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A 'GAZETA
Circula em Itajaí -

Brusque - Gaspar -

B U!JJ1(mau e em todas as

Prefeituras e repartições estaduas.

GASPAR - Domingo, 17 de ag�sto de 1975 - N° 34ANO I Preço: c-s 1.00

Cid,in S,andrí:

meu ,arUdo � n plvn
Homem de invejável pl"esp_ígio

junto a comunidade ítajaiense, (,ldio
'Sandri agnra e taria ligelramente vol
tado pau a política. Em entrevista

concedida a Gazeta do Vale ele destaca
importantes aspectos a re peito da
realidade I olítica de Itajaí . Leia na

página 3.

·EM BLUM •
Ambos os partidos Arena e MeB a'nda não estão definidos a respeito

do lançamento de seus candidatos i tão cobíçada Prefeitura Mun icipal .

Pelo Iado da Arena estaria definitivamente lançada a candidatura Horácio
Rebelo muito embora houvesse a firme pretensão de um outro candidato,
muito 'fOlte por sinal, Nelson Rosen-brock. Pelo MDB o advogado Renato
Viana seria o único candidato, se não houvesse também o firme DTOpt)'Sit'J
de entrar LO páreo, por parte do presidente da Executiva do partido, Dr.
,Miltom Pompeu,

G'aspal'ense ri giga ltecaça sue

Muito já ventilamos sobre
�monurnental caçada ao lon --�����:;�����;;����::�:=::::::1zo da Bacia Amazônica, e

{;ue contou com a participa
�ão de diversos industriais
gasparenses, recorde-se que
na semana passada publica
mos a respeito de uma gi
gantesca sucuri caçada pelo
grupo, cujo couro seria mos

trado nesta edícão . Aí está
,-, industrial Dario Beduschi,
mostrando aos nossos

.

letto

res, com muito garbo, o valo- (

rosa troféu, qual seja o CO!] ..

1'0 do gigantesco réptil por
eles capturado e morto .

UIS 'com.p a .0 I
•

Muito se tem comentado a respeito da possível venda do HipcrMercado Vitória, a um poderoso grupo paulista, aliás a poderosos
grupos paulistas, sendo que um deles seria o de Silvio Santos, con
forme salienta o próprio Cidio Sandri em declaração que prestou à
Gazeta e que está publicada na página 7.

L

PREtF'EiTO DE NOVA TRENTO:
NÃO BR'IGUEI OOM' K'O:\I"DER REIS

Em sua edicão do último dia 3 de
agosto a Gazeta do Va�e pubücou
uma reportagem versando sobre ")

possível rompimento do prefeito mu

nicipal de Nova Trento, sr. Eurides
Batísttí, com o governador lÇonder
Reis. O crere-to escreveu-nos e a
carta está publicada nesta edição, na
página 5.

Gaspar ganho DDO
De parabéns os gasparenses e tQt

dos aqueles que, indi tíntamente, lu
taram para a Instalação 'do 'tema
de' discagem direta a distância em

Gaspar. O si tema estará funcio
nando dentro de alguns dia . Ju tifi
ca-se o DD'I> pela real impo �â ela
que o rmmícipio de Ga ato já re e

senta para o próprio estado, dado ao

vertigíno .. o cr em ento de seu par-
que indu trial , J
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GAZETA DO VALE

Gente, Fatos &
SOBRE: NAGm

r OI homem: é fogo: antigamente era só estopim. Mas, ele
tem todo o direito de manifestar suas idéias. E tem todo o

direito de ser julgado pelos outros. O julgament{)o será fei·

to. " Apenas um comentário: gostaria de dizer ao Nagib
que o M:I>íB de Gaspar não concorda com suas opiniões so..

bre o partido. Se há um partido unido em Gaspar é pre�i·
r

samente o MDE: isto não significa que os seus membros

f sejam mulínhas de presédío. Muito pelo contrário: discute,
I se, mas o Diretório Municipal é quem dá a palavra final.
E tudo vai muito bem, obrigado: muito melhor do que an

tigamente, pode crer, seu Nagib. O l\IDB de Gaspar não es

tá interessado em obter empregos, para seus filiados: o que
interessa é o Município em seu conjunto e não as fazendas

particulares. Com todo o respeito pelos proprietários que
contribuem para o desenvolvímento da comunidade: mas

,

a verdade é esta,

ELE'

SOBRE P'R,OFESSOR
O professor Zico, filho de

Gilberto e Maria Cecília Sch

mitz, está lecionando na

}PURB. Disciplina: Matemá-
f tica. Ê um dos bons da ter"

'Ta e está atuando no curso

de Engenharia. Com ele, o

i ime de gasparenses que a-

-x-

1uam na FUR:? se eleva para
seis: Glauco Beduschi (Fi

nanças e Professor); Dárío
Deschamps (Secretário e Pro

ressorr, .Ãloir Spengler (IPT
e Professor); Luis Carlos Sch

mítz (Coordenador do LL e

Professor') ; Mar i Schramm

<Professora) .

CAR LTD •

OFICINA DE ELETRICIDADE

I EXPEDIENTE
GAZNl'A DO VALE
Gte Administrativo
DOOLO GOMES
Gte. Comercial

Silvio Rangel Figueiredo
·Gte. de circulação

Sidnei Schead dos Santos
Em Itajaí: Rua

Rercilio Luz - 'Gal. do Ouro
Redacão

Danilo Gomes
Calaboradores

Dr. Pedro Madalena,
Dr, Lourival Santos,
Moacir Galiane,
Luiz Fernando Polli e

D31'io Descharnps.
Endereo:

Rua Aristiliano Ramos

Fone 22-16 - Cx Postal 73

Gaspar - SC

ICGC - 8310'81926/0001-4'7
Propriedade da 'E:mpresa
Ed.itora Gazeta do Vale

Conserto de Dlnames - Arranques - Alternadores

Instalação elétrica em ge.ra'l. T(ido e qualquer tipo de
eletrcdornésticos.

Utilize os técnicos da Eletrocar e certifique-se da

capacidade dêles.

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

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

Vende e coloca gratuitamente qualquer tipo de a

cessórios pi automóvel.
Rádio - Toca-fitas - Para brisas, inclusive instala

ções em geral.
Rua José Bedusehi 217 - Gaspar-SC.

ZECA

Cia. Dárjo Desebam $

tir de agora, todas .as c:alPel�.�
Frei Geraldo Freiber, vígá- terão de se orgaruza.r ]lesse

rio da Paróquia, baixou íns- sentido evitando o a])us;o�
,

d' âe
truções sobre o uso de bens principalmente as p_er _.a _�

(materíal e dependências) material. A ínstrução d� �

das capelas e da matriz. É gário é que se cobre �m.a, ta,,-
o seguinte: até agora, os ra- xa de aluguel com a flnalIrdar

briqueiros vinham cedendo RS
.

de de: a) manutenção daslim;s

instalações das igrejas para talações; b) reparos de
..

a-

promoções locais (casamen- teríal . Não se trata de Jiiin!.S

tos, festas de socíedadesjde lucrativos: mas apenas de

rei) de forma desorganizada, conservação dos bens CO_TI
-

isto é - sem diretrizes. A par- nítáríos . -Coopere!
-x-

RAPID..41S: Hoje tem ehurrascn na capela do Bela ;ns..

ta - coopere com a Escola local, ela precisa de sua aj dia.

II Casa Paroquial será concluída ainda este ano. // Knnder

Reis estará em Gaspar no dia 11 de outubro, // O goverma
dor sofreu severas crvtíoas por parte do Deputado Hemiqp:te
da Silveira, publicadas no O Estado de São Paulo, dia 7 ,m..

timo: nepotismo. // MDB esteve com moradores de Oaraa

néís e Arraial, ontem. // Colabore com os festejos da S.e

mana da Pátria: seja um cidadão honesto. // Laboratólrno

de línguas da FURE se prepara para realizar 'Pesquisa o

campo de ensino de línguas estrangeiras. II Dragagem f),

Bíbeírão Gaspar Grande e Aguas Negras já produztu efeitos

compensadores: população tranquila. II Frase da semsa

na: "SauI matou mil, mas Davi matou dez mâl",

DOCUMENTOS PERDIDOS
Foi perdida a carteira de habilitação categoria ama

dor, pertencente' ao sr, Flávio Beduschi, Gaspar se,

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
Precisa-se de uma moça de 12 a 15 anos para cuidar

de criança.
Informações poderão ser obtidas no escrícórío da

Gazeta do Vale, no horário comercial.

ACESSÓRI s

.... , ....

............. � ... �rIt .............. ""

de JOSÉ VANDAL
Assistência Automática de TV

Com apenas CrS 15,00 mensais.
Técnicos Especiializados em TV a Cores

- VENDAS NO VIAHEJO -

Fitas para Gravadores - Eliminador de Pilhas

Antenas Internas et Externa - Amplificador de
Antenas p/ Canal.

Rua Dr Nereu Ramos 258 • GASPAR - Santa Catarina

TEVE COLOR LTDA.
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�ídio 'Sandri:
"

'Domingo, 17iàs/75 . GAZETA DO VALE
----------��--------�--------

,r I Página 3

"
'

I

Meu Partido v
,

'.
Começou a vida na Canhanduba como agricultor. A fa

�Jlia tr.ans�eriu-se para Itajaí e aqui, ainda garoto vendeu

pIpOCa? bollnhos para ajudar no orçamento doméstico, Ven
deu peixe no mercado munícípal , Depois trabalhou algum
t�mpo como ajudante de pintor na oficina de seu irmão Jo-
'se,

Quando Olvim instalou a pequena casa comercia1 de
Secos e Molhados na rua Brusque, a família Sandri passou
a trabalhar unida, Cídio tirou carteira de motorista e assu
miu o setor de compras viajando períodioamente para São, .

Paulo. De lá para cá não � segredo para ninguem o sucessu
da família Sandri no comércio. O gênio de Oídio revelou-se
com a fabulosa expansão das Organízações Vitória, verda
,deiro conglomerado de firmas do qual, hoje, dependem di
reta ou indiretamente mais de duas mil pessoas. C'esh'utan
do invejável prestígio [unto a população itajaíense despon
ta Cidio 'Sandri como um forte candidato a Prefeitura Mu-

nicipal nas próximas eleições:
GAZETA - Cídio Sandri, se for convidado para candi

dato a Prefeitura no próximo pleito, aceitaria?
e

CIDIO - Não. Pela 4a, vez estou sendo convidado, mas
não há interesse da minha parte. Agora, confesso que a po
lítica do município me preocupa, pois não existem candi
datos de proa que formem uma 1iderança forte, Se eu não
fosse um homem tão atarefado, aceitaria o convite,

GAZETA - Cite três nomes que aceitaria como vice
prefeito se você fosse candidato.

-

CIDIO - Líto Seára, Ribeiro Luz €'8 dr, Antonio Carlos
Emendoerfer , O jovem Mário Uriarte Filho também daria,
no meu entender, um bom vice-prefeito.

GAZETA - Como está a Arena em Itajaí?

CIDIO - Ao contrário do que muitas pessoas afirmam,
a Arena está muito forte e procura estar cada vez mais u

nida, Se nos colocarmos acima do fanatismo político e olhar
mos com atenção, veremos que o prefeito Frederico Olindio
de Souza fez, ou está tazendo, um bom governo, Este é urn

dos fatores, E, depois, não podemos esquecer o Movimento
Arenista ;:(ovem e a Ala Feminina da Arena que represen-

,

tam acentuado sintoma de fortalecimento partidário.
I

'i; •

I

GAZETA - Dizem que você não é homem de partido, -'r
de política, Então, como se explica o seu ingresso no Díre
+órto d-a Arena?

OIDIG - Por ser filiado a Arena não quer dizer que seja I

um fanático. Eu confirmo plenamente a versão de que não
sou homem de partido e acho que não se trata de uma con

tradição, Veja bem um exemp:o: sou presidente do Barro...

so há vários anos, mas até hoje ninguém sabe se sou bar
rosista ou marcílista-, E faço questão de deixar bem claro:
se eu fosse candidato a prefeito, o meu partido seria o povo.

GAZET.A - É verdade que seu irmão será candidato a

Prefeitura do Balneário Camboríu pela legenda do MDB

CIDIO - Meu irmão, Arno Sandri, supervisor das fi
liais do Hiper Mercado Vitória em Balneário Camboriú e

Camboriú, está sendo muito procurado pelo MDB local pa- I

ra candidato a prefeito. A nossa organização não. permite e

ele mesmo não quer aceitar. Mas a voz do povo é a voz de
Deus. Caso seja mesmo necessário - na hipótese de não
haver mesmo outro candidato - teremos que concordar,

GAZETA-O que a Arena deve fazer para ganhar a
próxima e1eição?

CIDIO - Para a Arena ganhar as próximas eleições "

em Itajaí, deve proceder a urna modificação total no síste
ma de campanha, Mas o principal é que todos trabalhem
com um só objetivo: o bem estar da comunidade, E para
tanto é necessário que haja uma liderança forte.

GAZETA - Qual seria a sua grande meta se fosse pre
f��o de Itajaí?

.

CIDIO - O próximo prefeito de Itajaí, seja ele quem
for, deverá se preocupar muito mais com o turismo. Fazer
com que Itajaí mostre a Santa Catarina e ao Brasil mais
de 100 pontos turísticos, pois a atividade da "indústria sem
chamíné'" não pode se limitar a dois meses por ano, Acho
que a Prefeitura deve canalizar mais de 50 por cento dos
recursos para o setor .turístíco ,

Continuando a en trevís ta, Cidio Sandri comentou a

respeito da oferta que teria recebido, para 'vender o Hiper,
Este assunto a Gazeta comenta na pág'. 7.

Itajaí pro�roga pagamento
de impostos

O Prefeito Municipal, Fre
derico OI índio de Souza bai
xou ontem Decreto n? 1.296,
prorrogando até o dia 31 de

agosto corrente o pagamento
sem multa do Imposto Pre
dial e Territorial Urbano. Os
contribuintes que efetuarem

�1 pagamento dentro desse pe
ríodo, gosarão de bonifica
ção no pagamento total, ou

poderão recolher a la. e 2a.

parcela. Os pagamentos das
demais parcelas obedecerão
as prazos previstos.

Fred- s

Acesso Mor o da Cruzao
, -.

� -

Deverá ter reinício ainda esta semana o trabalho de
desmatamento do novo traçado para a Rua de acesso ao
morro da Cruz,

, '

Segundo o Dr. Nelson Riskala na mesma oportunidade
será procedido o piqueteamento do terreno dentro da faixa
necessária. ,Quàndo da sua construção, o acesso ao Morro
da Cruz, ponto turístico da cidade, será bem melhor per-

'

mitindo a visita de maior número de turistas ao único pon-
to elevado dentro da cidade.

r
Apl'oveitando a. volta do solo prefeito Fred percorreu vários pontos em bairros de Itajai, inelusiveu andou ver'ifi 'ando o
estado do Barreiro da Pedreira, quando também, aproveitou para uma visita ao IfI Distrito Industrial veríficandn o rei
nício das atividades da equipe de trabalho na construção de valas, ruas e saneamento geral onde estão se mstalanda
novas Indústrias.

� . ..- .......
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I

de abastecimento
-

para Itaiaí

.... - ..

Junta �o Se.rvi�o Militar �e Gaspar
I. A: Junta do Serviço Militar de Gasp�r, so�cita. o com..

paI�CImento dia 31 do corrente mês, domíngo as 8,QO horas
I da manhã, sito na: 'PrefeiturarMunicipal;.os·.cidadãos abaixo
I relacionados; trajado'. conveniÊmtemente, a fim de presta
I rem o compromisso a Bandeira por ocasião da passagem do
I Fogo Simbólico da Pátria por nosso Município:

Arno Maser; Adernar Amaral; Antonio Carlos Zímmer
mann; Ademir Scottini; Acácia Schmitt; Ari Me! reles ; Be
nedito Roberto Mantuanelli; Bonetti Willy; Charles Deg
gau; Celso Schramm; Carlos Celso dos Santos; Dario Car
valho; Evaldo Threís. Ernandes Francisco Schramm; Euri
des Romano Carezia; Francisco Carlos Spengler; Francisco
Armindo Ferrari; Fernandes Smnaider; Gilberto da Silva;
Gilberto da Silva; Gilson Antonio da Silva: Gilson Francis
co Casas; Gilson Deggau; Hermínio S. da Conceição; Harol
do Petersen; Hermes de Souza e Silva, João Batista Pereira;
João Zeferino; Jair Hípólâtc; José Oláudio Demmar; Jaime
João lK'rauss; José Alfredo Pereira; José Luiz de Souza; José

I Miranda; Jair Cesar Pereira; José Luiz Waldrich; João Di
:. erschnabel Filho; João Moacir Russí. José Afonso Schuart;;-;;
! José Celso Censi; José da Silva; Luiz Roberto Schmitt; Luiz
! Vlilson Vieira; Mário José Gonçalves; Marcos Antonto Des

) champs; Nelson Zwang; Nelson Graciolo; Nelson da Silva;
i· Oesmar Junges; Paulo Schulz, Paulo João de Souza; Sergio
! Pintarelli; Sebastião Lemos; SiOllésio Araujo; Valmor Stie
i .Iher: Wilson WanzUiten; Valmor Oliveira Pereira; Valdir
) Venceslau.

Luiz Fernando Poli
Secr.et. da JSM.

Novo sistema

a prefeito Frederico Olindio de Souza anunciou que o
novo sistema de abastecimento de água de Itajaí será im
plantado dentro de seis meses. A obra será realizada com

recursos provenientes do contrato de financiamento (Cr$
: 41.000. o:oo,om firmado com o Governo do Estado no Palácio
. dos Despachos eII?- Florianópolis.

o APOIO

o valo-r do financiamento representa uma parcela con

I síderaveí (20 p�r_cento) do convênio' .(C11$ 200.000.000,00')
: que o .Estado fírmou com o Governo Federal na mesma 0-

1 portunídade para a execução de obras de saneamento de 21

I municípios catarínenses, É o maior' rínancíamento _já con-

traído pela Prefeitura de Itajaí até hoje'.

"Isto vem comprovar o apoio que o nosso municípiO! vem
� recebendo elas esferas estadual e federal - dísse o prefeito

1 na entrevista que concedeu em seu gabinete. E acrescentou:

__","-� .�;"';""oe,,",oeo_oe_·�"'���I·....��a.oeOll��oea.oeoec*OeCJeOeloeoeoeoeoeoeceoeo.oeo� ,... 'f",

JUIZO DE DIROTO DA có�IidA : '� GASPAR -:Sé '1'
EDITAL DE INTIMA�ÃO COM o- -: .i.

PRAZO DE 20 DIAS' l, B
O doutor Fúlvio PTetti, 'JuiZ de Direito da Co�arca de ;:

Gaspar, Estado de Santa Catarina, na forma da rei, �tQcÚE �
FAZ SABER4 ao senhor ARTUR RUDOLFO HENR _' �

brasileiro casado que se encontra em lugar incerto e 11:ao �§
�abid� que nos a�tos da Carta Precatória de ri? , 21/7� VI?- �
da da Comarca de Itajai, extraída dos autos de Execuçao Ie- §l
querido por Indústria e Comércio Dudalina ,S.A ...�.on�ra Ar�. �
tur Rudolfo eHnrique, foi penhorado? segumte:

.

A Impor_ fi
tâncía de c-s 10.539,07, (Oez míJ, q�mhentos e trinta e n�_ §l
ve cruzeiros e sete centavos), depositada. no Banco Br_asl �
leiro de Desco.ntos S.A. desta cidade de Gaspar, proverue�- I

• te de saldo deuma arrematação feita nos autos da Açao I
� Executiva de n". 6'7/72, movida pelo Banco do

.
EStado. de fi:

� Sa··lta Catarina S.A. contra Artur Rudolfo Hen...r_Ique, A im-

I�li portância penhorada está depositada em conta �cu�ad.a ao g.
i Juizo de Direito da Comarca dê Gaspar.

,."

Apus a íritama-
o

� ção, terá este dez dias para querendo emb_arga:r. I?ado e �
�� passado n.esta cidade de Gaspar, aos onze dias do rne� de a- I
I gôsto de mil novecen.tos e setenta e cinco. Eu, Euhna L. li
! Silveira, �Etscrivã, o escrevi. �

���:.
Gaspar, 11 de agosto de 1975.

10.0.� Fúlvi() pr-etti
.Juiz de Drreito

I Eulína LadeW1ig Silveira
.,. Escrivã do Cível e exos

'���=�a-��������

de
,

agua

NÉ com imensa satisfação e orgulho que podemos agora, a
firmar: o nosso trabalho está sendo recomperrsado. Para
-_;;;�_:'.::''':.;''_''l.:1 o projeto do serviço de apastecímerrto de
água, o município teve de investir na oportunidade a soma
de Cr$ 5001.000 cruzeiros a custa de muito sacriiicio. Mas
não foi em vão. E' a boa notícia que estamos vendo agora
não chega a ser uma surpreso, pois tudo que se faz som -pIa
nejamento e com a consciência do trabalho, alcança o oh-

--... jetivo colimado mesmo a custa de sacrtfícíos que em últi
ma análise servem para valorizar a nossa obra"

.

o projeto do novo sistema de abas.tecimento de água
prevê aconstrução de novas estações de tratamento e captação, nov� ad?-�ra e nova rede de distribuição. Após a
concorrencia pública e outros trabalhos correspondentes a

eta.pa preliminar a obra será iniciada. Afirmou o prefeito
que o prazo de seis meses é considerado curto "se levarmos
em conta a ímportancía da obra: ela vai abastecer a cidade
normalmente até o ano dois mil'.

TestEm Gaspar' Hotel e �hu!ras(aria.

Q Pioneiro em Espeto .Corndo na regulo.
O ambiente mais requintado da cidade, motivo porque já conquistou a preferência de todGlS .

. CHURR.ASCARlA TESTONI, tradição em atenclimento e servir bem.
Também pUdera, é herança cio bisaTÔ.
POI' tudo iss.o.-e.muito .mais fizemos qu� de afirmar: ClltJRRASCABIA TES'roNI
O me1.h0l' espeto coRido cIa região.
�----�--..------------------------------------------------------�j

•
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'Domingo, 17/08/75' GAZETA DO VALE

°G I R O �____,_

(Edson D"Avfla.,

Francatnent - ,

o

. e nao se pode entender, de todo, o pessi-
nusmn alardeado 'I

'

pe, os proceres einedebístas a propósito
do discurso do P o id to,. ICSl en e Geisel de lO de' aaosto ultimo A-
fi

b o

nal são de Su E o

, a xa o as palavras textuais: "O constante
e }lrogTessivo aperfeiçoamento do regime é o ideal que obs

tinadamente bI uscamos sem açodamentos contraproducen-
tes"o

Do senador José Sarney
(Arena-MAl, a propésíto da
nota do presidente nacíonaj,-,
da oposição ao discurso do
Presidente Geisel, na qual 9
'deputado Ulysses Guimal'ães

usou de linguagem agressiva
c deselegante: "Essa condu
ta do deputado Ulysses Gui
marães é estranha, pois ele

�á foi governo e não er� tão

áspero" o

J

E se logo após Sua Dxa .

diz que ·0 governo hão abri
rá mão dos poderes excepcio
nais de que dispõe", isto não
quer dizer que eles seriam
eternos em nossa legislação.
Mas, apenas, que a pura e

simples eliminação destes es-

tatutos seria, no momenfío,
contraproducente

•

, pO�5 "'@
desenvolvímemto politico
que se requeT. terá que ser

reíto, medítadlo e progressi @

para que seja seguro, IDeall- i
mente duradouro, cons1?n.Eti-'
vo e socíamem e justo",

As declarações à imprensa do Deputado Henríque
Córdova a propósito do momento político estadual são â!'es:
concertantes. De um lado revelam um polítíoo ímprevíden
te, a fazer o jogo da oposição, num momento em que SE llie

quer unídade . De outro lado, a pouca capacidade do 'Co

mando arenista de absorver tais divergências partidárias: ,

e, resolvê-las "íntra-rrruros".

políticos de funcíonáríos da

PROEB, feitas pelo prefeito
emedebísta ele Blumenan, Fé
Jix Theíss .

to Seára Mario Uriarte Fi
lho ou Antônio Carlos Emen
doerffer.

ova Tren!9 desmen e: Jamais me dlisentendi

..

"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSOm,
você não vai encontrar o

·Cafê Bedus

Oechínel e L1i o, Cacilde e
"

Chico Bertí, Piimpa e CU1i
'

são opções que eleitoloado i
tajaíense recelIe:á hem. A.'
variedade de pmssfveis "'Gil�
br.admhas" só vem revelar !L

vital' dade da Arena itajaíee
se.

o oContinua a repercutir o pronunciamento do Go;'ernador na Convenção do _lovimento Arenista Jovem e da AJa Fe

mmoma da AI'ena de Jtajai, no domíngn passado. A linguagem clara e vibrante. "deu ereeado e comunicou". Quem tem

OUVIdos que ouça! ...

É inegável a destacada a

dio do parlamentar Júlio Ce

sar, n� As embléia Legislati
va e fora dela. Em plenário

o deputado tem deixado, na
réplica, a Oposição "muda e

queda"; como quando reve

lou as demissões por motivos

Em declarações à reporta
gem Cíuío Sandri declarou-se

pronto a servir o Partido.
Não fará "muita força" para

ser o candidato, mas se for
convocado dirá sim! Na sua

opinião lhe seriam ótimos

companheiros de chapa: Li-

Com candidato {mico ou com sublegenda, a ARENA de Itajaí marchará 'u.njda a 15 de .novembro de 197 mi-

dade partidária é o objetivo maior do novo Díretôrío Municipal, tendo na presidência o enhor Nélson Seána Heusi,

político experiente e ágil.

Prefeito de
A Gazeta publica abaixo, na íntegra a correspondência

recebida em resposta a possível rompimento do Prefeito

Eurídes Battísti, com o governo do Estado:
USenhor Gerente
Motivado pela notícia falsa publicada na Gazeta do

Vale, em data de 03/08/75, página 12, onde esta fichado o

rompimento deste Executivo com o Exmo. Sr. Governador

do Estado, venho de público desmentir tal afirmação, não

passa de boatos e contravérsias, pois em hipótese alguma
este E,<ecutivo tem sequer pensado em tal rompimento, ao

contrário tem pensado sim em alicerçar a cada dia que

passa, se�s laços de amizade pessoal e principalmente po-

lítica.
Outrossim solicito' a V. S. que corno foi publicada a

nota do rompimento, seja agora publicada nota que des-

mente tal rompimento, a fim de esclareeer a optníão pú
blica e coloca-la, ao par somente da pura verdade. sendo es

te o dever da imprensa. pois as relações exâstemtes entre o

Prefeito Municipal de Nova Trento, e o .EK:rno o' Sr. Dr.

Antonio Carlos Konder Reis digníssímo Governado do Es

tado, são as melhores e' Nova Trento, vem recebendo de S_

Excia. beneficios que vem demonstrar a capaeídeâe de tra

balho do Governo do El'stado que sempre tem .:. estado a.

máxima atenção as refvíndícaçôes que foram SIDrcitadas

pelo Prefeito Municipal de Nova Trento.

Aproveito o ensejo para reiterar á V.S_ .me::us protes
tos de ele 'ada estima e distinta consíderação ,

tAtenciosamen e

com 10ft ler R i:s

Eurides Baittisti
Prefeito M1!lI1i ipal

Com a cclaboraçãe de todos, ITAJAI I'será cada dia mais bonita e atr�,ente

Cuide de nOstas calçadlas e nossas ruas

Não jogu.e I,ixo nas vias públicas. Você também partidpa. IAdministração Fred
_

AOORlA LEIA UM CONSELHO DE UMA DONA I)}E CASA. QUE ENTENDE DAS COISAS:

'Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-Se o

•

I
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GAlETA DO 'VAL-E"

Consultório Jurídico
r Dr. Pedro Madalena

madeiraIC�1 serrada
\ r Imposto sobre Circulação de Mercadorias - Madeira ser-

rad� - O ST.F firmou o entendimento de que a madeira
serrada é produto industrializado e que o ICM não incide

1
na operação que a destine ao exterior.

Constituição de 1967, texto original, art. 24, "5'<1,
Constituirão de 19�'7J, texto da Emenda n? 1, art , 7°, Pre

I cedentes da Corte. Recurso extraordinário provido. (STF -

la, T. -REno68,,719-PR-j. 18.3.75-1'e1. Min. AnOO1
, nio Neder - DJU 18.4.75).

-x-

Belo Horizonte - PREFEI
'l'URA MOVERA NOVA. A

çÃO: MULTi'\. 'I}lÃRlA DE
(�UINHlEINTOS MIL CRU
ZEmos - Uma ação comi
natória inédita no país será
ajuizada peJa Prefeitura de

. Contagem e por 50 proprie
tários daquela cidade, na la.

quinzena de agosto, contra a

I Companhia de Cimento POI'
'tland Itaú, fixando uma mul
ta de CI'S 500.000,00 por
dia, a ser paga pela empresa
até a instalação de filtros e

letrostáticos antipoluição. Ao
anunciar a ação cominatória,

o prefeito de' Contagem si .

Nílton Cardoso, a rrmou que
desde 1951 a Itaú vem pro
metendo providências para
acabar com a poluição no mu .

nícípío e que, até o momen

to, nada fez. Assim, a empre-
sa relapsa tem 13 dias para

apresentar cronograma de o::"

bras de instalação de filtros .

Contagem - o maior núc1eo
industrial do Estado, com

mais de 500 indústrias e cer

ca de 120 mil habitantes -

está em uma "psicose coleti
va" ,

-x-
, r

CURITIBA - Mulher investida no cargo de Delegada
de Polícia - Tereza dos Santos Cabistqni, 34 anos, simpáti

I
ca, simples. e inteligente, será delegada de Polícia, neste

I Estado. Ela foi aprovada em concurso público, "Havia uma
lei que regulamentava aS vagas só para homens, Impetrei
mandado de segurança há três anos, quando pretendia fa
zer concurso para comissário de Polícia, Quando me foi
concedida a segurança, já havia sido extinta a carreira de
comissário. Como a segurança foi dada para comssáj-ío e

delegado, pude prestar o concurso e fui aprovada" disse Te

reza, concluindo:
..

cho que, os delegados vão receber bem
a minha investidura no cargo. A grande majoria dos dele

gados com que conversei, até esta data, me disseram que
estava torcendo por mim, Todos me íncentívaram" .

IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

Domãngo:' às 7, 9 é 18,30 horas

de Gaspar

......_ .""""'••,.,.••.,.,-""'""
- ""••""'.,.,""'_""' ""••""••""'••"""••""' """""''''''••"""w"'" • • • • • • • •

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

Prefeitura, Municipal
Edital N· 6. '

Osvaldo Sehneider, Prefeito �cipal de Gaspar, no.

uso de suas azríbuições; resolve sustar por um. prazo. de
sessenta (60) dias -ao �igência do E4i.t� de Co.ncorrência n".

Ó5/75, por motivos de ordem administrativa, a partir des
ta data.

Prefelitura Municipal de Gaspar, em 14 de agosto. de
1975.

Osvaldo. Scbneider

Prefeito Municipal

C'

Carimbos deBorracha
R E A L LIda.
Fabricação' de todo e qualquer
tipo de carimbo de borracha.
Chaveíros e placas indicativas,
(te acrifico .

Rua XV de Novembro, 1300 -

ex Postal 95
89100 BLUME'N:A.U-SC.

'.,..

",,, ......

I ' AiloVOGADO

Dr. Sérgi� Eduardo Oro
•

Inu
OIA1B 1519

Causas Trªbalhistas - Cíveis - Penal

Administrativo - Falência - Concordata.
ESCRITÓRIO:

Rua XV de Novembro, 340 - 10 andar - Sala
107 -Iffidif. Londrina

IBlumenau - Santa Catarina
�------==-=---=--'

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

DE IVO CARLOS DUARTE

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

FO'l'OMARY

1
Rua Alistiliano Ramos - GAlSPAR.,-SC

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

I

PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

Rua Itajaí, n°. 610 - Gaspar - se.
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Silvio Santus· uuis . comprar o "Iper FRED QUER MÁIS INDUSTRlf'
tese �g �{li�o passada desrt.: seplanário ventilamos a hipó
li t

mtelesse d� um poderoso G1:11,PO Empresarial Pau-s' adiP�lo ffiper Mercado Vitória. Hoje já temos maiores
I con çoes par'

'

ti e • •
· a cren inoar os nossos Ieísores a reslle'ltO do
r que a�onteceu na realidade, Segundo seu di etor Cidio
· -Sandrl na r'eal'd' d ,r:.
·
,la e em novembro de 1973, o. Hiper fOI p1'OCU.rado pelo grupo Síãvío Santos, para negociar o Híper , A-

resar da polp�da oferta naquela época Cidio não demons
rou nenhum lllteresse pela oferta. Já em abril de 197:t

�a outra grande empresa, desta feita de nosso estado, fez

/lUbem u�a propos�a, mas para arrendamento que logi-
�ente to! negado, Agora quando da viagem do SI'. Oi,

d�o Sandrí a Europa no'últiruQ mes, surgiu uma nova op
çao de venda parla o Hiper, através de uma proposta de um
grandr, grupo internacional interessado em çOmpi'ar o' IIi
per. �osso� diretores, afirmou Sandri à Gazeta, depoisJ.ae
um, ��CI0 o levantamento calcularam que, se event=ial

me12te vies .en�os a vendê-lo, o valo'r real seria de 27 milhões
e nao 50 mllhões de cruzeiros como foi dãvulzado. Mas con
tinuou Sandrí, corno não dernoustrassemos bO mínim�' inte
resse em "vendel', o mesmo grupo (o nome não vem ao ca

so) propos então o arrendamento, ofertando-nos o dobro
do que arl'ecactamoS' noj-malmente. Analisando os pontos
pOSlt1.VOS e negativos, achamos por bem não fazer o nezó
cio, �ol'q'Ue confiamos em nossa comunidade, Afinal, o Hi
per e um paía-imônío ela comunidade rtajaiense .

iElnquanto o prefeito de BIu

me�au �e I?reocupa em tra
zer indústrias do exterior pa
ra sua cidade o prefeito Fre
derico Olindio de Souza de 1-
tajaí está seriamente preo
cupado em instalar em Ita
jaí novas indústriaS, mas pre
ferivelmente com a marca

brasíleíra e se possível poderá
ser inclusive com a marca

cataj-inense ,

.Prova disso é o recente
contato que Fred fez junto
a uma poderosa Empresa
blumenauense Para a insta
lação de uma dependente em

Itajaí , Os contatos inicia-s
já foram mantidos e acredi
tamos que dentro de breves
dias já poderemos fornecer
maiores detalhes para os
nossos lei tores.

"
•

.

A
_

Ceval Agro' Industrial, através de sUa dínamíca 'As
S?ClaçaO Atlética está registrando nesta edição os natalí
CIOS de alguns de seus associados, no corrente mês, São e
Ies, Pau�o Hering, no, último dia 02 de agosto; Valdemar
do Nascimento, tambem dia 02; Walter Penz dia 04' Mar
lene da Silva, dia 09 de agosto; Arthur Pani;'ü dia' 10 de
agosto; Antônio Maser, dia 14; e Arnoldo Boettger, dia 19
de agosto, Parabéns _aos anivers,al'iantes, Tudo que a vída
tem de bom e agradav.el lhes seja oferecido no dia de seus
aniversários. Ceval e Gazeta,

C rrespo dênc' recebida
Hermes Maçedo Itajai Convido

o

Neste domingo dia 17 o

grande Super Shaw Walita
� .Ijar HM, com a presença
de grandes cartazes da te'e
visão brasileira reunidos num
sensacional espetáculo musi
cal. Um presente inesque
cível para toda, a gente de 1-

tajaí. Dentre as presenças
destacadas de nossa música,
o Estádio Marcílío Dias, pal
co do espetáculo, recebe Wan-

A Gazeta do VaIe acaba de receber exjpdíente oriundo
do Senado Federal e da Assembleia Legislativa <lo E..st'ado,
do senador Evelásio Vieira e Alvaro Correta, respectiva
.mente. O prímeíro versa sobre o rápido pronunciamento
que osenador fez no senado quando de seu retorno, salien
tando o desejo de seu partido, de no ano político de 77, ad
ministrar em Santa Catarina pelo menos 80 prefeituras. O

segundo, Alvaro Oorreía, fornecendo detalhes 'a respeito
do seu último pronunciamento. ue- AsSeIn?léi�, solicita�do
o urgente asfaltamento da RodOVIa Ivo SilvE(lra 'que liga
Gaspal'-Bl'UsqU:e. É isso a:í gente, a correspondência chega
e nós dívulgamos , Enviem-na pois.

derley Cardoso, V'aldirene, De
métrius, Maria Odete, Car
melina Alves, Catítunda, Al
varenga e Ranchinho, Mario
Alves, Conjunto Simba Som
e Cílrna Machado. Indiscuti
velmente é Uma grande ofer
ta que as lojas Hermes Ma
cedo oferecem aos itajaien
ses, proporcionando-lhes ho
ras de incontável alegria.
Parabéns às .Iojas HM,

olfo Zi�uelli deu o ieca�o fepevi concede Bolsa de Estudo
1 ravés ele falsas declaracões
c movidas atr,aV2S de "mn
!)istema de emaranhado po-

'

l:ítico intelegivel. Ao que tu
do indica, as perseguíçôes
devem parar pOI' aqui, pelo'
menos enquanto ninguém
consiga prova nenhuma, do

que eventualmente esteja a

legando,

Elm muito boa boj-a veio o

pronuncíament do secretário
de impi"ensa do gOVCl'1l0 Kon
der Reis, Adolfo Ziguelli na
última õa , feira na TV Co

ligadas é Canal 6 da Capita�,
uue desta maneira acredi
t�mos nós tenha estagnado
a onda de vis' persegjjiçôe
que vinham sendo feitas ao

governo em sua totalidade a-

.
Pel'l11:anecem abertas as inscrições para concessão de

bolsas de estudo da FEPEVI. -Os candidatos devem se dlhi
... gír a Secretaria Geral das Faculdades, à rua João Bauer
135, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas.

'

o prazo para entI'ega dos formulários -preenchídos en

cerra-se Impretej-ívelmente dia 18 deste mes , A relação dos
candidatos contemplados será divulgada em edital e pela
imprensa local no período compreendido entre 25 a 30 do
corrente.

,

f1 GriZETi9\ DO VfiLE
O semanário de maior 'circulação no Vale do Itajaí

GlASPAR - BRUSQUE - ITAJAI - BLDMJEINAU
Assinaturas - anual Cr$ 60,00 - Procure-nos,

I

'.
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Concurso de Cartazes
foi um sucesso

o Depto , de Educação de Itajaí, está divulgando o re

sultado do concurso de cartazes, promovido pela Divisão de
Oultura. Foram atribuídos medalhas aos classificados em

primeiro lugar de cada série. Assim:

1° lugar - la. série - Valmir Leutz - IEJ.B. Antônio Ramos
I ° lugar - 2a. série - Ezequiel Ranguett - G.E. S. Vicente

10 lugar - 3a. séríe - Renato da Silva - EB Av. Werner
1° lugar - 4a. série - Alexandrino Longo - EB Av. Werner

10 lugar - 5a. série - Luiz Carlos da Silva - EB Carlos de
Paula Seara

1° lugar - 6a. série - Elio Ricobom - EB Avelino Werner

1° lugar - 7a. série - Sady Alves Jr - EB Antonio Ramos

Além dos trabalhos premiados a comissão julgadora in
dicada pelo Conselho Municípal de Cultura, considerou de

grande expressão artística os cartazes de José Amarildo

Hostin da 6a. série A, Vanda Duarte da 5a. série e Josué de

Souza, da 6a. série, todos da Escola Básica Antônio Ramos.

O trabalho de Lourival Pera, da Escola Básica Oarlos de

Paula Seara foi muito elogiado pela sua originalidade.
Ary Mascarenhas Passos, Vitória Schauffert e João Silva e

Souza formaram a comissão julgadora.

alev(
. .,

( á 1 a

Criciuma :_ Atendendo so

licitação da
.

Comissão Cen

traí Organizadora dos XVI

Jogos Abertos de Santa Ca

tarina, a Comissão Munici

pal de 'Esportes, oficializou

suas inscrições. de modalida

des as referidas competições,
que estarão se desenvolveu-

do em Chapecó de 18 a 26 de
outubro. _

Criciuma participará de 16
das 20 modalidades masculi
nas e de cinco das 10 fenj
ninas, reunindo preliminaf
mente cerca de 160 atletas
Foi realizada tambem uma
reunião do Conselho Diretor

que definiu outras situa-

fURfSC �efiDe calendário turistico
A TURiESC já definiu o

calendário turístico dt\ San
ta Catarina, com subsídios
de Itajaí, Brusque Navegan
tes, Rio Negrinho, Araran

guá, Joinville, Tubarão, Blu
rnenau, Piratuba, Canomhas,
Gaspar, Pomerode e Concór
dia, conforme consulta reali
zada anteriormente pela em-

presa.
A relacão dos principais e

ventos tUrísticos do Estado,
devidamente. aprovada pela
Secretaria da Indústria e Co

mércio, já foi enviada à E�
bratur, para sua c0J?-clusao
no Calendário TurístICO Na

cional.

CM GASPAR

ABASTEÇA SEU
CARRO NO

POSTO' TEXACO
_____ �I

aos ogos
ções. Na oportunidade ()

Centro Médico inicnou SUJaS

atividades oficiais, com o cb

jetivo de levantar as condi

ções de todo o material nu

mano, colocando-o à disposi
ção, imediata forma de ta
bela e inicio dos treinos. ES

tiveram presentes, treinado
res e atletas. de atletismo,

s

basquetebol bocha, bolão, ci
clismo, futebol de salão. han
debol macculino e femírrino,
natação masculina e femini
na kart saltos oma.men tais,
tênis de campo, tênis de me-

sa masculino e feminino, ti
ro ao alvo, revolver e carabi

na, voleibol e xadrez.

rahão, Cazuma, B andãn e Vile a
•

n voo une
o Conselho Deliber ativo, da Fundação Educacional do

Polo Geo-Econômico do Vale do Itajai, em sua última reu- I
I

mão, após calorosos debates, apresentou uma lista tríplice,
contendo os nomes dos novos diretores das faculdades de

Direito e Filosofia. \

Vilela foil confirmado no cargo por mais dois anos. Me

receu a confiança do corpo docente e discente da faculdade

pelo trabalho incansável e sem esmorecimento que vem de-

da FEPE I
co

,...,

e

senvolvendo na reestrutaaração dos cursos, adapt.ando-os
as exigências do MJEC.

Brandão assume a dli:reção da Faculdade de Direito
Cazuma Nosse assume a direcão geral da Fepevi e a Presi:
dência permanece oom Ahrahão.

Eis o timão do jogo que O' ensino superlcr- de Itaja!i
trava contra o cetícismo: "a iindiferença e a incompreensão
de muitos" .

.... -
I. 'FÁBRICA DE SERRA FITAS

e toda a linha de máqui nas pa.,a beneficiamento

GIM _. GASPAR INDUSTRIA :METALURGICA

MÁQ'UINAS .. � ri MADElRA Rodovia Jorge Lacerda Klm 7 Bairro Bela Vista._
GASPAR - sta.' Catarina
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(A'MA-RA . ··:MUNICIPAL
Esteve reunida na última terça-feira a Camara Muni

cipal de Gaspar, sob a presidência do Veneador Henrique
Deschamps, na secretaria o Vereador Ct:lso Huber, presentes ainda os Vereadores Antonio Sabel, Alfonso Theiss, FoI,á
vio Heíníg, Osmar Melato, Osvaldo Poffo, Rogério Olinger
e Si�,vio Dagnoni. Dentre as diversas proposições apresenta-, das e os diversos pronunciamento proferidos; destacamos o

seguinte:
PON'I'E EM ÓLEO .GRANDI!,; - O Vereador Rogério

iOlinger solicitou do tElxecutivo a construção de uma nova
ponte na localidade de Óleo Grande próxima 3r residência
de Nicolau Rancálio, ou pelo menos a reparação daquela
que ali existe. r

SINALEIRAS CAUSAM PREJUIZOS - O Vereador
Celso Huber através indicação dirigida ao Sr. Prefeito, so- IT,

. .licitou a instalação de dispositivo adequado as sinaleiras, 11
para impedir que as mesmas provoquem interferência nos

aparelhos eletrodomésticos circunvizinhos a elas, visto que
houve casos até da queima de determinados aparelhos,
quando da troca de sinais.

FISCALIZAÇÃO NOS ·COFRES DA PREFEITURA
proposição nesse sentido foi aprovada por unanimidade, so
licitando que o Sr. Prefeito explique

..

a existência de do
cumetos no cofre, pagos e não empenhados". O autor do
requerimento é o Vereador Celso Huber ,

ELETRTFICACÃO RURAL - O Vereador Antonio Sa
bel, na palavra livre, solicitou que a Secretaria da Camara
oficiasse ao Governo do Estado, pedindo a eletrificação ru

ral para as localidades de Arraial, Morro Grande, Gaspari
nho e Óleo Grande, face as constantes reclamações dos mo
radores dessas localidades.

SERWÇOS PARTICULARES - requerimento de auto
ria do Vereador Celso Huber e aprovado por ambas as ban
cadas, solicita do Sr. Prefeito informações �obre os servi
ços que a Prefeitura vem .executando a particulares com o

maquínárío da municipalldade. Qu�r saptr - o Vereador -

quanto foi arrecadado �os cofres ate a �l�es�nte d:�.t� com

tais serviços; a quem fOI executado. o serviço; e sol�cltando
a relacão dos inscritos para usufruírem desses serviços.

SOLIDARIlEIDADE AIO PRE'FEITO - reportando-se
sobre as crítícas feitas ao Sr. Prefeito Ml!n�cipal., r:ta últim.a
adlcão da Gazeta do Vale, o Vereador FlaVIO H�I�'llg .1l,lam
testou sua repugnancia ao autor daq�ela matena, dize�do
que "haja o que houver sempre estarei ao lado do Prefeito,
por considerar que a atual administração vem sendo con

duzida com muita dedicação e zelo" .

o

DE·
DJEORETO LEGISLATIVO N'. 05/75

Estabelece a remuneração dos vereadores da Câmara
Municipal de Gaspar, de conformidade com, a Lei Com
plementar n? 25, de 03 de julho de 1975
HE�IQUE DESCHAMPS, Presidente em Exercício da

Camara Municipal de Gaspar ..
Faço saber que a Camara Municipal decreta e eu pro

n . algo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 10. - Fica estabelecido para a presente Legisla

tura, a partir de lO de agosto de 1975, a remuneração dos
Vereadores da Câmara Municipal de Gaspar, de acordo com
a Lei Complementar n? 25, de 03 de julho de 1975.

Parágrafo único - Os subsídios .serão pagos mensal
mente, e divider-se-ão em parte fixa e parte variável, assim
estabelecido:

I - a parte fixa do subsídio será de Cr$ 300,00 (trezen
tos cruzeiros) ;

II - a parte variável corresponderá a Cri$ 490,00 (quatrocentos e noventa cruzeiros) e será devida pelo comparecimento e participação dos Vereadores às reuniões e vota
ções.

Art. 2°. - O Vereador, titular do cargo, que licenciar
se por motivo de doença, e que comprovar na forma legal,receberá apenas a parte fixa da remuneração, cabendo a
parte variável, ao seu substituto legal, enquanto perdurar
o impedimento do titular.

Art. 3°. - O Vereador; titular do cargo, que licenciar
se para tratar de assunto de interesse particular, não fará
jus a remuneração, e a ela terá direito o seu substituto le
gal.

Art. 4<'. - Fica o Poder Executivo Municipal autoriza
do a abrir, nos termos da legislação em vigor, os créditos ne
cessários ao cumprimento deste Decreto Legislativo.

A'rt. 5°. - Este Decreto Legislativo etrará em vigor nadata de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Câmara Municipal de Gaspar, em 12 de agosto de 19'75.

'HENRIQUE DE'SCHAMPS - Presidente em !Exercício

CELSO HUBER - 1° Secretário

Siegfried
Firita de Es_uadrias e Móveis

Tecelagem . Bernardino S. A.
FABR40ANTES DO XADREZ "IZA"

ex. Postal, 25 . Fones: 2215-2225
:Rua P. Leopoldo SChramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina

Webrnuth
RUA ITAJAI, 607 - Fon.ê 2271- GASPAR - se

!____,.,.,.:,_.,._-----_-_""""-."""""""".-----$_ * ••.• *

.....*

_*
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M·scelânea
, ,

O Instituto Nacional de Pesos e Medidas, está fazendo
uma série de apreensões de diversas marcas de óleo de oli
va que deveria ser puros, mas que contém somente entre 1(1
e 30% de óleo de oliveira, sendo a parte restante composta
de outros óleos. Devagar minha gente * Dia 24 de agosto é
Dia do Maçou. Grande festa será realizada em Blumenau *

'ma 27 de setembro vindouro, a Soc. Dramático e Musical
Carlos Gomes, fará reafizar o seu Baile das Debutantes *'

Selecão Brasileira de futebol lavou a Selecão da Venezue
la: 6;;0 * Ohapecó já está pronta para receber os .a:tletas que
irão participar dos .Togos Abertos de Santa Catarina de 18
a 26 de outubro * Nove pessoas ficaram feridas e 60 auto
móveis sofreram danos consideráveis, quando centena de jo
vens negros saíram às ruas de Boston apedrejando automo
bilistas brancos e residências. As lutas raciais voltam a a

gitar Boston. Moro num país tropical, abençoado por Deus
e bonito por natureza. (Jorge Benl * iElstá marcado para os

dias 26, 27 e. 28 de setembro o "Encontro 'dos Cirurgiões
Dentistas', em MOlTO dos Conventos. O temário do encon

tro ainda não foi elaborado. Morro dos Conventos fica na

cidade de Araranguá * Em data do dia 30 de abril, floiL e

leita e empossada a nova Diretoria do Aero Clube de Blume
nau. Presidente: Jago Horst Lungershausen ; Vice-Presi-

( MOAG )
dente: Hans Prayon; Secretário Rene Revache * As coisas
não estão .fícando boas para os lados da reserva I(Ji�'ena de
Ibiram.a. Acaba o pau comendo entre Indios x Policiais *

Um recado para' o Mazl.inho Bedusohí . Sabes onde fica a

quela Loja de Calçados? * Os responsáveis pelas empresas
de ônibus que exploram o serviço em Blumenau, deverão
ser chamados à Câmara Municipal, para fazerem esclareci
mentos sobre as constantes rrreguiartdades nas linhas.
Principalmente nas horas do "pique" * O SESI de Blume
nau, escolherá no mes de setembro o Operária Padrão que
representará o município na escolha do "melhor Catarina"
* Os Economistas e Técn\Cos monetários da OPEP recomen,

darão um aumento nos preços do combustível (gasolina),
la reunião que se Instalará em Viena, día 18. O aumento
será da ordem de 19,10% * Luis Viana Filho foi anuncia
do como novo presidente nacional da Arena * A safra de
trigo deverá ser de 2,7 milhões de toneladas * Ohauvinista
quer dizer: Nacionalismo. exagerado Eutanásia quer dizer:
Morte sem sofrimento, prática pela qual se procura abre
viar, sem dor ou sofrimeto a vida de um doente reconheci
damente incurável. Consultar o Dicionário Escolar da Lín
gua Portuguesa, organizado por Francisco da Silveira Bue
no * Por hoje é só. Bom fim de semana a todos.

e n tece
Discursando recentemen

te no Senado Federal, O' re

presentante da Arena catart

nense, Otair Becker, teceu co

rnentários sobre a realização
do 10 Encontro do Movimen
tO' Arenista .Tovem do Estado
dr- Santa Catarina, realizado
em Concórdia nos dias 26 e

27 do mes passado "O 10 E
IVMLJE!SC - disse Otair Be
eker - constituiu-se em mag-
.zriíica demonstração da pu
jança de nossa mocidade, do:
seu empenho' de contribuir

para o bem-comum e o aper
teí coamento contínuo das

instituições democráticas" "

Destacou também a organí
zacâo e a seriedade do En
centro "que ultcapassou em

muito os objetivos circuns
eritos ao temário prevíamen-
te organizado". reI

CLIMA DE

SEGURAiNlÇA E
I ,IBERDA'.1·E
Em seu diSCU1'SO o senador

catarínense após fazer mais
uma série de referências elo

giosas ao 1° EMAJESC, sa

lientou "o clima de absoluta

segurança e total liberdade
com que a juventude brasi
leira participa da' atividade
polibica em nosso pais.

ARENA Jovem
Finalizando, declarou: "no

to que o encontro a que me

referi, atesta o vigor do nos
so partido, a confiança que o
Governo desperta (..":'a nossos

jovens e, sobretudo, o entu
SiaSlTIO que caracteriza as ba
ses partidáráas no meu. Esta
do, às quais a juventude ca

tarínense tanto tem e pode
rá dar, para a consecucão de
. onhos e ideais que

J

desde
sempre animam nossa g-en
te!".

EI garantiu que o encon
tro de Ooncérdía "foi um des
mentido ao derrotismo e, as
sim, uma enfática reafirma-

'

ção da presença do jovem
hra�ileiro no trabalho de
tl'ansfol'mação deste pais e
de aprimoramento das insti
tuições democráticas!".

PO'r solicitacão de ()(tau
Beeker ao Présidente do Se- ,

nado Federa] foi integrada ao
seu prnrrunoiamarrtn a Men
sagem aos Jovens Arenístas,
apresentada por ocasião do
10. EWIAJESC pois, segundo
ele, o seu teor "bem traduz o

sentimento' dos moços de San
ta Catarina, que.bem enten
demos e ao qual damos nos
so integral apoio!",

o
,

começo e sempre fácil o ifíciJ é de ois
Uma vez mais a Sociedade Guarani proporciona ao pú

blico ítajaiense a feliz oportunidade de assistir um espetá
culo de alto nível artístico. Trata-se da peça de Milton de

Morais Emiry "O Oomeço é Sempre Fácil, O Difícil é De

poís" . No elenco expeIim�ntado �ldi1�on Veras, ;ontra-ce;
nando com Cristina Koglm. A direção do espetáculo esta

sob a responsabilidade de Waldir Moritz, veterano homem

de teatro. Para quem não conhece, Waldir dirigiu Medéia

de Eurípedes, Guernica de Fernando, Arrabal (teatro do ab

surdo), D. Xepa de Pedro Bloch e a Próxima m,'tima de

Marcos Rey, no Rio de Janeiro, Trabalhou como ator na

nA Juventude Não é Tudo' de Eugene o "NeilL, e Ralé de
Thecov. Na TV-Globo, fez várias novelas. De 68 a 73 ex

cursionou na Itália, Austrália, Japão e França, sempre fa

zendo teatro e cinema.

'Na Austrália dirigiu um documentário (Tv-ABC, Canal
2) entitulado, PEaPLE IN THE OOWELL IS NEWS, que
lhe valeu o prêmio Melhor Diretor de Documentárío, An.ol

7� conferido pela Brodcasting Commision. Atualmente Ta
dicado em Florianópolis, é Professor de Arte Dramático e

Coo�den�dor do Setor de Manifestações Artísticas da UFSC
,(Uruv�rslda�e Fed�ral de Santa, Catarina), No momento
Waldir Montz esta empenhando na consolidação Cia. Re
manescente do 'I'eatro, primeiro grupo de teatro profissional do Estado.

Nos dias vin�. e três e vinte e quatro do corrente às
2_1,OO horas (h�r�r1o �o?r� do teatro) Waldir trará ao julgamento do público ítajaiense o seu primeiro trabalho a
qUI em nossa terra.

_j

...

Sydney Schead dos Santos

TRABALHADOR RURAL
ENCONTRA OOLOCAÇÃO IMEDIATA <P, Indaial>

Trata,r nl jornal ]i
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Cerâmica
TIJOLOS ESPECIAIS PARA FOGO

ACEITA ENCOMENDA "fI QUALQUER TIPO DE TIJOLOS. ENTREGA A DOMICILIO - CERAMICA MELATO

BARRACÃO - GASP.AR.SC.

:..... ........ ww � ... w
...��...... ... .........� ...

... '"'� ...

70 LTDA.AUTO
GARAGEM DE ·ESTACIONAMENTO

COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS, USADOS E CONSIGNAÇÕES

Tem a venda os seguintes veículos:

Fuscão vermelho . . . . . . . . . . . . . . . . .. ano 72
Fuscão azul ano 72
Volks 1300 branco.. . ano 74
Volks 1300' verde . ano 74
Corcel cunê vei\le .. . ano 72

-

Rua XV de Novembro 1439 - Fone 22-0574 - BLUMENAU - Sta. Catarina

vw TL cajú " ano 72
Opala Caramelo '. '" ano 72
Variant ano 72
Dodge ouro ano 72

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

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

ECs
- ERVICIDAS; INSETICluAS E ADUBOS PAR P ARROZ
- SEMENTES CERTIF. DE PASTAGEM, MILHO HIBRIDO E HORTALIÇAS.

COMPLETA LINHA DE REMÉDIO PARA A?fIMAIS E PLANTAS
CASA DO ZECA

Rlula Aristiliano Ramos, próximo a Igreia Matriz ao lado do Foto Mari - GASPAR - Sta. Catarina

'CEVALàgro industrial s.a. BENEFICIANDO SOJA

CAIXA POSTAL 45 89110 GASPAR, se - BRASIL

PARA O BRASIL INTEIRO.

__----------�--------------------------------------l
... .....,. � • ..".,. � �............................ -w.,...,....".... vw

'"' 'W�....... _ � ..,.. ..".. � .. .. ........
tO:

AGUARDENTE DE CANA

C A'N I N'H A
o MELHOR APERITIVO PARA VOCÊ

produzida e engarrafara por:
RENATO F DIAS Ind Com. de Aguardente

Caixa Postal Iâ, - Gaspar
Belchâor - Gaspar. S. Catarina'

.... ......
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'Gas' ar tel LOLI

.

Vários são. os 'Usuário.S a reclamarem dos serviços a

presentados pela concessíonáría que explora a linha'de ô
'níbus Blumenart/Gàspar . AlgUns reclamam que os ôni
bus estão. em péssimo estado. de conservação; outros, da su-

o per 'lotação. A família Boggo sempre prezou pelo bom a

tendimento. em todas -as linhas de ônibus que possuem, te
mos a certeza que também a nossa Gaspar/Blumenau, terá'
os reparos que se fazem necessários.

-x-

A atual diretol'ia do Alvo.rada está prestes a conchnr
seu mandato. O Presidente D'r. João Leopoldíno Spengler,
e seus aúxifiàres de diretoria não. mediram esforços para
melhorar a Sociedade, tanto no. prédio. quanto nas realiza

ções de festas e encontros sociais. Revendo os balànços apre
sentados constatamos o quanto trabalharam, quantos débi

tos foram saldados. Lastimamos é a falta de pagamento
de muitos sócios que fogem ao compromisso de suaf.Jme�
salídades . Mais, seda impossível.

-Ã-

As dez horas do dia 24 de

agosto, próximo domingo,
reunião da Arena de Gaspar.
O Presidente convida os mem

bros 'do Diretório e aos Are

nistas para aquela reunião

que fará realizar na Socieda·
de Cultural e Recreativa Al
vorada. Esta mudança de

horário é feita, transferindo
as reuniões do período notur
no e durante a semana para
domingos, em virtude das so

licitações por não poderem
comparecer operários, estu
dantes e professores. Espe
ramos, diz o sr. Presidente

que neste horário todos pos
sam comparecer.

Instalado sub-diretório. Na
noite de ontem, às lHI horas
foi instalado o sub-ú.retório

de Pocinho na residência do
Sr. Vitório Paulo Zímmer
mann . O afluxo de arenís
tas foi bastante grande.
-x-

Novas construções estão surgindo em nossa via prin
cipak, Um prédio está sendo construíído com várias salas

para serem alu.gadãs, vindo. de encontro a grande procura
de salas que está surgindo em Gaspar. Outras casas estão
sendo reformadas para poder acolher a demanda comer

cial . Ainda falta muita coisa para transformar,

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

o A�tomóv.,el .des seus sonhos está no VAVÃ
negócio.

N.o VAVÁ o melhor atendimento. O melhor

•

MATERIAL bE CONSTRUCÃO - FmRIAGElNS -

TECIDOS E ARMARINIroS - CAI,çADOS - ELETRO DOMÉSTICOS.

Compre em Gaspar, pagando o. menor preço, em

•

10

Rio

Sch
G

ra m m

LOJAS JULIO SClIRAMM

B

Cas as J ui

Veículos entregues ou devolvidos em casa, no escrit ório, no hotel, no aeroporto, etc.
nco tda.

Tarifas reduzidas -

Rua Nereu Ramos 61 - ao lado,da Varig

CONHEÇA A EFICIÊNCIA DA

U. Lo'
Fone 22-14-90 - chamar DDD -.0473
89100 - Blumenau-Sfl,
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