
-.
�

�� t
� .::..... i._;_ _ .....� ,�� -:;, '�.
� ...;;,."� .�... Jt!!!.: ....

a.ZET��E>@
---------------------------------------

Neste domingo
os gaspsaenses participam
da 'I'radlclonal
1''E1STA DE S. PEDRO

ANO I GASPAR, Domingo, 29 de [unhe de 1975.

r

Preço: eis 1.00

él--------�----���----------------------------------------------------------------------------------------

I

'Obras do novo Frei Godofredo serão iniciadas n I

Dentro de tlinta dias de
verão ser iniciadas as obras

;sde construção do, novo pré
dio do Colégio Normal Frei
Gcdoêredo, na rua Sete. O

, • A

proxlmo rraes
Colégio será construido em

terreno doado ao Estado pe
la Prefeitura Municipal, a-

traves do pre :eito Osvaldo
Schneider.

Miss Brasil 197ã, Ingrid Budag, em sua rápida estada em Santa Ca
tarina após receber o tátulo máximo da beleza nacional visitou apenas,
oficialmente três cidades: Floríanôpoüs, Blumenau e Gaspar, Mostran-
do sua grande admiração pelo }JOVO de SIU� .cidade vizinha, Ingríd não u"':.
vacilou em aceitar o convite que foi feito pejo bibliotecário Silvio Ran-

gel em nome da munícipalídade.. As 11 horas de ontem (sábado) Ingríd
Budag visitou nossa cidade, desfilando pelas ruas e posteriormente sen-

do alvo de homenagens no pátio do Colégio Normal Frei Godofredo.
Na pnrotunidade Ingrid estava acompanhada pelo Dr. Roberto Mattar,
Diretor dos Diáríos Associados em Santa Catarina,

e C rs

r

Objetivndo reforçar ao máximo a segurança da Empresa, a Ceval

Agro Industrial 'S.IA, acaba de promover internamente um Curso de

Bombeiros, que teve a duração de 10 horas aula e foi mínistrado pelo

Capitão Francisco Isidoro Ferreira de Florianópclís Leia na página 3,

cal, oportunídade em que
foram feitas diversas reivi.l1
dicações de melhoramentos
neqessárros parai iacompa- I
Ilhar o acelerado desenvolvi-

, O, Governador do Estado
recebeu na ultima terca-Iei- '

1'a 'em audiencia uma �comi
ti'Vlal gasparense, represen
tante da cúpula arenísta 10-

s r eu gas re s s
mento de nosso munícfpio.
Dentre os diversos assuntos
tratados com o governador
..alíente-se a construção de
um Ginásio de Esportes pa-

ra Gaspar, Eletrificação Ru
Ia1 para o intel'ior do mu

nicípio e a imediata cons

trução do novo Oolégio Frei

nodüfl'e.uo. Leia em deta
lhes na página2.

....

c r

Os Diretores Ehart IKlup'as, Erich Lubke, funcionário - e operários da METALURGICA TURBL�A LTDA,. ainda pro
fundamente consternados Com o repentino passamento de seu colegae dinâmico homem técnico HARRI SCIB11TH, associam
se as manifestações de pesar que toda a comunidade industrial está sentindo. Enfim, sem ITR deixou uma grande lacuna

no convivio de todos.
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Na última terça-feira dia
24 o governador do 'Estado An
tonio Carlos Konder Reis re

cebeu em audiencia uma de

legação Gasparense compos
ta. dos S1'S_ Sany Donald da
Silva Evaristo Spengler,
Francisco Host'ns? Sérgio
Bornhausen, João de Souza

Pamplona e Valdir Beduschi.

Na oportunidade os re

presentantes da. cúpula are

nista gasparense puderam
buscar soluções para diver
sas relvíndícações já ante
ríormente feitas ao governo
do Estado pela mesrnacúpu
la.
Dentre os diversos assun-
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A R
tos tratados destaque-se a

construcão de um Ginásio de

Esportes em nossa cidade, o

que virá cem dúvida preen
cher urna lacuna há muito
Existente em Gaspar, cujo
melhoramento atenderá
principalmente a juventude
gasparense, na prática do Es'
porte amador, O projeto re

íerente a construção do gi-
násio de Esportes já

está aprovado pelo governo
do Estado, faltando apenas
a designação do local de

construção.
Outro assunto debatido

com Konder Reis foi a cons

rrucão do novo IFORUM em

nossa cidade, sendo que os

atuais serviços jurídicos de
Luiz Alves e Ilhota, vem sen

do prestados em precárias
condições pelo atual Fo
Tum que está funcionando
no predio da Prefeitura Mu
nicípal. Segundo o governa
dor do Estado há possíbílí
dadades da obra referente a

construcão do Forum ser ini
cíada já' no inicio de 1976.
Saliente-se aíndc a solici

tação de Eletrificação Ru-

. Domingo, 29/06/75

ral para as localidades de

Arraial, Morro Grande, La

goa e Oleo Grande no nosso

município.
Ficou acertada junto ao

governo dó IElStado ainda pa
ra este ano a Reforma da
Escola Básica Professor Ho
nório Miranda, bem como

dentro de 30 dias a constru
ção das novas dependencias
do Colégio Frei Godofredo,
que até agora está funcio-

nando em prédio cedido pela·
Paróquia. O projeto de cons

trução do novo Colégio na

Rua '7 de setembro está de

vídamente aprova/do, com.

uma verba liberada no valor'

de 250.000,00.' Este assunto
mereceu um maior interesse

por parte do Diretor Fran

cisco Hostins, motivo porque
vai. publicado em outro arti

go,

- - ... -- - - - -

I I
o MELHOR ESPETO CORRIDO DA REGIÃO

- O MELHOR ATENDIMENTO -

. Fone: 2018 - ex Postal 61
Rodovia Jorge Lacerda, 51
GAS'PAR - SC.

,

O PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO
Rua Itaiaf 1691 - Tel. �2-1457 - Blumenau

- Painéis - Cartazes em Santa Catarina o

Em Trinta Dias Obras do Novo Frei Godofredo
Dentro de trinta dias deve.,

rão ser iniciadas as obras de

construção do novo prédio
de Colégio Normal Frei Go
dofredo , na Rua.Sete. A in

formação veio de Florianó
polis, ond eesteve na última

quarta-feira: O' Prof. F1;.31NCis
co Hostíns, Diretor do.·lESta
belecímento de �1ilsino,.rM.n
tendo contatas díretos com-o

• #
.'

,
.

. .

q� -.GASP�R .I�Dl!ST�UA METALURGICA
Rodovia Jorge Lacerda Klm 7 Vista -

GASP� ..., sta.

Setor de Obras da Secretaria,.
Q novo Colégio já tem planta
defínítíva e contará com dois
blocos: um destinado para os

serviços de adrnínístraçãe e o

outro, separado do primeiro,
destinado ao ensino. Quinze
salas de aula, al .m de salas

especiais, e u menorme patio
coberto; farão parte do novo

prédio, que, sem 'duvida ne-

nhuma, será uma grande
contribuição do governo Kon
der Reis aos gasparenses, qua
se cansados de �perar pelaobra. O colégio será construi- .

do em terreno doado ao Esta-
do pela Prefeitura M:unicipal
através de seu prefeito Os- .

valdo Schncider.

FÁBRICA DE SERRA FI'TAS
e tod,a a Unha de máqui nas pana beneficiamento
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Gente, Cia&.Fatos
Gaspar pôde assistir a mais um bom espetáculo de tea

tro na última semana. Os estudantes compareceram às duas
. sessões, dias 19 e 20� no Salão do Colégio Normal Frei Godo
fredo. o. grupo do Teatro guru, de Curitiba, deu seu re

cado da melhor forma possível, com altos e baixos, mere
cendo os aplausos do público jovem. Um bom sinal: a educa
ção para o teatro depende, não tanto do público, mas da es

pécie de encenação oferecida. "Nega da Malocá" não é um

texto que se possa classificar de genial, mas atinge os obje
tivos. Despertai o interesse pOI' seus aspectos trágicos e cômi
cos. Mas sobretudo pelo realismo do tema, do assunto e da
linguagem. É o tipo de peça -ecomendada ao nosso' ambien
te: nem intelectualizada, nem chanchada. Um começo parai
passos adiante..De parabéns os promotores: que venham OU,

tros espetáculos semelhantes. Quem não gosta de teatro?
Somente quem nunca viu ou quem só viu besteiras ..

Assim, o gasto com combus
tível (veículos e máquinas)
fica limitado a cerca de dez
mil cruzeiros mensais, reper
cutíndo num atendimento a

pertado para as estra:das do
interior. .. Mas o sacrifício
vale a pena: pois até que en-

I

fim será solucionado o pro
blema do trânsito no centro
da cidade.

diantar o desvio pela nova

ponte ou zelar dia a dia pe
ias estradas do interior. De
pois qos cálculos, a opção
foi clara: pagar (caro) pelas
desapropriações que darão lu
.gar à estrada por detrás do
morro da Igreja - foram mais
de 300 mil cruzeiros (novos,
é evidente) desembolsados
com sacrifício da população.

RÁPIDAS: No 'último sábado, no Bairro Bela Vista o

casal João e Zilda de Oliveira (e familía) agradeceram a

Deus pelos 25 anos de um casamento fe��z. A festa ficou em

família: para lembrar os anos de Iutas e recompensas de vi
da comum. * Por falar em Bela Vista, esteve animada a

'

sua festa de São João� (dia 14). O s'how à parte ficou pol'
I

conta do pesoal da quadrilha do casamento na roça: uma
realização da gente da casa, sob o ânimo do seu Gentiil. *

A Diocese de Joinville reú
ne nesta semana uma equipe
de sacerdotes e leigos para
um curso intensivo .sobre

Teologia Moral. Local: Cen
tro Shalom, em Nereu Ra
mos (Jaraguá do Sul). De

Gaspar, estarão participan
do Frei. Geraldo Freiberger
(vigário) e os professores Da
Tio Deschamps e Maria Regi
na Spengler. O curso será
-mín'straoo por Frei Antônio
Moser, gasparense, atualmen
te lecionando na Pontifícia
Universidade Católica do Rio
de Janeiro e Instituto Fran
ciscano de Teologia, de Pe-

trópolís. Note: Frei Antônio
é um dos poucos especialis
tas na matéria em terras bra

sileiras, com cursos realiza
dos em Lyon (França) e Ro
ma (Itália). No curso serão
debatidos problemas palpitan
tes do momento: a Igreja pe
rante a sociedade, a econo

mia, a politica, o divórcio e

a famítia e outros.

Os candidatos a Prefeito (candidatos a candidatos) dentro
da Anna agem com cautela N�nguem se mostra: mas tu- l

'

do se vê. * Bela V4s.ta Country Clube se prepara para reee

ber nova diretoria, Valmor Bedusehí e Aloides Machado es

tão trabalhando, * Dia 4 de julho: o ca amento de CriSltó
vão Baptista (Farmácia Catarinense) e Leda Pamplona
(Prefeitura Municipal). * Muito ativa a palrticipacão do ve

)'eaa� Celso Huber na Câmara: um exemplo para 'Os colegas
da Arena. Politica para a comunidade.

A Prefeitura Municipal de

Gaspar .se viu diante do di
lema: ou a cidade ou o inte
rior. Uma questão de esco

lha e de prioridades: ou a-

.'

o
Eliseu Provezi ; Pedro Mon
(tini; Nestor A. Cunha; Val
dir O. Werner; Delmar C.
de Souza; Osmar M. de Sou
za; Wilmar Wischnensvkl:
Herbert Thom; Mario Boett
gero Francisco V. da Silva;
Pedro Pereira. Ibes Portela;
Roberto P. da Silva; Marcos
R. da Silva; Sergio Roberto
Waldrich ; Eldson Schwartz;
Jcsé A. Cbsta; Oli A. !{;ru

ger; Luiz C. Raulino; Josué
Teixeira de Mello; Valmor
Pamplona e Adolfo Hostert.
Somente para mostrar a

importância do referido Cor
po de Bombeiros, salienta-

mos que no dia 24 do corren

te, houve um princípio de
incêndio na seção de recebi
mento de soja, mais precisa- :
mente, no Secador, o qual:
foi dominado instantanea-'
mente por alguns dos bravos
bombeiros participantes do
referido curso. Não fosse a

rapidez e eficiência dos mes-
'

mos, o que foi um princípio �
ele incendio sem consequên- ;
das poderia ter se tornado I

uma tragédia.

das do Corpo de Bombeiros
da Ceval é o Tenente Walter
Penz e os Chefes de Linha os

Srs. Waldemar Nascimento,
Orly Constantini e Malvino
Marcelino.

No período de 16 a 21.06.75
a CEVAL Agro Industrial S.A.

promoveu um curso de Bom

beiros' do qual participaram
36. nmcíonáríos que foram

divididos em 3 Brigadas de
12 elementos.

São os seguintes os demais
funcionários da Ceval que
participaram com êxito do
referido curso: Arthur Pani-
11i; Lidio A. da Silva; Setem-

.

bríno do Nascimento; Rober
to Dalmarco. Francisco da
Silva. Hilario dos Santos; A
fonso R. Sobrinha; Gelásio
Hahnemann; Arnoldo Boett
gel'; Johann K[rummenacher,

O curso com a duracão da
10 horas aula, foi ministrado

pelo Capitão Francisco Isido-
.

1'0 Ferreira Jr , do Corpo de

Bombeiros de Florianópolis.
'O .coordenador do' referido

curso foi o Supervisor de Se

gurança Industrial da Ce

val, Sr. Edson Schwartz.
O Comandante das Briga-

Nossos parabéns ao Corpo'
de Bombeiros da Ceval Agro
Industrial S.A .

•

FABRIOANTES DO XADREZ "IZA"

Cx. Postal, 25 - FOl1�s: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 4"78/499

GASPAR - Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA! CATARINA

DE GASPAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNfDO DoE PARTICIPAÇÃO Ij)'ÜS MUNlCIPIOS - EX'ercicio de 1974

EOITAL

OSVALDO SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, em atendimento ao que dispõe
os artigos 36 e 37, da Resolução n. 118 de 06, de dezembro, de 1972, do 'F'rib1!1nal de Contas da União, torna público o

montante das despesas realizadas com os recursos do Fundo de Particípação dos Municípios, como segue:

I - DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO 'C-OS RECURSOS
DoF. r. M.

Saldo provindo do exercício anterior (em 01.01.19 '4) .. 01'$
Cotas recebidas no exercício ,de 1974 Cr$

3;9.211,31
553.504,04 592.715,35

•

APLIOAlÇaES
Despesas Correntes .. . Cr$
Despesas de Capital .. .. Cr$
Saldo para o exercício de 1975 (não aplicado) '

.. " Cr$

D'EMIONSTRAÇÃO DAS APLICAÇõES
PROGRAMAS
EDUCAÇÃO

Pagamento aos professores das 14 Escolas Municipais, assim
distribuídas:
Escola Mun-icipal Alto Gasparinho 2 (dois) professores, 65 (ses
senta e cinco) alunos; !Escola Municipal Professora Ana Li
ra, 1 (um) professor, 16 (dezesseis) alunos; Escola Munici
pal Luiz' Franzoi de Bateas, 2 (dois) professores, 64 (sessenta
e quatro) alunos; Escola Municipal Baixo Cananéia 1 (um,
professor, 14 (quatorze) alunos, Escola Munícípal Cananéia,
2 (dois) professores, 43 (quarenta e tres) alunos; Escola Mu
nicipal Desvio da Estrada de Brusque, 3 (tres) professores, 78
(setenta e oito) alunos, Escola Municipal Estrada . .J. Caroli
na 1 (um) professor, 31 (trinta e um) alunos; Escola Muni
cipal de Poço Grande 2 (dois) professores, 60 (sessenta) alu
nos; Escola Municipal Gaspar Alto 2 (dois) professores, 59

, <cinquenta e nove) alunos; Escola Municipal Rodolfo Gun
ther da Margem Esquerda 2 (dois) alunos, digo, professores,\ 4!5 (quarenta e cinco) alunos; Escola Municipal Morro Gran
de 2 (dois) professores, 37 (trinta e sete) alunos; Escola Mu
nicipal Porto Arraial 4 (quatro) professores, 107 (cento e se
te) alunos; lE1scola Municipal Coral das Minas 1 (um) profes-

, sor? �2 (doz�) alunos; Escola Municipal José Spengler a Rua
Itajaí 2 (dOIS) professores, 46 (quarenta e seis) alunos .

.. Materiais para construção da Biblioteca Pública ., .

Material Escolar e Didático, para distribuição aos alunos das
Escolas Municipais '

\. .
. 5.380,00 o

408.3Ot2,09
1711. 06i1,53
13.:35'1,73 592.715,35'

DESPESAS COltRENTES iii DESPESAS DE CAPITAL - TOTAL

132.003,52
36.720,63

" ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
DIVIDA FUNDiA1fl.A INTERNA

\

Amortização de 12 prestações de uma Pá carregadeira Yale
modelo 134 A, de fabricação nacional, acionada, por moto;
mercedes benz de 134 HP, com caçamba de 1 3/4, ano 1972, .

, Pagamento 1 prestação referente 4 caminhões Chevrolet a
no 1973, séries C 643CBR3'521-T, C 653CBR63552-T, C 6153CBR
63494-T, C 653CBR3495-T; Gabinete nvs. 12930, 12902, 12903, e
12_:9108, equipados com basculantes carroceria capacidade pi\..
4 m3" de aço 3/16, com proteção na gabíne em chapa de açode 1/8, sistema hidráulico Capacidade de carga p/ 7.865 kg\ Amortização de juros e correcãc monetária sobre os camí-
nhões e trator acima especificados ., .

REOURSOS NATURAIS E AGROPECUARIOS,
AGRICULTURA
Transferência em favor da :A:CARlESC - Associação de Crédito
�ural de Santa Catarina, para extensão rural neste Municí-
pIO .................••.•..••.•••....•••.....••...• '.
BEM ESTAR SOOlAL

��=mento de 2% das cotas recebidas em favor do PASEP

SANEAMENTO
Transferencia ao �AMAE - Serviço Autônomo de. Agua e Es·
gotos, para extensão da rede de água nesta cidade .

Material para canalização de esgotos das ruas .

B�ue, Rua ltajaí,. Rua Blumenau, Rua Duque de Caxias
Mao de obra nos serviços de colocação e ajuste da canalizaçãodas ruas acima citadas

. / .

(Conitlinua)

31.620,00'

,

4.600,00

11& .•82:8,70

\'
'

3 . 0<0,00

9.�37,11

25.000,00

20!,457,27

13.000,00'
, ,
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.

Pfeleitura Municipal de Gaspar
�IÇÃO, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕESTRANSPORTES

Pagamento ao Pessoal encarregado da manutencão e conser-
vação das estradas

J

Mate.ri�l. para constr�çã� d� pontes �. b��il:�� n�' i�t�r'i��' d�
Municípío

.

Aquísíção de peças e acessórios para equipamentos rodoviá-
.nos, destmado a conservacão de estradas .

'I2ransferência ao DNOS -' Convênio para drenagem do IDbei.-
rao Gaspar Grande e Garuva .. . .

Gaspar, 25 de maio de 1975

OSVALDO SCHl\"EfnER
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

Desp. Correntes Desp. Capital Total

82.34'1,18

19.663,63

31.411,58

20.000,00

171.06\1,53 579.3'63,62408.302,09 '

Técnico em contabilidade Reg. CRlC-SC n. 7167
ODm BARNI

Publicado novamente em virtude das. incorreções na publicação do dia 15.06.75, onde se lê arborização "Cana
lização";
Material para construção de pontes .e boeiros no· interior do Município .. .. .. .. ..

Materiais para construção da Biblioteca ., .. . . . . . . . . . . .. " . .. ..

Transferêncía em favor do DNOS - Convênio para drenagem do Ribeirão Gaspar Grande e Garuva

CI1S 19.6631,63;
c-s 36.720,63;
c-s 20. O@O,OO

DECLARAÇÃO.

OSMALDO SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Gaspar, em atendimento ao disposto no artigo 36, item IV, da Resolu
ção n , 118/72, do Tribunal de Contas da União, declara que durant�l:G exercício de 1974 não foi alienado nenhum bem
adquirido com recursos do Fundo de Particípação dos Municípios desde o exercício de 1967.

E, por ser o acima expressão da verdade, firma a presente Declaração.,

.1.

Gaspar, em 25 de maio de 1975. '

OSVALDO. SCIINElDF..1R
Prefeito Municipal

Segu anca
Eng'. de Segurança Hélio Thomazzelli

Muito já se falou em segurança industrial, batalhando
para que o nosso operariado tenha garantias no exercício
da sua profissão.

Na Ceval, o pensamento nãoé outro, senão o de se tra
balhar com segurança, haja visto que diminui o número de
acidentes.

ELETROCAR LTDA.
OFICINA DE ELETRICIDADE

. Conserto de Dínamos - Arranques - Alternadores

Instalação elétríc,a em g�ral. Todo e qualquer tipo de
eletrodomêst.icos.

Utilize os técnicos da Eletrocar 'e certifique-se da

capacidade dêles,

R Nereu Ramos 1061 ao lado do Bar Coloninha
ua

GASPAR - se

Industrial
Está de parabéns o pessoal da CIPA, está de parabéns,

o quadro de funcionários .

.; Todos sabem que segurança é alegria para todos, é
tranquilidade no exercício profissional, é bem estar, é saú
de, é integridade física.

É claro que ainda temos muito a melhorar em matéria
de segurança: muitos ainda são os locais inseguros, muitos
ainda são os atos inseguros, pois, ainda se vê funcionarios
desrespeitando regras de segurança, isto é: não usando ócu-
los para esmirílhar ou quebrar concretos, ou efetuando outros
serviços, não erguendo peso de acordo, não amarrando es
cadas, não usando cinto de segurança, não usando cal
çados adequados, passando ar comprimido na roupa..•
Mas também vemos o pesoal colaborando com segurança,

usando máscaras, 'óculos, cintos .... e temos aos poucos cons
cientização disto, que todos devem colaborar com a segu
rança .

Queremos aqui, prestigiar o inicie do trabalho na parte de segurança do Sr. Edson Schawrtz, que completou o
curso de supervisor de Segurança e que colaborando com
todos os funcionários, irá ver os perigos ,instruir os mes
mos ,e apresentar sugestões, enfim fazer com que a segu-
rança seja mais perfeita e mais benéfica.
Portanto cabe a todos nós e a todos os funcionários ze-

lar pela sua, pela nossa segurança.
'

E fi�a o nosoS? �pel� para <J.ue. todas as empresas gasparenses dêem a máxima ímportãnoía ao fator "Segurança do'I\'abalho ".

•
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Consultó,rio Juriüico
I

OONTINUAÇÃO

Esgotados todos os recur-

50S interpostos pelos conta
dores da Organização Contá
bil de Gaspar, pelas vias ad
ministrativas, o débito com

a Fazenda Estadual foi final
mente inscrito em Dívida Ar
tíva.

A Fazenda Estadual, por
tadora do título executivo,
propôs processo de execu

ção perante o Juizo da Co
marca de Gaspar, contra os

.engenhos de arroz já identi-
fícados
Fui constituído advogado

,

Pedro Madalena (advogado)

das mencionadas empresas,
fiz nomeação de bens à pe
nhora e no decêndio embar
guei a execução, sustentan
do a regularidade do crêdíto
de I.C.M. é a' consequente
inexibilidade do título da dí
vida ativa.
Trata-se de transação en

tre os Estatutos de
•

Santa
Catarina e Rio· Grande do
Sul. No Estadia Gaucho, o

produtor recolheu o 10M.,
cuja base de cálculo era o va

101' fixado em Pauta de Va....

Iores M;ínimos, tendo em vis
ta que o valor da transacão
comercial com os compra
dores catarinenses, era infe
ríor aovalor da Páuta.
O comprador catarínense,

depois de beneficiar e vender.
o arroz, fazia seu crédito con
tábíl com base no I.C.M. e

fetivamente pago na etapa
anterior, com o que não con-

cordou o FÍ�C{) CataritleIV'
se.

O Dr. Fúlvio Prettt.. ma....

gístrado titular da Comarca
de Gaspar, em louvável sen
tença ,entendeu Ser regular
o crédito, utilizado pelas Em

bargantes da execução for
çada.
Descontente, a Fazenda

Estadual recorreu ao Egré
gio Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, mas este, fi
nalmente, assim decidiu:

"Executivo Fiscal. Co

brança de imposto de
círculacão de mercado
rias, Utilizacão de eré
dlito tribwtálio. Confir-

mação da sentença, que
deu pela procedência
dos embargos do execu

tado (ApelaJÇão OIvel,.
n'Q. 1�.482, de Gaspar,
no Diário da Justiça, de
9-6-75, pág. La.)

ARROZ x JUSTIÇA
A Secretaria da Fazenda do corrêncía de norma com-

Estado de Santa Catarina, plementar - Pauta - Bai-
através de seus fiscais, vinha xada por outro Estado da

��stema'�camen'te ll:otifican � Federação: Irregular o apro-
do os engenhos de arroz de veitamento da diferença en-

Gaspar, entre eles a "Indus- tre o imJ?osto devid? na eta-
tría e Comércio Verde Vale pa anterior e o efetivamente
Ltda". "Agro-Industrial B�l- pago".
chior S.A. ", "Indústria e Co
mércio Mário Vanzuita S.
A. ", "Industriá de Arro.z Pb
cinho S.A.", e "Industria e

Comércio Il\l'noldo I�i'auss s.
A. ", sob o fundamento do
uso de crédito indevido de

Imposto sobre Circulação de.
Mercadorias (LC.M.), nas:

transações interestaduais, já
que o Conselho Estadual de

Contribuintes, nos processos
fiscais, vinha assim decidin
do: "ICM - Crédito Fiscal
- Aproveitamento de Crédi
to relativo a tributo pago ..

com base de cálculo superior,
ao valor da operação em de-

-Munícípio de Gaspar
Foram sete anos de -apostolado profícuo que o Padre Al

berto Gattone exerceu como vigário de S. Pedro Apóstolo, de
Gaspar. Na Igreja Matriz (capela) do Belchior o padre Gas
tone deve ter celebrado a úiltima missa em 21 de maio de
] 867, quando assumiu a cura d"almas em Brusque. Mas em

29 de junho veio a Gaspar para benzer a capela nova, agora
já no alto do morro/oi E'ra construída' tambem de madeira e

barro ,era coberta de tabuinhas, tinha torre de madeira e

uma pequena sacristia. (A atual Igreja matriz de Gaspar é
a terceira construída no mesmo local).

Atrás da nova capela ficava o cemítêrío, j� foi sepultado
a 25 de marco de 1880, numa quinta feira santa, Frederico
Guíâherme Scramm, falecido aos 85 anos' e dois meses.

Numa quinta feiI1li! Santa há 30 anos passados, ele havia

inaugurado a capelinha no Belchior.

O nome deste benemérito batalhador pela causa religio
sa em Gaspar sempre deve ser lembrado ao lado do Ineansá
vel Padre Francisco Alberto Gattone e do dedicado Sr. Nico
lau Desehamps, ainda que sua sepultura tenha caído no 01-
vidQ.

Os festejos do centenário da elevação de Gaspar, à dig
nidade de freguesia foi em 25 de abril de 1961 festejado hon

radamente o seu centenárío.

OENTENAR[Ü OE! GASPAR

D-ia 25 de abeíl de 1961, marcou a passagem do centesí
mo aníversárío da lei províneial 509 de 1861, que criou a Fre

guesia de S. Pedro Apóstoló de Gaspar.
É uma data festiva para os gasparenses, pelo muito que

ela significa no progresso, e no engrandecímento da comuni
dade, antigo distrito de Blumenau e, hoje, uma das mais
promissoras parcelas administrativas de Santa Catarina.

Frei Ernesto Emmendoerfer, também filho Ilustre da-
'

quele mnnícípío, destacou os nomes de Frederieo Schramm,
de Nicolau Deschamps, e sobretudo do admirável padre Al
berto Gattone, personagens' que se salientavam na campa
nha pela vitória do ideal que a lei 509 concretizou.

Maria Cecília Polli \K,:etzer
Professora licenciada

Dr. érgio Edua do o r·
OIA1B 1519 - CPF 003735409

AiWOGADO

Causas Trabalhistas - Cíveis -, Penal
Administrativo - Falência - Concordata..

ESCRITÓRIO:
Rua XV de Novembro, 340 - 10 andar - Sala

107 - iEId:if. Londrina
.

Blumenau - Santa Catarina

BENEFICIANDO SOJACEVALagro industrial s.a.
CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, se - BRASIL.

PARA O BRASIL INTt;:IF�O.
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I ( OAB) I
I fI". f' , �
� Iniciada a fase Semi-Final' do- Catarínão 7(5. 'Palmeiras atendendo' sua área politica na Câmara de Vereadóres de !
i conseguiu através do cnaquão de bola Rdnaldo, empate Blumenau, * Blumenau, ganhou mais uma loja de eletro- ft
ii em dois gols com o America de Joínvílle. * Governador Klon- domésticos, é o Lojão da tua 7, 980,. Parabéns ao Staníslau �.�� der Reis, recebeu delegação de Indios da reserva de Ibira- Stolá'. .esky, * Gaspar também ganhou UrnJal nova lo<ja. As- �

; ma no palácio da praça XV de Nov. Querem osIndios a in- . sistência Técnica de Rádios, Televiso es e outros. É proprie ;
� tervenção do Governador dos Catarínenses para que o co- tálio o Sr . .T. Wandal. * Poeta Lindolfo BeII, voltando com �
� mércío de madeira seja restabelecido. * Professores Muni- força. total. Está realizando uma série de recitais na FURE. i� cipais ele Criciuma, ganham Cre;;! 2bC,4C( Mtrito menos que �
� �

ExG �

1.!lO
o salário mínimo. Será que isso está certo? * Parabéns aos * - overnador Colombo Salles, afirma que não voltará 2...1.esportistas de Gaspar. GOVêl'110 do. Estado, vai construir um as lides politicas, como anunciaram, * Bola Branca para (}I

�ginásio ele esportes. * Sábado e domângo, tradicional festa Expedito de Oliveira. Viajou para São Paulo, para partã- ;
".

de São Pedro. A festa máxima da Oomunidade Gasparen- eípar do Oongresso Brasileiro de Físioterapía. * Sábado, �
� se. * O Radialista Rodolfo Sestrem, em: grande atívidade.. grande festa caipira no Bela Vista ContI-y Clube. I.fi �
H '. &
jt::'roi·O·�i��=�a���i��i!i��i���.c.o.��j�i!i���....�������i����::t����!�����g���.;·���r,�g�i�i�����;po����i�����.il��?:�����������:l.��iu.�.!). i!��r�og����

liança . e Gasparovadora
Convenção Municipal da Aliança Renovadora

Nacional - Municipio de Gasparr

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Mu

nicipal da Aliança Renovadora Nacional - ·ARENA na for
ma da lei convoca, osSenhores filiados ao Partido até o dia
291 de maio' de 1975, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, a

realizar-se no dia 13 de julho de 19'75, à realizar-se nesta
cidade de Gaspar, nas-dependências da Sociedade Alvora

da, iniciando-se pelo tempo necessário à votação dos elei
tores que chegarem ao recinto até às 17 horas.

A ORDEM DO DIA SERÁ A SEGUIl\TTE;
a) eleição do smembros e dos suplentes.. dp .Diretorio Mu-

nicipal;
.

t» escolha dos Delegados e dos seus respectivos suplentes,
à Convenção Regional.

c) Escolh da Comissão Executiva.
Gaspar, em 20 de junho de 1975.

Sany Donald da Silva
.PresidenteI

�------------------------------�------------------

Procura-se - Me ça lode,pendente
precisa-se d'e uma domés

tica para tornar conta de
uma residencia no municí

pio de Conselheiro ' M-airinch
no. Paraná, É necessárío ser

de origem alemã, culta, ser

totalmente' independente, que
tenha no mínimo 40 anos de

idade, seja alfabetizada, res
ponsavel, dotada de boa von

tade.
Trata-se de um senhor

responsavel, solteiro, qu.e da
cio. a seu constante afasta
mento de casa, por motivo de
viagens, faz essas exigencias.

As .ínteressadas poderão
entrar em contato com a Ga
zeta do Vale, em nosso es

crítôríos à RUfa _Ai'istiliano
Ramos em frente a Socieda-
.ide Alvo,rada ou pela caixa

postal 73 - Gaspar SC.

'IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

D:omingo: às 7 e 85'9 horas

EDITAL UE CONVOCAÇÃO

Nos termos da Legisl ação em vigor e Instruções baixa
das pelo ElgTégio Tribunal Superior Eleitoral, ficam convo

cados, por =ste Edital, todos os eleitores filiados ao Movi-
. menta Demoeratico Brasileiro deste Município para-a CQ:P
venção Partidária pública, a ter lugar no dia 13 de julho
de 1975, com início às 9 (nove) e encerramento às 17 (de
zessete) horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal,
junto à Prefeito Municipal de Gaspar, Praça Getúlio Var
gas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
,

a) eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Muni
cipal, que será constituido de 21 membros e 7 su-

plentes;
,

b) eleição, 'por voto direto e secreto, de 2 delegados e res

pectivamente suplentes, pelo Diretório Municipal elei
to;

c) eleição, por voto direto e secreto, da Comissão Execu- "
tiva e seus suplentes, pelo Diretoria Municipal eleito,

d) outros. assuntos' de interesse partidário.
Gaspar (SC), 19 de junho de 1975 .

Henríque Desehamps
Presidente da Comissão

Executiva Municipal

Aniversári_qs na �ev I
. .. !l.e r , .

-

:Ai Associação Atlética e Campestre Oeval através de

seu presidente Júlio Junkes registra por nosso intermédio .•
os aníversaríos dos seguintes funcionários da Ceval Agro
Industrial S. A.:

Dia 12 de junho ultimo, Antonio Reinert; Dia 26 de

junho Rodolfo Schram; !Elia 29 de junho Osnildo Brick. No
mês de julho registre-se o natalício de Julio M. Thomé ,

dia 01; Delmar O. de Souza, dia 04; Malvíno, dia 02 e Gil
berto Zímrnermann, dia 06. Aos anivel'sariantes, os para
}>eRS da UCO e da Gazeta do Vale.
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·A n I ver s a r lOS
A Gazeta registra com satisfação o natalícío dos seguin

tes assinantes neste mês de junho que está findando:
Dia 12 de junho último estiveram aniversariando Aureo

Marques da Silva e Janaina Silva; dia 15 de junho Silvia
Maria Schmitz; Dia 24 de junho João Regis da Silva e dia
27 registrou-se o aniversario de Belarmino José da Silva e

eZnaide Gertrudes Casas.
No próximo dia 02 de julho registrar-se-á o .aníversárío

de Sônia Hotequil e dia 03 José Bernz. Aos aniversariantes a

Gazeta 'do Vale deseja votos de perenes teücídades juntoraos
familiares.

Colina de
,

Araucária
Dentre os diversos par

ques Estaduais espalhados
em nosso Estado registre-se
a possibilidade de transfor
mar emum deles, a colina
coberta de Araucária prati
camente localirada no cen

tro de Bom Jardim da Serra,
Quanto a isso temos a certe
za do apoio do Prefeito da-

quela prospera cidade, Anto
nío Carlos do Amaral Ve

lho.

Alceu Longo - Profes

sor de Botanica e Eco-

logia - Furb.

s

-

aquece voce

ro Zu hi

Para

A GAS
q e chegou

ARENSE

Procure hoje mesmo VAVA AUTOMÓVEIS, Rua 7 de Setembro 1294 . fone 22-02-16 - Blumenau-SC,

invern

L
cfe o

a
. A partir de 10' de julho próximo, estará sendo realizado

no município de Gaspar, SC, um "CUJ'SO de Férias Intensi
vo de Violão", o qual fornecerá em curto prazo, para prin
cipiantes ou mesmo para pessoas que já se iniciaram no a

prendizado do instrumento, elementos de teoria e técnica .

violonística, tais como dedilhações, escalas, aec• ues com 31'

pejos e ritmo, bem como interpretação por música de peças
fáceis,

v
A Junta do Serviço Militar de Gaspar, solicita o com

parecimento com a máxima brevidade possivel os cidadãos
abaiXo relacionados:

1. GESSI NlAlSC1MIDNTO - Rua Nereu Ramos nQ, 1222

2, JOÃO' ADÃO -:- Rua Leopoldo Schramm S'· n.

3, LUCro JOSIEl LEGGADrO - Rua Eurico Fontes nr ..

4, ROGERIO BERNARDINO PEREIRA - Rua CeI. Aris
tiliano Ramos nr. 61

5· ROGERIO ANTONIO BEILER - Rua Gaspar Grani.c
s/nr.

6. WAGNER RODRIGUES - Rua Gasparlnho s/nr.

J8M.· de Gaspar-Se, em 26 de junho de 1975,
:___ .

-

�I

Luiz Fernando Poli

Secreto da JSM.

o Automóvel dos seus sonhes está no VAVÃ
negócio.

o e

s o
o mínistrants será .0 professor Joel José de Souza, es

pecialista no ensino do víolãó erudito e a programação terá o

patrocínio da Companhia de Seguros da Bahia! - sucursal
de Blumenau, com a colaboração do Departamento de l!{x
tensão Cultural da Universidade Federal de Santa oáltal"ina.

As Inscrições podem ser feitas à rua Doralíeío Garcia, 123,
em Gaspar, •

Co ono e toristas
Dia 26 de Julho

Salão de Festas do Colégio Normal Frei Godofredo

Início: 22 horas

Música: Tropieaã Band de Indaial
Promoção: Formandos da la. Turma dos CurSOS' de Con

tabilidade e Secretariado e Sindicato dos Trabalhadores Ru
rais de Gaspar,

16,00 horas - In!ício da Churrasoada
19,00 horas - Missa.

.

EM GASPAR

ABASTEÇA SEU
CARRO NO

POSTO TEXACO
----_1.

No VAVA O melhor atendimento. O melhor

,
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