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Queremos ajudar
Gaspar a crescer

Receba nossos corretores
E faça sua assinatura
Contamos com você.

Gaspar, domlnqc, 26 de [aneiro de 1975ANO I No.6

ordem e a

são fatores
na administração
eller em H ota

A dedicação,
onestida e,

a

s

o d;jn'âmico prefe'te do próspero município de Ilhota

está presente na edição de hoje, salientando a sua

constante preocupação em muito Fazer pelo municí-

�:Jilo que o esco\heu para prefeito. Pág. 3

�

, .

•

I
Publicamos nesta e

dição, detalhes do ado
dente que roubou a vida

_..., ....._,. de Braz RoncaglPo.
Pág. 8.

ua São osé
·

nterditada .

até quando? t�'\;;al.1ft1m
Pág. 2

•

I ose

Nesta edição, por intermédio de seu redator e

,..

colaborador advogado Pedro Madalena, a GAZE-
.

TA DO VALE presta uma merecida homenagem

.ao saudescMartin Moser.

Pág. 7.
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. Pág'na 2 GAZETA DO VALE

Rua São José
I ter d a ando

os gasparenses continuam sofrendo com o desvio do
transita da, rua São José para, rua Augusto Beduschi e.$.)o
ralíce Garcia transito este que para lá já está sendo 'feito
há aproximadamente um mês, não se concebendo portanto
a demora que está ocorrendo nos trabalhos de recuperação
do paralelepípedo da Rua São José. Como se sabe a referida
rua é uma das principais vias de escoamento do trânsito em

nossa cidade uma vez que todos os veículos �ão obrigados
a por ali passarem.

Isto quer dizer que parece estar havendo uma ra'ta de

atenção da Prefeitura para com os munícipea no que diz

'respeito a este caso.

Como bem dizia um motorista da Bahia que há vinte
dias por aqui passou e ontem voltou a fazê-lo: "Já ümag'na
ram se na) construcão da transamazônica (6.000 km) fossem
empregado os mesmos métodos da Rua São José.

Mas a par disso parece que a obra está chegando ao seu

término, motivo porque devemos esperar até os próximos
dias para ver se realmente a rua São José será liberada ao

trânsito pois se tal não acontecer os moradores das ruas ad

jacentes para as qua's o trânsito está sendo desviado aca

barão adoecendo de pó-Iuição,

,

e e

No próximo mês d�

março Gaspar estará vi-
. vendo o maior aconteci
mento fes�ivo até hoje
realizado na região, com
ia ,reaf:Jzação em nessa

;
comarca da primeira
Festa do Arroz de Gas

par, oportunidade em
,

que todos os produtores

de nOSSa região, bem co

mo dos municípios de.
Ilhota e Luis Alves terã:)

cportun'dade de mostrar
para toda Santa Catar1na

que Gaspar 'realmente é
um dos maiores produ
tores de arroz de nosso

Estado.
A G,azeta do Va�e já está

Aniversar""'ios
A Gazeta do Vale registra com satisfação, pa 'a a' pró-

xima sema a � data natalícia dos seguintes reitores:

Hoje, domingo - Dácio de Souza e Silva, em Poço Grande
Dia 27 - Tomaz Roncaglio. em Barracão
Naziuha Venhnini, em Poço Grande
Francisco Zuchi, na Rua B .usque-
Dia 29 4a. feira - Bruno dos Santos. na rua Brusque
JuJ�eta Ferreira Schrarnm, na Jorge La erda
Lídia Coradini, em Gasparínho
Ana Maria Zimermann, em Poço Grande
Dia trinta - 5a. feira. ..

Pedro Neusio França, em Ilhota
Silvestre Luis. em Gasparmho
Manuel P. da Silva Filho." em Poço Grande
Dia 31, 6a. feira,
Híldegard Alf'arth, em Gaspar AltOo
Ricardo Wil), em Gaspar Alto
Alvino Schmitz. em Poço Grande.

, .

Aos aniversariantes da próxíma semana a Gazeta do
Vale envia votos de muitas felicidades junto a seus íamilía
].'es e amigo .

D,omingo, 26/01/75

Carteiras de Identidade

Agradeclmen o

Marcos Schramm infor
mou a reportagem que o a

tendimento aos interessados
na obtenção da carteira de
identidade continua sendo
feito normalmente no pe-

, riodo da manhã uma vez que
para o próximo mês de feve
reiro o atendimento deverá

ser melhorado, tendo em vj�
ta que o servico já poderá.
contar com a éolaboração de,

Hilário Schmidt que no mo

mento se encontra em Flo

rianópolis realizando um,

estágio profisstonaJ, =. ?e
partamento de polIcIa CIen-

tífica.

A farrJlla Spengler, ainda consternada com 00 seu sem

pre lembrado espose pai sogro e avô FRANCISCO SPENGLER
vem por nosso intermédio agradecer parentes. amigos e ao

povo gasparense em geral, pejas palavras confortadoras, co
rôas, flôres e orações que acornpanhaeam o extinto até sua

ultima morada.
Nesta oportunidade convida parentes e amigos para

assistirem a missa de sétimo dia no próxímo dia 28 as 19

horas na Igreja Matriz de 8.10 Pedro Apósto�o.
POor mais este ato de fé cristã, os agradecimentos da fa-

Iruilia ora enlutada.

r r
'�t

o
constituindo uma cernis

são que será encarregada
da erganizeçãe da referi
da Festa uma vez que di
versos accntecimentos de
verão marcar o seu de
senrolar como seja a pre
sença do Secretárío da

Agricultura e mesmo do
futuro gover:1ador do
Estado, Anton'o Carlos
Konder Reis que iá rece

beu convite nesse senti
do.

Dentre outros pontos
importantes podemos ci
tar '0 grandioso desfile de
carros alegóricos, com

referencia ao cultive do
arroz -ae longo da Rua A
ris+lano Ramos, o chur
rascC? com a parficipáção
de todos os arrozeiros e a

eleição da rainha da pri
meira fe·sta do Arroz d:"
Comarca de Gaspar, com
particip.açã,o de nhota e

Luls Alves que desde iá,

r

e
estão preparando suas

pessfves candidatas ao

título d,e rainha. A Gaze
ta do Vale por esse moti
vo está aceitaedo s1l1ges
tão dos próprios planta
dores de arroz para .algu
ma idéia referente a Fes
�laJ ,bast:itndb para ihs/1,)
procurarem o Escritório
da Gazeta ou o telefone
2253 em Gaspar.

ti OGK
apresenta para dOomingo.

às 4.3(t - 7 e 9 horas,

QUE ASSIM SEJA ..

TRINITY
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A dedicação,
a ordem e a

ODes la\ e,
,.".,

sao fát r s

na a i istração

faço OOe11'os, etc... sempre
ao lado deles, pois só assim
estarei vaãorâzando real
mente o trabalho deles e o

meu.

g
I er e

dustrias por aqui são mui
to renltnidas.

oa

Gazeta - e a Biblioteca
Municipal de ilhota como

vai?

Ricardo - A frequência
agora é muito, grande desde

que ela finalmente agora
está aberta ao público. In

clusive nossa biblioteca está
recebendo gente de Blume
nau Gaspar e Itajaí para
consultas, uma vez que o

pessoal além de um passeio,
aqui encontra as mais dífe
rentes obras para consulta e

isso nos enche de satisfacão

poís assim estamos' vendo
mais um nosso esforço al
tamente compensado, com a

presença da moçada que a

qui vem fazer pesquisas.

Gazeta - Mais algum as

sunto o sr· gostaria de abor
dali?'
Ricardo - Apenas agra

decer a Gazeta do Vale pela
'oportunidade que me deu de
falaI' a todos os meus muní
cipes e expressar aqui o meu
reconhecimento pelo grande
apoio que tenho recebido

'por parte do DER de Brus

que na pessoa de seu titula:
Dr. Miranda.

ar

Gazeta - Falando em In
dústrias sr, Ricardo K.oeller o
sr. já tem proposta de algu
ma indústria para instalação
imediata aqui em Ilhota'?

Ricardo - Sim, havia uma

proposta da Cía. Hering e de
uma Sociedade Beneficíadora
de Madeiras de Rio do Sul,
mas acreditamos que se as

propostas persistirem devere
mos instalar ambas. pois
Ilhota para crescer mais rá
pido necessita de Indústrias.
Gazeta - Sr. Prefeito quais
os planos mais urgentes de
realizações da prefeitura para
os próximos meses?

Ricardo - Para este ano

diversos assuntos estarão na

pauta dos meus trabalhos '3.

frente do município, como

porexemplo a Eletrificação
Rural, já em fase de Q'lmplan
tação; uma vez que para fe
vereiro ainda a eletríficacão
rural estará beneficiando
Boa Vista e Minas, com tra
balhos em fase de acaba
men. Outra realização que
pode ser considerada ímpor
tante diz respeito a aquisição
de um trator esteira para ter
raplenagem. Calçamento e

alargamento da rua Medes
to Vargas. Alargamento na

\
I

o dlin'âmico prefeito do prospere município de Ilhota
está presente na edição de hoje, salientando a sua

constante preocupação em muito fazer pelo municí-

p�o que o escolheu palr;a prefeito. )

Gazeta - Sr. Prefeito em

relação aos anos anteriores
como está agora a Prefeitura
de Ilhota.

Ricardo - Eu poderia tra
duzir a sibuacão em núme
ros, assim daria a todos uma

visão mais ampla da situação
observe-se que a arrecadação
efetiva do município em 1973
foi de Cr$ 712.827,48 já em

1974 tornos para C�S .: ....
881.916,36 e 75 está arcada a

•

arrecadação para Cr$ -.. ..

,

1.08,0.000,00. isto querendo
dizer que a nossa Prefeitura
se encontra em situação pri-
vilegiada. I I .l t

Gazeta - ,O Sr. nesta se

gunda feira deveri estar via
jando para Brasilia, poderá
nos adiantar qual o motivo

, de sua viagem.

Ricardo - Em Brasília no

próximo dia 27 estarei tra
tando junto ao governo fede
ral, de assuntos relacionados
a doação de uma faixa de ter
ra doada ao nosso município
pelo Estado, em cuja terra
devemos construir o Sindica
to Rural de Ilhota. A nova

Prefeitura Municipal e doar
uma outra parte para cons

trução de Indústrias. abrindo
dessa maneira um campo de
trabalho mais amplo ao nos

so povo, uma vez que as- ín-

Estrada de Boa Vista e do
Baú.

Gazeta - E o Maquinário
da Prefeitura. qual a situa

ção?

Ricardo -"A Prefeitura de
Ilhota dispõe de 2 caminhões
Chevrolet uma caminhonete
C-10 paga a vista, sem contar
a reforma de 2 caminhões
velhos além de urna motoni
veladora e uma carregadeira.

Gazeta - Prefeito Ricar
do lRbeller o seu bom relacio
namento par com os seus o

perários prende-se ao fato do
sr. Trabalhar junto com eles
em qualquer obra. Isso é ver-
dade?

Ricardo - Realmente eu

dou uma importância mui
to grande aos meus operá
rios ,tanto que eu só estou
em meu gabinete quando se

torna necessário, caso contrá
rio estou em alguma obra e

nos próximos dias' haverá
uma portaria municipal es

tabelecendo apenas dois
€lias da semana para atendi
menta na Prefeitura, fora
disso esta:rei sempre fora

dela trabalhando ao lado do
meu pessoal. �u tiro madei
ra no campo com êlea diri
jo caminhão, trator mesmo

ensinando novos tratoristas,
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Consu tório .J
Dr. Pedro Madalena tadvogado)

EXTINÇÁO DO DiESCOINTO DO APOSENTADO

( (previdência)

o desconto da contribuicâo nos vencimentos dos aposen
tados e pensionistas do INPS será extinto, segundo ariun
ciou o Ministro da Previdência e Assístência Social.

O'Mínistro anunciou a decisão ao comentar o discurso
do Senador Franco Montara, segundo o qual o partido opo
sicionista "lutará", em 1975\ pela correção de lastimáveis
retrocessos no sistema previdenciário, imposto pela alteração
da Lei Orgânica da Previdência Social". Revelou que nem

tudo o que foi proposto pelo parlamentar paulista poderá ser

corrigido, sendo certa, porém, a extinção do desconto nos

vencimentos de aposentados e pencionistas.

ESPIRITO DE NATAL FAZ JUIZ PERDOAR PAI E FILHO

(jUl'ispl'udência)

Sensjbili,zado pelo espírito do Natal, o juiz Simão Fer
nandes da Cunha, da la. Vara Criminal de Anápona Goiás,
mesmo reconhecendo os réus como culpados, absolveu G.
G. e seu filho A. G., acusados de emitir duplicatas frias no

valor de Cr$ 226 mil. \Na sua sentença, o juiz justifica a de-
cisão lembrando que "Natal amor, paz e perdão" ,

O processo contra G. G. e A. G. vinha tramitàndo na

Justiça desde 1972, sendo a denúncia feita pelo promotor
Sebastião Alves da Costa, com base na acusação do Banco
Brasileiro de Descontos- agência de Anápolís, que descon
tou os titulas.

Na sua sentença, o' juiz diz que "expedir duplicata que
não corresponde à venda efetiva de mercadorias, entregue
real ou símbólícamente com a fatura respectiva. é crime pre
visto no Código Penal. A prova produzida nos autos sem

dúvida, nos leva a crer que tenham os réus praticado o de
lito apontado na denúncia.

Entretanto; na véspera de Natal. data máxima da CRIS'
trANDADEj quero, como juiz cristão. em nome da Justiça
que tenho o dever de administrar, perdoar os acusados, pai
e filho. prim-ários, e de bons antecedentes". Concluindo a

sentença o Juiz Fernandes da, Cunha assinala que "se tí-,
vessem sido julgados antes, mesmo que condenados à pena
má.xJi!lla (três anos de detenção), agora seriam perdoados
p�lo indulto presidencial. É isso que a 'HlJlI4A'NIDADE' p e

cisa. Sem custas". (Tribuna da Justiça, São Paulo, 15/1/17'5,
pág.2).. ;

Pl"Of.es-sor PAROGÉ

AQUARIO - Terá rela
cionamento com pessoas da
alta sociedade. No amor te
nha muita cautela. ao con

trario romperá com a ama

da.

PEIXES - Não faca tra
balhos que não sejam de
sua vontade, pois poderá a

contecer algo grave. AginH\
do com paciência seu amor

estará seguro.

ARIES - Semana ótima
para fazer novas amizades,
Cuidado se não 1" sal' carí- �
'nho com sua namoraé= pois,
ela nada desconfia de você.

TOURO - Não 'exagere
na comida. pois acabará
tendo uma leve congestão.
No amor corre tudo as mil
maravilhas.

GEMEOS - Semana exce

lente para tratar de assu

tos pessoais e ficar tranqui
lo com sua namorada que o

ama realmente.

CANCER - Serja ótimo
consultar um médico talvez
tenha uma doença que nem

mesmo você saíba. Vã. ao

encontro de sua amada pois
ela esta, ancíosa para vê-lo.

--

ESCORPIÃO - Não ligue
para promessas, Iembre-se

que muitos são os que pro
metem e não cumprem. No

Amor tudo correrá as mil

maarvifhas.

o

LEÃO - É bom descan
sar um pouco, pois confusas
idéias estão na sua cabeça.
Seu romance está como um

mar de rosas.

VIRGEM - Semana óti
ma para tratar de assuntos
(inance�rtJs'. No amor cerna
ml_tma,lmente.

LIBRA - É bom mudar
de clima, pois sen tír-se-a
melhor. No amor melnoj

. que esse não há.

s'AGiTARIO Se puder
faça investimentos em ter
ras pois lhe trarão bons lu
cros. Com cautela conseo'ui--. l:>
ra reconqUIstar seu amor.

. C�PRICORNIO - Se for
vl�Jar esta semana tenh""
CUIdado poderá ser assalt��do ou ocorrerá um acident� mas no amor corre como
se fosse o rneínor do mundo

o PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

,
r ,

Rua Itai,aí 1691 - Tel. 22-1457 - Blumenau - Painéis - Cartazes em Santa Catarina
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Poço Graij'de
,/

F'Q,odoS
, '

,

A 'Preféitu'l�a Mm\}lÍ.cípal de Gaspar, esteve du
rante vários meses trabalhando na estrada de Poço
Gtande Fundos. Naquela localidade foi feita uma

�'Ü�al rc�ificação e alargamento da via de acesso ro

doviário, se encontrando agora as obras em fase de
conclusão, com o final previsto para dentro dos pró
IDmOS trinta dias. Com os melhoramentos introduzi
dos naquela região, haverá condições de maior efi
ciência nas linhas de ônlibt;" que servem a região.

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 cOlisJa que a LlDER faz.

PEIXES - FRANGOS - COSTELAS - LOMBI�

NHOS - CHURRASCOS - lIN@;UICINHAS -
.

ESPETO CORRIDO.

BA ESTAU ANTE
BEBIDAS EM GERAL

-

Página 5

Diretório �a nRfNA Propõe:
.

"Novu
.

Colégio frei o�Dfre�
O Diretorio Mun'icipal

da Aliança Renovadora
Nacional em Gaspar, na

pessoa de seu presidente,
Sany Donald da Silva, a
caba de remeter ao gov_,
eleito de Santa Catarina,
Anton!o Carlos Konder
Reis, um questionárió
contendo importantes rei

vindicações para melho
ramentos no município
de Gaspar, para que seja
incluido no plano de go
verno do fuluro governa
dor de nosso Estado.

redovia Gaspar-Brusque,
(de.nominada Rodovia

Ivo Silveira); Complemen
tação do desvio do trân
sit,o pesado; endossando
a construção da BR-470
que ligaS lumenau- ave

gantes e que servirá se

bremaneira ao município
de Gaspar,

Setor Educação

O,entre os diversos se

tores pBra os quais foi
solicitado apoio pelo ques
tionário do Diretório lo
cai da Arena, destacamos
os seguintes, ccnsidera
dos pelo presidente Sany
da Silv.a, como os mais,

importantes para o nosso

município que .aos pou
cos começa a ocupar lu
gar de verdadeiro desta
que no cenário estadual:

Setor Rodoviário

Reforçando a proposta
de asfalt.amento para a

A PREFEITURA ALERTA:
I

,NÃO COMPRE LOTES DE TERRENOS SEM ANTES
, ,.

'SABER SE ELES E.�TÃO.LEGAIS NA PREFEITURA,. .

de Cipriani & De Pim

Aceita encomendas para fede e qualquer tipo
de festas.

-

Fone: 2018 - ex Postal 61

Redevía Jorge Lacerda, 51

GAS'PAR - se.

Saliente-se este item
como um dos .mais im or

tantes do questinérie que
a Arena de Gaspar apre
sentou ao Governador e

leito, pois solicita a cons

trução do novo CQlêgio
Frei GoClofredo, com ca

",acidade para a rigar
um numero bem ma icr
de alunos,dado ao verti

ginoso credmento da ci

dade; Reforma em Diver
sas escolas de nossa re

gião, como ê o caso da
Escola Básioa Professor
Honório Mir,and,:l; Cons

trução do Giná�io de Es

portes; Construção do
Novo Forum; Remodela
ção da sede da Del� era

de Polícia e outros.

Cade'ir,as de 'ferro, Portões e vários artigos

em ferro, soldas em geral.

Sarralheria VemDlh

Rua Itàjaí, em frente ao Bar do Nino.
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timos tempos, trata-se da

fu,ndição de Ferro Guza,.
Nod1ular e Metais não

Ferrosos. De parabens
seus diretores, mormen-.

te agor·a às portas da

Exportação.

Aniversariantes Turbina
Dia 220 Oné]io da Sil

va e Rui Aloisio Schramm,
Aos dois os nossos para
béns.

que ele desconfiou que
realmente não estava
conversando com o Jor

ge mas sim com o solda-
.

do. Aí não teve outro re

médio, saiu de costas prâ e

dizer que estava entran-
do. - �

rá da Turbina a mals mo

derna de Sul.

A i'nstalação da fundi

ção própria ê sem dúvi
da alguma ,a maior con

quísta da Turbina dos úl-

Na última semana os

seguintes funcionários
estiveram de aniversário:

Tenente Orlando, chefe
do Departamento Pessoal.

.
O Luiz então bateu nas

costas do soldado e come

çou a dar explicações so

bre Notas Físeais. Coita
do do Luiz, o soldado nem
dava a mínima e foi ai

Bar Progresso Ltda.
De Paulo An,tônio dos Santos

Anexo HOTEL PROGRESSO

BAR E HOTEL PROGRESSO

Rua 'Aristiliano Ramos- 29'8 - fone 2167

o Ponto de Encontro preferido dos gasparen,ses. Agora com Hotel c/4 aparta,mentos e 11 quar

tos para melhor servir os visitantes e assim dando a Gaspar mais um estabelecimento hoteleiro.

Pagina da

Turbina

�a 1 a Será �as Mais Mo�er as�i
_. •

A Metalúrgica Turbina
de Gaspar acaba de re

solver um dos problemas
que meis afligia, pois den
tro de muito breve esta

rá montando sua própria

fundição o que lhe dará
condições a urna super
produção. A ref.erida

fundição esflará empre
gando uma têcnica atê

então nunca utilizade na

Amêrica do Sul" e que fa-

Acaba de ser 'contrato pela Metalúrgica Turbina
o Instrutor Técnico em Metalurgia e Mecânica sr. '

Henrique.Georg. O Henrique dentro de breves dias

iesuará integrando a família Turbina, enriquecendo
assim cada vez miais o nosso quadro de funcionários'.

FOFOCAS

O Luiz Carlos Gerent
,anda tão encucado, en

volto nos números de sua

contabilidade, que outro
dia no escritório encon

trou no Dpto. Pessoal on
de se encontrava um sol-.
dado conversando com o
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Gas�ar �er�e um �ran�e alDi�o: Martin Maser
Pedro Madalena

Procurado por uma serre
de amigos de Martn Moser,
me pediram para, através da
"Gazeta do Va'e" fazer pu
blicamente uma mensagem
de pesar peja morte do ami
go que foi tragado pelas á-

guas do Rio Itapocu. de Bar
ra Velha.

Martin 'era filho de João
Moser e residia j untamente
com sua família na localida
de de Gaspar Grande. Era

',.casado, possuía do s fllhos c

Aconteceu ontem o enlace matrimonial de Irineu Isen
see e Adelaide Matilde Schramm.

Ele filho do casal Bonifácio e Margarida Isensee, resí
dente em Gaspar Grande.

Ela filha do casal Hilário Francisco e Luiz Schramm
residentes em Poço Grande.

A cerimônia religiosa teve lugar na Matriz ce São Pe
dro Apóstolo e os noivos recebem de seus fam'Iiares e da
GAZETA DO VALE os votos de perenes felicidades.

o Tupi de Gaspar vai dar
início as suas at'vidade es

portívas e sociais relativas
ao ano de 19� 5, dentro dos

]JTóxünos dias, quando deve
Tá estar formando UMR equí
:pe totalmente arnadora

.
e

principalmente criando uma

:possível escoünha de fute
bol para a garotada de Gas

par. Segundo seu presiden te

Sany da Silva. está nos pla
nos da agremiação para este
ano a contratação de um téc
nico de futebol para prepara
ção do time principal e mes

mo para a orientação da ga
rotada.

No próximo dia 16 de feve
reiro haverá um torneio den
te de leite, do qual partíci-

era exímio plantador de ar

roz.

Gozava de um grande pres
tígio junto aos colegas e

companheiros prrncípalmen
te, aqui no centro da cida
de onde faziam com fre-

quência, churrascaria e caldo
de peixe.
Assim sendo, a maíoría dos

amigos, prinoipatmente, Ni
valdo Scotini Elpícdo Zuchi.
Martinho Mondini e eu pes
soalmente, enviam à familia
enlutada suas condolêneías.

G sparense pre ara

a ancete
A reportagem da Gazeta

do Vale conversou 6a· feira

•

parão representacões de Gas
par, Blurnenau e Brusque. O
Tupi estará presente.

Ainda relativo as realiza
ções do Tupi no ano de 1975
salien te-se a sempre preocu
pação de seu presidente no

que diz. respeito a remodela
ção da Praça de Esportes
Carlos Bar bosa Fonte.

(

última com Célio Bornhau
sen, presidente do Gasparen
S(I oportunidade em que fi
camos sabendo que na cons
tante preocupação daquela
Díretoría. em cons�rvar e a

cima de tudo aumentar o pa
trimônío do clube, o investi
men to com o mesmo no ano
de 1974 foi da ordem de CY$
82.600,00, estando a D'reto
ria ultimando os preparati
vos do balancete rara poste
rior distribuição aos SlS. só
cios como aconteceu no ano
anterior. Segundo Célio Bor
nhausen. na última semana
a diretoria recebeu a Planta
relativa aos primeiros 150
metros de área coberta, para
uso dos S1'S. sócios. l'.':a:;ore
detalhes no próximo nume
ro.

OJn
CnSrnRfNSf
Desde de mil novece -

tos e sessenta e nove pro
gredindo e dando me

lhor atendimento.

Alfaiataria, Relojoa
ria, Eletro-Domesticos e

Instalações em geral.

LOJA GASPARENS
de Pedro Zuchí - Ru
José Beduschi - Estra
da para Brusque.

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



lrágico
o Departamen to de Re

portagem da "Gazetal do Va
le' tomou conhecimento de
um trágico acidente ocorrido
dia 18 do corrente, no cruza

mento das ruas 7' de Setem
bro e final da Barào do Rio
Branco ,em Gaspar.

Pág.8.
No acidente foi ceifada a

vida de Braz Roncaglio, na

tural de Barracão e recente
mente residia no Bairro Gar-

e
Já está empolgando as mo

ças de nossa região, o con

curso para e'eger a rainha
da Festa do Arroz que a Ga
zeta vai promover.

Acident'e
cia, em Blumenau. Na opor
tunidade dirigia um Corcel
ano 70, com placas '{IJ 0369.

O ouzro veilcuão envÜ'l\'iidOl
no acidente era uma Camio
nete Internacional} ano' 57,
com placas BL 5041, no mo

mento (lJi!rigidla por Danief
'I'onícllí, residente ii. Rua São
José. em Gaspar.

A ocorrência policial foi a
tendida pelo Soldado Couto.

so que nos próximos dias es

tará visitando todos os arro

zeiros para que eles então
inscrevam suas candidatas
ao titulo.

. Carlos Alberto
. Outra dos Santos

remos avisar a todas as que

desejam participar, para que
aguardem a visita da comis
são organizadora do concur-

Registrou-se ontem o enlace matrimonial dos jovens
Carlos Alberto Dutra dos Santos e Solange Maria Lauth.

A Exatoría Estadual sede
de Gaspar está chamando a

atenção dos srs. propríetários
de veículos para o prazo de

emplacamento para os vel-
calos cem final um, pois os

mesmos deverão ser empla
cados impreterivelmente até
o dia 31 de janeiro- Caso não
seja feito o competente em-

As cerímônias religiosas aconteceram na Igreja Matriz
de Indaial às 18:30 horas.

Dr. Carlos Alberto é odontologista e presta seus servi

�10S profissionais em nossa cídade, atendendo no posto de
saúde local bem como em seu consultório particular.

Ao amigo Carlos Alberto e So.lange Maria os cumpri
mentos da GAZETA DO VALE.

I

,

a �a Ia. festa �o a OIa
A Gazeta do Vale já foi

procurada por diversas se

nhoritas que desejavam se

inscrever para participar do
concurso motivo porque que-

João Marcelino de Souza,
chefe da Unidade Municipal
de Cadastramento do INCRA
está comunicando aos inte
ressados que no próximo dia
2 de fevereiro encerra-se (J

Cbedecendo uma orientacão <lo Diretório Rezíonal da
Arena, o Presídente do Dirct5;·jo local Sany Donald da Sil
va esteve na i ltima semana em contato com Henrique Des

champs presidente do Diretól;o do MnB local. oportunída
de em que manifesto ao líder emedebísta a determinação
que diz respeito ao MnB de Gaspar no presente ano de 1975
poder participar da mesa Diretora (la Câmara Municipal.

P9rluguesa .f. C. Cunlinuli Inv!cta
Dando continuidad.e a uma sérle de amistosos,

a equipe da PortugueslEl F .C. do Bairro Coloninha,
dirigida por O�,R BARNI, continua invicta.

No último domingo a Portuguesa--empatou em

3x3 com o Palmeiras E.C. do Gasparinho, 20. colo
cado do Campeonato Troféu Boca Negra.

inal Um

prazo de Cadastro da Cíbra
zen Companhia Brasiletra de
Armazenamento. Portanto os

interessados deverão apanhar
os formulários e manuais de
preenchimento na UMC.

plaeamento em tempo há
bil. haverá ums, multa que

. equivale ao maior salário
mmimo do país.

Também os .carros novos

que não forem emplacados
5 dias após a retirada da. no..

ta estarão sujeitos a mesma

multa.

Nossos CorretoresReceba
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