
'1-:--------
_

Queremos ajudar
• ,.I. �'. • - Gaspar a crescer

... � � _""'.,
- � Receba nOSSQS corretores

AZETA
·

f)@ �!�::":,.:�:�
--------- PRE'ÇO DO EXEl\1PLAR CrS '1.00

.

GASP�R, Domngo, 9 de março de 1975 N0. 12ANO I

r, -,..,- ...._,._

.. ..:-" �

� Senador EveJásio Vieira:
, -

" '� -

" . ,::'. �.;;"
<1 Co.quisfa· de mai r n

�

ero de
1 /.. •

"!-. '�. I�, •
.

��.
.

... �

pre itur s,
r'xilll g ao e . ela B

A INTERESSA'Nl'E ENTREVISTA COM o SENADOR CATARI�S-:E ESTÁ Na 2.a. PAGr

c Página 5

--'--------�?

FRA,!\l1CISOO HOSTINS:

� O Gov rno Já D.eDidiu:

ovo. .colégio F ei Godofredo
.

\ .

lI�ot em ões aque
Página 8

Página 7 l'

A majestosa matriz de São Pedro

,

""

.

I
L

.

O DIRETOR DO COLÉGIO NORMAL FRE! GQººFREDO ESTÁ SENDO
ENTREVISTADO NA PÁGINA 3

tirculo niversitário �e Cas�ar
Página 5

.Consu Itorio J u rid ico
Página 4

Prefeitura Realiza C o n c u r s o

Gaspar Faz 41 os
Página 6

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



_P_á_g_in_a_2 �--�----------�---G-AZ--E-T-A�DO�V�A�L�EL-----------_D_,o_m_i_n_go_,_9_/_0-3/_1_9-7_5�- ---

Senador' Eve.lásio Vieira:
------------------------------------------

[onijuista
.

�e maior número � I rr� i uras, PJoxima �ran�e méta do ·MD8
É em Santa Catarina onde

o Movimento Democratico
Brasileiro mais tem crescido
no Brasil. Trata-se de um

cres-cimento sólido. Basta
verificarmos os resultados

, tatarrnos essa realidade
dos pleitos de 66 para cá pa
Ia constatarmos essa reali-
dade,

,

E isso tem ocorrido porque
seus homens tem agido com

firmeza na defesa do progra
ma e da filosofia partidaria,
associado a u mtrabalho per
'manente junto as bases elei
torais.
Eveíasio Vieira, o popular

Lazinho, que já foi craque
do nosso glorioso, Clube A
tlético Tupi. é um dos seus

homens que desde Hft66 tem
mantido um comportamen
ia digno de aplausos, Sem

parar tem difundido o pro
grama partidario, a sua filo
sofia e buscado junto ao po
vo o maior número de adep,
tos ao lYIDB, E sempre agido
com honestidade e lealdade
para com seus companheiros
e adversarias, Graças a seu

trabalho transformou o 'Va-
1e do Itajaí no maior reduto
eleitoral do MDB catarinen-

se, e é hoje. portadordêe Utma
cadeira no Senado Ifta :Re)pm.
blica

Gazeta de Gasp 811' tffii C0U1-

vi-lo, para trazer a�g<T de: ín
teressante aos scues ne::molfe!l.
uentro da linha de lberDíl in
formar seu grande lPólblicm,
Próxima grande méta me seu
Parb'do em nosso. �(j),
indagamos, ao popllll2:!l' La
Linho, e ele nos rqo!l.1l..�:
- "0 trabalho em, siid'(i)

uma constan t€ cfuD 1D.OSSID
Partido, Depois do flslP1,m.rli
do resultado' eleito1l'liI de U
de novembro, íinicia::mms 'Uma

nova caminhada: a. (de con

quistar o maior mrmerre de
Prefeituras e Camauass 1'v(u
ri'cípaís no proxímco llU!lD. JS.&.
sim é que [untamientae OOllU
outros eminentes (co:m}YIa-
1111ei1'os estamos desde jianei-
1'0 apercorrer os VfuniC:l,poos
catarínenses, pro1!lll@veJ3.do
reuniêes buscamdo � cnoor
fortalecimento dos r:::jípeo"'ilcilriru
Munio'país. estiimUI8.Edo DCl

mes para às dísputtas Ida.s
Prefeituras e tamb€ftl1l �$.s
Camaras M.lUllicipais.., «Js re
sultados tem sido rnag;:lili.fi
coso s reuniões tem oemta 10

com a presença de a't'é SOO

BR,USQUE - INAUGURADO NOVO FO'R'Ul\'I - E',lli
Inaugurado o novo Forum da Comarca de Brusque, q:;m 1lf
vou o nome do "Dr. Aliexandrino Pereira, de Me 0', au1ti;g'()
juiz da Comarca.

A solenidade foi presidida pelo governador. con.1Ílllnmo
com a presença do secretário ,da Justiça, e outras au

"

a-

des estaduais e municipais.
Iniciada em setembro de 1972, a obra tem área ClOl s

tnúda de 1.819 metros quadrados, custando aos cofr sJP
,

bIicos a importância de Cr$ 1,178.891,00'. Será eDtl'(�g'Uall ao
Poder Judiciário totalmente equipado, permitínde ime>dilt1t1J
funcionamento.

IGREJ,A DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

D,omiingo: às 7 e as 9 heras

pessoas e na maioria dos mu

nícipros percorridos .candi
datos a Prefeitos, Vice e a

rereadoresjá são conheci
dos e estão sendo propaga
dos entre os eleitores dos res

pectívos Munícípíos. E rr
-

gístre-se que mais de 50 'pi
dos Municipéos já foram vi
sitados nesses últimos 2 me

ses. O clima que temos en

contrado é notavel e temos

perspectivas de conquistar
mos a maioria das Prefeitu-
ras catarinenses". ./

Nossa segunda pergunta:
é a preparação tambem pa
Ta a conquista do Governo
Estado em 78?

- Pelieitamente! Deseja
mos ampliar nossos quadros
partédários, conquistal: o

maior número de Prefeitos,
ices e também de Vereado ..

res, para em 78 tentarmos con

quistar o Governo de San!a
Catalina, É por h...�ue nao

paramos, E confesso,�"V.i mui
to bem o trabalho, pelo a

poío que estamos recebendo.
Tudo indica que o MnB s�
rá Gúverno no Estado depois
dlas eleições de 1978".

.

Vamos ter reforma eíeíto-

ra1?

_ "Nosso Part�do luta pe
la retorma eleitoral. Essa lu

ta será intensificada. nese

'amos a extinção da Sub-le

�enda, do voto vinculado, da
fidelidade partidáría: pesso
a-mente defendemos ser pre
tC:i.30 diminuir as ey.igências
nara formação de novos Par

tidos, Estamos plenamente
satísteítos no MDB, mas [ul
'gamos ser da conveniência
da democracia brasileira o

sursimento de mais 2 Par-
o

it'dos".

Se ores que merecerão a

tenç
-

o no Senado Federa,'?
-

- -ão estaremos dando
ênfase a este ou aquele; jul
gamos ser necessário atuar
mos em todos os setores: Lu
tarmos pela democracia ple-

na, pela ampla liberdade, pe
la extincão do decreto 477.
pela expansão e melhor qua
lidade do ensino em todos os

graus, com a implantação rá

pída do ensino profissionali
zante, grande deficiênda b�a
síleira ; por uma melhor sau
de pejas correcões das dístor
cõ�s existentes na polittea
econôm íco-financeira;' -por
uma política salarial justa e

humana; por melhores tele

comunicações; por melhores
vias de escoamento de nossa

produção; por apo'o efetivo
e urgente a agro-pecuáría :

pelo aproveitamento adequa
do de nossas riquezas natu
rais (exemplo, temos ca'cá
rio em abundância e não te
mos cimento suficiente às
nossas necessidades; nossa
luta será em todas as fren
tes".

EXPEDIENTE

GAZETA DO VALE

Diretor Presidente:

PAULO TUREOK

Diretor Comercial

DANILO GOIUES

Redação?
l}_�ILO GOMES
E. JULIO CESAR

Depto. Circulàção
PAULO. ROGÉRIO

ColaboradOJ'
Dr. Pedro Madalena

Im.presso nas oficinas
do Semanário LUME

em Blumenau.

Prop iedade éa Editora
Jornal Gazeta do Vale.

Sede: Rua Aristiliano
Ramos - fone 2253.

"

o PRIMEiRO N.ONE EM CARTAZ NO ESTADO

Rua Itai,aí 1691 - Tel. 22-1457 - B �ormemau - Painéis - Cartazes em Santa Catarina
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GAZETA - Sr. Fran

cisco, local de nascimen
to e primeiras ativida
des?
FRANCISCO - Nasei
do em Gaspar aos 29 de

janeiro de 191'4, cursou

o primário no colégio
Cristo Rei hoje Colégio
Normal Frei Godofredo,
cursou o ginásio e cienti
fico no seminário Fran

ciscano, cursou Filosofia
em Curitiba e dois anos e

meio dê Teologia em Pe

trópois. Em 1964 Iecío
nou no Colégio Santo An
tonio e Sagrada Família
de Blumenau. Em 1965
trabalhou como escre

vente no cartório de Gas

par e lecionou no Giná
cio Normal Prof. Fer-
nando Machado Vieira,
atualmente Colégio Nar
mal Frei Godofredo. Em
1966 com acriação.do Co
légio Norma"! �rei Ca
dofredo assumiu a dire

ção do mesmo, cargo que
ocupa até hoje.
GAZETA - O Sr. Po

deria traçar um parale ..

lo entre a estrutura edu
cacional de sua época e a

de hoje.
.

. FRANCISCO - Fazer
um paralelo entre a es-

Página 3
----------------------------------

Básica completa no' Ho-.
nór'o Miranda e Ivo D'A
quino. O governo e a Se
cretaria da Educação já
decidiram a construção
do novo prédio e tenho
certeza de que a mesma

será iniciada muito bre
ve.

GAZETA - Alguns.
dados atuais do Colego?
FRANCISCO - O Co

légio Normal Frei Godo
fredo está anualmente
com 34 turmas, sendo 24

do 1°. Grau e 10 do 2°.

grau. . '.

Contamos com 1090
alunos - 46 professores,
<los quais 29 licenciados
e 10 funcionários .. No 2".
Grau temos o curso pro
fissional'zante de Habi-
litação para oMagistério,
Técnico em Contabilida
de e Técnico em Secre
tariado ..

GAZETA - Dexe sua.

mensagem aos gasparen-.
ses:

FRANCISCO - Como

'mensagem final gostaria
de transmitir meus votos
de otimismo a todos os

funcionários, professores
e alunos que formam a

grande família do colé

gio. A todos os pais que
Estão compreendendo a

necessidade do estudo e

não poupam sacrificios
para dar formação a seus

filhos. Enfim a toda a co

munidade gasparense
que nos apoia na difícil
mis ão de educar.

GAZETA DO VALE

o Governo Já DeCtidlU:
,-,

Novo Colégio. Frei Godofredo
.trutura educacional de
minha época com a atual
não é facil, dizer simples-
\nente que ã educação
daquele' tempo era mais

perfeita que á atual ou

que aquela era errada in

completa e a atual per
feita e ideal seda temerá
rio e estariamos cometen
do uma grande injustiça.
Vou citar apenas exem

plos para que os estudan
tes atuais tirem conclu
sões próprias: primeiro
exemplo: quando estava
no primeiro ano primário
ao voltar das férias do
meio de ano, vários alu-

..

nos .• .tamos a taboada
de um a dez e recebemos _

uma lembrança como.

prêmio; hoje, mesmo alu
nos de 5a. a 8a. series pu
xam os dedos papa. resol
verem suas contas. se

gundo exemplo: para ser

promovido do primeiro
para o segundo ano pri
mário tínhamos que pas
sar dois livros dle leitura
a cartilha e o trabalho. E

posso dizer que o traba
lho era trabalho mesmo.

Hoje meus filhos apren
dem os nomes que estão
sobre as figurinhas do
livro e vivem felizes.

I la festa �O' A R R O I --é Uma Reali�a�e
Participe

O que posso dizer de
concreto é o seguinte: A
educação do meu tempo
era ótima, mas a educa

ção ·deve evoluir de acor

do com as necessidades
da pessoa. Julgo portan
to que a estrutura educa
cional de-hoje é ideal pac
ra nossa epoca e vem de
acordo com as necessida
des de cada jovem. Infe
lizmente não possu imos

para uma educação per-
-

feita. O que posso dizer
a todos os jovens estudan
tes é que: Aproveitando o

estudo não haverá perigo
de fracasso futuro .

GAZETA - Oomo o

sr. ve a polêmica dlo Di
vórcio? E contra ou a

favor?
FRANCISCO -' Para

mim o Divórcio é um mal

que pretende sanar ou

tros males.
GAZETA - Gaspar.

já comporta um outro Es
tabelecimento de Ensino
nos portes do Frei Go
dofredo ou mesmo uma

Universidade?
FRANCISCO·- Não

será necessario outro co

légio em Gaspar uma vez
qle seria construído o no

vo prédio e haja Escola

e Colabore
-----------------�----._-------------------------------------------�--------------�
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Página 4 GAZETA DO VALE Domingo, 9/03/1975

Consultório Jurídico
I

· CUIDADO COM SEU CHEQUlE BANCARIO

Nas transações comerciais, geralmente o credor recebe
,
um cheque do prôprío emitente ou de um podador, com

alerta de não ser apresentado ao banco sacado ou deposi
, tado em outro banco, num prazo certo e ajustado, Findo
o prazo, o novo portador, não querendo. eventualmente le
SaI' o bom crédito' do emitente, faz outra consulta e acon

, tece prorrogação. Outras vezes, recebe o cheque e t'or mo

tivos diversos como viagem ou esquecimento, o cheque não
� regularmente apresentado ao banco,

Em decorrência dis o, ou seja, pela não apresentacão
do cheque .ao banco sacado, no prazo legal, pode ocorrer
UJn urejuizo fatal ao bondoso portador,

Em outra edição deste Semanário, já toquei no assun

'to, embora transcrevendo, apena , a ementa de uma de
cisão judicial,

É que o prazo de apresentação do cheque, quando. pas-
·

sado na praça onde tiver de ser pago, é de um mês, ou tvin
ta dias, conforme estabelece o :n'�cl'eto nO 2Z,924/33 e a Lei
,no 2,9<19/14, sob pena de PERDER A SUA EFIOÁCIA,

Sobre a perda da, eficácia do cheque, por falta de apre
sentação ao banco sacado, no prazo legal, é oportuno se ex

plicar com melhores detalhes o assunto, Quando o cheque
: (_.. apresentado ao banco sacado (banco onde o emitente,
mantém canta de movimentação), pelo portador ou favo-

· recido, no prazo de até trinta (30) dias, fica ele com direi
io de executá-lo, caso não houver suficiente provisão de
fundos, mediante processo de execução forçada" contra o

emitente, pelo qual Iica obrigado a pagar em 24 horas, solb
pena de .penhora dos seus bens com a consequente expro
priação, a fim de satisfazer o direito do credor (art. 646 do
C,P, Civil), Assim, não sendo apresentado no prazo legal,
perde o credor o direito de acionar seu. devedor, peão pro
ces o de execução, que é uma medida judicial rápida e coer

citiva, sem: exame do negócio havido entre eles, A falta de

apresentação do cheque no p 'azo legal, portanto, en eja
carência de ação,

Em tal hipótese, o credor só teria o último remédio:

Ajuizar uma ação ordinária de cobrança, contra seu deve

dor, pela qual. para vencer deveria provar a existência de
,

uma dJivida fundada numa relação jUI 'dica (negócio sub-.

: jacente>. 'O cheque apenas serviria de começo de 131'0va e

não como Instrumento ou titulo executivo.
Esse é o entendimento do Supremo 'I'ribunal Federal,

quando recentemente acolheu decisão da ju.iz de Jau, e re

formou' decisão contrária emanada do '.Plim.eil'o ' Tribunal
de Alçada Civel de São Paulo.

LEI DOS' TÓXICOS SERÁ REVISTA
Brasília - O governo está

disposto a rever toda, a le.

gislação existente sobre tá,
x'cos e, nesse sentido o Pre

sidente Geisel determinou ao

Mínlstro da Justiça, amplo
estudo da matéria juntamen
te com os Ministérios da E

ducação e Cultura,

Preocupado com o aumento
da cnmínendade, o Presiden

te determinou também ao

Ministro da Justiça um am

plo estudo sobre o 'agrava
mento do problema e a ace

leração dos projetos e im-

,p'antação da reforma da no

Iítica federal e recomendou
: que o Mi.nistério da Justiça
promova, logo após a posse
dos novos governadores, reu
nião com todos os secretá
rios de Segurança dos Esta

dos, para examinar os prob!e
mas de articulação com os

órgã-os federaís., de modo a

proporn'onar um forta ecí
mente do sistema de seguran
ça interna e um melhor com
bate ao crime,

'.

Depois de seu despacho com

o Presidente, o Ministro da

Justiça explicou aue a refor
ma. da Polícia Federal não

Implicará numa reforma do

Departamento de Censura,
pois o assun to vem sendo
parale'amen te estudado por
uma comissão, Sobre a retor
ma da Polícéa Federal escla
receu que ele vai se preocu
par mais com a fonnacão de

pessoal, para tanto. adiantou

que vai, de írnedíato, deter
minar o ace'eramento das o

bras da A;cademia Nac'onai
de Polícia, que é encarregada
de recrutar e selecionar pes
soal.

PREOFEITO,'CÉTICO, CRIA O

liVRO DAS BOAS AÇpES

o prefeito de Itaocaua, conhecidO' por seus despa�h.os
curiosos, alguns em forma de trova, a�abaJ�de criar �' LIvro

das Boas Acões onde não poder'âo ser mscntas .autondades;
De acordo �om' o Decreto n" 378, a boa ação inscrita sera

comunicada, ao Presidente da República, ao ConseJ_ho de

D-zfesa dos Direitos da Pessoa Humana, ao Papa e a ONU.

Nos "consíderandos' do decreto, o pI'efeito de Ttaocara

explica que o ato visa ape� "documentar" para o futuro

sentimentos de Iraternidad que ainda unem os, ,!-ome� �e
boa vontade" e "fixar com documentário o eS]111'1to crlstao

de um povo �m pleno século de avassaJJadol' mate1'Ía]i�mo':.
Para ser Inscrito no Iivro que terá 20 folhas e fícará

guardado na Biblioteca PÚblida, as ações tezâo �e ter "�m
cunho excepcional de desprendimento, abnegaçao, Irerois

mo, ajuda ao próximo, patriotismo, e de merecer respeito
e admiração pública".

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.

<::!qnt.

Só para deixar você com água na beca vamos mos-trar

alguma cOlista que a LlDER faz.

PEIXES - FRANGOS - COSTELAS - LOMBI

NHOS - CHURRASCOS - LINGUICINHAS -

ESPETO CORRiDO.
o

BAR E RESTAURANTE
BEBIDAS EM GERAL

de Cipriani & De Pim

Aceita encomendas para todo e qualquer tipo
de festas.

Fone: 2018 - ex Postal 61

Rodovia Jorge Lacerda, 51

GAS'PAR - se.
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Com a presença do
Presidente Henrique Jo
sé dos Santos; do 1°. Se
cretário Celso Huber e

dos Vereadores Alfonso
Theiss, Antonio Nelson
Hostins e Henrique Des
camps, reuniu-se na ter
ça-feira passada
a Camara Municipal de
Gaspar, tendo-se regis
trado na oportunidade, a

ausencis dos Vereadores
Antonio Dionis'o Sabel,
Flávio Renato Heinig, Os
mar Melato e Osvaldo
Poffo. A Mesa recebeu
11a ocasião, a segunte cor

respondencia: Oficio do
Sr. Prefeito Municpal,
encaminhando os Balan
cetes da Prefeitura cor

respondentes aos
.

meses
de Setembro, .Outubro,
Novembro e Dezembro
do ano de 1974 , justifi
cando este atraso por não

o

GAZETA DO VALE

terer:n recebido os extra
tos bancários para ela
boração da conciliação.
Requerimento n°. 03/75,
cp· Presidente da Comis-
'1

são de Finanças, solici-
tando prorrogação de pra
zo para emitir parecer
aos Projetos n°.s 07 e 08/
75), que, autorizam" res

pectivamente, a rescisão
contrato de compra e ven

da celebrado entre a Pre
feitura e o Hosp'tal lo
cal; e a abertura de cré
dito adicional especial no
valor de aproximadamen
te Cr$ 196.000,00, para.
atendimento de despesas
de exercicios anterores.

Reque�;__nto n°. 04/75
do Vereador Celso Huber
solicitando ao Executvo
a seguinte informação:
Qual o destino que está
sendo dado as lajotas fa-
bricadas pela Prefeitu-

Pág,:na 5

ra? Se estão sendo ven

didas, quem autorizou a

venda? Resolução n°. 02
e 03/75, da Mesa da Ca
sa, respectivamente que
autoriza o Secretário E
xecutivo ass'nar cheques"

para pagamento das' des
pesas da Camara Munici

pal, e que fixa a remune

ração d oContador contra
ração do Contador contra
300,00 mensais.
No expediente do Dia,

fêz uso inicialmente dia
palavra o Vereador Cel
so Huber, na qualidade
de membro da Mesa, es

clarecesdo que todas as

matérias que seriam dis
cutidas e votadas nesta
reunião foram encami
nhadas à Ordem do Dia
da próxima, I?or não al
cançar o quorum corres

pondente 'para aprecia
ção de alguns projetos.

o

Informativo da Câmara Municipal de Gaspar

Circu () Unirersitário de Gaspar
o Circulo Universitário de Gaspar, desde fevereiro tem

nova Diretoria, conforme estaremos divulgando sua consti-

tuíção em nossa próxima edição . ?

Por outro lado, como acontece todos c anos o Circulo
tradicionalmente elabora ou pelo menos colabora na prepa
racão do programa de festividades alusivais a emanc'pação
politica do Município. Este ano, para maior brí'ho das fes-

.

tividades, a elaboração do programa conta com o apoio a

lem do Circulo, a Gazeta do Vale, Prefeitura Municipal, A
cresc e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gaspar.

Circo Rodeio Tânia
Estreia Sá.bado nesta Cidade, trazendo consigo 201 artis

tas tres gozadissimos palhaços, lindas garotas trapezista,
coz{torcionistas, saltarinas e acrobatas modernas;

Animais amestrados e fechando o espetáculo com chave

de ouro a sensacional e emocionante tomada, com tomos

garant'dos na bravura, que serão ?esbravejados 'pe'os me-

lhores toureiros que percorrem o mterlam catannense. -:

Apresentando �ábado súa es�réia às 20.45hs. e domingo
com duas sessões as 14.30 hs. e as 20,.45 hs.

Em seguida, manifestou
.se o Presidente Henrique
José dos Santos, para ra

tificar os esclarecimentos
fornecidos pelo Secreta
rio Celso Huber, quanto
a falta de auorum neces-

...

sário para votação dós
projetos em tramitação.
Finalizou, convidando os

Senhores Vereadores pa
ra comparecerem na pró
xima reunião, face aos

inúmeros projetos pen
dentes, bem como esten
deu este convite ao povo
em geral para assistir e

acompanhar de perto o

teor dos projetos e as opi
niões dos Vereadores .so
bre o assunto.

!
CAMARA MUNICIPAL

DE GASPAR

_..MAURICIO DEGGAU
Secretário Executivo

A A.caresc promoveu na ult'rna sexta-feira no Salão São
Fr�nc�sco uma pI'oveito�a reunião, oportunidade em que di
veI�os assuntos de �eal ímportancía foram debatidos, oportUDl��de �m que fOI dado ao conhecimento das autoridades
mUnICIpaIS e representantes de classes, da real situacão da
P�'o?�ção de alimentação e saúde, mormente em nosso mu-
.mclplO .

Dentre as diversas presenças destaque-se o Prefeito Mu
nicipal. vigário Frei Geraldo, Coletor Estadual, Diretor Ad
ministrativo. do Samae e outros que também se fizeram presentes valorizando ass'm a referida reunião que iniciou às,
1�,30 11.s. �r��ongando-se até as 21.30 hs., num clima de perfeita c?I�dlalIdade 0:r:de todos puderam expor ideias em proldo maior desenvolvimento da região com vistas aos temas
abordados.

.,.'

�e�':lndo o �genheiro Argronomo João Liôio Sprada do
e�crLtóno mUlllcIpal.9a Acaresc em qaspar, é o seguinte o
cronograma de reumces para este mes:

D�a 11/03/75 - Em Gaspar Grande, com inicio às 14 horas
�la 13/03/75 - Em Gasparínho Central, com inicio às 14 h.

14/03/7� - Na Margem Esquerda, com inicio às 14 horas
18/03/,75 - Em Poço Grande com inicio as 14 horas"

19/03,/75 - Em Barracão, as 14 horas ,..
•

20/03/75 - Em Gaspar Alto as 14 horas
•

21/03/75 - Em Arraial, com inicio as 14 horas.
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Página 6
Domin90, 9/03/197�GAZETA DO VALE

Faz

Delegacia de Gaspar
A Delegacia de Policia de

nossa' cidade que fiá bem

pouco tempo carecia total

mente de uma condução que

pudesse atender as necessí

dades dos gasparenses. ho

je já apresenta condição pa
ra o atendimento de ocorren

cias policiais.
Alem de uma viatura em

perfeitas condições de uso

a Delegacia de Policia locaé

informa a reportagem atra-

vés de seu titular Leleco, que
dentro em breve deverá tam

be .nser reestabelecâdo o sís

terna de rondas noturnas

permanentes, para a maior

tranquilidade de todos, isto

querendo dizer que a Delega
cia finalmente terá condi

cões de ficar em permanente
plantão, para a maior segq

rança da população que até

então carecia desse atendi

mento.

Bar Progresso Ltda-
De Paulo Antônio dos Santos

Anexo HOTEL PR,OGRESSO

O Pon10 de Encontro preferido dos gisparen

ses. Agora com Hotel c/4 apartamentos e 11 quar

tos para melhor servir os visitantes e assim dando a

Gaspar mais um estabeJecimento hoteleiro.

BAR E HOTEL PROGRESSO .

.

Rua Aristilia.no Ramos - 298 - fone 2167

os
A Prefeitura Municipal de Gaspar, acaba de divul1ga.r

,

parte do programa das festividades alusivas aos 41 anos de

emancipação politica do municipio.

Para essas festividades. que durarão trinta dias, diver

sas autoridades do cenário :Ffstadual estarão presentes em

nossa cidade, prestigiando os acontecimentos.

Podemos adiantar, qu" �entro das referidas resttvídades

de 411 anos de aníversáam.. de nossa cidade, teremos:

Dia 18/03
Inauguração das novas instalações da Bíblíoteca Muni

cipal, sendo que dentro desta programação teremos a mau

guração solene, missa, coquetel, etc.

Dia 22 e 23/03
Inicio do torneio entre equipes de futebol de salão , do

Comércio e da Indústria Local, serrd oque a maioria das in

dústrias e das casas comerciais de nossa cidade já se pronti
ficaram a participar do referido torneio ..

Dia 0�/04
Fínan do Torneio de futebol de salão na parte da tarde a

noite baile com eleição da Rainha da la. Festa do Arroa

da Comarca de Gaspar.

Dia 06/04
Solenidades de continuação da la. Festa do Arroz, pro

moção da Gazeta do Vale e Prefeitura Municipal de Gaspar.,

.......-:J..i
Dia 12/04
Baile promocional do Circulo Universttarío de Gaspar.

O Torneio de futebol de salão ficará a cargo de adir

Barni. Marcos Schramm. e Ronaldo Gaertner.

!Alniversariou dia 7/03 a Sra. MARTA lNEZ W. TU

RECK Esposa do Diretor presidente da Gazeta do Vale, a ela

nossas cordiais saudações.
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Domingo, 9/03/1975

re eit ra de aspar
fará Realizar Concurso rú�ico
A Prefeitura MmricipaI ele Gaspar, através de seu Pre

feito, Osvaldo Schneider, está levando ao conhecimento de
'todos os interessados que Iará realizar no próximo dia 22
de março, com início às 08:01) horas. no Salão Paroquial,
em Gaspar, Concurso Público para o preenchimento de
diversos cargos que se encontram +agcs, do Quadl'O de Fun
cionários da Prefeitura,

Outrossim, a realízacão do Concurso Público destina
se ao preenchimento de 23 (vinte e três) vagas, assim dis
tribuídas:

- 7 cargos de Escriturário
- 4 cargos ele Escriturário Dattíógrafo
- 3 cargos de Auxiliar Administratívo
- 3 cargos ele Assistente Administrativo
- 1 cargo de Fiscal 'de Tributos
- 1 ca'go de F1scal de Obras
- 1 cargo de Técnico em ContabiJidade

As ínscrições para o referido Ooncurso Público estão
abertas, à: disposição de todos, rie período de 07 a 21 do
corrente mês, na Prefeitura Muníeípal de Gaspar, Os inte
ressados deverão se dirigir diretamente ao Setor de PeSsoal. do Departamento de Admmístração da Prefeitura, nopertodo ele 14:00 às 17:CO horas, diauíamente, eXceto aos
sábados e domingos, onde poderão efetuar suas matriculas
e receberem o Eldital com as respectivas instruções sobre
-e Concurso,

Gaspar. ,em 04 de março de 1975.
OSVALDO SCHNEIDER �
Prefeito Municípal 6._/

IS

'Págii1a ..,

Documentos erdidos

d Id nfidad

lOJA
CnSrnRfNSf

Desde de mil novecen
tos e sessenta e nove pro
gredindo e dando me
lhor atendimento.

Alfaiataria, Relojoa
ria, Eletro-Domésticos e

Instalações em geral.
1

LOJA GASPARENSE.
de Pedro Zuchi - Rua
José Beduschi - Estra
da para Brusque.

Prefeitura Gan�a e rer�e
.

No
Fu ebol de Sa ã

Jogando amistosamente Paca (Josué.
11(, Ginásio de Esportes Ivo Os gols desga partida foSilve'ra em Itajaí. a equipe ram anotados por Beiradade Futebol de Salão da Pre- (2) e Suca-r l) pela Prete'tufeitura de Gaspar conseguiu 1'<1.
mais um expressivo resulta- Por outro lado. na últido ao empatar em 3 x 3 com ma terça feira a noite na
a equipe do Sarnbão da vízí- quadra da prefeitura o timenha cidade de Itajaí. A Pre- da Metalúrgica Turbina derfeítura formou com Deba, rotou ao time da PrefeituraBeirada, Marquinho, Suca e peio escorre de 9 tentos a L

José Anastácio da Silva, residente em Ilhota,
perdeu todos os seus documentos, constando de uma
carteira de motcrista, carteir.a de Identidade, Título de E1eitor, Talão de Cheques além de outros do
cumentos.

Quem encontrar os referidos documentos poderá entregá-los em Ilhota, ao Sr. José Anastácio
da Silva.

CINE MOOK Programa�ãoO Cine Mogk estará apresenmando neste
sábado às 20 horas

OS PRAZERES DO INFERNO
Domingo às 16,30 hs.' AGENTE SECRETO LK
DomJngo às 19 e 21 hs.: Quando as mulheres fa

ziam Dim Dom.

Estiveram paraJ.izados os trabalhos de emissão
de carteiras de identidade, na última semana, porfalta de material. Seu titular Hilário Schmidt infor
m.a que a partir desta semana os trabalhos voltarão
a ser feitos norrrsalmente.

as arense fsport
Tiveram inío'o os tra

balhes de implantação da
quadra de futebol de sa

lão, basquetebol e velei
no estádio Hilberto Ga
ertner de propriedade do
Gasparense Esporte Clu
be, Conforme a reporta-

gem teve oportunidade
de observar o andamen
to dos trabalhos, prosse
guem em ritmo acelerado
os trabalhos de constru
ção da nova sede social
do clube,
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·DESTAQUE:
-------------------------------------------

ILHOTA EM

.

Com a fundação desta 80'
cíedade está de parabéns o

povo de Ilhota, procurando

de&�a forma a sua união
.

r�clda, pois o objetivo da��
cl��ade. é este e espera a

�lletona a colaboracão dos
llhotenses, para que a mes

�na obtenha o Sucesso dese
jado,

Re n
. -

I a o
Reunião dos Prefeito da Micro Região da Foz do Ita

jai, realizada sob os auspícios do Prefeito Muníeípaã de' .i

lhota Sr. Ricardo Koebler.

Foi a primeira reunião que compareceram todos os

Prefeitos da Micro Região, além dos prefeitos, comparece

ram outras autoridades locais, vereadores e amigos, após

a reunião foi oferecida uma churrascada de confraterniza

ção 1) la Prefeitura de Ilhota a todos os presentes,. nesta

ocasião diversos oradores se fizeram ouvir em nome do

Prefeito de Ilhota, usou da palavra o Sr, Lauro Fernando

JOI'ge Ignácio,

Foi uma reunião proveitosa pois o diálogo entre os

presentes foi conversa de administração pública, uns Iaãan

do sobre as dificuldades do muníoipío, outros com a espe

rança na nova administração do Estado,

Durante a reunião foi prestada uma homenagem pós

tuma ao Sr, Bogérío Krause, ex prefeito de Penha falecido

a poucos dias fazendo-se um mirruto de silêncio. Por suges

tão do Prefeito de Porto Belo, foi aprovado um pedido no

sentido de solicitar ao futuro governader Antenie Carlos

Konder Rteis a permanência do lflor. Miranda na presidência

do DER de Brusque. que foi aprovada por unanimidade,
,

Estiveram também presentes dois representantes da

Usati S,A, (usina de açúcar de Pedra de A'molar), usou da

palavra o diretor Sr, Ieller, que fez uma rápida explanação

do que é a Usina e os p�os futuros da mesma, disse ele

que a Empl:esa terá um faturamento tripfícado no ano de

1976, Isto entusiasmou os presentes.

Também fez um apelo aos prefeitos e ao DER para a

melhoria das estradas de acesso a Usina' e para que todos ,

conheçam a Iocalidade de Pedra de Amolar e as instala

ções da Fábrica. O diretor ofereceu o local para a reurriâo

dos Prefeitos em abril que se realizará na sede da Usina,

�sse que também=r: um jantar,

Entre os presentes usou a palavra o Prefeêto de Itajai

Sr, Frederico OIJ.J.ndio de Souza. que informou e ofereceu

para a próxima reunião e seu município r-orno sede da

mesma e disse que não pode ficar atraz, também
oferecen

do um jantar, o que deverá ocorrer em fins deste mês de

março, Outros oradores se fizeram ouro', mas para encer

ramento usou a palavra o Dr, Miranda, chefe da Residên

cia de DER de Brusque, o qual em manifesto público anun

ciou que está sempre a disposição dos senhores prefeitos

dentro das possíbilídades do DER.
I'
a

Relação dos prefeito que compareceram nesta reunião:

Prefeito de Dhota

Prefeito de Itapema
Prefeito de B. Cambnriu

Prefeito de Piçarras
Prefeito de Penha

Prefeito de Porto Belo

Prefeito de Camboriu

Prefeito de :,- ".7�antes
Prefeito de Bo 1>.... erá
Prefeito de Neva Trento

Prefeito de ItajaJÍ
Prefeito de Luiz Alves

Prefeito de Guabíruba

Sncie�ade Oes�ortiva Recreativa e Cultural
Em Ilhota, reunidos num

grupo de pessoas no dia 12

de fevereiro de 1975, para

dialogarem sobre a fundação
de uma Sociedade nesta cí-

dade, depois de discutidos fi

cou deliberado a fundação de

uma Bocéedade com os fins

Desportivas, Recreativas e

Culturais com o nome acima

Dia 28.02.75 - Luiz Bento Isensee (uníversíjárío) via

jou para Itapiranga, afim de trabalhar no Banco do Bra

sil daquela éidade,

Hoje está aniversariando a jovem CarinWemuht, ,A ela

nossos cumprimentos,

.

A PR,EFEITURA ALERTA:

NÃO COMPRE LOTES DE TERRENOS SEM'ANTES

SABER SE ELES ESTÃO LEGAIS NA PREFEI1URA

. .

: Ricardo Koehler

: Francisco Vitor Alves

: Wilson Vieira dos Santos

: Aurélio Soiano de Macedo

: Arão Domingos da Costa

: Manoel Felipe da Silva Neto

: Luiz Todesco

: Oirino Adolfo Cabral

: Sérgio José Colombi
. Euríd�s Battisti

Fredêrteo Olindio de Souza!

Orlando da Silva
Ivo Fischer

" V E R O E V n l E
"

mencionado,

1!>. primeira Diretoria ficou

assim constítufda:

Presidénte: Paulo Pereira

Vice: Irineu Valgas

I? secret. José Izidro Vieira

Repórter - O que a senho-

2° Secret.: Pedro da Silva

1° Tesoureiro: Manoel Pe

reira Furtado

2° Tesoureiro: Nestor Jasper
Conselho Fiscal: Guilherme

Hostins. Silvio Baíler: Orlan
do Schneider. Nelson Flores

de Oliveira e Nelson Rebelo

da Cunha,

Suplentes -, Raul da Sil

veira; Raul Schneider; Wal

dir Muller e Nelson Flores
de Oliveira Junior.

_A presente diretoria já es

!a, trabalb,ando em prol do
êxito da Sociedade, pois já
elaborou os estatutos, provi-

denciando o seu Registro a

qual foi, efetuado no Cartó-
'

rio do sr. Wilson W, de Oíí
v.eira Oficial do Registro Ci
vil Títulos e Documentos da
Cidade de Gaspar, Comarca
a-que Ilhota pertence. no li

"1:0 n" 1 folhas nO 27 a 28 sob

num�ro 15. Está sendo provi
d�:r:c_1ado

.

a publicação no
DJano Oficia,1 ·do Estado de
Santa Catarina. estando Dor
tanto com a document�ãcJ
em ordem,

�

Anunciem n. folha
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