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Preço: c-s 1.00

No Centenário da Colonização-

Gaspar ·Indusfria
C ntroJe A�ionário

� .......
� ....,

a.ZRTA�E>@
---------------------------------------

Italiana, aI atração será a

FESTA DO ARROZ

ANO I (;':lspar, Blumenau- lndaial, Timbó, 11 de maio de 1.975

Metalurgica
para novos

transfere
diretores

'Já em fase final os contatos e .assinaturas de transferência do contrôle acionário da Gaspar Indústria
Met.alúrgica, muito prometendo em inovações para o ramo madei rei ro, leia na págirta 2.

n

ov o•

Esta é uma noticia que está enchendo os rodeienses de
alegria pois verão um seu velho sonho realizado. O governo
do Estado prometeu para breve, não precisando a data cer
ta. Pág.ína 3,

('

nivõrcio no Brasil �esanimd Vaticano
A maioria da votacão na

câmara federal a favor do di
vórcío no Brasil preocupa o

Sindicato

I
I '

I

Sorridente, o presidente do Sindicato Rural de Rio dos Cedrns,
senhor Severino Mengarda mostra-se muito feliz com o que tem

realizado e� prol do� empresários runaãistas riocedrenses. "A Defe

sa da classe é o qU6 mais nos preocupa, afirma ele', Foi por isso que

junto ao governo lutamos econseguímos alguns beneficios, Hoje te-
•

mos ambulância, assistência médica hosprtalar e uma bem montada

Cooperativa onde podemos oferecer géneros de necessidades mais em

conta para os nossos associados, é a Cooperativa VaJe Bonito de Rio

dos Cedros.

dos

Na foto, o sr, Severino Mengarga, presidente do Sindicato
Rural e da Cooperativa Vale Bonito de Rio dos Cendros.

Papa Paulo VI. Leia o im-

�ortant.e assunto na página I
..-,

Rural de Rio

Rodeio

A" la.

Será

Festa.

Manchete

do Arroz
Contando com a colaboraçãn das mais importantes en

tidades rodeíenses, j!á está pratícamente certa a realiza
ção no .pr�mo dia 15 de junho da primeira Festa do Ar-

II
I
I
f

l

Progresso
cm· Rio dos

Ced os a
-

�reocu�a�ao
de nlfre�o

Berri
Página i7:

Cedros

FESTA DO
DIVINO
ESPIRITO
SANTO
de São Piaulo
Apóstolo em

Blumenau
Dias 17 e 18 de
maio de 1975 I

Em

Já
Todo O Estado:

,

E-UOIa Realidade
)'OZ d:e �?deio. Con�amos jl� c�m o apoio da Comissão do
�ntenano �e Rodeio, do Smdica�, dos Trabalhadores RIu.
ralS de Rodeio, da, Acaresc e da Pasoquia, Leia na página 3.

..
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Divórcio
'Desanima

Bem Votaüo'
Vatica·no

Paulo VI não fez ontem quaJquer menção ao resultado

da votação do divórcio no Brasil, mas portavoz do Vaticano
, informou que muitos funcionários da Santa Sé demonstra
�
ram desânimo pelo fato de a maioria dos Iegtsladofes brasi

leiros ter votado a favor da emenda. Qualifica, contudo, de

motívo de consolo a rejeição da proposta por uma par-te do

Congresso brasileiro.
O jornal oficial do Vaticano, apenas registrou a noticia,

sem tecer qualquer comentário ..

Gaspar In�ústria Meta!yrgica
EXPEDIENTE

GAZEfl'A DO VALE

Dil' Presidente
PAULO TURECK

Dir. Comercial
IMNILO GOMES

REID·AÇÃO
Danilo Gomes
e Paulo Rogério

Tem Nova

iretoríá

GAZETA DO VALE
�

11/0�/l'7S

,Dia 18
PELÉ deverá jogar pela se

leção da América do Sul, con
tra os europeus num jogo
dia 18 de junho no Maraca
não
Na seleção européia, deve

rão atuar, 'entre outros Jair
zínho : Paulo Cesar e Yasal

(::_

de que, mesmo se:z:do sul-a
mericanos, rorrnarao no tíme

do Velho Mundo já que o

prmcípio para compor o es

erete, não é o que envolve a

origem dos atletas, mas sim
onde eles estão radicados no

momento,

CIRCULAÇÃO
Francisco Gamba

COLABORADOR:
nr. Pedro Madalena

Endereço:
Rua CeI. Arístílíano
"Ramos -
ex Postal 73
GASPAR!- SC

Correspondente:
Em llhota:
José Jzidro Vieira
Em Tndaial e Timbó
Hanelíse Radatz
Rua. Àpladeu. Felipe
da Luz 13(9' - Indaial

. Impresso naS' Oficinas

do Semanário Lume'

.Blumenau - SC
r ,.

Propriedade da Editora
Jo��' Gazeta do Vaie
\

Estão sendo ultimados os

trabalhos de transferência de
ações da Gaspar Industría
Metalúrgica (GIM, Máquinas
p/Madeh'a) quando novos

industriais, na próxima se

mana deverá estar definiti
vamente de 1)

-

sse da refe
rida Industrir-, Conhecidos
industriais elo iamo metalúr
gicos e mesmo do comércio
estarão agora a testa do em
preendimento, muito prome
tendo para os próximos me-

ses em matéria de inovações
em maquinários para ma
deíra; indo desde a SeITa Fi-
ta até máquinas para Bene-:
fi(;aamenlto de Madeira, de
toda a espécie, Destaque-se ....

os novos proprietáríos de
GIM Máquinas p/Madeira,

Gaspar Indústria Metaliurgi
ca, industriais Paulo. rTu

reck, José da Costa; Paulo
Antonio dos Santos, -Banilo
Gomes, José ��squita e Nef
�dn Paes: 'Sé;,oüúBó seus Di
l''CtÚ'�S as iro.VÍ�ádes já vão
"-" { .. -

. ..

começar a atparecel·,

Presa Ouadrilha' e o es
Quatro rapazes menores de idade, de 12 a I!) anos, cu

jos nomes publicamos apenas as iniciais A,C,; A.S.; V.C.; G.
O" el-:aJm os componentes de uma quadrifha de arrombado
res de veículos que agiam em Florianôpolis.

Esses! menores vinham arrombando veículos estaciona
dos de preferência no aterro da baia norte e fur'tando do in
terior dos mesm.os tudo que ali encontravam, Na tarde de
ontem policiais da 'D-elegacia de Costumes e Menores rece

beram queixa do proprietário do Volks placas AB-9263, es

clarecendo que aquele cano havia sido arrombado, . tendo
os larápíso furtado do seu interior a quantia de C�l 4.578,OO�
Dirigindo-se ao l,,_;al onde o carro estava, os policiais con

seguiram apreender tres dos quatro menores, enconta-ando
em poder dos mesmo a quantia de 01'$ 2..400,00, Levados a

Delegacia os menores disseram ter arrombado o Volks e fur
tado a importância do porta-luvas, sendo que parte desse
valor estava em poder do menor V.O. que conseguiu se eva

dír. Os Cr$ 2,406(,00 recuperados pela DeIlegacia de Costu
mes e Menores já estava dividido entre os ires que perrnane
ceram nas proximidades do, local onde o carro estava esta
cionado. No decorrer da tarde, trabalhos estavam sendo rea

lizados por uma equipe de policiais visando encontrar o me

nor V.Q" também responsável pelo furto, em clfjo poder es-'
tá o restante do dinheiro ou seja: Cr$ 2.178,OlO.

O processo de investigação dos menores foi concluãdo
ontem mesmo e deverá ser encanãnhado ao juizado de me,

nores juntamente com os larápios.

AutomóveisVavá
o Automóvel dos seus sonhos está no Vavá,
No Vavá o melhor atendimento. O melhor negócio,

OVAV'ATEM:
PJCK-UP C-lO 1974
OPALA 4 PORTAS 1974:
PICK-UP WILLYS - Okm. 1970
FUSCÃO 1973
FUSCÃO 196&
OAMIONETE DODGE _;_ 'IJ�400 19'13
6"A� ,

-

'_ 1967

PHtC1Jo(eJh�je mesmo Vavá Automóvl!is, Rua 7 de Setemi
Dto n94 - fone '22-02-16 - Blumenau se.

------------------

.

�

Q PrRlMilRO NOME EM CARTAZ NO E$TAIQ
..

• J !'., '. '1' <J < i (
,

. ,tu.: Itai,.r1691 - Tel. 22:'1"'-51 -- B'utnerià�u -, PaiiléiS - C�les
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Dr: . [delmo Naschenweng
.

A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajai,
AMiMV'I, muito deve seu perfeito fu.ncionamento como ver

dadeu'a entidade de apoio aos mamíoípios, ao esmerado tra

balho desenvolvido por longo tempo a testa daquela enti

dade, nas funções de Secretário Executivo, pelo 01', Eídelmo

Naschenweng,
.

O V'r, Edelmo, acaba de sei nomeado pelo Exmo. sr.

Governador do' Estado, Diretor de Planejamento da Erusc,
Eletrífícação Ritual de Santa Catarina, entidade de Eco

nomia Mista, criada pelo atual �ClWel'nO do Estado, para a

tuar no setor de Eletríficaçâo RlUvil do Estado.

Temos certeza que o Dr. Edelmo na' capital do ESta

do, apesar do alto posto que agora ocupa, continuará dis

pensando aos seus amigos bem como a todos que o pI'O',

curarem, a peculiar maneira simpática de atendimento,

que o caracteriza.

,

Conforme noticiamos na r.

dição anteríor, já está quase
que definitivamente acertáda
a realizaçã da primeira -Fes
ta do AJ.'l'OZ de Rodeio, no pró
ximo dia 15 de junho nas de

pendências do Salão Cristo

RE:i. Diversas são as atrações:
programadas pata a refertda .

Festa, destacando- e a elei

ção da Rainha do A.rroz, ho
mensgem a primeira família

plantadora de aI'l'OZ em Ro

deio e entrega de troféus e

medalhas aos maiores plan
tadol'es dé aITOZ do Muníci

pio. Duas grandiosas bandas

. ,

estaa-ão animando as festivi
dades e até a presente data
diversas entidades locaís já
, e prontificaram a colaborar,
no sentido de elevar bem al
to o nOllle da conruunidadc

rodeiense, destacando-se não
só no cená -io da região mas

no E tado inteiro que terá 0-

po .tunídade de ficar conhe

c('u.db o arroz que Rodeio

pI'?duz, Saliente-se o apoio
.at· agora recebido por par
te da Paróquia local, da Pre
Icitura Municipal, da Comis
são do Centenário da cida
de, do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais e da Alcaresc,

Glóri [spo te G ube e Rodeoo
o Glória Esporte Clube, de Rodeio acaba de sagrar-se

campeão do primeiro turno do Torneio Horácio Rebelo. A

boa fase que o clube rodeiense está atravessando deve-se ao

magníílico trabalho que vem desenvolvendo o Sr, Osval-
If

do Fava, como presidente da agremiação, Ainda para este

ano o presidente promete muitas novidades 110 que diz

respeito a ca.mpetições esportivas que envolvem o Glória.

Gran�e festa da ParúQ. ia de São
francisco de nss's

Acontecerá no próximo dia
18 de maio em Rodeio a tra
dicional Festa de São Fran
c.sco de Assis. A paróquia a

nualmente promove duas gran
eles Festas e para esta do

mês de maio já começa a' se

notar grande entusiasmo por
parte dos rodeienses que sem

dúvida alguma comparece
râo em massa prestigiando:
mais esta realização de sua f
Paróquia.

.

Quando da audiência concedida pelo sr. Governador
Antônio Carlos Konder Reis à comissão do Centenário de

Rodeio, prometeu sua excelência que dentro em breve a ci

dade seria ligada por asfalto desde o centro até 'a BR 470.

Isssa é uma velha aspiração da comunidade de Rodeio que

agora parece que finalmente terão seus desejos atendidos

por parte do atual governo,

I
S·

rr za. s

a e

Papel de grande importância deverão fazer os Enge-
nhos de iUTOZ de Rodeio e comunidades vizinhas, na rea

lização da primeira Festa do Arroz, uma vez que todos ('S·

tão sendo chamados a colaborar, ajudando assím na proje
ção da. Município e Projeção de si próprios.

e os

he
-

em 5na
Sob a direção do ardoroso

e dedicado professor Venicio
Packer, o local dos Pequenos
Cantores de Rio dos Cedros,
fará. a su.a peimeíra apresen

tação pública, para homena

aear as Mães, na passagem
de tão justa festividade.
A solenidade terá lugar,

no Centro Social, numa reali
zação da Escola Básica Pa- !

dre Aleixo, Com isso, preten
.

de valorizar o ser humano?
no que de mais justo o assis
te,

Parabéns p01' tão brílhan-
•

tes iniciativas.
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AMPLIADO o DIVÓRCIO

EM PORTUGAL
Lisboa _ Portugal e Santa Sé assinaram' um p�o-�c?,

lo adíeíonal à Concordata de 1940, penn�tjndo- o clivorcl\}

civil' aO's católicos casados peja Igreja em POl·�ugal. O ?O-·
eumento foi assinado pelo mmistro das Relaço�s. Elxteno
res, Ernesto Mele Antunes, e pelo nuncio apostolico, mon
senhor Giuseppe Maria Sensi. Participaram da cerim:onia.
v mínãstro da Justiça, Salgado Zenha, e o procu�adO'r'í%e.
l'Iaa da Repúbliea, José de Deus, Pmheiro Faxina, PO'stenor
mente, O' núncio foi recebido em audiência pelo pri(meiro-
ministro Vasco Gonçalves.

.

Desde a deposição de regime salazarista, aumentaram
em Portugal as pressões .. favor de divórcio. Os 1,ideres do

movimente sustentavarr, que O'S católicos eram discrjmina·
dos pela Ieí, uma vez que só pO'dlilam se divorciar as pessoas
que não eram casadas na Igreja. De acordo com o pro�o
colo assinado, e Vatieano renuncia à sua exclusiva juns"
diçã� sobre os portugueses casados pe a Igreja, O's motivos
para a obtenção de divôrcío incluem: desvios sexwalis, a

duntérJIo; prostituição eu instituição à mesma, jogo ou em

briaguez habâtuais, sentença de prisão que deva ser �nl
prida durante mais de dois anos, abandono por rrnaas de

três meses e ofensa grave à integridade física ou mOI'aI do
míarído eu da mulher, Apesax do acordo - afirrnou um

porta-vez de nuncio - a doucrina católíca naturalJ:nente
continua sendo contrária ao divórcio.

Juridico
ADOÇÃO DO MENOR SERÁ

RE'FORMULADA

�ra�il�a - O Min�stélio da Justiça estuda aIS regra,
que 4is�JplinamJ a,ad09ae d_e m�nO'res �rasileÍl'es por estrangei
ros, Até agora, a Iegíslação se preve adoção de brasileiro
por bra Ileíro, fixado no Código Civil. É preciso Que e ado
tando seja maior de trinta anos e 16 anos mais "velho que
o adotado, formalizando-se e ato por escrttura pública;

, No entanto, ao anteprojeto do neve Código Civil, a-

tualmente no Ministério da Justiça, foram feitas sugestões
para que a adoção de menor brasileiro por estrangeiro seja
sempre plena (exigindo processo judicial) e portanto maior
rigor no exame de caso, desde que o adotante resida há
mais de cinco anos no Brasil, '

O perigo da proliferação da adocão de menor brasilei-
1'0 por estrangeiro foi levantado em' 1972 pelo Juiz de Meno- .

res da Guanabara (que alertou e Ministério da Justiça se

bre a inexistência de Iegislaçâo para o caso) cem repercus-
. são ne Congresso, o que gerou, em 1973, projeto de lei do
deputado proibindo a adoção por estrangeiro não residen
te definitivamente no País,

ALUNAS GESTANTES OBTERÃO
.

DISPENSA

Brasilia - As alunas ges
tantes não precisarão assis
tir aulas depois do oitavo mes

de gravidez, passando a cum

prír exercícios em casa duo
rante tres meses. E em qual-

.

quer caso terão garantido o

direito de prestar exaures fi
naís. Essas normas constam
da Lei n", 6.202, sancionada
pelo presidente Geisel aten
dendo a um projeto aprova-

D TO

do pelo Congresso ••acional.
'

O iní-cio e o fim do período
em que será permi tido o a

fastamento das aulas serão
determinados por atestado
médico apresentado à díre
ção da, escola. Em casos ex

cepcionais, devidamente com-

provados, poderá ser aumen
tado o per ,do de repouso,
antes e depo.: do parto.

AL

ARTISTAS ANõN IMOS

Brasília - Segurança po
derá enquadrar jornais
Centenas de jornais brasíleí-
1'OS poderão ser enquadrados
na Lei de Segurança Nacio
nal caso a Prccu 'aderia Ge
ral da Justiça, Militar reco

nheça que as notícias publi
cadas à época da cassacão do
ex-presidente do Tribunal de .

Justiça do D'strlto Federal,
desembargador Colombo de
Souza, continham calúnias
contra os desembargadores.
José Jú'io Leal Fagundes e

,.

Pq�ço PU
Elft.1PLIR
CRS 1,00

José Fernandes de ,AJndrade.

Uma comissão constituída
pelo 'I'nibunal de Justiça do
Distrito Federal levantou to
das as denúncias contrai os
dois desembargadores e aS'1
conclusões foram também •

referendadas pela Procura
doria Geral da República, em
sindicância que. ínstaãou.
D'ante da decisão do Supre-
mo Tribunal Federal, os de
sembargadores do TJDF de
.cidíram que as notícias pu-
blicadas configuram delito
previsto no artigo 16 da lei
898 - Lei de Segurança Na
cional,
Ó presidente do Tribunal

de Justiça, desembargador
Milton Sebas tião Barbosa
ass'nou despacho determínan
do a apresentação de queixa
à Proéuradoría Geral da Jus

tiça Mi1it�_r para a. possível
instauração de processo, A
denúncia deverá ser encami
nhada. ao STM,

A arte sempre foi uma ma·

nifestação dos povos.
Nai.antíguidade, ela crescia

nos 'ambientes plebeus, para.
se constituir depois no de eí
te das cortes.
Em todos os seus ramos,

música; poesia; p1L�ura; es

cultura; tinha maior adeptos
entre 9 povo, embora seus

maiores admiradores fossem
os monarcas.

, Constttuía-se uma manifes
tação popular de homenagem

a soberania.
Era a manei.ra do povo fa

lar. Ainda hoje, a aa-te é de
todos os ramos da atividade
humana, o mais abandonado.
Artistas .reclamam do ar

bandono em que se encon
tram. É o caso dos músicos
dos artistas de teatro, dos
pintores. E corno a arte nas
ce do artesanato, do traba

];ho pa�iencioso e tranquilo,
e preCISO conhecer o traba
lho de artistas anônimos.

"

I

I
. de Cipriani & De Pim

o MELHOR ESPETO CORRIDO DA REGIÃO

O MELHOR ATENDIMENTO

Fone: 2018 - ex �Gstal 6T

Rodo'Cia Jorge laçerda, S 1

GAS'PAR - se.
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CONTINUAÇÃO

Da História �o Municí�io �e 'Gaspar
Para dar desempenho a sua incumbência, AgostinhoAlves Ramos foi buscar colonos entre os dec.endcntes aos

açorianos na Ilha de Santa Catarina e, sobretudo' entre os

imig1,'�ntes alemães que em 1839, se haviam estabelecid�,
em Sa? Pedro de Alc�n�ara, no. município de São José, e

Alto, Bíguaçu, no muruc pio ao mesmo nome e de imígrantes Italianos procedentes de Nápoles e Gênova, chegados à
nova terra pelo ano de 1850 a."..l860, já deveria ter existi
quelas plagas. O grande nÚmel'{f.l'}e descendentes de portu
do anteriormente, aquela década, alg rma colonização na

guês e de pretos também, ali localizados,

Estes facilmente se inclinavam a aceitar o convite do.
colorueador, porque viviam abandonados pelo Govei'no em

terras difíceis de cultivar enquanto que as terras do. Rio I

taJjaí eram consideradas Iertdlíssimas.

Fora estabelecido que se fornecessem dois núcleos. O

de Pocinho ficava'na'embocadUl'a do rtacho Arraial no Ita

jaí, poucos quílêrnetros abaixo da atual cidade de Gaspar,
ria vizinhança, no abaixo o major elga Carâcs Lebón van

sede, em 1846, localizou a colônia belga. '

Maria Cecilia poIli Kretzer

Professora licenciada

__--------------------------------c�.

l\TENÇÃO:

Jovem �rôsileiro, seja um Cadete r
Elas farão de você em a

penas 36 meses um cadete
"futuro piloto da FAB, oficial
de Exército ou Marinha,
Idade de 13 até 23 anos. in

completos.
G:;:;_;_c�te urgente, por car

ta sem compromisso as in

formações gratuitas de acor

do com a Portaria 371 GM/3
do Ministério da Aeronáuti
ca, Instruções do Minis.tério
do Exército e Marinha, no

seguinte endereço:

tngresse na Força Aérea
,

Brasileira, Exército ou Ma

rinha.

A Força Aérea necessita de

pilotos. Você gostaria de pi
lotar um "Mirage', voar

..

na.

UEíSquadrilha da Fumaçl'}. ou

singrar os mares .levalndo a

Bandeira do B1:as l?

Estude por conta do (':rO

verno Federal, ing�'e�saJ1do
na Escola P.reparatona de

Cadetes do Ar, Cadetes do

Exército ou Escola de FOl:
mação de Oficialis da Marí

nha, e faça do seu sonho

uma real;idade,

Preparatório Militar G/3
Armas.

'

Caixa Postal - 1,883
Capital - S.P,

LA,a es
LAGES - Eim ato assinado pelo Chefe do. Executivo,

dr, Juarez Funtado, ficou denominada Padre Leonardo E�
ckí a rua que parUn«\O' d.� Aycnida P!,�si��nt�, Vargas vai

,

encontl'al'-se com a Rua Campos Salles. Refendo ato nor

tivo
.

que tOlDOU o número 1615, estabelece que a praça

�cativ� terá os seglli,n.tes dizere�: - Padre Leonardo ..
I • :i, Mi�idonál'io. Redentorista.
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Aniversariantes �esta semana
dia19

fia]!)

dia 2l

Aos aniversariantes os cumprímentos da Gazeta.

oman�o medidas para

restrutura�ão dos O'refõrius
Sr. Henrique Deschamps, tão
logo receba os resultados des
ta reunião, tomará as medi
das necessárias para a rees

truturação do MDB de Gas
par, com a participação de
todos os novos inscritos e ta
dos aqueles. que manifesta
ram o seu desejo de fazerem
parte do partido do pov9.

de

Ivonete Bernz

Luiz Alberto Schmitz

João Rodolfo Tureck

--""{1
1

Prefeitura Municipal de Gaspar considerando que gran
de número de contribuintes sujeitos ao pagamento de Al
vará, não efetuaram tal pagamento no tempo estabelecido
ou seja até o dia 3D de abril do corrente mes resolve adiar
o pagamento de renovação de licença e Alvará até o dia 12
de maio sem multa. Terminado este prazo será cobrado
'multa de 10%.

No da 9 de maio, membros,
da Executiva do MDB Estar
dual, estiveram reunidos em

Florianppolis, onde foi discu
tido e es��arecidos os requisi
tos e o procedimento a ser

tomado com vistas a rees

truturação dos Diretórios.

O Presidente do MDB local,

Pagamento

prorrogados

Criação da E'
Com o objetivo de melhor

. atender o perímetro rural
do Estado, no que diz respei
to a eletrificação Rural aea
ba de ser criada pelo novo

governo do Estado, 8. ERUSC,

UI
Eletlificação RuraQ de Santa
Catarina. Sem sombra de dú
vidas foi um eficiente rneío
encontrado pelo governo pa
ra dar solução a esse impor
tante problema.
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orque
Senhor Presidente

Senhores Deputados

Dois assuntos me trazem a

Tlihuna nesta tarde, os

quais envolvem dois proble
mas que preocupam as auto
ridades e os habitant de
duas progressistas comunas

do Vale do Itajad, que tenho
a honrai de representar, ou

seja, as cidade de Pomerode
e Gaspar,
São dois problemas que

envolvem diretamente a ad
mínístraão estadual e nue

pelo descanso e desrespcít
que representam aos con

tribuintes e ao lJOVO em ge
ral merecem ser denunciados

para que provoquem as ne

cesárías e imediatas provi
dências ou os eselarecímen
tos que se fazem sentir.

Vamos aos fatos:

No município de Pomero
de, o qual é Comarca desde. o
Governo Ivo .Sílveira, foi cons
truido, instalado e inaugura
do ano passado um Posto de
Saúde, velha aspiração dos
habitantes daquela próspera
cOlnuna, ,

As 91 horas do dia 15 de
março último, o referido Pos
to foi festiva e solenemente
Inaugurado, com a presença
do então Secretário (Ia Saúde
Henrique Prisco Paraíso c'

Diretores do DASP, além das
autortdades pomerodenses,
sendo anunciado na oportu
nidade que aquela unidade de
Saúde passaria a funcional'
imediatamente,
Para tanto, já contava com

toda a sua aparelhagem ins
talada, inclusive gabinete o

dontológico, além de funcío
nários nece áríos para res

ponder pelos seus diver os
setores,
A população de Pomerode

vibrou com o acontecimento,
I10is estava certa que com a

inauguração daquele posto, se
ria elãmínado uma série de
tl'anstOl'nos e problemas de
correntes do. seu deslocamen
to. constante a Blumenau pa
ra se submeter as campanhas
de vacinação e mesmo para
requerer certos documentos
Inedíspensáveís como. a Caro.
tdnll de Saúde, expedidos pe-
10 Centro de Saúde' de Blu
l1lenau ..

Acontece Senhor Presi
dente e Senhores Deputa
dos, que hoje fazem exata
mente 41 dias da inaugura-
1

ADO
fec

ALVARO
TELES

ção daquele Posto. e o mesmo

ainda não começou ai funcio
nar,

O prédio com todas as suás

instalaçôes permanece fecha
do e até abandonado sem

que alguém dê alguma no

tícia! sobre o funcionamen
to do Posto,

O mais interessante e até
curieso é que o atual Titular
da Pasta da Saúde' do Estado,
parece desconhecer a venta- .

delra situação daquela Uni
dade como. se pode depreen
der de suas declaracões da
das ao "Jornal de Santa Ca
tarina", edícão do dia 13 do
corrente,

-

Naquela declaração. a ím
prensa, o Secretário Hélio
Ortíz informa que estão bas
tante adiantadas as obras de
ampliação, reforma, constru
cão e equipamentos dos pos
tos de saúde de vários muni
cípios, citando entre esses o

de Pomerode:
A certa, altura ? _jota diz o.

seguinte: "'OI Secretário Hélio
Oi-tiz "dis e que, além da am

plíação e reforma do Posto
de Saúde de Araranguá, pl'OS"
seguem as obras de constru

ção de unidades do mesmo ti

po. em Caçador, Fraíburgo,
Lages (Bairro Co-ral) e Pu
merode",

Pelo. que se vê, ou o Secre
tário desconhece ql e o Posto
de Saúde de Pomerode já foi

construido, instalado e ínau

gurado, ou então está que
rendo fazer média para o a

tual Governo venha a inau

gurá-lo novamente,
O que queremos com esse

pronunciamento é chamar a

atencão do Sr, Secretário da

Saúde para o fato, a fim de

que o. mesmo determine o i

mediato funcionamento do

Posto de Saúde de Pomerode I
para atender a população da

quela cidade,
O segundo problema objeto

dessa minha manifestação,
diz respeito a unídade de

Telecomunicações de Santa

Catarina S,A, TELESO

que, não se sabe porque, a

caba de ser fechada em Gas

par. O fato causou estranh�
za e até .revolta das autorí

dades e do povo. de Gaspar,
pois ali sempre funcionou e

muito bem uma Agencia da

Telefônica, Ano passado com

o incentivo do sr, Prefeito

Municipal Oswaldo Sehneí
der e a boa vontade do co

mércio, Indústria e particu
lares, o número de assinan
tes de telefones em Gaspar

em

Domingo 11/05/1975

(ORRE

foi elevado para, cem, graças
ao que foi possível instalar
se ali uma central automáti
ca. 110 novo prédio que a TE
LESC construiu. no Cerrtro da
cidade,

Há poucos dias no entar
to, a população tomou conhe
cimento de que foi fechada a

Agência da TELESC de Gas

par e que os funcíonáríos fo
ram inclusive transferidos 11a
ra Blumenau.. Além desse'
gesto inexplicável, onde in
clusive não deu siquer conhe
cimento as autoridades, a

TF..LESC foi mais além e azín
00 sorrateiramente, ou "'na
"surdina" como se faz na gí
ria, instalou em'Gaspar um
Posto Telefônico, fazendo um

convênio com um Bar da ci
dade, ou seja, o Bar Progres
so do sr. Paulo Rocha, me

diante uma boníficaeâo de
10% p01' ligação. que

-

fizer,

Ora Senhor Presidente e

Senhores Deputados, não en

tendo e não posso C-:'l.corda1',
jarmais com esse procedímen
to da TEI1EiSC que representa
um descaso e um desrespeito
para com a população de u

ma cidade de 3G1 mi] habitan
tes e que hoje inclusive é ca

beça de Comarca,

Vale ressaltar que em ou

tubro do ano passado às
novas instalações da TELESC
em Gaspar foram inaugura
dos com a presença do Go
vernador Colombo Maehadf)
Salles e do. Ministro Eucli
des Quandt de Oliveira, que
acenaram ainda, em, seu dis
cursos com novas melhorias

para o setor telefonico da CÍ
dade.

O que se vê hoje entretan-

a ?s
to é completamente o opos
to,' O prédio da telefônica fe

chado. e sem nenhum res

ponsável. O Posto TeJefônic()

que funciona no Bar não con

ta com nenhuma indicação
que o identifique. Assi� quem
passas: pOI'.Gaspar e quiser
dar um telefonema terá IJo.Ul
ca chance de fazê-lo. De-

110is, o. dono do Bar, não. é

técnico e não entende de te

lefone para atender a qual
quer problema com os apa
relhos dos assinantes.

Acresce ressaltar' que os

assinantes terão sempre que
se dirigir a Cerrtral de BIu
menau para solicitar as li

gações ínterrurbanas, o que
causa um, transtorno maior
ainda. l\11esmo porque a Cen
tral de Blumenau está pra
ticamente saturada, face as

milhares de ligações que' alten
de diariamente.

Diante disso pode-se Ima

giDiaiJ:, os transtornos e os pre
juizos que passam a sofrer
os assinantes de telefones de

Gaspar, bem como a sua po
pulação em geral, face ao. fé
cham.ento da Agencia da TE
I.ESC.

Ao levantar aqui o meu

protesto, quero também Se
nhor Presidente e Senhores

Deputados, fazer um apelo
ao titular da Secretaria dos
Serviços e a Dírecáo da TE,

LESe: para que réabra a sua

Agência! em Gaspar atenden
do a um real desejo da sua

população e ao mesmo tem

po fazendo justiça aquela pu
jante comuna,

Deputado

Alvaro 'Correia

COLABORE COM A LIMPEZA I
DE SUA CIDADE

NÃO JOGUE LIXO

NAS RUAS.

Colaboração da GAZETA
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JuntadoSer içoM·litar -s18Rigor o
placêncía por parte do. mDF
e demais autoridades, no sen

tido de pelo rnenós "dar mais
. uma chance" aos infraífiol'es.

Pícamos satisfeitos de ve

rifícar que o IBDF,SC, tem
agtdo com certa firmeza em

casos de informações como
foi o do tão comentado roubo
demàdeira do Postó Indígena
de Ibirama, Não sabemos érn

que resultou tal caso, mas o

Importante no momento a

tual é as autoridades compe
tentes agirem com o maior

rigor possível Sabemos que
as vezes ainda há certa. com-

WI DO SER IÇO l\IILlTAR
.. ,

(Ajtier...'1 d�s}Josã(tivos da Lei nr, 4,375-64)

D;ECl,tETOr LEI Nl'� 7l5,de 30 de [ulh ode L969
O pr��i.de�te,fla República usando da atribuição que lhe

confere o 1°, do Artigo 2°. do Ato Institucional nv, 5, de 13
I "

de de�eU1:bJ,.'o de 1968, decreta:
Art. 1°, O § 4;0,. do artigo 60 da Lei n", 4.375 de 17 de a-

gosto de 1964 (Lei do Serviço Militai passa a vigorar com
a seguinte redação:: ':§ 40. Todo convê pado matriculado em

Orgão de Formação de Reserva que seja obrigado a faltar a

�uas_atividades oiVis, por força de exercido ou manobras,
�u reservistas que seja chamado, para fins de exercício de
apresentação das reservas ou cermônia cívica, do Dia do Re
servista, terá suas faltas abonadas para todos os efeitos,

Art. 2°. Este Decreto-Lei entrar em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
(Do Boletim do Exército n'', �4, de 22 de agosto de 1969).

Luiz Fernando P<\li
Secretário da JS� - Gaspar

Aore,dítamOs, que ,chegou (J

momento ele as aut()l'Ii:l�des
agirem com O' máximo rigor,
punindo com severidadé, den
tro da lei, toda e qualquer in
fração à nossa Legislação' de
Prot�ção ·à Fa�a F1ora.e
Recursos Naturais,

Pr gresso , n rreocupa�ão n freIe'
'_'

Alfre�o Herri Rio Dos Ce�ros
Os houizcntes são vastos e o munícípío precisa cresce]',

são palavras do prefeito rramícípal de Rio dos Cedros.o prefeito Juarez Furtado,
cando prosseguimento a sua

política de solução gradual
terminou aIO Departamento
de Obras e Viação da Prefei
tura a abertura da rua que
dá acesso do bairro Santa He
dos problemas urbanos, de
lena ao Hotel Conte, nas

proximidades da Curva da
Morte, Os serviços foram iní
cíados optem por equipe da
quele órgão rnunícipal, pras
seguindo em ritmo normal.
Outras equipes do DOV estão

construindo três pontilhões
no bairro Santa Catarina, em.
várias: ruas nele existentes, Exerce . mandato de reeleição, o Senhor Alfn�do' B:er·

rt, preside aos altos e funções políticos, em busca dos ob.jetj
vos traçados. As íncumoêncías são muitas e nem sempre
dispomos dos meios e apoio para desempenharmos a sacra

tarefa de governal', de modo satisfatórío. Mas temos a cer

teza de, amparados pela abnegação e boa vontade do vice-

prefeêto e vereadores, podermos, não só realizar o que foi

planejado, mas ir além, para com a responsabilidade' de

todos formarmos uma cormmddade fOil'te exemplar e progres-

sisa;

a fim de afere er melhores
condições' de 'afegalbilidade,
Ainda dentro das metas da.
adrnírrlstracão Juarez Furta
do, o Departamento de Obras
e Viação da Prefeitura está
executando serviços de en

cascaãhamento e patrolamen
to no bairro Santa Rita e i
nício de patrolamento no lo
teamento Maria Luisa.

•

p;ara
.

EI�I' A fé É NecessárioComplementoUm
De espírrto alegre, empolga-se com a suneuosidade e·

magnüicência das funções Iíturgicas. Dedica parte de seu

tempo ao prepru'o e orquestração das músicas para O' coral
da matriz, de que tanto se orguJha.

De olhal' vago, mas sempre compenetrado em seus pen
sarnentos, o Rev, Pe, Vito!' Vícenzi, é responsável pelas o-

bras religiosas elo municípío; Sente-se obrigado e tem satis
fação de Ievar a bom termo, as tarefas que lhe foram ineum
bídas, iÉ ativo, e não descansa se algo O) .::ttrap�lb1a. ,

..

Inédito-�
ESQUECER DERR;OTrAS� FORfIFI,CÂR AS MENTES, ·ABRIR CAMINHOS PÀR:A O PROGRESSO, ê

"
.

;.: um lema [amais publicede, mas deu !_o im�gra!1te lmpávido, força para subsistir ao sêculo. CENTENÁRIO

DE IMIGRAÇÃO ITALIANA EM RIO DOS CEDROS.
.. ,
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Secretário da Educaç"'o fará
•

v a a Gaspar·
•

I
Segundo fomos informados pelo presidente do Díretó

rto da Airena local, Sany Donal da Silva, na próxima semana
deverá estar visitando Gaspar o Secretário da Educação e

Oultura de Nosso Estado, Salomão Ribas Junior, Na oportu
nidade estará verificando as condicões de nova localizacão
para a construção do Colégio Frei GOdofredo a ser constI:ui-

d<fna rua 7 de Setembro, A ampliação da Escola Básica Frei
Policarpo, de Belchior Alto também está na agenda do, se
crefárín, que alên» de todos estes pl'o,iblemas estará anatí
sando de perto os demais problemas do, setor educação, em
Gaspar.

(

Conheça o
•

RESTAURANTE
"".

PARAISO
No Motel

WI�
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