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·Imea�a . às eleições de 78
As eleições parlamentares e de governa

dores, previstas para 1978, poderão ser adia
das por dois anos. A hipótese fui levantada
por um assessor direto. da Presideneia da

RçpÚlbllica e serviu, durante a semana pas
sada, "para suculentas apreciações espe

culações e muitas debates" em Iodais as á
reas politicas,

A. idéia "não é definitiva", mas existem
dois bons argumentos que p-oderão. levar I)

Governo. a adotá-Ia realmente". Primeiro:
propiciar, peja prorrogação até 1980 dos a

tuais mandatos, a realização. de eleições cotn
cidentes em todos os níveis, Segundo (e mais
importante): o. Brasil está vivendo uma

grande crise econômica e, para superá-Ia,
há necessidade de um clh�1::l politico pacríi-
co.

Jurá / s�mulado em 'Itajaf
'Os alunos das 3as, séries da l-a culdade de Direito. de Itajaí realiza

ram nu último. dia 4 de novembro um Jurl Simulado, no. Foruan Ioeal;
que contou com a particil)ação de g;an.:de .l1arte dl;)S �c�dêmico.s de D.i
reito , A eomposíção do. tribunal es ta publíeada na pagina 6 desta edi-

ção,

Fatos· e ·'Versões
FATOS & V'ERSõES é uma Cu'

luna que vive de assuntos, príncí
palmente de Gaspar, Vai buscar os

fatos no campo da. política. As ver

soes ficam por conta do colunista,
cujos leitores concordam ou discor
dam, à sua mar "',ra e capacidade
de interpretação, Não pretendemos

unanimidade de opinião. Não 'pl'e
tendemos ser simpáticos ou anttpá
tícos. Apenas procuramos ínterpre
tar os faros, dentro de versões, à.
luz da verdade. Acima de tudo, o

nosso maior respeito à opinião pú-
blica . J\,'colunaestánapág, 5,

BI umenau

"As providêucias adotadas pelo Govel'�
no para contornar a crise só vão produztr
o peímeiros resultados em 19'17, não. seria

. ZET l!lRconveniente portanto conturbar O' esquema'
de recuperação. econômica pelo desencadeá-
mente de um processo eleitoral que, fatal- ANO I Gaspar - Domingo, 9 de novembro de 1975 _ N° 46

_1_u_e_n_t_e,__Ie_v_at_'_ia__o_NnDB__à__v_i_too_'_·ia__"_, ��������������n-��������*�M�*�@W���c���t��-��·���=�aE�__--m.��

,

e Governo
Em substituição ao �xmo govei'nador Konder Reis, que se encontra

em Brasília, tratando dos altos i: teresses estaduais, eontínua ià fTente
"do governo do Estado, o blumenai.ense Marcos Henrique Buechler . Ao
assumir o cargo, o vice governador disse que o fazia leal aos mais te

gítímos interesses do povo catariner.se e ccntando com a colaboração
'

desse mesmo povo, É o Vale em festa,

p j I
Pclariza as atençês da opinião pública Itajaíense a notícia (la Io

ealízaçâo do portn pesqueira em Ita [aí. Este assunto está na pág . 6
D

Lilian, a beleza

br-usq e se

Vereadores não querem novos taxis em Gaspar
Os vereadores Celso Hu- da concessão de autorizar-âo

bel', Henrique Desehamps e para funcionamento de t10'
Flávio. Heíníg manifestaram- '\'OS táxis em Gaspar. Este
se na última reunião da Câ- assunto está mobilizando a

mara Municipal de GaSi1l21', opinião. pública gasparense,
uo sentido. de enviar corres- mvidindo.-a inclusive, Leia na
pendência ao prefeito muni- página 12,
,c:ipal, solicitando. a sustação

odo ia Orusque
Uma unte f i

Vida Ramo
Incendiad

Alguns motoristas, presumivelmente descontentes com

(J precário estado de conservação de uma ponte de madeira
, situada ao longo da rodovia estadual que liga Brusque-ví
dal Ramos, resolveram íncendíá-Ia. Detalhes sobre este es

tranho Incêndio estão na págír;a 3,

TorneioGozetocíoVale
,

Nos primeiros dias do mes
de dezembro, já corno parte
das comemorações alusivas
ao primeiro aniversário da
Gazeta do Vale, este semaná
l'io estará patrocinando 11Ui

grandioso torneio de Futebol
de Salão. em Gaspar. Estarã»

particípando todas a repaeti
ções públicas da cidade. as

escolas, o comércio e a in"
dústría. Aos vencedores se

tão oferecidos troféus e meda
lhas, numa verdadeira festa
de confratemízaçâo.

"

A primeira página
desta edição da Gazeta
do Vale está enreitad t
com a presença de Li
lian Heiníg, Miss Brus
que 1975., Exemplar fun
cíonária da Prefeitura
Municipal de Brusque,
Lilian aparece como UIl.i
dos principais cartões
de visita do Berco da
Fiação Catarinense.

AI a ca mal a �om ada
Em nossa última edição publicamos uma ampla renor

tagem intitulada "UM MISTERIOSO CASO DE ASSOM
BRAÇÃO". Obteve ampla repercussãn e temos recebido i
números telefonemas e cartas sotícítando mais ínformacões
a respeito do assunto Não otstante os trabalhos realizados
alí por médiuns e €spíritas os Ienômenos continuam ocor
rendo e sempre commaior ínten: ..idade, Os móveis deslocam
se do lugar, a vassoura varre a c sa sózinha. os guarda-rou
pas abrem e fecham a porta, os (luadl'cs balançam na paro
de, e as pedra continuam aparecendo dentro das zavetas

,
� ,

nas panelas, no bule do cafe e tudo sem causa aparente.
A misteriosa casa de D. Laura continua desafiando a

.

imaginação lógica e a ordem natural das coisas.
Para que os leitores po sam cíentttícar-se do fato nós

informamos o endereço de D. Laura: Rede Ferroviária Fe
deral, casa 311, Itaipava (Estrada de Brusque) Itajaí.
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TURESC
A Gazeta do Vale recebeu da Turesc um farto

material, o mesmo que foi distribuído no Congresso
da ASTA, que se realizou no R'o de Janeiro. Vale
ressaltar a, perfeição dos trabalhos realizados no to
cante a fotografias que.estampam os pontos turísti
.COSI de maior destaque em nosso Estado. Nesta opor
tunidade a Gazeta se congratula com o Diretor de

�lanejamento da Asta, Cyrr, Gevaerd, pelo magní
fICO trabalho que' vem desenvolvendo à testa claque-

�le tão importante órgão governamental.

Recital ó violão e canto
.

No último dia 31 de outubro a Sociedade Alvora
da de Gaspar foi palco de um memorável Rechal de
Violão e Canto, promovido pelo Departamento de
Extensão Cultural da UFSC. Na oportunidade a a

presentação de Violão esteve a cargo do professor
Joel José de Souza e dó menino Eládio José de Sou
za, de apenas 11 anos. A este recital compareceram
aproximadamente 500 pessoas. A parte de Canto es

teve a cargo de D. Eulina Ladewig Silveira.
Na apresentação de violão destacou-se a inter

pretação de "Alvorada", original para Violão; Mi
nueto de Sol Bourée, de Bach; Berceuse de Brahms.
O garoto Eládio de Souza apresentou sozinho uma pe-.1.

ça original para violão "A Caravana Passa" «iotíva-
da na cultura árabe.

Na parte de canto registrou-se ainda a apresenta
ção de músicas populares estilo seresta, magistral
mente interpretadas por D. Eulina Ladewig. Tam
bém na oportunidade apresentou-se o Coral de Gas

par, sob a regência do Maestro Egon Bohn e a Ban-
. da Musical São Pedro.

Juiz ladrão
Fpolís. - o deputado Gen "veemente protesto" pela a-

til BeHani manifestou flE)il 1uação do juiz LUIz Carlos
Felíx no jogo do Figueirense
da. Capital com o Atlético Mi
neiro, no estádio do Mineirão.
Referindo-se ao pênalti .nar
cado ao final da partida, con
tra o representante catart
nense, o parlamentar disse
de sua "índígnamento e re

volta contra um ato escabro·
so, atentatório a quaisquer
princípios <de moralâdade e

justiça de que foi vítima 0

representante de Santa Cata
rina na C0pa Brasil" .

EXPEDIENTE
.

GAZErfA DO VALE
Diretores

Danilo Gomes > Nagib
Barbieri

Deptn. Comercial
Silvio Rangel Figueiredo

Blumenau: Rua Itajai, 1691
Fone 22-1457.

�tajaí: Sidney Sehaed dos'
:-' Santos

Brúsqüe: Celso Teixeira \.

. Colaboradores
B'n' PedF(i)' MadaJena,
Moac� Galiane;
Luiz Fernando PoUi e

·Endereço:
Gaspa,n-rua AristiUªno·
Ramas; 23 _·C»t. P-osta173

Em Itatai: R�a

I·
Hercilio tuz, - Gql. (lo Om'o

I'
CGe - 8?1-0r'19,'),6io'mq1 �4�

P<ro;pr.iedaqe d!l)i�n}Pt'esa
Edloora Gazeta de Valê.

Do
,

Alvorada
-

o novo presidente da Soe. Alvorada e� Gaspar
acaba de receber sígnífíeatíva. correspondencla ort-

unda do Departamento de Extensão Cultural d�
UFSC, expressando o reconhecimento daquele De

partamento de Extensão Cultural, pela oferta do sa

lão da Sociedade, para a realização do Recital de

Violão e Canto, organizado pelo professor José Joel

de Souza.

Sem 'dúvida algumif'essa é uma das primeiras
grandes conquistas do DF. Valmor Beduschí, na pre
sídência do tradicional clube.

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

Autolnoveis
1 CORCEL - CUPE AZUL .. ., ..

1 DKW-BEGE .

1 FUSCA MARROM .. .. .. .. , ,,_,_ .

71
68
75

CONSULTE

PEDRO Z.UCHI
Rua José Beduschi, 273 - F'one 32-22-70 - Gaspar.se

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

OÜ'�CA DE, BRUSQUE
,

EDITAL DE SORTEIO DE JURADOS
o Do�tor El!o(Luiz Dadam, -Iuíz de Direjto da Comarca
d� Brusque, Estado de Sa.."'1ta Catarina, na forma da
lei, etc. , .

.

.

f.

FAZ SABER que, de conformidade com o que dispõe o

artIgo. 68, da Reso,h�ção 1/70 de 02 de dezembro de ·1970
e��edIda :pe.lo_ Egrégio T�tblu::..ar de Justiça do Estado (CÓ: .

digo. de DiVIsa0 e Organização ludiciárias do Estado) < >

no- dia treze (13) de novembro do corrente ano às
' que

(11,00>. ��ras, na Sala das Aud5.ências deste iüiz on!.� ..

d
-

no EdlfICIO do \Fbrum "Doutor Pedro Alexanrí
.

o, SpI u� �
d 1\'iI' 1)", rmo ereu'a
e J.Y.leu.O ,.proceder-se-a ao sorteio dos vinte e um (21) ];rados ElfetIvos e 10 Jurados Suplentes que de

_.
. �-

o. _ ,verao servir
na pnmeira sessao extraordinária do Tribunal d J'

.

ta Comarca, a reaLizar-se no mes dezembro de
. o UrI des

no E par h
o corrente a-

o , .ra que c egue ao conhecimento,de tod .

passar o presente edital, que será publicado
os, �N.d_el

no lugar de costume, na forma da lei Dado
com a aflxaçao

ta cidade é Comarca de Brusque, aos �inco (:)P�ssado nes

de novembro d� ano de mil.
as do rnes

(1975). Eu, Armando> Luiz ����entos e �e!enta e CinC0

datilografei é súbsereve.'
�. �1, ES�:lvao do Crime o

E1ló_i�I;.�_Dác!� .::: JulZ_�pil'ei!o , -

,

.
"SCA.TA".

O PRIMEIRO NOME. EM·Ç-ARTAZ;. NO ESTA'DO
Rua Itaj,a:' �,6'_1. r: T�i.,·�2-i�57 - Bl�rMna'u

-- Painéis - Cartazes em Santã Caiar�a

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



Doming,o, 09/11/75 GA�ETA DO VALE Págin'a l
,---------------------------------------

COMUNICANDO

Rede unicipal de Eos 'no
Encerrou Ma iculas

Festa das Vocações
Sacerdotais e Rei igiosas

Com esta mensagem "Os

Padres de amanhã estão mo

rando em sua casa hoje', a
..

direção do Convento Sagrado
Coração de Jesus, de Erus

que está dirigindo .um convi

te a população brusquense
para sua tradicional festa

das vocações sacerdotais, e

religiosas, a realizar-se nos

dias 15 e 16 do corrente mes,

portanto, semana vindoura.

Com um programa religioso
e popular as festividades tem
inicio as 19 horas do dia 15,
com missa e novena na Cape
la do <;i)lpvento, sendo prumo

v

tores noveneiros os cursilhis

tas, seguido após dos festejos
externos. Domingo a mesma

programação constando ele

missa festiva e �m ação de

�1raça aos festeiros. Desta

forma haverá muitas atra

ções populares, além de inú
slca ao vivo, com o exceíeate
Conjunto Show 7 de nossa

cidade. Assim, Pe. Nelson

Westrupp, diretor do Con

vento dirige o seu apelo e

convite aos brusquenses pa
ra uma participação ativa

para colaborarem �om as o

bras das vocações.

Verdadeiro ato de vandalísmo foi praeícado em dias

antecedentes ao Dia de Finados, no cemitério católico de

Brusque . Com a remoção dos restos ,:,?rtais para o Parque
.

da Saudade, uma sepultura foi violada várias vezes. Il� 6

anos aproximadamente foi sepultado um andarilho e com

ele alguns dos seus objetos constando de um violão, um rá

dio portátil e um relógio de pulso. Dentre a ação avassala

dera de abertura dos túmulos, também o deste inditoso ci.

dadão sofreu a mesma operação. Mas, os vândalos aprovei
tando-se do fato, roubaram os objetos. Um verdadeiro caso

de po1!icià. Mas infelizmente nns tempos presentes ainda

acontecem casos assim que depõem contra os bons princí-:
pios cristãos e humanos, condenado por boa parte dos brus

quenses . O sepulcro do andarilho ficou aberto vários dias e

diariamente centenas e centenas de pessoas dârigiam-se ao

cemitério paI'a vê-lo, já que a urna funerária estava aberta

e seu estado, apesar dos 6 anos sepultado ainda se conser

vava sólido. POI.' determinação elo Pe. Henrique, Vigál'io,
foi fechado à barro o sepulcro, pois das vezes anteriores

com carneira e cimentado fôra �iolado sendo destruido.
.j

(:ELSO T�IXEIRA

Encenada a matrícula para o ano letivo de 1976 na ce

de de ensino municipal, os números atíngíram a 1.183. A

informação é do professor Joel Geraldo Valle, diretor do De

partamento de Educação e Cultura. Afirmou ainda a :rere,

<oofida auroridmde, que nevas matrículas �Ó serão aceitas a.

partir de fevereiro do próximo ano, quando do reíníeío das
•

aulas, nos próprios estabelecimentos de ensino, devendo se

registrar na oportunidade um pequeno aeréseimo ao nú
mero já alcançado.

Mais uma vez Brusque se

diará as finais: do; campro
nato catartnense de voleibol

masculino, a partir do dia 13
do corrente na semana pró
xima. Os jogos serão dispu
tados no Ginásio de Esportes
Gov. Ivo Silveira, da SE.

Bandeirante, com abertura à
noite de treze do corrente
com estes jogos: Vasto Verde
(Blumenau x Sadia (Concôr
dia), A. n. I. E _E. (Fpclis .} x
Juventu. (Rio do Sul), S.E.
�andeirante (Brusque) x S.
R. Chapecoense 'Chapecé) .

No dia 14 com início as 18
horas, o eamet de jogos é es

te: A.D.I.E.E. x Chapec=en

masculi O
Sé; Juventus x Sadia; e Ban
deirante x Vasto Verde; no

dia 15, sábado, as 18 heras,
Vasto Verde x Juventus. Sa
dia x Chapecoense ; e Ban
deirante x A. D . I. E . E. e do
mingo dia 16, as 8,30 horas,
Juventus x Chapecoense; II.
Verde x A.D.I.E.E., Ban
deírante x Sadia.

Um detalhe sábado dia J 5,
por ser feriado, haverá uma

rodada com início as 8,30 ho
ras da manhã constante das

seguintes partidas: Sadia x
A .D.I.E.E.: Chapeeoense x
Vasto Verde: e Bandeirante
x Juventus.

ASSAC Encerra Ano
com u rn Concerto
A Associação Artístico-Cultural de Brusque encerrará

suas atividades culturais neste ano de 75, na noite de 14, do
<

corrente com a realízacão de um concerto no Auditório- da
Prefeitura _ O programa constará de obras de 1 rIozart, Bee
trioven, Brahms e Vila Lobos, executadas pe o violonista
Walter Jos:é lEoerner e o prOfeEE'OT e píantsta Jorge Hart
ke. Desta forma a culta platéia brusquense e tará presti
giando o encerramento da temporada art.stíca promoeío-
n al da Assao .

•

a Ro ovia 8rusque - Vida Ramos u
Uma ponte de madeira na

rodovia Brusque-Vidal Ra

mos por estaI' em precárias
eondícões de tráfego, foi in

cendi;da há alguns dias llas·
sado . O fato chegou ao co

uhecimento· da reportagem,
através de informações fide

dignas, uma vez, que os usuá

dos, principalmente motorís

tas apelaram várias vezes aos

setores competentes para as

providências de um reparo
ou construção de uma nova,

possibilitando fácil movimen
tação dos veículos automoto
res. Diante do pouco descaso
e desinteresse de quem deve
ria zelar pela boa conserva

ção' aconteceu o pior. A pon
te foi incendiada. Uma ponte
de madeira, com vão de aprn-

, ontp foi incend;
ximadamente de 9 a 10 me

tros de comprimento na cita
da rodovia, na erra do Pia
va . Com a destruição da pon
te o trânsito para carros pe
sado tornou e Inrpraticá
vel, pois não ireune condicões
de passagem, Assim, inclusi
ve o ônibus dliárim Brusque
Vida] Bame 1 leva eus pas
sageiros até 1 cal e i!ati

partem eles em caronas e.xn

veículos menores ou então, a
opção mais difícil, U' a pé- até
o centre da cidade de '-dal
Ramos num percurso de ., a
8 quilômetro . l}aí o a .ll

que fazem os usuário da roo

devia para que os setore res

pensáveis tomem as pm'
llênc.ias que o ca o requer 04.\

máxima urgência,
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BLUMENAU
- PROGRAMAÇÃO tiE 2a, A SÁBADO -

7h - Jornal da Manhã (Farley Santos e Alvaro Oliveira)
8h - As Mais-mais (Rubens de Alencar)
lOh - A roleta da sorte (Farley Santos)

" . ,12h - Grande Jornal do Al' (Danilo Gomes e VlrgIllO Léo)
15h - Discoteca dos bairros (Edélcío Vieira)
17h - Ranchinho da Nereu (Neneco) , ..

Olh - Encerramentõ.
A EMISSORA PRlEFERIDA

IVAL'DO
R,EPRESENTAçõES E DECORAÇõES

Pavifiex, Carpet, Divisórias,
Lambrís, Forros, Papéis de Paredes,

Mão de obra especializada
Honorato Muller 145 - 3222-45

Com Aldo Pereira _.Gaspar-Se\

,

Rá�io Nereu Ram s

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

R LTDA.

Carimbos deBorracha

ELE
OFICINA DE ELETRICIDADE

Conserto de Dínamos - Arranques - Alternadores
Inst.alação elétrica em geral. Todo e qualquer tipo 'de

eletredcmâstleos. l'

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

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

............. w� vw , ..."..,...... ...

r

'OI
DiE IVO CARLOS DUARTE

Reportagens, casamentos, Fotos para
carteira de identidade, inclusive prepara toda
documentação para obtenção de
carteira de identidade, 1(

O melhor atendimento.
FO'!'O MARY

Rua Arístilíanu Ramos - GASPAR-SC

..... '"''"'

..

Ia

I

..'"'ft

�., ..

'"' ....... �.._'"''"' ...

BAR DO NINO
"

PONTO DE F-!'-JCONTRO DE AMIGOS

Rua Itajaí, n°. 610 - Gaspar - �C.
� ......� .. '"' ... "" ...

�'"'.�� .......... ...

" ... ""'-.

spa-ansaEspecializada em Confecções, Annalinhos em geral, calçados e jóias.Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor
ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSIE DE PEDRO zucm
Rua Ind , José Beduschi 273 - fone 32-22-70 GASPAR - Santa Catarina
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MULTAS MUNICIPAIS
o Supremo Tribunal Féde·

ral declarou inconstitucional
a sobretaxa cobrada peJa Pt'C
feitura Municipal de Belo
Horizonte, que vem multan
do em 1% sobre o valor do
Imóvel o proprietário que dei ..
xe de construir passeio pú-

continue no governo. O que
tem feito a A.rena de Gaspar
no sentido de encaminhar o

partido à vitória eleitoral do
ano que vem? O silêncio do
novato presidente dessa a

gremiação política é o prí
meíro passo derrotista da Ion
ga jornada que culminará em

novembro de 1976. Os des
mandos do atual chefe do e

xecutivo poderão ajudar a

Arena, mas que se mexam os

arenistas enquanto é tempo.
HORARIO INCERTO
Concessionária 'de transpor

tes coletivos na cidade de
Gaspar, à Verde Vale, encon
tra dificuldades de obedecer
aos horários pré-estabeleci
(los. Trabalhadores e estu
dantes, por diversas vezes,
recorrem ao semanário. on

de depositam o seu protesto,
que ora transferímos aos I,l'O
prletáríos da Concessionária.
cujo espírito comunitário é
rcconhecído pela nossa gen
te. Basta que se responsabili
zem motoristas e fiscais para
solução do problema,

SUB-UEIGENDA
Do jeito que a Aren;, vai,

a opinião pública gasparense
concorda que o partido não
terá condições de concorrer

vitoriosamente com o �I.nR,
atual detentor do poder ad
nunistratívo. Até o Chete do

[rodeI' Executivo, que não tem
condições de pagar as pro
messas de sua última campa
nha po:J�,tif!a, progno-fica
que o seu partido vencerá as

eleições do ano que vem com

uma margem míruma de 500
votos. De momento, a Are

na, não tem condições ete
umao . É preciso dividi-Ia,
para que se some votos. Res
ta ao partido o recurso da
sub-legenda, para enfrentar
o bem montado esquema �;

medebista, vitorioso nas úl
timas eleições para o executí
vo e legislativo. Mas. mesm fi

assim, não será fácil, ao [o
vem e inexperiente presiden
te arenista vencer- o habili
doso comandante do partldo,
sr . Henrique Deschamps, que
tudo fará pa�a que o T\'IDB

bííco ou não construa muro

divisório. A justiça tarda,
mas não falha. Não pode a

municipalidade confundir a

exigência de multas e de im

postos, com atos abusivos, o

ra condenados.

..

OOMUNICAÇAO
Vivemos em tempo de eomunícação . O desenvolvimen

to tecnológico transformou o mundo em uma aldeia gro
bal, onde os fatos ocorridos são imediatamente conheciaos
de todos através do rádio, da Televisão, satélites, jornais,
etc. Sob es�a inspiração .naseeu a Dicesc, uma empresa do
governo estadual, com altos objetivos no campo da informa
ção. O resto é assunto para oposição, que não é governo
neste Estado, e cuja experiência em alguns municípios tem.
sido lamentável.

ÇORR;BNITE úNICA
Em recente pronuncíamen

to o 1\'. fnistro elas Comunica
ções, 'tuandt de Oliveira,
-ennsiderou sua política de
radiofusão (Rádio e TV) di
nâmica e voltada para ofere
cer novas opções de estações
de televisão para o grande

público, evitando o que seus

especialistas chamam de uma

"única corrente cultural", e

eXI>iicou "que o monopólio
tanto de canais para um só
grupo, como de audiência, i:
altamente prejudicial".

DE TAPUME
Defronte o Alvorada, que mer�&.e tópico nesta edi- estão caindo ... Entre o meio fio e o tapume de madeira

ção, há um paredão de madeira que esconde a terra depo- caído aos pedaços, não há espaço para os-transeuntes. Uma
sitada por veículos públicos, em área particular. Diante de tabuleta, há mais de um ano anuncia o empreendimento:
uma lei falha, aprovada pela Câmara de Vereadores, o pre- Tourist Schneider Hotel, de propriedade do atual preíeitofeito da cidade utilizou máquinas e serviços. Até o chão, emedebista de Gaspar. Nessa esquina a vida está por umde argila vermelha, enrubesceu de vergonha. " e as tábuas meio fio, .. quem duvidar faça o teste São Tomé.

DíVrpAS DA PREFEITURA BANHO DE TINTA
Postado à entrada da cidade, o imenso casarão que a

briga a Sociedade Alvorada é fruto da união dos bons gas
parenses. Local de festas, de "cebut' de mocinhas bem
formadas, de monumentais arresta-pés, também julga e ab
solve em tempo de júri, e'ege e derrota candidatos, ponto
de encontro de gente bem ela cidade, reclama um banho de
tinta em nome do "socíety' gasparense que "pinta" nesse
clube. Ladeando o pátio esburacado, um muro em ruína
emoldura uma calçada semi-acabada. Vamos pôr em prática o provérbio, "ano novo, roupa nova", nesta 'Alvorada de
um novo Presidente.

Quais as dívidas da Prefeitura Municípal de Gaspar?
Onde foi aplicada a arrecadação do município? Onde bus
cas recursos para desapropriações que obedecem unicamen
.te aos (!lapri.chos pessoais do administrador, em detrimento
das obras de interesse da coletividade? As máquinas e re-

cursos da Prefeitura vem sendo empregados em atividades

do conhecimento da Oâmara de Vereadores? Estas respos

tas precisam ser fornecidas a opinião pública gasparense ,

TIJOLOS REFRATÁRIOS,
ESPECIAIS PARA FOGO. A MAIOR RESERVA DE MATÉRIA PRIMA D.A

Barracão
REGIÃO.

Gaspar - se_
�,AV�'�·�V_�.�__V�'__"�'__·���*�*-*�.�u�* �*�v__���* ��--�-- ��u���*_��.����.���u_.����*_�._*��.__u ��.�_

PRESENTES

RROJOARIA [ �lICA [RNfSTO
II

Compre malhas e tecidos em quilo
Confecções sobre. medida

Roupas Imanti .

Rua Aristilíano Ramos, 108
pertínho do Alvorada - se

Allianças - Relógios - Anéis - Brincos -

Cristais - Óculos - Pratarlas
O melhor preço é com Ernesto Alfonso Schramm

Rua Aristiliano Ramos, 522 - Gaspar-Se

f

,I

II
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. JUR! SI/\t\UlADO NA
FACULDADE DE DIREITO

OS alunos d�IS terceiras séries da Fa
culdade de Direito de Itajaí realizaram um

JURI SIMULADO no último dia 4, no edi
ficío elo Forum local.

O 'Tribunal do Juri foj assim compus'

I

MARllDA APRESENTA.
.RELATÓRIO

A Presidente do GEAAL, Grêmio Es

tudantil Aíceu Amoroso Lima apresentou
relatório das atividades desenvoLvidas du

rante a sua gestão, no período 741/75.
Sob a sua direção o grêmio realizou

um grandioso trabalho envolvendo os �lu
nos do colégio, professores e comunída
de,

O torneio inter-séries, a preparação
dos atletas para a OLEI, a realização da

festa dos estudantes, a organização da fes

ta do dia dos uiofessores, o baile da rai
nha do co!!égio,� a participação no FEC tu
do isto consta das atividades desenvolvi
das pelo GEI.ALL durante o ano que pas-
sou.

.

Marilda pelo seu trabaho, dedicação,
entusiasmo e liderança é um exemplo a

ser seguido.

to:
Juiz: Manoel Roberto da Silva
Promotor: Hamilton José Córdova
Assistente: Antonio MOl'ais
Defesa: F[-ncisco. Campos, Martnês

Cechinel, J<)sé Carlos Machado
Escrlvâo: Renato Tadeu Rodolfo
Oficial de Justica: Vara Vieira e Pau

lo Rioh�rto WoH,e
�

O Conselho de Senjença foi sorteado
entre <JS alunos presentes.

A def�a não se saiu muito bem e am

bos os l'�US foram condenados. O ensaio
valeu..

PORTO PESQUEílRO
A notícia mais auspiciosa para Itajaí, estampada nas

manchetes dos jornais foi a localização em nossa cidade
do porto pesqueiro. Para o Dr, Maurílio Borges, deãegado
regional ca SUDEPE Q Porto Pesqueiro é um comp'exo
industrial eriado-para facilitar a indústria pesqueira, seja
no aspecto de descarga do pescado, no armazenamento ou

na sua comercialização.
PORmo 'DE S, FRANCllSCO

A importância primordial
que tem sobretudo para o

Norte catarinense o vízlnbn
Porto de São Francisco de

Sul, está na ordem do dia.
A imprensa catarinensc de

le se ocupa quase que diaría
mente em conotação aos pro
nuncíamentos governamen-

tais em relação
Po�'to,

-
ao referido

"Gazeta do Vale" recebeu
a visita do deputado Octací
rio Pedro Ramos que, cJT!os"
(�ú. manteve elucidativa pa ..

lestra acerca do problema por
tuária ventilado também na

Assembléia Legislativa do E's.
todo .

TAMBOR TRIBAL
Soou mais alto o tambor de guerra da tribo "emissora",

em respostas 'aos ataques dos "mensageiros", Prevalece o

jogo de. palavras, os neologismos entre "aspas" na Luta de
interesses das duas grandes tribos reoresentatívas da'

..

al-
'deia global,". O "emissor" acusa, o "rr{ensageiro" de cons

purcar as suas declarações verdadeiras, as suas intencões
corretas. O "Jornal de Santa Catarina" e "A NAÇÃO" re

petem '0 "O Globo" x "Diários Associados", revivendo a

guerra do "Jornal do Brasil x O Globo", do Ri0 de Janeiro ..
Entre "os modernos pelos comunícantes", sempre:
houve dissidência. Os índios utilizam os instrumentos R{)S

seu alcance, Tambores, fleehas. etc .. , e o "Grito". Essa
novela vai continuar, cada um se defendendo como pode,
com os modernos recursos dos meios comunicantes.

PREFEITURA E
SANEARP FIRMAM
CONTRATO,
Itajaí será a primeira cída

de do Estado a realázar cam
panha destinada a elimina
ção de mosquitos e moscas.

Neste sentido o Chefe do
Fxecutivo Municipal firmou
convênio com a firma e"pe
cialiaada SANEARP - de
Curitiba aue realizará o tra
balho de Únunização da cída
de pejo método direto de com
bate aos agentes poluentes.

,DOM

I

'DG�mgJ, 091tll1i_
_# - _.

-

o Diretório, _AçadêqücQ
Henrique da Sil.va Fontês, fl�
Faculdade de Direito de '[taJar
lançou. a primeira ediçã? �o
jornal A FOLHA UNIVE,R�I-
TARJA.
As nessas congratulações

ao Presidente Aldiel e a sua

equipe de trabalho. O !'ef{�:
tido Jornal, muito está pl'O
metendo em termos de dívul

gação de assuntos universítá-
J ...05, (Somente uníversítáríot)

lEI CHICO WIPPEl
SERÃ APliCADA

Sob a presidência .do sr .

Antônio VanolJ.i Jr. e con

tando com a presença do 31'.

Prefeito Municipal GS moto
I istas de carros de aluguel
estiveram reunidos no últí
mo dia 4 objetivando acertar
os detalhes para a efetiva u

tilização do taxímetro '}los
carros de praça, Houve am
consenso geral e um prazo
foi estipulado para a coloca
ção dos aparelhes.
A partir do dia 20 de de

zembro do corrente ano. da
ta da inauguração da Nova
Rodoviária, os táxis passa
ram a circular usando o ta
xímetro.
AFONSO

o aeontceimento mais Impnrtente na cidade foi a vi
sita Pastoral de S. Excia.. n�m Afonso Niehues às Paró
quias de Itajaí: SSmo. Sacramento, Sãs- JoãO' Bosco São
Joân Batista € Nossa Senhora de Lourdes

�

O 1\ rcebispo Metl'Opolitano incluiu no ro,teiro< de visitas
os príneípaís estabelecimentos escolares da cidade, clubes
de serviços, prefeitura munícápal e palestra para OiS eursí
Ihístas, Equípístas e Encontlisiss,'

IGREJA DE SÃO PItORO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 hor�s

Domângo- às 7, 9 e' 18,30 horas
ii

... -.:. ...... ..
.............. ,- ........ ",,* ........

'"

fálb,r;ca de Esquadrias e

·t�ó\Jeis de ferro
Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 - Gaspar-SC

I

I
U'1 NOME

E.',l CARTAZ
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Apartirde agora aCaixaEconômica doEstado de anta
CatarinaS.A. também vaifazerparte destapaisagem.

A Caixa Econômica do Estado de Santa
Catarina S{_ .esiá abrindo as

portas de suaagência em Blumenau
a Rua J 5 de . 'ovembro no, 145,

Agora, os b menauenses também podem
contar com os bons

serviços que e Caixa oferece:
empréstimo populares, depósitos
a prazo fixo, financiamento
por hipoteca simples
financiarnento para a ompra da casa

própria pelo sistema SFH e

Caderneta é.e Poupança - com

dupla garantia do governo
Federal e Estadual,
Caixa Econômica do Estado de
Santa Catarina, um Banco de Poupança
e Empréstimo.

� CaíxaBconõmica do
_ �

Elsta.ào de Santa.CatarinaSA.

-:

Estórias tajaí
(JOBRA.l.Vj

Ü'
UBico do Papagaio" possui em seu in teria!' urna ca

verna, na qual somente se tem acesso quando na maré
baixa.

Esta caverna, justifica sua existência pela própria for,

macão rochosa que a contém.
-

Quem sabe, o bico do papagaio, não é uma forruação
e sim um monumento simbolizando uma ave qualquer, o

qual teria a finalidade de indicar várias coisas, como, por

exemplo. um local de caça abundante, ou talvez, para indí
car a própria caverna, ou ainda, uma regíão que oferece se

diversos abrigos, já que o suposto papagaio estaria repr -

sentapdo urna ave sobre seu ninho.

Isto nos leva a pensar na possibilidade de exístír na

caverna situada sob,o "Bico do Papagaio' algo' valioso, 011

alguma indicação preciosa aos 110SS0S ances traís. ..

cal, onde grandes coisas se

fez, um dia al�uém talhará
o rosto do Salvador.

gre , mas o faro é que hoje
lá e tá uma betí ima face le
Cri to, como que velando pe
lo usuárío de no s circt;-'
lates.

uma das árvores existen

íes na praça da Igreja da I

maculada Conceição, p,róxima
ao ponto de ônibus, existe um

resto de Cristo esculpido nu..

ma da árvores .

Contou-me certa vez. um u ..

suário dos circulares que a

quele Cristo havia sido escul

pido em razão de uma proíc ..

cia feita por um dos antigos
vigários, que naquele local

praticou grandes milagres
Disse o sacerdote: Neste Io-

Se houve a profecia, não
se sabe, como também, igno
ra-se a veracidade dos mila

Comenta-se que na desembocadura do rio Itajaí-Açú,
onde foi a pique, recentemente, um navio, existem, no eX,a
to local do naufrágio, restos de outra embarcação, naufra
sada cerca de 120 anos atrás e cujo carregamento se cons

tituía de finíssima por.celana chinesa, encomendada por
abastada famíllia itajaiense.

o comandante, vendo ser tragada pelas águas tão pre
ciosa .carga, amaldiçoou o local, havendo grande temor Dor
parte de alguns pescadores, pois afirmam eles que a maldi..
ção dó "Comandante do Navio da Porcelan ", já afundou
muitas de suas canoas.
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CEVAL agro industrial s ..a.

CAIXA POSTAL 26 89620 CAMPOS NOVOS, SC - BRA�L IBENEFICIANDO SOJA

PARA o BRASIL INTEIRO .

.........

... •• , ... tOt.ftftft ...... ft .........�... ..

AGOR!A LEIA UM CONSELHO DE UMA DONA n·E CASA QUE ENTENDE DAS COISAS: .:

INSTAI.AO'ORA GASPARENSE
A MAIS COMPLETA EM

EI1ETRO DOMÉSTICOS FOGõES DAS MELHlORES
l\iABCAS,·PElJOS PREÇOS MAIS
�CONVID·ATIVOS.

Busque o seu na

INSTALADORA GASPARENSE
Rua Aristiliano Ramos - pertinho da

Prefeitura, em GASPAR.

Pl'od'uzird!a e Engarrafada por:
RlENATOlF. DIASInd. e Com. de Aguardente

Caixa Postal 14 - Belchior - Gaspar-Se

�� .........

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

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

...... vw"''''
ft .......

c- s. DO

Cafê Bedusc:
•

I
.

w......... . _ '"W �,��

Rua Augusto Beduschi 59 - 3�SPAR-Se .

m ----- - mmm ------

I
J

El\'1 GASPAR:

Irmã s S bel
Rações � Temaplanagem

CRIAÇAO DE STJ:C-OS, DAS RA AS DURGC E LANDRACE
Margem Esq;:;.w-da . Gaspar - se

z c
-JiRVICIDAS, INSETI-CIDAS E ADUBOS PARA ARROZ
- SEMENTES CERTIF. DE PASTAGEM, MILHO HIBRIDO E HORTALIÇAS.

COMPLETA LINHA DE REMÉDIO PARA ANIMAIS E PLAlNTAS
CASA DO ZECA

Rua Aristiliano Ramos) pr6ximo a Igrei,a Matriz, ao lado do Foto Mari - GASPAR. Stl. Catarina
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Junta �o Se,rvi�,o Militar �e C�s�ar
A Junta do Serviço Militar S0110;j(a o comparecimentocom. a máxima brevidade possível os cidadãos abaixo rela-

eicnados: '.

Acir Alvaro Soare' AdeJ;;nn r: Lanser; /�.d{lJfo Emillo
Wehml1th; AJn'edo Bucker; Anrênío Carlos Pereira; Antêni't Celso Chiminelli; Armando Cevar MeJloh'm ctto; C;ll":OS
Fernandes Rossi; Carlos José Jl'.ne-es· ('e1<O' de Ci IÍveil'a;
Oesar de OJâveira;, Desvio RI·.mca�Ho: EI.zev:· A..nHwl·i José
Schmrtt: FeJIix K�nc7}{aw :ki; Geraldo RflhHng Meurer
Guiomar SCh1'2mm; Herltndo da Silva; Jackson Muller; Ja
du' de Amorim; José Ag'c tinhc de ()l;,vejl1!�: José Elci.J La
na; Jo é Jaco Reinert ,

Luiz Fernando Poli: - Secret" da J5'[1.1{
, '

Deputados
Verbas

firenisias n�stribcem

para Hr�spue

I
o.a.O.� -.<. ..�I'J. oaeeoo.1 •. Clc.o.c.o.o.e.c.c.tl·��3i!��•.v���oo��. ·�������i�������íl���ooooeoooo�.o""'C eC."'Q'''.''''''.O.OOOOOOOO ec .000."""0 o

�
'. .

i
� C E I�

�H
dfi DE 13 A 16 DE NOVEMBRO �� i

: Convidamos o povo em geral para D, �� a campanha Evangelística a ser
��i

realizada em Gaspar. �

i - ORADORE3 OFICIAIS - I:t Plastor C1izino Bernerdino (Urubicf) fi;j Pr,esbíte,;,o AV�lnd""i (Bom jardim da Serre] I
i

- PROGRAl\1AÇÃO - Ii I- Cânticos ,e MÚSlicas Sacnas E
- Pregação da Palavra de Deus D- Oração pelos Enfermos ��

H
I
00

0;l
§�
HLOCAL - Prexlmldades do Peste de Saúde ia

bem n,o Centro. H
o.,

�� PROMOÇÃO - Assembléia de Deus, D�
�B OBS. Após as Reuniões temos condução para IH os Bairros.

.

q�
�.

�
.oeoo cec • o.o.• .oe.o:.o.o.o.o.o .oeoeo.oeoecee.oeo.oeo .0.0.0. eoeo.o.o.o�.oe-o.o.o.oeo.o.oeoeco�o.o.-��.:.o.�.o�.-eeC.O.oea�O.fleo�.�••oec ecec• .c.a.o.o�.oeo.aec.aéceoeOtlo.c.o.ooc.oeo.a�l)CA.O�o.""

VENHA VER O PODER DE DEUS
EM PLENO SÉCULO XX

GRÃFICA
CONGRESSO

Rua João Pessoa, 155 - Telefone 22-3\258 - B1umenau-SC

Di, ersas entidades brusquenses foram agraciadas com
verbas destacadas por parlamentares arenístas. O Senador
Lenoír Vargas Ferreira, destinou da sua quota pessoal no
Orçamento da União para 1976, referente às subvenções so
ciais, a Importância de CrS 3.000,00 para o Colégio Honórío
Miranda e Cn3 4.000,00 para a Maternídade Cônsul Carlos
Renaux, rf�m total de CrS 7. OOU,OGI. Já o deputado fede
ral Angelino Rosa, igualmente cestacou para o Ambulató
rio Dom Joaquim, ClrS 3.000,00, para o Colégio Honório
Miranda, c-s 3. ooe,oo, para Circulo Bom Samaritano o-s
2.0010,00 e para a Sociedad.e Promoção Social e Cultural P.
Sta. Terezioha CrS 2.000,00, num montante de Ci,:l ...
10.000,00. Do deputado estadual Júao César, fOi destaca
da verba para Associaçã odas Irmãs de Caridade, Instituto
Santa Inês, Ação SociaJ Paroquial de Santa Terezinha e

Colégio Honório Miranda, no va'or de Cr$ .000,00 para cada
entidade, num total de C:(: 2. O�O,OO. Também o deputa ...o
estadual Saturnin0 Dadam destacou uma verba pessoal do
orçamento de 1976, no valor de Cr$ 500,00 para a APAE de
BLusque.

HIPER

Mercado

I

ITAJAI - SC

� ��.� �=-,'___=-_rrs-NO

� .. �
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FABRIOANTES DO XADREZ "IZ.'\"

ex. Postal, 25 - Fones; 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina

Miscelânea
Hoje, estamos de volta. Motivos "rnis", impediram de

apresentarmos nossa coluna / "l'TINA", era uma pessoa es

petacular. Amiga de todos, boa mãe e extremosa. esposa.
Tinha um coração tão grande ele bondade, e por causa des
se mesmo' coração, nos deixou e nestas alt 'as descansa
em paz, num lugar só reservado para os bons. "NII\fA" era
esposa do nosso querido amigo Aurélio Sada. / Os exames
supletivos a nível de 1° e 2° graus, iniciarão no próximo dia
13, desdobrando-se durante os ruas 14, 15 e 16 do corrente
mes. / Figueirense continua fazendo bonito. Elmpatou cem
o Atlétíco Mineiro em 3x3 (Gato Félix, botou a mão no ..

gueírai, perdeu honrosamente no Maracanã para o Amêrí
ca Carioca por 2x1 e quarta última, empatou com o Flu
minense, considerado o melhor time do Brasil no momento
( Nestas altur��, a �ádio Difusora, agora, completamenteu::dependente, ja est� funcionando em suas novas instala
çoe� ..Nova pl:ogramação e novo esquema de trabalho seráa tomea da DIfusora, sob a d:ireç�o de José Ribeiro de Car-

m Gaspar olel e Churrascaria Testoni
o PIONEIRO EM ESPETO CORRIDO NA REGIÃO

O ambiente mais requintado da cidad�
motivo porque já conquistou a

'

preferência de todos.

CHURRASCARIA TESTONI '
,

tradição em atendimento e servir bem
rr:ambém pudera, é herança do bisavô.

Por tudo lssd e muito mais fizemos questão d� afirmar:

CHURRASC-!lRIA TESTONI

O melhor espeto corrido da região

Serrando e benef'íciando madeira, em
GASPAR, pa.ra o Estado e para o Brasil inteiro.
uma das mais modernas e
bem montadas madeireiras de Gaspar.
A ímica.I>r�oCltpad� em oferecer O> melhor aos
seu� proprios funcíonáríos, tantos é verdade queesta montando um moderno
mini-estádio para a peátíca de diversas
modalidades esportivas.

Senaria Dela Vista
Rodovia Jorge Lacerda • Km 7 - GASPAR-SC

(

,

va'ho , / Parabéns aos atletas e Comissão Municipal de Es
portes de Blumenau, que mais uma vez, conquistou (nO 91
os jogos Abertos de Santa Catar!na. Não adianta chorar a
nega tá lá dentro, minha "genv.:! / P'refe"ito de B1U1nenan,
Félix 'I'heíss, fez uma palestra sobre "Experiências de Mo
dernização Administrativa no Municiplo de Blumenau", V)
Seminário de Modernzacão Admín'strattve a Nível Muni
c.pa' no Ro de .!"aneiro )' A Lei 2.10'6, aprovada r:a Câma
ra Municípal de Blumenau, deu denom'nação de "Avenida
Presidente Casteo Branco" a nossa conhecida Beira-Rio I
Cerca de 1C barcos da equipe de motonautas de Blumer..a 1,
vão particpar neste domingo, �1. part'r das 9 horas, da 2a.
Etapa do Campeonato Catarinense de Motonáut;:::a _;di
Ç3.0 de 19.5 na cidade c:; Joinvil'e , / Saiba que: HABI
TUDINARI2, quer dizer: habitual. MlNISTRlGULO: Mi
nistro ins.gnlficarite . PALEADO: Sem rundamentc: não
eonvtcente . FTIALISM�): Secr�cão abundante de saliva.,

(saliva).
J

•
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GIRO
GAZETA DO VALE

OI Senador Magal/hães Pinto, Presidente. do Congresso
Nacional, em recente entrevista a jornalistas políticos de
Brasília, a propósito das eleições municipais de 76, confir
mou: "Não tenho dúvidas sobre a vitória da ARENA e te
nho ouvido mesmo declaracões do MDE, reconhecendo es-

ta Vitória" ,

.

o deputado federal Dias
lHenezes, MDB-SP, é e mais
entusiasta partidário de "go
verne de .

coalízação Areno '

1\10R", Falando a dias em
São Paulo, c parlamentar de'
clarou: "O i\'IDB estará dis-

posto a emprestar apeio ao

Presidente Geisel nos progra
mas fundamentais do país,
'mas a crise institucional que
era se observa sé seria supe
rada através de um governo
de c.ialízação".

o senador Leite Chaves, MRB-PR, na semana que pas
sou foi obrigado a ocupar a tribuna do Senado e retificar
pontos antes expostos, relativamente ao papel das Forças
Armadas na vida nacional. É que o senador do Paraná, de
vido a sua pouca experiência parlamentar, em inieliiz apar
te comentando as recentes prisões em São Paulo, disse jus
tamente aquilo que não pretendia, criando enorme males
tar junto às classes armadas, Assim, com o angustiante
discurso da última terça-feira, Leite Chaves deu "o dito pelo
não dito", E salvou o mandato! , , ,

Já o írôrr' '!o líder arenísta
na Câmara ::ederal, deputado
José Bonifácio, acha que com

o pretenso governo de ccali
zão ..

o MDB está querendo
assumir o poder sem fazer
força, isto é, pretende parti-

cípar do governo sem dispu
tal' eleições", Aliás, o depu
tado mi-ieíro comunga do
pensamento daqueles que a

cham que a oposição não foi
a grande vitoriosa em 197t1.

o Governador Konder Reis
já dispõe das verbas necessá
rias 'à pavimentação dos 3-

cessas dos ballIleários litorâ
neos catarinenses à BR-101,
mcluídos no Plano Rodoviário

Na semana-que passou realizou-se em Cerdeims a reu

ntâo prelimínar para a fundação do sub-díretôrio da Arena

naquele bairro. Os organízadores do encontre surpreende
rara-se com a maciça presença de simpatizantes arenistas,
o (:.e os levou a se decidirem pela rápida criação de mais
este núcleo partídárío. Os- trabalhos têm sido desenvolvi
das pele vereador Lourieal Uller .

A existência de alas den
tro da ARENA itajaiense, an
tes de revelar qualquer divi
skmísmo, síntomatíza apenas
o normal jogo de epinj.ões e

lideranças, A escolha de -fu
turos candidatos será a mais
democrática possível: E só

Página 1 t

<EDISON D'AVILA)

Estadual, Brevemente 'serão
iniciadas as obras dos aces

sos de Picarras, Penha, e Por
to Belo àquela rodovia rede
Tal.

não serão escolhidos os que
não representarem parcela
significativa do"Partido em

nossa cidade. Enganam-se .0-;

que pensam que a desunião
e o desinteresse observados
no últím« pleito se repetírão
€m 76.

A Ieealízação de futuro poeto pesqueiro catarínense ge
rou enorme eontrovérsta nos meios peJlí,ticos do Estatlli-,
Uma comissão de deputados trouxe de Brasília a nonicía de
que o DNP� havia se decídido definitivamente pelo porto>
de' Itajaí. Imediatamente muitos tomaram as dores da La
guna, preterida nn case, O úníco que, parece, haverá de fi
cal' mal, seja qual fel' e desenlace, será o Governe Federal.
Embora queira beneficiar Santa Catarina, pois' que a pre
terição de nessa cidade também geraria repercussõe fu
nestas, além de centraríar o resultado dos estudos técnícos
já realízados ,

Os passeies do Clk, 'Walter Pires em sua "proêetária" bicicleta, peles ba,,��Tcs da cidade, têm deixado muita gente a

preensiva, Conjectura-se: será manobra polrtíca eu simples economia de corobustãvel> Há quem diga que o médico es-
taria trabalhando em silêncio, dentro seu partido, e MDE,

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

IVO· PROaST:

Nossa política precisa
Nas últimas eleições ambos os partidos polítícos tiveram �

grande dificuldade em registrar a chapa oficial cem. o nú
mero exigido pela legislação eleitoral. Muitos candidatos a

vereador íoram a.panhados a Iaco Poucos se entusiasmavam
pela tarefa' de represental' e povo no Parlamento _ Municipal.

Os argumentes eram muitos. O maior deles quem sabe, se

ria a falta de estímulo ou recompensa financeira. Agora no

entanto, com a aprovação recente da lei estabelecendo a re

muneração-tdos vereadores-o panorama pode mudar , l\ Câm
ara Municipal de Itajaã é formada por 13 vereadores' sendo
que 9 eleitos pela legenda da ARENA e 4 pele MnB" O atual
presidente Professor IvO' Probst respondeu as perguntas.

que a' Gazeta lhe formulou. .....

Gazeta: Quanto ganha um vereador em Itajaí?
IvO' Prohst: O nosso vereador está recebendo mensal

mente a.quantia de dois mik cruzeiros,
Gazeta: A partir de quando o vereador passou efetiva-

mente a receber seus vencimentos?
.

o

ser valorizada

Sessão �a. Câmara tumultua�a

Ivo Prebst: A' partir de julho de 1975,
Gazeta: Corno é calculado o vencimento dos vereado

res?
Ivo: Os vereadores recebem subsídios equivalentes 3,

2Ü'% dos vencimentos de um Deputado Federal, Há, uma
parte fixa estipulada em Cr$ 1 000 e uma parte variável
correspondente a Cr$ 250,00 por comparecimento as ses,
sões.

Gazeta: 'O Senh.or acha que nas próximas eleições ha
verá dificuldades para os partidos arregimentarem candt
dabts a vereador?

IvO' Probst: Acredito que o desinteresse pela. política,
em termos de uma pessoa aceitar ou não uma candidatura
esta mais relacionada com a valorização da classe polittca'..to que na própria remuneração do vereador. Acho contudo
que haveremos, no próximo pleito de encontrar mais faci
lidades de convencer correligionários nossos a fazerem urna,
opção política submetendo-se ao veredicto popular,

.

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

o parecer do Tribunal de Contas, sua aprovação ou

não em relação às Contas da Prefeitura Municipal, provo
cou' tumulto em a sessão de terça-feira última do Legislati
vo, Vencido o voto do vereador Waídemar Rocha (fatal que
'solicitara mais uma-prorrogação de 14 dias para apreciação
da matéria, as opiniões divel'gÍl'am a tal pQnto· que se che

ga quase à agressões físicas, A primeira votação registrou

em Jaraguá �o Sul
:X4.e, e�. segu�da, 9xl voto ,pela aprovação e conseq��nte
l�plovaçao das C�n�as do Exe,cutrvo Municipal, "Não setrata de uma oposicao ao Prefeito Eugenio Strebe, em quemr�conhecemos probidade dínamísmo e alto cívísmo, masSIm em concordânoía com o parecer do Tribunal de Contas
pa.ra ressalva da honorabilidade administrativa munici
pal",
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GA%ETA DO VALE

Câmara Municipal de Gas�ar
LO�IEAl\'IENTOi DO BlEILA VISTA. - o vereador Celso

Huber apresentou Indicação solicitando providências da
Prefeitura no sentido de exligir dos proprtetártos dos lotea
mentos do Bairro Bela Vista, a desobstrução das valas exis
tentes naqueles Joteamentos, e príncípalmente daqueles Io
callzados no outro lado da estrada de feITo, exigindo tam
bém, que os proprietárlos das terras atingidas pelo db�il"ã.o
executem a respectiva Iímpeza, para dar escoamento as a

guas paradas nos arredores das residências, evttando-se as

sim, epídemias e infestação de mosquitos.

TAXIS - Usando da pa
lavra no horário destinado às
Explicações Pessoais, o Ve
reador Celso Huber solicitou
q.ue o Presidente da Câmara
envi.asse correspondência ao

SI'. Prefeito MuniéipaI, no

sentido de que a concessão de

autorização para funciona
mento de novos táxis seja
sustada, considerando que o

atual número desses veículos
é suficiente, e com a con

cessão indiscriminada de no

vas autcrízações só irá preju
dicar mais ainda esta classe

trabalbadora , Manifest;,.:..t- c

também, o vereador Henrtque
Deschamps, para apoiar o pe
dído <1.0 vereador Celso Hu
ber e para dizer que teve urna

séria discussão eofn o Sr. Pre
íeíto Municillal sobre este as

sunto, já que Sua EiKcclênda
pretende conceder mais au

torízaeões , Manllestou-se, por
último, o vereador Flávio Re
nato Heinig, propondo que as

novas autorízacôes de fundo
namento só fossem concedi
úas daqui dois anos, no mi

nímo.

OOl\'IPETÊNCIA MUNIOIPAL - Através Indic:acão di
rigida ao Sr. Prefeito Municipal, o V€reador Celso Huber
solicita providências urgentes nD acostamento da Rodovia
Ivo Silveira, no trecho da saída da Rua Barão do Rio Bran
co, até o limite do perímetro urbano com Brusque. morrner;
te nas imediações da residência do Sr. Augusto Debortoli,
considerando ser este trecho de competência municipal por
enquadrar-se dentro do perímetro urbano do

;>

micípio de
Oaspar ,

FESTA DE INAUGURA
çÃO - O vereador Henrique
Deschamps falou sobre a tes
ta de inauguração da gara
gem da Empresa de óníbus
Verde Vale, ocorrida no últi
mo final de semana, ocasíã-i
em que foi servido um sucu
lento churrasco às autorida
des e ao DOVO lá . presente.
Manifestou-se também, o ve

reador Celso I:Iuber para con

gratular-se com a Empresa
Viação Verde' .Vale pela festa
de inauguração, dizendo que,
na ocasião, 'Os diretores <la re-

cora

, .

orror-io

ecen O

A segunda série A( do Cu
ll:gio> Honório Mh'3l1da de
Gaspar, na última semana
esteve promovendo um dr,
culo de estudos de conheei- -

mento geral, numa Inicíati
va da professora regente da
quela c1asse, EwIice Catari·
na Schlemper, coadjuvad.l
llela estagiáI'ia Maria GOl'eu
Zimermann.

O círculo de es'tudos, te-�{:
como princiuat tema, "Co'
nhecimento do ristema Ad
m:iniSotl.'ativo Mu nicipal". Na

o]lmiunidade o alunos e$ti-

ferida empresa expuseram os

problemas que tiveram. na ím
plantação dessa linha de ôni
ous. O vereador Celso Huber
:inalizou sua manííestacão.
parabenízando-se com os 'Di�
retores daquela empresa de
ônibus coletivo, querendo
crer que

..

em breve teremos
uma boa 'empresa de ônibus
coietí o em nossa cidade pe
lo espírito de luta demonstra
do pel'os diretores I o afã de
bem servir à comunidade gas
purense" .

Miran
O mu

. , .

icrpro

Mulher arávida trabalhará menos

veran em visita ao Samae.
ao Forum, Prefeitura Muni
cipal e outros órgã s ligaõ.')s
ao sistema Administrativo do

muntclpío de Gaspar. A re

portagem da Gazeta esteve
-rapidamente com s alunes,
quando de su.a visita ao fo
..um e Gaspar. quando' l)�de·
mos :n.otar o p:roftmdo inte·
l'esse por pai'te 'dos alunos.
por es e tipo de estudo, <!UC
adm'.: de tudo prepara-o -pra
ticamellte pal'a a d co 11-

r1itál' futUl'a.

Brasilia (via aérea) - A
pós o sexto mes de gestação,
o. jornada de trabalho da
mulher grávida será red izi
da de oito para seis horas
diárias, segundo estabelece
projeto do Senador Nelson
Carneiro (MDB-RJ), agora a

provado pela Comissão de
Justiça do Senado.
O relator da matéria, Se-

nador Leite Chaves (MOD
C;E> concordou inteiramente
com o argumento do repre
sentante carioca, de que é

preciso cercar de todo ampa
ro legal possível a milher

grávida, a fim de evitar pos
síveis prejuízos para o nas

cíturo, em consequência de
trabalho excessivo no perío
do final da gestação.

Coletiva de artistas
Neste mês de novembro haverá uma Coletiva de _!iJl'te

Plástica de artistas brusquenses , Três nomes bastante co

nhecidos do público brusquense e quiçás dos meios artísti
cos de Santa Oatarína, 'apresentarão nesta coletiva, um e
lenco dos seus mais proeminentes e importantes trabalhos,
com amostragem dos seus quadros. O destaque para os ar
tístas Raynério Kríeger (foto), Lorita que recentemente in
dividual apresentou. sua co1eção na Assembléía Legislativa
e de Dimas Rosa, outro conterrâneo que tem brilhado em

Floríanópclis onde está radicado há alguns ano�. A expo
sição deverá ser inaugurada em 2,0\ de novembrdft será ins
talada no "hall" do Oentro Evangélico Pasto}' �alldresc'ky
à Avenida Monte ORstelo.

mativ
ALGUNS INIMIGOS DA SAÚDE.

Hábitos antâ-higíênlos:
1. FALTA DE MODER,A!ÇÃO - Todo' excesso, ainda

.que de coisas boas c! contra producenlte, assim por ex: o ex

cesso de trabalho r iro ou Intelectual, excesso de exercício,
imoderação no comer e beber e por fim excessos sexuais.

2. FALTA DlEI REGULARIDADE - O funcionamento
do organismo tende a ser rítmico, e interfere com seu Iun
cionarnento normal qU311do há irregularsdade, por ex: na
hera de deitai' e levantar, na hera de tomar l'éleiçEles, na
hora de evacuar, etc.

3. ALIl\/IEi'\TTAÇÃO INCORRETA - Peso excessivo.
1. Falta de suficiente exercrcío físico, descanço e re

creação.
5. HABITO' DE PREOCUPAÇÃO E DO PEs.Sn,nSMO:

E te hábito ínfelízmente bastante comum pode bastar não
somente para tornar infeliz quem o tem, ma fazer-lhe per
de a saúde fisica e mental.

6. HÁBITO ns :NUTRIR' PENSAMENTOS NElGATI
VOS - OIS ciúmes, a inveja, o -pc símâsmo, a desconfiança,
a preocupação constante termina por preiudícar o organís
mo. Ao irar-se sobe a pressão arterial, interrompe a diO'es
tão, produz mudança na círcnlaçâo do sangue dio'o, dol:>es
tômago e intestino, Pl'OV{)OO dor de cabeça "cefal%ia, lns Ô.
nia, etc.)

.

7. AUTOMED CAÇÃO - Outro hábito pernieín i) é in.
gerir medicamentos por conta e risco, isto "

sem Pl'e cri
ção médica e sem causa justa.

8. Não oonsultar o médico a tempo quando há sinto.
mas rulormais.

9. Presença de f{lc()S infecciosos no organismo coma:
infecções de amigdaJas, cál'ies dentárias, inusite, ner ite,
etc ...

10. Outro hábitos anti-higiênicos como: bebida al
coólicas, fumo, maconha, mol'fhla.
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