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Queremos ajudar
Gaspar a crescer

Receba nossos corretores
E faca sua assinatura
Contámos com você,

ANO I GAS'PAR, domingo, 9 defevereiro de 1975 No. a

,

03·
N'est,a edição a G.azeta ouviu o

Fre:j Gereldo Freiberqer, vigário &a
Paróqu1;a de São Pedro Apóstolo.
Com sua peculiar simpatia Frei Geraldo
respondeu a todas as perguntas, salient.ando
�st),np.r,e' o 'seu desejo de ver Gas�lilr
crescer cada vez mais. Página 3.

rei Geraldo Freiberge :

c i o no futuro d� G· spar.
ua ..ituaçã �eográfc

r'e ei o i a do
Ilhota

•

ai

continuar crescendo

Belcnior Alio Ouer SolUCãO
Para o Calcamento

Moradores de Belchior Alto estão reclaman
do que a Preteítura já devia ter prestaé. maiore
e elareeimentos de como procederem 1 ara provi
denciar o calçamento na rua principal daquela

- localidade.

Página 5,

DR. FULVIO PRETTI DE VOLTA
n·epois de um merecido

período de férias está de volta
às suas funções o

magistrado
FUlvio Pretti, que em

próxima oportunidade
estará participando
em Conversa com

o leitor:

Consultório' .1 ríe:co
o interesse dos gasparenses por esta coluna

prende-se ao fato dos leitores escreverem para o
Dr. '-pedro Madalena, aos cuidados da Gazeta,
sobre qualquer problema de ordem jurídica, que
a resposta será gratuita.

'Página; 4,

Regressando de Brasilia, onde
reivindicou benefícios ao município
de Ilhota, o Prefeito Ricardo Koel
ler está confiante de que o seu mu- e
nicípio agora como nunca tem condi
'ções de prosperar. Pág" 8.

t

a
,

agua

o que pretende o'

Clube Atlético Tupy nesta

75; S'any conta
na página 2 para o

nosso repórter Evilásio
da Silva.

o que aconteceu n� prí
meira reunião da camara

municipal de Gaspar, refe
rente ao ano de 1975 está'
contado na página 2 desta
Edição.

Página 3

Moradores da R. Itajaí pagaram
ainda não chegou

SAMAE responde na pág.5.

/
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Municipal de� .Gaspar:
gratuJou-se, em especia!, c?�
o vereador An tonio Díonísío

SabeI pelo esforço e dedica

ção dispensados durante sua

gestão de Presidente.

InforInativo a Câmara
Re'nícíando as atividades

do exercício legislativo de
1975, esteve reunida na últi
ma terça-feira a Câmara Mu
nicípad

�

de Gaspar, para ete
.ger e empossar a nova Mesa
Diretora, que. conduzirá os

trabalhos da Casa no biênio
1975/76. Com a presença de
todos os vereadores, deu-se a

votação secreta, ficando a no
va Mesa assim constituída:
Presidente, Henrique José

dos Santos (Arena): Vice
Presidente, Henrique Des

champs CMDB)I. 10 Secretá
rio Celso Hub.er (Arena): 2°
SeC'l"etário, Antonio Nelson
Hostins (MDE).

José dos Santos deixou a pa
lavra livre, da qual fizeram
uso os vereadores Henrique
Deschamps, Osvaldo Poffo.,
Antonio Nelson Hostihs e

Celso Huber, para ressaltar a

atuante participação do ex

Presidente Antonio Dionísio
SabeI e para d =ejar ao Pre
sidente e'eito uma f'el'z e pro
Iícua gestão. Em seguida ma

nifestou-se o vereador Anto
nio Díonisio SabeI, agrade
cendo a compreensão e cola

boração com que sempre fo
ram norteados os trabalhos
legislativos quando Presiden
te, e.parabenízando-se com os
novos membros da Mesa de
sejando-lhes fellc'dade. Para
encerrar a reumao, fez uso
da palavra o Presiderr/s Hen
rique José dos Santos, agra-

decendo a· confiança em seu

nome depos'tada, dizendo que
conduzirá os trabalhos !egis
latívos, digna e Iea'rnente
neste próximo período. Cdn-

volta à ooa

P /Evilásio �;�'h Silva

Depois de um longo
período de inatividade o

Clube Atlético Tupy pa..,
ra gaudio de sua gran
diosa torcida vo�tará este

ano com sua equipe de
futebol amadora.

Em palestra que man ..

tivemos no decorrer da
semana com o presiden
te Alvi Verde Sany 00-
nald da Silva, fomos in
formados que o �ndio Gas

parense para gaucJ/o de
sua torcida, volt.ará a to

na no ano de Jt5, CO�UIél
I

equipe de titulares, aspi-
rantes e inclusive com

dentes de leite; pois para
tanto seu presidente não
)está me�indo esforços ,a'

.

fim de que ccns'ga um

técnico para dirigir estas

equipes e possa represen
tar Gaspar condigname-n
te no desperto do Vaf,e

porque não dl�zer em San- .

ta Catarina.
N::I mesma oportunida

de Sany falou que para
que tudo isso aconteça
precisa em primeiro lu

gar, do apoie dos iogado
res e de todos os torcedo
res do Clube Atlético Tu

py, pois toJps devem sa

ber muito bem qv.e dirl':gir
uma equipe de prestigio

internacional como ê i!l

do Tupy e não contar com
o povo de Gaspar, difl
cilmente poderei cumprir
m'nha missãc. Por outro
lado Sany também nos

adiantou que o Tupy no

decorrer do mes de feve
reiro irá única e exclusi
vamentet cuidar de seu

patrimônio, ou seja: tons
trução da cerca nos fun
dos �o estádio, pintura do
alambrado, e principal.
mente a reforma da sede
social. Como vemos as

intenções do Presidente
alvi verde são as melho
res pcssívels nos restando
fãe somente . dar o apoio
necessário a fim de que
mu'ito em breve possamos
ter em Gaspar bons espe
tácuf.os de futebol, ois ê
isre que estamos prec'san
do a fim de que Gaspar
volte ,a se projetar entre
um dos grandes . rnunicí
pr,os que praticam o es,.

porte amador. Ao ilustre
amigo S,any lembramos
que ,a Gazeta do V,are fi�
ca a seu inteiro dispor,
como também das demais
equipes do futebol ama

dor de nossa cidade, para
assim colebcrar cOm o

esporte de nossa terra.

Tendo a nova Mesa Direto
Ia assum'do as suas funções.
o Presidente eleito Henrique

o Dia de do Cristãot�pOllSO
"Seis dias tr,abalharás e

farás tôda a tua obra".
No domingo tudo parece

diferente. As cidades dormem
até que o Sol as aqueça.
Guardam silêncio as fábricas,
mantém-se mudo o coznér
cio; e o povo, em seus trates
de _e-ala, disnõe-se trancuíla
mente a Í!' em busca dos lu.
,eares de recreio ou de culto.
Milhares e milhões o fazem
pór meti'vos relízíosos. crendo
cumprir um dever cristão, Es
.sas pessoas fícartam SU1'P!·e·
endidas �e deseob-éssem que,
se Jesus Cristo, 00 natriarcas,
os profetas e apóstolos se a

chassem hoje entre nós, des
cansariam no. dia anterior,
visto as Sagradas Escrituras
não conhecerem outro' dia de
repouso e culto nara' os ado
radores do !'c'2PS verdsrtetro,
senão o sétimo dia, o sábado.

Di� o Iivro de Gênesis. cap.'
2, VS. 1-3: "<Assim os céus, e

'

a Terra e todo o seu 'exército
foram acabados. E havendo
Deus acabado no dia sétimo ai
Sua obra, que tinha feito,
descansou no sétimo dia de
tôda a Sua obra, uue tinha
fe;tn. E abeneoon Deus o dia
sétimo, e o santificou; 11.01'
oue nP1e descansou 'de tiida a
Sua obra, Que Deús criara e

fizera ". Procedamos·.a um

cl'ida.doso estudo dos fatos da
criação.
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Frei Geraldo Freiberlje ..:

Acred,ito no futuro de ,Gaspar.
$ua situaçGo geográfica é boa

� I

Nesta Edição ouvimos o Frei Geraldo Freiber-

ger, vigário da Paróquia de São Pedro Apóstolo.

Com sua peculiar simpatia 'frei Geraldo respondeu

a todas as perguntas; salientando sempre seu dese

jo de ver: G,aspar crescer cada vez mais.

Com satisfação respondo ao

questionário que me foi a

presentado pa'a "GAZETA.
DO VALE".

. O sr. é natural de onde?

Sou natural de Jaraguá do

Su� ', SC.

Está em Gaspar desde
quando?

Estou em Gaspar desde ie
'vereíro de 19171, este mês, por
'tanto éompleto quatro (4) a

nos de moradia em Gaspar.

Fez o seminário onde?

Cursei o seminário nas se

guintes localidades: Rodeio,
SC - dois (2) anos; Rio Nt7

-gro, PR - dois (2) anos; A

gudos, SP - cinco (5) anos.

, � Curso de filosofia em Curi
tiba PR; Curso de Teologia
em Petrópolis RJ' e Rio de
Janeiro GB.

Para os jovens que preten
dem ingressar na vida reli

giosa o sr. daria algum con

selho?

Os jovens que desejam in

gressar na vida reügtosa a

conselho que. procurem um

sacerdote ou religioso para
expor seu desejo, pois assim
poderão ser encaminhados na
vida e tomar uma decisão a

certada 'para o futuro. Cada.

jovem tem uma vocação na

vida. o que ele deve fazer é

procurar acertar a. \foc'ação

para a quaã é chamado, pois
só poderá ser feliz na vida se

seguir a vocação para a qual
foi chamado" porísso é ne

cesf-·.-:::b que procure um bom
orientador, seja padre, reli
giosa, pai ou mãe" pàra po
der conhecer com mais cla
reza o caminho que deverá
seguir. IEm nossa paróquia te
mos um clube vocacional que
visa orientar os Jovens em

sua vocação seja qual for.
Este clube se reúne semanal
mente para reflexão e estudo
como também para preparar
a liturgia da missa dos sába
dos à noite.

Gaspar está reclamando
uma nOIVa pintura para a

torre da Ig-reja, o que o sr.c

diz disso?

Concordo plenamente com

os que reclamam uma nova

pintura da torre da igreja.
Aliás, não só da torre, mas

de toda a dgreja. Ainda não
estamos dando início à p'n
tura desejada porque a co

munidade, ainda não está em

condições de fazê-lo. Estive
.mos construindo o salão e o

Colégio Normal Frei Godo
fredo que absorveu todas as

verbas da Comunidade. Esta
obra, ainda não terminada,
foi Interrompida para poder
mos dar início à nova casa

paroquial pois a casa eX1S""

tente já não dá condições. pa
ra a admínístração da paró-
quia. Estamos, pois, com mui
tas obras a serem executadas
o. que impede que se façam

também aquelas que grande
parte da população espera
que sejam executadas, ou

seja" a pintura da igreja ma
triz. Faço votos que em bre
ve teremos também a igreja
com pintura nova.

Quanto a frequência dos
gasparenses na Igreja, como

o sr, vê?

A frequência do povo na -i

greja é boa. Isto não quer di
zer que não deveria ser mais

.

numerosa, Há muitos' católi
cos que não frequentam a í
greja como deveriam. Outros
que a frequentam, fazem-no,
muitas vezes por mera tradi
ção o que não prova verda
deira convíccão de fé. Acre
dito, no entanto, que a maio
ria dos que frequentam a i

greja, fazem-no por causa de
sua fé.

A Gazeta do Vale vai pro
mover a la. Festa do Arroz
de Gaspar, na medida do pos
sível podemos contar com o

seu apoio?

Quero desde já pôr-me à
disposição. na medida do

possível, para dar todo o a

poio à primeira festa do Ar
roz de Gaspar. Louvo aque
les que tiveram a idéia de

promovê-la.

E para finaUzar, sua men

sagem aos gasparensesj"
l

Aos gasparenses todo" di-

djo mtnha saudação. Acre-

dito que Gaspar terá um

grande futuro. Sml. co'ocação
geográfica no Vale do Itaja:í;

,

dá toda a chance para que
possa crescer e se desenvolver
em todos os campos. As ín
dústrías já estão ensaiando,
com êxito, seus passos, em

nosso município. fi juventu
de, cada vez em maior nú
mero, está se integrando nas

faculdades e empresas, o

que sem dúvi-da, servirá de
base para um crescimento
sempre ma'or. Espiritual ...
mente temos também 'uma
grande missão a cumprir.
Gaspar já há muitos anos

vinha dando líderes religiosos
'

para o Brasil. Espero que pa-
'

ra o futuro continue
.

nesta'
vocação, peís um povo será'
grande se souber dar o ver

dadeiro lugar [àquele que é o
'

maior e o dono de tudo que e

xiste e viver de acordo com
'

Sua vontade - A vontade de
Deus, isto é, viver o amor e
a justiça de Deus.

A "Gazeta do Vale" os meus

cumprimentos por seu tra
balha. Alegro-me que este :

[ornaã nasceú. Gaspar mere-
-

ce seu jornal. Nós:o temos'
agora. Parabens.

Frei Gerald:a Antoniõ Frei� "

berger - Vig�rio da Paró-""

quia d!e São Pedru Apóstolo •
'

Gaspar, SO. ,

��
.

: ,·.l.ii.· I. ,,� ,.
, .óll!I."" :�';};l
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Dr. Pedro Madalena (advogado)

LEI DOS SUCOS: Vígêncía em FEVEREIRO

Brasília. "O MiIiistro dá' Agricultura 'decidiu manter o
·

estabelecido na Lei dos Sucos para que as indústrias .se a

daptem às exigências nela cont'das", diz nota oficial divul
gada pelo Ministério, desmentindo assim Informao o de

·

que as indústrias do setor poderiam fabricar por mais ·901
·jhs bebidas arttücíaís.

Assim, permanece válido o prazo estabe'ecido em. porta
rta mínisteríal para que as indústrias de bebidas passem a

cumprir a Leí dos Sucos. Tal prazo, vence no dia 17 de te-
·
vereiro próximo. A prorrogação desse prazo: diz a nota ofi
cial, "prejudicaria produtores não só de laranja, como de

·

uva, limão e outras frutas que tem suas safras arm�zena
das à espera de comercialização".'Assim, até o dia 17 'de
fevereiro, todas as indústrias de bebidas e vinagres devem

apresentar amostras de seus produtos aos postos de aná1i
se do Departamento Nacional de Serviços de Comercialtza

ção do Ministério da Agrüultura, sendo preíbídos de comer

.ríalização os que basearem seu sabor em essências artificiais.
,

REGULAMENTADO O 3ALARIO-MATERNIDADE

Ot decreto n? 75.207/7(5 baixou o Regulamento da Saâá
rio Maternidade. a ser pago pelo INPS, a partir de 1° de fe
vereiro deste ano, ou seja, já se encontra em vigor.

Vejamos alguns dados essenciais sobre a matéria:

'NATUREZA: benefício prev.idenciário (prestação em

dínhe'ro paga pelo INPSl. r

QUEM RECEBE: a empregada �estânte, segurada C:a.
Previdência no regime da LOPS. Pode receber o beneficio,
ainda, a empregada no caso de parto antecipado ou abor
to não-criminoso.

QUA�"TO RECEBE: o salário integral, nos seguintes
'períodos: a) quatro semanas antes e oito semanas após o

parto; b) mais duas semanas em casos excepcíonais, a cri
tério médico; c) doze semanas após parto antecipado}. d)
duas semanas .após aborto não-crímínoso.

ATESTADOS MÊDIOOS: Os atestados, devem conter,
obrigatoriamente, além dos dados médicos usuais, referên
cia ao período anterior e posterior a,o parto, e início do
a Iastamento.

ÉPOCA DO PAGAMENTO: O beneficio é pago pela
empresa (com posteríor ressarcimento junto ao INPS), den
tro dos prazos usuais de pagamento de sa'árícs 'dos em-

pregados. .. ; .

CONTABILIZAÇÃO: Com respaldo .no art. 80· da IlOPS,
'Ü Regulamento prevê a escrituração das quantias pagas co

lUO Sal:ário Maternidade, em conta especial, com esse título.

o TRUQUE! I]}E SAlN1.'O IVO (curiosidade [udícíáría)

"Como me tenha referido à fraude de que se valeu San
to IvO' para penetrar no céu - úníco advogado que, até hoje,
teria logrado reaãzar essa façanha - um leitor curioso
pede-me que r.elate como o fato 'se passou, Ora, acontece
que, na burocracia celestíat, comandada há qt,<tSB dois mil
anos po-r São Pedro, existe um dísposítdvo segundo o qual
quem quer que consiga fazer passar a cabeça pela estreitar
fresta da porta de ouro e bronze da Morada do Senhor, está'

.

automaticamente autorizado' a introduzir aiJ,t o resto do
corpo. Ohicanísta sutil, causídico de recursos aofísticos in
conttrastáveís, sabendo manobrar como ni:n\·uérri 'as essen
.::.ialidad�s jurídicas das le's, decretos e ordenações de&.'-.;
mundo e do outro, Santo Ivo viveu atormentado pela idéia
de que, depois de morto, não entraria no céu, pela simples
razão de ser advogado! dado que todos aqueles que exercem
essa proríssão, são tidos, lTiminarmente, como proscritos da
-Corte Celestial. Durante toda a vida, es-tu�Qu � ��n�c!. de

-

'd' antigos e mo-
burlar o "ukasse divino consultando co IgOS _

d to a,r..los gracas a esses
demos, na esperança de po er c�on .rn

-

"

�

�

dito e em
'expedientes forenses em que o dito ríca pelo nao

uilo
,

que os argumentos são retorcidos, de tal �ado q:ue aq

d·
.

ire ""310 sutdlezas que
que diz não vire sim e o que lZ. sm VI I" -

tanto são dos rábulas como dos desembargadores.J ' .

•

tê Santo Ivo morreu.
Tudo foi se passando assim, a .e que.

t o
Despregada a alma do corpo, subiu vert�ca::men e para

.

seu "tete-a-teté" com São Pedro que, 1111nnal'lnentéi .:edisse ser vedada a entrada-de advogados naquele res fld'-e.exclusívo reduto do Senhor. "Sei disso, oh Santo Gu�r iao

da Porta Sagrada! Sei que não posso entrar. Mas, deixa ao.

menos que por um instante efêmero, possa eu tomar um
- � ,

. luptuosocheiro desse ambiente, ímpregnado de, lI�censo vo
.

e do casto perfume da santidade. Esse atim� de te:upo pala
mim terá o sabor da eternidade! "ComO\\ldo diante �o
que ouvira, o Chaveiro do Céu ass.entiu: "Está bem. Poe

apenas o nariz. Respira fundo e vavte!"
.

Pela fresta aberta, o Santr Advogado VIrou de cost�.
com a cabeça forçou um pouco o vão, de modo que o nariz

foi o último a passar.
'

:
' �

Dest.arte usando de fraude de acordo com as Ordena

ções do Rein� de Deus, Santo I�o penetr�,u n<;> Céu: onde _ �e
acha à espera de algum colega advogado . �Lmcon Nery, in
Tribuna da Justiça, São Paulo, 29/1/75, pago 6).

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 CÓlisfci que a-JaIDER faz.

PEIXES - FRANGOS.- COSTELAS - LOMBI

NHOS - CHURRASCOS - LINGUICINHAS -

ESPETO CORRIDO.
/

BAR E RESTAURANTE
o

BEBIDAS EM GERAL

·Chúrr 'e

/
Iii L I D E

de Crpriani & D·e Pim

•

Ia

Ac�ita �ncomendas para todo e qualCIUer tipo
de festas,

Fone: 2018 - ex Pestal 61

RodoviJ Jorge L�cer��, 51

GAS'PAR - SC.
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. Os - Mora�orfs �a RIJa Itajôí Já ..

ra�aram e a Anua Mnna �ão ��e�ou
Sob esse ��ma, no último dia pslmetre, loi publicado.uma severa C1'1.ilCa ao SAMA!E� neste mesmo semanário, ao

"Iue damos as nossas explicações:
- O SAlVlAE de Gaspar não tinha condições f! nanceí

:ras para executar a obra mas, insi tentemente solicotadn pelo- vereador Osvaldo Poífo, e inclusive com um abaixo-assí
nado por êle liderado com' 51 assinaturas, devido ao g ande
problema q�e os moradores _9aquela rua estavam eníren
'tando, .c?,ncl1amrun�s. a cclaboraçâo dos seus moradores e
da Prefeitura Muro ípal para p�\ermos atender essa rei
vindicação devido ao eu alto custo e 1101' ser o S1\MAE um

órgão de recurso Iinánceiros resumidos e em possibilida
de de contrair empréstimo ou financiamento.

- A partir de agosto, quando fechamos contrato com
a fhma fornecedora do material, passamos a aceitar reque
xímentos para ligação de água e posteriormente, emitimos
as contas para 'iue fossem efetuados os pagamentos da ta
xa de ligação, mas, ressaltamos que explicamos devidamen
te que não tiinhamos condições para executar a obra em

]loucos dias. Devido à crise de matêria-príma, a firma for- '

.necedora atrasou a entrega do matterial levando 105 dias,
sendo que o material só chegou em 25 de novembro. Se não
1h7e�se a Câmara de Vereadores de Brusque negado a apro
'Vação do projeto de ajuda'mútua aos municípios vizinhos,
'em caso de necessidade, teríamos conseguido uma retro-es
cavadeira que executaria o assentamento em poucos dias.

_:_ A partir dai, passamos a executar o assentamento
eom o nosso resumido quadro de pessoal e com a colabo
.ração da Prefeitura Municipal Mesmo assim, os primeiros
J .OO(f metros de rede foram assentados em pouco mais de
10 dias. Quando, no entanto, o canal de assentam-ento se

aproximou do morro próximo à ponte,4:P"il'abalhos íoram
mais dificultados, devido a pedreiras. Em dezembro, devido

pl'inc.ipalmente ao 13° Salário e à seca, tivemo que aten
(ler um grande número de Iígnções novas na atual rede de

abastecimento e que forçava a paralízação dos serviços na

.l:úa Itajai a parth- de 18 de de�em'bl'�). Em 10 "d� janeiro,
DO entanto, voltamos a nos dedicar tão somente a rua Ita

jaí sendo que a partir de 28 de janeiro. Icram efetuadas as

pri'meiras ligações, como pode ser (l,l)nfll·mad.o com Osvaldo

Poffo, Nino víesser ou José dos Sant�s. Pal"t�mos agora pa
ra as ligações ao longo da atual rede, que e .a do lado do
31101'1'0 e ermsezuida eX'ccutal'emos os restantes assentamen

los de rede. Fhtalizanclo, queremos ressaltar duas idéi.a�: a

mstalaçâo de rede de abastecimento de água em um bairro

.eom aproximadamente 3·COO metros de rede requer um alto.
jnvestimento e que julgo não poder se)' executado �e um

dia para o outro; se não contássemos com a colabora�a.o dos

-seus moradores e da Pl'efd'tu.l'a, de Iorma algum.a 1l'1,?J110S
.executar essa obra em 197411975, e sim, no futuro, pOIS se

gundo o projeto de abastecimento de água (�e Gaspar, a rua

llajaí. consta da segunda etapa, e que esta previsto para

ser' executada em 1980.
. _

_ Esta é a explicação que n.os vemos na obrigação de

"dar ao' povo gaSJ.larcn.se e pll'inoipalrnent� aos moradores da

It
. , A AlDMINISTRACÃO.

rua aJaiI. •

Belchior Alto Quer, Solução
Para o Calçamento

Não se sabe quem está com a razão:
1 hi ' AJ-

Se a Prere'tura de Gaspar ou os moradores de Be o. ·.01
.'

to' a verdade é que, segundo os morado�'e� daquela l.ocaU
.íiide· a Prefeitura MuniÍCip�i, por [nterrnédío de seu, titular
prometeu estudar a situaç�.o do ca;lçam�nt? -e ate agol'�
Inã oapareoeu nem a SCl11ÇJ;\(i) e nem. o Plefel:to ..o?que o 51 .

•�p1 a dizer aos morad0·res qe Belchior sr. PI�feIto.

AL[RTA AOS SRS.' f.MPRISARIOS
Levamos ao conhecimento

dos Senhores Empresários
que por determínucão do sr.

Ministro Arnaldo Prieto, que
até 1° de janeiro .Ie 1975 que
todas as Empresas enquadra
das nas disposições da POTtJ.�
ria n? 3,237, de 27 de julho ele
11"72. rn"rl1fica11 pela ?c't�·
ria n? 3.089, de 02 ele a":>rU
de 1973, deverão orvan'z r

Berv'çoe IE neeiaiízados de
Segurança Hl�iene e Medici
na do Trabalho;
Considerando que, apesar

dos esforços realizados, na

formacão de recursos numa"
nos o número de técnicos não
é suficiente para atender. em
todo o território nacional, as.

.

ex'zências Ieaaís,
Considerando a necess'daríe

de incrementar a formacão
de 'cursos de especíalízaeão
de Médicos do Trabalho, En
genheiros de See:manca. do
Trabalho, de Inspetores de
Seguranca e de Enfermeiras
do Trabalho;
Considerándo ser nreocu

pacão básica do Governo uma
imediata atuação no sentido
de mtnimtzar os Índices' de a

cidentes do trabalho
RESOLVE

Art. 2° _ No período com-

preendido entre IOde janeiro
de 75 ,à 31 de dezembro de
1975, as exigências do pessoal
especiai izado, previsto nos

Quadros I e II da Portaria nO
3.082/':'3, serão reduzidas à
metade.

-

§ 2° _. O tempo de perma
nência diária nos serviços de

Segurança, Hígícnc e Medi
cina do Trabalho·, do Enge
nheiro de SegúIanc;a do Tra
balho e do Médico do Traba

lho, será de 6 (seis) horas.

diárias, nos termos do art.
3° da Lei n? 4.950-A, de 22 de
abril-de 1966 e art. 8° combi
nado com o § 3° desse mes

mo artigo, da Lei n? 3.999 de
15 de dezembro de 1961, res
pectivamente .

Queremos alertar os Senho
res Empresários, que a fisca

lização por intermédio .do Mi
nistério do Trabalho, será a

partir deste ano, e não a

partir do -ano vindouro, como
vinha sendo comentado.
As empresas que possuam

mais de 100 empregados, de
verão ainda este ano provi
denciar a inclusão dos ele
mentos exigidos para a pre
ven ão dos Ac-identes do Tra
balho' e Medicina do Traba
lho.

. e Particular Pa�a
VENDE-SE UM FUSC-ÃO 72 - BAIXA QUILOMETRA

GEM - UM UNICO DONO' - lVmCANICA A TODA PRO-
VA E ÓTIMO ESTADO DE CONSERVA!ÇÁO.

"

PREÇO lHE OCASIÃO.
VER E TRATAR COM LUIZ NA l\'lET. TURBINA

articular

Co
""

Or ax
Dia 2 último no Estádio

Concórdia estiveram defron
tando-se Concórdia x Agua
Verde, a prei'ímínar foi feita
pelo 2° do Concórdia e 2° do
Agua Verde resultado do jogo
foi de 3x3.
A preliminar ínícíou-se às

14 horas e 30m.
A partida príncípal inicíou

se às 16 horas.
Ao final dos, 90 minutos de-

Agua Ver e
corridos o Concórdia abateu
o Agua Verde por 4 tentos à
2.
O Concórdia jogou e ganhou
com: Sérgio. Pedro depois
(Calo); Laurindo: Dema; Le
co, Roberto; César: Paraná;
Paulo Rogério; João Vitor;
Moacir depois (Zé Carioca).
Os gols foram assinalados

por Pedro 1; João Vitor 1 e

Cesar 2.

Matr�mônío
Dia 15 próximo registramos o enlace matrírnoníai de

Haroldo Schramm Ferretti e Carmelâta de Souza.
Ele filho .de Geraldo Ferretti e ::Mlafalda Scru.'amm Fer

rettí. Ela fillha de Angelíno Pereira de Souza e Mariana de
Souza. ., , .

o matl'ÍmôniQ será realizado na IgrejID "Sagrado Cora�
çi'io de Jesus", em Belchior Alto.
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Juízo d2 Direho da Comarca' de
Gaspar � Santa Catarina

-EDITAL-

- Falência da firma SUPERMERCADOS

CURIANGO lTOA. -

o doutor Fúlvio Prettt, Juiz de 'Du'eito da Com�rca de Gas

par, Estado de Santa Catarina, na forma da Ieí, etc...

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele co.nhe
cimento tiverem e ao senhor representante legal da rírma
Supermercados Curíango Ltda-, que se encontra em lugar
incerto e não sabido, que por este Juizo, foi decretada a fa
lência da firma Supermercados Curiango Ltda. desta pra
ça, sendo a respectiva sentença do seguinte teô�': yistos.�
etc LABORATóRIOS A,NAIKOL LTDA, estabelecida a Rua
Caetano Pinto n". 129, 3° andac, São Paulo, Capital, por
procurador constituído alegando ser credora de CURIAN
GO SUPEIRMjERCADOS LTDA, com sede à Rua Eurico Fon

tes n? 90 nesta cidade' na importância de Cr$ 5.050,59, re
presentada pelas dupri�atas n-s. 11'8682, 118683 e 118684,
vencidas em 13.01.1;9.74 não pagas e protestadas, requereu a

citação da Suplicada para apresentar defesa ou depositar
a quantia reclamada, sob pena de lhe ser decretada a fa
lência nos termos da Lei 7661, de 21.'1.45" com as alterar

ções U;troduzidas pela Lei 4'983, de 18.5.1966. A inici�l veio
instruída com os documentos de fls. 4 a 20. Em virtude
de se achar e representante legal da Suplicada em lugar
incerto e não sabido, foi determinada sua oitação por edi
tal. Decorrido o prazo legal, me vieram os autos concíusos.
É o relatório. Tudo examinado e ponderado, decido. A Au
tora conforme se vê dos documentos de fls. 15 a 20, vendeu
mer�adorias à Suplicada pelo valor constante' das duplica
tas de fls. 9 a 11. Vencidos os títulos de crédito, devidamen
te aceitos, a. devedora não efetuou o pagamento. As dupli
catas foram protestadas e se. revestem de suas forrr�.a]�d�
des legais. São títulos executivos e r�prese�t_am obngaçao
líquida. A requerente comprovou" pela certidão de_fls. 5,
sua inscrição na Juntá Comercial do· Estado de Sao Paulo
e sua qualidade de empresa industrial e comercial. A' in
solêncía da Devedora resultou comprovada não soo pelos tí
tulos protestados como, também, pelo fato de seus represen
tantes se haverem retirado para lugar incerto e não 'sabido,
o que, aliás ensejou a citação por edital: Não apresentou a

auplícada qualquer defesa, nem i1Iidiu a quebra peío depó
sito do débito. Isto posto, e considerando o mais que dos
autos consta, DECLARO aberta, às 15 horas de hoje, a
falência de CURlANGO SUPERlMERCADqS LTDA.� o

termo legal da fa1Jência sessenta (60) dias antes de 15.4.74,
cata do recebimento da inicial. Atendendo a que a reque
rente não tem domicílio no foro da falência e que os cre-

. dores não são conhecidos deste Juizo, nomeio o sr. Tarcísio
Deschampa, brasileiro, casado, contab�lista,. resi�ente .e do
miciliado nesta cidade pessoa de reconhecida ídoneídade
moral e financeira, para exercer as funções de sindido da
massa falida, devendo ser notificado para prestar o compro
misso legal, no prazo de vinte e quatro horas. Marco o pra
zo de (20) dias, a partir da data da primeira pubãcação do
edital no Diário da Justiça, para os credores apresentarem
declaracões e documentos justificativos de seus créditos.
Observe .o síndído o disposto nos artigos 62, 63, 64 e 81 e
seus parágraros, do Decreto Lei nO 7661, de 21.6.45. Cum
pra a senhora Escrivã o estabelecído nos artigos 15 e 16
do aludido diploma Ilegal. Custas na fJrma da Lei. P.R.I.

. Gaspar, 2 de outubro de 1974. (as) Fulvio Prettí. Juiz de Di�
reito. '"""Dado e passado nesta cidade de Gaspar, aes qua
tro dias do mês de outubro de mil novecentos e setenta e

quatro. Eu Eulina· Ladowíg Silveira, Escrivãl o. escreT<i.

Gaspar, 2 de outubro de 1974:

Fúlrio Pretti -·J.uiz de Dh'ei�

.� .�
: .::l

GAZETA DO VALE

EDITAl!. DE CITAÇÃO COM C, PRAZO DE 20 DI.AS

....

I "

. 1.
,

o doutor Fúlvio Prett4, Júiz de Ut'll'eito da Com�rca, de Ga�

par, Estado de Santa Catarina, na forma da Ieí, etc...

FAZ SABER a quem o presente edital com o prazo de 20'

dias vir ou dele conhecimento tiver que por parte de IN

DUSTRIA T.ElX'J'lL CLA.. HERING estabelecida na cidade �e
Blumenau, foi requerida uma ação de usucapi�o sobre o �
móvel abaixo descrito: "Um imóvel de forma Irregul::�.r,; �-
tuado no luzar denominado Baú, zona rural do murucrpiob

,

dde lhhotat. nesta comarca de Gaspar, com � area e ....

234.46880m2 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocen
tos e sessenta e oito metros e oitenta decímetros quadra
dos), extremando pelo lado norte, onde mede 236,45m, com
terras de MUTilo Adão; pelo lado sul extrema com 63,38m,
em linha no sentido leste-oeste, com a requerente. em se

guida, formando um âng .lo quase reto, parte uma linha

no sentido norte-sul, com 42,40m, confrontando co� a re

querente, formando um ângulo agudo, segue uma linha no

sentido leste-oeste, de 180,3,7m extremando com terra de

João Schulb; pelo lado leste com 948,59m e pelo lado oeste.,
com- 1.032.,97m confronta com imóveis da requerente .. "\N'a
referida ação foi proferido o seguinte despacho: "�BSI�O
o dia 6.3'.75, às 14 horas para a audiência de [usttncação,
Citem-se: 1) por mandado, os confrontantes e suas mulhe
res, se casados forem; 2) por edital" com o �ra�o de 20r

dias a ser afixado no local de costume e publicado, por u
ma �e� no Diário da Justiça, os interessàdos .íncertos e des
conhecidos. Cientifiquem-se por carta, os represen�a��es.
da Fazenda Pública da União, do Estado e do Munícípío.
Intime-se a Douta Promotoria Pública. Intimem-se. Em
4.12.74. (as) Fúlvio Pretti. Juiz de Direito. "''''E para q�e
chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM, Dr. JUIZ
expedir o presen te, que será afixado no lugar de cos�ume,
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cldad.e
de Gaspar, aos dezesseis dias do mês d� dezem�ro .

de ml!
. novecentos e setenta e quatro. Eu. Eulma L. Silveira), eS"

crivã o escreví.

). ,

�
,
,

� ,par, 16 de dezembro de 19714

Fúlvio Pre·tti - J.uiz de Direito
.

-EDITAL DE CITACÃO DE INTERESSADOS
INCERTOS E COM O PRAio DE /30 DIAS

o doutor Fúlvio Pretti. Juiz de U·ire!Íto da Comarca de Gas

par, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, ete...

FAZ SABER a: quem o presente edital com o prazo de 3()
dias vir ou dele conhecimento tiver, que por parte de DA
NIEL CZAPLINSKlI MALINSKI, residente .no município de
Luiz A1ves •. foi requerida uma Ação de Usucapião sobre o

. imóvel abaixo deseríto: "Uma área de terras situada na

lugar Braço Joaquim no munícípío de Luiz A1ves, com ....

259.547,OOm2., com as seguintes características e confron
tações: frente em 2�7m para o Ribeirão Braço Joaquim,
fundos com 270,00m com terras do ESpólio Frederico Bork;
ocupadas por Emílio Mas.s; extre�ando d� um lado em

950m com terras do Padre Bertolino Schllckmarm, ou de
auem de dtreíto, e de outro lado, com 1020,00m com terras
da viúva. Lodovíca Rodinski". Na referida ação foi proferi
do o sezuínte despacho: "Designo o dia 19.3.75 às 14,00 ho
ras, pa;a a audiência de justificação. Citem-se: a) por man
dado, os controntantes e suas mu�heres., se c�l.sados forem;
b) porredital, com o prazo de 30 dias a ser ��ado no l�call
de costume e pubfícado, por uma voo no Diário da Justiça,
&§ interessados incertos e desconhecidos. Cientifiquem-se,
por carta, os Representantes da Fazenda PÚib1ic'a Nacional,
Municipal. e Estadual. Cite-se a Representante do Minis
tério Público; Intimem-se. Em 26.11.74. (as) Fúlvio Pretti .

" Juiz de Direito. ""E para que chegue ao conhecimento de
todos mandou o MMi. Dr. Juiz! expedir o mesente, que será
afixado no lugar de costume, e puolícado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Gaspar, aos dezesseis dias
do mês de dezembro de mil noveceatos e setenta e quatro, I
Eu, Eulina Ladewig Silveira,. Escriviil., o eséreví; . d

Gaçar 16,de dezen"bro de 1974:. �<f
Pá,. Pretti- luis d-e Dii!ei_ � li
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ES'PORTE

•

Hoje teremos em Blumenau o Torneio de Den
tes de leite, o,ndé diversas equipes do Vale do Haiaí
participarão, entre elas- o Estrela de Gaspar, tecni
caments orientada pelo nosso amigo Mar�o Tubarão.

Ajax, da rua 7 de setembro de Gaspar, estará
ihoQe em Blumenau, efetuando a �'Ht\ida de honra
do Torneio Dente de Leite, 'seu adversário será a e,..

-quips do Palmeiras E.C. Para este difícil compremâs
se estão convocados os seguintes a' letas: Alirio, Ma
re, Calinho Silva, Tinho, Bete, Pelê, l:.auro, Calinho
f�aba, Dana; Vate; Afonso; Ctb�ita; Tonho; Biscoi
to; Marcelo; Pimpa; Carlos SiI'la; Técnico Cesar:
Preparador físco Tapiluca: Supervisores Orlando e

Tonico. Conforme informaçêes colhidas a provável
�quipe deverá ser esta: Alirio, Mare, Cal'inho, Silva
'e Tinho, Beto, Pelê e Beto, Lauro, Dana e Vate.

N,otícias colhidas pela reportagem, fomos infor
mados de que será disputade entre Gaspar, Brusque,
�taiaí e Blumenau um campeonato de dentes de le'ite.
Nossa reportagem pergunta: quem será o. r,epresen
tante de Gaspar? pois os comentários dizem que é o

Estrela, outros dizem que ê o Afax, e a corrente
Estrela, Ajax c Continental, vamos aguardar os a-

'maior é que será o Tupy. Efetuando uma s.eleção de
contecimentcs F.ara melhor info mar.

Na última quarte-feira em reunião efetuada na'

AgênC" do Banco do Estado de San:� Catarinla em

Bhànenu, foi eleita a nova direterla da Associação
Atléti'ca BESC, que ficou assim censtituída' Presi
dente: Pedro Célio Mello, Vice-President.e: Murilo
Reis Garcia, 10. Secretário: Antonio Mazii, 10. Te
soureiro: Eviláslc da Silva, 2'0. Tesoureiro: Newton
L�iz Santos M3chado. Aos novos dirigentes da A.A •

BESC, nossos votos de felicidades.

Evi!ásio da Si! a na Gazeta
Para criar um Depar

tamento de Esportes no

jornal A Gazeta. do Vale,
desde a última semana

integra nossa equipe de
reportagem o conhecido

Evilásio da Silva que. a

partir desta data é o res

ponsável pelas noticias
esportivas deste semaná-

.

no.

Celso S 11
Dentre os diversos elementos auxiliares da

administração Osvaldo Schneider encontramos o di
nâmico Celso Schmidt, responsável pela execução
d.HS obras de maior vulto na administração atual,
motivo porque nota-se o perfeito trabalho do Depar
tamento de Obras Públicas 'dia Prefeitura Munici
pal de Gaspar. Continue assim sr. Celso.

ar rog e s tda,
De Paulo Antônio dos Santos

Anexo HOTEL PROGRESSO

o Ponto de Encontro preferidc dos gasparenJ

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 - 298 - fone 2167
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Desta eae

rasíliaoeller R ...gressou de
Q

o I
firmada pela gerênda da
f�rma IIRedpoint-Modular
Lrda", solicitando incen
tivos fiscais para instalar
se ,em Ilhota, o que está
recebendo o mais elevada
apoio d.a administração
em geral, que está dispos
ta a conceder tudo o que
seja necessário e conveni
ente para o imediato iní
cio das obras prelimina
res.

Regressando de Brasí
lia, onde foi reivindicar
benefícios ao município
de Ifhota [unto aos

.

vá
t'lios Ministérios da Admi
nistração Federal, o Pre
feito Ricardo Koeller e's
tá confiante de que o seu

município, agora como

nunca, tem condiçêes de
prosperar num ritmo a

celerado e promissor.
As terras da ex-escels

de aprendizes trator'stas,
uma das principais metas

que o levou à capital da

país, está praticamentte
definida em favor da Pre-

feitura ,e do Sindicato dos
Trabalhadores Renais de
Ilhota, para o fim de im

,.,lantaç3o de indústrias,
.)i::lÍde, ensino médlio-, es

porte e localização dos

poderes ccristltuídos do

município.
o Pai+icularmente, o Pre
fe'ito Ricardo KoeHer fez

questão de friz�ii' à nossa

reportagem, 'que o seu

sucesso em Brasília, pren
deu-se ,acima de tud.o pe
lo benéfico apolo que re

cebeu das parlamentares
cat,arlin.enses (deputados
federéllis) Abel Avila des

Santos e Albi,no Ze!li, .aos
quais, por nosso intermê- -

dio, registra aqui o' seu

reconhecimento e a sua

graf;!dão.

Falando-se em implan
tação de -indústrias em ,i
lhota, é digno de se regis
trar que o Prefeito Ricar
do Koeller iá possui em

mãos uma carta datada
de 10. do corrent.e mês,

!'FALECIMENTO E ATO DOS

PODERES DE ILHOTA

Os Poderes Executivo e legfislativo ilhotense,
tendo em vista o lamentável passamento do ilustre J

cidadão e amigo, B�RTOLDO 'FRAN�ISCO S!MON,
ocorrido no dia 02 p/ passado, e, em reconhecimen-
10 aos relevantes serviços prestados pelo extinto ao

Cemitério Público Municipal, do qual era zelador,
estudam a posS'rb-ilidade de come homenagem póstu
ma, colocarem em ato solene, em data a ser previa
mente marcada, uma placa de gratidão e exaltação
ao seu nome, a ser afixada no Cemitério, que rece

berá igualmente, o nome de: IICEMITéRIO PÚBLI
CO MUNICIPAL ZELADOR BERTOlDO F, SIMON.

IA família enlutada, .as nossas mals dolorosas
condolênc ias.

PODER LEGISLATIVO
Reunindo-se às 17:00 heras do d:a 04_1Q�/75,

a Câmara Municipal de llhete, num trabalho de cor

dialidade e de compreensão politico-partidária, ele
geu a sua nova Mesa Diretora para o blênie 75/1976,
'1!Je frcou assim constituída:

-

Presidente: Nelson Flores de Oliveira (Areria)
.

Vice-Pr,esidente: Manoel Bitt.encourt (Arena)
10. Secretário: Jesê Izidro V,ieira {Arena)
20. Secretário: Bernardino F. Koehler (Arena)
Aos novos componentes da Mesa, os nossos vo-

tos de feliz gestão.
.

l'

e a

",_

PARAIS
No Motel

\ '
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