
ANO I

-

80 anos
-

depois" Gospar
- qanha nova CeJ5Q paroquial
Foi inaugurada no último

dia 25 de novembro a nova

Casa Paroquial da Comuni
dade de São Pedro Apóstolo
A nova Casa foi· moderna-

llDlenoo edãfícada anexa ao an

tigo préCiio da Casa Pano

qruiaIr que data de aproxima
d"lamente 80 anos. Lei na pá
p ína :3_

B i ume o·au: A u o i ê n c i
define s.itu3Cã

mUI Governaoor
�a �rena

Conta Blumenau com um os rma'oaes ccàégíos eleito

rais do estado, cujos pleitos são cilisp1!lta os com grande ar-

,
dor e interesse pelos candidatos dos dois ll'arti�o�, além doa
utilizacão de sublegendas como OllOJrl1eU: nas últimas eleí

cões aó executivo da cidade, quamân aléIm do atual prefeito
concorreram Jaison Barreto pelo MIJl.E e' Victor Sasse e Al

do Pereira de Andrade pela Arema. &. eposíção que é gover

no, conrinua desenvolvendo mten as atâvídades partidá
rias, oferecendo ao eleitorado o çcies; sn-he o conceituado

advogado Renato Viana e Milto fo�el!1, ex-presidente da

URB e atual professor universitãuiio. Comta o l\1DB blume

nauense, com reais possibilidades Ide a segurar con.tinuida

de admínístratíva, pois desde há a1gmm �empo montou um

formidável esquema polítieo-pairtâdáaâe, cujos resuâtadms
são conhecidos favoravelmente nas uxnass. Do outro lado, a
Arena continua a demonstrar a sua ]ltsstvidade, diante da

ofensiva emedebista, no plano a imistr2h�vo e politico, re
legando o partido do SI', Govermaãorr tUlD segundo plano
junto> a opinião pública _ Reeenüememte segundo um por
ta-voz da Anna, houve um sério. desentendimento entre a

bancada arenísta de veaeadores <e lEx;ecutlva estadual ,
cuja l.'epercussã() foi minimizad em, !fae� da Interferência
de proceres arenístas que solícitasranu aos; referidos vereado

l'es que se fizesse silêncio. sobre essse inHidente politico, até a

data de audiência cem o sr. Gowemsado do Estado. Sabe

se, através da mesma fonte, que o Senad!!or Lenoir vtru.-gas
Ferrejra, na árena desempenha ras f1!lDlções de um maestro:'
manobra a batuta de acordo CODll as ]Jarttituras,

Enquanjo isto o partãôo are ilita:;. erm Blumenau, contí
nua contagiado pelo derrotismo, '9ue o amedronta diante

do crescimento de nomes que se {J!-,em ao eleitorado blu

menauense.

O r. WoUgang Jensen, emfhora, CD prolongado silên

cio em ccerencía com as funções que eresree no partido, po
derá vil' de público pronuncíar- ICU:U mão se reatize a a

nunciada audiência dos vereadorres <r(ilm o SI' _ governador,
marcada para a 111'ÓxJma seman _

C'arlos Renaux qu ,f U 010 de
campe·ão est �uilll 76

o Presidente do Clube Atlétia:1Il CalJlos Renaux de BIUS

que esteve reunido com a direto ia e eomvidado especiais
em um jantar na última seman ,Iqmandlo importantes ob

jetives da diretoria para 1976, fiorann revelados à impl'en
sa, de �(acando-sre1 o desejo do dm'h" de sair firme para a

participação no Campeonato,�t!ad� €fie 7� .. O aspec�os
Inais Importantes desta reumao, E!Rtwo na pagma 6, Leía .

VOCÊ VAI sm CONVIDADO Ai fAIU'lCDIPAR NA EDI

çÃO :n,g NATAL E ANIVERSARTIO D � &.t\ZET .00 VALE.

Mostre a pujança de sua empresa,

CUSTO DE VIDA SUBIU
27,17 'I. ATE' OUTUBRO

JJe- )aneiro a' outubro; a elevação do
custo de vida, nos principais centros brasi
jfU"OS registrou uma elevação na faixa de

27,17%
_

Este assunto está na,página 7,

Sellador José Lindoso
f

-

,

Brnsque

Foi ministrado recentemen

te em Brusque, um curso de
extensão sobre Direito Elei
toral e Direito Partidário,
pelo senador amazonense Jo
sé Lmdoso.
Na oportunidade o senador

aproveitou para manter im-

portantes contatos de modem

política no berço da fiação
catarínense. Na foto apetece
'0 parlamentar, ladeado pelo
jovem Jorge Pau'o Krieger
Filho, liderança nova na área

política de Brusque. Leia na

página 6.

MORREU ERICO VERíSSIMO _e_ Página 11

JARfGULAAIOAOfS PfRSISTfM
NA- PRff[ITUAA MUNICIPAL
'Ü' Tribunal de Contas do Estado, emitiu parecer em

04.11.75, no sentido de que o Balanço Anual de �9173 -

primeiro ano de mandato do atual prefeito emedebista _

de Gaspar, seja rejeitado peja Camara de Vereadores, da
quela cidade, considerando que persistem irregularidades
apontadas nos balancetes de junho a dezembro deste
mesmo ano.

Confirmam-se as denúncias e os acertos de nossos co

mentários, veiculados neste semanário, príncípalmente em

FATOS & VERSÕES. 'Os desmandos polítko-administrati
vos cometidos durante a atual gestão emedeblsta vão es

tarrecer a opinião pública gasparense, não acostumada com

os métodos adotados pelo sr. Oswaldo Schneicler, hoje um

próspero corretor de imóveis, na cidade onde ainda exerce

as funções de prefeito, graças ter sido favorecido pe'os vo

tos de dissidentes arenistas. Caberia ao MDB, salvar o bom
nome da oposição no município, reformulando a sua ima
gem comprometida. pelos desmandos do Chefe do Executivo,
ex-homem de confiança do partido, demonstrando que ape
sal' de reconhecerem os desgastes que lhe impôs OSwaldo
Sclmeider, o MDB de Gaspar, conta com nomes de compa
nheiros valorosos, entre êles Leopoldo Jacobsen, Henrique
Deschamps, o correto více-preteíto Leonardo Bernardo
SpengJJel', o bacharel Luiz Augusto Polãi, entre muitos ou
tros e�traordinários valore� <;leste :t;1Unicípio, sempre re
conhecidos por es�e semanano . Alem das irregulàridades
apontadas pelo Tnbunal de Contas, pe!a Camara de Vereá
dores, pela imprensa, perguntaríamos aos nossos leitores
com� pode o sr. prefe.ito �eder uma área desapropriada, �
particular sem autoríaação da Camara de Vereadores? O
assunto m�recera. reportagem em nossa edição vindoura.
Os fatos vao confirmar as versões. Aguard-em,

. ..
-'-- ..
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o-. Fulvio homenageado
Será homenageado no próximo dia 5 o Dr. Fulvio Pret

ti, Juiz de Direito em um jantar que a famí.Jlia forense de

Gaspar estará oferecendo pOI' ocasião de sua transferência

para a cidade de Dionísio Cerqueira movido pOI' necessida
de de promoção de carreira.

O jantar está sendo organizado pela Secretaria do Fo
rum S1'3. Eulina Ladewig Silveira. Além da familia forense
<la comarca de Gaspar lá confirmaram presença íntegran-
tes de outras comarcas vizinhas a Gaspar.

.

r. Juizo de Direito da Comarca de Gaspar
EDITAL COM O PRA'ZO DE 20 D'IAS

Edital de Praça - IFlxtrato (art. 687 do Código de Processo

Civil) . 'Venda em primeira praça - dia 25 de novembro de
1 1975 às 10,30 horas. Valor da avaliação ou superior. Ven
da em 2a. praça - dia 9 de dezembro do corrente ano, às

10 horas, (a quem mais der). Local: Atrio do Forum sito

no prédio da Prefeitura Munãcipal desta cidade, à Praça
Getúlio Vargas. Processo: Ação Executiva cambiária n".

145/731, movida por Hermes Macedo S.A. Imp. e Comér
cio contra José Muller. Bens: "Um terreno com a área de

14.675m2, situado na localidade de Ribeirão Miguel, na

zona rural do município de Luiz Alves, fazendo frente com

10,QiO ms na estrada geral de Braço Miguel e fundos com

terras de Domenico Pellans: extrema de um lado com José

Hasckel e de outro lado com a estrada geral de Braço Mi

guel, medindo esta linha 265,OOm2, coriforme transcrí

cão n? 42.392, a fls. 236 do livro 3 "V", edificado com uma

casa de madeiras coberta com 'telhas de barro. Valor da

avaliação: terreno Cr$ 4.403,00, valor da casa Cr$ .

7.000,00, total dos bens avariados: Cl'S 11.403,00.
Gaspar, 22 de setembro de 1975.

Fúlvio Pretti - Juiz de Direito
Eulina Ladewíg Silveira

Escrivã do Cível e Anexos

FazeneJa eSecretaria do
CEUB assinam

" .

cooverno
Recentemente foi firmado

um convênio entre a Secreta
ria da Fazenda representada
pelo se utitular dr. Ivan O

restes Bonato e o Clube dos
Estudantes Universitários de

, Brusque - CEUB - repre
sen tado por seu presidente o

universitário CeUta José Die- o valor do convênio é de

o-s 60.000',00 (sessenta mil
cruzeiros) em parcelas men

sais de 5 mil cruzeiros. A

validade deste convênio será
de 1 ano a contar de primei
ro de janeiro a 31 de dezem

bro de 1976. Com a assina-

,. tura do referido acordo en

tre a Secretaria da Fazenda
e CEUB os futuros baénaréís
de direito exercitam suas ati-
vidades nos processos eon-

, fiados ao escrítorío, com gra
tuidade aos clientes, que, tem
sido nestes últimos tempos
em maior esca'a . Vem curo-

I prindo sua finalidade e obje
tvamente suas .at1lvidades
para os que necess'tam da

i i.stíca e não têm condições
de arcar com as despesass de

honoráríos dos advogados.
Desta forma muitos são os

ç .obtemas encan inhados e

solucíonados pelo Escritório

Jurídtco do CEUB cujos esta

dár'os de Direito se aperfei
çoam na matéria e nas solu-
.- €s dos caros que tem sur

gido .

goli, que objetiva o custeio,
por parte da Secretaria da

Fazenda, do escritório de
. Prática Judícíêria do CEUB,
que atende os acadêmicos de
Direito das FacuLdades de

Itajaí e Bdumenau.
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CRMPfoNnro GalHD DO VaLE
Começou no último dia 22 em Gaspar o Campeonato

Gazeta do Vale reunindo o comércio e a indústria, nas co

memorações al�sivas ao primeiro aniversário deste sema

nário.
Vinte eauipes &e futebol de salão estão p�rticiRando do

referido Campeonato. A composição das equipes e est�:
Casa Comercial Julio Schràmm: Flávio, Marqumho,

Dídi, Panga, Renê, Guido e Giba.

Metalurgíca Turbina: Nelson, Renato, Arnoldo, Pedro,
Angenor, Roberto, Maciel, Leonídas. Antonio e Carlos Sa

beI.
Posto Ari Coelho: Itamar; Argeo; Mimi; Irton; Almir e

Rogério.
·Alfaiataria Bolomini; Deba; Garnizé; Michola; ourre

ca; Tep e Anibaü.
Aliaiataria Deschamps: Caneco; Wilson; Para-

guai; 'I'igóía, Nélio e Edésio.
Mercado Costinha: Marcos; Teca; Tinho; Ricardo e

.Zuza ,

o

Bradesco: Nego; Carlinhos; Egon; Vafínho: Valmor e

Edecü' .

Rádio Nereu Ramos: Abdon; Suca; Branco; Chiquinho;
Sêrgínho, Mário e Éssio.

Padaria: Sérgio; Wilson; Hélio; Tonico e Bibi.
Zeca Acessórios : Valdir; Mário Mengo : Bali; Odir e

Carlinhos.
Móveis Pereira: Agostinho; Godofredo; Jorge; Vivi;

Tlnho e AIlVaro.
Alberto Pereira: Silvio; Zeca; Víca. Miro; Serginho;

m�e�. ,�
Supermercado Guertner: Sarará; Teco; Cezar : Pedro;

Nico; Vilson.
Antonio Schmitz: Chico; Valdir; Celso; Pedro; Paulo;

Antonio, Sebastião e Carlos.
Assocíação Atlética Ceval: Edson; Adão; Mel!ato; Dar

ci; Teixeira; Beto; Amauri: Simplicio e Roberto.
E1.etrocar: Balão; Pelé; Dili; Darci; Pinga; Cesar. JQão

e Cláudio. "

Oficina Zimermann: Flávio; Babá; Galego; Sineco;
Geada e Eild.

.. ,

Indústria de Linhas: Alberto; José (Zezo); Marreeo
,

Hélio, Betinho; Celso; Zeca I e Zeca II .

Casa Eliane (nota 1ü) - Moacir; Paulinho; Dado;
Jair; Acácio; Gilson e Beto.

'. Serraria Bela Vista: Jorge; Brito; Ernani; Ata; Nei Pe-
dro e Betínho .

,

As vinte equipes.participantes estão divididas em qua
tro chaves com 5 equipes cada uma, sendo que de cada cha
ve deverão se classificar 2 equipes para a disputa das finais.

rso de contc
. ,� Diretório Acadêmico da Escola Superior de Estudos

S.oclals de_Brusque promoveu somente para os universitá
r!QS .da F/lIBE um concurso de contos. O objetivo, o de in
centivar a cultura e descobrir novos valores �iterários. Fo
ram sele-íonados Os melhores três contos pela ordem: "Chão
?e Estrelas" de Alorsíus <;'arlos L�uth, em primeiro lugar;
Quando a MOl�te Chegar , de Ines da Siljva Mafra em se

gl�ndo lugar e 'Esp::ço_e Tempo", de Beno Selhorst'em ter
cerro lugar. A Comíssâo JulgadOl'a foi constituida de pro
fessores de nível. universi.tário, sendo formada pela sra
Yolanda Soares Tridapatü, professora de português n�
FEB� (Brusque) e na lFURB (Bl!umenau); David Goncalves,contista e �rofessor na URSC; Christa Kartn Siebert, professora de Iiteratura da FURB, Para motivar a realizacão
do Concurso de Contos, a -I1.'efeitura MlUnicipal de Brus
que cOlab�ro� concedendo os prêmios em valor de Cr$; 500 OQ.
para o primeiro lugar; e Cl'g 300,00 e Cr$ 200,00 respecti
vamente para. segundo e terceiro classificado. Os prêmios
foram entregues em solenidade organizada e ocorrida na

f�ram entregues em solenidade organizada e ocorrida no
dia ��.novem�ro �l�ente, eI_? �omemol'ação ao primeiro aní
versano do Diretórío Acadêmico da Escola Superior de E _

tudos Sociais de Brusque.
S
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Belchiü� Alto .agr-adece
A Díreteria da Associacão de Pais e Professores de Bel

chior Alto, por intermédio da Gazeta do Vale, quer formu
lar agradecimentos ao Deputado Aldo Pereira de Andrade:
ao Senador Antonio Díorrísio Sabel e ao senhor Ailf,onsl)
'I'heiss. 'vereadores do município de Gaspar, pelos valiosos
servi<:�s prestados em beneficio (la Escola Básica Frei Po
Ilcarpo, daquela localâdade. Vale ressaltar o empenho des
tes ilustres politicos, [unto ao governador do Estado, Kion-

,

der Reis e secretário de Educação, Salomão Riba, para
conseguir a construcão de mais 3 salas de Aula para a 'E5w
la Básica Frei Policarpo.

O agradecimento té feito pelo presidente da Asro.ciação
de Pais da Escola Básica Frei Policarr� de Belchior Alto.>

80 anos depois fi nova casa par cquial
No último. dia 25 de novembro, foi inaugurada a Nu.Ya

Casa Paroquial de Gaspar, erguida majestos-amente a1lWX&
ao antigo prédio da Oasa Paroqnâal, prédio este, que eiten
t-a anos depois, dado ao seureconhecido estado de deteriora
ção, promete ser demolido para ceder lugar '3 um bonito
jardim,

Vale salientar a data de inauguração da Nova Casa Pa
l'Oquial, justamente no dia de Santa Catarina e ainda ccín
cidindo com O ano de 75 com o ano de comemoração do Tl'i
Centenária da Provinda Franciscana da Imaculada CC'l
ceicão .

..

A Casa Paroquial foi constrwda totalmente com recur
SGS da própria Parôquía, contldos na efetivação d:e doa
ções, Festas de São Pedro, Rifas e outros,

Consolida-se assim mais um sonho da comi iila1!-e
gasparense, qual seja O> de dotar a comunidade de um prê
dio 1l10del'TIO para atendimento aos paroquiano, eíetiva
"mente à altura do que eles estavam, a merecer.

IRREGULARIDAID-ES NAS CON1'AS DA PREFEIITU
nA - o 'I'ribunal de Contas do Estado, tendo ateibuíçõe
de auxiliar as Câmaras Munícipais no exeroíeío do controle
externo, é um órgão que fiscaliza financeira e orçamenta
'riamente as Contas das Prefeituras Municipais Assim, e

xaminando os Balancetes mensais da Prefeitura Mu;nidpal
de Gaspar, referente ao exercício de I 973, emitiu em �'LUi es

são do dia 0-4-11-75 parecer no sentido de que c Balance
te Anual de 1973 da Prefeitura seja rejeitado pela Oâmara
de Vereadores, censíderando que, após solicitar novos dI{)
cumentos e esclarecímentos ao Prefeito, ainda persistem as

i1'l'egulat'ldades apontadas no parecer dos balancetes ru: ju.'
nho a dezembro deste mesmo ano, Este Parecer do Tnbu
naI de Contas foi lido no "Expediente" d:a última reuníão da

75 anos de amor e

dedicação
No últímo dia 24 de novembro registrou-se o natalícío

da viuva Herta Vehmuth Beduschi, oportunidade em que
'Dona Herta foi homenageada pOT seus filhos Claret, A!ma.-

, deu, Bruno, Dario, Gilberto, Valmor, Tereza, Carmem, Au
gueto Fernando, Marlene e Renato Beduschi, ApCsaI' de
seus 75 anos, dona Berta, viuva do saudoso Augu ta Bedus

chi, representa hoje- um dcs mais subsin - símbolos de ca

rinho, amor e abnegação, aparecendo ainda como uma das

importantes peças que formam o esteio da sociedade gaspa
rense. l\"la foto, aparece dona Herta, ladeada pelo filho mais

moço, Renato Beduschí. Nesta epcrtunídade ela recebe a

homenagem da Gazeta e dos gasparenses em geral

tl
A Sociedade Alvorada, a
través de sua nova Dire
toria já está ultimando
detalhes com vistas a rea

l'zação em 31 de dezem-
A Socieda Alvorada, a

Revellion, que deverá ser

realizadQ com a partici
pação dos associados e

convidados especiais. Pa
ra esta monumental noi
tada foi contratada pela
Sociedade a famosa or-

,!'
�

questra do vizinno estado
do Paraná: "Apocalipse",
que mercê o seu grande
sucesso até então obtido
nos bailes sociais que ca

dencia naquele estado, te
mos certeza também agra
dará e será mais uma mo
tivação para compareci
mento em massa, dos as

soo:ados, a esta promo
ção.

,FI moõernizacâo da Bela Vista•

A Modema Serraria Bela
Vista, de Gaspar, na perma
nente preocupação de ofere
cer melhores condicões de
trabalho aos seus operái ;0"
e coloca].' no mercado uma

produção de melhor qualida
de, além de procurar cada vez

mais modernizar o seu sist -

ma de trabalho, acaba de in
corporar ao seu patrímônío
um T'OVO tipo de máquina pa
ra madeira,
Trata-se de uma Seria de

Fita, para aproveitamento de
todo e qualquer tipo de ma

deira, abrindo pranchões e a

proveitando ínclusíve costa
neras, material comumente
desperdiçado nas serrarias.
- moderna máquina de fa
bricação Scheafer, de Ponta
Grossa no Paraná, na certa
vem preencher uma grande
1acur.a exísten te na serraria
do populo o Bairro Vela Vis
ta,

a
Câmara, tendo o Presidente Henrique José dos Santo', dístribuído cópia a todo os Vereadores e enviado o pl'OCessnà Comís ão de Finanças, que terá o prazo de 12 dias para emitir parecer, dispondo, atravé ele Decreta Legislativo sobre a aprovação ou rejeição das conta, Cabe l'essaltar'queo Parecer do Tribunal que, no caso, é pela rejeição das contas, só poderá ser rejeitado por 2/3 (d is tel-çns) dn Vereadores. A Câmara Municipal de Ga�}1ar é composta por 9Vereadore , �endo, 5 da AR�NA e 4 do 3'IDB, O Prefeito, Osvaldo Schneider, e do Movimento Demoerátíco Bra lleiro ea conta que agora a Câmara v i [ulgar referem- e ao euprimeiro ano de mandato frente ao Poâer �ecuti\"o gasparense ,

J
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AGQ.RA L:E[A UM COr SEfLHO DE UMA I}üNt� ]}E CASA QUE EN"I'E.�E DAS COISAS:

.

"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSCIifi,

. você não vai encontrar.

Rua Augusto Beduschí 59 - GASPAR-Se.

Serrando e benefíciando 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 prépríos funcionários, tantos é verdade que
está montando um moderno
mini-estádio para a prática de diversas
modalidades esportivas.

5; .

Rodovia Jorge Lacerda - Km 7 . GASPAR·Se

FABRICANTES DO XADREZ "IZA"

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

GASPAR - Santa Catarina

CEVALagro industr-ial s.a,
BI:NI:PICIANDO SOJA
PARÀ O BRASIL INTEIRO.

CAIXA POSTAL 26 89620 CAMPOS NOVOS, SC - BRASIL
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B��USQUE COMUNICANDO (:ELSO TEIX:E;IRA
_t'ESDOBRAME'N'IlOl - Até março de 76 deverá ser 0-iitiaHzado o desdobramento em duas varas, do FOI'um da(.;omarca de Brusque, face o acúmulo de processos que tramitam d�ariamente, segundo parecer do titular dr ElniLuiz L'adam. Havendo o desdobramento não implica quea Cotllal'Ca de Brusque que é de 3a. entrância passe-para a

cat.egol'ia de 4a. entrância _ Permanecerá como de terceira.

--.-

RETOlRNANDO - De Re
cife com passagem por Bra
sília, o senhor Armando Eu
clri.des Polli .e Raul Gartner,

chefes dos Departamentos de
Pessoa' da Fatre e Iresa (Em
presas Renaux) num curso
sobre Chefia e Atividades so
bre Departamento Pessoal.

INICIADO - Os serviços de construção da 'nova edificação ela agência local dos Correios e Telégrafos.
t?;T;

--.--
sentação da região de Ribei-
rão do Mafra e localidades
adjacentes e com boa aceita
ção. Filho de peixe, peizlnho
e.,. daí . . . (J

CANDIDATO - A verea
dor pela sigla da Arena o [o-,
vem Luiz Hamilton Martins
vem mantendo seus contatos
em área básica para reprc-

--. ---

TOMADA - De posição do Clube Atlético Carlos H€
naux, representado pelo seu presioente Arno Carlos Gra
cher. Afirma ête: "O Vovô do Futebol Catarinense" em 76
vai disputar o título de campeão da temporada e não ser
somente mais um participante. 'I'aí uma grande decisão.

-- .. --

É PRIEI8IDEl�TE, - D'D Mlovirnento Democrático BrasíIeiro - l\mB - de Brusque o advogado Osnl Ramos. As
sumiu a presidência no sistema rotativo adotado pejo> partido oposicionista.

--.--

RECORDANDO - Que João Batista Martins (pai docandidato Luiz Hamilton) foi um pulítíen habil, popular,tendo inclusive sido éleito presidente da Câmara Municipalde Vereadores, é necessário que a "dinastia" dos l\'lar'tins
prossiga no Legislativo brusquense, dando sua participação,

-e-

REELEITO - Para a Presidência da Associação Brasi Ieira dos Veteranos da FEB o febiano José Gonzaga bem 00-roo GS demais, companheiros (la Secção Regional de Brusqu e, A posse aconteceu dia 22 do corrente mes.

-.-

MAlTRIMóNIO - Miguel
Moaelr Machado e srn." e
Arthur Ramos Reis e Era"
convidam para a cerimônia
religiosa do casamento de
seus rílhos, Míriam Maria e

Célio, a realizar-se no dia seis
de dezembro de mil novecen
tos ê setenta e cinco, as de
zoito horas, na Igreja de Nos
sa Senhora do Caravággio em

Azambuja" ,

A recepção aos convida
dos após a cerimônia religio
sa, será no Clube de Caça e
Tiro Araujo Brusque, à rua

HercíliotLuz, 1610. Ao regis
tro do evento e acompanha
do do nosso agradecimento
os votos de mn futuro fe1iz
para os jovens nubentes e

.

aos seus familiares as felici
tações do colunista.

-e-

CANELINHA - No milagre ela tecnologia da comuni
cação, falando para o Bl'as� ,e .�al'a o M�d? após ter sido
ativada a Central do Munícípío . Oabe mêrítos ao ex-pré
feito Ai1:th:ur Adolfo Jachowicz (Polaco). Nota dez para aTele�c que vem encurtando distâncias,

-e-

DESTAQUE - Vem prestando seus serviços técnicos
profissiona,is a Çimenva!e, o engenr:-eiro agrôno�o Mário
João Canela cuja capacidade operacíonal na sua area tem
sido objetiv�, nesta fase ge impl�mtação do comple�o indus
trial da empresa na região de Vidal Ramos. Conquistou re
lacionado círculo de a�izade com c�legas de trabalho por
sua atabilidade e relacIOnamento amistoso.

LISTÃO - De nomes viáveis a vereança pela Arena às
cleicões de 76 ao Legislativo brusquense: SHlvio Leonã, Leo
nardo Loos Caetano Bononomi, Wilson Bruns, H 'tio Habíz
reuter Ge�éSfio M(inela, João Comandolli, Lindolfo Klabun
de Is.:uar Muller, Jorge Romeu Dadam (reeleíçâo) , Célio
Fj�chel' Ivo Málio Melato, Edu Floríaní, César Gevaerã,Esteva� de Ohveira (reeleíção), Celso Imianowsky, A�tair
Ivo Bistow, EmeSlto Paoli, Neli Nicolau Farias, Wilson San-

-e-

QUE O - Clube E:spo1l"tivo Paysanâu tome também uma deciseio desta natureza para voltarmos aos bons tempose.os velhos e rivais "clássicos" da cidade Eta gostosura daqueles tempos dos catimbados "derbys" brusquenses.
-.-

CONFRATERNIZAÇÃO! - Será levada a efeito peloClube dos �studante Universítáríos de Brusque DO dia 14.

de dezembro vindouro, com um almoço congregando seusassociados e membros da dtretoría . As inscrições puderãoser feitas na sede do CEUB à Rua Aldl'iano Schaefer, emBI isque.

-e-·

NA. POLITICAI - Brusquense sendo ventilado aos quatro cantos da cidade, uma dupla de PESO para o EXtecutiV{)ldo "Berço da Fiação Cataríarense" pela Arena. POl' ora é sigilo. Que a dobradinha fará furor não tenham dúvidas,

-e-

UM POSTO - De gasolina recém instalado na cidadenão foi inaugurado por falta do "habite-se" e do "alvará delicença" não fornecido pelo setor competente da PrefeituraMunícípal , "Por. uma nova BrusqueY. , .

-00-

ASFALTO - Na rodovia Gov. Ivo Silveira que ligaBrusque-Gaspar breve será uma grata realidade.
-00-

tos, Antônio Ramos, Adalberto Dubiela, Ivo Wilhich C:h�Olóvis Kiriegel', Nelson Imhof, Gerhard Nelson App�l IvoMário Visconti, Heinz Appel, t\,dalbel'to A,.ppel, Osvaldo Massaneíro e Celso Teixeira. Mtlitos outro suro'i;rão em d�COI'rêncía da desistência de alguns aqui nomlin:dos. VOCE' coma palavra, Ieitor hrusquense , Um detalhe. Junte-se aindaJorge Paulo Krieger Filho e Hamütoll M,utins,
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Acordo entre as classes
Dirigida pelo Clube de Diretores Lojista de Brusque

foi reaíízada pesquisa entre os estabelecimentos comerciais
da cidade para se definir a data festiva do "Dia do Comer
ciário" que ocorre em outubro, O aval dos Sindicatos Pa
tronal e dos Empregados no Comércio poderá ser firmado
futuramente com reflexos astamente positivos, com 'base
na assinatura de um acordo entre os dois órgãos, como op
ção, a criação do "ponto facultativo" para o último sábado
de outubro, anualmente, para que a classe possa se reunir
para comemorar a sua data, Mas, o resultado da pesquisa,

comerciárias
•

namingo, 30,/11/75

de Brusqu9;
.

, , It d 17 10J'as foram favo-
das empresas eomercrars consu a as

ráveís enquanto que outras ainda não !l'e�ponderam, como
opcão' sim ou não dentro dos próximos días , C'om a apro

va�ão' do "ponto f�cul ativo", o Sindicato dos Empregados
no

�

Comércio se compromete com o Patr0l1;al, de �ue Gs co

mercíários trabajhar'lam, em dezembro dOIS domingos con

seeutívos. 'O assunto vem monopolizando � classe comer

ciária brusquense tanto nas área� patr_onaIs como n,:s ,de
empregados, prevendo-se uma decisão final de pleno êxito

atendendo as partes Interessadas.

Carlos Renau� quer título de campeão estadual em 76,
o presidente do Clube A

tlético Carlos Renaux, Arno
Carlos Gracher e seus com

panheiros de diretoria, reu

niram conselheiros; outros di
retores, associados e repre
sentantes da Imprensa espor
tiva da cidade e do estado pa
.ra um rísoto à noite de segun
da-feira última em sua sede
para anunciar a composição
oficial da sua diretoria e os

.planos para o ano de 76 com

relação a disputa do cam

peonato estadual de futebol,
Foi taxativo .o Presidente Ax
no Carlos Gracher, quando
afirmou, que o Carlos Renaux
vai entrar na parada não pa
ra ser um mero partícipantc,
mas, sim, para disputar o ti
tulo de campeão da tempera
da, pois, há 22 anos que o su

premo galardão do futebol de
Santa Catarina não vem a

Brusque , O último foi em

]!)53 pelo prôpeío "Vovô do
Futebol Catarinense". Nomi
nou na oportunidade a con

tratação do treinador-empre
sário Zezé, que assumirá suas

funções no dia 15 de novem

bro, quando apresentará al
guns [ogadores de renome aos

diretores e associados da a

gremiação, Após a oração do
presidente atleticano, usou

da palavra o- primeiro secre

tário di", Naure Fadel infa
tizando a necessidade real e

premente do clube construir
sua sede campestre para ofe
recer muito lazer e recreação
aos seus associados e fami
liares aproximando mais clu
bes e sócios, O orsdor' oficial
(lo clube, Nelson José Pehnk
notificou em suas paíavrasôa
pujança de outras épocas da
equipe orgulho de Santa Ca
tarina, conclamando seus

.�ompanheiros a um apoia-

mento.maciço ao atual presi
dente e seus eornpanheíros
de direção. Em nome da ím

prensa falou Alvir Rlenzi e a

firmando que os setores de

comunicação tem importante
fato I' na divulgação das ati
vidades do clube, O Sr', Ar
tur Jacinto retornando ao

Departamento de Futebol di�
rígíu-se aos presentes, dizen
do da sua alegria de retornar
e para concluir, failou Nilton
Matheus um brusquense ra

dicado há muitos anos em

Florianópolis e militante na

imprensa da capital, discor
rendo sobre os melhores mo

mentos do clube no passado.
Para finalizar a noitada foi
apresentado um filme sobre
o jogo Carlos Renaux e GI'ê
mio de Caçador, diS:,lltado,
no Estádio Cônsul Carlos
Renaux, de propriedade de
Clube Esportivo Paysandu,

pelO' caTiBpeonato cat�inense
com vitó:da de 6 a OI ímposto
pejo tlrioolo:r brusquense SO�

bre o 'elencO' visitante, Foi
um grande momento de re

memoração de uma jOiJ,'nada
Irrilhante encetada pelo clu
he mais antrg» de Santa Ca
tarína. Olutl'as cenas filma
das também, dos g'randes bai
les e desfiles de modas que
marcaram época nos anais
sociais de Sant-a Catarfna .

Depois daquela: festa tão be

la, ficou a pergunta n'l ar ,

VoHará O' Carlos Renaú.x a

bzííhar no futebol catarínen
se? A resposta, só O' tempo di
rá e o trabalho uno dos seus

atuais diretores com O' apoío
dos assocíados, torcida, clas
ses empresarials e autcrída
des para dar a Brusque nova

chance de ser uma das gran
des cidades. no esporte-rei
barrtga-verde ,

Mestre em politica 8 seu jovem discipulo
Foi mínístrado recentemente em Brusque um curso

de extensão sobre "Direito Eleitoral e Direito Partídáríot

pelo senador amazonense José Lindoso, na Escola Superior
de fEstudos Sociais de Brusque , O conhecido politico are

nista defendeu a posição brasileira com acalorados debates.
'com os soviéticos sobre a politica nuclear brasileira, em

Londres 'em conclave lá realizado sobre a matéria na qual
o Brasil está caminhando, integrado a missão brasileira
naquela reunião. ínterparlamentar . Na oportunidade de
sua visita a Brusque, o jovem Jorge Paulo Krieger Filho,
liderança nova na área política arerrista do

..

Berço da Ii la

ção Catarínense", manteve com o senador José Lindoso, a
tual presidente da CPI do Mohral, relator dos Estatutos da

Arena, um diálogo proveitoso e ÚitH à sua iniciação no cam

po politico, como aspirante ao cargo eletivo para a Câma
ra de Vereadores nas eleições de ,1976, como candidato do

Carimbos deBorracha
R E A L· tua
Fabricação de todo e qualquer
tipo de carímbo de borracha,
Chaveiros e placas indicativa",
de acrílico.
Rua XV de Novembro, 1300 -

Cx Posta 95
89100 BLUMENAU-SC,

,.,. .. ". .w ......... tOo.�.

Movimento Jovem Arenísta , Jorge Paulo Krleger vem de
sempenhando atividades comunitárias e universitárias
tendo sido o primeiro presidente do Clube dos Estudan.te�
U�ver�itári?s de Brusque e cumprindo dois períodos admi
mstratIvo�, ,mstalar:'-do ,s�a sede" �em como é presentemen
te Secretário do Diretório Munícipa] da Arena de Brus
que, Universitári�, concluindo o curso de Economia na
FURB tem par� SI uma larga folha de servicos prestados à
classe estudantil brusquenss bem como em áreas diversas
Reune condições de simp�tia entre os seus colegas es,tudan�
tes postulando uma cadeira no Legislativo brusquense,

FATOS & VERSõES

Antes tarde do que nunca
A Agência do Banco Bra

desco de Blumenau leva cer

ca de 10 dias, desde a expedi
ção até a €Fltrega de uma

correspondência, distante a

penas 1,000 metros e cerca,
de 3 anos e meio para devol
ver uma promissória quita
da, exatamente no dia 28 de

ahr� de, 1972, entregue ao
destmatario no dia 25 de no
vembro de 1975, Embora re
tardatário, esse modelo de es
tabelecimento bancário de
vagar vai ao longe, " Fato
comprovado: (724/n, contr ,

006908 BBD
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Minha escola é mais bonita
Foi realizado dia 22 do corrente o encerramento do

concurso "Minha Escola é Mais BDnita", realizado com 29
escolas rurais de Gaspar. �

A classificação ficou da seguinte maneira:
1. lugar - EE.RR-Mário Pederneiras (Poço Grande

Margem Esquerda).
"

2. lugar - Escola Isolada Estadual de Figueira II
2. lugar - Escola Isolada Municipal de Ana Lira (Alto

Gasparínho)
3. hrgar - Escola Isolada Estadual de GasparinhoCentral
3. lugar - Escola Isclaôa Estadual de Gaspar Mirim
4. lugar - EE. RR. Marina Vieira Leal (Barracão)
5. lugar - Escola Isolada Estaduak de Belchior Cen ral
6. lugar - Escola Isolada Municipal de Estrada La-

rolina .�

7. lugar - Escola Isolada Estadual de Gasparinho
Quadro

8. lugar - !Escola Isolada Estadual de Gaspar Grande
9. lugar - Escola Isolada Estadual de Belchior Baixo
10. lugar - Escola Isolada Municipal Augusto Sch-

ramm (fundos de Poço Grande)
11. Iugar- Escola Isolada Municipal de Porto Arraial
Durante 90 dias, Associação de Pais e Professores, alu

nos, professores, pessoas das comunidades se dedicaram e
trabalharam com afinco e díspostção para o próprio me

lhoramento da Escola.
c

o que se observa em todas as escolas, é que mudaram
de feições. Pintura nova, jardíns, material didátíco, cor
tinas, conserto de cercas, novas hortas, latas e fossas de
lixo, pintura de cercado, novas instalações sanitárias, pá
tios areados, limpeza, capinas, enfim uma infinidade de
coisas modificando e dando um novo e belo aspecto.

Todas trabalharam e melhoraram. 'lA coordenação do
concurso sob a responsabilidade da IA.CARESC, Coordena-

_

daria de Ensino, Comissão de Saúde, agradecem e parabe
nizam a todas as pessoas que ajudaram nos trabalhos rea
lizados.

AssociaCão Atletica e Campeshe Ceval

Cam�eonato Gazeta �o Vale
Promovido pela Gazeta do VaJe, está se desenvolvendo

em nossa cidade, o Campeonato ,.Gaspru'ense de Futebol de Sa

Ião, entre- equipes Reereatãas locais bem como equipes for
madas par funcionários de nossas indústrias.

Nas primeiras rodadas já efetivadas, verificou-se certo
equilíbrio de forças entre as equipes participantes, e espe
ramos um encerramento com bastante brilho e que vença
a equipe que melhor se comportar técnica, tática e disci
plinarmente durante todo o Torneío.

É-necessário ressalvar a cooperação da Prefeitura Mu
nicipal e Gasparense Esporte Clube, cedendo suas quadras
e demais .dependências para realização do -Torneio.

Também temos obse-vado a grande afluencia de pú
blico nos jogos já realâzados, esperamos que esse número
aumente cada vez mais com o decorrer (las- partidas.

Parabéns Gazeta do Vale, que novos TOI'neios·se
jam realizados.

O Brasil precisa de atletas, mexa-se.

Escola' Estadual

Fi.Queira I

de

� Na Festa promovida pela Escola Estadual Isolada Fi
gueira I, na localidade de Aguas Negras, a lifa apresenton
o seguinte resultado:

10 prêmio - n" 1907 - para Silvio. Zimermann
2'0 prêmio - n? 2115 - para Allnoldo Deschamps
3°

.
prêmio - n" 1317 - pal'a Augusto

Custo de vida subi� 27,17./" até outubro
São Paulo (via aérea) - A

alta do custo de vida da fa
mílra assalariada, na ca.pital
paulista, foi de 1,71 %, "em
outubro último, de acordo
com o informe estatístico do

Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Só
cío-Econôrnícos (D]EIESEl, re
velando que o salário mínimo
do Rio de Janeiro e S. Paulo

I

apresentou um poder aquísí
tive inferior a 17%, ao, nível
de dezembro de 1970 ..
De janeiro a outubro, a e

levacão do custo de vida atin
g-iu a 27,17%, enquanto nos
últimos 12 meses o aumento
foi de 32,42%. Err, outubro,
os maiores aumentos ocorre
ram em transporte (5,63%),
limpeza doméstica ,2,76% )

,

vestuário (2,04%), habita
ção (1,91%) e higiene peso
soaj (1,89%). Entre os sub
ítens de alimentação, reduzi
ram-se os preços das horta
lizas (13,!:Ji3'%) e cereais, mas
sas e farinhas (0,93%), en

quanto se elevaram as frutas
(11,29%), carnes derivados
(8,33%) e peixes (5,29% ) .

Em outubro a alta do cus-

to de vida foi de 1,30 % para
o estrato inferior, -de 1,53%
para o estra.to médio e de ..

2,14% para o estrato supe
rior, enquanto nos 10 primei
ros meses do ano os índices
foram, respectivamente, de
27,28%, 26,88% e 27,39%.
Nos últimos 12 meses, os au

mentos foram de 32,72% de
32,29% e de 32,37% .

Alfaiataria e oja Gasparense
Especlalízada em Confecções, Armalinhos em geral, calçados e jóias. .

Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO zucm

Rua Ind. José Beduschi 273 - fone 32-22-70
......

ft

.... � •••

GASPAR - Santa Catarina

I.TAJAI PRECISA DO CAMPUS
... .J
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TIJO.LOS REFRATÁRIOS,
ESPECIAIS PARA FOGO . A MAIOR RESERVA DE MA"ÉRIA PRIMA DA REGIÃO.

Barracão Gaspar - SC.

c DO ZEC
- ERVICIDAS, INSETICIDAS E ADUBOS PARA ARROZ
- SEMENTES CERTIF. DE PASTAGEM., MILHO HIBRIDO E HORTA LIÇAS.

COMPLETA LINHA DE REMÉDIO PARA ANIMAIS E PLANTAS

CASA DO ZECA
'r

R'Ua Aristiliano Ramos, próximo a Igrei·a Matriz. ao lado do Foto Mari - GASPAR - Sta. Catarina

. '"

INSTALADORA GASPARENSE
A MAIS COMPLETA EM

EIJETRO DOMÉS!J.'ICOS FOGõES DAS MELlroRES
MARiCAS;' PELOS PRECOS MAIS

CONVID·ATIVOS.
.

Busque o seu na

INSTALADORA GASPARENSE
Rua Aristiliano Ramos - pertinho da

Prefeitura, em GASPAR.

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

Automoveis
1 CORCEL - eUPE AZUL .. .. ., .. .. .. .. 71

1 DKW - BEGE .. .. . , .. 68

1 FUSCA MARROM ., .. .. .. ., . . . . . . . . .. 75

CONSULTE

PEDRO ZUCHI
Rua José Beduschi, 273

- Fone 32-22-70 - Gaspar ·se

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

.... .... """'" ........

SIVA L DO
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇõES

Paviflex, Carpet Divisórias
Lambrís, Forros, Papéis de Pa;edes.

Mão de obra especializada
Hon�ratoMuller 145 - 3222-45

Com Aldo Pereira - Gaspar-Se

-----------------------------=-------------
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510
Antes de mais nada, cabe a Camara de Vereadores, res

tam r o cré' lto da adminístração pú.�ca, eempromctido
pelo , e,N�ndivídamento, que Já teria alcançado a expressi
v� soma ,tI: 6Gi} mil cruzeiros, montante superlor ao que te
na ('onoJçoes de suportar as receitas víndouras do erário.

�"alts d� pI�nejamento, despreparo inte ectual, profissional,
rmprov zaçao, desperdicios de matária prima, mão de obra,
elevada. máquinas e caminhêes a servires de }1árti"u1are;:;
e d(l próprio prefeito acobertados por uma lei íalha, estro
piada e que coloca 'o interesse particular acima do interes
se público, formam G quadro' de desolação dessa adminis
tração rpaca, cujo responsá el é o , r. Oswaldo Sehneider .

1\ fan iR nua lei 510 é um entrave ao progresso de Gas�llr,
acima de interesses particulares, sejam de vereadores "'ou

do próprio prefeito, estão ás estradas públicas abandona
das, enquanto que terras particulares recebem o meentrvo
{la lei co .ruptora, aprovada na atual gestão emedebista.
Relega-se o interesse público ao esq .ecimento e se benefi
cia o apaniguado pollitico, Há medidas que devam ser to
madas pela Camara de Ve:l'eadOl'es, para coibir o abuso do

pode!' executivo, ao utilizar-se da lei 510 para fins de favo·
recímento polrtico , Mas que se haja, enquanto é tempo,

lMEDIA 'I'lSMO
Permanecer na Arena, por simples ime-diatismo é uma

das preocupações enganosas de muitos filiados políticos.
responráveís pelo malogro tJeitcral do partido e que mere

ceu tto presidente Geisel, em seu recente pronunciamento,
sêría advertência, Inexperiente, obscuro, colhendo derrotas
eleitorais, de membro do partido o candidato de paletó e

gravata, chega a Presidente da agremiação, Ruim de uma,
c;e não tería condieêes de "ispuS;al' nem ao menos uma ea

d�ira ao legislativo da cidade. Conta que apoiou esse e a..

quele candidato do l\IDB, desde '0 mais votado, até aquele
lá do Gasparinho, que recebeu minguados- vetos! Na verda
de não foi diferente de muitos arenistas que hoje se assus
tam com nossa críticas ao. partida: Ele c muitos outros
lavaram as 111.10S, antes de apertá-Ias às mãos emedebí...stas.
Tcdos estavam satisfeitos com a derrota de Esaristo Spen
gler , E a partir daí continua a Arena de Gaspar dlvid!ilda,
subdividida, fracionada, Deveriam existir ta-ntas suble
gendas quantas fossem as fam.íl:t'as que militam no partídc
oficial. Ninguém quer entender que o atual prefeito está
liquidando com a oposição gasparense: Fica-se na depen
dência de mais um cheque, de um emprego, em suma, de
propésitsu imediatistas descurando-se da grandeza arenís
ta que teria condições de restabelecer o presãígío da demo
cracia, pretendída pelo nosso grande Fresidcnte Ernesto
Geisel, ..../

MAU CHEIRO
Na fazenda do Jacaré, den

tro da área urbana, de Oas
par, o mau ceeiro de um mon

turo de serragem toma proí
bitíva a passagem de qual
quer ser vivo, até mesmo de
um batráquio, Ninguem SE

be quem é quem em termos
de autoridade, para coibir o

abuso ou mal uso do fétido €-

xalante que obriga focinho
de porco o'har para o alto,
ao passar pelo local, Como o
semanário desconhece auto
ridade sanitária na cidade.
fica no ar a reclamação, que
é de uma parte de transeun
tes e vizinhos, cujos estôma
gos apresentam sintomas de
náuseas,

GASTOS INDEVIDOS
Porque tra-nsportar cami

nhões de terra desde a rodo
via Ivo Silveira, cerca de 3

quilómetros, para valorizar
aquele mostrador de anún
cíos dependurados, que vai
servir de saco de pancada
para veículos desgovernados,
quando no outro lado da por -

te há barro à vontade? Será
Que o governo emedebista vai
êsvasiar os cofres públicos,
certo da derrota do ar:o que
'li em, inspirado no dito popu
lar, depois de mim, o fim,

Que o prefeito esteja desgos

tom com tudo e com todos,
reconhece-se através de seus

desmandos administrativos,
mas que vá ao absurdo de

promover obras de fachada,
ludibriar a opinião públ'ca
e endividar o erário, já é de
mais. Até quando vai conti
nuar o "'uso dessa admínís

tração opaca? No má imo, a
té 31 de janeiro de 1977, A,·

tê lá, vai ser desperdiçado um

oceano de gasolina, cuja di
vida somente em um posto
da cidade sobe a expressiva
soma de 50 mil cruzeiios. -MORAL EM CONCORDATA

Alô Gabrielas e Tonicos Bastos, a festa vai eontinuar,
lá no morro! Em tempos difíceis até a moral entra em eon
cordata, ' , Mas, tranquilizem-se todos, aqui ninguém é de
do duro Mas vamos em frente, enquanto a caravana passa
os cães ladram. " "A verdade não se Impacíenta porque �
eterna"

ÁL ARO, O BOM FILHO

Sempre presente, o eficiente deputado Álvaro Correia,
boicotado à época de sua candidatura pelo prefeito Oswal
do Schneidel' que apoiou o �r, Leopoldo Jacobsen, mais uma
vez visitou o semanário e principalmente o colunista, coro
quem manteve prolongado diálogo, de grande proveito pa
ra Gas par, cidade de ambos, Deixou claro o deputado gas
parense que o sr, Governador do Estado vem atendendo a-t

pesar dos desmandos administrativos do atual prefeito as

reivindicações da comunidade, Ressaltou que várias �er�
bas vem sendo encaminhadas ao município e não entende
porque até o momento, uma simples servente cujo salário é
o mínimo, ainda não foi nomeada para o grup oIEsco1!aJ:' Ho
norio Miranda, estabelecimento onde estudou e por isto mes
mo merece todo o seu empenho para que se concretize a a
nunciada reforma, já in!<\wtf.fu&510 estado, Oriticou ainda
o deputado emedebista, A1vâi'0_y�:rreia, uma totozraüa pu
blicada em um jornal diário da região, onde p�a lioerar
um cheque de 15 mil cruzeiros houve a interferência de cer,

�a de quatro depu�ados, da Arena" além de vários outros
mteressados, pnnelpalmente em se promoverem segundo
o deputado oposicionista,

'

I'IICRA
Quem teria condições de

dirigir-se ao órgão, solíertan
do informações a respeito do
atraso na r�messa de talões
de impostos que prejudicam
aos proprietários de imóveis,

seria a Gamara de Vereado
res de Gaspar, Afinal. alguem
deve pronunciar-se, É precí
so acabar com a burocracia

que emperra o progresso da

nação,

D�ER '

Um outro órgão que vem criando pro_blemas �,os pro-

prietários de veículos é o DNER - �ue, 1:,ao ma.nte� n�m
mesmo uma Delegacia, onde os propríetários doe caminhões
possam registr -los, poupando,-lhes Sel'ylço�,. eVItaMo, ta,x�s, ,

desonestas cobradas por particulares, facl11t��do a le,gali
zação de uma exigência ?Ul'OCratlCa que e, píritos OCl?SOS
põem em prática em detrImento dos que trabalham. A pa

lavra de ordem é simplificar,

ARtEAS URBANAS

o Segundo uma fonte, 'o governo �ederal pode�'á il1tel'e�-
sar-se por áreas urbanas, bem lncalízadas, destm�ndo o I

móvel para fins de Jazer, f�ze?do 1i)l:�v�ece�'. o seu ll1tere�se
para. por fim à especulaçao Imoblllana" cI.:ando ,m�lholes
condições de vida na cida�e: Gaspar, d1s'p?e de u::umeras
áreas ociosas onde a admInIstra ao mumclpal nao t.em

condicôles de 'chegar lá, exceto através de desa,propriações
indevidas e irresponsáveis que levaram os cofres munici

pais à bancal'l'ota,
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PRESENTES

RfLOJO�A'.� t �TICA fRNfSTO
,

A!I;anças • Re!6g!os - Anéis - Brincos -

Cristais - Óculos - Preterias
O melhor preço é com Ernesto Alfonso Schramrn

Rua Aristiliano Ramos, 522 - Gaspa�-SC

EM GASPAR:

-

r. jj�
\;!" \#

Rações - Terraplanagem

CRIAÇãO DE SUINOS, DAS RAÇAS DUROC .El LANDRACE
Mai'gem Esquerda . Gaspar - se '

,
'.

----------

... ......... w ....
.....� ......

DE IVO CARLOS DUARTE

Reportagens, casamentos. Fotos para
carteira de identidade, inclusive prepara toda
documentação para obtenção de
carteira de identidade.
O melhor atendimento.

FOTO MARY
Rua Alistiliano Ramos - GAlSPAR-SC

... ,", ... ft ... �"" ...... ,",...,..... �ft ....... ,", ...

a a Hotel e ClJurra caria
•

es uni
o PliOiNEmO El"VI ESPETO CORRIDO NA REGIÃO

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

preferência ele todos.

CHURRASCARIA TESTONI,

tradição em atendírnepjç e servil� be�
Também pudera, �m:atr�a do b:savo..

.

Por tudo issc e muito maWpzeffi&s qt.�estao de afirmar:

CHuRRASCARIA TESTONI._ •

O melhor espeto corrido da regtao

-

ELETROCAR LTDA.
OFICINA DE ELETRICIDADE

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

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

capacidade dêles,
Rua Nereu Ramos 1061 ao lado do Bar Coloninha

GASPAR - se

BLUMENAU
- PROGRAMAÇÃO DE 2a. A SÁBADO -

7h - Jornal da Manhã (Farley Santos e Alvaro Oliveira)
8h - As Mais-mais (Rubens de Alencar)
lOh - A ro'eta da sorte (Farley Santos)
12h - Grande Jornal do Ar (Danilo Gomes e Virgílio Léo)
15h - Discoteca dos bairros (Edélcio Vieira)
l'7h - Ranch'nho da Nereu (Neneco)
01h - Encerramento.

A EMISSORA PR:EFERIDA

NI oBA
PO TO t: ENCONTRO DE AMIGOS

Rua Itajaí, n°. 610 - Gaspar - se .

.................................... ......� ..............� ...... ... _�,.,.. ............ _ ....... w •

Compre malhas e tecidos em quilo
Confecções sobre medida

Roupas Infantis.
Rua Aristiliano Ramos, 108
pertínho do Alvorada - se
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o cenário político brusquense tem sido envolvido ulti
m�m�nte por uma série de acontecímentos que só tem con
tnbUldo .[ijlra deturp,ar ainda mais uma situação que por
culpa de alguns, esta se tornando insuportável. Ficar jo
gando pedras em alguém só pelo simples prazer de ouvir o
baruíno, não dará em nada. Mas assim não pensam uns

poucos desaforados que semanalmente infestam as páginas
de jornais e poluem espaços em rádio com ataques desnor
teados dentro de artigos e comentários demagogos e mes-

. quinhos.
.

, _Quem. sairá prejudicado com tudo isso, são os próprios
orgaos de Imprensa, pois o público que sabe dessa falsida
de, passará a desacreditar em tudo que lê e ouve.

Nós que fomos convidados para colaborar com a GA- ,

ZErA DOI VALE, sabemos aue esses aventureiros não pas
sam de meros Robinsos Crusués, vai daí nosso alerta aos

que se aproximarem da 'ilha. Agora respire com tanto lixo
queimando!

--*
1.

A GAZEM DO VALE, depois de quase um ano ja se

tornou uma empresa sóãda em toda região, lev.ando com im

parcialidade os fatos ao seu grande público leitor, desta
cando-se dentre os notícíáríos, a cobertura polítíca que o

jornal vem dando em todo sos sentidos. Agora, delis com

panheiros de casa já confirmaram suas candidaturas para o

próximo pLeito concorrendo ao Legislativo municipal, por
legendas diferentes. !Etm Gaspar, Danilo" Prestes Gomes, o
gá2ho de Dom Pedríto, mas catarínense por convicção, há
tempos vem traballhando para tal fim, representando um

grande aliado, para o MDB, Por outro lado, Celso Teixeira
em Brusque também já está movimentando seus cabos elei

torais, contando com enorme prestigio do Diretório Central
da ARENA, Como se vê, estamos num jornal que não dá
bola para legendas.

-- * ---

.Além do Celso, vários ele
mentos do partido do Gover
no já estão trabalhando ati
vamente, procurando desde
agora formar seus redutos
eleitorais sólidos e indestru
tíveis.

-- :�

Estas eleições por sinal, vem
em boa hora, pois é neoessá
lia que se faça uma mudan
ça. radical e com urgência na

ICâmara brusquense. Ambas
os lados, até h()je não eon

venceram suas posições.

Parlamentares opocisionistas estão insatisfeitos com

Laerte Vieira, líder da bancada da Câmara Federal e já de
ram a transparecer que nos próximos dias, o deputado ca

tarinense deverâ ceder posto ao atual vice-líder, Dizem os

taríner.se deverá ceder posto ao atual vice-líder, Dizem os

ideais propostos ultimamente e que já está havendo pouco
diálogo entre eles ea liderança,

Fábrica de· Esquadrias e

Móveis de' ferro
Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 - Gasp.ar-SC

Suage na terra. do velho

Araújo, uma que o pessoal
teimava ser uma nova em

presa do Governo do Estado.
No entanto a ASISO, embo
ra não sej(i) nenhuma insti

tuição (por ellauanto) foi
miada para xingar o Prefeito

César Moritz e entre os obje
tivos usados estão a dema

gogia, a calúnia e a gozação.
Quem está lucrando com

isso é a AREN.(\.. de Brusque,
que recebeu de graça um "bo
bo da corte". Mas são coísas

passageiras da vida.

* --

Os lideres do MDB não estão nada satisfeitos com c caso

da sucessão e colocaram um ponto final. "l\.vlo existem can

didatos e esse assunto vai ficar para o próximo ano".

atenção proprietários. �e imóveis
o Hotel Parasse dos Pôneis precisa de 10 elementos pa

ra serviços gerais de ajardinamento "

Diversas camareiras e moças ou senhoras para baba
Ihar lia lavanderia.

Tratar no Hotel Paraíso dos Pôneis, Rodovia Jorge La-
cerda Gaspar.

•

-s
Anuncie a venda ou aluguel de seu imóvel, gratuita

mente na Gaz-eta do Vale. Basta fazer wna correspondên
da e endereçá-la à Gazeta do Vale, que nós publicaremas
gratuitamente a venda de sua casa ou. terreno.

.

Correspondêneia para ex, Postal 73 - Gaspar-Se.

E Ico Verissimo
O poeta e historiador El'ko

Veríssímo, na última sexta
feira, quando em sua resi
dência em Porto Alegre as
sistia ao programa Clube dos
Artistas, não conseguindo do
minar a emoção que o inva
diu por ocasião de uma ho
menagem aue lhe era diri
gida, este veío a falecer, víti
ma de um colapso cardíaco,
Erice, escritor gaúcho era

considerado pela crítica,' na
cional, se não o maior, um

dos maiores escritores de nos
sa época, Suas obras são i
mortais, comq imortal é a sua
imagem,
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A, arte de escrever
A gente para, medita ,e pensa uma coisa:' acaba escre

vendo outra e o leitor entende uma terceira coisa: enquan

to isso volta-se a pensar novamente na coisa propriamente

dita e comecamos a desconfiar que a verdade, realmente

.nâo foi dita:' Se a verdade. é uma verdade comum, ela é

dita mas muitas vezes passa despercebida. Se a verdade

dói, logo, logo aparecem os atingidos, voltando-se para o

que ou para quem os atingiu,

AtVORADA E ROUPA NOVA
Oomeça a tomar um novo

aspecto a Sociedade Alvorada

de Gaspar. Quem transitar

pela Al'js'tiliano Ramos, che

gada ou salída da cidade já
poderá notar as grandes mo

díficações que ali estão sen

do íntmduzídas.

Conforme promessa de sua

nova Diretoria, já está em

fase final a construção do

muro que circunda o. prédio
social, bem como a moderna

churrasqueira, que dará as

sim oportunidade para que

os sócios possam promover

as suas festividades sociais e

familiares no prôprio clube,
uma vez que doravante o Al

vorada oferecerá condições
<i_)aI'a tal.

Não é necessário aqui sali
entarrnos as novas melhorias

que estão para ser Introduzi

das no clube, já que isso foi

feito pelo próprio presidente
Valmor Bedusehi, quando, de
sua entre...ísta à Gazeta na

última semana.

ADOLFO. KANAL

Ocorreu na última seda ..feira em Ilhota o falecimen

to do SI'. Adolfo Kanal, pessoa muito querida entre os ilho

tenses. Adolfo deixou viúva e 4 filhos. O sepustamento. do

exfirrto deu-se sábado as 8 horas no cemítêrío de Ilíhota,

Por nosso intermédio os familiares de Adolfo Kanal a

gradecem a todas as pessoas que .os confortaram pelo (10110-

1'080 transe, bem corno a todos os que acompanharam-no

atá sua última e darradeira morada,

v

Gaspar desperta para o feafro·
No último sábado dia 29

de novembro aconteceu mais

uma apresentação Teatral do

Grupo Teatral Comunitárjo

de Gaspar, sob a orientação
de um, grupo de paroquianos
da comu.nidade gasparense ,

O objetivo principal do novo

Grupo Comunitário Ar1!istic.o

e Cult .ral de Gaspar repou
sa no desejo de promover com

Intensidade as realizaeões ar

tfstieas e culturais.
J

Dentro
il

dos próxiEnos dias deverá ser

iniciado em Gaspar, um mo

vimento pua a escolha de

um nome definitivo específi
co para os elementos que com

põem o Grupo Oomunitáríe

no seu aspecto artístíeo, u
ma vez que o mesmo devido

as suas exeelentes apresen

tações em Gaspal', já está COD

vidado para exibir-se em ou

tras cidades visinhas.

João Pachecoski

Oriundo da capital do Paraná o jovem gerente das

Casas Hudersfíeld em Blumenau, João Pachecoski, despon

ta como um elemento de reat valor na constituição da elas

se empresarial dactdade Jardim, Casas Hudersfield, nos

adiantou João, está firmemente inclinada a ampliar o seu

campo de trabalho, mormente no atendimento às praças

que circundam a sua loja no Vale do Itajaí, uma vez que

a n.esma é a única especializada no atendimento aos alfaia

'tes e grandes lcjas de revendas de tecidos espalhadas pejo

Vale do Itajaí.
--"'-" .'''���

81umenau e o. horário 'de Natal
Só no dia 8 de dezembro vindouro, como acontece todos

os anos, no período que antecede' os festejos natalina, é que
será ampliado," em Blumenau, o horário de funcionamen

to do comércio, que se estenderá das 8 as 21 horas, até a da

ta de 21 do mesmo mes. Nos dias seguintes (22 e 23), o

encerramento das atividades se dará uma hora mais tarde

(as 22:00), Aos sábados, o comércio funcionará até as 18

horas, para na véspera do Natal (dia 24) finalizar os tra

balhos ao meio-dia,

CREC'I.NO, 14 - Lla. Região - SC

Matriz: Rua 7 de Setembro, 517 - 1°, andar - Caixa Postal, 545 - Fone 22-50'72 - Blumenau .. SC

Vende-se uma casa de alvenaria 11a rua General Osório

em Blumenau, com varanda, sala de visita e [ar.tar conju
gados, dormitórios de casal tipo suite, bibliotecas, 2 dormi

tórios, banheiros social, sala de TV, copa e cozinha, depen
dências de empregada, área de serviço, churrasqueira, dis

pensa, RJua partíeujar para a casa. - PreÇQ 01'$ 450> mil.

--e--

Uma casa de madeira, com 2 dormitórios, sala, copa e

cozinha conjugados, Rua Capitão Euclides da Cunha -

Blumenau. -'- Preço Cr$ 13 mil.
--e-'-

Casa de madeira, 3 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha, 1

copa, - Preço Cr$ 30 mil,
--e--

Casa'de madeira, 2 d'ol'u1!i:'t-órios, sala de visita, o.op!a e

coethà, Com porão e varanda. - Ct'$ 35,000,00,'
--e--

Diversas casas de madeira, em todas as ��as de pre

os a vista ou a prazo, sempre o melhor negocio.
ç , -e-

Terrenos ou Iotes situados em qualquer ponto de BIn

menau ou Gaspar, a VERDíEl VALE tem.
-e

':Çprrenos em Navegantes,
-e-·

Terrenos em, Joinville,
-.

Terrenos em Barra Velha.
-e

Terrenos em Meia Praia.
-e-

Vende-se um lote em zona rural, com 31. 000 m2 em

Blumenau, CrI) 410 mil.
-e-

VENDE}-SE CHACARA

371,998 m2 - L-ocal: Arraial, Terreno com plantacão
de palmito; plantação de aípim; plantação de cana; madei

ra de Iei: cachoeira com mais 3 riachos no terreno

Ca�a com: 3 dOI'mitól�los, salta de visitas, banheíro, copa e

eozínha, varanda, mais um rancho de 3x7. Madeira para
outro rancho,

�.
. ,

b
.
.
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