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Na Tecidos a

de LilianBeleza Loura
Depois de magistrahnente representar Brusque

no concurso Miss Santa Catarin\lil 75, Lilian Heinig,
que aparece na foto, constitui-se hoje no principal e

mais solicitado cartão de visita da cidade dos tecidos.
Sem dúvida alguma, Wian deverá se constituir taro'
bém na maior atração das fesftivif;1ades da Semana di!!

Brusque, a partir do .próximo dia 26.

Líons Clube de
Émpossou Nova

Gaspar
Diretoria

Saiba como está composta! a nova diretoria do
Lions gasparense, 1endo na pág. 3.

8arracão merece mel�or
atentão

Constituindo-se numa das mais
Importan tes regiões do município de
Gaspar, não se concebe que a mesma

esteja semi-abandonada pelas autori
dades. A Gazeta comenta

I

o assunto
em Nossa Opinião, na pág': 3.

I-Encontro Arenista
Em Barracão, na chácara

de Nagib Baibierí realiza-se
neste sábado dia 1:2 o con

graçamento entre vereadores
arenistas de Gaspar e Blu
menau, comandados pelo de
putado Federal Abel 'Avíla
dos Santos e Deputado Esta
dual Aldo Pereira de Andra
de Como observadores do en

centro, presentes ainda vá
rios próceres políticos das
duas cidades, demonstrando
que o partido está em ação,
coordenando e articulando

.

seus planes de traba'ho com

vistas as elaições de 1973.

MaridO dá sua mulhfr fie
presente ao Vili&;�O

Este curioso fato foi registrado na II)
calidadc pernambucana -de Pírtbá. A Ga
zeta conta como foi ria página 1 f) •

PREFEITOS íJ>O l\'IDB

RiEUNEl\'1-S� EM BRUSQUE
Prefeitos emede-

bistas estiveram reuni-
dos no último dia 10 em Brus- , es

que. Diversos assun tos fo-
ram tratados na oportunida-
de. Além dos preféitos, tam
bém fízeram-se presen tes vá
rios deputados estaduais e

I federais do partido oposi cio-
nísta. Leia na pág. 12

A S'EMANA DE BRUSQUE
De 26 de julho a .:1 de agosto pró

ximo Brusque receberá você.
Pág.2.

,Parque Industrial da Ceva I, Modelo de Empresa a Favnr da Pram Jç ã a H U DIana !nft� ·al
De Incon-parável

popularidade entre
os gasparenses, co

nhecida por todo ca

tarinense e, hoje re

percutindo no exte

ríor, a Ceval - Agl"O
Indu trial S·A. de
senvolve-se assusta- .

doramente. As ex-.'·,·
portações deste exer �.� .. ""-,,..\a"""

cícío social em rela

ção ao
.

anterior l'e

gístraram um au

mento de 200%. E
. menor não é seu mo· •

vimento nó merca

do interno. Mas ri L-���1�7"-;�
Ceval não é só isso
Quem visita seu

parque industrial fi-
I

ca estarrecido: a be
leza dos eus jar
dins, ,ai suntuosida

. de e magnificencia
de suas construções;

I e quem sonda o am

biente cali vivido por
seus empregados e

'funcionários, perce-
be logo os benefícios que a Empresa presta a todos. (É um dos mais destacados e ga baritsdos do paí ). Esta o falando dAssist'ência Social ao trabalhador, citando inclu rve a Ceval como exemplo a ser i,:,i tado por outras enxp'r;S�nll�te setor. Nopágfna 11 desta' edição Daniel Theiss mos tra em texto muito bem elaborado, a pujança da Ceva) AgTO Indu.sh-ial S, A. marcodefinitivo na evolução industrial do 'Fsta do e do Pais.
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,. Em cumprimentô ao cronograma da rmpJàn.taçaó�dó
complexo industrial metalúrgico no Distrito Industrial de
Joinville o SIMESe S. A. - servícentro das Indústrias Me
talúrgicas de Santa Catarina - Contratou os serviços es

pecíalizados da competente firma Líndner Herwíg Shimizu
Arquitetos S ..C. para a elaboração do projeto definitivo da
,construção de .suas instalações industriais, com área cober-

,
.'

", -'-'ta' de 12.000"me�iós quadrados.
,

Ao ato de assinatura estiveram presentes o sr. Dr. ,Cel.
so Buschmann ladeado dos demais diretores do SIMESC srs.

Jamiro Wiest e Raul Zimmermann, bem como os arqurte
. tos srs. Rolf Augusto Herwig, Alfredo Lindner Jr. � o enge
nheiro Hugo Socher coordenador. das obraa.

'

Se ue
É muito grande ,a movimentação na cidade dos tecidos,

por parte da municipalidade, comércio e indústria em tor
no da realização dos festejos e se enidades programados pa
ra o período de 26 d ejulho até 4: de agosto próximo quando
deverá ser comemorada .,

A Semana de Brusque". Na pró-
xida edição da. Gazeta, detalhes mínimos sobre o eventoI

que obviamente deverá polarizar as atenções não só dos

brusquenses como de' todo o vale do Itajaí e mesmo do nos

so Estado. Aguardemos pois, se. á um sucesso.

EXPEnlENTE
GAZEITA DO VALE

Gte, Administrativo
DAl\TJLO GOMES
Gte. Comercial

SILVIO' RANGEL
Redação

Danilo Gomes e

Honorato Tomelin
Co]aboradores

Dr. PedI'o Madalena,
Dr. Lourival Santos,
Moacir GaJiane,
LlÚZ Fernando FolÍi e

Dario Descharnps.
Endereo:

Rua Aristiliano Ramos
Fone 22-16 - ex Postal 73

Gaspú - se
CGe - 8310'9.926/,0001-4
Propriedade da 'E1IT,lpresa IEditora Gazeta do Vale

C�unasca�a no Osvaloo ··Claudina
.

Com a presença costu-

�Ie,r� da turma que to

dos os sábados promove
churrascada, neste sába
do registrou-se o fato na

chácara do Osvaldo Clau-
"
dino, oportunidade em,
que os patréclnadcres fo
ram os srs. José B. da

Silva; Nelson Olinger, Fe
I'ix Schmitt e Maurico da
Cesta. Corno sempre o

motivo puro ,e simples da
churr.ascada foi: 'confra
ternizeção", uma grande.
,idéia, dig,a-se de passa-

" .

F r o, Emafer e Reflorestamento
Assuntos na Entrevista de FoDtana

gemo

o Secretário da Agr·cultura e Abastecimento, Victor Fontana, conce
deu entrevista coletiva à imprensa, na úlfima seme na, após seu regresso de
Brasíl'a, onde foi tratar de problemas relacionados com a implantação das'
empresas catarinenses ele Pesquisa Agr,opecuária, de Ass,ist.ência Técn.icã e
Extensão Rural e do Centro Nacional de Suínos, a ser .j,nst,al.ado em Concór
dia. Trat.ou também das interesses do Fundo de Es tírnulo à pr�Slutiyid�d,e e
do projeto de reflorestamente de pequenas propr iedades em Sant,a Cata
rine, que dever.á ser apl'cedo também .em outros es tados da féderação, por
recomendação :do Prie�dente d:a República.

GAZETA VALE
PORTA VOZ DOS INTERESSES GASPARENSES

ASSINATURAS E ANUNCIOS
Rua Arist.iliano Ramos - Ca ixa Postal 73 - Fone 2216

DO

AT "

o PRIMEIRO NOME EM CARTAZ NO ESTADO
Rua Itai,af 1691 - T�1. 22-1457 _. Blümehàú

- Painéis - Cartazes em Santa Catarina

"S

NO

DIA DO COLONO

E DO MOTORISTA
,

ED,IÇÀO ESPECIAL

DA GA'ZETA
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'" (;), :prédio'd�1..(Jolé�(;) Nor- da-casa, -qué o Ginásio de Es

mal·.Fre'i ; Gó(lofredo deverá portes, ·tambem estará encra

ser �ieiado no próxUno:mês vado·no solo' gasparense an

...u.. A" 'promessa' será eUmJI>ri tfs que alguns sonhadores
da, Dizem os mais chegados venham acordar-se.

II�
j -Osttratores e outras máquinas, {ia 'E"Stado,' tem acorda

do muita gente.muito- cedo. Él 6 serviço de' terraplanagem e

aterros no trecho entre a rua Frei Solano e São Pedro,' As

obras jlá estão sendo vistas com um pouco de reeelo por
muita gente. Principalmente o 'homem da casa verde. Pelo

visto a obra dó Estado (pont'e) será em breve inaugurada.
I I I

.

... .. to i ..

, ... IS� ·é· pecado -partãcípar das 'lutas na arena, deveria ser

lembrado o pecado .gTave segufnte, se não -me falha a .me�ó
ria, é com referência ao comer da carne de certos arumars- •.

/ I I

... O .hospital irá construir a 'terceira ala- Vamos corstri

buil'???
1//

mento .ao público gasparense.
Será mais uma "pequena" o

bra do Estado",

Segundo uma fofoca que
escutamos, deverá ser mon

"tado laboratório no Centro
de Saude local para atendi

III

.

A Secretaria da Saúde não desprezou, Gaspar .na cam

panha de vacinação contra à míningíte. Valios postos foram
'montados e muita gente foi vacina a.

�

I I /

Os nobres edis gasparen-' é justo ter diploma de ve

ses gostaram, a notinha saiu reador só para arrotar sardí

espelhando a verdade - Não nhas.

lions Clube de Gaspar
émpo' sou nova Hitetõiia
Em reunião festiva realizada no último dia 04 de julho,

o Lions Clube de Gaspar, empossou a sua nova diretoria que
irá reger os destinos desse clube deserviço na gestão Julho

75 à Julho '76 assim constituida: '

,

)

Presidente .. ,." " ",'
Laercio Jacob Moritz

Past, Presidente .. ".' ,."
Vidal Pamplona

1°. Vice-Presidente " " ... ' Mário César Deggau
2°. Vice-Presidente .. ""..

Silvio J. Zimmermann
3°, Vice-Presidente ."", .' Roi Edwin Schmalz

1°, Becsetárío , ' .. ' .,.,
Arno 'KJnuth

2°. Secretário , " , , .. , , , .' Hernani J. Pamplona
]0. Tesoureiro " ., "., ,.' Frederíco G, K�hn
2°, 'Tesoureiro " "",.',.,

Celso Silveira
Diretor Social " ."""", Leopoldo X, Franzoi

Diretor Administrador , , ..
Paulo Wehmuth

Vogais .. " "., ",' ... " José Aldo Pereira
Celso Spengler
Geraldo Freiberger
Evaristo F. Spengler

e:' "

'Pa_ina S

Opinião
, I

.
!El então a Gazeta do Val'c começou Ia crescer a e&tiva

mente funcionar como porta, voz dos interesses gasparenses.
E _çomo porta' voz que realmente tníeiou .a ser" ;Wrnou-se

fnâster a ma interferência direta llVS problemas que ceme

cáram a surgir. CO.ll1eç3;ralp e coilmnuam surgindo; Todos

�apem que para o erêscímento de uma com\tilli:âade como a

Bossa é necessário que muitos percalços Sé apresentem � ob

viamente a maioria d�les deve ser resolvido pelos põderes
publícos e como MÓ poderia 'deixar de ser o ,proble.ma que

apresentaremos � seguir merecerá sem duvida uma e.
cial atenção do poder público municipal ou. talvez do pro
prío governo do Estado, pois como se sahe mesmo não. es

tando com o domínio municipal o.par.tido da síbuaçãç, em

nossa cidade, 'não poderemos negar màíto tem conseguido
em prol dos Gasparenses,

I

-

f •

... / t .

r ,.� I , ",. .•

�- •

I
. , Beccrdem-se a c.on'Sittução do BOVO cQ[égio FlreÍ 6000-

Ifredo, conseguido graças a um es:fo.lfço do Diretório da Alte
nlaJ local, recordem-se a. provável. construção de um ginásio

I de Esportes ept. nossa cidade, e di,ga-se de· passagem muita·e I
muita coisa foi conseguida junto ao governo do Estado em

prol ida .comUJ)li_dad,� e isso. tedos ,nÓS teremos ,obri�ratoria
mente de reconhecer. Mas deixemos tudo isso de lado 'e va

mos ao assunto.
f i'

,., I Como um dos recantos-de.maior-projeção em nosso .mu

nicípio, convenhamos que o Bª-1'}.'a�ãb,merece U!P1@,ate.nr,ão
muito especial, príncípalmenje po.ll parte dá.municipalida
de .qu.i'�albemos 'não tem se furtado ao compm� o de a

tender aos anseios de todos os recantos carentes deste ou

daquele benefício municipal. E então dirão os senhores:.. A.
localidade de Barracão sempre ,foi ebm atendida.ios morade

res da.região utilizam-se díaríamente do servíço de ônibu:3!
em tnansito pela estrada principal.

,
, .

. ,

it claro que sim, mas saibam q-ue no Bárracâo só há

mesmo a.Estrada principal Gaspar-Brusque, pois- além .dela

as demais estradas existentes não oferecem condições quais
quer de trafegabtlídade.. Sabemos -que ;já é. pensamento de

Empresas de ônibus, colocarem. um ônibus especialmente
para atender o moradores do B!l'l'ràCão que querem- vir a

Gaspar ou Blúmenau, mas ocorre que semp-re que se pensou
nes ia idéia logo veio a pergunta: ônibus para quê? para os

passageiros empurrarem nas estradas estreitas e Iamàcen
tas do Barracão, Não queremos com isso dizer que a muni

cipalidade não está olhando pelos moradores do Barracão,

querem�s ísso sim é dizer que o Barracão, por tU?O que

representa para o nosso muníoipío, merece uma llllaÍ01.' a..

tencão, A par disso as Empresas de ônibus devem com. W'-
�

.

, gêncía providenciarem .a implantação de uma linha de

-I ônibus, para exclusivamente servil' aos moradores do Bar-

racão. Pensem bem....

A,}}VOG�O

érgio Edua do
OIA\B 1519

Bt.
•

roernig
Causas TIabalhistas - Cíveis - Penal

Administrativo - Falcncia - Concordata.
ESCRITÓRIO:

Rua XV de No embro 340 - 1° andar - Sala
10-7 - ®dif, Londrina
Blumenau - Santa Catarina

...
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i Cõn�lÍlt.õriQ�- Juridiéo,"" O'�Hilnual·�Çf'ãOf::-,'�-:D"'-o-:'M'- u·�-i�iJJ.,;o .::D8�G�aar!··,
\,

,�': '� :.; ',' � � IDt;:. �edro MíI<Iolen�.�a ,,:?gado ! I U 11 U II, ,fi i
,

Pj"
. Fioava .na extremídade

' ;posta. à :nai6;ila ?c:s lotes
, 'Iano O i relor de�: Gas pa r ocupados, lónge portanto, ,0105 colonos de riQ·abaJ'XO,

. Criada a freguesia, pensou-se logo em sediá-la mais

para o centro da zona povoada.Um "Plano Diretor' de cidade, quando visa aproveita
mento físico do solo e das construções, de .forma ordenada
e estética, tem que sugerir a observância de um complexo
de leis .específicas , Cabem aos Governos exigirem o fiel

, cumprimento das disposições legaís, pois, da omissão, pode
resultar o crescimento desordenado da cidade, uma vez que

, o próprio Plano se funda em normas [uridícas, intimamen
te ligadas aos fatos e interesses locais da coletívídade.

O "Plano Diretor" de Gaspar está em vias de estudos
acelerados. .4 Prefeitura acaba de receber, para opinar a

respeito, as seguintes peças do Plano:

a) regulamento de zoneamento;
b) regulamento de construções e edificações;
c) regulamento para o -asscntamento de máquinas

motores e equipamentos;
d) regulamento de licenciamento e fiscalização;
e) regulamen to do parcelamento da terra; e

f) lei de desenvolvimento urbano.
Na verdade, com um Plano de tamanha envergadura,

acarreta necessariamente restrições ao domínio, posse e u-

so de bens. Em principio, o proprietário fica impedido
de usar seus bens da forma como melhor lhe aprouver, daí
resultando certa revolta contra o poder público. Jean-Jac
ques Rousseau, em sua obra imortal, o "Contrato Social",
aborda o aspecto do homem e o Estado que, nas p�l'lvras
de .,Al. Machado Pauperio, Teoria Geral do Estado Fõrense
Rio, 1964, pág, 63:, assim enfoca a teoria: "A libe;dade, p�

, �'ém, que Rousseau prega é precisamente a faculdade que
cada um possui de fazer: prevalecer, sobre sua vontade "par
ticular", a sua "�ontade geral". Ser livre, é, assim, obede
cer ao corpo SOCIal. A obediência exercita-se, assim, não
com relação a um homem, mas com relação a um ser verda
deíramente impessoal, a vontade geral. Todos os homens
ao se reunirem para formar um corpo social, fazem-no sob
as mesmas condições e· sob a égide de iguais direitos. O
homem. transfere seu "eu' para a unidade comum do cor

po so�ial, passando a ser parte do todo coletivo. O povo,'
organizado em corpo, dotado de vontade geral, de que a lei

é expressa?" passa a ser.o soberano único, constituído pelo
pacto SOCIal. A soberania contunde-se, assim, com a 'Vonta
de geral e inalienável, indivisível, infalível e absoluta".

Prefeitura vai alienar em Concurência
pú�lica imóve is consi�fro�os excessos

Por determinação do prefeito Juarez Furtado, a Prefei
tura do Município de Lages baixou edital de concorrencia
pública para alienaçao de 51 imóveis considerados exces
sos pe cardo com a Lei Municíâal n. 168, de 29 de abril do
corrente exercícío. .

,

Dita lícitação, que se realizará dia 20 do corrente no

__

recinto da Biblioteca Pública. Municipal, situada à Praça Jo� ..
nasRamos, estabelece normas gerais de concorrência, for
m� de. p�ga:ment� e out�as disposições correspondentes, e
cujos imóveis estao localizados em várias ruas e bairros da

I cidade.

As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes
opacos e lacrados, as quais serão abertas dia 20 de julho
corrente às 14,30 horas na presença dos interessados, sendo
que a alienação será feita pela maior oferta, ficando estabe

lecido para todos os efeitos que cada proponente poderá ad

quirir somente um imóvel. Maiores informações sobre a

localização dos terrenos e outras poderão ser obtidas no De

partamento de Matedal da Prefeitura rios dias úteis.

José, Henrique Flores, grande Iatífundiário- da região
a quem o tylisconde de Taunay não faz boas referencias de
vido a sua desmedida ambíç.,o defendendo mais os próprios
interesses. que os da. Câmara de Itajaí, quebra lanças em

favor de Poço Grande onde era dono de vasta área de ter

ras, para sede da paróquia. Chego mesmo a dar um terre
no para a Igreja, oemitério e casa de pároco. A escritura
pública, que concretizou esse alva, foi por sinal, a primeira
que se lavrou em cartório que mal acabava de ser criado.

- Mas, levar a sede para Poço Grande, representaria, apenas
a inversão do problema.

.
.

Seria deixar os colonos de rio-acima longe demais da

freguesia. EI prevaleceu, então () ponto de vista de Schramm
e doscolonos de Belchior, que conseguira, do doutor Blume
nau, a doação do terreno em que, 186\7, foi construída a no

va capela, hoje substituída pela atual e imponente Matriz,
,um dos mai� belos e majestosos templos do Estado.

Maria Cecília Polli !Kretzer

Professora Licenciada

IENLACE
N-o próximo dia dezoito às dezoito horas e trinta minu

tos na Igreja São Pedro Apóstolo, ocorrerá a cerimônia re-

1igiosa do casamento � l\l!ARIA LETJiOlA POLI com CE-
SAR ROBER[l'O P'AMPLONA.

CURSOS NO SENAC
o Centro de Formação Profissional de Blumenau -

SENAC - leva ao conhecimento dos gasparenses, atraves
deste, que fará realizar durante o 2°. semestre de 1975 os

seguintes cursos:
'

Nome do Clu'SO Início Horário
Datilógrafo Matutino

04.08. '75 Vespertino
Nbturno
Matutino

lnicíação aos Servo Escritório 05. (}8. 75 Vespertino

Correspondência Comercíal
lNbturno

. 20.08.75 IV(espertino

Rel,Humanas no Trabalho
Matutino

19.08.75 Vespertino
Manicura

.MDturno
J 1. 08.75, Vespertino

Hecepcionistade Hospital 18.08.75
Noturno
VespertinoAuxiliar de Pessoal 12.081.75 Noturno

�ara as inscrições dos cursos, a secretaria funcion
. d

8.00 as 19,300 horas, na Avenida Brasil 630 _ Ponta � as

da. -NOsso teelfone é 22--0075.
' a gu-

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



.. '

(
. ,

.
� .

1)omin9�, 13/oi/1975 "áfina 3GAZe-TA DO VALE

I

C.ia.Fatos,
•

Gente &
, ÇEJ:IfP�. j� en�reg�u ao p.r���ito Osv��� �ehn�ider l)��t-: do �la,n? pirefur de G,�s)Rlr. 9 empreendimento es

\a s,�npo l:e'ahz��o cop. a coope��.ç�o,da �s��cfaçao .do,s_ Mun�dlpIl0� �Q �edio> Va.le do 1t�J�l (�1\,�, que s��p.:re.. �e.
manif.estoul e�é�plar em seus tí'flllallios técnícos . 9, �)�no 1}rretor de Gaspar, urna vez �pr()V'ado através de LeI N1U,llJ,C1�
pll;l, d�râ CO�d:iço�,� �eai� pa�à ti;ma á(bfi�njs't'�aç�9 f�n�alda �m príorídades. �1_ como 1�s pri?tld.ade,s e�ige�, vultosas
qu')àntJas - L..�_o e, em\pt:esturtos, - elas serao oóncedídàs , justamente por causa do Pfano , O�va'Ldo Schneider, o pre
(ei,to �o� gas'p:àl�l)s'CSl, apoiita aÍgumas das p'ri'priü,ades:' sistema. de esgotos pluviais e sanitáríes; ofiras de pavi.men;tla!Çã:.,
e il�m��,açãol p�"1i,c�? �o�6vj,áriã; es�r.� liá$ca, n,o B�irro, Bela V�a:. Sobre esta últãma, t;te� é bo.m d�curtrlf: o bairro,
cresceu, cresc� e Qre�cera - e somente IW estágio atual de crescimento percebe-se ai riecéssidade Imediata de um cen

tro de educação de l° Grau.
•

.' J ,: ' I

I I I I I I

Um gasparense de desta
que dentro da FURB em Blú
menau: Professor Luis Car-

los Schmitz . Coordenador do
Laboratório de Línguas, em

nossa: 'casa regional de' ensí-

no superior, vem desenvol
vendo um trabalho organiza
do e produtivo na expansão
da ensino de línguas éstran
geiras (álemão, frances 'e in

gles) . ,Responsável pela íns
talação de todo _0 maquiÍlá
Tio do laboratório, bem como

de grande parte dos cursos

que aí� funcionam, acaba de
organizar, com seus colegas
de magistério uma

..

Semana
de Contatos com Línguas, e

Civilizações Estrangeiras",
para 400 crianças dos edu
candários Pedro II e Macha-

do de Assis. Sua' tese: de
monstrar que é preciso infor
mar às crianças sobre a cul
tura, utilidade, civílízacâo e

língua, antes de escolherem
a Lír:gua Elstratngeira, que
vão cursar a paríiri' da êa , sé
rie, Luis Carlos explora na

li'URB o que se começou no

Colégio Normal Frei Godo
�redo em Gaspar: dar aos es

t.udantes a oportunidade de
escolher entre duas ou várias
.Iinguas. Condição básica pa
ra uma aprendizagem mais
adequada ao gosto de cada
índtvíduo .

I I I

Um comentário de encomenda: sobre a Sociedade Re
creativa e Cultural Alvorada. Há sócios 'descontentes com, a
atual situação da Socied,ad�, As queixas são as mais gene
rallzadas e específícadas: péssimo atendimento no bar;
mau atendimento durante os bailes, a casa virou centro de

jogatina e bebedeira; enfim, o Alvorada [á se tornou um

Crepúsculo. As queixas não são dírtgidas à Diretoria em

si mesma: elas são feitas. contra a própria organização da
sociedade: Uma sugestão: não acham que está na hora de
rever os estatutos? modificá-los? aperfeiçoá-los? Eh.contrar
uma rórmula de renovar o casarão, por

.. dentro" e por
..

fo
ra'? Está registrado,

..-

I I I III

RAPIDA:S: Prefeitura Municipal de Gaspar desembolsou 250 mil cruzeiros em desaprcprlações nesta metade de
1975: para as obras do desvio rua SC-23 o terreno do novo Colégio Frei Godofredo . Gastou mais 50 mil cruzeiros em

combustível para as obras de infraestrutura no terreno do mesmo Colégio, Por falar nele, segunda-feira, começam as

obnas de construção por parte do Governo Estadual ::: Provérbio popular: "Os pais comeram ervas amargas e os den
tes dos filhos ficaram' Irritadôs". ::: Hoje, dia 13, a eleição para a éomposição dos novos diretórios municípaís da A,l'eDta
e do MDB. Às 17 honas, os novos diretórios eleitos escolhem as suas comíssões executivas. No MDB, Henrique Descham
ps continuará COlr..O presidente Na Arena, não se sabe o que acontecerá ::: Sobre o provérbio acima, o comenüário do
Profeta Ezequiel 18,�: "Por minha vida, diz o Sen110l', não quero que se repdta }Jor mais tempo este provérbio em Israel"
::: Dia 17, às 19 horas estarão se confraternieando os professores, funcionários, serventes e direção do Co]ég'io Normal
Fl'ei Godofredo A 'fest!l, terá, agrade�i�entos a Deus mús!��, <:h.opp, dan,�a: " E qu�m va'i pagar? Ó Estado? De jeiftot
nenhum; professor nunca copra de mnguem, PAGA::: Vocêjá visitou a Biblioteca Publica D. nlniel Hostins? Então
vai lá" ::: Hoje é dia de surpresas: por causa delas, amanh ã haverá choro e Tanger de dentes ::: Dia 19 de outubro'
é a data marcada, para a Celebração da Crisma em Gaspar. A Informação é de Dom Gregório, bispo diocesano, As 8,3Ó
horas na Matriz: e, às Iühoras, na capela de Belchior Baixo ::: Frase para esta) semana: "Se o galo cantar; é porque a

galinha vai ponhar" (popular},

grama, dia 19 sábado as 19' horas-início das festividades
co� Roda da Fortuna, �ingo, Casa do Porquinho, Rifas,
alem de ChlUorasco, Espetinho, Quentão, Café e outras atra
ções mais A 21 horas será acesa uma gigante ca fogueira.
,Já para o dia 20 acontecerá o reinicio dos festejos externo� ,.

d t
_ ,

com as mais vana as a raçoes, que se prolongarão durante
todo o dia, Haverá música no local da festa�

A A R D Canarirrhos estará promovendo nos próxi-
mos dias 19 e 20 de julho uma GI'ande Festa Populal', qUlaiD.- Todos estão sendo convidados portanto a prestigiaI' a

do diversas festividades.e atl'ações sel'ão, ofel'ecidas a todos Gl'ande Festa Popular da A.R.D Canarinhos na R'u.a PI'e-
os g-aspal'enses que lá comparecerem Destaque-se no pro- {_cito Leopoldo Sch.ramm em Gaspar ,

,----

r

�n

de atualizaçãointensivo em lingua. portuguesaI.cufso
A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do Vale do

Itajaí estará promovendo no pel'iodo de �1 a_26 de _julhO
próximo o seu 10 Curso Intenslvo de At4ahzaçao em Lmg�,a
Portuguesa. Dentre os dive::sos temas constantes do cu:n-
cuIa, destaque-se: Introduçao. �,(: _ Pro,c�s�o da Comu�lCa
ção Humana; Or�ograHa:, e dm.sa.0 sllablCa; a?�nt,:-açao. e
as inovações da leI 5. 76�; ,Emprego do acento gl�ve� a CI!l
se' Estrutura e formaçao de pal�vr�s; Concordancla no

minal' COlíJ..CO'ridânc;ia' verba:l; Regêncla Verbal e Fundamen ..

tos d� Análise Sintática,
_

O Cl!lrso desde já. ·começa a despertar, a atençao d.a

grande maioria dos universitálios, pelo fato de ser minis-

trado pelo consagrado Professor José ÜDmes Neto da Uni
versidade Federal de Santa Catarina e da Faculdade de Fi
losofia Ciências e Letras do Vale do Itajaí e pelo professor
Querino A, Flach, da Universidade Federal de Santa Cata
rína e da Faculdade de Filosofia CiAncias e Letras do. Va
le do ItajaL

, .

Aos participantes do re�erido curso será conferido Cer
tIflcado para aqueles que tiverem frequência igualou su
perior a 75% <:!-a� aulas _mín,isil:ad�s, sendo que após o es
tudo de cada toplCO, serao dlstnbUldas apostilas referente
aos assuntos abordados. S

/
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GAZETA DO VALE

Para .0 inverno ·.que chegou
lOJA GASP ARENSE

.

Página 6

.JUIZO DE DIREITO DA COMARCA IljE GASPARI-
SANTiA CATARINA

EDITA�,DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 P'�S
O Doutor Fúlvio Pretti, Juiz de Direito da Comarca· de Gas

par, Estado de Santa Catarina; na fo�ma da lei, etc. .. ;

:F1AZ 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 ANGiÉLIC,A SIMóES DE MIRANDA e �NTO
NIO MACHADO' VIEIRA, que se encontram em lugar in-I
certo e não sabido, que por parte de LAMINADOG TIMBÓ

I

LTQA., foram apresentadas a este juizo as pet�çôes
.

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

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

sede em Timbó a rua Marechal Floriano Peixoto n? 292,
I com CGC 'no 86.378.19'7/001, por seu procurador e advo

gado infra assinado, instrumento junto, inscrito na OAB
1 n? 3.753, CIC n? 001. 015.759/04, com escritórios na rua
, )XV de Novembro n? 270, 8a. andar, cjs. 808/815, onde re

cebe notificações e Intimações vem aforar a presente. A

ção Condenatória de Prestação de Entrega de Coisa Certa,
,

Cumulada com Perdas e Danos, contra Ferrosul Industria

Metalúrgica pessoa jurídica de direito provado com sede
a Rodovia Jorge Lacerda. tK 7, Gaspar S. C . , 'EJscritóríos na

I 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 f'actícos seguintes: lOQue o

requerente, adquiriu na requerida os equipamentos seguín
tes: "Tres serra Fita GIM equipado com motor de 10 HP,
fita de 4 polegadas, duas velocidades, conforme nota fiscal

1 nr 155 da firma Ferrosul Industrial Metalúrgica'. 2° Que
tais equipamentos no valor de CrS 60.000,00 (sessenta mil
cruzeiros), foram pagos à requeridas, partes com

.... r:ecursos
1 próprios e parte com recurso da Bancíal S/A. - Crédito
I· •

'

Fínancíamento e Investimentos (doc.) este último no va-
lor de Cr$ 88.593,75 (oitenta e. oito mil e quinhentos e no

,

venta e tres cruzeiros e setenta e cinco centavos), e pela
própria financeira aos 5/02/74, consoante comprova o in-

1 cluso documento. 3°: Que não obstante pagos e satisfeitos
a requerida, ainda não lhe entregou tais equipamentos
mesmo após o decurso de 12 (doze) meses, nem tão pouco
deu suas razões de porque não o fez ainda. Nestas condi
ções, torna-se evidente direito liquido e certo do reqte. em

e�gir que a p:omovida cumpra com sua parte na obriga
çao, e como nao o fez, esgotados' os meios suassórios, vem

ELETROCAR. LTDA.
OFI·CINA DE ELETRICIDADE

Conserto de-Dinamos - Arranques - Alternadores
Inst.alação elétrica em geral. Todo e qualquer tipo de

eletrcdomésfiecs.

Utilize os técnicos da Eletrocar e certifique-se da

capacidade dêles,

Rua Nereu Ramos 1061 ao lado do Bar Coloninha
GASPAR se

'I

------':

r

e sua família. Consulte o

aquece vecê

Pedro Zuchi

II

• �
J

-
.

.cr do para ciw,C::lO
requerer seja expedido competente :naz: a

te leo'al c �no
da requerida, na pessoa d� seu. repI€Sentan �ntrc()·;:t e

ndereço inicialmente descnto, para q�e faça.j' �'" -;:, .:trc
no endereço inicialmente descrito, pal� que

.

.La

'tão' contes
ga dos equipamentos, objeto do avençado. ou �n

tr'es a dos
te querendo para a final se ver condenado a en. j .

equipamentos, acrescidos das custas do. processo, I? ;�llZ;�
cão pelas despesas de. viagem que se fizer, honoran

d
advogados em 20% sobre o valor do contrato, perdas. a-o

nos e lucros cessantes e demais verbas que �er OrIgem, tu�·
. forma da lei. Protesta em sendo necesSa!lOS, :pela pr�
ção de todas as provas em direito _permitidas taís como:. a)
Depoimentos pessoal do representante legal da requ�Il.da�:
penas de lei, b) Testemunha; c) documental; d) penclal.'.
e) Vistorias e deligêncías , Dá-se à presente o .valor �e" Cr$'
500,00 (quinhentos cruzexost, para fins e efeItos regula
res. N. Termos. Pede Dererímento Curitiba para Gaspar,.
5 de junho de 1975. p.p. (as) Davi Deutsche� .. "''''PETI
CÃO DE FLS. 11: '·'''Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Va

ra Cível da Comarca de Gaspar. AUTOS N� 1.11/75. Ação i

Condenatória de Prestação de Er..trega de coisa cer.ta Reqte.
Laminados Timbó Ltda. Rqdo. Ferrosul Industnal Me�a
Iurgíca. Afirma Autora, por seu procurador e advogado m

fra assinado, nos autos acima descritos, VeITI respeitosamen
te diante de Vossa Excelência, para em atendimento ao. r.
despacho de fIs., requerer, a vista da certidão do sr . Ofi
cial de Justiça e do contrato Social da Rqda., cuja xerox

vai anexa, seja expedido o competente edital para citação
da Requerida, na .pessoa de seus representantes Iegaís 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 ,

n" .. DESPACHO: """eite-se, por edital, na for
ma dai lei. 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 �idade de Gaspar, aos trinta dias do mes de ju
nho de mil novecentos e setenta e cinco. Eu, Eulina Lade
wíg Silveira, iEJscri�'ã, o escreví.

Gaspar, 30 de junho de 19'75.

Fúlvio Prettt
Juiz de Direito

'IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

,

HORÁRIO DE MISSAS
Sábado: às 19 heras

Domlingo: às 7 e as 9 horas
,

c

I
EM GASPAR

ABASTEÇA SEU
CARRO NO

POSTO TEXACO
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. U�\�:braç� ao Mazínho Beduschi , Bom papo e grande
praça

'" Voce que resíde em Gaspar.rtambém pode parti
c:par dos cursos que ó SE'NAC promove em Blumenau . É
so procurar a secretaria da Escola' .,;,,;, *' Professor Juliano
Fisicultor �o Palmeiras, sai d� clube, criticando o presi� I

d.ente Barbierí , Vamos aguardar o pronunciamento do Pre
sídente Palmeirense * ,;,,, Juventus da Itália, não deu uma

d�ntro no B!'asil. Perdeu os 3 jogos que realizou ,;,,;, * O téc
meo, Brandao, deixou o Palmeiras SP; para se dedicar ex
clusívaments a Seleção Brasileira Je Futebol ,;,�, * As audi
ências do Governador IK'.onder Reis e do Vice Marcos Bue
chler serão agora as segundas e quartas-feiras ,;":' * Dirigin
do, todo o cuidado é pouco, A bruxa anda solta ,;,,;,,;, O Con
curso'Operário Padrão, terá inscrição a partir do dia 15, em
todo o pais ':"�':' Diversos setores, da Prefeitura juntamente
com as associações e entidades, vêm program�ndo a gran
de série de atrações que farão.parte dos festejos da Sema�
na de Brusque, que este ano será realizada no período de
26 deste mes a 4 de agosto próximo *':";, O assassinato do

( MIAG)
Presidente John Eennedy foi obra de 15 cubanos e norte
amerícanos que consideravam que havia traído a causa an

tícastrísta, ao comprometer-se a não invadir Cuba, infor
mou o jornal romano "II Messaggero *,;,,;, JacqueHne onas
sis inaugurou no dia 9 deste, na Vila Jonica, na Grécia, a
campamento da juventude da Igreja Ortodoxa das Amérí
cas do Sul e do Norte, uma sala 'dedicada a seu falecido
marido Aristóteles Onassís ,:,,;,,� Críancas da Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais - AFIÃIEJ de Blumenau, du
rante tres dias, pintaram, desenhos, slogans e outros num.

tapume erguido junto a área ocupada durante anos pela
Casa Hoepecke *,;,,;, Clube Soroptimista tem nova diretoria
para o período 1975/77, Presidente Juta Paul - Past Presi
dent Jamíle Hartrnann - 1 o vice-presidente Anneliese Mis
chur - 2° vice Presidente Maria Edítla Poerner - 10 secretá
ria Hercília Lemke - Secretária de .Atas Nilsa Jacobsen - 1°

tesoureira Ilse Prefeíte *** Um grande abraço ao amigo
Aurélio Sada e Zico Zímmermann

. Qrandes Praça ':: ,;, *

e
•

.

19

Huerona
Terylene Covilhã.. .... . ..... de

Tergal Lençol L. 2.,20 .. . . . . ..

"

...
"

Veludo 1.50 de Larg. . .

Tergal Gabardine .. �.........

"

Camurç� Covilhã .. ..

"

Tweecl pura Lã . - . . ..

"

Tergal Jakard .. " .. ..

"

Tergal Linha D'água .. .

' "

Cambraia 1/2 Estação .... .. ..

"

Casimira Principe de Gales ..

"

Tergal Covilhã Listrado ..

"

"

Brim Sport .

Polyester Nova América ., ..

"

Tergal Dropgal 30 Cores "

Tweed Xadrex p/Paletó
"

. "

Te:rgal Nova Ameríca . .

•

I
• ,.,.,

aça

ersfiel
88,00
43,00
108,00
72,00
140,00
96,00
24,00
76,60
62,00
140,00
53,00
.,�O,OO
18,00
41,00
96,00
39,00

pOli" 34,60
'" 30,40
.11 18,40
II

49,60�
. ,

II

96,00
II

60,20
II

14,40
II

313,00
II

26,00
18

96,00
#I

38,40
II

10,80
II

11,20
II

28,80
" ,

68,.80
II

27,20

Mais 30.000 R,etalhos
-

pI Calças, Saias, Vestido e Bermudesa partir de, Cr$ 20,00

CR5f15 HUDDERSFIELD
Em Tecidos a Elegância Personalizada

Ru.a 15 de Nov,embro, �14/518 - Fone 22-4591 ,BLUMENAU-SC

Grande sortimento de Tergal para uniformes a preço de fábrica ..

Para revendedores temes preços especiais.
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JUI'ZO DE DIREITO DA OOMARCA I;;E GASPAR -

I SAN'I1A. CATARINA
·EDITAL D'E CITAÇÃO coM e PRAZO DE 20 DIAS
o Doutor Fúlvio Pretti, Juiz de Direito da Comarca de Gas

par, :&tado de Santa Catarina, na forma da lei, etc: ..
FtAlZ SABER a F.ERRQSUL lNlE>USTRrAt MEITALURG1GA
com sede' a Rodovia Jorge Lacerda, -km 7, na pessoa de seus

representantes legais LVCAS CO�J;ZEcI\ D� �RANDA N�_'
'I16 M,ARI.A ANGÉLICA SIM(>lEiS DE MTRANDA e .A:.NTO�
NI6 MACHJ\DO VIEIRA, que se encontram em lugar in
certó é nãó sabido, que por parte de �IBÉRIO ST0lrF, foi
apresentada: a este Juizo, a petição do seguinte t.eor: ,,""

EXmo. SSl'. Dr. Juiz dê Direito da Vara Cível da Comarca
dê �asp'at' se. Tibério Soolf} brasileiro, casado, do comér
cio e industrial, residente é domiciliado em Timbó-SC, Rua
Mal. Floriano nO 292, elC. n? 00611875g representado pe
lo' procurador que esta subscreve, instrumento junto, ins
críto na O.f\B �R. n? 3

.. 753\, CIÇ n? 001. 0f.5 .'759/04, com
escritóríos na Rua XV de Novembro; n? 270, 8° andar, CJS,
808/815, 'fE1. 22.5017, onde recebe notificações e intima

ções, vem aforar a presente 'Ação Condenatória de Presta

ção de Entrega de Coisa Certa, cumulada com perdas e dar

nós, contra FERijOISUL INDUSTRIA lVIETALUl}GI.CA,
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 Cód'go Comercial
e 863 e seguintes do Código Civil � demais aplicáveis a es

pécie, e pressupostos tactícos seguintes: Primeiro - Que o

Rqte. adquiriu da Rqda. 0.8 equipamentos seguintes: "Um
'torno desfolhador de madeira marca Boeri'ng, com 1,80
mts. de largura, equipado com motor de 40 HP 220/3'310 W
(novo)". Duas serras de Fitas para aproveitamento de ma
deira, volante 90, equipadas com motor 10 HP 220 /380 W".
2° Que tais equipamentos no valor de Cr$ 22fi:!,íaJOO,00 <du
zentos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros) foram

pagos à Rqda , parte com recursos próprios e parte com re

cursos da Bancíal S/A - Crédito, Financiamento e Investi
mentos (doc 2>, este último no valer de Cr$ 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
(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 o fez, esgotados
os meios suassorios, vem requerer seja expedido competen
te mandado para citação da Rqda., na pessoa de seu repre
sentante: legal e no endereço inicialmente descrit-o, 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 fizer,
honorártos 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 pe soal do Representante leg..,l
da Rqda., penas de Ieí ; b Testemunha; c) Documental; d)
Pericial; e) Vistorias e deligencías: 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
ritiba à Gaspar SC. Em 04, de Junho ele 1975. (as) Davi
Deutscher. "''''. PETIÇÃO DE FLS. 13: ''''·1E!xmO. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Vara Cível. na Comarca de Gaspar, AU
TOS N°. 110/'15, Ação condenatória de Prestação de Entre
ga de Coisa Certa. Rqte. Tibério. Stolf. Rqdo. Ferrosul
Industriá Metalurgica. O Requerente, por seu procurador
e advogado infra assinado, nos autos acima descritos, vem

. respeitosamente diante de Vossa Excelência, para em a

tendimento ao r. despacho de fls. RElQUE:R. A ExpeGlição
do competente edital, para efeito de fazer citar a Rlqda.
na pessoa de seus representantes legais. LUCAS CORREA
DE, -MIRJAINDA NETO, MARIA AlNlGÊLICA SP/(õlElS DE

MIRANDA e ANTOmO MACHADO VIEIRA, em razão do

contido na certidão do meirinho deste juízo, e do contrato

Social da Rqda. cuja cópia xerox vai anexa. P .E. Deferi

mento. Curitiba, 23 de [unho (l,e 1:(975. p.p. I(as) Davi

Deutscher. ''''''DESPACHO:"" ,. Cite-se, pOI' edital, na for

ma da lei. Em 27.6.75. (as) Flúlvio Prettí . Juiz de Direi-

00.- ""-Cientes os néqueridos que se não co:ntJ.e.!?tarem � fei...

tó dentro do praZO' ,tegali,' se presumirão acei,�s. peíos .me�
mos- os tatos €dntra eieS'alega;d�3-. Dado e �do ·nest.a <:ídade de Gaspae, aos triJ?�a dias do mês de, junho de mr

novecentos e setenta e cínco ,

Eu, (]Du1ina Ladewig SillVeira), escrivã, o escrevi.

G�par, 39 de- junho de 1975.

FWflO Pretti:

Juiz de Direito

JUIZO DE n·IRElTO DAI COMA.RVA DE GASPAR - SC�
f 1 .. .'

EDITAL

DE I,NTIMAÇAO COM O I?RAZO DE %0 D],AS
.' .

o Doutor Fúlvio. Pretti, Juiz de Direito da Comarca de. d
Gaspar, iEts.tado de Santa Catarina, 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 , 41/74
vinda da Comarca de Itajaí, extraida dos autos da Acão
de Execução que lhe move Milton Benites, foi penhorado o

seguinte: "� i.mportância 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 Ação Executiva de n? 67/72, movida pelo Banco
do Estado de Santa Catarina S/A contra Artur Rudolfo
Henriqll:e. A importância penhorado está depositada em
conta VInculada. ao .Juízo de Direito desta Comarca"?" !A
pós a intimação, terá este dez dias para querendo embar
g�r. Dado e p3:ssado nesta cidade de Gaspar, ao primeiro
dia do mes de Julho de mil novecentos e setenta e eínco,

,

Eu, Eulina Ladewig Silveira), Escrivã, o escreví.

Gaspar, 10. de julho de 1975.

Fúlvio Prettí

Juiz de Direito

fdifal· tom '0' falO e. 2.0� d'ias
Edi�� de Praça - Ex:trat:o (art. 687 do Código de Pro

cesso Cl�l) Venda em primerra praça - dia 16 de julho
.de 19)]5, as 10 horas. Valor da. avaliação ou superior.

Venda em za, praça - dia 29 de julho de 1975, às 10
horas (a quem mais der). Local Átrio do Forum si
to no prédio da Prefeitura Municipal, à Praça Getúlio Var
gas - Gaspar ,SC� .. Processo: Processo de ExeCllCão
43/74 movida porival de Souza contra Osvaldo Brehmer e
Alcides Brehrilér:'

..

Bens: "Um' terreno sito no lucrar
�rraial nestemtmicípio,' C0m a área de 329.030 m2 ('tre
z�ntos e vinte e nove mil e trinta metros quadrados), Iirni
tándo-se ao norte com os adquirentes, ao sul com Rereilio
Oscar,Deeke, Dr. Nielz Deeke e Dr. Carl Heinz Peters e a:
Leste, com terras da transmitente: registrado no Regjstrode Imóveis desta Comarca no livro 3-H, às fls. 94 sob nO
14,324. Obs. O terreno acima descrito acha-se com reserva
de usufruto a favor de Germano Brehrner, inscrito no Re
gístro de �ó_vei� desta Comarca no. livro 4-A,-sob nO 1339. '

Valor da avaãíação: Cr$ 6.586,@0 (seís mil, quinhentos e oi
tenta e seis cruseíros) .

Gaspar, 15 de maio de 1975.

João Paulo Pasquali

Juiz Substituto em exerc,
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. Arvort Sim�olD �e. Santa "Catarina
!
I

1 Co� _satisfaçã? .constatamos que em 74, um anos após
;sua eleição co�o .árvore-símboto de SC., a Imbuía já era.
aceita em muitas cidades 'de nosso Éstado: No dia da árvo
re, solenidades marcaram c plantio da Imbuía não só em

algumas cidades do interior, mas também na capital, onde
no horto do JBDF, um representante do Sr. Governador
plantou um' exemplar . .A·;Imbuía assim como -o .Pínheíro
do-Paraná e. tantas outras valiosas essências natívás de sc.
está sofrendo voraz extração. Sua elevação à árvore-símbo
lo de nosso Estado é mais um motivo para que se cuide de
sua preservação.
,

Alceu Longo

Professor de Botanica e Ecologia da FURE

Notícias �a Junta �o Scrvi�o Militar
Cidadão gasparense encaminhou requerimento no qual

,soü'Cital que seja "eximido" da prestação do. Serviço Militar
,

por convicção religiosa.

Segundo nos informou o Seáetario da JSM. de Gas
par, o cidadão Jan Victor Rosa com amparo legal no RLSM.

requereu sua dispensa da prestação do Serv.iço Militar
inicial por convicção religiosa, o qual se encontra tramitan
do legalmente nos orgãos representativos do Ministério do
Exército, e que se deferido o mesmo perderá seus direitos

políticos na forma da Lei, conforme prescreve o artigo 153,
� 2. e 6. comoínado com o artigo 149, § 1. alínea b), da Cons

títuícão da República Federativa do Brasil (Emenda. Cons
titucional n. 1, de 1'7 de outubro de 1969).

Luiz Fernando PoliJ.

'Secret. da JSM.

ri n I
,

versarIas

A Gazeta registra, os natalicios dos seguintes leitores
na procsima semana: Erotides da Silva, dia 19 de [ulho, João
A. de Andrade, da Ceval. Valmor Pamplona, da Ceval e Sil
vana Borges, da Ceval. Aos aniversariantes os votos de fe
liCidades.

II

I, Sie�frie� We�rnut�
fá�rica �e (s�na�rias e Móveis

�e ferroII

RUA ITAJAI, 607 - Fone 2271-- GASPAR - se

i.

- , �

câmara Múni(ipal de
.' �.

.

�

aspar
-:

Esteve reunida na última terca-Ieíra a Câmara Muni

cipal de Gaspar, oportunidade em
�

que diversos assuntos de
interesse dlal comunidade gasparense foram debatidos.. Con
duziram os trahalhos legislativos o vereador Henrique Des

champs Vice presidente em exercício pleno da Presidencía e

o Vereador Celso Huber 1. Secretário. Presentes ainda os

vereadores Alfonso Theiss, Arnoldo Henrique Zimermarm,
Osmar Melato, Rlogél'io J. Olinger e Silvio n. Dagnoni,

/ / /

PUBLICACÃO NiAl GAZE- readores a. publicação do se-

I TA - O Vei:eador Arnaldo manárío a Gazeta do Vale,
Henrique Zimmermann a- de todos os aros relativos as

,presen.tou propostção para reuniões semanais daquela
que fosse autorizada oficial- casa,
mente pela Câmara de Ve- �

i / /

SUBVENÇÃO' PAiRlA A IGREJA ASSEMBLEIA DE
DEUS - O véreador Celso Huber apresentou preposição à

ICâmara, solicitando' providências do Executivo Munic.ipal
para incluir no orçamento para o Exercioio de 1976, de sub

venção social pi,CQ_ a Igreja Asssembléia de Deus de nossa

cidade.

1//

ENGlEWHOS DE FARI
NHA ISENTOS DE IMPOS
TOS - O Vereador Henri
que Deschamps solicitou a.o

Executívo que envie projeto
de lei à Câmara de Verea-

dores no sentido de isentar
do pagamento de todos os iro

'

postos municipais os Enge
nhos de Farinha de nosso

município.

MELHORlAMENTOS PARA A ESTRADA 'nE BlE!LCmOR
ALTO - -o vereador Alfonso Theis solicitou na Câmara
providências no sentido, de executar com urgência a maca

damização e patrolamento na estrada Geral de Belcríor A!
to, dada as precárias condições da mesma.

.

nencia de cair, bem como a

presentou outra indicação
no sentido de macadamizar
f. patrolar as estradas de Gas

par Grande e Gamba, por se
encontrarem em péssimas
condições de tráfego.

GASPARINHO, GASPAR
GR:A.NIm E GARUBA - O
vereador Silvio Dagnoni a

presentou indicação no sen

tido de consertar a ponte
existente próxima à, residên
cia do Sr. Leo Vilber, no Gas
parinho :.Quadro" face a imi-

I'

II

I'

A ULTIMA reunião da câmara finalizou com pronun
ciamentos dos Vereadores Arnoldo Henrique Zimcl'mann
Celso Huber, congratulatóríos ao Jornal AI Gazeta do Vale,
pela matéría publicada na sua última edição alertando os

vereadores quanto à responsabilidade assumida perante
toda a Comunidade Gasparense em bem repl·esen1lá.-Ia na
Clasa.

Como sempre todas as reunlções da Câmara são se
eretaríadas pelo eficiente l\'lbUllicio Cesar Deggau.
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GAZETA DO VALE

,

,
• (, .J,' .,

'.

O AutomqveJ dos seus sonhos está- no V�VÃ ,No- VAVÁ o ·melhor atendimente.. D "mélhOl'
'6 .

neg CIO.

Vlava
I ,

"
., ,.

Procure hoje mesmo VAVÁ AUTOMÓVE1/S, Rua 7 de Setembro 1294 ,fone 22-02-16 - Blumenau-Sf'.

•
o

Teêe alJem
Ji,

Bernârêlino S. A.
FABRIOANTES DO. XADREZ "IZA"

.Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Bchrarnm, 4'78/499

GASPAR - Santa Catarina

.

O N"'· ····õciOv E COMPRAR AQUi.•.
Comprar lá fera � exemplo de maus 9,aspare,nses!

Fortaleça, ,nossq comêrcio e ,ind'ústria que
trabalha para sua cidade e para você ta.mbém!

Colaboração da Gazeta do Vale .

.i" •.
.

·�CEVAL agro industrial s.a. BENEFICIANDO SOJA

CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, se - BRASIL

PARA 0 BRASIL INTEIRO.

FÁBRICA DE SERRA FITAS'

e toda a linha de máqui nas pana beneficiamento

GIM - GASPAR INDUSTRIA METALURGICA

Rodovia Jorge Lacerda Klm 7 - Bairro Bela Vista

GASPAR - Bta. Catarina

21 es eeial da GAZETAediçãoDia
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"

Pt�moç- ó
Popular a tÓdo gasparense, conhecida por todo catari

nense, e, hoje, repercutindo no exterior, a Ceval - Agro In
dustrial S o A. desenvolve-se assustadoramente o

Na semana p. p. publicamos um quadro de exportações
realizadas neste exercício social, onde ressaltamos um l:1U
mento de 200 % em relação ao exercício anterior , E menor
não é seu movimento no mercado inte-noo

.

Mas a Ceval não é só ísso , Quem visita seu parque in
dustrial fica embasbacado: a beleza dos seus jardins, a sun
tuosídade e magnífícencía de suas construções; e quem son
da o ambiente .ali vivido por eus empregados e tuncínná
rios, percebe logo os benefícios que a Empresa presta a to
dos (É um dos maãs destacados e gabaritados do país) Eis
tou falando da Assistência Social ao trabalhador e cito a

C�val como exemplo a ser imitado por outras empresas
neste setor o

•

Dr. F/avio de filmeida Coelho
,

Depois de se revelar como .t:m autêntico administrador,
nas funções de Diretor Comercial da TV Coligia das de nos
so Estado, chegando a ser considerado inclusive o publici
tário mais bem sucedido da época, Flávio corrtinua a se

destacar, agora regendo os destinos da DICESC - Compa
nhia de 'INvulg.açao e Comunicação do Estado de Santa Ca
tarlna. Destaque-se dentre as primeiras providêncías to
madas pela novel Diretoria, o fato de estar a Dice c provi
denciando para que todos os órgãos=de imprensa do Esta
�o ejann, devidamente cadastrados junto acaoverno do Es
tado, evidentemente para que haja um díálc ;o mais per
feito entre o I ÓI', 'ãos de imprensa e o Governo. Convenha
mos, uma sábia determinação. Aproveitamos para agrade
cer a gentileza com que fomos atendidos quando de no sa
visita à Dicesc, oportunidade em que todas as atenções nos
foram dispensadas pelo Claa-ímont, um dos elementos, den
tre os tantos de valor que cercam o diretor FPávio Coe1J:lO.

T .1iI1iI

, �, recentes palavras! do Mínístro do 'P·aba.Jho enco�
.traram eco nos diretores da Cev.a1: "o desenvolvimento só
tem sua razão de ser qu.ando promove o homem todo".

.

A Ceval na sua Matriz de Gaspar conta com 105 em

pregados em tres turnos, sendo 3'0% funcionáríos � Ad

mínísteação . A maioria deles tem diariamente condução
até o local de serviço, recaindo todas as despesas de vezcu
lo sob a Admini tracão . São também levados e reconduzi
dos a seus lares tÓdos os mestres, encarregados de tUl�OS e
o pessoal que ocupa postos esãratégícos na Empresa.

Outro exemplo digno de nota é a construção de um lin
do conjunto residencial ao lado da Empresa, num total de
sete casas, onde funcionários usufruem do convívio famí
Iiar, afora o aluguel de casas e apartamentos que dezenas
deles recebem gratuitamente. E como ponto mais alto da
Assistência Social na Ceval, apontamos o refeitório. Ali o

.

trabalhador robustece suas forças, podendo tomar cada dia!
sua refeição ao meío-díae pagando a Insígnífíeânoía de CrSi
2,O(j( por 'refeição sem as vezes pensar que o custo real de
carllal refeição atinge CI'S 7,00 a 8,�0 cruzeiros ° E são 60 re

feições servidas diariamente.
Contiuemos. Anualmente, por ocasião do Natal, a Ce

vaI gratifica e promove uma festa no interior de seu par
que para todos os seus empregados e Iuncionários com o fi
to de aproximar empregados e empregadores. Percebe-se
então muita hilaridade em cada semblante .

Queremos ainda adiantar que, -::arc::J..:lamente a monta
gem de sua refínaria, a Ceval eons truirá a sede da A . A . C'. C o .

permitindo c(. �orto, Iazer e reereacão aos seus trabalha-
dores.

�

Por isso. na minha opinião, a Ceval está na pi�ta cer
'ta. Nem é preciso dizer que ela nunca deixou de colaborar
e incentivar, em forma de donativos, todos os acontecimen
tos de Gaspar: suas festas, seus clubes e obras sociais o

Aos empregados eu afianço: sejamos todos dedicados e
colaboradores que a Ceval também executará a sua parte o

Parabéns Oeval, Parabéns Diretores o
,

'

Em quaíquer parte do mundo, existe alguém pensando em você. Também, existe alguem esperando' por você.
Não faça do volante o meio de provar que é "machão". Respeite as placas de sinalização. Dirija com cautela - não beba o

Muitos j'á foram, você poderá ser o próximo Use o veículo para encurtar distâncias e não vidas. Cuidado - curva. pe-Irtgosa. A vida te eSJlera - a morte te namora o

.• . ,
.

_

.

No último domingo foi um Deus nos acuda. As noêícías de acidentes de trânsito foram chegando e com elas os
cadáveres entraram em nossas casas por todos os meios de comunicação. Rádio - jornais - televisão e revistas foram
empinhando sucata o Juntamente com esta sucata, o sangue derramado por vítimas destes mesmos acidentes.

Os: comentários surgiram .. o: Dez mortos - treze mortotes - quinze mortos .. o Esta meu ... já tem vinte mortos e oi-
tenta feridos o Não, estás errado. São cinquenta acidentes - trinta mortos e oitenta ferid(.)s..

.Ô garçon - traz mais uma geladinha. Daquelas de cima o .. Sabe??? E:lIl não sei quantos mortos, nem quantos mor
reram. Nem quero sabet , Só sei que esta cerveja da gosto POsso beber vinte e ainda dou uma de hom - não perco meu
juizo. -. também, não ando mais que cento e vi!nte. EJsJtesl caras, são loucos. Não sabem dirigi!" e andam por .aIÍ ...

Oooooô Garçon ....como é "Pô"'??? AI geladinhaP"? Sawe como é, eu não tenho tempo para perder. Já que não tem
"geladinha", eu não pago a conta e tchau .. o tchau mesmo!

Você que está, certinho no seu carro - na mão de direção - seguindo Dá velocidade normal - "cuidado" - Há um lou-
co dírigtndo com algumas cervejas na cara e sem pagai' a conea. .

'D-evemos levai' a vida sorrindo - Sorria por e-conomia - quando choras contraís mais de cem músculos e para sor
rir, nem vinte.
•

Porém, frente a tantos acidentes - placas - feridos - DlOl'ÍOS, sorrir, quem pode???
Mesmo assim, sorria! DR. LOURIVAL DOoS SANTOS

Em Gaspar
I I 00 l?ioneil'p em Espeto, OOn"jdo na .regtão ,

•

O ambiente mais requintado a cidade, motivo' pontue já conquistou a preferência de todos o

CHURRASCARIA TESTONI, tradição em atendimento e servir bem.
Também pudera, é herança do bisavô. I, • ',' ,

Por tudo isso e muito mais fizemos questão de afirmar: CHURRASCARIA TESTONI
O melhor espeto corrido dla região o

Hotel e
I '

o (hurras�arià testoni
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Marido dá de··presente .sua mulher·ao viziMo'
Curinso 'fato ocorreu na localidade de Piribá no estado

de Pernambuco, onde o sr , Januário Fagundes Azevedo,
houve por bem entregar sua esposa Jauri ao seu vizinho

Amari1.do, que segundo Januário há muito tempo cobiça
va-a e como o mesmo' não tinha mais condições financeiras
de sustentá-la resolveu doá-la ao bom vizinho O vizinho,

após evidentemente fornecido um recibo de entregacda mu

Iher, desapareceu com a mesma O caso agora repentina
mente veio a público quando parentes da cuja deram pela
sua falta e logo apontaram o marido da mesma como o res

ponsável pelo seu desaparecimento, acreditando os paren
tes inclusive que ele a tivesse morta J�,'luário sem muita

FREI GOQOFRPDO 'NOS " JESTI
o Colégio Normal Frei

Godofredo houve-se muito

bem representado nos 2°s..

Jogos Estudantis de Tim

bó, realizado no último mes

de junho, onde com uma mo

desta equipe composta de a

penas 23 atletas, trouxe, pa
ra alegria dos gasparenses, 9

medalhas em atletismo- e o

2° lugar na modalidade de
Futebol de Salão, la. catego
ria. Aos atletas que tão bem
110S honraram com mais es

ta brilhante conquista os

nossos votos de estímulo pa,.
ra que esta vitória alcança
da seja a primeira de uma

série de muitas.

dificuldade provou a sula inocência, apresentando o recibo
da d�ação feita expontâneamente ao vizinho Aliás parece
que este caso não é",o único no Brasil, comenta-se que em

uma cidade gaúcha teria acontecido um caso semelhante

fnconlro de prefeitos em· BrusQue
Prefeitos emedebistas das cidades de maior destaque do

Estado, estiveram reunidos no último dia 10 quinta-feira
no berço da fiação catarinense, oportunidade em que o

prefeito brusquense Cesar Moritz esteve recepoionando tam
bém a imprensa e a grande maioria dos deputaldos esta-

9uais e federais, do partido oposicionista.

Diversa programação foi cumprida pelos partíoipantes
. do encontro, destacando-se os vários temas :albol'dados por.
ocasião dos trabalhos que foram desenvolvidos no Salão
Nobre da Prefeitura de Brusque . Dentre os temas mais de

batidos, prevaleceram: "O Municli.pio e o retorno do rCM;
Relacionamento poíítico administrativo com o Gove1'110 do

Estado, bem como uma tomada de posição das prefeituras
emedebistas com relação a administmção estadual.

Prefeitura Municipal' de
HI:·ITAL DE CONOÜlRMNCIA N°. 04/75 .

Gaspar
.-;

OSVALDO SCHlNEIDER, Prefeito Municipal de Gas

par, no uso de suas atribuições executivas e legais conterí
das pelos artigos 81, itens V e XI, e 101, item lI, da Lei \Es
tadual n? 1084/70, e na Lei Municipal n? 524, de 9.7.76,
resolve expedir e publicar o presente edital com o fim de ser

procedida concorrencia pública para alienação do seguinte
bem móvel:

'

1°) Objetos da Concorrência
- Uma cacamba remanescente, do caminhão atual

mente 'usado no transporte de água.
,

2°) Da Modalidade de pagamento
, O pagamento será à vista e em caso de empate, terá

preferencia quem por primeiro deu entrada com sua pro

posta.
3°} Das Propostas

As propostas deverão ser encaminhadas em ún lca via,
diretamente ao Gabinete do Prefeito, até às 17:00 horas do

último dia do prazo, devendo o envelope lacrado conter as

seguintes informações externas: a) nome e endereço do pro
ponente; e b) qualificação do edital da concorrência que

participa:' e dentro dele os seguintes dados: a) preço da
oferta por unidade; e b) prova GO pagamento da caucão de

Cr$ 200,001 (duzentos cruzeiros) perante a Tesourarta da

Prefeitura, para garantia de sua participação à concoreen-

cia.
•

4°) Da Aberturae Julgamento
As propostas serão abertas e julgadas por uma comis

são nomeada, pelo Prefeito, em audiência que será realiza-

da previamente nomeada pelo Prefeito, em audíêncía que
a) O pr�zo para entrega das propostas encerra-se no

dia 11 de agosto de 1975;
.

b) a caçamba poderá ser vistoriada pelos interessados
na garagem da Prefeitura, à Rua CeI. IAiristHiano Ramos;

c) o preço miníma estabelecido pela junta de Avalia

ção é de, 01'$ 5.500,00.
d) a publicação do presente edital será feita no jornal

"Gazeta do Vale", nos dias 13, 20 e 2"7 de julho.
e) A Prefeitura reserva-se do direito de anular ou re

jeitar a concorrência por interesse administrativo ou 'eco

nômico; _

f) a aprovação da concorrência depende de ato homo

logatório da competência do Prefeito;
g) após a aprovação ou não da concorrência, os concor

rentes poderão levantar o depósito da caução de que trata
o item 3° das propostas.

Gabinete do Prefeito, em' 11 de julho de 1975.
Osvaldo Schneider

Prefeito
S ...rgío Jr.. ') (1<.l Silva

Secretário

será realizada no dia seguinte ao do vencimento do prazo,
às 15,00 horas, podendo o Presidente adiá-la ou marcar no

va data de sua continuidade, caso não se julgar convencido
para decidir.
50) Disposições Finais

- ERVICIDAS, INSETICIDAS E ADUBOS PARA ARROZ

.- SEMENTES CERTIF. DE PASTAGEM, MILHO HIBRIDO E- HORTALIÇAS.

COMPLETA LINHA DE REMÉDIO PARA ANIMAIS E PLANTAS

CASA DO ZECA

Rua Aristiliano Rames, próximo ,a Igr,ei,a Matrix ao lado do Foto Mari - GASPAR - Sta. Oatarina
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