
GAS'PAR, D1om'ngo, 27 de julho de 1975

----------------�----�-----.--,

A Gazeta associa-se
as homenagens que estão
sendo prestadas ao OOIQno
o ap Mi] tor'sta: DUas
vaíorosas c'asses:

_�o. 31 Preço: c-s 1,00

:SAMAE de Gas',lf e'll ação ITAJP�I PRO,l\10VE
•

As últimas grand.es re;a.IJz,ações do
SAMAE de Gaspar mer.ecem destaque
nest.a edição. Pág,. 5.' ()

�EnColltro de, Pret�ítos
<-l"n�lto Sefran,

Ao exemplo do que já
aconteceu em Brusque,
'todos os prefeitos eme

debístas do Estado esta
não participando de
'Um novo encontro

Desta vez será em

Lages, nos próximos_
dias 2 e 3 de agosto O'
prefeito Juarez Furta:
do será o anfitrião.
Leja na pág. 5.

I EJUDICA
GrUI10 de trabalho instituído pelo Secretário Ivan

Orestes Bonato, da Fazenda, acaba de realizar estu- .

dos, cuja conclusão foi a seguinte:
Declarações Irregulares prejudicam ICM.
Lei na página .7 .

EDIÇÃO ESPECIAL
Nesta edição o comércio e a
mdústrta gasparense mostra
o seu reconhecímerrtn à classe dos
Colonos e Motoristas, homenageando-os.

A Prefeitura Municipal de Uaiai, por intermédio
de seu dinamico Departame otc de Educeçãc e Cultura
está promovendo o Concurso Estadual de Poesia. ?_regulamen+o desse concurso está na pág. r5 desta edição.

Sob às vistas de multidão
incalculável, inclusive um

fotógrafo que fixou o aciden
te, mulher e filho caíram do
5°. andar durante um íncên-

#I

Assinatu'ras da Gazeta:
Fone: 22-16 - Gaspar

ue

5

-Ra
Evidentemente que não está
havendo um perfeito entrosa
mento entre os diretórios a
cadêmicos da FURB. Acredi
tamos que o melhor seria a

fusão dos jornais: Acadêmãco
x Universitário.
A reclamação parte de um

!!l'UllO de universitários que
Hão sabe em qual jornal con
fiar,

(

d·e 'ne sfa

.,.

d,io, não por. causa do fogo e
sm porque a escada auxiliar
(do lado de fora do prédio)desabou de podre. A quedaoe ambos foi do 5°' andar, 10-

r
•

I'r
go depois que todos os mora
dures co edifício já haviam
sido salvos.
'O lncêndr: ocorreu no Edi

scio Bosto; City.

Dvana teve morte instan
tânea, mas o garoto saíu com

vtda, embora com vários fe
rímer.tc graves.

Marc uechl r der'
concorr�r a pr feit 'a

de Blumenau
Aproximando-se a época da su

cessão municipal e consequentemen
te aumentando os comentários em
torno dias prováveis candidaturas, A
verdade é que ninguém tem certeza
de nada mas os comentários são os
mais diversos. Surge agora uma nova
opção para Arena: O vice-governa.
dor Marcos Buechler, seria um ho
mem extremamente forte para entrar
no páreo. Aguardemos pois a con.
clusão.
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Câ.m·a,r a
INFORMATIVO

r Sob a direção de Henrique Deschamps, com a secreta-

,I ria de Celso Huber .reuniu-se na úlrtima terça-feira a Câma
ra Municipal de Gaspar, contando ainda com a presença
dos vereadores Antonio Dionisio SabeI, Osvaldo Po�fo e Sil-.
vío Dagnoní.

.

!EiNGENHOS DE FARINHA ISENTOS DE IMPOSTOS
- A Câmara recebeu projeto de Lei do Prefeitó Municipal,

\ isentando do pagamento de todos os impostos municipais os

Engenhos de Farinha do Município de Gaspar, em conso

nancia com indicação do vereador Henrique Deschamps.
HERMINIO FACHINI - Foi apresentado à Câmara

requerimento subscrito por todo sos vereadores, solicitando
a inscrição em Alta de um voto de pesar pelo falecimento do
sr. Herminio Fachini, enviando expediente à familia enlutar

da.

PRONUNCLI\l\1ENTOS:

NO EXPEDIENTrE DO DIA:

SILVIO DAGN'ÜlNI, justificando a indicação de sua

autoria sobre a colocação de guarda em frente ao Colégio de
nossa cidade. alegando como principal motivo o funciona
mento irregular da sinaleiraali existente, que no seu enten
der deixa indeciso tanto os motoristas, quanto as crianças
qu eatravessam aquela rua.

OSVALDO POFFlO .manifestando sua satisfação em re

tornar a esta Casa após um periodo de 90 dias de licença, a
gradecendo os Vereadores, e em especial o suplente Arnoldo

Henrique Zimmermann - convocado para ,subst�uí-Io -

pelo trabalho desenvolvido na sua ausencia.

CELSO HUBER, congratulando-se com o Vereador Sil
vio Dagnoni pela feliz idéia de sua indicação, e para crízí
cal' o funcionamento irregular das sinaleiras, que no seu

entender deveria haver maior interesse da Prereitura na

conservação e funcionamento, já que foram dispendidas
vultosas somas na implantação destas sinaleiras,

EM iElXPLICAçõES PESSOAIS:

ANTONIO DIONISIO SABEL, relembrando uma reivin

dicação de sua autoria em meados de 1973, ocasião em que
soliictava a iluminação pública na Margem Esquerda. In
felizmente, disse o Vereador, a resposta naquela ocasião foi

negativa por parte do Prefeito Municipal alegando que a

quela via pública não se encontra dentro do-perímetro ur

bano. Com a aprovação no ano passado de lei delimitando o

novo perimetro urbano do Município, e passando a Mar

gem Esquerda a fazer parte de ta nova delimitação, o Vf>;-
reador Antonio Dionisio SabeI, em consonancia com as vá
rias reclamações dirigidas a ele, fez um apelo ao Executi
vo para a urgente iluminação daquela via pública, já que
grande parte das receitas municipais são arrecadadas da- �.

queles moradores, sem contudo, receberem quaisquer servi
ços.

'

CELSO HUBlEíR, achando de muita justiça a reclama

ção do vereador Antonio Dionisio Babel sobre a ilu

minação da margem esquerda, poís com o aumento do perí
metro urbano - que deve ser considerado para atingir

HotelEm G espar

maior parte da população com os serviços públicos - au

mentou sensivelmente a responsabilidade e cuidados da mu

nicipalidade No entender do Vereador Celso H'uber, o au

mento do perimetro urbano não deve ter como única inten

ção a maior, arrecadaçã:o de impostos ao erário público; I?as
sim em maior benefício e bem-estar para toda a comunída
de, através de rede de esgoto, iluminação pública, rserVl20
de 1impeza, rede de abastecimento de água, conservaçao
das estradas interioranas, irrigação das estradas com gran
de movimento de veículos, etc. Concorda o Vereador Celso

Huber, que deve haver por parte da Prefeitura planejamen
to de grandes obras, mas desde que não afete nem impeça
o atendimento primordial, necessário para o bem estar dos

munícipes. Em seguida o Vereador Celso Huber teceu co

mentáríos referente a grande soma dispendida pela Prefei

tura, de aproximadamente 120 mil cruzeiros, na restau

ração da iluminação elétrica de nossa cidade, que no seu

entender foi pouco eficiente, pois outrora a cidade brilha
va mais. Quanto a reposição das Iampadas queimadas, dis....

se o Vereador, que não estão sendo feitas com assiduidade

pela Prefeitura, acreditando que estas poucas lampadas não
acrarretará grande debiildade para os cofres municipais..

A proxima reunião da Camara foi convocada para o dia
29 do mês em curso, no horário das 19 horas. '

•

Gaspareta
LOLI

Ainda do ALVORADA. - Sugestão do Ricardo e outros
colegas seus:

- Vamos criai a ala moça do Alvorada????
É, criar o Alvorada Jovem, com diretoria e tudo. Pro

mover festinhas, bames e outras coisas mais. Aí está uma

boa pedida. Reunam-se, organizem um programa de acão e

levem à Diretoria. Tenho absoluta certeza que serão muito
bem recebidos.

ITem gente querendo comprar terrenos e construir - Alté
quando permanecerão as grandes áreas pelo centro da ci
dade completamente ociosos??

Os acidentes e engarrafamentos de transito ainda con

tinuam a ocorrer. Esperamos que o desvio pelo trajeto que
está sendo construído venha a resolver em parte a..; horas de
espera e as buzinas que incomodam os moradores das resí
dências ao lon�o da vâa pública. I?evem�s desde já começar
a tabalhar para que venha ser feita de rmediato a segunda
etapa. Isto é, a conclusão do plano.

.

tA; A���.t\ esteve reunida nesta semana. A atual díre
tona esta íníciando bem seus trabalhos. Contamos com vo

cê. O lema é somar.

As s�aleir�s de Gaspar estão apresentando defeito. As
luzes estao queimadas ou já deram "prego"??

A Diretoria do Grupo Escolar Ivo D"Aquino, vem, por
esta co:una, apresen!a�' os seus agradecimentos a todos que
colabolar:;m: para o êxito da festa do dia doze. Esteve ótima
e seus objetivos alcançados.

Churras(·aria Testoni
o Pioneiro em Espeto Corrido na região,

O ambiente mais requintado da cidade, motivo porque já conquistou a preferência de todos.

CHURRA.�CARIA TES'I'O.NI, traâição em atendimento e servir bem, •

Também pudera, é herança do bisavô.
Por tudo isso e muito mais fizemos questão de afirmar: CHTJRRASCARIA TESTONI
O melhor espeto corrido dia' regíão ,
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:Seguros
CU'�SO

da
l.ivfe

Bakr3 promove
de ,M.úsica

Grande foi o sucesso alcan
çado pelo Curso intensivo de
Violão, administrado pelo
Departamento de Extensão
Cultural da UFSC, realizado
DO periodo de férias e que
teve seu termino no último

dia. 24, quando os alunos fi
caram conhecendo elemen
tos de teoria e técnica violo:"
nistica, tais como dedilha
ção, escalas, acordes como

arpejos e ritmos, bem como

Interpretação por musica de
peças fáceis, tendo por local
as dependencias da Socieda-

de Alvorada e sendo patroci
nado pelos Seguros' da Bahia,
atraves "de seu procurador
Flávio Heinig.

A grande receptividade' do
curso, que foi ministrado pe
lo professor Joe1 José de Sou

za, deu margens a realização
no próximo mes de agosto,
de um Curso Livre de Violão
lã. fase, com a duração de

quatro meses. O referido
Curso será realizado em uma

sala gentilmente cedida pela.
sra. Lory Ballod Beduschi.

'Secretária da Fazenda
.

de Itaj
,

I
o Diretor de Fazenda Dr. Ronaldo Silva comunica aos

contribuíntes deste municipio que até o fim deste mês, arre
cada-se na Prefeitura Municipal de Itajai o imposto predial
e territorial Urbano. Os que efetuarem o pagamento na in
tegra gnsarão de bonificação prevista em lei.

Diretório Municipal da
ARENA

A cada �lia que passa sua presença se torna mais neces

sária, pois a terra ele precisa continuar retirando o susten
to de uma Nação. Ele é o' Colono

Pelas Esti�das que cortam este país de sul a norte ele
transporta o vertiginoso progresso que nosso pais expeli
menta.

A todos os Colonos e Motoristas a mensagem do DIRE
TORJO MUNIOIPAL DA ARENA.

Hércules João dos' Santos
Presidente

--------------------------------------------------------

........... .. - , ..

Prefeitura Municipal de Gaspar

....� ...... -

Nossa Opinião
É preciso antes de tudo que os nossos caros leitores

se conscientizem de que esta coluna não destina-se a sim
plesmente criticar, e quando por ventura o faz, trata-se
de uma critica sempre construríva, motivo porque tor
na-se mister que todos entendam o significado da nossa

opinião. Isto, quer dizer que, a esta altura, já imbuídos do

espírito gasparense, não podemos de maneira alguma fe
char os' olhos aos probtemas qóe se apresentam, na maio
lia das vezes, apresentando um certo perigo à comunãda-

. de. Senão vamos ao fato desta semana: terça-feíra dia

23, -1 horas da tarde o telefone 2216 da Gazeta tocou e

o repórter atendeu .

.- Alô! Gazeta do Vale, boa tarde,
- Por gentileza moço, eu queria falar com os reporteres

que escrevem aí, é posS.t.vel?
- Pois não minha senhora, já está falando com ele, al

gum problema que nós pudéssemos solucionar?
Olha, eu não digo que vocês possam solucionar, mas
acredito que pelo menos possam intervir, acontece que
eu não ténho coragem ...
Ah manha seÍ1!hora' é melhor a senhora nem pensar
nisso, olha nós temos aqui na Gazeta do� colum'stas
que já falaram nesses assuntos e se deram mal, a se
nhora sabe como é não? a turma do aperitivo e o pes
soal da Câmara é tu.do amigo 'da gente, por isso, ..

-Dilas o senhor não entendeu moço, eu não' ia.reclamar
disso não, aliás quem sou eu para fazer tal reclama
ção, eu acho que está tudo funcionando muito bem,
mas eu estava para dizer ao senhor que não tenho
mais coragem de ir ao centro da cidade de Gaspar,
uma vez que eu moro na rua Leopoldo Schramm, te
nho dois filhos pequenos e cada vez que preciso fazer

compras, ou meu marido me leva de carro ou sou .0-

bribada a tornar o ônibus e Ir a Blumenau.
- Mas f\:�mo assim minha senhora, é preciso prestigiar

o nosso comércio também, afinal de contas ...
- Não é isso não moço, não dá coragem de passar na

ponte da rua Nereu Ramos, imagine o senhor que os

motoristas não querem nem saber quem é que está
passando, mal esperam passar um veiculo e sem ligar
muito para os pedestres pisam o acelerador, colocando
assim em risco nossas vida s.. , .

Mas minha senhora, veja que' já está construída urna

nova ponte que solucionará de uma vez por todas es

se problema, aliás não só na R'ua Nereu Ramos como
na ru.a Itajaí.
Eu sei disso sim senhor mas o meu apelo serra fe!ito
direto aos motoristas que trafegam 11'01' nossas ruas. O
senhor fará esse apelo para mim. ,

Disse fique certa minha senhora, e sempre que ti'Vel'

algum problema dessa espécie para resolver conte co
noseo aqui na Gazeta, afinal de contas estamos aqui
para servir a comunidade.
Pensem bem ...

BODAS PRATADE
No próximo dia 29 de julho

serão comemoradas as Bodas
de Prata do casal Rodolfo
S c h r a m m e Pulchezia

Schramm.
Na oportunidade o casal

Estará confraternizando com

familiares e amigos.

Quand,o tO(�OS os camânhos levam à industlialização desenfreada e massiflcada.: O Colono é a presença tranquilizante
ante c fantasma da fome.

,.

l1\!os motoristas que com seu SUOl' garantem a circulação do progresso pelos estafantes estra�as deste Imenso Brasil,

OI Executivo. Municipal parabeniza-se com as duas valorosas, classes pelo transcurso desta gl:ai:ldiQsa data.
,

OSVALDO SCHNEIDER
Prefeito Municipal
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....
"" ..�., ,.�.�........

. ......

livraria e Bazar Silva
e loja Souvenirs

'"' ...... """-'"

Por intermédio da Gazeta do Vale vem dirigir uma mensagem aos colonos e motoristas pelo seu dia .

............................

...... .. tOt
tOt ....

. ,.,.......... �'"' ............ '"" �'"' ......

Gaspareladorans se
Aos heróis da estrada que promovem nossa integração.

Aos homens que dos sulcos da Terra arrancam o pão da subsistência.
No dia do Colono edo Motorista a homenagem de reconhecimento de BERNARDO LEONARDO

SPENGLER e INSTALADORA GASPARENSE

Rua Aristiano Ramos - Gaspar - SC

......................................�_ ................. A ...

•

ca
Tiiol.os especiais para fóg,o

.

Aceita encomenda pI qualquer tipo de tijolos. Entrega ta Domicílio - C E R A M I C A MEL A T O
Barracão - Gaspar - SC.

PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS'

R,ua Itajaí, n°. 610 _. Gaspar - se .

...

... ...... ... ":' ......

..
'"'

Sie�frie� We�mut�
fá�rica �e (s�ua�rias e Móveis

�e ferro

SINDICATO DOS TRABALHADORES

RURAIS

Colonos e Motorístas,

Todo o mês de Julho é consagradon essas duas va
lorosas e abnegadas classes. Mas esta fOO a data que esco
lhemos para homenageá-los através da Gazeta.

Aos nossos irmãos das estradas e das Iavouras, a
mensagem do SIN1HCA!O DOS TRAlBALHADORES RU
RAIS de Gaspar, através de seu presidente Vilardin
Cunh�. o

•
RUA ITAJAI, 607 -. Fone 2271- GASPAR - se
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5AM,A"E de UniversitárioGaspar (ír(ulo
-

aeao
�

em
o Circulo. universitário. de Gaspar estará promovendo no

próximo dia 02 de agosto uma churrascada de confraterní
zação, nas dependências da Sociedade Desportiva Canari-

nhos, para a qual espera contar com a presença de toda a

classe universitária de Gaspar. A .Reserva de cartões está

sendo. feita com todos os membros da diretoria.

o Servico Autonomo Mu
, nícípaí de Agua e Esgoto de
Gaspar deverá iniciar segun
da feira um assentamento

. de rede na rua Frei Solano, .

a partir das residências Lean
dro Dagnoni, beneficiando a

proxiamdamente 45 resídên-

rias. Segunudo 'fomos infor
mados pelo Diretor local do
Samae sr. Antonio Maser,
posteriormen te será feito o

mesmo trabalho d eassenta
men to de rede na rua Arnal
do !Kbch.

Estadu I de Poesia "L s"L
•

usuna
A Prefeitura Municipal de Itajaü, por intermédio. do. De

partamento de Educação. e Cultura, institui o. CONClURSO
EBTMJ·UAL DE POESIA promoção do. III Feseival de Inver
no. de Ibajai.

Art. 5°. - Cada autor deverá apresentar 2 (duas) poe
sias Qligfihais. e inéditas, cada um deles em 5 (cinco) vias.

Atr. 6°. - NQs! textos da p-oesia deverá fígurar elaramen-
,

te o. pseudônimo. do. concorrente, mas nunca seu nome QU as-
.

sínatura.REGULAMENTO

Num envelope menor fechado, subscrito. como o. pseudô- 1°
nímo, remeterá o candidato. folha com nome completo, ende
reço e breves Informações pessoais.

AIJ.'t. 1. - D-estina-se o. concurso a estudantes e público.
.em geral não. devendo. o autor ter lívros publicados.

Art .. 2°. - Além dos candidatos premiados sedo. con
cedidos menções honrosas a critério da Comissão Julgadora. Art. 7°. - Os trabalhos deverão ser remetidos até O. dia

31 de agosto. para: .

PltEFEITURA MUNICIPAL DE ITAJM
Art. 3°. - Os trabalhos devem ser encaminhados em

papel formato oficio, datilografago em espaço 2 (dois) e em

um só lado da folha..Serão admitidos processos de reprodu-
ção, inclusive xerox

.

" Departamento. de mucação. e Ou;ttura

Concurso de Poesias do m Festival de Inverno
88.300 - ITAJAI - SC - a. P. 45

Art. 4°. _..j Não há prescrição quanto a forma QU conteú
-do, assegurando-se plena liberdade temática e expressiva-

Encon ro refeito e
,

medebístas de Santa Catari
na estará debatendo diversos
assuntos de ordem Política
Administrativa.

Nos dias 2 e 3 de agosto
próximo o. município de La

ges estará. sediando. um En
contro de Pr,efeitos emedebis
tas do Estado.

Na. oportunidade todos os

mandatários municipais e-

Hotel, sendo que as 14,30 hs.
acontecerá a abertura solene
do. Encontre, com a sauda
ção. ínicíal a cargo do prereí
to lageano Juarez Furtado e
demais anfitriões.
Diversas solenidades con

tinuarão sendo desenvolvidas
)J

até ao meio dia de 3 de agos
to, quando um almoço com

prato tipico encerrará o refe-
.

lido encontro.
.

o encon tro terá inicio dia
2 de agosto as 9 horas com a

reunião preparatória no Map

A Delegação Feminina
cumprirá um progarma pa-..,
ralelo. ...

- 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 Ramos, próximo a Igreja Matriz. ao lado do Foto Mari - GASPAR - Sta. Catarina
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Te�e agem Bern'ardi.no S. A.
FABRIOANTES DO XADREZ "IZA"

,
.

Cx. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua P. Leopoldo 8chramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina
�

.

/

f

•

.
.

.

e cado Costinha
•

I
\

Neste dia consagrado ao Colono e ao Motorista o MINI MERCADO COSTINHA .de Irineu Costa

não poderia deixar de associar-se as homenagens que estão sendo prestadas a essas duas abnegadas

classes.

MINI . MERCADO COSTINHA de Irineu Costa

.,

Rua Aristiliano Ramos427 - Gaspar - se

O Autemével dos seus sonhos e-stá no VAVÃ N,o VAVÃ o melhor atendimento. O melhor
ne,gócio.

-

......

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

•

••r

FÁBRICA DE SERRA FITAS
'e toda a linha de máqui nas pana beneficiamento

GIM - GASPAR INDUSTRIA METALURGICA
,

MAQUINAS V MADEIRA
'Rodovia Jorge Lacerda Klm 7 - Bairro Bela Vjstâ,_

GASPAR - Sta. Catarina

CEVAL agro industrial s.a. BENEFICIANDO SOJA

CAIXA POSTAL 045 esnc GASPAR, se - BRASIL

PARA O BRASIL INTEIRO.

,\
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GAZETA DO VALE

8i�lioteca Munici�al Don Daniel Hostin
Durante o mes de junho a Bíblloteca Municipal de Gas

par recebeu 4B7 pessoas ,em sua maioria, estudantes, para
c�msultar e pesquisar os 2289 volumes 'que compõe o acerco
aínda em formação da nossa casa de cultura.

I

Aco�se�hamos: Venha também usufruir os benefícios que
uma BIblIoteca Pública nos oferece.

IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÃRIO DE MISSAS

Sábado: às 19. heras
'l'

Dom'lingo: às 7 e as 9 horas

('I : "

. ...::_

A Junta do Serviço Militar
'de Gaspar, solicita o compa
recimento com a máxima
brevidade possível os cida
dãos abaixo relacionados mu

nidos do respectivo certifi
cado de Alistamento Mili
tar.
Antonio Xavier Spengler,

Aurí Gregório Adão, Carlos
Alberto .Wabuit, Celso Anto
nio Marquetti, Claudio Se
bastião Schra.mm, Cuníberto
Francisco Euhnen, Edmun
do Lorival Soerra, Elimar

..,...w ......� � ........... , ... ......� .........� .........
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Froehlich, Ervino Petri, Flá
vio Bernardo, Flávio Fernan
do Pamplona, Francisto CeI
so de Oliveira, Francisco
Hélio Sansão, Francisco
Gamba, Gelásio Daniel Zim
merrnann, Gelásío Hamc.s,
Gelásío Prim.
Dados estatisticos: A Jun

ta do Serviço Militar, até a

presente data foram entre
gues 256 alistamentos.

Luiz Fernando Poli
Secreto da JSM .

..

Mensagem do

.��

Notícias �a Junta· -�o� S,êrviCo Militar

, � ,.. � ...

Colono" e dosao "Motofistas"
AO ENSE�O nA COMEMORAÇÃO DO DIA DO COLONO E DO MOTORISTA, Ai CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR,

SOLIDÁRIA COM ESSAS LABORIOSAS CLAiSSES TRABAI.HA'D·ORAS, APRESENTA OS MAIS EFUSIVOS ClJl\'IPRI
MENTOS, ALl\'I!EJANDO PLiE!NO ÊXITO NO CUMPRIMENI0 DE SUAS HONROSAS ATRIDUIÇÕES.

HENRIQUE DESCHAMPS
Presiden te em Exercício

.ft '1:oJ;

Declarações irregulares prejudicam índice do leM
o Grupo de Trabalho ins

tituído pelo secretário Ivan

com a finalidade de conferir
Orestes Bonato, da Fazenq_a
e analisar ·as declarações de

Movimento Economico desti
. nado a fixar os índices de

Participação dos Municípios
no produto de arrecadação
do ICM, após exame de con

ferencia das declarações de
cinco micro-regiões concluiu
que erros, omissões, rasuras
e alterações de dados foram

àlgumas das causas que mo
tivaram o decréscimo "no
montante do valor adicio
nado daqueles índices.

A principal medida adota
da para sanear tais irregula-

rídades será devolver as de
clarações pendentes para
que sejam comprovados os
dados que deixaram dúvidas.
A Secretaria da Fazenda ee

pera apresentar até o dia 6
os índíces definitivos.

Auto 7·0 L t da,
GARAGEM DE ESTAOIONAMENTO

COMPRA E VENDAi DE AUTQiMOVEIS NOVüS, USADOS E CONSIGNAÇõES

Tem a venda os seguintes veículos:

Fuscão vermelho . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 72

Fuscão azul ano 72

Volks 1300 branco .,
: ano 74

Volks 1300 verde ano 74

Corcel cupê verde ., . '. . . . . . . . . .. ano 72

vw TL cajú . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 72
Opala Caramelo '. ano 72
Varíant ano 72
Dodge ouro ano 72

,
:Riua XV de Novembro 1439 - Fone 22-0574 - BLUMENAU - Sta. Catarina
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JUIZO DE DIR®ITO )}A COMARCA DE GASPAR

EDITAL DE CITAÇÃO COM 0

PRAZO DE 30' DIAS

o Doutor F'úlvío Pretti, Juiz de Direito da Comarca de

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

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou del.e
conhecimento tiverem, que por parte de Enver !Kolpa.chI
níkot, foi apresentado a ê�te Jui�o � petição no segumte
teor: U"" Exmo. Sr. Dr. JUIz de Direito da Comarca d� Gas

par. ENVER !K/OLPACHINIKOF. brasileiro, casa?o. m�us
trial. residente e domiciliado em Blumenau, mais precisa
mente a rua Jeam Bonamassou, 63, por seus advogados, ao
final assinados, vem, respeitosamente, a ·pres�nça de Vos a

Excelência para propor, como de. fato propoe, o presente

"PROTESTO JUDICIAV' contra PAULO TUREGK JOSÉ

COSTA, PAULO ANTONIO DOS SANTOS, DANILO P�S
TES GOMJES NELSON PAES e JOSÉ MESQUITA, brasí-

I leiros, casad�s, proprietários, r�sidente e don:i?ilado nest.a
Comarca em enderecos conhecidos do Sr. OfICIal de JUStI

I ça, pelos'motivos e Iundamentos que pass� a expôr: O pe
ticionário era sócio proprietano da conceituada �mpresa

í conhecida como "GASPAR INDUSTRIA ,lVIETALURGICA
LTDA.· localizada a Rodovia Jorge Lacerda, 'Klm 7; Sucede

que, e� 17 de maio do ,correr:� an�, o peticio?álio vend:�
. para os suplicados a sua parttcípação na refenda Industria,
representada por 299 (duzentas e noventa e nove) quotas
pelo prêço de CrS 270.000,00, - conforme faz prova o do

cumento em anexo (Contrato de compra e venda de quo
tas da Industria Gaspar.- Industria Metalúrgica Ltda. ) ;

, Esta importancia, 'os Suplkad�s �i�aram de pagar e!ll par-
: celas, através de Notas Promissórias, por eles a:2madas,
cujos títu'os foram emitidos em 9 de maio de 1975, 8:?tes
da feitura do contrato referido, mas nele compreeendidas,
assim entendido. 6' (seis Notas Promissárias no valor de

Cr$ '10.000,00 (Dez mil cruzeiros) cada uma, c?m venci

mento a partir de 91 de junho do corrente ano até 9 de no

vembro de 1975' 12 (doze) Notas Promissórias, no valor de

CrS 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos cruzeiros rcada

uma com vencimento a partir de 09 de dezembro de 1975

par� terminar em 09 de novembro ?e 1976; (Veja-se :l�u-
sula 4a. do contrato, As duas primeiras Notas promissorias
de 9/6/:75 e 9/7/75 de Cr$, 10.QlOO,OO cada uma. o petíc'o
nárío as transacíonou com terceiros; - Acontece que: segun
d'o consta ao peticionário o Sr. Paulo Tureck está alíenan
do seus bens imóveis presumindo que. o mesmo venha acon

tecer com os demais co-obrigados, pois foi informado que
esta é a íntencão de todos. Daí o seu constrangimento e a

I
razão do presente protesto judicial. Isto posto, .re�uer, a fit;l
de prover à conservação e ressal�a de seus dlreítos, ,e evi- ,.tal' que, de futuro, qualquer �dqU1rente alegue boa;f�, vem
protestar, nos termos' dos artigos 867 e segs. �o Código de

Processo Civil, como protesta, anular, pelos meIOS regul�res
de direito qualquer venda a ser feita, salvo se o (s) adquiren
tets) depo'sitar (em) o preço r:a_ conformidade �o artigo 108
do Códizo Civil. Nestas condições, requer se digne, VOSSA:
EXCEL7'NCIA de determinar seja tomado por ter;' 1 o pre
sente protesto: dele seja citado os Suplicados e publi?ados e

ditais para conhecimento de terceiros interessad.os mcertos
e não sabidos. IFinalmente, requer, que preenchidas as de-

.
mais formalidades legais, sejam-lhe entregues os autos in

dependentemente de traslado. Dá à causa o valor de. ors
500,000. Nestes termos. P. deferimento. Gas-par, 18 de iunho
de 1975. (as) Lupercío Cunha'">. DmPACHO: ""A. Como

requer. Em 19.06.75 (as) Fulvio .Pretti .. · .Julz de Direito.
Dado e passado nesta cidade.de Gaspar, aos-vinte e tres dias
do mês de junho de mil novecentos e setenta e cinco. Eu,
®ulina L. Silveira, Escrivã ,o .esCl�v.í.

Gaspar, 23 de junho de 1975.

Fulvio Pretti - Juiz de Direito

JUIZO DE nmerro ljoA OOMAJlCA DE GASPAR

EDITAL DE CITAÇÃO DE�INTERESSADOS
INCERTOS COM O PRAZO DE 20 DIAS

O Doutor Fúlvío Pretti, Juiz de Direito da Comarca de

Gaspar, Estado de Sa�ta Catarina, na forma da Iet, etc ...

FAZ SABER a quem o presente edital com o prazo de

20 dias vir ou dele conhecimento tiver, que por parte. de
J'OAQUIM ELISIO DA ROCHA e SUA, MULHER Maurma

da Rocha, residentes em Baú Central, foi requerida uma A

cão de Usucapião sobre o imóvel abaixo descrito: "Um terre

no com 303.338m2, com formato irregular, situado no IU�'a;
Baú Central entre os kms 7 e 8 da Estrada Geral, mumci
pio de Ilhot�, neste Estado, com as seguintes divisas e con

frontacôes: com 78,50m de frente, do lado nordeste, com

terrasdos requerentes; com extensão de 84!8,40m de fundos,
do �ado sudoeste com terras devolutas, do lado sudeste, par
tindo do ponto d� encontro com a linha de frente e seguindo
70D,00 m em reta ,em direção a linha de fundos, com terras

de Manoel Jacob; a mesma linha .seguíndo para esquerda,
formando um ângulo de 9oP, com extensão de 126,90m, com
ferras de Manoel Jacob 78,50m e com terras de Waldir H'Üs-

tin da Silva (418,40m) dando seguimento a mesma linha,
em reta, para direita, formando novo ângulo de 90° com

extensão de 320,OOm, até encontrar a linha de fundos, com
terras devolutas; do lado noroeste, partindo do ponto de en-

, contra com a linha de frente e seguindo 700,00m em reta,
em direção a linha de' fundos, com terras de José Ocidente

digo, José Ocidene Mendes; a mesma linha, seg�indo para
direita, formando um ângulo de g()O, com extensao de ....

478,OOm, com terras de José Ocidene Mendes (l04,OOm),
José Nestor Gonçalves (104,00m) Francisca Gonçalves ....
(104,00) José Ocidene Mendes (lU,OOm), e, Eugênio Hostin

(55,00); seguindo, a mesma Unha, para esquerda, em ân

gulo de 90° com extensão de 1G5,00m, com terras de Evaldo
·ce Azevedo; a mesma linha, seguindo para direita, em ân

.

gula de 90° co mextensão de 1615,OOm, com terras de 'Evaldo
de Azevedo; dando seguimento a mesma linha, em reta, pa
ra esquerda, formando novo ângulo de 90°, com extensão
de 180,00m, até encontrar a linha de fundos com terras de
volutas. 'Na referida ação foi proferido o seguinte despa
cho:

· ..

'Designo o dia 30.09.75, às 14,00 horas, para a audi-I ência de justificação. Citem-se: 1 - por edital com o prazo
de 20 dias, a ser afixado e publicado na forma da lei, os in
teressados incertos e desconhecidos; 2) por mandado, os
confinantes e suas mulheres, e casados forem. Cientifi
quem-se, por carta, os Representantes da Fazenda Publica
da União, do Estado e do Município. Intime-se o Dr. Promo-
tora Pública: Intimem-se. 'Em 7.'7.75. (as) Fulvio Pretti.
Juiz de Direito. """E para que chegue ao conhecimento de
todos, mandou o MM. Dr , Juiz expedir o presente, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei
Dado e passado nesta cidade de Gaspar, aos desesseís dia�
do mês de julho de mil novecentos e setenta e cinco. Eu Eu-

.

lina L. Silveira, Escrivã, o escrevi.
'

� .

Gaspar, 16 de julho de Hif7G.

Fúlvio Pretti - Juiz de Direito

ATI'VOGADO

Dr. Sérgio Eduardo·
O'A�.15i9

•

roerlng.
Causas Trabaij1tistas - Cíveis - Penal'

Ad!ministl'ativo - Falência - Concordata
ESCRITÓRIO:

.

Rua XV de Novembro, 340 - 10 andar _ Sala1Qf7 - tEklif. Londrina
Blumenau - Santa Catarina
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Fatos, Ge.nte & ·Cia. Dárie Deschamps

Os professores ,serventes e direção do Colégio Normal
Frei Godofredo realizaram 'a sua entrada de férias no Salão
da Paróquia. Foi uma festa diferente: uma Celebração Eu

caristica, com a participação de todos, abriu os festejos. Fei
Geraldo foi o celebrante. As professoras Ivone Zanini e Ro
sa :w.cpndini Polli receberam flores, por serem as "mamães"
da primeira metade do ano. A professora Marli 'Fontes será
a próxima mamãe: para a alegria e a felicidade do Carlos
Eurico (Zuza). De retorno ao Colégio, sempre elegante e

nordestina, a pernambucana Anna Christina Busch, acom
panhada de seu esposo Victor, geólogo. 'Na festa, a decoração
ficou a cargo das professoras de Educação Artística: sim

ples, mas original, adequada ao ambiente geral. Foram ser-
,

vidas: cuscus, beíju, pão-de-milho com nata e melado, rapa
dura, pipoca, cocada, torrão, roscas e rosquínhas, quentão e

ClA. Petiscos brasileiros para educadores brasileiros: foi um

A Paróquia de São Pedro

Apóstolo já deu conhecimen
to ao publico do resultado da
Festa de São Pedro, O total
bruto atingiu 354 mil cru
zeiros. Houve uma despesa de
111 mil cruzeiros, A renda

liquida atingiu 243 mil cru

zeiros. Os numeras são redon-
_
dos e correm por conta do
colunista. O importante é sa

lientar que a festa ultrapas
sou a todas as pecpectivas:
o lucro _será apldcado em 0-

sarro! Com a colaboração de muita gente do interior, a quem
os professores são profundamente gratos, Depois, houve
dança: com o som típico do grupo musical da Banda São
Pedro: a quem os professores tambem agradecem. As coi
sas nossas foram valorizadas na' festa: até se podia tentar

. um diálogo, mais profundo e mais elevado, com assuntos
murro além do futebol, politica e vida alheia (pratos prefe
ridos pela vizinhança). Evidentemente: a festa era de pro
fessores, a amioria recém-formada nos bancos de Universi
dade. Todavia, a nota mais importante: o Colégio Normal
Frei Godofredo é o único na região que vem promovendo tal
tipo de confraternização entre os mestres. Os cumprimentos
da coluna para a nossa direção: Francisco Hostins, Maria de
Souza e Silva e Denise T. Moritz. Nossos cumprimentos tam
bem a todos os colegas do Colégio, sempre prontos para a ba
talha: dura-duríssima, mas terrivelmente humana.

/ / /

bras da Paróquia, sobretudo
110 termino da Casa Paro
quial, cuja construção re

sulta de um esforco comuni
tário - com muita compre
ensão e sacrificio. Registra-

mos aqui os agradecimentos
do Vigário Frei Geraldo a to
dos os colaboradores: Festei
ros, Conselho Paroquial, Co
laboradores e Povo em ge-
ral. e

///

o MDIB gasparense tem novo Diretório. Caracteríntícas: 1} diversidade de representação (são pessoas de classes profis
sionais e locais diferentes); 2) renovação com continuidade (partes dos antigos permaneceram). Quem quiser compro
var verifique: EF1Er.rIVOS - Henrique Deschamps, Otávio de Oliveira, S:'''10 Benvenutti, Henrique Isensee, Ursinus
Schmitz, Antonio Nelson Hostins, Antonio :\'Iedeirüs, João Salves Medeiros, Max Deggau, Martim Eberhardt, Erasmo
Luiz Schramm, Paulo Antonio dos Santos, Bernardo Leonardo Spengler, Osvaldo Poffo, Antonio Nivaldo Scottiní, Luiz
Augusto PoJli, Horácio Bonetti, Erico fenotte Filho, Dalci da Silva, Dário Deschamps, SUPLENTES - Arnoldo Henri
que Zimmermann, Rogério José Olinger, Marcos Sehramm, Willibaldo Schramm, Flávio Renato Heinig, Antenor Bolo
mini, Elpidio Zuchi. DELEGADOS: Osvaldo Schneider, Leopoldo Jacobsen Junior. SUPLENTiElS - Dr. Pedro Madale
na, Sérgio José da Silva, A Comissão Executiva do Partido, que dirigirá o Partido nos proxímos dois anos, está assim
constituída: Henrique Deschamps (Presidente), Luiz Augusto Polil. (Vice-Presidente), Dário Desdhamps (Secretário),
Datei da Silva (Tesoureiro) e Mauríco da Costa (Representante da Bancada na Câmara),

RÁPIDAS: Madeireira Bela Vista Ltda, está em franca ex

pansão: um empreendimento que valoriza Gaspar. Um mo

delo de trabalho organizado [fi Nossos cumprimentos espe
ciais aos motoristas gasparenses pelo seu dia: um abraço
especial ao nosso amigo José Adão Schmitt, que transporta
progresso em nosso Estado. � Este colunista não é pago pe
lo que escreve, nem recebe para dizer isto ou aquilo: não
anelou em escola de mercenários, nem seria capaz de enga
nar o proprio pai para poder subir na vida. Por falar em

"subir", .acreditamos somente num tipo de subida: aquela
que se realiza por todos e para todos. A outra, ou é fasc'sta
ou comunista. Portanto, contraria a nossos princípios.

"E conhecereis à verdade: e a verdade vos libertará" (Jo.
8,32) fi Nossos cumprimentos também aos gasparenses que
fazem produzir a terra: .agrícultores de todos recantos e

//1

todas as origens. Os que plantam o pão que comemos e a be
bida, que bebemos. Os que alimentam nosso corpo, para
que nosso espirita trabalhe alem de todas as possibiliãades.
Muito obrigado ;:L eles.• Claud!onor Schmitt, gasparense,
será ordenado sacerdote na Igreja Matriz de São Pedro' A
póstolo no dia 13, de dezembro. Pertence à Congregação dos
Padres do Sagrado Coração. � Nas ultimas semanas, apren
di bastante sobre Sociolingutstica: cíencía que estuda os

comportamentos de lãnguagem dos individuas, que inte
ragem em grupos. As conclusões serão uteis para trabalhos
universãtáríos, sobretudo para o tema: como as mensagens
são deturpadas pelos espíritos Iracos e enfraquecidos.
consj-rução do novo Colégio Normal Frei Godofredo já come

çou: para a alegria de Gaspar. . Frase da semana: "Somen
te o Espirita, soprando sobre a argila, pode criar o Homem".
(Saint-Exu). .

Hotel, Lanchoneie
.

e Churrascaria Pregresso
Aos colonos. e motoristas que lutam diuturnamente pelo engrandecimento da nossa comunidade e

nossa Nação, a homenagem do HOTEL, LANCHONETE e CHURRASCARIA PROGRESSO.

Rua Aristiliano Ramos, 298 - Gaspar - SC
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CAFÉ .·BEDUSCHI
Aos heróis da estrada que promovem nossa

, I .' •
_

integração;

Aos homens que dos sulcos da terra
.

arrancam o pão da subsistência;
A homenagem de

CAFÉ BEDlUS'CHI. de Dárle liri�o Beduschi
� ># �

•
i

Rua Vereador Augusto Beduschi 59
" _

Gaspar - se

'
... , ............ ... ......

....."., ..................... ; .....

Su : ermercado Jonil
lJ'

,.
If �, \o • � f" 1

COLONO E MOTORISTA!
Duas valorosas classes que com seu suor

derramado a cada dia e a cada noite, em

prestam valoroso apoio ao crescimento de
nossa grandiosa nação. Através da Gazeta

. do V1aJe, a 'homenagem do Super Mercado
Jonil.

SUPERMERCADO JONIL, rua São José
399.; modernamente instalado) inclusive com

estacionamento próprio para faoiliitar suas

compras.
, ."" -;

.� ""'.. .....�..".,.�....................... ""

� ... ",*� ...... ..-w-.,.. ... ,.,. "",""" "".... .......
...

"'"

AO COLONO e ae MOTORISTA

1
NOSSA SAUDAÇÃO,

leca Acess,órios
Rua José Beduschi 217 -. Gaspar - se

.... .......

FOTO
De Ivo Carlos Duarte

Reportagem, casamentos. Fotos para
carteira de identidade, inclusive prepara
toda documentação para obtenção de cartei
ra de identidade. O melhor atendimento.

roro MARY
Rua Aristiliano Ramos - Gaspar - se

�._,,,.,,. "".... • • III __""�""._...,.",•__"".-....,....... _ _
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PREFEITURA
.. II ;

,
�

MUNICIPAL DE -.ILHOTA·
AO COLONO QUE LABUTA DE SOL A SOL

I

PELA GRANDEZA DA PÁTRIA;
AO MOTORISTA, RESPONSÁVEL
PELO TRANSPORTE DE NOSSAS RIQU ElAS

A NOSSA MENSAGEM D'E RECONHECI MENTO
Ricardo Koeller

.'

Prefeito Municipal de Ilhota
Ao..... :lO:

....... w ..

Barracão - Gaspar-SC .

NA DATA EM QUE SE COMEMORA
O' DLA: DO CO[.,ONO E DIA DO MOTORISTA

AQUI A SAUDAÇÃO AMIGA DA

Madeireira Bornhausen

AOS HERóIS DA ESTRADA

QUEl PROMOVEM NOSSA INTEGRAÇÃO
AOS HOMENS QUE DOS SULOOS DA TERRA
ARRANC.AM o PÃO DA SUBSISTÊNCIA

ProDutos Triunfo �e Osmar Melato
RUa Nereu Ramos 216 - Gaspar-Se .

............... � ...

Ao Colono que desbravou riquezas
Ao Motorista que tnansporta o progr,eGs,o de Gaspar e do Brasll

A mensagem de I r.mãos Sabei
,_,

ese laerra agea
Marguem Esquerda - Gaspar-Se

� ...

NO LIMIAR FESTIVO DlESTA
DATA CONSAGRADA AOS
COLONOS E MOTOIR[STAS,
A HOMENAGEM DE

NO DIA DO COLONO E DO MOTORISTA
HERóIS DA LAVOURA E DA ESTRADA
A NOSSA HOMENAGEM

MOMI.L - Moinho' GüntherPlásticos Gaspar Ltda. DoE DAGOBERTO GÜtNTHER
Rua Nereu Ramos - Gaspar-SfiRua"Aristiliano Ramos - Gaspar-Se

...............
.. ..w.; ...

IRMANADOS AOS COLONOS E MOTORISTAS'
QUE NESTA DATA COMEMORAM A SUA DATA
ENVIAMOS A NOSSA MENSAGEM

Açougue Gaertner
Mahiz: Nereu Ramos - 1054
Fililal 1: Alistiliano Riamos - 686

Filial 2: Aristâliane Ramos - Gaspar-Se

... ...""", ....
""'

'" ... ...
...

... ... ........

AOS COLONOS E

-MOTORISTAS, A SAUDAÇÃO
AMIGA

DA
•

SERRARIA BELA VISTA LTDA.
Rodovia Jorge lacerda - Gaspar - s.c.

...................... _ ...� ....... _...

...... ...
.... ... ............

...

...........

.v..: ... ..".
... ",.".,.

...
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ESTADO DE SANTA CATA;RiINA IJ .

Prefeitura Municipal de
"
" EDITAL DE OONOOORiENCIA Ne. 0417'5

OSV.A�DO. S€lRNEIDER, Ptefiéito Munícipal de Ga�
par, no uso de 'suas atribuições executivas e legais cPI?:�n
das pelos artigos 81, itens V e XI, e 101, item II, da Let IEEi
tadual n". W84/70', e na Lei Municipal n''. 5:H', de 9.7.75,
resolve expedir e publicar' o presente edital com (J fim de. ser
procedida concorrencia pública para alienação do segum te

tem móvel;

1°) Objetos da Concorrêncía
.

- Uma caçamba 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, tera
preferencia quem por primeiro deu entrada com sua pro
posta.
3�) Das Propostas .

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

ultimo dia do prazo, devendo o enve'ope lacrado conter as

seguintes informações externas: a) nome e endereço do pro
ponente: e b) qualificação do edital d.f. concorrencia que
participa: e dentro dele os seguintes dados: a) preço da
oferta por unidade; e b) prova do pagamento da caução de

Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) perante a Tesouraria da

Prefeitura, para garantia de sua participação à concorren

cía.
4lO) Da Abertura e Julgamento

As propostas serão abertas e julgadas por uma comis-

As a
No último dia 19 de julho a Associação Atlética Cam

pestre Ceval promoveu diversos encontros desportivos, opor
tunidade em que confraternizaram funcionaríos casados e

solteiros da fábrica e escritórios da Ceval, nas dependencias
do Clube Candangos em Blurnenau.

Anotamos os 'seguintes resulltados:
Escrttório 1 x 3 Fábrica; Solteiros 3 x 6 casados,
Pelo Escritorío estiveram jogando Beta Fuscão (Amau

ry), Célio, Júlio, Darcy, Loyole (enxerto) depois Gilberto.
A Equipe representativa da Fábrica formou com Sérgio

Macinha, Brusque, Aires e Gaucho.
Gols: Escritório: Loyole

..

I
J "

são nomeada pelo Prefeito, em audiência que stÇrá'realizada
prevíamerite nomeadá pêlo Prefeito, em audiencãa que será
realizada no dia seguinte ao do vencimento do prazo, â&
15,00 horas, podendo o Presidente adiá-la ou marcar nova

data de 'Sua conl1�nuidade, caso não. se julgar convencido par
ra decidir.

'

5°) Dísposíções Finais
a) O prazo para entrega das propostas encerra-se no

dia 11 de agosto de 1005;
b) a caçamba poderá ser. vistoriada. pevos ínteressados

na garagem da Prefeitura, à Rua CeI. Arist1J:iano Ramos;
c) o preço minimo estabelecido pela junta de Avalêa

ção é de, Cr$ 5.500,00.
d) a publicação do presente edital será feita no jornaf

"Gazeta do Vale", n051 dias 13, 20 e 27 de julho,
e) A Prefeitura reserva-se do direito de anular ou rejei

tar a concorrência por interesse admínistratívo ou econômi-
co;

.

fI a aprovação da concorrencia depende de. ato homo

logatório da competencia do Prefeito;
g) após a aprovação ou não da concorrencia, os concor

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

Gabinete dó Prefeito, em 11

,,,

•
, ...

Gas.pãr

de julho d€ 1975.
Osvaldo Sehnéider

Prefeito
Sérgio José da Silva

Secretário

me au(
Fábrica: Macinha e Brusque.
O Time dos solteiros esteve jogando com Amaury, Téia,

Paulinho, Osmar e Beta Fuscão.
.

Os casados estiveram com Sérgio, Dr. Vílmar, Vilmar
Spengler, KI.rueger, Ernesto e Rigueto.

Gols: Casados: Rigueto ('31); IKtrueger (V; Wil.mar Spen
gler (1) e Ernesto (1).

Solteiros: Paulinho (1); 'Beto Fuscão (2).
Obs: O time dos casados ganhou porque jogou com o

.

goleiro solteiro .sr. Rigueto, que não é funcionário da Ceval.
Deve-se tambem salientar que o time dos solteíros jo

gou com uma pessoa estranha que marcou o unico gol do
time (Loyole+.

( MOAS)
•

* Estamosmandando um grande abraço a outro amigo
de Gaspar, Sr. Roy Schmalz. '* Uma dica prá quem gosta de

feijoada. Podem escolher. Aos sábados na Gruta Azul e tam
bem no Bar e Restaurante Expresso. Inclusive, nc li.:xpresso
você ouve música de Seresta, ao vivo. * O gesto de Sara], diz.
bem, d asítuação do plantel do Palmeiras. Coral, um joga-

-

dor responsável, perdeu a cabeça, e agrediu o Juiz Alvrr Ren
zi. * Demonstrando um desequilibrio emocional, bastante
acentuado. Quando todos pensavam numa boa campanha
do Palmeiras na fase eemt-fínat, foi aquela, água. Poucos [e
gadores se cuidaram, muitos se entregaram a excessos e a

Diretoria do Palmeiras, foi incapaz de por um fim as festas
que amaioria dos jogadores periquitos se entregavam, inclu
síve, fugindo da concentração. Descu pem o desabafo de um'
torcedor sofredor * Resulta<io do jogo entre Palmeiras e Fi- :
gueirense: 4 x O pró' Figueira * Sabaào e domingo, a 2a. eta-

.

pa do Campeonato Catarínense de \Kl9.rt será disputada no

'Klartódromo da sede campestre da Sociedade Guarani d�
Itajai. Corredores de diversas cidades do Estado participa
rão, inclusive, equipes de Blumenau * Noticia da Secretalia
de Sa:úde diz que 531% da população de S. C. já foram vací-

nados contra a Meningite * Abraçamos tambem pela coluna
dois amigos que temos na praça: Aurélio Sada e Zi.co (MaiX'
Luiz Zímmermann) * Todos os Prefeitos do IV(DE estarão
reunidos em Lages, no próximo dia 2 de agosto * Che}e da

Guarda de 'I'ransito de Blumenau, está dando uma nova fi
sionomia a nossa Guarda de Tranaâto. Está atuante, reaís
zando semanalmente, Blrtz e autuando os infratores Pé no

fundo, Vieira * A partrr de Agosto, aumento nas tarifas pos
tais. A carta simples custará 70 centavos. O Telezrama
vai ter preço fixo, e cust?l:á -3 '70 por 1Jm m�nimo de dez pa
lavras * N€l mes de-setembro, nova promoçao do Lions Clu
be de Tímbó , 'O tradíclonal festival -do Chopp , 2a. feira a

que;e clube d� serviço, ofereceu um jantar festivo à impren
sa :;: Os gremistas lavaram a alma. 3x1 no Internacional {:

? .Campeonato de Futeb?l de Salão em Blumenau, teve um
êxito espetacular. na ünaí a Celesc goleou a Artex por
4xO, sagrando-se cal?-lp�ã do cm:tame. Um público de qua
se 1.500 pessoas assl�tlU, a par�lda. * Quem não gosta de
sam�'a" boro sUJeIto nao e. Ou e ruim da cabeça ou doente
do pe :;: Bom frm de semana a todos.

.
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