
Legislativo� reieitou
.

contas da Preteitura
Prefeito alega: irregularidades nào existem

"

Foi rejeitado pela Camara Munici
lJal de Gaspar.,o decreto legislativo n"
07/75, referente a prestação de contas
do exercicio de 1973, da Prefeitura Mu
nicipal dé Gaspar, cujas Irregularidades
foram apontadas pelo 'I'ribunal de Con
tas do Estado .. Atl'av( :lo Presidente da
Camara, vereador Henrique dos Santo
será encaminhada ao Mínístérlo Publico
a competente denúncia referente as ir
regularidades que persistem, após a so

licitação de (locumentos, que no enten
der do prefeito municipal [ustíficaríam
as falhas encontradas,

As licitações não combinam com as

compras efetuadas, não possuem data
de emissão e nem data de devolução das
propostas, segundo a Comissão de Finan
ças, presidida pelo vereador Celso Huber,
que se apoiou nessas Irregularidades pa
l'a .rejeítar o decreto, Em torno da maté
lia não há unanimidade, dela divergindo
vereadores de ambas as bancadas como
ftoou evidente na reunião da últãma ter
ça feira,

Gasparenses\ na Bolivia
No próximo dia 4 de janeiro deverão partir com des

tino a Bolivia, algumas senhoras e senhoritas da socieda
de Gasparense, numa viagem de turismo que promete mui
ias emoções, Saiba quem vai, lendo �ipágina 6,

Diante da situação o. Promotor Pú
blico vai apreciar a matéria, decidindo. a
quem cabe a culpa pelas Irregularldades
existentes" O prefeito Oswaldo Sehneí
der (foto) e a bancada emedebista ale
gam que essas Irregularidades não. tem
fundamento e se exâstem são de inteira
re ponsalrílidade da eontadorla, tratan
do-se apena de um erro t' cníco. I;'� ou
tro lado, a Camara Municipal agiu em

função de determinação do Tribunal de
Contas do Estado. Nota-se de parte do
presidente da Camara um
grande interesse em resguardar a respei
tabilidade do poder legislativo.
O impasse poderá acarretar graves pre
juízos ao município. que ficará na de
pendência de decisão judicial.

Embora a gravidade do assun

to, o prefeito mun'cipa] prometeu
pronunciar-se, antecipando a sua

defesa.

ColégiO frei Godofre�o em destaqueNesta edição, na Gazeta Social, página 9 há um com
nleto infõrmativo a respeito das realizações programadas
pau este final de ano. no. Colégio. Normal Frei Godofredo, '

Sete anos de reclusoo
/

No Tribunal do Jurí realizado no ultimo dia 5 em Brus
que foi julgado Valdir Luiz Bordin, cuja defesa coube ao
bacharel dr, Dino Krieger. Recorde-se, Valdir Bordin ma
tou a golpes de enxada sua amásía , Num bem montado

Trânsito tumultuado
A recente modificação imposta ao sistema

de trânsito em Gaspar, além do corre-corre
está dando margens a muitas manifesta
ções de prós e contra ao sistema, O assun
to merece destaque na página 12,

para Valdir Boroin
esquema de defesa, o advogado do réu conseguiu Iazer com
que o mesmo fosse condenado somente a 7 anos de rec1u
são Leia mais a r=speíto deste ínlportante assunto, na pagina 8.

ANO �
-�----------------------_.-------

E I etrificação Rural
...

A Erusc vem desenvolvendo suas atividades no muni
cípío de Gaspar, sem que se tenha conhecimento do pla
nejamento prevío , Há algum tempo, através da grande im
prensa se soube da passagem por Blumenau de um dos di
retores da empresa, Posteriormente, na ocasião em que
estivemos no cemitério de Barracão fomos informados de
que ali estiveram pessoas tambem ligadas a energia ru
ral.
r

Espera-se todavia que as verbas de eletrificação rural
sejam empregadas devidamente, de acordo com as neces
sidades rurais, independentemente de politica, Há mais na

página 3,

Gespar - Domingo, 14 de dezembro de 1975 - N� 51

QUE REC CIRCU
De parabens a cidade de Gaspar, com a recente no

meacão de um dos mais brilhantes magistrados do Esta
do, dr. Eleazar Nascimento, que vem substituir o precla-
1'0 juiz de direito da Comarca, dr. Fulvio Pretti. O emé
rito juiz de Direito, dr. Eleazar Nascimento durante algum
tempo esteve em Pomerode e sua vinda para a nossa co

marca deverá acontecer até fins de janeiro.

GI
A Coluna de Ed on D"Avila, de Itajai, está na página

2, como empre com o últimos destaques politico da cida
de portuária e do Estado.

s.o.s, Itajai nos planos do MDB
Leia Fat s & Versões - pág. 11
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AltEr TA pEBATIEI�A MOO�O ECON01\UÇO B,R�SILruRO
É Intensão do deputadó José Machado, ARENA-MO,

apresentar sugestão ao Diretório Nacional do seu parti
do para a Fundação Milton Campos (órgão de debates do
partido) realize um simpósio sobre "os acertos e desacertos
do modelo econômico brasileiro e suas consequências na
vida social e política do país. "Justifica o deputado a pro
posição, dizendo que "mais cedo ou mais tarde questões
como estas terão que ser debatidas francamente, para
que se chegue a urna conclusão correta capaz de possibili-
1 ar as correções que se fizerem necessárias". �

mnn SUJEITO A PERDER A CREDIBILIDADE
O deputado federal Aurélio Campos, MDB-SP, quer a

elaboração de um novo programa para o partido da oposi
ção para a campanha municipal de 1976. Para o deputa
do emedebista o seu partido está sujeito a perder a cre

dibilidade se permanecer apenas no plano das denúncias,
sem oferecer sugestões objetivas para a solução dos pro
blemas brasileiros.

GEISEL:' "A ARENA EM DIALOGO PIERMANEN'I'E
COM O POVO".

Em discurso a arenistas reunidos no primeiro sim

pósio da Fundação Milton Campos, o Presidente Geísel as-'
sim disse ver a missão d oseu partido: "Caberá à ARENA
a função de alcançar, pelo diálogo permanente com o po
vo, a mais ampla participação comunitária no processo
de decisões governamentais, em suas varias esferas admi
nistrativas. O governo entende ser eséa missão relevante
do partido essencial ao desenvolvimento da democracia
brasileira" .
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CÓRD>or\lí.t\:_ n.UA VEZES ENTR� OS MÊLUOIt"E1S "

Os jornalistas políticos brasilíenses credenciados jun
to à Câmara Federal escolheram, na semana passada, os.

dez melhores deputados em cada um dos três setores: ple
nário, político� comissões. O deputado catarine?�e, Hen
rique Córdova, foi incluído em duas listas: p;;enarIO e po
lítico.

LIBE'lRUADE AOS DIRETORIOS MUNICIPAIS
NA ESCOLHA DE CANDIDiATOS

Conversando com jornalistas de São Paulo, em recen

te entrevista, o deputado Francelina Pereira, presidente do

partido situacionista, disse que caberá aos diretórios mu

nícípaís do partido a escolha dos candidatos para 76. E
reafirmou: "os diretórios municipais setão livres ...

'

.

... .

.oirAIR E CÓIUH}VA: NOMES EM ASCENÇÃO
Dois nomes no Estado despontam corno capazes de

levar ao povo uma mensagem atraente, em termos de uma

nova ARENA: o senador Otair Becker e o deputado fede
dera! Henrique Córdova. Aliás, 0' senador fez recente
"check-up" do partido, em discurso no Senado, que pôs a

pensar arenistas de responsabilidades no país.

NOEMl REIV1NDIOA
O presidente da Associação Comercial e Industrial de

Itajaí, Noemi Cruz, apresentou à Comissão de Senadores
as seguintes reivindicações: melhoria do porto; reaªvação
da Estrada de Ferro Sa�lta Catarina e sua ligação ao tron
co sul, com o seu prolongamento até o extremo-oeste: e

melhoria do aeroporto de Navegantes.

TELEFONE

Cordova, Jaison �e
Lae rte destaque

de se na Câmara
Os deputados Henrique

Córdova- Jaison Barreto e

Laerte Ramos foram os des

taques da bancada catari
nense na Câmara Federal,
no corrente ano, segundo a

opinião dos jornalistas 'que
respondem pela cobertura
dos trabalhos naquela casa.

Em votação, foram escolhi
dos pelos homens de impren
sa, os lO' deputados mais a

tuantes em cada Um dos três
setores da Câmara: Plené 'io,
Político e Comissões Técni
cas. O resultado da votação
demonstra a eficiência e

combatividade dos parlamen
tares catarínenses.

-,oe .o.oeo�.o.a�oeoeO.QeC"OetleOec..o• .o���.Q. eo.a.oe��.c.�eo. �oe�eo• .::��.:.•.• .,.. ....... l'••".�li-!:Q!"•.•r�oep"�.>."""Qett.a.. • ....�.'1 .. '

� o.n����..��••,.o.("I.n��..._.......... ....,..ào" ��O .. 'oeO.Q�.aeoe1)e! C1et1e o o.o-O.'a.aec.o.o oeoe ecec c 0.") . .,. ....,..oe .;oa �. • c.o�. ��••n...::.l,;.t..� .. ::-4t.OC � eo.u.('.c 1;••_

fi O laboratório de pesquisa da nloda �

I Em Blumenau, em pl�na rua.XV .de Novembro está, situa do �

o l.aboratór�o ?e pesquisa da mod�, mantendo
; contato com os criadores ínternacíonaís da moda, através de agencias especialízadas. Por este motivo, CASAS
H FIELD lhe dá uma infra estrutura técnica que lhe pe.rmite aC0l1_1panhar a moda passo a passo.
� Na Uddersfield as vantagens começam pelo atendimento. É o melhor da .xv. ��

I. Além disso, compra direto da fábrica, motivo porque pode oferecer o melhor preço.

,nI . Se você preferir, leva o artigo e paga e�l 5 vezes.. �

.

,:

I Casas HUDOERSFIELD Tecidos S fi. �.ii Rua lã de novembro, 514/518 - fone 22-45-91 BLUME-NAU--so. �
��T�������������oe�.��:.i����-=-,,"���������������

Pelo telefone se,,:o/Jmam grandes decisões. 'Pelo correio
se cancelam as decisões tomadas pelo telefone.

As pessoas compram telefone para se comunicar, mas
quando ele toca, mandam dizer que não estão _

.

CONVITE

o convite de casamento é a maneira de comunicar às
pessoas onde devem mandar os presentes.

c

Carmelita Oosta
A srta, Carmelita Costa

de Gaspar, acaba de obter o

1°. lugar numa exposição
de Arte promovida pela 'Em

presa onde trâbalha, a Artex
de Blumenau. Carmelita ob
teve o 1°. lugar com a apre-

sentação de um quadro a óleo
em madeira. Na mesma ex

posição classificaram-se, em
2° . lugar Mariane Costa e
em 3°. o professor Orlando
Ferreira de Melo_

o
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Rural

----�------------�------------------------�------------------�----�----�---------------�- .-------I!,
I

\
• I

Gaspar recebe á grata noticia de que. nos prímeirosmeses de .1976 serão implantados no município aproximadamenta 34 km de eletrífieaçân rural, beneficiando as mais
(liversas regiões, Na última semana, alguns. topógrafos da
Erusc (1E"etrificação Rural de Santa Catarina), estiveram em

Gaspar, fazendo um levantamento das regiões a serem be
neficiadas pela energia elétrica,

Na oportunidade dto levantamento topográfico alguns
elementos do Dâretlôrio da AJ:ena de Gas}T<U- estiveram a.-'

Papai Noel no gasparerise
Mostrando-se bastante preo

cupado em oferecer um natal
feliz aos filhos de seus asso

ciados, a diretoria do gaspã
rense está promovendo para
o próximo dia 21 as i6,30 hs

uma festa com a presençr de
Papai Noel, fazendo farta dis
tríbuíção de balas e prêmios
aos filhos de sócios da agre
miação esportiva,

BAILE DE. NATAL
No próximo dia 25 a partir

das 22 horas será realizado o
Baile de Natal do Esporte Clu
be Gasparense, nas dependên

cias do Colégio Normal Frei
C-odofredo, com a presença
de nm consagrado conjunto
musical.

AS 'DOBr-<ADINHAS
Diversas são as o

•.imões que giram em torno. dos deba
tes pnãtices que se verificam nas mia_\s variadas rodas de
bate-papo. Nessa troca €ii! opiniões aiJal'ecçm sempre as

soluções para os diversos problemas que afetam qualquercomunidade. Como. não poderia deixar de ser a época é
para Inícíação de contatos polítícos, com vistas ao. futuro
pleíto . Conclusão: Pela Arena: 'I'arcisio 'I:'.es{!hamps/Raul
Spengler ou Célio/Fiba. Pelo MDB: Pollía/Drslnus. DariO'/
Vavá. Aguardemos pois,

,

'Vergonha Administrativa
"

Esta foi a expressão usa-
da por alguns gasparenses,
res'dentes ao longo da rua

Nereu Ramos, ao se dirigirem
à reportagem deste semaná
rio.

Na ocasião, os moradores
da 'Rua Nereu Ramos, pro
longamento da Rodovia Jor
ge Lacerda, teceram severas
críticas ao estado de conser

vação de algumas ruas da ci
dade. Citaram ainda, além
daquela rua, outras bem no

centro da cidade e também
.algumas estradas que se en-

contram em total abandono.
Alegam nossos leitores ro

peráríos da Fábrica de Linha )
que a rua Nereu Ramos não
oferece condições alguma de
segurança: se sobre o asfalto,
os ciclistas estão sujeitos às
loucuras dos motoristas. se
no acostamento, torna-se im
possível trateger, dado ao to
tal abandona da mesma. As
reivindicacões de nossos leito
res já estão sendo encami
nhadas ao órgão competente
para que sejam tomadas as
devidas providências,

.

Concurso para o
I·
j

Prepare-se da melhor maneira para prestar concurso
ao Banco' do Brasil,
- Aulas de Matemática, Português, Teste Psicológico.
- Local: Colégio Normal.Frei Godotredo

companhando os trabalhos, cujos resultados positivo-s esta
remos dívulgaudo em nossa psôxima edição. O �evanta
mente topográfico teve a duração ele tres dias,

; )

meDO

{

I? Um grave acidente, que in.
clu Jve pederia ter registrado
consequência bem mais sé-
1 ías, foi registrado na última
emana na rua José Bed us
chí, proximídades do tanume
ql.�.e Inconsclentemente

�

está
colocado na ccnfíuência :;la·
quela rua com a AristiUull0
Ramo r. Na opurtunídade a
i{ombi dirigida por Mario Jo-

sé Gonçalves colheu a viuva
Luza Maria Sehmitt, colecan
do-a em estado grave aos cuí
l! dos do hospital de Gaspar,
(8 acidente aconteceu, pela
inexistêncta d-e meio fio na

quela "lia pública -em pleno
centro da cidade, não ofere
cendo qualquer segurança
nem ao pedestre e nem ae

Pl'ÓP1'io motorlsta .

.1>

Gospar Mirim Reivindica
Moradores do Gaspar Mirim também estão reivindi

cando através da Gazeta do Vale, a melhor conservação dasEstradas que dão acesso àquela localidade. tÇ;egundo eles,
qU�:l.1�uer chuva irrpede o tráfego na principal estrada. Na
próxima semana teremos a solução.

B
Dueanta o mes de dezembro, o .casal João e Carolina

Barbíerí estarão. recebendo cumpzímentos e homenagenspelos seus _50 anos de casamento. PaL de Nagíb, Moacir,!l.ll'acy, J02o. N1vel't e José Dayl'toill, e d� EUl'idice, Lucy e
Neyde, todos casados, contando. com mumeros net-os, o. ca
sa:! João Barbieri reside em Barraeâo e estão. firmes na di
reçãn de sua casa comercial, desfrutando. de grande amíza
de e co�cei1io. ADS meus pais, copiosas hençãos, vida longa,com saúde e amor filial. 'I' NAGm

Ao

alDara asparunicipal
CAMARA REJEYr'A CONTAS DA PR;ElFEITURlA - Em

reunião realizada na última 3a. feíra, dia 09 de corrente
mês, com a presença de todos os vereadores e do público
presente, foi apresentado o. parecer da Comissão de F'i:n:311-
eas, Orçamentos e Contas do Município desfavoráve fi! a-

'

provaçân da Contas da Prefeitura Munteipal de Gaspar,referentes aos balancetes de junho à dezembro de 1973 e do
balanço geral de 1973. Depois de vários debates entre os

"��reado.l'es, foi o. Decreto Legislativo. n? 67/75 correspon
dente à aprovação das Contas, submetido a votação seore
ta. Terminada a votação e apurado os resultados verificou
se a re-jeição das contas, por. 5 (cinco) vetos contra 4' (qua
tro). Assim endo a Presidência da Oâmara l\ifUl1i�ipal fu
mará as providêneias necessária cumprindo determinaçãoda Lei Orgânica dos J\fÍunidpios para que sejam apuradas
as rrregularídades apontada , eneamínl ando as ll.'efel'idas
Conta ao órgão competente.

Banco do Brasil
-- Início: Dia 5 de janeiro de 76,
-- Informações e inscrições: Professor Carlos Eurico Fon-
tes (Zuza) em sua resídêncía a rua Carl-os Whemuth 88,
defronte à Prefeitura.

\
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c S O ZEC
- ERVICIDAS, INSETICIDAS Ir ADU:ROS PARA ARROZ
- SEMENTES CERTIF. DE PASTAGEM, MILHO HIBRIDO �� HORTALICAS.

COMPLETA LINHA DE REMÉDIO· PARA A:NIMAIS E PLANTAS'

CASA DO ZECA

Serrando e beneficiando madeira, em
GASPAR, para o Estado e para o B;rasil inteiro.
uma das mais modernas e

bem montadas madeíreírasde Gaspar.
A única preocupada em ofereeero melhor aos

seus próprios funcíonárms , Tanto é verdade que
está montando um moderno
mini-estádio para a prátiea de diversas
modalidades esportivas.

Serraria Bela Vista
Rodovia Jorge Lacerda - Km 7 - GASPAR-Se

______� ��?�--�����-----f

-r-e-c:-e-I-,a-CJ-e-m�-B---::-'-ernardino S. ·
!

FABRIOANTES DO XADREZ "lZA"

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

GASPAR - Santa Catarina

Ru.a Aristiliano Ramos, próximo a Igr.ei,a Matriz ao lado do Foto Mari - GASPAR - Sta. Catarina

�""""""""""""""••""""""",,��F=�'�1k�3��&··_·R&"".&�E"••"BBmmBm"D&..am��.........

••••••_...... ...... -
•• ._- �.,.SÃ-õüiru-�m;-�'��::;;--------......__-• AGOiRlA LEIA UM CONSELHO DE UMA DOiNA D·E CASA QUE ENTENDE DAS COISAS:
"Não adianta procurar.
melhor que CAFÉ BEDUSCm.
você não vai encontrar.

.

Ca·fê Bed usc'hi
.. ..

Rua Augusto Beduschí 59 - GASPAR-Se.
"-- ...

"" ...

o

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



UOtningo, 14/12/75 GAZETA DO VALE
--------- ---- ------------------

SET()R
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Embora o diretório emedebista não tenha se manifestado a respeito, pode-se considerar como certa' a candidatura do dep�tado Valmir WagneE, como postulante ao cargodo.Executivo Municipal em sucessão ao Sr, Moritz. o pró.1'1'10 parlamentar mostrou-se interessado e ao se confirmara notíeía, terá o partido oposicionista uma excelente expressão em termos de votos. Apesar de toda obscuridadeque ronda o assunto "sucessão" entre as hostes do MDB,pouco a pouco as coisas se definem.

'I

-- :i.: _--

Nagib Barbieri com a destreza que por sinal lhe é peculíar, preferiu optar pelo bom senso e com,um osso calouo latido dos cães em Brusqu . Afinal jornalismo não se Fazem boca de' lixo. Nem aqui, nem açolá , Tudo bem,
--*

Um averdadeira bumba está Brusque, que recente a :faltapor estourar nos prôxímos de novos meios, Por isso, nãodias, n assunto permanece acreditamos que o "mistério"em muito sigilo e deve ofici- perdure até a data do lançaIiar-se em fevereiro do pró- mente, mas que o barulho daximo ano, Adianta-se se tra- cXP]OS�9 vai doer no ouvidotal' de um empreendimerrtn de muita gente, lá isso vai,realmente sensacional para ,

A nós pouco se dá quem
vencer o próximo pleito, So
mos daqueles que gostam de
ver os gladiadores, mas do
Jado de fora da arena (local
de contendas, área central de
circos), Num reconto leal,
louve-se com fervor os triun
fantes e tribute-lhes todas as

glórtas. Contudo, \inadmissi-
.... ..,_} se tornam o uso de fa si-

dades e mediocridades, Se os
recursos própr:i:os de cada
candidato, forem subalter
nos, aos dos adversários, que
se redime e abandone a con
tenda, pois caso contrário
não pouparemos os apupos e

ajudaremos aqueles que esti
verem atirando ovos, Com
o registro, volta a normati
àade,

-- *

Pelo lado da Arena, uma avalanche de nomes vem sendo anunciados, contudo recentes declarações de repórterporta-voz do partido, deixam a entender que tudo não passa de uma farsa, Segundo ele, os verdadeiros candidatos
já estão no bolso de colete de alguém. Diante disto, não sesabe se existem alas descontentes e que, como vingança,espalham confidências dos mais relacionados ou se os demais nomes são simplesmente citados, visando projeçãopessoal e que a vontade de uns poucos será posta em prática, Realmente uma incógnita labiríntosa.

Jubileu de Prata. Sacerdotal d·
o clero brusquense esteve em festa nesta semana. É

que vários dos seus membros comemoraram aniversário de
sacerdócio e suas atívídades pastorais, O primeiro destaque
para o brusquense Padre Francisco Bianchini, que comemo
rou à 8 pp. seu jubileu d� prata sac$dotal, sendo alvo de
justas homenagens pelos setores governamentais por sua
intensa atividade na Arquidiocese de Florianópolis onde e
xerce seu ministério religioso, Pe , Francisco Bianchini, é
filho do casal Ernesto (já falecido) e da, Elisa Bianchíni,
na data de amanhã comemorará 93' anos de idade, oportunidade que toda família Bianchini e seus descendentes es
'tarão reunidos para prestar-lhe justas homenagens de a-
-feto, carinho e amor,

,

'

Hoje as 19 horas, Pe . Francisco, celebrará missa na

ilitar de'Junta do Serviço as
A Junta de Serviço Militar de Gaspar, solicita o com

parecimento com máxima brevidade possível os reservistas
abaixo relacionados:
Antônio João dos Santos - Rua Belchior Central s/n: An
tônio Francisco Deschamps - Rua Margem Esquerda s/n:
Antônio Sebastião Zuchi - Rua Poço Grande s/n : Auré
lio José Zimmermann - Rua Dr, Nereu Ramos n? 217; Cé
lio Poffo - Rua Brusque s/n,; Cesar Luiz Heusi Zimmer
mann - Rua Jorge Lacerda s/nv; Dimas O�i(ieira - Rua
Poço Grande s/n,; Egon José Schramm - Rua Margem
Esquerda s/n,; Emilian? Barbieri - Rua Jorge Lacerda
s/n , Flávio Vicente Belle�' - Rua Pref, Leopoldo !?ch
ramm n" 296; Gessi Naseírnento - Gaspar; Henrique
Theiss - Rua Frei Solano s/n . ; Isau Zabel-Rua Jorge La
cerda n? 505; José Amolí Bonettí - Rua Margem Esquer
da s/ri , José Evilásio An?rietti - Rua Pref . Leopoldo
Schramm s/ri , ; Jorge Luiz de Souza - Rua Dr, Nereu
Ramos n? 998; José Luiz - Rua Frei Solano s/n: José Jai
me da Silva - Gaspar; José Amauri Pereira - Rua Set� ,deSetembro s/n,; João Raul Borges -, Rua Gaspar Mirim
s/n.: Lucío José Leocadio -_Rua Eurico Fontes n� 70; Ma-

el 'J0sé Caetano - Rua Sao Pedro n? 39; Oscar Bernar-no
,

tOlO R o 61 R
"

dino P�reira - Rua Oel Arís I iano amos n ,.' ogeno
Antônio Beiler - Rua Gaspar Grande s/n,; WIlson Zer
níaní _ Rodovia Jorge Lacerda s/n ,I

Luiz Fernando Poli
SecretO da JSM

Pe. Francisco Bianchin
�

Matriz de São Luiz Gonzaga, Pe . Bianchíni, nasceu em
Brusque, no dia 29 'de' janeiro de' 1925 . 'Seus primeiros estudos, foitno Colégio Santo Antônio, aqui em nossa cidade.

. Ingressou- no Seminário de Azambuja, cursando a filosofia
em São Leopoldo (RS) de 1944/47. Em 1950 D. JO�luimDomingues de Oliveira o selecionou para estudar Teologiaem Roma, recebendo do Cardeal Aloisio Masella a Ordem dePresbiterato. Suas atividades presentemente são exercidas
em Floríanépolís e participa dos mavímentos de Leigos da
Arquídiocese como:' Cursilhos -.La Cristandade, Movimentode Emaús, Equipes de Nossa Senhora e muitos outros,Dai o tributo e honra que os brusquenses prestam nesta da
ta ao Padre Francisco Bianchíni . Também no 7 e 8 do cor
rente, comemoraram datas de atividades sacerdotais, Pe.
Valdemar Goedert (33 anos) o Vigário Henrique Boing (22-

anos) e Pe -. Normélío (1 ano). Neste ensejo, não somente
os paroquianos e amigos, dos sacerdotes jubilados, a ím
prensa também que os tem como verdadeiros amigos, sente-se no dever de apresentar-lhes as congratularrôes peloevento e desejar os votos de continuidade na nobre missão
cristã de levar a mensagem de Cristo aos corações do povo,sobretudo nestes dias que antecedem os festejos do Na:tal
com a vinda simbólica do Menino Deus para renovar as
�,sperança� e fé por dias melhores e um futuro de paz, amor
e progresso,

I--------�-----------------------------------=---=---�I

BLUMENAU
_ PROGRAMAÇÃO DE 2a. A SABADO -

711 - Chico Mendes dá o recado
8h .:_ A Mais-mais (Rubens dr. Alencar)

1011 - A roleta da sorte (Farley Santos)
" , ,1211 - Grande Jornal do Ar (Danilo Gomes e Vtrgílio Leo)

15h - Discoteca dos bairros (Eoélcío Vieira)
17h - Ranchinho da Nereu (Neneco)
01h - Encerramento.

A EMISSORA PRlEFERIDA.

�------------------------------�--�-----------�
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Gaspar tem mais um· engeA�eiro�
Para felicidade dos fan}:iUCues. e orgulho de todos os'

gaSlJa!'cnses, formou-se ontem em Curitiba-PR, o- jovem
Estevao Gamba Neto, aumentando assim o número de en

genheiros oriundos de nossa terra.
Estevão CUl'SOU a faculdade de agronomia na Uníversl

dade Federal do Paraná. Para assistir as solenidades de
forinatura do filho e irmão estiveram em Curitiba dona
Maria Gamba, Odival Gamba e Ione ,

A'o novo engenheiro bem' como aos seus famâlíares, as
nossas boas vindas e os votos, de mu.ito sucesso na nova

carreira .-

Os
•

Parapsicólogos
Muito frequentado por gas

parenses o Curso de Parapsi
cologia que se realiza em

Blumenau. Notamos a pre
sença de Suzana Miaria Sch
mítt e seu "lave; Renê Kock,
Sérgio Lapollí, Arno Knuth.
Edmundo dos Santos e Sra.

(Cora), Sérgio Bornhausen e

Ruth Koch, Eulina Silveira,

ROsa Vieira Brum e Afonso
Cesar Silveira e José Alexan
dre Silveira. Para Gaspar é
bem. Grandes problemas po
derão ser resolvidos doravan
te pelos' novos parapsícólo
gos .

"É isso aí, quanto mais se

sabe, mais se sente a necess;
dade de saber.

PRESENTES

RfLOJOAAIA f OTICA fRNfSTO
AHanças - Relógios - Anéis - Brincos -

.
Cristais - Õculos - Pratarias

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

.�...... �� .... ... ...... ,

o

INSTALADORA GASPARENSE
A MAIS COMPLETA EM

EI.E.J:RO DOMESTICOS FOGõES DAS MELHORES
MAmCAS; PFIDOS PREÇOS MAIS

COiNVIUATIVOS,

Gertrudes Lem.ke e Iracê de

Oliveira, preparam-se par3: a

importan te viagem. A via

gem será in�ciad.a de trem,

logo em segUIda trocaNdo pa

ra ônibus, avião � pa�a que

possam chegar ao destmo, se

necessário for (seg nOO elas)'
até de carona. A eles uma.
boa viagem.

Curso de enfermanem em Brusque

Gasparenses na Bolivia

ft Foi encenado ontem em Brusque um. curso de exten

são.de Treinamento de Enfermagem Atendente, :ministrado
pela orientadora do SElNAC Mal'i:âng-ela Ferreti. COIDJ parfi
eipação de apmxímadamente 130 pessoas o. curso. foi realiza
do no Hospital de Azambuja a parte prática e' no. auditório,
do Seminário a teoria. No encerramento. on.tem efetuado
houve entrega de c�rtificado$ aos concluintes, celebração
de missa, recreação esportiva entre médicos e cursistas, nu
ma plena festa de eontraternízação e amizade.

H

Sie....frie_
'-'

Y#.' hlnuth
I

Fábrica de Esquadrias e

óveis de Ferro
Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 - Gaspar-Se

INSTALADORA ,GASP,AltENSE
Rua Aldstilia110 Ramos - pe�tinho da

Prefeitura, em GAS�AR.'

Com viagem de recreação.
marcada para o próximo dia
4 de janeiro do próximo a

no, até a Bolívia e Peru) on
de vão ver o lindo Lago Tit\
caça. Com bastante entusías-

.

ino e coragem os gafjparenses
Afonso César e sua mãe Eu
Iina Silveira e Tereza Zimer
rnann, além das blumenau
enses Clotildes Beringher,

T
Compre malhas e tecidos em quilo

Confecções sobre medida
Roupas Infantis.

Rua Aristiliano Ramos, 108
pertínho do Alvorada - se

Busque o seu na .

•

o

'1

I

Eu'1 CARTAZ
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BIIUSQUE COMUNICANDO (;ELSO TEIXEIRA

NO �R,I�IRO - Tribunal do JUl'Í de 75 em Brusque o assistente de acu ação, dr,AlI1tolllo LUl� da S,ilva, ao mostra}: ao público o instrumento do crime cometido pelo acusado Valdir Luiz Bordin, situou como "PALITO" um ,I'aita" dum cabo de enxada,causando hiJal'iedade entre os assistentes, E que palito, :leim, Dr, Antônio'?

AS GRUTAS - D talactí " -

'

Botuverá )od, .s: ,e es alact�te de Ríbeírão do Ouro em
rístíca da � ,�_lao selem aproveitadas à incrernentacâo tu-'... . leOl�O O as t f' • -

tolí Presí d bt", . sun o 01 levado ao dr, Or-lando Bér-tóri� Le�11r:n e da, TURESC para contatar com o r». Vic, entuslasta do aproveitamento das referidascav,el'nats de atração turística. Deve vir técnicos da 'I'ul'escpala es udar o assunto .

c

A POSSE .,.._ Dos novos diretores d� �DL brusquenseacontecera a 30 do correntena Chácara Lagoa Dourada

aa 19,30 horas com um Jantar
festivo segundo a informa
ção do seu novo presidente
Ademir José Pereira,

A CIDADE -:- Segundo apuramos vai ganhar- um relógio bem no centro comercial. A informação é que se-rá instalado um defronte a Prefeitura Municipal,
-x-

PARA QU'FlM - Gosta de esporte e fauna-flcra, r-ecomendo os fascíuulos 1 e 2, que s,e acham a venda na agência local do ECr, bem como cartões de mensagens de Natal.

-,-
J

dido pelo seu atual
Antônio Bento, A
!PESC fica à Rua
Schaeíer, te andar,

E�C�ILENTE - A reportagem da Rádio Araguaia natranS111lSSaO da sessão extraordinária do Tribunal do Júri,Som de ótima qualidade e precisa nas ínforrnacões.

FOI INICIADA - Aqui
na cidade a "Operação TapaBuraco na Rua Bulcão Via
na, cujos, moradores se reu-

-00-

niram e começaram \ a "ope
rar" as enormes crateras e

xístentes naquela via pública".

RIGOROSA,iVIEN'.rE - Certo é ainda o grande prestígiopülíltico do senhor Alexandre Merico, O ex-vereador e vi
ce prefeito, tem audiência narcada cl� 1 o Governador An
tônio Carlos Konder Reis. Assuntosl: dwersos, é claro, e so
bretudo poNtico.,.

PABA OISI - Assocêados
brusquenses do iPESC pazíe
Tão utilizar para suas infor
mações o telefone 55-0838,
Igundo o comunicado expe

-00-
CANDIDATO -' De peso

pelo JVI)DB às eleições de 76
para o Legislativo brusquen
se, Telmo Ruzinscky pelo se
tor jovem emedebista .

agente
sede do
AdliaD,(}

..

•

-00- .

VERDADEIRAS- - Ol'atel'as existem em ruas da cidade ainda não calçadas'. No Jardim MaJuohe tem cada uma,que dá medo. Caiu aU precisa até "rebocador". '. para sair.

**.**

o IMPOSSIVEL - Aconteceu em Itajaí. Autêntico ereal. Foi roubada uma carreta Scânia-Vabís, placa CR , ...4592, cor laranja.' O incrível- sucedeu e �onvenhamos o"gato" que faturou o "Scânía" é um cara "peitudo" e corajoso, neínv. ., Coisas da ·vida ...

UM·.DETALHE - Na faixa política que muita gentenão percebeu é que o vereador Celso Westrupp, presidenteda Câmara e Arena não é candidato à reeleição e ao Executivo. Seu plano é outro. Assembléia Legislativa. Certo?

I

*:i:.**

�A INDICAÇÃO' - Do nome do deputado Estadual Valmir Wagner para concorrer à sucessão do Prefeito César Mo'·ritz é correta, nas eleições de 76. Apenas um pormenor . O projet-o do atual Ohefe do Executivo brusquense é a Câmara Federal em 1978. Confere.

'O BACJIAREL - De �'l
reíto Coaraci Ricardo Garcia, .,

Baran após receber seu di

ploma,' foi recepcionado, r:a
sua residência no Balneano
Camboriu, por seus famil�a
res e amigos, até' o sol ralar

no dia 7 do corrente. Muitos
abraços de felicitações. Vai
o nosso daqui. Extensivos
também aos novos bacharéis
Gentil Battisti Archer e Jua
rez Piva.

-- *

�UVA TURMA - n� brusquenses receberão cus diplomas em Direito no dia 18 d-o corrente em cerimônia a rea. Iizar-se na Igreja Mat}'iz da Imaculada Conceição em Itajaí .....0 orador da turma erá Nelson Alexandrino, ex-Prefeito de Oriciuma; no banquete oficial fará Uso da ül'ólitíÓ-l'iaJoão Joaquim do 'Nascimento em 20- do corrente e o brusquense Osni Pereira, na churrascada na data de 21, no(;ilu.be d Campo Itamirim, Congratulações aos novos bac"aréis,

.. -.-

A BONITA Doris Me-
deiros foi eleita em recente
promoção social da Associa
cão Atlética Buettner, Raí
nha da AAB com maioria ex
pressiva de votos, concorren
do com mais cinco companheiras. A festa muito linda
c elegante foi realizada no

Cen tro Social do Sesi, com a

atração máxima do Band
Shaw da Polícia Militar de
F'orianópolis A noitada foi
coroada de pleno êxito e pres
tígíada pelos diretores da
Buettner S. A. Indústria e Co
mércío - e suas' respectivas
esposas.

-e-

o

FOI ELEITO - Para .a Presidência do Con�e�h� Deli
berativo do Clube Esportivo Paysal�du o e,mpresal:lO indus
trial Gerha,rd Nelson Appel, que fOI tambem _Presldent� �a ,

agremiacão. Já fixou a data de amanha para eleiçãosua
"

. - .

t t 1 AdaJdo Presidente, com reereícão preyls a p�r� o. a ua
. �-

berto Appel, permanecendo na vice-presidência, dr. Antô-
.

d Si,1va. Para Diretor de Futebol Darcy Pruner e pararuo a
�. d Silve: AS

.

I dr Marco Antonio Pízarro a l' ve.ra . posse se-o ceia ,
.

. ,.

d f d
-

d CErá a 30 do corrente data de aniversario e un açao o

Paysandu.
-.-

NA. SAF'RlA - 'De novos e jovens aspiran�e� a cargos eIetiv?s em Bl'usque: veID: �espontando c�m �oa penetraçãodiversas áreas da cidade, o nome de Ivo Mano Me�ato\pela. SIgla da Arena, as eleições para o Legíslatívo em 76, Falafluente, papo legal, Ivo Mário Melato vai conquistando maior número de adeptos e seu trabalho de base se faz sentirpositivamente,
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SeJe anos de Re.clusã·o ·para Valdir Luiz Bordin
No recém T.l·ibunal do Júl'i realizado no dia 5 dó cor

rente, na tnauguraçãn do auditéJl'io do Fórum "Dr . Pedro
AlexandlJ.'ilno Peretra da Silva", funeíonou na defesa do réu
Valdh' Luiz Bordín, o jovem Bacharel dr. Dino KIl'ieg�TI.
Sua tese defendida com veemência durante os debates, foi
o da Iagitima defesa apoiado no fato de não haver testemu
nhas ocular d'l) d'eli1io -ocoerído naquela madrugada de 7 de

setembro, no bairro Mono do Stefen, em que foi viltima a

companbeira do acusado, Eba Mansok, sofrendo a agressão
com duas enxadadas no crâneo . Diante da sua: tese foi mui
to aparteado pelo representante do l\1inistédo Público, dr.
João José Leal e seu assistente dr. Antônio Luiz da S.iLva.
Na consecução do seu trabalho dr, Dino Krieger contou.
com a eficiente cclaboração da acadêmica de ljJ·h'eito Mal'
li Mosimann desenvolvendo uma atividade positiva desde
os prímeíros passos para elaboração do processo através das

pesquisas como provas testemunhais de sua defesa. Um

público numeroso e extraordinário lotou Jiteralmente o au

dítõrín dlo Fórum, príncípalmente à tarde-noite quando os

debates se processaram, não havendo replâca e tréplica.
Findo os debates os jw'ados focam para a sala secreta res

ponder os quesitos, chegando a·uma decisão que: "Conside-

rando que este Oonselho de sentença rejeitou por quatro
votos contra três, ou seja, pOI' maioria, que o réu tenha pI'a
ticado ato em leg1iti:ma defesa; o Conselho de Sentença ad
mitiu ainda que � réu ao pratãear o delito acima evidencia
do ou fez a traição e contra seu. prôprâo eonjuge, por ID';lio
ria de votos; reconhecendo que o réu'praticou o delito o fez

sob influência de violenta emoção provocada por ato i1lJju�
to da vi.tima. Atendendo o que dispõe o artigo 42 do Oódigo
Penal Brasileiro, mo a pena base no seu mínimo legal,
seis anos de reclusão, aumentando-a para oito anos de re

clusão, tendo em vista que o conselho de sentença �eco
nhecêu que o réu praticou o crime sob duas agravantes,
supra referida. Reconhecenun que o réu praticou o ato sob
influência de violenta emoção provocada pOJJ ato injust"O da

vítima, reduzo para sete anos de reclusão, pena esta que
tarno definitiva face a ínesistêneía de outras circunstân
cias agrantes ou atenuantes em espécie ou genéticas". Es
ta foi a prolatação d'a sentença .e�arada pelo Presidente do
Tribunal do Júri, dr. ElJói Luiz Dadam, no julgamento do
réu Vald'iJ.' Luiz Bordãm que matou S1.1.3 companheira con
forme amplamente noticiado.

•

� .. v ......� ...

For ARY
DE IVO CARLOS DUARTE

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

FOTOIMARY
RUa Aristili.ano Ramos - GAlSPAR-SC

.----------------�=---��-------------------------

1 CôRCEL - CUPE AZUL ..

1 DKW -BEGE.. . .

1 FUSCA 'MARROM , .. .. ..

CONSULTE

ZUCHIE
Rua José Bectuschi, 273 - Fone 32-22-70 - Gaspar-Sê;

--------��-=--------------=-�------------------

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

&onti Ver�e Vale Agropecuária Lt�a,
Zelando permanentemente para maior produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho.
'Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajaí, de ClON

TIBRJASIL, RAlçõElS E CONCENTRADOS.
Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda. - Rua

Afberto Kbffke, 105 - fone 22-42-64\ (Entrada para o clu
be 25 de Julho) - BLUMEl'rAU-SC.

71
68
75

:'I"

.

.
...,.. .. _ ..

Carimbos deBorracha',
R E A L �Lt�a.
Fabricaçâo de todo e qualquer
tipo de carimbo de borracha.
Chaveiros li placas indicativas,
de acrilico.
Rua XV de Novembro, 1300 -

C'X Postal 95 .

89100 BLUMEN1JJ-SC.
.........

�_ ...._�

OFICINA DE ELETRICIDADE
Conserto de Dinamos - Arranques - Alternadores
Inst.alação elétrica em geral. Todo e qualquer tipo de

eletrodemésticos.
Utilize os técnicas da Etetrocar e certifique-�e da

capacidade dêles. ,

Rua Nereu Ramos 1061 ao lado do Bar Colo�inha
GASPAR - se

E R LTD

IV
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES

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

Mão de obra especializada
Honoirato Muller 145 - 3222-45

Com Aldo Pereira -:- Gaspar-SC

T A I PRECISA' C A M PUSDO
.....�
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RODEIO APLAUDIU GASPAR ,

tená�inda ?O��, parte da� comemor�çõ�s alusivas ao cen

âb d
o da !mlglaçao Italiana, Rodela ass'stiu no último

��t.�·,.o, ontem a apresentação do Grupo Art,i�t:co e Comu
ano de GJspar, numa noite memorável

'i'
Parabéns aos jovens participantes do grupo, pejo magm �co dese:nper;ho que vem sendo verificado em todas as

apr esen tações.
**�**

CRISTINA VAI À IGREJA

,�� p�pais "cory.jas·' Carlos Eíuríco (Zuza) Fontes eMarli lad�antes �st.ao comunícando aos parentes e amigos,que sua filha Cnstma vai à Igreja Matriz neste domingo
para receber as bençãos do batismo.

'

**.'�*
------------------_.- -'--

Colégio frei Godofredo em
"Vim para servir" - Este é o l.ema dos 45 formandos

dos Curso� �e Cor:tabilidade, Secretariado e magístér:o,
que no pr()}Qm? dia 20 colarão grau. O programa é este:
As !9 horas, missa em ação de graças rio Colégio Normal
Fre� Godofre�o.' As 20 horas - Entrega dos Diplomas no
Salao do Colégío . As 23 horas - Baile na Soc!edade Alvo
rada, com a presença musical do famoso conjunto Os Me
gato�,

CURSO DE MORAL
No próximo final de semana será mini trado UJU CUESO

pelo Frei Antonio Moser, para a Direção, Professnre e Fun
cionários do Frei Gndofredo .

CADERNEfI'AS E MATRICULAS
Amanhã dia 15, entrega de cadernetas para. o 10 grau.

Dia 17 entrega de cadernetas para 2° �:au.
Dias 18 e 19. teste classificatório para. admissão no 20 grau.

FORM.ATURA NA FURE
No dia 19 deverá acontecer em Blumenau a , olenidade

de formatura de Isaura Pereira e Maria Helena Zimer

mann, diretoras do Grupo Escolar Ivo D"Aquino e Escola
Básica Professor Honório Miranda respectivamente. Am
bas alunas do CUl'SO de Pedagogia da Faculdade de Fj�oso-
fia da FURB.

.

o _

O NIVER DO DElD!E
Embora tardiamente a coluna registra o natalício 0-

corrido �10 último dia 30 de novembro, do jovem Cicero An

dré Barb'eri (Dedé) filho do casal Nagib e Neli Barbieri, e'e
um dos diretores deste semanário.

*:1,.**

SEBASTIÃO E: SANDRA.
No próxímo dia ZO de de

zembro, sábado deverá, ocor
rei' o enlace matrimonial dos

jovens Sebastião Rui Costa c

Sandra Dutra, ele gerente da

agência do Oerreio de Gas

par. O ato será eficíado na 1l

greja Matriz de São, Paulo

Apóstolo em Blumenau 2S

16.30 horas.
**.**

NInfA KiRAUSS
Na última quinta-feira, dia 11, colheu mais uma rusa

no belo jardim de sua vida, a srta. Nidia Krauss. Parabéns
Nidia.

ntenção �ropriftários de imóveis
Anuncie a venda ou aluguel de seu imóvel, grat'ttita-.

mente na Gazeta do Vale. Basta fazer uma eorrespondên
cia e endereçá-la à Gazeta do Vale, que nós publicaremos
gratuitamente a venda de sua casa ou. terreno

eOlJ;respondência para ex, Postal 73 - Gaspar-Se. .

Cei/na

CHEGOU o EDUARDO
As Iamffías Zímermann e Negromonte não cabem em

si de contentamento. Nasceu Eduardo, um lindo. garoto fi
lhe de José Edson e Eliane. Alegria. Allegria ...

**.**
ALVORADA JR COMUNICA
O Alvorada J1' e..tá cnmu

nieaudo a Sociedade Gaspa
rense que 110 próximo dia ?5

:;:'.::l corrente estará promoven
do sua última fe��th;[la do a

na. Todos os amjy,ot; e cola
boradores stão !:p.udu €'0:1-

vidados a prestãgiarem nl..lis
, sta l�rômoção. f!n[ HI)�"i) in ..

/
termédio o- Alvorada Jy quer
também agradecer a todos os
que os tem apotado ou mes

mo criticado, adiantando que,
para 'i6, já estão ..endo mi
c:aaos trabalhos com vistas a

oferecer. diversas novidades
ses assocíades ,

*:;:.·k*
HICfMF,NAGENS AD DR. FULVIO

..

Em 19 í"1, quando aceitei o cargo de Juiz de Direito da
Comarca de Gaspar, não pensei que fosse tão ditícil me des

pedir deste povo, Já estou começando a sentir saudades,
mesmo antes de partir".

Com estas palavras, Dr. Fulvio Pretti iniciou seu úl
timo discurso dirigido ao povo de Gaspar, no dia 5 próxi
mo passado, após o jantar oferecido 'pelos serventuários de

Justiça, advogados e demais membros Iigados ao Forum da
Comarca gasparense .

Na ocasião, compareceram autoridades civis .e eclesiás
ticas dos municípios de Gaspar, ilhota, Luiz Alves e Blu
menau, bem como industriais e amigos gasparenses.

O casal Dr, Fulvío-Líane recebeu homenagens espe
ciais do Dr. Pedro Mada.lena, Leopoldo Jacobsen Júnior,
Leopoldo Franzoi, Álvaro Correia, e de Dona Eulina Lad-
wig Silv"ira, Escrivã do Forum.

.

",,' Ao linaI, dr _ Fulvio, sensibilizado, comunicou oficial-
mente sua transferência para Dtonís!o Cerqueira, e disse
estar levando consigo todo o carinho, admiração e respeito
recebidos aqui, prometendo voltar o mais breve possível pa
ra um novo reencontro com o povo desta região onde, hon
rosamente exerceu as funçõe de Juiz de Direito.

Ao ilustre casal, os votos de felicidades desta coluna.
,.

**.**
TECO, O FUTURO MJÉDICO

Muito louvável o ideal do José Fernando Scbmitt <Te
co). Continue firme nos preparativos para enfrentar o ves

tiba de medicina em Florianópolis. Vai firme Teca.

I·
I

I

*:!:."�*

NO -'OS FORlV'LANDOS
Quinta-feira em lU'itHm. o

jovem Arno Schoenfelder for
mou-se em Medicina. numa
cerimânía muito bonita que

wCtou com a presença de Ia
miriares indu ive . Ontem sá-

bado, colou grau na cadeira
([fe Geografia a Jovem Wal
Irida i\'luDer. Aos formandos
o reeenhecimento desta co

luna.

**.**
TANIA WIESER

A. simpática Tânia Wíeser, filha do Juca e Aurea Wie
ser, no próximo dia 15· de dezembro estará completando 16
anos, quando deverá receber seus amigos para comemo

rar. Vale salientar que Tânia acaba de ser convidada de
honra para representar 'Gaspar, no baile oficial a ser rea
lizado em Laguna, no Turíst Hotel. É um orgulho para
nossa sociedade.

PRECISA-SE.
o Hotel Paraíso dos Pôneis precisa de 10 elemento pa

ra ervtços gerais de ajardínamento ,

Díver as camareiras e moças cu senhoras para traba
Ihar na lavanderia.

Tratar no Hotel Paraís» do Pôneis, RGoo'ri'a Jorge La
cerda. - Gaspar.
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o gigaol . do ale

ITiUA::I - se

Gaspar Hotei e CI1urrascaria Testoui
o proiNEIRo EM ESPETO CORRIDO NA REGIÃO

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

.

preferência de todos.

CHURRASCARIA TESTONI,

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

Por tude iS8(1 e muito mais fizemos questão de afirmar:

CHURRASchRIA TESTQNI
O melhor espeta corrídc da região

/

TIJOLOS REFRATÁRiOS,
ESPECIAIS PARA FOGO. A MAIOR'RESERVA DE MATÉR�A PR�MA DA REGBÃO.

Barracão � Gaspar - se.

CEVALagro industrial s.a.

", ... ,. ......

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

PARA o BRASIL �NTEIRO.

e
...

....
v .... ...

• ... tOt ...
·�.w ...

'"

�,.. ... ,. ....... ", ",: ......

Alfaiataria Loja Gaspare se
Especializada em Ooníeeções, ArmalinhOS em geral, calçados e jóias.
D-esde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajuda.ndo Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAJATARIÁ <1:. LOJA GAS�ARENSfE DE PEDRO zuem

.Rua Ind. José Bedusshi 273 - fone 32-.-22-78 GASPAR - Santa Catarina
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F�i sepultado, DO cellÚJfério de Barracão, na última 4a .

f(?:�'a, dlia 10, o 110SS0 parente e 3U1!Í.g-O 'WabnO-l" &:rmel'i,
ex-íunctonáeio munícípal da Preteíeura de Blumenau. Wal
mor ingressou ua Prereítura, ao' tempo do sr , Fre�l'íco
G. Busch, ervíu com Hercilío Deeke e posteriormente com.
I} último governo do antígo PSD, dr , Oarlos Cl11't Zadroz

ny. Após a revolução, com. o advento do bí-partidarãsmo
Walmor Barbíerl, que era muito estimado e contava com

grande prestígio apoiou de público, o sr, Evelásío Vieira,
a prefeitura. Posteriormente serviu no gabinete do atual
prefeito Félix Theiss . Contando apenas 42 anos, Wa:JmOl'
já há algum tempo viniha sofrendo com a doença que o J:e
varia a morte, Seus múmeros amigos e parentes, entre e

les o Senador da República Evelásio Viei:ra o Prefeito Felix
Tlteiss, e o deputado Alva'l'o Gorreia assi 'tu'am missa de
corpo presente e o acompanharam até (J cemitério de Bae
radio. Nessa oportunidade, o prefeíto de Blumenau enal
teceu as qualidades do desaparecido, relembrando fatos
que comoveram a todos, AiO Walmor, o eterno- adeus.

". d

f:1V
s. O': S· - Itajaí nos planos do !VIDE.

O' prefeito da Arena, de Itajaí, sr. Frederico O. de Souza precisa de Imedíato to
mar provídêncías quanto a ponte de Limoeiro, nas imediações do sr, Luiz ToJ.edo,
junto a travessia do rio Itajaá-Mhim e que dá acesso a rodovia Antonio HeU, Não se

justifica es e descalabro admihistrativo de 'quem até agora procu]'ou manter uma ima

gem positiva a frente da Prefeitura daquel munreípío . A referida ponte é de grande
utiJ.lidade e durante as últiwtlas enchentes no Vale do Itajaí, ela serviu de escoadouro
ao tráfego que não alcansara a &1'-101, via Ilhota Além disso serve a uma faixa enor

me de usuários. É preciso mexer-se, SI'. prefeito, o MnB vem aí. O ex-prefetto Ju1io
César, atual líder do Governador Konder Reis a!"seg'Ul'our" à Arena a continuídade admi
nistrativa, Mas, o munícígio de Itajaí faz parte dos panos emedebístas na vitória do
ano que vem, da1í a urgência de atendimento às justas reivindicações populares, sob

'pena de o partido da opossção, que tem à frente, entre outros o Incansável batalhador

deputado Delfim Peixoto, a partir do pleito vindouro, conquistará essa Prefeitura l\'Iu

.nicípal, um dos mais importantes municípios do Estado, como primeír» passo na es

calada de 1978, l'UJ1l0 ao govêmo do Estado

oeçao BALANÇO MUNICIPAL

J,jiversas desapropriações que estão levando o erário

munízípal à bancarrota poderiam ter sido evitadas, desde
de que houvesse interesse de parte da administração, sepa
rando política, interesses mesquinhos, dos altos propósitos
comunitários Na história político-administrativa do muni

cípio, desde a sua emancípacão, jamais um prefeito foi' tão

longe em termos de endividamento dos cofres públicos, ao

ponto de desapropriar uma estrada de roça, anti-econômí
ca, que vai custar a bagatela de C�S' 100 mil. cruzeiros de

indenização solicitada pelos proprísgáríos e outro tan
to na implantação da obra injustificável, que será executa
da por razões, apenas de conhecimento do sr, Prefeito Mu

nicipal. Municípíos maiores e citaríamos Blumenau, onde
as administrações ao invés de processos demorados, ações
.onerosas aos cofres públicos, contornam situacões de ma-

neira amigável; recebendo em doação áreas de terras para
abertura de estradas, implantação de praças públicas e até
mesmo criação de áreas industriais, cujos resultados tem
sido eficazes. Pessimamente orientado por uma assessoria
em vias de extinção entre optar por uma doação e uma a

ção de desapropriacão, o prefeito Oswaldo Schneider, de
monstna que para ele é muito mais fácil levar os seus con

cidadãos às barras dos tribunais, recusando-se a receber em

doação, além de uma área de terra, a estrada semi-implan
tada, com tubos fornecidos pela prefeitura, durante a sua

gestão, além de outros melhoramentos, como cercas late

rais, preferindo depender de uma sentenca da justiça, em
bora justa, mas de consequência desastrosa para a munici

palidade, que vai pagar os erros do atual prefeito a partir
.

das admínrstracões vindouras, É lamentável que o pref'eíto
não siga o melhor exemplo.optando pela doação da referi
dã área enquanto é tempo.

. Gaspar vive em época de
balanço, com resultados ne

gativos em diversos rsetores
politico-administrativos. A
centuam-se as divergências
entre os poderes executivo
legislativo, com graves pre
juízos para o município. O

�[ário empobrecido, dívidas
que se acumulam, aproxima
ção ao ano eleitoral, restri
ções administrativas e fis
cais oriundas de legislação
federal .compõem o quadro

negro da administração que

vive o seu último &"ao. no po

der, Indiseutivelmente a ex

pei iência emedebista de Gas

par tem sido lamentável, até

junto ao Tribunal de Contas

do Estado.

o ADtElUS E'iI':ERNO

BARRACÃO

Entre a rodovia Ivo Silveira e a antiga estrada esta
dual brusque-Gaspar há uma ponte construída ao tempo em

que Barracão pertencia ao município de Brusque Data
talvez de 1934. tEstá em péssimas condições e apresen
ta perigo, Passagem obrigatória de veículos e principal
mente de crianças que se dirigem a escola estadual que ali
nmeiona .. O prefeito de Gaspar que dispõe de recursos, de-

veria respeitar a vida das humildes crianças, que frequen
tam aquela escola, oferecendo-lhes um mínimo de segu

rança.

Página 11 .,;

, .' ,

es
__._. i.r

N.,�.. ,.

o. GESTO DO
PRlEIFEITO

Entre os meses de setem
bro e outubro o Governador
do Estado, em duas ocasiões
cumpriu extenso programa
em Gaspar. Vistoriando obras,
recebendo o título de cida
dão gasparense, cumprimen
tou amigos, anotou reivindi

cações, agradeceu a todos
mas não encontrou o prefei
to O. Schneider, ausente em

ambas as oportunidades. o

prefeito do MDB- recusou-se
à participar dá inauguração"
da ponte Fernando Duehene,
construída pelo Estado, ale

gando que "a ponte vai ser i

naugurada quando eu qui
zer", cuja frase foi ouvida,em
silêncio pelo presidente are

nísta municipal H, dos San
tos, impotente e perplexo,
diante da virilídade do chefe
de executivo. Apesar do ges
to descortês do prefeito, Gas
par vem recebendo do Esta
do, além de verbas diversas
grande asencão de parte do
'Governador Konder Reis. O

município deve a Dario Be

duschi, Celío Borrmausen, E
varisto Spengler, Dr. Wal
mor Beduschi, Edmundo dos
Soantos as verbas e as melho
rís.s recebidas. O prestígio
dessas pessoas muito tem con

tribuído- para o progresso
dessa comuna, que conta taro
bém com outros nomes que
muito bem mereceriam ser ci
tados, Mas não faltará opor
tunidade. Gaspar saberá re

conhecê-los.

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



..

Páglina 12
.

GAZETA DO VALE

Home.nâgem ao 'Dr. Fulvio
: Continua sendo alvo das mais variadas homenagens em
n�.s;' cidade o dr. Fúlvj,o Prettí, 'até então Juiz de Direito
.da Comarca de Gaspar. Na última segunda-feira a simpá
tica e decantada turma do Aperítívo, do Alvol'ada também
prestou sua homenagem ao magistrado. Uma suculenta
churrascada foi o ponto alto da homenagem, que contou
inclusiv.e com a presença do ilustre Dr. Helio Franzoi, fi
lho de fal11ilia gasparense e Jfiz de Direito na cidade de
Criciuma .

lHercu les' queimado �

,

O presidente municipal a

renista vai tomar partido na

briga dentro da Arena. Acon
tece que um dos vereadores,
não está muito satisfeito
com o procedimento do seu

Iider que os ameaça com a

"lnfídelídade partidária" pa
ra obter unanimidade em

torno da votação pela rejei- D

cão das contas -de 1973, do
.

prefeito emedebista O.

Schnelder . De outro lado, o

. prefeito acusa o presidente
arenísta de ser o fomentador
da crise que surgiu na Ca
mara Municipal onde os ve-

readores Celso Huber e Fla
vio Heínig se desentende

ram, pois embora de partidos
opostos, jamais toram às úl
timas consequen ias como se

verificou na terça-feira .da
semana passada. Enquanto
isto, acima de tudo e de' to

dos, firme no leme do legis
lativo, Henrique dos Santos,

vai conduzindo o barco a por
to seguro. Aguarda-se o pro
nunciamento do sr , Hercu-

•
I

les dos Santos que tem dito
a boca pequena: Quando eu

começar � falar não paro
mais ...

'TRANSITO
As modificações' impostas

no transito pela prefeitura
de Gaspar, vem criando sé
rias dificuldades às empre
sas de onibus, despreparadas
para receber as inovações
postas em prátícas pelo De
partamento ... Municipal de
Transito. Apesar do relevan
te servico connado ao efi
ciente vereador Arnoldo Zim
mermann e da oríentacão do
competente guarda Geraãdo
o trafego nêsses primeiros
dias está tumultuado e de
monstrou que o prefeito age
de maneira espírica: Sem
plttnejamento, sem urbani
zaêão das áreas do novo tra
çado rodoviarto, sem abrigos
de onibus, sem assistência
aos usuários dos onibus e

JPmoingo, 14/1�/75

TUMULTuaDO
com a sínalreacão ainda bas
tante falha. Porque a pressa
de empurrar o transito, lá
para os lados da faropílha,
esvaziando o comércio nesta
época de natal? Porque os
onibus não fazem o contor
no? Achamos um desrespeito
ao público, principalmente à
laboriosa classe de trabalha
dores, essa' modifícacão do
transite, do modo como foi
feita, sem as condições pre
vias para a sua implanta
ção. I();s pontos de onibus fo
ram oolocados erroneamen
te nos extremos da cidade.
Poderiam e deveríam conti
nuar nas transversais da rua;

Aristiliano Ramos, sem

maiores problemas.

JUNTA .l)E SERVIÇO MILI'I'ARIDE GASPAR RECEBIE( VISITA
Dia 12 do corrente, com muita honra e satisfacão este-

.

ve na Prefeitura Municipal de Gaspar o Coronel Gl1Ído Al
fredo Hejsler Chefe da 16a. CSM acompanhado do Del.
SM.:. Tenente'Widman Wallis Müller, em missão de tns
pecao da mesma. Na oportunidade dialogou demorada
mente..com o Sr. Prefwto e Pr�side�te da JSM d?ivaldo
Schneider bem como o Secretarío LUIZ Fernando PoU e
auxiliar da JSM. a Srta. Dalva Maria Furtado.

Olá minha gente. Estamos de volta com a nossa coluna.
Motivo de ordem particular nos Impediu de estarmos com

voces todas as semanas O torneio da fome, Octogonal da
Bahia, tá com nada. O Flgueirense que fez tão boa campa
nha durante o nacional está quebrando a cara • O Inter
nacional de Porto Alegre, mostrou a cartolagem do Rio,
que futebol se ganha em campo. Bivelâno como sempre, a
finou. Na hora do pega, isso já acontecia no Corinthians,
Rívelíno se esconde. Vamos ver qual será o resultado neste
domingo do jogo Inter x Cruzeiro - Outra força do futebol
Brasileiro, que fez como bom mineiro, trabalhou. em silên
cio e chegou nas finais � Ainda de futebol: Nesta. manhã
de domingo, o Palmeiras de Blumenau, estará jogando com

o Avaí da capital; pelo torneio "Incentivo" que de incenti
vo não teve nada. É o caso de dízer: Prá frente e com for
ca Palmeiras. Outra de futebol. O Flamengo quando der
rotado pelo Sta. Cruz, foi aquela gozação da torcida do
Flu. Depois, o Inter deu no Flu e a torcida do Plamengo
descontou; cantando assim: Aonde o FIJ!a vai, o FIu vai a
trás. Mnda outra. O' jogador Valdomiro, Oatarmense das
bandas de Laguna, ou adjacências é famoso quando fala
em microfone. Me contaram uma muito boa. Valdo.mli.to
num [ogo do Inter, fez um gol espíríta. No final um Iocutor
lá dos pampas perguntou: como foi! aquele gol Valdnmiro.
Ele respondeu ao mtorofone, é fiz que fui mas não fui, aca-

hei fondo e marquei o gol. Outra do Valdomh·o. Oontundâ
�o, não jo.gou.. Estava no- Be.iJ.·a-Rio e o locutor perguntou:
E Valdomrro mesmo com sua ausência o Intel' ganhou. E
le. respond�u: comigo ou sem migo o Inter vai • Noss(() a"(
nngo Gervário Luz, voltou a escrever. Está apresentando
no Jornal A Nação a sua famosa coluna do. Tessaleno / Um
dia destes, juntamente com o. Paulo Jacques, O Bunker,
batemos um papo muita: gostoso com o nosso Diretor o Bar-

I
bíers. Reminiscencias da vi'da no Rio de Janeiro e outras ..

Passamos alguns mânutes agradáveis .com o nosso amigo
Nagíb Barbíeri .E o nutro Diretor o Danilo Gomes está
também viciado como nossotros na famosa feijoada do K""
presso. Todos os sáhades as 12:45 quem. quízer chegar es
tamos as ordens Um aviso da Tenente Heitor da Rádio
Patrulha: se você vai viajar, deixe seu endereço na RádiO'
Pa�r�ha para que sua casa seja resguardada dos gatos e ..

Iarápios que aparecem pela ci�y Fomos convidados e par
tíeípamos do jantar que o CDL de Blumenau realizou 1W

'I'abajara T. @ube. Na ocasião o- Presidente l\'lal'1o Germer
empossou a nova d'l'etoria que tem como presidente o Sr.
Antonio Pacheco, Diretor dia Universal Veículos e um dos
bons amâgos que ternos na Ilf2Ç3 • VOdê já ouviu a nova

programação da Rádio Difusora. l\1'udOll O' esquenta para
melhor e tem uma programação novinha para vecê ,

���. ���w-=� O��!ir'� =n"i������=iWo���a��������.����ao·������;o.·�,co������"im;�io�o .���i���"'�;:'" ��""c'.O� -
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