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Os coneéltos emitidos na entrevista
c'Om 'O sr, Nag';b Barbíerí,
nesta edição, são de responsabtíídade
do entrevistado, conforme documentes
em n'OSSO poder.

.;

ANO I GASPAR - Domingo, 10 de agosto de 1975 - N" 33 - Preço: Cr$ 1,00

IGosparense vai ao, flmazonos
e caça sucuri gigante

Diversos industriais gas- portunidade de se defronta-

parenses, em Caravana che- rem com uma gigantesca su-

fiada pelo Sr, Dario Bedus- curi, cujo couro esta:'emos
chi estiveram no último mês mostrando em totograüa aos

de julho promovendo uma , 110SS0S leitores na próxima e

(rrande caçada no Mato Gros ItHção, sendo que a reporta-
b ,

so estendendo-se inclusive ao gem sobre a caçada e apre-

lo�go da Bacia Amazonica, sentada nesta edição da G",,-

onde os caçadores tiveram 0- :z:eta, na página 1. c

Poderoso grupo pauUstá
oferece .50 milhões pelo Hiper

Em Itajaí circula o boato de que um poderoso grupo
'paulista teria inicialmente oferecido 35 e posteriormente
'até 50 milhões de cruzeiros pejo Híper Mercado \\ttólia,

,

Vamos ver o que Cidio Sandri respondeu a essa proposta
na página 7 desta edição. Leia.

'

Fr-ed realiza um

'Constrói avenida
velho
paralela

Diversas são as obras de importancia que estão sendo

realizadas em Itajaí na administração Frederico Olindio de

Souza mas sem sombra de dúvidas, uma das mais destaca
das e necessárias é a que ora está iniciando, ou seja a cons-

sonho
"

a rua
ítoioiense:
Blumenau

trução da. ;\ven!d� paralela a Rua Blumenau, cujo fínan
cíamento ja esta liberado pelo Banco do Brasil para que os
trabalhos logo sejam iniciados.

Gaspar. tem emplacamento
de veículos irregular

Sérios transtornos vem ra com que erroneamente

causando aos proprietártos é feito 'O emplacamento em

de veículos automotores, Gaspar, basta sabermos a

principalmente a determi- gOIJ:a quem é 'O responsável
nadas empresas, a manei- Leia na página 8,

Co/una Universitário
A partir deste número a Gazeta lança uma cotu

na denominada Uníversitários, 'Onde 'Os estudantes de
nível acadêmico lançam suas idéias e suas promoções,
numa demonstração de que a Gazeta a cada dia que

passa mais �e Integra à comunidade, Todo 'O univer

sitárío pode partâcípar desta coluna, bastando enviar

para nós a sua colaboração, 'Ou em forma de notíeía,
Cl Itica, etc. , ,

Gaspar
moderno

•

Inaugura
estádio

SEBASTIÃÜI REIS CONCLUI:
PRECISAMOS ATRAIR
TURISTAS

O' Presidente do Conselho
Municipal de 'I'urismo de

�taja� participou em Floria

nópolis da reunião 'Onde f'Oi
debatido a partíeipação de
Santa Catarina nos 45°, C'Or"
gresso da Associação Ameri
cana de Agentes, de Viagens,
marcado para 26 de 'Outubro
1)0 Ri'O de Janeiro. Leia na

página 9,

NAGIB BARBlERI:

Preteito

JAPONESES PRETENDEM:
CELULOSE EM ITAJAI

O' governador lK.onder Reis recebeu em audiência im-.

portante Grupo Industrial do Japão, que está interessado
em instala}' uma indústria Celulose em nosso Estado, mais
precisamente na cidade de Itajai, Na página 9 tem maiores
detalhes deste assunto,

Gaspar terá 'Curso de Enfermagem
'O' Depal'tament'O de Saú

de e Assistência Social de

Gaspar estará promovendo
11'0 prôximo mes ele setem-

de Gaspar
Em entrevista cuncedida a Gazeta do ViaJe, nesta edi

ção o publicttárie 'e destacado pecuarista gasparense Na

gib'Barbierí, manltestou-se viyamente co�trári'O a atual p�
lítica admínistrativa que esta sendo realizada pela Preíei-

bro um Curso de Enferma
!rem Prática. A Gazeta co

menta sobre este assunto na .

página 3,

o Moderno estádio cons

truido pelo Esporte Clube

Gasparense, tem a sua ínau

guracão oficial marcada pa
ra o próximo mês de outu
bro, e contará inclusive com

a presença do Governo 'do Fs
tado , Gaspar se orgulhará
do Gasparense, temos certe
za) Leia detalhes na página
]2.

nêio corresp nd

I
tura Municipal de Gaspar, bem como irregularidades na
vida política-administrativa de Gaspar. A l'epol'tagem é I

interessante, • Leia na página 11,
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Miscêlanea
Falhamos com 'Os amigos na semana passada. Não en

tregamos ao DaJÚl'O, por motivo de força maior, "estas 'mal
traçadas linhas". Nossas desculpas ao pessoal da casa e aos

�,tores * Na madrugada do dia 8, uma chuva de graniZo.
destruiu muita coisa em I�h·aJ}la. Derrubou uma igreja,
destelhou quatro casas, além de animais. E a chuva eon

tínua a incomodar * Que papelão fizeram 'Os jogadores do.
V'asc'O e Flamengo no ú1tim'O j'Ogo de classificação do 30 tur
no do Campeonato Carioca de Futebol. "O pau comeu na

casa de Noca" * O Botafogo? vai bem 'Obrigad'O *. 'I'abajara
T. C. de Blumenau, elegeu sua nova Diretoria. É presidente
'O sr . Jorge Luiz Buechler * O Se�nac de Blumenau, faro t í
realizar dois Semínários; a saber: Planejamento Financeí
ro e Recrutamento, Seleção e Treinamento de Pessoal. Os
interessados em p�U'�cjpal', deyern entrar em contato eom

SENAO, Av. Brasil, 63Q - Ponta 4guda - Tel�'One: 22-00-75...
*

. 4U1'éli'O �aa" anivel�sa�ioll � alguns dtas atrás. Nosso
grande abraço. T mhêm ábracamos 'O sr. Teatino da
Oúnh'a Mello, pelo seu ani��rsãiri'O * � Galeria.Açu-Açu, i-

JUIZO DE DIREITO nA COMARCA 'I}E GASPAR-SC
EDITAL DE INTERe'I��O

o doutor F.(uvio Pretti, Juiz de Direito da Comarca d.e
Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc."

!FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou de
le conhecimento tiverem que, por estê Juizo e Cartório do
Cível, Comérrío, Provedoria, 'Ausen.tes e Menores Abando
nados, foram regularmente processados os autos de Inter
dição de n? 90/75, de Nelso nGaldirlQ da Si1v� por dêfící
êncía mental acentuada, e a requerimento de lIercilio Ma-

-

110el da SiLva por intermédio de seu procurador bastante, o
Doutor Renato de Mello Vianna, tendo sido decretado por
sentença proferida neste Juizo, em data de 21 de julho de
1975 que nomeou naquela data curador ao referido inter
ditando o senhor Hercílío Manoel da Silva, brasileiro, casa-

naugurou dia 8, a primeira exposição individ'Ual de Ro�a
Maria Winkler Dariu. A mostra tem apoio da Secretaria

de Cultura da Prefeitura de Blumenau
* Falando em ar

te, hoje, abraçamos 'O poeta Lind'Olfo Bell * � Capela Se

nhor B'Om Jesus 4a Rua Pedro K.'1'aus, neste fmal de sema

na promoveu s�· tradtcíonal festa * O Grupo de Teatr�
Infantil da S'Oc. Dramático e Musical Carlos G?mes, v�}
reprisar neste domingo, às 15,30, a peç� "Apr�ndiz de FeI

tíceíro". O Brasil vacinou em apenas CInCO. dJias, contra a

Meningite, 10 milhões de pessoas , Fato lústório e único- no.

mundo * Deverá assumir dentro. de breves dias, a Delega
cia Regional de P'OItciã de BIUJnenau, «:! Bel. Lo.urival Bor

ja, que vem da cidade de Brusque * Agradecemos aos a

migos que lembraram do meu an.ivel'sá.ri�. Ré.tribulimos em

dobro, 'Os votos que nos enviaram * De Olavo Bilac em 0-

ração à Bandeira: "Bendita �ejas, pela tua bondade! cre
mos em Ti; por esta crença, trabalhamos e pensamos. Ben
dIta seja praia todoo sempre, Bandeira do. Brasil! * Por bo

je l,l.; só, Latem 'Os cães e a cll!lTUagem passa" *

do, comerciante, residente em Alto Bau, nesta Comarca de
Gaspar, o qual já prestou compromisso e está no exercício
do cargo, pelo que serão nulos e de nenhum efeito, todos os

atos, avenças e convenções que celebrar sem a assistência
de Curador. Para que chegue ao conhecimento de todos é
expedido o presente edital que será afixado no lugar de

costu�e e publâcado de acordo com a lei. Dado e passado
nesta cidade de Gaspar, aos sete dias do mes de agosto de
mil novecentos e setenta e cinco, Eu, Eulina Ladewig, Es-
crívã, o escrevi. .

'

Gaspar, 7 de agosto de 1975,
Fúlvio. Pretti

Juiz de Direito
Eufirra Ladewig Silveira

Escrivã. do Cível e Anexos

OSVALDO SCHlNEIDER - Antig'O da Gazeta, 'O sr, Osvaldo Schneider na próxima terça-Ieíra estará completando mais
.�J�la. <!!�...�.ataJícia, motiv'O llorque enviam'Os 'Os v�t'Os d!_ pCl'enes

• �:m?�des.. junt'O a'Os que lhe são c a r 'O s,
� ......

CONHECA A EFICIÊNCIA DA

uto Leeadera Rio Branco Ltda.
Veículos entregues ou devolvidos em casa, no escrit ório, no hotel, no aeroporto, etc.

Tarifas reduzidas -

Rua Nereu Ramos 61 - ao lado da Varig
Fone 22-14-90 - chamar DDD - 0473
89100 - Blumenau-SC.

. ,� .....

EXPEDIENTE
GA21ElTA DO VALE
Gte, Administrativo
DANILO GOMES
Gte. Comercial'

Silvlo Rangel Figueirec10r:

Gte, de círculação
Sidnei Schead do� Santos

Em Itajaí: Rita·
Hereílio I:u� - GaL do Ouro

.

Redaçâo
Danilo Gomes .

dOlaboradores
I I

Dr, Pedro Mad�p:a·,
Dl', L'Oúrívai �an�ós,
Moacir Gàliane,
LUiz Fernánd'O Polli e
Dal'i'O Deschamps,

Endereo:
Rua Aristiliano Ramos

Fone 22-16 - ex Postal 73

Gaspar - SC

I
CGC - 831O�926/0001-4'7 Ipropriedade da 'Empresa
Edito;ra Gazeta do Vale
I�---:-

, yende e coloc� gratuitamente qualquer tipo de a
cessonos pi automoveI.
_

�dio - Toca-fitas - Para brisas, inclusive instala
çoes em geral,

Rua J'Osé Beduschi 217 - Gaspar....SC.

.. • �.... .. ;J\"o.

ACESSÓRIOS

......�r!: ........

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

ZECA

TEVE

RuaDr

..

COLOR lTB�.
de JOSÉ VANDAL

AsSistência Aut'Omática de TV
Com.apenas Cr$ 15,00 men,sais,

Técnic'OsEspecializad'Os em TV a Cores
- VENDAS NO VlAREJO _

-

Fitas :Qar!'t Gravadores - Eliminado:r de Pilhas
Antenas Internas e Externa - Amplificador de

Antenas pi Canal.
�ereu Ramo-s 258 - GA&r� - Santa Catarina

. .
• ....... ",tO::

••••

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



'(,;, .. I �.

'D,omingo, 10 /8/1915
.

I J'
GAZETA DO VALE

.Diversas autoridades estiveram presentes na última se

gunda-reira, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de 1-

taj,ai, operbunídade .em que foi assinado o contrato de fi
nanciamento no valor de onze milhôes quatrocentos e oi-

l � . '1. ..

,Gaspar terá Curso' �e tófermagem
o Departamento -de E'dUI

cacão Saúde e Assistência So
dál de Gaspar estará pro
movendo,

.

a partir do próxi
mo dia 6 de setembro um Our
50 de Enfermagem Prática. O
referido curso, destinado prin
cipalmente para estudantes
mteressados em ingressar no
campo da enfermagem. e tam
hêm para funcionários de

Empresas que porventura
queiram se especializar na
área,

-

Com a duração de 7 me

ses o curso de Enfermagem

Prática é elaborado e minis
trado pelos' CUl'SOS F, Siquei
ra, entidade reconhecida pe
lo MEC e que fornecerá a to
dos os participantes o referi-
do diploma cultural.

'

Ao concluir o CUl'SO o alu
no recebe o título de Aten
dente de Enfermagem,
Os interessados poderão Ia

zer as respectivas inscrições
com o Professor Francisco
Uostins no colégio Normal
Frei Godofredo, local de fun
cíonamento do referido curo

so ,

Nos �ezenove' anos-, �â f:azen�a
:bomenau�m a. João &élio MendOfl�a

A Sociedade'Recreativa e

Cultural da Fazenda cOIIÍle
morou dia 6 de agosto' 19 a

nos de fundação, oportunida
de em que foi oficiada missa
em ação de graças as 19,30 hs,
na capela de Nossa Senhora
de.Lourdes. ·A Diretoria da
Sociedade da Fazenda no sá
bado dia 9 ofereceu um sun...

tuoso baile aos seus associa-

dos e convidados especiais,

Deve-se registrar o quanto
a socíedade deve de seu cres

cimento no conceito popular,
a dinâmica administração já
por três gestões, do presiden
te sr , J0ã0 Célio Mendonça,
cuja personalidade marcan

te já conquistou grande mar

ioria dos üaj aienses ,

Minha Esc,ola é. Mais Bonita
I .0- � -

Numa feliz iniciativa da AOARESC todas as escolas
gasparenses estão aguardando com ansiedade o desenro
lar da promoção "Minlha Escola é Mais Bonita", que visa

principalmente incentivar o aluno e a. própria Escola, di
vulgando o extenso trabalho de apoio ao homem do campo
que a ACARIElSC vem realizando em Gaspar.

, t

Em (iaspar Holel e (l1urrascaria
o Pioneiro em Eçeto Corrido )la reeião ,

O ambiente mais req�tado da cida�� mORTo. po�que já conq"!listou ba p.referência de t9dos,
.CH;URR�S"ARIA TESTONI, tradiçao em atendímente e servir bem..

Tãnlbetn 'pudera, 'é -herança do bisaTÔ, . . , ...

P9t' tu�o i� e mu�to. mais fiz��s q:uestão de. afirmaI': CHUR<RASCABlA 'FESTONI
j

� melho.f e.spe�o cPf� d� re�ão,
--------------�------------------

.J.

Página 3

a rua
tenta mil cruzeiros, cedido pelo' Banco do Brasil, através i
do Fundo de Desenvolvimento Urbano. O referido emprés- 1
timo servirá para que a prereítura de ltajaí possa executar )
as obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas da
cidade e principalmente a construção da avenida paralela
a rua Blumenau, aliás um velha sonho dos ítajaienses. Na
oportunidade usaram da palavra o Prefeito Frederico Olín
dio de Souza e o gerente local do Banco do Brasil Hugo de
Moura Coimbra, dentre outros. Na oportunidade Fred sa
Iientou as díficuldades que o Município precisou superar
para conseguir o valioso empréstimo, Diversas autoridades
estiveram presentes por ocasião da assinatura do importan-
te contrato: Noemi Santos Cruz, presidente da Associacão
Comercial e Indusrial de Itajaí; Ivo Probst, presidente

�

da
Câmara de Vereadores; Tenente Coronel Luiz Gonzaga, co
mandante da Polícia Militar, além de outros empresáríos,

N ssa Opinião
o. assunto que doravante estaremos abordando nesta

coluna poderá a primeira vista não parecer muito impor
tante, mas temos certeza que muita gente se porá a pensar,
após tomar conhecimento dele. Príncipalmente se você a

migo leitor e motorista. Senão vejamos: meses atrás, um
colunista deste mesmo semanário superficialmente abor
dou, este problema, muito embora superfíoíahnente, quan
do ínclusíva teve a oportunidade de salientar que é muito
fácil percebermos que tipo de indivíduo está düigindo um.

automóvel, simplesmente pela maneira dele o fazer . Isto
quer dizer que, se ele estiver dirigindo seu automóvel de ma
Y" eira educada e sem maiores mostras de machão, quer di
zer que este Indlviduo necessariamente será um elemento
ponderado, com o juizo no lugar, concio de suas responsa
bilidades e o. que é mais importante Será um in-dividuo sem

qualquer tipo de complexo, Dizia o referido colunista que
conhece-Se' à óllió nu 'quando um' êlemento carregado de
complexo 'ou 'de problemas, 'éstá ao volante de um carro,
Ele obrigatoríamente 'vai querei" através do volante mos
trar que é macãião .' Podem anotar esse' detalhe: Po-r irru.,
de cada mau motorista esconde-se um grave pro-blema,

Paralelamente a esse fato, chegamos a conclusão, de
que a grande maiorsa dos motoristas não tem nocão do
que seja responsabilidade quando se está ao volante de um
automóvel. Exemplo disso, e aos senhores hão de concor
dar conosco, estamos vendo qu.ase que diariamente moto
ristas, que quando ultrapassados, quando leveme�te es

�aIT�dos e enfim vítimas da miníma molestação que seja,
Imediatamente tendem a partir para a violência, Normal
mente quando se trata de dois motorístas com os nervos
tensos, há inclusi,:e apelação para a Ignorancía, quer dizer,
partem para a boga. Pelo amor de Deus, minha gente nôs-
que estamos diariamente dirigindo e cruzando e tradas va
mos coloc� a mão na ,oons�iência e não. deixemos que cai.
ba para �<!s a,u.ela aflT�tlva americana que di� que "to.
do motonsta,,,e � assassino em potenciar', assim vamos
usar a conscaencia e pensar, assim como o outro. motoris
ta errou nós também poderíamos ter errado, perdoando-oportanto e antes de tudo, agradecer por estar vivo. Pen
Sell)( bem. , ,

Testoni

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



r

�P_a�'g_in_I_4 �G_A_Z_E_TA__DO__. V�A�L�,E� �_��_,��..i_ng_'O�,��,_O_/��/_1_9_'�_.'

BADESCjá pode credenciarempresas'
I� o BADESê já está h�bili-

'

passador de reeurses do Ban- técnico; critérios de c�bran- dade, fo�a�o • da. dir�tol'ia
lado a conceder credencia- co Nacional de Desenvolvi- ça para elaboração dos tra- e regulartzaçao mstItu�onal.

, mento a entidades juridicas mento Econômico, Banco Na- balhos; assístêncía têcníca e Fonte do BADESC Infor-

.:specil3lizadas na elaboracâo eional da Habitação e Banco fiscalização, Além desses da- mou ainda que além dos pro>-
de projetos de fínanciamen- Central. dos, as empresas dedicadas jetos elaborados por _e,scrit�-
fos industriais e agropecuá- As empresas especializadas aos projetos industriais de- rios especializad.os, sao a�l-
�·ioS'. A medida foi divulgada, na elaboração de projetos de verão apresentar documentos tos planos isolados, ou seja,
em edlital publicado pelo Ban- financiamentos agropecuá- de individualização da enti- efetuados por pessoas físicas.
co de Desenvolvimento do Es- ríos e que desejam receber a

tado de Santa Catarina, a- credencial do BADiESC', deve- �u u u�uuuu � u W - u ..... �,

·1�i�S;f{E�:�?; ªf;�:���ss�5 r�.-j�;:j�;�i�;:L�!;�!�� ::U���. I

I

Cerâmica Teodoro Melato
I

TIJOLOS ESPECIAIS PARA FOGO

ACEITA ENCOMENDA P/QUALQUER TIPO DE TIJOLOS. ENTREGA A DOMICILIO - CERAMIC1\ MELATO

BARRAiCAO - GASPAR-Se.
\

I

.owlItwo .... """' • ....._.-"v .........�w ... •• ,- vw ..... vw
tOt

AUJO 70 LTDA.COPA
GARAGEM DE iESTAOIONAMENTQ

� COMPRA E VENDAI DE AUTOlMOV.I:!..IS NO'VIOS, USADOS E CONSIGNAçõi]S

Tem a venda os seguintes veidos:

Fuscão vermelho . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ;.... ano 72
Fuscão azul .. .. ano 72
Volks 1300 branco ano 74
Volks 1300 verde . ano 74
Corcel cunê verde .. . ano 72

-

Rata :XV de Novembro 1439 - Fone 22-61574 - BLUMENAU - Sta. Catarina

VW TL cajú . '. .. an.o 72
Opala Caramelo '. ano 72
Variant . . ..

.. ano 72
Dodge ouro ano 72

� ..� ..
" ..................

............. ....
... ._.,........,. � .... ... ............. ... ......�� ........

Sieg.fr�e
Fábrica de Esquadrias e Móveis

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

DO ZECAc SA
- ERV1CIDAS, INSETICIDAS E ADUBOS PARA ARROZ
- SEMENTES CERTIF. DE-PASTAGEM, MILHO HIBRIDO E HORTALIÇAS.

COMPLETA LINHA DE REMÉDIO PARA ANIM:AIS E PLANTAS -,

CASA DO ZECA

Rua Aris'iliano Rames, próximo a Igrei,a Matriz, ae lado do Foto Mári' - GASPAR - Sta. C,tarina

• li

•

•
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Gente" Fatos
SOBRE SALARIO

A Câmara de Vereadores de Blumenau já fixou os seus

salários: cada vereador perceberá r<fJ1"S 2,500,00 mensais. É

bom?,Ê mau? Diriamos que é Indiferente. O responsável pe
Ios vencimentos dos vereadores é o próprio governador fede
ral, que o permitiu, certamente com plena consciência, Dis
semos que é indiferente .porque poderá ser bom ou mau"

Será muito bom para o povo, o eleitor, que poderá exigir
mais de seus representantes: estarão de agora em diante

pagando pelo trabalho de seus representantes. E será mui
to mau para os vereadores que se deixarem alictar pelo sim

ples cheiro da moeda s,e� a devida retribuíção.» Quem qui
ser candidatar-se a vereador, aproveite: o ordenado é bom,

Mas que venha com muita vontade de trabalhar, com mui

tO· preparo, inteligência e conhecimento, Senão! '

I I I
SOBRE MARILENlE

Marilene Eberhardt é uma lham: a CBD já botou os

campeã: é a melhor sal- olhos em Marilene com vis-
to-em-altura e cem metros tas ao campeonato de atle,-
com barreira entre os uni- tismó mundial. Pois é: é uma
versitários do País, Sua a- gasparense. Atuou por Joín-
tuacão em Maceió foi um ville, porque estuda em Jo-

exemplo de dedicação ao es- inville. Mesmo assim é uma

tudo e ao esporte, E, quan- gasparense e merece o aplau
do os exemplos se eviden- so dos gasparenses. Fica re-

ciam, os prêmios nunca ta- gistrado o nosso,

I/I
SOBRE MDB

Esteve reunido recentemente, na Câmara Municipal de
Vereadores, o MDB de Gaspar, Não se discutiram candida
tos nem para prefeito, nem para vereadores, Nem há candi
datos: o que circula nas ruas circula por conta de quem fa

la, E, como todos falam, cada um que se responsabilize pelo
que fala, Na reunião do MnE apenas se trataram de assun

tos referentes à reestruturação do Diretório, sobre sua a

tuação e sobre a atuação do pat'1ido, apresentando-se linhas ,
de açã� para os próximos meses, Um dado positivo: os ele

mentos do interior, que fazem parte do 'Diretório Emede-

& Cia. Dario Desehamps

bista, são constantes - sempre comparecem às reuniões.

Estavam Já, firmes, dispostos. Na oportunidade, o Prefeito

Osvaldo Schneider esclareceu sobre pontos de sua adminís-
. tração, acolhendo sugestões dos presentes.

1//
SOBR;E BELA VISTA

Os moradores do Bairro breve a quantidade de estu-
Bela Vista estão se organi- dantes que estão ná faixa de
zando para reivindicar uma idade entre 7 a 14 anos, O
Escola Básíca para a licali- Bairro Bela Vista cresceu,
dade. Uma reunião 'de pa is cresce e os problemas apa-
de alunos do Bairro e de Bel- recem . Uma Escola Básica
chiar Baixo foi reaüzada para o' Bela Vista, por fa-
com o fim de se saber em vor!

I I I
RAPIDAS

E as chuvas cairam sobre o Vale, espalhandc os come

ços de medo. §§§ Colégio Normal Frei Godofredo tem um

total de 51 professores: 34 são ferroados em nível- superior
e 17 estão cursando Faculdades, É uma amostra apenas';
pensem sobre ela. §S§ 'I'arcisío Deschamps não aceitará, de
forma nenhuma, sua candidatura para a Prefeitura de Gas
par, Podêrá tomar atitudes imprevisíveis, se insistirem, §§§
Aos que perguntam por que dois irmãos pertencem a par
tidos políticos diferentes, a resposta é simples (de ambas as

partes): lá em casa não houve educação de melou cabres
to; cada um se construiu ou se constrói com o resultado de
seu trabalho pessoal, como em tantos lares gasparenses. Lá
em casa se discute política, mas nunca se impõem Idéias.
§§§ Francisco Hostins, Diretor do Colégío Frei Godofredo,
vem sendo solicitado para ser candidato a Prefeito pela
ARENA, Também se recusa a aceitar, §§§ Osvaldo Schnei-
der, o Prefeito, aniversaria na terça-feira, dia 12' recebeu

.

,

os-amigos com um churrasco no dia de ontem, Os votos de
felicidades e os cumprimentos da coluna,

///

Frase da semana:

"QUEiYl QUER VAI; QUL1Vl NÃO QUER! MANDA-",

•

tlética5S (I
Agradável encontro, reu

nindo patrões e empregados
da, Ceval, deu-se no último

dolníngo no aCblhedor -cãu
de dos Candangos em Blu

menau, promovido pela As

sociação. Atlética Campestre
Ceval.

Os destaques do dia fo
ram: competições esporti-

vas diversas .entre os melho
res da A,A,C,C" muita
música, caipirinha, vinhos e,
ao meio-dia, uma suculenta

feijoada preparada e servi
da por Adúcío 'Vidal, o nosso

simpático "velho'".
Associando-se as alegrias

do. A.A . C . C " registramos a

honrosa presença do preíeí-

Limão Siciliano
Plantar limão Siciliano, e ter garantia de comerciali

zação, para toda a produção, mediante carta de co-mpromis
so fornecida pela Indústria Reunidas Jaraguá SIA, é um

investimento que proporciona altos rendimentos, por um

período muito longo,
.

.

Pois a vida de um pomar de Limão Siciliano bem con

duzido, seguindo as normas técnicas de cultivo, produz
rendimentos econômicos por um período superior a 291 anos,

Isto já está provado para as nossas condições de clima

e solo; tendo em vista que nos munícipios de Oamboriu,

.Jaraguá do Sul, Bana Velha e outros, existem pomares

que foram implantados a mais de �O anos,

No municíiPio de Gaspar e muitos outros do Vale do

Itajaí ellcontl'ou-se Iímoeíros Sicilianos de diversas idades

em ótimo desenvolvimento vegetativo e com excelentes pro

duções. N

As mudas que virão para a Implantação dos pomares

( L I me aa
te Oswaldo Schneider e toda
a arrecadação revertíu-se pa
ra a mesma A,A,C.C.
Parabenizamos a iniciati

va, os idealizadores e colabo
radores do sucedido 'encon
tro com caldo de peixe, fei

joada ou uma quente chopa
da.
Ao "velho" uma chamada

de atenção: não se preocupe
com os namoros e romances
rio Daniel; cuide antes de não
esquecer de colocar o vína
grete na feijoada. E que a

A,A.C.C. não perca nas

próximas partidas a fim de
não obscurecer a última bri
Jhante vitória contra a Oom..
Hering: 7x4: no dia' 01-8. - dt.

- um 'bom , .

nego no
são todas enxertadas e certificadas, o que garante uma

produção a partâr do 30 ano e uma perfeita �dade às
plantas,

A área mínima exigida é de 5,0 hectares para a ímplan
tação do pomar não sendo obl'igatóIio fazer toda área no

I

primeíro ano, podendo-se também plantar em diversas 10-
I

calídades da propríedaüe.
Poderã,� �btel: ��anciamento para a implantaçã� de

pomar de Iimâo Siciliano, pequenos e médios azrícultores
f d 'h'

l:>'

�zen .

erros, omens da índústría e comércio, profissionais
líberaís, uma vez que possuam propliedades rurais,

O prazo para amortização do empréstimo varia de 8 a
12 anos, tendo 4 anos de carência, sendo financiado todos.
os gastos com a implantação e manutencão do pomar até
o 3° ano,

�

.
ACARJilSC - Gaspar

WiJ&on P1aub - Têcnico de Fruticultura Tl'Opical,
-
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JUIZO DE D>IREITO IJ,.<\ COMARCA DE GASPAR

STA, CATARINA-
. Consultório Juridico

EDITAL DE INTERDiÇÃO

o doutor .Fúllvio Pretti, iuiz de Direito da Com�rca de Gas

par, Estado de S�ta Catarina, na forma da. leí, etc .. :

FAZ SABER a quantos o presente edital virem <;>u. dele c<;>
nhecimento tiverem que, por este Juizo e Cartono do Cí

vel, Comércio, Provedoria Ausentes e Menores Abandon3:
dos, foram regularmente processados os autos de InterdI.
ção de 24/75, de Guilhermina Etelvina do AI?aral, por den
ciência mental e idade avançada, e a requerrmento de Ma

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

vogado doutor Lourival Antonino dr-s Santos, tendo SIdo de

cretado por sentença proferida neste Juizo, em dat� de 28.

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

ferida se.ihora Maria Graff, brasileira, casada, resIden��
e domícíbiada nesta cidade, à rua Brusque s/n, a qual ja
prestou, o devido compromisso e está no exercícío 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 e ex

pedido o presente edital que será afixado e publicado de a

cordo com 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, qEjulina Ladewig Silveira), escrivã, o es

creví.

r Dr. Pedro Madalena (advogado)

Gaspar, 31 de julho de l'9Q5.
,\
,

Fúlvio Pretti

Juiz de Direito

.
GASPARENSE A �RREIRA DE JUIZ

r o nosso colunista e advogado militante no, foro local, Dr,
i Lourival Antonio dos Santos! (Lóli), segundo! pubâcaçâo no

I Diário da Justiça de S"C" no dia 4 8 75, à pág. 2, foi
I escolhido entre dezenas de bacharéis em direito para pres-

II tal' os exames ao concurso de juiz substituto do Estado,
I IFspero que o ilustre causídico tenha êxito em seus exa

I Ines para, fu;talmente, ingressar defínitícamente na [udíca
I tura do territôrio Barriga-Verde, e assim acontecendo, será
I um rogulho para o nosso povo gaspareríse de apresentar
I mais um intelectual das letras jurídicas a serviço do Poder

I Judiciário,

F' ALTERADA DEI DE
Foi sa.ncionada peJo Sr.

Presídente da República e

publicada no Diário Oficial
: da União, o texto da lei n".
6,216, de 3'0 de junho de
1975, que "altera a lei n".

6,015, de 31 de dezembro de

1973, que dispõe sobre regís-

REGISTROS PÚBLICOS
tros públicos". 'o texto da
lei n , 6.216 foi publicado
inicialmente no Diário Ofi
cial da União em 1,7,75, sen
do que no mesmo orgão de

4.7.75, foi publicada retifi

cação de tópicos estampados,
incialmente, com erros.

,

OS'DiÊFEITOS D!A BUROCRACIA (caso especial)
"Por exigência do Setor de Benefícios do INPS, de Por

� to Alegt'e, no rigoroso cumprimento da determinação legal
: para que todo documento estrangeiro seja traduzido no

I Brasil, o cidadão português José Guerreiro Junior procu
I rou um tradutor público [uramentado com o pedido de

; transpor para o vernáculo uma certidão de casainento emí

, ,tida em Portugal. Em seus muitos anos de ofício o tradutor
: !KJurt Goldberg nunca havia visto algo parecido: a tal cer-

tidão, emitida pelo Conservador do Registro Civil de LotY.t,
Distrito de Faro - Portugal, estava redigida em Português,

: que desde Cabral é muitn.famáliar ao Brasil. Por isso, ele

recomendou a Guerreiro Junior que volasse ao Setor de Be

nefícios para esclarecer tudo, Foi um mal entendido, natu

; ralmente ...
" (Tribuna,da Justiça, São Paulo, 23.7.75,

! página. 2a,

HINO DE GASPAR

A
. � , .

n I' ver 5 a r lOS

Letra e música: Neusa Cavallarí

Entre montanhas tu estas, cidade amíga
Pequena e bela como um sonho eu te vi

Teu ceu azul iluminando o espaço,
Tingihdo as águas transparentes do Itajaí
Teu verdes campos enobrecem a paisagem
Teu povo alegre te conduz numa canção
és o berço do imigrante qu.e transforma

O teu. regaço em uma longa oração.
Salve Gaspar
Terra de alegria
Teus filhos jamais

,

Se esquecem de ti
És a luz que ilumina noite e dia

, O grande e belo
Vale do Itajaí.

. Registl'am?s o. natalício no úãtímo dia 06 de .agosto de
Neida Beduschi, dia 10 Antonio Rodolfo Probst e dia 12
próximo, o Sr. �svald? SChneider, prefeito Municipal de
Gaspar. Aos aníversaríantes os votos de felicidades'.

.... ....

, ,DOCUM�NTOS PERDIDQS �

FOI, perdida a carteira �e .habilitação categoria amar
dor, peltencen�e ao sr., FlavIo BedUSChi, Gaspar se,
Quem por, g,eI?-tIleza a tíver encontrado poderá entregá
la no escritório da Gazeta do Vale.

.
,

Por outro }ado perdeu-se ainda o certificado de' pro
príedade do veículo placas BL-2521-Blumenau-SC T
bém poderá ser entregue naGazeta ,

. am-

l EMPREGADA DOMÉSTICA
Precisa-se de uma moça de 12 a 15 anos para cuíd

de criança.
1 ar

Informações poderão ser obtidas no escritório da
Gazeta do Vale, no horário comercial.

....
"

..... � .. - ...
. ............

o Automóvel dos seus sonhos está no VAVÁ Nd VAVA o melhor atendimento. O melhor
negócio.

u t O ln O'V e i &
Procure hoje mesmo VAVÁ AUTOMÓVEIS, Rua 7 de Setembro 1294 . fon,e 22-02-16 - Blumenau-SC .
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Poderóso gFUpO paulista
ofe�ece 50 milhões pelo Hiper

Oírcula nas rodas de café que o itajaiense Cidlio Sandri,
Diretor Proprletário das Organizações vitíria teria recusa
do a oferta dizendo categoricamente: "O Hiper Mel'cado não
pertence só a famália Sandrí, já é um patrimônio da cida
de, Decididamente não!

Tem repercutido favoravelmente a decisão tomada pois
se fosse concretizado o negócio passada para mãos "estran
geiras" o controle da maior organização comercial de Itajaí-

o

Dr. Vinicius Fiamoncini
Assumiu no último dia 15 de julho as funções de Supe

rintendente da Policia Civil em Florianópolis, o Bacharel
em Direito Vinicius Fiamoncini que até então ocupava o

cargo de 'Delegado Regional em Blumenau , Ao Dr, Víni-
� eius, amâgo da Gazeta', o nosso reconhecimento e os votos

de uma feliz gestão,

-.
,.
__ ,/,.--",t!"'"

--
...

,

I A
-
...

5 é ti H O R i "Ífi ":,
ti O R f\ ,'-.

,

,

Universitário
C" I Universitário de Gaspar recebeu, por doaç�o, urna. área de ten.'a� pertenc�J?te à Municipalidade. A área

,a. lICU <?
mar ens do Ribeü'ão Gasparinho, frente a prop.Iedade da Igreja EvangelIca, com acesso pela Rua Leo

esta sItua�a as É;m terreno bem situado amplo, próprio para os fins do Círculo: instalar ali sua sede, para congre
poldo sCh:I��; -íos num ambiente particuÍar, mas sem segregacíonísrnos , Ali, a única condição de ser associado é ter

ga�' os umv�I.sI daI qualquer um dos cursos superíores. Cultura e Recreação serão as duas tônicas da sede dos uníversitá,
eu estar cursan o

,. ., d
-

f t d 1"0., feíto Veado 'es A 'o
.

itâ
. fi líd des que por si so justrficam a caçao e e ua a pe o �.le ei e er . I .

. g ra, os umversi anos

1'l0�: duas �a à
a

em re;olver �om� construir a sua sede: já há esboço de planta e boa vontade é o que sobra. Faltam
estao empen lat ?�os E acreditamos aue a hora estará marcada muito embreve.·

.

acertar os pon eu .
. "1

xxxxxxx

ViDIS1·TAD:I"O e O ACADÊMICO. são .dois jornais porque há pontos de vista divergentes. O que é bom e mui-
O UNIV.I:A'l .I� I .

't
- �:",,' ti

t d FURB Ambos são edÍitados pelos Díre- o sigrunca vo.

dos estudan es a ,...: t D
" Ambos expressam opíníões dos estudru� es. 'U�s

!�����tes de opiniões, Doisl sentidos da UniversIdade:.. Nao

se trata de uma divisão: trata-se apenas da ,expres�ao �?'
, ' iII','to uru'versitário - observaI', anadsar, dlscutu,

propno esp' ,,- ti'
_

" 'ar Sem freios, sem lmposlçoes,. sem e egma-
dialogal, °f� 'oS universitários não pratãcarem este es

mentes: a ias, se
di id de humana voltada para a

irit dentro de uma gni a ,

dpm o, b'lidade quem e quando e on e se

'h -d de e a responsa 1 ,
, t dli er a -

da personalIdade nes e muno o

há de pl.'aticar a expreshsao ? Na FURS há dols [ornaís:
lidade nen uma ,

sem pel.'sona .. 4 4 ........ -". -.. - .....

�V4'
........._ .......- .........._..

Gasparense vai ao Amazona
e caça sucuri gigantesca
A reportagem da Gazeta do Vale, na última quinta-fei

ra procurou o sr. Dado Beduschi, para saber maiores de

talhes de uma cacada que ele e outros destacado.s gaspa
renses promoveram no Mato Grosso, estendendo-se inclus'<

ve ao longo da Bacia Amazônica,
Com permissão especial dos órgãos competentes, para

gozarem de todos os direitos e privilégios de um visitante,
deslocaram-se no último dia 7 de julho, em veículos pró
prios, uma Veraneio e urna iKlombi, os industriaís gasparen
ses Dario Beduschi, Julio Séhram, Jaime Beduschi, otá
veio Francisco de Oliveira (este de Blumenau) e Dirio Be

duschí, com destino ao Chapadão dos Guimarães, localiza
do inclusive em terras pertencentes a Oonsul de Joínvílle .

Estes caçadores estiveram 13 dias acampados na Bar
ranca do Rio Stainer, afluente do Xirigú, oportunidade em

que os mesmos puderam depois de inúmeros sacrifícios ca

çar uma gigantesca sucuri, da qual puderam trazer o cou

ro e guardá-lo como troféu de caça
Detalhando para a reportagem da Gazeta as emoções

da referida aventura, Dario salientou que eles embrenha

ram-se na selva, numa extensão de 200 km, isto a 750 km
de Cuiabá, Um ponto importante da narração dos caçado
res gasparenses e que chamou a atenção da reportagem
foi o fato de os mesmos estarem acampados em um locãl da

selva, onde havia uma abundância de animais .dantes nun
ca imaginado. Mas esses animais não serviram como alvo
de caça, pois no entender dos caçadores, a beleza daquela
fauna era mais para ser conservada do que ma líciosamen
te destruída. Por isso eles só fizeram questão de trazer a

nimais de relativa nocividade, A caçada durou até o dia
28 de julho.

I,

CBncurso Com (seolas Rurais de Gaspar
A Comissão Municipal de Baúde, Coordenadoria de En

sino e ACARESC, com a colaboração da Prefeitura Muni

cipal de Gaspar, já lançaram o Concurso "Minha Escola é
Mais Bonita" entre as seguintes Escolas do Meio Rural

Gasparense:
Águas Negras, Alto Gasparinho, Arraial, Arraial dos

Claudinos, Arraial Ouro, Alto Cananéia, Bateia, Belchior
Central, Belchior Baixo, Belchior Saltinho, Barracão, Des
vio Estrada de Brusque, Estrada da Carolina, Figueira lI,
Fundos de Poço Grande, Gaspar Grande, Gaspar Alto, Gas
par Alto' Central, Gasparinho Quadro, Garuba, Gaspar MI
rim, João Pessoa, Morro Grande, óleo Grande, Poço Gran- I

de Asfalto, Pocinho, Procópio, Porto Arraial, Rua Itajaí ,

.....� • ..,.. ..... v .. � ..... � .....� ..

xxxxxxx

Está aberto na FURB o II Concurso de Contos para Uni
versítáríos. Receberão prêmios os três primeiros colocados
além de terem .garantida a publicação de seus textos.

'

:XXXXxxx

No Laboratório de L'ínguas da FURB começará, na
próxima quarta-feira, um Curso de Redação Comercial, com
60 horas/aula, em Alemão, Inglês, e Português. Ministran
tes: Ericka Seiler e Dárío Deschamps.

tOt , ... ww ....� ....

...-c. ......
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Informativo
.
-

da Câmara Muni(ipal de Gaspar
Em resposta ao requerimento do Vereador Celso Huber que indagava: "De 'Onde procedia 'Ou para onde se de:t�a

va 'O trator desta Prefeitura, encontrado sob 'O "TlP TOIP" da Prefeitura Municipal de Blumenau, no dominge proX1�:cJ
passado, dia 27-07-75, e qual a 'Ordem de serviço para 'O mesmo=: Sua Excía , 'O Preíeito Municipal enviou o seguro
te Ofici'O a Camara Municipal:

Ofici'O OP N°, 96/75 Em 5 de agosto de 1975

do: 1E!xm'O, Sr, Prefeito Municipal

ao: Exmo- Sr, Presidente da Câmara Municipal de Gaspar
assunto: responde ofício n". 80/75
Senhor Presidente

Segundo 'Os termos do oííoío que se responde, 'O ilustre e

atuante Iegíslador Celso Huber, em seu requerímento n",
24/75 encamãnhado à Mesa dessa casa, pretende saber 'O

destíno que estava sendo dado e um trator de propriedade
do Governo Muniícipal, quando era transportado pOl' um veí
culo da vizinha Prefeitura: Municipal de Blumenau, no 'do
mingo de 27 prôxímo passado.'

Em: resposta, tenho a Informar 'O seguinte:

Oonforme fotocôpia inclusa, 'O "�nel Clube' de Santa

Ca_t�ina", e� sua carta de 3,3,75, me comunicou que ad
.quirru uma area de 69, 00'0 metros quadrados na localidade
de Garuva, neste munícípío, com a finalidade de nela edi
ficar a ,sede campestre e parque de exposições cínolôgicas, '0-

portunídade em que pedíu a execução de 'Obras de terraple
nagem com maquínário desta Prefeitura, sem nenhum ônus
para 'O G'Overn'O, e, para evitar paralízação das 'Obras públi
cas, que 'O serviço fosse realizado nos fins de semana,

Assim sendo, naquele domingo referido trator estava
sendo transportado para 'O Ioeal indicado em caminhão de
propriedade da Prefeitura de Blumenau, já que este!Gover
,nO' não possuí veículo para transporte de máquinas pesa
das.

Quant'O ao interesse público, de plano deferi o pedido;

Ga par t m emplacame .to "de
"veículos irregular

Vem causando profunda Irritação aos proprietáríos de
veiculos automotores gasparenses, marito especialmente as

empresas, 'O fato da Delegacia de Policia Gasparense não e

fetuar 'O, necessário emplacamento de veículos como a lei
exige, 'O que tem ocasionado sérios problemas com alguns
proprietários-

Isto acontece em razão da Delegacia de Polícia, quando
.do emplacamento do veículo automotor não está anexando
a plaqueta de identificação do veículo, decorrendo dai que
a Policia Rlod'Oviál'ia Federal e mesmo Estadual de 'Outras �

cidades, n�o quere:m nem s�ber_de nada, simples�ente pren
dem 'O veICul'O ate I'eg'Ulal'lZaça'O d'O pequen'O detalhe mas
que sériO's tI'anstonlos tem causad'O a'Os pr'Opl'i'e�áli'Os, Quem
éQ verdadeir'O culpadO' �ssa situaçã'O lall'llCntável.

I AD'VOGADO

EduardoDr. Sérgio Broering!
OIA'IB 1519

Causas Trabalhistas - Cíveis - PeDal
A.dministl'ativ9 - Falência - Conc()rdata,

ESCRITóRIO:
Ru� XV de Novembro, 340 - 19 andar - Sala

10'1 - �, Londrina

IBlumenau - Santa CatariAa
-

porquanto, trata-se -de entidJade de utili��d� pi�b��a, con..
forme pubíícação dos seus estatutos no,��o Oflaal! dD�
tado de Santa Oatarina, em 14.10.52, a pagrna 8, CU,1OS fms

é 'O estlimul'O à criação e propagação no Estad'O de raças ca

ninas de puro sangue (doeumento junto).

A sede do 'iKIennelClube de Santa Catarina" se situa em

Blumenau à Rlua Amazonas, n", 3670 - Bairro Gal'cia, e a I

oonstruçã� de sua sede campestre em nosso território, pot;
certo, trará atração desp'Ortiva, recreativa e turística em fa

vor do nosso P'Ov'O.
J

... O incentivo dado ao ''!I{ennel Ctube de Santa Catalina'·�
foi dado com 'O mesmo interesse 'que se deu recentemente à

"Associação Recreativa e 'D·espodiva c3:naÍ'inlhos", 'Onde o Ie

gislador Celso Huber, até POUC'OS dias, era seu respeitável Pre
sidente,

Esperando ter atendido satisfat'Oriamente 'O expediente
dessa Colenda Câmara, receba V, Exa. minhas

Oordtaís SaudaÇ!Cles

OSVALDO SCHNEIDER

Prefeit« Municipal

'IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS
e-

Sábado: às 19 heras

Domfngo« às 7, 9 é> 18,30 horas

Junta �o Serviço Militar �e Gaspar
M, Baptista, Pedro .J:\T1col.ettip
Pedro P. Wilwert, Pedro Rei
dro Paulo ::Wilwert, Pedro R'ei
nert, Roberto Luiz Speno-Ier.
Rodolfo Rogério Testoni, Rolf
Manke, Roque Herbst, Sadir
Carlos Conceição, Sergio Ni
colau Schmitt, Silvio Censí,
Vanildo de Oliveira, Vílmar
Uller, Walmor da Silva So
brinho,

A Junta do Servico Mllátar
de Gaspar, solicita "o compa
recimento, com a máxima bre
vidade possível os cidadãos a

baixo relacionados munidos
do respectivo certífícado de
Alistamento Mlilitar,
Nelson Barbieri, Nelson

Muller, Olério Uller, Olíce
Ruzzi, Os-waldo lK.uenel Filho,
otto Stuepp, Paulo Chiminel
li, Paulo Justino 'Alves, Pe
dro Fetismino Sehmitt, 'Pedro

Luiz Fernando Poli
Secret. ,da JSM

...... ... .,- ...........�.

Carimbos deBorracha
R E A 'L LIda.
Fabricaçã'O! de todo e qualquel'
tipo de C3l'imb& de borracha,
Chaveir'Os e placas indicativa ,

de acril!ico,
Rua XV de Novembro, 1300 _' �

C'x Postal 95
89100 BLÚME'NlAU-SC,

.,. ... ", ... "", ..

,� ...

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

t',;,"
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- Sebastião Reis Conclui: ' rrccisamos
Atrair . Juristas

l,Em Florianópolis na última semana o. Presidente do
(Jo�elho Municipal de Turismo de ItajaÍ, sr, Sebastião
ReIS esteve participando no auditório da Celesc da nu-. - ,
mao onde foi debatãda a participação de Santa Catarina
no 45° Congresso da Associação Americana de Agentes de
Viagein-ASTA, marcado para o período de 26 de outubro
a IOde novembro, no Rio de Janeíro , A mesa principal foiocupada pelo Secretártn da Indústria e Comércio Sebas-]tião Neto Campos, OIrlando Bértoli Presidente da Turese,
e Roberto Ferreira do Amaral, Jll.etor de Turismo da. Em
bratur , Diversos outros assuntos foram tratados na reu
nião,

,Estatística que
-

mereceu atenção do Presidente do
Conselho Municipal de Itajaí, fO!Í de que a Europa tem a

preferência dos 75% do Turismo Mundial. A América La
tina com 9% e o Brasil com apenas 0,48 %, recebendo anu
almente 430,000 turistas estrangeíros , Também o turis
mo interno no Brasil é fraco, Apenas 5 % dos brasijeiros

.

fazem o turismo interno, OJ turismo é no momento a se

gunda indústria no país, perdendo apenas para a do pe
tróleo,

Estes dados levaram Sebastião Neto a mostrar-se mais
do que nunca preocupado com a situação de Itajai em re

lação ao 'I'urista, afirmando que todos devem emprestar
sua parcela de colaboração no sentido, de atrair mais tu
ristas para a bela cidade portuária.

•

Japoneses Querem Implantar In�ústria
Celulose em Ifa;aí

o governador Antônio Carlos !Konder Reis recebeu, no.
Palácio dos 'D-zsp,achos, o presidente da New Orient Indus
tries, Ltd, do Japão, Jusuke Yano e os diretores Chul Yoon,
Keisuke Sekiuchi e Iwao Ito .

Na oportunidade, foi discutida a possibilidade de Im
.a; Iantação em Itajaí, da empresa Brasoriente SIA - CeluJo
se e Papel, considerando que Santa Catarina possui todas as
condições favoráveis ao desenvolvimento desse tipo de in
dústria.

Os visitantes estavam acompanhados do prefeito de
Itajai, Frederíco Olíndío de Souza, e diretores da Compa
nhia Fáblica de Papel Itajaí, Rani Lavratti e Ary Busetti.,

Sindicato dos Jraba,lhadores Rurais Itajaí
Foi arrombada na última colar, inclusive louças e ou-

semana a Escola de Porto ">1'O.s utensílios. O roubo foi
Arraial em Gaspar, Na oca- comunicado a polícia de Gas-
sião os larápios carregaram par, que está realizando díli-
sem qualquer dificuldade to- gências no sentido de loca-
do o estoque da merenda es- lizar os larápios .

Escola arrombada' em Gaspar
Por intemédio da Gazeta do Vale, o sr, Mário Moser,

presidente do Sindicato dos 'I'rabalhadores Rurais de Ita
jaí, está comunicando aos aposentados pelo :rDNRUHAL,
que a partir desta segunda-feira dia 11 até o dia 15 deve
rão comparecer para recebimento dos seus carnês.

VI
,

a Olimpíada
Dlia 6 última, estiveram

em contato com o Prefeito
de Itajai, o Presidente do
Grêmio Estudantil Salesiano
ltajaí (GESn, Cláudio Luiz
Coreiro e o Vice-Presidente
daquela entidade, Reynaldo
Tobaldine, ocasião em que fi
zeram diversas reivindicações
para a VIa, Olimpíada Estu-

dantil de Itajaí (lVa, OLEI).

'Estildantil de Itajaí
Os estudantes informaram

que pretendiam conseguir do
prefeito uma verba destina
da ao pagamento dos árbi
tros qu.e atuariam na Olei, à
locomoção dos atletas e da
Comissão Organizadora e à
propaganda "

Além disso, Cordeiro e To
baldine solicitaram ao Pre
feito uma linha telefônica pa
ra o'Ginásio Coberto, a qual
servirá à transmissão radio
fônica dos jogos, Afirmaram:
eles que esta solicitação foi
feita a pedido das duas rá
dios locais, que este ano da-

rão uma cobertura bem maíor
do que nos anteriores.

Por último, perguntaram
ao Prefeito se este continua
rá mantendo a tradição dos
seis anos da OIei, que é a doa
ção dos troféus e medalhas,
pelo cihefe do executivo mu

nicipal,

CEVAL agro industrial s.a,
CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, se - BRASIL

BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO.

".
...

AGOIM. LEIA UM CONSEILHO DE UMA DOiNA iD-E CASA QUE ENTENDE DAS COISAS:

"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSCm,
você não vai encontrar.

" ....

Cate Bed usch·i
Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-Se •

............�� ..... ..".. ..... w ....... ,.,..". .....
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No período de 2 a 12 de outubro, a Asaocíação Brasi
letra. de Criadores - ABC - realizará na Agua Branca em

São Paulo, a XIV Feira Nacional de Animais. .

'

Q prazo para inscrição será encerrado a 20 de agosto,
devendo os interessados procurar a sede da entidade, à Rua

Jaguaríbe, 634, em São Paulo, com a máxima urgência,
para garantirem a apresentação de seus animais.

.Todos os anos Q volume de inscrições para a 'Feira
mantem um ritmo lento ate o mes de agosto, acentuando
se nos últimos dias do prazo de encerramento. Este ano,
porém, já em julho 605 bovinos e 30 equinos foram ins-
critos, o que faz prever um comparecimento fora do comum:

Vários fatores convergem para esse clima inesperado:
a própria sítuacão de negócios na área da pecuária' os in-�

.
.

centivos de financiamentos oficiais e particulares e, acima

de tudo, o crédito de sucesso que essa Feira somou nesses

14 anos de existência. .

.

Os pecuaristas de todo o Brasil já se acostumaram a

se encontrar em.. São Paulo no mês de outubro para a Fei

ra Nacional de Animais.

Um programa de festividades e acontecimentos inédi
tos está sendo organizado pela Associação Brasileira de
Criadores para a Feira deste ano.

Os interessades em inscrever animais deverão procurar
a Secretaria da ABC, à Ru1l: Jaguaribe, 634, em São Paulo,.
para. não correrem d. risco de ter as Inscrições recusadas por
c'falta de espaço.

-

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

"

GIM - GASPAR INDUSTRIA METALURGICA

Rodovia Jorge Lacerda Klm 7 - Bairro Bela Vista
GASPAR - Sta. Catarina1'/

• I{
MADEIRA

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

PONTO DE ENCONTRO DE· AMIGOS
I

Rua Itajaí, n". 610 Gaspar - se.

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

FABRIOANTES DO XADREZ "lZA"

O
t:I

.

D I I .

I
c I��

Cx. Postal, 25 - Fones: 2215·2225
Rua P. Leopoldo Bchramm, �78/499

GASPAR - Santa Catarina

v.......... .....
ft.. w""""" "'%. --. "....". ..

DE IVO CARLOS DUARTE

Reportagem, casamentos. Fotos para
carteira de identidade, inclusive prepara toda

documentação para obtenção de

carteira de identidade ..
O melhor atendimento.

F'(JJUMARY . .

Bula Aristlliano Ramos" G\AlSPAB-SC,

i.o' �

�"" uu • ""."--
.... -_....._.

•

.ELETROCAR LTOO
OFICINA DE ELETRICIDADe

Cons�rto de Dinamos - Arranques - Alter res

Instalação elêtrica em geral. Toflo e ·qualquer tipo d
eletrodomêsticos.

Utilize os técnicos da Eletrecar e certüiqu
. capacidade dêles...

Rtia Nerêu, Ramos, 1061 ao lado do Bar
GASPAR se

•

d
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o pecuarista e pubíicítário Nagib Barbieri, ex-prO'p.rie
táriO' de [ornais e estações de rádro, concedeu entrevista

o exclusiva à "Gazeta do Vale" a respeito dá viela politieo
pàrtidária de Gaspar, município onde atualmente POSS1Ú
diversas propriedades rurais,

O entrevistado, .sr . Barbieri tornou-se conhecido em

tO'dO' O' estado barriga-verde na década de 60 quando na dt-
o

reçãO' de semanários em Blumenau revelava-se críttco �-
o

guto e enérgicó. Em março de 1�64 cofocou-se inteíramen
te à serviço da Revolução, participando de maneira muitas
vezes decisivas em localização de elementos corruptos, ao

tempo em que eram denunciados à Nação práticas de COl'

rupção em diversas reparttções-çúblícas. O esoandalo do
DoER de Blumenau, O' afastamento de um diretor da Estra
aa de' Ferro Santa Catarina, por subversão e corrupção, os

primeiros movimentos da Cimenvale, Ioram alguns dos
pontos de ação do entrevistado em suas atividades [orna-
Iísticas .

'

Na área polítâco-partidáría participou de diversas cam

panhas eleitorais sempre ao lado da Arena, havendo defen
dido publicamente a candidatura do atual vice-governadorlVIarcO's Henrique Buechler à Prefeítura Municipal de BIu-
irienau , Também cerrou fileiras em tO'inô'elos nomes do iQ
dustrial Carlos Curt Zadrozny, Abel Avíla dos Santos, Al
do Pereira de Andrade, por ocasião qO's embates eleitoraís ,

AijJO'iO'u ainda IvO' Sllveíra, ao Senado, EvarjstO' Spengler pa
ra Prefeíeura de Gaspar, Luiz SO'al]es para a assembléia
Legislativa. Aipesar de virtualmente afastado da politica,
tem trânsito fácil em todos O'S escalões da admínístraçâo
pública estad�f<ll,

TRADICAO
O entrevistado faz rápida retrospectiva da vida de seu

muníoípio, quando diz textualmente:
"Gaspar que já teve em todos os tempos bons adminís

tradores, Iiguras conhecidas em todo? Estado pela capaci
dade, retidão e generosidade, desde sua figura maior Leo
poldo Schramm, seu prímeíro prefeito, Joãü dos Santos, ad
mnistl'adO'r hábil C-polipco sensível, já falepídos, a figura
Impar de Julio Schramm, cuja admínistração até hoje es

palJia reflexos neste município, Do�.'val PaIt}plolla, Evalis�
Spengler, todos dotadO's de gTandeza e talento, e �utl'OS que
no momentO' não ine O'CO'I'l'em os nO'mes, e prosseg}le: "Gas
pàJ.' nãõ pode'con�nuar assilitindO' em silênci� os desatinos
que se cO'.mete conti;a O' desenvolvimento da cO'munidade,
Um município que conta com filhO's ilustres, de tl'adiciO'nais
fam)ílias, entre elas a l'e�ei:tável família Beduschi, a ben
quista' am'Í1ia BOl'hhausen, a cO'nceituada fanúli,a que obe
aece aO' coml',lndo desse ;notável cidadãO' que se chama Ed
mundo dos &alltôs, urn vereado}' dO' pO'rte de Henrique dos
Santos, O' ilustre médico Dl', JoãO' Spengler, Pedro ZabeJ,
Ea.ulo Weltmuth, enfim nO'mes que se destacam no co·mér
ciO" na indústria, na religião, nos sin«ticatos, na Camal'a de
Ve;eadore�, têm éO'ndições, (le unidO's, prO'jetarem Gaspar
à altura de suas tl'adiçé,es. O município que hoje é comar

ca, cO'nta cO'm a presença (10 preclarO' Juiz de Du'eitO' Dr.
Fulvio Pretti, que dá comUções pIeI} s de paz, ha�m!):tia e

justica a todos indistintamente e I!ão )lá cO'mO' fUgil' à rea

lidade de que falta apenas coordenação adm�nistrativa mu

iucipal para que' Gaspar encO'ntl'c Sr!JIa ve1'(ladeÍl'a vO'caçãO'
de trabalho e desenvolvin,!ento, .

ANALISJ; POLITICA
Apenas faltando 15 (quinze) meses para as eleições, a

-té O' momento verificamos que o MJ}B nãO' cO'nseguiu es

truturar-sle diz o sr, ftar}>ieri, pal'a. adiante aCl'e centar e

prO'ssegull': '''O �B nãO' cO'nseguiu seI' U�l pal'tido do go
verno o que ha saO' elementos da Arena Juntamente COftl

.GS...do 'MDB postados em tO'mO' do cal'go dO' prefeito com o

objetivo espeoificO' de O'btenção de favO'res. Nla vel'daae a

Cl'escenta O' entrevistadO' - O' lll'efeito de Gaspar ]>al'.a conse

guir gO'vemal' tem que contar cóm O' apoiO' de seus própriO's
advel'sários políticos, em uma demO'patJ:açãO' de adesismo

.. incompatlível cO'� a d�cência. A Ai'ena po�'tanto v�ve de
. -certa maneira dIstanCiada de suas verdadeIras funçoes de

partidO' d� �posiçã? em âmbito municipal, pl'efel"ÍIl1dO' a cô
moda pO'Slcao adeslsta,

Exemplo tipicO', salientO'u o entrevistado é o SI', Sany
Donald da Silva, até O' mes passado presidente da Arena

municipal, ocupando as altas funções de tesoureiro do go
verno emedebista do sr, Schneider , AI. culpa neste caso ca

be a Arena pois se trata de um exemplar funcionário, de
dicado a causa pública há vários anos, A imaturidade po
:fitica de certos vereadores arenistas, entre eles OeIso Hu
bel' e Osmar Melato, 'Vêm sendo explorada pelo prefeito que
se aproveitou de uma simples índícação de um dos "Infã-

�éis" citados, declarando de utilidade pública uma estrada
de roça, na extensão de 5 km, onde residem apenas duas fa
mülías.

Mesmo contando com o adesismo arenísta O' prefeito
municipal em face do seu comportamento esta CO'm O' seu

prestígio (?l eleitoral ameaçado e até O' momento não con

seguiu impor um nome às eleições de novembro do ano que
vem porque o desentendimento no seu partido é grande -

Dizem até que ao invés de atender as índj.cações dos verea
dores de seu partido ele prefeito prefere atender aos ade
sitas arenístas.

SITItJNÇÃO DIFICIL
A Prefeitura Municipal de Gaspar encontra-se em la

mentável sítuacão financeira e nada faz o prefeito para e

vitar O' cáos adlÍ1mistrativo, Recentemente pO'r falta de pa
gamento a Ceiesc só não cortou Ó fnrneeímerrto de energia
elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura porque ali
também funciona o Fórum. De um Iado O' prefeito decla
ra de utilidade pública extensas áreas de terras com a fina
Iidade demagógica de caça ao voto, de outro Iado, ele não
dispõe de cerca de CrS 1,500,00 (hum mil e quinhentos cru

zeíros) para; indenizar urna vala onde a draga do. DNOS pos
sa fazer uma retificação, propiciando saneamento à locali-
dade que aguarda providências por tempo Indetermínado .

O município atravessa essas dificuldades devido ao de
sínteresse M prefeito a causa pública: Ete perde tempo em

promoções pessoais, utiliza O' cargo em benefício próprio ao

adquírír áreas de terras no perímetro urbano ou fora dêle,
estaria utilizando também a maquinaria municipal ao seu

serviço, despejando barro no seu terreno onde será construi
do O' Hotel Tourist Schneider, ao fazer obras de melhorias
no seu loteamento particular na rodovia IvO' Silveira, ao

desperdiçar o seu tempO' de prefeitO' em conversas l'oman
ceadas nO' seu gabinete, aO' invés de atender aos munícipes
atende tãO' somente aqueles que cO'm ele têm negócios parti
culares, cO'mportando-se tristemente, em desacordO' cO'm a
l'ealidade naciO'nal,

DIElSGOVERNO
As estradas, via de regra, estãO' abandO'nadas, havendG

algumas que há mais de um anO' nãO' l'ecehem a mínima ccn
servação.

Outro setO'I' onde há neoessidade de atençãO' por parLdO's órgãos, supel'ÍO'res é nO' tO'cante à assistênci.a agt'O'-p -

cuárià, pois ele transfol'mO'u-se em um negóciO' particular,
_ O'nde O' próprio práticO'-vetell"inál'io que alí eX!erce função
adquilia O's medicamentos panl si próplio, revendendO' de
pO'is aO's interessados conforme recibos que temO's em nO' so
poder - gru'antiu O' SI', Nag'ib Bal'bim'i,

Quanto à Assistência Social ela simplesmente inexi
te: f;mciona O'bjetivalnente como entido eleitoral e de a
CO'l'do cO'm a disponibilidade de :vO'tO's, " pO'rque até O' mo
mento O' r, l>refeito não teve tempo, cO'ndições ou talento
para O'I'ganizar o serviço público municipaJ espeéificO',

Segundo O' sr. Barbieri O' que tem caractelizado o go- .

vernO' de Gaspar é a inlpl'O'V'isaçãO': desde os seI'viços comu
nitários até a decretação de leis, Ainda está na memóriade tO'dos a Festa dO' Arroz, onde pai'a cO'ntO'rnar Situacôesdelicadas O' prefeito baixou uma lei a tO'que de caixa.

U

Outl.'O episódio que bem caracteriza O' desmandO' admi
nistrat�v? e�contl'a-se ainda �O' etO'r d�s desaprO'priações:a mwuclpalidade esta envolVIda em varias desaprO'pria_çces de áreas aJtaJmente valOl'izadas,

DESCONTENTAMrnNTO
. ,

Apesal' do j?gO' duplo que executa sem nenhuma babili�ade, ,o pref�ltO' O�valdO' Schneider nãO' CO'nsegue apO'ioe Sl�patia tO'talS da duas agremiações poL1ticas. O atualpl'eSldente do ')}iretóriO' Municipal da Arena Hercules dosSantO's, está pI'O'fundrunente desgO' to o cO'm' a política administ.rativa, e distO' nãO' faz segredo t�ll1to que vem reco.-(Conclui na pág. seguinte)
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Raul S�en�ler e Sé�oio Horn�ausen
Dois elemenos de grande destaque junto a comunida

de gasparense e que segundo nos consta estariam sendo

cogitados pela Arena para serem lançados a concorrer na

próxima eleição para a Prefeitura. 'A dúvida arenista esta

lia apenas no detalhe de qual ueles lançar à prefeitura e

qual o vice. Mas como sempre nesses casos fazemos ques
tão de afirmar, trata-se apenas de cogitações, mas conve

nhamos, é uma boa dupla.

(s�orte
.

Clu�e Gas�arense inaugura
está�io em outu�ro

N reportagem da Gazeta do
Vale esteve conversando na

última semana com o sr , Cé
Iio Bornhausen, presidente do

Esporte Clube Gasparense,
oportunidade em que nos a

diantou, o presidente que es

tá definitivamente marcada

a data oficial para a ínaugu
ração do novo complexo es

portivo daquela agremíação,
oue indiscutivelmente será

�m orgulho para Gaspar,
lima vez que o referido, es

tádio, além de um bem pl'e
panado campo para a prátí
ca do futebol possui ainda

modema pista de atletismo,
futebol de salão e volei, além
de outros beneficios não só

llara os J;)l'aticantes de EsPOI'-

A E 1ST A co
o deputado federal Henri

que Oordova, da Arena, ao a

cusar o governo K.ondel' Rleis

de II
autorífarísmo e auto

suficiência,", praticamente,
passou a liderar uma corren

te de políticos descontentes

"Com os atuais, métodos de a

ção politica do governador de
Santa Catarina. Segundo o

tes como para os associados
em geral. Informou-nos ain
da Célio Bornhausen que a

Díretorta do Gasparense con

tinua realizando gestões pa
ra concluir em tempo hábil
a. iluminação das refendas

quadras.

Para o ato de ínauguração
no próximo dia I,l já está as

segurada a presença do Go
vernador do Estado, Konder
Reis, além de outras �tOli
dades especiabnente coaida
das para o acontecimento,
;\ programação de inaugura
ção está sendo elaborada e

tão logo a mesma esteja COl1�

cluída estaremos divulgando
aos nQSSOS leitores.

deputado, o governador IKoll
der Reis "entende que fazer

política é obrigar alguém a

pertencer ao seu partido".
O deputado Henrique Cor

dova acusou ainda o governa
dor de "condicional' Q., com

portamento" dQS homens por
meio de benefícios do gover
no, quando, na realidade, g'o
VCl'1l0 político � aquele qu�

NAGJB BARBIlERI

rrefeito de Gas�ar não correspon�e
(Conclusão da pág, anterior)

mendando aos filiados arenistas que abandonem os cargos

que ocupam � atual administração, Chega em algumas
ocasiões e até mesmo a prognosticar que se não houver uma

tomada de posição firme do atual prefeito ele não terá

condicêes de terminar seu mandato, tal o descalabro ad

ministrativo, arrematou o sr, Barblerí ,

Inserpelado pela reportagem se tinha al�o a dizer so

bre em quais condições que o SI' Osvaldo) Schneider chegou ao

poder, o sr , Nagib Barbíeri foi reticente: "Não tenho qual
quer Intenção de analisar tais fatos, isso fica por conta da

opinião pública".
'

AP�JOFINAL
Seria interessante, prossegue o SIr. Barbíerí, que o a

tua} presidente do Diretório 1\'Iunicipal da Arena, Hércules

dos Santos, assumisse realmente o papel de liderança que

ille cabe, comandando decisivamente as ações do partido
inclusive na área legislativa.' O partido deve ter persona->
lidade própria e não. se entregar 3 composições espúrias con
denadas basicamente pelo governador Antonío Carlos !Iton

des Reis. Disse o Presidente Geisel em seu último pronun
ciamento que se queira e se saiba unir esforços, dedicações
e vontades, mas frisou" despidos de propósitos demagógicos,
de "intenções subalternas. Vamos acatar o apelo do Exmo.

Sr. Presidente da República no sentido de impulsionar de
cididamente este grande e PI'OmiSSOl' país, aos altos desti

nos que lhe estão reservados. Asslbn, ajude-nos Deus, tam
bém em Gaspar,

CIH�e Soroptimista
a Clube Soroptimista de

Elumenau realiza-á no dia
16 de agosto, no Centro Oul
tural 25 de Julho, a partir
das 18.00 horas, a Festa do
Prato Típico. Esta promoção
está incluída no calendário
turístico de Blumenau. A

renda da festa reverterá em

Bfumenau

ES,TA

benefício da APAE.
(Os convites para o jantar

custam Cr$ 30,00 e encon

tram-se a venda na Boutí
que !KU-Ainor, Fiambrería
Globo, com as sócias do Clu
be e com a dírecão da APAE.
e em Gaspar com Dna. Her
cilia Lemke.

KO
não teme o debate e assume

a responsabilidade de seus

ato ". Segundo o deputado,
as ínscricões na Arena em

Santa Catarina não têm obe
decido à critérios PUl'OS: "Não
acredito nas convicções da
quele que se agregam ao

partidos apenas como um

meio de receber favores do

�'ovel'11O . Em cada Inscrito

na Arena, dentro do clima
utilizado pelo governo do Es
fado, tenho observarín que e

,,'Jste uma nova expectativa
de emprego", afírmou .

Para o deputado federal, o
governador Konder Reis fi
xou critérios de tínados a e

Iiminar, antecipadamente, a

presença do ex-governader
COIOl)\bo Salles.
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