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'MILHÕES PARA OS MUNICI lOS

ID S PELA. ÚlliMA ENCHENTE
'Estão sendo ultimados em Brasília, os trabalhos em

temo da liberacão de verba de aproxirnademente 31 mi

bhôes de cruzeiros, paira atender os pteju:zos causados, pela
última enchente que assolou o Vale elo Itajaí.

A expo leão de motivos referente ao assunto, egun�o
informações do próprio governador do Estado, Konder Reis

já "C encontra em poder do Presidente da República, que
atendendo sugestão do Ministro Mauricio Rangel �is de

verá determânal' que o au..xilio recIClaI a Santa Cataíl'1na se

processe da seguinte forma: 1�� milhões p 41'a serem utrli
zados na reconstrução do sistema viário: 867 mil para re

cuperação de obras públicas estaduais e 19 milhões desti
nados a recuperar obras de mfra-estrutura nos munieipíos
(!ltingidcs,

Vãte ressaltar que o plano de Aplicação do apoio finan
ceíro federal elaborado pelo governo (lo Estado de Santa
Catarina, foi encaminhado ao Governo Federal em data de
18 de dezembro de 1975,

CONSEQUíi:NCIlAS
A negativa do prefeito munícipal de

Gaspar no atendimento a dete-rminada
1 eivindlcaeâo gerou uma p quena contro-

. ,

véi ia na Câmara Municil]al de Gaspar,
qu acusou c Executlvo gasparense de ser

dotado de um profundo espírito de vin

gança. - Leia 'o Informativo da Câmara

Municipal de GaSipI;{,l', na página 6,

A Escola do Senac de Blu

menau, Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial já
está com as inscrições aber
tas, para quem, quiser 'fre
quentar quaisquer um dos
cursos de datdlografia;" SeI'"

viços Gerais de Escl'i!tól'h,
Ccrrespondência Comercial
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• • N

IDSCnçOes
e Cálculos Comerciais, Os re

íerídos Cursos funcionem nos

horários vespertino e notur
no, Inêormaçóes podem ser

obtidas na Avenida Bmsi),
bairro de Ponta Aguda em

Blumenau ou. pelo fone
22.00 :75. •

DE BRUSQUE
Na próxima quarta-feira

em Gaspar, na quadra de fu
tebol de salão da Prefeitura
deverá acontecer duas im
portantes disputas entre
duas equipes representativas
da Prefeitura de Brusque e

duas de Gaspar, sendo que o

primeiro jogo será realizado
entre os funcionários casa

dos, de Gaspar contra os de

Brusque e no segundo jogo
será a vez dos solteiros de ca

da Prefeitura, Vale a pena
assistir.

ne-aativa'
E�iste em cada ckladãe gasparense o desejo de melho

rar a imagem de seu município, O primeiro passo nesse
sentido poderá ser dado, pelos partio'os polí tlcos, na seleção
de candidatos aos postos eletivos,

Embora a batalha de novembro próximo, deva ser

travada, em torno do executivo, recairá nos candidatos ao

legislativo, a responsabtíídade de restabetecerem o presti
gio do município, que sofre as consequências de uma série
d.e distorções de ordem politica.

- Primeiro, foram as rejeições das contas da Admmts
tração Municipal, cujo voto da bancada arenista colocou
G executivo em desagradável posição, prejudiciais ,à contí
nuidade administrativa,

- Rejeição de parte da Camara, de projetos de inte
resse da comunídade, atravancando o progresso do muni

eípío ,

- Pal,ticipação de políticos, em epísódíes negativos à

imagem do poder legislativo.
- Como se não bastasse o quadro negativo, a visita do

Governador a Gaspar, apesar da recepção, despertou ciu
mes p0Uticos que culminaram em grossa mentira, que me

receu repuüsa púbüca .

_ IE'sses episódios são prejudiciais a evolução do mu-

nicípio,
É tempo de mudar.

Volmor e EdmundofB
Uma dupla capaz de me

lhor receptividade, na cit'b.de
e no interior, poderá surgir,
€omposta de dois ilustres fi·
lhos desta terra, Seriam os

UI'&. 'Va\m�l. \\��\\'S.�,,\. �, \t�.
mundo Santos FO.

Dificilmente ambos iriam
aceitar, mas ao registrarmos,
queremos apenas demonstrar
que a Arenal possue reservas

eleitotais, capazes de suees

��.

GI ueo ura
'IN�morada palestra com o 51', prefeito municipal, man

teve na últdma sexta-feira, o dr, Glauco Bednschí, diretor
d'al FURB, Na oporturridade, o ilustre professor estava a

companhado de seu. clrlega Aloh' Spengler . Nada tran pi
rou quanto ao mo'tivo dêsse encontro, entre êsses destaca
dos gasparenses que exercem funções de relevo. dentro e fo
ra do município.

Novo juiz em Gaspar
Assumiu as f'uncões fie títular do Forum d a Comarca

de Gaspar, o meritíssimo Juiz, dr, Eleazar do Nascimento,
Oriundo da Comarca de Pomercde, o magistrado já mante
ve em Gaspar, váríos contatos, em demonstração inequívo
ca de seu interesse pela corrmnidade, da qual fará parte. O
semanário a Gazeta do Vale, registra o acontecimento, ex
terr.ando os votos de boas vindas.

Parobens Dr: Mauricio, Dr.
João, Dr. Glauco e 5. Schramm
lião foram em vão 0S sa

crifícios até então despreen
didos por estes homens que
dignificam nosso munícipio.
A construção da terceira ala

do Hospital Nossa Sra. do Per
pétuo Socorro, de Gaspar já
é uma realâdade , 'E_\ o mérito
é todo deles, - Leia na pág, 8

•

ARENA de Blumenau POI leleco
Grupo minoritário gasparense estarta desgostoso com 0&

h:abalhos do, S1', L�leco à fr�nte da Delegacia de Polícia,
promovendo U�cl�slve movimento corrbrárm aos in
teresses da propria comunidade, Elementos da Arena de

G�spar e de Blfumena� já estariam gestionando junto à es

f�l� estadual no sentido de acomodar as coisas. - Leia na
pagina 5.

,
.
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SIVALDO
RlEPRESE'NTAÇÕES E DECORAÇÕES

Paviflex, Carpet, Divisórias,
Lambris, Forros, Papéis de Paredes,

Mão de obra especializada {I

Rua José Honorato Müller, 14!j - Telefone 32-2155

Com Aldo Pereira - Gaspar-SC

•

OONSlJLTE

R z c
Rua José Beduschi, 273 - Fone 32-22-70 - Gaspar ·�C

Agência de investigações comerciais e particulares, a

ceita serviços. Escreva para Cx. Postal, fl3\50 - Blumenau -

c/Curt e Casimiro. Sigilo absoluto.

Cominhos &
r
r-

Há várias reclamações de

particulares e empresas, prin
cípalmente de ônibus, sobre
o péssimo estado das estra
das municipais, Estradas de

grande importância para o

munícípíe de Gaspar,' Bar

Tacão, óleo Grande até Ilho

ta, estão a merecer de parte
das duas prefeituras melhor
atencão . A, estrada de óleo
Grande, além de ser utiliza-
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Descaminhos
da por empresas de ônibus,
no transporte de operários e

demais usuários é uma via
de grande importância eco

nômíca. Ao longo da refe
rida estrada há pastagens,
produção de aipim, arroz, 0-

lárías, além de outras atlví
dades econôm'cas que se vê
em prejudicadas. Ilhota e

Gaspar tem condições de a

tendimento, portanto o re

laxamento não pôde conti
nuar. Enquanto isso, verea

dores da Arena, falam em sa
la vazia, relegando para se

gundo plano assunto de in
teresse da coletividade ao

invés de cobrarem do pre
feito obras administrativas.

Destaques do Executivo
INDWA'ÇÃO .DUVIDOSA "

o Executivo gasparense, na última semana, recebeu da
Câmara de Vereadores de Gaspar, a indicação. de n? 03/76
assinada pelo vereador Alfonso 'I'hehrs no sentido de prace
der a macadamâzação em uma prcpeiedade de cairát�l" par
tieular na localidade de Belchior Em atendimento a refe
rida Indicaeãa o Prefeito Municipal oficiou 211 Câmara de
Vereadores

•

com os seguintes termos: "Em referência ofi
cio n" 05/76 c indicacão n" 03/76 desse Legislativo, de au

teria do vereador .ft-Uõnso Theiss, informo V. Sa , que a re

ferida reivindricacão deixa de ser atendida, tendo em vista

principalmente a� recente rejeição pela Câmara de Vc<,'eado

res, do Projeto de. Lei deste Executivo, para aquisição. de

Maquínárío que destinar-se-ia a abertura e conservação das
estradas do município, uma vez que a existente não oferece

condiçôes satisfatórias de utiliZllllÇão, dado aos longos anos

de uso".
- Recorde-se, recentemente a Câmara de Vereadores

de Gaspar rejeitou projeto de Lei que autorízava o poder e
xecutivo a adquirir por licitação maquinário pata melhor
conservar aIS estradas municipais, A Câmara de Vereado
res alegou que 1)01' ser este o último ano de governo do a

tual Prefeito não poderia ser cOld,l'a'Ída uma divida de mcn

ta, esquecendo-se porém que na administração Paulo Veh

muth, máquina foi adquirida em idênticas condições,
Taroto é verdade que a máqnina adquirida no úJithno ano

de governo do mencionado Prefeito foi quase que totalmen
te paga pela atual administração,

Além disso, lembra o sr , prefeito Sclmeidel' que quan
to a alegação da câmara de vereaãotes de que a Prefeitu
ra estaria sem dinheiro, é preciso considerar-se 6 fato da
atual dívida da Prefeitura de Gaspar representar tão 0-

mente W% do orçamento programa do munícíplo, sendo
que ao assumír a cadeira de titular (lo executivo gaspa
rense três anos atrás, as divida do mnnieípio !representava
40% do orçamento.

Faz questão de salientar ainda o chefe do executivo

gasparense, que em relação a indicação proposta pelo ve

reador Alfonso Theíss, no sentido de proceder m Ihora
mentes com macadame em Belchior onde seria construi
do um restaurante turístico, tudo nâõ passa de chalaça.
pois para a Prefeitura o referido Restauranee Turistice não
existe uma vez que nunca existiu um projeto ou qualquer
documento legal que indicasse a construção do mesmo, mo
tivo suficiente para o não atendimento da referida indica
ção dq desavisado veresdor ,

Com relaeão as solicitacões de vereadores, faz questão
de afi:rmai o s�r. Prefeito lVIlinieipaJ, que desde que as mes

mas tenham fundamentas necessariamente serão atendi
das,

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

SABEDORIA D"E ESrIR:\DA

Para amigo urso, um abraço de tamanduá,

...........� ..

� ...... �

tãbl'tca de Esquad'rias e

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

--=.:.--
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�� REVISÃO A PRAÇA Brumenau teria permitido a i:
!: Amplo debate deveria ser promovido pelos interessa- "Barracão é uma Iocalida- construção de uma casa co- �.

dos: principalmente lideranças empresariais, quanto a de pr'evilegtada . Conta �:-m merda} que existe atê hoje, i:
sonegação e distorções de tributos municipais, prejudiciais extensa area destinada à pra cuja permissão foi concedida f�
ao contribuinte e ao. erário, Dêsse diálogo poderiam SU1'- ça pública". Segundo teste- à tituJo precário. A .refertâa ��
gir sugestões de interesse coletivo. Há firmas com, séd� em munhas, desde o primeiro pre praça não pertence 'w parnicu- ::
outros munícipios que concorre� �o� as estabelec�da� feito de Gaspar, sr. Leopoldo lares: é patrbnonío do povo e .�
nesta cidade, com vantagens, pois s:m"Plesmente aqui nao Schrarnm a praça foi marrti- deve ser destinada ao laser e ��
pagam impostos, É preciso rever fichas de lançamento, da ao longo dos anos, por ao embelezamento local. Não r
atuaüzá-las, criar condições internas e externas ao Depar- partículares e autoridades <lu se justificam as consteuções §i
tamento de Rendas Munícipais . O imposto é o preço do Murricâpto. Eím cerna ocasião. ali existentes, exceto uma es- �;
progresso. Todos devem participar. o sr..João dos Santos, pj�efei- cela púbííca. É preciso um il

to já falecido, quiz cercá- ato. de responsnbãlidade de �
Ja para ímprantar ali um autoridade capaz de por fim i�
Centro. ce Educação Frstca. aos demandas de partãculares �
Municipal, m::tls não levou a- que sem títulos de propríeda- �l
vante a idéia por motivos des- de, querem se apossar da ál'eal:
conhecidos. Ao tempo do 'ex- que pertence a coletividade, t�
prefeito, SI'. Pedro Krauss, sob pena de conivência com �
um engenheiro do DER de os desmandos,

.
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Ü
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§i
disse textualmente "Tena31
que João Tendoro chega a de- fI

ec

legado, eu não moro. Montou *:
n.a mula e sumiu, Monteiro' U
Lobato deve ser relembrado. §�

o.

Vale a penai ler o texto sobre l
o.

um homem de consciência, �
princ,\;p.aJ(mel11te quando cer- !!
tos politicos de Gaspal', ho- �*
mens sem grandeza, querem U
sub tituil' o Delegado ·de Po- Blida, IOf um outro qual-�,

�
quer, .. ' a

�I

..

�

� DO CONTRA
.0
c

�§ A Bancada: da Arena falou

�o sem éco, eUI sala vasia, entre
�� quatro paredes, em tom lú

�! gubre, xoquenho pela boca de
�� Celso Huber. Esse extranho
�: espêcime da raca humana es

t� trangula na 'C:imara os mte
;" resses da comunidade, des

t� poja o erário de seus mingua
:: dos recursos, rejeita doação
�: de camínho, vomita parecer
;l desfavoravel à aquisição de

H novas maquinas para! o mu
I'�
��

�i
�: DE TABELA
��
�
r,u
�
""
.'l

�.

rucrpao, demonstrando que
sua politica é de terra arra
salda. Essa bancada sofre
os respingos de lama, pela
participação de um dos seus

membros, em assalto à mão
armada, além de contai' com
a Impopularídade e o despre-
11al'O dêsse vereador que em

fim de mandato persiste no

erro. O resultado de sua' ação
negativa no legislativo vem

se refletãndo no seio da co

munidade. Serviu a licão é
rl_reciso mudar.

�

y
..,
......

PON'.DO DE TAXI
Defronte o Bradesco há um ponto de taxi que poderá

ser removido para rua adjacente, desde que concordem os

referidos protísstonaís. Medida de segurança seriam os

motivos da referida mudança, além da falta de estaciona
mento aos dientes do conceituado estabelecimento. Com

a palavra o sr, Juca um respeitavel e -digno representante
da classe. Depois voltaremos ao assunto.

Desgostoso com os resultados negativos de sua ação
na Camara de Vereadores o sr, Celso Huber teria comen
tado a amigos o �eu desin�eresse em continuar na pounca,

�. pretendendo dedicar-se, ainda êste ano, a implantação de
� uma índústría de pentes, contando com; leis que ajudou a

�i fazer, apresentar e aprovar, O vereador, segundo ainda a
� mesma fonte vai promover ao levantamento das d'sponi
Ü bilidades de matéria prima (?) proceder a um estudo de

�§ mercado, principalmente concorrentes com vistas a via
i� bilidade do referido projeto. De antemão comenta a fonte
�3 de informação: Com tantos cabeludos n� cidade a 'l.dus
� tria de pentes, vai ser um quebra" galho", Esse empreend'�! Ir�ento contana com a lei de incentivos f}scais e econômi
� cos, pois não há similar no Município, Para o bom nten

dedor meta palJavl'a basta, concluiu o informante, . ,

;JOÃO TEODORO

Personagem de Monteiro
Lobato, foi nomeado delega
do de Itaoca, mas não ehe

gou a assumir, justamente
porque sua cidade estava se

acabando. João Teodol'o justi-
'

ficava sua ,altitude: "ltaoca
nã.o tem conserto .ou a1'l'anj.o
pc:ss.�vel". - Sempre do contra
,até mesmo \)0'1' ter sido no

mea,(lo Dellegadol de Polic,�a

L
TIJOLOS REFRATARIOS, E'SPECIAIS PARA FOGO, A MAIOR ItES'ElRVA DE MATÉRIA PRIl\'lA [;._\ REGIÃO.

,

Barracão - Gaspar - se

..._1
����������...,... ... IIAo?'.·.��""''''"",,,,,,,,,�ft�Wv��.%:J''

AGOiRIA LElIA UM CONSELJltl DE UMA DONA nE CASA QUE ENTENDE DIAS COISAS:

"Não adianta pl'ocul'al'�
melhor que CAFÉ BEDUSCm,
v:ocê não vai encontrar.

Cafê Bed se
Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-Se.
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MEDITAÇÃO

____ --��------------------�--------------�--I

,

"Está próxínm o reino de

Deus, Fazei penitência e

crede na Boa-nova" (Me
1,15).

Chegou a hora da verdade
Um dia ou outro tinha que

acontecer que Ci;;i�to viesse
cobrar da gente um preço
justo para se entrar no seu

reino: a conversão.
O tempo do Natal já vai

longe; passou a época da a

doração dos Magos; Jesus já
depôs as aparências de crian-

. ça... Sim, passou o tempo da
poesia e da ternura.

Chegou a hora "h", a hora

ern que é preciso fazer peni
tência, converter-se e crer na

verdade transformadora do

Evangelho.
É tempo de falar claro:

Se Cristo veio trazer a li

bertação e a redenção, elas
não vão se realizar sem o nos

so concurso.

Por Jsso, eu preciso mu

dar. Você precisa mudar.
Ele precisa mudar. Nós pre
cisamos mudar.
Precisamos abandonar as

obras do pecado e converter
nos para Deus.

]É bem verdade que a con

versão é um dom de Deus.
Mas é um dom que é preciso
desejar e dispor o coração pa
ra recebe-lo, Porque o nosso

futuro de Ê-ilhos de Deus se

decide no terreno da con

versão.
Você pode me dizer: Não

preciso mudar, Eu sou aquilo
que sou, porque Deus assim
me fez, E todo o mundo tem
que me aceitar assim, na

minha autenticidadé ...

Este discurso serve muito
bel? para mascarar a sua pre
guiça, o seu comodismo e a
sua pouca vontade de entrar
na vida nova.

,
.

Na realidade, até uma cri

ança sabe que todos nós so

mos projetos inacabados,
criaturas sempre em trans
formação, sempre em forma

ção, sempre a caminho, em
busca da perfeição.
Deus nos criou assim. Mas

nos deu também tantas gra
ças, tanta inteligência e tan
ta energia para que nós com

pletássemos a grande obra
por ele começada.
O que é que estamos fa

zendo com tudo isso? ,

"Convertei-vos, porque o

tempo se completou e o rei
no de Deus já chegou".
Mas você vem me dizer.que

.

não precisa mudar. Por aca

so, você não pertenceria à
quela categoria de pessoas'
que se julgam mais católicas

que o papa e maís cristãs que
, o próprio Cristo?

Na verdade, o que você es

tá desejando é deixar as coi
sas assim como elas estão.
Custa menos trabalho e me

nos dor de cabeça. Neste ca

so, você é água parada. Mas

bastaria jogar uma pedra pa
ra ver quantos bichos nojen
tos vão se rnovímentar de-

baixo dela ...
,

Sim, rn;3U amigo, jogue
uma pedra no meio des

sas águas paradas; faça um

exame de consciência bastan
te severo, Você perceberá que
a sua casa está precisando de
uma reforma e de uma lim

peza radical.
Pe. 'Viirgilio, ssp

PARA VOCE RJEIFLETIR
1 - O que é preciso fazer

para entrar no reino de
Deus?

2 - O que' significa "eonver
são.:' ?

3 - Você acha que todos

precisam se converter?

Um hOlnern de ..

consciência

------�===----.:_..:___-�-

AI.
A MAIS COMPLETA EM

ELE,'FRO DOMÉSTICOS FOGõES DAS MELHORES
. MARCAS, PEl.<OS PREÇOS MAIS

CÜlNvm·ATIVOS.

Busque o seu na

INSTALADORA GASPARENSE
Rua Aristrlíano RaH.l0S - pertinho da

Prefeitura, em GASPAR.

Monte�ro Lobato

Chamava-se João Teodoro, só. OI mais pacato e mo

desto dos homens. Honestíssímo e lealissimo, com um de

feito apenas: não dar o mínimo valor a sí pr6prio. Para

João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era

João Teodoro.
d1

Nunca fora nada na vida, nem admrtia a hipó�ese de

vir a ser alguma coisa'. E por .muíto tempo não qUIS nem

sequer o que todos aJi queriam: rrruda.r-se para terra me

Ilhar.

Mas João Teodoro acompanhava com apêrto de COTa-

cão o (' .ne ' +-Ór- F:
.• r: (�sua Itaoca .

- Isto já foi multo melhor, dizi,aJ consigo ..Já teve três
médicos bem bons - agora só um e bem ruinzote. Já teve
seis advogados e hoje mal dá serviço para um rábula ordi
nário corno o T'enório. Nem circo de cavalinhos bate mais

por aqui. A gente que presta se muda. Fica o restolho.

Decididamente, a minha Itaoca está-se acabando ...

João Teodoro entrou a incubar a idéia de também mu

dar-se, mas pa.ra isso necessitava dum fato'qualquer qu� o

convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tmha
mesmo conserto ou arranjo possível.

- É isso, deliberou lá por dentro. Quando eu verificar
que tudo está perdido, que Itaoca não vare mais nada de
nada, ent�o arrumo a trouxa e boto-me fora daqui.

_

Um día aconteceu a grande novidade: a nomeação de
João 'I'eod=ro -para delegado, Nosso homem recebeu a no

�ícia como_ se fôsse uma cacetada 'no crânio. Delegado, êle!
Ele que nao era nada, nunca rôra nada, não queria ser na

da, não se julgava capaz de nada ...
Ser delegado numa cidadinha daquelas é coisa seris

sima , Não há cargo mais impoJ:'tante. É o homem que pl'en
d� OS outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à ca
pítal falar com o govêrno. Uma coisa colossal ser de.ega
do - e_ estava êle, .João Teodoro, de-le-ga-do de Itaoca! ...

.

Joao Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a
noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela ma-.
drugada bot�u-as num burro, montou no seu cavarinh
msgro e partiu.

- o

Antes de deixar a cidade foi visto por um amig _

drugador. .

o ma

- Que é isso João? Pa.ra onde se atira tão ced .

de armas e bagagens? 0, aSSIm

- Vou-me embora, respondeu o retirant ".

que Itaoca chegou mesmo ao fim.
. e, VerIÍlqueI

- Mas, como? Agora que você está dele .ad ;>
Justamente, por ISSO. Terra em

g
_

o.

chega a delegado, eu não moro. Ade
que João Teodoro

E sumiu.
US,

�qidades Mortas)
.:. .

E
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DO DASP
O Departamento Autono

mo de Saude Pública de Gas

par, Pôsto de Saúde continua
atendendo aos gasparenses
no horário das 10 ao meio
dia, diariamente. O titular
Dr. Mauricio Mbnerat faz

questão de lembrar a todos
que para obtenção do com-

petente atestado de saude, é
necessário providenciar a a

breugrafia, junto ao Posto de
Saude de Blumenau. Outra
coisa, o Dr. Monerat pede pa
ra que as pessoas interessa
das na obtenção q�t atestado
de saude não o procurem na

última hora, mas com o devi
do tempo.

GASPA
Dia 18 de março próximo data de mais um aníversá

:�o de, emancipação politica de Gaspar. A Municipalidade
ja está prograrnanrín alguma solenidade especial. Comen
ta-se que será editado um folheto turístico üustrativo a

respeito das principais obras que marcaram a administra
ção Osvaldo Schneider,

l

APOSEN'l'AnO,RIA
Decreto municipal aposentou a partir do ultimo dia

05 de fevereiro a. professora Mercedes Melato Beduschi.
Bem merecido diga-se de passagem.

REUNlÃO '.:H ARENA
Realizando a sua primeira reunião na nova sede o

Diretório da Arena de Gaspar esteve reunido na u'itima S3-

gunda feira oportunidade em que diversos assuntos de
interesse do partido estiveram constando na pauta da or

dem do dia. A reunião teria sido realizada somente entre
os membros do Diretório. Quanto às conclusões, neca se

sabe.

E O SCRNElDER HOTEL?
Erltendemos que a população gasparense merece uma

explicação por parte do senhor prefeito Schneider. Afinal
de contas por uma longa data aquele terreno (o do tapu
me) na rua Aristilíano Ramos esteve sendo preparado pa
ra receber as anunciadas modernas instalações do 'I'ourist
Sclmeider Hotel. E agora, como por encanto a placa caiu

por terra, há um muro cercando o citado terreno e nada
de hotel, nada de coisa nenhuma. Todos somos responsá
veis.

AS FERlAS DO JOÃO
A partir desta s:gunda feira en1;_!a em gozo. de mereci

das férias o Dr. Joao Spengler, do nosso Hospital, d .ven

do todos os trabalhos fic.a�·em acumulados, sob a inteira

responsab'J\idade doo Dr.' Mauriclo Moneralt . Eta profiis
sãozinha dura tchê ...

LEVOU SORTE O MOÇO
Até arece que tudo foi

combinado, mas ao que n�s
consta na realidade nao fOl.

'Ü Paca entrou em férias deu
uma tremenda colher de chá
ao Nardinho e este projetou-
se de maneira espantosa em

ET
(nANGO')

IEDA BElDUSCHI
A bandeira do Labor nós sabemos que a Ieda carrega

com todo o fervor. Mas não é do conhecimento qual. a

bandeira partídáría que lhe é mais' simpática. Por isso
nada nos impede de procurarmos saber a qual partido ela

está ligada e sugerirmos a esse partido que a apresente co

mo uma candidata ou à vereança ou à vice-prefeitura mu

nicipal no próximo pleito. Não queiram saber o numero

de adeptos que a Ieda levaria consigo.

TARTARUGA CONFU�A
Quando se pensou em colo

car aquele casal de tartaruga
na confluencia das ruas Sã::>
Pedro e Aristiliano Ramos
para melhor orientar e disci

plinar o transito, podem crer,
ninguém pensou que fosse
formada tanta confusão. Ora
minha gente, é tão simples:
querq vem trafegando pela
Aristiliano Ramos para en-

trar na rua São Pedro deve
contornar a tartaruga e

quem tenta entrar .na Aristi
líano Ramos vindo pela São
Pedro deve sempre contornar
pela sua direita. É preciso
que cada motorista conscien
tíze-se da posição a tomar em

relação ao transito, pois a

continuar dessa maneira, lo
go logo o transito poderá fi-
car dificil por ali.

.

ARENA DE BLUWIENAU POR LELECO
Politicos de destaque, representantes do Diretório da

Arena de Blumenau, inclusive vereadores do legislativo
daquele mamícipio estiveram na ultima semana em con
tato com a reportagem da Gazeta do Vale, oportunidade
em que transmitiram-nos a informação acerca de um con
tato mantido pelos mesmos, com o

-

Governador Konder
Reis, objetivando tão somente a emprestar o seu apoio ao
D legado de Policia de Gaspar, Carlos de Campos Ramos,
tendo em vista uma possível pressão que estaria sofrendo
o referido Delegado por parte de algumas classesIocais.

Ao mesmo tempo, o próprio governador do Estado,
teria feito questão de afirmar aos lideres políticos a pro
funda confiança que o governo do Estado deposita naque
la autoridade, na convicção de que o Delegado de Policia
de Gaspar é uma. das importantes peças do Executivo
Estadual que concorre 'para a solídirícação do Lema: Go
vernar é Encurtar distâncias.

NÃO CABEU
Pelo amor de Deus, muitos telefonemas na ultima. se

mana, todos com a Iínalidade de dissipar dúvidas a respei
to da noticia veiculada em nossa co'uma na ultima sema
na quando ventilamos algo a r speito do noivado do Rc
gério, a titulo de sátira usamos a expressão "não cabeu"
a m sma parece que não colou, pois muita gente pensou
que o portugues tinha falhado na oportunidade. Fica bem
claro então que tudo não passou de sátira, motivo porque
aqui "cabeu" esta explicação.

todos os recantos do municí
pio, aparecendo como o ad
ministrador ideal para o nos

so município. E o Nardinho

plOVOU a cadeira do executivo
e gostou. Caso seja solicita
do a concorrer, na certa a
ceitará. Será um osso duro
de roer.

------- ------�-----------------------------------------------�--�----__J

AGRO INDUSTRIAL s A.
enefici ndo oi

O ras i teir
a a

�----------�----------�

Rodovia Jorge Lacerda Gaspar - SC
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INFORMATIVO DA CÂMARA
PREFEfI\O RECUSA-SE A NI'ENDIE!R INDICAÇÃO

DE VE!READOJR - A indicação n. 03/76 do Vereador Al
fonso Theiss, do Belchior, que solicitava macadamização
e patrolamento d.a Estrada de Belchior onde está sendo
construido o Restaurante Turístico, foi recusada de aten
dimento pelo S1'. Osvaldo Schneider, Prefeito Municrpal.
O motivo que alega o Sr. Prefeito é a não aprovação do
Projeto de Lei n. 28/75 que autorizava o executivo adqui
rir novas máquinas, uma vez que as existentes não ofere
cem condições satisfatórias de utíãzacão .

ESPIRITO VINGATIVO - A negativa do Sr. Prefeito
foi assunto discutido na última reunião, quando fez uso

da palavra o IV/ereador Antonio Dionisio Babel (,Arena) la

mentando o espírito vingativo 'do Chefe do Poder lElxecu
tívo, pois, o conserto daquela estrada viria não somente
beneficiar.a Comunidade de Belchior, mas tambem o mu

nicípio de Gaspar, trazendo para cá turistas que irão di

vulgar nossa cidade noutras plagas. 'Outrossim informou

que §>r. Prefeito deveria saber que o Projeto de Lei n .....
28/75 não foi aprovado tanto pela precária condição fi
nanceíra em que se acha esta Prefeitura como também por
ser este ano o últtimo do atual prefeito não podendo o mes

mo contrair emprestimos. Em seguida o Vereador C>dso
Huber lembrou ao Sr. Osvaldo SChneider, que o Vice-Pre
feito, Sr. Bernardo Leonardo Spengler, quando assumiu
em janeiro próximo passado, conséguiu no curto espaço de
30 dias sanar diversos problemas nas estradas do interior
com o maquinário que dispõe esta prefeitura não sendo
portanto sufíciente a desculpa do chefe do Poder Execu

tivo, de que as máquinas existentes não tem condições

MUNICIPAL DE GASPAR
para fazer os consertos. Lamenta o Vereador Ce1so Huber
o Caráter fraco do sr , Prefeito Municipal, querendo lan
çar a responsabilidade sobre esta Casa Legislativa, respon

. sabíhdades estas que são somente de SUa! competencia.

REIVINDICAÇÃO
De autoria do Vereador Os

l11!aIr Mtelato deram entrada
na última reunião de terça
feira dia 24.02. 76'óas indica
ções nOs. 04 e 05/-16, respec
tivamente, que solicitam ma

cadamízação e patrolamento
das estradas de Oleo Grande,
desde o início, defronte ai Ca

pela de Barracão até a saída
na rodovia Ivo Silveira, no

Municipio de Brusque; e da
estrada R.l\1 -71, estrada que
liga a antiga estriada Brusque
a Propriedade dos Luehini in
cluida no plano Bedovíáklo
Municipal pela Lei N°. 520.

LICENÇA - Solicitou licença por 30 dias o Vereado!'
Henrique Deschamps, lüder do MDB nesta Casa Legislati
va, para tratar de assuntos de interesse particular. '0 nus
tre Vereador Emedebista reassumirá no dia 17 de'março
do corrente ano.

LEI APROVADA

Tendo em vista o requeri
mento n. 03/76 assinado por
(lois terços dos Vereado-res, pe
Alindo dispensa do ínterstícío
de Redação Final ao Projeto
de Lei n". 35/75, que dá no

va redação aos artigos 141 e

144 e altera as letras B. C. D.
E. F. G. e Hl dia Tabela II e

'I'abela UI, da 'Lei n". 438 de
22.12.72 e dá outras provi
dêncías, foi aprovada a Lei
n". 543.

E c ICJUMA E NO RIO DE JANEIRO:

B r
• ct

ler (ia. ltda.
ARROZ MOABAR
rua Henrique Lage, 2270 fone 33-0635 e 33-2574 - Crieiuma SC.

r erc dos Barbieri

Cereal"sta Catarinense ltda.
Cereais por atacado
rua Cap. Juvenal Figueiredo, 30 lojas 1 e 2
Alcantara - São Gonçalo RJ,
e filial no Ceasa de Niterói RJ.
fone 7'121022 - (021) RJ.

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

venda a varejo

(-

Tece 981n . Bernardino
FABRIOANTES '90 XADREZ "IZA"

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

GASPAR - Sania Catarina
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ARENA DIVISIVEL
Depois de .nove meses, em gestação, graças a interven

ção do sr. Dagoberto Gunther, aconteceu a prime'ra reu

nião do partido sob a presidência do sr , H. dos Santos.
Assim, houve tempo para que os assuntos fossem leva

do aos participantes, que deveriam debatê-los. Entretanto
a reunião nada acrescentou, além do modo ridieu'o da in
quirição sobre quem desejaria ser candidato ao executivo e

legislativo, no próximo pleito. Segundo l\ma fon.te, "a per
gunta foi feita como se estivessem leiloanu:o os cargos", fa
zendo com que, de início, várlos arentstas demonstrassem
desinteresse em part'cípar do próximo embate eetoral .

Nessa primeira reunião ficou também claro, qUE' o pro
pr.etárío da séde, -sr . Dagoberto Gunther, vai prosseguir
colaborando com o partido e poderá ser candidato a vice

prefeito, pela Arena, pois se trata de um dos preí endentes
de ma'01' prestigio financeiro da região.

As divisões dentro da Arena, após essa reunião e a me

dida em que se avizinha o pleito de novembro, vão assim
se tornando cada vez mais profundas, por cu'pa de uma li
deranca falha e artificial. A unidade partidária é divisivel
e será -recomendável ao partido a utilização de sub-legenda.
Mas, para chegar-se ao denominador comum, em quantas
partes será dívidida? A ausência de.uníão, levou um grupo
de envolvidos com a polícia a pedir a destituição do
atual Delegado da Comarca, que conta COITl) o apoio de par
te saudável e substancial da Arena. Há no partido do sr.

Governador do 'E'stado, nomes de destaques, que têm condi
cões de levar a vitória, ao Executivo e ao legislativo da ci
dade. Valmor Beduschi, experimentado e conceituado, no
me eleitoral expressivo e de recepção crescente; Edmundo
dos Santos Filho, jovem capaz e aberto 3..0 diárogo� além
dessa dupla quantos valorosos companheiros, em condicões
de restabelecerem o prestígio eleitoral da Arena, 110 muni

cípio. Citaríamos Tarcisio Deschamps, Dário Bedusehi,
Dorval Pamplona, Paulo Wehmuth, Ju"io Schramm, Glau
co Beduschi, Edmundo dos Santos - um dos mais notáveis
políticos de nosso tempo, - entre outros.

-

Entretanto, a interferência nefasta de alguns, entre
eles Evaristo Spengler e Celso Huber, no processo sucessó
rio vêm tumultuar o panorama político, pois es as figuras
estão desgastadas e fora de época. O sr . Evaristo, antes do
término da campanha eleitoral, derrotado pelo sr. Oswal
do Schneíder, teve sua imagem muito prejudicada, com

gastos financeiros realizados durante,o pleito, e o sr. ce so

Huber, ao insistir na remoção do atual delegado, demons
tra participação em atos poucos recomendáveis a quem e

xerce funções públicas, sendo mesmo vantajoso para o par
tido prosseguir e perseguir o objetivo em torno do deno
minador comum, espalhando pelo município um número
substancial de subdíretórios . Criem-se condições de diálogo
e o povo saberá votar e recompensar o trabalho dos me

lhores.

É tempo de aujas: Toda escola tem que ser uma
Casa de Educação.

���� dr;<.�!:xf!n!da:nelY.�!:1��:; focalíza- I
da à margem da Estrada Limoeiro, entre a Rodovia Ivo Sil
veira e Antonio Heil. Barro especial para Olaria, ou desti
nado à pastagem. Tl'atar �l� Blumenau c /Pentcío, pelo
fone: 22-1457 ou a rua Itajaí, 1691.

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

g r á t i c a'"C a r
, CARTONAGEM.E GRAFICA LTDA.

�BALAGIEIM - CA,IXAS DE PAPELÃO' PINHO
Rua 7 de Setembro, 999- Telefone 22-0040
Caixa Postal 415 - BL'umenau - sta. Catarina

•

rase de Ci
•

151110
A finalidade da Escola não

é apenas ensinar, mas sim

educar, formar a persona
lidade da criança e do jovem,
Reclamamos a falta de es

pirite cívico, de amor à co

munidade, de devotamento
as coisas brasileiras, quer se

jam da cidade, do estado ou

do país. Tem sido cada vez

mais restrito o campo de a

ção da Escola, que se preo
cupou durante um largo lap
so de tempo com as maté
ria : matemática, português.
geografia, etc ... , relegando
ao abandono a Educacão So
cial, a Educação Cívica, a E

ducsção Moral, a Educação
religiosa, contr'buindo para
o dcsaparecímento do espiri
to comunitárío . Concitamos
professores, lideres da comu-

nidade, para fundarem um

Clube de Civismo ou um Cen
tro de intercâmbio e Civismo
ou ainda o Centro Amigos de
Gaspar, com 08 objetivos de
debater temas de Civismo,
de Moral, de Pol'itica, de His
tórís . Há datas e nomes im
portantes relegados ao es

quecimento. Gaspar possue
um grande patrímônío que
merece permanentemente
nossa atenção. As no.ssas in
dústrías, as reparticões pú
blicas, os logradouros, a Pre
feitura, as escoras, as rgre
jas, o Forum, a Câmara de
Vereadores merecem ser visi
tados e relembrados, A Ga
zeta do Vale apoiará toda e

qualquer iniciativa de en

grandecimento ao Muníci
pio.

NOTICIAS DA JUNTA DE S'E'RVIÇO MILITAR

É:
1°. CARATER

- Com base na moral, originária da ética, tendo
como fonte DEUS.

2°, AMOR À PÁ'TRIA
- e às suas tradições, com capacidad-e de ��núl·.�::ka.

3°. ACÃO
:_ intensa e permanente, em benefício do BRASIL.

Luiz F. Poli
Secret" . da JSM.

ra u icipal de aspar
ESTADO DE SANTA CATARINA

RESOLUÇÃO Na. C1/76
Altera a letra "a", ítem I do Artigo 118 do Regimento

Interno da Câmara Municipal de Gaspar e dá outras pro
vídêncías.

A Mesa da Câmara Municipal de Gaspar, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprova
e ela promulga a seguinte resolução:

Art. 1° .
.:...... As sessões ordinárias serão semanais rea

li:zando-se às terças-feiras e última quinta-feira da la, e 2a,
quinzena, com início às 19,00 horas.

Art. 2°, - Esta resolução entrará em vigor na data
de ua publicação, revogadas as disposições em contrário,

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1976
Henrique Jo é dos Santos

Presidente
Celso I uber Secretário

Câ

o Ver e V
Agr pe u 'ria L da.
Zelando permanentemente para maior produção de leite e para melhor conservação de eu rebanho,
Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajaí, de CONTIBRASIL, RAÇÕES E CONCENTRADOS.
Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda. _ RuaAlberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu-be 25 de Julho) - BLUMENAU-SC, .
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Hospital Nossa Sra. do Perpétuo Soco ....o
o início da construção da terceira tão esperada ala do

Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Gaspar,
sem dúvida alguma constituí-se numa das realizações mai
ímpoetantes c de maior sígntücadn não só para o desenvol

vimento do municipto como para a melhor sohrçao dos pro
blemas de melhan �itendimento hospitalar à comunidade

Gasparense.
A reportagem da Gazeta

do Vale, na última semana

esteve em contato com os

médicos Dr. João Spengler
e Dr. Mauricio Monerat, Di
retores do Hospital de Gas

par, oportunidade em que os

mesmos, assessorados pelo
Administrador do nosocômio

SI'. Silvio Schram nos deixa

ram ciente da enverg.adura
e importância da obra a que
se propuseram dar continui

dade, uma vez que o Hbspi
tal já existente deve-se pra
tícamente em toda a sua ple
nitude ao incansável traba
lho de sua diretoria, que mes

mo com uma série de per
calcos encontrados no início
de -instalação não mediram

esforços para com fé e orgu
lho levarem em frente tão

significativa obra.

Hoje, o Hospital NOS53. Se
nhora do Perpétuo Socorro

em fase inicial de constru

cão da terceira ala, pretende
fiear situado entre os hospi
tai�'de segunda categoria em

importância, o que sem dúvi
da alguma constítuír-se-á em

mais um fator de orgulho pa
ra Os gasparenses.

São intensos os trabalhos
da Diretoria do Hospital, a

gora que o projeto ja está
concluído, no sentido de con

seguir junto ao Governo Fe

deral, através do FAS (Fun
do de Assistência Social) u

ma verba considerável de 3
milhões de cruzeiros, capaz
de proporcionar condições
reais para que o referido tra
balho seja concluído a con ..

tento.
Vale ressaltar o Intenso

trabalho que tem desenvol
vido em conjunto com a Di
reteria do Hospital, o Dr.
Glauco Beduschí, graças a

quem a solicitacão do refe
rido empréstimo já se encon

tra devidamente protocola
do na repartição cornpe en

te, motivo porque dentro em
breve a verba corresponden
te deverá ser liberada.
A nova ala do hospital a

ser construída deverá abri
gar uma secão de materni
dade e pediatria das mais
moden:as do :Estado, com ca

pacidade para atendimento
de qualquer espécie do pro
blema que eventualmente
venha apresentar a gestan-

te ou a criança, sendo que o

Hospital desde já dispõe de
um médico Pediatra espe
cialmente contratado, para
atendimento de casos infan
tis. Trata-se do Dr. Celso
Schmith que muito embora
de maneira precária dada a

falta de condições de insta
lação, já se encontra clini
cando em nossa cidade, mui- -

to embora em horário bas
tante reduzido.
A'nda com refev.Jncia ao

Hospital de Gaspar/Dr. Mau
ricio, r». João e Silvio Sch
ramm fizeram questão de dar
ênfase ao recente convenlO

firmado com o INPS no sen

tido de que doravante o Hos

pital possa proceder o inter
namento de pacientes, quan
do se tr a tal' de caso de ur-

gência, não sendo necessário

portanto procurar Blumenau
quando algum problema de
saúde venha requer o urgen
te internamento. Fomos in
formados ainda que já está
em fase final o entendimen
to gom o referido Instituto
1':0 sentido do Hospital pro
ceder todo e qualquer aten
dimento médico hospitalar
aos segurados do fNPS. Nes
se sentido no entanto nada
existe de concreto.

Nas próximas edições da
Gazeta do Vale estaremos di

yulgando todo e qualquer fa
to relacionado com o desen
vc'vímento dos trabalhos em

torno das melhorias regis
tradas no Hospital Nossa Se
nhora do Perpétuo Socorro,
de Gaspar.

I SPETOR DE VENDAS
Precisa-se com idade de 30/45 anos, instrução colegial,

extrovertido, ativo e que se disponha a viajar.
Motorista, sendo dispensável condução própria.
Oferece-se salário fixo, comissões, ajuda de custo e des

pesas de viagens.
Apresentar-se na FABRIL INGOTEX S.A. para entrevista.

_
Vende-se Betoneira

Em perfeitas condições, vendo 2 betoneiras, semi-no

vas, inclusive motores. - Interessados tratar com o sr Ar

tur lsensee, na F'lgueíra-Gaspar ou na redação deste jor
nal.

GAZETA SOCIAL leàa - Cetina

GERENTE 'l'Ail\'IBEM
VOLTOU

OI Gerente do Banco Bra
sileíro de Descontos S.A. -

Bradesco, de nossa cidade,
Sr. Werner Horst, junta
mente com sua famillia, re
gressou de viagem no ú�timo
dia 12, onde desde o dia 10
de �aneiro esteve em Ubatu- o
ba, vísítanxo amigos.

•
• Assumiu as altas funções

de Júj,z de Direito. da Oomar
ca de Gaspar DF. Eleazar do
Nascimento, ex-titular do
Ferum da Comarca de Pome
rode. A ele as nossas boas
víridas.

Terminadas as férias, vol
ta.rão na. proxíma

-

semana
aos bancos escolares, todos
os jovens gasparenses para

E
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-
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cumprir mais um ano letivo.

VIAGEM A FiOZ DE IGUA

ÇU - Na ultima sexta feira,
dia 20 do corren te, vários
gasparenses partíciparam de
uma excursão as Catara as

de Foz de Iguaçu. Dentre
e'es lembramos os nomes de
Renato A. Bedusehi, Varies
sa Schrnitt, Cleusa Muller,
Zélia Melato e outros.

CEiLINA EM CAPINZAL -

Assumiu na Agencia do Ban
co do Brasil de Capinzaf, nos
sa amiga Celina Zimmer
mann, filha do Sr. Hercilio
Fides Zimmermann, a ela:
nossos parabéns.

VI�ITAS - Estão hospe
dados na Casa Paroquial de
Gaspar, visitando o Frei 0-

tocar, tres casais vindos da

Alemanha, aos ilustres visi
tantes as nossas boas vindas.

CARJNiAVAL - Começaram
sabado na sociedade Cultu
ral e Recreativa Alvorada, as
folias de Momo. Nossa sacie-
dade fará realizar seis bailes,
sendo dois para a petizada,
que é uma ótima idéia pos
d8.1/':Í. também oportunídade
para os pequenos se 'dívertír.

GILBERTO - DALVA BE
DUSCHI - Com muita ale
gria a coluna registra neste
final de semana o 22°. ani
versário de feliz ma trimônio
do casal Gilberto J. Beduschi
e Dalva D. Beduschi , Nesta
oportunidade, registramos
a homenagem de seus filihos
Neida, Gilgilena, Augusto, e

Gilberto.

PARABENS, lVIOACIR
BARBIERI
Transcorreu dia 25 últi

mo, a data na talícía do em

presário Moacir Barbíerí, re
sdente em Criciuma. O a

niversariante, cumprimenta
do por grande número de a

migos e familiares, é pessoa
bastante relacionada nos

meios ernpresaríaís, políticos
e sociais de Cricíuma, onde
exerce as tuncões de Tesou

reiro. da Arena Municipal,
Presidente da Associacão dos

S�pe:�1eTcados Diretor-pro
prietários de Barbieri & Cía.,
Supermercados Barbieri e Ce
reatista Catarínenss Ltda ,

com séde rio Rio de Janeil'o:
Com votos de felicidades

d�ste seman�rio, daqui asso
ciamo-no- as homenao'ens
merecidas, ao gasparensebque
se destaca naquela cidade.

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

lOJA GASPARENSE
Especializada em OolÚecções, Armarinhos em geral, calçados e jóias.
Desde mil novecentos e sessenta e riore ereseendo, ajudando Gaspar a crescer e at-endendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARIilNSE DE PEI'lRO ZUCHI
Rua Ind. José Beduschí 273 - fone 32-22-70
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GASPAR - Santa Catarina
Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina




