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ANO I GASPAR, Domingo, 3 de agosto de 1975

Este domingo Itajaiesrse r::;- cebe um Allla Feminina da Arena de Itajai.
colorido todo especial, com :>I presen- Registre-se ainda a presença de vá-
ca de sua excelência o Governador do dos secretários de Estado, Antonio
Estado e sua comitiva que em nossa Salomão Ribas, da Educação; Fernan

, cidade cumprem um rápido mas im- 'do Bastos, de Promoção Social e Al-
portanti imo programa _ bino Zeny Secretário de Governo.

[Konder Reis; as 11 horas tendo Presentes ainda em Itataí, Dr.
por local a Câmara de Vereadores es- Jorge :KiOnder Bornhausen. Presiden-

,
tará presidindo a solenidade de posse te da Elxecutiva Regional do parttdo

'I do )'lovimento Arenísta Jovem e da e do Deputado Estadua,1 Julio Cesar,

,I, Veículo da -Prefeitura· de Gaspar "IU 1I��seiQ dominical, Este fato foi motivo de acirrada discussão da (J tma reunião da Câma-
ra em Gaspar. le'lla na página. 7_

nAjA! R[C(OE DnRNADO

a Gazeta em Itajai,
Gaspar, Orusque
e 81�m�nau

Preço: c-s 1,00
----_._-----,

KONOfR R[IS

Juventude' àe ltoioi no político
Mostrando-se vivamente ínteres

sada nos problemas _ ócio \Jot.;tiCils
não só do 'Estado mas especialmente
da comunidade em que vive, a juven
tude de Itaiai lança-se com ardor na

defesa de seus ideais politlces, mos

trando assim oue iá pode emprestar
uma colaboração decisíva na constru
ção de um Brasil melhor Leia esta
interessante reportagem na pág-. 9,

,HE': de B umena·u

já em seu candida
E' tá definitivamente indí

cada a candidatura do verea

dor Horácio Rebelo para con

coner a decantada prefeitu
ra Mumcipal de B umenau.

O partido decidiu-se a apoia,'
somente este candidato mui
to embora houvess-e inclusive

a, proposição 0,0 SI'. Nelson
Rosembrock oandtdatar se,
mas í'icou claro que se ele o

fizer, não l"ecehel'á apoio.

I
( ce

•

d
I

Nesta seo:uuda-feu'a 04 de agosto as

18 horas no gabinete da l\'lunicipalidlrlde
deverá ser assinado ímportante contrato,
entre' a Prefeitura Municipal de Itaiaí, e

I o Banco do Braxil local, através do fu�l!do
de desenvolvimento m<bano, numa 111C

quívoca demonstração de c?nlStaD:te 'pl'eo
cupação do prefeito Fredenco OlindlO �e
Souza, para com os pToblell,;as q�c_ afli

gero o seu munícípío , O financlal�e�to
em pauta será da ordem de on�e milhões

quatrocentos e oitenta mil Cl'Mell'OS e des

tma-se ao, custeio dias obras da nova Ave

nida paralela a Rua Blumenau, que
AvU·.á

assim solucionar um problema de trânsí
to que há muito aflige os itajaienses. O i
nício das obras está previsto para dentro
dos prôxímos dias. (Na foto aparece o pre
feito Mu:nicipal de Itajaí, ladeado por sua

esposa, a bela Lêa Leal SOU7lll.

Serraria BeJd Vista:
Um NtlvO Mí!rco Na
Evolução de Gaspar
Com apenas do' ano de

existência, ocupando uma á- I
rea de 14. 700m2 a Serraria
BeJa Vista Ltda de tacá-se
no cenário do município. sa

lientando-se como uma das
empresas de maior ímportân- _

cia para o desenvolvimento
(lu mesmo _ Administrada pe-
16s seus dinâmicos sócio Pe
firo Joaquim Moreto e Gen- ,

til FIOl'CS ela deve grande
I

parte de seu vertíztnoso cres
cimento à sua estratégtca lo
calização ao longo da Rodo
via Jorge Lacerda no IKm 7,

(Na foto aparece a

m.ajestosa Serraria Bela ViS
ta, no 'Km 7 da Rodovia Jor
ge Lacerda, Bairro Bela Vis-
ta-Gaspal'-SC). R
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o

Paraná sob·
. -

I,ntervençao política
lho desconhece oficialmente
se sou ou não sou membro do
Diretório Municipal do M.
D. B. H

Dares completou, aürrcan
do, que "será encarainhado
ao Triubnal Re rional Eleito
ra}, recurso subscrito por va
rios componentes da chapa
Eneas 'Farias, pedindo inter
venção no Diretório Regional
do MDB, que foi omisso no
tocante a fixação dos membros
do Diretorio Regional, provo-

I

cando grave problema na

composição das chapas con

correntes.

o deputado Adalberto Da-
1'OS vai recorrer contra a de
cisão da comissão Executiva
do MDB que em reunião rea

lizada no início da semana,
considerou vago o cargo de 1.
Secretario do :MlDB, "conside
rando qu eo artigo 27, inciso
II, da Resolução 91252, de ..

12.07.75,.,do TSE', veda a qual
quer filiado pertencer simul

.

taneamente a mais de um Di
retorto Partidário. Para Da
ros, a atitude do Presidente
do MDB "foi uma atitude vi
sando a minha pessoa, ile
gal, e portando de represalia,
pois o deputado Muggiati Fi.-·

ELE'TROCAR

E concluiu o parlamentar:
É contra aqueles qáe são o

missos, que fazem do Partido

os escritorios dos seus, ínte
resses politicos, que n�s es

tamos dispostos a lutar.

LTDA.
OFICINA DE ELETRICIDADE

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

eletrcdoméstlees.

Utilize os técnicos da Eletrocar e certifique-se da
capacidade dêles,

Rua Nereu Ramos 1061 ao lado do Bar Coloninha
-GASPAR - SC

persiste' a dúvida
jornais?

Na FUR8
porque "'dois

É muito claro o fato
de que realmente não es-

tá havendo um perfeito

porte da Furb compor
taria um' grande. jornal na
expressão da palavra,

entrosarnente entre os Di- mas eis o que temos: urna

retórios ACiadêmicos da briguinha ,interna, entre

Furb, caso contrário ha- os diretórios ou pelo me

veria uma explicação ou nos membros dos diretó

por outra ,haveria uma ros -que teimam em per

:soluçã,o para o problema manecer com (ftois orgãos
que começa se tornar sê- de divulgação, quais se

ro .. Para quem não sabe iam o [ornal Acadêm,ico
..

uma
. universidade -do e o Universitérâe.

Cinema de Gaspar poderá fechar se não receber ajuda de todos
Já não. é a primeira vez que

a Gazeta aborda este assun
'to, mas o problema efetiva

. mente existe e a cada dia'
que passa toma-se maior.

'1

I EXPEDIENTE

Em prtncípía os gasparen
ses não. dispõe de uma casa

de espetáculos cinematográ
ficos à altura do. que mere

cem pois o nosso velho e de-

cantado. Cine Mogk não. está
oferecendo boas condições de'

frequência, tornando-se por
vezes um local impróprio. uma
vez que nem banheiros o. coí
tado tem.

Por tudo. isso. temos a obrí
gação de afumar: Ou o. cíne-
111a fecha ou ru gasparenses
ajudam na constzução de um
cinema apeoprtado ,

..........""""_"..,.............._'"""",..,.......�"'••"""",_..._••,........_...._...._ ........__,.".,......'V'_""'._""""'............""."'"""_"""'.....,..,__,..,.._. __ ........ _
-

COLOR LTDA.
GAZErA DO VALE

Gte, Administrativo
DANlLO GOMES

Gte. Comercial
SILVIlQ RANGEL

Redação
Danilo Gomes
Colaboradores
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Dr. Lourival Santos,
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.

Gaspar - SC
CGC - 831Ü'9f926/0001-4l
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Editora Gazeta ao Vale

TEVE
de JOSÉ VAND'i\L

Assistência Automática de TV
Com apenas Cr$ 15,00 mensais.

Técnicos Especializados em zy a Cores
,

- VENDAS NO V.AREJO -
Fitas para Gravadores - Eliminador de Pilhas

Antenas Internas e Extema - Amplificador de
Antenas pi Canal.

Ru Dr Nereu Ramos 258 - GASPAR - Santa Catarina

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

.. ...
tOo

". ......

ZECA 105
..............

A (E S S
. yende e coloca gratuitamente qualquer tipo de a

ceSSOrIOS pi automóvel.

I -

'Rládio - Toca-fitas - Para brisas, inclusive instala
çoes. em geral..' ,

Rua Jo.sé Beduschí 217 - Gasp31'-SC.
________________________ �w.�'�w�w�__._����_.N���� ."'..---����'N••_·N· ·N��.�w�w ...._. • __�••_.�.__�.__.-

._��_._.__'_. (
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Sinaleira prejudica aparelhos elétricos - O sossêgo de
:(. muita gente desapareceu com CRIC-CRAC na televisão, rádio e outros aparelhos de som. São as sinaleiras, que ao

desligar e ligar as cores de sinalização, estão interferindo
nos aparelhos de som e TV das pessoas que moram próxímo aos semáforos.

A solucão é fácil, E só mandar reparar os automáticos
das sinaleiras.
-x- -x-

Dia 4 de agosto, amanhã, segunda-feira, às vinte horas,reunião da Arena no Alvorada. Todos os arenistas estão
convidados .

-x- -x-
O berreiro é livre - tem

gente reclamando de uma es·
trada incluída no Plano Ro
doviário Municipal e que per
manece fechada por um par-
-x- -x-

tícular , Como se justifica is
to�
Será que os interesses de

particulares sobreuuiam aos
interesses da coletividade?

J'ÜiYEM - a Arena por seu Presidente convida aos jo
vens para. a reunião de amanhã, dia 4 de agosto no Al
vorada.
-x- -X-

I Foi· uma festa de amigos.
Dia 31 de julho, quinta-fei
ra, o pessoal ligado à justiça,

f'ez realizar um jantar de con

fraternização pelo transcur
so do quarto aniversário de
nossa Comarca. Dr. Fúlvio,
Presidente do Forum, foi o
anfitrião. Presentes, tam-

bém, os serventuários e os Igasparenses responsáveis pe
la criacão e ínsta'acão de nos
sa Comarca. Esteve ótimo,
muito bem servido o jantar.
Não podemos deixar de cum

primentar ao Vicente e sua

. gente pelo cardápio e servi
ço,

Círculo Universitário de Gaspar, na noite de ontem,fez realizar churrasco na Sociedade Canarinho para lan
çar a idéia da sede própria a ser construída no terreno doa
do pelo Executivo Munícipal .

A reunião esteve muito boa. As idéias de como cons
truir e os projetos deverão ficar em pauta por alguns dias
quando, em nova reunião, será decidido quais as constru
ções a serem realizadas,

O Presidente do Círculo agradece ao Cbefe do Executi
vo e ao Legislativo pelo carinho com que suas pretensõesforam apreciadas e acatadas,
-x- -x-
-Uma idéia surgiu entre os

membros de um time de fu
tebol que batia bola pelos
camnos do município (inte
rior), Vamos ter sociedade
com um estádio e tudo mais>
Muita gente torceu o na

riz. O �T. Hilbert Gaetrner,
não. Doou uma área de ter-
ras e aí está o "Gasparense" 'O Estádio Hilbert Gaert-construindo um estádio espe- ner deverá ser inaugurado emtacular , Vale a pena ver co- outubro, com uma festa bas-
1110 a união faz a.forca . tante grande. O sr , AntônioÉ isto daí gente, são operá- Carlos, nosso Governador vi-
rios reunidos em torno de u - Tá abraar aos gasparenses.-x- _;_x-

As aulas já reiniciaram. Os uniformes vojtaram a colorir as ruas da cidade. Pelo que vimos, com um animusstadandi bastante renovado.

Tem gente no Gasparinho
que não sabe se deve com

prar avião ou virar tatú. Pe
lo que tudo 'indica o viaduto
na linha férrea será fechado,

ma liderança sadia e bem in
tencionada. É campo de fu
tebol, pista para a prática de
várias' modalidades de atle
tismo que há muito se íazía
necessário) cancha para fu
tebol de salão, basquete e vo
Icíbol.

por onde será o acesso
. dos

moradores daquele bairro ao
centro de nossa cidade? Com
a palavra o poder Executivo,

essa
Nós não Sabemos e nem podemos imaginar até onde es

te comentário poderá felil' alguns gasparenses, ou se não
gasparerises pelo menos radicados em nossa cidade, mas o
fato é que ternos o dever de falar aquilo que estamos sentiu
do-e mais . ainda, falarmos tudo ou a respeito de tudo o queestiver errado, cabendo-nos então uma crítica construtivat respeito. r

Vejam os senhores, a grande maíoria dos gasparensesluta de corpo e alma por esta, bela terra, Lutar de COl-pO e
alma por esta terra quer dizer acima de tudo' zelar por ela
e trabalhar com afinco para que nossa Gaspar projete-se,como sempre estamos destacando, no cenário estadual, Masminha gente, para que isto aconteça é necessário a cons
cientização de todos. É necessário que todos Os gasparenses, dos mais Iongíquos rmcões saibam que deles também.
depende O' desenvolvimento do muníoípío ,

Oomo exemplo podemos citar aqui e caso do BairroBela Vista e do BelchiO'r mais especüicamente, por �jerem

e-Iles O'S bairros gasparenses mais peôxiiuos de Blumenau, élógico que eles vivem comercialmente em função daquela -

cidade. Disto conchú-se: Eles arrecadam em GaSIJar, fa-zendo circular em. Blumenau.
.

Caberia então a esses moradores fazer a necessária ex
plícação: o que causa esse afastamento de nossa cidade?
as poucas condições de oferecimento de escolas, o comí.rcio relativamente fraco, a indústria O'U a ausência de boasestradas em nosso interior?

. .

Fica então O' nosso alerta. Este alerta poderá ser paraa municipalidade, para o comércio ou mesmo para a in
dústria. VamO's reconquistar a confiança de determinados
gasparenses que .a estão perdendo per falta de condiçõesreais de subsistência.

É provável que a culpa não seja deles, mas nossa. Pen
seUL bem ...

•

Sucessão MuniCipal �e 81umenau
Parte da polêmica acabou ,agora pelo menos já se sabe quem realmente está no páreo. Isto quer dizer pelo me

nos no 1ado da Arena, pois q uem tinha certas aspiraçêesmorreu .com elas, uma vez que está definido o apoio maciçodo partido em torno da candidatura Horácio Rebelo.
Pelo lado do MDB persiste a dúvida em torno das candidatura prováveis de Renato Viana, Milton Pompeu e Alf'redo Iten. Vamos aguardar os acontecimentos.

Secretário •

em pengoAnuncia-se para breve o desligamento de um importante elemento da administração IKondel' Reis. Trata-se deum secretário de Estado que parece não estar oorrespon,�endo as aSl>Í1'aç�es do no�� gO've�'no estadu�. �esta agola saber qual se.ra O' secre�a.I'lo: saúde, educação, cultura O'UFazenda, Aguardemes pOI

I
IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS
Sábado: às 19 horas

D,om;ingo� às 7 e as 9 heras

1
-

, .....
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JuIZ:o DE DIRErÍ'o. DA COMARCA DE GASPA� - SC.

:'ED�tAl DE INTER'DiÇAO
'

o doutor 'Fúlvio Pretti, Juiz de Direito da Comarca de

Gaspar, Estado de S Catarina, na forma ?a lei! etc.. ..

FAZ SABER a quantos o presente edital Virem ou dele
conhecimento -tíverem que, por este Juizo e Cartório do Cí
vel, Comércio, Provêdoria, .Nusentes e Menores abandonl7-
dos, foram regularmente 'Process8;do� os �u�s de In�e:Adl
cão de n". 92/75 de Amandà Serafrm da SIlva, por defícíên
cia mental acentuada, e a requerimento de Maria Sibirin�
da Silva, por intermédio de seu bastante assistente judiciá
rio e advogado Pedro Madalena, tendo sido decretado por
sentença proterída neste Juizo, em data de 23,06. 75 que
nomeou naquela data curador a referida senhora Maria Si
birino da Silva, brasileira, solteira, lavradora, residente
nesta cidade de Gaspar, a qual já prestou o compromisso e

está no exercício do cargo, pelo que serão nulos e de ne

nhum efeito, todos os atos, avenças e.convenções que cele
brar sem a assistência da Curadora, Para que chegue ao co

nheéímento de todos é expedido o presente edital que será
afixado e publicado de acordo com à lei. Dado e passado
nesta cidade de Gaspar, aos dez dias dó mês de julho de mil
novecentos e setenta e cinco, Eu, Eulina'Ladewig Silveira,
Escrivã, o escrevi.

Gaspar, l(} de julho de 191'7'5.
Fúlvio Prettí - Júiz qe'Direito;--------------------------------�

JUIZO DE DIRiE'ITO DA COMARCA DE GASPAR
EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESsADOS

INCERTOS COM O PRAZO DE 20 DI.AS
O Doutor Fúlvio Pretti, Juiz de Direito da 'Comarca de

Gaspar, Estado de S Catarina, na forma da lei, etc ...
FAZ SABER a quem o presente edital com (' prazo de

20 dias vir ou dele conhecimento tiver, que por parte de E
VALDO DE AZEVEDO E SUA; l\1ULH!ElR, residentes em Baú
Central, foi requerida uma Ação de Usucapíâo sobre o imó
vel abaixo descrito: ."

"Um terreno sito no' município de
Ilhota, com 139.4125 m2 (cento e trinta e nove mil, quatro
centos e vinte e cinco metros quadrados, situado no lugar
Baú Central, entre os IKans. 7 e 8 da Estrada Geral, com as

seguintes divisas" e confrontações: com 165m de frente, do
lado nordeste, com terras dos requerentes; com 165m de fun
dos, do lado sudoeste, com terras de Joaquim Eaisio da Ro
cha; com 845 m, do lado leste, estremando com terras de
Eugênio Hostin e com 845m, do lado noroeste, extremando
com terras devolutas". Na referida ação, foi prorerído o se

guinte despacho: "·"Designo o dia 30.09.75, às 16,00 ho
ras, para a audiência de justificação. Citem-se: }) por man
dado, os confinantes e suas mulheres, se casados forem' 2)
por edital com o prazo de 20 dias, a ser afixado e public�do
na forma da lei, os interessados incertos e desconhecidos.
Cientifiquem-se, por carta, os Representantes da Fazenda
Pública da União, do Estado e do Município. Intime-se a
Dra. Promotora Pública. Im-se. Em 7.7.75. (as) Fúlvio
Pretti, Juiz de Direito"?". E para que chegue ao conheci
mento de t?do�, mandou o MM. Dr. Juiz expedir o presen
te, que sera. afíxadc no lugar de costume e publicado na-'
for�a da. leí , D�:l,d? e passado nesta cidade de Gaspar, aos de
s�els dias do mes de julho de mil novecentos e setenta e
CInco.!EIu, Eulina Ladewig Silveira, Escrivã, o escrevi. ....

Gaspar, 16 de jUlho de 1975. ,

Fúlvio Pretti - Juiz de Direito

'.

JUIZO DE nIREITO ,DA, COMAROA D.E GASPAR
,

..

STA.. OATARJNA
EDITAL DE. INTERDI'ÇÃO

O doutor �úlJvio Pretti Juiz de Direito da Comarca de Gas

par, Estado de santa Catarina, na forma da lei, etc ...
FAZ $ABER a quantos o presente edital virepl <?u. dele c<?
nhecímento tiverem que, por este Juizo e Cartono do Cí

vel, Cbmércio, Provedoria Ausentes e Menores Abandon3:
dos, foram regularmente processados os autos de Interd�
cão' de 24/75 de Guilhermina Etelvina do Amaral, por defi-
ciência mental e idade avançada, e a requerimento de Ma

ria Graff, por Intermédio de seu bastante procurador. e ad

vogado doutor Lourival ArfLbnino dos Santos, tendo SIdo de

cretado por sentença proferida neste Juizo, em data de 28

de junho de 19:7'5 que nomeou naquela data curador, a re

ferida senhora Maria Graff, brasileira; casada, residente
e domiciliada nesta cidade, à rua Brusque s/n, a qual ja
prestou o devido compromisso e está no ex.ercicio do car

go, pelo que serão nulos e de nenhum efeito, todos os atos,
avenças e convenções que celebrar sem a assistência da Cu
radora. Para que chegue ao conhecimento de todos é ex

pedido o presente edital que será afixado e publicado de a

cordo eom a Lei. E passado nesta cidade de Gaspar, aos

trinta e um dias do mes de julho de mil novecentos e se

tenta e cinco. Eu, qElulina Ladewig Silveira), escrivã, o es
creví.

Gaspar, 31 de julho de 19,75.
Fúlvio Pretti
Juiz de Direito

�UIZ� DE DlIREl'fO nA COMARlCA DE GASPAR
EDITAL DE PRAÇA COM O PRAZO D'E

f; 20 DIAS
la. e 2a. Praea

Edital de Praça - Extrata (art. 687� do Código de Processo
Civil) .

Venda em primeira praça - dia 30 de setembro do corren
te ano às 10,00 horas, valor da avaüação ou superior.
Venda em 2a. Praça - dia 14 de outubro do corrente ano
às 10,00 horas (a quem mais der).

. ,

Local: Atrio do Forum sito no prédio da Prefeitura Muni
cipal desta cidade, à Praça Getúlio Vargas.
Processo: Ação Executiva cambíária nr. 145/73, movida
por Hermes Macedo S.A. Im. e Com. contra -Iosé-Muller ,

Bens: Um terreno com a área de 14. 675m2, situado na 10-
calida?-e de Ribeirão Miguel, na zona rural do municípiode LUlZ Alv�s, fazendo frente com 10,OOm na estrada gerat
de Braça Miguel e fundos com terras de Domenico Pellens
extrema de um lado, com José Hasckel e do outro lado corn
� estrada geral de Braço Miguel, medindo esta linha
2.65,00�2, "confor�e transcriç�o .nr. 42. 39�, a fls. 236�' d�lívro 3 V, no registro de Imóveis do 10 Ofício da Comarca
de Itajaí, edificado com uma casa de madeiras coberta dom
te�as de barro. "�" Valor da avaliação: terreno Cr$ , .....

4.�03,00 e a casa Cr$ 7.000,00, total dos: bens avaliados _

Gr$ 11.403,00.
Gaspar, 24 de julho de 1975.

Fúlvi:o Prett'i
.

Juiz de Direito
Fulina Làdewig Silveira
Escrivã do Cível e Anexos

Cerâmica' Teodoro
TIJOLOS ESPECIAIS PARA FOGO.

ACEITA ENCOMENDA P/ QUALQUER TIPO DE TIJOLOS. ENTREGA A DO�CJLIO - CERAMICA MELATo
BAiRRAC,ÃO - GASPAR-SC.

Maiato
;'
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Fatos, ent€
.

José Paulo Machado, do Setor de Específ'cação de Am

bíentes Edu,cacionais de 2° G au, da Secretaria �e Educa

çao� e�teve em Gaspar, mantendo contato com a DIreção do
Colégio Normal IF1'ei' Godofredo.. Francisco .Host'ns, o Díre
tal' informou que a Divisão do Ensino Médio está interessa
da em aparelhar adequadamente o novo Colêgio, em cons

trução na Rua Sete: para tahto, todos os detalhes da Sala'
de Ciências Fístcas e Biotógieas ícram anotados, com o fim

de se preparar desde já a montagem do Laboratório. Há
bons presságios. para es B.o�30s estudantes, E aeredítamos

que os esforços da Direção do Colégi.o, desenvolvidos com

muito êxito até agora, permanecerâo íateíros até o fün, ape
sar de tudo e de muitos, para o aperreíçoarnento do ensino
em Gaspar. Quantõ' a isso pão temos 'qú\V'idas': ,QS egressos
do Normal, daqui, sempre se saíram muito P�11P aos Cursos
da FURB, em Blumenau. Vão bem, obrigado.

**

corais. Nesses cumpl'umm
tos espeeiais ao �di()ado
maestro J!;g:fit:n Bob;u, �,�PS:
anos de ,t.rall,;dho à frente do
Coral Santa üee]io merecem
uma recompensa: o apoie de
toda a. comUJ'rÚ<4ide.

.A. recompensa do esforço :yJa
receu de imediato: o Gover
no do .Estado do Paraná for
mulou convite aos corais, pa
ra se apresentarem em ()u.ri
tiba no próximo dia 17, É o

estímulo que vem de fora. Os
'cnmpahnentos da coluna aos
**

RU\PIDAS; foiorrteml a Confraternização dos Universitários Gasparenses no ciube Canarinhos - um bate-papo informal

para o entrosamento geral I/I Muito atual a moral da estórri a encenada na últi� quarta-feira, rV-Golil.l_aàas: "'O Diabo,
as vezes, engana os seus próprios criados" /// CirDO Tihany foi um dos melhores acontecimentos que ate agora apareoe
ram por estas bandas: luxo, arte, ritmo, categoria, um esnetá culn de alto nível / // Festa do Coleno e do Motorista, preme
vida pelos terceíranístas do 2°. Grau do Colégio Frei Godofredo, agradou /1/ Por falar em Colégio, mais uma medida íntelí

ger::tle da Díreção do Frei Goodfredo: a Biblioteca foi cOI:npletament�reorganizada, Cl reecpréstímo de Iivros recomenda a.J!!1a
nhã, segunda-feira. São 4.000 volumes à disposição dos leitores /// 'EJxcel�nte a promoção da ACARESC 10GaI: "a escora-rnaís
bonita ... "

Conscíerrtísa 'as diversas comunidades de suas responsabilidades /1/ Quanta corsa anônima sé fap neste Gaspar per
pessoas anônimas, que não ambicionam posições sociais: mas somente' o desenvolvimento coletivo! //! A turma da .Campa
nha da Malária precisa de nossa compreensão: receba, fale com eles, O entendimento poderá ser útil para a sua saúde: mais

vale.prevenís do que remedíar / / / Dom Gregório Warmeling, Bispo da Igreja em Joínvílle, será o oficiante da ordenação de
Claudionor Poffo, em dezembro, na Matriz de Gaspar I II Para os amigos.este colunista retoma suas Í'�1JJ.,çi5es de Secretário
'Executivo junto à Reitoria da FURB, nesta semana. Para qualquer recado estamos lá / II E este mundo de jovens e críancas
'retorna às escolas: há um dever a cumprir -- apender mais para ser mais /II Recado para '05' estudantes: ";rnteJigel'ltes é o

que possui o coração sábio: a doçura da linguagem aumenta o saber" (Prov . 16',21).
.

A. al)l'esentacãO' dos corais to, os corais interpretaram a

de Itajaí, Brusque e Gaspar, l\.I:issa Iubilatus, de Gruber.

�10' último domingo ,na Igre Presentes à apresentaão, mui
ja do/Santíssimo Sacramento, utas autoridades ela região: e,
em Itajaí, agradou ao públi- a centena ele vozes arranca
co. Os' comentários são os ram O'S melhores aplausos.
os mais elog'íosos. Em conjun '.Mas� o que é bom não pára.

I'--"'_'_-i-
�

AV-VOGADO

Dr. Sérgio Edu,ard'o Sr.Derino
OAI,B 1519

Causas Trabalhistas - Cíveis - Penal

Aebninistratliv.o -- Falência - Concordata.
ESCRITóRI(i):

Rua XV de Novembro, 340 -- 10 andar - Sa'a
10'1 -- ,Eldif. Londrina

'

Blumenau - Santa Catarina

.

Assembléia tfal c,UDSlUui D 8AOlS&

J
----��--��----�--------------------------�

Car-i!mb'os d!'B.o.r.racha
E A L Ltda.

Com um capital subscrito de CF$. éO milhêes, dcs quais
CrS 5'0 milhões já int-egralizados, foi constituído, em Assem
bléia Geral, o Banco de Desenvolvimento do Estado de San
ta 'Catarina -- B�DESC --, sociedade de economia mista
com capital autorizado de ers: 150 milhões, Sua primeira di
retoria com mandato de quatro anos tem como presidente
Renato Rrmos da SiJya e diretores A1tino da Cunha, Oarlos
Passoni Júnior Espiridião Amín Helou Filho, já nomeados
anteriormente pelo governador ,mondeI' Reis para tratar da
estruturação do órgão, cuja sede fica no Estreito.

Falando durante a assembléia. o presidente dd BADESC
ressaltou a írnportancía da eatídade de crédito autorizada

'I

a constituir-se no. Governo Antoníc Carlos J(1onder Reis,
'

principalmente pelo fato de a instituição trazer como díre- '

trizes e recomendações do Governo a prestação de assístên- '

cía financeira e técnica a unidades produtivas e a órgãos j
públicos, de modo a eontribuir para um homogêneo cresci- V

menta de programas operacionais que, respal?ados nos pía-
..

nos elos governos federal e estadual e fundados nas diretri-

zes da ação do próprio Banco, per�itirã� a atuação sob a

forma de atendimento à demanda dirigida.

Fabricação' de todo e qualquer
tipo de carimbo de borracha.
ChaveirO's e placas indicativas,
de acrélíco.
Rua XV de .Novembro, 1300 :..

Cx Postal 95
'89100 BLUMEIN1AU�SC.

.... ... ...� ...

.. .......... .. ...... w"""""' ..............

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

We
.... � ...

iegfrí'ed
Fábric'a de Esquadri'as , Móveis' RPA ITAJAI, 507 - Fone 2271 - GASPAR - se
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ESTADO DE SANl'A OATARINA

PREfEI'URA�

-,

MUNICIPAL' GASPAR:
EDITAL DE CONCORRElNCIA PUBLIOA N°. 05/7'5

I o Prefeito Municipal de Gaspar, com fundamento no

I art. 1°. da Lei Municipal n. 464, de 24.10.73, faz saber que
! se acha aberta na Prefeitura Municipal, à Praça Getúlio

- : Vargas, concorrencía que se realizará nos termos do presen
te edital, na forma seguinte:
I - OBJlE(l'O,

A presente concorrência destina-se a receber propostas
"

para a exploração de linha municipal de ônibus, como
.

transporte coletivo, como segue:
'DR'EC'RtOl E VIA: Óleo Grande x sede do município e ví-,

ce-versa, com paradas em Barracão e Bateias, via rodovia

Ivo Silveira, diariamente.
.

As paradas em Barracão e Bateias deverão ser feitas no

interior do núcleo populacional e não somente à margem
da rodovia.
II - PROPOSmS

a) AB propostas deverão ser entregues ao Secretario da

Prefeitura, até às 17 horas do dia 20 de agosto de 1975, e

serão abertas no dia seguinte, às 15 horas, no Gabinete do

Prefeito, na presença d0S concorrentes que comparecerem;
b) Elas deverão ser entregues sem emendas ou rasuras,

rubricadas em todas as folhas, encerradas em envelopes in-
i devasáveis, contendo o nome ou razão social do proponen

te, o númerodeste edita) e os dizeres' Prefeitura Municipal
-

de Gaspar", devidamente assinadas e com as firmas reco

nhecidas;
c) O Poder Executivo reserva-se do direito de rejeitar

todas as propostas apresentadas, bem como a concorrencia,
caso ocorra desinteresse público, sem que disto decorra para.
os concorrentes qualquer direito de indenização ou recla

ção.
m - DOCUMENTAÇÃO

rr

a) Quitação com os tributos federais, estaduais e muni

pais. A Prefeitura da sede da concorrente é quem deve ex-

pedir quitação de tributos municipais,
.

b) Prova de capacidade financeira pala cumprimento'
das propostas fornecida por estabeelcimento bancário ou

firma comercial idôneas;
c) Prova de antecedentes criminais dos diretores da

empresa concorrente, nos últimos cinco anos, expedida pe
los cartórios criminais da jurisaição onde mantinham resi

dência no per'íodo;
d) Prova do registro do Capital socia1 e da empresa, na

junta Comercial do Estado a que pertencerem;
e)' Seguro contra acidentes ce tráfego (responsabilida

de civil);
f) Quitação com o imposto Sindical (empregador e em

pregado) ;

g) Quitação com o serviço militar dos diretores da em

presa concorrente;
h) Prova de ajustamento à lei de nacionalização do

trabalho;

EDITAL

-

.

., ítoral dos direto-
i) Prova de quitação com o serviço erei .

res 'da empresa concor!ente;· .. .'
_

'

uíos ue

j) Prova da quantidade e mdlvlduaçao dos ve�c q

ficarão à dísposíção do serviço de transporte eotetívo.

IV - JULGAMENTO

a) Critérios:
.

1°. - tradição no transporte coletIvo;
.,.

..

20 _ facilidade na inte.rligação com os municrpros V1Z1-
,�

nhos:
3°. - capital social das concorrent�s; _

10. _ iniciativa de requerimento a exploraçao da li-

nha.
-c 50. _:_ percurso coberto com linhas de concessão da p_:e
feitura Municipal de Gaspar e/ou comlinhas de concessao

do DER - SC·
6°. - Organização técnica: Condições e instalações

das oficinas na sede da empresa ou cidade mais próxima.
b) A concorrência será julgada por uma comissão de

três membros que serão nomeados.por portaria,.antes da a

bertura das propostas. .

c) O julgamento proceder-se-á da seguinte forma:

10. - abertas' as propostas no dia e hora designados
no item II, serão 'inicialmente excluídas aquelas que esti

verem em desacordo com este edital, considerando-se hatn
litados os demais proponentes;

2°. - em seguida, o presidente da Comissão designará.
dia e hora para o julgamento definitivo das propostas re

gulares.
d) o, Secretário da Comissão consignará em ata os ter-

mos da concorrência;
.

_
e) Julgada a concorrência, os autos do processo subi

r� ao C�e�e_do Poder Executivo para efeito de homologa
çao ou rejeiçao .

v - DIISPOSliÇÕES FINAIS

_

a) As o�rigações decorrentes da exploração da linha
serao assumidas por contrato escrito, firmado pelo vence
dor e o prefei to;

.

b) �lutras in�ormações i:ellaci�n.adas com o presente e
dital serao fornecidas pelo Secretano da Prefeitura ou por
quem o representar;

.

c) E,. para que ning�ém alegue .ignorância, é o presente
'

edital afI:�::ado �auportaTla da Prefeltura Municipal � publí-
çado nos jornais Gazeta do Vale" e "A Nação".

'

Cumpra-se. Publique-se.
Gspar, 18 de julho de 1975.

Osvaldo Schneider
".Prefeito Municipal

.

Antônio Nelson Hostins'
Diretor do Departamento de'
Obras e Serviços Urbanos.

N. 06/75

Osvaldo Schneider
Prefeito Municipal

íEIm face de incorreções e omissões contidas na publicação de 20.07.75, do Edital de Concol'l'ência nr , 05/75 n

jornal a
U

Gazeta do Vale", fica aquela publícação sem efei to e deve prevalecer a nova publicação do mesmo editai j�
corrigido.

.

Prefeitura Municipal de Gaspar, em 29i de julho de 1975.

O Pio-neiro em Espeto Conido na região.
O ambiente mais requintado da cidade, motivo- porque já conquistou a preferência de todos.

'1.
CHURRASCARIA TESTONI, tradição em atendimento e servir bem.

Também pudera, é herança do bisavô. .

Por tudo isso e muito mais fizemos questão de afirmar: CIIlJRRASCARIA TESTO!NI

O melhor e$peto corrido, dá· região.
------------------------------------------�------------------_J

\

EUI Gaspar e Churrascaria Testoni
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alma erça-Ieíra aCamara Mu-

mClpa e Gaspar sob di
-

" , ,

Henri
..

, a ireçao do Presidente em ExerCIClO
nnque Deschamps, na Secretaria do Vereador Celso Hu-ber, presentes ainda os vereadores Alfonso Theiss Antonio

aa��l, Osmar Melato, Osvaldo Poffo e Rogério OÚngel" 0-

tCaStlaad° em que diversos assuntos de real significado fo�am
ra os.

FúiRMAÇÃO DE COMISSÃO ESPEOIAL

A pedido do Vereador Celso Huber o Presidente da Câ

mar� �onstitu�u Comissão Especial p�ra tratar de assun
tos referente a isençao dos ímposfàs aos Ehgenhos de Fari
nha de nosso Município, ficando a mesma composta pelos
V:erea�ores Celso Huber-Presidente, Osmar Melato e Rogé
no Olmger, que terão 30 dias para apresentar Relatório Fi
nal,

ESTRlADAS DO BELCHIOR

Proposição do Vereador Alfonso Theiss solicita, do Exe
cutivo, o urgente patrolamento e macadamízacão da estra
da conhecida como "TUa Mandel" e da estradade Nova Bí
guaçú.

lÍVIPOSTOS SERÃO, MODIFICADOS
,

Proposição nesse sentido foi apresentada pelo Vereador
Celso Huber, no sentido de que o Sr, Prefeito Municipal mo
difique o Código Tributário de nosso Município, adaptan
do-o a Lei Federal 6,205, que proibe a utilização do salário
mínimo como elemento indicativo do cálculo de tributos e

multas,

BUlE1RO DO ARRAIAL

o Vereador Antonio SabeI solicitou do Executivo a ur

gente reparação e alargamento do buei�'o existente próxi
mo à residência da Vva, Maes, em Arraíal.

/
,

\

Página 7

Mu'nic:ipal 'de:Gãspar
TRATOIR DA PREFEITURA EM PASSEIO DOmNICAL

o Vereador Celso Huber solicitou, por requerimento,
informações ao EXecutivo sobre o trator desta Prefeitura,
encontrado domingo último sobre o "TlP TOP" da Prefei

tura Municipal de Blümenau. Quer saber - o Vereador - .

de onde procedia e para onde se destinava o tratai', e que!
a ordem de serviço para o mesmo naquele dia,

OmIAS PREJL�.ICAM MORADORES DAI 'RUA BRJUSQUIE

Em consonância com o pedido dirigido a sua pessoa, o
Vereador Rogério Olinger solicitou urgentes providências do

Executivo para solucionar o problema enfrentado pelos mo

radóres da Rua Brusque causados pelas cheias, que repre
sam pela construção da Rodovia Ivo Silveira, impedindo a

vasão normal das águas trazidas do início da vala feita pe
la Prefeitura. Justificando a Indicação o Vereador Rogério
Olinger disse que esta solicitação já foi dirigida diretamen
te ao Sr, Prefeito Municipal por diversas vezes, sem con

tudo, merecer qualquer resposta, Os problemas daqueles
moradores tende a se agravar com as proximidades do ve

rão, onde trovoadas e aguaceiros são uma constante,

CRíTIOAS À TELNSO'

Em pronunciamerite que obteve aplausos dos demais
membros, o Vereador Celso Huber deixou registrado o des
contentamento do comércio e da indústria local, sobre o gra
ve problema em conseguir ligações telefonicas interurbanas
e para ressaltar o grande prejuizo que disso decorrer, Soli
citou que o Presidente da Casa, oficiasse à TEI1ElSC - Se
tor Blumenau cíentificando sobre a atual situação em que
se encontra nossa cidade, Deste pronunciamento, gerou
outro do.mesmo teor por parte do Vereador Antonio SabeI
reforçando as críticas à TELESC.

t Gaspar, 3'0 de julho de 1975,

_D�o:-m_in_go_,_3_/_08_/_75 " ..,.,--_:_:_"_...:G=A=Z=�TA DO VALE

O governador Antônio Cal'

Ios IKon er Reis, recebeu, no
Palácio. dos iJ)�spachüs, uma
comissâo do. Grupo Plaza,

quando foi conv�dado para

presidir as solenidades de

!nauguraão do Centro de Con

vcncões do Plaza Itapema,
dia -23 de agosto próximo,
com a presença de aut�l'ida
de e [ornalístas paullstas,

caríccas, paranaenses e gaú
chos,
O novo bloco a ser inaugu

rado, com uma área construi
da de mil metros quadrados,
possui um auditório com ca

pacidade para 600 pessoas,
com apartamentos anexos pa
ra os convencionais.
A comíssão que visitou o

Chefe do iElxecutivo era com-

. Notícias �a Junta �o Serviço Militar
A J t do Serviço Militar 'de Gaspar, solicita o com-

un a
ídade nossí I íd dã,

to com a másãme brevída e possrve os CI a aos
parecimen , .

ti tíf d d
abaixo reladonados munidos do respec IVO cer I ica o e

Alistamento Militar,

Jacó Schmitt, Jaime San.são, João :,-poliná;rio d� �ouza,
José Aãberto Schmitt, José .de Lara Junior, Jos� GelasI? Me-,
lato, José Luiz Hostert, Julio Ce�ar CO,r�'ea" Ll:lIs Claudio �eI
nert, Luis carros Reinel't, MarcIO ,LU� �asc��e,nto, :1al'l�
Pedro Marquetti, Mario so�eranSkit" aMl'1? sI�Hb'a, .t aun

Schramm, Mauricio F'ranclsco Hos ms, mo ie er ,

Lui!l Fernando Poli

Secreto da JSM.

Mauricio Deggau
Secretario Executivo

posta pelo diretor do GI"UpO,
Virtor Schmidt e assessores

da diretoria do Plaza, 'Valter

Conhecendo
Somente será possível ter

mos uma visão exata dos pro
blemas ambientais em nosso

Estado, conhecendo-o os seus

quadrantes, Assim, aprovei
tando na medida do possível
os feriados, pretendemos 1<1-

zer viagens a pontos diferen
tes de nosso Estado, nas

quais, reunindo o útil ao a

gradável, ou seja, Turismo à
Pesquisa pretendemos obter
esta visão, � primeira viagem
rea lizada foi a região Sul, na
qual passamos P9r nada me

nos de 44 municípios catari-.
nenses , Levando barraca e

contando com a mais amável
acolhida em quase todos os

lugares, foi nos possível co

nhecerrnos o máximo com um

mínimo de custos, Nesta. via-

Konder Reis inaugura Centro de Convenções do Plaza Itapema
I

Seabra e Hugo Hoffmann, a

companhados pelo jornalista
Lázaro Bartolomeu,

Santa Catarina
gem, con tactamos pessoal
mente com os prefeitos de
�ão Bonifacio (que se mos

trou muito aberto à idéia da
Estação Ecológica da Serra
do Tabuleiro e nos atendeu
Em tudo que necessitamos
para que pudessemos visitar
a Serra); Praia Grande (du
ramente atingida pelas en

chentes de MarÇO de 74) ..
Bom Jardim da Serra, e mui
to rapidamente, com o de s,

--

Joaquim, Tais contatos fo
ram reforçados com corres

pondência posterior íncluin
do para os prefeitos de Nova
Trento e São João do Sul,

.
,

Alceu Longo:
Professor de Ecologia e

Botaníca da FURB,
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Juridico L 60S
• >

..Louriva] Antonio dO$--"Sa,nt9&'-

"

MELlJjOIR GlAIR�TIA DOS JUIZ_,ES E TRIBUNAIS

r». P�dro Madalena
(advogado)

No anexo. em que se tratou da Deforma da Justãça Es
tadual, entregue ao general Geisel pelo Ministro Djaoi

'

Fal
cão, presidente do Supremo. Tribunal Federal juntamente
com o relatório geral que fez o. dlagnôstlco das deficiências
da Justiça brasileira, toram sugeridas várias medidas pa
ra melhor garantâa dos ju\í'l1CS e tríbunaâs, para que estie;sl
.possam, em reteíbuíção, cumprir, em toda sua extensão,
com os deveres do cargo.

Desembargadores pertencentes aos Tribunais de Jus

tiça do Esp)irito Santo, Santa Catarina, Paraná e Pernam

buco, sugeriram o restabelecimento das garantias constitu
clonais da magistratura, temporariamente suspensas pela
vigência do. Ato Jnstitucíonal nc. 5, Esses magistrados a-'
chanam indispensável o restabelecímento das garantias pa
ra a, "independência das juízes e tribunais", Mas no rela
tório, o STF disse que Ué certo. que a independência do juiz
decorre príncípalmenze não das garantias, mas de sua for

mação moral. É o valor moral do juiz que lhe permite re

sistir � pressões e Influêneâas de qualquer natureza, sem a

temorizar-se'' ,

AIS garantias consritucíonaís dos magistrados suspen
sas pelo. AI-5 são a vitalicíedade..a írredutibífidade de ven

cimentos e a tnamovíbãídade, isto. é, a garantia constítu ...

cional de só ser removido. se atendendo. seu interesse pes-
soal. .

Para aprimorar o. elenco das garantias, alguns tríbu
naís de Justiça pediram ainda a "transferência ao Poder
Judícíárlo da competência para nomear, remover e promo
ver seus membros, bem Co.n10 fixar seus vencimentos".
'I'ambém se sugeriu competência ao Judiciárlo para orga
rrizar os seus "serviços auxâlíares" e de prover-lhes os car

gos "na forma da lei", Alguns Estados sugeriram a vincu
lação. de verbas ao Judiciário cerno forma de fifmar sua

independência. (T.J. nr . 807, São Paulo, 16.7.75, la. pág)
Sabemos que a República Federativa do. Brasil, como

organização governamental de democracia representatlea,
está estruturada na divisão. dos poderes Legislativos, Execu
tivo. e Judioíário . Cabe ao primeiro. expedir leis, ao segun
do execuéá-las e ao. terceiro fiscalizá-las. I

A atual Constituição. (E,C, n? 1, de 17.10.69), em seu.

art. �13, contempla referidas garantias ao [uizes, as quais
foram suspensas pelo AI-5, em seu art , 6'0, Nà mesma Car
ta Magna, em seu art . 153, § 2°, não pode ser suprimido o

dãreíto a "Habeas corpus", em qualquer situação em que
se encontre o paciente em relação aos tipos de 'deUto. Já o

AI-5, em seu art . 10, suspende a garantia de "habeas 00'1'

pus", I�o.S casos de .Cilimes potítieos, contra � segurança na

cional, a ordem econômica e social e a economia popular .

Ora, se o. Poder Judicíário é detentor do. dilrejto às ga
ranfias especíaís de seus juízes e à Iívre apreciação. (Julga.
mento final) dos fatos que a lei impõe o. respectivo cunhe

cime�to. e decisão, qualquer supressão de suas funções pl;
mordl�, dlecOI"l·enltes dos ]ninClÍ'Jl�o.s ciOnsf;i:,t1. 'ci'OnaL, tiR.'a
lhe a mdependência de Poder dJistinto, ou dividido, Daí é
porque os relatôríos para a Reforma Judâciária se marrifes
tam sobre a devolução das garantias imanentes da prôpría
função científirca. do. Poder Judiciário num Estado. fi � Direito,

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

AUTO (OP:A

o que
é

a vida?
O que é a marte?
Eu não pedi para vir e r.ascí , Para que estou aqui? - Ser

escravo? -

Sim, ser escravo de mim mesmo, Dos meus pensam.entos,r
Das minhas palavras. Dos me115 olhos. Dos meus ouvidos
I
e de meus atos,
Trabalhar para os outros serem escravos de seus atos.
De seu dinheiro, , ,

Procurar construir algo de bom e ver outros destruir a tu
do e a todos?
Isto é vida?

Viver, é morrer a. cada s�gundo, _

E sonhar com coisas que Jamais a mao do homem poderá
fazer?'

'

Lutar - lutar - lutar sempre - sempre lutar sem sentir o
sabor da vi tória?

�(Moner., .

Será a morte o troféu de uma vida bem vivida?
E depois?
Sim, depois de ter rolado anos por esta terra o que será
de mim? .

'

Serei s?mente alimento de outras vidas? (vermes)
�u sera, meu corpo, levado para um lugar onde terá uma
vida de amor e paz?
'Não sei..,
A vida é como este cigarro, Numa ponta uma brasa, na
outra um." Lentamente vai se consumindo. No ar de-
saperece.

..

É a morte!

�ar,a onde foi? �u não sei. Desapareceu, Não adianta ín
sístír, eu nao ser.

Que eu não pedi para nascer, não pedi. Mas, que estou
gostando de ter nascido, estou .. Te juro, muita gente sen
tina minha falta,
Escravo? Quem? Eu?
Não sou escrav? c:e n�guém. Só faço o que posso. Durmo
e�qu�to o relógio nao tocar. Trabalho as -oito horas J>9Fdia VIVO bem {!om minha famíjía.
Procuro não ouvir as conversas' alheias .. ,

Se os outros ficam ricos com o meu trabalho' felicidades
p�ae�,

'

Se o, dinheiro lhes fizer mal, podem me dar que' sei 'onde
gastá-lo, '

Sempre procuro construir also de bom, Quàndo alguém
quer destruir meus castelos, �ei como defendê-los , Com

calma. Dando tempo ao tempo, Conversando, o
,Nem s�mI?re se d�ve, lutar , Muitas vezes a gente deve pa-rar - meditar - e Ir a ,carga. ,-

Qu�do morte!', serei lembrado com saudades,
MUltas passarao pelo meu túmulo e dirão:

- "Fulano, era boa gente', :l\Í'un f I1.'11 ca ez ma pra ninguém.Tá pra nascer outro igual",
Meu corpo velho, será pó,
A .alma> A alma. , ,

Isto são coisas lá do Anjo Gabriel, Deixa que ele da' umjeito .

.......

70 LIDA.
COMPRA E

GARAGEM DE .E!STAO)iONAMENro
VENDAi DE AUTO�VEIS NOVOS, USADOS E CO'NSIGNAÇõ'ES

Tem a venda os seguintes veíeulos:
.

Fuscão vermelho , , , , , , , , , , , , , , , , " "","'" ane 72
Fuscão aZlJ.I , " .', , , " "',' "." ",' ., ",'" , ano 72
VQl.ks 1300 bran.co .' """" """ ".""",.,., ano 74 .

Volks 1'300 verde ,"'" """"" ",:"" ,,",' ano 74
Corcel cupê vel'de ,. ,."""" , """""""" ano 7'2

RIl.m XV ae No:vembl'o I1139'- Fone 22-0574 - 'BLUMENAU - S.ta. Oatann'
.,-" -., ....#w:.<. ... __..,..,.., -

_ w -_ .......
"

...... ..

..0 ......

a

VWTL
.,

I caJu """"'"
Opala Caramelo ",."".",

', ""
", ano 72

V
'

t
" ." ... "

"., aI).o '12arlan ",' '., """ .,.""

Dod
' .",'." ao 1'72ge Quro ",',' ".". .,...,....,.."...,'" o I'

' .. , .. " ano 72
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SóciO'���andO'-� v�amente inter�sada nos problemas
.'f�,.'I cos nao SO' do EstadO' mas espeeíalmente da CO'-

munlUl4u.e em ,'.
,p.

,.'I,' d f
que vive a juventude de Itajaí lançar-se com

aruO'r na e esa ,.'1-
seu ideai . .

'

, d u.c. <>, S 1 eais polítéoos, mostrando que ape-
� . � estar engatinhandO' em termos de decisões pol'iticaSi;
la pct e emprestar, sua cO'labO'raçãO' decisiva �a CO'nstruçãO'
"'Ala Feminina da �ena"
Presidente
la. vice
2a. Vice
3a. vice (Cultura.)
lIJQ. Vice (R. Públicas)
5a. V.ice (Promoçõ'es)
6a. VICe <tAssistência)
Secretária 'Geral
la, Secretária
2a, Secretária
Tesoureira Geral
la, Tesoureira
2a. Tesoureira .

Conselho Consultivo
Edy V.W. Rothbarth
Elvira' S, Passos

. Marina U. Francisco
Irani Lenzi
Onadir S. Tedeo
Maria H. Quintino

- Ma. Terezinha R. Romangani
- Diva V, Abrantes
- Luci Canziani
- Marlene D. S', Rothbarth
- Vitória Schauffer
- Ma. Rosa H, Schult
- Marley Ma, B. Alves
- Didymea L, Oliveira
- Maria Pedrini
- Emília Probst
- Claudína R, dos Santos

.

- Araci S, Gonzaga
lO Mazir:ro, Deschamps

- Clarinda P. de Souza.
- Lenír ÓldebrecÍl
- Orlandína M. Michels
- Ma,' Fortunata S. Reis
� Amélia J .' Fóés

de um Brasil melhor.

) , I
� ,

, , Pág';n. 9

E como prova do que acabamos de citar acima, regis
tre-se nO'minal'mente a chapa única dos jovens adeptos ;1-

renístas que neste domingo são $lbnre,tidos a �onv�nção
e respectiva posse:

"Movimento Arenista Jovem"
".

Presidente
íc Vice
2° Vice
3° Vice

.

(Assistência)
4° Vice (Cultura)
5° Vioe (R, Públicas)
6" Vice (Promoções)
r,ecretário Geral
J ° Secretário
2° Secretário
Tesoureiro Geral'
1 ° Tesoureiro
2° Tesoureiro

Conselho Consultivo

Hélio Cristofolini
Vílmar Hoepers
Renato M. Freitas
Lacort Laurentino
Hélio F. dos Santos

Prefeito de Gaspar
Dia 22 o Prefeito Munici

pal, Osvaldo Schneider, este
ve em visita a capital do es

tado, onde-entregou ao DNOS

projetos para a retifícação
elos rios: Poço Grande, Ser

tão Toicinho e Belchior Bai-

xo; junto ao DER entregou
projeto do desvio da Rua Frei
!301ano (Estrada do Gaspari
nho) . Em consequência no

dia 24 esteve em visita ao nos-'
80 mumcipio o Engenheiro
José Bessa, do DNOS para

- Sydney S. dos Santos
- Edison I)"Avila
_ !{bsafie Volpe Domingues
- Wílson H. Henckes
- Werner C. Hosartg
- Júlio Cesar Pacheco
- João M. Brandão Neto

.

- Antônio Bonanomi Neto
- Sruldra Uriarte
- Marílda Da1lago
- Antônio Augu'sto Lapa
- Jó'sé Carlos Cugnier
'_ Aldo Sandri

.

I .

- Francisco I. Ramos
- Jacira Nascimento
- 'fIilvér;o Ramos
- José Carlos Correa
- Rosa Ma, Garcia

em Florianópolis
, quela repartição do financia
mento de residências para as

pessoas que possuam terreno
e tenham inscrição. Na pró
xima edição maiores deta
lhes,

Acaresc promove: "Minha escola émais bonita"
A Comíssão MunilCipléll de Saúde, Ooordenadorãa de En

sino e AOARESC, com a colaboração da Prefeitura· Muni

cipal de G'aspar, estão lançando O' Concurso: "Minha escola

é mais bonítà" entre as escolas do. meio rural gasparense ,

o concurso visa fazer da escola um modelo para comu

nidade dando. ao. estudante treinamento. sobre higiene e a

limen�ção e melhorando as instalações da escola.

verificar, in 1('\I�0, a situação
dos três rios acima citados.

Por outro lado, a Prefeitu
ra Municipal, recebeu corres

pondência da COHAB, onde
comunica a aprovação por a-

As diretorias das escolas receberam treinamento onde
a seguir toram realizadas reuniões com projeção de slydes
em todas as comunidades para motivar as pessoas SO'bl"C as

atividades do concurso.

Resta-nos aguardar o desenvolvimento dos trabalhos
para veriticarmos e prestigiarmos as comunidades que mais
se ínteeessam em dar boas condições para a educação dO'S
seus filhos.

·CASA DO ZECA
_ ERVICIDAS, INSETICIDAS E ADUBOS PARA

.

- SEMENTES

ARROZ

CASA DO ZECA·

CERTIF. DE PASTAGEM, MILHO, HIBRIDO E �ORTALIÇAS .

COMPL�TA LINHA DE REMÉDIO PARA ANIMAIS E PLANTAS

Rua Aris.tiliano Rames, próximo a Ig,reia Matriz, ao lado do FO.t,o Mari - GASPAR - Sta. Catarina
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GASpaR
' �ooperati,as' de Santa Cafarinu

Promovem Congresso

ESTADO DE SANTA! CATAR INA

rR(f(IlURA MUNIClPAt DE
DECRETO N° 396/1'5

OSVALDO SOIINEIDE!R, Prefeito Municipal de Gas

par, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVíE:
.

'I'

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública e auto
rizado a respectiva desapropriaçãc da rodovia Munici

pal nr. 71, numa extensão de 5 <cinco) quilómetros e

com faixa de S (oito) metros, de acordo com o vigente
plano rodoviário municipal c com fundamento no item

I, letra "f", do art. 16, da Lei Estadual nr. 1004 de, ...

17.09.1970, na letra "i", do art. 5°, da Lei Federal n?

3.365, de 21.05.1956, e na indicação nr. 3'4/75 da Ca-
.

mara Municipal, cuja via pública tem início à margem
da antiga estrada geral Gaspar-Brusque e término nas

propriedade da família Luchíni ,

Art. 20 - As despesas decorrentes da presente Lei,
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária
vigente e assim codificada:
OS-Setor de Obras e Urbanismo
4. O. O . O - Despesas de Capital
4.1. O. O - Investimentos
4.1 : 1 . O - Obras Públicas
3105 - Desapropriações.
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação que será feita no lugar de costume e

uma vez no jornal "A Gazeta do Vale" revozadas as

disposições em contrário.
' b

IJ.

Prefeitura Municipal de Gaspar, em 31 de julho de 1975.

Osvaldo ..; chneider
Prefeito Municipal

A Organização das Coope...

rativas de Santa Catarina -

OCESC - promoverá nos dias
12, 13 e 14 de agosto, o III
Congresso Catarinense de
Cooperativismo.

O conclave será realizado
no CJErrRE, em Florianópo
lis, e terá por finalidade pro
mover o o aperfeiçoamento
do movimento cooperativista
catarinense bem como o de
bate dos principais proble
mas que afligem o sistema.
Os trabalhos aprovados no

decorrer do Congresso Cata

rínense, oonstítuírão a base

do pensamento da delegação
catarínense no Congresso
Brasileiro que será realâzado
em Brasília, de 10 a 4 de ou

tubro do concorrente ano.

A Comissão Organizadora
do referido c o n c 1 a v e

. e s t á convidando a todos
os Cooperativistas do Estado
para participarem a fim de
mais uma vez demonstrarem
a pujança do Movimento co

operativista Catarinense.
. ACARESC - Gaspar

............ 'Y'" ...

DOCUMENTOS PERDIDOS
Foi perdida a carteira de habilitação categoria amar

dor, pertencente ao sr. Flávio Beduschi, Gaspar SC.
Quem por gentileza a tiver encontrado poderá entregá
la no escritório' da Gazeta do Vale.

Por outro lado. perdeu-se ainda o certificado de pro
priedade do veículo placas BL-2521-Blumenau-SC Tam-

.

bém poderá ser entregue na Gazeta.
.

� ..

EMPREGADA DOMÉSTICA
�recisa-se de uma moça de 12 a 15 aTIOS para cuidar

de criança.
Informações poderão ser obtidas no escrítórío da

Gazeta do Vale, no horário comercial.
#

......

.........� � ...

Vav Auto o

..

PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

Rua Itajaí, n°. 610

... ...,.,.. ... ...

.........

Gaspar - sc .

O Automóvel dos seus sonhos está no VAVÃ No VAVÃ o melhor atendimento. O melhor
negócio.

-% .... -

ei

CEVAL agro industrial s.a,

Procure hoje mesmo VAVÁ AUTOMO�VEIS, R 7 d S t bua e e em ro 1294 . fone 22-02-16 - Blumenau-SC.

CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, SC - BRASIL

BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO.
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,M·OBRAL
f'

o MOiBRJAL, vem cada vez mais demonstrando o seu
valor, As classes' de Alfabetização funciou'll vao diminuín
do e crescem as classes de Educação Integrada,

Em Gaspar temos somente uma classe de Alfabetiza
ção Funcional com 7 alunos e duas de Educação Integrada
com um total de 2� alunos.

,

,

A: maior preocupação do N!OBRAL, é atingir jovens e

adultos dentro de uma faixa etária de 15 a 45 anos, Está
em contínua criatividade para melhor'atingir as nece si
dades do homem mais consciente de' S1.Rí finafidade de vi
ver, deseja 'um homem mais profissionalisado, mais atuan
te e menos angustííado .

Mas, o MOBRAL' não trabalha só, 'Ele precisa de mim,
de você, de todos.

.

Precisa de você empresário, de você polrtíco, de você
cristão, de você estudante, de você, grande QU pequenos,
fraco OIU poderoso, enfim, da colaboração de todos.

o MOBRAL dentro do Município. de Gaspar, encontra
"eco" de grande apoio e entusiasmo da parte do Sr, Pre
feito Municipal, Osvaldo Schneider e da Comum (Comissão
Municipal o Mobral) qe Gaspar, qu� foi recemplementada
.n� 21 ele �ulho último, ficando assím consF�ui�a:

Presidente, SI'. Odir Barni
Secretário: Sr, :tra�'o�d� R Medeiros
Mobilízadores: Srta. Célia Furtani e Luiz F, Po1i
Enc , de Financas: Sr, Sani D, da Silva

Age�te Pe�·agó·gl o: Srta . M!=v'1a Gotefi q:;t Silv�
Einc, de l\poio e Iníormacões: se. !"larc�s Schramm
Supervísora Global: SI'a. Leda Mana Baptista
Etnc. de Profissionalizacâo: Sr, João M, de Souza'

Ei1'1.1lpO de'A.poio:' Sr, I-�im:ique Descharnp � $1'. Hilário
Schmitt, Sr', Flávio Pamplona, SI', .p:�o Gomes, Sr,

Alexan<lI'e F, <la Costa, Sr, A'fo.Dsp Beeker, SI', Silvio Ran-
gel,

.

Na última quinta-feira uma equipe do Mobral, lidera
da pela supervísora de Area Iodete Amorln, esteve em Brus

que, levando a efeito o 4° programa da série Subsistema de
supervisão global, inchnndo ainda os temas de Area Peda
gógica, AÍ'ea Cultural, Area de Mobilização. 'e subsistema
mtegradc de informações.

e

-Cada Blumenau tem 6

.Vieirinha que merece
"Sem dúvida alguma é de
muita importancia o traba
lho que Vieírinha vem 'desen
volvendo a testa do Servii::ü
Municipr I de Trânsitô em
Blumeríau, apesar de' estar

exagerando um pouco nas

multas que a cada dia que
passa aumentam ma's e mais,
tonto é verdade que o dito já
recebeu a alcunha deZé Mul
tinha. Mas a verdade é a se-

. guinte: aoS motoristas blu-

menauenses agora já estão
respeí tandq o famoso disco
de estacionamento que antes
era ignorado, facilítando as
sim sobremaneira Ó estacío
namento na' Rua XV de N3-
vembro e por conseguinte o

brigando
.

aos acomodados
procurarem outro lugar para
estacionar, Muito bem, con
tinue assim Víeírmha. Mas
não apele hein? Senão o no

me �ongela e aí é fogo,
......................... "'( ..........� % ... � .....

DiE IVO CARLOS DUARTE

Reportagem, casamentos, Fotos para
carteira de identidade, inclusive prepara toda
documentação para obtenção de

.

carteira de identidade,
O melhor atendimento.

FOTO: MARY
Rua Aristiliano Ramos - GASPAR-Se

'"

FOI MARY

An iversários
A Gazeta registra nesta oportunidade o natalício dos

leitores Mario José Laguna, 1'10 próximo dia 5 de agosto.
Antônio Carlos Silveira, escrevente do Cartório Cível, no
último dia 1° de agosto e Fábio Marcelino de Souza, no úl
timo dia 31 de julho.

r
•

I
FABRIOi\NTES DO XADREZ "IZA"

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

GASPAR - Santa Catarina

o S. A.

AGOiRIi\. LEilA UNI CONSELHO DE UMA' DONA DE CAS� QUE ENTENDE DlI\S COISAS:

"NãQ adianta procurar,
]l1!el.q{n� que CAFÉ BEDl1S0HI,
vo�ê nãq vai encontrar,

Cafê a d 1jI'" c h i
Rua Augusto Beduschi 59 - GA8PAR-�C,
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Prefeito de Nova Trento rompe com governador
Extra oficialmente COITem os boatos na centenária No

va Trento, de que e prefeito daquela próspera região esta
ria rompendo definitivamente cem O' governo de Estado,

O rompimento estaria sendo feito motlvo quando da es
tada da caravana italiana em Nova Trento por ocasião dos
festejos do Centenário da Colonização Italiana nanuela re

gíâo O' governador IKIonder Reis, ao convidar a caravana pa
ra um almoço oficial em Elorianópolis, ou por esquecimento eu por vontade própria deixou de estender e convite ao
prefeito municipal da cidade, que em represálía houve por

Dr. lvio Prettí
NO' úãtimo sábado registrou-se e natalício de Dr , Ful

vío Pretti, juiz de Direito da Comarca de Gaspar, oportunidade em que e magistrado recebeu cumprímentos dos a-
o migos em sua residência.

A Gazeta, associando-se as homenagens que' a ele sãoprestadas nesta data, deseja que a mesma se repita pormuitas décadas.

"

bem cedar laçes> com o geverne de Estado,

feira Regional �e Rg�ro�utores Suinus
A Prefeitura Municipal de Bhimenau, através de sua

secretaria de Agricultura está promovendo desde o último
dia 10 a Exposíçâo Feira RegiO'nal de Reprodutores Suinos
no parque Atgrepec�ário lKlultUil:verein. Partlicipam desta ex
posição, alé mdos 337 expositores a Ftmdacâo Promotora de
Exposiçêes de Blumenau PROEB, Qadasé, Acal'esc, Secre
taría da Agricultura de Bstado, Sindícato Rural de Blume
n�u, além da �dústlÍ.a e do comércío . Os gasparenses e Í
tajaíenses estão sendo convidados a pl'estigja:rem�na.

Dr. Sér�io [�uar�o. Droer'ngUm dos bem sucedidos advogados ,de Blumenau,
Dr. Sérqio mercê de seu trabalho honesto e dediica
do mofivc porque boje, seu escritório lotado, ê uma
constante. Amigo nosso, Dr. Sérgio recebe- hoje os

cumprimentos ·agora pelo amplo sucesso que vem

consequinde, paralelamente ao seu trabalho em Blu
menau, também em J,araguá do Sul onde possui umbem montado escrítério de advececia, sendo que pa
ra lá se desloca duas vezes por semana a fim de ,a
render seus" inumeros dientes iaragua.enses. É des
se tipo de profissional que Blumenau precisa. Parabéns Dr. Sérgio Br:oering.

AGUARDENTE DE CANA

C'A N I N, H· A
produzida e engarrafara per:RENATO F:' DIAS Ind Com. de Aguardente

OaOO:x;a Postal Id, _, Gaspar
lRel�er - Gaspar _ Sl Oatarina��._U � ·. ·�·. �_�._���__o�._� h�._'�.�n�U�._n_._'�.__.�'_�_U__��� �._O_O�' �_h_'_.�'_'_U�h_.

__

-.

,

MAOUINA� V MADEIRA

FÁBRICA DE SERRA fiTAS
e toda a linha de máqui nas pana beneficiamento
GIM - GASPAR INDUSTRIA METALURGICA

Rodovia Jorge Lacerda KIm 7 Bairro Bela V1Sta-
GASPAR - Sta. Catarina

............. """'" ..........
...............

__, . ""' ,.,..

CONHE'ÇA A .EFICIÊNCIA DA

Au O Locadora Rio Branco , Ltda,
Veículos entregues; ou devolvidos em casa, no escritório, no hotel, 'no aeroporto, etc.

Tarifas reduzidas -

Rua Nereu Ramos 61
.. � ae lado da Varig

Fone 22,.14-90 - chamar DDD - 0473
89100 - Blumenau-Sõ.
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