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a

nossa comunidade, Arena c

MDB acabam de compor os

seus respectivas diretórios

rnunicípai que doravante se

rão as responsável pelas rea

Iízacêes polrtfcas das duas

agremiações partidárias.

prestígio pessoal de cada ele

m nto de real destaque em
Ambos os partidos !UOCll-

1 ando rsuí'ruir ao máximo do

!gada pa 'ar
G2�par está ligada diretamente a Telesc Blumenau,

pelo sistema L'�'D - Discagem Di eta Demorada, basta cha

m�' 2012 ou. 2021 e a sua ligação será completada, hoje ou

amanhã. É só para lembrar a Telesc que Gaspar ainda es

tá no mapa.

e GI

r

é a maior preocupação. Do
lado do MDB, os componen
tes do novo diretório afirmam

que, novam-ente é para valer .

Na página 3, a Gazeta publí
ca, rmeito embora extra-ofí

cialmente a provável compo
sieão dos noves diretôrios

muníeípaís em Gaspar. Leia

com atenção,
Do lado da Arena, incentl

var os jovens à vida política,

e o ov
Tereisio Deschamps, homem simples.

que os gasparenses iá aprenderam a ad

mirar pela sua maneira sempre selícit de

ate dimento, pela sua alta c pacidc 'e �;:,

lideráoça e t no adminlstrafivc, comenta

se, está incluído no rol dos prováveis ne
mes a serem indicados pela Arena, para

concorr-er à prefeit,:,ra DO próximo pleito.
O homem realmente é visto com muita

simpatia quer no interior.quer em todas

as camadas sociais de nossa comunidade.

Emp sas sa zar a

a mão e o a gasp s
Não queremos dizer cem ísso qu.e a valorização diga res

peito somente ao fator econômico mas pelo sim les fato de

deterrnrnadas empresas, antes de pensar em n6SSOS operá
rários, procuram mão de obra. fora de Gaspar, isto estiá er

rado pois iaiinaJ de contas aqui crese mos e aqui estamos

evoluindo. Torna-se mister portanto que em n sso quadro
� de operários incluirmos um número bem mais elevado de

ga parenses. Na próxima 'edição voltaremos ao assunto.

oda e qualquer correspondência a ser remetida pala

a Gazeta do Vale deve ser feita para a (,:ai.-xa Postal n" 73 -

Ga par-Se.

u

é· O hornem forte
Na �éITea vontade de reconquistar a

Prefeitura de Blumenau, a Arena numa

ínteügente determinação está lançando o

candidato Horácío Rebello, que mercê do

Intermie -1vel prestígio que goza entre os

blumcnauenses, sem sombra de dúvidas

não terá muita difictrldade em conseguir
seu intento,

.

URSiNUS SCHMITZ PRO
VÁVEL CANO DATO

Bem sucedido no comércio

gozando de um prestígio in ..

vejável no seio da comuni

dade, UTSÍnUS e revelou um

ar têntico administrador e

hom m capaz de liderar em

quaisquer que sejam as ci .

cunstâncías, motivo porque

é sério pensamento do MDIi

em aproveítá-Io na próxima
campanha política do muni ..

cípio, que alíás promete ser

das melhores e ruais bem es

truturadas, por ambo os la

dos.
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Presidida pelo Vereador Herrriqrae José dos Santos, ai
Câmara Mun.icipal de Gaspa ' voltou a retinir-se na última

; terça-feira, dia 3 de junho, contand ainda com a presen
, ca do Secretário Celso Huber e dos Vereadores :Alfonm
i'heiss, Arnoldo Henrique ZimmamaLDn, Rogério José 0-
Iínger, Osmar M'elato e Silvio Dionísio Dagnoni. A Mesa
Diretoria recebeu, na oportunidade, o Ofício n" 3.103/75
do T1:ibunal de Contas do Estado recomendando a rejefçâo
dos balancetes mensais de janeiro à .maio de 197:1 da Pre-"
-[eãtura e detel'1l1Ínando a abertura da ll'esponsabilidade quan: to as incorrecões insanáveis. Por despacho do Sr. Presiden

.

te, o Parecer foi encam.inhado à Connissão de Finanças e

I Orçamentes, juntamente com os balasicetes de janeiro à
f maio de 1973. Na Ordem do Dia foram aprovados os se-
srutntes documentos: Requerimento (l 14/75 do Vereador

,

Osmar Melato, solicitando a inserção em Ata de um voto de
� pesa pelo falecimento dos S1'S. Jo é Benassí e João Albe
; l'ici. Indicação n? 19/75 do Vereadoi" Amoldo Henrique
; Zfmmermann, solicitando ao Exeetrtív que envie projeto de
Iei à Câmara aumentando os vencímeeitos do Vacinador da

EXPED ENTE
GAZ'EI'A DO VALE

Dir Presidente
PAULO TURECK

nr-. Comereíal
DIANILO GOMES

REDoACÃO
Danilo

�

Gomes
e Paulo Rogério

cmCULAçÃO
Francisco Gamba

COLABORADOR:
Dl', Pedro Madalena

Endereço:
Rua çel. Aristiliano
Ramos -
Cx Postal73
GASPARl- SC

COl'l'espondente:
Em Ilhota:
José Izidl'O Vieira
Em Indaial e Timbó
Hanelise Radatz
Rua Amadeu. Felipe
da Luz 139 - Indaial

Impresso nas Oficinas

do Semanálio Lume
Blumenau - SC

PI'op'lied..ade da Editora
.Toma] Gazeta do Vale

•

Conlrecerido o fervor re

Iigio o dos fiéis em Belchior
o riO"árii.o de Joinville, padre
Carlos JBoegershau e, man
dou p!iír2 lá o p��n Alberto
Fraracíseo Gartone, sacerdo
te vfrtuo o e esforçado, a

que mu:fto deve o vale do 1-
tajai.. ctaja vida. e atuação
merecerm er divulgadas.
'0 pa(bre GattOne ficou em

Belcb.ior de 1860 a 1867,
quando foi para Brusque, on ,

de o católico, já numeroso'5
carecia-lLe ass: tência religio
sa.

O padre Alherto Francisco
Gatto.ne "tra�u logo da cria
ção da paJIóquia no BelchiOl'.
Redigiu lllll1a petição à As
sembLéia Legislativa da Pro
víncia e Frederico GuiJ.hel'lne
Schranum e seu 2° filho Bel'
nal'dOl. coilllera 'as assinatu
l'as nada menos de 130. Os
SchranlllD fizeram divm'sas
via eus ruo Desterro at� que
"oltar'am de lá com a lei nO �_

5e9, de 25 de abril de 1861, ...t'

que crial'2 a "Freguesia de
S _ Pedro Apóstolo'.

Blu:rnemau. fical'a fazendo
parte da paróquia de Gaspar,
que tinha: por limites aO' Nor
te os da F.reguesia da Penha,
ao Sul o limites de Cambo·
riu, a0 oeste o Rlibeil'a da

, AT

Prefeitura. IndicaA'ã(jl [Jl1(J 20/75 télo -Vere2�1o -rsSil;!\vio [;J}4onill!ÍSiim
't)'a.gnoni, sugerm o;ao E'iXeen(I;j UiI o r�rf�tr1llfnt () II csg :GOt«ID
da residêncía o 'õ:Jr. Ná.ri. Fi�a:Jl".u]1 GitQ à lt IV! Flli'red g;.ota�!ilO):>
cuja descarga está E� dl�Jlldo f.õl'teitemente y1l\a tia J16hhltc:ca.

, Em Sa. e úIti.5a dirie'l ..são, o J>.r�[;,w de ,.. 1nnP í,j'
....

{ue
autoria do Vereedor Cf!J5ú J-fmllJel", (q e dE-c la__ a'd d�e lIt--Ulida ,udee
pública o Sil'lificato es 'flIaba�llo;yes R 1..t&llt.·SlJíiile (I�)llllJl.r.
Bedacão Final da JLef Jml)l 1)20, QUe! ai rova, III �".,U!O IF.l Jlfílol'i'·!ifa-
rfo MunicipaJ. Ireda�o Final :da f1e;i nQ!ã2 ,q�e:a - ItJJri.d�za.

• o Prefeito il'IuruicipaJ etf.lceder ,3(1,,% de a íIl�lIt1l0 ) 'au f l'I1(f��r rralismo público _ a }lialavra !lVl e no E:qJdi�Jtfitic; :::nmart1llI,
Iestaram-se os -Ifreadt>f <li: Arn:!)} en.ri:Q1t 7Z111;.1nlll1t:er.
e Celso Huber, .reportando- e so' e a. ln '�:ào 'n$ 8j1:;'%
lida no Expedierne _ P�r eonvocacã fi) &o Pre$ld::: filllle �n[feD ;IO 'qu UICI

José dos Santo _ a ]Jr�:x:;irna l'ellUÍnão leeu, n�I�!acJI�la 'Jl�l\Ia· uO
dia 10' de junho do cor ente,

NOTA: Não est:.a1li os pubFi!llamrilo o i 'o�ti1ivo, 'ele·e,
rente à última te .

-

-o poz' não 1tJer � nnesm \c�a 'tJtdo à. 1Il0S-'
. �a redação.

o u

Praia Grande e as: pr pr�da
dr" de Luiz Scha..�et, e a UIB
te os Ríbeírêes Luiz Al,'es,
O padre Gattone�

com seu sacristão ikefett
na casa' de Nico.!aru De·
ehamps . O sacristãe, numa
- viagem que fazia a J

-

ille
a fim de levar documesuo ao
Padre Carlos Bcegecshause
foi agredido e assasSÍlnado.
pele) ctanoeiro do rio ItaIlOCu_
que suspeitara que na :m le
ta de seu passagei bO[l�
se dinheiro. O sueessGr de
Si1,efett foi João IKtel't:!rW'.11il.
e Brusque, que o Padre (Gat

tone encontrou em sua: teZS'l
dos p.ais na Guabnruba, de
lmis que teve um enc;[)l)b.'o
c'Üm 11 bugTes na . a ]p!"o-

.

I e ·'3

pii�pdAe deol re O{ o alo.!.l .

('24 dÍle eze �l�e em}'I�I),
.rOlão Kem.ll:nn.Jl!.1, IliIlla:iis. 'in.

de, ltl!fP rtaru o-�Ia009s
-

s ....._

D lS e rrmeses qru ,morru:!llp
o \Vig.lírOO diziat:
'''_'� ti a �n

c-.bfÍat Ilfe prtv.a� .f
n i1ta càla foi" .

J\1:c: aaz De c amJlilPJ.ls 1'i' '

va ao:imra da l�anddc tmg:;uJei' ,

Ta. 'IJinfua pe'eque.tIlO rue ""��,
e IbOSljpf1!!ari.a. ma: iIIQs\SsiÜltl d'dl
cOIIlSt1I1llç!iiO da \c�IEiruI .

ou:

óeiprna o p<ll:uq e.n2ião
A

-.ln'
ceito li) terI1eIDO q;n.lfo:.d>tell'
�an;a ff!S fim.., (ell.'rl(\In!mddlU
a jl'ni1a::r nem elloC, fllt l:.! Ill.:a

nulJia,
lVlamia Cedlilla

J').'OfessO'JíR

o Automóve
No VAVÁ O

Vavá A to
",

O II
(Ó) 'rnl� ,

Procure hoje 1í1ilB51il!1{) 'AVÁ
Rua 'i d:e Setremb:n@

fone 22-r02-1

o PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

Rua Itaiaf 1691 - Tel. 22-1457 - Blurnenau - Painéis - Carta�$ em S wi C<litamn
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Presidida pelo. Vereador Henrjque José dos Santos, ai
Câmara Municipal de Gaspar voltou a reunir-se na úítlma

i terça-feira, dia 3 de junho, contando ainda com a presen
, ca do Secretário Celso. Huher e dos Vereadores �lfonw
Theiss, Arnoldo. Henrique Zimmermann, Rogérto José 0-
Iínger, Osmar Mlelato. e Silvio Dionísio. Dagnorri , A Mesa
Díretoría recebeu, na oportunidade, o. Ofício n" 3,103/75
do. Tribunal de Contas do Estado recomendando a rejeição
dos balancetes mensais de janeiro à maio de 197:1 da Pre
feitura e detel'minando. a abertura da responsabílídade quan: to. as Incorreções insanáveis, POl' despacho. do. Sr, Presiden
te, o. Parecer foi encaminhado à Comissão de Finanças e

, Ol'çamentos, juntamente com os balancetes' de janeíro à
maio de 1973. Na Ordem do Dia, foram aprovados os se
zuíntes documentos: Requerimento n" 14/75 elo Vereador

.

Osmar Melato, solicitando. a inserção. em Ata de um voto de
� pes'atr pelo falecimento. dos S1's. Jo é Bena 9i e João A Ihe
.. l'lCi. Indicação n" 19/75 do Vereador Arnoldo Henrique
; Zimmerma.nn, solicitando. ao Executivo. que envie projeto de
, 1e.Í à Câmara aumentando os vencimentos do. Vacínador da

Prefeitura, Indícaeão n? 20/75, do Vereador Silvio D:io.nisio
Vagnoni, sugerindo. ao. Execuüivo o. revísamento do, esgoto
da residência do SI". Mário Ffstarol, sito à Ru.a Frei sorano.
cuja descarga está se dando diretp.mente na via p'ública-

. Em Sa, e última discussão, o. Projeto de Lei n" 11/75 de
autoria do Vereador Cf:lsc Huber, que declara de uti!idade
pública o Stndicato dos Tnahalhadores Rurais de Gaspal'.
Redação. Final da Lei n? r.;20, que aprova o Plano Rodo�árfo Municipal. Redacão Final da Lei n" 521, que autoI'17.a

. o Prefeito Municipal ·ccy.tcedel' 30 % de aumento. ao. fund�-I. nalismo público. Na Jliailavra livre no. Expediente, manr
Iestaram-se os Vereadores Arnoldo Henrique Zimmerrnanr;t
e Celso Huber, reportando-se sobre a Indicação n? 19/75

I
lida no Expediente. Por convocação do Presidente Heruique
José dos Santos, a próxima reunião ficou marcada para o

dia 101 de junho do corrente.

NOTA: Não. estamos publicando o informativo refe
rente à última reunião por não ter o. mesmo chegado. à no.s

, sa redação.

GüNTINUAÇ.�OEXPEDIENTE ".

Co u
GAZETA DO VALE

Conhecendo o fervor te

Iigíoso dos fiéis em Belchior
o vigário de Joinville, padre
Carlos Boegershause, man
dou para lá o pa��r; Alberto
Francisco Gattorre, sacerdo
te virtuoso e esforçado, a

que muito. deve o. vale do. 1-
tajaí, cuja vida e atuação
merecem ser divulgadas.
'0 padre Gastone ficou em

Belchior de 1860 a IS67,
quando fui para Brusque ón

.

de o.SI católico. , já numerosos
carecia de ass'stência relígío
sa,

O padre Alberto. Francisco
Gattone tratou logo da cria
ção. da paróquia no. Belchior
Redigiu. uma petição à As
sembléia Legislativa da Pro
víncia e Frederico Guilherme
Schramm e seu 2° filho. Ber
nardo, colhera 'as assinatu
ras nada menos de 130, Os
Schramm fizeram diversas
viage s ao. Desterro até que
voltaram de lá conn a lei n?

�-5e9, de 25 de abril de 1861,
que criara a "Freguesia ele
S, Pedro Após:to.lo.'.
Blumenau ficara fazendo.

parte da paróquia de Gaspar,
que tinha por limites ao Nor
te os da. Freguesia da Penha,
ao Sul os limites de Cambo
riu, ao o.este 0.' R�beira da

priedade dentro. do. mato .

(24: de dezembro de 1864) ,

João tKermann, mais nar
de, reportando-se aos dois a

nos e meses qu.e acompanhou
o vigário. dizia:
"No sa -vida era dura e

cheia de privações, mas bo
Dita ela foi" .

Nicolau Deschamps mora
va acima da grande 'figuei
ra. Tinha pequeno negócio
e hospedaría na ocasião. da
construção. da capela ficou
despeitado, porque não toí a
ceito o terreno que oferecera
lua['a esse fim, em, nada quis
ajudar nem ele, nem sua fa
mílía.

Maria Cecilia Poli Kretzer'
. Professora licenciada

Praia Grande e as proprieda
des de Luiz Schaffer, e a Les
te os Ribeírões Luiz Alves,

O padre Gattone assistia
com seu sacristão Síkefett
na casa' de Nicolau Des
champs . (}I sacristão, numa

..... viagem ,que fazia a Joinvílle
a fim de levar documento ao.
P.. dre Carlos Boegershausen,
foi agredido e assassinado
pejo. canoeiro do rio.' Itapocu,
que suspeitara que na male
ta de seu passageiro houves
se dínheiro . O sucessor de
Sikefett; foi João tK-ermann.
de Brusque, que o. Padre Ga t
tone encontrou em sua casa
dos país na Guabiruba, de
pois que teve um encontro
com 11 bugres na sua pro.-
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o Automéve! dos seus sonhos está no VAVÃ
No VAVÁ o melhor atendimento, O melhor

negóci.o.

Vavá Automóveis
Procure hoje mesmo VAVÃ AUTOMÓVEIS ,

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

" AT "

o PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO
•
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Diretório �o MOO u"anime: O novo Diretório da nRf n Q' er os
é �ra valer 'jovens na política

Embora muitos acreditessem que a Arena
d,l� Gaspar apresentasse duas chapas na Convenção
Municipal do dia 13 de julho, para formação do no

vo Direterio municipal do partido, tal não aconte

ce�, e o partido Ido governo tem chapa única para a

referida Convenção. Entendendo que as lideran
ças mais atuantes deveriam ser chamadas à luta a

ARENA em Gasr.ar houve 'por bem compor a se

guinte chapa, devid.amente registrada para ,as pró
ximas eleições do Diretório Municipal:

I
Sani Donald d!a Silva; P,edro Bonifácio Sabei; I

Acadêmlco Hércules João dos Santos; Dr. Louri-

II
va] dos Santos; Elo.i Fsehinl: Dr. João Leopoldino
Spengler; Dr. Mauricio L. Monnerlat; Evaristo ·F.

Spengler; Alfonso Schmith; Frederice Guilherme
Kehn: Dr. Glaurco Beduschi; Ernani Pamplcna: Ed
mundo dos Santos Jr.; Sergio Reinaldo Bornhau
sen; Francisco Hostins; Raul S·pe.ngler;, Tercisie Osso

champs; Valdir Zimemrmann; Pedro Krau�s; e Bf'Ior
toldo Bornhausen. Delegados: Antonio Braz Shmity
e Dr. Valmor Beduschi.

�ogo após .a convenção municipal do dia 13 de

[ulhe acontecerá a eleição do gabinete executivo;
organização de sub diretórios no interior do muni

cípio e Formação de diversas subcomissões.
E' pensamento sério do novo diretérlc a For

maçãe de um Movimento Jovem da Arena, a res

peito �o que estaremos comentando na próxima
edição.

Novo
.o Movimento Democrático Brasileiro c_e Gaspar tem

chapa única para a Convenção Municipal do dia 13 de ju
lho, Os critérios de composição obedeceram às orienta
ções do Partido, no sentido de se aproveitarem as lideran

ças ativas do presente, bem como as novas Lideranças .que

I surgem e mtodos os recantos do Município. Assim, a cha

pa apresentada conserva nomes ,,;xpressivos, responsáveis
. pela vitória na última campanha, e integra nomes novos

oriundos de diferentes classes profissionais e de diversas

regiões de Gaspar. Um pensamento orientou o Partido: a

unidade de ação para se reforçar a unanírrridade em favor

dos objetivos partidários - uma nova vitória para a Pre-

feitura em 1976. Compõem a chapa registrada para as pró
ximas eleicões do Diretório Municipal: 1) MEMBROS EFE

_VOS: Henrique Deschamps; Otávio de Oliveira;' Sílvio
Bcnevenutti; Henrique Isensee : Ursínus Schmitz; Antonio

Nelson Hostíns. Antonio Medeiros; Max Deggau; Martim
Eberhardt. Erasmo Luiz Schramm; Paulo Antonio dos San

tos' Bernardo Leonardo Spengler; Osvaldo Poffo : Antonio

Ni�a'.do Scottini; Luiz Augusto Polli; Horácio Bonetti; E

rico llenotte Filho; Dalci da Silva e Dário Deschamps: 2>

SUPLEiNTES: Arnoldo Henrique z'immermann; Rogério Jo

sé Olinger; Marcos Schramm; Wi1�b� do �cI:ramm. ,Flá
vio Renato Heinig; Anterior Bclomíní. Elp'dío ZUChl; 3)

DELEGADOS: Osvaldo Schneider; Leopoldo Jacobsen Ju

nior' 4) SUPLEINTES: Pedro Mada'ena. , Sérgio José da

Silv�. São estes os concorrentes para dirigir os destinos do

lVIDB em Gaspar nos próximos dois anos,

Página 3

Uma das idéias surgidas
para o ano de 1975, visando
dar aos nossos associados

oportunidades de maiores

contates,
.

aiérn de ser exce

jente ambiente para surgi
mento de idéias e para des

canso, a par de um .maior
entrosamento e maior viveu
��a de associação, é a de re

alizarmos de quando em.

vez, uma excursão a locais

que, merecem ser conhecí
dos por todos os amantes
da natureza. E�n Blume

menau, temos o morro

Spítzkcpf, que díspâe de ca

bana para abrigar OS excur

sionistas e rusticas, mas �

ficientes instalações para
água, etc. Outro ótimo lo

cal, já nece sitando do ma-

"teríal
.

para acampamento,
é o Parque Nacional da
Pedra Furada, situado entre
Bom Jardim da Serra oU·,

'A V I S O

A Junta de Serviço Militar de .Gaspar, .

comu

nica ,aos [evensda citasse de 1957'e anteriores ain

(Ó�1 em débito com o Serviço Milt.ar I que o prazo pa

r.a .0 Alistamento Militar termina impret,erivelmente
dila 30 do corrente, fim do qual os �altosos ficarão

sujeitos as penalidades previstas no Regulamento
da Lei do Serviço M·il,itbr.

JSM. de Gaspar-SC, em 05 de Junho de 1975.

Osvaldo Schneider - Pte. da JSM.

Luiz Fernando PoJ,j - Secreto da JSM.

----�-------------------------------------_.

II

A PREFEJTURA MUNICIPAL DE GASPAR

ESTA' ALERTANDO� 'NÃO COM'PR� LOTES, DI:

TERRENOS S'EM ANTES SABER SE O MESMO

ESTA' D'EVIDAMENTE REGULARI�ADO JUN-

TO A PRE'FEITUR�

c

\ o

rutid. Como sabem, este

Parque já está algum tem

po decretado porem, não
completamente efetivado e

demarcado, muito menos em

runcíonamento.. Trata-se
de local que todo conserva
cionísta ca tarinense deve
conhecer e lutar pela sua

efetiva concretízacão o quan
to antes. Aguardamos as

sugestões de nossos associa
dos quanto a outros locaí s
e da tas, A títul ode experí
ência, oportunamente erga
nizaremos uma ida de Fim
de-Semana ao morro Spitz-

.

kopf, j á nosso conhecido 10-
'

cal próximo de Blumenauy ,

onde facilmente poderão
chegar nossos SÓCI'OS até de
tF,l\01ianópolis, Joinvi'Ie, Ja
raguá, etc, no máximo em

duas horas de viagem,

ALCEU LONGO: J
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(I L E .1 H
ES'!'A'D·O DE SANTA CATA'RIlNA

RICARDO KIOEHLER, Prefeito Municipal de Ilhota, no uso de suas atribuições legais e com fundaTI?e�� no art.

:35 da Reso.ução N. 118/72 do Tribunal de Contas da União torna público a todos os habitantes deste MunlClpl�O, que 0'5

recursos do Fundo de Participação dos Municípios no exer�'do de 19014, foram aplicados de acordo com ia legislação em

vigor, assim dístribuídoe
.

I - RESUMO DA APLICAÇÃO
a) - Saldo Transferido do IElxercício de 1973 -0-

l b) - Total Recebido no Exercício de 1974 Cr$ 369.002,136
c) - Saldo Transf. p/o Exercício de 1975 Cr$ 21.895,4:6
d) - Total Apdcado no IE'xercÍcio de Hm4 CrS 34 .107,20

II - APLJCAÇÃO E_M DESPESAS DE CAPITAL
2.1) - EDUCAÇãO E' CULTURA . . .. ., .

- Aquísicão de uma Bandeira Nacional .. .. .. Cl,�
- Aquisição de Livros p/Biblioteca Pública Cr�

c-s 137.006,37

50,00
6.709,16

c-s 6759,16

b) - SAúDE E. SANEAMENTO .

Construção de uma Rede de E'sgoto que parte da rua

Maura de Souza Ignacio até a Av. Ricardo Paulino

Maes, numa extensão de Cento e cincoenta (150) me

tros, incluindo não só o material utilizado, como tam

bém, serviço de mão-de-obra executado pelos operá-
rios da rnunicipalídade . . . . . . .. . .

c) - DEMAIS SETORES .,
. .

- Aquisição de u mmotor marca Yanmar modelo NB-13 a

diesel, com 20HP, a ser utilizado no barco rebocador ,ja

Balsa que dá travessia sobre o Rio Itaja:írAçú_
_ Amortização da Dívida Pública, ref. a aquisiçao de uma

Pá-Carregadeira marca Mtclngan, modelo 35-R .

- Amortização da Dívida Pública, ref. a aquisição de Dots

Caminhões Basculante, marca Chevrolet, �o 1973, côr
Azul Turqueza, Motores nvs a653CBR'67635� e

C653CBR67642T, adquiridos da General M.otors do Bra
sil S.A. pelas notas fiscais n-s. 076.607 e 076.608, respec
ttvamente, atravez do Banco do Brasil S.A � PASEP

- Construção de uma ponte si Ribeirão Alto Baú, na 10-

.

calicidade de Calado .. . .

- Construção de uma ponte a/Ribeirão Alto Baú, na 10C!i-

bidade do mesmo nome . . . . . . . . .. . ; .. ..

- Construção de uma ponte na localidade de Braço do Baú
- Construção de uma ponte na localidade de Méximo .

- Construção de uma ponte na localidade de Hospital .

.

- Alargamento e macadamízação da estrada de Braço de
Baú à Alto Baú, num total de 20 Mm, executado por
máquinas é operários desta municipalidade .

III - APLIOAÇÃO EM DESPESAS CORRENTES .

a) - EDUCAÇÃO EJ CULTURA .. : .

Despesas de Custeio .. . ..

- Despesa com pessoal do setor de Educação, em ensino de
1°. Grau e Mobral, (Professoras, Substitutàs, Superviso-
ras, etc). ,

Cl�$' 59.115)68
- Matenial Escolar e Dídátíco Cr;$ 4.7:25,5!3
- Outros materiais de consumo p/funcio-

namento dos Estabelecimentos 1

tabelecimentos
- Conservação dós Prédios Escolares
- Assistência a Educandos
- Merenda Escolar

Transferências Correntes '

....

- Auxilio ao Professor Luiz Carlos Bernardes,
para participar de um Ourso de Bíologia

7.75'7,75

c-s 7.757,75
122.489,46

Cr$ 5.235,00

o-s 3.107,22

Cr$ 42.600,00

o-s 3.704,00

Cr)'i ()_501,20
C� 3.092,00
Cr$ 3.724,00
Cr$ 5.824,90'

Cr$ 48.'701,14

Cr$ 71:.521,44_
Cr$ 210.100,83

Cr$ 70.673,44

c-s
crs
Crs
eis
c-s

1.920,95
1.92Qi,� -;

. 952,00
439.9(3

3.519,30
Cr$ 8418,00

Marinha na Universidade de São Paulo Cr$ 580,OD
- Premíos e Medalhas p/ competições es-

portivas C� . 26'8',00
b) - SAUDE iFJ SANEAMENTO . . . . . . .. .. .

Despesas de Custeío ,
. .

- Despesas! com pessoal encarregado pelo Setor �. 0'1'$
--:- Despesas Clínicas e Hospitalares .... ···············A· Cr$
_ Despesas com o Posto de Saúde locaJ., atraves de conve

nio firmado com' o Departamento Autónomo de saude

Pública - DIASP . ;......... Cr$
c) - D'ElMAJ,S SETO� ;. .

.

Despesas de Custeíu ". ....•.• ..••...... . .

(Continua)

15.563,59
4l322,00

Cr$ 29.735,59
Cr$ 29.735,59

9'.850,00

01'$
Cr$

59.324,54 1�.843,80
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Mu
- Despesas com manutenção de veículos do Setor de Trans-

porte .

- Ass'st�nc!a �ocial, atraves de auxíüos a indigentes .. " ..

Transferenclas Correntes .

- Pagamento de Juros da Dívida Pública, »et. as aquísições
la mencIonadas em despesas de capital .

- Despesas com Inativos e Pencionistas .

- Sa�ário de Família, relativo ao pessoal de Educação e

Saúde '" .

- Previdência Estadual - IPESC .
.

- Transferências de Pessoas, ãJravés de auxilies .. . .

- Contribuição em favor do PASEP, relativo ao desconto
de 2% efetuado das parcelas do F P.M., pela. Agência
Central do Banco do Brasil em Brasilia .

• •

(I I
Cr$ 58.014,54
Cr'; 1.310,00

C11$ 49.419,26

CrS 27.4�H,22
Cr$ 8.63'3,15

Ci"$ 24'5'7,60
CrS 2.594,24
Cr$ 1.995,00

Cr$ 6.358,05

IV - Torna público ainda que, no exercício de 1974, não foram alienados quaisquer bens adquiridos com recursos. do
Fundo de Participação dos Municípios.

Prefeitura. Municipal de TIhota, em 30 de abr.il de 197::; RICARDO !K.oEHLER - Prefeito Municipal
----------------------------------------------�--��

JUIZO n� DIREITO DA COMARCA DE GASPAR'

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS

.
O Doutor Fúlvio Pretti, Juiz de Direito da Comarca de

I

Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ....

FAZ SABER a senhora Leonilda Théiss, brasileira, viúva,
residente em Blumenau e Orlando 'I'he'ss, brasileiro, maior,
residente em lugar 1i.ncerto· e não sabido, que nos autos do

inventário requerído por Pedro Theiss por talecímento de Ce

cíüa Ferreira Theiss, foram feitas as primeiras declarações
do seguinte teor: "Termo de Declarações de inventariante.

No mesmo dia, mes e ano acima declarailos '16.01.75 em

meu cartório, presente ainda o MM. Dr. Juiz de Direito

Subst. no exerc. desta comarca ,doutor João Pasquali, co

migo, escrivã do seu cargo no fim nomeado e assinado, pre
sente ainda o inventariante, Pedro Theiss, no ato represen
tado por seu procurador bastante, doutor Renato de Mello

Vianna o próprio do que dou fé e por ele, por intermédio de

seu procurador e advogado, foram feitas as seguintes decla

racões: DECLAROU que a inventariada seu esposa faleceu

no dia 5 de dezembro p.p. não deixando testamento e dei

xando herdeiros e bens. TITULO DE HERDEIROS. Carme

MO Schmiat casado com Luiza Scmidt; Paulo Theise.: Leo

nida Theiss; Salésio Nascimentc casado com Alaíra Theiss

, Nascirnneto; Carlos Theiss, Zenílda r:r;heiss e Vera
.

Lúcia

Theiss. BENS A INV!ENTARlAR. Uma �rea de terras sltli:ad.a
no lugar Garuva, nesta comarca, medmdo 7�.�1�,m� limí

tando-se ao sul com 3416m com terras de Bomfa�)� Klock.e
sua mulher. ao norte com 440m com as de GenaslO Ferdi

nando Ferreira a Oeste com 39 m com as da 'Empresa D:
dustrial Garcia e a leste, com 68m. �om as de Eugemo

!Kilock, sem benfeitorias. Ul? terreno SIto no .lu�ar Garuba,
município. de Gaspar, medmdo 39.932m2,. límítando-se ao

Para o· inverno

su.l �om 82,OOm e rnterras de Eugenio K1lock ou quem de di-
eíto; ao norte com 32,00 metros na estrada de Garuba e

28_m em terras de Pedro Theiss, a leste com duas linhas de
20,00 metros e 554,00m2 em terras também de Pedro Theiss e

e a oeste com 572m em terras da Empresa Industrial Garcia,
sem benfeitorias. Um terreno situado em Garuba nesta co

marca medindo 22136'8m2, límitando-se ao sul com 28 me
tros e mterras de Eugenio !Klock, ao norte com 5Om. na estra
da de Garuba, a leste com 572m. dos sucessores de Abefino
Rossini e a oeste, com 574m. com as de Genésio Firmino Fel'
reíra, ,se:.- penfeitorias. Um terreno situado em Garuba nes

ta comarca, medindo 620,00m2, limitando-se ao sul, com 34
In; e a oeste com 20m. com terras de Genésio Firmino Fer
reira, ao norte com 28m .. com a Estrada de Garuba e a les
te com 20 m. com as do transmitentes. Umterreno situado

�o lugar Gaspar Grande, no munícípío de Gaspar medindo a

area de 448,OOm2, fazendo frente em 14 metros com uma

rua; fundos em 14,00 metros com terras de Alfredo dos San
tos, extremando de Um lado em 32,OOm. co mterras de Ge
láséo Bernardo dos Santos e do outro lado com 32m. com ter
ras de Antonio Bernardes, sem benfeitorias. E nada mais
havendo a declarar encerro o presente termo, que lido e a

chado conforme, vai devidamenet assinado. Eu, (as) Eulina
. Ladewig .Silveira, fElscrivã, o escreva Gaspar, 16 de janeiro
de 19t75. (as) João Paulo.Pasquali , Juiz Subst em exer, P
p. (as) Renato de eMllo Víannai '" Cientes ainda os senhores
Orlando T�eiss é Leonilda Theiss que por este ficam citados
para se habItarem.no inventário dentro do prazo legal. Dado
� passado �esta CIdade de Gaspar, aos tres dias do mes de

Ju:r:ho d� n:-il_novecentos e setenta e cinco. Eu, Eulína L. Sil
verra, Escrivã ,o escrevi.

Gaspar, 3 de junho de 1975.
Fúlvio Pretti - Juiz de Direito

que
,

esta chegando

L O J A GA S'PA E R E N S E
r

e sua família. Consulte Zuchi

aquece
Ao

vece

o Pedro
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ESTADO DE SANTA CATARINA

T E
l�RESTAÇÃO !::,E CONTAS DO FUNDO DE PARTICIPAIÇÃO DO MUNICIPIOS

EDITAL

EXERCICIO DE 1974:

OSVA:LDO SCHNEIDE'R, Prefeito Municipal * Gaspar, Estado de Santa Catarina, em atendimento ao que- dis

põe os artigos 36 e 3'/, da Resolução n, 118 de 06 de dezembro de 1972, do Tribunal de Conta.s da União, torna público

o, montante das despesas realizadas com os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, corno segue:

I - DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO DOS RECURSOS 00 F. p, M.

Saldo provindo do exercício anterior (em 01.01.1974). , . C'r$ 39.211,31

Cotas recebidas no exercício de 1974 .. , , . , , . . . Cr$ 553,,504',04 Cr$ 592,715,35

APLICAÇÕES
Despesas Correntes . , . , ,. . , , .

Despesas de Capital .. ,....... . .. , .

Saldo para o exercício de 1975 (não aplicado)

DEMONSTRAÇÃO DAS AiPLICAÇõES
PRQlPRAMAS

,

EDUCAÇÃO
-Pagamento aos professores das 14 Escolas Munidipais, assim
distribuídas: ,

EscolaMunicipal Alto Gasparinho 2 (dois) professores, 65 (ses
senta e cinco) alunos; Escola Munioipal Profes:ora Ana Lira,

1 (um) professor, 16 (dezesseis) alunos; Escola Municipal Luiz

Franzoi de Bateas, 2 (dois) professores, 64 (sessenta e quatro)
alunos; Escola Munícipal Baixo Cananéía 1 (um) professor,
14 (quatorze) alunos; Escola Municipal Canané'a, 2 (dois)

professores, 43 (quarenta e tres) alunos; Escola Municipal
Desvio da Estrada de Brusque, 3 (tres) profes.C es, 78 (se
tenta e oito) alunos, Escola Municipal Estrada da Carolina 1

(um) professor, 31 (trinta e um) alunos; Escola Munic'ipal de

Poço Grande 2 (dois) professores, 60 (sessenta) alunos; Es

cola Municipal Gaspar Alto 2 (dois) professores, 5\9 (cinquen
ta e nove) alunos; Escola Municipal Rodolfo Günther da

Margem Esquerda 2 (doâs) alunos, digo, professores, 45 (qua
renta e cinco) alunos, Escola Municipal Morro Grande 2 (dois)

professores, 37 (trinta e sete) alunos; Escola Municipal Por-
to Arraial 4 (quatro) professores, 107 (cento e sete) alunos;
Escola Mumcipal Coral das Minas 1 (um) professor, 12 (d!)

ze: anunos; Fscola Municipal José Spengler a Rua Itajaí 2

(do's) professores; 46 (quarenta e seis) alunos ' .

Materiais para construção da Biblioteca Pública .. , .

MaterialEscolar e Didático, para dístribuição aos alunos das

Escolas Municipais • . . . .. ,.,
.. "'

"",, .

ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

DIVIDrA FUNDAHA INTER'NiA

Amortização de 12 prestações de uma Pá carregadeira Y-aJe,

modelo 134 A, de fabricação nacional, acionada por ln1�tor
mercedes benz de 134 HP, com caçamba de 1 3/4, ano 19/2,.

Pagamento 1 prestacão referente 4 caminhões Chevrolet,

ano 1973, sénies C 643CBR3521-T, C 653CBR63552-IT, C653CBR

63494-T, C653CBR3495-T; Gabinete n-s. 129310, 129012, 12�� e

12908/ equipados com basculantes carroceria capacidade p/
4 m3, de aço 3/16, com proteção na gabine em chapa de aço

de 1/8, sistema hidráulico Capacidade de carga p/ 7.8615 kg.

'Amortização de juros e correção mc.ietáría sobre' os caminhões

e trator acima espec'ificados ,.,......
,..... .

.

RECURiSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS

AGRICULTURAl

'I'ransf'erência em favor da ACARESC - Associação de Crédito

Rural de Santa Catarina, para extensão rural neste Município
BEM ESTAR SOCIAL

Recolhímento de 2% das cotas recebidas em favor do PASEP.

SAUDIEl '

SANEAMENTO
Transferencia ao SAjMA;E - Serviço Autónomo de Agua e

Esgotos, para extensão da rede d'água nesta cidade ,., .... -

Material para canalização de esgotos das ruas: ,

Brusque, Rua Itajaí, Rua Blumenau, Rua Duque de Caxías

Mão de obra nos serviços de colocação e ajuste da arborização
I das ruas acima citadas .. , , , . , ,

. , .. , .. , , . , .. , . :

(Continua)

Cr$
CrS
Cr$

408)302,09
171.061,53
13.351,73 Cr$ 592.715,3;),

DESPESAS CORRENTES - DESPESAS DE CAPITAL - TOTAL

132.003,521
36'.720,68

3Ji.620,0()

4.600.,00

116.828,70

I' , 30.800,00 '

9,537,11

25.000,00

20.457,m

::� ) 13'.000,00

"
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VIAÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAçõES
TR,ANSPOR'l'ES
Pagamento ao Pessoal encarregado da manutenção e conser-

vação das estradas . . . . .. .

:. :".l
Material para construção de pontes e boeiros no ínteríor do

Município , .

Aqu's'ção de peças e acessórios para equipa.mentos rodovíáríos,
destinado a conservação de estradas 31.411,_5_8 _

408.302,09

Prefeitura Municipal

Gaspar, .25 de maio de 1975.
Tecnico em contabilidade 1, ego CRC-SC n. 7167

ODIR BARNI

Juizo de Direito da Comarca de Gaspar - S. C.

ED·ITAL COM O PRAZO DE 30 DIAS
o Doutor João Paulo Pasquali, Juiz Subst, no exere da

Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da

lei, etc",

FAZ SABER ao senhor Representa..rlte Legal da Firma

Curiango Supermercados Ltda . que se encontra em lug�r
incerto e não sab'do que nos autos da, �usca ? Apr�ensao
requerida por Ipiranga S/A Invest . Crédito e ,Fmanciamen
to contra Curiango Supermercados Ltda , foí apresentada
a este Juizo a petição do seguinte teor:

U

E�mo, Sr, Dr.

Juiz de Direito da Comarca de Gaspar. Ipíranga S/A In

vestimento Crédito e Financiamento, .ínstituíção financei
ra, com sede na cidade do Rio de Janeiro (GB) a rua da
Quitanda 95, inscrita no CGCMF sob o n? 33170002, devi
damente credenciada junto ao Banco Central sob o n? "

A-69/4626-IV, (Carta Patente), por sua agência na cidade
de Blumenau, a rua -x::v de Novembro, 550;' 50 andar, _por
seus representantes legais, através seu advogado ao fmal

assinado, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Ex

celêncía, para propor a presente Ação de Busca e �p�'e�n
são contra, OUI iango Supermercados Ltda , pessoa jurídica
de direito nrívado estabelecida nesta cidade de Gaspar,. ,

a rua 'Nereu Ramos, 274, pelos motivos e fundamentos que
adiante aduz: A peticionária, adiante denominada Reque
rente, firmou contrato de abertura de crédito por alienação

-, fiduciária, devidamente reg'straco no Cartório de Títulos
e Documentos desta Comarca com o Réu. destinado a finan
ciar a aquisição, por parte deste, dos bens. móveis abaixo
descrjtos constantes das Notas Fâscais, anexas: a: Uma
geladeira Comercial a-IDO, com máquina a parte e ganchei
ra tipo vrsorama n? 73/150'91; b) Uma balança cilíndrica,
marca Hobert Dayton AH-I015. c) uma balança de gancho
marca Miocheletti, 300' kg; di uma balança de balcão, mar
ca Hobart - Dayton modelo CB-25, capacidade 251g; te)
uma serra fita para osso, marca Siemesen, modelo MD-S/l;
f) um moedor de carne, marca Hobart-Dayton, modelo B-

1212; g) Um amassador de bifes marca Irfe, ÃB/72. Pre
dito contrato de financiamento atingiu a importância de
Cr$ 27,3.s'3,12 (vinte e sete mil, tresentos e noventa e tres
cruzeiros e doze centavos), representado por uma única No
ta Promissória, anexa, cuja obrigação deveria ter sido res

gatada em 24: prestações mensais de CrS 1.141,38, cada u

ma vencível a primeira em 18.10.73 e as demais no mes

mo '.dia, mas consecutivamente nos meses seguintes, Acon
tece que até a presente data, o Réu pagou som:_nte 4 pres
tações, mensais, como faz certo o demonstrativo anexo.
Por mais insistido, não conseguiu a Requerente receber as

prestações vencidas posteriormente, o que acarretou o ven

cimento antecipado do saldo da obnigação, (Cr$ 22.827,60)
visto que incorreu em mora, comprovada pelo Instrumento
de Protesto junto (veja-se art. 20 parágrafo 2° e 30 do D8C.
Lei 911 de 01-10-69) O mencionado Decreto Lei, regula
dor da matéria, em seu art. 30 preceitua o seguinte: "O

Proprietálrio Fiduciário ou credor, poder� requerer c�ntl'a
o devedor ou terceiro, a Busca e Apreensao do bem aliena-

do fiduoiariarnente, a qual será concedida liminarmente,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do de
vedor". Isto pôsto, requer se digne Vossa Excelência, de

eoneeder liminarmente, a Busca e Apreensão dos bens re-

de Gaspar
Desp. Correntes Desp. Capital Total

82.341,18

39.666,58

171.061,5:;' 579·363.62

OSVALDO �CHNEIDEJR
Prefeito Municipal

tro-referidos, Onde Quer Que Sejam Encontrados, e que a

pós concretizada a medida, sejam os mesmos depositados,
ele imediato em mãos da própria Requerente, que possui
dependências apropriadas para a sua guarda, citado pos
teriormente o Réu, para o efeito de, querendo, oferecer de
fesa que tiver pena de confissão e revelia, devendo a ação
ser julgada procedente, consolidando-se a posse e o domí
nio pleno dos bens em mãos da Autora para os fins de di
reito, 'condenado o Réu nas custas processuais e honorários
de advogado à base usual de 20% sobre o valor da causa, Dá
à causa, o valor original de Contrato, ou seja, Cr$ .

27.393,12, na forma do que preceitua o Art. 259 inciso V
do Código de Processo Civil, Nestes Termos. P. deferimen
to, Blumenau/Gaspar 08-5-75. ars: Lupérc:o Cunha. """

Auto de Busca e Apreensão: (fls. 29) Auto de Busca e a

preensão, Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 1974,
eu Darcy Rampon, oficial de justiça, em cumprimento a
mandado e=traído dos autos do processo n? 239 em que é
autora a Ipíranga S/A Investimentos, Crédito e Fipancia
menta e réu Curiango Supermercados Ltda., procedi a bus
ca e apreensão dos seguintes bens de propriedade de Curi
ango Supermercados Ltda . Uma balança de balcão marca
Hobart Dayton, modelo GB-25. capacidade 25kg, Os de
mais bens, constantes do mandada retro, não mais se en
contram em poder da requerida. Certifico que os bens ar
restados ficaram em mãos de Marlise M, Marcelíno resi
dente em Blumnau, digo, a rua Blumenau s/n> em Timbó,
que se comprometeu a bem guardá-lo conforme e sob as pe
nas da lei. Dou fé, Timbó 29 de agôsto de 1974, Of. (a)
ilegível. Depositária: Marlíse Maus Marcelino, ......

AUTO
DE BUSCA lEI APREENSÃO DE FLS. 35, Aos 17 dias do

. mês de março de 1975, em cumprimento ao mandado supra,
expedido de ordem do MM. Dr, Juiz de Direito, me dirigi
nesta comarca, e sendo aleProcedí a Busca e Apreensão da
Balança cilíndrica marca RSbal't-Dayton, modelo A-H .

10'15, .que se encontrava sob a guarda do senhor depositá.
rio Público, Boaventura José Schmitt. Feita a busca e a

preensão, depositei o bem em mãos do representante legal
da. Ipiranga S/A Investimentos Crédito e Financiamento,
Dr. Hermes Rosa, que assumiu o compromisso sob as pe-

- nas da lei. E para constar lavrei o presente auto, que de
:p0is de lido e achado conforme vai assinado juntamente
com o representante da requei'ída, ou melhor, requeren
te. Gaspar, 17 de março de 1975. (as) Gelásio Ottickir, O
ficial de Justiça. (as) Hermes Rosa \ epositário da Reque
rente. , ....... DESPACHO: Cite-se a ré por edital, com o pra
zo de 30 dia , Observe a sra , escrivá os requisitos do art.
232 do CPC. Em 20-05-75. ars) João Paulo Pasquali.
Juiz Subst. em 'exerc .

""" Ciente a firma Curiango Super
mercados Ltda., de que não se defendendo dentro do pra
zo legal, se presumirão aceitos pela mesma os fatos alega
dos na inicial." E para que chegue ao conhecimento de t0-
dos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM.
Dr. Juiz expedir o presente edital que será afixado no lugar
ele costume e publicado na forma da lei, Dado e passado
nesta cidade de Gaspar, aos vinte e tres dias do mes de
maio de mil novecentos e setenta e cínco. Eu, (Eulina La
dewig Silveira), Escrivã, o escrevi.

Gaspar, 23 de maio de 1975
João Paulo Pasquali

Juiz Subst. em exerc,
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IAIS
ra o departamento de cultura da Secretaria de Governo.

O descontentamento atinge diversos munícípíos, e o pró
prio diretório de Ibirama, que não vêem no escolhido qual
quer qualidade para as funções, a não ser filho do caci

que politico Manoel Marchettí . Aliás contra este último e

xiste na Justiça Federal em Florianópolis, processo devido

a dilapidação do próprio federal da Funai, quando retirou
milhares de metros cúbicos há mais de madeira, O golpe
foi por ele aplicado no posto indígena Duque de Caxias,
chegando a quantia a mais de 2 milhões de cruzeiros, que
certamente vai ser convidado a repor.

-0-

A falta de plaquetas para serem juntadas as placas
dos veículos motorízr :IoE tem causado seguidos aborreci

mentos aos proprietários nos municípios da região, Quando
os proprietários comparecem a polícia, recebem corno res-

posta que não existem plaquetas, As providências para no-

vo abastecimento cabem ao Deti an. que coordena o trânsito

no estado, porém este órgão permanece omisso até o mo

mento,

o aband no a que foram relegadas as e �l'adas estar

duais do médio Vale do Itajaí, esta provocando constantes

reclamacões de motoristas, Q! em tl'a�fe�a pelas estradas,
Timbó"Benedito Novo, Rodeio-Ascurra-Timbó,. Blumenau

Pomerode e Rio dos Cedros-Timbó, conhece a situação pre
cáría . Totalmente tomadas pelos buracos e com o .mato

crescendo vicoso nas margens, tem a impressão de que fo

ram .abandonadas pela residência do ']}ERI I/.; Blumenau .

Aliás nos informaram que são decorridos vários meses que
c: S patrolas do DER não deram mais o ar de sua graça, sen

(�O recordada com nostalgia a anterior administração t\a re

sidência de Blumenau que dava mais atenção para as estra

das,
-O-

Rodeio e �io dos, Cedros, mesmo sem zrande apoio do

governo estadual, continuam se preparando para os feste

jos do centenário de fundação, que marcam também o cen

tenário da imigração italiana, Os festejos serão realizados

(,lll! novembro, conforme revetações dos prefeitos Maximi

liano Venturi e Alfredo Berry ,

-O--

Uma maior dinamização para com o governo munici

pal, está sendo exigida pelos membros da Arena de Guabi

ruba A'egam que o atual prefeito Ivo F-ischer, não tem

dado a mínima importância gara os reclamos populares,
e caso assim continue, será bem fácil para a oposição vir
a vencer o pleito no próximo ano,

-O-

Diretórios da Arena do Alto Vale, estranharam que
Marcondes Marchetti, de Ibirama tenha sido escolhido pa-

mo o
Nos dias 19 e 20 próximos vindouro estara�m Gaspar

um dosmais ramosos e encos de atores do sul do Brasil é o

Teatro �e Roberto Menghini da Fundação Teatro Guaíra
de Curitiba Pr. Eles estarão em Gaspar, com as peças: A

polonio I o Astronauta (comédia infantil e Nega de Ma
loca (comédia para adultos).

Essas apresentações serão no Ba'ão do Colégio N, Frei

Godofredo dias 19 <quinta-feira - 1;5 hs e 30m, (infantil)
CrS 2,00' - 20 hs e 30m, (adultos) CJ� 5,00: - Dia 20 (6a.
feira) 20 hs e 30m, (adultos) Cr$ 5,00,

Atração principal: Atora Odelaír Rodrigues (interpre
tou o papel de Jll[amãe Dolores na nove a O Direito de Nas-
cer) ,

-'

Numa promoção dos formandos do Secretariado e Con
tabilidade do C,N,F ,G,

•

ATI-VOGADO

• éruio d lar o roering
OlA1B 1519 - CPF 003735409

Causas Trabalhistas - Cíveis - Penal

Adntin';strativo - Falência - Concordata.

ESCRITóRIO:
Rua X,.v

-

de Novembro, 340 - 10 andar - Sala

107 - iEldif, Londrina
Blurnenau - Santa Catarina

--------------�-----=----�----------------=----==--

eparta �n de Edu a ão Sa'd e

ssistên ia o i I
Com a chegada de nova remessa de vacinas contra a

Meningite, prevê a Secretaria da Saúde do Estado de San

ta Catarina, um programa de vacinação em massa no mu

nicípio de Gaspar, a partir do mes de' julho próximo vín

douro,
Urna reunião se realizará no Salão Paroquial da cida

de de Tijucas, dia 16;06, segunda-feira às 18 noras, onde

serão fornecidos maiores esclarecimentos sobre a campa

nha de vacinação contra a meningite.

o MQ-tel

--,�-----------------------------
-----------�--------------------------------------��------------�
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