
Por �4 votos contra 17, o

J lçnário rejeitou requerímen
ta do senador Franco Monto-
1'0 (N,lDB/SP), de urgência
l ara tramttacâo do projeto� • I

de senador Nelson Carneiro
(MDS/RJ), que .reconhece ao
frahafhadnr o direito 'a fé
ri? de :3;1,) dias. Justificando

a urgência, o E�nad.or Nelson
Carnelro lembrou que seu

projeto foi apresentado \
em

1974, obtendo aprovação u

nâníme nas Oomíssões de
Justiça e de Legislação So
cial ,

Lemb=ou, ainda, que in
cluido na, Ordem-no-Dia, em

o C.artão de visita do .\t.al,e

PÁSCOA

,.

setembro de 75, a Líderanca
da �a!.oria se p..l'onuncióu
contaaríamente e, em conse

quência, a requerimento da
O !1'üsição, ficou resolvido ou

'vir o Ministro do Traba!ho,
que se pronunciou por sua

mcportunidade . Nelson Car
':te '1'1, estranhou que, agora

I

o Governo julgue a idéia vá
lida e anuncie o envio ao

Congresso, para breve, de

projeto semelhante ao seu,

Entendeu, dessa forma, que a

ri 'op.osição deve ser votada
com urgência, a fim de valo- .

rízar o papel (lo Legjslativo.

Aumento para uncinnalismo
Está em "Destaques do Executívo"

Domingo de Páseoa , ,Para os

catêlicos, a Páscoa é uma, das fes
eas máximas da Cl,dsiandade,

Significa o dia da Bessurrei

ção de Oristo e é por esse motivo

que anualmente os cristãos come

moram respeitosamente a data,
recordando os aconrecimentos sa

cros ocorridos há quase 2 mil anos.
De fato, naquela época, corria

a noticia, em Jerusalém, de que
Jesus Cristo, carpínteíro, teria res

Suscitado.
Testemunhas ficaram esnan

tadas ao constatar que o túnlUl0
onde Jesus Cristo havia sido en

terrado estava aberto
Era a Ressurreicão (lo Filho

de D-eus, aquele que viera à terra

para salvar a humanidade.
Para muitos dírígentes da I

greja Católica, a Páscoa supera o

próprio Natal (nasclmento de

Cristo), poeeue a Ressurreicão
signiiIfi,ca a lib�rdade dos que têm
fé inabail,ável no Salvador. Além

�Farah pede cumprimento
;1ei .sobre

da
quebra - molasos

o senador Benjamin Parah
(MDB/RJ) dhi.giiu apelo ao

Minéstro da Justiça, Arman
do Falcão, para que faca
cumprir projeto de sua au
toría, já saneíonado pelo Pre-
-sídente f da República, deter- .

minando a o�r�gatoriedade,
pelo Detran, de tinstalacão 'de
"quebl'a..molas" em fi-ente
.aos estabelecimentos de e11'-

síno..
A.firm.ou Benjamin Farah

que minto embora sua propo
sição tenha sido transforma
da em Lei, continuam OC01'

rendo acidentes de trânsito,
com morte, prâncípahnente
de crianças, isto - segundo
afjr�ou - por descaso das
autoridades estaduais que
não cumprem a Lei.

na' 11 '!iCna 3

disso, Páscoa significa ain.da pas
sagem, no sentâde 'de que Cristo
deixava o mundo .tcrial para
entrar no reino ,do espírito da luz.

Os cristãos em geral, nos do

mingos -de Páscoa, rezam muito e

fazem a chamada Vigilia Pascal,
ou seja, coneerrtram-se no antí

quíssimo aconteeímento- que re-

ultou na Ressurreição de Oristo,.,
Em todas as Jgrejas celebra-se,
nesse dia, a Páscoa da Fraterni
dade,

A Páscoa está ainda muito
relacionada com o povo de Israel.
Os judeus comemoram a data, po
rém PO}' motivo diferente dos erís
tãos: para eles não se trata da
Bessurreíção de Cristo, mas sim,
da saída do povo judeu do Egito
sob o comando de MkJisés.

Em Israel e em todas as colô
nia de judeus no mundo todo, o

Domingo de Páscoa tem um alto
significado, pois para eles Páscoa
é o símboão do amor à liberdade.

REGULAMENTAÇÃO DA VENDA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS

F01 apresentado um proje
to do senador Vasconcelos

Torres, que deterrrüna que
nenhum produto ou especia
Iídade rarmacêut'ca poderá
ser vendido em qualquer pon

to do território nacional por
preço superior ao vigorante
em 31 de março do ano cor

rente, isto por já se encon
trar regulamentada a venda
desses produtos.

--------------------_..:.,_

Salario
o deputado 'Ernesto de

Marco CMDB-SO) lamentou o

alarde feito em torno do rea

justamento, em maio, d0S
índQces do salário mínimo.

• •

InlmO
A seu ver, isto só contribui
rá para a manutenção do
círculo vicioso caracterizado
pelo aumento salaníal e a e

levação do custo de vida.
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o presidente da Associa

ção Comercial de Floríanópo
J,;s, sr, Oswaldo Moritz, con

sidera negativa a elevação
das taxas de jUl'OS por parte
do Governo Federal, por a

char que essa majoração irá

provocar "maior pressão so

bre o custo de vMa·, porque
o custo financeiro das em

presas aumentará consde

rávelmente, obrigando o em

presário a aumen tal' os pre
ços dos produtos para com

pensar a alta,
- A restrição do créoto,

através do encarecimento do
dinheiro fará desaparecer a

economia, diminuindo os ní
veis de pagamneto em poder
do pÚbtli,co" ressaltou, "Como

consequencia desta medida

poderá acontecer .uma trans
ferência das aplicações das a

ções para títulos pelos orga
nismos financeiros, Assim, (l

Governo corre o nisco de de
sistimular a aplácação das

poupanças nas Bolsas de V8-
lores" ,

- Este fato levará a um

endívídamente maior das

empresas que deixarão de ter
recursos para o capital pró ...

prio, e buscarão suas neces

sidades na rede bancária, em
busca do canttal de emprés
ti,mos, A medida poderá tra
zer consequências contrárias

à política do Governo, que é
a de est'mular a aplicação
de poupança através dE\S 001-
sas de valores", concluíu Os
valdo Moritz, que preside
também a Federacão das As

socíaçôes Comercíats de S,
Catarina.
Apoio à medida
Por outro lado, refletindo

o pensamento de alguns em

presários, o gerente local do
Banco Sul Bras'Ieiro, sr, _ e1-
son S, Zorzanel o afirmou

que "a nova taxa veio em

boa hora, devido ao custo 0-

peraclonal, apesar da infla
ção e per isso foi uma boa
medida", '

A taxa (ainda em vigen
cía: é de 2,5 por cent- , Des
se valor 2,3 por cento é o lu
cro do Banco e o restante,
corresponde ao ímposto. Se-

gundo o sr, ZorzanelJo, ain
da 'não há qualquer definição
concreta acerca de quanto
será a taxa para pessoas fí
sicas, Já as pessoas jUl'íG(�ca3
enfren tarão um acrêscímo de
1,8 por cento, sendo iue 0,2
é o imposto, e o restante 1,6
a taxa,

- Acredito que a taxa é
um incremento aos descon
tos de títulos, Com um maior
lucro, o banco terá mais in
teresse em fazer o desconto,

bem",
se noo fosse Q.

As constantes reclamações
dos gasparenses, que moram

ao longo do desvio da Rodo
via Jorge Lacerda (trecho em

cqnsteução, que atl'avess:::t a
\

cidade no sentido B'umenau
Itajai, vem preneupandn o

setor de obras da prera tura

,

pO

municipal, que justifica a de
mora da conclusão do servi

ço. Mas a solução para o

momento ainda � continuai'

jo. 'rando água sobre a estra
da"
Então tudo continuará ra

zc.áve ,

I

Do�go: às 7, 9 � 18,30 horas

Antes, o cliente precisava ter
um bom saldo médio para
conseguãr um desconto, Sem
este quesito, normalmente,
os bancos não efetuavam a

operação, e agora isso passa
a ser dispensável, uma vez

que as taxas cobradas são

maiores, Por outro lado, fica
mais rácíl ao cliente conse

guir o. desconto, apesar de

mais caro, mas que no fundo

compensa, pois não há neces

s'dade dele ter muito saldo

médio, ou apresentar boa re

cíprocídade, frisou.

------- o

e ácido sulfúrico em se

Maior p'odução de enxofre

Pesquisa realizada pela In
dústrta Carboquímiea Cata
rinense ãndíca que o com

plexo carboquínuco. em im

plantação no mur.tcípío de

Imbituba, vai contribuir, a

partir do próximo ano, para
tornar o Brasil menos depen
dente do exterior, no que tan

ge ao consumo de enxofre e

ácido sulfúrico.
A pr�ção da complexo

Usina Jorge
Lacerda

A Eletrosul assinou tres
contratos, um dos quais no

valor de Cr$ 75 mühões des
tina-se à execução da ter
ceira etapa das obras civis da
Us'na Jorge Lacerda, em Tu
barão, Outro contrato, no

montante de c-s 23 milhões
é para a construcão de área
com 25 mll metrôs quadra
dos, enquanto que, o tercei
ro no valor de Cr$ 10 mi
lhões, tem por final'dade a

construção de 54 res'dencías
para funcionários da E'letro�
sul,

Barbearia

Sul America
Encontra-se desde o dia 12

de abril em. Gaspar, exercen
do suas atividade profissio
naí o cabeleireiro' Jorge Luiz,
na barbearia do Henrique 1-
sensee . AI Barbearia iá con

sagrada, agora com m<}todos
n:odernos continua a disposi
çao de todos, O: cabeleireiro
Jorge Luiz acaba de concluir
um e tágio em São Paulo,

'IGREJA DE SÃO PEDRO APOSTOLO

HORÁRIO DE MISSAS

Sábado: às 19 horas

carboquimico deverá atender
às necessidades de maior uso
de fertilizantes nas regsões
de Santa Catarina. sul do
Paraná e noroeste do R.�() G.
do Sul, e quando concluído,
representará economia de dj
visas da ordem de US3 40
milhões, íncluíndo as despe
sas com a importacão da ro-
cha fosfática.

•

o carvão catarínense, com
8 por cento de enxofre, tem
suas reservas estimadas em

1,2 bilhões de toneladas, com
cerca de 100 mOhões de to

nelad�s �e enxofre, das quais
5Qi m:lhoes poderão ser re

cuperadas para atender ao
consumo nacional,

�or outr� lado, as compa
nhías catarínenses, especiali
z�as em mineração, vão pro
piorar 252 mil toneladas/a
no de p'ríta, com 44 por cen
to de enxofre à 'indústria car

boquímíca de Santa Catart
na,
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GAZETA DO VALE
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara �os Verea�ores �o
Municí�iD ne Gasoar
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°. 02/76

Concede Salário F amília a Funcionário .

A Mesa da Câmara Municipal de Gaspar, no uso de

suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal apro
va e ela promulga a seguinte:

R'ESOLUCÃO
Art. 10• - Fica a secretaria de Administração auto

rizada a pagar ao Funcionário do Quadro de Funcionários
da Câmara Municipal de Gaspar, Sra. Yeda Alvina Bedus
chi ZU!nski, 5% (cinco por cento) do salário rmmrno vi

gente no Munscípio, como salário família, nos termos do
art. 126, inciso III e art. 130 da Lei 1"..,0. 463, de 24 de outu
bro de 1973 conforme certidões de nascimento apresenta-,

das.

Parágrafo único - Os efeitos deste artigo contam a

partir de 10• de fevereiro de 19"76.
Art. 20. - Esta resolução entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as �;sposições em contrário.
Sala das sessões" em 01 de abril de 1976.

Henrique José dos Santos - Presidente
Celso Huber - Secretário

PROJETO DIE RESOLUÇÃOI N°. 03/76

Concede Auxílio para Diferença de Caixa.
A Mesa da Câmara Municipal de Gaspar, "'\P uso de

suas atribuições, faz saber que a Câmara Municípal aprova
e ela promulga a seguin te:

RESOLUÇ,Ã:O N°. 03/76

Art. 10. - Fica a Secretaria de Administração auto
rizada a pagar ao Funcionário da Câmara Muri'c'pal de

Gaspar, Sra. Yeda Alvina Beduschi Zillinski, 5% (cinco
por cento) do nível de seus vencimentos para com.pensar
diferenca de caíxa.

§ único - Os efeitos deste artigo contam a partir de
10. de abril de 1976.

Art. 2°. - Esta Resolução entrará em. vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrár'o .

Sala das sessões, em 10. de abril de 1976.

Henníque José dos Santos - Presidente
Celso Huber - Secretário

Página 5

Conti Verde VaJe
Agrupecuária Ltda.
Zelando permanentemente para maior produção de lei

'lte e para melhor conservação de seu rebanho.

Distribuidor exclusivo para o Vale do Itajaí, de CON

TIBRASIL, RAÇÕES E CONCENTRADOS.
Procure Conti Verde Vale Agropecuária Ltda. - Rua

Alberto Koffke, 105 - fone 22-42-64 (Entrada para o clu
be 25 de Julho) - BLUMENAU-SC.

NfORMATIVO DA CAMARA
MUNICIPAL �DE G'ASPAR

Câmara reune-se - Sob a

presidência do vereador Hen

rrque José dos Santos reuniu
se no dia 13 próximo passado
a Câmara Municipal de Gas

par.
-e-

Reivindicacôes - Usando
da palavra �em explicações
pessoais o vereador Celso Hu
bel' solicitou ao colega ve

reador Antônio Nelson Hos
tins, que tomasse providen
cias junto ao setor compe
tente da Prefeitura Munici

pal, para efetuar reparos nos

semáforos de nossa cidade,
pois o mau funcionamento
dos mesmos vêm causando
sér'cs problemas ao tráfego.

-e-

Acaresc - Tendo em vista
os comentários de que o Sr.
Prefeito Municipal iria sus

pender o contrato com a A
carese de Gaspar, o Sr. Pre
sidente da Câmara Munlcí-

paI sugeriu aos vereadores

que fosse enváado expediente
ao chefe do Poder Executivo
solicitando a permanência
deste órgão, em nosso muni

cípio, sugestão que foi aca

tada por todos os vereadores

presentes, levando em consi

deração que a Acaresc já de

longo tempo presta relevan
tes servicos ao nosso munící
pio e orientação ao nosso a

gricultor.
-e-

Con ervação de estradas -
O' vereador Celso Huber soli
citou ao Departamento de

fiscalízação da prefeitura, a

continuidade do patrolamen
to e macadarmzação, a exem

plo do que esta sendo feito
na Rua Prefeito Leopoldo
Schramm, nas demais ruas

de nosso município, po's as

mesmas encontram-se em

péssimo estado de conserva

ção .

....... '"' ......... '"' .... , .......

AGOiRA LEJA UM CONSELHO DE UMA DONA D·E CASA QUE ENTENDE D1AS COISAS:
"Não adianta procurar,
melhor que CAFÉ BEDUSCIll,
você não vai encontrar .

.

Rua Augusto Beduschi 59 - GASPAR-SC.

afê e c
•

I
c

Tecei dino S.ÇJell1 a
FABRIOANTES DO XADREZ "IZA"

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

GASPAR - Santa Catarina

•
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JUIZO DE D,JREITO DA COMlAíRCA os GASPAR!

SANTA CATARINA

Eoito! de Citação com o prazo de 30 dias
O> doutor João Paulo Pasquali, Juiz Substituto no exercícêo
da Comarca de Gaspar Estado de Santa Catarina, na for-

� ,

ma da lei, etc ...
FAZ SABER ao senhor RICARDOW!LD e sua esposa LID
DY WILD, brasileiros, casados, lavradores, residentes em

lugar incerto e não sabido que por parte de JOÃICI MEISS
NER e sua esposa e outros, foi apresentada a este Juizo, a
petnção do seguinte teor: '''' "Exmo. Sr. Dr. Jui.z de Direito
da.Comarca de Gaspar (SC). JOÃO MlElISSNER, contador
e sua esposa LIDYA NEVES MEISBNE'B., de prendas domés

ticas, ambos brasileiros, residentes e domícüíados em São
Paulo (SP), à rua Dr. Cesário Mota Jr. n". 254, apto. 32,
SYLVIO MACHADO VIEGAS DE CAMPOS, e sua esposa
EMTI.,IA MEISSNER DE CAiv.IPOS, ele professor e ela do

méstica, residentes na cidade de Santos, :Elstado de São Pau

ie, e RAUL ALVES BRANDÃO, brasüa'ro desquitado, co

merciário; residente em São Paulo I(SP) à rua Dr. Cesá
rio Mbta Jr. n" , 254, apto. 32, por seu procurador infra
fdrmado (procuração e respectivo substabelecimento cons

tantes da inclusa Carta de Sentença), vêm mui respeitosa
mente perante V. ,Eixa., para propor contra RICAIRDO
WILD e sua esposa LIDDY WILD brasileiros, lavradores,
residentes em Gaspar Alto, munícípio de Gaspar, Evilásio
José Lungen, brasileiro; solteiro, lavrador; residente em

Gaspar Alto, município -de Gaspar, a presente AÇÃO ORDI
NAR1iA ANULATóRIA (PAULIANA), e o fazem expondo e

requerendo, finalmente o seguinte: 1°.) Os autores, em 16
de agosto de 1�62, ingressaram junto ao Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina, com uma Ação
Rescísónla de Sentença, contra os réus RICARDO Wil,D e

sua mulher LIDDY WILD, objetivando fosse rescindida uma

sentença proferida em Ação de Usucapião que pelos mesmos
foi proposta perante 0 Juizo de Direito da la. Vara da Co
marca de Blumenau, tendo por objeto um imóvel' situado
no lugar Gaspar Arrto, murncípío de Gaspar, contendo a á
rea de 242. OOO,()!O m2, e apresentando as seguintes con

frontações: ao norte com terras de Adolfo Dorow, José Lun
gen e Damião Parma; ao sul, com ditas de Antonro Erthal
e Ado1!fo Dorow: e, a oeste, com as de Adolfo Nuss . 2°,:)
Mencionada Ação Rescisória, proposta com' fundamen to no

art. 798, II, do Código de Processo Civil, foi afinal julgada
precedente e decretada a nuhdade da decísão prorerãda na

ação de usucapião, atributiva do domínio sobre a gleba de
terras acima descríta, conforme comprova a inclusa Carta
de Sentença. 3°.) De 'posse da mesma Carta de Sentença,
que consístíaía ne cancelamento (ia averbação da dec'são
rescindenda no registre imobiliário. 4°.) Acontece que,
para surpresa dos autores, ficou então constatado 5i.ue, no
curso- da Ação Resctsóría, em visível má fé, os réus RICAR-

DO WILD e SUA MULHER transferiram a propriedad.e da

gleba de terra objeto da ação de usucapi�o; para R�CA!RDO
KRIEGER e sua: mulber, e, pata EVILAS110 JOSE LUN

GEIN. 5°,) E muito embora tivessem os mesmos autores,
tentado através da própria execução da sent�ça, conse

guir o cancelamento do registro ímobtõãrío feito em decor

rência da venda acima referida, acertadamente V, E.:xa. ,
'em despacho exarado a 19 de feverekro do corrente_ano]
determinou a anulação f"lsse pleiteada através de

U

açao, pro
pría". 6°,) Além da evidente má fé de que se revestm o

procedimento dos réus RICARDO WILD e sua mulher, que
por si só bastaria para jusbificar a nultdade da venda pro
cedida em favor de RICARDO KRIEGER, sua-mulher e E

'VlLASIO LUNGEN cabe acrescentar que, tende a senten

ça proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

Santa Catarina" decretado a nulidade da sentença que a

tribui aos prímeíres o domínio do imóvel, e, como um a

to nulo não pode gerar qualquer efeito, chega-se ;fatalmen
te, à conelusão de que a transrerencía feita a esses últímos
é também nula SGb todos os aspectos e para qualquer efei
to. Diante do exposto, vêm os autores propor a presente a

ção, pelo que requerem a V. Exa., que se digne de man

dar citar os supbícados, acima qualificados, para que res

pondemaos termos desta ação, querendo, sob pena de re

velia, esperando seja a mesma afinal julga-da procedente e

deterrrrinado o cancelamento da transcrícão ímobüíáría ho

je constante em nome de Ricardo Kríeger e sua esposa e de
Evílásio José Lungen, condenando-se ainda os réus ao pa
gamento das custas e dos honorários de advogado, Protes
tando por todós os meios de provas em direito permitidos
dando à causa, para os efeitos de direito, o valor de Gr:$
2.000,00 (da: -mil cruzeircs) . N, Termos) r-. Deferimento.
Blumenau, 14 de junho de 1973. (as) Antonio Gados Sil
va. OAB/SC. ü741''''·. DESPACHO: """Citem-se por edi
tal, com o prazo de 30 d:\as, a ser �ado no local ;de cos
tume e publicado, por uma vez no Diário da Justica. ·De
posítem os autores o numerárío provável para a publica
ção, Im-se. Eím 01.07.7'4. (as) FWvio Pretti, Juiz de Di
reito'·"". Por este ficam citados Ricardo Wj,�d e sua esposa
Liddy Wild. por todo conteúdo da petição e despacho ací
ma transcritos, ciente de que não contestando a ação den
tro do prazo legal de 15 dias, S€ presumirão aceitos pelos
mesmos os fatos alegados na inicial. Dado e passado raesta
cidade de Gaspar, aos onze dfias do rnes de marco de mil
novecentos e setenta e seis. Eu, (as. t1'eg.), Escrivã, o es-
cr�.,

IGaspar, 11 de março de 1976.
tJoã!o Paulo Pasquafi, IJuiz SUbstituto em exercíeio. '

I

CEVAL agro industrial s.a.
,CÀIXAl?OSTAL45 89110 GASPAR, se - BRASIL

lBEN'EFICIANDO SOJA

PARA () BRASIL INTEiRO..

'

�� --.
- - --

�.���--�.��������������������-
ALFAIATARIA E LOJ,. CiASPARENSE

......

Especializada em Oeafeoções, Armarinhos em geral, calçados e jóias.
Desde mil novecentos e sessenta e nove creseênde, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melhor

ALFAIATARIA E LOJA GASPARBNSE DE PEDRO zucm
Rua Ind. . .TQsé Bedllschi 273 - fg.Qe "32......22-710 GASPAR ___. Santa CataJ'ma

...
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DESlAQUES
O E ECUTIV

,

PERmillTRO URBANO'

O setor de Obras <la Prefei
tura Mu.nicipal de Gaspar
tem se movimentado nos úl

I
timos dias, dedicando uma a

tenção toda especial ao perí-
----e

----e

,

AlJ1\ffiNTO PARlA
O FUNeIONALISMO

o funcionalismo público
murrícipal de GaSIJal' espera

-----.

metro urbano do municipro,
executando melhorias nas

ruas ainda não calçadas bem
como ao acesso a majestosa
Igreja Matlriz, visando as-

im deixar a cidade com um

melhor a pecto nesta Páscoa.

ansioso a chegada do mes de
maio, pois o executivo pre
para um aumento de salário
na ordem de 40%, a partir
do Dia do "Ilrabalho .

flposentac)oria especial
para motorista 'de taxi

Brasílía - Os motoristas
de táxü poderão vil' a ter apo
sentadoria especial., aos 25 a

nos de trabalho, caso venha
a ser aprovado projeto de au

toria do Senador Ore&tes -

Quérda (MDB/SP),
Ao justificar seu proje�o,_o

parlamentar da OpoSlçao
destaca ser reconhecidamen
te penosa a profissão de mo

torísta de táxi, sujeitando os

que a exercem a grande des
gaste tístco, além de afirmar
que ué imperdoável a omís
são da lei".
Para Orestes Quércia -

conforme consignou na [ustí
ficatíva - o enquadramen
to, entre os que têm direito à
aposentadoria especial, do
motoneta de táxi, decorre do
próprio texto legal em vigor.

I

I

I
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100 mil doses �e vacinas
anti-variólicas para o (stado

ARENA
•

Jovem de Gaspar

RUA I.EIO'POLDOI SCHRAMM
Trabalhos estão sendo realizados por setores competentes a fim de executar a curto prazo as obras de calça

mento da rua Prefeito Leopoldo Schramm procurando as
fim levar este conforto urbano aos moradores daquela re

glão .

'IRlEtS NOiVAS ESCOLAS
�;

Uma das grandes preocupações ao atual prefeito é sem
dúvida a melhoria das condições educacionais do munící
pio. Para tanto vem desenvolvendo trabalhos na constru
ção de mais '3\ novas unidades escolares que representam
mais Q1nCO salas de aula, aseim distribuídas: 2 para a 10-
calidade da Estr.ada da Rua Brusque; 2 para o bairro Bela
Vista e 1 para o Ribeirão 'Coral das Minas, lAis referidas o
bras estão na dependência de efetivação do convênio com
o MEC, O processo de assmatura do retenído convênio da
Prefeitura com o MEC está em Brasília sob os cuidados do
deputado federal Jaíson Barreto que tudo tem feito para o

perfeito desenvolvimento do mesmo,

Assuntos tratados dutrante
a última reunião do Movi
mento Airenista Jovem-MAJ:
Nomes de candidatos a can

didatos ao cargo de vereador,
para o pleito de novempro
próximo. Os nomes surgidos
foram o de Marcos Zabel,
Paulo Roberto Zimmermann,
Luis Carlos Spengler, Mário
Jcsé Gonçalves, e Júl'o César
Zimlnermann, quanto ao ca

so candidatos a pref'eit« o

MAJ prefere não se man L�<"-

A Fundação SESP, através
da Central de Medácamentos
- CEME, encaminhou' à Be
cretaria da Saúde de Santa
Catarina, 100 mil doses de va
cina anti-variólicas.
Por determinação do se-

tal' por enquanto.
Oat-ro assunto de interesse

tratado foi quanto a um en

centro fJ.t) MA.J, com o sena"

dor Lenoir Vargas Ferreira,
Prer idente do Diretório da

•

Aren a Regional, Jorge Mus
si, presiâente do MAJ de S.
Catarina, o deputado Esta
dual pela Arena, Júl!o César,
e outras autorãdades pofiti
cas do Estado. Es. e encontro
por' hera ficou acertado pa
ra o rnes de D13io.

cretáno Hélio Ortiz, estas
vacinas estão sendo enviadas
às unidades sani tárias do De
partamento Autônomo de
Saúde Pública, para aplica
ção em todo Estado,

ou a moto Garellâ.
O Detran esclarece que os

infratores estão sujeitos a
uma multa de dois salários
minámos ou, se for o caso, à
apreensão da Carteira Nacio
nal de Habilitação do pro
prietárío do veículo ou res

ponsável.

reflexos na área industrial li-
gada ao setor rural

n

,

•

A sistemática, segundo os
técnicos, funciona como crê
d,!to rotativo permanente e
o atende a novos financia
mentos após o retomo do
empréstimo, que é lento, poi-s
os prazos são mais longos,
Os recursos só poderão ser
ap ícados novamente - em

at�dil11ento a novas rolici-
. taçoes - depÜ!ls do retorno
das operações realizadas an
teríormente.

BAR DO NINO
PONTO DE ENCONTRO DE AMIGOS

"

It
' .

n? 610 - GASPAR - Santa Catarina
Rua alaI .

Menores lamoém são prolDidos
oe dirigir moto

KONDER REIS PEDE AO BANCO DO
BRASIL .REVISÃO NA LIMITAÇÃO

DE CRÉDITO PARA
INVESTIMENTOS NA ÃREA RURAL

De acordo com a legisla
ção de trânsito em vigor, os
menores de I? anos ou pes
soas não habilitadas estão
proibidas de dirigir qualquer
espécie de veículo motoriza
do, segundo comunicação do
Detran , Incluem-se na proi
bição, o e'clo motor Pônei,
de 2 tempos, 48 cilindradas

o governador Konder Reis
expediu mensagem ao presi
dente do Banco do Brasil,

, Angelo Calmon de Sá, solici
tando sua ânterferêncía a fim
de que sejam revâstas as re
centes medidas limitativas
de crédito para' investimen
tos rurais. En? seu apelo, o
Chefe do Executivo lembra
os pedidos que lhe foram di
nígídos pelos dirigentes eco
nômicos de Santa Catarina,
salientando que tais medidas
•

têm apresentado profundos
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ACARESC
o plantio de limão sícilia

no na região do Vale do Ita
jaí está se expandindo dia a

dia; são dezenas de projetos
que estão sendo elaoorados
para agn'cultores e empresá
rios, objetivando o aproveita
mente de áreas até então im

produtivas ou exploradas com

culturas de baixa rentabili
dade econômica. Mediante a

análise de solo, que é reita
em Iaboratón'o oficial; no Es
tado pelo Laboratório de A
nálise de Solos e Minerais SL
to em Florianópo'is, as ter
ras são analisadas e corrtgt
das posteriormente com adu

bação e calcáreo, proporcio
nando a planta de )jimão si-

.

€il'iano, as melhores condi
cões de desenvolvimento.
-

Em Gaspar, no pomar do
sr , Alfonso Theiss em Bel
chior Alto, cujo projeto ini
cial é de 8 hectares (2.000 mu

das), as plantas estão se de
senvolvendo muito bem!

As mudas para Ü' plantio,
estão vindo de Laurentíno
(SC), e Taquari (RS); so
mente são plantadas. mudas
enxertadas, portadoras de re

gístro, certificadas pelo Mi
nistério da :AJgricultura. As
mudas vem envasadas em ja
cás com torrão, com a altu
ra média de 1,5 metros po
dendo ser plantadas em qual
quer época do ano, garantin
do ao plantador uma muda
sadia. O custo da muda pos
ta na propníedade é de Cr$
7,00, e em um hectare plan
ta-se 250 mudas.

infor:ma
A campanha que vem sen

do desenvolvida pela Acaresc:
Plante Iimâe e tenha garan
tia de comercialização, tem
cobertura total das Indús
trias Reunidas Jaraguá �.A.
a qual fornece carta de com

promisso garantlndo a com

pra de toda a produção.
A capacidade da Indústria

será de 1216 toneladas . de li
mão . I'cilíano por hora, e só
será p'antada a capacidade
de absorcão da indústria, ou
seja 2.000 hectares, não ha
vendo o problema de super
produção.
A produção por planta é

de 150 a 200 kg quando adul

ta, isto aos 7 anos, e ínécía a

sua produção a partir do 2°
ano.

Os. projetos são fin� ciados
pelo Banco do Brasil, Banco
do Estado de Santa Catari
na e Banco Regional de De
senvolvimento do Extremo

Sul, e poderão contratar fi
nanciamentos pessoas físicas
e jurídêcas que possuam pro
priedades rurais acima de
5 hectares.
Todos os plantadores no i-'

nício de implantação d.e seus

pomares, serão capacitados
para conduzí-los tecnica
mente através do convênio
PIPMO/Acaresc, e ainda te
rão assistência técnica per
manente durante todo o pe
ríodo de vida útil do pomar,
que é superior a 20 anos.

Wilson Plautz
Técni<co de Fruticultura Tro

pical - Acaresc

Relojoaria e Ótica Ernesto
Jóias - Relógios - óculos
A,rtigols para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI. Arlistiliano Ramos, 522 - Caixa Postal 53
Fone: 32-2203 - GASPAR - SANTA CAfI'ARINA

Rua Itajaí (antiga Fábrica de Malas).

·VENDE·SE
Vende-se uma resídêneía com 120 m2 sito a rua Dera-

lido Garcia, n". 84. Tratar com o sr. Arnoldo Henrique

Zímmermann, na Prefeitura Municipal de Gaspar'.

II

Se você quiser incrementar o' seu ca

range vá ao ZECA ACESSÓRIOS, pionei
ro neste ramo em GASPAR.

Colocação gratutta,
Agora com vedação a quente.
Tudo para seu carro:

rádios, para-choques, silencleses e

muito mais.

ZECA ACESSÓRIOS.

SIVALDO
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES

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

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

Com Aldo Pereira - Gaspar-Se

IARROZ

O�'f'-
9_v •

<l.��

INDÚSTRIA BENEiFICIADORA
GASPARENSE S.A.

BENEFICIAMENTO E OOMÉRCIO DE

ARRiOIZ

Organização fundada em 30' de
maio de 1941

Caixa Postal, 28 - End. Telegr- Bengasa
Telefones - Comercial: 32-2160

eletronízado

INSTALADORA "GASPARENSE
. A MAIS COMPLETA EM

ELETRO D&MÉSTIC8S FOGciES DAS ME.LHORES
MARiCAS, FIiLOS PREÇOS MAIS

CQNVID·ATIVOS.

Busque o seu n'â.

INSTALADORA GASPARENS'E
Rua Aristiliano Ramos - pertin'he da

Prefeitura, em G�SPAR.
---- ----.,----_.- ...

--------�----------------

t,

I'
.

li
u

I'

,
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De(isão . do ( ta
, •

represe seria meaça

p ra odutor ,(O su I er br silei ros
Para o deputado catarinen

se Walmor de Luca (MDBl a
decisão tomada pela Comis
são de Fj.nanciament{) da A
gulcultura de fixar em 85,00
o preço mínérno do arroz em

casca por saco de 50 quilos e

a pretensão do governo de
adquirir apenas 5% da safra

represen tam séria ameaça
aos Interesses dos produtores
e dos consumdores brasilei
ros.

"Ma's uma vez - disse o

parlamentar barniga-verde,
referendo-se à segunda me

dida anuncíada - os inter
meclliários, os atravessadores

Governo e sa ário
o governo não pode pen

sal' em elevação ,ilusória de
. salário nem listo interessa ao

trabalhador. As soluções de-

Mão ..de-obra
feminina

Ao assinalar a determina
ção do ministro do Trabalho
no sentido da celebração de
convênio entre a Secretaria
Geral do Ministério do Tra
balho e o Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial,
objetivando a adoção de me

didas :j'elativas à formacão
profissional, o deputado N�os
ser Almeida sugeriu provi
dências com vistas a evitar
a utilizacão da mão-de-obra
femirrina. em tarefas ásperas,
pesadas ou até desumanas.

vem. ser responsáveis, pois de

pouco adianta decretar uma
elevação salarial que ámanhã
seja consumida pela infla

ção _ Prudência, coragem e

responsabíhdade são virtudes
necessáras na solução do
problema salarial, cujo obje
tivo poderia ser assim defi
rrdo: o máximo de salário
COlU D mín'mo de 'nflação .

A13 declaracões foram fei
tas pejo m'ntstro do Traba
lho Arria'do Prieto, ao de

por perante a CPI c::-..e.. inves

tiga a politica salarial do go
vemo. Segundo o mín'stro
é d;.hcll o equilíbrio sarár.o
inflação, mas é um desafio

que estamos tentando supe
rar _ Se aumento de salário
p':ll" decreto resolvesse - a

crescentou - certamente
não haveria problema sala
ria LeD1 no Bra.. '.l nem no

mundo.

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

VENDO VW BRASlllA
cor amarelo ímpenal

Ano 76 - 5'.000 km rodado - Prece e condícões a com

binar. Informações com Alvaro, na; Farmácia Catarnense.

Gaspa,l'-SC .

CASA DE MADEIRA
Vende-se uma casa de madeira, na rua Do 'alic'lo Gar

cia, medindo 7x9, mais varanda. Preço: 110. OOO.C8.
Tratar com Alvaro - Farm. Catarmense - Gaspar.

Rua. Itajaí, 607 - Fone 2271

SErão C& ; rícos a se benetí
o'arem àe!..,a medida, locu

ptetando-se do trabalho de
m'lnões de brasüe'ros, com

a �J7ec "ação de 95% da pro
dução de arroz, com que o go
vemo jpreter.de presenteá-
lOS' .

Quantn ao preço mmimo

findo �� CEA, afirmou o

deputado Walmor de Luca
ser G ID,€SIIlO madmíssivel
mente biaíxo, explicando:

-Cc:.ll0J há do's anos passa
do" o produto eatarrnense
ha'ír;a �:n(j) negociado na fon
te de pr8t1ução à base de CrJ$
1 JJ, O IDO! saco de 50 quilos,
secdo a infl acão acuroulada
n " 'últírmos 24 meses supe
rim' a 8.5% é natural o des
ccntentaamento dos produto-

Atlitudes
posit ivas
A d e.-.::Dis

-

Ü' do Presidente
�tsel crie '1' à França e vol
ar ao B iI para partíoípar
das connanorações do Dia do
Irabaltaador, viajando depois
para a :ElIlglatenra. foi comen
tada pe o deputado G;óia
Jfu:ior (.AJ:ena-SP).
E'Ggmmllo o parlamentar, o

Presdemte poderia visitar su
cessivarziente o", dois pa'ses,
mas. preeferíu prest'gíar o tra
haLad r brasíle'ro, o que já
VEm. fazrendo

..

com atitudes
J:.,�·tIVffiS". tais corno o au

rsento :da idade limite para
ínzresso no servíco púbtíco
e a cc '.mJidaçn() da leis do
inquj,�to.

PABRICIA. DE
ESQUADRIAS E
MóVEIS DE FER.RO

GASPAR

res em face do preço ora fi
xado".
LEmbrando os constantes

aumentos sofridos pelos in
sumcs ut'I'zados na ativida
de agríco'a (sementes, fertt
ltizan tes, adubos, corretivos,
herbicidas, fungicidas; im

plementos agrícolas, com

bustíves etc.), frisou Wal
mor de Luca. se tornar mats

patente a'nda a .inadmissi
bilidade daquele preço "mui
to aquém das reais necessi
dades do produtor brasilei
ro" .

DEFESA DO

CONSUMIDOR TEM CPI

. Estabelecer diretrizes ne

cessarias à defesa do consu

rrt'dor brasileiro é o objetivo
fundamental da Comissão
Parlamentar de Inquérito re

querida à Mesa da Câmara
pe'o deputado Nina Ríbeiro
(Arena-Rl), devendo sobre
tudo apurar o não cumpri
ment-o das exigências técni
cas quanto à qualidade, quan
1.Iidade, durabilidade e segu
rança de mercadorias entre
gues ao consumo e os méto
dos adotados para a sua di
vulgaçâo .

Campeão da Raça
Debermann
ê de Itajaí

De propriedade do Sr. D'e
ter Hobbhahn, de Itajaí, o

lV!elhor da Raça na Exposi
çao Geràl de Blumenau, sob
julgamento do dr. Hugo
Drummond, e, Melhor Ma
cho da Expo��ção Especiali
zada sob o julgamento do
dr. Saulo Linhare . NEGUS
tem conquistado em todas as

exposições a que tem ído a
presentado sempre os maio
res títulos. Seguidamente
tem s!'do laureado Melhor

Coão de Exposição, Melhor do
3 . Grupo e- Melhor da Raça.

VIÚVAS

.

Em apelo dín'gído ao mi
�ISt�·O ?R Prevü�l>nc:a e As-
8S�eI?-cla SOd�a1, o deputado
Leomda� Sampa;o (l\IDB
RJ) pediu que seja dst rrní
nado_ o reaJustamento d
pensões de vriúvas beI1efi.Ci�
nas de: �S, à. base de 70%do salário !IlUl!mo vigente,Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAZETA DO<=IALJ

Com a 'presença aproximada de 450 pessoas reaJizou�
se 110 final de semana .que p'assoiU1 a cerimônia de casamen

to dos jovens José Silvertn DelIa Pásqua e 'D!}l'js Bedusehi ,

fi cerímôrria nillgiosa OCOIl'eu na. capela do CoJégio
Santo Antonio em Blumenau . A cerhnônía civil teve lugar
nG Clube Alvorada, onde os convidados. fGiram recepcionados
à luz de vela. 11 decoração esteve a cargo de Benô Flores.

Dentre as várias presenças anotadas, convidados de

Gaspar; Fpolis; Crícíuma; Oxleães: Navegantes; Itajaí;
Blumenau; Brusque: Porto Alegre; Passo Fundo.

'i\J inesquecível cerimônia reJigiosa contou com a par
ticipação infantil dos jovens Paola e Dados Augusto que
precederam a entrada do noivos na Igreja.

TESTlEIMUNlI'AS - Por parte da noiva as testemunhas
forarm Tuga e Dario Beduschi; Marlene e Renato; Lipa e

VolOO1' Bedusehí; Bruno e Clauãete Bedusehâ, no relígto
SO. No civil: Dr. Raul Domingues e Sra.; D. Hertha Be
du"clli e Há,rio e Dr , Lélio Balbod e sra ,

Por parte do noivo as testemunhas 'no. religioso íoram
'ViCt()lr Hugo TI alla Pásqua e sra ,'; Dr , Emâlío Driessen e

noãva: Jorge Della Pásqua e noiva. No civil sra. Maria E,..
milia e Ronaldo Della Pásqua e Pedro De1l.a Pásqua e sra.
A noiva filha do casal Dário "Loní Beduscbl e o noivo filho
de casal José e Nadir' Della Pásqua .

--*--

FELIZ MATRDfONI0

NASCIi\iENTO com a chegada de mais um

lindo garoto {Jairo). Chegou
10 casal Ronaldo e Ada Ga- dia 15 p.p., e já tem muitos

ertner, estão muito felizes amigcs.
--:!:--

,
A direcão e colaboradores Esse 'ensejo serviu também

Ida \7'iaçãó Verde Vale, eon- para inaugurar o "Recanto
frarernízaram com uma cas- Beira Rio", recanto este que
telada regada a chopp dia 15 servirá para outras confra- I
p. I1'., quando o- sr . Oazlánho ternízações e ponto de lazer

!80.';0 recebeu abraços de a- .nas horas de folga de seus

mi.gGs por oeasião de seu na- mctorístas e enbradores .

'

��-,-------"---�----=---=-:--�-.��---���--=--------.::---=-:--'--, I

BAILE NO' OOLÉGIO

DIla 24 "4a. Redenção" conjuntp musical de Itajaí, esta
rá animando o baile promovido pelos tereeiranistas do Co

légio N,F. Godofredo. ° baile será reasízado no salão de
festas do mesmo Colégio e terá ínícío às 22·,00 horas.

Os terceíranístas contam com a presença de todos.

I

Avante T'upi
P'fa�irosamente aprecia

mos um coletivo do Clube A

tlético 'IDu:pi. Ficamos SU1'

preses em constatar a dedi

eação da rapaziada tnipiense.
Depois do bate-bola os atle
tas se reuniram no centro do

gramado e fizeram demora
dos exercúclÍjos fiSIOO�. Ah,
bem a tempo, comandados
pelo Zeca.

----e

A diretoria do elube Atlé
tico Tupi deve se conscíenti
zar da necessidade de contra
tar um têeníco e�eri(mte
pau melh.oi' oricn�açãOl téc
níca ao clu�e.

Dia 141 festejou mais uma data natalícia a jovem Ma
ría'va Spengler, faha do casal Evaristo e Dílsa Spengler.
Hoje, completa mais um ano de vida, Ernesto Marques,
competente funcionário do Escritóaúo Fonte Contábil, de
nossa cidade. Osmar Silvio Bpengler, receberá 9s cumpri
mentos jíos familiares e amigos dia 22 práximo"quando es

tará festejando ma's um aniversário.
--*--

Gazeta Social, por íntermé
do de seus colaboradores,
vem nesta data, desejar a to
das os seus leitores e demais

ANIVERSAR,IOS

CASAMENTO

Rogério José a�nger e Ma
ria vattrudes Censi, irão u

nir-se definitivamente pelos
sagrados laços do matrllmô
nio, dia 24 próximo, sábado,
A cerimônia realizar-se-á na

Igreja .l,. d. do Rosário
Barracão desta cidade, as

18/OO horas. A recepção será

--*--

CONFRAT�ZAÇÃO

(Marcefa ,e Michefi)

am'gos, 0S votos de uma Fe
liz Páscoa e que a Ressurrei
cão de Nosso Senhor, faca re

nascer em todos os corações
o esptz'to do amor e da fé.

--'*--

no Salão de Festas da Igre
ja. 'Ei1e é filho de Olga e Nel
son Olinger e ela filha de

Margari,da e Ernesto Censíi,
tradécionaís famílias gaspa
remes,

Aos noivos, felicidades mil
durante a nova vida e aos

pais, os parabéns da Gazeta
Social.

talicío .

o Vale do Itajaí continua
S6n?O a região do Estado, que
mais atrai aos turistas. O
�AnAJ'So DOS PÔNlEiI:S re
cebe diuturnamente dezenas
de pessoas de todo o pais e

exterior, que saem maravi
lhados com ·0 COnf�Ito e a

hospi.talidade que só o Mon
te} dos Pôneis p�de oferecer.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina




