
Dividas, dá Prefeitura
comprometem adrriinistraçâo do MDB

o montante das dividas da Prefeitura Municipal de
Gaspar, sobem a Cr$ 620 mil cruzeiros. O atual preíeâto do
MDB, além dessa divida, pretende contrair um novo débi
to no mesmo valor, o que vida significar uma pesada carga
para o seu sucessor e a falência da admíríistração emedebis-

Dr. V'almor 8eduschi: Gaspaf
-te á ti Alvorada que merece

o
fi E

�D Dr. Valmor Beduschí é
-

o novo presidente da tradicio
nal Sociedade Cultural e Re:
creativa Alvorada de Gaspar.s
ll. Gazeta procurou o presi
dente e com ele realizou uma

importante entrevista, foca
lizando os aspectos que estão
n mereceo maior atenção da
Diretoria' do Clube. A Socie
dade gasparense. confia no

Dr. Valmor, que promete
não desapontá-los, conforme
sua entrevista concedida à
Gazeta, na página 6.

Escrituras perderão valor

ta no meio por,itico admínístrattvo de Gaspar. O assunto
em pauta é divulgado de forma otícíat nesta ediçã'Ü da Ga
zeta do Vale no Informativo da Câmara Municipal de Gas
par, que está na página 9.

�', Todos os proprietários de imóveis que fiverem eserítu
ras em andamento ou ptli' fazer, devem p 'ovidenciar com

urgência sua regularização, ainda neste ano, tendo em vis
ta que escrituras lavradas no ano de 19715 e não registra
das no mesmo ano, perderão seu valor no ano de 1976. Es
ta medida encontra amparo na alteração da lei dos Begís
tros Públicos, pela de ntl 6.015, que entrará em vigor a 11).
de janeiro próxima.

Nesta oportunidade os Carférios, T'abelion'litos e Re
gistro de Imóveis. de Gaspar, Brusqi e, Itajai, Ilhota c Bln
menau estão alertando através deste semanário, para que
os proprietários de ímâveí , regularizem a situação
dos respectivos imóveis junto ao órgão competente, ainda
em 75,

_ i

DJA 15 AN�VERSARJO DA GAZETA. PARTICIPE.

II

Foi iniciado ontem em Gas
par o Torneio Gazeta do Va
le, com a participação de 20
Equipes de futebol de salão
representando o comércio e a

indústria de Gaspar. Este
campeonato faz parte das co

memorações alusivas ao pri
meiro aniversário da Gazeta
(.)0 vae. A Tabela do referi
elo campeonato está publica
da na página 2 desta edição

Homem dínârnico c ativo. Líder definido comi)

um (los balual1:es na 'Vida comunitária na�c.á
reas fabris, elas Istas e políticas, assim! é a I.<!T
sonalidade de nosso homenageado d., hoje -

Oarlo: .id Renaux.
Diretor Admini trativo das Empresas Re

naux, complexo industrial brusquense de enor

me conceísuaeão no Brasil e exterior; Presiden
te da Associa"cão Comercial e Industrial de

Brusque, ide� do Sindicato das Indústrias de

Fiação e Tecelagem de Brusque e Itajaí, ativi
dades comunitárias através de órgãos de servi
ços, tem prestigiado as grandes promoções e

. realizacões em nossa terra em todos os senti
dos e atividades, recebe, embora tardiamente,
a nossa manifestação de apreço, admiração c

eongratulaçêes, pela passagem, no' dia 20 pp.
de mais um aniver..árro nataãícío comemorado
110 seio de sua família e amizades, aos quais
\10S associamos.

.

�-

ANO I
�

Gaspar - Domingo, 23 de novembro de 1975 - N° 48

o 'SAl 1 'YTO DOS J01'[1. -S �E.'\fISl.'AS

Na página 10 desta edição Brandão
Neto de Itajaí, mostra rum importante
ccmentáro. a respon abilidade dOS jovens
políticos na modificações que estão 'Sen
do introduzidas 11a nossa política.

CELSO WESTRUPI» UM LlfD-ER POR C(jNVICC.Ãú�E!lItIM!If:,BjI!ii�_IIIID_"_I__�
O' trabalho que o vereador Celso W'estruVP GE'LASIOI E LEOPOLDO

vem desenvolvendo na presidência da Arena de Gaspar sente e de apareciBrusque, é dos mais produtivo para o partido, mente prematuro 40 [evens G"'_mercê o seu alto espírito de liderança e con- lá io Bernz e Leopoldo Domingosvicção de que mantendo o partido unido. con-

I Schramm , A Gazeta do Vale se Iseguirá então os seus mais nobres objetivos, as da a e se sentimento de pe-quais sejam os de reconquistar a prefeitura ar.
brusquense , Leia na página 3. ii1-- illllS ,....
VAI A JULG.i\MENTO O CRIME. DA ENXAnA

Recorde-se na madrugada do dia 7 de _
-

tembro deste aNO Valdir Luiz Bordin matou
sua companheira Elza Manske em Brusque.
com um golpe de enxada. Procedido o inquéri
to polícíal, a sessão do juri deverá acontecei'
no dia 5 de dezembro vindouro. Leia na p. ?

I ··EBRASA EM ITA.JAI:
50u 1\0\ OS EMPREGOS

A Inebrasa Eletromecânicas Era-
íleiras S;A: já e tá em fase final
de construção, devendo iniciar sua
produção em dezembro proxnno
em Itajai leia na página 12.

'
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FORMATURA
Mais quinze novos bachaúis em D-i1'eito de Brusque se

•

formam neste final de ano, peja Faculdade de Ciências Ju

rídicas e Sociais de Itajaí . Uma turma concluindo o curso

em quatro anos terá formatura a 18 de dezembro e a de

cinco anos as solenidades serão em 6 do próximo mês.
-6-

OS BACHARELANDOS
São Osni Pereira, Gregório Valmor Vechi, Ivo Mário

Visconti, José Alyone da Luz, o casal Cambíses José e Sale
te Martins, Él'ico Archer, Ismar i\lüller, Urbano Kistenma

cher, Anrinho Silveira de SOUZ2l, Gentil: Ardher, João �e.-
so Schoeníng, -Coaraci Rica1'do Garcia Baran e Juarez Píva.

-0-

CIRCULANDO

Transando por Brusque em princípios da semana a ne

gócio, o arrojado Sídio Sandri, do Hiper Mercado Vitória e

Organizações Vitória de Itajaí. Aqui um papo com o re

pórter, mas com transas com o empresário industrial Dar-
.

r

cy L _ Pereira.
-0-_

GIRANDO

Pelo Velho Mundo, o casal Nilo e F1lora Krieger, em
viagem de estudo e passeio. Nilo foi contemplado com uma

bolsa de estudos do Senai por indicação dja Iresa, para a

perfeiçoamento em técnica de confecções na AJJemanba em

diversas empresas. O gíro vai se estender até Inglaterra e

Itália .. O regresso está previsto para meados de dezembro
vindouro.

• -0-

POLITICA MD'B

Uma dupla no lado emedebista trabalhando "na ur
dina" para as eleições de r/6 à sucessão de César Moritz.
Ariberto (Beto) Rístow e o vereador Aleixo Beuting. Quem
cêdo madruga Deus ajuda. Vai daí ...

-0-
'

ARTE PLÁSTICA n

r �' primeira coletiva de artistas pfásticos de Bl''USqUf!
sera Inaugurada a 28 de novembro com visitacão até 13 de
dezembro, no Oentro Evangélico (térreo) .

J
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CHURRASCARIA

QUEM EXPÕE
Myrthes Madga Gomes (brusquense) residente em

Curitíba, a exemplo também de Euzébio Maestri, e Mário
Ralph Correa, residente em Florianópolis, igualmente Di

ma.s Rosa. 05 da casa presentemente, Lorita e Raynérío
Kneger.

(. -6-

CAMPEÃO o

Num dos pon.tos mais be
lo da rodovia "Antônio Reli"
numa colina e curva ainda
na cidade de Brusque esta
sendo construída uma chur
lascaria. POI' certo será n111
local ideal e acolhedor para
Co bons de "garfo" . n

-0-

GUABIRUBA

No vizinho munioiplo um

Iecal que tem levado muita
g-ente a comemorar um even

to é a Churrascaria Sch-
eie'erlt cujo nroprietáeic,

Laudelino Schweígert tem. o
fl'-�i(L os melhores pratos
em cardápios por encomenda
l' ra r grandes aeonteeimen
tos. l\I também tem pre
parado super e deliciosos cal
,'"", �� "-a n",-lo e feliom1a
que é fora de série. Nota dez
firo L 1 delãno e família,

abraço à garotada, o presi
dente da FCF senhor José E
lias Gíuliari e que vai brin
dar a turma com um jogo de
camisa. B01a branca pró Pre
siden te. Acertou uma ...

o infantil do Clube Atlé
tico Carlos Renaux sagrou
se campeão invicto sem cer
rota e empate, ao vencer por
5 a O domingo úl timo ao Bo
i afogo, pelo campeonato "AI·
vir Renzí". Presente para °

-0-

POLITICA ARENA
,

Com muita insistência nos círculos arenístas os ru
'mores fortes de uma dupla para. a sucessão do Chefe do E
xecutivo brusquense, no pleito de 76. Nomes: Alexandre
Merico, ex-vereador e vice-prefeito e o médico Antônío
Valdemar Moser. Uma dobradinha de respeito.

JalN O, SE MIL.
A Junta do Serviço Milital', anexa na Prefeitura Munici

pal de Gaspar, solicita o comparecimento com a máxima
brevidade P?ssí,vel os reservistas abaixo relacionados:

Aug-ust�o Ce,Is? Zimmermann - Rua Itajaí sInO
Au�stinho M�'1o Francisco - Rua Itajad no",564
Emiliano Barbíerí - R-odovia J. Lacerda 8/11�
Gessi Nascimentô - Gasnar
Isau ZabeI- Rod. JO'rgê Lacerda - n. 505
Jos� �auri Pereira - Rua 7 de Setembro, s/n .

Jose Luiz - Rua Fl'ei Solano - s/n.
José Jaime da Silva - Gaspar
Jai�e Mannrich - Rua Belchior Alto s/no

.

LUCl,O José Leocadío - Rua Henrique Fontes s/n.
1\'1a1'10 Sehraszm - Gaspar
M:moel José Caetano - Rua São, Pedro n. 39

N_lvaldo Avanc� - R�a Pr('f. Leopoldo Schramm n. 4.'1
Oscar Bernardino Pereira - Rua Cel Artsttalíanr, R .

mos n. 61
a

Rogério Antônio Beíler - Rua Gaspar Grande -' 1Vald
.

F"
8 zi .

. emiro r,an,cIsco1 da C�sta - Rua Brusque s/n.Valmor Barbl�n - RodOVIa Jorge Lacerda s/n..

Wagnel' Rodrigues - Rua Gasparínho srn..
Luiz Fernando Poli - Seeret? da JS1\Il

I��----------'---------
'

ELE'T·RO AR LT
OFICINA DE ELETRICIDADE

Conserto de Dinamos - Arranques - Altern,ador,es
Instalação elétrica em geral. Todo e qualquer tipo de

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

capacidade dêles,
Rua Nereu Ramos 1061 ao lado do Bar ColoninhaGASPAR - SC

•

eisuo o
1 CORCEL - CUPE AZUL
1 DKW -BEGE
1 FUSCA MARROM

.. . .

............

..... _ 71
o

. .". , , 68
. ... , ... , .. , 75

CONSULTE

PEDRO ZUCHI
Rua José Beduschi, 273 - Fone 32-22-70 - Gaspar .se

----,
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GAZETA DO VALE

o trabalho que o vereado!' Celso Westrupp vem desen
V(}]:vcndo na presidência da Alianca Renovadora Nacional -

ARJENA . brusquense é dos mais ÍlOsitivos pois nas sucessi
vas reuniões que vem realizando com se.is companheiros de
partido �tem sido das melhores pela frequência e objetividade dos assuntos que nela são debatidos. Com este tra
balho tem conseguido reunir em torno do partido arenista
a melhor disposição de trabalho dos demais eorrelàeioná-,

o
nos na plena unificação arenísta , Mormente nesta fase em
qu.e os nomes e tão aparecendo para os cargos eletivos as
eleíçêes de 19'76 pata o Executiv o e Legislativo, tem sido
muito ponderado e comedido na anáJJise geral dos aspirantes a vereança e executivo. Tem sabido solver problemas
que se deparam em torno do Partido procurando melhorar
o relacionamento entre so membros e a comunidade crian
do uma imagem de popularidade e penetração em todas as
camadas e áreas da população brusquense . Por esta razão,
Celso Westrupp tem sido apoiado por seus colegas e ami
gos nesta dura e espinhosa missão política de unidade par
tidária tão bem apregoada pelo Senador Lenoir Varga.
Ferreira, quando de sua visita a Bl'us�ue recentemente, di
zendo qu.e a Arena, está se estratificando nas bases, popu
lares, partindo de baixo para cima numa cruzada cívica das
maí objetivas,

_Br=<USQUE '�OMUNICANDO
Arena trabalhando

Página 3

(;ELSO TEIXEIRA
/

Natal dos pobres
Mas, no dia 25 do corrente
mês, depois de amanhã, ter
ca-reira será levada a eterto
no Centro Social do Sesi, um
lanche, com desfile de modas
promovida pela boutique

U

Le
le da Cuca" e do Círculo Bom
Samaritauo e outra-s entida
eles cuja renda reverterá pa
ra o natal dos pobres, RAS
ponsável pelo lançamento da
moda da linha das Confec
côes Gledson, a boutique "Le
le da Cuca" anuncia a vinda
de manequins de São Paulo e

com senhoritas de nossa c!
dade . Ql brusquense mais
uma vez prestigiará esta carn
panha muito cristã e huma
na em prol dos menos ravo
J ecidos pela sorte,

Muito bem ativada a cam

panha do Natal para os �'l)
bres de Brusque . O movimen
to vem sendo liderado pelo
Círculo Bom Samaritano
graças a dinâmica de traba-
.Tho encetada pela presídenta
s.enhora Doris Hei! e suas

companheiras de diretoria,
com o. apoio da Prefeitura
Municipal, além das equipe,
de Cursilhistas, Movimeni,O
Familiar Cristão, Assistência
Social da Paróquia àe Sants
Terezinha . Está programa
do para o dia 17 de dezem
bro vindouro nas dependên
das do Clube Atlético Carlos
Renaux, a festa-do natal dos
pobres com celebração de P".1S
, a e distribuição de brindes.

efá jUlgado o homem que matou muiher com envadad
Na madrugada de 7 de etembro deste ano, Valdh' Luiz Bordln com. um golpe de enxada matava sua companheiraEl.za Manske . O crime abalou a opinião pública brusquense tão logo foi noticiado o fato, após as primeiras diligênciasda Policia de Brusque , Prncedido o. inquérito policial e encaminhado à D{lstiça vai agora chegar 3:0 seu epílogo. comusessão do Júri que acontecerá no d�a 5 de dezembro vindouro. t

JURADOS
Em data de 13 do mes fluente de novembro foi procedi

do o sorteio dos 21 jurados efetivos e os 10 suplentes se

gundo edital divulgado naquela oportunidade. a. edifício
do Forum "Doutor Pedro Alexandrino Pereira de Mello" foi
alvo das atenções dos brusquenses. Procedia-se o sorteio, .

sendo os 21 membros efetivos os seguintes cidadãos: Vení
cio Barbosa; Danilo Moritz; Gilson Deichmann; Adolfo
'Witkowsky; Guiomar Tensini; Zeno Heinig; Nelson Perei
ra; Nelson Roberto Dietrich; Sérgio Walendowsky, Arman
do Archer; Zeno Gregório Belli; José Carlos Fantíni: 'I'ar
císio Zen. Ramon K1empt; Marcos Eugênio Welter: Héli-o
Habitzreuter; Mário Walendowsky; João Celso Schoening:
Arno Klabunde; Heraldo Pantaleão Filiho; Jovita Goncal
ves de Oliveira; e jurados suplentes: Ingo Pieper : Etwaldo
Ristow Filho; Alvaro de Freitas Martins; Augusto César
Diegoli; Pedro Waldir Jung; Orlando da Silva: Vênia Belti.
Pedro Afonso Polli; Jacó Floriani e Norival Kistznmacher ,

EXPECTArlVA
A primeira sessão do Tribunal de Juri será a 5 de de·

zembro de 1975 conforme nota oficial do Juiz de Díreito da
Comarca de Brusque, Dr, Elói Luiz Dadam, conforme m
formação prestada à "Gazeta do Vale". A abertura está pré'
vista para às 13 horas, e na ocasião será inaugurada a sala
de sessões do Tribunal no Forum Dr, Pedro Alexandrino
Pereira de Mello, num ambiente confortável tanto para as

autoridades como para o púbico que estará acompanhando
.. ................. .. """"'.,.,.

o desenrolar da sessão, Primeiramente, os depoimentos das
testemunhas serão ouvidas. Acha dr. Elói Luiz Dadam que
somente por volta das 20 horas é que acontecerá os deba
tes. Acredita o magistrado que a sessão passará a noite e

-

madrugada do dia imed iato ,

ACUSAÇÃO & DEFESA
A acusação funcionará o representante do Ministério

Público, Dr. João José Leal Promotor da Comarca tendo
como auxíldar o advogado Dr. Antônio Luiz da Silva, que
confirmou ao repórter sua parcícípação no trabalho acusa
tório. Com relação à defesa, caberá ao bacharel Dr, Dino
.Krieger a defesa do réu Valdir Bordin cujo "dossier" de de-
fesa tem muitos pontos positivas, para um trabalho deferi-

.

sivo, dizendo que os antecedentes são plenamente favorá
veis ao réu,

EXPFCTATIVA
Entre os brusquenses a expectativa é reinante pelo des

fecho do caso. O auditório do Fórum de Brusque por certo
sel-á pequeno para uma assistência curiosa que superlotá
rá as novas dependências da sala do tribunal do júri.

'l�Rt\!NSl\nSsÃo
A Rádio Araguaia estará dando completa co!'> rtura ao

acontecimento transmitindo diretamente do Fórum todos
os lances e detalhes, desde a abertura até a encerramento,
em trabalho conjunto com a "Gazeta do Vale" para melhor
informar o público de toda esta região.

....... ........ ........... ...

•

I

A:GORIt\ LEIA UM OONSELfIO DE UMA DONA 'UE CASA QUE ENTENDE DAS COISAS:
"Não. adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSCm,

.
você não, vai encontra.r .

.....

Caf·ê Bed se:
Rua Augusto Beduschí 59 - GASPAR-Se.
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Serrando e beneficiando madeira, em
GASP <\R, 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 funcionários, tantos é verdade queestá montando um moderno
mini-estádio para a prática de diversas
modalidades esportivas.

Rodovia Jorge Lacerda - Km 7 . GASP"1R-SC

- ERVIC1DAS, INSETICIDAS E ADUBOS PARA ARROZ
- SEMENTES CERTIF. DE PASTAGEM, MILHO HIBRIDO E HORTALIÇAS.- COMPLETA LINHA DE REMÉDIO 'PARA ANIMAIS E PLANTAS

CASA DO ZECA

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

. CEVA L agro industrial s.a.
CAIXA POSTAL 26 89620 CAMPOS NOVOS, SC - BRASIL

os
Compre malhas e tecidos em quilo

Confeccões sobre medida
Ro�pas Infantis.

Rua Aristíliano Ramos, 108
pertinho do Alvorada - se

BENEFICIANDO SOJA
PARA O BRASil INTEIRO.

PRESENTES

R[LOJ�ARIA E OTICA ERNfSTOAII!anças - Relógios - Anéis B'-

-

nncos_Cristais - OcuJos - Pratar,iasO melhor preço é com Enlesto Alfor, S hRua AristiliaAQ Ramos 522 G
so c tamnl

I -

aspar-SC

I,

c
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atos '" Versões

r�XATIDÃO
Fatos e versões é o comcn

tárío exato dos fatos, embora
nem sempre agrade a todos.
Desde o nosso apareciment'l,
procuramos correspon�e!' a

confianca de nossos leitores,
escrevendo em estilo irreve

rente, mas com responsabilí
dade , As falhas apontadas
quando solucionadas mere

cem de pronto 'o nosso reco

nhecimento, Discorda-se de

um "índio" mas reconhece-se
:) valor da tribo. Sempre que
houver necessidade, estare
mos dispostos a reformular
os nossOS pontos de vi�t'3."
Entre a Arena e o MDB fica
remos com Gaspar, porque a

experiência adminis�r�Uva

que ora vivemos serVll'a de

Tição nas eleições do ano que
vem,

c

�.B.

INCITAMENTOI
O voto será tncítado através de va)an.tes da Iotêca, que

divulgarão também apeles contra as vetos nulos e em bran
co.

COI\STlTUICÕES
A Subsecre�taria de Edicõe ,

Técnicas do Senado publicou
a ob a intitulada "Conet'tut
(ão Federa1 e Constituições
Estaduais" que reune os tex
tos atualizados da Cat'�:'1.

Magna e de todas as constí-
1 uícões dos estados brasilei
ros, A obra é em dois votu
mes e pode ser adquirida na

quele órgão técnico da Câ
mara IAlta,

Il\1PENlIOP.AVEL
Dependendo da Câmara Federal, será alterado o arti

go 64fl do Ctrligo de Processo Civil, tornando impenhorável. a casa própria, de valor até mil vezes o maior salár+o
m!�? do pais, desde que constitua o único imóvek do (>atríraônío do devedor, cujo projeto já .foi aprovado pelo 8e ..

nado.

JULGAAffiNTO
As oontas do atual prefei

to poderão ser rejeitadas pe,
la f tura Câmara de Vereá
dores do ano que em, A
administração O. S, merece-

rá, de parte dos novos verea
dores eleitos em 1976 rigoro
so exame podendo ainda ser

rejeitada e enrramínha
da até mesmo ao judiciário,
em caso de irregularidades,

"TAXA !\1AL CRIAD>A"
Quando o próprio- presidente do partido, o ilustre sr ,

Henrique Desehamps, do MDE de Gaspar, reconhece .que o
seu preteíto "está com a cabeça fora do lugar", nada há a
crescenear contra os propósitos do residente do Paço Mu
nicipal, quanto a criação de UlY.2.. taxa para conservação de
estradas, que há cerca de 3 anos estão abandonadas, Aquivale ressaltar as crí ícas desta coluna ao famigerado Plano
Rodoviário Municipal, que segundo nossas palavras, em e
dições anteriores, redundaria em água de barreta. Essa ta
xa de canse vação de estradas é um atestado de inepcia da
primeira experiência administrativa emedebista de Ga�
par, em fim de mandato.

PARTO DA
MOI1\"'T �11HA
Depois de longos anos, :1C,<;'

ele o anúncio oficial de sua

constítuição, há cerca de 10
anos, a Cimenvale se trans
formou no empreendimento
mais. demorado que Brusque
jamais conheceu, merecendo
passar à história como um

"O PRIMEIRO"
Danilo Gomes, foi convidado pela direção emedeb'sta

gasparense, para concorrer à Câmara de Vereadores, Da
nilo seria o 'primeiro nome a ser lançado brevemente, pelo
partido, atem de outros que irão disputar cerca de 11 vagas
à Câmara de Vereadores de Gaspar nas eteíções de 1976,
Apesar do desgaste da adrnínísjracão emedebista gasparen
sei Danilo está confiante e o prefeito conta com êle, para
melhorar a imagem do partido.

'

PiElNHORAVE,L

verdadeiro parto da monta
nha, De negócio concreto,
com a participação de um.

ex-governador de quem � Ci
menvale se serviu para cem
fundir a opinião pública, c n
tando com o apoio da adrni
n'stração municipal, de Bn:s
q�e, ao tempo de dois ex-pré
feitos, anuncia-se que vai
produzir adubo em Vida! Ra
mo desde que os ínvíos ra
minhos que evam àquelas
paragens permitam o trans
porte das "britadeiras". En
quanto isto, os inúmeros a
cíonistas aguardam o abs
tratos dividendo de um ne

góc'o anunciado em, termos
concretos. , .

Pretende o adrnini trador emedebísta O, S, penhorar o IC;\,I do muni ipio de Ga -

nar para contrair um cmprástãmo no Rf' c J\ atual admini tração que atravessa di
lil!uldailes fínanceiras, mesmo re .ebendo pontual e mensalmente o ICM do estado,
anõs (, emprêstímo não terá condícêes de uporrar os novos encargos. Al�m <le alie
nai' o JCM o pl'etfeito vai pôr fim a inch'p<'l1 d.éncia admini tl'ativa do municiJú,) Antes
de adquirir novas máquinas é preciso pôr fim ao abuso que comete o administrador
elo mun:icÍIMo ao usá-lãs para fin d� favoreci 11el1to pessoal eleitoral, em \)l'Oj)l.'ieda(le
pru:ticu,lares, Qual o total de horas de h'a tares e patrloa ,em erviço pal'ticulares?
Que,m foram os beneficiados? Q1!lanto l'ecolheu a Pl'efeittu-a Municipal de Ga8pa1', a
tl'avés da lei 510 que el've de tl'ampolim politico ao atual prefeito? GasPai' es'pera
que. seus vel"eado:l'es, ainda não beneficia,nos por essa lei. façam prevalecer o bom' en
S{) •

'DESORGANIZACÃO
Enquanto o presidente nacional da Arena, micra TIO

Espirita Santo, precisamente em Guarapari, a campanhae� itoral de se upartido para as eleiÇões municipais de 1976,
aqunna cidade de Gaspar a Arena continua em silêncio
sem séde e sem fichas de inscrição, Conta a Arena gaspa
rense, com seus filiados, através de um gesto generoso e lar
go: Doação de recursos Iinanoeiros necessários a organiza
ção do partido, incluindo nisto o pagamento à gráfica res

ponsável pel aentrega do material ele Inscriçâo dos futuros
adeptos arenãstas, localização, contratação de funcionártns,
etc, etc",
Apesar da boa vontade e inexperiência do atual presíden-'
te, sem suporte financeiro vai repetir-se o malogro eleito
ral que entregou o poder ao MDB, embora desgastado, poderá reagir vitoriosamente, em vista do trabalho organiza
do que vêem desenvolvendo os seus inúmeros correligíoná
rios muitos deles beneficiados pejo atual prefeito.
!NCOMPETEIN'IE
Bastaria a voz do edil Cel to procura auferir vantagens

su Huber, na Câmara dos Ve- pessoais, pois jamais admi-
readores sobre a competência tíu interferência do Estado
da Prefeitura Municipal de em assuntos da área munici
Gaspar, quanto a conserva- pal. O interesse se justifica
ção Jl0 trecho de estrada uue pelo fato de ser o sr, Os'val·
vai ,�10 calçamento, defronte do Schneider proprietário de
a entrada do Hospital, :üé a {hn loteamento, no final do
Rodovia Ivo Silveira, para

'

perímetro urbano, trecho con
não citaÍ'mos a lei n? 483/74 servado pelo Estado, cujo a '

que demarca o Perímetro falto vai valorizar grande ..

"Urbano de Gaspar, para de- mente os seus lotes partíeu-
monstrar que o atual prefei- lares.

ALVARÁ PERVERTIDO
Na última semana, Inaugurou-se oficialmente, mai

uma casa de tolerância, com sede neste municipto, nas pro
ximidades de Barracão, em local onde resídem várias fami
lias de respeito, cujos filhos trabalham como operários, es
tudam ou. Soe dedicam às lides agrícolas, :O aparecímeuto
de bordéis, marcará a atual administração murucípal, pró
diga na concessão de alvarás de funcionamento. Além dis
to, diríamos, lamentável que t>sposas' e maridos drin
caram por lá, durante a inauguração bordeleira, como con

vidados oficiais do proprietário que ludibriou a boa fé dos
mesmos, servindo-se dêles para promover o seu rendez
vous. Por respeito aos nossos Ieítores omitimos os nomes

dos wsais bordelengos que exemplificam o c:ito popular: A
cada minuto' morre um imbecil 'e nascem dois, .É triste,
mas esta é a exata versão dos fatos sôbre a inauguração o

ficial de um bordel, com a pal'í'icipaç'ã<o de famílias da lo
calidade,
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o Alvorada que mereceterá
Gazeta - Como surgiu a indicação de seu nome para

concorrer à presidência do Arvorada?
Valmor - Um grupo de jovens ligados ou não ao AI·

varada Junior, fizeram campanha entre seus pais, soLici
tando aderissem o meu nome para a presidência do Clu
be. Posteriormente eu mesmo verifiquei quem eram os

membros do Conselho Deliberativo e junto com outros

companheiros, pedimos o voto o Dos 15 com direito a voto,
recebemos 14 sufrágios, sendo que o outro não compareceu
a reunião o

Gazeta - Como o senhor encontrou a Sociedade, social,
cultural e enconomicamente?

.

Valmor - Encontramos o Clube funcionando de for
ma normal, na parte cultural e social. Social, com baíles
e chás beneficientes. Cultural, com um curso de Violão mi
nistrado pelo professor José Joeh de Souza da UFSC e ini

ciação musical por Egon Bohn, curso este que não mais es
tá sendo realizado nas dependências do clube, mas no co

reto da Banda Sãr:l Pedro. Economicamente, havia Saldo

Bancário, o que destaca a atuacão da Diretoria anterior.

Gazeta - Este semanário, emeuma edição anterior,
teceu algumas críticas sob o aspecto de conservação patri
monial do clube. O que estaria sendo feito em prol?

Valmor - A crítica em referência, reconhecidamente

roi construtiva e muito válida. Necessitamos das idéias e

união de todos, sob pena de nada podermos realizar. Dois

dias após a posse da nova diretoria foi províqenciado o a

baixamento do terreno que serve como páteo de estaciona
mento o Assim procedendo, conseguimos local para aproxi-

. madamente mais 20 veículos o Neste mesmo páteo coloca-.

mos ilummação com lâmpadas de mercúrio, dando um

novo aspecto, oferecendo ínclus.ve um novo ângulo � ob

servação para quem quiser desfrutar a bela paisageTh do

Rio Itajaí Açú o Construimos uma churrasqueira e manda

mos erguer um galpão de 15 metros de comprimento por 4

de largura, onde colocaremos mesas e bancos, o que deve

rá acontecer dentro dos próximos dias.
OI antigo muro que rodeava 2. Sede foi derrubado, dan

do lugar a um novo em fase de construção.

�
�

Valmor - Em príncípco estamos contando com a cola-

boração dos gasparenses. Não estamos trabaThando em bus

c.a de pro_moção social. Desejamos acima de tudo que nosso s

filhos e filhas encontrarem lá ambiente de sã divertimento .

Aos não sócios, queremos esclarecer que a jóia para mares
so no corpo de associados, até 31 de dezembro-75 é de 500.00
pagáveis a vista ou em 4 parcelas de 150,000 A partir' d�
IOde janeiro de 76, será de lo 000,00.. ,

Fica aqui também
.....

o abraço da "SCR Alvorada aos lei
tores da Gazeta do Vale, em Brusque, Itajaí, Ilho'ta e Blu
m,el!au, bem como aos diretores e funcionários deste sema

nar:o, que ,temos certeza poderemos captar com a colabo
raçao e estunulo, ao longo de nossa g-estão.

_-----

,Ilutninacêio
.,. pa_'a o

Continuam acelerados os trabalhos desenvolvidos pela
diretoria do Esporte Clube. Gasparense, com vistas a pron
ta iluminação de sua praça de esportes; o Estádio. Hílberto

Gaertner o Em contato com o presidente de Clube, sr, Cé

lio Bornhausen, a reportagem da Gazeta tomou ciência (la

recente .aquislção pelo clube, de todo. o material que vai set

vir para concretizar a tão almejada implantação do si ste

ma Iluminário da quadra de Futebol de Salão. o Recentemen

te foram adquíridos 5 postes de ciment-o, que servirão para

suporte das lâmpadas o nentI'o elos próximos dias, adiantou
"lOS Célio, deverão chegar de Suo Paulo, 12 reíletcres, com

\.

lâmpadas de 1500 Wats cada uma.

Vale ressaltar o moderno sistema a ser implantado na

Iluminaçâo da quadra do Gasparense, que obedece ao mes

mo. critérío adotado na iluminação do maracanãzinho, mo

tivo· porque situar-se-á então o Estádio Hilbexto Gaertner,
entre os mais hem estruturados de Santa Catarina o .

,

Agrade,c�mento
Os íamíttcres ,de GELÁSIO BEíRNZ, ainda proíuuda

-mente cQn�t('rnados com O> passamento daquele ente que

rido por- nosso. intermédio agradecem aos Incansáveis pro

nssi�nais do Hospital NoS o Perpitv.o Socorro ele Gaspar,
na' pessoa do Dr o Mauric}o. �onerat, bem co.mo a Ir!-"nã Ge

noveva do mresmo' no.so.com\o o Este agradecImento e exten

sivo ao' SI' o ElpJ;d!io Zuchi, ao sr. O',áudio Gaertnm' e fun

cionúrios, bem comlO a todOs que os confortaram quando do

do]m:oso. transe o

Para uma determinada "parcela de associados que a

o· tra- ai d este ano estaremos cons-

preciam o Jogo da canas ra, am a .

t ruindo local próprio e adequado o
- l' ,

O Olube admitiu como seu empregado, o. sr o

.

Joao Flôr,

que será encarrezado da cobrança, no hora�lO diurno, sen

do que a noite 0°mesnfo cuidaroá. da portaría
o

do Clube no

horário das 19 às 23 horas, medida esta que VIsa fazeTttom

que efetivamente a SeR Alvoraáa pertença somente aos

sócios. _

;) . Para 1976 pretendemos reformar o bar do salão de fes-

tas reforma total" nos sanitárias, pintura externa, melho

ri� nas canchas de bolão além da possíbífidade de virmos

a construir uma cancha de bochtlo Pretendemos ainda uma

limpeza no "barranco do rio"; co�ocan:nos mesas ao ar li

vre.

\!ale salientar aqui a maior atenção que merecerá de

nossa parte, o .0AJworada Junior". Haveremos de prestigíá
los, estando nos nossos planos a adaptação ou construção
de um local onde possa se encontrar pois cremos na juven
tude de Gaspar, motivo porque daremos a ela todo o nosso

apoio.
Indubitavelmente outros. problemas surgtrão, mas poso

so lealmente afirmar qee nós, diretores do Alvorada, have
remos de torná-los dentro de um breve espaço de tempo,
uma sociedade mais bela e rrequentável ,

Gazeta - O que o senhor diz em relação a campanha
para ingressa de novos sócios?

CJGsparense§§§§§§
Paralelamente a isso o Ga!'TIarense "''''''''''''0 f

•

t·
d t d

- ,
·'r , .......... .,. OI prorne l-

o an es a consta-uçãn do Estadi{) esta' prOrrY\rL>]··" d
fiIh

' . ,�� '"' "nan o aos
os de SOCIOS, todos os demíngos condi�

mesmos pratíquem toda modalidade de es or�ara q e. os

mostra verdadeira finalidade do. cluhe qu
P'

•

d
o que bem

mais integrar os asso.ciados o

,e e e cada vez

Agradecianen O
Fàmiliares d'e LEOPOLDO DOMINGOS

ainda protundaments sentidos com o passam.en�CD.R!A1H)If,
ente querido, v m por no o intf-o.l"mP.-dio. fo iUl

o d�que�e
mente ao dr o Sérgio do Hospital Santo'AIJ.� _ ard�O"J:adecl-
nau. bem corno às enfelonleiras daquele orno" � Blume-

.4 .;t,.;t.: - n oconno· nela
presteza e u'e�ucaçao que' se pl'ontifi-caram' .�.' .

.1:"

ente querido, muito .embora nada mais h
a asslStenCIa a.1)

. to, .ti farmlía agradece ainda ao sr Pa;UY�se a ser fei

panheiros que acompanharam o exti�t t? a�el,. e com

rada _

- o a -e ua tltima mo'

BIG LA.NCHE
"!... _._-

Sem dúvida alguma um estabelecimen '

que estava a merecer o gasparense de um I!J.to a altura do

n�ugura�a a_pouco tempo a Lanchonete Ria
ado geral. I

c� a dedlCaçao de seu proprietáIoio El 'd.
b Lat:'-che, mer

ser dentro em bl<eve ma; .um ponto de � Zucrn, prome�e
gc.s. A moderna lanchonete está sttuad C{)nt�, dos rum

J�()S em frente' à Indústria de Linhas na ���� �r�u Ra

pmg center de Gaspar o

' o U'W:U nUI1l. cho-
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empre que há (onf°ança entre um gover
o oe ver
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HTSTÓRICO o

Tômbola ,
.

Churrasco. .
. . . . .. ., '" �( .

Bebidas-Gallpão .. . ..

Bingo , .

Bebidas-Salão .. .., .. .. .. .. .. ..

Baile-Entradas .. .. .. .. ..

Ciga�l:OS ,. . .

Braslha ., .,
.. . .

Televisor Semp - nota 775 ., .

Bicicleta Monal'ck ..
.. ., .. .. . .

Blocos da Tômbola cl nota .

Amandio Spengl.er-beb�das galp�-nota 251�
otávio L. Schmltt-bebldas galpao-nota s/n ..

Amandio Spengler-beb�das sal�o-nota2512 o"
••

Otávio L. Scnmittr-bebidas salão-nota s/n .

Erasmo L. Schramm-nota sino -
., .

Irmãos Wemuth-nota 3715 .. . . .. ..

Garçons sir ,

, ..

-

.

Bazar Umas .. á' .; :.
.. .. ..

G d Noturno e l�mpeza do, pátio .

uar a
tô

.

S h it
Contribuiçã do sr. An amo c mnz .

Orquestra ., .' ., -. .. ..

Programas ,

, .

TlOTAlS .. ..

..

Cn
....

Cr$
��
c-s
Cr$
o-s
Cr$
Cr$
Crl$
o-s
Cl"3;
eis
Cr$
c-s
Cr$
crs
Cr$
c-s
Cr$
Cr$
c-s
Cr$
Cr$
c-s

ENTRADA
118.600,DO
4.521,00
3.361,50
1.491,00
4.975,00
4.855,Ob

21,00
crt$
o-s
Cr:$"
Cr$
c-s
Cr$
Crt$.
o-s
crs
Cl"$
c-s
Or$
Cr$ _

5.0&0,00

SAlDA SALDO

css 'ri. 220,00
Cr$ 522,00
Cli$f 1. 273,15
o-s 1."49300
Cr$ 1.799,77
c-s 2.755,0:0
c-s 21,00

35.500,00
1.650,00
850,00

3.380,00
1.021,05
1.588,20
511,22

1. 7414,00
3'.380,00

150,@t)
420,00

---

250,00
90,00

CJ$ 5.000,00
o-s 2.100,00
o-s 100,00

142.826,50 c-s 52.734,5-8
142.616,50 eis 52.73458
realizada em 25-1(}-75 .

'

PERP!ÉTUO SOCOIRIRO.

Cr$ 90.091,92
Cr 90.091,92

A COMISSÃO

Movimento da
festa em prol
do Hospital e

Maternidade
Nossa Sram
do

-

Perpelu_o
Socorro
realizada em

25-10-75. d mso sua colaboração para o bom êxito da festa,
Agra ece

HOSPITAL C.M. NOSSA SRA.

------�----·----------------------I
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HIPER

Mercado

•

o 'uigante o va 'e

ITAJAI - se

TUOLOS R'EFRATÁRIOS,
ESPECIAIS PARA FOGO. A,MAIOR RESERVA DE MATÉRIA PRIMA DA REGIÃO.Barracão

Gaspar - se.IV.'''''-,...,......''''• ...,.*""�""'...""........""-,.,... "".. "".-*""""''''''''''-*""".
...""""*.............�................""'..""4,.,.""'-,.,.tOtft_.......""._-....._ -....,..........,.,...""�,.,.�""......................

""""--""""---...,.""*"'.""'.ow"V"Io...... .tOt""tOt .... " j_.....

Cx. Postal, 25 - Fones: 2215·2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 47gj499

GASPAR - Santa Catarina

�.. ".

Gaspar Hotel e Churrascaria Testoui
o PIlOiNEIRO EM ESPETO CORRIDO NA REGIÃO

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

preferência de todos o

._ .... ww ... ,ft� ��....
ft ... % ..........:........ ft ....

�.... ..,........... ............... .....

�...... "",,;- .. ...

.... ....,........... ......
.... ......Alfaiataria e LOJa GasPGrenseBspecializada em Comecções, Armarinhos em geral, calçados e jQias oDesde mil, novecenêos e sessenta e nove crescendo, ajudando. Gaspar a crescer e atendendo. �elhorALFAIATARIA E LOJA GAS�ARENSE DE PEDRO zuem

Rua Indo José Beduschi 2'3 - fone 32-22-7() GASPAR - Santa Catarina

CHURRASOARIA TESTONI,

tradícão em atendimento e servir bem
Também pudera, é herança do bisavô o

'

Por tudo isso e muito mais fizemos questão de efírmar:

CHURRASCARIA TESTONI

o melhor espeto corrído da região

r..r.""".. .. _.Aft
...... �... ft_ ...... """ ..

"'tft
___ ft,,'"r"!'''

..,..., ft
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Yágina 9\}AZETA DO VALE

.

Municipal de G'GspGl'r
. l ,-

.
.

que obtêye a adesão do vereador, ernedebísta Henrique Desr
champs,' fez uinà severa crítica, concorrútántemente' corri
um veemente apêlo pat� se tomar urgentes providências
quanto à iluminação pública d� ç.Í_dade, bem corno quanto
à limpeza das sarjetas, capínação das margens das vias pú
blicas, etc,; considerando as proximidades- das festas

-

de
rím-de-ano, dando condições assim, de que o centro da ci
dade fique com aspecto mais festivo.

I

PRJEF'ErITuThA 'DEVE 620 M - Em resposta à soü-
éítação da Comissão de CQnstitui,ção" OI Prefeito Municipal
enviou a relação dos débitos da Prefeitura até a presente da
ta, que totalízam a Importância de 620 mil cruzeiros, apro
ximadamente, sendo os maiores débitos para com Institui
ções Previdenciárias, dentre estas o INPS com 125 mil, 0

Fur:do de Garantia com 55 mil, ,) IPESC com 56 mil, o Pasep
com 15 rml, além da -Celesc com 44 mil e o Posto de Alj José
Coelho com 51 mil cruzeiros,

VOTOS DE PESAR - OI vereador Osmar Melato '(Arena)
solicitou inscrição na Ata de um voto de profundo pesar
pelo raíecímento do Sr, Antônio Lana . Da mesma forma, o
vereador Celso Huber (Arena) solicitou votos de pesar às ta
mílias enlutadas, pelo trágico acontecimento que ceifou as

vidas dos jovens Gelásio Bernz e Leopoldo Domingos Sch

rarnm, que em vida toram um exemplo de jovens ordeiros �

trabalhadores.

ELETRIFICAÇÃO RURAoL - Em resposta à reivindica

ção do Vereador Antônio- Dionísío SabeI (Arena), 0, Vic<;
Governador do Estado, informou à Câmara e ao vereado!'
arenísta, que a eletrificação rural das localidades de Arraial,
Poço Grande, Gasparinho, Morro Grande e Margem Esquer
da estão incluídas na Programação 'ERUSC - 76/78, deven
do algumas destas Unhas terem sua execução iniciada já no

próximo ano,

ENGENHqS DE FARINF..A ISENTOS - Foi aprovada
na última reunião da Câmara a Lei n? 536, que isenta do

pagamento de impostos e taxas municipais todos os enge
nhos de farinha do Município: A referida Lei foi encamí
nhada ao Prefeito Municipal para sanção e posterior pro
mulgação.

ESTRADA DA BATEIA - Considerando o péssimo es

tado de conservação em que se encontra a estrada da Ba-'

teia, bem como .a inatividade da Prefeitura. em tornar pro
vidências, o Vereador Osmar Melato (Arena) solicitou que

o Prefeito determine o urgente patrolr jiento e macadami
zação daquela estrada interiorana. Estas mesmas provi
dências foram solicitadas para a Estrada da Lagoa, pelo
Vereador Mauricio da Costa (MDB) ,

ILUMINAÇÃO BÚBLICA E LIMPEZA URBANA - O '

Líder ,da Arena, Vereador C'elso Huber, .em pronunciamento

Câma ra M uni c i p a I de Gasp a r
ESTADO DE SANTA CATARINA

RESOLUCÃO N'" 09/75
Nomeia funcionário para o "Quadro de Funcíonáeios (la
Câmara Municipal de Gaspar".

A Mesa da Câmara Municipal de Gaspar, no uso de suas

r1Itribuições legais e de acordo com disposições da Lei n? 4613,
de 24 de outubro de 1973 (Estatuto dos Funcionários Públi
cosMunicipais), faz saber que a Câmara Municipal aprova e

ela promulga a seguinte resolução:
Art. 10• - Fica nomeada :1 S'ra, Yeda Al�na Beduschi

Zilinski para o cargo de .1Secretário Executivo" do Quadro
de Funcionários da Câmara Municipal de Gaspar, por ter si
do aprovada no Concurso Público, realizado dia 19 de outu
bro de 19 õ pOI' esta Câmara Municipal,

'.

Parágrafo único - 'A, nomeação de que trata este artigo
será contada a partir de IOde novembro de 1975,

Art , 20 - Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

,

SaIa das Sessões, em 04 de novembro de 1975,

Henrique José dos Santos - Presidente
Colso Huber - 10 Secretário

BARHA.'NCOS DO ITAJAI-AÇU - Em pronunciamen
to que obteve o apoio do vereador Henrique Deschamns

, CMDB) e do Líder Arenista Celso Huber, o Vereador Flávio
Renato Helnig (MDB), fez um apelo ao Sr, Prefeito no sen

tido de que a Prefeitura efetue Convênio eom o DNOS, para
executar drenagem no barranco do Rio Itajaí-Açú, trecho
entre o Bar Progresso e a Sooiedade Cultural e Recreativa
Alvorada, considerando que após a última enchente eSSES

locais apresentaram grandes danos causados pela erosão
das águas, podendo ocorrer até o desmoronamento das, em
fiCàções ali existentes. Pondeióu, ainda, o vereador Flávio
Renato Heinig, .que os cidadãos-proprietários desses terre
nos que margeíam o Rio Itajaí-Açú, são na �aioria comer
ciantes e merecedores do apoio da municipalidade, pois
sempre cumpriram com suas obrigações, além de contrlbuí
rem para o progresso de nossa comunidade.

l}LTERAÇÃO NO CóDIGO TRIBUTARIO - Envíado
pelo Sr, Prefeito Municipal, encontra-se na Câmara Muni
cipal' o Projeto de Lei n? 35/75, que "dá nova redação aos.

artigos 141 e 144 e altera as letras B C D E F G e H da Ta
bela II e Tabela III, da Lei Mun. n. 438, de 22.12,1972.
e dá outras providências", Trata-se, pois, de alteracão no

Cédigo Tributário do Mlun,icípio, Nas alterações desejadas
pelo Sr, Prefeito Municipal, vê-se com principal escop.o J
art. 141, que tem a seguinte redação: "0 imposto predial,
e Territu';ial Urbano será cobrado sobre o valor venal do i
móvel, c3m 1% para os imóveis edificados e 2% para os i"
filóveis vem edificações. É de se ressaltar que o atual ímnos
to é de 1% sobre o valor venal do imóvel, independente de
edificações. SofreI'ão aumento ainda, se aprovado o Proje
to do Prefeito, a taxa de licença para aprovação e execução
de obras e Instalações particulares; taxa �e expediente, ta-

.

xa de cemitério e outras,

Câmara Mu nicipal de Gaspar
ESTADO DE SANTA CATARINA

RESOLUÇÃO' �1jO 08/75

Homoli()ga o Concurso Público realizado dia 19 de eutu
'Ruo de 1975 para o cargo de Secretárío Execuii,'o; do
"Quadro de Funcionários da Câmara l\'Iun:i.c'ipal de Gas
par".
A Mesa da Câmara Municipal de Gaspar, ne uso de suas

atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela

promulga a seguinte resolução:
t

Art. 1°, - Fica homologado o resultado do Concurso
Público realizado dia 19 de outubro de 1975, para o cargo i·
solado de provimento efetivo de Secretário EXie<mtivo, do
'Quadro de Funcionários da Câmara Municipal de Gaspar',
conforme iAlta lavrada e assinada pela Comíssão Diretora 'ia
Câmara e pela Banca Examinadora do Concurso,

Art. 2°. - Esta resolução entrará em vigor na data 'ie
sua publicação, revogadas as disposições em contrárão ,

Sala. das Sessões, em 04 de novembro de 1975.

Hen.rique José dos Santos - Pre ídente
Celso Hubel' - 10 SeCl'etário

..........
"'" "'t:or ......... "'""-"''''........'''''''''''''......,..,..*.........._...........-_. -... "........1IioO"loo � ........ w .......

I'IAJAI DO JPRECISA C A M PUS
.......w'-�.. � .. :ft""'�........... ." "' :w% _ ...
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Si e f:lfrie

Fábri'tH de Esquadrias e

t, óveis de ferro
Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 - Gaspar-SC

............... ...� ... � ............ 'W .....

Em ofício expedida ao prefeito municipal de IlIhota sr,

Rlicru:do Koehler, a Câmara de Vereadores, reconheceu .os

méritos da tão brilhante iniciativa e demonstração de 31-
truismo e grandeza de uma administração, com referên
cia a educação, com a inauguração do Posto Cur..tural do
Mobral, na cidade, em 10' de novembro último.

--4P--

SECRETARIA JÁ líEM TI'I:.ULAR

Cem a transferência de Sr. Evariste Spengler,' da Se
cretaría do Muníeípío de ilhota para a sub gerência da Cai
xa Econômica Estadual, e prefeito de Ilhota acaba de no
mear para e importante cargo, a acadêmica e professara
Ana Maria Debarba, daquela cidade. Mestra de reconhe
cidas qualidades na certa dona Ana Mal'ia��stal'á desenvol·
vendo à altura, as atividades a que se propue. Ana Marta,
além: das funções, de professora que desenvolve há nove a-

I
nos em Ilhota, é estudante de Pedagogia na Faculdade em

Itajaí.
I

SIVA L·
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES.

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

MãO' de obra especializada
Honorato Mulle'l.' 145 - 3222-45

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

o

INSTALA nORA GASPARENSE
A MAIS COl\\PLEl'A EM .

ElJETRO DOMÉS1.'ICOS FOGõES DAS MELHORES
MARCAS, PELOS PREÇOS MAis

CÜlNVID'ATIVOS.

Busque o seu na

INSTALA]i)ORA GASPARENSE
Rua Aristiliano Ramos - pertinho da

Prefeitura, em GASPAR.

1

ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICA E
CAMPESTRE CEVAL

A Assoeiação Atlética e

Campestre Ceval por inter
médio da Gazeta do Vale pa
rabeniza-se com os .seguin
tes funcionários na Ceval
que festejam ou restejaram
sua data natalicia em no

vernbro:

Romald'rio MellJO, dia 03
de novembro; Jeão Coelho,
dia 08 Celio Wr..ldrich dia
11' José Dorval do Nascí
m�nto, dia 16, c .José Fran

cisco, dia 18 de novembro ..

arimbos de 80rracha
A L td�. /...�Fablicação de todo e qualquer '; •

tipo de carimbo de borracha. I.,,�
Chaveiros e placas indicativa, \�'��"i"tiPde acrjlico .

"

:�
Rua XV de Novembro, 1300 -

C2,: Postal 95
89100 BLUMENAU-SC.

--.._-

Incra atrasa agriculturaEnquanto O' Presidente da República, em pronunciamentos públícos, apela para a classe rural, no sentido de de.
senvelvímenn, da nossa agricultura, o órgão que atende pe"Io no.ne composto de Instituto Nacional de Coêonieacâo e
Reforma Agrária, está entravando e progresso da agríeulfura brasileira. Suas experiências nem sempre oferecem
soluções para os problemas das regiões onde tem marcado
a sua presença, desde os cerrados de Minas até as Agrovílas
na longiqua Amazônia. Aqui, onde e ól'g-ão inexiste em ter
mos de solução, êle vem oferecendo problemas qu.e se avo
lumam a cada ano. Até esta d ..ta muitos proprietários de
terras. ainda não conseguiram regularizar as suas escritu
ras pela falta de documentos eemprobatóríos de quitaçâ«de débitos que deveriam ter sido cobrados pela reparüíçãe .

O Incra não tem remetido às prefeituras os talôes de im
postos, necessários a transferência de propríedades, tra
zendo além de transtornos, prejuízos a partãculares e ao
poder público. A burocrácía vem tomando conta do órgão,
que tem a sua sede, neste Estado, em Floríanópolís, a rua
Felipe Schmidt, 85. Desde a sua fundação, exceto o reca

dastramento, realizado há mai de dois anos, ninguém tem
neticia do que faz essa repartíçâo que obstacula o progre ss
da economia brasileira que se baseia na agropecuáría, se-

gundodi e O' Senhor Presidente Geisel, em recente pronuncíamento .

..... .............
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P eteito afastaélQ
o Governador ;KIonder Reis decretou intervenção no

munícípío de Canoínhas, onde o prefeito AUredio de Oli

veíra Garcindo, cometeu sérias e graves irregularidades na
Prefeitura Municipal, daquele município, constatadas pelo
Tribunall de Contas tto Estado.

Um promotor público, vai substituir o referido prefei
to, como interventor pelo pTazo de um ano. O prefeito.
ora afastado das funções pertencia a' legenda arenísta. O

saldo a descoberto é de relativa .imp.ortância: 184 mil cru

zeiros aproxímadamente, segundo notícias da Câmara de

Vereadores, de Canoinhas , O exemplo deve servir, princi
palmente a prefeitos useíros e vezeiros na matversação de

dinheiros públicos, que confundem cargo eletivo com .seus

negócios particulares,

Deixou a direcão deste se

manário, o sr, Silvio Rangel
Figueiredo, que de agora
em diante passará a fundo
nar como nosso vendedor au

tônomo, estando autorizado

para promoxer contatos com

vistas a publicações sema

nais e edições espectais de
aniversário e de Natal.
Silvio passou 8. exercer

"'''�

E E V IE
funções na empresa Auto

Viação Verde 'Vale, onde está
a dísposíção de inúmeros a··

migas que fez desde que che

{�ou a nossa cidade. Ao SD

vío, com quem contamos, os

melhores votos de sucesso,
certos de que com sua capa
cidade não terá dificuldades

para adaptar-se às suas no

vas funções,

CA �PfON�TO GAl.fT� 00 VALf

de ItajaÍ
Ocupando uma área de 12,500 metros quadrados no

3° Distrito Industriaj, a INEBRASA-Iudústria Eletrome

cãnícas Brasileiras S,A, já está em fase final de constru

ção, Os seus diretores afirmaram que em dezembro próxí
mo ou o mais tardar janeiro do próximo ano deverão íni-

/ cíar a produção."
Entusiasmados com as perspectivas, razemquestão de

ressaltar o apoio que receberam da Prefeitura Municipal de
Itajaí e do Governo do Estado através de incentivos ríscaís
do FUNDESC.

A lNEBRASA vai produzir equipamentos eletro-mecâ
nícos elétricos e eletro-eletrônicos para o mercado interno

e externo. 'Ü capital autorizado é de 20 milhões de cruzei
ros. A.té julho de 76 deverá proporcionar cerca de 500 em-

pregos diretos, r'

Domíngo, dia 23, os arenístas entee surpreses e eufórl
cos assistem a Instalação dos prrmeíros sub-dlretêrâos da

ARE_ TA, nos bairros da Fazenda, Cordeiros e Salseíros.

O entusiasmo destas comunidades e o movimento do

:Di:re_Ól'io Arenista faz-nos SUpOl' que haverá uma grande
concentração humana nestes locais, E tamos assistindo a

um verdadeiro, despertar da AI'ena. p,ú:S a posse dn SI' .

NelSOTI Seára Heusi O> diratório municipal arenísta passou
a desenvolver Ul�p grande atividade de .reestruturaçãe par
tidária . O partido criou um "projeto politico" no sentido
de viabilizar a atuacão da ARENA e arrancá-la do marasmo

que até então, vivia� Consistiu n projet» na divisão do pal'

tido em comissões e na dístríbuição de tarefas especíücas
a cada uma delas. Assim encontram-se em pleno funciona

mento, as comissões de: Finanças, Promoção, Relaciona

mento Partãdárío e Interesses da Comunidade _ IElsta últt

ma responsável pela criação dos sub-wlJ.'e1l'ól"iQs de bairros.

instalação oficial de três grandes sub-diretórios com a,

P -oximadamente trezentas ínscríeões partidárias em cada

um, é a confirmação plena e total do acerto das medâdas

tomadas e o primeiro vislumbre de vitória no pleito que 'se

avizinha.

'"
...

... ..................

mais um natalício. Present €'3
aos comes e bebes, vereado
res Pedro Borba, Chico Berti,
Manoel Sagaz, Valdemar San
drí, Ayrton Souza, Gilmar
Dalmoldn e Nestor dos San

tos, e mais Cacíldo Romagno
nt, Amücar Gazaniza e de21F�
nas de correligionários a

maior parte ligada ao sub
díretório de Salseiras.

Rápidas

Teve início ontem em Gaspar o Campeonato Gazeta do
Vale promovido por este semanário, com a participação do

cómércio e da indústria de Gaspar . Sábado tivemos a rea

lização de quatro partidas, que reuniu as equipes da Casa

Julio Schramm e Casa Eliane; Allfaiataria Bolomini e Ofi

eina Zimermann; Ceval e Linhas Círculo e fiqa1mente 8�',"

raria Bela 'V1lsta e AIlfaiatal'ia Deschamps . Orítem, por oca
sião da abertura oficial do Campeonato registrou-se á pre
sença de diversas autoridades. "Vale salientar que o refe

rido campeonato faz parte das comemorações alusivas J.O

primeiro aníversário da Gazeta do Vale,

Vinte equipes estão participando, nos jogos que se rea

lizam na sede do Gasparense Esporte C ube aos sábados e

nos ruas de semana na quadra do Lions Clube. A tabela pa
ra reahzação dos jogos é a seguinte:
DIA 24/11 - Antonio Schmitz Y. Mercado Gaertner; Alber

to Pereira x Móveis Pereira, Rádio Nereu Ramos x Pa

daria e Bradesco x Mercado Costinha.

DIA 25/11 ,..- Metalurgica Turbina x Julio Schramm; Pos
to Ari Coelho x ALfaiataria Bolornínt; E etrocar x Ce

vaI; e Zeca Acessórios x Serrania Bela Vista,
-

DItA 26/11 - Casa Eliane x Antonio Schmitz; Oficina Zí

mermann x ALberto Pereira; Linhas Círculo x Rádio

Nereu Ramos; Alfaiataria Deschamps x Bradesco .

DIA 27/11 - Mercado Gaertner x Metalúrgica Turbina:

Móveis Pereira x Posto Arí Coelho; Padazía x Eletrocar;
Mercado Costinha x Zeca Acessórios,

DIA 28/11 - Julio Schramm :x: Antomo Schmitz; AIfaiatG',

ria Bolomini x Alberto Pereira; Ceval x Rádio Nereu:

Serraria Bela Vista x Bradesco ,

DItAi 29/11 - Casa Ehiane x Mercado Gaêrtner. Oficina Zi

mermann x Móveis Pereira; Linhas Circulo x Padaria;
Alfaiataria Deschamps x Mercado Costinha,

DI.{\ 01/12 - Antonio Schmitz :h. Metalurgica Turbina.; A.l

berto Pereira x Posro Ad Coelho; Rádio Nereu Ramoo

% IFR,etrocar; Bradesco x Zeea Acessórios, '

DIA 02/12 - Julio Sclll'amm x Mercado Gaertner;, Alfa.ia

taria Bolomini x Móveis Pereira; Ceval x Padaria: Ser

raria Bela. Vista x Mercado Costinha,

DIA 03/12 - Casa Eliane x Metalurgica TUlrbina; Oficina
Zimermaim x Posto �'fi Coelho; Linhas Círculo x Ele

trocaI" Allaiataria Deschamps x Zeca !Acessórios,

Nos di'as de semana, os jogos serão iniciados às 191 ho

Ias, Em cMla chave serão classificados d0is' concorrentes

para a disputa das finais, Serão oferecidos 4 troféus aos

vencedores e medalhas ao time ganhador, bem como medél;

,1l1.a ao artilheiro e go�eim menos vazado,

A churrascaria do A taliba
e-steve movimentada terr-a
feira a noite. É que o vetera
no Nilson Lourenço dos San
tos vereador da Arena hábil

político, homem chave da

máquina arenista .nn Salsei

ros, Volta de Cima, Espinhei
ros e São Roque aniversariou.
Cercado de amigos (mais de

50) a maioria políticos, Nil

son festejou condignamente

Itaja.í marcou presença no

lO Encontro qultural do M [1-

bral realizado em. Oriciuma

no dias 14, 15 e 16 do COi'

rente. Na oportunidade o

GrupoTeatral "Oharle Cha

plín'' apreserrtou a peça "IJM
(;RISTO ':Ü'VElVI", conseguiu
do classificar-se em 1° lugar
dentre os 33 munícípíos par
ticipante�, A1.'l'ebatal·am, -ain
da o 10 lugar em hum.ol'ism1)

c-onquistando assim dois h'o,
léus para alegria da delega
câó itajaíense.
Fazem parte do grupo os

entusiasmados jovens: Almü'
de Brito, Pedro Rogério Bra- I .

�a, Ione Brantãguan, Mal"lon IBasno Rubens de Souza t'

Valentim Schnoller .

Uma vez mais o talento da

gente itajaien bt'ilha lã f,,�
ra.

•

BAR DO NINO
PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

Rua ltajaí, n°, 610 - Gaspar - se,

.

� ...
• w ..
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