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Brusque e Blumenau são.
duas regiões,
além de Gaspar
de inteira circulação
da GAZE'l'A eo VALE.

GASPARj. D,oming,o, 6 de julho de 1975 Preço: CrS 1.00ANO I

KDn�ert Rejs
aClcdtta em as�ar

Vereadores gas . are ses

descensi era leit s

•••• -';" ......
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Governador rKonder Reis,
juntamente com o Ministro

Quandt de Oliveira inaugu
rou sistema DDD Brusque,
Itajaí, e Jaraguá do SuL Da
do ao vertiginoso progresso
que Gaspar está experimen
tando acredita o governador
do Estado que não será difi
cil a implantação do referi
do sistema em nossa cidade
ainda durante o seu gover
no,

o

e

o js s
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Numa inequívoca demonstração de falta de considera

ção para com os eleitores que os levaram ao legislativo mu

nicipal, a grande maioria dos vereadores gasparenses
teima em não comparecer as reuniões semanais da câma

ra, sem qualquer justificativa. Lei na página 3.
.

(Leia na página 7)

a ._

ossa
Existe a possibiídade da

instalação. nos próximos (ias
ern nossa cidade de um ser

víeo de Guarda Noturna. ori
undo. da capital do Estado,
com elementos de Itajaí que
eventua lmente (latiam servi

ce de guarda. "NO�SA OPI-
NIAO" na página 3 desta e

dição apresenta uma versão
diferente.

o Hotel Paraíso dos Poneis, aléfi do

permanente e puro contato. com a nature
za apre entoa tuna outra opção. a tantos

quantos o visitam. Trata-se do requinta
do e acolhedor Restaurante Paraíso.

Quem ganha com isso, é Gaspar e o

Vale do Itajai qu.e ganha assim mais uma

qualidade para justificar a sua fama de
ínigualável recanto turistíco ,

ena� Ô�'u pelo � m senso fi
-

DOEria con�enar sem provas con"retas
•

aZI
o Senador catarinense EveIi.ás:io Vieira na última sexta- feira em conversa com a reportagem dai Gazeta do Vale, te

ceu alguns comentários sobre o badalado caso "Moreno", que culminou com a cassação do senador W�son Campos.
Leia na página 7, .

•
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Na maioria das vezes deixando de fazer um governo político para dedi

car-se única e exclusivamente ao fator administrativo do município, o Pre

feito Cesar Moritz à testa da prefeitura brusquense tem se mostrado acima

de tudo um perfeito administrador, preparando, como ele faz questão de fri

sar: "Uma base sólida para construir Brusque do futuro". Ao assumir a Pre

feitura de Brusque, César Moritz contava com uma dotação orcarnentária na

ordem de 4 milhões e 600 mil cruzeiros, aumentada hoje para 12 milhões e

500 mil cruzeiros. Por tudo isso e muito mais Brusque continua crescendo.
Leia ná página. 3.
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GAZETA DO VALE

o Congresso Nacional, aprovou e o Presidente Geise,'
Sancionou a Lei que dispõe sobre a remuneração dos verea
dores ::: O Deputado Epitácio Btttencourt, reassumirá apre
sidência da AiSsembléia, dia 17 Esteve em tratamento de
Saúde * Em vísâta ao nosso Estado, os Senadores Orestes
Quércia e Benjamim Fará. Farão contatos pohtícos .. ao

mesmo tempo que partieíparão do casamento do filho do
Senador Evelásio Vieh'a * Governador Konder Reis, tele
grafou ao presidente Geisel, cumprimenta...ndo-o pa'a deci
são no caso Wilsun Campos * Rolf lK.l'eutzfeld, remador blu
menauense do C. N. América, é o novo campeão brasileiro
na categoria Sing-Skif * A galena Palmeirense ficou meio
amuada pelo resultado negativo contra o Figueira. Mas,
tudo já passou, Palmeiras se reabílãtou em cima do Marci
lio Dias por 2xl * Técnico Nlrutanael Ferreira, andou meio
aborrecido com alguns cometas do Palmeiras, com rei. ao

jogo contra Figueírense. Não é nada não Ferreira, futebol
tem dessas ingratidões. A gente tem que ter pelo duro *

Uma bomba internacional: Notícias oriunda dos Sta.ts, diz
que o falecido Robert 'K;e.nnedy, secretário da Justiça dos
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Estados Unidos durante o gGverno de seu iI-mãt;» !ohnn, deu,
pessoalmente, uma ordem em 1962 a um ex-oficIal d�s F?r
ças Armadas norte-americanas para "liqui�ar" ° Pri?IerroMinistro de Cuba, Fidel Castro. O que nao sabem e que
Fidel Castro, usa um patuá ,.ua Bahia * Agradecímento ao

Prefeito de Brusque, pela maneira amiga que recebeu ° pes
soal aqui de casa * A Telesc maugurou oficialmente, com
a presença do Mínistro das Comunicações, Quandt de Oili
veíra e Governador Konder Reis, um total de 23 !')50 ter
minais * A equipe do Palmeiras de São Paulo, deu um pas
seio em campo, jogando contra o Campeão Italiano de 74,
o Juventus. Como [ogaaam mal os atletas da pátria do
meu avô :i: O SESI vai abrir aia 10 deste mes as inscrições
ao concurso para escolha do Operário Padrão de 1975. Um
abraço ao Ii}r. Bernardo Wolfgang Werner e ao Silvio José
do Vale Pereira * Fisioterapia, do pneumopata Crônico é °
tema da palestra que o Professor Roberto da Costa de Mo
raes, proferiu no Hospital Sta. Isabel * O SENAC está in
formando que as matrículas para os diversos ClU'SOS queserão realizados no 2° semestre, ja estão abertas na Av.
Brasil, 630 - Ponta Aguda.

Lourival Santos

Era um dia como outro qualquer.
Os meses, foram um dando lugar ao

outro. Então, chegou o mes de julho. Mieio
ano já passou. OIs dias vão chegando e

pa.ssando. As fofocas, neles surgem e mor
rem. Algumas, ofendendo, trazendo cho
ros e ranger de dentes. Outras, causando
sorrisos e gostosas gargalhadas.

Assim é a vida ...
Hoje, ao levantar-me, já estava com

o dia tomado. Café - escritório - trabalho
- bate-papo - escrítórío - aperitivo- almo
ço - as reclamacões dos meninos - o sor
riso d� ,e�posa - -as peraltices das crianças
- escritórín - trabalho - aperitivo - jantar
- aula - os alunos - e, finalmente, dormir.Dei uma parada. �

Olhei o passado - vi o presente - e me
pergunto:

E amanhã???
Bem, amanhã será um novo dia T�

rei tempo para brincar com Os me�s fi
lhos - -sorrís, e dar gargalhadas com suas
peraltices - jantar com minha esposa ...

"SCATA'9
o PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO

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

11
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Viver com minha família.
Meio ano jÓ:_ é passado.
O que fiz para melhorar os dias dos

outros->?
Bem, não tenho tempo nem para

pensa�' em melhorar os meus dia�.SIm, mas ... os meus dias sempre são
melhores.

É verdade. A cada dia que passa,"Nós" somos mais "Nós".
Meio ano é passado.
O "Eu" deu lugar para o "Nós" e a

vida está sempre melhor.
'

Devo ter falhado algumas vezes. Gra
ças a Deus não sou perfeito.

Estudar - estudamos todos os dias.
Ler - lemos todos os dias. Trabalhar
trabalhamos sempre. Quanto ao resto,nem comento. Todos fizemos de tudo um
pouquinho, todos os dias.

Faltam seis meses para o velório do
1975. Já são lança.dos modelos 1976. Va
mos minorar 3. dor de alguém neste fim
de ano e programarmos um novo ano com
mais amor???

Tempo é questão de preferência.

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

Procure hoje mesmo VAVÁ AUTOM6VEIS, Rua 7 de Setembro 1294 . fone 22-02-16 - Blumenau-SC.

,rrr,ocu�a�ão Moritz:
Desde qe assumiu a Prefeitura Municipal de Brusque,

tem sido uma constante preocupação de César Moritz, tra
zer novas empresas para se irtstalarem, incentivando-as

juntamente com as já existentes, Acredita o prefeito que
dessa maneira haverá maior concorrência de empregos, va
lorizando dessa maneira o elemento humano, diminuindo
em consequência o grave problema" de ordem social até
então existente no município, causado pelo alto índice de

desemprego, Saliente-se que há dois anos atras o número
de desempregados em Brusque era da ordem de 6,000, hoje,
graças as novas empresas que se instalaram no município
e os incentivos recebidos pelar já existentes o número de

desempregados não atinge 2, 000 ,

E o crescimento de Brusque não estaciona nesta eta

pa, pois segundo César Moritz, novas grandes empresas
continuam solicitando incentivos da municipalidade para

'Vereadores ,gasparenses

desrespeitam eleitores
Numa visível demonstração de falta de consideração

para com os votos recebidos pelos eleitores, a grande maio
ria dos nossos vereadores teima em relaxar seu compareci
mento às terças-feiras para a costumeira reunião da Câ

mara Municipal, Vereadores de ambas as bancadas, in
distintamente parece que desconhecendo a importância da

responsabilidade, que assumiram peren te os eleitores, sem

qualquer motivo justificado, faltam às reuniões da câmara

municipal, deixando assim sem solução diversos assuntos

que por falta de quorum na câmara deixam de ser aprova
do pela mesma, É preciso considerar-se que o vereador é
um legitimo representante do povo, eleito por intermédio
do voto, motivo porque cada vez mais deve o vereador va

lorizar- esse voto, Esse gesto dOE nossos vereadores não
cmbina com o pensamento federal, qual seja o de consci

entizar cada vez mais o eleitor para que ele não vote em

branco e acima de tudo não deixe de votar, Mas se as coi

sas conzínuarem assim nas próximas eleições teremos mui
tos votos em branco, mormente agora que por intermédio

da Gazeta do Vale o povo está sabendo tudo o que aconte

ce em cada reunião da Câmara Municipal, pois nós acredí

tamos que é um direito do povo, saber o que acontece em

cada reunião, já que os vereadores aqui estão representan
do cada região de nosso município, Por outro lado, para
satisfação plena dos municípios gasparenses, os vereadores

de ambas as bancadas, estão trabalhando na câmara mu

nicipal para que doravante não falte em n-enhuma edição
deste semanário, o Informativo Municipal da Câmara Mu

nicipal, que aliás ultimamente não nos tem chegado às
mãos, Mas, tenham certeza, apesar de tudo o que ora es

tá acontecendo, os gasparenses estão muito bem represen
tados na vâmara, a julgar pelo valor pessoal de cada ve

reador,. ,

Valorizar humanoo elemento
virem se instalar na cidade dos tecidos, Atualmente o pre
feito municipal está procurando dar uma melhor condi

ção de funcionamento da máquina administrativa do mu

nicípio, através da Reforma Administrativa, Outro assun

to que está merecendo uma especial atenção da adminis
tração César Moritz é o Plano Diretor, que será assunto
nas próximas edições da Gazeta do Vale, a partir desta da-
ta porta voz vibrante dos interesses brusquenses ,

,--......._------------ ---�--�-�-�
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E então todas as classes, tio c-omércio e da indústl1a
foram convocadas pare uma importante reunião nas de
pendencías da Sociedade Alvorada em Gaspar O assunto

todo� já conheciam; tratava-se da possível criação em no;
sa cI��de, de um serviço especializado de Guarda Notur
na, alias uma lacuna há muito existente em nossa cidade

To�os hão de recordar os mais violentos assaltos pOI' aqui
registrados, como foi o caso do Pedro Zuehl, Dárío Bedus
chi e outros Considerando estes fatos diversos Industríaís
e comerciantes giasparenses não vacilaram em atender a

�olicitaçã?_ da p�'efe�tu�a Municipal a participarem da refe
nda reumao pro crraçao de uma Guarda Noturna. .:\las o

fato é que todos que compareceram a citada reunião no

Alvorada, não pode-se dizer que ficaram de todo satisfeitos
pois a.,sl\mpresa encarregada da ínstalaeão da Guarda em
Gaspar não apresentou na esplanação �que fez, tatos COL

eretos que pudessem atísfazer os anseios de todos os gas

pare��s �r�sent�s, Evidentemente a Empresa
BrasiJeua de Vigilancía como bem pode provar, possuí, pa
rece, uma bem montada equipe de elementos para no futu
ro salvaguardar as noites gasparenses, mas nem tudo Isso
convenceu D� tudo o que foi ventilado, apenas duas coi
sas concretas puderam ser observadas: a vontade da muni

c!pa�idade em dotar nossa ,cidade de um serviço de vigi
Iâneia noturna e como recrproca o de ejo dos gasparen es
em poder cont� com a mesma vigilância, , , Nós, como
�lementos da Imprensa e a esta altura já perfeitamente
Integrados no seio desta comunidade que tão bem nos a

col_heu, tomamo a liberdade de nos perguntarmos o se

guínte: Parti�do do princípio de que "tudo o que aqui se

arrecada aqm se deve fazer circular", não teria a munící

p�lid�de ou quem quer que seja condições de inicial' a

eriaçao de um, ,Serviço d� Gu�'da Noturna próprio aqui
e-?I, Gaspal', utilizando-se ínclusíve elementos nossos, o que
,?l'Ia ale� de tudo ajudar na sol çâo de um problema 50-

Cl�, 9ue e o dese�prego Assim. estaríamo afíngindo dois
objetives: Ofereceríamos uma nova opção de emprego aos

gasparenses e nosso dinheiro estaria círeulando aqui mes
.t;u0: Isto tudo não q�er dizer que a empresa proponente não

� di� de n.oSSO mais alto grau de con íderação quer dizer
ISSO sun que Gaspar tem perfeita co dícões d criar e

manter sua própria Guarda Noturna. pe.Úsem bem, , ,

,
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JUIZO DEVfREIlfO DA OOMARCA U� GASPAR-
t . ',SANI\A�(0lATARlNA.

" EDiTAL D1E CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS
·

o Doutor Fúlvio Pretti, Juiz de Direito da Comarca de Gas
par, 1Ettado de Santa Catarína, na forma da lei, etc ...
F1AtZ SABER a FERROSUL INDUSTRIA METALURGICA
com sede a Rodovia Jorge Lacerda, km 7, na pessoa de seus

representantes legais LUCAS CORREA DE MIRANDA NE�
TO MARIA ANGÉLICA SIMõ�!S DE MIRANDA e ANTO
NIÓ MACHADO VIEIRA, que se encontram em lugar in
certo e não sabido, que por parte de TIBÉRIO STOLF, foi
apresentada a este Juizo, a petição do seguinte teor: ",.•

, EXmo. SSr. Dr. Juiz de Direito da 'Vara Cível da Comarca
,

de Gaspar SC. Tibério Stolf, brasileiro, casado, do comér
cio e industrial, residente e domiciliado em Tjmbó-SC, Rua

,

Mal. Floriano n,o 292, CIC. n? 006118759 representado pe
lo procurador que esta. subscreve, instrumento junto, ins
crito na OAB PR. n? 3.753:, CIC n? 001.015.1759/04, com
escritórios na Rua XV de Novembro, n? 270, 8° andar, CJS,
808/815, TEi. 22.5017, onde recebe notificações e in tirna
ções, vem aforar a presente Ação Condenatória de Presta
ção de Entrega de Coisa Certa, cumulada com perdas e da
nos, contra FERR06UL INDUSTRIA METALURGICA,
pessoa jurídica de direito privado com sede a Rodovia Jor
ge Lacerda, km 7, Gaspar SC, escritórios na Rua Getulio
Vargas, 170, Blumenau-SO, que o faz sob os pressupostos
legais contidos no art. 282 e seguintes do C.P.C., com
binados com os Artigos no 122, n? 2 do Código Comercial
e 863 e seguintes do Código Civil e demais aplicáveis a es
pécie, e pressupostos factícos seguintes: Primeiro - Que o

Rqte. adquiriu da R�qda. os equipamentos seguintes: "Um
torno desfolhador de madeira marca Hoening, com 1,80
mts. de largura, equipado com motor de 40 HP 220/330 W
(novo)". Duas serras de Fitas para aproveitamento de ma
deira, volante 901, equipadas com motor 10 HP 220 /380 W".
2° Que tais equipamentos no valor de CrS 225.500,00 <du-

o

zentos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros) coram
, pagos à Rqda. parte com recursos próprios e parte com re-
·

cursos da Bancial S/A - Crédito, Financiamento e Investi
mentos (doe 2>, este último no valor de CrS 180.000,00 (cen
to e oitenta mil cruzeiros) e pela própria ·financeira aos ..

. 10/06/1974, consoante comprova o incluso doc. 3.; 3° Que
não obstante pagos e satisfeitos a Reqda, , ainda não lhe
entregou tais equipamentos, mesmo após o decurso de 12

I (doze) meses, nem tão pouco deu suas razões de porque não
o fez ainda; Nestas condições, torna-se evidente o direito
liquido e certo do Rqte. em exigir que a promovida cumpra
com a sua parte na obrigação, e como não fez, esgotados
os meios suassorios, vem requerer seja expedido competen
te mandado para citação da R'qda:., na pessoa de seu repre
sentante legal e no endereço ínicialmente descrito, para
que faça a entrega dos equipamentos, objeto do avençado,
ou então conteste querendo, para a final se ver condenado
a entrega dos equipamentos, acrescidos das custas do pro
cesso, indenização pelas despesas de viagem que se fízer,
honorários de advogado em 20% sobre o valor do contra
to, perdas, danos e lucros cessantes e demais verbas a que
der origem, na forma da lei. Protesta em sendo necessário
pela produção de todas as provas em direito permitidas,
tais como: a Depoimento pessoal do Representante legal
da Rqda., penas de lei; b Testemunha; c) Documental; d)
Pericial; e) Vistorias e delígencí as; Dá-se à presente o va
lor de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) para os fins e e
feitos regulares. Nestes Termos, P. Deferimento. De CU
rrtíba à Gaspar .se. Em 04, de junho de 1975. (as) Davi
Deutscher ... ,.u. PETIÇÃO DE FLS. 13: """®x.mo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Vara Civel na Comarca de Gaspar, AU
TOS N°. 110/75, Ação condenatória de Prestação de Entre
ga de Coisa Certa. Rqte. Tibério Stolf. Rqdo. Ferrosul
Industria Metalurgica. O Requerente, por seu procurador

·

.

e advogado infra assinado, no� autos. acima descritos, vem
I respeítosamente diante de Vossa Excelênda, para em a
tendimento ao r. despacho de fls. REQUEiR. A Expediçãodo competente edital, para efeito de fazer citar a Rqda.
na pessoa de seus representantes legais. LUCAS QORREA
DE MIRlAINlDA NETO, MARIA AJNlGÉLrCA SIMõ'IDS DE
MIRANDA e ANI'ONIO :lVlAÇHADO VIEIRA, em razão do
contido na certidão do meírínho deste juízo, e do contrato
Social da Rqda., cuja cópíã xerox vai anexa. P. E.. Deferi
mento', Curitiba, 23 de junho de 119175. p.p. -I(as) Davi

, Deutscher , "·"DESPACHO:""" Cite-se.' por edital, na for
i ·ma da lei. Em 27.6.75. (as) Fúlvio Pretti. Juiz de Direi-

,..

to. t""Cientes os Requeridos que' se�n�o con.testàre� O reí
to dentro do prazo legal r se presumirao acertos pejos me�
mos os fatos contra eles alegados. Dado e pas�ado nesta c�
dade de Gaspar, aos trinta dias do mes de JURho de mil

novecentos e setenta e cinco ..

Eu, (Euli�a Ladewig SiÍveira)', escrivã, o escreví .

Gaspar, 30 de junho de 1975.
Fúlvio Pretti

Juiz de Direito

JUIZO DE 'D·lREITO HAllCOMARCA DE GASPAR - se.

EDITAL
DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS

o Doutor Fúlvm Pretti Juiz de Direito da Comarca de'. ,
Gaspar, Estado de Santa C�talina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER ao senhor ARTUR RUDOLFO HENRI
QUE, brasileiro, casado, que se encontra em lugar incerto
e não sabido que nos autos da Carta Precatória de nr . 41;:�4'
vinda da Comarca de Itajaí, extraída dos autos da Açao
de Execucão que lhe move Milton Benites, foi penhorado o

seguíntervà importãncía de CrS 10.539,07, depositada no

Banco Brasileiro de Descontos S/A desta cidade de Gas
par, proveniente de saldo de uma arrematação feita nos

autos da Acão Executiva de n? 67/72, movida pelo Banco
do Estado de Santa Catarina S/A contra Artur Rudolfo
Henrique. A importância penhorado está depositada em
conta vinculada ao Juizo de Direito desta Comarca""" tAl'"
pós a intimação, terá este dez dias para querendo embar
gar. Dado e passado nesta cidade de Gaspar, ao primeiro
dia do mes de julho de mil novecentos e setenta e d:inco.

Eu, Eulina Ladewig "silveira), Escrivã, o escreví.

Gaspar, 1°. de julho de 1975

Fúlvio Pl'etti

Juiz de Direito

No próximo dia dezoito às dezoito horas na Igreja Maw
triz São, Pedro !ApóstolO', ocorrerá, a eerimênãa l'eJigiosa do
casamento de Malia Cecilia Polli com César Rlobel'to Pam
plona.

de Ci'priani & De Pim

o MELHOR ESPETO CQRRIDO DA REGIÃO

O MELHOR ATENDIMENTO -
Fone: 2�18 -:- ex Postal 61
Rodovia Jorge Lacerda, 5 T
GAS'PAR - se.
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Cia·. ( Dario
.

o problema da Educação Religiosa nos colégios esta
duaís esteve em pauta recentemente no Palácio do Gover
no. Concl�sã?- final: inviabilidade rIO momento. Há fato
.res ponde�'av!Js,. impliClados na implantação da diseíplina.Uma cormssao lnterconfesslonal elabnrou os programas.
No �';ltanto, a contrataçâo de professores, o vinculo empre
gatlOlO, bem como a remuneração são alguns dos nós a
de manchar Por isso, tudo fica em suspenso. �ApesaI' de
�o, somos de pall.'eceI' que a disciplina é indispensável: a
final d� contas a moral ainda é o melhor caminho para a

educação de um povo conscientetãe suas responsabilidades.

A Festa de São Pedro lo

grou o maior sucesso: não
sobrou nada. Houve até quem
reclamasse da falta de mui
tas coisas. Inclusive da fal
ta de mais bilhetes da tom
bola, Tud.o ótimo: é melhor
faltar do que sobrar. O mo

vimento foi dos melhores: e

a colabor-ação dos festeiros
foi decisiva, com seu entu-

Deschamps )
síasmo e a sua ação. A renda
vai ultrapassar os 200 mil
cruzeiros líquidos, o que será
um alivio na construção da

Casa Paroquial e manuten

cão da Matríz.. Nossos eum

primentos aos promotores:
v'r;ários, colaboradores e

povo em geral. Afinal.
de contas, foi uma festa ge
nuinamente comunitária,

ra: dará orientações para a

competição da Comissão Exe
cutiva Municipal do MDB. *

As férias estão chegando
para os escolares: recomen

da-se aos pais que façam seus

o

�ENA e l\ffiS, elegem, no próximo domingo, os seus diretórios municipal É uma eleição importante: nela se

definem os rumos pokticos dos próximos dois anos. Por isso mesmo, muito SUOl', sangue e Iágrimas correm no momen

to da composição das listas. Cabeças são decepadas e espantalhos se alevantam. É um tempo de crise. Depoís, as coi
sas se ajeitam. Se á que ... Em Gaspar, a Al'ena fez o circo, como em grande parte dos diretórios da situação no Estado,
Ivar Feijó, O"mestre político de A Nação, comentou magistralmente os lances. No MnE, as coisas foram mais fáceis.
Oomo disse Feijó, o Ivar: o partido está acima das vontades individuais. E, podemos garantir que está: dizem os eme

debistas gasparenses que são unânimes nosl procedimentos finais para conseguir os seus olJjetivos. É evidente, manter
o governo mnnícipal.

filhos descansarem um pou
co. É· necessário para uma

boa formacão escolar. * Fra
se util para a vida: "Se a vi
da te deu um limão, faça com

ele uma limonada" (Dale
Carnegie).

RÁPIDb.S: Os trabalhos de
base para a construção do
Novo Colégio Frei Godofredo
já estão em andamento. Den
tro de uma semana, o terre
no estará preparado para o

Inícío dos fundamentos. 'i:

Frases de Tertuliano, no Sé
culo II: I'É pecado grave
participar das lutas dentro
da ARENA". * Diocese reali
zou Curso de Teologia Moral
em Nereu Ramos. Frei Vieira
vem a Gaspar na quínta-íeí-

a

ESTAURANTE

No M tel

--,�--------------------------------------�------'----------�--------------�----------_I
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requerer seja expedido competente mandado para citação
da requerida, na pes-soa de seu r/�presentante legal e no

ndereço inicialmente descrito, para que faça a entrega- e
no endereco inicialmente descrito, para que faça a entre

ga dos equipamentos, objeto do avençado, ou então contes

te querendo para a final se ver condenado a en�rega .doS
equipamentos, acrescidos das custas do processo, �n?emza
ção pelas despesas de viagem que se. fizer,· horrorartos de'

advogados em 20% sobre o valor do contrato, perdas, da
nos e lucros cessantes e demais verbas que der origem, na.
forma da lei. Protesta em sendo necessários, pela produ
ção de todas as provas em direito permitidas tais como: a)
Depoimentos pessoal do representante legal da requerida,
penas de lei, b) Testemunha; c) documental; d) pericial;
e) Vistorias e deligências. Dá-se à presente o valor de Cr$
500,00 (quinhentos cruzeiros), para fins e efeitos regula
res. N. Termos. Pede Djferimento Curitiba para Gaspar,
5 de junho de 1975. p.p. (as) Davi Deutscber. """PETI
CAlO DE FLS. 11:

"" "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Va
ra Cível da Comarca de Gaspar. AUTOS N° 111/75. Ação
Condenatória de Prestação de Entrega de coisa certa Reqte.
Laminados Timbó Ltda. Rqdo. Ferrosul Industrial Meta
lurgica. Afirma Autora, por seu procurador e advogado in
fra assinado, nos autos acima descritos, vem respeitosamen
te diante de Vossa Excelência, para em atendimento ao r.

despacho de fls., requerer, a vista da certidão do sr , Ofi
cial de Justiça e do contrato SOGial da Rqda., cuja xerox

vai anexa, seja expedido o competente edital para citação
da Requerida, na pessoa de seus representantes legais Lu
cas Correa de Miranda Neto, Maria Angélica Simões de Mi
randa e Antonio Machado Vieira. N. Termos P.E. Defe
rimento. Curitiba, 23 de junho de 1975. p.p. (as) Davi
Deutscher. ,."" DESPACHO:. """Cite-se, por edital, na for
ma dailei. Em 27.6.75 (as) Fúlvio Pretti, Juiz de Direito" "",
Cite-se, digo, Cientes os Requeridos que se não contesta
rem o feito dentro do prazo legal, se presumirão aceitos
pelos mesmos os fatos contra eles alegados. Dado e passa-
do nesta cidade de Gaspar, aos trinta dias do mes de ju
nho de mil novecentos e setentaee cinco. Eu, Eulina Lade
wig Silveira, IElscrivã, o escreví.

J

Gaspar, 30 de junho de 1975.

Fúlvio Prettí
Juiz de Direito

Ir

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DIE GASPARi·
SANllA CATARINA

I

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS
O Doutor Fúlvio Pretti, Juiz de Direito da Comarca de Gas

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

FlAZ SABER a FERROSUL INDUS'FP.lA METALURGICA
com sede a Rodovia Jorge Lacerda, km 7, na pessoa de seus

representantes legais LUCAS CORREA DE MIRANDA NE

TO, MARIA ANG(ÉLICA SIMõES DE MIRANDA e 'ANTO�
NIO MACHADO VIEIRA, que se encontram em lugar in
certo e não sabido, que por parte de LAMINADOS TIMB&

LTDA., foram apresentadas a este juizo as petições .

que
seguem transcritas: Exmo. Sr. Dr . Juiz de Direito da Va

ra Civel da Comarca de Gaspar, Santa Catarina. Lamina
dos Timbó Ltda. pessoa jurídica de direito privado, com

sede em Timbó a rua Marechal Floriano Peixoto n? 292,
com CGC nO 86.378.19)7/001, por seu procurador e advo
gado in.fra assinado, instrumento junto, inscrito na OAB
n? 3.753, CIC n? 001. 015.759/04, com escritórios na rua

JXV de Novembro n'' 270, 8a. andar, cjs. 808/,815, onde re

cebe notificações e íntímações vem aforar a presente. A

ção Condenatória de Prestação de Entrega de Coisa Certa,
Cumulada com Perdas e Danos, contra Ferrosul Industria
Metalúrgica pessoa [urídíca de direito provado com sede
a Rodovia Jorge Lacerda, IK 7, Gaspar S. C ., Elscritórios na

rua Getulio Vargas, 170 Blumenau SC, que o faz sob os

pressupostos legais contidos no art. 282 e seguintes do C.
P.C., combinados com os Artigos 1222, n? 2, do Código Co
mercial e 863 e seguintes do Código Civil e demais aplicá
veis a espécie, e pressupostos factícos seguintes: lOQue o

requerente, adquiriu na requerida os equipamentos seguin
tes: "Tres serra Fita GIM equipado com motor de 10 HP
fita de 4 polegadas, duas velocidades, conforme nota fiscai
nr 155 da firma Ferrosul Industrial Metalúrgica". 2° Que
tais equipamentos no valor de CrS 601.000,00 (sessenta mil
cruzeiros), foram pagos à requeridas, partes com. '�cursos
próprios e parte com recurso da Bancíal S/A. - Crédito
Financiamento e Investimentos (doe .» este último no va�
101' de Cr$ 88.593,75 (oitenta e oito mil e quinhentos e no

vel}ta. e �res cr�eiros e setenta e cinco centavos), e pela
propna fínanceira aos 5/02/74, consoante comprova o in
cluso documento. 30: Que não obstante pagos e satisfeitos
a requerida, ainda não lhe entregou tais equipamentos
mesmo apos 5} decurso de 12 (doze) meses, nem tão pouco
deu suas razoes de porque não o fez ainda. Nestas condi

çõ�s� torna-se eviden�e direito liquido e certo do reqte , em
e�gIr que a p_:omovlda cumpra com sua .parte na obriga
çao, e como nao o fez, esgotados os meios suassór.i.os, vem

IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

Dom�ingo: is 7' e as 9 horas
A L

OFICINA DE ELETRICIDADE

Conserto d.e Dinemes - Arranques - Alternederes
inst.alação elétrica em geral. Todo e qualquer tipo de

eletrodoméstlecs.

Utilize os técnicos da Eletrocar � certifique-se da

capacidade dêles,

Rua Nereu Ramos 1061 ao lado do Bar Coloninha
GÁSPAR - sc

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

EM GASPAR

ABASTeçA SEU
CARRO NO

TEXACOPOSTO I

p. io

A G
v .que C

ARENSEL
a ta

•

13. Consulte o Pedr Zue ie 5

e ou

a ece
-

voce
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o Senado!' catarinense Evelásio Vieil'a na última sex

ta-feira em conversa com a reportagem da Gazeta do Val

le teceu alguns comentários sobre o badalado caso Moreno,
que culminou. com a cassação do senador Wilson Campos,

Quanto ao fato do Presídente,da República te!' feito

uso do AI 5, contr riando uma d emanação do próprio
Senado Federal, afirmou Lazinbo, que a maioria dos sena

dores já esperava pOI' essa determinação federal, caso hou

vesse absolvição por parte do Senado, Segundo o senador

blumenauense não deve o povo pensar que o Governo Fe

deral tenha com esta determinação desvalorizado a atua-

Colonos e motoristas
serão omen geados

Num elegante gesto de re

eonhecímento a classe dos
colonos e motoristas de nos

sa comunidade gasparense,
os formandos da la. turma
elos Cursos de Contabilidade
e Secretariado juntamente
com o Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Gaspar
estarão promovendo no pró
ximo dia 26 em nossa cida
de um sensacional baile que
deverá reunir as duas elas
.ses homenageadas, para um

congraçamento com o públi
co. Diversas são as solenida
des programadas para a re

ferida da ta, devendo-se sali-.
entar o início da churrasca
da para as 16 horas, Santa
Missa as 19 horas e finalmen
te o grandioso baile com a

nimação do Tropical Band
de Indaial, às 22 horas. To
dos os gasparenses estão sen

do convocauos a prestigiarem
o evento.

c [ V,_ A L I n C O r D o r o u extrafi no
Em Assembléia Geral ,Eixtraol'dinária, realizada na ci

dade de Chapecó, em data de 30 de junho último a CEVAL

Agl'O Industrial SIA inC01'llOl'OU a EXTRAFllN'O-ExtI1ação
e Refinação de Óleos Vegetais SIA radicada naquela cida

de, oportunídade em que seu Capital AutOlizado foi au

mentado para CrS 52.022.1..68,00, distribuído entre, apro
ximadamente 1.500' acionistas.

A CIEVAL, dado ao seu constante crescimento e agora
Incorporação definitiva da Extrafino passa a ser a maior
indústria do ramo, com capital nacíonaâ, entre as filiadas
ao Sindicato do Paraná.

Hoje a CEVAL torna-se uma grande e considerável
fonte de divisas, para o nosso pais, sendo que só neste ano

já exportou o seguinte:

Produto quantidade
Óleo 1,240
Farelo 18.000
Soja em Grão 4.000
TOTAL .... " ... ",

valor em USS
748,580,00'

2.482. COO,OIa
800.0013,00

3,730.580,G-0

Valor em 01'$
5,718.634,50
18.748,145,00
6.388, 135,80
30.844.914,30

Casamento próximo
No último dia 05 de julho aconteceu o noivado da sím

pática Dóris Beduschi, da nossa sociedade com O> jovem
José- Silvestre Dela Páscoa.

Aos noivos os votos de muitas telícídades e que em bre
Te seus sonhos sejam ·l'calizados.

( 5
cão do Senado, o que é necessário ser entendido por todos

tê o fato do Senado não haver reunido até a, da.'ta 00 j Iza
mente definitivo provas concretas para a condenação de

Wilson Campos. Existe isso sim a possibilidade do própri I

governo federal conseguido reunir maiores e mais concretas

provas que resultaram por isso na irremediável utilizaçâo:
do AI 5. E concluiu Lazinho: "para nós, como colegas, tor
nava-se difícil a condenação, mas o governo federal não

poderia abrir precedentes, Um abraço aos gasparenses e aos

meus amigos do Vale do Itajaí",

Festa Junína do Grupo Escolar Ivo D"Aquino

Data - Sábado dia 12-01-75
Local - Grupo Escolar Ivo D"Aquino

Atrações - Churrasco - Roda da Fortuna - Quentão -

Pinhão.

fiN/VERSf1R/OS
A GazetÇ.lítregistra nesta

semana os natalícios dos se

guintes assinantes:
Dia 07 - Regina dos San

tos e dia 10 - lbes Portela,

da Cevel, Pedro Mondini, da
Ceval e Márcia Lia Schmitz.
Aos aniversariantes desta se

mana ficam registrados os

votos de muitas felicidades.

er
o tradicional SaI' e Hotel Pregresso de nossa cidade a

gora está recebendo uma nova e dinâmica oríentação , Tra

ia-se do experimentado EIpidio Zuchi que tem procurado
acima d.e tudo conservar o seu costumeiro público bem co

mo conquistar novos clientes. É disso que Gaspar precisa,
dinamismo e disposição para vencer, sempre oferecendo o

melhor de si.

c
Próximo domingo dia 13

Curso de Orientação para
noivos no salão do Colégio
Normal Frei Godofredo. Ins

crtções na Farmácia Cata
rínense . O Curso tem uma

duração d es horas prolongan
do-se por todo o domingo,
inclusive com um churrasco
de confraternização entre os

participantes,

OS CO ntemp laoos na festa oe São Peoro
Na Festa do ultimo dia 29 dentre os diversos pre

mios oferecidos, destaque-se a contemplação dos se

guintes felizardos:
1. Um automóvel Brasília, para o Dr. J. Dobes

Filho, de Blumenau.
2. Um terneiro Nelore, para Wilson ou Gilson

Krauss, de Gaspar.
3. Um carrinho de chá para Maria Barhogen, de

Gaspar,
4. "Uma Bicicleta, piara Wanderlei Reis, de Blu

menau.

5. Uma Máquina de lavar roupa, para Dilva ..
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Da Historia- do
Esta data significa, realmente, muito para a vida e

conômica, social, pojitíca e administrativa de Gaspar
Seria avançar muito, dá-la corno a da fundação do pró

prio Municípie sim, porque esta, O' Inicio do povoamento e

da colonização do terrítôrío sobre que se estende a jurisdi�
ção de Gaspar, deve-se sem dúvida, ao espírito empreende
dor e operoso de Agostinho Alves Ramos que consideramos,
também O' verdadeiro fundador da cidade de Itajai, antes,
da lei W', Ih de 1835 que trouxe, para as margens de Ica

jaí, ao Iado de caboclos de litoJ.'lal, os éoíoncs alemães, in
corfomados cona as condições em que viviam na colonía de
SãO' Pedro de Alcântara.

Graas aos bons contatos
que temos mantido com o

Delegado do LBDF em SC,
Sr, Mauro Pinho Gomes, já
estivemos em São Joaquim
pessoalmente, contactando
com o chefe do Posto do IBDF

daquela cidade, Ernesto Wol
ffenbuettel .

.

O sr. Ernesto
nas atendeu com a máxima
cordialidade e só não fize
mos uma vísí ta preliminar ao
Parque Nacional da Pedra

Furada, devido ao pessimo
tempo reinante. O encontro

porém não foi inútil pois
trouxemos a promessa de
um pronto atendimento

quando de uma futura vísí

ta, desta feita acompanha-'
dos de todos os sócios inte
ressados.

Alceu Longo
Professor de Botânica e E

cologia da FURB

va Auto r 'ca�ora
Acaba de se instalar em Blumenau mais uma AutO' LO'·

cadora, que vem atender da melhor maneira possível lal e
xigência dos blumenauenses, uma vez que a cidade, apesar
da existência de mais duas, carece ainda- desse tipo de ser

viço dado a constante procura, quer por parte dO'S blume
nauenses, quer por parte dos turistas que chegam a cida
de Jardim. A Nova Auto Locadora RiO' Branco tem na sua

administração O' dinamismo de homens experimentados 110'

setor e que triunfarão na certa oferecendo O' melhor em

termos de Autô Locação:

A Auto Locadora Rio Branco Ltda está situada na-Rua
Nereu Ramos 61 ao lado da Varig', fone 22-14-90, Blumenau,

Munidpio Gasparde
Mas, data, realmen te, da lei 509 o ínícío �e �m movi

mente de unificacão de esforco dos cO'IO'nO's rfbertrihos, o

cupantes de Iotes
J

das margens ao médio Itajaí, nas ime

diações das confluências dos avisos d "água, que, seg-undo a
tradíão, foram dedicados aos tres reis magos Gaspar, Bel
chior e Baltazar, este último transformado hoje em Gas

par pequeno e pelos demais trfbutários desde a Velha até
O' da Ilhota no escopa de se fundar um núcleo ce�al, de

onde' seírradiassenn O' socrro da, fé, a {lliO'teção do poder
público, O'S beneííícíos da civilização. para todos O'S recantos
da região uberríma, que começava a ser desvlgfnada .

O Iocal, onde os es .Iorços de Schramm eoadjudadus pe
]05 de uma dezena mais4'de cO'IO'nOS! eatólicos, haviam Ievan

tado a capelinha de Belchior, era impróprio.
Maria Cecilia Polli 1K:t'etze-r

Professora licenciada

ORESTES QUERCIA VISITOU GASPAR
Na última sexta-feira o senador Paulista Orestes Quér

da esteve rapidamente em nossa cidade numa visita infor
mal à Prefeitura Municipal. O Senador paulista está em

Santa Catarina mais precisamente em Blumenau onde
'veio assistir ao enlace matrimonial do filho de Lazinho.
Quércia retorna 2a. feira a São Paulo,

G spa
Não constitui-se novidade

para os gasparenses o fato
de afirmarmos que a tradí
cional Gaspar Indústria Me

talúrgica, agora Cim Máqui
nas para Madeiras, no início
do ano de 75 chegou experi
mentar um ligeiro período
negativo de atividades. Re
cordem-se os gasparen es

que apesar disso tudo um

audacioso gTUpO de indus
triais e homens de negócios
de nossa comunidade houve

por bem adquirir o controle
acionário da referida Empre
sa. 'E agora, para satisfação
e orgulho dos gasparenses,
observa-se a Gim Máquinas
para Madeiras em fase de

franca expansão, concretíean
do venda e entrega de ma

quinário para as mais dis
tantes localidade, de nosso

Estado, bem como fora dele,
uma' vez que grande é o nú
mero de máquinas vendidas pa
ra o Estado do Paraná e Rio
Grande do Sul. Mas pode-se
perfeitamente entender-se o

significado des e crescimen
to, qual seja além da fabri

cação da consagrada Máqui
na de Serra Fita modelo ita
liano, a única ro Brasil, a

gora também fabricando t0.
do e qualquer tipo de máqui
nas para beneficiamento de
madeira.

•

FABRIOAl\"'TES DO XADREZ "IZA"

Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua r-. Leopoldo Schramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina

L agro indu��.rial s.a,
CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR se - BRASIL

BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASil INTEIRO.
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