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1\ la. Festa do ArI'o�

foi um sucesso.

Já se começa
a falar na próxima
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SALÁRIO :.c,,�NICO PARA
SANTA CATA��}�_I\

cido um único nível salartal para
todo o Estado de Santa Catarina

(uma das quatro únicas unidades
da 'Federação que ainda' continua
dividida em duas sub-reqiões-sa-
'Iariais) - foi pronunciamento d.o
Senador Otair Becker no Senado
Federal, na semana passada.

IIA

unificação d.o salário mínimo

ponderou - em Santa Catarina.
é não apenas antiga reivindicEção
dos trabalhadores locais, mas tam

bém uma forma de reparar uma

discriminação inj�sta que vem ge
rando inconformismo na classe
prcdutva",

I.

MENINGITE

--�
....

- .t-=-�-�[)tal de '1:33 DASP revela ainda

novos casos dé �':J�� -'. ---i,te que desse total,
foram registrados em Santa'''i1ci f :j:::-lação

Catarina, de janeiro 140 casos foram localizados

àté início de abril deste que já havia

ano. A estatística do sido vacinada.

u
EAR E AV

NA ÚLTIMA REUNIÃO DA CÂMARA
VEREADORES DE BLUt,AE NAU QUAS'E

SOCOS E PONTAPÉS. SAIBA

PORQUE, NA PÁGIN� 8.
--------------------

----------�--�---
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A vitória conquistada pela candidata Vitória

Maria Theiss- no último concurso fao título de Rainha
da primeira Festa do Arroz

de Gaspar, confinua repercufinde
não só em nosso município, mas também fora _

dele. Diversas são as correspondências que a redação
da Gazeta e a própria rainha tem recebido

de todas as partes do Estado, tecendo

elogios e cong�atul,ando-se pela

conquista de tão significati�o título, qual seja o de

primelra Soberana da Festa do Arroz de Gaspar.
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GAZETA DO VALE Domingo, 19/04

Reclame Seu Jornal)
Ajude Nosso Trqp'::��.�-P

, .

t t . cedi n trega do ior-. Inumeros assman es tem nmos para.� de t E ses pe-colaborado com nosso De- nal dos assrr .

an es. S

partamento de Circulação a- qu�nos rap�aJS:es precisam ser

cusando irregularidade na ajudados pr
l\1todos

..
Com suas

entrega do jornal. detícíenc'
-� cQ'naturals, esque

Muitos, deixam de recebei: címens
� e muitas vezes por

P. GAZETA e somente dept)h,.(" p icencia dó servidor, (l

de muito tempo, lembram-, � jornal ou não é entregue ou

de comunicar a ocorrênj- ,.i. vendido a terceiros.
Os primeiros dão ums-Jva- E é na correção desses des-

liosa colaboração ao eÍl0SS0 vios que permanentemente
trabalho. Os últímr s com estamos dedicando nosso

Icombustível do que dar no-

Ivamente partida no motor; a seu silêncio, to�?�.�..i difíc�l � te:npo. Co�preenda, prezado
gasolina consumida em três t::refa que � '. rnal se .1m. lelto�. Voce r,eclamando

OIminutos de funcionamento I po� �e re!!l�ur/.LZar sua dístri seu Jornal esta colaborando
do motor, com o carro para- ���-_.. ,. ,.

com nosso -:,erviço e aj�ldancl.o
do pode mover um Cª,l'l"6:CSt!�-___' Como e do domínio públi- na formaçao do caráter do
di� cerca de BO" - Jti-:- I co, a Empresa contrata me- PEQUENO. JORNAI1ElIRO.

_ r
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COMBUS'l'1VEL

Quando está esperando por
alguém em seu carro, constü
ma hesitar entre desligar o

motor ou conservá-lo funci.o
nando? Os seguintes tatos
poderão ajudá-lo a se deci
dir: "Um minuto de Iuncio
namento do motor, com o

carro parado, queima mais

/

FILOSOFIA AMBULANTE
EXTERNO
O que já foi

terno

TORNEIRA
A mulher do

torneiro

TAMANCO
Um indivíduo
machucado.
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19/04/75 GAZETA DO VALE

_{;���ormativo da âmara Muni(ipal
'orté t

oto Sob a .presidência do Ve- anterior, Indicação "n. U/75
�eado'l' iH�l":��que :Jlosél dos do Vereador Rogério José 0-

R,_. Santos e r.. s�,!cl'etaIia o Ve- Iinger s'j)licitando envio de
reador Celso Huber reunin- €Y11ediente à CELESC suge-" \ '-L
se esta semara a Camara rindo a extensão da rede de
Municipal di' Gaspar, que energia elétrica da localida-ê
contou com a presença' ain- de de Barracão à Oleo Grau-r
da dos M�11ead '''[j AI(unso: de. Projeto de Lei n. 11/75
'I'heiss, Henríq..c Des- do Vereador Oelso Huber,
champs e Rogérío Jos'e 'Co -

• que declara de utilidade pú-
Iínger, J 'Ia blica o Sindicato dos Traba-

A, Mesa recebeu na opor-
\

.,hadol'es Rurais de Gafipar,'
tunidade as seg:uin1h! pro- ...,w despacho do Sr, Presi-
posições dos Senhores V'e- d�-Z'te, o Projeto de Lei n".
l'c.adores: Requerimento n. 1l!7��, foi encaminhado à Co-
(19/75 do Vereador Osvaldo missão -le Educação e Cultu-
Poí{Io slU.l!,ut:;lndo i lrcenca ra para 'e. -"'ral' parecer., Em
po�' 90 dias palra tratar de Explicações .....«ais - hora
assuntos particulares. destinada 'aos pn.fUu•• .:::�' ..

Requerimento n, 10;75, mentes - manifestou-se iui-
do Veretador Celso Huber, cialmente o Vereador Henri,
�(!/�'nittand()t ao fu1ec(uthl\)

"

que Deschamps, falando soo

Municipal informação sobre I]re as péssimas condições em
a maneira como foram calou- que se encontram as estra-
lados os reajustes dos Irnpos- das rurais de nosso Munici-
tos Predial e 'I'errítoríal Ur, pio, achou que o Sr, Prafr-itn
bano do- corrente exercício Municipal deveria dar major

_ .. j_

Franciscc Assis de Oliveira
Mauricio Deggau

, Maristel.a Simon
Luis Niltcn Fernandes
Nt1. Dolores da Silva
N.elson Mario Kistner
Marlene de Souza
Marli Terezinha Schramm
Sergio Reinoldo Bornhausen
Ernestina Lucia Werner
Ma. de Lurdes Pereira
Ma. Regina da Silva
Dicnisio Zimmermann
Claudete Bittencourt
Ma. Isabel Sansão
Paulo Pascoal Goedert
José da Costa

:El.igia e Rakel Bclominl
Luis Zuchi
Osmar Silvio Spenqler
Salete Mada Bernz
Sônia de Souza
Evilasio da Silva
Doris Cristina Schramm
Af,onso Schneider
Ma. Amali.a Schimitz
Jordlna Peuztin
Ana Ma. Koeller
Orlando Schramm
Mario Albanaz
Claudia Moser Bailler
''Lu,iz Eduardo Schramm

, I

17-04--75
17-04--75
17-04-75
17-04-75
1'8-04-75
18-04-75
18-04-75
18-04-15
19-04-75
19-04-75
20-04-,-75
20-04� .. -75
20-04--_·7tS
20-04-75
21-04-75
21-(,.,.- :"':.. ..

•

21-04-75 J�
21-04-75
21-04-75
22-04-75
22-04-75
22-04-75
23-04-·75
23-'04-75
23-04--75
23-04-75
23-04--75
23-04-75
24-04-·75
24-04-75
24-04-7!5
25-04-75

atenção a elas, deixando de
executar menos serviços par
ticulares, pois como disse,
não são "zorras que trafegam
neetas] essradas, :Jr.ll�( �I'J1'l_,
'�nibus conduzindo operários
às fábrtcas, caminhões Iazen
do o escoamento da produção
agrícola e também veículos
pequenos. Disse ainda. fina
lizando sua manüe=tac ,-0,
que as desculpas habituais
dadas pelo Sr. Prefeito ]\'lu

nicipal quanto à falta de ma

quinário ou de bom tempo,
não são mais aceitas pelos
munícipes, esperando as"'im,
urgentes providências. Em

seguida, manifestou-se o Ve
"l:. .j��·J::�!so Huber. em a')()lf)
as pala,,�,,"

-

Vereador Meu -

rique Descna, ...p.:>, cstranhan
do realmente a péssima con

servacão de nossas estrad s.

Lembrou-se das admínívtra
cões passadas oue. me=no

com pouca maquinária e ÍllJi-

Pág;r.
._

- _--

de
xa receita, mantinham nos-

'

sas estradas em ótimas condi
ções de tráfego, Por ísso es

tranhou, pois a atual adrni
nistração encontra-se C01ll,

bom maquinário, receita �l
t.ssima em relação aos anos

anteriores e ainda benefícía
da com tempo bom. necessi
tando apenas, boa vontade
do S... Prefeito Municipal.
Corno ninguém mais desejava
fazer uso da palavra, o Pre
sidente Henrique José dos
Santos encenou a reumao,
soílottando que os Vereado
res permanecessem no recin
lo da Câmara. para assisu
rem a exposição do Engenhei
J'O da ACARESC, r'r. João
Sprada, sobre assuntos de in
teresse de nosso Munícípí».
Câmara Municipal de Gas

par,

iMaurioio Deggau
Secretário Executivo

A
F.ernando Theiss
Bertoldo Bornhausen
Amauri Darés
Ildefonso Berng
J\1arlene Ma. Zimermann
Edemir Goedert
Reselí Ma. Soares ,

Paulo Robert.o Zimerrnmann
José Jeão da Costa

25-04-75
25-04-75
25-04-75
26-04-75
26-04-75
26-04--75
27-04-7')
27-04-75
27-04-75

A GAZETA cumprimenta os aniversariantes

Domingo às 16:30 Horas
O SUPERCARETA
Colorido Censura Livre

As 19:00 e 21 :00 Horas
KILL

Colorido - Censura 18 nos
.

Segunda-F.eir,a às 20:00 Horas
BOULEVARD DO RUM
Colorido - Censura 18 anos

desejando muitas felicidades.

(lHE M

Cr$
Cr$

4;00
2,00

INTEIRA
MEIA

K

-:
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Dom,ingo, 19/04GAZETA DO VALE

Jurídico
GOVERNO QUER CONTAGEM

RECIPROCA DE TEMPO DE SERViÇO
BRASILIA - O presidente Geisel encamãnhou ao Con

gresso Nacional projeto de lei que permite. para efeito de

aposentadorla, a contagem reciproca do tempo de serviço
aos funcionários públicos civis de órgãos da admíuístracão
federal direta e. das autarquias federais e aos SegUI'ados
tIo lNFS.

N.a expõsíção de motivos que acompanha o projeto, o �

ministro Nascimento e Silva, da Previdência Social. escia-

: rece que a medida tem imediato aspecto humano, pois são
.\ numerosos os casos de segurados da Previdência Social

com tempo de serviço público que, agregado ao da ativida

'\ de privada, lhes permitirá entrar no gozo da ansiada apo
sentadoria por tempo de serviço.

PARAIBA
�

JACARAÚ - Prefeito Fere Menor - A polícia ainda

não conseguiu localizar o prefeito do município de Jaca

rau, V.R.S., que matou a tiros de revólver o menor de 16 a

nos R.F.O., causando também ferimentos em outras pes-

=- s.oas durante as solenidades de entrega de certificadgg do
....RAL.

----:::.-=

Quando discursava, o prefeito foi interpelado por al

guém que lhe sugeriu procurar uma vaga no CUl'So. do M'D

BR�, a fim ele melhorar sua oratória e deixar de "assassi

nar" a gramática como. o fazia. Indignado ele disparou o

revólver contra a multidão, matando o rapaz e atingindo
as "outras vitimas que estão internadas no Hospital de

Pronto Socorro de João Pessoa.

PROTESTANTE·S DE.FENDEM

DIVÓRCiO PORQUE EVITA

CASAMENTO OCULTO

"

A Igreja Presbiteriana tem pensamento favorável ao

dívõrcío, baseado nas Santas Escrituras e· na Confissão iJ

, Fé de Westminster, um dos símbolos da Igreja, Essa ,!O!:>l.

ção fo:i. definida pelo teólogo e pastor Nehemias Marien,
considerado pelos evangélicos "a maior autoridade em Bi

blia no. B!l·as.il", afirmou ainda que as Igrejas _Catódica e

Protesta-nte realizam casamento às ocultas de desquíta-

�i"""
os. A. Igrejas- disse - devem deixar de se camuflar com

� oficios vulneráveis e assumir uma posição corajosa Ia-

! ao divórcio. .

i ", - A Igreja pode realisar um casamento e o Estado

legalizá-lo, sem que o mesmo seja indissolúvel, ou feito por

Deus', Eu pelog'Untaria: os casamentos realizados' sob cons

trangimento, por medo da solidão. ou com visíveis ínteres

ses! sociais e ;rmtteriais, foram instituídos por Deus?

Diz o teólogo, que as Igrejas devem assumir os riscos

da sua d�vina missão no mundo, tomando Ull1ta atitude de

Iençâo a tavor do homem.

,

CEARA
SOBRAL _ Prefeitura e Clero se Indispõem - E'nt,'

o Sr. José Parente Prado, prefeito municipal de Sobral e o

Cónego Francis{)o Sadoc de Al'aÚljo, reitor da Univel'sid:-de
do Vale ,o Acaraú, originou-se sério desente!lldimen,t�' mo
tivado por prestação de contas da� verb'as fornpr 0, .as peja

Prefeitura, em 1974:, O prefeito exigia comploo'ireg:,-es da a

plicação dos recursos recebidos pela U:niversiJ�de, o que

foi considerado ofensivo pelo reitor, derivandi darí vários
amanheceram pichados, C0111l frases ofensivas à autorida·

..ui"
de municipal,

_ ....r�
_,..'

José Parente Prado envio�vr!'c;.iiÍW.lio à Superintendê]}·
cia da! Policia Federal em � .rtaleza, responsabilizando os

verdadeiros Infratores das lisposiôes legais e as auto'rida

des eclesiásticas, representadas pelo Vigálio GeraI, PI'(}'

curador da Mitra e �tJ�etário do Bispado, em nota orícíal

hipotecaram irr�t;A.ita solidariedade ao reitor, 'tendo o in-·

eidente cri= " ..on ambiente de certa tensão na cidade, I

_ .... .tl..J.J' o ,4,.... _::r.

---

PIAUI
PAlRNAIBA - Objetos de Arte Levados da Catedral -

Três lâmpadas de prata pontilbadas de diamantes e três

castiçais também de prata, "de valor em dínbeiro e hi�tú

rico Incomensurável", segundo o Bispo de Parnaéba, D.

Paulo de Souza Libório, foram roubados da Catedrnl de

N.S. das Graças, daquela cidade. Esse é o segundo roubo
de peças sacras que ocorre no Piauí em menos de dois me

�e-c:
'O_�o .... temente, na matriz de Oeiras, (primrtiva capital

do Piauí) foram..... ·;\'ados lustros com correntes de prata
e imagens valiosas, p:r ladrões de quem até hoje a Po.1 ícía
não conseguiu a menor pista .

.

I

de Crprian'i & De Pim

I Il'
MELHOR ESPETO CORRIDO DA REGIÃO�I

o MELHOR ATENDIMENTO -

Fone: 2018 - Cx Postal 6f

Rodovia Jorge Lacerda, 51

GAS'PAR - SC.

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



�O, 19/04/75
J

'e'

ilonstrativo da Receita e Despesa da festa doArroz em Gaspar
./�·d"El'rA

.

ortaria
..

Menezes Repr. Fotográficas 500,00
tos. das Rai1'"I-)

8.900,001 (àlbumi 500,00
�?enda Chul'l'a�s 36.553,00 !�u_guel do Salão de Festas e

Bebidas (venda)�e, 7.125,00 , átío
._

Venda de Mesas 12.618,71 �es�esa� com C�zmhe[ras
Doacões de fir locai

3.730\00 Conrecçôes de !FaIxas
• mas OCaIS 530,00 69.45G/a

DESPESA
Júlio Zimmermann ' •.

Gazeta do Va.e
Bazar Sandra
,) úíío Schramm
Casa Willy Sievert
Francisco Muller
Fátima e Sônia - serviçosde limpeza
Bar Progresso
Delegacia de Polícia
Roland Schoenfelder
Irineu Costa
José dos Santos Segundo
Restaurante da Colina
Loja de Armarinhos Sul A
mérica
Gráfica Gasparense Ltda,
Francisco Muller
Relojoaria e ótica Ernesto
Salão de Beleza Zimmerrunnn
Rádio Clube de Gaspar Ltda.
Cláudio Rogério Scheidt
Pedro Zuchi
Iríneu Costa
Floricultura Hélia Koerich
Colégio Normal Frei Godofre
do
Rádio Nereu Ramos Ltda.
Vírgilio Passamai
Filomena Schramm
Osvaldo Poffo
Ivo Carlos Duarte
Maria Nívia Deschamps
Pau'o Turek
Dalzija dos Santos
Amândio Bperrgler & Cia.
Ltda.
Octávio Luiz Schmitt
Hilberto Gaertner
Schmitz & Cia Ltda.
Eerv. de Alto Fal. Cassiano
Clube Musical São Pedro
Bandinha Turek

Despesas 10% garções
Despesas com Cap. e Guardas

Despesas com bebidas e lan

che para Músicos e Aut.

Desp. com Baíconístaa
.

Foto Marí (àlbum e fotos)

GAZETA DO V._:_A.:L::t:� :.__ gJ_á9_';_',_3!
r

2.000,()IO
930,00
256/,00

S�do 69.156,7120.440,00

�J),OO
2.65"'b "'0

50,�, "

432,8��
66,55

1.237,00

300,00
40,00
150,00:
20,50
35,(lIO
51,00

330,01)

Deixar de computar na Re- líquido de Cr$ 20.440,00 <vin:
ceita as mesas que foram te mil, quatrocentos e qua
doadas as autoridades e aos Tenta cruzeiros), fizemos a
convidados especiais, bem seguinte distribuição, eon
corno churrascos e ingresses. forme Regulamento da Fez-
Após "verificado um lucro ta.

Lucro Líquido .. .. .. .. .. 20'0440.00

• u"!.1l0 a Paróquia São P�jrG
Apos.c.; c; oz, do total .. .... 1.022,0-0
Pago Assiste, Social da
Prefeitura 25%Cio total .... 5.11(),OO
Pago a Gazeta do Vale 700;0
do total .. .. .. .. .. .. .. 14.308,00 20,440,0(1,8/),00

2.725,00'
90,00-

2.015,00
]74,00
6á(}',00
72,00

3.650,00
796,40
119,�O

Fizeram parte da Comissão tônio Nelson Hortins e Luiz
da Festa, conforme Portaria Fernando Polli; Coordenado
baixada pelo Sr. Prefeito Mu ra - Leda Maria Pamnlona;
nicipal, Osvaldo Schneider as Tesoureiro - Marcos

-

Sch-
seguintes pessoas: ramm,

lI,,:�������.b:'!'L<����·U-=-P����'" R,a.lYi\ft b�:�e ;br.i1 d.: 1975�"11
Barril: Secretário - Sérgio Técnico em Contabilidade
José da Silva; Fiscais - An- CRO-SC, No. 7167

45,00
250,00
25,001
240,00
900,00
334,01;)
80,00

750,00
129,76

2.884,00

4.265,50
4.731.00
2.041,20
1.9001,00
2.500,00
4.500.00
805,00
650,00:

1.667,00
15fY,00

Colaboração de A GAZETA DO VALE

A BELEZA DA CIDADE

DEPENDE DE VOCE

CUIDE DA CONS'ERVAÇÃO DE

CALÇADAS E MUROS

---

......

NEGÓ( O É COMPRAR A UI ...
Comprar lá fora é exemplo de aus gasparenses!

Fortaleça nosso comércio e Indústria que
trabalha piara sua cidade e para você também!

Colaboração da Gazeta do V,ale.
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Página 6 GAZETA DO VA_LE Dom;ng,o,

JUizo de Direito da Comarca de Gaspar - SC

EDITAL COM O PRAZO DE 20 DIAS

Edital de Praça - Extrato (art. 687 do Código de Pro
cesso Cfvil). Venda em primeira praça - dia 24 de abril de

1975, às 14 horas - Valor da avaliação ou superior.
Venda em �a. praça - dia 9 de maio de 1975. às 15 ho

ras (a quem mais der).
Local: Atrio do Fórum sito no prédio da Prefeitura, à

Praça Getulio Vargas - Gaspar - SC.
Processo: Processo de Execução 43/74 movida por Nori

val de Souza contra Osvaldo Brehmer e Alcides Brehmer.

Bens: Um terreno sito no higar Arraial deste município,
com a área de 329,30 m2 (trezentos e vinte e nove mil e trin

ta metros quadrados), limitando-se ao Norte com os adqui
rentes. ao sul com Hercílio Artur Oscar Deeke, Dr. Níels De
eke e Dr. Carl Heinz Peters e a Leste, com terras da trans

mitente, registrado no {Registro de Imóveis desta Comarca

no livro 3Ei, às fls. 94, sob n". 14.324. Obs. O terreno acima

descrito acha-se com reserva de usufruto a favor de Ger

mano Brehmer inscrito no Registro de Imóveis desta Co- •

marca noIívro-à.A, sob n 1339. Valor da avaliarf" ",1'$
6.586,00 (seis mil, quinhentos e oitenta e r �.I.11zeiros).

Gaspar, 3· de março de 1975.
.

Fúlvio Prettí - Jutz de Direito
Eulina Ladewig Silveira - Escrivã do Cível e AneX05

JUIZO DiE DIRlEJrl10 DA COMIARCA 'HE GASPAR

EDITAL DE PRAÇA E INTIMAÇÃO
COM O PRAZO DE VINTE DIAS

.J!E_
___

, "'_ p. 2a. Praca -
-

O dou •.dvio Pfe",,�, "uJz de-Direito ua \JmlUl.I:oa 'U<>

qaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...
FAZ SABER, aos que o presente edital virem e a quem in

teressar possa e ao senhor Artur Rudolfo Henrique. que no

dia 24 de abril p.v. às 10 horas, na porta principal do edífí

cio da Prefeitura desta cidade, onde funciona o Forum

desta Comarca, o porteiro dos audítóiros levará a público
o pregão dos bens penhorados a Artur Rudo'fo Henrique
nas Ações que lhes move o Banco do Estado de Santa Ca

tarina, a saber: Um terreno com a área de 15.600,00m2, na
frente que faz a Oeste com terras a serem doadas para a I

greja Evangélica, Assemb'éia de Deus, fundos com terras

dos outorgantes. ao Leste, 390,00 metros, extrema ao nor

te com terras dos outorgantes nesta data escrituradas à

João da Silva e ao sul com ditas do outorgado comprador,
avaliado em -CI1S 4.680,00. Uma área de terras de 28.000,00
mz. que faz frente ao Oeste com terras do comprador, e de

fundos ao leste com terras de Paulo Mayerle, extrema ao

norte com terras dos outorgantes, avaliado em Cr$ .

8.400,OQ. Mais uma área de terras de 42.457,07m2, limitan
do-se ao norte com terras da Sotelca ao sul com. terras de

Ju�rez :aic�rdo Maes, avaãíada em eis 8.�91,40, E ain[a l
mais uma area de terras com 5.'038,00m2 situada no IU5�:�
Boa Vista, de forma triangular limitando-se na frente en,.

-

84,00 metros que fazem a oeste com a estrada de Boa Vis

ta, extrema ao sul com terras de Juares Ricardo Maes, onde
mede 120.00 metros e de outro lado uma linha inclinada

leste-norte, com terras de Domingos Machado Filho, ava

liada em Cr$ 1.007,60, ãmportando todos os bens avaliados

em Cr$ 22.579,00. Quem nos mesmos tiver interesse e qui
zer arrematá-dos, deverá comparecer no diat, hora e local

acima designados, onde se realizará a venda em praç3; pú
blica onde os referidos bens poderão ser arrematados pelo
valo; da avaãação. Caso os referidos bens não alcançarem

'

lanço suneríor a avaliação. serão vendados a quem mais der

no dia O�.tt.'5.7'5, às 14 horas. E pelo presente fica intimado

o Sr. Artur Rudolfo Henrique da realização da praça na

forma deste edital. Dado e passa:do nesta cidade de Gas

par, aos quatro dias do ;mes de m�rço .de .mil,�ov�c:nto: e
setenta e cinco. Eu, Eulma Ladew1g Silveira, Escnva o es-

crevi.
� . 4 •

"" .. - ••• "!;._ � •

Gaspar, 04 de março de 19f75.
• .

Fúlvio Pre,tti - Juiz de Direito
'=r-T _ .:."...,

JUIZO DE DIREITO DA COMARiCA DEGASPAR�
STA.OA�ARINA .�

EDITAL DE INTERDiÇÃO
O doutor F'úlvio Pretti, Juiz de Direito d�OoJ1J�rca de

Gaspar, Estado de Santa Catarina, na for�e('da Ieí. etc ..•

� ;te;'"
FAZ SABER a quantos o presente editai. vir�� ou dele.

conhecimento tiverem que por este Juizo e Cartó'no do Cí

vel, Comércio, Provedoria, Ausente e Menores Abandona

dos foram regularmente processados os autos de Interdi

cão' de n? 14/75 de Artur Faria. por deficiência mental.a
centuada. e a requerimento de �ria (Eleusa Maes Fana;

por intermédio de 'seu bast{ .ite procurador e advogado dou

tor Pedro Antonio Sever::' .o, tendo sido decretado por sen

tença proferida neste {'(,.Ízo, em data de 12.03.75. qu� no

meou aquela data cur� ior a referida senhora Marra E eusa

Maes Fada, brasileírn, casada, residente em Ilhota, a qual
Já prestou o devido bompromisso e está no exercício do car

go, pelo que seV nulos e de nenhum efeito, todos os atos,

avenças e cor -, énções que celebrar sem a assistência da Cura

dora.' Prf-' .que chegue ao conhecimento de todos é expedi
do "o presente edital que será afixado e publicado de acor

do com a lei. Dado e passado nesta cidade de Gaspar, aos

vinte dias do mes de março de mil novecentos e setenta e

cinco. Eu, Eulina Ladew:ig Silveira, escrivã, o escreví.
Gaspar, 20 de março de 1975.
Fúlvio Pretti - Juiz de Direito

I_A PREFEITURA ALERTA:

NÃO COM;",� LOTES DE TERR�NOS SEM ANTES

SABER SE ELES ESTÃO LEGAIS NA PR�FEFTURA

Todos os tipos de fotografias. todos fotos em 30 minutos.

Foto Mari. avisa através de seu proprietário Ivo Carfos
Duarte, que a partir do d!iiaI 12-03-75, começou a eneamí
nhar todos os papéis para a carteira

.

de identidade, de
motorista, a�tamento militar, carteira profissional, car

teira de, saúde, etc.

.... 41

AVISO
A Prefeitura Mu,nicipal de Gaspa�, ,através do

Setor de Tributação, avisa aos contribuintes que

a,ilnda não liquidaram ala. parcefa do Imposto Pre

di.al e Tereiterlal Urbano, que o prazo de pagamen

'to do mesmo f·Qi est;endido atê o dia 30 de \abril, pa-
ra pagament,o sem Mult.a.

____
I
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LD RLENE· CA.
D.arlene Carol Prestes Gomes, completou no

.

úl�imo dia lt5 seu primeiro aninhe de exjstêncía, o
portunidade em que recebeu seus amiguinhos em

; .sua residência na Rua Leopoldo Schramm, para
comemorar.

Darlene é Hlha do casal Danilo-Marlene Pres
tes Gomes, ele Diretor Comernial deste Senanário.

Para a churmscada o Dari�\ ') trouxe o seu ir
mão Dilnei- de Dom Pedrito, nof!;0io Grande, que
por sinal apresentou um excelente churrasco.

'IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

D,om\ingo: às 7 e as 9 horasII

o e

Sob a Coordenação da Comissão Regional de
Saúde sediada em Gaspar e tendo como Presidente
o Dr. Luiz Buzzi, como tesoureiro o Universitário
Antônio Francisco Moser, será realizado no c.ia
26-04-75 em São João Batista o V Encontro Re
gional das Comissões de Saúde que ábrangem os

seguintes municípios: Gaspar, Itajaí, Tilucas, Luis
Alves, São João Batista, Nova Trento e Brusque.

Van ssa T r
Na residência dos Tureck, Paulo e Inês, tam

bém houve fest.inha, esta no día 16 último, por o

casião do segunao ianlversérie da caçulinha Va·
nessa Tureck.

Na oportunldede Va,nessa recebeu seus ami

gos, quando 10 sr. Paulo Tureck, Diretor Presidente
da Gazeta pede apresentar uma magníf.ica chur '

rascada:

OBERDAN B/\RNI
Completou 3 anos de idãde o garoto Oberdan

Sarni, filho de Marilene Teresinha e Odir Efarni,
ele Contador da Prefeitura Municipal de Gaspar,
Ao aniverseriante os parabens da Equ�pe da uGa
zeta �o ValeU

a r gre s da,
De Paulo Antônio dos Santos

p'nexo HOTEL PROGRESSO
.'"

--$ ê . �O t'onto de Encontro prt!i'le� .do dos s��paren

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

r
: �.lém da comissão regional sediada em Gaspar,�guirão a S.J. Ba.tista membros d�s Comissões Mu
nicipais. O V Encontro terá a presença de várias
autoridades ligadas ao Setor Saúde como: médicos
sediados nos municípios já citados, bioquímicos, se

cretário dla saúde de Santa Catarina, Coordenado-
res Regionais e Estaduais da ACARESC e represen .�
tantes das Comissões Municipais de Saúde. ,

O PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

Rua Itai,aí 1691 - Tel. 22-1457 - Blumenau - Painéis - Cartazes em Santa Catarina
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do MOBRAL
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emFormatura
I

Nome dos formandos do l\10BRAL
Aurea Sansão; Maria Abegail 'D. Dias; Maliana Krauss;

Malli Martins; Maria Osmarina de Ol�veh'a; Oracio Theiss;
Bernadete Schmi tt.

Aconteceu na terca-Ieíra próxima passada as vinte
horas na sala de leituras da Bibl, Púb. Mun. de Gaspar, ai

entrega dos diplomas aos alunos que concluíram o curso

integrado supletivo (10 MOBRAL.
A cerimônia contou com a presença do Sr. Osvaldo

Sehneíder Prefeito Municipal; Prof. Léa Koerich Repre
sentando a Dir. do Grupo Escola.. Honório Miranda; Srta.
Neida Beduschi Prof. MOBRAL e o integrante da comissão

municipal do MOBRAL recentemente nomeada, Marcos
Schramm,

Prof. Leda Pamplona, coordenadora local do MOBRAl.

que deu abertura a cerimônia com o Hino Nacional, a se ..

guír o prefeito Osvaldo Schneider fez um pronunciamento,
parabenizando-se com os formandos e exaltando o esforço
da coordenadora local e demais dirigentes do Mobl'al em
nosso município, que acompanharam esta turma, desde o

início de sua caminhada. ,l

a"eBturalltas �c um velo"
Bem-aventurados os que mostram compreensão por

meus pés tropeçantes e por minhas mãos já sem força.
Bem-aventurados os que compreendem que meus ou-

, '

�

vides tem de esforçar-se para captar o que me falam.

Bem-aventurados os que parecem sabe�.'le meus 0.
lhos se tornaram fracos e meu pensamento cansado.

_,.,.

Bem-aventurados os que ficam junto de mim com um

sorriso de anjo para conversar comigo.
Bem-aventurados os que nunca me dizem: "Esta his

tória o senhor hoje já me contou duas vezes.

Bem-aventurados os que fazem reviver em mini re

cordações do passado.
Bem-aventurados os que me deixam perceber que ain

da sou amado, respeitado e não. deixado de lado. ,

Bem-aventurados -os que por sua bondade aliviam ISI

dias que ainda me restam na caminhada para a pátria
eterna. ANA.

Gasp
A srta. Leda Pamplena fez uso da palavra fazend? mnr

I

relato do transcurso desta tarefa, ag�l'adeceu a prefe�tura I

pelo custeio e organização do curso, agrade�eu tam�em � ,

grupo escolar Honório Miranda, po�' te:: cedido gen�ilm�n
te todas suas instalações para a reahzaçao �o curso. A prof;
por sua dedicação, aos alunos e aI seus pars por terem en-

tendido' e colaborado com os objetivos do MOBRlAL.
.

A solenidade foi encerrada com' um coquetel oterecíde
pelos alunos formandos e para todos presentes.

J r'

Tumulto n{reunião da Câmara
Blumenauem.st"

-(;_o./
Os vereadores Milton Pompeu da Costa Ribei

ro e Egon Doege, do MOB., e Rodolfo Sestrem, da
Arena, quase brigaram a socos - no recinto do

Legislativo Municipal. Estava em debate 9 parecer
final da Comissão de Inquérito que investigou
uma supost.a tentativa de coação do Vereador Vi
tório Pfiffer contra o açouquerrc Davi Antôni.o
Mol,illjarí.

Ot\l Indice Salarial
de Abrll: 42-/_

o Presidente da República assincu Decreto fi�
:x.ando em 42% o fator de reajustamento salerial de
abril. O índlice ê "aplicável às convenções, acordos
coletives de trabalho e de decisão da justiça do Tra
balho". Depois de doismeses mantendo-se em 44%,
o f,ator do reajustamentc salarial diminui agora, Ct)fl
firmando previsões do Ministério do Trabalho.

onheça

o Motel
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