia.
segunda pôs-se a gI1ÍItaI' e ele o; golpeou de tal geíto que o

desgraçadínho escapou com vida, mas aleijado para todo

sempee..
Ois gritos do menino ateaíram a vizinhança que pren

deu OI criminoso em flagrante. todo respingado de sangue
e com a arma em punho. I\ifeteram�no na cadeia. no mesmo

cárcere em que vivia outro criminoso de morte. Cosme Pe
reíra da Sill.va, vulgo Cavaco, cuja pena máxima a Regên
eia convertera em galés perpétua sob a condição de ser

vil' de CARlRASC'O.
Dfia e noite juntos na solidão do calabouço, as duas

Ieras tornaram-se amigas.•Togavam ou conversavam conti
nuamente. Prestavam-se pequeninos favores recsprocos.
Riam alegremente como se um não estivesse condenado à
morte e o outro destinado a matá-lo.

E.ncostadoSl aos varões de ferro da grade, os soldados
(la guarda às vezes piJheriavam:

Estás adulando a Cavaco, para que ele finja somente
que te eníorca, {li matagenfe! Vai te fiando!

- Amizade de gato com cachorro.;
- Qual de que! De gato com rato ...
Os dois não, replicavam. Sorriam somente.
Ohegow afinal. o dia da execução, 23 de março de 1835.

Havia me-ses que o algoz e a vítima viviam. juntos. As seis
ho-ras da manhã, os sinos começaram a dobrar a finados.

- 'É per tua alma! disse o C�RASCO.
As sete, o prestito saiu da cadeia com toda a sua hor

renda imponência. caminhando para o alto do Bano Ver
melho)' onde se erguia a Iorca, As oito" Cavaco passava o

nó corredio no pescoço do amigo.
Ia já empurrando a escada quando .este lhe disse:
- COSME, AOEUS! nA-ME UM ABRAQO BlE·l\f A-

PERTJ\DO' AN.rES DE' EU MORRm!
-

EI OI verdugo cingiu o l'éu nos SlfUS braços possantes;
MAS. COM OS PÉS, AíOl MESMO TEMPOt. EMPT.JRRAV.A A

:HSQADtA, pesando com todo o seu peso, dependurado do

outro, até desartícular-Ihe a' esplinha dorsal e l\'1ATA-LO.
\Gustavo Barroso - Tribuna. da Justiça - Sãg Paulo -
25.12.74. pág. 3).

de Cipriani & De Pim

Aceita encomendas para tede e qualquer tipo
de festas.

Fone: 2018 - Cx Postal 61

A PRE'FEltURA-·ALERTA:
NÃO COMPRE LOTES DE TERRENOS SE'M ANTES

SABER SE ELES ESTÃO LEGAIS NA PREFEITURA
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do tioos.,...

e olaop
A PI ímeira reunião do Lions Clube de nossa cidade em

75 aconteceu na última sexta-feira dia 17.
Na oportunidade registramos uma assídua frequência

•

dos Leoninos, quando foram debatidos diversos assuntos

relativos ao exercício do clube no ano de 1975.•

rentia de pagamento ao

mutante as cotas do Fun
�
o de P,art, cipação dos

Mvn'lcípios no ICM, no

presente exercício.

De \acordo com a lei nr.
513 de 14 de [aneirc de
1975 está au',torizado o

poder executivo a con

trair empréstimo, segun�
do versa a lei em refe
rência, nos seguintes ter

mos:

a e a ar

Comenta-se para breve a

tmpfantação em nossa cida

de, de uma imobiliária para
atender o Vale e principal
mente aos que se dirigem a
.'"
aspar .e sempre enco-ntram

dificuldade em conseguir m

imóvel para comprar ou mes

mo alugar.

Ainda nada se sabe de con

ereto a respeito de quem de
verá instalar a referida imo
bilíária. Sabemos isso sim

que dentro de breves dias a

mesma estará funcionando
ao longo da Coronel Aristi
Iiano RIamos.

Art. 2,0. - Esta lei
entrará em vigor na da
ta de sua publicação, re

vog,adas as disposições
em contrário.

IIIArt. 10. - Fica o Che
fe do Poder Executivo
Municipal autoriz,ado a

contrair no Banco do Es
tado de Santa Catar:na
S.A. empréstimo por an

tecipação de Receita ge
rada pelo Fundo de Par

ticip,ação dos JV\unicípios
no imposto sobre Circu

lação de Mercadorias até

o lim'te de c-s . . . . .

500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros).

Parágrafo único - Pa

ra os fins constantes nes-

1.e artigo fica o Chefe do
Poder Ez;c,ecutiv.o autori

zado a oferecer come ga-

o projeto de lei orig!
nário da presente foi en
caminhado a Câmara Mu

nicipal de Gaspar, pelo
prefeito Osvaldo Schnei
der, e aprovade em reu

mao extraordinária da
Câmar, Municipal no úl
timo dia 13 de janeiro,
por ent.ender a Câmara

Municipal de Gaspar, que
esse empréstimo pode ser

considerado corno uma

grande necessidade, uma

vez que _a Prefeitura Mu

nicipal tem urgentes com

promissos a saldar.

A PREFEITURA ALERTA:

NÃf) COMPRE LOTES DE TERRENOS SEM ANTE:;

SABER SE ELES ESTÃO LEGAIS NA PREFEITURA

Ba
·

rro Bela' Vista

Ganha Ia. Igreja
Tiveram Início os tra

ba�hos de construção da

primeira Igreja do Bair

ro Bela Vista. O início <de
ve-te ao gral,de resultado
obtido com a festa reali
za�fa na última semens

naquela local'idade. Os

c.inquientta e tres mil cru
zeiros que a festa apurou

iá foram aplicados em

terrenos e construções.
A Padroeira ê Imaculada
Conceição, a primeira i.

magem desta espécie no

\1ale do Itaiaí, vinda com

os limigrantes alemães,

por v:olta de 1820. Atual
mente es missas estão
sendo realizadas no 9al
pão, ,a cada terceiro de

mingo do mes às 09,30hs.

Catarinense' Realizou Baile
OI Catarinense de Belchior Baixo reaãzou sábado úttl

mo o seu tradicional baile social, O sucesso foi total

A animação agradou a tantos quantos estiveram pre

sentes ao acontecimento social. A nova dâretoria do Cata

rmense é quem nos próximos dias deverá determinar a da

ta para o pl'óxi�no bai!I'e. fefstivo, oca ião em que deverá tam

bém ser escolhido o ret da Botcha.

"

Fl(A· ÂSSI AJURA DA

6AIETl DO YlbE FONE 2253•
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TurbinaPágina. da

]URDINA &ONIRUA fMPR[SA
,

ESP[ClnlIZAOn [M UNDAS

Casamento casan.a
noiva ao altar. Vilmar

não se cansa de dizer que')
a nova vida ,a,o lado da Iza·
bel está ,ola. Par.abéns
VHmar e não mude de
idêia pelos próximos cem

o Vilmar Hoffman,
'1

gent-e nOSSílJ e que nos

apreelamos mu'to eenti-
nua muito empolgado
com ·a nOVra vida que está ,,'

levando desde o último
dla 9, quand:o Ievou sua

Na última quínta-feira, dando prosseguimento as gran
des jogadas que a Metalúrgica Turbína está realizando, foi
assinado um contrato de Prestação de Serviço, entre a Me
talúrgica 'Iurbíaa, como corrtratante e a CORiEMAQ, Co
mércío e Representações de Máquinas Ltda- representada
por seus diretores Olimpio dos Santos e Tolentino Addano,
cuja firma tomou-se responsável pelas Vendas da Turbina.
em um determinado território de nosso Estado, considerado
para efeito de Vendas como Zona Fechada, Sem dúvida al
guma uma grande contratação da Turbina, uma vez que a

Empresa Oontraaada. nos últimos meses de trabalhos pres
tados à Turbina, deu mostra de realmente entender de
venda de Máquinas,

anos.

A PREFEITURA_ALERTA:
NÃO COMPRE LOTES DE_TERRENOS SEM. ANTES

SABER SE ELES EStÃO LEGAIS.NA PREFEIJ"URA'

Turbina Precisa
PARA OCUPAR AS FUNÇÕES DE RECEPC�O

NISTA, COM BOA APARÊNCIA E QUE TE ,A
FACILIDADE DE CONTATOS COM O PUBLICO.
DIRIGIR-SE À METALURGICA, NA RODOVIA'

IJORGE LACERDA KM. 9.

Coitado do Rubens Des

champs: Anda numa fossas
tão grande, que se puxarem
a orelho dele, dá descarga,
É, o RJubens está amando
prá valer, quem será desta
vez? Eu não sei se é esse o

motivo mas que o moço vai
para o seminárlo {; claro que
vaí.

Ainda no mês de dezembro..
aprovettando as Férias Cole
tivas da Metalúl'gica Turbi
na o nosso companheree
Lourival, do. Ahnoxarífadu
colocou alianças na srta,
Lindomar Fumogaífí. ela é de
Itajaí. Lourival, esperamos os
doces.

c

Esta coluna, na medida do pessivel, estará .apresentando semanalmenra um·

componente da Administraqã,o da Metalúrgka Turbina. Hoje contamos com'
Ia simpática presença do, lotário Probst.

.'

O Probst, eu Tio Patinhas como os am,igos preferem chemá-le às vezes ini
dou na Turbina, come rcspcnsével pelo Departamento de Compras, e hoje
dado à necessidade de serviço Probst e o braço direito do Luiz Carlos Gerent
n.a contabilidade. E PO( falar em Probst, o moço parece qu.e está pretenden
do casar dentro de breves dias, tanto ê verdade 'que ele. tem feito muitas e

muli.tas pe·rguntas ao Vilmar: IIVil.mar, a vida de casado é boa?11
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•

tiverQuem mais

terá renda
A Prefeitura Municipal ele

Gaspar, recebeu na Federa
ção da Agricultura do Esta
(lo ele Santa Catarina, cor

respondencia onde estão in
serídas as Leis nvs. 6,178 e

6179,

Previdenciário para maiores
de setenta anos de idade e

para inválidos, e dá outras

providências.
I to quer dizer que: quem

tiver mais de setenta anos,
ou seja inválido, � não exer

ça atividade remunerada, P.

Dão tenha rendimento de

qualquer forma nem como

dependente; terá direito a

renda mensal vitalicia bem
cerno assistência médica nos

POI' er de grande interes
se, para os eventunis ben fi
dados, passaremos a divulgar
o resumo da Lei n, 6,179 de

11-12-711, que institui amparo

de 70

•

anos

da tenha exercido atividade
remunerada atualmente in
cluida no regime do I, N. P,
S. no mínimo 5 anos, CODse-

I
eutívos ou não,

5°. Prova de invalidez, após
o requerimento,

Para maiores in.forma('"õ�;:;
os interessados deverão diri
gir-se as agencias do I, N, P.
S, ou FUi:mURAL D

mensal vitalícia

s tgr
De Paulo Antônio dos Santos

Anexo HOTE,L PROGpESSO
O Ponto de Encontro preferido dos gasparen

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

Agua vo tou ao norma

As chuvas que cairam ultimamente sobre Gas
par vieram amenlzar sebremaneira a fah:J d.e água
na cidade. Muitos dos poços, como já h. viemos sali
.entado na últí1ma edição, iá estavam praticamente
vazios, agora voltando ae normal.

moldes da prestada aos de
mais beneficiários da PreVI
dência Social,

São exigidos os seguintes
requisitos, para quem queira
beneficiar-se de ta lei:

1°, Prova de Idade.
2°, Prova de estar em ina

tivídade;
3°, Prova de ter sido riliado

no I, N,P,S.. em qualquer
tempo durante 12 meses, pn
dendo sei' alternada; GU aín-

segunda feira dia 13 Lau
ro esteve em Indaial CD

nhecendo sua nova agê�
cia pois que a parfr de
agora êstará gerenciando
a. Daqui enviamos nossos

votos de pleno êxito em

sua nova cidade. Atual
mente a agência de Gas
par está sob direção do
ecenem'sta João Furla
ni.

I

..

e e xe

c

Lauro Muller, natural
de Rio do Sul, in "dou sua

carreira bancária na a

gência da cidade de ltu

por:anga (Capital da Ce
bola) na antiga firma ban
cária INCa (atual Bra
desce) nos idos de 1945.
Lauro fcou 24 anos no al
to Vale. Passou' 6 anos

em Gaspar, dir�9indo a

agência do Bradesco de
nC5, a cidade. Na última

No ultimo 'dia 14 a moçada toda esteve reun'da na resi

dência Amo Schmidt oportunidade em que um suculento

Caldo de Peixe foi oferecido a todos, pela Padaria Vanzuíta.

o Pescador foi Hélio Vanzuita e o Icaldo foi preparado
por Martinho Mondini.

Participaram da confraternização Antonio J. Rein rt,
Amo Vanzuita; Adilson de Oliveira; Wilson Vanzuita; Pau
lo Tureck ; José Vanzuita J1'.; José Costa; Mario Vanzuita:
Mario Spengler; Aristides Vanzuita; Celso Schmidt; Jo e

mar Beduschí: Aureo Pamptona, José dos Santos e não tal
íando os fotógrafos Ivo e Irivã.

a

n
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(AMPEONATo-rOCA NE6RA
No ul'tiJno domiugo, ou se

j�, 12-0h75, jogaram no Es
tádliO' Carlos Barbosa FO'n
tes. pela fase final do Cam

peonato Troféu Boca Negra,
as equipes do Palmeiras E,
C. do Gasparinho e Ponte
Preta F. C. da Rua Brusque.
A equipe do Palmeiras El. C.,
reabílítàndo-se do insucesso
anterior goleou a Ponte PI'e
ta F. C. 1'0'1' 5 x 1.
Já no pnímeiro tempo o

Palmeiras vencia por 4 x 1.
CO'm' gols de Escurinho 2,
Carneiro e Godoíredo, tendo

AggeO' marcado o tento que
seda o de honra da Ponte
Preta, Na fase final Carnei
]'0' aumentou para 5 x 1, li
quidando a sorte da partida,
O [uíz foi Maur! MarcO!)

Darôs (Garnzê) sendo auxí
Iíado nas laterais PO'r José
Testoni (Déde) e Jamil' da
Silva <Vida).

OI Palmeiras E, C. formou
com: AJãI'iO', Valmor Celso,
Agostânho e AIvir; Lorival e

Escurínho; Valdir; Oarneiro,
Godofredo e Giba,
A Ponte Preta F, C. ali

nhou: Marreco) Alvir, Luiz
Alberto. Nicácio e Carlos; Ti
te e Suca: Rogério, Itamar,
Ag'geo e Edêrico.
Na preliminar, a Portu

guesa. do Bairro Ooloninha,

P E

venceu ao E. O. Ponte Lusa

PO'r um a ZCI'O', gol de Pedri
nho,

AI situação das equipes fi
cou sendo a seguinte: Em ] °

está O' Ferroviárío, com O

PO'ntO' que jogará pelo empa
te contra a Ponte Preta, Em
2°. estão Palmeiras e Ponte
Preta com dois pontos perdi
dos,

A Ponte Preta para ter
chance, terá que marcar 7 a

zero no Ferroviárío, para
empatar em salóo de gols
com o Palmeiras: terá. que

marca 8 x C para ser cam

peão.
Para o Palmeiras a situa

ção já é diferente, ou seja,
bastará uma vitória da Pon
te Preta sobre O' Ferroviário,
para se sagra campeão.

HO'je será conhecido O'

Campeão e Vice·Campeão do

Campeonato "Troféu Boca

,Negra'" quando jogarão PO'n
te Preta F. C. e Ferrovíárío
F.C .. que Inieiarão O' eon

fronte com as seguintes for

mações: Ponte Preta: MaT
reooç 0arlos, Luiz. Alberto, Ni-

.•

lei E
•

o dínâmico titular da Prefeitura Municipal de Ilhota
em rápido contato a reportagem da Gazeta demonstrou o

seu interesse em dar atendimento pronto aos problemas
mais urgentes do seu município. Ricardo está prometendo
muito ainda em sua administração, conforme estaremos
mostrando no nosso próximo numero uma vez que o refe
rido prefeito estará sendo entrevistado,

Falando em Ricardo �eller. ele e seu secretário Evaris..

to Spenp;ler se encontram na capitaL do Estado resolvendo

importantes assuntos da municípajidade.

ciclo e Alvir - Suca e Ita
mar - Rogério, AggeO', Edé
l'ÍCO' e João, Carfos.
Ferroqiário: Panga, Cone,

Valério, Chico e João Koo1Jer
- A.ri e Flávio -- Adernar;.
Jorge, Nico e Antonio Ferrei
ra.

o Juíz será Mallri Marcos
Darós (Ganizé), auxiliadD

por Déde e Vida.

Na prelímínar, jogarão as

equipes do Palmeiras E. C� x

Portuguesa F. C.

(.rtL MfT GAROTO
A MAMAOEIRA
ve« DepOIS.

Catarinense
eleoeró diretoria

o Presidente do Catarinen
se de Belehíor Baixo está a

nuneíando para o prosamo
dia 26 a eleição da rieva di
retomo Quanto a DOtiCiaS
esp.ortivas relativas ao cata
rínense estaremos drvulgan-

do no próximo numero. Para
a eleição do dia 21j Sebastãão
Oliveu'a espera contar com

um grande numero de socíos
para votarem, na sede social;
no Salão Bento Garcia.

L n
GBSrn [ Sf
Desde de mil novecen

tos e sessenta e nove pro
gredindo e dando me

lhor atendimento.

Alfaiataria, Relojoa
ria, Eletro-Dome ticos e

Instalações em geral.

LOJA GASPA ENSE
de Pedro Zuchi - Rua
José Beduschi - E tra
da para Bru que.
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