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. Desidraração

Algumas medidas impodiln,tes
devem ser tomadas ao primeiro
/ sintoma 'de

desicW'at.açã,o. - Ler.a' nla pági�a 10.

·Reis por (jaspar
Poder-se-ia afirmar, sem muito receio de cometer erro, que o

atual governante dos eatarinenses, Dr . Antonio Carlos Konder Reis,
durante apenas um ano de goveruc, fez por Gaspar, o que em qua
tro anos não fo trealizado.
Desde o. ínãcío de seu mandato a frente do gnverno do. Estado,

Kondeir Reis tem demonstrado o seu vivo interesse em ajudar Gas
par a crescer. T.anto. é verdade, que em quase sua totalidade, as

promessas feitas pelo. governador; foram cumpridas. Como exemplo,
citaríamos a grande parcela de r [uda no. té mino da ponte Fernan
do- Duchene. a verba prometida piara o Gasparense proceder a iltr
mínaçâo de suo:?! quadra de futebol de salão: a doação de material
santtárío para as escolas de nosso muarícjpéo: a verba para reforma
do. �upo Escolar Hanórío ]'\'lirand/?I; autorizou. a construção do. no
vo Colégio. Frei Godofredo, além de' outras grandes realizações, que
temes ceráeza concorreram para o- vertiginoso crescimento .que ex

pexímenta esta cidade de São. Pedro Ap,óstoJo.

Honorato Tome
•

ln
Veraneando em Camboríu, o jornalista, HiJ norato Tnmelín deve

rá brevemente dar novo impulso a veículo da -ímprensa catarínen
se, que por algum tempo deixou de circular ..Conceituado jornalis
ta, -ex-fundador do diário "A Naç ão "

que dirigiu antes de ser trans
�erido :para os "�iários Associado s", Tomelin logo após fundou o
Jornal, O LUME', que alcançou grande tiragem.
Esperamos, na próxima edição, oferecer aos nossos leitores maio-

res informações.
�

ar

A Sunab acaba de baixar porteada que determina os

novos preços a serem adotados pelas paníticadoras de nos

sa reglão , Página 10',

Usuários de.scorrferrtes

A GAZETA DO VALE tem
"procurado atender a toda e

qualquer solícítacão de nos

sos lei tores. Estamos pro
curando atender todas as cor

respondências que nos estão
sendo dirigidas. Como exem

plo apa.rece o descontenta
mento de alguns usuanos,
que se mostram insatisfeitos
com o trabalho de uma

determinada empresa de ô
nibus. - Leia na pág. 8.

a

Os principais pontos turísticos de Gaspar devem figurar
em um boletim de informações, turísticas que circula na

Argentina. Está na página 10.

Este fato ê tão pitoresce quanto
verídico. Aconteceu em Minas G.erais e a

"

G.�leta pubtrca na página 8.
----------------------------------------------------------

""" .

81Se em
Em fa�"!e de exagero nos fatos veiculados pela ímprensa,

o semanário a Gazeta do Vale, restabelece a verdade quan
to aos acontecImentos que culmínaeaan CO'll1 Q assalto a

mão armada, pelo vereador Osmssr lVIelato e seus capangas
11a Iocalidade de Bateias, G-asplR(r, na madrugada de 22 do

corrente, quando a t1h'os de l'evóIlveireSl e espingardas ata

eaaíam a residência do sr , Nagib Bal'birE�d, depois de pre
mcdllÍ'�(l'elm a agressão, como se comprova através de de

poimentos, cujo inquérito foi aberto pela Delegacia de Po

licia de' Gaspar. As notícias desencontradas, deveu-se ao

interesse demonstrado pelos repôírteres na matéria, cujo
texto -nem sempre prima pela exatidão. Quanto ao jornal
O Estado, aqui cab� ressa�t-ar o trabaâto �o j�l"na1ista ��I'
vásío Luz e do l'e:IP01<tel' Nlillton Jan, os pil'�mcill'os a notícía-

rem os fatos como aconteceram. . Leia página 12,

Santa Catarina
Ó Presidente Geisel esteve

rapidamente na última sexta
feira em Santa Catarina, mais
precisamente em Lages, opor
tunidade em que manteve aI
guns contatos com líderes po
líticos e empresariais locais,
dirigindo-se posteriormente
para a cidade de \1facaria no
Rio Grande do Sul, onde pre

sidiu o ato de instalação ofi
cial do 210 Rodeio Crioulo
.in ternacional. Na' Princesa
da Serra o chefe do Governo
Federal foi recepcionado pe
lo governador Konder Reis,
Pierelto Juarez Furtado e ou

tras autoridades de de ta-

que em nosso Estado.
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GAZETA DO VALE

Cartão amarelo avrador
.

'

denunCia: hei

, .

O Departamentot. Jurídico
do Flamengo remeteu à Fe

deracão carioca de futebol
três sugestões para a modifi

cação da regulamentação do
cartão amarelo: 1) que o pri
melro cartão seja anulado se·

nos três jogos seguintes o jo
gador não for advertido com

outro cartão; 2) que o segun
do cartão seja anulado se o

infrator passar seis jogos
sem advertência e, 3' que o

terceiro cartão não resulte
em suspensão e sim multa,
para evitar que só o clube so

fra, Esta multa será deposi
tada em caixinha e distri
buída entre os jogadores mais

disciplinados no fim -do ano.

ta arat
,

o Itamarati está
com tudo preparado pa
ra receber o secretário de Es
tado norte-americano, Hen

ry Kissinger, nos dias 18 e

19 de f vereiro , Se Kissinger
realmente vem ao Brasil não
se sabe, Mas, a data foi mar
cada, Agora, é esperar para
ver,
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Alcides de Oliveira Mar
tins, um lavrador de 23 a1b.os,
filho de índios, denunciôu a

um jornal baiano a "escravi
dão branca" a que trabalha
dores rurais são submetidos
em fazendas do Mato Grosso
"onde se trabalha sem ga
nhar nada e se morre ca o se

tente fugir",
O lavrador contou que, dos

30 homens aliciados em 19/4
- em que estava incluído -

para trabalhar na derrubada
de marta pelo administrador
da Empresa Agropecuária
Trans Uo/.[ato 'Grosso, Almiro
de Oliveira, sobraram 24. ··Os
outros - afirma - morre
ram ou foram assassinados
pelos jagunços pistoleiros que
nos vigiavam".
Há dois anos, Alcides e

um grupo de. agricultores fo
ram levados para trabalhai:
na fazenda administrada por
aquela empresa, Segundo ele
"tudo comecou desde o início
da viagem de caminhão, com
todo mundo passando fome e

sede. Alguns tentaram desis
tir, mas o administrador e os

capatazes, com a ajuda da

polícia, trouxeram-nos de
volta" .

Ele relata ainda ao jornal
que "a viagem prosseguiu por
terras e rios, Ninguém tinha
comido nada, Um rapaz fi
cou louco e pulou na água,
mas não deixaram que acu

díssemos e ele morreu . Nem
sei seu nome, só sei que era

de Espírito Santo".
Diz o lavrador que dois tra

- .

..anca

balhadores doentes, pouco de
pois da chegada na fazenda,
foram levados ao barraco do
administrador e morreram lo
go depois. "Erre disse que não
queria gente doente .' craba
lhando lá", afirma P cides.
Ele reclama ta�m sobre

o pagamento: "já r.i�a di
rei to a CrS 8 mi}) e 300 e, a
pesar de

dar�'
a em Por

to Gaúcho, nf êcebí nada".
Depois de cr 1 ,eguir fugir -

outros quatr. "tentaram, mas

foram mortos pelos jagunços
da fazenda - Alcides foi pa
ra Belém do Pará, onde tra
balhou na fazenda Itaúna.
em Rio Ararandéu, onde foi

a oss

escravidêio

e das de
novamente submetido ao re

gime de escravidão e fugiu.
Novamente à procura de

emprego, o agricultor foi tra
balhar na Fazenda víracebo,
em Marabá, de propriedade
de 'Ülsva/1do Mutran , "Lá tra
balheí

'

doís meses, também
sem receber nada e fugi. Mu
tran mandou a polícia atrás
de mim. Fiquei preso 60 ho
ras sem comer e beber e a

polícia ficou com minha car

teira de identidade". Solto,
Alcides foi ao quau'tel do E

xército, onde um sargento lhe

disse "nada poder fazer pois
só resolvia casos de revolu

ção" ,

ção enl

Os Diários -Associados de
Santa Catamna, A Nacão-Blu
menau-Brusque-Itajaí e JOl'
na! de Joinville, está prestes
'a ver concretizado um velho
sonho de seus diretores, qual
seja o de transformar todos
os jornais da Rede Associada
do Estado, em um único vei
culo . Sahe-se que estão sendo
liltianados contatos impor
tantes no sentido de transfe
lii!'t' as oficinas e funcionários
do reterido jornal, para oin
ville, onde em fusão com o

Jornal de Joinville, estaria
sendo editada uma tiragem

Emerson Fittipaldi é o se

gi.ndo colocado na bolsa de

apostas de Londres, para o

Gi ande Prêmio Brasil de
fé] mu'a um, apesar de estar
Gil' g-' do um carro ainda não
testado em corridas da cate

goria. Emerson está cotado
a cinco por um, e o primei
ro coocado é o austríaco Ní
ki Lauda com três por um.
O tercero é James Hunt, in
g es (ia McLaren, com seis

ond éS
por um e. Clay Regazzoni, se
gundo piloto da Ferrari, está
em quarto com oito por um.
Nas apostas sobre o cam

peão mundial deste ano, E
merson OCUp3' um bom ter
ceiro lugar cotado a sete por
um, Na sua frente estão Lau
da, líder com seis por quatro,
e Hunt, com quatro por um,
Logo 'atrás, Regazzoni e o ar

gentino Carlos Reutemann .

.....

......

única, com di culação nas
9 diferen tes regiões onde an
tes cada um circulava isola
damente. Sem dúvida alau-

, �
ma sera uma grande realiza-
ção, uma vez que, rruato em
bora venha em prejuízo de
alguns funcionários que es
tão na iminência de deixar o
õrgão, a medida virá diminutr
S'�nsiveJ,m€n.te o custo opera
etcnal do consao:lrado órgão
de imprensa do

'"

Estado de
Santa Ca'tarirra , A par dis
so tudo, deduz-se ainda que
com a tl'ansferência das ofi
cinas � redação da Nação pa
�L't a cldI�ide de Joinville, o

JCl� muito pel'derá de seu

cal'a!er blw:nenauense, pro
lWl'clonando assim uma gran
d� chance para que outro.dtà.
l'1.J qualquer, por aqui se ins
tale, pois mercado para jsso
há bs tante, podem crer . Pa�
ra a finalização da referit'la
tr���ção _cogita-se palra o

pro� dia 02 de fev�I'eiro
a V1.Dda a Santa Cablrina da
Dr, Edmundo Monteiro Di
l"t-,t?� Supe.rintendente' dos
DUli'IOS, e Emissoras Alssocia
d(ls.

........

Especializada em Confecções, Armarinhos em geral? calçados e jóias.
.

Desde mil novecentos e sessenta e hove Cl'e�cendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor
AI,FAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO zucm

Rua Ind. José BedusGhi 273 - fone 32-22-=-?� ......��S':�R :-A�anta Catarina
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� �
� �

� F a tos l:I Ver s õ e S N.B. I
� E

i: FILA DE SUOESSÃO VANDALISMO Polacía, que lhe comunícara �
�: Vão desfilar nomes "de candidatos à sucessão de prefei- a decisão da Prefeitura em re n
�� ,to, daqui até lá. Incontáveis, uns atropelam aos outros Destruindo porteiras e cer- colocar as porteiras pOI' me- ��

� ate a escolha, definitiva.. Vai sobrar muita gente, principal- eas, desrespeitando a propríe didas de segurança ao pasto- n
r. mente da Arena, onde cada famDia impõe o seu candida- dade particular, Teodoro Me- reio de gado e às plantações �i
i; to, De momento não há vetos a" nomes, todos têm a mes- lato, um dos pistoleiros do existentes de propríetárãcs já §�

Ir ma aspiração, O eleitorado vai decidir-se entre a unidade bandido vereador, Osmar Me- prejudíoados pela ação dos f�
C� emedebista e o esfacelamento arenísta. Surpreende o pro- late, na última quarta-terra mrdieitores, entre eles o cita- �

�; cedimento, dos 34 arenistas que vé";?ram no MDB, 'Seria dia 21, espalhou o panico en do Teodoro, que retirara as o·

�. fáciJ enumerá-los, mas como são id��tificáveis à olho nu, 'tre os moradores da Iocalída- porteiras primitivas exísten- l;
H dispensamo-nos de relacioná-los, Recdsda se todavia que 34 de de Barracão, demonstran- tes na propriedade da família �
�; votos foi a diminuta diferença da vitórlX' emedebista no mu do que até a autoridade poli- Barbíerl . Antecipando-se a �
�� nicípio de Gaspar,

�

c, Jal é incapaz de contê-lo, a- acão da justdca 'I'eodoro Me- ��

t: \l& pesar dos apelos formulados láto fez prev�lecet' o direito �
:: � através do Sr, Delegado de da forca. �!

<�<:: EMBARGO par, não..._ha '.;caliza1ção nas

-'

1""
! R

obras em con 'ução. Em ple �

�� FC1:am embargadas as 0- na rua principal, uma obra BANDIDOS ��
;: bras do iedJií�clin Blumenau, não ostenta tapume ou pro- A polícia de Gaspar, esteve na última quinta-feira, na i�
.�
onde funciona a Caixa Eco- teção e os encarregados da Iocaüdade de Bateias, onde tomou conhecimento de um §�

� nômdca Federal. A determí- construção se limitam a prol assatto, praticado a mão armada pelo bandido vereador ,
�f nação judicial ocorreu por bír o 'estacionamento de veí- Osmar Melato, que se fazia acompanhar de Teodoro e José .:
�t medtds de segurança aos culos nas prpxlmidades, mas Emíláo MeIarto, além de outros parentes, cêrca de oito pes- ;�
t� pedestres, aos vizinhO's. Se- não evitam de Iambusar tran soas, já identificadas, à residência do sr, Nagib Barbíerí, :�

:� gundo se soube teria despen- seuntes ou mesmo veículos cuja farriília sobressaltada acordou apavorada, diante do �
�: cado um carrinho de mão de que por ali transitam. O a- tiroteio dai quadrilha, que nesse dia, por volta de uma ho- oe

;l um dos últimos andares da buso não pode continuar e a ra da manhã, praticou além de atos de vandalismo, tiroteio i�
:; referida obra, além de tijo- fiscalização municipal deve- e correrias com seus veículos de marca Corcel e Opala ver- ��
�••

-

los, 'reboco, etc. Enquanto ria exâstír, fazendo prevale- de, entre as localidades de Barracão e Baíteías, espaahando �
. ��

=! isto aqui na cidade de Gas- cer as posturas, pânico entre os pacatos moradores desses lugarejos não a- �o

!: costumados à prática de banditismo, de quem se diz 'assí- ��
��

'1

duos frequentadores da Igreja local onde exercem posições ��
t� BANCO m:o BRASIL. de mando, desde longa data, �

:! A Agência do Banco do Brasil aguarda um
,.

casamen-
R

�o
•

to" de datas para ser inaugurada, o 'que deverá acontecer §�
o� dentro do menor prazo possível, segundo o sub gerente sr, . RECUPERAÇÃO' onde há tráfego completa- �
•• Iria Silveira, que chegou a ci-dade para identificar-se com Há necessidade urgente na mente abandonadas pela fal- �t

�� ela e trabalhar pelo seu progresso, O Gerente, sr. Laurí- recuneracão de ruas do mu- ta de ação da municípalída- ��

�� vaI Duarte, também não esconde o seu entusiasmo a fren- nícípío, na zona urbana e de. Esses problemas, muitas I�
�§

. te da agência desse conceituado estabelecimento de crédi- rural. rincípalmente naque- vezes, podem ser corrigidos, *:
§* to, cujo funcionamento vai assinalar a redenção econômí- las que transitam ônibus, colocando em prática uma :;

�i co-financeira do município'. que tem necess'dade de con- simples operação "tapa-bu- tg
t� duzir operários, que obede- racos

,.

através da equipe dis- f
!; cem a horários, ou estradas ponível na Prefeitura. !�
�� DESAPROPRIAICÁO gêncías, novos peritos 'y lia ser l�
:� Falhas no processo de de- nomeados e tudo recorneca- ij
iª sapropriação das terras do rá à partir da existência da SAúDE EM JOGO ;�
*i sr , Bonifácio Schramm, do referida ação, Enquanto as �:
t Belchior, Gaspar, sitas ao la partes não entrarem em a- A saúde dia população que está em J-og'o vai merecer das o

�
�

�; do do Paraiso 'tios Pôneis mo- cordo, dificilmente haverá au.to.ridades sanitárias do munj(11pio maior fiscalizacão na

•••�_.��� tivaram a anulação da ma- um desfecho, em menos de venda de calmes, gêneros alim ntkios e b-ehidas. Un) fiscal �
C! téria, A acão voltará a co- dois anos, É assunto para da! munioipalidade está percol'l'endo as estabe!4ecimelltos o:'��'ª� marca de origem e o Minis- ser resolvido, pelo futuro pre- comerciais, alertando ailS jnten�ssados que sejam cOIl'iuidas

ti tério Público deverá ser ou- feito, apbs as eleições de 15 as irregu�ru'dades, IJa"a evitar medidas que podem;' até ��
i� vido ai respeito, Novas dili- de novembro vindoUl'o. a caça são do advará de funcionamento, :�
co

� oe

.0
��

r.
p","

:rJ���;� • �.�•.••� .���!i���. ·;���!�i�����;�i�;����������;���i���.g �i· ���i����3 �i3g·��i��.e�!o·.·.eo·.·�.�. oo tl·.�� .�"'.�.... " ..� .�; �� .$�••� °i�g· .�;�;�����;••��;���;�g.���••�;����.�� .��!.�!�� .���.�-:.�;���i���;�":

TIJOLOS REFRATAiuos, EISPECIAlS PARA FOGO. A MAIOR. RESERVA DE MAI'ÉRLL! PRli1iA ��i REGIÃO,

Barracão - GaspElll' -. se

Gaspar conta com a sua colaboração: Pague os
D

seus Impus II
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GAZETA DO VALE

:; Usuatios
.

�a' 'Vfatio - Ráin�a' '7cstão
.

: descontent�s �om O serviço ',,/ 'I

Os usuários da Viação Rainha que residem em Nave
gantes, Penha e Píçarras, se mostranu descontentes com os

serviços que apresenta: aquela empríesa, principaãmente
quanto a falta de cumprimento do horário estabelaoidos .

Várias reclamações foram dirigidas' aos dirigentes da em

presa, sem que providências tenham sido tomadas p( ra a
cautelar aos usuários, quanto aos horlários e as más condi
ções de alguns ônibus colocados no tráfego.

Em se tratando de uma linha Intermunfcipal, usuários
'aipelam por nosso intermédio aos prefeitos de Navegantes,
Penha e Piçarras, no sentido de 'interceder junto aos' dirl
gentes da Auto Viação Rainha, com a finalidade de con

seguir normalízar e dE'l'€(.'fH melhores serviços as popula
ções das tres cidade

-

Período de 24-01-76
ÁRIES"

21 de marco a 20 de abril
O romance está-numa fase muito boa e ar sua felici

dade .deve ser protegida contra pessoas invejosas, Aceite
um convite para passeio ou viagem curta: o estado de es

pírito melhorará. Novos planos financeiros serão bem su
cedidos e sua capacidade será reconhecida.

TOURO
- 21 de abril a 2C de maio

O .período é muito favorável para voce que nasceu sob
o signo de Tomo. Não complique a vida sentimental com
aventuras inconsequentes, Evite qualquer displicência no
setor da saúde, Agindo com fé e decisão, será muito fácil
vencer todas as dificuldades,

Gt:MEIOS
21 de maio a 20 de junho

Deverá usar de muita prudência em todos os setores,
pois o período atual é bastante delicado para voce. Em
questõ'es efetivas, procure manter-se no terreno realista.
No trabalho, demonstre boa vontade e faça o possível para
provar a sua capacidade,

CÂNCJc;R
21 de junho 'l1J 21 de julho

O período é muito favorável para a vida sentimental;
poderá firmar compromisso e até casar, Cuide da saúde,'
não tome remédios sem prescrlção e evite o uso de qualquer
tipo de tóxico ou estimulante. Em questões de dinheiro,
siga exclusivamente a suâ intuição,

LEÃO
22 de julho a. 22 de agosto

Não se preocupe se na vida sentimental tudo parece ca

minhar devagarinho, Uma pessoa que anda afastada pro
curará a reconcílíação . Procure libertar-se dos complexos
e das idéias negativas, A si-tuação fi.t1.anceira melhorará
sensívelmen te neste período.

VffiGEM'
(' ) 23 de. agosto a 22 de setembro

(Q período é favorável, procure apenas azir �om ta�')
para evitar díscussões com a pe�soa �mada:. Domine o �'e'
nio, pois a ímputstvíoade e a, t�lmosla tr�'�o conse�ue_:I
ias Procure tornar mais práticas suas ídé'as em re acaocia ,

tã d taos planos financeiros que es ao em an amen, o,

nao quer·ia,�. plocqf" , I

com final 24
",

o Juiz de Direito de Coronel Fabri,ca(l1o, Herl?on de

Vasconcelos. Barros, negou mandado �e segurança Impetra
do pelo motorista de táxi Díen'ísío Vltal, que se negava a

usar em seu carro uma placa com rínal 24� alegando que
seria ridicularizado pelos amigos e conhecidos em Belo

Horieonte, onde tral; :ilha.

O delegado aft��Ou que é impossível a tl�oGa da,pl�ca
por esse motivo, frxplicando que se nessas círcunstáncias
fosse permitída j- mudança, melhor seria q�e s� trocass� o

calendário urv .rsal de números e se extínguísse de vez

024,

até 02-02--76 ......

LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro

A vida sentimental está um pouco confusa; procure
contornar a situacão com calma e inteligência, Não haverá
problemas sérios com a saúde, mas é preciso evitar o ex

cesso de trabalho, Uma notícia relacionada, com um di r
nheiro que parecia perdido lhe dará alegria.

ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro

A falta de conüança em si mesma pode ser a pior in i
míga nos assuntos românticos, Evite realizar suas tarefas
com precipitação, Durante este período, será bom evitar
despesas excessivas, pois muito breve terá que enfrentar al
guns gastos imprevistos,

SAGITARJO
22 de novembro ?I 21 de dezembro

"Tenha cuidado para não arranjar complicações na vi
da sentimentau. Esqueça uma pessoa ingrata, Os assuntos
da saúde estarão sob influências mais animadoras, Apli
que-se diligentemente ao trabalho � fique certa de que te
rá compensações: o período é bom para ganhar dinheiro

CAPRICORNIO
22 de dezembro a 20 de [aneiro

Faça o possívej para evitar uma briguinha de amor,

Depois do seu aniversário, notará que a sua vida melhorará
em todos os sentidos, Consulte o seu médico a! respeito de
alguns problemas que paTecem sem importância Obterá
maior sucesso no terreno fmancejro.

c AQUARIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro

Algumas influências contraditórias poderão ocasionar
certa indecisão diante dos acontecimentos na vida' senti
mental. O período é delicado e voce deve dar atenção a
saúde, Ao realizar um plano fínancejro, aja com prudên
da e conseguirá evitar riscos inúteis.

PEIXES
20 de fevereiro ,ai 20f de marco

Se você procurar corrigir seus defeitos e dominar o gê
nio, o romance tomará um rumo mais promissor, Não seja
displicente com a saúde, pois os piscíanos não se recupe
ram facilmente das doenças, Não sonhe com lucros fáceis
E' não faça investimentos arriscados,

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

GASPAR - Santa Catarina
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DESTÀQUES DO
. '

EXE.(UTIVO
GASPAR TEM NOVO PREFEITO

-'

Encontra-se gozando período d . férias regulamentares
desde o último dilal 19, o Prefeito M�'ciPal de Gaspar, sr.
Osvaldo Schneider. Desde então ocu 'as funções de titu
lar do executívo gasparense, o vice-pr r·oito Bernardo Leo
nardo Spengler. Ao assumir a Preíeitu \� o sr , Bernardo
Spengler fez questão de manífestar o se '-4esejo de man
ter um diálogo aberto com os munícipes, a: -iando que as

portas de seu gabinete doravante estariam 'l, tas" para a

solução imediata dos problemas que afetam comunida
de gasparense. Nardínho, nos seus primeiros dias de go
verno, efetivamente tem demonstrado a necessidade de um

trabalho de união, no sentido de melhor resolver Os proble
mas da municipalidade, que príncrpsómente agora com as

últimas chuvas, enfrenta grandes dífículdades, já que di
versas pontes e estradas do interior do municípío foram
danificadas .

CURSO DE Dll�AMICA
DA AD.MlNISTRAÇÁO
MUNICIPAL

cipalidade. Procura desta
maneira o Executivo Gaspa
rense proporcionar melhores
condições de aperfeiçoamen
to aos seus cot\boradores, vi
sando o melhor desempenho
das funcões de cada um. O
Curso'Dinâmica da Adminis
tração Municipal será ínicia
do dia 26 as 8 horas, devendo
prolongar-se até o dia 30 de

janeiro, com aulas no período
matutino e vespertino.

Sel'á realizado'a partir do

próximo dia 26 de janeiro em

Gaspar o Curso de Dinâmica
e Administração Municipal.
O Curso está sendo promo
vido Rela Prefeitura Munici

pal e dele deverão participar
todos os íuncíonários do se-

tor administrativo da muni-

lNDUSTRMS PA,RA GASPAR

No's F�limei'ros dias' de j�neli:ro de 76 vário� fnraan o�
,

contatos mantidos pelo prefeíto Osvaldo Schneider no �.�.!1-

tido de proporcíonar amplas condições para a in; talação
de novas índustrras em Gaspla.ll', uma vez que por esse mo-

-

tívo diversos diligentes industriais d'o Vale do Itajai, do Es

tado e mesmo do exterior, tem proctsrado o executivo gas
parense, em vista da excelente situaç�,o geográfic� do J�U-

,

nãcípío além dloo grande ofro'ta de mao de obra, Incentivos
.

e a o'r�,de fac�lid'a.de ele escoamento de qualquer produção.
Os fu:abalhos nesse sentido continuam sendo desenvolvidos

pello' }Jl'efelito em exercícío Sir. B€itnardo Leonal'do Sllenglel', '

Conlas
o- Banco Central vai apu

rar denuncias de que alguns
bancos comerciais estão se

negando a entregar talões
de cheques para clientes que
tenham saldo médio inferior
a 'mil cruzeiros, por consíde
rarem que 'essas contas não
cobrem os seus custos opera
cionais.
Pela atual legís'ação, os

banc-os podem cobrar. uma
taxa de manutenção para as

contas com saldo inferior a

dois salários mínimos quenão
tenham movimentação num

Intervalo de 120 dias. Não
há no entanto definição mais
precisa sobre o case de ban
cos que recusam contas de
ciíentes (mesmo que estes não
tenham cadastros negativos).
Quando enfrentam situações
desse tipo, normalmente os

inspetores do Banc-o Central
usam o critério de que e ban
co é um serviço público, e

para isso recebe carta-paten
te do Estado.
Em acontecimentos seme-

/
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recusadas
lhantes que se verificaram
lias últimos anos, o Banco
Central sempre advertiu os

bancos prura que não recusas

sem mais contas pequenas.
Agora, como esta prática vem

se repetindo, com o objetivo
de reducão de custos opera
cionais (alguns bancos che
gam a exigir depósito míní
mo para abertura de contas
de pessoa:s rísícasi, provavel
mente as autoridades mone
tárias terão que adotar uma
definiç.ão mais objetiva so

bre o assunto.

Alguns banqueiros acham

que a política Q� clientes de
ve ficar a critério de cada! ins
tituicão. Como a recusa de
contas pequenas ainda não é
uma política generalizada no

sistema bancáno esses em

presários acham que o pro
blemv poderá ser resolvido a

través da eoncorrência, pois
há sempre alguns bancos in
teressados nas menores con

tas.

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

,. Navios esperados
no porto de Itajaí

E

MARILIA Transmarte 20.1
SANTA KATERINA l'ransmarte 20.1
R. TORREALBAI Ag. Osny 20.1
,FLAMENGO Ag.Osny 25.1
MARINGA Ag.Osny 28.1
SA!N�TA FÉ Samarco 28.1
MARINGÁ '"

Ag,Osny 28.1
VAI MONEALE Ag.Osny 2.2
PETROPOLIS Ag. Osny 3.2 "

B'ANDEIRANTE Samarco 8.2 II

VILLARICA S9!marco 20.2
SANTA CRUZ Samarco 29.2

F RIA ·opBLUE E

o ENDEREÇO CERTO PARA SUA MELHOR COMPRA

I

mercados PFUETZEN EITERSu
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----------------�_._-

rei ix. convidado a

deixar o futebol "Junta do Servico Militor de GaSpar.
"Conscritos gaspasenses incorporaram no 23° BI

Blu�nau e BGB ·(nraSliJia�. �
_ BIu-Dl'aIO.' de Ta� passado �eorp�al�a�, no 23 SI
'restámenau t�mta e' OJJnCO (35) Jovens ga<:paIe'Uses para, P direm o Serviço M.Liitar da classe á que p�rtencem, J� n�,c1' �0í3 de Jam seguliu com destíno a BraS!iltia _{} �nvoca. o � e_mír Luiz Schramrm pJ��t1a srervKr no Batalhão de Guarda re

sideneíal (BGP), brevemente seguirão mais sete (7) gaspa
renses para prestarear-lo Serviço Ml�ltar no (BPEB.) e " ..

IRCGD,

O goleiro Félix de 38 anos que joga no Fluminense e

'que já integrou a Seleção Brasileira, está sendo pressiona
do pelo presidente de Clube Francisco Horta, para encerrai.
sua carreira devido às constantes contusãesque apresenta
e as dificuldades de recuperação,

Com isto Féljx rescíndíria a um contrato de 20 mil
mensaãs que só terminará 'em março do ano que vem, para
apenas ser treinador dos.demais goleiros do Fluminense.

LUIZ FERNANDO P'OILI
Secreto da JSM

.r

�r

1)'

Churrascada em Armação
&nnti \tfr�'e Vale agropecuária Uda,agora atuando em Dionísio

Cerqueira. A Churrascada,
,

foi oferecida pelo sr. Bernar
do Leonardo Spengler e pela
turma do aperitivo da socie
dade Alvorada. Muito con

corrida foi a noitada e en

tre divérsas presenças desta
que-se o sr , Prefeito Munici
pal de Gaspar em exercício,
Bernardo .spengler, Bertoldo
Bornhausen, Horst Scheid
mamtel, Helm li th Becker, Pe
dro Kowalski, João Boião e

outros, Na mesma oportuni
dade, ficou acertada uma pró
xíma churrascada que será
realdzada no dia 27 víndou-
1'0, por ocasião da inaugura
ção da nova residência do sr,

Bertoldo Bornhausen. Nesse
dia .ainda as 19 horas na no
va residência será servido um

aperitivo a todos os amigos
do Bertoldo ,

No último dia 20 de janei-
1'0 na praia de Armação foi
realízada lima g-rande chur
rascada na} residência do Dr
Fulvio Pretti, ex-juiz de Di
reito da Comarca de Gaspar,

Zelando permanentemente para maior produção de lei-
te e para melhor conservação de seu rebanho,

"...

Dístríbuídor exclusivo para o Vale do Itajaí, de OO�
TIBRASIL RACÕ'ES E CONCENTRADOS,

Procu�e Conti Verde Vale Agropecuária Ltda ,
- Rua

Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu
be 25 de Julho) - BLtlMENAU-SC,Gauchos não querem

Agua Mineral.
Guarda" Autolnoveis?"

Da
1.>-

A Secretarita: da Saúde do
Rio Grande do Sul iniciou a

apreensão, em todo o Estado,
de todos os estoques de água
mineral "Da Guarda" que es
tava sendo comercializada na
capitel e interior através de
sacos plásticos, A proibição
da venda do produto em sa
cos vigora desde o ano passa
<ia no Estado, quando exames
laboratoriais acusaram apre
sença de grande quantidade
de bactérias nos plásticos.
Segundo o Secretário Jair

Soares, a íábríca localizada
em Tubarão (SC), não res

peitou a proibição imposta
no ano passado, mesmo de

pois de tomar conhecimento
dos laudos elaborados pela
equipe de controle de alimen
tos da, Secretat'ia que confir
maram a"presença de 10 mil
colônias de germes por mili
litro. "Tais bactérias são res

ponsáveis pela gast�'oentel'ite,
febre tifóide, hepatite e ou

tras doenças", advertiu o Se

cretário,

"

CONSULTE

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

"." ...... � ..... .......

Sie�fri'ed
VVehlnuth

Fábrica de Esquadrias e

Móveis de Ferro
Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 - Gaspar-SC

"""-"" .........

"NHO adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSCm,
você não vai encontrar.

'(l a f ê
-,

B 'e d � s.e h. i
Rua Augusto Beduschí 59 - GASPAR-SC,
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GASPAREDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS
COM O PRAZO DE 20 DIAS

O doutor Arlindo Bernart, Juiz de Direito da 2a. Va-ra da. Comarca de Bíumenau, no exercício da Comarca deGaspar, Estado de Santa Catarina na forma da lei, etc ...�:AZ ��BER a quem o presente�edital com o prazo de 30mas VIl ou conhecimento tiver, que por parte de VALDEMAR VIANSUITA, FRANCISCA WANZUITA TERESA JU-RE� DE SOfUZA e TEODORO DE SOUZA, brasileiros,resld�ntes nesta cidade e Comarca de Gaspar, foi requerídaa Acão de Usucapião sobre o imóvel abaixo descrito: Umterreno situ�do no Bairro Figueira, nesta cidade, o qualtem as seguintes medidas e confrontaç�c;s: na frente, com32,60 metros, com � ferrovia da Rede F�rroviária Federal
S.A.; no fundo com igual metragem, CO�l terras de Joãode Souza, onde se divisa com uma vala ("onstruida peloDNOS, num lado, com). 061 metros com t,t"'';l'as de Ehart
Kupas E de Erich Lubke; e no outro lado =». �'ual metragem, com terras dos herdeiros de Manoel �e -nardo da
Silya; medindo toda a área a quantia de 34.58� O metros
quadrados, Na referida Ação foi proferido o seg'V'.nte des
pacho: Designo o dia 24,02,76, às 14,00 horas para a au
diência de justificação; 2 _,._ Citem-se, por mandado, os
confinantes e suas mulheres, se casados forem e a Rede /

Ferroviária Federal S, A" e por edital, com o prazo de 20
dias, a ser afixado e publicado, na forma da lei, os inte
ressados incertos e desconhecidos; 3 - Cientifiquem-se,
por carta, os Representantes da Fazenda Pública da União,
do Estado e do Município; 4 - Intime-se a Dra . Promo
tora Pública, Intimem-se, Em 14.11. 75, (as) Fúlvio Pret-
ti, Juiz de Dírelto"?". Para que' chegue ao conhecimento
de todos, mandou o MM. Dr, Juiz expedir o presente, que
será afixado no lugar de costume, e publicado na forI?a
da lei, Dado e passado nesta cidade de oaspa», aos qum-
ze dias do mes de dezembro de mil novecentos e setenta
e cinco, Eu, Eulina Ladewig Sil:veira, Escrivã, õ escrevi,

Gaspar, 15 de dezembro de 1975,
, ,

Atrlindo Bernart, Juiz de Direito, em exercicio .

.----------------------------------------------------

. BLUMENAU
_ PROGRAMAÇÃO DE za. A SAB:AD'O _.

7h - Chico Mendes dá o recado
8h - As Mais-mais (Rubens dr. Alencar)
] Oh - A roleta da sorte (Farley Santos)

" . ,

:i2h _ Grande Jornal do A;r (Dar;il� (}o�,es e Vlrgilío Leo)
15h - Discoteca dos bairros CEdelclO VI�Ha)
17h _ RancQ.inho da Nereu (Nerreco)
01h _ Encerramento,

FERIDAA EMISSORA PRlE

Rá�io Nereu Ramos

'IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

l;)omJingo: às 7,9 e 18,30 horas

Propaganda do Fumo
RestringidaI

,

ser-a
O Ministério da Saúde pronunciou-se flaNol'ável aos

projetos de leis existentes no Congresso Nacional proibindo
a propaganda de bebidas alcoó1icas e' do rumo em televi
são, rádio, jornais e revistas, por Os considerar nocivo a
saúde pública,

Além c:ta, proibição da propaganda, o Ministério, em de
fesa da saúde do consumidor, pretende que esses produtos
sejam obrigados a imprimir 'no rótulo a sua composição.
Em relação ao cigarro, acreditam os técnicos que a divul
gação da percentagem de alcatrão, nocivo a saúde, será
benéfica para O' consumidor, que poderá optar pelos que
fazem menos mal, Caberia ao Ministério da Saúde, segundo vários projetos em tramitação no Congresso Nacional,
verificar a correspondência da fórmula com o produto a

presentado, provocando sua inobservância a aplicação de
penalidades pecuniárias e até a interdição do estabeleci-
mento,

'

O apoio do Ministério a esses projetos está de acordo
eozn a posição da Organização Mundial de Saúde que, des
de 1970, em Genebra, considerou que nenhuma entidade
dedicada à promoção da saúde pode fiC:3.T indiferente aos
males do fumo, A Organização Mundial de Saúde reco
mendou, a seus países membros, as seguintes providências:

1) Promulgar disposições que obriguem os fabricantes
a indicar nos maços de cigarros e nos anúncios destes o
conteúdo de alcatrão e nicotina, assim como uma adver
tência sobre os perigos que o hábito de fumar acarreta. a
saúde; .

2) Reduzir gradativamente a publicidade em favor do
cigarro, com o objetivo final de suprímí-la ,

As recomendações da Organízação Mundial de Saúde
estendem-se, ainda a ação dos servidores do setor da S:3Ú
de; que deveriam:

1) Abster-se de fumar e aconselhar os enfermos e suas
famílias a abandonarem o fumo;

2" Dissuadir os jovens de adquirirem o hábito de fu
mar;

3) Demonstrar os efeitos nocivos do cigarro, utilizan
do-se o sistema de propáganda adequado;

4)' Cuidar para que a luta contra o fumo íiaça parte de
todos os programas de assistência médica e sanitária;

5) Desaconselhar o fumo nos hospitais e ínstrtuições
congêneres;

6) Estabelecer serviços eonsultívos antitabagísticos nos

hospitais;
7) Combater o hábito de fumar nos lugares públicos

e nos transportes coletivos,
As restrições à propaganda do fumo já vigoram em vá

rios países, como Alemanha, Austria, Canadá, Israel Mlll
Iásía, México, Peru; Noruega, Dinamarca; União Soviética
e Romênia, No Japão e nus E'stados Unidos os fabricantes
são obrigados a apresentar frases de advertência quanto
ao perigo do fumo para a saúde nos rótulos,

{\

O Servico Nacional de Fiscalizacão de Medicina e Far
mácía já se" pronunciou favorável às medidas restritwas,
sugerindo, inclusive, que se estabeleça a obrigatoriedade
'de licenciamento das empresas fabricantes de cigarros, ci
garrilhas, charutos, fumo para cachimbos e outros nos
órgãos sanitários.
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Balneário '(am&oriú:
200 mil veranistas
Balneário Camboríu viveu, domingo, o' da de maior

movimentação da atual temporada. O afluxo de veranis
tas bateu o recorde, registrando o número aproximado de
200 mrl pessoas, oriundas de díversas regiões do Brasil e de
outros países latino-ameríeanos.

Segundo a observação dos "experts", a população flu
tuante do Balneário tem recebido, este ano, considerável
contribuição do interior de SãO'. Paulo e MiIliatS Gerais .._

além dos paranaenses cuja presença na mais bela praia do
Atlântico Sul durante a temporada já não constitui mais
novidade.

Um debalhe que chama a· atenção é que, ao contrário
de temporadas anteriores, quase toda a extensão da prata
fica principalmente nos fins-de-semana - coalhada de ba
nhistas, não havendo mais aquela concentração total na
área onde desemboca a avenida central. .:il

o movimento comercial é fora de série. Os. hotéis, res
taurantes e bares vivem lotados.

A vida noturna tem a íntenssdade de um grande cen

tro, com um grande número de boates, sempre lotadas,
funcionando madrugada a dentro, num ritmo sempre quen
te.

o trânsito pela avenida Atlantica exige muita paciên
cia dos motoristas. É aquela fila contínua de veículos fa...

zendo a passarela em. marcha lenta, Interrompídá por cons
tantes paradas, conforme la! beleza do "panorama". Nin

guém tem pressa. Todos querem sentir as ínumeras coisas
boas que Balneário Camboriu p.ode oferecer. E há tempo
para tudo ...

, Churrasqueira em fas,e final .

l.\Iluito se. tem, r,e.za(lo. desà�-qu� f9i,.-em.�ssatlarll'-.n(}·
va diretoria do Clube AJ�o:rada em Gaspar. Mais dentre to

das as' realizações 1a�té então rietivadas, merece um desta

que muito especial a nova chuJ)'rasqueira, que se enc(}n�ra
em fase. fin�,l de construção'. O galpão deverá estar pronto,
devidamente pintado j,'á rio próximo final de sernaruar. A

Diiretoi-ia -do clube prevê a mauguração da nova churras

queira,
-

oficialmente nos FÜ�lIDielÍl'os dias de fev�reiro, é um�
vellha aspiração dos sócios do A[lvOl"<lIda, que finalmente e

concretizada, graças ao dínamísmo de uma djretoria que

,está efetivamente volltada para 'Os interesses da SOCÍ'edad'e.

r

.ir'TEXTO:

Jovens br�i'leiros
De 14 a �? anos

, .

Ing-ress.1a ',á. Escola de Especi:31listas de AeronautIca

Em?iJ:ú
' 'S 24 meses você poderá ser um sargento

Técn' de vôo ou terra, um futuro oficial da F;AIB
/Far adores detalhes solicite informações gratuitas
por carta escrevendo par-a: o seguinte endereço:
Escola Pré-Técnica de Aeronáutica
Caixa Postal, 310 - Belo Horizonte - MG,
Dando seu nome, cidade e endereço.

SIVALDO
REPRESENTAÇÕES E DEOORAÇõES

. Paviflex, Carpet, Divisórias,
Lambris, Forros, P�I?éis d� Paredes.

Mão de obra especializada
Rua José Honorato Müller, 145 - Telefone 32-2155'

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

E I , E NO R DE JA�EIRO:

•

ARROZ MOABAR
rua Henrique Lage, 2270 fone 33-0635 e 33-2574 -

c

,Bar Ci Ltd •

•

I

Criciuma SC.
-

o

o
r er

venda a varejo

Ca mens

II

Lt i.
Cereais por atacado
rua Cap. Juvenal Figueiredo, 30 lojas 1 e 2
Alcantara - Sã0 Gonçalo RJ.
e 'filial no Ceasa de Niterói RJ.
fone 7121022 - (021) RJ.

Gasp�r.. conta com a sua colaboração: Pague os seus imp_os_to_s.__lCooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Todos os pl'oprietá.l'ios de veículos: que estiverem com
o sepll'o obr'Jg��t,{ho (antig» Reovat) vencido terão que re

no,:a-Ic! dentro das normas estipuladas h lo Censeâho Nacio
n!a�, dte Seguros Privados. Embora o pret \ tenha subido de

. CrS 50,00 para erS 190,00, no caso de C"ri') 'OlS lia;ríJc.u.lares,
�� vanta�e�s foram ampliadas, já que até (t.', motoristas se
rao �enef1cl dos pelo seguro e não semente t 'ceil'ros, corno
previa o Reovat. J,

... , �l�m disso, na hipótese de morte, será pat.. aos bene
fIc,laI'I()S Cr$ 21. 500 \antigamen� esse teto era l

L; '\10.000')e q,ualquel' outro valoe CO?'eslJOnde.nte a outr » api.��e que,
par acaso, o morto possuasse, seja qual for a quantia CO;!'

�l'�spond:nte ao seguro Os portadores 00 bilhete Rcovat
ronda nao vencidos poderão ficar com e-les até o término
do. prazo estepulado na sua apólice. Contudo. se ocorrer um
acidente com esses motoristas os beneflciláríos serão os es
tabelecidos no antigo Rcovat.

COMO SERA
O seguro de Danos Pessoais de Veículos Automotores

e Terrestres (DPVAT), como é chamado esse novo tipo .de
cobertura, eliminou, no entender dos especialistas um dos
focos maís frequentes de disputas entre segurados e segu
radoras. O que se referia a exístêncla ou não da culpa do
motorista, para que a companhia viesse ou não a pagar a

Indenização, foi eliminado, o que significa que, ocorrido o

acidente, a seguradora é obrigada a indenizar de in?ediato.
Ficou estipulado apenas que, no caso de ocorrência de aci
dente do qual partícípem dois ou m 3!Í.S veículos, o paga
mento será feito pela companhia do veículo em que a pes
soa-vitimada era transportada.

Na hipótese de o acidentado - que pode ser inclusive
dependente do causador do acidente (como esposa, filhos
ou outros casos reconhecidos pela lei) - necessitar apenas
de assistência hospitalar, esse limite foi aumentado de CrS'
2.000 para OrS 4.300, podendo ser complementado por ou
tro seguro, caso a vitímai o possua.

PRAZO PARA INDENIZA.ÇÃO
A indenização, pieio novo seguro, tem que ser paga no

prazo-de cinco dias úteis, a contai' da entrega dos documen
tos à seguradora que devem ser os seguintes:

-

No caso de morte: 1. certãdãa de autoridade pohcíal
sobre a ocorrência: 2. certidão de óbito; 3. documento cnm

probatérío da qualidade de benefióiárin.
No caso de invalidez permanente: 1. certtdão de auto

ridade polida! sobre 3pcorrênciJa; 2. prova de atendimen

to da vitima por hospital, fll!l1buJlatório ou mêdico-assãsten

te, e 3. relatório do médico-assistente, atestando O' grau de

invalidez do (Í'l'gão atingido.
No caso de reembolso de despesas de assísêêncía médí-

ca e suplementaires - .1. certidâo d.e autoridad� .polli>c1!al]
sobre a ocorrência; '2. prova de atendimento da vmma por

hospital, ambulatório ?u m�d;iC<!_-assis,ten�e.
O pag'amentú da mderu���a? fal1:-se-a por ch�que no

minal diretamente ao benetícíárío, -amda que haja repre

sentacão . Os herdeÍl'os legais (c01n,pan:hia, tncmsãve) rece

bem � índenízação mesmo que o veiculo' alllropelfaJdol' não
..... seja identificado. .

QUEl\'I VAI OPERAR, O SEGURO

Como o antigo Rlcovat foi, operado, em grande parte,
pt}l' campanlúas seguradol'lls sem condições normais de as-

�

automóvéis
1. ' '.

val�

sumir O< rísco, gerando com ísso sérios problemas no merca

do, o Conselho Nacional de Seguros Privados decidiu que
somente vão negoclaír o DPVAT empresas séilidas e em con
dições �e in��nizal', dentro do prazo previsto de cinco dias,
sem errar dificuldades ou qualquer peetexto para não eíe
tuar o pagsmento. Assim, das 98 companhias que ope
ravam o Rcovat só 48 estão autorizadas pela Susep para
contiI?ual'em com esse seguro. Essa autuzísação tem, ebri
gatoríamense, que ser' renovada! a cada ano, tendo e órgão)
Iiscalizadce do mercado de seguros condições de vetar a

renovaçâo, caso constate que houve qualquer fraude por
parte da seguradora.

PRÊMIOIS SERÃO LIMITADOS
A Susep vai sltuar junto ao Banco do Brasil, no senti

do -'te impedir que os bancos particulares recebam prêmios
de bilhetes do seguro DPVAT das ccmpanhias não 11elacio
nadas no edital que será publicado anualmente, até ,Sl) de
abríl . Também 2{ receita bruta de cada sociedade segura
dcAl'a, correspondente às operações desse seguro, está limi
tada a 15 por cento da receita bruta de prêmios de todos
os seguros de ramos elementares em que' a companhia este
ja autorízadaí a operar, verificada em 31 de dezembro do e

xercícío anterior ,

No caso da segu'radora deixar de observar qualquer das
novas ccndíçêes estipuladas no DPVA'T, a Superíntendên
cia de Seguros Privados, independente de outras medidas
cabíveis determinará à companhia a obrigatoriedade de
realizar, junto ao Instituto de Resseguros do Brasil, a ces

são integral, em resseguro, de todos os bilhetes regfstrades
nos !iVl'OS oficiais, a plclrtil" da data dessa detemânacão .

"

RESPONSARILIDiJ\DE CIVIL
�

. Independente desse novo seguro, a vítima ou seus be
neficiários, em caso de haver ocorrido morte, poderão in
gressar na Justiça com uma ação de indenização, com ba
se na responsabüídade civil do causador do acidente. A in
denização, nesse caso, que nada tem a ver com qualquer
tipo de seguro, será calculada de acordo com os rendimen
tos recebidos pela vítima e das responssbtlídades que ela
possuía.

TABELA DE' V!ALOR DE SEGURO OBRIGATõR::'O
AUTOMóVEL

Tipo de veículo Valol' CrS
. 1. Automóveis particulares .... " .. .. .. 190,00
2. Táxis e carros de aluguel .. .... ... .. 2341,00'
3. ônibus, micro-ônibus e lotações com cobran-

ça de frete . .. .. .. 2. 000 00
4. Micro-ônibus com cobrança de frete com lo

tacão não superior a 10 passageiros, micro-
ônibus e lotações sem cobrança de frete '.. 1. 200,O�

5. Veículos destinados ao transporte de infla- -

máveis, corrosivos ou explosivos .. .. '" 500,00
6. Reboques de passageiros .... .... .. .... 1.450,00
7. Reboques destinados ao transporte de carga 60,00
8. Tratores e máquinas agrícolas .. .. .. .. 40,00
9. Motocicletas, motonetas e similares .. .. ., 100,00

'10. Máquinas de terraplenagem e equipamen
tos móveis em geral, quando licenciados, ca

míonetas tipo "píck-up' até 1. 500 kg de.
carga, caminhões e outros veículos .. ,., 210,00

AL agro industrial s.a,
BENEFICIANDO SOJA

CAIXA POSTAL 26 89620 CAMPOS NOVOS1 se - BRASIL

___.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA O BRASil ;NTEIRO.
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Brusque em Interlagos
torcendo por. Fittipaldi

, As grandes
instaladoras

."

Parece até briga de concorrentes, mas na realidade não
se trata disso, Trata-se isto sim de uma inequívoca de
monstração do vertiginoso crescimento do comércio gaspa
rense, que muito bem comporta duas grandes empresas 'co
merciais com atividades homogeneas e cada uma com um

grande públ(lco conquistado, motivo porque ambas, pode-se
dizer na mesma época optaram pela construção de uma no

va loja. Estamos falando da Instaladora Gasparense do sr ,

Bernardo Leonardo Spengler e da Instaladora Osmar, do
outro Spengler, o Osmar,

de, em 'atendimento a essa

solicitação da TURESC, en

riRIl' alguns slides a respeito
dos dois pontos tu ristícos
mais ímportantes do muni
cípío, quais sejam o Refúgio
e o Hotel Paraíso dos Ponets .

Sob a lideranca do radialísta Dario Silva, uma! carava
na de Brusque está. em Interlagos assistindo a Grande Pro
va de Fórmula 1, num super luxuoso ônibus da Expresso
Brusquense. Partiram de, Brusque às .21 horas de sexta
feira e retornam hoje após a corrida.

Gasear e o Turismo
/:<

A cida{d�e Gaspar, acaba
de ser ('l�itada pela Turesc,
através de seu. diretor Cyro
Gevaerd, para ses incluid.a
na Ilustração do Boletim 'I'u
ristico d/;I Embaixada do 'Bra
si! na Al'gentina, no que diz
respeito a inclusão dos !rotei
rcs brasileiros no referido
Boletim. Vale salientar que
desse boletim constam os

principais pontos turísticos
do Brasil, para serem visita
dos por argentinos quando
em viagem de turísmo, pjrin
cípalmente no tocante a. be
leza naí.cral de regiões que
eventualmente possam ser

utilizadas como camping.
Pretende a municipalida-

A Instaladorai Gasparense terá suas novas instalações
majestosamente edificadas na Travessa Carlos Vehmuth

esquina com a rua São Pedro, oferecendo assim melhores
condícões de atendimento a seus inúmeros cldentes, devido
a díversírícação dos produtos ali vendidos, o mesmo acon

tecendo com a instaladora Osmar. Na próxima edição a

Gazeta promete maiores detalhes a respeito das novas edí-

ücações. .

.

Nova taDela para venda de pão
A Delegacia da Superíntendêncía Nacional do Abas

teciruento (Bunab) no Estado de Santa Catarina acaba de
baixar portaria fixando em nosso Estado Os seguintes pre
ços máximos de venda do pão francês ou de sal, na. se

guinte base:
P-

.

�o
.

Crç:.·ao C1e;) granlaJS.. .. ., �.,' " , .. ' .". '"

Pão de lCO gramas ;
, CrS

Pão de 200 gramas ...,.. .. .. ,. ., .. Cr$
Pão de 500 gramas ,. .. " .. ,. . .. ,........ CrS
Pão dê 1.000 gramas . .. .". Cr$

0,25
0,50
0,95
2,20
4,10

Perigo: nesi�ratação la. desvalorização
do cruzeiro em 76

A Gerência de Câmb:o do Banco Cen
traí decidiu alterar, pela primeira vez em

1976, a taxa cambial', promovendo a des
valorização de 1,94 por cento do cruzeiro
em relação do dó ar a partir de amanhã.
Ass'm passa ó dó :3\1' a ser comprado a Cr$
9,195 e vendido a Cl'$ 9,245 � O reajuste
foi efetuado após 36 dias de vigencia das
taxas fixadas em 16 de dezembro. A de-

) cisão consta do comunicado da Gerência
de Câmbio (Gecam) nr , 298, expedido dia
20 último.

A pivisão de Saúde, da Secretaria de
Bem Estar Social, está alertando aos pais
e responsáveis por crianças, para que to
mem três providências básicas par a, evitar
a desidratação das, crianças, em face do
intenso calor. As três medidas que devem
ser imediatamente tomadas são: 1) dar
basbamte líquido para as crianças; 2) dei
xá-las com pouca roupa e 3) em caso de
febre, levá-las imediatamente a um mé-
d·

•
IC-O .

o .
=- -= =-

.

�

T •

VENDA ESPECIAL PARA ALFAIATES.

Gasolina à noite,
um problema
,em Gaspar-

I

Três postos de gasolina,
estrategícamente colocados
no centro de Gaspar e à mar
gem da rodovia Jorge Lacer
da, atendem perfeitamente
aos gaspaírenses e turistas
que transitam 1JOl' este mu

nicípio . Mas isto vai muito
bem quando deles se necessi
ta durante o dia. Logo após
rs 10 da no-ite, quando veí
culos oriundos de Blumenau
nu de Itajaí procuram um

pasto de gasolina, surge so
mente uma opção: o Posto do
Ar], pais os outros dois, Zi

�el'mann e Deg'gau, já reco
lheram. Que tal se expeli
mentássemos um sedo heín
gente? Isto não é uma Clriti
ca, mas uma encomendada
advertêneía..

Tecis s
Rua 15 de novembro, 518 - fone 22-4591-- BLUMENAU - SC

s

Pague os seus impostos. Promova o progresso de Gaspar \Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desidratação , .

vitimasco ti a
MUITAS OR1AINÇAS, D.E1VJDO AO CALOR DO

VERÃO E AOI DESCUIDO E MESMO IGNlORANCIA :DE
MUITOS PAIS, TODOS OS

ANOS SÃO AFETADAS PELA nESIDRATAÇÁO
QUE INFE!LIZMEN'IiEl PROVOCA 1\'lC�TA" VITIMA�.

Blumenau - Com um nú
mero basta n te elevado, reve
�ando índices alarmante- de
internamentos, a desidrata
ção tem-se constituído num
grande .problema nesses úl
timos dias em Blumenau, de
vido ao forte calor aqui re

gistrado. Com menor, fre
quência, os adultos, também
estão sujeitos à desidrata
cão e, quando atingidos, rea
gcm com maior rapidez € o

organismo logo se recupera.
Mas são as crianças as maio
res vítimas da desidratacão

. , ,

pois, em J'f.'laC;Ã0 aos adultos,
essas eliminam maior quan
tidade de água pelos pulmões
e 1JE'.a peje, sendo esta perda
ainda mais intensa quando
eias estão com febre

�;;, nesses meses de calor o
cerrem-milhares de casos de
(k�.idratação infantil, respon
sávej por elevado número de
mortes. sendo as mais atín
tÍ<,as, na maioria das vezes,
crianças de um a três anos.
Estas declaracões são do di
reter do Centro de Saú:l,= de
-Blurnenau, doutor Nilton
Nasser.

servação . Somente o consul
tório especíalízado conta com

- uma aparelhagem eílicíente,
para que se proceda à ínge
ção de líquidos diretamente
no organtsmo da criança E
o que se tem notado como

principal causa da desidra ...

tação é o descuido dos país,
que esperam muito tempo pa
ra levar a criança ao médico
permitindo assim um prolon
gamento do maí que quanto
mais demora, mais dífíctl é
de ser curado.

tra recomendação de Nasser,
é a lavagem dos alimentes e

objetos de uso das crianças,
tais como chupeta e mama

deiras. tE, i�aJlment:;:, "'ts')

ai criança apresente algum
sintoma levar imediatamen
te ao médico, não tentando
amenisar a situação com re

médios caseiros.
Quando alguns sintomas

. são-vísívets. o melhor a fazer
é levar a cri anca a um mé
díco, pois a doença já atin
giu um estágio de maior ob-

pelo excesso de calor e Dela '

exposição prolongada ao' sol,
são as usas comuns e a

gravante da des'dratacão,
sendo que' quando tratada a I

tempo, não leva a morte, po
rém ainda t '1105 UITla média
de uma mor

.

cara cada 40
crianças.
Preveneãn
Nilton Nasser que as

crianças prec'sam l�mal' bas
tante.áaua e chá. O vorume
de água oferecida deve ser
maior nos dias de ca'or . En
Quanto ao agasalho, este não
deve ser exagerado, se assim
for procedido, os pais estão
evitando talvez um caso mais
sério que poderá levar a cri
ança a morte ou mesmo um

caso sério de des'rlratacão .

'Informou ainda Niltnn :0hs
ser, aue nó calor () � ínree
cões intestinais manitestam
se com muita freql-«t.nçia pois
a alta temperatura facili.ta a

muttiplícacão das bactérias e

favorece a prolíferacão das
moscas. Nesta época é pre
ciso muito cuidado para que
se evite a contaminacão da á
gua e dos alimentos cue são
destinados às crismca . 011-

tJ

F agido matou 14 ito moça siolen u
Belo Horizonte - A polí

cia mineira viveu durante 12
horas a expectativa de encon

trar e prender Rámíro Ma
tilde Siqueira, o "Bandido da
Cartucheira!" que fugiu há
três meses da penitenciária
de Neves, onde cumpria pena
por ter matado 14 pessoas e

violentado oito moças.

tas da região de Pinhões, per
to de Santa Luzia, onde, se

gundo mtormações de um

morador da regíão, o "Ban
dido da Cartucheira" estava
morando.
No entanto, a prisão não

ocorreu e o saldo da opera
ção foi uma torção de torno
zelo do investigador Alvaro,
sendo que três dos nove po
liciais tiveram que voltar an

tes de terminada a caça, por
que se perderam no matagal
da região de Pinhões.

Armados de revólveres, ca
rabinas e metralhadoras, no
ve policiais vasculhavam na

madrugada de ontem as gro
- A desidratação é a per

da rápida de água do corpo
humano através de vômitos,
diarréta e suores. Pode ser

provocada também, por do
encas gastro-íntestínaís, ad
quiridas pela ingestão de a

limentos, águas contamina
das e obietos infectados leva
dos � boca, princtpalmente
acontecendo com crianças.
Outra causa da c1f:i>iàrata·
cão são doencas íntecõtosas,
que provoca in' febre alta, vô
mitos, diarréias, tais corno :::\

amidalite água, otíte, pneu
monia. febre tifóide. e ou

tras, No .verão, a ínterm 'na

ção e a insolação provocada

. s li3 a e
Estão sendo u'tímados os

trabalhos de preparação do
novo sistema de üumínacão
da Quadra de Espor! es do
Estádio Hílberto Gaertner
(Gasparense) uma vez que
na última semana toram er

guidos todos os componentes
do referido síst rua e devida
mente fixados n s r.ostes. sen
do que nos próximos dias os

refletores dever-lo ser rixados
nos suportes, sigl1:ficand0 as

sim a fase final dos trabalhes

Clube, no próximo mes de
márço deverá acontecer a

construção no pavilhâo de re

creação, constando de salas
t. mesas para Dominó, tênis
de mesa, xaurez é outros a

trativos que na certa servi
Ião para melhor entrosar os
sócios do réfertdo clube.
Dentro dos próximos dias

suá publicado o balanço das
atividades do Gasparense, em

números, reíat.vc ao ano.zíe
1975.

de tmplantacão do sistema
de iluminação tão almejado
pelos sócios do ciuoe presidi
do pejo sr. Céiío Bornhau
seno O material para j umi
nacão da Quadra de escortes
do Gasparense. recorde-se foi

conseguido gracas ao esforço
de sua diretorts junto ao go
vernador Konder Reis, que
também não medin esforços
pal'a atender tal reív'ndca
ção.

S gundo o presidente .Io

A MAIS COMPLETA EM
ELETRO DOl\mSTICOS FOGõES DAS MELHORES

MARCAS, PELOS PREÇOS MAIS
COlNVm'ATIVOS.

Busque c seu na

INSTALADORA GASPARENSE
Rua Aristiliano Ramos - pertínho da

Prefeitura, em GASPAR.
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Vereador assalta a
"", .

mao armada
Espalha terror e promete voltar

OS RESPONSAVEIS

Osto pessoas, comandadas

por Osmar Melato, vereador
da Arena de Gaspar, assalta
ram na madrugada do dia

22, por volta de unia hora da

manhã, a residência do sr ,

Nagib Barbieri, na localida
de de Bateias, deste municí
pio. O vereador a pretexto
de comunicar-se com um de
seus empregados, que reside

próximo ao sr. Nagib Bar

bieri, esteve no local por
volta das 23 horas e recebeu
de um dos' familiares a in

formação que o sr. Oswaldo
Roncaglio estava dormindo
e que hão poderia atendê-lo.
Retirou-se de imediato, para
voltar maís tarde, acompa
nhado de seus sete capangas,
em dois veículos: Corcel e

Opala, para apanhar de sur

presa o sr , Nagib Barbieri e

seus Iamilâares, esposa e três
filhos menores, que de há
muito se encontravam dor
mindo, tendo todavia acor

dado diante do barulho de
veículos e freadas dentro de
sua propriedade.
Desconfiando que se trata

va de parentes que precisa
vam de ajuda médica, abriu
a porta de sua residência e

foi oferecer os seus présti-
mos" ocasião em que reconhe
ceu Osmar Melato, "de quem
recebeu o primeiro tiro. So
bressaltado, jogou-se ao chão

..

alcançou. uma árvore, depois
um poste de luz, um monte
de areia de construção, che

gou aos fundos da casa onde
sua esposa e fLlhos estavam
amedrontados diante da fu
fuzilaria. !QI sr . Nagib Bar
bíerí, desprevenido, dispunha
de somente 4 balas de revól
ver e delas fez uso imediato.
Reconheceu na ocasião que
se tratava de. um assalto dos

. Melatos, e de seus pistoleí
�'ros Teodoro José Emilio, a

lé�l de seus empregados já i

menti,fica1dos. A seguir vários
vizinhos acorreram, todos a

pavorados
_

julgando
.

tratar

se de ladroes que teriam ata

cado' à mão armada aquela
residência, para roubar o�
veículos que se encontravanã
nas garagens.

MOTIVO
A famíllia Melato é propríe

tária de uma área de terra

situada aos fundos da pro

priedade Ball.'b[erl. O v�l'ea
dor Osmar lViej� 0, que e da

Arena, para va!ori'z:'1� aque
la propriedade, condícíonou o

seu apoio ao prefeito �swal
do Schneider, do MDB, à de

sapropriação de urna estra
da particular, o que realmen
te aconteceu. Por ocasião da

votação da rejeição das con

tas do referido prefeito, o ve

reador da Arena, até então
infiel ao partido, foi press.o
nado a votar com a bancada
do seu partido e não pôde
fugir à tídeladade partidá
ria.

Nesse ínterim, a família
Barbleri, para desonerar o

município, resolveu doar uma
área de terra, onde a Cârna
ra de Vereadores por i.naní
midade, anteriormente ao de
creto da desapropriação, a-·

provara a colocação de tubos
da municipalidade, cujo ca

minho tem condicões de trá
fego e está dentro das espe
cificacões do Plane Rodoviá
rio Municipal, o que não a

contece com a antiga estra
da, cuja posse pretende ter a
família do vereador-bandi
do. Assim, para evitar pre
juizos às plantações de mo

radores nas redondezas, por
medidas de segurança ao pas
toreio de animais a Prefeitu
ra Municipal de Gaspar man
dou recolocar duas porteiras
nos -extremos das proprieda
des dos Barbíerí, enquanto os

Melatos constituiam advoga
do que impetrou na justiça
Ação de Reintegração de Pos
se. Incapazes de aguarda
rem a decisão judicial prati
caram atos, de vandaãismo,
arrancando cercas, destruin
do' porteiras, antecipando-se
à justiça que descrêem.

VINGANÇA

Anteriormente à madruga
da do assalto, aconteceu em

Barracão desentendimento en
tre os Barbíera e a, família
de Teodoro Melato, que se

Nega a fechar porteiras e

respeitar cêrcas, obrigando
àqueles a vigília }fl'1:énsa, dia
e noite, para que j seu gado
não fuja e cause t>:rejuÍZios as

plantações, de o rem nada tem
a ver com a o�stão.
Assim, a., ,etexto de vín

gança dê/ j desentendimen
,!

to e outros que ocorrem

constaritemente, o bandido
vereador Osmar Melato, seu

irmão, o oíeiro José Emilio.
seu primo oleiro Teodoro Me

lato, além de outros parent�s
e empregados, com o apOIO
do sr. Fortunato Melato, que
diz de público ter lavado as

mãos, reuniu o bando para
espalhar o medo e fazer jus
tiça com as próprias mãos.

GAZETA
Regressam aos seus lares,

no dia 22 p. P ., os bons gas
parenses Marco- Antonio e

Marcelo Jacobsen.
Os garotões, Juntamente

com seus pais Leopoldo e .

. Vera, passaram as festas de
Natal e Ano Novo em Cas
cavel-PR, na companhia de
seus tiós,OV cunhado e irmã
João Carlos e Iara, ele mé
dico e ela advogada daquela
Comarca.

Al\.rrvE'RSARIO
No próximo dia 27 o niver

de dona Maria Gamba.
A homenagem da coluna e

dos filhos: Ordival Gamba,
Olaudete da Silva, Miriam
Heiden, Odécio, Maria de
Lourdes Benvenutti, Marle
ne Elisa, Estevão Gamba Ne
to, 'Maria Regina, EUzabeth,'
Francisco, Mariza ,

GAS�AiRENSES
CONH!EIGENDO
OI BRASIL
Inic';IÜU no último domin

go a sensacional excursão.
promovida pelos formandos

SOCIAL,
das áreas de Contador e Se
cretariado do Colégio Normal
Frei Godofredo.. Da. excursão
estão participando 24 jovens
que com destino ao Rio G
do Norte estão conhecendo
diversos Estados brasüeiros.
A coluna manteve contato
com alguns excursionistas, a
través telefonema podendo
por isso transmitir aos fami
liares dos que lá se encon
tram a notícia de que a via
gem está transcorrendo da
melhor maneira possível @

que qualquer contato que os

familiares desejarem manter
com os excursionistas pode
rá ser feito, através da So
ciedade Alvorada com o sr.

Vicente Schmitz.
l>
I

JOVEM. GASPARElNSE
EWI PRIMEIRO
O jovem Jorge Felski, de

Gaspar, da margem esquer
da .logrou conquistar o l° .

lugar no vestibular para Pro
cessamento de Dados, recen
tementél realizado pela .. .

FURE. Parabéns, vá em

frente jovem.

Ed'ital 01/7
o Prefeito Municípal de Gaspar, no uso de suas atrí

buíções legais, torna público, para conhecimento dos inte
ressados, que durante o mês de fevereiro, será procedida a

cobrança da Taoca de Renovação de Licença para funcio
namento dos ElStabelecimentos Industriais, Cornereíaís e
Prestadores de Serviços.

Os contribuintes deverão se dirigir à Séção de Tributa
cão da Prefeitura Municipal para apanharem as Guias de
Recclhimento e o respectivo Alvará de Funcionamento pa
ra o ano de 19176.

Preteítura Municipal de Gaspar.
Em 21 de janeiro de 1976.
Bernardo Leonardo Spengãer
Píref . Mum.c. .em exercício

UM NOME

EM CARTAZ
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