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',Um mi5terio$o ( 50 de aS50mbração em Itajai
t\ prímeira vista esta noticia poderá par�cel' sensacío

nalista, mas na reahdade há tanto sensacionaâsmo quan
to realidade na reportagem que' a Gazeta eSilá mostrando
-n=sta edição, sobre estranhos e atemorízantes latos que o

correm na residência de L':>na Laura Gonçalves, moradora
da casa 311 da Rlede Ferroviás-ia Federal em Itaipava . Ba-

tidas estranhas em portas "C [anelas, p ed:!(a lW' rtel'josas
cindo sem que se possa determinar a erigem. 'ludo isso e

muito mais são' uma constante na citactt residência. Con
clui-se que forças misteriosas estão a desaííàr.a 1ejf.(la gra
vidade. Uma reportagem completa sobre este àssnnto, rea
lizada por Sidney �cihead, está na página J 2,
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Informacão oriunda do Cartório Elei-
toral dá conta do vertiginoso aumente do
contingente eleitoral da õa. Comarca do
Berco da Fiacâo Catarinense . Este assun-
to está na página 3.
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:E tadio Municip�1 d' Gaspar UNOIR [NALnC[ KONOm· REIS
Carlos Barbosa Fontes, em

um moderno Estádio Muni

clpal, bastando para isso táo
do Estado, através da secre

so�ente recursos do governo
-

taria de Educação e da Muni
cipalddade .

-Qva, rainha dos comerciarias

Continuam em rítimo nas
tante acentuadas as conver

sacões do sr. Bany Donald
da' Silva, presidente do Clu
be Atlético !Tupi, de Gaspar,
'!-o sentido de transformai' a

sua quadra de esportes, o

TJ

Ir
B

Na última reunião entre os presidentes das Executivas
estaduais do partido d/o' governo, O' senador Lenoir Vargas
destacou a Importâneía da atuação do governador Konder
Reis, dando assim maior impulso ao desempenho ,lo parti
do do governo em nossa região, Lenoir enfatizou também
a colaboração do Moviment-o Arenísta Jovem. Está na pá
g;na 2.

.;. O Dia do Cemercíarto foi comemorado de maneira
festiva em. Itajaí. Além do tradicional baile realizado na

Sociedade da Vlli, destaque-se a churrascada que reuniu
a grande maioria dos associados do Sindicato dr-s Em'

pregados de Itajaí. Na feto aparece a nova rainha dos
comereíários, exemplar funcíônárta da Lojal.cBig St31'

I

senhorita Eva Maria Sabíno . Mais detalhes na pág. S,

Sucessão Munici�al em Hlumena_u
OI mundo polttico blumenauense permanece

na expectativa, apesar de intensa movimentação per
trás dos bastidores Pela Arena, comenta-se que esta
riam no páreo, Nelson Rosembrcck. Aldo Andrade e

uma remota possibilidade para Carlos Braga. Pelo MDB

aparecem cogitações para os nomes de Renato Vian1.
(em plena campanha e M'-t0131 Pompeu, Vamos a-r ar-,

dH.
'

Julio Ce50r rebate
ocusocoes do MDB

3

FATOS & VERSõES - Cabe a Arena

não- sílencíar em torno de pronunciarnen
tos da opasíção que levianamente envol

vem administraçêes poUtica·paI'tidárias
responsáveis pelo progresso da nação bra

sileira. Ao MlDE'() mesmo vigor e rigor à:
cl';tkas que faz a Arena, Assim procedeu
o deputado Julio César, ao defender a Di

cesc, na A' sembléia Legislativa, em recen

te pronunciamento, Citou o l)al'lamellta�'�
como exemplo o procedimento' da Pretei

tura Municipal de Blumenau, que para

divulgar um símbolo, contratou ag'ê��ia
de publicidade. veiculou pela Tv,

. R!ldl0,
[ornais, cartazes, procurando atingll'.?
grande público, dentro e fora do l11:U01�l
'Pio de Blumenau, com a conte111J.)Ol'lZaç?O
.de uma maioria de vereadores emedebis
tas. Dâsse mais o d·eputado arenista: Faz
se bá, na exata Pl'Oi1orção, o mesmo que'
faz aqui o governo estadual, Não apontou
irrcO'ularidades, eX�ll1IPlif��o\l o' procedi
me�to de um prefeito emedebista.

-,

I O
' •

'.( .

I Nesta' coluna, o 'Ieitor en

contra semanalmente os

11Jl'incipaiS destaques do mun

do sócio politico administra-
tivO' de Brusque . Para publi
cação de seu mundo neste

. semanário, procure Celso Tei
xeira.
Vale ressaltar que a Gaze

ta circula intensamente em

Gaspar, Brusque, Itajai c

Bhnnenau. Para oríentaeâu
de nossos anuncianses, in
formamos que já foi iniciado
Q trabalho de elaboracão na
EdiçãO' Especial de N�ta] e

I
Aniversári(), da Gazeta do Va
le, que no dia 15 de dezem-
111'0 préxímo completa seu

, nrimeíro aniver ário.

DE VIDEIRA 'PARA

BRUSQUE,
NOVO DELEGADO

DE POLICIA

Deverá assumir dentro
de poucos dias a Delega
cia de Policia de Bru '_

que, o advogado dr. Ros
ni Ferreira, atualmente
lotado na DP' da Comar
ca de Vide.ra. Num tra
balho de reportagem de
Celso Teixeira, a Gazeta
comenta alguns aspec
tos da vida profissional
do novo titular da Dele
g.ao:a de Policia de Brus
que está na página 3,

I
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Cx. fconomica Estadual em 81umenau
Com a presença do exmo. sr . Goverm:.do� do Esta?o,

e demais autoridades foi inaugurada a agencia d:; Cal�
Econômíca Estadual, na cidade de Bluménau. Esta e a qum
ta agência que se ínaugusa, durante o atual Governo., S.eu
gerente é o competente Wilson Praun, que durante varies

anos foi gerente do Banco Bradesco de Blumenau.

GAZETA DO VALE

•

amoveis
1 CORCEL - CUPE AZUL .. .: ..

1 DKW -BEGE.. . .

1 FUSCA MARROM .. ., ..

CONSULTE

Z

71
68
75

CHI.
[m oezembro aniversário da GazelaRua .José Beduschi, 273 - Fone 32-22-70 - GasparSô

-----------------._-------------------------------------------------------®

Itajaí JRe acã
�

DATA NA' "TIO
31.10 Carlos Borges

•

OS nav OS

O�;.l1 Arauco I

02. 11 Ronsard

04. 11 Nordseesand
05.11 Estado do Amazonas
05.11 Rio Yaqui

07 . 11 Assuncion
08. 11 Lloy Cuiabá

10.11 Flamengo

12.11 Júpiter

13 . 11 Arnaralina

15.11 Yang-Tse

16.11 Atlanti

20.11 Maringá
- ..

22.11 Santa Fé

22.11 Itapuca :

30.11 Itapagé ·(E. lE!xpress�!'
�

03.12 Serra Azul
:!.O .12 Itatinga

10.12 Ita.tínsra
14.12 OUinda
15.12 Ratburn
21.12 Copacabana

22.12 Arpoador

28.12 Kennemerland

05.11 Cabn R. 'Roaue

14.11 Waterland
__.��_.... '

esperados,· Por o
AGENTE T.lESTINOS
Agência Osny Dar F.s Salaan-Mombasa

Dar lts Salaan, Kuwait, Du
bai, Damam, Abu Dhabi,
Khorramshahr, L. Marques,
Bahrain
Antuérpia, Londres, Rotter

dam, Bremem, Hamburgo,
Valparaíso e demais portos .

.

Chile, Peru
Liverpool, Man-
chester, Dublin, Ovonmoou
th (opc)
Abidjan
Buenos Aires
La Guayra, Plimom, Porto
Cortez, Santo IT'omas de Cas
tilha, Vera Cruz, Tampico
Richmond, Norfolk, New York
Cristobal, Corinto, Acajutla,
Los Angeles, Sant Francisco,
Oakland, Portland, Tacorna,
Seattl-e, Vancouver
Bremem, Hamburgo, Rotter
dam tope)

Jacksonville, Phí
ladelphia, New York, Baltí
more

Rotterdam, Portos da Scan
dinávia
Las Palmas, Tenerífe, Bor
deaux, Le Havre, Dunquer
que
Dar Es Salaan, Mombasa,
Kuwait, Dubai, Damman, A
bu Dhabi, Klhorramshahr,
Lourenco Marques, Bahraín
Rotterdam, Antuérpia, Lon
dres
Antuérnia, Rotterdam, Bre
'7:1em. Hamburzo
.Tacksonville, New York, Phi
ladelphla
Rotterdam, Br=mem, Ham
burgo
Dunoueroue, Hull, Liverpool
Amsterdam, Bremem, Ham
bUl'IZO
Norte da Europa
Bremem. Hamburgo
Lívernnot, Dublin
Antuérnia, Rotterdam, Lon
dres

Transmarte

Agência Osny

G. M:jlranda

Agência Osny
Agência Osny
Navde

Samarco
Transmarte \{(

Agência Osny

Transmarte

Agência Osny

Marítima

Transmarte

Agência Osny

Samarco

Transmárte

Transmarte

Agência Osny
Nav. Ramos

Transmarte
Azênc'a Osny
G. Miranda
Azência Osny

Azêncta Osny Hahrus. Conenbaaue, Got
temburzo, Rostock
Gdvnta. Estocolmo. Lenin
fiTado

NRV. Pamos Amsterdam, Bremem, Ham
burzo

POR'.l101 nfF; S ÃI) FRANCISCO DO SUl"
Tl'l:n",�mqrte
Ml'll'ít.ima

T ,<=In'.....� Ml'ltl'lOi
Amsterdam Bremem,
burgo

Ham-

A Gazeta do Vale, come

morará dia 15 de dezembro

p. vindouro, o seu primeiro
aniversário de circulação. A
data será assinalada com uni

encontro, entre anunciantes,
autoridades e homens de co

municação.

1.ENQlIR DESTACOU
A'l'UAÇÁO D'Fi K. REIS
� TA REUNIÃO DA ARENA

,.

Na reunião dos presidentes
da Arena de toe': lOS Estados
brasileiros, o senador Lenoir
Va.rgas fez exposição sobre o

desempenho do Partido em

Santa Catarina, destacando
a atuação do governador A!1·
tônío Carlos Konder Reis em

favor da Arena.
Enfatizou também a cola

boração do Movimento Are
nista Jovem, no Estado que,
num crescendo será o fer
mento para somar a juven
ture barriga-verde às filei
ras do Partido". O Presidente
da Arena de Santa Catarina
falou sobre a situação jurídi
ca dos novos diretórios e so
bre as iniciÍüivas que estão
sendo tomadas cbjetivando
a ação partidária, com vistas
às eleições de 1976.

c

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE

. Administração
Danílo Gomes - Silvio Ran
gel Figueu:edo - Nag�b Bar-
bíerí •

Blumenau: Rua Itajai, 1691
Face 22-1457

Itajaj; Sidney Schaed dos
Santos

Ba'usqua: Celso Teixeu'a
Redação

Danilo Gomes
Calaborad0res

Dr. Pedro Madalena
MoaciJ: GaIiane

'

Luiz Fel'Ilando POlli e
Endereço:

Gaspar: rua Aristiliano
Ramos, 23 - CX. Posta1 73

Em Itajaí: Rua

I
HeJ'ciJio Luz - Ga]. do Ouro
CGC -. 831091926/0001-4'7 IPropnedade da 'Empresa
Editora Gazeta do Vale
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tem novo delegado de policia
Assumirá ofícíaímente dentro de breve espaço de tempo à Delegacia de Policia de Brusque, o bacharel de Direito,dr , Rosní Ferreira, atualmente lotado na DP da Oomarca de Videira. O futuro titular de Polícia em nos a cidade manteve contato com as lideranças poníticas arenistas brusqucnse, tendo sido aprovado por unanimidade em recente "cmnião do Diretório Municipal da A:rena, a indicação. do seu nome para as respectivas funções, exercidas presentemente�11l caráter interino pelo uníversitário de Direito João Fran eísco de Souza, escrívão lotado na DP loea:L_

OUIRRICULO VlTAE
Dr. Rosni Ferreira, nascido em Lages veio com J1P�

nas 4 meses para Itajaí com sua família. A1i viveu, iniciou
seus estudos primários, colegial e .universitário, exercendoatividades'de lideranças em Diretório no tempo de estu

.dante . Sua passagem pela v.da universitária durante 03
seus estudos lhe proporcionaram muita popularidade gra
ças a facihdade dos seus contatos com os colegas e na :'0-
munidade .

ATIVIDAUES

Quando estudante foi presidente do Diretório Acadê
mico Henrique da Silva Fontes, da Faculdade de Ciências
Juridicas e Sociais de Itajaí pela qual se graduou Domo ad
vogado. -Exerceu atividades como Diretor Jurídico do Cír
culo Operário de Itajaí, da Sociedade Amigos do bairro
Costa Cavalcanti, da Sociedade Beneficiente dos Amigos do
Bairro da Fazenda,

p.!"'}OU como Coordenador do Projeto Rondon Área da
Foz Ó(,t Rio Itajaí. Sua atividade política militante como
membro do Movimento Arenista J.;-vem, filiado a Aliança

c n

Renovadora Nacional. Além das atividades políticas e funcionais também participa de clubes de serviços em prol da .

comunidade, sendo membro do Lãons Clube. Dr. RosniFerreira como pessoa humana é extraordinárío, doo.
-

tado de uma simplícidade cativante, muito comunicativo
que o torna bastante popular,

.

POSSE
Quanto a posse, ato de rotina, na transferência do car

go, dr, Rosní Ferreira não precisou a data exata, mas, tãologo sua nomeação seja publicada n.i Diário Oficial do Es
tado, virá a Brusque para assumir suas atividades como
novo titular da .

DP. Em contato conosco afirmou
que por ora sua família permanecerá em Videira, pols sua
esposa está fazendo Faculdade naquela cidade e as crian
ças, em aula, tornando-se difícil a transferência. Mas, segundo, suas palavras, virá assumir e nos fins de. semana sereunirá com sua família, Concluindo afirmou dr, Rosni
Ferreira, sentir-se imensamente feliz em poder vir a Brusque e trabalhar e conviver com a gente hospitaelíra de
Brusque ,

T JOLOS REFRATÁRIOS',
ESPECIAIS PARA FOGO. A MAIOR RESERVA DE MATÉRIA PBarracão

a

Brusque

o Clube de Repórteres Po
líticos de Santa Catarina es
teve reunido sexta-feira fin
da em Brusque . A cidade
"Berco da Fiacão Catarinen
se" s�diou o encontro dos re

IJ órteres especializados na

polrtica, vindos de vários :Es·,
tados brasileiros, com a nre
senca marcante do Senador
l.en-oir Vargas Ferreira, Pre
sidente d�r Regional de San
ta Catarina da Aliança Reno-

o e

vadora Nacional. Após o en

contro, o Presidente da AI'C
na barriga-verde participou
da reunião dos arenistas brus
quenses na chácara Lag·lI II
Dourada mantendo excelen
tes contatos com as lideran
ças do partído govermsra.
Num ambiente de muita CI.\'
dialídade a reunião transcor
reu com o êxito e objetivo
desejado.

O contingente eleitoral da 5a. Comarca do Berçoda Fiação Catarinense tem aumentado gradativamentenestes últimos meses, A informação partida do Cartório E
leitoral, dá conta que a média diária de inscrição de novos
eleitores gira em torno de dez, número �e aumentará a
partir do momento que for desfechada campan,}la para ins
crições de novos eleitores. Um quadro númerico do eleito-

,

I

Reportagem:
Texto - Celso Teixeira

Bairro São Luiz terá suo lqreja

o
_",rado nos municípios da região do Itajaí-Mirim mostra Vidal Ramos com 3.630; Botuverá com 1.716 Guabiruba

com 3.124 e Brusque com 19.196. O total da Comarca atinge a soma de 2 .666 com previsão para ultrapassar a.dsa dos 30 mil o que seria muito importante para Brus
que e os Municípios da região,

Os-mo adores do Bairro
São Lur� solidarizaram -sc

pr ra inicial' campanha es

pon tânea para construção de
uma capela na região. Uma
comissão de senhores e se
I:·horas, após várias reuniões,
e Iideradas por pessoas ínte
ressadas, elaboraram um teu
balho de pesquisa, passaram
à acão visitando todas as fa
mílias e expondo o assunto
com muita objetividade. Com
':'8 fundos financeiros arreca
dados nesta primeira etapa
da campanha, será ap'tcado
para a compra de uma área

E

de terra nas proximidades da
E cola Básica Francisco de
Araujo Brusque, no bairro ,

Concretizada esta fase 0.3
membros da Comissão parti
rão para a construção da i
�l'eja que será erguida !)OS
sibilitando as famílias resi
dentes naquela região, assis
tirem dominicalmente as
missas e outras solenidades
religíosas. A campanha tem
encontrado boa receptivida
ce entre os residentes do
Bairro São Luiz e adjacên
cias devendo ser coroada de
pleno sucesso.

D,A. REGL- O.
Ga par - se,

� ..,.,.... ......,.. -

....,..� � ...

Especializada em Confecções, Al'lnarinhosem geral, calçados e jóias.Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhorALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI
Rua Ind. José Beduschi 273 - fone 32-22-70 -

GASPAR - Santa Catarina
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Serviço Militar terá debates em São Paulo
;,

PRESENTES

RROJOARIA f OTICA fRNfSTOCom a finalidade de congregar os integrantes do síste-
. ma do Serviço Militar para analisar e debater sua proble
mática, será realizado, no período de 3 a 8 de novembro, nos

quarteis-generais da 2a. Região Míldtar, no Parque do Ibi

rapuera, o III Simpósio Regional de Serviço Militar, a car

go do Ministério do Exercito. O certame servirá como es

.quema p�'eparatório para o SSimpósio Nacional que terá lu

gar em fms de novembro do corrente ano, em Brasília- pro-
movido pelo !E\stado-Maior das Forcas Armadas

' .

"

.

Allianças - Relqgios - Anéis - Br.incos -

Cristais - Óculos - Pratar,i.as

O melhor preço é com Ernesto Alfonso Scht1amm '.)

Rua AristiHano Ramos, 522 - Gaspar-Se

No III Simpósio Regional tomarão parte oficiais

do Exercito, Marinha e Aeronautíca, de São Paulo, Rio
Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina,
além de autoridades civis dos arnís variados setores Ugados
ao Serviço lVIl"ll.itar, cujas sujestões e propostas servirão. de

colaboração para os diversos grupos de estudo.

A direção geral do Simpósio em São Paulo caberá ao

general-de-divisâo Alcy Jardim de Mattos, diretor do Ser

viço Militar e a coordenação ao general-de-brigada Luiz

D�tas de Mendonça, vice-chefe do Serviço Mílitar.,« con

tara com a presença, também -íe oficiais-superiores do EM

FAI na condição de observadores. Deverão ser elaborados

traba�os que possibilitarão propôr recomendações para o

aperfeiçoamento do Serviço Militar, atualização das nor

mas vigentes e eliminação ou introdução de novos concei

tos.
Luiz Fernando Poli

Becret? da JSM

T
Compre malhas e tecidos em quilo

Confecções sobre medida

Roupas Infantis.
Rua Aristíliano Ramos, 108
pertinho do Alvorada - se

oA
-, ERVICIDAS, INSETICIDAS E ADUBOS PARA ARROZ

SEMENTES CERTTF. DE PASTAGEM, MILHO HIBRIDO E HORTALIÇAS
- COMPLETA LINH1"\ DE REMÉDIO PARA ANIl\1AIS E PLANTAS

.

CASA DO ZECA

Rua Aristiliano Ramos próximo a Igrej.a Matrh: ao lado do Foto Mari - GASPAR - Sta Cata'• rlna
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Com a finalidade de congregar os integrantes do siste
ma do Serviço Militar para analisar e debater sua proble
rnátíca, será realizado, no período de 3 a 8 de novembro, nos
quarteís-generaís da 2a. Região Mildtar, no Parque do Ibl
rapuera, o III Simpósio Regional de Serviço Militar, a car

go do Ministério do Exercito. O certame servirá como es

quema preparatório para o SSimpósio Nacional que terá lu
gar em fins de novembro do corrente ano, em Brasília, pro
movido pelo \Elstado-Maior das Forças Armadas.

, Aliianças - Relógios - Anéis - Brincos·

Cristais - Óculos - Praf,ar,i.as
O melhor preço é com Ernesto Alfonso Sch11amm

Rua Aristiliano Ramos, 522 - Gaspar-Se

No III Simpósio Regional tomarão parte oficiais
do Exercito, Marinha e Aeronautica, de São Paulo, Rio
Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina
além -de autoridades cívís dos amís variados setores J,igadO�
ao Serviço M\�ll.itar, cujas sujestões e propostas servirão de
colaboração para os diversos grupos de estudo.

A direção geral doeSimpósío em São Paulo caberá ao

general-de-divisão Alcy Jardim de Mattos, diretor do Ser
viço Militar e a coordenação ao general-Ide-brigada Luiz

Dar:t�s de Mendonça, vice-chefe do Serviço Militar, e con
- tara com a presença, também -íe oücíals-superiores do EM
FAi. na condição de observadores. Deverão ser elaborados

traba]�os que possibilitarão propôr recomendações para o

aperfeiçoamento do Serviço Militar, atualização das nor
mas vigentes e eliminação ou introdução de novos concei-
tos.

-

Luiz Fernando Poli
Becret? da JSM

Compre malhas e tecidos em quilo
Confecções sobre medida

Roupas Infantis .

.

Rua Arístílíano Ramos, 108
pertinho do Alvorada - se

o c
- ERVTCIDAS, INSETI CIDAS E ADUBOS PARA ARROZ
-- SEMENTES CERTTF. DE PASTAGEM, MILHO HIBRIDO E HORTA LIÇAS.
- COMPLETA LINHA DE REMÉDIO PARA ANIMAIS E PLANTAS

CASA DO ZECA

Rua AristiHano Ramos pr-óximo a Igrei-a Matriz ao lado do Foto Mari - GASPAR - Sta. Catarina
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N,B,

REOURSOS
_ C!asp�r já não conta coo J,'eC�TSos próprios para e�fl:€.ntar �s ,graves problema� �.minist:'a?vos, q�e eJd�e.J;ll S�ll�

çoes lmedl�tas. Desde o seu Iamigerado plano rodovárro municipal, esgotos s�rultar�os, servIços assistencíaís dencí-

" entes, crescimento desordenado, sem a mínima assistência rural" o atual prefeito vai transrerír ao seu sucessor um 4.

pesado fardo, que recairá sobre as administracões futuras.

RELEGADOS
Filhos ilustres de Gaspar ou que aqui conviveram. C"

mereceram a admíraçãe de nossa gente, foram relegados ao

sequscímento peja classe di.ligente atual Citaníamos:

ALEANO PEREIRA DA COSTA, um dos primeiros [or
nalistas de Gaspar, fundador de- "O Gasparense", nosso »ri
meiro semanário.

PAID·RE IGNACI0 BURlRJCHTER, sllczn�ct�
Ilustre, professor, fundador de capelas na Paróquia ele
Brusque, retlorestador, conviveu por muito tempo em nos

so meio, príncipalmente em Barracão.

ClMENVALE

-0-

AMíADIU BEDUSCm, o maior empresário da ". regtã»
em seu tempo, conseâheíro municipal em Brusque, à época
do Consul Oarlos Renanx: mantinha às expensas de sua or

ganízação uma escola pública, De tradíeienal fami'P...a, seus
filhos e netos exercem relevante-s funções nos dias atuais.

DR, PEDRO ZIMMERMANN - Notável e habilídese, e
xerceu a liderança polátiea do Governo Celso Ramos, poste
ríormente foi eleito Deputado Federa], há época da revoíu

ção d.e 1964, quando se manteve ao lado- de grande Mal'c
chal Humberto 'Ca�teIO' Branco; orador, �nlfessO'r uníversí
tárío, advogado de renome, Pedro Zimmermann não poderá
ser esquecido por seu.s conterrâneos.

-0--
CRICIUMA,/TUBARÃO

Anunciado, aos quatro cantos, como um negécio concreto, com o apoio do ex-pré-
. feitos de Brusque, a Cimenvale conseguiu ca ptar grande -80m2, de recursos e desde en

tão, há aproximadamente 10 anos, continua abstrata, insensível à contestação de seus

ínúrr=ros caionístas. Mais uma vez a Cimenvale volta a anunciar que vai iniciar mas

atívíqades , ., com novos objetivos a fim de facilitar a todos quantos queiram plantar
batatas: vai produzir adubo,

-0--

Fala-se via DDD, de lá pa
ra cá. Daqui para lá não ín
sísta, porque vai congestão
nar o tráfego telefôntco.. .

vai virar uma Babel. Para,
Gaspar, é cada vez mais difí
cil um telefonema. Apesar
cas restrições, bem que se

poderia por em prázica o sis
tema de CriciumajTubarão:
Falaríamos de Blumenau pa
ra Gaspar e nunca vice-ver
sa, até que se corrija a dis
t-orção telefônica do Estado.

BAGAÇO.
.

.

•
. .', '_ ..,.

Ao longo da rodovia Ivo Stlveira, no tre cho pertencente a jurísdíção PO D_nR - Re-

sidêneia deoBrusque, uma "Cachaceira" vem depositando bagaço de �la, -=.ndevidam�n
te, 01 propríetàrio apesar de vereador de Gaspar, desconbece a Iegislação que proíbe
depositar lixo em iocãis impróprios, Uém dc?sa írregularídade a .re!elida "Oachaeei

ra" deposlta excrementos em um córrego e.."!QSteJ?te· CP..], sua proxímídade, resultando

na mortandade e extermínio de peixes, ma u cheiro, moscas, com graves eonsequên
eias aôs vizinhos, proprletáríos e transeuntes.

-

NOCIVOS

É obl'jtratória a ressalva de
o ,

uso, nos rótulos e embalagens
de produtos que possam ser

consider dos nocivos à saúde
humana Além da fiscalíza

çâo (iço rcfeIid� utodut(ls �
preciso extender a medida
aos fabricantes de Iíquides
Várias marcas de bebidas
não tem condições higíêntcas
de serem comerclalízadas . É
Iai rentável que não haja fis

calisação a respeito, de parte
GOS poderes públicos.

-0--

JUSTA C01�íPENSAÇÃO,
Com a Inauguração da Caixa Econômica Estadual, agência de Blumenau, recebe

o sr , Evaristo Spengler, a justa compensação pelos serviços prestados à causa arenis
ta, na cidade de Gaspar, Passo à passo, o. sr, Spengler caminhou com a ex-UDN, sen
tou-se no banco de escritório do extinto Banco L�CO, com o apoio de quem
foi às urnas, elegendo-se Prefeito de Gaspar, Fez sucesso, na Prefeitura, onde
continuou no cargp como Super-prefeito, Apontado à época, como o político
gasparense imbatível nas umas, várias vezes discordou da orientação do partido e
extendeu o seu apoio a candidatos não pertencentes ao município, Recomendou e vo
tou em Albino Zeni, desobedecendo oríenta ção partidária de apoio a Abel Ãvila dos.
Sant-os, à deputação federal. No último embate eleitoral, seus companheiros lavaram
as mãos e coube ao sr, Evaristo Spengler entregar o poder ao MDE. Sua índicacão
para a� �un�cle5 de, subger�nte deveu-se E, compromisso assumido pelo atual chefe>da
Casa Civil, dr. Albino Zeni, referendada por antigos companheiros da ex-UDN mas
não ,contou com o endosso do "'Diretório da Arena de Gaspar, que não foi ouvido � res

peito" 'J;Não houve e não ha erá malares explícações, quanto ao aproveitamento de
companheiros -relegados ao esqueciment.o, segundo uma fonte arenista descontente
com a indicação do sr, Evaristo,

'

-0-
Il\'lPRElNSA.

Imprensa arrolhada, censurada, coordenada, a serviço
de grupos ou de interesses restritos, contrários ao interes
se geral da Nação, alugada, vendida, nada disso deve ser

confundida com a 'outra, a imprensa legitima, integrada
por órgãos cuja opinião é livre, elevada, criteriosa, respon
sável, incapaz êIe colocar quaisquer injunções ou interesses
subalternos acima dos reais interesses do povo e da Na

\_ão, af�rmo.� p;aulo EgiQio M?r�ins, governador de S,�o
Paulo, no discurso que pronunciou, perante a assembleta

geral da SIP realizada em S, Paulo, na última semana.

c

FAZENDO AMOR

Foi proibida 'a circulação do livro "Fazendo lllmor" em .

todo o terrítérío nacional; pelo Ministro da Justiça, dr, Al.'
mando Falcão, que justificou. a medida afirmanâo ser a 0-
bra contrária a moral e aos bons costumes, Essa proâ.bi
eâo deveria extender-se ao comportamento de "dei:ernllua
d4JS po!íticos que e�ovalhat11! Q cargO' que Gcup1am cu,i{)l
pnrcedimento, lambem contraria a moral e aos bons costu
meS,

-0--
ENTlJSIASMO

rGI verdadeiro entu.siasmo em Governal' nasce da consciência de- traballlar para o benll estàl' de tod,os. Governar é eu
cUl'tlh' dis,tândas, , ,
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RAPIDAS DE ITA.JAI

Clube Estudantil da Amizade
Funciona nas 6as. sêrães do Colégio E-,tadual Dep.

NiJlton. Kucker, o CEA, aiube Estudantil da Amizade. O seu

principal objetivo é a formaçâu de 1Jideranças estuda!l'!is,
Desenvolve díversas atãvidades tendo sempre Gomo divisa:
O IMPOR"IIANTE NÃO É VIVER MAS SIM CONVIVER.

A dírecão do CEA esta assim constituída:
Presiderrte: MaxHíme José Messias
Více-Presidente: Sonia Pereira

Altam ir ,
o grêmio estudantil Al

ceu Amoroso Lima, do Colé
gio Estadual Dep. Nilton
Kucker tem nova diretoria.
Nas eleições realízadás na se

mana recém-finda venceu por

Secretária: Aliciana Tavares
Tesoureiro': Jefferson
Dirigente Social;: Ana Lúcia �

Dirigente E.sp. Masc.: Od�mar Pedro Camilo
. Dirigente iEsp. Fem.: Mana. Ange]Ja
'niÍl'etor do Jornal: Andre Luãz Maykot
Prof , Orientador: Sydney Schead dos Santos

o novo Preside» te
larga margem _de votos a

chapa da situação.

Sob a. orientacão dos oro

fessores, Cesar rEmmendocrf
e Norma Schup a gestão que

Escola
Clhegou ao fim o concurso "Milnha escola é mais boni

ta". A coordenação esta divulgando a l'etação das escola"
premiadas.

1° lugar: Escola Isolada Francisco Celso Mafra (Es-
trada de Brusque)

2.0 lugar: Grupo Escolar Cavlos Fantini
3!1 lugar: Escola Martins Gervásio (Brilhante)
3° Iugar: Escola Isollada Edy Vieira W. Rothhard <Sal-

seiros) .

/ "'li lugar: Escola Isolada Luiz 'I'oledo (Oampenln.j
4° Iugar: Esc. Isolada Milten Ribeiro da Luz (São Ro

que)
5'0 lugar: Escola Isolada Natália Cunha (Cunhas)
Durante os 90 dias da campanha, alunos, professores,

O dia do comerciário foi

festejado condignamente.
A lém do tradicional baile rea .

lizado na Sociedáde Recreati
va e Cultural da Vila meve

ceu destaque a concornua

churrascada na AABB, A.

promoção do Sindica�o dos

Empregados 'de Itajaí, sob a

presidência do Sr, Deolindo

d s
., a

,um r larfOS
José Pereira e do Sesc mere
ceu o ap'auso da comunlda
ce itajaiense. A eleição da
rainha. dos comerciários, pon
to alto da festa, teve como

vencedora Eva Maria Sabi
nCJ, exemplar funcionária da
loja Big Star, de propriedade
cio Sr. Thomas Felício Pe
reira.

fiPIlE Com Nova Direforra
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)

de Itajaí elegeu. e empossou sua nova díretoría para o biênio
75/77, cuja composição, é a seguinte:

Presidente: Waldir Benvenuttí
Více-Presâdente: Glaucíá Mru:y Krohel
Secretaria Geral: Doeis C. Uns

la. Secretária : Irene Lopes Ramos
2a. Secretária: MaliJ!iIa PfeiJstticiker
Tesoueeira Geral: Siluá M. Menegatti
'l:esow-eira Auxiliar: V.el".nilda Di. Mello.
Conselho Jurídico: De. Faaneísco Santos Lins, flor,

}i'eJJix Albino' Gomes Fóes

ora p� inicia tem como Iíde
res Of: jovens: Presidente, AI
tamírAntonio Andrade; Vice,
Sec. Geral, Maria José Burg,
1 (l Sec, Eugênia Figueredo,
Tesoureiro, José Celso Cor-'

rea, Diretor Social, Rosane
Ternes e Dirigentes Espor
tivos, Carlos Alberto Coelho
e Maria da Graça Melo.

,

e M
•

IS Bonit
Assoeíação de Pais e Mestres, comunãdade conjugarajn eg,.
Ierços para melhorar os recursos materíaís das eseoars nu-
�. .

Ao final, a comíssã., responsável pela avaãação da
campanha concluiu pela validade do tl'abalhO' declarando
que os objetives do concurso' foram plenamente atdngtdos ,

Os velhos casarões de madeiras que abzigam escolas' i
soladas mudaram de feição. Pintura nova, gramado, jardins, material didático, cortínas, consêrto de cercas, Iimpe
za, capínação enfim as escolas runaís estão com outro as
pecto.

A coordenação ül): conearrsn sob a respnusabj[lidlade da
A�AR1E}SC, Depto , d� �ucação e C�missão Munici.paJt deSaúde promete no prO'XHnO ano repetir a promoção,

Gesi muda Diretoria'
Assumiu a direção do Grêmio Estudantil Salesiano de!tajaá �a pf(êiad� de jovens entusiasmados e dispostos alevar a'!;iante a tarefa de pl'omo'Ve!' a CUltura, o esporte e a

recreaçao entre os estudantes. São eles:

Pl:�dellte, .·Osm�· Flo�'es, Vice, ReynaIdo Tóbaldini,��ret�'lC, �eru;e ��rIUgarl, ,!e�Ul:eirú I:l'e�e BOrnhausen,Diretor S(J,�al, E�na Rom,' nu- Esportivo MiasC' lIel'mano Pereira Jr, Du EsporlivG Fero, ,Daisy Lig:i� dos
.............. ;,; .... _ .........

DE IVO CARLOS DUARTE

Rep�rtagel�s, ca�amen�os. Fotos paracarteira de identidade, ll1c1usive prepara todadocumentação para obtenção de
carteira de·identidade.
O melhor atendimento.

F<Y.DOMARY
Rua Alistiliano Ramos - GAlSPAR-SC

....... ;,;

T A J A'I PREC.ISA DO CA P S
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GIRO (EDISON D'ÁVILA)

�egUndo o sugerido pelo Presidente Geisel, no discurso de improviso aos dârigentes arenlistas,. três são os ínstru
me� � que_ o partido deverá acionar para se sair melhor nos próxímos pleitos: o programa partídáríe, as \'idcl'anças e
as I e zaçces do Governo no campo econônnco-soctat ,

�

',' Apesar ,de continuarem as afirmações de que o calen
dali? e:eJtOlal para 1W6 e 1978 'será mantido, as previsõesde llde�es de?tacados, em ambos os partidos, são sombrias,
Mas afinal, e o próprio secretárío-geral do MDB, deputadoThales Ramalho) quem confessa: t ,

a desinformacão é uma
das principais características das liderancas políticas in-
dependentemente de sigla partidária",

- ,

Do presidente da Anna �l:_
ranaense, AHonso Oamargo
Neto: "Na' A�ianca Renovado
ra Nacional não -há lugar pa
ra corruptos _ A antícorrup
(ão deve ser uma bandeira
.da Arena e não apenas da n-

posição", Isto pOl'que - con-.

tlnuou - a Revolução foi quem
levantou por prímeíro a ban
deira da Juta contra a CO!'

rupção, "e essa bandeira te
mos que empunhá-la perma
nentemente" ,

Se realmente a-Arena cata
rlnense quiser 1eV31' a sêrIn ,

1 eccmendação presidencíal
llt' que todas as lideranças a

renistas deverm ser acionadas
I'�H'a as próximas eleições, o

Partido deverá encontrar
meios de reabilitar, a tempo,
lideranças marginalizadas,
corno o ex-governador C{)
Iombc Salles, o deputado
Henrique Oórdova e o ex-pré
leito de Plorianépolís, PIO-
ressor NiJton Severo da Cos
ta,

.�
o

o deputado Júlio Cesar .více-prestden te do Diretório Estadual arenista, por dele
gação da própria Executiva, encontra-se presentemente organizando o "Plano de A
ção Integrada" %:J partido em nosso Estad o, Visa o plano arregimentar todas as li
deranças para U'11 trabalho concreto e unido em favor da agremiaçâo majoritária.

o Secretário da Oasa Civil, Paulo da Costa Riamos, entregou na última quarta- ,

feira, ao deputado 'ElpiJtácio Bittencourt, presidente da Assembléia Legislativa, o an

te-projet-o do Estatuto do Magistério Cata rínense , Cumpre, assim o governador Kon-
'

der Reis uma sua promessa de campanha.

o prefeito Frederico Olíndio de Souza entregou, no último dia 24, a primeira 0-
c

bra do projeto F',D,U,: a pavimentação e drenagem pluvial da rua Francisco _cle Pau-
la Seára, no Bairro Dom Bosco,

.

o presidente do Diretório Municipal da Arena, Nelson
Seára Heusí, garante que, se o Partido convocar, o senhor
Lito Seára estará no páreo eleitoral do próxímo ano, A

liás, Líto Seára era pt csença destacada na inauguração das
obras da rua Francisco de Paula Seára.

o vereador Valdemar Sandri está sendo sondado para
compor

U

dobradinha" com Cechinel e Cacildo , O vereador
ainda não se decidiu _ No entan:to, o fato de ser o vereador
mais votado da Arena, pesará muito,

Mercado

ITAJAI - se

CAIXA POSTAL 26 89620 CAMPOS NOVOS, SC - BRASIL BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIRO.

CEVAL agro industrial s.a,

- ----
---
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'ESTADO DIE SANTA CATARlINA:

rRHEIlURA MUNICIPAl ü[ IlHaU
Ricardo tKJoehler, Prefeito Municipal de Ilhota, no uso

de suas atribuições executivas e legais conferidas pelos ar

tigos 81 item V e XI e 101 item II da Lei Estadual n? ....
1084/70 e na Lei �unicipal n? 239/7'5 de 26 de setembro de
Hfl5, resolve expedir e publicar o presente edital com o fim
de ser procedida concorrencia pública para alienação de
veículos usados e motorizados conforme segue:

1° OBJETO DEI CONCOiRRENC'IA
a) Um caminhão marca Chevrolet ano de fabricação

1963 motor número G53C-553-M placas CM-2561, cor azul
e branco com capacidade para 6.5001 kgs. (basculante).

b) Um caminhão marca Chevrolet ano de tabrícacão
1963 motor número G53C-560M, placas CM-2562, cor azul
e branco com capacidade para 6.500 kgs. (basculante).

c) Um caminhão (sucata) marca Ford F. 600 ano de
fabricação 1964, chassis número 255SB�··124:31'7, ímprestá
vel (baseulante) .

2° DA MODALIDADE DE P.AGAMENT0
O pagamento será à vista e em caso de empate, terá

preferência quem por primeiro deu entrada com sua pro
posta.

3° DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser encaminhadas em ánica via,

diretamente ao Gabinete do Prefeito, até às 12 horas do
último dia do prazo devendo o envelope lacrado conter as

seguin tes informações externas: a) nome e endereço do
proponente: e b) qualificação do edital da concorrência
que participa; e dentro dele os seguintes dados: a) preço da
oferta por unidade e bi prova do pagamento da caução de
Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), perante a Tesouraria da Pre
feitura, para garantia de sua participação à concr+rencta.

,

41(). DA ABERTURA E JULGAl\1ENTO t
As propostas serão abertas e julgadas por uma comis

são previamente nomeada pelo Prefeito, em audiência que
será realizada no dia seguinte ao do vencimento do prazo
às 10 horas, podendo o presidente adiá-la ou marcar nova
nata de sua contínuídade, caso não se julgar convencido
para decidir.

5° DISPOSIÇõES FINAIS
a) O prazo para entrega das propostas encerra-se no

dila 05 de novembro de 1975;
bJ Os veículos poderão ser vistoríados pelos interessa

dos nos fundos da Prefeitura Municipal de Ilhota;
c) São os seguintes os preços mínimos estabelecidos

pejos concorrentes:

c1 - Caminhão chevrolet placas CJVi-2561 Cr$ 12.0001,00
c2 - Caminhão chevrolet placas CM-2562 Cr$ 12.000,00
c3 - Caminhão Ford F. 600 (sucata) Cr$ L 000,00

d) a publncacão do presente edital será feita pelo jor
nal "Gazeta do Vale", uma vez durante tres domingos CN1-
secutívos:

e) A Prefeitura Municipal reserva-se do direito de a
nular ou rejeitar a concorrencia por interesse administra
tivo ou econômico;

f) a aprovação da concorrencia depende de ato homo
logatório da competência do Prcieito;

g) após a aprovação ou não da concorrência os concor
.

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

Prefeitura Mnnicípal de Ilhota, em 16. de outubro de
1975.

Ricardo lKioehler
Prefeito Municipal

Evaristo Fr , Spengler
Secretário de Administração

Estórias (JO.BRA!N)'
Muita gente, estranha ao ver, oonstantemente, pessoas

fazendo macumba na praia da Atalaia.
Estas pessoas, apontam como rasão para uso do local,

o fato dos antigos habitantes da região, 'os íí.ndio�, fazerem
ali suas crações, sendo aquele o reduto do Pajé.

Este, lá-permanencía durante seus dias, pois presumia
se que o local atrafa os. espêrítcs, sendo ainda um d1JS cam

pDS d3S lutas entre ílu.pã e Anhangá.
Deduz-se que osíndíos sepultavam seus monos e-m local

rlístante' (onde hoje se encontra Q Iate Clube Cabeçudas, de
acordo. com os achados fóss,eiSl àe anos atrás), para evita!'
que os espírttos elos mortos influenciassem negativamente
nas orações.

Algumas décadas atrás, a
Alemanha se propôs dragar
o leill2 do rio Itajaí-Açú até
a cidade de Blumenau, onde
faria Um porto' dos mais mo
õernos. Como pagamento, a
quele país exigiria APENAS

. a-material colhido na draga
gem, ou seja, o fundo do rio.
Por quê?
Muitos afirmam. que tal

interesse se devia à exístên
ela de Urânio nas profunde
zas do rio Itajaí-Açu.

Na bib1lioteca do. Colégio. Salesiano, existe uma pedra,
na qual está impresso um peixe fossilizado.

_

Houve quem dissesse ser este peixe de uma espécie já
extinta e apresentando caraoteeístãcas completamente dife
rentes dos espécimes atuais. Estas características, só con-'
segue notar uma pessoa altamente especiaüsada no. assun
to.

Além deste, que foi encontrado. na pedreira do. P�o. ueDom Bosco, muitos outros remos fó-sseis. foram achados' em
Itajaí, um dos quais, na �ua João. Bauer, quando estava
sendo pavimentada.

ESTADO DE SA.NTA CATARINA

PREFEITURlA, MUNICI PAL DE GASPAR

. �J€�e�ão eompru'scl7r no setor ele Tributação da
Pre�eItura Municipal de Gaspar, com urgencía as pessoasabaixo relacionadas.

Maurina de Oliveira - Rua CeI. Aristili�o Ramos
Antonio Davi Raínert - Rua José Beduschi
João Germano Junkes - Bairro Bela Vista
José Baungartner - Bairro Bela Vista
Vitória Vilbert - Bairro Bela Vista
Paulo Prebianca - Rua 7 de Setembro
Marcos 'Burghardt - Bairro Bela Vista
Nilton Osmar Isensee - Margem Esquerda
Fernando Pereira - Rua Frei SoIano
A.dolfo Schneider - Rua 7 de Setembro
Incoplan Ind , Com. Plásticos Laminados Ltda. - Rua

São José
Valmor Ramos - Rua Frefeito Leopoldo Schramm
Viação Verde 'Vale Ltda. - Rodovia Jorge Lacerda
Arnoldo Bailer - Rua São José
Amantino Amaro - Bairro Bela Vista I
Silvestre Tuchlrt - Margem Esquerda I

Gaspar (Se) 30 de Outubro de Un5.

I
.

HléU'l}ldo Rnb�rto l\�iros
Chefe Setor Tributação

'-

I
I

,

PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS
Rua Itajaí, n°. 610 Gaspar se.

...". ..

.--
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CELSO TEIXEIRAsr=<USQUE COMUNICANDO
RETORNOU

Após submeter-se a delicada e melindrosa íntervencão
cirúrgica no Hospital de Caridade de F!lorianópoitils, e�tcÍ
de regresso à Brusque o Iâder poliítico, ex-vereador e vice'
prefeito, e pro eSSOI' Alexandl<e Merico, cumprindo repouso
absoluto por determtnação médica, em sua residência.

Página 9

TEATRO
o Conselho Municipal de Cultura que tem como seu

presidente, Dr , João José Leal, Promotor da Comarca, a

nunciando com satísracão a apresentação em nossa cida
de, ontem, a encenação da peça infantil "Dona Patinha vai
ser Miss" pelo Grupo Galpão de Flcrlanópolis.

TURISMO
Brusque já foi definida .vmo Pelo Priorítário Turístico e reiterado por ato do Go

vernador Konder Reis.

PROMOTORES

Promoveram a unica arre
sentação de "Dona Patinha
vai. ser Miss' , o

Conselho Municipal de CU!
tura, Prefeitura Munícínal
de Brusque e com o patrocí
nio das principais indústrias

brusquenses, possibilitando a

promoção especial para as

crianças de nossa cidade.

EVENTOS
Ainda sobre turismo. Os mais importantes eventos brusquenses foram incluídos no

calendário oficial da "'11mbra tUI como também na agenda- Estadual

INOVAÇÃO
O empresário de hotela ria Arno Carlos Gracher,: cons truíndo lojinhas na Galeria

real. Todas estão locadas an tes mesmo de concluídas. Tem mais, A, construção de nov.o

hotel, cinema moderno e "ris kcria As obras projetadas já foram iniciadas.

PEREGRINAÇÃO
Hoje dia da saudade. Uma prece para o ente querido

que se foi, Nosso pensamento traduz o sentimerrto saudo
so. A peregrínação dos brusquenses ao campo santo "Par

que da '=!<tudade". Uma flor. Uma prece. Uma saudade. A

nossa h1&nenagem,

VERBAS

OI Senador Lenoír Vargas Ferreira destacou. da sua ver

ba pessoal para o Colégio Honório Mir.�da a i,mpor'tância
de 3 mil crnzeiros e para a Maternidade Cônsul Carlos R�
naux quatro mil cruzeiros.

TEMPO QUENTE
Aqui em Brusque o "calor político" se faz SEi1t ir com bastante intensidade. Após a reie:;ção pela

Câmara de Vereadores para aprovação do projeto CURA o'artigo "Venha a Brusque e Coma dle Gra ..

ça" está realmente "fervilhando" e comentários os mais "calie=ites" se, f,azem ouvir, principalmente
no quartel general das fof.ocas, o d,elicioso C�FÉ PIGALLE.

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

. Rua João Pessoa, 155 -- Telefone 22-3'258 -- Blumenau-SC

_.-.--.-��.�.��_._..�.���.�,--�-�.�.�.._��..�����--�.��_._
..�.�._.._��.�-�..�����������--���.�_..�.�.---��-�.-.�._-���-�._.���_.�,-��*-�

AGOilM. LEIIA UM CONSELHO DE UMA DONA D·E CASA QUE ENTENDE D\AS COISAS:

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

c I J
Público, o advogado é fre

quente e injustamente ames ..

quinhado, fazendo lembrar a

invocação pitoresca existen
te, segundo alguns, no Livro
(10S Santos, ao ·lado do nome

de Santo Ivo, patrono dos Ba
charéis em Direito,
Seus membros não querem

fazer carreira, obtendo con·

der.ações a qualquer preço
ramo um Procurador Geral
E-uropeu, que teria chegava
à ,chefia de sua classe pelo
numero de .condenacões à
morte obtidas. Inspirou ele
um romance célebre: "A ca
beça dos outros" ...

,
•

, .

rio on
DI". Pedro Madalena (advogado)

A PROl\iOTORJA E O RlÉU

"Tenho ouvido com frequência, de leigos, de estudan

tes univel'SiÍ,tál'ios em cujos cursos há cadeiras de �}�l'ei.tlJ,
e até mesmo de alunos de Faculdades de Díreito, quando
não de bacharéis recém-formados, uma pel'�u�Ita se�n,e
lhante: pode o Promotor Público pedir absolvíção do réu?

E se surpreendem quando
lhes digo que sim. Mais Co

que um simples di.reito, eX1:
te o dever de pedir a absoi

vicão do réu inocente ante a

prova colhida.
A surpresa nasce, sem dú

vida, da imagem que, nor

malmente, o cinema e a tele
visão apresentam do Promo,

tal' Público: é sempre um se

mi débil mental (ou mesmo

um super débil mentaí .v.),
querendo, a todo custo, colo-

cal' na cadeia um inocente

rcuja inocência saltá aos o

lhos de qua.quer um), ino
cente defendido, defendido
com dificuldades imensas, pe
]0 advogado, mais inteligen
te do que Ruy Barbosa, mais
atilado do que Sherlock Hol
mes e mais desprendido do

que São Francisco de As
sis .. ,

Digamos, a bem da ver�a
de: nos filmes em que nao

SI:: defronta com o Mínistério

Cafê Bed sch
Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-SC,

Não se prestam, todavia, os
membros do Ministério Pú
blico a uma posição de 'fra
queza, de esquecimento da
ítima e da sociedade. Não

se desejam, de modo algum,
merecer a censura que certo
Bispo brasileiro fez aos jura
dos de sua cidade: "tanto é
pecado condenar o inocente
como absolver o culpado"!

- recho - como escreveu, de
Dr. Ruy Rebello Pinho, Co
ordenador da Revista de 'I'rí
buna in Tribuna da Justi
ça, de São Paulo, 22.10..75,
pág. 3).

GRÃFICA
CONGRESSO

•
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Rá�io Nereu Ramos
BLUMENAU

- PROGRAMAÇÃO DE 2a. A SÁBADO -

7h - Jornal da Manhã (Farley, Santos e AlvarõÕÚveira)
8h - As Mais-mais <Rubens de A1encar)

J Oh - A roleta da sorte (Farley Santos) I

12h - Grande Jornal do AI' (Danilo Gomes e Virgilio Léo�
15h - Discoteca dos bairros (Enéleio Vieira)
17h - Ranchínho da Nereu (Neneco)
01h - Encerramento.

A 'EMISSOR.t\ PRlEFERIDA
1

____

Juizo ddDÍIJ.'eito da Comarca de Gaspar
EDITAL, DE PRAÇA COM O pp"AZOí DE 20 nus

la. e 2a. Praça
Edital de Praça - Extrato (art. 68'7 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. Pracai - dia 4 de novembro do corrente a

no, às 10,00 boras � a quer). mais der;,

Local: Átrio do Fórum sito no 'prédio da Prefeitura Mu
nícípal desta cidade, à Praça Getúlio Vargas.

. Proc.esso: �rocesso de Execução de n? 8/75, movido por
Siderurgtca RIOgrandense S/A contra Gaspar Industria
Metalúrgica Ltda ,

. Bens: Um terreno situado no Lugar Belchior Bairro de
Bela Vista, município de Gaspar, medindo a á,I:eã de 7801

-

m2 (setecentos e oitenta metros quadrados), corrsponden
te aos lotes nOs 6 e 7, fazendo frente em 26,00m Som uma
rua; fundos com 26,00 metros com terras do adquirente, "'!e
um lado em 30,00 metros com o lote n? 8 de propriedadedos transmitentes, e, de outro lado, em 30:00 metros com o

lo�e n? 5
.. pertencente a adquirente, sem benfeitorias, trans

críto 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 Pretti -,Juiz de Direito
Eulina Ladewig Silveira

Escrivã do Civel e anexos

EM GASPAR:

Irmã s Sabei
Rações': Terraplanagem

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

CRIAÇAO DE SUINOS, DAS RACAS DURJOC EJ LANDRACE
Margem Esquerda - Gaspru' - se

,-----�---- -----------'-------

Tes

I
R:EPJ!�SENTAÇÕES E DECORAÇõES

Pavíflex, Carpet, Divisórias,
Lambrís, Forros, Papéis de Paredes.

Mão de obra especializada
Honorato MuJIel' 145 - 3222-45

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

T
FABRIQANTES DO XADREZ "IZA"

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

.

GASPAR - Santa Catarina

ln as' r
D

ne
o PIOiNEIRO EM ESPETO CORRIDO NA REGIÃO

o ambiente mais requintado da cidade
motivo porque já conquistou a

'

preferência de todos.

CIIURRASCARrA TESTONI,

tradição em atendimento e servir bem
Também pudera, é herança do bisavô.

Por tudo iss� e muito mais fizemos questão de afirmar:

CHURRASCARIA TESTONI

(}I melhor espeto corrido da região

.. ' --,-,_
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ESTA,D'O DE SANTA OATARINA
COMUN1CADO DIA CAMA'Rjt\ MUNICiPAL DE GASPAR

, ,

Resultado do Concurso Público para o cargo de Secre
tano, vago no "Quadro de Funcíonários da Câmara Muni
cipa1 de Gaspar" ,

RESUDrADO FINAL
Veda Alvina Beduschi Zili rskí 8,1
Paulo Roberto dos Santos

. 6,2o A sra. Veda Alvina Beduschi Zillnski, aprovada em
primeiro lugar, fica convocada a comparecer no dia 03 de
novembro de 1975, na Secretaria da Câmara Municipal deGaspar às 9,00 horas, para as providências necessárias à
posse no cargo a que prestou concurso,

.

Gaspar, 31 de outubro de 1975
Henrique José dos Santos" Presidente

ESTADO DE SAl TA a.�rrARINA

COMUNICADO DIA OAMARL\. l\lUNlCIPA:L DE GASPAR

Resultado da pl'Ova prática da, Dati ogratia, realizada
dia 30 de outubro de 1975, para o cargo de Secretário Exp.....
cutívo, do "'Quadro de Fun:!iontrios da amara Municipal
de Gaspar" . /'

Paulo Roberj;o dos SantDs 6,3
Veda Alvina Beduschi Ziliruki 8,0
Gaspar, em 30 de outubro de 1975

Henrique José dos Santos
':;''' Presidente

... � , ..

....

Serrando e beneficiando madeira, em
GASPAR, para o Estado e para o Brasil inteiro.
urna das mais m.odernas e

bem montadas madeireiras de Gaspar,
A única preocupada em ofere�er o' melhor aos
seus próprios funcionários, tantos é verdade queestá montando u.m D10d�lnO .

'

mini-estádio' para- a prática de diversas
modalidades esportivas,

I

e

Carimlld deBorra a
Ida.

Fabricação de todo e qualquer
tipo de carimbo de borracha,
Chaveiros e placas indicativa
de aCI''.Í]Íco,

'

Rua XV de Novembro 1300-
ex Postal 95
89100 BLUMENAU-SC,

Rodovia Jorge Lacerda - Km 7 - 'GASl"AR-SC
.

ELE'TROCAR LTD
OFICINA DE ELETRICIDADE

Conserto de Dinamos - Arranques - Alternadores
Instalação elétrica em geral. Todo e qualquer tipo de

eletrodomé,sticos.
Utilize os técnicos da Eletrocar e certifique-se da

. capacidade dêles.
Rua Nereu Ramos 1061 ao lado do Bar Colorrinha

GASPAR - se

Produzida e Engarrafada por:RIENATOlF, DIAS 'Ind . e Com, de AguardenteCaixa Postal 14 - Belchior - 'Gaspar-SC
�"'."t, ...

.................. '"' ... '"' ......... '"' tOt ....... ....

INSTALADORA GASPARENSE
A MAIS COMPLETA EM

EIJF.l'RO DOMÉSTICOS FOGÕES DAS MELHORES
MARCAS, PELOS PREÇOS MAIS

COINVID·ATIVOS,

Busque o seu na

INSTALADORA GASPARENSE
RuaAristiliano Ramos - pertinho da

Prefeitura, em GASPAR,

•
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�m Misterioso
Assombração

Em ltaiaí:
Caso de
Fatos estranhos ocorrem na casa de D. Laura Gonçalves, moradora da

casa 311, da Rede Ferroviária Federal, em Itaípava (Estrada de Brusquer ,

Casada com o Sr. Augusto Gonçalves, 12 filhos, bem relacionada com a vizi

nhança, católica acredita mesmo tratar -se de coisa do demônio. D. Laura E'X

plica:
"Batidas nas portas e janelas de dia e de noite, ruídos estranhos, vozes

. místeriosas, tudo isto ia acontecendo' uma vez ou outra Mas nós não demos

muita importância. Dia 20 deste mes, poréW a colsa mudou. Pedras começa
ram a cair não se sabe de onde. De repente uma pedra rola dentro de casa, a

tinge uma parede, bate na geladeira, numa panela. A gente COfIe expia na.

rua e não vê ninguém. Já faz oito dias que não posso entrar em casa. Es1íOl.l

parando na casa 'da vizinha. Tem 'lindo pessoas de todo lado ver a casa, atê

de São Paulo. Não sei o que vamos fazer. AI polícia esteve aqui e não deu jei
to. O corpo de bombeiros também. Qu ando as pedras aparecem eles saem

correndo" ,

"

preteriu guardar para s' a explícação.As pedras misteriosas continuam caindo na casa de

D. LaUJ'a. Renato Wollike,'Diretor do Colégio 'Estadual Dep.
Niltem Kucker é Professar de Psicologia da Faculdade de

Filosofia esteve na lQ.tCal e diavnosficou: "Trata-se de um

Ienômena PARAPSICOLóGICOI ljerfeitamente explicável".
Pastores de várias tgreias, padres, espírttas, ninguém. eon
seguiu chegar a uma explicacão eomum ,

As cplníões ão as 1 ais divergente e desenccrstradas .

Todos porém concordam num ponta. D. Laura desencadeou

forças mâsterlosas que desafiam a Lei da gravidade,
Pala o sargento atísta, que efetuou uma batida no

local em busca de pos l'veisl margínaís só há 'lJ!!1l'a explica
ção: "isto é coisa do outro mundo",
-

Pe , M!1l'io do Parque Dom Bosco foi até adocaI olhou e

Pe. Elg';dio "H}á mais mâstêrio entr-e o céu e a terra �u

que o homens pudem Imagtnar' .

Válias estltíJ:ias correm na boca. do povo sobre a causa

do fenômeno'. Próximo dali, contam que há 15 anos passa
dos uma moça enforcou-se porque o.paí não r .! permitiu
casar com determinado rapaz. Uma velha nogueira. conser
va até hoje vestígios do epdsédío . Dizem os vizinhos que
quando o vento é muito fort.e ouvem-se lânguidos gemiãos.
Seria a alma da moça que não encontrou paz,

Cavíen diz "est-e fenômeno assim como comecou termi

nará, nós não temos forças Irem puder I ara mctlilicá-lo ou

fazê-lo cessar".

Gasparenses visitaram quarta-feira última o pomar de Iímão Siciliano e o viveím de mudas das Indústrias Reuni

das Jaraguá S .A. na fazenda de Santo Antônio, em Barra Velha.

O ubjetíve da excursã promovida pela ACARESC de Gaspar, através do Projeto- de Frutícultura Tropical, que levou

19 gaspal'"enses ao maícr pcmar d,e Iímâo Siciliano> do Estad o foi mostrar aos plantadores o desenvlovímento das mudas

proveníentes de víveircs fiS�::lJizac}!:s e observar de perto um plantio conduzido dentro dos padJ.'(l�s técnicos.
. "Na opl}....tun:i.dade os participantes puderam ver os viveiros da empresa e também lhes foí explanado todo o proees

S.fJ para a cbtencãe dl:!J lIwd.a3 e enxertia; o que p-ara a materia era desconhecido.

Já no próximo ano a pró; ria empresa terá mudas para ceder

aos plantadores a um custo men or, visto que as atuais estão vín

do de Taquari (RS) e São Paulo, onerando o cu to em função do

transporte.
Laurentino já está cedendo mudas em. pequena escala nsra

os plantios que e�ão sendo �ealizados €ste ano; são mudas -cel'
tíficadas e que apresentam vigor e sanidade superior a das mu-

das vindas dos outros Estados . •

O pomar de Limão Sícilmno da empresa foi percorrido pelos

participantes d! excursão do iní cio ao. fim sendo que Iníciaímen
te foram_vistas as operações de preparo de solo e plantio, dando
uma noçao geral sobre o assunto aos visitantes.

Depois cont-inuou-se percorr sndo toda a extensão dos 150 hec
tares já plantados com plantas de diversas idades, o que impres
siono�.muito o� vísítantes. Na ocasião pode-se ver plantas com 2
anos ja produzindo e esperando- se boas safras para o próximo a

no.

Após esta excursão os l? rtíc ipantes tiveram uma noção mais
ampla sobre o plantio do limão si cilíano .

ETAGA o v LE

I ata' ru que - Gas BluDlenaur e-
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