
no
Em entrevista concedida com exclusividade à Gazeta

do Vale o Vice Prefeito Municipal de Gaspar sr . Bernardo
Leonardo Spengler manifestou-se profundamente desgos
toso com as atitudes tomadas pelo Presidente da Arena 10-

�
Nardinho desabafa: falta ética

presidente da A R E N A de Gaspar
I'
,

I

I

cal" por ocasião da recente visita feita pelo governador do
Estado ao nosso Município. No entendimento do então
prefeito em exercício Bernardo Spengler, Hércules deveria
te-lo procurado para um diálogo. Leia na página 8.

o Clube Atlético 'Tupy, de

Gaspar promove reparos e re

fDlmas na sua praga de es

porte e no seu patrimonio
com vistas ao Torneio que
realizará em maio, ocasião
das festividades em home-

A dupla, SS, da Arena es

tá nas ruas, dialogando com

o povo, preparando-se a par
tir de agora, para o lança
mento de um programa de

governo. Ambos os candida
tos e candidatos a prefeito e

vice-prefeito de Gaspar, Sani
e Antonio Dionisío SabeI, a
lém de populares, contam
com um passado politico,
com experiência no legislati
vo e na administração públi
ca. Ambos podem e devem
contribuir para a «melhoria
de métodos administrativos

em
l'I1tI

açao
nagem ao Dia do Trabalho.
O presidente, Sany D. da
Silva está a frente dos traba-
1110S e pretende a volta da

pratica de esporte dentro do
menor prazo possível,

, s
reformulando e revisando me

didas já superadas e que im

pedem: o desenvolvimento
municipal. Muito importan
te ainda para o partido are

nísta é o fato de ambos terem
um passado politico ligado
a. ex-UDN, partido majoritá
rio na Comarca e que F')u:e
ceu a Gaspar, figuras expo
nenciais que exerceram o E

xecutivo, entre elas Julio
Schramm, Dorval Pamplona,

,fEv,a'risto Spengler e posterior
mente o arenísta Paulo Weh
mbuth. Os lideres citados te-

"A
Üamara rejeita. projeto para

Bastante prejudâcada estará doravante a administra
ção municipal Gasparense, tendo em vista a recente rejeí
cão 1)01' parte da Câmara Municipal de Vereadores (Banca
da da Arena), do projeto de Lei oriundo do Executivo, para
adquiulr por Iicitação, novo maquínano destinado a me-

Jornal de Gaspar
A co una jornal dê Gaspar com um

vasto com ntário 'nformativo do que acon

tece no município, está na pág. 3.

Pfefeitos· conha a associação
Os prefeitos do Vlale do Itajaí, de Blumrnau, Gaspar,

Brurque, Rodeio na semana ultima abandonaram a refe
rida Associação que faziam parte. por discordarem dos mé
todos utilizados na eleição do novo presidente, sr, Alidor
Pieritz . Brevemente tambem se desligará o Município de
Indaial. OI afastamento das referidas prefeituras dessa As

sociação representará 91% a menos na arrecadação dos
recursos da entidade. O prefeito de Gaspar, sr. O ...waldo
Schneider foi indicado io. Vice presidente e renunciou as

funções.

cesso
to mais do trabalho pessoal
de cada um, do que própria
mente do eleitor de Gaspar .

Assim, espera-se já para os

próximos fíns de semana, a

incursão de ambos ao inte
rior do mumcipio, pois se

gundo uma fonte ligada à du
pla "há diversos convite de
pessoas do interior, aguardan
do a nossa presença todavia
ainda não se resolveu iniciar
campanha eleitoral. As visi
ta são de cortesia.

"

de
de

6aspàr poderá
mandato de

riam com Sani e SabeI a o

portunidade de novamente
se unirem em tôrno de anti
gos ideais politicas, pois de

algum tempo até agora não
mereceram de parte dos "do
ncs do poder" a atenção e o

tratamento que lhe seria jus
to fosse dispensado, pela gran
de contribuição que essas

pessoas deram ao desenvolvi
mento do Município.

A 1'eceptividad€ maior ou
menor, do lançamento dessa
candidatura, dependerá mui-

aquisição 'de máquinas'

----------------------------------_._ -----.-------------------------------------------------------------

lho}' conservação e abertura de nevas estradas no municí
pio de Gaspar

A 1'ejeiç�o.do referido Pro)eto de Lei !lOr parte da Câ
mara sem dúvida alglUllJlll "era um percalço no de envol
vimento do município cujo Executivo. sem o maquinárío
competente pouca coisa poderá íazer ,

Prefeito
extinção

A (lluvidosa altttudJe do l'C}UC
sentante de Barracão no Le-

gisIativo Gasparense poderá
trazer' como uma de suas sé
rlas consequências, a pronta

solicitação 1)01' parte do Exe
cutivo, da extinção do man
dato do referido vereador.

requerer
vereador

Este a unto e tá endo co

mentado na página 8 de ta e

di€.,ão.
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INFORMATIVO DA CAMARA
MUNICIPAL DE GASPAR

DOS SUPLENTES
..

. ,.

os
De ,acordo com a nova LeI Orgamca dos MunlclplOS,

Vereadores que solicitarem licença dentro de um pr,...azo de

30 à 180 dias, por motivos particulares, não poderao se�
substituídos. O Suplente só assume a vaga d<? Vereador TI
tular nos casos de Morte, Renúncia ou invest'dura na f:rn
cão de Ministro ou Secretario de Estado ou cargos aqurva
lentes no município, e .de Prefeito nomeado ou ínvesttdo.

BANOAU;·_<\ DO ]Y_jB DESFALCADA
Em cumprimento dessa nova Lei, acha-se dzsfalc�da, a

bancada do MDB, de u melemento, em virtude do pedl�o d�
Iícenca do Vereador Antonio Nelson Hostins, que terminara
dia is dê março do corrente ano.

PRO'JETOS REJEITADOS ·23/75 que autoriza o Poder

Na reunião Ordinária da Executivo adquirir por licita-
última terça-feira, dia 17 do ção pública e contratar o 1'e8-

corrente, que contou com a pectívo financiamento; e o

presença de todos os Vereá- Projeto de Lei N. 02/76 que
dores da Bancada AREN:STA autoriza o Poder Executivo
e somente com um Vereador adquirir por doação área de
do MDB, Sr. Osvaldo Poffo. terra para servir de leito a

foi apresentada. a matéria da Estrada Pública; foram rejei-
Ordem do Dia para votação, tados por 4 votos contra um

sendo qeu o Projeto de Lei N. a favor ..

.JUSTJFICATIVA
No horário destinado à palavra livre no expediente do

dia fez uso da palavra o Vereador Celso Huber para justi
ficar o parecer desfavoravel das Vomissões aos Projetos de
Lei N°� 28/75 e 02/';'81, dizendo que quanto ao primeiro, aPrefei!l'a Municipal não tem condições financeiras para
aquisição de novas máquinas, não podendo arcar com maís
esta responsabil'idade, e se referindo ac segunde.. disse: que a
Lei N°. 520, de 04.06.75, incluiu no Plano Rodoviário Mu
nicipal uma estrada já existente naquela localidade sob a

denominação de RM-71, não havendo necessldade de se
criar mais uma rodovia com a mesma finalidade.

REIVINDICAÇÃO
Em explicações Pessoais o

Vereador Celso Huber, da
Bancada da ARENA, pediu
ao Sr. Presidente de ver a

possibilidade de .em curto pra

zo adquírir para esta Casa
Legislativa um telefone, pois
muitos benefícios este apare
lho trará no desempenho dos
traablhos da Secretaria e dos
'Vereadores.

-Rua Itajaí, 607 - Fone 22(1- Gaspar-SC

, Mão de obra especializada •.

Rua José Honorato Müller, 145 - Telefone 32-2155

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

t-==:.==-==========�.:=
�'.--

1-
--

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

CONS'.rRUCÁO DA TERC EmA ALA DO HOSPITAL

1l·EPENDE,·· APENAS DA SECRETARilA DA SAUDE

Já está pronto o Projeto Na te12tativa de subm�ter. �
para construção da 3a. ala aprovaç�o e_trazer consigo ja
do Hospital Nossa Senhora � ..a,:tonzaçao para o pronto
do Perpétuo Socorro de Gas- InICIO d� s�bra� devera estar

par. O projeto. foi elaborado em F�onanopol�s :1esta segun

pelo Dr. João da Rocha, de da f�Ir.a o sr. SIlvIO Schra�m1
Itajaí e o inicio da obra está admmls�rador do .n�socomlO;
dependendo tão somente da Nessa �agem SJlVlO devera

aprovação do projeto por par- tratal: ainda ,de out.ro.s ass�n
te da Secretaria de Saude Es- tos ligados a administração
tadual e da Coordenadoria do do Hospital. Vale salientar

Ministério da Saúde emt FIo- que atualmente, uma vez por
rianópolis. semana o sr. Silvio .Shramm

temido à Capital do 'Estado,
onde participa de um Curso
de Administração Hospitalar
e que na certa m:uitos banefi
cios trará para o perfeito de
sempenho das funções até
então magistralmente exer

cidas pelo mesmo.

fáb fea de Esquadflias e

t�óveis de Ferro

Especializada em Confecções, Armarinhos em geral, calçados e jóias.
Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e t d d' . a en en o melhor

ALFA1A�ARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO zucm

Rua Ind . José Beduschi 273 - fone ,32-22-70 GASPAR - Santa Catarina---- ..,.. ............. -
..

_-----.""'"--�"""""""-��-.........�:.._----�._-�--� ......... - ... -. --

..,..,..,..,.,.--
- ... """"
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... ..,. ••
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l�
�'/ n
'§t

E"
(-

E AL �I�. �
� �i� ��
� PRIMEIRO RES'PINGO Ii
H Estamos dando o primeiro dou, influência que se fáz A cada reunião bí-semanal que ocorre na Camat-a de :;
�: passo de uma! lJonga jornada sentir aqui com o apareci- Vereadores de Gaspar recrudesce o descontennnmento com �
.-: Jornal de Gaspar pretende mento dessa c-oluna - comu- a permanêncía de um vereador arenísta que respingou de j:
9 substituir Fatos & Versões nídaâe. Contamos com o Iama o leglslatívo Municipal, ao particípar de uma emprei- ��
i� que circulou durante dezoí- apoio dos bons . cidadãos tada homicida, assaltando à mão armada, uma residencia ��
ii to edições, em aproximada- gasparenses,' p a r a eu- na Iccalídade de Barracão, enquanto a famíãia do dono da �i
:� mente seis meses de vida. grandecimento de nosso mu- casa repousava. O procedimento (lesse edil, conürarío à mo- ��
26 a.

�§ Para conferir é só manusear nícípío.viesta nova caminha- ral e a decência vem crãando sérios embaracos ao funciana- ��
� o semanário, desde o núme- da. O ideal é ser hoje melhor mento da pcôpria Camana e às reunsões éOinvocadas pelo :�
h 1'0 trinta e nove até a edição, do que ontem _. Todos temos seu presidente, sr , Henrique dos Santos, notando-se o pão ��
Co cincoenta e sete. Fatos & condições de reformular pro- comparecimente de membros 'daquele pode, desgostosos iifi Versões muito contribuiu pa- pósitos, quando os objetivos CGm a presença incomoda do foral da lei, que recebeu inti- ��
f� ra o esclarecímento à opinião são comunitários. mação da Delegacia de Policia para apresentar-se naquela §�
�i pública. AlgUJl1aJ coisa mu- repartâção, através de ofício enviado por tntermêdio daI Ca- p.
i! mara Municipal, depois de entendimentos daquela autol·i-, fi
II" dade com Q presidente do puder legislativo. !'i� �

B DE BLUMENAU �
g� A FRASE P
�: P,ua escandalizar a cidade, defronte ao tradicional Co-

Do homens que conheci O seu autor teria tido desen- �S
t! Iégio Sagrada Família, há um extenso muro da vergonha só Adão teve juizo: Ca.sou tendimento com sua sogra, f
t municipal. O agradável quadro que se divisahva desdde a rua

com mulher sem mãe e viveu de outro modo não se voltaria :!
t� Sete de Setembro e adjacências deu lugar ao orren o pru'e- .

E t f se a contra essa figura carinhosa it°

� dão anti-estéti-co, pou· obra e graça de pessoa despreparada no paraíso. sara :l"
� t transportava imenso veiculo que é avó de nossos filhos. 00

II� para' zelar por patrímonio que não pertencia somen e ao re- :l!l

� ferido colégio m.as ai cidade de Blumenau . Nillguem sabe ao em trafego na Jorge Lacerda. !f
certo o que se esconde pOl' trás dessa constaíução que se as- ;�

('.

semelha a um Iglú-amarejo , ��
ARENA �

�
eo
o.
oa

-,

�
�� CIVISJv\O
��
c.

� A lettura em fins de sema-

.� na de um manual de civismo

ª� deveria ser recomendada a a

i� prendizes políticos de Gaspar.
*i Quem tiver dificuldades de
ii encontrar exemplar do livro
o? •

� poderia recorrer ao sr , Fer-

�� nando Polli que dará orien

!§ tação a respeito, pois além de

i entender do assunto é gaspa
i� rense de destaque na vida do
� munícípío . Há muita gente
i: criando embaraço ao desen

�i vOlvimento, pretendendo 110-

Ei toriedade espalhando inver

H dades. Bastou a presença do

li ilustre Governador do Estado
�g para que se criCllSse um clima

;: de mal estar entre os poderes
MI çonstituidos, c.regando o as

�� sunto até a Delegada de Po
ti lícia, que procurou inteirar
�� se a respeito, nada constat.an·
".
o.,
� o
.Q • o-

��r'.f",,�I•• ' .....'tO.r.lI.o.e .08 _0.080.0.0",..,.. ••'".')10 .:)"o.O.Oeo.O.,J.o.O.o-.o.O.o.o.�.o.O.Q.O.o.O.O.O.�O.('}.c.oon.::,- ')W. .,..{. Ol""Or-. C<'"IO ('I 0.80008
•

� '!.oico .••• I.�' floII "'�"'t�.etlOO. C.;).O.O.OO'. ..o.t)••$:. tl.oeo.Q-.�.O.D.';.�.O ."'.n.:,.l• .)• ...- _ • .;• .:-O .�. , ( II II ,. • O..,.� o "'" .'- � �• .Moai�g����i��������i����i�g&.�����g���.o���.n���•..:�..._�••�-...:

Jornal de Gaspar não vai dar cobertura 7; politica des

provida de boa fé, posta em prátãca por ímasuros. Sabe-se

que poilWeamenfe a Aren.a teria eondíções de vencer o plei
to de novembro vindouro. com os nomes de Valmor Bedus

chi, Samí Donald da Silva, Dagoberto Ounther, Sérgio
Bornhausen, Tarcisio Desehamps, desde que aja com pro ...

pôsítos elevados. Jornal de Gaspar quer contribuir para que
a escolha dos melhores, para o executivo ou. para o Iegísla
tivo, deste ou daquele partido) resuíse em progresso para o

WIunic'h)io que aeravessar fase bastante difícil, pelo desen
tendãmento de representantes daqueles poderes.

do que puzesse em fisco a se

gurança do sr , Governador.
Houve apenas o calor da re

cepção ao Governador e Co
rnãtiva, todos confraternízan
do e paraberrisando o Gover
no do Estado, inclusive Pre
feito e vice-prefeito de Gas
par, pelo asfalto da RC'�')via
Ivo Silveira, A informacão
levada ao conhecimento

�

do
Delegado de Policia era falsa
e demonstrou ser ptejudicial
a Gaspar, porque apesar de

prefsito e Governador pertêl1
cerem a partiçlos adversários
ambos reconhecem que aci
ma de partidos está a com.u
nidade. Quem está a fl'en�
de partido político tem deve
res para com o seu muniCÍ
pio. Deve ter responsabilida
de acima de tudo.

H
truí t sôb

�
cons rulU a pon e so l'e o rio ��
Itajaí e até o momento as au- �:
tOlidades I m,micipais de- I�
monstraram ir..capaddade e ::
desleixo. A atual administra :.
ção, c o n t r á, r i a· ao g;

referi�o vereador, poderia e�;
deverla mudar a .geooTafia *:1
d

b b .,

aquele bairro. Vamos dar 3 �
margem €s.qu�rda, f!lém do�;
esgotos, melO fIO e muitas Do- �;
res. ':�

MARGEM ESQUERDA
A Margem esquerda, mes

mp com o vereador Antonio
Dionisio SabeI, tem sido rele·

gada, ao esquedmento. Bair
ro sem água, apesar de sêrvir
ao bombeamento dela à
cidade, suas ruas não dis·

põem de calçadas, esgotos,
meio fio ou de um outro re

quisito que .valha menção
em termos de urbanismo. Afi
na.!, há mais de vinte anos �e

� ,.,.'" "\I"' � n .....,....,_� _ '"'
�__ .-.._ �"""_"""_AGORA LElIA UNI CONSElLH0 DE UMA DONA 'DE CASA QUE ENTENDE DAS COISAS;

"Não adian.ta pI·ocmar,
Ime1!t0I� que CAFÉ BEDUSCHI,
voce nao vai encontrar.

� .......

BeCafê C·
Rua: Augusto Beduschi 59 - GASPAR-SC,

.
'"'

... ,.
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Meditação,
C. Cristo cura todos os doen

tes que se encontram em seu

caminho e nunca se cansa de

pregar a Boa-nova da salva

ção a todos os povos.
S. O Senhor esteja convos

co!
T. lEIle está no meio de nós.
- Leitura do Evangelho de

Jesus Cristo narrado por
.Marcos (Me 1,29-39).

Quando Jesus saiu da sina

goga de Cafarnaum, foi com
Tiago e João à casa de Si
mão e André. A sogra de Si
mão estava de cama, com fe

bre, e logo lhe falaram dela.

Jesus, aproximando-se, tornou
a peja mão e a fez se levan-

tar. A febre
I
a deixou, e ela

se pôs a servi-los. MJ anoite
cer, depois do pôr-da-sol, tra
ziam-lhe todos os doentes e,

possessos do demônio, e assim
toda a cidade se apinhou di
an te da casa. E Jesus curou

a muitas pessoas, .que so

f111am de diversas enfermida
des, e expulsou muitos de

mônios; mas não deixav�j os
demônios falarem, porque
sabiam quem ele era. Na
manhã seguinte, levantan
do-se de madrugada, Jesus
saiu e foi para um lugar de
serto ,onde se pôs a rezar.

Mas Simão e os outros que es

tavam com ele foram à sua

procura. Quando o encon

traram, lhe disseram: "Tàdo
mundo está te procurando!"
E Jesus respondeu: "Vamos a

GAZETA DO VALE

r
outro lugar, às aldeias da re

dondeza, para pregar tam
bém lá, pois 'foi para isso que
vim". E andava por toda a

Galiléia, pregando nas sina

gagas e expulsando os de
mônios. - Palavra da Sal'
vacão.
ri'. Glórla ja vós, Senhor!

Oração dos fiéis
S. Confiando em Deus,

que ama seus filhos e que
chama a si todos os que estão
cansados e afl�itos, digamos
com fp.:

_

T. Senhor, escutai arnossa
prece.

1 - Para que a, Igreja aco

lha com amor os que erram e

se desviam do caminho da sal
vaçãe, rezemos ao Senhor:

2 - Para que em .sua bon
dade vele sobre os que se a-

leI E

Domingo, 22-02-1976

cham doentes, velhos, desa

brigados e margínalízados,
rezemos ao Senhor:

3 - Para que os jovens en

centrem compreensão na 80-

Clledade, e os velhos não 'se sín

tam rejeitados, rezemos ao

Senhor:

4 - Para que todos nós

possamos sentir sempre no

coração .ai presença de Deus,
rezemos ao Senhor:

5 - Intenções da COIDUIIÍ
dade.
S. Senhor, a vós dirigimos:

nossos pedidos na certeza de
sermos a tendidos. Isso para
que possamos proclamar a

vossa glória e alcançar a vida
eterna. Por N. S. J. C.
T. Amem.

,10 DE JANEIR-O:

•

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

ARROZ MOABAR •

.

rua Henrique Lage, 2270 fone 33-0635 e 33-2574 -
- Criciuma se .

•

S rmerc ar&ieri
venda a varejo \ .

C I·mst Ca
D

Ltda.re I ense

•

C'
c

e ardino-
FABRIOANTES Ele XADREZ "IZA"

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

GA�SPAR - Santa Catarina

. Beneficiando sOja para
o Brasil inteirO'AG! o INDUSTRIAL S. A.

Rodovia Jorge Lacerda Gaspar - se

•
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GAZETA DO VALE

GAZETA SOCIAL
Prefeitura, além de amigos.
O motivo do acontecimento
foi a despedida do Sr. Nadi
nha da chefia do executivo
municipal, uma vez que re
assume a ddreção do municí
pio, Osvaldo S:chneider.

�

FUTURO MÉDICO A CA MINHO DE PELOTAS

Viajará no início de março próximo para Pelotas - R.
G. S., o nosso' presado amigo Max Eloi da Silva, filho de' Elf)i
Porcino da Silva e, Olga Schramm da SiJlva, p'z.'I1a cur-sar
Medicina na Faculdade Católica de Pelotas.

A Gazeta deseja a ele votos de felicid!rldes na futura
carreira.

PASSARAM NO VESTI BULAR

gasaprens€ filho de Dagober
to e Inge Iore Günther, tam
bém passou nas diificeis pro
v.as do vestibular, em Floria
nópolis. Curt cursará odon-

"

tologia na Federal.
Os nossos queridos amigos

Ana e Curt, parabens e que
muito breve sejam profissio
nais competentes' em suas

carreiras.

Iniciaram-se segunda-feira próxima passada, dia 16 do
corrente, as aulas no colégio Franciscano Santo .Antonío. A
moçada gasparen e que fá estuda iniciou assim o período
escolar para este ano de 1976. A eles desejamos os melhores
votos de disposicão e êxito.

A turma de Gaspar que fez um cruzeiro pelas terras da

América do Sul, já está; com saudades. do frio, do gelo que lá

desfrutaram.

leão - Cetina_1.---""_'"

I

DEZ BONS PRECEITOS
1 _ Domine a Iíngua. Diga sempre menos do que pen�a.

Cultive uma voz baixa e suave. O mede de falar nn-

pressiona mads do que 'e p:ensa.
• _

2 _ Pense antes de fazer uma promessa e depots nao a

quebre, nem dê importância ao quanto lhe custa cum-
- prí-Ia. .

3 _ Nunca deixe passai' uma oportunidade para fllzer �a
coisa meiga e animadora a uma pessoa ou a respe.Ito
dela.

4 - Tenha interesse nos outl'OS. - em SU1� ocupações, se

bem-estar, seus lares e famílâares . Seja alegre com os

que riem e lamente com os que chorem, Aja de tal ma
neira que as pessoas, a quem encontrar, sintam que
você lhes dispensa atenção e lhes dá ímportâncía .

5 - Seja alegre. Conserve para cima os cantos da boca.
Esconda suas dores, desapontamento e inquietações
sob um sorrtso . Ria das píadas boas e 8iprenda a con

tá-Ias.
6 - Conserve a mente aberta para todas as questões de dis

cussão. Investigue mas não argumente. É próprio das
grandes mentalidades díscordar, e ainda conservar a

.
amizade do seu oponente.

7 _:_ Deixe as suas virtudes; se as tiver, falarem por si mes
mas, e ir.ecuse-se a falar das taltes e fraquezas dos ou

tros. Condene os murmúrios. Falda uma regra de fa
Iar só coisas boas dos outros.

8 - Tenha cuidado com o sentimento dos outros. Grace

jos e críticas não valem a pena e, frequentemente, ma
goam quando menos se espera.

9 - Não faça questão das observações más a seu respeito.
Viva de modo que nínguem as acredite.

10 - Não seja excessivamente zeloso de seus dilreitos. Tra
balhe, tenha paciência conserve- e calmo, esqueça-se
de si mesmo, receberá a recompensá.

�

Extr. do "Brado de Guerra",

CARNEIRADA .

Quarta-feira, dia 18, acon
teceu no galpão de proprieda
de do Sr. Amo Schmitt, uma
carneirada oferecida pelo Sr.
Prefeito em exercício, Bernar
do Leonardo Spengler, aos

funcionários e operários da

Ana Maria Deschamps é
mais uma Gasparense dando
provas que vestibular não é.
bicho-de-sete-cabeças, mes

mo em Florianópolis. Ana é
filha de Luiz e Nívia Des

champs e prestou vestibular

naquela cidade, para cursar a
Faculdade de Bioquímica, na
FederaJ.;.
- Curt Rudolf Günther,

COLÉGIO

AINDA A VIAGEM

LEMBRETE
lembrando quem quei

ra fazer VOGA, o profes
sor Cesar depois que re-

FESTA
Dra. Hercília . promotora pública, desta comarca e seu

esposo receberam em sua residência, no último sábado, a
migos para um encontro "musical" recordando a velha
guarda. De parabéns, o Dr. Nardim estava eufórico com a

instalação de seu novo escrltório no Edifício Mauá, em
Blumenau.

gre�sar da Bahia (Salva
dOlr), no mês de março,
recomeçará suas práti·
caso

IE F
O �NDEREÇO CERTO PARA SUA MELHOR COMPRA

I
. I Su ermerca OS FUETZ REITER r

..

os aoeCI

CasasHUDDE
elh p d

-

ar

SFI
Rua 15 de novembro, 518 - fone 22-4591 - BLUMENAU - SC
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ARlES

21.3 a 20:4

----------------------�----------------�-----

.;,

- ama proposta, eis o principal destaqU"é
da semana que se inicia. Ela será vantajosa
e você vai aceitá-la prontamente. Mas veja
que tudo esteja de acordo com seus princi
pias e seu modo de pensar e agir.

_.
A semana poderá ser excelente, mas se

você tiver paciência e boa vontade com as

pessoas que lhe cercam, tudo transcorrerá
em paz. Ponha seu espírito de liderança pa
ra funcionar e veja os bons resultados. �

--

TOURO

21.4 a 20.5

Talvez que alguns compromissos venham
a ser adiados no decorrrer do período. Espe
cialmente aqueles que exigem decisões mais
importantes. Mas não se aborreça, pois me

lhores dias estão por vir, ,e chegarão em bre
ve:

G1tMEOS

21.5 a 20.6

o período favorece de maneira especial
aos contatos de ordem social e sentimental,'
enquanto que no campo financeiro as ínves
tidas não encontrarão o resultado almejado
Dê especial atenção à sua saúde. o

CANCER

211.'6 a 221.'

Os problemas de lar e de Iamilia estão
a merecer maior atenção de sua parte. Sua

situação financeira permanece ínalserada,
por enquanto, mas melhorará no fim do pe
ríodo. Mas continue insistindo .,(Você vencerá.

LEÃO

23.7 a 21.8

Semana excelente para as atividades ar
tístícas e criativas. Procure incentivar-se
nesse sentido. Os resultados virão ,a, curto
prazo. Selecione muito bem suas amizades e

não se deixe levar por promessas vãs.

VffiGEM

22.8 a �2.9

---'---

Temporada muito aconselhavel para
começar tudo de novo. Comece colocando
uma pedra em tudo O> que foi negativo no

passado e parta decidido para sua realízação
pessoal. Não se dei%€ influenciar por falsos
amigos.

Vendem-se Tourinhos

LIBRA

As coisas começam a melhorar gradati
vamente a partir de agora, proporcionando
Jhe um longo período de sucesso, êxito e não
Iljff.nOS surpresas. É claro que seu esforço e

boa vontade devem participar da arrancada.
23.9 a 22.10

SAGiTA,. Pl(\
Cu'ldadol Respeite o velho ditado: "Ri

melhor quem ri por ultimo". Pense muito
bem antes de agir. Faça tudo muito direiti
nho e verá que a vitória final será Inteira
mente sua. Bom período para viagens.'

A semana promete surpreaas notada
mente no campo profíssíonal . Os assuntos
lligados a documentos terão fácil andamen
to e solução. Ambiente familiar favorável.
Faça investimentos que os Iueros serão cer
tos.

ESCORF� A..O

23.10 a 22_11

23.11 a 20,.12

CAPRICORN10

21.12 à Zõ.lll

Largue a inibição de lado e mostre aos oUtros do que você é capas. Ponha suas ídéias
em �xec�ç� e realize tudo o que sua Imagí
na�ao crratíva produzir. Nesta semana o
êxito 111€ sorrirá em todos os sentidos.

PEIXES

Tourinho de 1 a 2 anos, de raça Nelore. Tratar e/ Na-
gib Barbieri - Bateias - Barracão. o

GASPARENSE

Busque o seu na

INSTALADORA HASPARENSE
Rua Aristiliano Ramos - pertinho da

Prefeitura, em GASPAR.

A MAIS OOMPLETA EM
EI.Ml'RO D0MÉSTICOS FOGÕES DAS MELHORES

MARiCAS, PELOS PRBCOS MAIS
COiNVIDATIVOS.

AQUARlO

20.02 a -21U

'E1vite discussões e não se intrometa em
as�u!1t()S de vizinhos para nã ase abcrrecer.
O per'cdo exige certos cuidados em todos os

I
sentares dê atividades, inclusive nos conta-
tos socia's.

.

----------------------------------------------�--------------------------'
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A semana gasparense foi bastante movimentada. Acon
tecimer.tos dos mais diversos marcaram a passagem dos úl
timos sete dias, devendo se salientar entre eles a visita,
muito importante diga-se a bem da verdade, feita pe.o GD
vernadcr Konder Re.s na última segunda tera quando foi
determinado o início dos trabalhos de asfaltamento da RD
dovia Ivo Si·!veira, obra há muito templ..� sonhada não só pe
les gasparenses e brusquenses, mas pe OS catarínense, de
um modo geral. Paralelamente a este fato tivemos o rápdo
desenrolar da emocionante novela Nardtnho-Hércules ao

que tudo indica, ainda não terminada, ou nem começada,
quem sabe,

TROCA DE PREFEITO
Ná quinta feira houve a' so

lene transmissão de posse do

více-preeítto Bernardo Spen
gler ao titular sr, Osvaldo
Schneider , Na oca ião o sr.

Spengler prestou rapidamen
te contas do que tol feito du
rante os trinta dias que este
ve à testa do munlcipio. (E
o homem fez algumc. coisa,
podem e'rer).

o PENSAMENTO ...... ,1) SANY
O Sany está num.n sinuca danada. Não sabe se faz cam

panha enaltecendo o reaparecimento do Tupi ou desmere
cenda a adimnistração municipal, Quer um conselho tio

Sany: Vai COlJ'l o Tupi, essa é a quente.
,

PEGARAM O ROIGÉRIO
.... Não cabeu a notícta na página Social e pediram pro
Dango dívulgá-Ia. Não havia necessidade de pedir pra di

vulgarmos, de qualquer maneira díriamos que o Rogério
José Olinger, omrador na rua 7 de setembro n . 50 em G3S

par, finho do senhor Nelson Oldnger e dona Olga, no último

domingo dia 15 e1'l1 Barracão colocou aliança em sua mão
direita e automaticamente na mão direita de sua noiva Ma
ria Valtrudes Censi, filha de Ernesto Censl e Margarida Cen
si. Que a Ielicãdade seja uma constante em vossas vidas, , .

Olha aí, quem foi que disse que no Barracão só davam tiro.
Tem amor também, e como tem, Afinal de contas o Bar
racão contínua crescendo a olhos, vistos e não vai parar.

AUT'(lDROMO LINHAS
CIRCULO
Acreditamos que a :;'-ndus

tria de Linhas Circulo seja a

mais prejudicada. na louca
correria que promove a gran
de maíoria 10s automóveis
que utilizam à Rua Nereu
Ramos oriundos de Blume
nau. O abuso por parte dos
motoristas que passam por
Gaspar é algo que merece a

maior das atencões por par
te das autoridades competen-

tes. A par disso comenta-se

que a municipalidade estaria

empenhada na pintura e si

nalização da referida vvia pú
blica, na tentativa de coibir o
constante abuso,
Em principio ali seria colo

cada uma sinalizacão de du
pla fai ra amarela proibindo
asím a ultrapassagem naque
le local.
Obs.: A utilizacão do título

Autódromo é apenas para si
tuar o leitor,

F EN1'ÃO O INGO SE' APAVOROU
E então o Ingo (da TextUl se apavorou e exclamou: -

'ÜI quê? força policial para a reunião com o governa1or, por
que hein LeI eco:> , , ,

- A ética me impede de responder, afil'nou Leleco,

BOM DE BOLA .

A.lguns afirmam que o moço é bom de bola, talvez seja
mesmo, mas a verdade é que a máscara se apoderou dele de

uma maneira tal. Recentemente cont3m por aí ele teria re

cebido uma pr9posta para treinar no Palmeiras de Blume

Dau, a qual recusou solenemente. Recorde-se outrora e'e.iá
recusou um convite para treinar no Grêmio de Porb Ale-

gre. 'Vbu d'lzer �Ó as iniciais dele: Suca. •

ARNOLDO K'Ri\USS
Esta aconteceu quando o Nardinho ainda esta a na P c

feitura: Ele chegou no Alvorada e foi procurando um lugar
para sentar, e então logo logo o Arnoldo o convidou pa...
sentar ao seu lado,

-- A i a turma caiu em cima do Krauss: -- O que é i S0

companheiro, primeiro malha o Pretettc a vontade. depois
quer que ele sente ao seu lado? ••

-E o Arnoldo falou: -- calma ai gente, eu critico o

prefeito municipal, não o Nardinho, afinal ele sempre �oi
meu amigo, E tudo ficou bem,

E
mANGo.)

'IURBINA PROMOVE CVRSO
Estaria empenhada a r;':re

teria da 1\IIetalurgica Turbí
na de Grspar, através de S�:lS

díretuces Ehart Kupas e E
rich Lubkc, no sentido de

promover junto ans seus fun
cínnáries c colaboradores d -

retas um ('UI'SO de R:!Ja�(;2-

oxmus GASPAR ITAlAI
Comenta-se que a carteira

agricola do Banco do Brasil
de Gaspar não estada em seu

Humanas que estaria sendo ,

realízado pelo Senae, djri�do
de Bluern nau, que segue
s..;. hemos é uma escola dot.ad��
dr-s maio moderno recursos

o de um eficiente corpo de
p-okssores, orientados pela
dínamica admínístraçãc do
Dr, lJoucir Galiai i.

pleno funcionamento dad '!IS

preeária condições de ligação
de mibus Itajai- Gaspar, É •

1amentável

A VOLTA DO PACA
De volta à cadeira de titt lar do Executivo Ga paren- e,

Osvaldo Scneider teve logo uma decepção. Uma êas p-i
meiras correspondêneías que recebeu foi d::. Câmara de "e
readores informando que c Pl'OjC o de Lei para aqui -liç.:o
de máquinas fora rejeitado. E o Paca falou: "Quer d:Z'f
que a Câmara quer bronca com o Executivo? lI: uma pen__
eu não quería essa bríga, pois eh E' prejudicada pa a toda a
comunidade, já bastante prejudieada, cem a falta de m -

quinário adequado para reaíízaçâo de novas obras.
Paca reassumiu às 9 horas do dia 19, cportunídade e a

que prometeu algumas realizações novidades no Inal de
seu mandato.

anfãtriâo. É isso aí, vai os a

fiando as f eas por que est
ano vamo ter muitas out '

a+inal de contas enquantn -

tive am abe tas as Inscríeê a

par' c pree ehimen o das�va
gas à Clta:HU atura Ie Pref l·
to tD:io pude acontecer.

NORIVAL CORDEIRO
O Vavá, que algun cha

mam de Norival Cordeiro na

última quinta feira }JIomD
veu no AlvOl'ada uma ehur
rascada regada a chop. Di
verses amigos estiveram pre
senets .atendendo convite do

UMA ii ISCALlZAÇÃO
Pl."RFEITA

Com apenas 14 dias d
trabalho de intensa fiscaliza
ção no transito em Gaspar, o
Guarda de Transito contrata
do pela Prefeitura MunicipaJ
cer.seguiu arrecadar em mul
tas que reverterão para os

cofres municipai'" R jn<p�r·
tancia aproxima� e 1 atro
.mil cruzeiros. D :�Jis de ta
é sério pensamento do Execu
tivo gasparense colo:!af a

nessa Guarda de Trans!to em

franco funcíonamen ·0 e acá
ma Ce tudo rranstormar Gas
par a! bem r.um j::;.'azivcl
murrícip'o turi tíco uma .... ez

que a arande maioria dos tu
ris a que percorrem osI'
pais atrace�sa nos a cidade c
por ':a'ta de atrati 0- aqci
não e digl1 m a pa ..;:ar ne i

par tol11.3I' um ca_ezi..nho_
�ev gal' a gente che&a .á. pre
CJsarnos fazer com que tu.
l:sta se interessa Inais
nossa cidade. pois tem mUl.
t� a oferecE'l'_

Al\'lIGO NA PRf\ÇA VALE 1\u IS Dt
BOoLSOI

Não fos e aquel moco mn b m m liO'() e to..::lo -
.

,> u allll-
go e tel'lamo uma ou dua� clitica" a reoi traI' ell'l l' ,-

t t d t·
h • C a .1

ao COlll�lOl' amen o o mo on a d nibu 11., 1,14 I Ia
..

xa ptl'á lá, A peilido,
' • ('1-
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Nar�in�o �esa�ala:, falta ética no rresi�ente �a ARfNa �e Gaspar
pOF um elemento reconheci

daménte sem mérito poliüco
�Idminist;rativo algum, capaz

apenas de g'el'ar desarmonia
e intranqwilidade Dão só no

seio do seu partido, mas na

própria co1etiv_idade,
Nardinho afirmoR ainda à

Gazeta (10 Vale, que em re

centes contatos mantidos com

alguns elementos da Arena,
estes também maaufestaram
se contra as últimas atitudes
do atual presidente que se

gundo eles desde que entrou
só vem cometendo desatínas.

começando pela frustrada
tentativa de Inauguração da

ponte Fernando Duchene e

agora esta tentativa de aras
tar cada vez mais o executi
vo gaspaeense do executivo
IEstadual,

No entendimento do sr,

'Bernardo Spengíer a melhor

solução para Gaspar seria a

. pronta substituição do atual
presidente do Díretérío Mu

nicípal da Arena,
Mas isto não é conosco, mas
com a A).'eu.a, se ela pretende
sornar votos,

mente a pessoa do Prefeito,
quando da recente visita fei
ta pelo govern ardor Klonder
Reis a Gaspar, oportunidade
da assinatura do tmportanse
contrato de inicio das obras
de asfaltamento da rodovia
ãvo Silveira. No. entendimen
to do então Prefeito, o presi
dente da Arena deveria tê-lo

procurado no gabinete ou on

de quer que fosse, uma vez

que as portas do Y'ibinetc es

tiveram sempre abertas ao

mente com a maneira pouco
diálogo franco com todos mas
assim não fez. o presidente da
A ena, preferindo agir de
uma maneira mesquinha e

vil.
Lamentou Bernardo Spen

gler, que um partido da eu

vxergadura da Atena, qu.e
conta em Gaspar cem elemen
tos de real valor, como é o

caso de Valmor Beduschi,
com quem está habituado a

conviver adimnistrativa'D1en
te na Diretonia do Alvorada,
Fiba, Oscar Sohmith, Arno
Knut, além de muítos outros.
tenha o seu destino 'regido

presidente local do Dlretúrín
da Arena, sr, Hércules (los
Santos, Como Prefeito de Gas
par em exercício, Nardinho
considerou as últimas atitu
des de Hércules dos Santos
uma afronta, desaeato e des
caso, quando o mesmo che
gou ao cnmulo de re uisitar
força políelal visando única-

Em entrevista concedida a

este [ornal, alguns dias antes

de entregar a chefia do execu

tivo gasparense ao S1', Osval
do Schneider, o prefeito em

exercício sr, Bernardo LeG

nardo Spengfer manifestou e

seu profundo descontenta
mento com a lnI,ln.eira !JOUC3
ética d'e agir, segundo ele, do

de, Gaspar poderá
o mandato de

Prefe'i
exti ção

requerer
vereador

Ocorrido e comprovado o ato ou fato extlntivo, o Pre
sidente da Carnara, na primeira sessão, comunicará ao ple
nário e fará constar da ata a declaracão de extinção do
mandato e convocará imediatamente ó respectivo suplen
te,

Se o Presidente da Câmara omitir-se nas providências
do paragrafo anterior, o suplente de vereador ou o Prefei
to Municipal poderá requerer ,élJ declaração de extinção do
mandato por via judicial, e se procedente, o juiz condenará
o Presidente om.isso nas eustas do processo e honegáríos
de advogado que fixará de plano, importando a decisão ju
dicial na destituição automática do cargo da Mesa e no

impedimento para nova 'investidura durante toda a. legis
latura. Esta matéria consta do decreto lei n . 201, de "

27,02,1967 que dispõe sobre a responsahilddade dos pre-
feitos e vereadores.

.

- A Camara poderá cassar o mandato do vereador

quando:
I -'- Utilizar-se do mandato para a pratica de atos de

Icorrupção ou'de improbidade administrativa.
II _ FUxar resídencía fora do Município;
TIl _. Proceder de modo Incompatível com a dignidade

da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.
A atitude desrespeitosa, contrária a decência, do ve

reador de Barracão, trouxe sérios e graves danos ao Muni

cípio,' à Câmara Muni-cipal, pelo escandalo provocado. A

gravidade da ação, dêsse inepto para as funções púbtlcas,
está enquadrada no item III do, artigo 7°, da referida lei.

A omissão do Presidente da Carnara de Vereadores 0-

brigará o Prefeito Municíal de Gaspar a requerer a extin
ção do mandato do Vereador por via j'l1diJclia.1l..A
extinção do mandato do referido vereador tndepende de

defiberação do Plenário e se tornará efetiva desde a decla

Ilação de fato ou ato extintivo pelo Presidente e sua inser

ção em ata.
:�==�===:=:========�==�================::----�

Pr�cuDada com a
. D�sde que se inst:;J�u em Gaspar tem se preocupado

�� V:laçao Verde Vale, unica Empresa de Transportes Cc»le
tívos de nosso municípíe, motivo inclusive de júbilo para os

gasparenses, em tentar solucíenar da melhor maneira pos
sível e. o que é mais importante dentro do menor espaco
de tempo possivel todos os problemas sob sua alcada, Em
recente contatos com a Diretoria da Empresa ficámos sa
Bendo de reclamações formulada por alguns moradores da

]�c�Udade de Belchior, manifestaram os mesmos, profun
do interesse em que a Empresa doravante fizesse normal
mente o transporte de Operários de Belchior a Blumenau
que segundo eles está sendo feito de maneira precária po�
uma outra empresa, de transportes coletívos.

lFica desta maneira demonstrada a importância da
Viação Verde Vale para o desenvolvimento do município de
Gaspar e do Vale do ItaJaÍ!,

Paralelamente a isso afirma a Diretoria da Verde Va
le, que aceita toda e qualquer eventual ,,'ltic.ai ou reclamar

.

ção ev�ntualmente formulada contra a mesma) pais toda

e�a será encarada de mo.do construtivo, pois somente as
s.m a �pre.salsa e&t�.Tá atingindo 'os reaís objetivos a que
se propos desde sua instalação no municípío de Gaspar.

Conti Verde Vale
Agropecuária ltda.
Zelando. permanentemente para maior produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho,

DistQbuidor _exclusivo para c Vale do Itajaí, de OON-
TIDMSIL, RAçoE'S E CONCENTRADOS,

.

Pl'OCUTe Conti Verde Vale Agropecuária Ltda. _ Rua
-

Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu

be 25 de Julho) _ BLUMENAU-SC,

���� df<.��fn�da:'en��[j�{f��foca]6za·1da à margem da Estrada Limoeiro, entre a Rodovia Ivo. Sil
veira e Antonio Heil. Barre especial para Olaria, cu destí- Inado à pastagem. Tratar em Blumenau c/Benicío, pelo
fone: 22-1457 ou .a rua Itajal, 1691,

RB'IEAIRIAOi. B
TIJOJ..lOS REFRATARIOS, ESPECIAIS PARA FOGO, A l\'lA'IOR· RES'EiRVA DE .LV.lAlTÉRLt\. PRIl\'lA. nA REGlÃO.

Barracão _ GaspaJJ:' - se
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