
ANO I

A GAZETA

Oireula em Itajaí - Brusque - Ilhota -

Gaspar - Blumenau e em todas as

Prefeituras e repartições estaduais.

GASPAR - Domingo, 31 de agooto de 1975 - N'()·36 Preço: c-s 1,00

ve g C a
estudatWes gasparenses está sendo promovrda pelo Círcuío
à Semana da Pátria.

Um grandiosa gincana, congregando grande parte dos
Universitário de Gaspar, dentro (tas programações alusivas

o NrlC/ONflL esta em Itajaí
Informa-se na cidade praiana que o Banco Nacional d

S . A. matriz em Belo Horizonte, deverá mstalar em breve

uma filial nesta cidade. Sabe-se inclusive que a referida

organização bancária já está de posse da carta patente pa
ra essa finalidade. De parabéns portanto príncipalmente
00 comércio e a Indústria Itajaíense , É o progresso que não

para.

c ho a

•

m
o preíeíte ilhotense Ricar

do Koehler e o secretário E

varisto Spengler, na última
semana estiveram na capital,
buscando melhores condições
de funcionamento para a .A:
caresc de Ilhota. E conse

gui ram . Leia na página 7 .

8 páqinas
Motivos imperiosos, como

falta de papel, etc, levam a

Gazeta a funcionar nesta e

dição com apenas 8 páginas,
'Na. próxima semana tudo
voltará a normalidade, Te
mos certeza que nossos leito
res e anunciantes entenderão
o motivo,

,I

No final de semana presen- diversos cargos. OI referido
te? a Delegacia da Polícia Fe- concurso foi realizado no gi
deral em Itajaí realizou um násío de Esportes do Taru
concurso para provimento de mã, na cidade de Cnritiba.

•

r r '''Sc nc
Objetivando melhorar as condícões sanitárias e Alimentar das Escolas através de

uma participação efetiva da Comunidade, a referida promoção é uma ·iniciativa da A�

caresc, Comissão de Saúde e Departamento de Educação de Itajaí .

Leia detalhes na página 7.

AOOL�O IIGfLLI A morte de Adolfo zigeHi enlutou o ·Estado. IA G_azeta se associa as manif�stacões de vesar.

Emancipação politica de Navegantes
A emancipação política-administrati

va do munlcípío de Navegantes sem dúvi
da nenhuma é uma grande conquista para
todos. Diversas solenidades marcaram o.

acontecimento que contou com a presen
ça de diversas autoridades, que através do
Prefeito Cirino Adolfo Cabral fizeram uma

a
Cumprindo uma serre de programações, como representante da Be

leza Catarmeuse, ,a blumenauense Ingríd Budag, continua sendo alvo das
maiores homenagens em nosso estado Na última semana, a soberana da
beleza brasileira esteve em visita às acolhedoras dependências da Agência
Central dr4 APESC na capital do Estado, oportunídade em que foi recepcio
nada pelo seu diretor, recebendo inclusive uma caderneta de Poupane

.

com um depósito. de mil, cruzeiros. N a oportunidade, Miss Brasil fez ques
tão de salientar 00 seu desejo de dor vante muito utilizar a referida Ui

derneta e enalteceu a Apesc pelo valoroso tral.alho que vem desenvolven
do em nosso estado, estimulando e' semeando o hábito de poupar, no po
vo barriga verde,

S ESTRADAS DE GASPAR GRANDE E GARU
inclusive em alguns trechos até
alargadas. Diversos moradores
procuraram a Gazeta para agra
decer a crítica da última sema

na. O'mérito não é nosso, mas

mesmo assim obrigado"
,

I GAZETA QUER SABER QUEM E O PREFEITO
'I'alvee O' título acima não esteja correto, uma vez que o certo seria:

"Qu.em será o Prefeito". 1st,) quer dizer que na próxima semana a Gaze
ta do Vale, a exemplo do que já realí zou em Jtajaí fará uma votação eu

,tl'e se:us Ieítores, mediante o destaqu e de um eupon, para saber sobre qual
candidato reeaâ a preferência dos ga sparenses,

,

-Os moradores do Gaspar
Grande e Garuba agora parecem
mais satisfeitos, Também não é
para menos. As estradas, cujos
buracos eram ameaçadores, fi
nalmente foram recuperadas e

•

saudação aos Sl'S. Francisco Vieira e JOoão
Henrique Reis, como Idealizadores da e

maneípação, bem como foi prestada uma

homenagem póstuma a Osório Gonçalves
Vlja�l1a, Po.I' ter localizado os PI'UneirOS eon

tatos com autoridades para que Navegan
tes se tornasse município,
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Página 2 GAZETA DO VALE

Correspondência do Agildo
A Gazeta do Vale recebeu a eorrespondência abaixo e

publica na íntegra:
ifl.anilo - A gazeta do Vale mesmo, Nossos parabénsl
Continuem assim; O'U melhor!
Melhorando a cada dia que não volta,
O "K:issingtr" de Itajaí mais parece um cronista social

que um "foca" informativo. Mas todo começo tem seus tro

peços. Sei que O' <:a1'a vai se afirmar. "'

Outra coísa..
A coluna Gente, Fatos & Via, tá de lascar. Outro dia,

publicou uma nota informando que choveu graniso no va

le "destelhando casas e animais, Que clrute!!!
Como se isso não bastasse, boje veio com a seguinte

frase que dá o que pensar sobre a gente gasparense: "ChIa
bore com os festejos da Semana da Pátria: Seja um cidadão
honesto, Caramba! (O Ali Babá passou por aí.)

E o Nagib não disse nada.

Arrtigamente o chavão era "Vaquinha de presêpío ; ho

je, segundo o articulista é MULlNHA DE PRESÉPIO" com

o:

A do Cidio Sandri, desejar mais de 50% canalizados pa
ra o Tu.rismo é de lascar. Êta Italíanão danado. Onde fi
cam: 'Obras e Urbanismos; Educação; Cultura; Alssistência
Social; Estradas de Rodagem; Serviços Públicos e outros?!

No mais meu caro é SEMPRE A LESMA LERD'A!

I
Um abração e ferro na muJa

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

�

Agildo

ilton Kucker festeja ....

Sob a coordenacão do Prof. Edison D"Avilla e da pro
fessora de artes Ana�Ma. Felskí realizou-se no Colégio 'ÊÍi .

Dep , Nilton K'ucker a la. Efpo-Arte e Folclore.

Arnaíor parte dos trabalhos foram desenvolvidos com a

colaboracão das sétimas séries do 10 grau e das primeiras
séries do� colegial.

Berimbau, afoxe, agogo, boi de mamão, bernúncia pi
lão, foram alguns dos instrumentos expostos.

Objetos de cerâmica da capital do Estado, um COiVE
(instrumento de pesca indígena) um BAlQUITE (espécie de
samura feito de folhas de coqueiro), despertaram a atenção
dos visitantes, Pinturas em gesso, modelagem, almofadas,
Tendas, etc" confeccionados pelos próprios alunos enrique
ceram a amostra.
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o Domingo, �1/08/75; ;

Casas ]uliÓ Schramm promovem
.

. . C' s Julio, ScJn.'ammNeste mes de agosto e setembro as ,a:_a
'.' dúvida

estão la�a�dp uma sensacional p1l'omoçao qu.e s:m .

ue te
alguma'�erá de gl'3lJ,de utilidade para se'us ,?lie�.:s :ecessi
rão oportunidade de adquirir artigos de pi'lID
d,ade a um preço bem, mais acessível. " ..

Ve]'a você q';e Máquina de Lavar Roupa hoje e um. ar-
.

J Ii S bramm es-
tigo de primeira necessidade e as casas u o. c .

tão vendendo máquinas de Iavar roupa a vis,ta pelo �reç.o
de 8501,(jiO ou em 5 pagamentos de 200,00. Alem �e maqur
nas de lavar roupa as Casas Julio Schraplm espâo premo
vende uma sensacional liquidação. de calçados para senho
ras. Aproveitem, porque vale a pena,

I

(ampanh de
recadastramento

mento dos contribu-intes dOI
ICM de todo terrttórío cata
rinense e será apoiado por
uma campanha publicitária
de esclarecímen t�
Nesse período, os eonfrtbu

mies deverão procurar as e

xatorías, que fornecerão gra
tuitamente formulários de
fácil preenchimento .

Os' dados que serão eolhf
dos permítârâo UJ11!a melho.r
organização por parte da Se
cretaria da Fazenda e tl'al'ão
resultados benéficos aos: con

tribuíntes, segundo fonte' da
quela Pasta,

na 5

, I

Ob1etivando dar instruções
sobre o Projeto de Recadas
tramento, que será lançado
dia IOde setembro em todo
o. IFstado de Santa Catarina,
a Secretaria da Fazenda reu

.níu, em Fliorianópolis, nos
� últimos dias 25 e 26', todos os

inspetores de fiscalização e e

xatorias, e ainda, funcioná
ríos do Centro de informa
ções Econmi'co-Fiscais - CIEF
., tendo por local o. auditório
da Associação dos Fiscais da
Fazenda.

O' projeto a ser Desenvolvi
do de lO de setembro a 31 de
outubro, visa ao. recadastra-

No último dia 27 registrou-se o natalício de dona Ma
ria Helena SabeI, genítora d.e nossos amigos Antônio SabeI
e Arlindo SabeI e motivo porque a Gazeta parabeníza-ss
com a aniversariante e familiares, no anseio de que a refe
rida data seja motiva de eterna felicidade a todos.

pro ev
No dia 05 de seternbro n Círculo Universitário de Gaspar, em colaboração com a Prefeitura
Municipal, estará promovendo uma grandiosa gincana, com a participação de todos os es
tudantes gasparenses , As inscrições para a referida gincana e starão abertas até o dia da
realização da mesma, Cada. equípeíserá formada de 4 elemenrnentaí tarde dançante a par-

O encerramento será dia7 de setembro, com uma monutos.
til' das 15 horasmo Colégio Frei Godofredo , É interessante salientar que o encerramen-
to será festivó eom a tradicional dança em cima da ponte. .'

.............� ....... , ...........� .... ,..,.. ............�.......
... �,.,,.;..;..;""........._.,.._......_""...._-,.,...""""_...._�_�...�

de JOSÉ VANDAL
Assistência Automática de TV

Com apenas CI'S 15,00 mensais.
Técmcos ESpecializa.dos em TV a Cores

- VENDAS NO VIAiREJO -

Fitas para Gravadores - Eliminador de Pilhas
Antenas Internas e Externa - Amplificador de

Antenas pi Canal.
'

.

.Bua Dr Nereu Ramo-s 258 - GASPAR - Santa Catarina

•

a Ia H

niver itári

COLOR
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Com o objetivo de equipar
Escolas de 2' grau nas áreas
de C1JEL\J1C'IAIS FISICAS e

BIOLOGICAS, o Governador
do Estado, r». Antonio Car
los Konder Reis, atraves da
Secretaria da Educaeão en

tregcu a 17 estabel�chn�nt...,.)s
d, e�lls:ino de 2° grau, labora
tones avaliados em bum mi
Ião e sessenta e dois cruzei
ros (1.362.0'00,0'0').
O Colégio Estadual Dep.

NiltOll Kuoker também fol
agraciado com uma unidade.

Segundo consta todo. é> ma.,
teríal doado foi adquirido na

Alemanha pOir forca do con-

vêmo Seeretarra de Educa
cão - Premem. O Laboraté
�io destinado ao Col. Níltnn

I{:uckel', avaltadô em cinquen
ta e um mil cruzeiros .... ,

'l2(SLOOO,CO) foi oficialment
entregue pelo Exmo. Sr, Se-'
cretário da Elducacão Sr'�),
mão Ribas Jr. no ultimo dia

�5, próximo passado, em so

lenidade l'calizada no Co1é-
0'10 Ivo Silveira no municípie�

de Palhoça-

A Escola Básica Honório Miranda estará promovendo no
próximo dia 13 de setembro uma' grande Festa Popular, vi
sando angariar fundos para a merenda escolar,

A. Programação da referida Festa consta de Churrasca
da, Bebidas, Roda da Furtuna,...Bingo, Pescaria, Encenando
as Iestivídades com um grandioso baile, ao som de um otí-
1110 conjunto.

Rações - Terraplanagem

CRIAÇÃO D ESUINOS, DAS RAÇAS DUROC E LANDRACE'.
\

'
,

Margem Esquerda - Gaspar - se
t

I_----------------=-----------------�-=----��

EM GASPAR:

-

CONHEÇA A EFICIÊNCIA DA

Veículos entregues ou devolvidos em casa, no escrítórío, no hotel, no aeroporto, etc.

Tarifas reduzidas -

Rua Nereu Ramos 61 - ao lado da Varig
..... '"'.... ..

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

............. """""'W _,. �,..,._
...

s

Renato Wo1hke não cabia em si de contente. Gesticula
va, sorria andava de um lado paar outro, Já me disse umas
quantas vêzes: "Sabia professor, recebemos o laboratório
"Sabia professor, recebemos o Iaboratório importado da A-
-Iernanha, precisa ir lá fazer uma vísítínha". Diretor desde
• 1, depois de realizar umtrabalho dos mais elogiáveis no

C3ElPO educacional, Renato ainda enriqueceu o colégio com
drversas obras de envergadura, Primeiro foi a grande cam

panha pró-construção da cancha de esportes. Depois foi a
sala ambiente de Educação para o Lar e finalmente a 'Cam
panha para a instalação do laboratório.

Pulo, entusiasmado disputava com Renato a maior
euforia. �diciente professor de Ciencias FL"icas e Biológi
cas em myel de 10, grau e Química em nível de 2°. grau,
vem a muito emprestando o seu talento na formacão técni
c� da nossa juventude. Pau10 descreve, com poesia, a histó
na do laboratório. "Começarnos em 71. Por intermédio do
saudoso Lothar Krieg, conseguimos j unto a Coordenadoria
de �ducação 12 tubos de ensaio, com suporte, e 2 vidros de
reativos para pesquisas com açucar . Quem diria heím> Três
ar..,os depois temos mais de cem milhões investidos aqui eate material altamente sofisticado importado da Alema
nha'� Paulo pode-se dizer é um dos professores fundadores
do Nllto.n_K;ucker,.Boa,llraça, gosta sempre de uma pelada,sua posiçao preferida 'e o gol, Mas se o seu time está perden�o,. apronta qualquer confusão para anular a partida,1'!a. última festa de confraternízaqão dos professoras do co
légio ch�mu�cou o bigode assando o churrasco, Quandolhe pergunte: o que ,achava do laboratório (faz uma sema
na que e1� so fala nisso) abriu um largo sorriso e disse
descontraído: "A parte de fisíca é sensacional recebemos
um.monte (le .1'l!aterial, Mecânica de olos, Me�pnica dos
Fluidos, Eletricídade, Austíea, Otíca, parte de vidraria em
geral reagentes, um conjunto de transparêncías de assun
tos l\. ativos a química e biologia, e ainda um aparelho pa
ra leitura das transparências",

O Colégio Nilton Kucker, este ano, formará a la. tur
ma de Arrálísea'Ouímícas A chegada deste laboratório
veio consolidar. a existencia deste curso,

"Agora sim temos condições de estudar" comentam os
alunos contagiados pela eutoroa do Renato e do Paulo.
Paulo reconhece que falta ainda algumas coisinhas mas

assegura o "principal já temos",
Meu amigo Renato vê assim, coroado de êxito, o tra

balho que iniciou há três 'anos.
Parabens Renato vá em frente.

Sydney Schead : dos santos

Fone 22.-14-90 - chamar DDD - 0473
89100 - Blumenau-SC.

tk�a_O.O.1),b..��eo.o.o.:al).o.o.oe�"J.oea•••eeo -."l�.t"I.o.lJ_._::).C.:1 (,.o.,�.r...o. . .... ..,. ,.".0.. �o.. .,..)et>.o.a.c:.tl'-oe o�. r,4<'.t"<eQlllo.

�
....�.oeolitOlK)*O�.o«J .O..oeo.O-O�04 .o.a.O.o.o.,...,.o.a�a.o.o. oo.c� ""';C��� )-. .1) t(:.�a-oa:.oaoe 080 • ()�

I
I
�
!
;

i Pela qualid'ade de seus serviços já. conquistou .a preíerên cia da maíoria dos proprletárto de velcutos ga paren es.

&
V\ldações - Colocação de aeessórios e )telorma em Geral. Oficina Sabel, de Adindo Sabei, na M....gem E querda, Ga par

,

,�,�.�

Al PION.EURA EM eHAPEAÇÃO E PINTURA.
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I ADVOGADO

Dr. Sérgio Eduardo . Broering
OIA'B 1519

Causas Trabalhistas - Civeis - Penal

Administl'ativo - Falência - Concordata.
�SÇRITóRIO:

Rua XV de Novembro, 340 --;- 10 andar - Sala
10'7 -1Fldif, Londrina

I"Blumenau - Santa Catarina
'

-
1

COMPRA - VENDE - E TROCA

1 Opala cupê amarelo
2 Corcel cupê azul
3 TL azul

Consulte o Pedro Zuchi
Rua José Beduschí 273 - Fone 32-22-70 - Gaspar-Se

73
71
71

•

f e j G spàrense
Especializada em Confecções, Armarínhosem geral, calçados e jóias,
Desdemil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAJATARlA É LOJA GASPARENSIE DE PEDRO ZUCHiI

GASPAR - Santa Catarina

Prodltlzida e Engarrafada por:
'

RlENATO F, DIAS Ind . e Com, de Aguardente
Caixa Postal 14 - Belchior - Gaspar-Se

� ....... '"' ... '"'

....� - .. * ""-

Fábrica de squadrias e óveis e ferro' RÚA ITAJAI, 607 - Fone 2271,- GASPAR - se

Rua Ind. José Beduschi 2.73 - fone 32-22-70

,

�._�_�.�_�_�__�.�_�_�.�__�_�..������� �._� � u_u_. .�_�.� u_�_�__.. _�_u_# ._�_��.�. � ._�.'

_�_�·�.�h�.�_4����_�_._. h_._h ._._h_._h__'_·_h�.�W__.�W_�_�h�_�h�.�h� �_.�h�_.�.�n�._h_. .._� �__�___N._._._._. �
,-

HIPE

Mercado'

taja'
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CERAMICA TE DORO ELATO
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TIJOLOS ESPECIAIS PARIA FOGO
\

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

BARRACÃO - GASP,AR,-SC.

EM G

Cas as o" S c h r aJ ui
•

MATERIAL DE CONSTRUCÃO - FE!RRlAGElNS -

TECIDOS E-ARMAiRINHOS - CAI�ÇAD'OS - ELETRO DOMÉSTIOOS.
Compre em Gaspar, pagãndO- o; menor preço, em

c LOJAS JULIO SCHR·AMM

FABRIOANTES DO XADREZ "IZA"

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

GASPAR - Santa Catarina

- ERVICIDAS, INSETI CIDAS E ADUBOS PAR A ARROZ
- SEMENTES CERTIF. DE PASTAGEM, MILHO HIBRIDO E HORTALIÇAS.

COMPLETA LINHA DE REMÉDIO PARA ANIMAIS E"PLANTAS

CASA DO ZECA

Rlua Aristiliano Ramos, pr6ximo a �greia Matrix ao lado do Foto Mari - GASPAR - Sta. Catarina
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BLUl'AENAU - GASPAR - I'I1AJAI E BRUSQUE

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

ft _ ...� .........

DE IVO CARLOS DUARTE
Fabrícacâo dé todo e qualquer
tipo de Carimbo de borracha.

Chaveiros e placas indicativas,
de acnilico ,

•

Rua XV de Novembro, 1300 -

ex Postal 95
89100 BLUMENAU-SC.

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

documentação para obtenção de
carteira de identidade.
O melhor atendimento.

.
FOTO MARY

Rua Aristiliano Ramos - GAlSPAR-SC

�..,
............

.",. "'"
...

�_ .....�
...,..� ....

GARAGEM DE ESTAOIDNAIHE..1\.lTO

COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS, USADOS E CONSIGNAÇõES

Tem a venda os seguintes veículos:

Opala coupê . .. ... ... ... ...
... . o • o ano 72 Fusca verde . o. o. o o. o o o o • o o o o o • o. o o •• o •

Opala 4 portas . o •• • o o o o o.. o o o o o. o • o. •• o ,ano 70 Fusca branco o. • o. o o o ••• o" •• o ••• •• o o.

Opala 4 portas . o o o o o o' o o o o o. o • o' o o o o • o o MO 70 Fusca branco o.. ••• o.. o o. o.. '" o o o • o • o ••

OpellRladetl o' o. o o ••••• o.' O" o.' O" 00'0 • o ano 6g Fusc.a vermelho o o. o.. •• o o o o o o o o o •• o. • ,

Fuscão verde . o o • o. o. o o o o •• , o o o o o o ••••• o ano 72 Kombi verde o. o o. o o o o • o. o. o '.. •• o • o •• o

Fuscão azul O' • o ••• O' •••••• o •• O" o ••• o' ano 71.
Bua XV de Novembro 1439 - Fone 22-0574 - BLUMENAU - Sta. Catarina

ano 74
ano 74
ano 68
ano 67
ano 67

... � _� � .,
...

... ........

PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

Rua Itajaí, n°. 610 Gaspar - se .

........ � ...

AGORlA. LE![A UM CONS'ElLHO DE UMA DO A fJJ.ECASA QUE ENTENDE DAS COISAS:

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

Rua Augusto Beduschi 59 - GA8PAR-SC.

....
... ...... ..,.,.... ... ....ft ............. -e.:e-�.

otelCi
•

rascarl
o Pioneiro em Espeto Corrido na região.

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

I
CHURRASOARIA TESTONI, tradfção em atendimento e servir bem.

Também pudera, é herança do bisavô o

Por tudo isso e muito mais fizemos questão de afirmar: CHURRASCARIA TESTONI

O melhor espeto corrido dai região.

AL Agro Industrial S. 1.c BENEFICIANDO SOJA
PARA O BRASil INTEIR.O.
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6ASPAREIA '

LOLI
o rufar dos tambores anunciam a aproximação da pa

rada de 7 de setembro. Cada educandário procurando se

razer representar com a melhor fanfarra. Of! uniformes já
estão sendo preparados. Crianças e país Qrgtllhoso� por po
derem participar do desfile cívico do próximo dOmlp.��.

Hoje, às 8.,45 as, abertura oficial das comemoraçoes da
Semana da pátria, com a chegada do Fogo Simbólico.

-x-

Colégio Normal Frei Godofredo formará este ano a pri
meira turma dos Cursos de Contador e Secretariado. Os
formandos vem realizando bailes e festinhas para angariar
fundos para as despesas de formatura, neste 7, de setem
bro, após o desfile estarão fazendo rea lizar no pateo do Co

légio uma festa popular com churrasco,' roda da fortuna e

outras diversões. As dezessete horas, farão realizar no sa-

lão de festas do Colégio uma SARAU, com os Megatons de VItajaL Os Formandos, dia 13 de setembro, estarão nova-

,mente no ar com um Baile e eleição da Rainha dos Estu-
dantes. Desejamos o maior sucesso.

.

-x-

Gasparense já está distribuindo programação para i

nauguração de sua praça de esportes. 'O pessoal do Gaspa
rense está botando para quebrar. Vai ser uma festa de ar

rombar. Aviso aos barrigudos: terá chopp a vontade. De

pois teremos um dia por semana para queimar a gordura.
Tem muita gente dizendo que vale a pena ser "Gaspa

rense' .

-x_
!

o novo prédio do Colégio Estadual Frei Godofredo já
está em construção. Foi promessa e está sendo cumprida"
O Ginásio coberto que já está sendo badalado, também já
foi autorizado como obra prioritária. -Em breve veremos

esta promessa do Sr. Governador realizada"
"Governar é Encurtar Distâncias".
Vamos deixar a Discagem Demorada a Distancia para

entrarmos na Discagem Direta.
-x- ")

Cinema de. Gaspar está com prédio e instalações per
didos no tempo e no espaço. Não oferece conforto - não tem
banheiros - móveis ultrapassados - filmes. "-:. quanto aos

filmes, tem apresentado coisa boa, ou tanto quanto os cine
mas de Blumenau.

/ / /
,

Arena Jovem, uma realidade, já está nos retoques. Te
rá diretoria para dirigir seus trabalhos e um campo de a

cão bastante grande. Vam-os trabalhar?'??
�

. / / /
O berreiro é livre. Ou construímos a terceira ala do

Hospital ou não teremos credenciamento juntq ao INPS.
O maior beneficiado será você. Colabore. Procure o Dr.
Luiz do Hospital e retire seu carnê para contribuição es

pontânea.
Você que só fala em

U comunidade" já se inscreveu nes

te trabalho comunitário???

Juizo de Direito da Comarca de Gaspar
EDrIiAL DE PRAÇA COM O PRA.ZO!DE 20< DIAS

la. e 2a. Praça
Edital de Praca - IExtrato (art. 687 do Código de Pro

cesso Civil). Venda ·em primeira praça dia 16 de setembro,
às 10 horas - Valor da avaliacão ou supéríor ,

Venda em 2a. praça dia 29 de setembro dó corrente a

no, às 10 horas (a quem mais der) .

Local: Átrio do Forum sito no prédio da Prefeitura Mu- "'�

nicipal desta cidade, à Praça Getúlio Vargas.
Processo: Ação Ordinária de Cobrança movida por A

ços Laminados Panatlântíca SIA Industriá e Comercio
contra Gaspar Industria Metalúrgica Ltda.

Bens: Um carro de transportar toras, com o compri
mento de 4 (quatro) metros, 3 (três) varandas, Cal' cinza,
marca GIM, sem número. Valor da avaliação: CriS ". ," ..

40,000,00 Cquaren ta mil cruzeiros).
. .

Gaspar, 22 de agosto de 1975.
FúMo Prettí' - Juiz de Direito

Eulina Ladewig Silveira
Es:crivru do Cível e Anexos

GAZE'TA DE CAS. NOVA
NO' intuito de melhoil',a

tender nossos inúmeros lei:
tores e anunciantes, a parfir
desta data estamos atenden
do' em novo enderece. Vo:ee

agora encontra a Gazeta do'
Vale coomdamente in�tal.ada

na rua Ail'istili�no Ramos es

•.quina CQm a rua José Bedus
t'hi, na saída para /Itajai. A
núncios e assinaturas por
tanto devem' ser solicitados
junto· ao nosso eseritério.

Juizo de Direito da Comarca de Gaspar
la. e 2a. Praça

EDITAL·DE-PRAÇA COM O< PRt\ZO' DE 20 DlAS
Eâital de Praça - Extrato (art. 687 do Código de Proces

so Civil). Venda �em primeira praça - dia 30 de setembro
do corrente ano às 10,00 horas, valor da ava1iação ou su

perior. Venda em 2a. Praça - dia 14 de outubro da, corrente
ano, às 10,00 horas (a quem mais. der) "

Local: Átrio do Forum sito no prédio da Prefeitura
Municipal desta cidade, à Praça Getúlio Vargas.'

Processo: Acão iElxecutiva cambíáría n? 1415/73, movi
da por Hermes Macedo S/A Imp. e Com. contra José Mul
ler.

Bens: Um terreno com a área de 14.675m2, situado na

localidade de Ribeirão Miguel, na zona rural do município
de Luiz Alves, fazendo frente com 10,OOm na entrada ge
ra.1 da Praça Miguel e fundos com terras de Domenico Pal-

. Iens, extrema de um lado, com José Basckel e do outro la
do com a estrada geral de Braço Miguel, medindo esta li
nha 265,00m2, conforme transcrição n? 42.392, a fls , 236,
do livro 3 "V", no registro de Imóveis do 10 Ofício da Comar
ca de Itajaí, edíficado com uma casa de madeira coberta
com telhas de barro .. , ... Valor da ava1iacão: terreno CrS
4.403,00 e a casa Cr$ 7. o (YO,°0, total dos bens avaliados -

ces 11.403,00.
Gaspar, 24 de julho de 1975

Fúlvio Pretti - Juiz de Direito
Eulina Ladewig Silveira•

Escrivã do Cível e Anexos

Juizo dê Dj:re�to da Comarca de Gaspar
EDITAL, DE PRA.ÇA COM O PRiAZOj DE 20 DIAS

lIa. e 2a. Praça
Edital de Praça - Extrato (art. 687 do Código de Pro

cesso Civil. Venda em primeira praça - dia 21 de outubro,
às 10 horas (outubro do corrente ano) - Valor da avaliação
ou superior.

Venda em 2a. Praçat - dia 4 de novembro do corrente a

,1lO� às 10,00 varas - a quer" mais der;
Local: átrio do Forum sito no prédio da Prefeitura Mu

nicipal desta cidade, à Praça Getúlio Vargas.
Processo: Processo de Execução de n? 8/75, movido por

Siderurgica Riograndense S/A contra Gaspar Industriá
Metalúrgica Ltda.

Be�s: Um terreno situado no Lugar Belchior, Bairro de
Bela VIsta, município de Gaspar, medindo a área de 780'
m2 (setecentos e oitenta metros quadrados), corresponden
te aos lotes nvs 6 e 7, fazendo frente em 26,OOm com uma
rua; fundos com 26,00 metros com terras do adquirente, de
um lado em 30,00 metros com o lote n? 8, de propriedade
dos transmitentes, e, de outro lado, em 30,00 metros com o
lote n? 5. pertencente a adquirente, sem benfeitorias, trans
crito a fls. 160, do livro 3-I, sob n? 16.661, do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Gaspar.

Valor da avaliação: Cr$ 3'1.200,00 (trinta e um mil, e
duzentos cruzeiros)" Gaspar, 14 de agosto de 1975.

FúLvio Prettí -IJuiz de Direito
Eulina Ladewig Silveira

Escrivã do Civel � anexos

FLORES E ARRANJOS NATURAIS

LAPINHA FLORES

Rua 7 de Setembro em frente 2.0 Rest. Cavalinho Br nco

Gaspar - se _.
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Domingo, 31/08/75

B talh" O desfilará em 'Gaspar
Neste domingo, após as solenidades de !ecepção a� Fo

go Simbéêíco da Pátría, os gasparenses terão op()l'�rudade
de assistir a um desfile CÍ!v'lco Mlliítar a cargo do 23CJ Bata
lhão de Infantaria de Blumenan. Sem dúvida alguma um

espetáculo a parte para os gasparenses.

Com a finalidade de firmar
convênio com a Secretaria da

Agricultura de Santa Catari
na estiveram em Flcrianó

'poÍis o sr. Ricardo Koeh'er,
Prefeito Municipal de' Ilhota
acompanhado de seu Secre
tário sr, Evaristo Fr . Spen
gler, no rua 27 'pp.

"
Entre 20 municípios bene-

ficíados, o Município de ilho
ta, por intermédio do sr.
Prefeito assinou convênio pa
ra o servico de extensão Ru
ral Acaresc, podendo 'portan
to contar com aquela assís-

(
têncía doravante, foi desig
nado para este Município o

agrônomo sr, Nery Flavio)
Dias, que já está atuando
nesta comuna, assim sendo
os agricultores de Ilhota, po
derão contar com assistência
da atual administração Mu

nícipal e Estadual,
•

diminu
indo as dificuldades sempre
existentes, a participação
Municípal para o exercício
de 1'9'76 é de Cr$ 18,5(1,0,00,
além das instalacões do es

critório para o funcionamen-
to e mais um auxiliar dt' ser
viços '

Escolas rurais d,e Itajaí
realizam concur o

Numa promoção da Comissão de Sanlde, Departamento
de Educação e AéARESC, as Escolas Rurais de Itajaí, es

tão participando de um Concurso, intitulado "Minha Esco
la é mais, Bonita",

,

O objetivo do Concurso é melh�rar as, condiçõ,e� 'sar:i
táría e Alimentar das Escolas, atraves de uma paftlclpaçao
efetiva da Comunidade.

'0\ Departamento de Educa9ã� da Pref�itura, a Cb?rd_e
nadaria Local de Ensino, Comissão de Saude, Associação
Comercial e Industrial de Itajaí, Lions CLube de Itajaí -

Centro Lions Clube de Itaají - Verde Vale, Parque Dom

Basco, 'Cofégio Salesiano e Acaresc são 'os órgãos respons�
veis pelo lançamento �o co?curso, eI? 26 �sC?las das ��gu,m
tes comunidades rurais: RIO do Mela, Itaípava, Paciência,
Baía Arraial dos Cunhas, fElstivados, lVIorretes, Salseiros,
Murta, Espinneiros, Praia Brava, Limoeiros, Brilhante 1°,
Brilhante 1I<>, São Roque, Bom Retiro, Campeche e Laran-

jeiras,
'

o encerramento do Concurso dar-se-á na primeira se

cana de novembro, quando uma equipe de avaliação visita
.rá as Escolas partíeípantes, ,e as mesmas serão j�lgadas
dentro dos crítéríes estabelecidos.

.

.'

Homem
Este é o 1Jitulo da badalada.

peça teatral que está alcan

çando grande sucesso em to
do Brasil que OI> iltajaienses

, terão oportunidade die assís
tir no próxhno dia 22 d.e 'se

tembro as 16 horas na S....

-

nao entra

----------r

I' •

sar.os

eiedade Guarani, cuja renda
será a favor da Comissão Mu
nicil)lal dO. Bem Estar dOI Me
nor (Camhe:miJ). O referído
show está a cargo da famosa

-

artísta Ci� Campos ..

de agosto último; Osi� .de
Souza, dia 29 último; orísua
ne de Souza, dia 1° de'setem
bro . Parabéns aos aniversa
riantes.

A Gazeta do Vale registra
nesta edição os natalicíos dos

seguintes leitores: último dia
21 a senhorita Marlene dos

Santos; Ilse Gaertner, dia 19
último; dia 27, Paulo Evaldo

Gaertner, proprietário do Su

per Mercado Gaertner; Elia
na Simon, dia 31 de agosto;
Elizabeth Vehmuth, dia 22

R!egistre-se ainda no úttí
mo dia 24 o natalíclo do sr ,

Arnoldo Krauss e no dia 29,
do sr, Lodemar Fritschê.

NOTA OFICIAL - A Mesa Diretora tem a satisfação
de convidar o povo em geral para a Sess�o ,Solen� que a Ca

mara Municipal estará realizando no próximo dia 02 de se

tembro às 19 horas, em comemoracão aos festejos da Se

mana da Pátria, Para a saudação foi designado como ora

dor oficial o Vereador Celso Huber ,

Proposições apresentadas na reunião
àe 26 de agosto do corrente:

Bueiro na Frei Solano: A limpeza do bueiro existente
em frente à residência do Sr, José Scheit, r a Rua Frei So
Iano foi solicitada pelo vereado!" Silvio Dagnoni, dizendo
em �ua justificativa, que o referido bueiro encc:ntra-se en

tupido, obstruindo assim, a vazão normal das aguas plu
viais,

Ruas sem nome: Requerimento do Vereador Antonio

SabeI, solicita que a Secretaria oficie ao P::efeito Munici

pal, no sentido de enviar à Camara a relação de todas as

vias públicas .ezistentes no perímetro urbano, sem possui
rem ainda a devida denominação.

Defesa ;os usuários de ônibus: O vereador Celso Huber
solicitou o envio de expediente às empresas de ônibus que
servem o nosso Município, indagando sobre a cobrança de
passagem à crianças de colo.

. , , ,

Zelador na Frei SoIano e Gasparinho: Através Indica
cão dirigida ao Prefeito Municipal, o Vereador Silvio Dag
noní, sugere que seja colocado um zelador da municipali
dade para executar os serviços de limpeza e melhorias na

Rua Frei sotano e Gasparinho, à exemplo do existente na
Rua Leopoldo Scru'arnrn,

.servícos em Gaspar Mirim: O vereador Celso Huber,
solicita que' a Prefeitura execute serviços d,e macad�iz�
cão e colocação de tubos na estrada que da acesso a, resi

dência de Antônio Sansão, em Gaspar Mirim, sendo que os

tubos serão doados pelos propríetáríos residentes naquela
localidade, Tais serviços encontram-se ampara�s na Lei
n" 510 - que autoriza a Prefeitura executar serviços parti
culares, sendo que, ainda, os ônus decorrentes desses ser

viços serão ressarcidos por aqueles moradores,

Silvio Dagnoní apresenta despedidas: Sendo esta a úl
tima reunião do Vereador Silvio Dagnoni, já que seu titu
lar voltará na próxima reunião, o citado vereador apresen
tou suas despedidas na Camara, agradecendo o apoio rece
bido dos demais vereadores, bem como do Prefeito Munici
pal, dizendo sempre estai' à disposição para assumir caso

algum vereador se licenciar,

Informe da Secretaria: No XIo Encontro Nacional de
Vereadores, realizad� entre os dias 20 e, 241 �e agosto próxi
mo passado, em Belem� Estad{) �o Para, fOI aprovada por
unanimidade uma Moçao, sugerindo que todas as Camaras
Municipais do País apresentem Projeto de Lei, proibindo a
fixação de cartazes de propag'anda de cigarros nas vias e
logradouros públicos bem como no perímetro urbano e su
burbano' 'do Município. :Tal moção foi apresentada pela
Camara Municipal de Anápolís, querendo com esta medida
impedir a propagação deste vício junto aos grupos jovens
ainda não dependentes do fumo; vício este, responsável portantos e tantos males catalogados pela ciência.

lA} PATRIAi 'É) A UNliiO DE rooos
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