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Frei Go,dofredo
'está em Gaspar
Para lalegria dos gasparenses o Frei

Godofredo se encontra nesta cidade e na
Página 3

próxima semana estaremos apresentand.o
importante entrevista com o religioso que

marcou época em nossa comunidade, mer

cê do seu trabalho junto à Igreja Matr'iz

local, estabelecimento de ensino e acima

de, tudo por sua férrea vcntade de ver Gas

par crescer cada vez mais. Aguardem a

entrevista. •

Sindicato dos
Trabalhadores

r�urais
o Sindicato dos Trabalha

dores Rurais de Gasp.ar no
(lia de hoje está Inaugurando
sua nova sede, com reais oon

dícões de melhor atende!' aos
seus inúmeros associados. A
obra deve-se ao sacrífícío

.

de
suá dinâmica Díreteria que
tem a testa o SI'. Vílardíno da
Cunha.

,
lota em destaq ein ma d aspar

pgd r' fec ar
Salientando os principais acontecimen-

tos, notadamente os de caráter adminis
trativo, Evaristo Speng-Ier, Secl'et{ário do fMunicípio conta para os leitores da Gazeta
do Vale, os diversos fatos que marcam o

desenvolvimento da comarca de Ilhota, que
tem como Prefeito o dinâmico Ricardo Ko
heler. O acontecimento mais importante
daquela prefeitura prende-se à reunião <te
Prefeitos da região, que está em detalhes
na página 8.

A falta de colaboracão,
principalmente por' parte do
público, está sendo apontada
como princial causa do pro-'
vável fechamento do cinema
de nossa cid/de. Na próxima
edição importante reporta
gem a respeito.

BAND

Em recente decreto aprovado pe-
.

la Câmara Municipal de Gaspar, a

Banda Musical São Pedro foi declara
da como sendo de utilidade pública,
pelos diversos beneêícios que tem pres

tado a nossa coletividade, tomando-se
inclusive como interessante peça do
folclore gasparense.

Página !l

lo

Fazendo questão de salientar o seu su
cesso profisséonal e o seu amor por Gaspar,
Paulo Rocha descontraidamente concedeu
uma inter ssante entrevdsta à Gazeta do
Vale, salientando a importante administra
cão do Prefeito Osvaldo &hneider citando� ,

como principal exemplo a concretização da
nova ponte que vaí finalmente desviar O' I

trãnsíto de nossa cidade.
Página 3
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Prefeito é o lO,' Vice na AM MVI
Na reunãe realizada

qu�nta-feir.a à tarde em

Blumenau o prefeito Os
valdo Schneider fo,i elei
to 20. Vice-Presidente da

Assod,ação dos Municí

pios do Médio Vale do

'tai,aí. Bas .ante concorri

da, a reunião teve dura

ção de três horas e !T""_

tos

ram

as�u os

dlscetldos.

nova diretoria, composta
pelo prefeito Nilo de Frei
tas de Indaial; 10. Vice

Serg!o Colombi de Guabi
ruba ,e 20. Vice, nosso pre
feito.
final, depois de eleita a

Os novos membros I a

empcsssdos, comanda
ram o final da reunião,
discutindo assuntos ge
rais.

DELEGACIA D'E POLICIA DE GASPAR

Convoca os proprietários 'de Lanchonetes,
Bares, Cancha de bocha. Armazéns, para ai con

fecção de seus Alvarás de funcionamento para o

corrente ano.
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c t O �e 90
Conforme a Gazeta já di

vulgou amplamente está ple
namente definida a instala
ção de uma agência do Ban
co do Brasil em nossa cidade.
Hoje já podemos informar
aos nossos leitores que a ins
talação do Banco do Brasil
está prevista para o prédio
do Si". Edmundo Santos si
tuado no bairro Coloninha.

Conforme previsões do pro-
, prietánío do prédio e a dire
ção do Banco, se tudo correr

bem, no que diz respeito ao

processo de aquisição do i

móvel, o Banco deverá estar
funcionando dentro de no

máximo 90 dias. Indiscuti
velmente é mais uma vitória
alcançada pelas (industrias
gasparenses que terão assim
novas opções para operações
bancárias que a cada dia que
passa tornam-se maiores.

" AT "

•

Ias

Sofrerãt;J 05 peca
oda a erer

TEi-vI sido sempre o erro dos homens olhal: a Deus por

prisma falso. Ou O eonsíderam cruel, despiedoso e terrível

para com o pecador,' ou benevolente, temo e compassivo
a ponto de desconsiderar a transgressão e o pecado, e dei

xar de puni!" o pecador,
quando os homens, depois de longos anos de pecado,

olvidaram o verdadeiro Deus, fizeram deuses de pau e de

pedra, os quais julgavam' capazes de ira e maJ1ícia, e, pois,
achavam necessário apaziguá-los com dons e sacrífícíos.

A concepção mais generalizada, en:ffi.m, era a de considerar

a Divindade um tirano poderoso e dado a capríehos. E�a

idaa terrível tem escravizado a famiJia humana por sé

culos. O temor, não da desobediência, mas de algum esp'írt
to de poder ilimitado e s�mpre pronto para se precípinar
sobe o pecador, tem obscurecido ai vida díáría de nove dé

cimos dos homens e ainda cobre como uma mortalha os

espíritos da maioria da humanidade de hoje.
Nos termos modernos, e em países cristãos, onde foi já

proclamado o evangelho. de um Deus amantíssimo e com

passivo, a tendência é cair no extremo oposto, tão errado

como o outro. No esforço de apresentar a ']}eus não como

um. tirano, mas um Pai amante, muitos têm ensinado a

doutrina da salvação universal - que Deus salvará a to

do homem, não",_'portan�o quão pecaminoso haja sido.

Volvendo da terrfvel doutriná de um inferno sempre ar

dente onde se agoniarão os pecadores, pregam-nos agora

que nem mesmo haverá castigo algum, e que é Incompatf
vel com a ídêía exata de Deus crer-se que Ele excluirá pes
soas da vida eterna simplesmente por haverem pecado.

s dt gr

De Paulo Antônio dos Santos

Anexo HOTEL PROGRESSO

o Ponto de Encontro prefer'ido 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 HOTE L PROGRESSO

Rua Aristiliano Ramos - 298 - fone 2167

o PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

Rua Itaial 1691 - Tel. 22-1457 - Blumenau - Painéis - Cartazes em Santa Catarina

\

or

•
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Paulo Anton,io dos Santos:
O p,refeito Schneider tem feito

elo,n • • •

rnunlClplOInuito sso

Natural de G.aspar, Paulo Antônio dos Santos (Paulo Rccha para 06 amigos) hoje ê um comerciante rea

lizado em quase todos os sentidos. A sua vivacidade e perspicáda parta os negócios fez com que todos os

empreendâmentcs .atê hoiê inicladcs fossem coroados de êxito, motivo porque hoje quande fala em Gas

phr, Paulo Rocha enche a boca pois acha que tambérn é responsável pelo desenvolvimento desta comu

nidade.

PAULO ROCHA - A exem-
'

plo de todas as cidades bem
situadas geograficamente,
Gaspar cresce dia a dia, ten
do por isso condições de ser

num futuro bem próximo
uma das maiores cidades do>
Estado.

de Gaspar recai sobre mi-I)
nha lanchonete e hoje em

dia muita gente de outras
cidades, escolhendo Gaspar
para pernoitar obrigatoria
mente se hospedam em meu

hotel, o PROGRESSO, que
apesar de não ser um grande
hotel oferece tudo que um

hospede possa precisar para
seu maior conforto,

GAZETA - Sr. Paulo o sr.

"É natural de onde.
me permitem, está a disposi
ção de todos para qualquer ti
po de construção.

PAULO ROCHA - Eu nas
ci em Gaspar, mais precisa
mente no bairro Gasparí
nho, diga-se de passagem "

com grande. orgulho de ser

gasparense.

GAZETA - Como o Sr. vê
o crescimento da Gazeta do
Vale.
PIAULO ROCHA - Ernbo

ra muitos não acreditassem
na sobrevivência da Gazeta
do Vale, parece que ela tá ten.
do um bom sucesso, isto quer
dizer que ela tem reais con

dições de sobrevívência uma

vêz que o púolico está plena
mente aceitando este jornal.

I

GAZETA - Como o Sr. vê
a administração mnuicipal.

GAZETA - O senhor esta
satisfeito com o desenvolvi
mento de. seu comércio pre
tendendo inclusive criar
uma nova Empresa?

Quanto a criação de uma

nova Eo8"2sa, além da lan

chonete,Kestaurante e Hotel
eu possuo ainda uma cons
trutora que a esta altura já
está realizando trabalhos de
real importância, trata-se da
Santos e Bailer Ltda., que:

. PAULO ROCHA - O pre
feito Osvaldo Schneider, nin
guém pode negar está· fazen
do uma ótima administração
contribuindo assim para o rá
pido desenvolvimento do mu-

nicípio. )

PAULO ROCHA - Estou
muito feliz com o andamen
to de meus negócios, pois a
'maior parte do movimento

GAZETA - Como o Sr. vê
o desenvolvimento de Gas
par.

e id,entidadeteteaCui ,ado com constr ção
O Sr. Hilário Schmitt, responsável pelo Posto de Iden

tificação de Gaspar, comunica a:os interessados que o mes-
.

mo está funcionando de Seg·unda a Quinta feira no horá
rio das 9,00 às 12,00 e das 14,00 às 11']';00 respectãvamente,e casa sem aprovação

A partir de 21 do. corrente, a Prefeitura Municipal de
Gaspar, ficou autorizada, mediante ordem judicial, para
proceder a demolição de uma casa qu.«: clandestinamente
fo.i construída à margem da Rede Ferroviária Federal, nu
ma transvrsah da Rua Frei Solano, porque o. propríetárío
não obteve a devida autorização ou alvará de construção pe
Ia Prefeitura Munlcipal-

Ficam alertados os senhores propríetáries de ter
renos e de Iotes, para observarem ai legislação. municípaã, no.
que se refere a aprovação da construção e do. Ioteamento.

Construir em Ioteamento não. aprovado, é infrigência da
legislação. pertinente, podendo o. responsável pela constru
çãofícar sujeito. a demolição. da casa (se acabada), ou a em

bargo judicial (se em .execução).

RuralSindicato

Inaugura nova sede
Um dos problemas que mais afetava o. sr. Vilal'(lino

Cunha, Presidente do. Sindicato. �'lll'a1 de Gaspar, esta ago- I

ra finalmente parai ser resolvído, mais precí amente no

próximo domingo, quando. dá Inauguração da nova sede do. I

Sindicato.
.

Dotado de um bem montado ambulatório para assístên
cia aos seus associados, o. Novo. Sindicato. Bura! terá amplas
eondíçêes de prestar uma melhor assistência a todos quan-
1o.S nele estão. se a oeiando.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ,GASPAR
A nova sede do. Sindicato. Rural de Gaspar está sítua

da na rua Vereador Augusto. Beduschi c sua inauguração
o.ficial! dar-se-á no. próedmo domingo à 10 horas. Saliente
se que a construção. da referida sede bem como. o. aumenéo d()
número de associados, que po íbílítou a realização. dessa
obra deve-se ao. sacrifícío de eu Presidente Vilal'runo. Cunha.

I

ESTA' ALERTANDO. NÃO COMPRE "LOTES DE
•

TERRENOS SEM ANTES SABER SE O MESMO

ESTA' DEVIDAMENTE REGULARlIZADO JUN.., I

TO A PRE'FEITURA Na próxima edição, a Gazeta do. Vale estará apresen
tando. ampla reportagem rotográfíca a respeito da Inaugu-
ração do. novel sindicato. 1
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Consultório J 'ur ídico

"

Florianópolis - TJ inau

gura novo forum em

março

o presidente do Tribu
: nal de Justiça do Estado,
t desembargador Eugênio
·

Trompowski Taulois Fi
,

lho, ainda não TeCE'beu
': confirmação ofic al sobre
I

a data de inauguração do
I

Palácio da Justiça, cujas
,

obras estão sendo oon-

cluidas na Praça da Ban-
o

deira, ao lado da Assem-
· bléia Legislativa. Admite
que a entrega das nOv,3S

: instalações deva ocorrer

': entre o dia 25 de f;verei
TO e 10 de março.

Informou que, com a

PEDRO MADALENA

inauguração do novo pré
dio, onde funcionarão to
dos os órgãos do Poder
Judiciário inclusive as di
versas Varas de Floria
nópolis, haverá concurso'
para ampliação do qua
dro de pessoal.
Inquirido sobre os pla

nos do Tribunal de Justi
ça para este ano, o desem
bzrgador Eugênio Trom
powski respondeu que
eles estão sendo estuda
dos para implantação no

próximo ano, simultanea
mente com a Reforma do
Judiciário. A criação de
novas comarcas no inte
rior 'do Estado está sen

do objeto de estudos.

FLORIA�OPOLIS - PROFESSOiRiES RECORREM A
JUSTIÇA DO TRABALHO

,

�proximadarnente, nove mil professores catarínenses na

·

qualidade de designados vão ingressar na Justiça do Trro.·
" balho, acompanhando outros 547 que estão aguardando
, ]uJgam��to d�quela cor�e, A informação foi prestada pelo
·

prof, Júlio.Wígers, presídente da Associação dos Professo
, res L�cencl.ados de Santa Catarina, que salientou que as
"portas da entidade estão abertas para buscarmos a jUSlti
ça através dos tribunais".

: Ao referir-s� à atitude dos professores pa.r11icipantes do
,

curso ?� aperfeIçoan::ento, que aplicaram uma sabatina ao
secretário da educação, prof. Paulo BIasi, "visando à [usti

" ç� e aten�,endo às reivindicações da classe", Júlio W�gersl
· disse que chegou o momento de azír decididamente em

: prot dos _di�ei�os do professorado, u�a vez que as reivíndâ-
caçoes sao mumeras e sempre as mesmas porque não são

, atendidas".
'

:t:ra oportunidade, o presidente da ALISe destacou as

.seguíntes: normalizações da profissão, com a eliminacão
'

do professor designado qu� é uma situação ilegal e injusta:
: q�e .t:nhamos com a máxima urgência um estatuto do ma-

, gístério do qual se conste, de forma expücíta, os direitos e

,
oeveres do prof�ssor, para evitar que ele fique eternamente
dependendo de interpretações artntrárías e soberanas de di

r�tores, coordenadores, coordenadores regíonaís e Secreta
na.da E�uc�ção: A Secretaria, diz bem alto que Santa Ca
tarína foil pioneira na ãmplantação da reforma de 10 e 2°
graus, mas que é o último estado a aprovar os estatutos do
magistério,

CARNÊ PARA RECOL.HIMENTO DE
CONTRIBUICÕES

Cumprindo determinações do Ministro da Pre
vidência para desburocratizar o, INPS, o presiden
te ill; autarquia anunciou a implantação do carnê

: de recolhimento de contribuições de segurados in
� dividuais, que beneficiará um contingente de 1 mi
lhão 392 mil empregadores, 911 mil autonomos, 80,

'. mil contribuintes em dobro e 64.900 facultativos.
O documento, semelhante ao das empregadas

1 dbm�üFa:s, permitirá o controle individual, "atra-

vés do sistema de computação eletrônica, da regu
llaridade dos pagamentos de 2 milhões e 500 mil se

gurados, .das categorias citadas.
Elaborado pela Secretaria da Arrecadação e Fis

cal'zação, representa uma das inovações do programa
de desburocratização e substituir a guia de recolhi
mento. Ele será distribuído gratuitamente pelais' 8 mil

. agências bancárias que operam com o Instituto em

todo o país e permitirá ainda que esses segurados,
ao requererem benefícios do INPS, limitem- se ape
nas à sua apresentação. O carnê trará vantagens em

, especial para os empnlpadores, pois eles deixarão
de ser obrigados, como acontece atualmente - pa
ra se habilitarem a beneficio - de exibir as 12 ou

60 últimas guias de recolhimento da sua empresa,
além dos contratos sociais e as respectivas alte-
rações.

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.

Sé para deixar ��p� com água na boca vamos mostrar
.

alguma coisia que a LlDER faz.

P'EIXES - FRANGOS - COSTELAS - LOMBI

NHOS - CHURRASCOS - LINGUICINHAS -

ESPETO CORRI DO.

BAR E RESTAURANTE
BEBIDAS EM GERAL

c:fe Cipr.iani & De Pim

Aceita encomendas para todo e qualqu;er ti o
de festas. P

Fone: 2018 - Cx Postal 61
.

Rodovia Jorge Lacerda, 51, . ,

GAS'PAR - se.
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Presidida pelo Vereador

H�ruique José dos Santos, a
Câmara Municipal de Gas
par voltou a reunir-se na úl
tima) terça-feira, ocasião em

que foram constituídas as

Comissões para o exercício
de 75, Seus integrantes são
os seguíntes vereadores: Com,
Executiva: Henrique José dos
.santos, Celso Huber e Anto
nio Hostins: Com, de Justica
e Redação: O mar Melato,
.Antonio Sabel e Mauricio da
Costa' Com, de Financas e

Orçamentos: Antonio JSabeI,
Alfonso Theiss e Henrique
Deschamps; Com, de Obras e

Servícos Públicos: Alfonso
"Theiss, Osmar MeJato e An
tonio Hostins; Com, de AgI'i
cultura, Industría e Comér
do: Henrique Deschamps, Os
'valdo Poffo e Osmar Melato,
Com, de Educacão e Cultura:
Osvaldo Poffo,

J

Mauricio da
Costa e Antonio Sabel No

Meus amigos ho]e ê

domingo, ê dia de Espor
fe, e nós ,de a Gazeta do
Vale aqui estamos para
lev(�)r a voces as últimas
-do esporte de Gaspar e

do Brasil.

Vamos inlidar com os

garotos de °Oent,es de Lei

te.

Tivemos domingo ·últ.i·
mo no Estádio Aderbal
Ramos da Silva em Blu

menau, o Torneie Iníd.o
dos dentes de leite do

quadr.angular denomina

do AntoniQ lCarf�s K'on- :

der Re,is, com Ia partici
pação de quetro municí

pios, ,e seus representan
tes. Ga;spar C.A. Tupy,
Blumenau Palmeiras E.

C., Brusque Carlos Re

naux e Itaiaí Marcilio
Dias.

o Tupi perdeu
.

a pri
meira para o Carlos Re

nllux, o Marcino. fOli o

campeão do refen�o Tor

:JI�io. Conforme 'informa-
"

" .'

expediente do dia, a Mesa
recebeu do V�reador Henrique
José dos Santos, os Projetos
de Lei nOs C4 e 05/75, res

pectivamente, que declaram
de utilidade pública o Uons
Clube de Gaspar e a Banda
Musical São Pedro, r,) Pre
feito Municipal, a Mesa re

cebeu os seguintes Projetos
ile Lei: n" 6/75, que autoriza
JesinaI' Termo de Ajuste com

a Campanha Nacional de A ..

Iímentação Escolar para exe

cução do programa de edu

cação e assistência alimentar
ao Escolar de nosso nnrnicí
pio; N° 7 j75, que autoriza
rescindir o contrato de com

pra e venda éelebrado entre
a Prefeitura e o Hospital lo
cal - autorizado pela Lei n?
396, de 20-8-71 - em que
o referido hospital prometeu
vender um terreno contendo
12.000'm2, para a construção
do Colégio Estadual de Gas-

par; N° 8/75, que autoriza o

Executivo Municipal abrir
crédito adicional especial, DO

valor aproxímado de eIS
196.0019,00, para atender as

despesas realizadas e não pa
p.js no exercicio de H'74, Os
l'eCUl'SOS a serem reduzidos
total e parcialmente, de do
tações orçamentárias vigentes,
de ·ti..,�-�! a �<"llf:lm -to elas
seguintes consígnações: (va
lor aproximado): Pessoal -
CI'S 164.000,00; Material de
Consumo - CrS 20,000,00;
Service .. de rre"ceh'os -- Cl'S
7.0'00,00; Salário Famílía -

CrS 4,0'0,00' e Obras Públi
cas - CrS Z,500,QO.
Na' ordem do Dia, foram a

provados o Requerimento n"
. Cl/75, do Vereador Maw'icio
da Costa, que solicita licen
ça pelo prazo de 180 dias pa
ra tratar de assuntos parti
culares, e o Requerimento n"
02/75, subscrito por todos os

ciérlo esperfivc, quero fa
zer um lembrete ao meu

amigo Gabriel Osorio da
Cunha, um dos grande,s'
batalhadores do esporte
arr�adolr. Porque o meu

caro ,amigo não coloca
entre os participantes do
quedranqular denomina
do Governado,r Anton,io
Carlos Konder R.eis, a e

quipe do Gu.ara,ni E.C. d.e
ltoupava Norte e o Aj,ax
de Gaspar, duas equipes
que sempre estiveram a

seu lado cooperando nos

torneids efetuados no

campo do Palmeinas E.C.
Obs. A pergunta pa,ira no

ar, fica tão somente a

gu,ardando a resposta do
amigo Gabriel.

C.A. Tupi, prepara-se
cuidadosamente para vol
tar ,as atividades no pró
ximo mes, pois para tan
to iá conta com um bom
número de atlet-as gaspa·
r.enses, esperando tão
semente o t�rmino das

e 5

ções o rplrerido quadran
gular teJr·á seu iníc'io mar

eado para o próximo dia
16 de março.

Ho i,e teremos em Gas
par, uma interessante

partida de flitebol entre
as equipes de dentes de
leite do AJAX e d.o C.N.
MarciHo Dias de Itaiaí,
para este encontro Ce

s�,r convoca os segu.intes
atletas: Alirio, B:eto, Ca

linho I, Tinho, Afonso,
D,ana, Vate, Calinho, U,
laüro, Mare, Cabrita, Mo
re, Marcelo, Tenho, Calli
nho 'III, Biscoito e Plmpa,
Conforme informhções

do Departamento Têcni
co a provável equipe do

Aiax ,a adentrar ao tape
te verde do Estádio dos

Eucaliptos será esta: A11-

rio; Beto, Calinhe, Tinho
e Afonso, Dana, Vat,e e

Calinho II, Lauro, Mare e

Callrita.

Dentro do nosso noti-

vereadores, soJicitando a ins

crição em ata de um voto de

pesar pelo falecimento do sr.

José da Cunha, Tendo em vis
ta o pedido de licença do Ve
reador Mam'ici() da Oosta, o

Presidente Henrique José dos
Santos convocou o l° Suplen
te do MDB, sr. Flávio Renato

Heíníg, para assumir as fun

ções de vereador, enquanto
perdurar o impedimento

-

do
titular. Convocando a próxi
ma reunião para o dia 25 do

corrente, o' Sr. Presidente en

cerrou os trabahos, afirmando
que nesta próxima reumao

serão escolhidos os Iíderes

partídártos e o Iíder do Go
verno junto à Câmara Mu

nicipal.

Câmara dos Vereadores do

Município de Gaspar

MAURICIO DEGGAU
Secretário Executívo

E Por Evilásio da Silva
.

fér,ias, a fim de voltar as

atividades futebolísticas.
Estas foram as informa

ções colhidas pela repor
tagem junto aos craques
verde e branco de nossa

cidade.

Hoje a tarde paroa quem
gosta do esporte rei, te

remos dois bons espetá
culos de futetbol, no Mi.
neirão Cruzeiro, vice

campeão brasileiro, en

frenta o campeão de 74,
ou seja o Vasc,o da Gama
do Rio de Jeneire, dando
inídio a Taça Libertado-

'

res da América, no Mara
canã, teremos Flamengo
e 'Fluminens.e, efetuandc
a segunda partida do
campeonato, carioca, pois
quinlla feira Vasco e San
gú efetuarem a p.rtimeira.
Meus amigos do espor

te, leiam, divulguem e as-\

sinem, a GAZETA DO
VALE, pois nós estamos
em todas para bem poder
informar.
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lOJ4
GASPARfNSf

Désde de mil novecen
tos e sessenta e nove pro
gredindo e dando me

ilhor atendimento.é·
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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va 5 e BRAOfSC� TfM' NOVO GfRfNTf
Depois de algum tempo ,afastaçLo de nessa ci

dade, volta a conviver com os gasparens.es, o sr.

W.erner Horst.
Werner é o novo gere,nte do Bradesco de Gas-

'.., par uma vez que o anH�o gerent,e, sr. Laure Muller
está atualmente destacade para a gerência do Bra
desce em Indaf.al. Ao sr. Horst os nossos votos de
boas vindafs e a Gazeta do Val·e desde iá se coloca
.a inteira disposição daquele es'�abelecimento ban

cári:o, no que diz respeito .a publicaçêo de qualquer
espécie,

A Gazeta registra com satisfação os segu,intes ani
versários:

Dia 13/fevereiro - J,anine Tavares
Dia 15jfever.eiro - Arides da Silva Tsvares
Dia 21jfevereiro - UHan.Wehmut
Dia 25jfevereiro - Simone da Silva
Dia 28jfevereiro - Leuri José Bernardes
Aos ,aniversariantes os nossos votos são de que

Deus derrame as mais calorosas bençãos sobre seus

lares, bem como de seus familiares .

z

o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Gaspar,
Osvaldo Schn.eider, está conclemando os possuidc
�s IOU propriietár�,os de terrenos situados às mia r

gens das estradas compreendidas pelo s'stema re

doviár'io municipal, para efe .rarem ,a limpeza de

valas, cérreqos e a beiràda das estradas, com o fim

de evitar enchente e prcporcionar melhor visibilida
de nas curvas.

O apelo está sendo feito com fundamento na

Lei nr.,477, de 21.12.74, que insbitul o Código de

Posturas do Munícípio de Gaspar, pelo qual, f�cou

determioadc que é da competência dos possuidores
ou prcprietários, a limpeza dos terrenos que têm

festada com rodovias municipais.

cs
.,

Assembléia Gera; Ordinária

n ers ios

CONVOCAÇÃO

o Gasparense Esporte Clube de nossa cidade
está convocando por nosso intermédio todos os seus

associados, membros da diretoria, para uma Assem
bléia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia
23 �domülgo) às 09 horas. Dentre os diversos assun

tos a serem tratados em primeiro plano está a elei
ção da Nova Diretoria para o biênio 75/76 e o início
da construção de sua sedie própria, bem como o iní
do das atividades esportivas cada vez mais próximas.

Para hoje às 20 horas

AS GARRAS DO LEÃO
Cinemascope - Censura 10 anos

Para Domingo as 19 e 21 horas
AN�O LOiRO

cor Vera Fischer e Mário Benvenuti
Colorido - Censura 18 anos.

Para terça-feira às 20 horas
O AGENTE SECRETO LK

IGREJA DE SÃO

PEDRO APÓSTOLO

HDRIRIO DE MiSSaS
i

,

I
, Sábad,o

às 19 hs.

Domingo
às 07 e às 09 horas. "
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Ihota em Destaque
Heooião �a Câmara �e Verea�orcs
Sob a presidência do

'Sr. Nelson Flores de Oli·
, ,

veir.a, reuniu-se a Câma
ra de V,erea�ores de ilho
ta, ne última terça feira.
Da pauta dos trabalhos
ccnstavam três Projetes
de Lei de autoria ao Po·
der Executivo Munic,ipal'
de Ilhota. O primeiro tra

ta-se da crtaçâo de uma

escola municipal na loca
lidade de Barra de Lu,;z
Alves (margem esquerda]
neste munícipe. O segun
do versa sobre um Con
vêno ii ser celebrado com

o Governo do E-st·ado de
Santa Cat.arina para a

construção de ,a�venar'ia

do Prêdio da escola a ser

criald,� referente ao pro·
[eto acima e o terceiro tr?a
ta-sé ele desepropr'iaçâo
de uma área de terras 10-
cal'izada à Rua Modesf-a
Franco. Vargas, para a Iii·

gação entre a citada RUJa
com 'a Rua Dr. Leeberre
leal nesta cidade. Esta
tramitando tambêm no

legidativo
.

ilhotense um

prejete que trata da hOA

menagem póstuma ao sr.

Bertoldo fr..ancfses Sli
mon, falecido no dia 2 de
fevereiro p. passado, e ex

zelador do Cemitério p�
blico Munidpal de llhote.

u � E tA
Gar,axie -, branco-pretc 69
Opala - azul 72
Chevete - verde 74
Fusc,a 1.300 - verde 73
Fuscão 1 ;500 - ,azul (71

A quem Interessar, tratiar com Sr. PEDRO ZU
CHI na I::.o·i;a Gasparen'se ou com o Sr:Anfionlo Rei ...
nert na Lanchonete SIMONE.

Reun,iao de Prefeitos
Será dia 10. de março toridades para tratar de

corrente em Ilhota a reu-
,/

assuntos de real interesse
nião dos prefeitos da Mi- da Região; para encerra
cro Região da Foz do Ita- "rnento da reunião será o

jaí (ANFRI). Esta reunião frecido pelo Prefeito sr.

se realizará mensalmente _Ricardo Koehler, uma.

num dos municípios dr � churrascada aos presen
associação dia Foz do Ia{ teso

.jaí que além dos prefeitos
são convidadas outras au-

TV
O Tupy de Gaspar par

ticipou domingo passado
do torneio início entre as

equipes de Tll;PY - Mar
cilio Dias de Itajaí -

Carlos Renaux de Brus
que e Palmeiras de Blu
menau na cidade de Blu
menau no Estádio do Pal
meiras.
Ficando carr+eão do

torneio início o lt1.arcililQ
Dias da cidade praiana de
Itajaí.

y
O torneio em. que OOIl·

correrão ao título mm-
mo, começará dia 16 de
março vindouro, partici
pando as quatro 1€C!}uipes
acima citadas, que terão
suas disputas feitas no

campo do Marcílio Dias
em Itajaí,

O time tittrlar da equi
pe do Tupy, apenas aguar
dia a' contratação de um

técnico para dar início
" tr(\:n�mentos.

DEPUTADO ABEL ÁVILA DOS SANTOS!
Esteve em visita ao sr. Prefeito Mun'icipal sr..

Ricardo Koehler, o Deputado Federai sr. Abel Avi.
la dos Santos, que transmitiu ao mesmo um conviife
para uma churraseada na localidade de Cenelinha,
no próximo domingol' dia 23 do corrente.

No tel
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