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Continua repercutindo no

seio da comunidade gaspa
rense acostumada a ajudar
aos necessitados, sempre que
solici tada, a decisão da Ca

maraMunicipal em não doar
-

ao Hospital de Gaspar o ter-

�1a Festa

de· Gaspar
rena que o mesmo teria di

leito\�por doação por parte
da Prêleitura Munâcipal uma
vez que a 1Elscola a ser cons

truida pela municipalidade

naquela área de terra não

mais será instalada naquele

do Ar
o

oz em
-

naoo eio
. _;

saaea

Estão sendo ultimados os

contatos entre a Gazeta do

Vale e a Comissão encarre

gada da elaboração 'das fes

tividades do Centenário de �

Rodeio no sentido de ser

marcada. a data oficial da

realização da referida festa.

A sua realização já está pra
ticamente certa, . faltando

apenas decidir a da.ta de sua

realização ..Acaresc, Sindica
todos Trabalhadores, Paró-

quia e Engenhos estão dis

postos a colaborar.

"E por falar em Engenho de

Arroz, no próximo numero a

Gazeta do Vale estará tra

zendo' importante reportagem?
a respeito de um dos destaca

dos engenhos de arroa de Ro

deio. Aguardem.

I
G

- M

Já funcionando sob a

orientação de sua neva

Diretor.ia a G,'Bspar 'In
dústria Metlalúrgica em

fase toda neva, contra...

tando elementos de real

'valor para constituirem

o bem esquematízade e

pr.,of.is�ional quadro de o
perários. Seus díreteres
n�o medem esforço.s pa
ra colocarem a casa em

ordem, prometendo in

-chISive: pa'lia' dentro dos

nega xílio
local. Nada mais justo por
tanto que a referida terra

voltasse a seu legal proprie
tánío, o Hospital de Gaspar.
Mas parece que o assunto

ainda não foi esquecido na

Camara Municipal e dentro

dos próximos dias devemos

ter grandes novidades a res-:

peito, pois segundo a reporta
gem da Gazeta conseguiu
apurar, a sessão da Camara

que rejeitou o projeto não

puderia ter sido realizada ou

pelo menos não poderia vo-

KONDER' REIS:

Autoridag�' e

iderannça
o Governador Antonio

Carlos Konder Reis fechando

questão em tomo da supos
ta infidelidade partidária de

dois deputados estaduais; no

episódío da eleição da Mesa
Diretora da Assembléia Le

gislativa, fez valer sua. auto

ridade politica e natural lide

rança. Ele deve apreciar o

velho ditado: "cavalo corne

dor, cabresto curto".

, .

qum s

Indústria
próximos 60 dias o lan

çamento das p. imeiras

máquinas para benefi

c.i"amento de Madeira:

A Nova Direterta está

assim constituida:

Gerenfe Administrativo

P,aulo Tureck
Diretor-Finane,eiro

Paulos Antonio dos Santos

Diretor de Compras -

Josê da Costa
Diretor Comercial _

deira·
••

ica
Danllo Gomes
Gerente de Vendas

,J�sê Mesquita
Gerente Técnico - Nela

sen Paes.
,

Com um bem menta

do esquema de Vendas

Inspecionado pelo expe-
.

rimentado Gil Rossi, a
Gim Máquinas p/Madei.
res já começa a fazer as

suas primeiras grandes
conquistas no ,mercado

madeireiro.

Italiana, ai atração será a

FESTA 1)0 ARROZ

No Centenário da Colonízaç"ão

Preço: Cr$ 1,00

ao os ital
tal' uma vez que um ou dois

vereadores não tinham condi

ções legais para tal.

Misselânia
Também é uma nova CQi-

'

luna que a partir de hoje
,

vem emprestar' um colorido
I

muito mais destacado ao

nOESO semanário. Boas vín
das aos novos dois colunistas,

Página 5.
.

Unhas Circulo Ccmenteda

Em Pleno Amazonas

Numa badalada coluna que
a Gazeta do Vale inicia hoje,
ALGIBEIRA, o colunista co

menta sobre esse assunto

leia. Está na pagina: 7,'
'

o MAIOR ASSALTO

A BANCO EM SP
, .

.\ Dois Iadrões assaltaram

Ba. ferra à noite 81 agência
do Banco do Brasil de Pinda
monhangaba, em S. Paulo,
e Ievaram todo o dinheiro

em dois sacos. Estima-se o

ruubo em C.·S 2.8001.000.,OO�
o maior assalto a balnco nó
Pais. Os ladrões sequestra"
ram o Subgerente, na agen

da, e o Ajudante de Servi-

90, em sua residencia, obri
gando-os a abrir o. cofre com

as duas chaves que se com- ,

pletam..

CONVERSA"
COMO .:

-

LEITOR:"
(3a. Página> I" .

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



,

Pá.gina 2 Domingo, 18/5/J975GAZETA DO VALE

Guia de a'leijado dá-lhe cachaça e rooba-Ihe as esmolas
Em Itaja'i José Avel. (50

anos, bairro São Vicente),
é um infeliz aleijado que,
sem as duas pernas cortadas
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proxímo ao tronco, esmola
num carrinho de rolimãs,
que impulsiona por toda a

cidade, usando as mãos e

um pedaço de madeira, à
guisa de remo.

Porém José, as vezes, pre
fere utilizar, no lugar dos
"remos' atracão' anímal-ra-

.
cional. Para isso ele se serve
de um seu conhecido, lrineu?
Gomes (43 anos, na rua Brus
que 366), que o puxa pela ci
dade, mendigando.

Ontem pela manhã os dois
foram parar na delegacia e
tiveram que se explicar com
o agente Azevedo, a respeito
de uma briga que mantive
l'�m pouco antes na qual Jo
se, mesmo sem poder sair de ..
seu carrinho, empunhando
um pequeno facão, enfren
tou lrineu.

Na delegacia José explicou
que sua tração (Irineu) tem
um péssimo costume: Com
pra cachaça com o dinheiro
da esmola, e�brj:) ga-se e

embebeda tambe l/José, ter
minando por roubar o saldo
do dia. Desta vez José não
tomou a garrafa de pinga
que lrineu lhe comprou, e

quando este supôs que José
estiyesse "no ponto" para ser

roubado, sem oferecer qual
quer resistencia, enganou-se.
Ele escondera a cachaça en

tre os panos que servem de
almofadai 'para sentar-se no

carrinho e deixou que somen

te lrineu se embriagasse.
<,

José disse ainda que, mes-
mo sem poder mexer-se do

lugar, não tem medo de Irí
neu. "Eu ainda tenho as mãos
e posso defender-me com ela.

Bar, Progresso Ltda.
.

.

De Paulo Antônio dos Santos
I

Anexo HOl:EL PROGRESSO

O Ponto d,e Encontro preferido dos gasparen

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

tos para melhor servir os visitantes e assim dande a

Gaspar mais um estabelecimento hotele.iro.

BAR E HOT:EL .PROGRESSO

Rua Aristiliano. Ramos - 298 - fone 2167
,,�.--------------------�-------------------------�

Principalmente quando te
nho um bom facão seguro
nelas. Eu perdí as duas per
nas num acidente, ao cair de
um cavalo bravo. Quando era
mais jovem, costumava do r

mar não somente cavalos, as
vezes domava também ho
mens' como Iríneu".

Irineu, bebado, foi recebido
à prisão, servindo com? pro
va do "conflito" a ramagera
da garrafa de pinga, compra
da por Irin.eu e sabiamente
escondida por José e o peque
no facão com que o mendigo
se defendera-se da tração a

nimal, racional contudo.
II

I
r

Ingressos e mesas para a

·Concurso Miss Santa Cafarin ai
Adquira seu inqresse e mesa para

;assisHr ac Concurso Miss
Sant.a C.atarina, nos seguintes locais:

BLUMENAU: No Jornal A
NAÇÃO, no hor'ário das 08:00 as 12:00 e

das 14:00 as 18:00 horas.

No Centro de
Informações Turisticas de Blumenau,

das,�8:00 as 2'1 :00 horas,
inclusive sábados e domingos e' na Sede da
PROMENOR no horário comercial.

ITAJAI: Na Sucursal do Jornal A
NAÇÃO, n,o horário com.ercial

B�USQUE: Na

Sucursal do Jornal A o

NAÇÃO, no horário comercial.

FLORIANÓPOLIS: Na Red,ação .do

Diár·io Catarinense,

A BELEZA DA CIDADE

DEPENDE DE VOCE

CUIDE DA CONS'ERVAÇÃO'OE

CALÇADAS E MUROS

':·1"

""r :
, :

Colaboração de A GAZETA DO VALE

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



Domingo, 18/5/1975 GAZETA DO VALE Página 3

Sr. Carlos

Gazeta - Quando .0 Sr. assumiu a chefia da Deleg-acia
de Por1cia de Gaspar?

Sr, Carlos - Assumi a Delegacia de Policia de Gaspar
em 24 de [unho do ano próximo passado em substituição ao
então delegado, removido 1)31'a F11Q.riané.polis.

.

Gazeta - Gaspar é uma cidade que está em desen
- volvimento. Dia a dia mais casos policiais vão surg-indo. '0
que o SI', prevê para o futur

.
.o?

Sr. Carlos - Gaspar, como as demais cidades, não po
deria deixar de ser, cresceu, acompanhou a evolução e na-

• furalmente que os problemas foram mais' constantes, O ín
dice criminal aumentou, mais pelos socíaís do 'que pela
marginalidade. Nossa comunidade, nosso povo pacato, 01'

deírô, aceita quando respeitados, conselhos e orientação.
Não tenho tido, Ietízmente, maiores preocupaçêe .

Na dúvida', num caso de farmilia coisa muito comum a

qui, recorro a sabedoría dos meus amigos mais velhos e'

conhecedores profundo do sentimento de seu povo e com

isso muita coisa. tem sido feita em proveito do próprio povo.
Gazeta - O S1:, tem ttdo muitos problemas com a co

'mtll1idadé gasparense?

Sr, Carlos - A Policia está orientada no sentido de
uma melhor aproximação com a população, Não criamos
nem inven�amos problemas, eles' quando apresentados, são
apreciados com a justiçá e dependendo da gravidade, será

,.,

Co�r�ena�or· (�ta��al �p M08RAl-�t
.

em Gas�ar.
'

Esteve em Gaspar; o Sr, Darci Anastacio, coordenador
do Mobral de Santa Catarina no dia 13 prôxfmo passado.
Na oportunâdade, visitou o Departamento de Educação
Saúde e Assistência Social da' Prefeitura Municipal 'de Gas

par, seguindo pal'a Bateia neste município para prestig-iar
a entrega de Dlploma para mais 14 gasparenses,

-

A este acontecimento partíciparam:

Sr, Darci Anastácio - Coordenador Estadual do Mo

bral-SC; Sra. Iodete Corree de Amorim Pinto - Super
vísora de Ál'ea de Mebl'al-BL; Srta. Lêda Maria Pamplo
na ..:.._ Presidente da Comissão Municipal do Mobral de Gas-

par,'
,

, Contamos com a presençai do SI', Luiz Fernando Poli

que muito bem soube representar e prefeito municipal Sr.
Osvaldo Sohneider.

Quant.o ao Mobral salientamos aqui que mais tres

postos continuam álfabetizando e melhorando os conheci

mentos do povo dessa terra São eles:
.

1 - Escola Básica Professor Honório Miranda - QUI'SO
de Alfabetização,

2 - ]$cola Básica Professor ,B.onódo Míranda - Cur

so Supletivo,

3 - Escola Isolada Municipal de Morre Grande - Cur-

8.0 Supleti\'o,.
'

Fica aqui um apelo aos gasparenses:

LEVE MAIS UM PARA, O MOBRAL I í I

Ramos:

�tstaurado o inquérito policial.
Gazeta - POI' intermédio de comentários fiéam6s sa

bendo que o prédio da Delegacia de Gaspar necessifta de
)

reparos. O quê é feito em relacão a isto?
Sr, Carlos - A SSI, eu melhor Exmo. Coronel Seeretá

rto de Segurança e Informações, esteve em visita a esta
Delegacíal de Polícia, tomou conhecimento de nossas ne

cessidades e acredito, já estar integrada ao cronog-rama geral,
Sua Excia. está empenhado em aparelhar todos os de

partamentos da Polícia Civil no Estado e Gaspar é parte
dela., ,

,I Gazeta - O SI', está satisfeito como delegado d'e'Gas
par>

Sr, Carlos - Sim. Com exceção ao trânsito, que é o

maior problema. Gaspar, sua situação topográfica não 0-

f'erece muita escolha. O ideal será o programa pelos meus

superiores: material humano, viaturas e reformas nas de...

legacias onde existam deficiências para o trabalhe. Tudo
isso já é do conhecimento do público, pois é programa do

nosso governo, bastante difundtdo.
Gazeta - Através desse semanário o Sr. poderia dei

xar sua mensa,g-em aos gasparenses?
Sr, Carlos - Para terminar, quero externar os meus

agradecímentos a todos que pertencem a comunidade, es

perando recebê-los como atê a1qUÍ; estejam certos que eu e

meus �ordin.ados, estamos prontos a atendê-los poís es

ta é a nossa obrigação,

o

'f'

IGREJA DE SÃO PEDRQ.APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 heras

D,omlingo: às 7 e as 9 horas

N�tícids �a Junta. de Servi�o Militar
Foi exposta a necessidade

imperiosa das nossas Fôrças
Armadas, para a segurança.

e.411 e a defesa da Pátria.
Verificamos que, sob a pro

teção delas, o povo brasilei
ro; democrático e cristão, a

poiado em superiores ideais,
trabalha pelo desenvolvímen
to, num clima de liberdade
e de respeito à dignidade do

Homem, a fim de obter pros
peridade e paz social,
Vimos que as reservas são

imprescindíveis às Forças
Armadas, para o cumprímen
to das suas missões nos mo

mentos. graves <de crise inter
na ou externa,
Examinamos a ímportantís

sima função dos Reservistas
e vimos quais os seus direitos
e deveres,
Verificamos a situação, na

R.eserva, dos portadores do
Certificado de Drapensa de
Incorporação, conao �ernentog

necessários, disponíveis para
determinados fins e exami
namos, também, os seus de
veres,

, Então, assim, os compo
nentes da Reserva do Ex.él'i..
cito, da Marinha e da Aero-

,

náutica em condições de
compreender a alta significa
ção do seu papel, como inte
grantes das Fôrcas Arma
das cientes de que, na nos
sa democracia, a segurança

o

e o progresso da Pátria é 0-
\

bra comum realízada pelas e

nergias espirituais, morais e
físicas de todos os brasileiros, .

"A Pátria tudo se dá e na-
da se pede". 1

Luiz Fernando Poli
Secretário da JSM--Gaspa:r. i
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Consultório Juridico
CORREÇÃO MONETÁRIA TEM

NOVO S'ISTEMA

Brasília - O' presidente Geisel sancionou com vetos,
; projeto de lei aprovado pelo Congresso estabelecendo a des

caracterização do salário mínimo como fator de correcão

:. monetária, !Elm substituição à correção pelo salário mínímo,
i o Governo estabelecerá um sistema especial de atua1ização
monetária, a ser reajustado periodicamente.

A íntegra da lei é a seguinte:
J "Artigo 10. - Os valores monetários fixados com base

- .

no salário mínímo não serão considerados para quaisquer
: fins de direito.
I Parágrafo 10. - Fica excluida da restrição de que trata
· o "caput" deste artigo a fixação de quaisquer valores sala

) l'iais; ��n� com.o. os seguintes. valores .ligados à Iegíslação da
· Previdêncía SocIal que continuam vinculados . ao salárlo
mínimo:

· I - Os benefícios mínimos estabeecídos no artigo :30.
da Lei nr. 5.890, de 8 de junho de 1973:

� II - A cota do salário familia a que se refere o artigo
\ 20. da Lei nr. 4.266, de 3 de outubro de 19631;

III - Os beneficies do Prorural (leis complementares
11, de 26 de maio de 1971, e 16 de 30 de outubro de 1973 pa-
gos pelo Funrural.

.

IV - OI salário base e os benefícios da Lei nr. 5.859. de
·

. ,

I J 1 de dezembro de 1972,
V - OI benefício .instituido pela Lei nr. 6.179, de 11 de

· dezembro de 1.974;
VI - (Vetado). <.Js!
Parágrafo 20. - (Vetado).
Parágrafo 30. - Para os efeitos do disposto no artigo 50.

da Lei nr. 5.890, de 19·73, os montantes atualmente corres

I pondentes aos limites de 10 a 20 vezes o maior salário míni
mo vigente' serão reajustados de acordo com o disposto nos

artigos 10. e 20,. da Lei nr. 6.147, de 29 de novembro de
1 19741.

.

.

Parágrafo 40. - Aos contratos com prazo determinado,
� vigentes na data da publicação desta lei, inclusive os de lo�

: cação, não se ap1icarão, até o respectivo término, as dispo
sições deste artigo.

Artigo 20. - Em substituição à correção pelo salário mi-
· nímo, o Poder Executivo estaóelecerá sistema especial de
a tualizacão monetária.

Parágrafo úndco - O' coeficiente de atualização monetá
; ria, segundo o disposto neste artigo, será baseado no fator
I de reajustamento salarial a que' se referem os artigos 10,. e

; 20. da Lei nr. 6.14f7, de 1974, excluindo o coefieiente de au

I mente de produtívrdade. Poderá estabelecer-se como Limite,
·

para: a variação das obrigações reajustáveis do Tesouro Na
, cional I(ORTN).

Artigo 30. - 'O artigo 10. da Lei nr. 6.147, de 1974, fica
acrescido de parágrafo único com a seguín te redação:

."Parágrafo único - Todos os salários superiores' a 30 .....

(trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, terão
·

como reajustamento legal, obrigatório, um acréscimo igual
, ii importância resultante da aplicação àquele limite da taxa

\ de reajustamento decorrente do disposto no "caput" deste
! artigo".

Artigo 40. - Esta lei entra em vigor na data de sua
"

publâcação, revogadas as dísposíções em contrário".
.

CURSO DE APICULTURA EM LAGES

. Conf�I'?le vinha sendo programado, o Departamento
�opecuanO' dO' MunicipiO' inicia hoje O' primeiro Curso de

AI!Il�ultur� em Lages. Comprovando a preocupação da ad

�traçaO' Juarez Furtado pela solução dos problemas
Iocaís, este curso visa formar profissionais no trato dessa
rendosa atividad.e e de grande importância para a comuni
dade Iageana. AdministradO' por uml têcníco especialhado
desse órgão da administração munteípal, O' curso terá uma

dumção d.e dez dias, quando os. alunes realizarão trabalhos
teóricos e práticO's p,ara facilitar seu aprendizado.' "

COMO CRIAR UM DELINQUENTE

"DEZ REGRAS FACEIS

1 - Comece na infância a dar ao seu filho tudo O' que e

le quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará quer

o munéo tem obrigação de lhe dar tu.do. o que ele de

seje.

2 - 'Quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso o 1a

rá considerar-se ínteressante..

3 - Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espe:l.'e a

té que ele chegue ar ,21 e "decida por si mesmo".

4 - Apanhe tudo O' que ele deixar jogado: livros, sapa�
roupas. Faça tudo para ele, para que aprenda a JO

gar sobre os outros toda a responsabilidade.

5 - Discuta com frequência na presença dele. Assim n�()
ficará muito chocado quando O' -Iar' se desfizer msus

tarde.

6 - Dê-lhe todo o dínheiro que ele quiser. Nunca o deixe

ganhar seu próprio dínheíro, Porque terá ele de pas
sar pelas mesmas dificuldades por que você passou?

7' - Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e

conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudi
ciais.

8 - Tome O' partido dele corrtra vizinhos, professores e po
liciais. (Todos têm má vontade para com o seu filho).

9 - QuandO' ele se meter em. alguma encrenca séria, dê
esta desculpa: "Nunca conseguâ dominá-lo".

10 - PRJEPARA-SlEfPAIRA UMA VIDA DE D�SGOSTO. É
O SEU MERECIDO DESTINO.

Lista preparada pelo Departamento de Polícía de
Houston, Texas, e divulgada, pela Polícia Civil do Rio. G'ran
de do Sul. no .m Congresso Nacional do Ministério 'Público_

•

rChurr s

LIDE
de Ci'priani & D,e Pim

o MELHOR .ESPETO CORRIDO DA REGIÃO

o MELHOR ATENDIMENTO

Fone: 2018 - Cx Postal 6l

.
Rodovia Jorge lacel-da, 51
GAS'PAR - SC.
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Há tantas coisas novas pal'a optar que ninguém sabe
P?r onde _inicialr, As oportuJ.udades sao muitas mas as
vezes deixam a d�sejal' porfalta de seguranea,

' ,

Indo dil'eto ao assunto
queremos ap}'esentar ao lei�t01' uma nova oportuJiid.alde
que surgiu agora na reztãodo Vale do Itajaí: o PRÓJEiTO 'D'E FRU'rICULTURA
':rnOPICAL, ,

� a!go realmente novo, quefOI criado peja Secretal'Ía da
Aglicultura do Estado de Santa Catarina e que tem como

, executor a ACARESC, No vnIe do Itajaí, a principal cul�ra a ser implantada será: I)
limão Siciliano, que é maté-

ria prima para óleo essen
cial que é US<alc"o na fábrica
de alimentos, produtos de
limpeza e cosméticos, tam
bém para a utilização do su
co, muito procurado, devido
a lei dos Sucos, aprovada re

centemente; e ainda é extrai
dar .vectil1a que serve para ge
Jéia:.., '

O inte 'essante é que o li
mão Sicihano que é um Cí
trus, pode ser considerado
reflorestamento; portanto
goza de incentivos fiscais,
Os Bancos emprestam o

que for necessário com pra-
, :lOS de até 12 anos e carência'
de 4 anos, isto é, a primeira
prestação só será paga no 40,
ano .. Os jUl'OS: são os normais

FRUI CUlT T OP CAL
Uma nov opçãoHá algum tempo a ACAPRENA vem mantendo contatos �om o
.

Sr, Udo Schadrak propl'ietário�'Jas terras onde
s� situa ,o Importante mono do Spítzkopt. Aquela região esta a ��tos ano� se�do ?l'eSel'va�a como Parque de Criaçãoe Befúgio de AilllmalS Silvestres a 'custa de muito sacrifício
pessoal do Sr, Schdrak, o qual muitas vezes enfrentou incom
preensões e falta, de apoio das autoridades, A ACAPRENA'
enviou ofícios à presidência do IBDF e outras autoridades
os quais resultaram na vinda a Blumenau dos Drs: Alce�,
Magnanini, Cônego Raulino Reitz e Mauro Pinho Gomes,

. que juntamente com o Prof, Alceu Longo nosso Více-Presi
dente visitaram o Sr. UdQ e o seu Parque do Sprtzkopf. PI'o-
meteram o visitantes estudar o caso, Agora, durante o

Congresso Brasileiro de Botânica, nosso Vice-Presidente vaí
novamente' contactar com essas autoridades no Rio de Ja-
neiro e trazer novos subsídios a respeito,

'

Alceu Longo
Professor de Ecologia e Botânica da FURB

de crédito, com subsídíos de
40 % para fertilizantes,
Mais interessante ainda é

a seg-urança de mercado da
da pela indústria, com carta
de compromisso dando o pre
ço mínimo de compra.

O limão Siciliano comera
sua produção no 30. ano e au
menta até' o 80, ano, produ
zindo até o 200, ano, dando
uma renda por hectare de
CrS 10,OOO,G'D,
A mão de obra é mlínima.

Um homem pode cuídae até'
di" 15 hectares. Pense bem:
segurança de mercado, finan
eíamento a longos prazos, ca
rência de 4 anos; só falta-i
do a boa vontade de ea Ja
um ..

MJlIÍore'S iniormaçóes no es

critário da ACARESC do' f. eu

munícipéo.

Celívio !IOlz - ER Frtrti
cultura Tropical - Jaraguá
do Sul,

CON�AÇÃO '

8a História ao Município dê as ar
As terras no arraial do Pocinho, ficavam assim dlstrí

buido de acordo com a lei 111', 11 de 1835,
Vicente :Mig-uel Nunes, 200x500, vízínhando com. Anto

nio Inácio de Mendonça, João Luiz Dias de AJ.'zão, 4OiOx500
e com êle vizinhando bem como, o Padre Francisco Bodrí
gues e com Agostinho Alves (los Santos.

O ou.b'o arraial situava-se em meio caminho entre as
atuais cidades de Blumenau e Gaspar, onde na margem es�
querda, o ríaeho Belchior desemboca no Itajai, lugar que a
té hoje c�v�el'va o nome de Belchior (Baixo) ..

As terias pertencentes a Belchior <Volta de Belchior>
foram José Adão Mig-uel recebeu 200x500, a 20 de outubro
ao lado de seu irmão João Adão Miguel, que recebera ilgualquantidade, a 21 de junho, vizinhando ambos com seu. pai,dão Miguel e com Pedro Dias de Arzão. Acima do Arraial
de Belchior, a 4 de dezembro, João José Pereíra obteve ",.
140x500 e dois dias depois lhe deram por vizinho José de 0'
Iíveíra, que recebeu 100x500, na volta da praia Comprída do
dito Arraial.

As terras entre os' rios Grande e Gaspar Pequeno, onde
agora fica a cidade de Gaspar, naquela época, eram selvas
pertencentes a Renato Dias que as vendeu em 1856, ao Dr.
Hermann Blumenau, que por sua vez as loteou, dando ori
gem à cidade de Gaspar, e prejudicando assim, o ul'terior
progresso dos dois núcleos coloniais, bem contra ai vontade
do govêrno.

Maria Ceci1ia PoUi m'etzer
Professora licenciada

I:!'Q

fraterndzação realizado no Clube 25 de Julho 2a, feira dia 5
de maio último, O convite partiu dos festeiros da festa do Di
vino. * Faltou luz no jogo Juventus 2 x O Palmeiras, Os di
retores e jogadores periquitos, fizeram até promessa para a
energia não voltar. AzM' deles, o jogo continuo e o Bráulio e
Britinho, deitaram � rolaram "-, É minha gente, ·'A MARÉ
NÃO TA PRA PEIXE", O negócio é perguntar pela Mariaaa
'" (Patrão Tesoura Júnior, com audíêncía fantástica, na sua, .

Marcha dos 'Esportes ':' Aurélio Sada, outro nome bom de
bo!a ,;,

Deputad� Alvaro Conei�, focalizou com ,bastante propnedade o sentido que tem Miss Santa Catarina, que será
realizado em Blumenau, na noite do dia 24, * Expedito de
OLiveira, presidente da Escola de Samba que animon o carnaval de rua de Blumenau, está convidando para o casamento de sua :fiilha GILMARA ,� Secretário Salomão Ribas
que já foi Radialista, esteve em Blumenau, ontem, Na opor�tunidade tratou de assuntos ligados a Secretaria de Educacação" Acompanhou o Secretário' de Estado o batalhador Deputado Estadual, Aldo Pereira de Andrade. :� Mandamos' darqui, um grande abraço ao dinâmico ViCe-GQv�rnador do Estado Sr, �arc�s ,Buechler * A,�onvite dó Conselho Federà.lde Educaçao VIaJOU para Brasília o Professor Ignácio Ri-.cken, Diretor da FURE.

•

IS
MOAG

Radialista Nelson Rosenbrock, será candidato a Prefei
to de Blumenau :� Neste final de semana Tradicional Festa
do Divino Espírito Santo. Local: Igreja Matriz S, Paulo A
postolo �,

, ..Palmeiras vai mal, Alguns jogadores estão le
vando vida de Boêmios .. ,

* Dalmo Bozano, o melhor Juiz
Catarinense, andou levando pau em Críeíuma ::' Pugilista
Miguel de Oliveira' é o 20, brasileiro a ser campeão mundial
de boxe, Aconteceu em MôNAOO, conta o Espanhol José
Dw:an * Prá frente e com força Botafogo �, Todo o cuidado
é pouco, Frio pode trazer surto de Meningite ::: Poeta Lindol
to Bell, sempre movimentando a galeria Açú Açú ::: SENAC
ãniciou 2a. feira, dia 12, Cursos de Informações Turísticas,
RecepcioIljista de Hospital e Cadastrista e Analista de Cré
dito * Junta de Alistamento'Militar, está chamando os jo
vens nascidos em 1957, para o necessário Alistamento, * O
Centro Interescolar de lo, Grau de Blumenau, custará, de
pois de concluido, um milhão e seiscentos mil cruzeiros * Dia
07 de Maio, São Joaquim, a Suíça Brasileira, comemorou
88 anos, ,� Passou por Blumenau, no dia 08 de Maio, o Pre..

feito da qi�ade, de ��ges, .Juarez Furtad?, * Solicitação a Co
tese. Uma: linha por favor * Manduca, Juntamente com ou

tros colegas da imprensa, participou do churrasco de com..
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JU'IZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR
Ed·..tal de Citação de Interessados Incertos

com o prazo de 30 dias

O doutor Fúlvio Pretti, Juiz de Direito da Comarca de

Gaspar, Estado de Santa Catarina, n� forma da lei, etc ...
FAZ SABER a quem o presente edital com o prazo de 301

dias vir ou dele conhecimento tiver, que por parte de DAr

N.!lE!L CZA!PLINSKI MALINSK,I, residente no município de

Luiz Alves. foi requerida uma Ação de Usucapião sobre
�
o

ímóvel abaixo descnito: "Uma área de terras situada no tu

f'ar Braco Joaquim no município de Luiz AJlves, com ....

�59.547,ÓO m2 com as seguintes características e confronta-'

cões: frente em 257 m para o Ribeirão Braço Joaquim., fun

dos com 270 m, com terras do Espó'[io Frederico Bork, o

cupadas por Emílio Mass; extremando de um lado em 950

m com terras do Padre Bertolino Bchlickmann, ou de quem

'de direito, e, de outro lado com 1.020,00 m com terras da

viúva Lodovica R,odiski". Na referida ação, foi proferido o

seguinte despacho: "Ante a não publicação dos editais na

.

Imprensa Oficial, renovo a designação da audiência de jus
tificação para o dia 2�07-75, às 1'4 horas, Citem-se e

íntímem-se, na forma da lei. Em 22-04-75, (as) Fúlvio

Pretti, Juiz de Direito". E para que chegue ao conhecimen

to de todos, mandou o'MM. Dr. Juiz expedir o presente,
'que será afixado no lugar de costume, e publicado na for

ma da lei. Dado e passado nesta cidade de Gaspar, aos vin

te e três dias do mes de abril de'míl novecentos e setenta c

cinco. Eu, (EUlina Ladewig Silveira), Escrivã, o escreví.

Gaspar, 23 de abril de 1975.

!F�o Prettb - Juiz de Direito
,---

.JUIZO DE DIREITO -DA COMARCA DE GASPAR
.

EditâI 'de Citação de Interessados Incertos

com o prazo de 30 dias

O doutor João Paulo Pasquali Juiz Substituto Il:0 exer

cicio da Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarína, na

forma da lei. etc ...
FAZ SABER a quem o presente edital com o prazo de

30 dias vir ou dele conhecimento tiver, que por parte de

F'lE[.IX G]OVAN'E'LA, brasíldro, casado, residente em Ilho

ta nesta Oomarca, foi requerida uma Ação de Usucapião so

bre o imóvel abaixo descrito:
"" "Um terreno situado no lu

gar denominado "Lagoa", no município de Ilhota, medin

do a área de 1.173.120',00 "12, fazendo frente ao Sul no 'I'ra

vessãogeral e terras de HÍlgUSltO Grignani; fundos ao Nor

te,' com terras devolutas ou de quem de direito; extreman

do pelo leste em terras ocupadas por Oswaldo de Souza e

a Oeste com terras devolutas ou de quem de direito. Na re

ferida ação foi proferido o seguinte -despacho: "O pr.ocesso
foi anulado a partir da citação inclusive, o que implíca na

valâdade dos atos anteriores, executados sob a vigência do

Oéldigo Processual anterior. Citem-se, na .forma requerida,
retificada a inicial quanto à área do imóvel, Em 31.3.75,.

(as) Fn.ílvio Pretti, Juiz de Direito "". E para que chegue ao

conhecimento de todos, mandou o MM. Dr. Juiz expedir o

presente, que será afixado no lugar de costume, e publicado
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Gaspar,
aos sete dias do mes de maio de mâl novecentos e setenta e

cinco. Eu, Eulina Ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi.

Gaspar, 7 de maio de 1975,

João Paulo Pasquali -'Juiz SuQst. em exerc.
_

ISTA
ue c W i -:J
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DCE dá FU B funei na Algibeira HAB

., .... -r-' r. n'--»'W'
, ... i

Prefeitura Municpal de N,ova Trento, Rodeio e

Rio dos Cedros, estão comemorando junto com a po- ,

pulação, o centenário da imigração italiana. Cada ci�
dade dedicará, neste ano, uma semana para come...

morações.

•

ria
,

e
l.

ova r
O Diretório Central
dos Estudantes da

FURB tem nova sede. E
a sua inauguração es:tá
marcada para amanhã,
às 21 horas pelo acadê
mico Aca,ri Amorim. Se-�

guIndo ele, a empliação
do atua I 'prédio onde fun
cionava o Resl1aurante
Universitário posslbili
tou a criação da sede so

dai e a sala de recreação
e jogos, alem da sala pa
ra reuniões, atendimen
t,o' e serviços burocráfi-

cos do DC. Os custos

desta obra se levam a 50
mil cruzeiros, sendo to

talmente paga peles es

tudl&�tes matriculados.
•.. O m.ovimento de eutomove's em sentido único,

na cidade de Gaspar, disciplinou de vez o transito.
JV\a;s seria oportuno que os motoristas respeitassem
as sinaleires existentes.Após a entrega de tro

féus e medalhas aos ven

cedores dos i,ogos ,inter
faculdades, da FURB e

dos 31° Jogos Universi
tários Catarinenses, ha
verá uma festinha na se

de social, quando será

inaugurad.o o novo sis
tema de som e luzes.

... Governador Antônio Carlos Konder Reis, te
nham certeza, irá olhar com muito carlnhe para a

nossa regiã,o do Vale 'do ltajai, um dos sustentáculos
maiores 'do Estado.

..• Sabe gehte, as linhas Circulo, são encentradas
no Brasil de ponta a ponta. E não é de se estranhar.
Um dos integrantes do Pre'[ete Rondon, encontrou
o produto fabricado em .Gaspar, na cidade de Maga
racicaba, no Amazonas .

... Municipalidade de Timbó, dest,inou área apre
priada par,i-.-l inst.ação de nevas industries, um tanto
afastado do centre da cidade, É um medida acerta
síssirna.

r nega
os'·

A Câmara Municipal de Vereadores de Gaspar,
em sua penúltima reunião, por. vot.ação negou a doa
ção de um pequeno pedaço de terra para amplia
ção de nosso Hospital de Caridade. O terreno, como
se recorda, foi adquirido pela Pref.eitura Municipal
par:a construção de uma Escola que não chegou a

ser construída, motivo porque o Prefeito Municipal
elaborou um projeto, apresenfando na câmara mu

nicipal para votação e posterior aprovação. Para sur

presa de todos' a Câmara Municipal não aprovou o

r·efer'ido projeto e em consequência o Hospital não
receberá o terreno.

_

... Nagib Barbléri, pessoa por demais relacionada
na regiã,o, dando franco desenvolvimento a SUa fa
zenda na localdad.e de Barracão.

... Por se falar em fazenda, uma nota dez para a

Uhota' de propriedade c!�a Il1dustr.i.a Textil Compa
nhia Hering. lndubitavelmente é modelo em toda a

n,:»ssa região.

... O progresso ê, e sempre foi a transformação de
sonhas em realidade. Pois é, e quem é que não quer
ver um sonho transformado em realidade?

. ..Patrulha Rodoviária Fderal c,om prestação de.
bom senço nas rodovias que ligam ltajaí a Blumenau .:

�lumer1{au a Rio do Sul. Foi uma providencia tal
inidativa.

... As emissoras Rádics Blumenau e Rádio Clube,
,

foram eutcrtzadas pelo' DENTEI.. parla funcionamen
to, dentro de um ano, com a potência de 5 KiloWatts,
o que equivale dizer, que serão perfeitamente \Sinto
niz:adas como "local' desde Rio do Sul atê o litoral na
faix,a entre Barra Velha e Itapema. Jóia.

.1

II

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

ESTA' ALERTANDO. NÃO COMPRE LOTES D.E
II TERRENOS SEM ANTES SABER SE O MESMO
h

'

li ESTA' O'EVIDAMENTE REGULAR!IZADO JUN-
I! TO A PREFEiTURA

"SCATA"
o PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

RUI It:.ia' 1691 - Tel. 22-1457 -:- Blumenau
- PaiRéis - Carlazes em Saata Catarma
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'Pre�o da gasolina inalteraClo
• •

e o Cfuzelro ma 5

desv loriz
o Conselho Nac�onal de Petróleo encerrou a

reunião em Brasília, sem nada decidir sobre o anun

ciado aumento da gasolina.
Fontes do CNP anunciaram que a decisão depen

de de parecer do Ministro Shigeaki Ueki, das Minas

e Energa, sem precisar quando ele será dado.
Extra-oficialmnte, inferna-se que a g,asolina co

mum deverá passar de 2 cruzeiros para 2,30 e a a

zul, de 2,75 para 3 cruzeiros, com o élee diesel su-

o bindo para Cr$ 1,30.
, OUTRO REAJUSTE

Enquanto isso, o dolar sofreu novo reajuste (o
quinto deste lano) a partir de hoje. Vai a 7 cruzeiros
e 92,5 centavos para compra e 7 cruzeiros e 97,JS
centavos para venda.

I

A desvalertreçãc do cruzeiro, em 75, passa a

ser' de 7,16%.

-

O Automóvel dos seus sonhos esfá no VAVÃ
No VAVÁ o melhor' atendimento. O melhor

negócio;

Vavá Automóveis
Procure hoje mesmo, VAVÁ AUTOMÕVEIS,

Rua 7 de Setembro 1294 -
fone 22-02-16 - Blumenau-SC.

,

Mensalmente-você toma conhecimento
dos caprichos- e das maravilhas ea natureza,

através de textos e fotografias sem similar
em todas as publicações brasileiras,

O inídÇda vida, a luta pela sobrevivência,
a5 grandes obras que o homem e a

natureza construíram estão na

�&:VISTA GEOGRi�FICA UNIVERSAL

Leve para casa, todo mês, um mundo

diferente do que você está.

acostumado a ver.

Uí.la publicação de SLOC}! EDITORES

A OBRA-PRIMA DA IMPRENSA BRAS!LEIf<A.

Conheça o

\

PARAÍSO
.

No Motel
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