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ANO I

•

GASPAR, Domring,o, 25 de maio de 1?75'

--B a n ca d a

No Centenário da Colonização

Italiana, 'ai atração será a

FESTA DO ARROZ

Preço: o-s 1.00

Na última semana a Ga
zeta do Vale emprestou gran

/

(

do MDB e x p I i c a:
de destaque ai notícia que
....�l·sava sobre o fato da câ
mara Municipal de Gaspar

haver negado auxílio ao Hos

pital. A título de esclareci
mento a Gazeta recebeu o

seguinte ofício, transcrito na

íntegra:

-

fes a

homenagen
do A l
na Cap·tal

\

Gaspar (se), 21 de maio de 1915.

A

GAZETA DO. VALE

Nesta:

Senhor Redator:

.
Com referência ao artign publicado

neste conceituado jornal com o título "CA
MARA DE VEftEADORES NEGi\ AUXI-
LIO AO HOSPITAL DE GASPAR", quere
mos esclarecer que a. rejeição de doação ao
terreno ao Hospital foi feita unicamente

pela Bancada da "ARENA",

Saudacões

Bancada do MDE,

o ernad r.
lu

oder em

l

Conferme havia sido r reviam.ente prometido r-:�
deputado Estadual Alvaro Correa, na última sexta-feira,
esteve em Florianópolis a senhorita Vitória Maria Theiss,
rainha da primeira Festa doArroz de Gaspar. Na capital.
do nosso Esfado Vitóri1a foi alvo de diversas homena
gens, que es.taremos detalha tde no próximo número des
te semanári.o.

Assunto versando sobre a visitaJ do go
vernador do E' .tado neste final e sema

na em Blumenau está na página 5. Mis,..
celânea, assinada pelo colunista Moacir
Galiani,

Comi ·sã uo· ipal Re Sa'de
e Gas ar

Consuflóri o Juridico
Dr. Pedro Madalena

está na pau. fi

Indiscutivelmente muito
tem feito a testa da Prefeitu
ra Municipal de Ilhota o .1'.

Ricardo Koehler, como mos

tram nesta edição os mime
I'OS do balanço (la Prefeitura,
referente ao exercício de 1974,
Ainda para este ano a ad

ministração municipal de I
lhota continua prometendo
grandes novidades, Leia na

página ,8. (.
..

"

ainha
ai

A Comissão Municipal de Saúde em

. Gaspar continua em plena atividade, ca

da vez mais justificando seus firmes PI'O
pósitos de fazer com que as pessoas do lo

cal participem dos problemas da comuni

dade e ao mesmo tempo conc1an ando to
dos o gasparenses a ajudarem. Leia na

página 5,

Horáci ra n
Horácio é 11m dos mais destacados jor

nalistas que Blumenau já viu. Hoje ligei
ramerrte afasta do do jornalismo, mas li 'a
do à publicidade, pois ele

'

o gererrte da
bem ucedida "Scriba". sua coluna em

pre ta um dinami mo muito maior ao nos
so jornal. É a "Algibeira", está na pág, 3.

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



Página 2 GAZETA DO VAl!.E . "Dom,ingo 25/5/1975
--------------------�----------

•

iESTA'DO DE SANTA CATARINA

r Mu icipai de Ilho a
Ricardo Koehler, Prefeito Municipal de Ilhota, no uso de suas atribuições legais e com fmídamento no art. 35

da resolucão nO 118/72 do Tl'ibunaI de Oontas- da Uníão, torna público a to(�O'SI O'S habitantes deste munlcípío, que
os recursos do Fundo de Partíeípação dos Munídipios fIO exercício de 1974, íoraen aplicados de acordo com a legislação
em vigor, assim distribuídos:

I - RlESUMO DA APLICAÇÃO
.

;ir _

a)-Total aplicado no exercicio .

b)-Saldo Transf. pi exerc. de 1975 ..

crs 340.749,) 5
c-s 21.895,46 c-s 362.644,61

II - APLICAÇÃO EM DiESP. D\E CAPITAL

a)-Educação e Cultura

50,00
6.709,16

Cr$
Cr$

- Aquisição de uma Bandeira Nacional , ...

- Aquisição de Livros para Biblioteca Pública Cr$ 6.759,16

b) -SlaJúde e Saneamento

- Construção de uma Rede de IDsrgoto que parte da Rua
Prof. Mama de Souza Ignácio até a Av. Ricardo Pauli-
no Maes, numa extensão de cento e cincoenta (150)
metros, incluindo não só o material utilizado, como

também, serviço de mão-de-obra - executado pelos ope-
ráríos desta munícípalídade " Cr$ 7.757,75 Cr$ 7.757,75

c}-Demais Setores

- '.AIqt1isição de um motor marca Yanmar, rr'�elo NB-13,
a diesel, com 20 HP, a ser utilizado no barco rebocador
da Balsa que dá travessia, sobre o Rio Itajaí-Açú .. . ...

Crs
- Amortização da Dívida Públíca ref. a aquisição de uma

Pá-Carregadeira, marca Michigan, modelo 35-R .. .. Cr$
- Amnrtízação da Dívida Pública, ref. a aquisição de Dois

Camínhões Basculante, marca Chevrolet cr$
- Construção de uma ponte si Ribeirão Alto Baú, na lu-

calídade de Calado .. .. .. Cr$
- Construção de duas (2) pontes si Ribeirão Alto Baú, na

localidade do mesmo nome . . .. .. .. Cr$
- Construção de uma ponte na localidade de Braço do Baú Cr$
- Construção de uma ponte na localidade de Máximo .. Cr$
---< Construção de uma ponte na localidade de Hospital .. Cr$
- Alargamento e macadamízação da estrada de Braço do

Baú à Alto Baú, num total de 20 Km, executado por má-
quinas e operários desta municipalidade. . . . , . Cr$

S��5,00

3.107,22

42.600,00

3.704,00'

6.50120

3.0�2,00
3.724,OOí
5.824,90 •

418.701,14 c-s 122.489,26 c-s 13í7.006\,37

III - AP'LICAÇÃO EM 'J}ESP. OORRENTES •

a)-Educ.ação e Cultura
- Despesas de Custeio .... ..'.. ..

- Transferências Correntes .... . ...

70.673',44-
848,00

eis
C11$ C,� 71.521,44

b)_-Saúde e Saneamento.

- Despesas de Custeio . . .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$
- Transferências Correntes Cr$

29.735,59
-0- Cr$ 29.735,59

c)-Demais Setores

- Despesas de Custeio
- Transf. Correntes ....

Total Geral das Aplicações

....... , .. ,Cr$

.......... 01'$
':>'9.324,54
4:3'.161,21 Cr$ 102.14'85,75 o-s 203.742,78

Cr$ 340.?49,15

m - Torna público. ainda que, no. exercícío de 1974, não foram alíenados quaisquer bens adquirido.
Iftos d� Fundo de Participação. dos Municl,piO's.

s com reeur-

Prefeitura Municipal de Dhota
em 30- de abrO de 1975.

RlIOARDO KOEIILER - Prefeito M'Ullidpal
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ALGIBEIRA
'HAB

':

Vereadores da Câmara MuniCipal de Gaspar, percebe
rão, de acordo com decreto fede-ral, a importância de Cr$

1.OiOO,OO' pOl' mês. Já se sabe, que alguns'deles num gesto
nobilíssimo doarão seus' respectivos ordenados para insti

tuições de caridade.

Relógio da IgrejaJ Matriz de Gaspar é ponto de referên

cia de todos os motoristas que cruzam o Vale do Itajai
, " Municipalidade de Gaspar, faz horas já cumpriu com

o seu dever. Otu, seja: a ponte de desvio do tráfego está pron

ta, Falta tão somente o Estado proceder agora a índenãza

ção devida aos proprietários de terrenos no trajeto.

x-x

Metalúrgica Turbina, de Gaspar, está vivendo em ple
na era de exportação. Alguns pedidos já estão sendo aten

didos, o que faz com que toda a 'lHreção da empresa, mere

ça uma super bola-branca. Em poucos dias, saliente-se a

qui, estará funcionando na TURBINA uma moderna fundi

ção atendendo às suas próprias necessidades, como a ter

ceiros,

x-x.

É preciso reviver os grandes momentos na praca de

e�portes do Clube Atlético Tupy. Como seda bom relem

brar aqueles famosos embates entre o time gasparense, e o

Palmeiras: Olampíeu; Vasto Verde ou então Floresta, de Po

merode; União de Timbó; Guarani, equipes que disputavam
a taça da região.

x-x'

Tanto ARENA como MnB, já iniciaram movimentos

visando a indicação de candidatos a sucessão muníeipal.
lVIjuitas opiniões, controvérsias, entre as quais ouve uma

captação: pela ARENA Dagoberto Guinther; Célio Bor

nhausen; AntOni� SabeI ou Francisco Hostíns. Pelo l\IDB:

Tal'Císio Deschamps; Luiz Augusto Polli ou Henrique Des

ehamps, No entanto, o povo de Gaspar já começa a viver

intensamente todos os momentos e passos políticos,

x-x

, '. Muito bom o atendimento dispensado aos clientes peja
Lanchonete Saveiros, Bealmente, o serviço da casa é no

ta dez.

x-x

Motel Paraíso dos Pôneis é a sede da beleza de Santa

Oaltal'in.a, Está hospedando todas as misses, Aliás, emí se

etJando em Motel, um destaque para o trabalho que está

sendo realizado pelo gerente, Sr, Wigand Siewert, pessoas

benquista em todo o niédio Vale do Itajaí, E super rela ...

clonada,

MORRO CRUZA
Situa-se em No�a Trento, possui uma magnífi

ra vista, mereceria ,a ta!�nção do futuro governado}'
para se farer de lá um Parque Estadual. Um mlnl
parque também poderia ser feito no Morro da Ne
blina, próximo .a Araranguá.

Alceu Longo
Professor de Botânica e

Ecologia da FURB

o Automóvel dos seus sonhos está no VAVÃ
No VAVÃ o melhor atendimento. O melhor

negócio.

Vavá Automóveis
Procure hoje mesmo VAVÁ AUTOMÓVEIS,

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

, .

I I 5

Infrações e Penalidades

COLABORE COM A LIMPEZA

DESUA CIDADE

NÃO JOGUE LIXO

NASRUAS.

Colaboração da GAZETA

As infralções da Lei do Ser
viçoMilitar e sua regulamen
tação, no que se refere ao

pessoal da reserva, podem ser

objeto de processo na Justi
ça Militar para militares e ci
vis; de punições disciplinares
para ruilitare da Ativa e da
Reserva; e de multas para
todos os relacionados com I)

Serviço Militar, militares ou

civis.
Assim sendo, a legislação

citada estabelece as multas

a que estão sujeitos os Re
servistas no caso do não cum

prímento dos seus deveres.
A multa varia de um a em

qnenta multas mínimas, scn
do a multa mínima igual a

1/30 (um trinta avos) do me

nOJ' salárío-mínímo vigente
110 País, A partír de I? de
maio, a multa mínima tem o
"alô!' de doze cruzeiros e ses
senta .eentavos.

Luiz Fernando Poli
Secretário da JSM-Gaspar

I
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR

. Edital de Citação de'=Interessados Incertos
com o prazo de 30 dias

.

O doutor João Paulo PasquaJi Juiz SubstItuto �o exer

cícío da Comarca de Gaspa:r, Estado' de Santa CatarIna, na
• forma da lei, etc... . razo de

FAZ- SABER a quem o presente edital com o p

30 dias vir ou dele conhecimento tiver, qu� por parte, de
FiElLIX GrOVANELA brasildro casado, resídente e�� Ilho
ta nesta Comarca, fol requerid� uma Ação de ysucap'ao se

bre o imóvel abaixo descrito: "·"Um terreno situado no �u
gar denominado "Lagoa", no município de_ Ilhota, medin
do a área de 1.173.120',00 m2, fazendo frente ao Sul no Tra

vessão geral e terras de Augusto Grignani;. �undos ao Nor

te, com terras devolutas ou pe quem de direito: extreman

do pelo leste em terras ocu�adas por Oswald<:> �e souza, e
a Oeste com terras devolutas ou de quem de direito. Na Ie

ferida ação foi proferido o seguinte despacho:
..

� pr.ocesso
foi anulado a partir-da citação inclusive, o que I,mpll�a na

validade dos atos anteriores, executados sob a VlgencIa.: do
Oéldigo Processual anterior. Citem-se, !la, forma requer��a,
retífícada a inicíal quanto à área do imóvel. Em 31.3.75.

(as) Ftúlvdo Pret1li, Juiz de Direito """., E para qu.e chegu� ao

conhecimento de todos mandou o MM. Dr. Jwz expedir o

presente, que será afix�do no lugar de cos.tum�, e pubilica�
na forma da lei. Dado e passado nesta CIdade de Gaspar,
aos sete dias do mes de maio de mtl novecentos e setenta e

cinco. Eu, Eulina Ladewíg Silveira, E-scrivã, o escrevi.
Gaspar,7 de maio de 1975.

TQão Paulo Pasquali - Juiz Subst. em exerc,

,JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAR
Ecntal 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, na forma da lei, etc ...
FAZ SABER a quem o presente edital com o prazo de 3{)!

I dias vir ou dele conhecimento tiver, que por parte de DAr
NDIDL CZA'PLINSKI MALINSKI, residente no município de
Luiz Alves. foi requerida uma Ação de Usucapião sobre o

imóvel abaixo descníto: "Uma área de terras situada no lu
gar Braço Joaquim no município de Luiz Allves, com ....

259.547,00 m2 com as seguintes características e confronta
ções: frente em 257 m para o Ribeirão Braço Joaquim, fun
dos com 270 m, com terras do Espó�,() Frederico Bork, o
cupadas por Emilio Mass; extremando de' um lado em 950

, m com terras do Padre Bertolino Schlíckmann, ou de quem
de direito, e, de outro lado com 1.020,00 m com terras da
viúva Lodovica Rodískí". Na referida ação, foi prorer'do o

seguinte despacho: "Ante a não publicação dos editais na
\ Imprensa Oficial, renovo a designação da audtência de jus
tificação para o dia 2�07-75, 'às 14 horas, Citem-se e'
íntímem-se, na forma da lei. Em 22-04--75, (as) FUlvio
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 vín-

. 'te e três dias do mes de abril de míl novecentos e setenta e
cinco. Eu, (Eullna Ladewig Silveira), Escrivã, o escreví.

Gaspar, 23 de abril de 1975.
lFú:\vio Prettí, - Juiz de Direito

..

Rodovia Jorge Lacerda, Km 9 - Gaspar se - Fone 2253
�8.i!i�=�amaue_.IIO��mam���;i�•
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,

Comissão
No dia 20 de maio, esteve

reunida a Comissão Munici

pal de Saúde desta cidade,
com a participação de 12

membros, todos com o mes

mo objetivo de fazer com que
as pessoas do local partici
pem dos problemas da cída

de e ao mesmo tempo a co

laboração de todos.

Nesta reunião estiveram em

(CONTINlUAÇÃO)

a

Muni(ipal
debate diversos assuntos en

tre os quais o planejamento
da semana da saúde que se

realizará em setembro..

Os trabalhos da Comissão

da Semana da Saúde, serão

desenvolvtdos por meio de pa-
d,

le�iras, slídes e outras ati-

vidades.

Outro assunto em pauta"
foi o concurso de "MlINHA

. , ..

Ist·Orl

d·e
ESCOLA É MAIS BOINITA',
a ser lançado em setembro

com participação de 16 esco

las Rurais,

A zoordenação atual da Co

missão está a cargo do Dr,

Luiz Buzzi e da Secretária

Leda Maria Pamplona.
Estiveram ainda presentes:
Osvaldo Schneíder - Pre

feito Municipal

do Municí i de Gas ar

Quando se deu a grande incursão dos �elvÍculas em

Oamboriú e os colonos do Pocinho e do Belchior receavam!,.,

passar pelo mesmo transe, abandonaram suas terras e la

vouras, de sorte que em 1853, havia ali somente' 2 nacio

nais e 'seis (6) estrangeiros, Depois que o governo Provin

ciaI mandou soldados para Itajaí, os colonos reanimaram

se a voltar.

Em 1939, contavam-se COm (47) quarenta e sete fami

\ lias de nacionais e (17) dezessete de estrangeiros, num to

tal de 141 pessoas.
.

.

Para que a população pudesse viver mais sossegada, «?
Presidente Mareehal Antero José Ferreira, em 1843 man

dou também para Belchior um destacamento de milicianos,

que se estacíonou logo abaixo do riachezinho que formara

elâ
•

a

o

•

S

Pág,ina 5

de (j spar

atual divisa entre Blumenau e Gaspar, A tropa tinha ma

terial insuficiente e obsoleto, de maneira que de cinco ti

ros falhavam quatro, como contou o Dr. Blumenau em um

relafórío ao governo, mas abrindo três grandes picadas
que davam para a Penha, para o Itapocu e Boa Vista tor

nara eficiente a defesa dos colonos contra aSI concrias dos

índios qP_" apareceram em Belchior pela última vez, em

1856.

Em 1851, havia na colonia 62 fogos com 365 habitan

tes, 21 engenhos de farinha de mandioca, 10 de cana de a

çúcar, 193 vacas e 108 bOÍ$. Pelo tio fazia-se regular co

mércio com ItajalÍ, com canoas e Ianchões.

Maria Cecilia Polli Kjretzer
Professora licenciada

Cristóvão Batista

Dr. Renato Beduschi

Ruth Fontes

Antonio Maser

Claudete Bittencourt

Frei Geraldo Frieberg
Maria Ooretí Scbmitt

Vivaldino RadSn - Esta-

giária da Acaresc

João Maacelíno de Souza

CéliaMaría Furlani - Ex

tensíonísta da Acaresc.

..

Governador Antonio Carlos Konder Reis, acompanha- Deputado Federal, Abel Avila dos Santos, * Deputado Es-

do pelo vice-Governador Marcos Bu�chler, estarão em Blu- taduaI, Aldo Pereira de Andrade, atendendo como sempre,

menau no próximo domingo a convite do Sr. Dr, Bernardo sua área política * Assembléia J...egíslatíva do Estado, quer

'Volfgang Wemcr, Presidente da Fie�c a fim �e conhecerem (',",:iar comissão especíaã para atender prefeitos. Boa medi-

o complexo esportivo que o SESI esta constl'l�.1�do em noss.a '(ta" - Concurso Miss Santa Catarina centraliza as ateu-

cidade. * PaJ1meÍ.1'tls deu um banho no Amer:l.Ca 6xOl_ Bei- eões de todo o Estado, Sábado, dia 24 no Pavilhão � da

naldo craque pel'iquito, marcou 3 -, De parabéns a �oçada h'oeb *-Gnnde abraço ao D"1'. Bernardo WolIgang Wel'DeI',

e também o técnico Natanael Ferreíra. * Como prevíamos, pelo seu aniversário, dia 21-05. * Senado da República

a festa do Divino foi sucesso absoluto. Alté o sol apareceu, * homenageou o ex-Governador, Celso Ramos * Paulo Jac

ques e su.a coluna Bunker, prato bom de todos os dias * Vi-

Duas chapas concorrerão a eleição que o Bela V�sta <?>�n- síte a Biblioteca Pública de Blumenau, é uma grande pe-

try Clube fará l'eaJizar, A �oçada do fute:bOI*esta ,e�0l'1ca. <lida * Novo côdígo Nacional de Trân ito entra em vígur

.
* Vamos economizar, gasolina agora, a 2,�0 Os Jogadores ainda este ano. Precavenham-se Mini-Fittipaldis * Asso-

do Avaí reclamaml do frio que faz na CIdade Serrana �e cíação Cristã Feminina, sob a' pre idência da Sra. Asta Za-

L PaIavras de um Diretor do Intel': Tomara que calai drozny é feita para ajudar e ser ajudada * Levantamento

n:;:S�ó assim 6 Avai vai tremer * Grande compíexo de dí- feito pelo INCRA, diz que o estado tem 446 Silos e arma-

VU!lg�ção está a venda. * Esn'Íou um l!�uco a c�n�ldatura zéns * POI' incrível que possa parecer, Gaspar, muníeípío

de Nelson Roscmbrock. * Aiudal de pollitlCa: ,HoraClo Rebc,l- que cresce dia a dia, não tem central telefônica, Não é do-

lo tI'abalhando a todo' vapor. * GoveI'nador Konder. ReIS na Cotesc? * O consumo da gasolina vai cair por alauns

, meteu aux1illo substancial ao remo de Sta. Catarina * dias. Depois, vai ser aquela água, Como se despede a�uele
CPJl�d do MotoqueÍ.1'os "A bruxa está solta", * Contagem re- cronista social, "Ademã ._ Latem os cães e a carruaaem

I
UJa .,. di' pa *

to

�_CIP_'.r_o_c_a_p_O_d_e..se_r_'_es_t_e_n_d_id_a..a_t_é_O_s..m_u_n_l_C_lP_l_os..,_q_u_e_m.._z..
c

..

o

..�.._s_s�a�_- �
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Consultório Juridicn
.. ESPECIALllAÇÃO

EM CRIMINOLOGIA

Suprindo lacuna existente em nosso ensino elllj nível de

pôs-graduação, e tendo em conta as necessidades da admí
nístração pública nesse setor o Instituto Metropolífano de

Criminologia organízou um Ourso de Especialização em Cri

minologia, contando com a assessoria do Centro Interna-
,

cíonal de Criminologia Comparada da Universidade de

Montreal (Oanadá). São raras as iniciativas desse gênero
entre nós, dai a relevante contribuição prestada pelo insti

tuto Metropolitano de Criminologia na formação profissio
na[ do setor, Entre os objetivos do CUl'SO estão a formação
básica e especial nas disciplinas criminológicas, implanta
ção e difusão da Criminologia como conhecimento multi

disciplinar e profissionalizante, - A Coordenação é do Prof.

Nelson Pizzotti Mendes. - Díscípãnas: Introdução à Cri

minologia, Sociologia Oríminal, Direito e Processo Penal,
Medicina Legal, Crímmología I (bío-psicocrêmínogênesei:
Criminologia II (soclocrímínogênese): Direito e Ciência Pe

nitencíáría. - Carga Horária Global: 300 horas/aula.
Frequência MÍnima Obrigatórla: 75% da carga horária,
- Horário: 3.as e 5.as feiras das 19:30 às 22:40 .�lj'ras. -

Limite de Vagas: 50 - Pré-Requisitos: SeI' 'bacharel eID) di

reito ou em.. área que tenha afinidade com a Oríminología,
como €>iências Sociais, Medicina, Psicologia, Serviço So

cial, Administração etc... - Exigências: 1. Diploma do

CUl'SO Superior (Cópia Autenticada); 2. Cópias da Cartel
ra de Identidade e do Título de Eleitor; 3. U'u!as fotogra-

-

fias 3x4; 4. Curriculurn Vitae; 5. Entrevista. - Local: Rua

Fagundes 19, Iene 278-8579 - São Paulo.

PERNAMBUCO

JUIZO nE DIRJEllTO DA OOMARCA DE GASPAR

Edital com o prazo de 20 dias
Edital de Praça - Extrato (art. 687 do Cócligo de Pro

cesso Civil) Venda em primeira praça - dia 16 �e julho
de 1�75, às 10 horas. Valor da avaliação ou superror.

Venda em Zla. praça - dlia 29 de julho de 1975, às 1_0
horas (a quem mais der). Local Atrio do Forum 51'"

to no prédio da Prefeitura Municipal, à Praça Getúlio Var

gas - Gaspar se, Processo: Processo de Execução
43/74 movida porival de Souza contra Osvaldo Brebmer e
Alcides Brehmer. ' Bens: "Um terreno Sito no lugar
Arraial neste município, com a área de 329.030 m2 (tre
zentos e vinte e nove mil e trinta metros quadrados), Iírní
tando-se ao norte com f', adquirentes, ao sul com Hercífio
Oscar Deeke, Dr. Níelz il'eeke e Dr. Carl Heinz Peters e ai

•

Leste, com terras da transmitente, registrado no Registro
de Imóveis desta Comarca no livro 31-H, às fls. 94 sob n?
14.324. Obs. O terreno acima descrito acha-se com reserva
de usufruto a favor de Germano Brehmer, inscrito no Re

gistro de Imóveis desta Comarca no livro 4-A, sob n? 1339.
Valor da avaliação: Cr$ 6.586,00 (seis mil, quinhentos e oi
tenta e seis cruzeiros).

Gaspar, 15 de maio de 1975.

João Paulo Pasquali

Juiz Substituto em exere.

•

Ia

de Cipriani & De Pim

o MELHOR ESPETO CORRIDO DA REGIÃO

OLINDA - Prefeitura Contesta Açã10 Judicial - A

Pl'efeitwla de Olinda contestou a ação judicial Impetrada
por Ascendino Augusto Alexandre e 'mais cinquenta flage
lados da Uha do Maruim que estão solicitando Indeniza-i

ção pe� destI,ução dos casebres provocados pelas �és

altas no inverno do ano passado. Fone: 2018 - Cx Postal 6

- O MELHOR ATENDIMENTO-

O procurador jurídico Wilson Wande�'lei requereu ao

juiz de Direito da la. Vara Oivel o depoimento pessoal:' de
cada um dos cinquenta e um autores; jurntadá de documen
tos, P91' certldc!es já so1i,oitadas ao Estado de Pernambuco,
esperando que a ação seja julgada improcedente.

Rodovia Jorge Lacerda, 51

GAS'PAR - SC. -

ATA"
o PRIME IRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

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

.:

J
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Página 7
Domlingo 25/5/1975 GAZETP. DO VALE

MUNICIPAL' D GASPAR
Edital d Coecorrência

(VEIOULOS)
o. 03/15

OSVALDO SCHNEIDlER, Prefeito Municipal de Gas

par, no uso de suas atribuições executivas e iegaís confe

ridas pelos artigos 81, itens V e Xl, e 101 item II da Lei

EStadual n? 10'84/70, e na lei Municipal n? 514, de 14,4,75,
resolve expedit e publicar o presente edital com o fim de.
ser procedida concorrêncía pública, para alienação de veí

culos usados e motorizados, conrorn.e segue:

1°) OBJETOS DE CONCORRÊNCIA

aI) Um carrânhão tanque, mana Ford, ano 19148, cor
verde placas CM-2237;

b) um caminhão caçamba, marca Ford, ano 1955, cor
verde placas CM-2236;

c) uma camionete, marca Chevrolet, ano 1968, cor

verde primavera placas CM1--2232;
d) um trator esteira provido de ajuntadeira, marca AI

Iis-Chalmers ;

e) um jeep, marca Willy� Overland, ano 1952, 001' ver

de placas CM-2233.

2°) DA l\'lO�}:\Lln.ADE DE PAGAMENTO

. Oi pagamento, será à vista e em caso de empate, terá
preferência quem! por prímeiro deu entrada com sua pro
posta.

3°) DAS PROPOSTAS

As propostas deverão ser encaminhadas em única via,
diretamente ao Gabinete do Prefeito, até às 17:00 horas do
último dial do prazo, devendo o envelope lacrado conter as

seguintes informações externas: a) nome e endereço do pro
ponente; e b) qualificação do edital da concorrência qu.e
partícípa: e dentro dele os seguintes dados: a) preço da 0.

ferta por unidade; e b) prova do pagamento da caução de

Cr$ 20"0,00 (duzentos cruzeiros) perante a TesoUl·al.'ia da

Prefeitura, para garantia de sua participação à concorrên
cia.

4°) DA ABERTURA E JULGAMENTO
As propostas serão abertas e julgadas por uma comis

são previamente nomeada pelo Prefeito, em audiência que
será realãzada no dia seguinte ao do vencimento do prazo,
às 15:00 horas, podendo o Presidente adiá-la ou marcar no

va data de sua continuidade, caso não se julgar convenci
do para decidir.

5°) DISPOSIÇõ� FINAIS
a) O prazo para entrega das propostas encerra-se no

dia 16 de junho de 1975;
b) os veículos poderão ser vistoriados pelos interessa

dos- na garagem da Prefeitura, à Rlua Cel. Aristialiano Ra

mos;
c) são os seguintes os preços mínírrsos estabelecidos

pela Junta de Avaliação, os quais deverão ser obedecidos

pelos concorrentes:
c1. caminhão tanque - CrS' 1.500,00;
c2. caminhão caçamba - Cr$ 4.000,00;
c3,. camioneta - Cr$ 5.000:,00;
c4. trator - Cr$ 20.000,00;
c5. jeep - o-s 1.060,00.
d) a publicação do presente edital será feita pelos jO'r

nais "Gazeta do Vale"· "A Nacão" e "Jornal de Santa Cata

rina', uma vez que em cada j�rnal, durante três domingos
consecutivos;

e) A Prefeiturea reserva-se do direito de anular ou re

jeitar a r-mcorrêneia por mteresse adminístratdvo O'U eco

nômico;
f) a aprovação da concorrência depende de ate homo

Iogatôrio da competência do Prefeito;
g) após a aprovação ou não da concorrência, os con

correntes poderão Ievantar o depósito da caução de que
trata o item 3° das propostas.

::

Gabinete do Prefeito, em 21 de maio de 1975,.
-

,.'}.
Osvaldo Sehneider

Prefeito

Sergio José da Silva
P/'Secretário

Conheça o

.;

RESTAURANTE
�

PARAISO
No Motel
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IlHOTA
..

EM DESTAQUE
.. No dia 12 p. passado, tJ Sr. Ricardo Koehler,

Prefeito Municipal de Ilhota, o seu Secretário Sr.
Evaristo Francisco $'pengler, o Sr. Presidente da
Câmara Municipal, Nelson Flores d.e Oliveira e o

Líder da ARENA na Câmara Municipal, Vereade r
José lzldro V.ieir,a, estiveram em audlência com Sua
Excelência o Senhor Gov:ernador ,elo Estado.

Na audiência que prolongou-se até às 23: 15
hs, o Chefe dio Poder Executivo Mun,icipal de Ilho
ta e sua comitiva, formalizaram várias reivindica
ções. Dentre outras, podemos destacar a que solí
citava a construção de uma ponte de cimento arma

do, sobre o Rio It.ai,aí-Açú, o restabelecimento do
serviço de atendimento e plantão da C�ELESC aos

usuários locais, a eletrificação rural de Boa Vista
e suas} adjacênclas e ,a,indla a solidtaçãó de ajuda pa-

5

a m�ls essa com o a cir ulação no trâ s "to
..,

ges a
o novo trânsito urbano central de nossa cidp"e deverá

ser implantado totalmente até meados da próxirt\ã semana.
Foi a determinação do Chefe do Executivo, dr. Juarez FUl'
tado, ao Departamento de Serviços Urbanos. Uma primeira
fase dessa implantação já fai cumprída exatosamente nes
te últímo fim de semana, com a observação de grande co

laboração de todos os lageanos que se utilizam de nossas
vias de circulação de veículos. A implantação Inicialmente
programada, wii ampliada devido a implicações de ordem
global no sistema e a nova circulacão está recebendo os
melhores elogios do público, uma vez que ao que se nota
o fluxo de veículos em qualquer direção processa-se com
maior facilidade e rapidez. Igualmente a área de estaciona
mento da Praça João Costa, foi muito bem recebida. A,li
será uma zona exclusivamente de estacionamento e a dís
posição dos pedestres já que não poderá existir circulação
de veículos. Já no domingo notava-se 0 contentamento de
todos, pois o lado humano também será observado por soli
tação do prefeito Juarez Furtado no novo trânsito de nossa
cidade. Somente após a implantação de todo o sistema de
circulação, que poderá ocorrer até o próximo fim de se

mana, será iniciada a implantação do novo e moderno sis
tema de estacionamento. regulamentado. Segundo o dire
tor do Departamento de Serviços Urbanos, �auro Rodri
gues Meno, alguns pontos devem ser observa os para, me·

Para o v roo

ra o ealçamento da rua Modesto F{). Vargas, na Cí
dade de Ilhota.

Todas .as reivindicações mereceram do Senhor
Governador, uma atenção toda especial, mais desta
cou como de urgentes necessidades e perfsso prio
ritári.as, as obras de E!etrificação Rural e a cons-
truçãe da ponte.

liA ponte, afirrn fu o Governador, iá está s.endo
objeto de estudo e de planejamento pelo órgão com-

,

perente d;a minha Administração". (lIhot.a terá o
s.eu velho sonho realizado). A met,a do meu Gover
no ê encurtar distâncias e curta tornar ..se-á .a dis- '

tância entre o povo da margem esquerda e da mar

gem direita do Rio If.aiaí-Açú, O Governo da Arena
fará isso brevemente. A ponte i� é uma realidade.

Ilhota está portanto de parabéns.
OBRIGADO SENHOR GOVERNADOR.

lhor orientação do público usuário: a) não estacionar em
'

fila dupla, nem à direita das ruas Mal. Deodoro e Correia
Pinto, príncípalr-ente: a) estacionar somente.em oblíquo
e de ré, na área de estacionamento da Praca João Costa e
Rua Correia Pinto; c) entrar na área de ·estacionamento
da Praça João Costa somente para estacionar, no máximo
por uma hora (posteriormente isto será regulamentado); d)
evitar de trafegar pelo meio das vias e sím procurar sem
pre circular ou pela- esquerda ou pela direita, permitindofácil trânsito para dois veículos.

I A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
ESTAI ALERTANDO. NÃO COMPRE LOTES DE

TERRENOS S'EM ANTES SABER SE O MESMO
ESTAI D'EVIDAMENTE REGULARIZADO JUN-

TO A PREFEITURA

que
,.

esta chegando

LOJA G A'S P A R EN S E ""

aquece voce

o Pedro Fuchie sua falllília. Consulte

I

I
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