
,

,

..

. Um ólagistra�o cxem�lar
Depois de 3 anos convivendo com

os gasparenses, o Dr. Fúlvio Pretti, já
está perfeitamente insegrado à socie
dade. AgOira, o' Juiz Fúlvio Pretti, me
'vido pelas exigências da ascenção de
sua nobre carreira de magistrado, re

cebe U promoção para 2a. entrância,
devendo por isso deixar Gaspar e assumir a Comarca de
Dionísio, Cerqueira. Dr. Fúlvio recebe nesta oportunidade
o abraço da Gazeta, paralelamente à certeza de que seu no
me ficará gravado nos anais da hisfôria deste semanário
que êle viu crescer, a ele emprestando o seu estimuxo , Dr,
Fúlvio � casado com '1}. Liane Pretti. Completa a família
do magistrado o casal mirim Kátia e Julio> Carlos.

Brusque comunicando
Os assuntos mais Importantes, que Ia

zem o clia a dia brusquense, estão conta
dos em rápidas pinceladas, na coluna
Brusque Comunicando, do jornalista Celso
Teixeira. Em Brusque, o Celso é quem sa
be das coisas.

Viação
espi rito

Verde Vale

Apesar de pouco tempo mi
litando entre os gasparenses,
a ,AlUto Viação Verde Vale,
mercê seus esforços no rápido
aperfeiçoamento da tarefa a

que está se propondo, já de
monstrou o alto espírito de
comunidade que norteia os

objetivos não só da empresa
em si, como de seus diretores.
A Gazeta do Vale já está prc-

comunitário
parando uma ampla repor
tagem, que mostrará aos lei
tons do Vale do Jtajaí, dan
do uma idéia geral da pujan j
ça e nobre espírito de luta da
novel 'empresa que ora se ins
tala em Gaspar, na Rodovia
Jorge Lacerda, próximo à Ce
vai. A reportagem em pau
ta será editada na próxima
tiragem deste semanário.
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Fatos & Versoes
ENDEREÇO INCERTO

A Arena de Gaspar, até o momento não anunciou o

endereço de sua sede partidária. Transcorridos cerca de
quatro meses, desde a eleição do atual presidente, o 81'. H.
dos S'!,j1tos não teve tempo ou condições de Iocalizar a se
de da agremiação. O presidente, segundo aí'írmações que
costuma fazer em tôrno de mesas de café ou em seus pas
seios ao longo da principal rua da cidade, quando aprovei
ta para fazer politica, deixa claro que o partido d\eva fun
cionar em seu bolso. Como dono da agremiação, o presiden
te ela Arena, quer que o candidato a prefeito de Gaspar
saia do bolso de sua algibeira, onde se encontram deposita
dos os nomes de alguns prívllegiados que pretendem suce
der ao atual prefeito emedebista . Enguanto isto, o MnB,
além de reuniões, faz consulta popular, embora ciente que
não foi bem sucedido na atual admínístração, espera en

tretanto merecer mais uma vez a confiança do eleitorado
gasparense , Há diferenças de métodos na campanha que
terá o seu desfecho em novembro do ano que vem.

Tem mais na I)ágin�

Raynério Krieger no coletivo
Será Inaugurada dia }�O uma coletiva de artistas plásti

cos brusnuenses destacando-se Raynério Krieger, Lorita e Di
mas Rosa. Um detalhe para Itaynério cujos trabalhos, são dê
colagens, óleos abstratos, e urna série de pesquisas em madeira
com figuras abstratas. Partteipou ele várias exposições em San-
ta Catarina e em Brusque tem ativado suas qualidades hem
como incentivado os meios artísticos da cidade. Raynêrio (foto ) ,
nasceu em Brusque, no dia 4: de dezembro de 1929, Além da ar

te plástica que domina com milita segurança é exímio planista e

musicista de primeira linha, daí o seu pendor pela arte em gEl'
ral , A referida exposição será inaugurada a 20 do corrente
mês, no hall do Centro Evangé Iico "Pastor �andl·ec. kv", Iun
tamente com Lorlta, artista consagrada pela cnítíca por seus
excelentes 'trabathos, bem como outro brusquense Dimas Rnsa,
cujos trabalhos já famosos, virá aumentar o acervo da amos

tragem artística deste mês de novembro "no berço",

I O TORNEIO GAZETA' DO VALE VAI REUNlR
O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA. PARTIC!PE

\
------

Noel11i serâ reeleito
Encabeçando chapa única para concorrer novamente à pre

sidência da Associação Comercial e Industrial de Itajaí, o dinâ
mico Industrial Noemi Santos Oruz aparece por aclamação u

nânime, dado à sua exuberante administração, integrando a

única ehana até agora apresentada. Leia na página 1'2.

nícípaj, conforme noticiário
na página 7.
Vale salientar, também alo

guns aspectos do discurso do
deputado Alvaro Correia, na
Assembléia Legislativa, refe
rindo-se às condições precá
rias do estabelecimento de
ensino gasparense ,

Verba para o Honório �liranda

nicipais gasparenses. Co
menta-se que manobras poli
tícas são responsáveis pelo
não aparecimento desse ma

terial . Leia na página 2.

Sú'nitórios poro as
escolas gosparenses
Já teria sido enviado para

Gaspar, uma remessa de ma
terial sanitário para ser u ti·
ldzado na remodelacâo e em
belezamento das eseo'as mu-

Acaba de ser destinada uma
verba de 100 mil cruzei ros ,

pelo governo do Estado, para
melhoramentos no Grupo Fs
colar Honório Miranda em

Gaspar Este assunto foi am
plamente ventilado na últi
ma reunião da Câmara Mu-

J

I
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Sanitários para escolas
As escolas do município de Gaspar vão receber sanitá

rios, cujas peças até o momento não chegaram ao seu des
tino, por interferência ninguém sabe de quem. Segundo
um porta voz, os sanitários estariam depositados em lugarincerto e não sabido, dependendo de publicação de um edi
tal a fim de serem localizados.

A Gazeta do Valê, interessado na higiêne e bem estar
social desta população acompanhará de perto o desenrolar
dos acontecimentos, esperando que a pessoa responsável
se pronuncie a respeito. Entre os responsáveis estariam o
Centro de Saúde, a Prefeitura Municipal de Gaspar, ou aín
da o órgão ligado o DASP, este último cedente do material
ora procurado pelos nossos leitores.

p
o Círculo Orquidófilo de

Brusque anunciando para o
dia 22 a abertura de mais
uma exposição de orquídeas,
flores ornamentais e artes
plásticas, sob a égide da ...

ASSAC a realizar-se no Pa
vilhão "Antônio Heil", Entre
os cultores de orquídeas de
nossa cidade a disposição pa
ra a reaüzação desta exposi
cão é motivo de muito traha
lho para oferecer aos vtsi
tantes o que de melhor POS!!rt
se conceber em matéria de
beleza transformando o rc
cinto do Pavilhão, num pe
queno edem natural, multi
colorido e perfumado com as
mais belas flores e plantas
ornamentais. Al·iando a. be
leza das flores também a do
espírito criativo dos nOSS0.3
artistas plásticos, bani ta ..

ex

pô" de artes p. ástícas e pin
tura está integrada ao calen
dário do Círculo. A ornamen
tacão e decoracão é realmen
te

�

um trabalhá artístico dos
seus cultores e tdealízadores

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE

Direto-res
Danilo Gomes - Nagib

Barbieri

Dento Comercial
Silvio Rangel Figueiredo

Blumenau: Rua Itajaí, 1691
Fone 22-1457

Itajai: Sidney Schaed dos
Santos

Brusque: Celso Teixeira
Colaboradores

Dr. Pedro Madalena.
Moacir Galiane.

.

'Luiz Fernando Polli e

Endereco:
Gaspar: rua "Aristiliano
Ramos, 23 - Cx. 'Postal 73

Em Itaiai: Rua

I
Rereilio LU?,: - n�l. do Ouro

ICGC - 83H)'Ç'1926/0001-4'7
Propried;:lne ri!'! 'r.Jnnresa
Editora Gazeta do V,ale

razão porque, o- sucesso se faz
marcante e onipresente no

. presente no fato de mostrar
com carinho e amor a beleza

Fatos & Versões

CIMENVALE
Quando o contribuinte a

trasa o recolhímento de tle
terminado tributo o Go ema
cobra juros e correcão mone
tária. Os acionistas da Ci
menvale até o momento não
têm condições de negociarem
as suas ações, que se encon
tram desvalorizadas, pela sua,
inativida.de. Deveria de pire-

-valecer- o mesmo critério no

t.cante às economias aplica:
das na subscrícão de açÕ€5
desse empreen�dimento que
envolveu governos munícípats
e est.a.dual, visando corrtcn
oir a opiniao pública, ql(I.-;
ímazínava tratar-se de U�1.1.C>

empreendimento oficial.

. -

OSI(5, motive de ex"

que enleva o coracão huma
no. Flor e arte. Os atos 50 e
nes de inauguração acontece
rão as 19 horas do dia 22 de

corrente no Pavilhão Antô
nio Heil. Venha a Brusque e

...eja esta exposição maravi
Iriosa ..

Circulo Universitárjo �e �as�ar te I oova dire to(a
Ternos a satisfação de le

var ao conhecimento dos nre
zados leitores de UGazeta' do
Vale" que no dia 1° de no
vembro úítímo foi eleita e

empossada a nova Diretoria
Executiva do Círculo Univer
sitário de Gaspar pá 'a a ges
tão 5/76', que ficoú assim
constituída:

Presidente: Nivaldo Bchmitz
Více-Presâderrte: Ariberto
Tridapalle

Secretário: Virgínía Zimmer-
i.11ann

_

2° Secretário: Marisa L. Bar
nhausen
Tesoureiro: Elói Fachini
2° Tesoureiro: Nélio Gaert-
ner

Foi, LO momento, eleito
também o Conselho �calque ficou assim constuíúo:
Efetivos: Ari Garcia, Her

naní José Pamplona, Antônio
Francisco Moser
Suplentes: Sérgio J. da.

fulália Mària Raot�e
1O1 Departamento de E-duca

ção e Cultura da Prefeitura
Municipal) de ltajaí está di
vulgando 0,8 resultados finais
do II Concurso Estadual de
Poesia "Prêmio Laus imar
Laus".
A Comissão Julgadora com

posta dos poetas: Lindclf
BelI (B!J.umenau), C. R.onal�
(Biguaçu) e' Pe. H'eriberto
Schmitt. (Itajaí) , decidiram
atribuír os premias aos elas
sifícados:

1° lugar: Eulália Maric-t
Radtke (Gaspar)
Poema Prefácio

2;0 lugar: Tina - Conside
racões
3° lugar: LUiZ Sérg'o Flc

res Uno (Fpo is. )
Motoca Motoqueiro

3° lugar: Antonio Jurací
Car1ini 'Benedito Novo)

Um �'xótico Rei
A,s 'r.scríções vindas dos

mais diversos municípios tais
como São Miguel do Oeste,

vence de poesia
Chapecó, Criciuma, Lages,
Gaspar, Benedito Novo, Bhr
menau, Florianópolis, Mara
"ilha, Joinville, Indaial etc.
demonstram o grande inte
resse dos catarinenses pe.a

Sitlva, Emília M _ z�m�r'
mann, Otávio Luis Schmitt
J •

o Círculo Universitário é
um órgão que tem por obte
tí\>o promover e apoiar ir;i
dativas que contribuam pa
ra o aprimoramento cultu-
all., esportivo e social da clas
se e €la comunidade.

A encíosamente
Nivaldo Schmitz - Presidente

poesia.
o .

Os organizadores conside
raram muito bom o nível dos
partícípantes e declarararr.,
se satisfeitos com o sucesso
alcançado.

U�erados mais 201 m', para hosp'itãis'
o: governador e� exer�'cio. MaJroos Henrique Buechler.autor�!l na, �anh�. do dia � _

p.jp., em despacho com os.ecret-a.:·lo Helio Ortiz, d.a �auCi::e, CD pagamento de auxíliofínanceíro a quatro hospítaís, urontanta de Cr$ 200 mil-
�oram ber:eficiados com.� venções no valor de CrS5.0 mil os �e�ntes estabel�IIJ.en1tos: Hospstaã MunicipalSanto AntOnIO, de Guaramíriro: H.ospital Dom Joa uíde Sombrio; Hospital e Materndd e Oase de Timbá-� _n�.Sociedade Hnspítalar Benefíeenfe São Cristóvão de 1Fa.':{j'€ �

dos Guedes. ' na:

<.? secretáli? Hélio Ortiz in
-

rmou que o total de subvençoes concedidas e pagas pes atuaI zoverno a dl've'íd d h '4-al b rsasUnI a es ospu- ares da �� fiÍva.�, -atinge a Cr$ .. .1.120.000,00. Com os aUXili -

utortaados, o total �

ser de Cr$ L. 320,. 000,00 ; passa a
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Siegfried Wehmuth
A reportagem da Gazeta esteve na ultima semana con

versando com o Sr, Siegfried Wehmuth, proprietário da
Serralheria Vehmutb, op�,rtunidade em que pudemos cons

tatar a alta qualidade e a perfeição dos trabalhos realíza
dos por afl)lela Serrailharta . Salientou-nos na (lpfJl'tunida�e
o sr, Werunluth, da ímportâncla da localização de sua fá

brica, em Gaspar, motivo porque o grande volume de ven

das realizado para as mais dL'versas cidades de nosso E.fst�
do lo! mesmo para íora do li tado, o que vem atestar a gran
de receptividade do produtos de sua falrrícação. Há oito
anos fabrlcando Esqmadrías e Móveis de Ferro, a Empresa
ocupa hoje um lugan de destaque no cenário' comercial e

índuszrial de Gaspair.

�MDB de
•

se reuniu

Esteve reunido ruo ultimo dia 12 quinta feira o Dire-

1,óri('':J'Municipal do MlDlB de Gaspar. Na oportunidade com

pareceram os 21 membros que formam o diretório do parti
do sitaucíonísta em Gaspar. Foram tratados assuntos rela- �

tivos ao pleito municipal do próximo ano, príncípatmente
ventilando nomes palra prováveis candidatos à vereança,
bem como indicando lOS candidatos à sucessão Municipal.
Segundo a reportagem da Gazeta conseguiu apurar' junto a

elementos- de ligação ao partido, nada ficou defínítivamente
acertado com relacão aos candidatos. Mas de qualquer for
ma a intensa movímentacão do MD'b'-vem confirmar a lnsi
nuacão deste sernanarío em suai: edições anteriores, da

grande possibilidade cio partido lograr a prefeitura nova

mente, mercê a reconriecída ínércía do partido oposí cionis
ta (em Gaspar), a decantada Arena,

ma C�� rascaria Mo . ema
I

Apesar de estaremsomente
há um ano radicado') cm Gas

nar, a família Teston» deu
nrova de que realmente eu

!ende do ramo. Sempre pri
mando pelo bom atendãmen
io c com o pensamento vnl
tado para oferecer caâa dia
-nats aos gasparenscs, segun
do va!a,?'as do própl"o geren
te nil'ceu. Testoni, a eh nas

('"na agol'a está remodelan
do o ambiente, tOl'nanllo.. o

�tinda mais agrl\dÚTd, ruis

"ai oferecer mais espaço pa
ra atendimento aos seus cli
entes. Dentre as remodela
r.oes que estão sendo experi
mcntadas pela chu rrascaria
Testoni, deve-se salien tal' :t

construção de um bar ane

XO, G que vai permitir fi au

mcnto do restaurante Se vo

tê ain.da nã,.. conher.c a (;h f

ras(,al'ia Test.oni, ('Si�l na 110-
.3 de fazê-lo. Sinh-st'. em cu

;;a l')l'a de casa.

,j
•

r

NIm.adores de Gaspan'Mirim, procuraram :1 (}a'[,e�,a, para
reivindicar junto às au1;oridades competentes no sentido

de providenciar a urgente instalação de Energia ELétrica no

local, bem como melhoria nas e.stl'adas. Tudo no seu devido

tempo, já está s�ndo eucaminh2do pela Gaz ta, sem_p�e
voltuda pa.ra os interesses dos m0radores do Vale do ltaJal,

Página r

Alvaro
do Honório
No ultimo dia 4 de novem-

bro, o 'Deputado Estaduai.
Alvaro Correia usou a Tribu
na da Assembléia, para tece:
comentários .à precária si

tuação do Grupo Escolar Pro
f essor Honório Miranda de

Gaspar, cuja reforma já teria
sido solicitada pelo parlarnen
tar em abril deste ano. Sa
líentou o deputado, :'lu'!
uma verba substancial aca

ba de ser liberada em

apoio à Educação, prove
niénte do Fundo deEatímu ()

e Apoio à Educação e n�"':;,=

Fundo de Estímulo, ma'r ur.ia
vez faltou estímulo ao "H')
nório Miranda

..

de Oasoar .

Dentre outras irregularl
dades Alvaro salientou que o

telhado da Escola. está' PIJ
dre ", chove dentro, portas e

janelas não fecham direito,
_.. madeira corroída pela água e

(I cupim (companheiro inse
parável dos alunos), faltam
êarteiras, só uma torneira e

em favor
Miranda

urna patente funcionam semi
normalmente e uma só ser

vente atende o estabeleci
mento, obrigando a que os

próprios alunos promovam a

sua ],impeza.
Ressaltou ainda o parla

mentar, o Interesse do Pre
sidente da Assocíacai de Pais
e Mestres do referido Grupo
Fscc.ar, industrial Dário Be

duschi, que não esconde tam
bém sua revolta ante o ces
....;))80 das autoridades cornpe
u-ntes. O que se estranha e

se lamenta, disse o S!', Vário
I Beduschí fé que enquanto o

grupo está caindo aos peda
ços, ninguém até agora tenha
atendido os apelos dos gaspa
renses pnra pelo mence no-

:.'úear uma servente. 1

I

I

Não se sabe se por solícita
cão do deputado, ou de qnem,
mas o fato é que acaba de
chegar uma verba de 100 mil
cruzeiros para o Colégío.

Casamento
No próximo dia 26 de novembro acontecerá o enlace t

l11atrh?ol.ÍaI da jovem Erntídes Vargas e AJ'UOld{1 Sasse .

A eer.inônía l'eligi(,sa será na Igreja de São P4'ôr:) Apósto-
lo em Gaspar as 17 horas, logo após O que os ncdvos estarão
recebendo familiares e convidadcs, na acc1bedora ChUl'TM"
caria Testoni. Pela parte da noiva .sãe padrinhos os casais.
Aíberto Testoni e SI·a. e Dirceu T.eston.i e Sra.

Pomerode
3aQ ponte
A Gazeta recebeu corres

.iondêncía oriunda da Pretei
rura Municipal de ':Jl)ll!elO:lt"
dando-nos conta o sr . prefei
to Alwín Klotz, de uma im-·
portante obra que e..:iA para
5(:.1' realizada naquele muni-
t ;pio. Com recu J:Sf'S próprios,
no valor aproximar]!') de ;·WO
mil cruzeiros a prefeitura
caquela cidade está eonstru-

oac�r fez

const r-ói
e concreto
Indo sobre o rio :{tlf_ corta, a
::idade, a sua Ba , ponte de
concreto armado, no centro
Esta ponte terá :W metros

ae comprimento e 12 de Ja1'
,;ura, seguindo a mesma mo
refia de obras daquela pr€'
icitura que é de construir to
cas as obras do município
com recursos próprios.

Na última quinta-feira dia 13 de novembro o jOTnalis�
ta Moacir Galliani, diretor da EEco'a do Senac de Blume
nau proferiu uma importante palestra para mais de :WO a
lunos da E�cola Básica João Widmann em Blumenau,

A conferÊncia versou sobre o tema Ensino Profissio
nalizante, desta:::ando as at!vidades da Escola em nosso Es
tado e as diversas áJ:ea d estudo que a mesma está abran
gel�do, Na oportunidade o Diretor do Senac em Blumenau
abordou com muita plOpriedade, o pleno resultado e a 1'€

eeptividade encontrada em nossa região, pl'incipa1men�e
nas áreas de Iniciação ao Serviço de Escritório, Datilogra
fia, Cadastrjsta e Ana.lista de Crediário, _nformações Tu
rísticas, RelaGões Humanas e outra.

A conferA .cia do pro��essor Galliani integra um d'rculo
de palestras que está sendo promovido pela Esco�a Bá ií'�
João Widmanl1 110 sentido de n�elhor orientar seus a1unos
para a vivência·em comunidade,
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BLUMENAU
- P�OGRAl\'IAÇÃO DE 2a. A SABADO -

'ih - Jornal da Manhã (Farley Santos e .Alvaro Oõ:;\{eiraJ
8h - As Mais-mais (Rubens de Alencar)
10h - A roleta da sorte (Farley Santos)
12h - Grande Jornal do Ar (Danilo Gomes e Virgillio Léo)
15h - Discoteca dos bairros (Edélcío Vieira)
17h - Ranchínho da Nereu (Neneco)
01h - Encerramento.

A EMISSORA PRJEFERIDA ;E

DE IVO CARLOS DUARTE

Rep?rta�, casamentos. Fotos para
carteira cre ident:idade, inclusive prepara toda
d(l)eumemta:ção para obtencão de
carteíra de identãdadc.

J

O rnelhorr atendfznento ,

- FOTO!MARY
Rma Aristiiliano Ramos - GASPAR-Se

OFICiNA DE ElETRiCID .DE

Conserte de Dinames _. Arranques - Alterna dores
Instalação elétrica em geral. Todo e quat ue ti JO de

eletrodomésticos.
Utilize os técnicos da Eletrocar e certifique-s-e da

capacidade dêles.
Rua Nereu Ramos 1061- ao' lado do Bar ola' ,�lfua

GASPAR - se

R:EPIrnS ,iTAÇÕES E DROORAÇõES
Pavif'lex, Carpet. Divisórias

Iambris:., Forros, Papéis cfe Pal?edes .

:\Iãm de obra especíalãzada
Hano'l!2to.l\Iullel· 145 - 3222-45

'. _4100Pereira - Gaspar-Se

1 CORCEL - Cffi'E AZITL
, ..

1 DKVV - BEGE . _ .. _... . .

1 FUSCA l\rA.Ra 1 _ • _ •.. ". •• "

CONSUi.TE

.. ..... -.. 71
" .. - _.... .. 68
'.... 75

Rua José E- .l:Sefn, 273 - fone 32-....2-70 - Gaspar ,se

�'����-����---:��----�----�--�------�����lo,.. <� v iã,' ft'lJi 1t .

-; � .. ; .....,.,--"-..........�

• t; ,'f et:!." ��

EspeCiali�ada em Confecçõ . Ar1llll1lrinbm' em geral, calçados Jli12.Desde mil novecentos e se" ente nnv erres cen 0, aj dan o G<=: �-

ALFAIATiffiIA E LOJA GASPARENSF DE 'Elf)P..1(]) ZUC'lII

Rua Ind. José Beduschí 273 - fone 32-22-17G GASPAR - :t3an Catarina

fmb�� tedorrnc
l� �

4

-

Lid a.
Fabrtcr f.ão d indo e <jl:a 'quer
tipo de carimbo de borracha.
Chaveiro e placas indicativ, ",
de aerilico.
Rua XV de Novembro, 1300 -

ex Posta' 95
89100 BLUME'NAU-SC_

me or
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l:1 Versoesatos N.B.

ESTADO ESQUECIDO c

'

.

O senador OItair Becker, em pronunciamento recente
disse da alta tl"ibuna senatoríaí que Santa Catarina tem si,
do. um estado esquecido ao longo das admânistrações fede ..

rais que o relegaram a um plano inferior, Referiu-se ainda
sobre as principais reivíndícações do povO' catarmense :11)
Governo Federal do Presidente -{ieisel que tem demonstrado
grande interesse, em face da atuação do Governador Kon
der Reis que adotou pollitica inspirada na realí'êade catari
nense , O representante ar ..nista foi apoiado pelo seu cole
ga Lenotr Vargas Ferreira e pelos oposioíonâstas Itamar
Franco e IEIve.lásio Víeira.

'

rídade, por ação O'U omissão?
Onde começam e acabam os

'limites da lei, em mãos de ir
) esponsáveís? 'E(ste é afírral,
G problema permanente do
equí ibrio entre liberdade e

autoridade. tema central da
ordem democrática no qua
dro do Intervencíonísmo".

NARIZ
DISCRICTOiNARIO
"Até onde pode a adminis

tração municipal intrometer
o seu naríz dísorícíonárío
nos negócios de cada cida
àãÜJ? Qual é, em suma, a fron
teíra entre o poder disenimi
natórío e o abuso da auto-

CíRCULO PROGRESSISTA

O bem sucedido comandante industrial Leopoldo Sch
maltz, exemplifica o autêntico espírito empresarial do bra
sileiro atualti.zado, formando na linha de frente como um
dos responsáveis pelo progresso nesta grande nação. O "Cír
culo " máximo dá grandeza industrial de Gaspar alcançou
o horizonte internacional graças as excepcionais qualida
des desse fio maravilhoso que envolve o progresso. Com a
conclusão de mais uma ala industríal, a urbanização ex-

-

terna, a imagem da marca em acrüíco, a linha continua
em movimento crescente. Ao eomandante e aos comanda
dos a saudação orgulhosa: Para frente Brasil, com êsse e

xemplo de Gaspar.

']'RIÂNGULO POLUENTE
A sociedade Construtora

Triângulo S. A. que ínstalou
uma un-idade industrial na

localidade Barracão, há cer

ca de seis anos vem oíerêcen
do problemas àquela popula
ção. A empresa, acéfala, pas
sa por sérias dificuldades fi
nanceiras e operacionais, É
um complexo particular Que
mer�(>eu intervenção tínan
ceírã do Besc, na pessoa do
Dr, Sardá, quando era inso
lúvel. Contratou com os pro
príetáríos da área onde está
instalada, para ali permanc-

cer até a conclusão da Rodo
via Jorge Lacerda, SC-48 e

rodovia Ivo Silveira. O pró
prio governo estadual, se de
eínteressou por seus serviços
em face de não cumprimento
de seus contratos. Hoje, com
algumas irregularidades ser

ve a Prefeitura de Blume
nau. O eficiente Governo a

renista do sr. Konder Reis,
precisa ser alertado sobre es

sa construtora relapsa qUE.'
poderá prejudicar a sua gran
diosa obra admjnistratãva,
quanto ao asfaltamento da
rodovia Iv,O Silveira.

INGERÊNCIA
Elementos extranbos aos

quadros funcionais rondam
as oficinas da Prefeitura Mu
nícípra de Gaspar, aliciando
funcíünáríos, para obter v.m
tagens na prestacão de servi
ços de máquinas, caminhões,
amparados, às vezes, pela
lei que os favorecem, Desde

a ú'tíma campanha eleitoral,
o atual prefeito emedebista
não ... em pagando as suas

promessas, exceto quando se

trata de apadrinhantes, a

serviços de cabos eleitorais, a
maquínáría municipal entra
em ação, amparada pela le
gislação emedebista vigente
no município de' Gaspar.

INCOMPETÊNCIA
A residência do DER de Brusque oficiará a Prefeitura

Municipal ele Gaspar para saber é onde vai a sua juris
dição. 1}esconhece O' dr. José T61"l'eS de Miranda a lei n"
483/74 que foi aprovada, sancionada e promulgada pelo pre
feito Oswaldo Sohneider, delJimitando a área urbana. De-
110is de um ano e meio, a prefeitura em silêncio, procura
obter vantagens quanso a conservação do referido trecho
pelo estado, demostrando que é incompetente para zelar por
área de sua competência. Enquanto isto, às portas da cida
de, desde O' seu calçamento até a rodovia Ivo Silveira, há
tocas que põem em perigo a vida dos transeuntes.

FOTOGENIA, ..

o presidente da Arena, depois de meter a mão no che
que do Gasparense, posou para a objetiva de um jonlal de
circulação díáría , Com O' "tutú' na mão, cerca de 15 mil,
o presidente da Arena de Gaspar, demon trou como é fácil
promover-se às custas dos seus companheiros. Melhor seria
que o presidente do Clube continua c:e liderando a campa
nha que iniciou para implantação do estádio H. Gaertner,
na cidade de Gaspar, independente de politicagem, única e

-

,

exclusivamente com finalidades de prática espertíva , Ao

presidente da Arena cabe fazer polàtíca e ao presldente do
Ga parense os méritos e portívcs do ga pneu....se. É só. O
resto

'

fazer carídade com a mão alheia.

GAtZETA DE FRENTE
, Contínua no mesmo ende
reco de frente para a cida

de: � seu semanário. Espera,
por melhores instalações,
Depois de uma crítica, ao a

tual residente do Paço muni
cipal, a Gazeta foi obrigada a

mudar' de endereço, para ce-

der lugar a imobiliária do
prefeito. De momento, conta
com a boa vontade da- famííia
Krause. Até quando, dirá o

tempo! Por ora, estamos de
fIente e de olho para esta
cidade, de São Pedro Apóa
tolo.

i
TIJOLOS REFRATÁRIOS,

ESPECIAIS PARA FOGO. A MAIOR RESERVA DE MATÉRIA.pR MA DA
Barracão

REGIÃO.
Gaspar - se.

PRESENTES

RROJOAAIA [ UTICA [RNfS10
Compre malhas e tecido em quilo

Confeeções sobre medida
Roupas Inf:.mti ,

Rua Aristílíano Ramos, 108
pertinho do Alvorada - se

Allianças - Relógios - Anéis - Brincos -

Cristais - Óculos - Pratarias

O melhor preço é com Ernesto Alfonso Schramm
Rua Aristiliano Ramos, 522 - Gaspar-Se

'_
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SETOR
Prometemos em edição anterior, eomentárros sobre o

veto dado pela Câmara Municip;d sobre O' já tão propalado
Projeto "CURA'''. No entanto, achamos não ter chegado a

hora opcrcuna. Uma questão de tempo!

-DO-

A Companhia de Mineração do Vale do Itajai - ....

CIMENVALE -, depois de iludir centenas de acizmístas por
vários anos, adquiriu - segundo porta-voz da empre�a - e
normes britadeiras paI'a serem instaladas no vizinho muni
eípto de Yidal RIamos, sede da fábrica que deverá produzir
adubos. No entanto, a empresa está encontrando grandes ui
ficuldades no seu transporte. Acontece que, devido a mons
trucsidade e Ileso do maquinário, somente possantes cami
nhões teriam condições de levá- los até o local e, depois de
uma verificação ficou constatado que pelas atuais rodovias
que dão ao município não permitem a passagem desse") ca
minhões. Em Brusque, €...'iist(;m aqueles que ventilam a

bipó,tese da contratacão de uma manada de "cavalos veado
res" para o transporte do maquinário de 5 milhêes de cru
zeiros. Outros no entanto, mais sensatos, admitem a abertu
ra de uma nova estrada e afirmam que desta f.eita, sem que
rer, aplicaram um xeque-mate no Governe. do Estado, um
dos principais acionistas e interessados na abertura da fá ..

bríca . Tudo fruto do eficiente planejamento que cerca a
CIMENIVA�E nestes longos anos de inércia.

-0(1-

Colunista social interessa
do nas migalhas que talvez
ainda estejam reservadas :.tV'"S

políticos de Brusque, conta
"a mil vantagens as Iideran
ças do partido, dizendo qu
em seu jornal não sai nada

em fayOl.' da oposiçao e se

manalmente corta o que com

promete nus notíclários do
Serviço de Imprensa da Pre ..

feitura. Agera está p'reparail
do a foto do século. EM com
o Senador ...

--e--

Como se sabe, para o próximo pleito, poderão ser ins
critos por cada partido, três vezes o número de candidatos,
correspondentes ao número de cadeiras na Câmara. Como
as estimativas prevêem o aumento. de mais duas vagas, tere
mos 78 aficcionados brigando por 13 assentos.

In�u rito �ara a�ltrar res onsabili�adeS
Referente ao caso' da pon- de Vidal Ramos, determina-

te incendiada recentemente cão para proceder o levanta-
na rodovia BruaqueVídal mento em inquérito para um

Ramos, foi alvo de abertura ruturo pronunciamento. Até
de um inquérito por pai te do o momento, o dr. Elói Luiz
Juiz da Comarca, Ih'. Elói Dadam r ão havia recebida
Luiz Dadam. Para apurar ainda o laudo requerido pa-
responsabíüdade, causas e 03 ra tomar as providências no �

autores do fato, foi encami- caso,
nhado ao Delegado de Políc'a

Ponte Íili restaufªda' por particulares
Graças a iniciativa privada foi totalmente restaurada

a ponte d'e madeira na rodovia Brusque-Vrdal Ramos, em
mas, desta semana segundo informações que recebemos.
Partiu dum grupo de pessoas, da empresa madeireira Stol
tenberg, do ex-prefeito Ernesto. Bras Barní, do Expresso
Presidente Nereu e gl'upns de pessoas: da comunidade. O
tl'abalho' contou com o esforç:o daquele 'pessoal na recons

truçãO' da ponte, já que' os setol'es cOmIJ.1e,tentes não toma
ram as providênoias reclamadas, l!}jante da situaçã>o e pa
ra que o t.rânsito não sob'esse solução' de contWuidlad,e re-'
solveram. todos unidos realizar este t.rabalho. !Agora, após
a conolusão a ponte oferece nóvamente o l!iv!:� tl'áfeo'O' UMa
veículos pesados e menor porte, desafogando aqu:la 'ten
são. Mas para que tal fato OCO'rresse foi necessário a inter
venção de fil'1ll�S e pessoas para dm' so,ltução ao pl'oblema_

RENE TSEAK

A reuruao entre as hostes bora se queira encobrir, o

arenístas na semana passada crescente estado de dísten-
em Brusque que contou com são que atravessa o .partí.jQ
a presença do Presidente do na re�ião. Grupos Isolados
Diretório Estadual da Are- e disgursos demagogos de-

na, Senador Lenoir Vargas monstraram a pobreza da si-

Ferreira, não apresentou ne- tuacão evidenciando-se mais
nhum reflexo positivo e de- urna v�z a tentativa única da
monstrou mais uma vez, em- projeção pessoal.

-00-

Os últimos acontecimentos pnlitico-adminístTativos, en
volvendo os dois poderes, não foram suficientes pal:a que ou

tros gTUpOS ficassem' a observar, desavenças registradas e

aprnveitaram a oportunidade para fazerem oUVIr o preprro
brado. Tanto isso é verdade, que em menos de duas semanas•. -

já apareceram mais de 40 nomes para a disputa de uma ca

deírai na Câmara Municipal e cerca de 1(1 mais gulosos, que
rem o poder . Isso por parte, da Arena. No MDE, por sua vez,

também não se deixou por menos emuita gente se lançou a

luta. Várias reuniões estão marcadas, devendo nos práximos
dias serem conhecidos os candidato que eoncorrerão a su

cessão do Prefeito César Moritz, bem como aqueles que dis
putarão o Legislativo Municipal.

-00-

Deputado Lauro André da
Silva, acusou a DICESr_; na

Assembléia, dizendo que ar
Governo estadual gasta cerca
de CrS 10.000,00 POR DIA.
nas campanhas pubücitár'as
"Venha Tomar um cafezi
nno" e "Governar é Encur
tar Dístâncias", Iara as publi
!�·i;!:J.1es do Besc Apesc. Ce
l-se e outros ES �:J por c.Í.

No primeiro, diz .) deputado,
"fr i firmado um contratc..de
8(:0 mil cruzeiros c () segun
de mostra claramente a ma

neira como o (:-t:,vernc� está
"comprando 3E'US órgãos de
imprensa". "G:, verriar é El1-
curtar Dístâncías , vai rcdun
dar em que para o povo ca
tarinense? Que diria o par
Iamentar BarrB1"(1 disso tudo?

·-e-

René Tseak que não dorme de touca, vai tel' que estar
atento para as próximas: manobras que delrnearâo as situa
ções, até então um tanto místeríosas , "Em sociedade tudo
se sabe", nichtwar, her Jaques?

n

Dia 1� próximo pas>oad? r.as dependências da Prefeitura. Murr'cípaí de TIhota, as HJhs, reallizou-se O ato ínau
gur� do P?sto Culturaã do MOBRAL que Ieva o nome de
seu �cam,avel colaborador o Exm.o. Prefeito Sr _ R'icardoKioeller.

Na oportunidade estiveram presentes: Prefeito Muni
cipal de Ilhota e Pl'esid�nte <;la Câmara de Vereadores, sra .

rodete Correa de Amorim Pmto, Supervisora de Area. do
MOBRAL de Blumenau, Supervisora Global do lVIOBRAI
de Ilhota. Sra. Dulce Ignácio, n;embros do l\roBRAL d�Brusque, Blumenau e Gaspar, além de outros convidados.

O po�to �ultural Pl'efeit� Ricardo Koeller é uma rternonstração V1�a d.e l:Olabt?raça.o ebunião do povo daquelacomuna e por ISSO, e= es a mUlUO em equi.pado receb dcolaboração de quase todos os Estabelecimentos 'Indu ter:- .0
locais _

s rIaiS

Vale aqui salientar OIS votos de parabéns ' ,

Supervisora local do MPiBRAL, € à todos os dr:: �efelto a

r�dores deste singelo, mas significativo marcom�lS ��aboçao P�r!nanent� .<io MOIBRAL e 'aceite um conselh�: UC&-

lS1te e utiJ,lze as vantagens do Posto CUltural d -

lJIota. e 1-
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.Sempre que há confian�a en re u

IM.RIO DESClIANIPS
I

SOBRE o TEATRO SOBRE' CURSOS DE ESPECIALIZACÁO
o Minis.télio da Educação e Oultura começa a acionar

A. apresentação do espetáculo "A Criação do Mundo ", um rograma de Aperfeiçoamento de Professores das TI,)'

no Coléaío Normal Frei Godofredo, na újtíma sexta-feira, trtuições de Ensino Superior (PROQ!lPIES)' NO,Estado de
demonst;.a, entre outros, os seguintes detalhes: a) o esrorço Santa Catarina a promoção do Programa tará a ear!;'�,
eoniunto de um grupo de pessoas para proporcionarem a da ACAFE (Associacão Catalinense das Fundações Educa-
[ovens gasparenses uma ocu�a0ão educativa em suas hor�s cíonaís) que congrega as 16 In tittú�e de Ensino Supe i(\r
de lazer; b) o interesse manifestado de educadores em di- do. Estado, Doís programas, dabOl'ados na FIJRU e ubr c-

xersificar as opções de atividades extra-classe; c) o desejo. tidos à apreciação do, i\'iEC (CAPES) já Ioram ap vau, :

de criar um ambiente de continuidade na evolução do ado- a) Cur o de �FspeciaJização para PI'o{eSSOl'es de Letras 1Lm-
jescente e do jovem, destruindo as barreiras entre infância guístãca, Literatura B,rasileil'a c Língua ?tg!es3); b) CU;i-.oe estado adulto; d) O· desejo de desenvolver potencialidades de E pecialízação para Profes ore de Oienc13 (lVlatema.l-
inexpioradas - através da .oferta de a�i:rj?ades artísticas: ca Química Ciên ias Biolõg1cas). Um terceiro. programa.
e) destruir o espírito de rotm�; f) sensíhilizar o adoleseen- e tá sendo elaborado na FURB, a pedido do l\1EC: Cru, t) de
te e o jovem para valores ;nal:> elevados. Vale a pena l'�s· Especialização para Professo�es -t.1e.�C�ê_ncia S�iai. AP1!c�-
�altal' o resu.1tado do espetaculo: a) por causa dele, o Salão das tEconomia, Administraçao. Cíêncías Contábeis, Direi-
paroquial está hoje equipado com um palco adequado a a- to). Os. CID' os e destinam a proíes ore que lecionam. nas

. o prese.ltações te�tra.is; bl por �allsa dele, ,rn�is de cem estu- Instituições de Ensine Superior do E tado de Santa Catari-
dantes se engajaram no movimento artístico: c) por cau- na e a professore potenclaí . O MEC apâeará, na execu-
�C) dele foram feitas coisas incríveis - cenários, figurinos, eão dos três programas, mais de 500'mil <:l'uzeiro . O &lou'jium.ún�ção, dança, etc.; d� por causa dele, o grup.o ,se pre- primeiro em o e parte do terceíro rão execut do na

para para um novo ��petaculo e p�.ra novas atn1id.:ades. FURE, com a participação da Fundação Get ilio ar�
criou-se o duna desejável. E ele vai perdurar Desejamos (Rio); da Universidade Católica do Ri() de Janeiro (PUC •

apenas ressaltar uma coisa: foram decisivas a partícípação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul <URGS) e W;
de Victor e Anna Chris.tina Bush. bem como a partícipacãc Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a pr' �

de um grupo de gasparenses interessado no desencadea. pria FURB. Ano de execução: janefro a dezernbro de 197<':.
D1 nto do processo. A eles, a primeira homenagem no re- FRASE: "Em tempo de guerra as mentiras voam por .... 1' etomo da coluna. por terra" - {provérbio popular).

<.

L---------------------�----------------------
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Sel'17ando e beneficiando madeira, em
GASPAR, para o Estado e para o Brasil inteiro.
uma das mais modernas, e
bem montadas madeireiras de Gaspar.
A única preocupada em oferecer o melhor aos
seus próprios funeíonáríos, tansos é verdade que
está montando um moderno
mini-estádio para a prátlca de diversas
modalidades esportivas.

Se a·a 'Ia Vista
Rodovia Jorge Lacerda - Km 7 - GASPAR-Se

Gaspar Hote� e Churras'caria Ie'stoni
o POOiNEIRlü EM ESPETO CORRIDO NA REGIÃO

o ambiente mais requintado da cidade,
motivo porque já conquistou a

preferência de todos.

CHURR�SOARIA TESTONI,

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

Por tudo ísso e muito mais fizemos questão de afirmar:

CHURRASCARIA. TESTONil (\

o melhor espeto corrido da região

em
FABRIOANTES DO XADREZ "IZA"

a
Im

Ir S.A
ex. Postal, 25 - Fones: 2215-2225

Rua P. Leopoldo Schramm, 478/499

GASPAR - Santa.Catarina e I---------_

Mercado

VITÓRIA
O' gigante do vale

ITAJAI - se
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(;ELSO TEIXEIRAB�=<USQUE COMUNICANDO

--�--

CURSO
'A ,Escola.Superior de Estudos Sociais de Brusque promovera nos dias 21 e 22 do corrente, através do seu Diretório Acadêmico curso sobre "Direito E'eítoral e Direito Partidário" ministrado pelo Senador José Lindoso do Amazonas. Horários, das 20 às 22 e das 9 às 11 hor�s nas respectivas data .

ENFERl\'lAGF':'/I
Com três turmas fei inicia

da a semana finda um. curso
de enfermagem ministrada
l�eJa instrutora do Senac, Ma
riangela de Freitas Ferretf,
JW Auditório do Semim:tj{, I!

Hospital de Azambuja.

Página 9

--0--

ASSESSOR
Com muita capacidade e

tirocínio vem exercendo suas
atividades como Assessor Ju
"jdico da Címenvale, dr. João
Pacheco, dentro 10 novo es

quema de traba'ho daquela
organização .

POLITICA
Recente reunião do Diretório local da Arena VCl'.':UU sebre a seleção de nomes para os cargos eletivos ao Executi

vo. e Legislati�o às eleições em 1916 . .Jl'oucos dos atuais ve-readores arenístas se ínteres am pela reeleição. .

VEIN'! ILI!N�·ü

-- e..--

Nas hostes emedebístas nomes ventilados e correndo
pela cidade para a sucessão do Prefeito Cesar Moritz, giramem torno do deputado estadual Almir Wagner, Jaison Barreto e Antonio Abelardo Bado.

NOl\ffiS
Muitos foram os nomes ventilados e o Iistão com quase .)5 candidatos em potencial à Câmara em 76. Serão confirmados numa futura reunião. do comando arenísta brusquen se.

•CORR,EIO
Nã3 foi

trabalho
1'0 não ter sido deslocado p -

la Municipalidade, A área
estando limpa .l empresa
construtura que C:1 t:l1J-í,\B
iniciará suas operações.

Muito "charminho "

por parte da Arena brusquensecom relação ao lastâo dos eventuais candidatos ao Executl
vo e Legislativo em 76. Uma verdade porém é concreta. Des
ponta umâ grande "dobradinha àe peso" fora de série. Digna do apoiamento do eleitorado brusquense. Os nomes se
mantém em sigilo.

melhor atendímenro ao pú
blico brusquense, O Iíder da
Arena no Legislativo da cida
de está ativo e parte para
sua reeleíção.

--e--

CANDIDATOSiniciado ainda o
de cun +'ução 11::1

J ova edificacão (la agência
da EC1' em Brusque, pelo Ia
to «o entulho de tijolos bar-

te
�

o
--0--

Está prevista P:1rc� L! pró
xima 'semana a. eleícão para
nova diretoria do Clube de
Diretores Lojistas 1'! Brus-

«ue. Uma nova corrente se
;'orma para formarlzar uma
r hapa que venha ;:;d(:�,k� ao
atual o cedelísta W;\lteJ
<::t..:aetz.

'0\ Presidente da Cooperativa dos Em.pl'egados da
Buettner S. A. Indústria e Comércio, Lindolfo Kllabunde
vivamente entusiasmado com o movimento do órgão quedirige. Entretanto esta mctâvando os eperáríos da ceneei
tuada organízaçeo para que se inscrevam na Cooperativa
pala desfrutar dos excelentes benefícios na aquisição de
mercadorias pm' preços realmente compensadores.

cíí trafegar pelas rcterldas.
1 es por outra uma toparia
::.,um paralelepípedo coloca o
.'

pobre" prá frente, É o ;rito,
ai daí. ..

REELEITO
Arno Carlos Gracher foi reeleito para a presidência do

Clube Atlético Carlos Renaux, como foram também, Lec
nardo Loas para Diretor de Patr ímonio, Nilo Debrassi, pa
ra diretor de Futebol (reeleitos) e sra. Marlene Petrusky pa
ra o Departamento Social.

--0--

XEROX

{} advogado Jorae Romeu
nadam com. sua banca à ura
ça Barão de f' chneeburg .;em
de dotar �eú escritorto com

Iotccuptadura da XI!l'O,{ para

ELEIÇÃO COOPERAiIIVA.

--0--
PIGALLE

o café dos brusquenses ande as mais "quentes puHt
cas" da cidade são desfiadas ao sabor das fofocas, tH1SS5:rádoravante a cooperar com nosso jornal·nA Gazeta de Vale'
com um posto de venda, l� uma cortesia dó seu Pl'Olll'7e·
tário Osvaldo Mal'chi, para bem informar os seus c1:lei1tes e
nossos leitores e amigos. Taí U1n& pedida legal.

11.:Z, LUZ".

o que muitas ruas da cida
de estão às escuras não se
(7y';( ontra em

U

gibi
,.

algum
Fora de série. A (!S�f.·� )C'� de
ril'i1arnpas torna mais .iifi-

á�r.ica de E f1uad
·

as

Móveis d erro
Rua Hajai, 607 - Fone 2271 - Gaspar-SC
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CASA ZE·CA
- ERVICIDAS, INSETICIDAS E ADUBOS PARA ARROZ

- SEMENTES CERTIF. DE PASTAGEM, MILHO HIBRIDO E HORTA LIÇAS.
COMPLETA LINHA DE REMÉDIO PARA A NIMAIS E PLANTJ\_S

CASA DO ZECA

Rua Aristiliano Ramos, . próximo a Igreia Matr!z ao lado de Foto Mari - GASPAR - Sta. Catarina

INSTALADORA GASPARE�SE
A MAIS COMPLETA EM

EL'ETRO DOMÉSTICOS FOGõES DAS MELHORES

OCARCliS, PELOS PREÇOS MAIS
CONVIU.i\.TIVOS.

Busque o seu na
•

INSTALADORA GASPARENSE

Rua Aristiliano Ramos - pertinho da

Prefeitura, em GASPAR.

AGORlA. Lm:a UM CONSELHO DE UMA DONA D·E CASA QUE ENTENDE DIAS COISAS:

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

agro ind strial S.3.e
CAIXA POSTAL 26 89620 CAMPOS NOVOS, SC - BRASIL BENEFICIANDO SOJA

PARA o BRASil �NTEIRO.

EM GASPAR:

-

� , Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-Se, -:-

""""""' ...".,.. ww-� �...... ..

,. ,., ....,.. ""'"""'""'""'�J"...,._"""""...,._ _-..,.�_ -_"..,.."..,!lllft �

Rações - Terraplanagem
•

rr::
I

Produzida e Engarrafada por:
RlEN�TO F. DIAS Ind. e Com. de Âguardente

Caixa Postal14 - Belchior - Gaspar-Se
ORIAÇAO DE 3UINqS, DAS RAÇAS DUROC E LANDRAeE

Margem Esquerda - Gaspar - se
----------�------------�--------------

/
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Câmara Municipal de Gaspar
TAX,A DE CONSERVAÇÃO DE ESTRNM.S - Em PI'O

jeto de Lei enviado à Câmara, o Sr. Prefeito Municipal de
seja Instituir. no Município a '�'l'axa de Conservação de Es

tradas de Rodagem", que será cobrada de todos os prcpi·{;:
áríos de imóveis rurais servidos, dirreta ou Íil1mretamentc,

f
por estradas municipais. Obrign, ainda, aos l)!'?pr:letário.;; Ide terrenos marginais às estradas, que efetuem duas vezc')

ao ano, p-elo menos, a roçação das respectivas frentes, sob

pena de sofrer alta mu ta. Pelo que se pôde observar ao fi
nal da reunião da Câmara, este projeto de lei de autoeia do
Prefeito não teve boa receptividade, principalmente entre
os Vereadores da ARENA, emborr . ninguém tenha se ma

nitestado oficialmente.

REFORMA. DO HONóRIO
MIRANDA - No horário des
tínado às Explicações Pes
soais, o vereador Celso Hu
ber, Líder da ARENA, levou
ao conhecimento dos demais
vereadores a notícia veicula
da na imprensa blumenauen
se, de que a See-retaria. da E-

. ducacão do Estado havia li
herado a ql,ljan.tia de lOD mil
cruzeiros �ra a retorrr-a <lo
Grupo Escolar Honório Mi-

�

randa, desta cidade. O vereá

dor Osvaldo Poffo manífes
"ou seu contentamento pela
notícia dada pe'o vereador
Celso Huber sobre a reforma
desse educandário; manires

tando-se, também, o vereador
Henrique Deschamps, este
dizendo que

.. é uma grande
alegria e uma grande satis
facão em vermos uma reivín

dicação nossa atendida pelo
Governe- do Estado»,

QUAL A·DÍVIDA DA_PRE
FEITURA? - Encontra,,€
ainda em. estudos na Comis
são de Constituição da Câ
mraa, o Projeto de Lei 11.} .••

28/75, do Prefeito Municrpal.
que solicita autorízacão nart

comprar uma mctonívelado
Ta e uma retroescavaaetm

pela importância aproxime
da de 600 mil cruzeiros. '�Ot1·

ta.
.

ando, para isto. financia
mento com o BESC Financei
ro S.A. Pede autorização,
também, para dar em garan-

tia, sob aforma de penhor, as
parcelas do IeM, além de

consignar nos fu.turos orça
mentos as verbas necessárias
para pagamento do total do
financiamento. Em requeri
mento aprovado. na últunz,
reunião da Câmara, a Co
missão de Constituicão 80;[
citou inrermacões ao Prefel·
to sobre o montante da dívi
da da Prefeitura, referente
empréstimos é outros CU],;'
resposta deverá se dar no

prazo máximo de 30 dias.
,

T�S - Em, Expli-caçôes Pessçaís, o Vereador Celso

Huber agradeceu, em. nome dos propríeêásíos de táxis, o a

poio dispensado P'fllos vereadores a esta c�.asse de tl'abalhã-
. dores, mormente no que concerne à sustação d� prazo de

novas autorízaçôes de funcionamento, que no entendei' dos

proprietâríos de táxis deveria ser de 3 a 5 anos. O verea

dor Henrique 'D,eschamps fez uso da. palavra pana dizer que
"0. sr. Prefeito Municipal deveria colocar a "cabeça no lu

gar" e parar de conceder novas autorizações, considerando
as dificuldades que esta classe vem enfrensando e, mesmo

assim, detentores de canos em ótimo essado de conserva

ção. Manifestou-se, por últilJUo, o vereador O&valdo PoffH

para esclarecer que o táxi! de sua proprâedade não foi! con
cedido pelo SI'. prefeito, mas foi comprado, há mais de 6 me

ses, de um outro cidadão que não mais desejava tal: serviço.

.! Ruas escuras em· Brusque
I Constante_s e inúmeras são pras. AsS�� as ruas (a'gu-
as reclamaçoes dos brusquen- mas) andam as escuras ;;0111
ses relacionadas a péssima i- prejuízos para os usuarios

Iuminação pública. Dez:nas pois, os que saem cedo pa.n�
de ruas no centro e bairros trabalhar ou retornam à noi-
andam às escuras durante te, senhoras, ·moças, crian-

se�anas, sem que- medidas ças, para seus lares, após um

sejam tomadas para norma (na de labor ou estudo. en

l!ização ou reposição de 18.111-.· centram pela frente. à escu-
padas queima.�as. rídão, correndo sérios riscos,
De nada adianta as recla- o que torna temeroso sal).' b.

r:lações. à ,CeJes? porquanto �oite. Entretanto surgiu en-

ela se limita a informar que rre moradores de diversas
é da Prefeitura Municipal 9. ruas uma campanha, de "dei-
responsabilrdade da reposí- xe a luz acesa na varanda de
<::10 de lâmpadas. Na muni- sua casa" para iluminar a.

clpalidade quando se recla- passagem dos transeuntes.
ma a resposta alegada é que jHé quando perdurará este
não há, de momento as luzes estado de coisa?
011 não tem verba para com-

'.

Junta do Servi�o Militar em "Gaspar
A Junta do Serviço Militar, solicita. o comnarecímento

com a máxima brevidade possível os cidadãos abaixo rela
eíonades:

José Lanser ; José Manoel Bíttencourt : José Ferretti;
José Theiss; José Walter Franco; Juscelino Coradinl; Loren
tino .Theiss; Luiz Fernando Imhof ; Luiz Carlos Mafra; Luiz
Carlos Marques; Mauro Schnaider; Nelson Isensee Nelson
Wisinewski; �orival R�i�ert; Osmar José Marqueti; Osnil
do Brick; Osnildo Clericí ; Paula Aronso Hestins; Pedro Ni
co'etti; Pau� Ary KQch; �o.berto Pereira: Roberto Thiag»
Mella.to; Ronalclo Cesar Vieira, V1aldir José da Silva· Val-
mir Carlos Seberino; Vitorino Rampelnttí .

.

Luiz Fernando Poli - secrets da JSM;.

ORAÇ}\O AO DIVINO ESPIRITO SANTO

Espírito Santo, vós que me esclareceís tudo, que ilumi
nais todos os meus caminhos para que eu atinja meu ideal.
Vós que me dais o dom' divino de perdoar e esquecer o mal
que me fazem e que todos os instantes de minha vida es.tais
comigo eu quero neste curto diálogo agradecer por tudo e

confirmar anais uma vez que eu nunca quero me separar de
Vós. Por maior que seja a ilusão material não será o míní
mo de vontade que sinto de um dia estar convosco e todos
os meus irmãos na glória perpétua.

Obrigado maas uma vez.

(A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem
dizer o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja). Publícar assim que receber �1

graça: - E.Z.

'I(;REJA DE SÃO PEDRO APOS-r:OLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

DoInJingo:· às 7, 9 e 18,30 horas

R.AR DO NINO
PONTO �e IiNCONTRO De AMIGOS

Rua Itajaí, n". 61<3 - Gaspar - se.
.

,

�.� .... ft

•• • .... • .......... %'"' • ..., � r

... ...... .. _ ..... ft.% A.r.
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RAPlDAS --=D=-=E�IT-=-.:A=---=.=,.J-=-A-=...:.I__--
CHAPA ÚNICA NAS

ELEiÇÕES DA ACII

A Diretoria da Associacão Comercial de Jtajaí já orga
nizou uma chapa para concorrer as ele!i'ções marcadas pa
ra o próximo dia 25 do mês corrente, composta dos se·

guíntes membros:
Pl'eside';te: Noemi dos Santos Cruz, Vice: Osn,y Perei

ra, Vice: Alcides Menegatti, Vice: Wismar da Costa Lima,
Secretário Geral: Nelson Seheickmann, r> Secretário: Jose

rn -
\

Luiz Collares, 20 : Fernando Hugo Praun, �,eSOU1'euo: A-
fonso Coelho, I": Odemar Mru1J€l', 20 OIJivio A, SteJilglebeW'
CONSELHO ']}ELIBEIM.TIVlOI:

Rafael Domingos Dutra, lAafl'edo Weiss, 'Waldir Benve
llutti Ignácio Pereira, José Sandrí, Silvio Gugelmim, Os'
mal', Edgard Pacheco, Evilásio Vitorino, Gerson 'Wandler-

ley Leal, Osmar de Souza Nunes, .

CONSELHO FISCAL:
José Nascimento Oliveira, José de Carvalho, José Ne·

greíros, GU!ido Sohardong, Hifário Fuck, Milton Oomachia,
Silvio Telles .

Até o momento desconhece-se qualquer movimento no

sentido de apresentação de outra chapa, ih voz corrente

que o chapão apresentado � imbatível.

ORGAN IZAÇÕES VITÓRIA ABREM
SUPERMERCADOS EM TIJUCAS

As organizações Vitória continuam se expandindo. No

próximo dia 27 pretendem inaugurar as: instalações da mais
nova fitial, Trata-se de um moderno Super Mercado com.

500 m:? de área construãda, prédio, llOVO, muito bem loca
lizado no centro de Tijucas, ao lado do Bradesco, Cídio
Sandri declarou. que o estoque inicial! será de CIi$( 600;00
milhões d� cruzeiros. Ao, ser indagado dos motivos que os

levaram a investir em Tijucas afirmou "a nossa filial não
.atlenderá somente o munícípío de Tijucas mas i"da a re

gião de Oanefinha, São] João Batista, Porto Belo, etc, e ccrn

uma grande vantagem, sem ccneorrência alguma. Após
estudos efetuados chegamos a conclusão que o investimen
to> compensará,

CODESICONSTRÓIOBRAS

DE INFRA ESTRUTURA
<Ir

A Companhia de Desenvol
vímento e Urbanização de 1-

tajaí (OODESI) apresentou
ao Exmo . Sr, Prefeito o re

latório das atividades desen
volvidas no mês de outubro
próximo passado.
Consta do relatório os se

guintes trabalhos concluídos:
Drenagem Pluvial!: �J

Rua Herta Thieme
Rua Aleixo Maba
Rua Herbert Kremer

TEATRO

Rua Albíno Gugelmim
Pavimentação:
Páteo da COBEC
Rua Francisco de P. Seara
Páteo da Engesul (obras Ida
Embratel em Navegantes-
Neste mês serão iniciados

os trabalhos de drenagem
pluvial nas ruas Jason· dos
Santos e Alfrédo Heick e as

obras de pavimentação nas

ruas Ernesto Klobarg e Rua
Max,

Os amantes da arte e cultura, os amantes do bom tea
tro estão apenas aguardando o próximo sábado e domingo
para assistir ao maraviJ.hoso espetácuío teatral "OS PA
LHAÇOS" do sensacional autor Timochenco Wehbi. Suces
já se apresentaram; os artistas da I2�ça em. causa já rece
beram os elogios dos maiores críticos brasileiros. A Socie·
so em todas as platéias, em todas as cidades e estt'd0s onde
dade Guarani abrirá assim seu palco para que o nosso pú
blico possa aplaudir ··OS PALHAÇOS'·, uma história huma
n.a que espelha a realidade da própria vida: O pallhaço de
cuco, palhaço que se esconde por detrás da máscara pro
curando a celebridade, despertando alegrias e escondendo
lágrimas, e o palhaço da viída, o homem em sí na: luta de
todos os dias, palhaço da própria vida. Dois espetáculos
estão reservados para nossa gente nessa promoção do De
partamento de ClJ,.!,tura, Esporte e Turismo, e cuja arreca

dação, será em favor dos formandos do 3fO Colegial do Colé
gio Deputado Nílton Kucker. Sábado e domingo no horá
rio das 20,30,

Hiper constroi oreàio àe 30 andares no Ealneario Camboriu
o Hliper Mercado Vitória

adquiriu recentemente no B.
Camboriu um terreno de . .

3.500 m2 na Avenida Brasil,
bem no coração de Bal. Caru
boríu.
Há alguns anos atrás já

haviam comprado um outro
medindo 2.600 m2 ao lado
da Prefeitura. Segundo cons

ta Cídlo Sandri pagou a vis
ta um milhão e. meio pelo i
móvel. {Apesar de não h ave
rem definido nada a respei-

to da utilização daqueles ter
renos a diretoria do Hiper
manifestou intencão de cons

truir um edírfcío de trinta.
andares c-om galeria e um

Schopping Center , O prédio
seria ocupado com lojas no

B E Fer· d
CúlIllf bas-e no Projeto de Lei n'0 1,437 - A, de 1973, de

autoria do Deputado J,G, de Araújo. Jorge, que transfere

para as segundas-feiras os feriados inter.rn:eios da semana,
afvo de aprovação neste ano de 75, vem a Associação Co
mercial e Industrial de Brusque, Sind!laato das Indlústrias
de Fiação e Tecelagem de Brusque e litajruí., coen assinatu
ra do seu presidente, ind'ustJ:ial Carlos Cid Renaux, de en

viar aos representantes de Santa Catalina na Câmara Fe
deral e Senado correspondêneía do. teor segUÍl1!te: "A Asso

eíação Comercial c Industrial de Brusque e SindicatO' das
Indústrâas na Fiação e Tecelagem de Brusque e ltajaí, a

colhendo apelos que de hámuito vem l'eooberidh, não só das
classes pahoonais mas, plincilpa�mente dias ctàsses obreíras
de nosso Mlunici\pli�, y.em se ocu})ando ,em cOns'e�" junto
aos pm:eclai'ils m�mbros do OO'ngl'esso Nacional, a apl·{wac:ão,
de'finiitiva dOí Pri>j'eto.dle 00' nlo,1,'437.':"_ f!\!,-tde,1973, de au

toria do< Exmo. SI', Deputadlo J , G, dle Al"aújo> Jorge,. que

\

\

piso térreo, escritórios no

primeiro andar e apartamen
tos nos andares superiores.
O último andar seria reser
'lado para a insta'Laeão de
um luxuoso restaurante,

-

,

as segundas-fe
·

ras
transfere vara às segundas-feiras os feriados que oocr.rem
no meio d:a,semana. As� é que nospermttãmos, pela pre
�ente, snlieâtar encarecidamente ao ilustre representante
catarinense; gestões n� se�tido .de qu.� o projeto em apre
ço, aprovado ja em primeíra discussão pela Câmara dos
Deputados em sessão de 25 de setembro do ano em curso.
volte ao plenário para segunda discussão e sua aprovaeão
final, a fim de que venha a ter sua v.igên.cia asse0"Ul"ada 'DO
prôxímo eXiel'ôÍcio de 19�6. Nesta 0poiJ:'tu.nidad!e

�

ressalta
mos uma vez mais o grande Interesse que l'epl,e'sen:ta para
a eeonomâa a adoção das medidas- consubstanciadas no
Projeto de i(,,$ n10 l,437-A, além dos l1efl'C'XIOs, os mais sim
páticos, n? meio> de toda a classe o-bl'ei:ra e empresarial detodo o' �a.JS, Na certe�a de que V, tExcia, não n�s neg·ará
sua v�(),'Sa C:Ol'abol'aça.? e dedicado ap'Oio, anteoipam9s
nosso $ll�ro reoonhectmenio" _
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