
e

I
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/

o Departamento de 0- cano obstruido por garrafas já foi implantada há 56 a-

bras da Prefeitura, foi au- plásticas, panos e outros nos, estando os canos apo-
xiliado recentemente por detritos que, não dando va- drecidos, e, por' falta de
elementos do Corpo de são às águas, estava ilhan- planta dos trabalhos, difi-
Bombeiros, Prefeitura de do a residência de Arnaldo culta a localização dos
Brusque e Empresa Beta, Wanzuita. O problema acon- mesmos.

{la localização de um cano tecia tom regularidade, o Gaspar está necessitan-
da rede de esgotos de que resultava em diversas do de uma nova rede de es-

.Gaspar. f eclamações do Sr. Wan- gotas. Sabe-se que possi-
Após trabalhos que se zuita à Prefeitura Munici- velmente a próxima admi-

.estenderarn noite à den- paI. nistração se obrigue a in-

tra, foi localizado, na praça Vale salientar que a re- cluir no seu plano admi-
em' frente à Prefeitura, o de de esgotos de Gaspar nistrativo, a nova rede que
��.$Fl-:;������;lE:?IJ����.�·i;....��� '.-"-="

será bastante onerosa pa
ra os cofres públicos.
Os trabalhos para localí..

zacão do cano osstruído
'

foram difíceis, tendo o ca

no sido encontrado a uma

profundidade de quatro me

tros. A nova rede deverá
.ser implantada à menor'

I profundidade. Resta aquar-

I
dar que cas�s se�el�anteS
não aconteçam ate Ia.

------...., ...., ....._<>..........�,...., -�-- -- 6'�:;;m'#!i1l----_......_.._---=
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ANO II - Gaspar, 28 de Ql;Jtubro de 1976 - N°. 90

O secretário de Seguran-I
IÇa e Informações, coronel
p.ry Oliveira, assinou um

convênio com o prefeito Jo
.sé Schultz Filho, de Mafra,
para a realização de um po
Jiciamento ostensivo na

quela cidade,' por meio de
guarnições de Rádio Patru-

�iha da Polícia Militar de
Santa Catarina.

A Secretaria de Seguran
ça e Informações, através \
---------

O Juiz da 64" Zona Elei
toral, que engloba os muni
cípios de Gaspar, Ilhota e

Luís Alves, está alertando
os eleitores da região que
os que deixarem de votar
nas eleições de 15 de no

vembro, sem justificativas,
serão multados na forma
da lei. A justificativa deve
rá ser feita no prazo de 60
dias após a realização do
pleito. As multas estão
contidas no artigo 367, da
Lei 4.737165.
Informa o juiz eleitoral

ainda, que fará cumprir ri

gorosamente a lei, aplican
do a multa ao eleitor falto
so que não se justificar de
vidamente.

da Polícia Militar fornecerá
à organização poilcial mili
tar local, viaturas para o

serviço de Rádio Patrulha,
equipadas com aparelhos
de transmissão e recepção,
proprocionando, inclusive,
o local para a instalação,
pela rede bancária, de um

sistema de alarme contra
assaltos. À Prefeitura de
Mafra cabe cuidar da' ma
nutenção destes serviços.

s

A Figueira de 300 anos,
[ocalizada no bairro de I
mesmo nome, ern Gaspar.]
.devido a sua idade, com as

raízes expostas, não supor
tando maios o seu peso, sem
\condições de sobrevivên
cia, será retirada do local.

A decisão foi tomada pe
Ia comissão designada pe
ía Câmara Municipal, após
,receberem relatório de au

toridndes no setor.
Tudo teve início com o

pedido do proprietário do

terreno onde a Figueira es-l,tá localiz�da, para a.��a�e?<-
... f I

•

terminação, o que agora
será feito, visto a impossi
bilidade de sua conserva

cão. A histórica árvore se

rá derrubada e ern seu lu
gar será plantada outra fi

geuira, que continuará a

tradição da primeira. O
bairro perderá o seu símbo
lo maior, mas continuará
com ô denominação que
recebeu devido à árvore
de três séculos. Com uma

jovem figueira, que espe
ramos tenha vida tão lon
ga quanto a primeira.

b o·

ESPORTE CLUBE

GASPARENSE

ESTAMOS COM VOCÊ.

ueml
15

.
I

Assinatura

anual:

c-s 100,00

Venda avulsa:
c-s 2,00

• i

Constantes acidentes de
trânsito vêm ocorrendo na

Rodovia Jorge. Lacerda, nas
proximidades do períme..

tro urbano de Gaspar. A�
medidas adotadas pelo De
partamento de Trânsito dá'
Prefeitura ainda não conse

guiram acabar com os ris"
cos que correm populares
e motoristas (Página 8).

",

Conheça os candidatos à

prefeito, vice-prefeito e ve

readores, no pleito de 15-
de novembro proxrrno ...

Seus cirriculum-vitae es ..

\
tão nesta edição (Páginas>
4 e 6).

Dom Gregório Warme

ling, Bispo Diocesano de
Joinville, esteve presente
na revisão dos trabalho
pastorais da Paroquia de
Gaspar ,celebrando missa
das 19h, à comunidade qas
parense. Os detalhes es

tão na coluna Nosso En
contra (Página 2).

A sociedade está bem re

presentada na Gazeta do'
Vale. Esteja por dentro dos;
últimos acontecimentos'
(Página 8).
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nConlro "�NOOOONOOOO�'�OONNOO:��OO��oo�oooooooo�G"gF!�a! !ibe,ge, aulas de música. Sanitário público, 21 f)p (),- una e� iSábado, dia 16, Dom Gregório pintur-a do salão São Francisco. VENDE-SE Uma casa oe madeira em Nave- g-esteve em Gaspar. Participou dos Para o próximo ano estão pla- � gantes, 9mx11 rn, com terreno de �.ttrabalhos de revisão dos diversos nejadas as seguintes obras: -Reno-"
Uma casa de madeira 7mx11m 15mx25m, frente pana o mar a 50

'Y-setores das atividades pastorais vação do telhado da igreja. Adap- g com terreno de 15mx25m a 3 km metros do Aeroporto. Tr�tar na Pa- �da Paróquia. Dom Gregório não te- tação do presbitério e alllalr da
" do centro de Brusque, no asfalto daria Wanzuita. .,Me oportunidade de celebrar a mis- igreja para 4iturgia pós-concrllar. 2 de Itajaí, 3 anos de uso. I--sa das 19 horas e pregar ao povo, Pavimentação da subida do morro ') T 'atar na Padaria Wanz,uita em CASA EM ARMAÇÃO Zconforme estava previsto, porque da 'igreja em convênio com a Pre- "

Ga&r'ar _ SC. Vende-se uma casa de madeira g
!teve duas audiências írnprevtstas feitura. Iluminação da subida da 2

situada' na Rua Artur Schneider, na �
de pessoas não 'ligadas à nossa igreja que dá para a C��nha. 2 A L ti G A _ S E P,raia de Armação .. A casa tem as g!Comunidade. No campo esperitual foram ,r'e- 2 Aluga-se uma casa de alvenaria dimensões 00 6 x 10, contém seis

.

,

Não é a primeira vez que a Pa- visados os seguintes trabalhos: 2 [ocalízada na Rua José Honorato peças, pintada à óleo e encontra- �róqula promove 'reunião para 'revi- Conferêncla Vicentina. Catecu-
2 MueNer. Contém oito peças, dois se em estado de nova. Tratar com g.eão de trabaihos. Há anos qUe menetos: Crismai, Batismal, pri-
" banhelros e garagem. Interessados Irmãos Boqo, na Vlerde Vale. g

nossa comunídade promove assem- meira eucarlstla. Curso de noivos. "poderão obter informações pelo �
blétas de revisão e planejamento Catequese de perse\llel'ança, de 2 fone, 32-2155, ou díreternente com Uma casa na praia de Gravatá, �de trabalhos paroqulais. Aos pou- adolesoentes. Aulas de religião. � Aldo Pereira, na mesma rua, n°. chaté, 7mx9m, terreno de 13x25m, f;
cos procuramos aperfeiçoar os pla- Religião para adultos. Pastoral de 2 145 _ Gaspar. 1 ano de uso a 50m do mar, .tratoar �nos de trabalhos como também di- doentes. Llturqla. Coro. Banda de

� na Padaria Wanzuita. gvulqá-los para conhecimento de Música. Imprensa e rádlo. Clube"
Terreno medindo 61mx70m bem

�eodos. de senhoras. Coroinhas. Mini'stros 2 no trevo de Joloville, área própria MANICURE �Na revisão dO'S trabalhos foram da Eucaristia. Festa de �ãO Pedro. 2 para linstalação de 'indústria. Preclsa-se de uma manicure. Tra- 3.apreclados os 'resultados positivos Oursilhos. Ordem Franclsc�na S,e- 2 Tratar com o proprietário na 'Pa- ;t>ar no Salão de Beleza Sul Amé..,i- &como também analisadas as cau- cular, Apostolado d� Oraç�o. C.�r- 2 daria Wanzuita, em Gaspar, Santa ca, à Rua Aris,ti.Jiano R'amos, .em �-sas de IalgUin·s fracassos e lnsuces- culos bíblicos. Hospital. Dlretoria,
2 �t·· Gaspar. gI d J t d . arma. Isos para' que ,no planejamento pa- COInselhos. Past�r.a' .

a u�en u e. /

'!I
ra O' próximo ano possam ser su- É claro que nao fOI possível ana- '" Oferta de emprego ""perados. Iisar todos os trabalhos em profun--2 Vende-se: Sylvio João cimmermann � in- Z
,

A 'reunião teve 'início às 20,30 dídade pois não haveria tempo pa- 2 Um automóvel Galaxie, ano dústria Cerâmica, está necessltan- 3;l1oras le terminou por volta das 22 ra tanto. " 1968, cor azul intlnlto. ern excelen- do de moças e senhoras para as �1101'\as. Estiveram presentes: Dom Notamos que algumas atividades (, te estado de conservação, e de funções de serventes. Tratar dlre- �;;Gregório Exmo. Sr. Bispo Díocesa- tiver-am êxito neste ano. Outras ? procedência garantida. Preço abal- tarnente com a dtretorla da Indús- gno, Padre Vigário Frei Geraldo, Frei ainda esperam por uma melhoria. 2 xo da tabela. Tratar com Marzinhó tria - Hua Prefeito Leopoldo Sch- �Otocar, DiJ1etoria da Paróquia, Con- Verificou-se que no campo da Li- 2 ou P.edro Beínert. 'nesta cidade. ramm, n° 115. g.selho Paroquial, representarttes turgia há muito a melhorar tanto 2 . _ �das diretorias das capelas. religio- da parte da equipe quanto da par- ��NOO���OONOOOO"OO.��(Õ���OOOO�����
sas, responsévels de setores de te do povo. Há muita improvisação

catividades pastorais, e outros con- de uns e asslvldade de multes.
widados. A maioria convocada se Há quem não participa nos cantos
t,ez presente. Houve ausência de

e orações, ficando calado durante
vários. Alguns just·ificaram a falta tôda a c'e,llebração da missa. Na
porque estavam impedidos de com- catequese notamos que lainda fal
parecer. tam catequistas. Há muitas crlan-

T-endo sido declarada aberta a
ças 'e poucas catequistas.

U A
reunião por Frei Geraldo. o secre-

messe é grande, mas poucos O'S
tário Tarcísio Desohamps Ileu duas operários".
atas: Uma, da última ,neunião do Dom Gregório tomou a palav.raConselho ParO'quial e outras da úl- dando seu parecer final. Ficou sa
rna r,eunião da Diretoria do. Conse- tisf,e'itO' com o 'esforço que a paró
lho. Em seguida fO'nam. a�resenta- 'quia lestá fazendo para enoaminhar
dos os trabalhos de, ,reVlsao das a-

os 1:r.abalihos pastorais. Falou do
4!iv,idades divididas em duas graR- 'oinquentenáriO' da Diocese no pró
des part,es: Campo mater-ial e cam-

mo ano que também espera lativi
po 'espir+tuaL Na -parte mater�ial a dade que II,eVlem uma, mensagemparóquia eX1ecutO'U as segàmtes aos ,diocesanos digna desse aCOln
benfeitorias: Instalação de alto-fa- tecimento.
tantes na 'igreja e 'no salão Cristo Tudo qUle- foi discutido durante a
Rei. Construção de sala !pa,r-a aulas assembléi.a foi registrado ,em lata e
de !1eligião e reunião de jovens. todos O'S presentes ,as's'j.naram a
Construção de sede anexa ano co-

presença.
4"eto ,da Banda, não concluída, para
10-+--------- -----------

I ARTIGOS E CONFEC��ES l
I

P/SENHORAS E CRIANÇAS

IOFERECE OS MAIS FINOS Ef\!XOVAIS P /NQ�VASGASPAR - SANTA CATAHINA

Sivaldo
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕSE

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

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

Com Alado Pereira - Gaspar - se

Tupi O X 3 Germer

IMPRESSORA GRAFICART LTDA.

Rua Eurico Fontes, 50
Cx. Postal, 24 - Fone, 32-2168
End. 'Telegráfico: GRAFICART

G A SPA R Santa Catarina

A PERFEiÇÃO EM IMPRESSÃO

com 8 pontos perdidos, seguido
do Floresta com 9 e Germer com
11 pontos Ino pass'ivo.

EXPEDIENTE
GAZETA DO VALE
P.rO'pr-iedade da Empr'esa
CGC '83109926/0001-47

Diretor:
Silvio Rangel Figueiredo

Circula nos municípiO's de:
\

GASPAR, BI'Umenau, nhota,
Itajaí e Brusque.
E'nde'reço-Sede

Gaspar: Rua Aristiliano
Hamos, 23 - Cx. Postal, 73

,Impresso nas oÍlioinas gráfi
cas do Jornal NOVA ERA, de

RIO DO SUL

Depois oe uma v,itória c-ont,ra ó<
gasparens-e. O' Tupi não conseguiu.>acertar contra O' Germer 'e perdeu
por tJ'1es tentos a zero. Consid-ere
se Ino entanto o time de Gaspar jQ.oo
gou desfalcado dos seus maiores
valores, jogando e perdendo comLevi (Aug'Ustinho), Tinho, Si>Iv:io
(João Carlos), Adão, Edson, Zeca
(Marcos) NiI·ton, Amauri, Argell'(expulso aos 9 ,minutos) Didi, Cor
reca (JuliO'). O jUiz do encontr-o foiArlindo Costa com uma atuação
que deix,o-u muito a desej!ar.

Depois dos resultados da última'rodada é a seguinte a c1>assifioa-.
ção do campeonato da LBF: Cha
Ve A - Sete, com 4 pontos perdidos; Gaspare.nse com 7 pontosrVasto Verde 11 e 15 de Outubro
com 18 pontos perdidos.

N� chave B - em primeiro Tupi

--------�

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



página 3GAZETA DO VALE28/10/76

BERNARDO LEONARDO SPENGLER
(Nadinho)

PAULO ANTÔNIO DOS
SANTOS

OSVALDINHO
n°. 2208

ANTÔNIO PEREIRA
n°. 2217

'"

CURRICULUM VITAE
Candidato a Prefeito pelo Movi- Dados pessoais: Filho de Antô-mente Democrático Brasileiro nio Francisco dos Santos e de Otí(MDB), nas eleições de 1511111976. 'lia Marta dos Santos. Nascido em!=ilho de Alberto Spengler e Da. Gaspar localidade de Gasparinho,liilária Léa Spangler. ambos já fa-

em 7 de' março de 1936. Tem 40tecidos.
I anos. !: casado com Dona OsmáriaFoi eleito vereador à Câmara Zuchi dos Santos. Pai de 5 filhos.Municipal em 1969, cargo que exer- Reside à Rua CeI. Arlstlltano Ra-

.ceu até 1973; Em 1972 foi �Ieito mos, 298.vlce-prefelto Pelo MOS, função que Formação: Curso primário na Es- '"exerce até esta data, tendo inclu- cola Estadual de Arraial e na Es-slve desempenhado. o cargo de cola Municipal de Porto Arraial. �.'j,Prefeito Municipal no período de Concluiu no Grupo Escolar Honório
19 de janeiro de 1976 a 19 de feve- Miranda. .-..!t.:....feiro de 1976. sendo que neste cur- Atividades: Passou a dedicar-se
to prazo de 30 dia� realiz_ou .várjla.s ao comércio na Rua Frei Solano e

Iobras de grande importância pa- na Rua CeI. Arlstlilano Ramos. É
ra o nosso município. propríetérlo da Ohurrascaria Pro-

BERNARDO 'LEONARDO SPEN-
gresso, no centro de Gaspar. É

GLER conta hoje com 40 anos de membro do Diretório Municipal do
'idade, tendo nascido em 1511211935,' MOS de Gaspar. É um dos funda
.e é residente ·na 10c�Ii?�de de Po- dores do Partido. no Município..Éço Grande, neste rnurucrpro de Gas-

presidente da Associação de' Pais
par.

e Mestres da Escola <Básica Honõ-
O exposto comprova trabalho, rio Miranda. Candldato à vice-prehumildade e 'honradez � uma cre�- feito, pelo MOS, na chapa do can

cente vontade de servir com dedl- dídato à prefeito pelo mesmo parcação à terra natal. tido, Bernardo Leonardo Spengler.

JOSÉ P. REINERT
(DedéJ
n°. 2209 J&l

ALVIR PEREIRA
n°. 2206

I

I· "

SINTONIZE
.,.,
-I
"

Ráelio Clube eleGaspar
Música - Esportes - Notícias

O melhor em proqramação
1460 NO DIAL DE SEU RADIO I VITOR DELLAGIUSTINA

n? 2207

\

CEVAL agro industrial s.a. BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIROCAiXA POSTAi. � f»1tO G�SPAfl, se - �

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

I .

I
,

)
" '

I'
I'

l3er-na
FABRICANTES DO XADREZ

JI
"IZA"

ex. Postal, 25 - Fones: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 4781499

SANTA CATARINAGASPAR
_- - -- ----- - - ------ - -_ -- - --------- - _- - - ----_I
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otícias da Mu
d d b t·

-

f
. I d de certídã Ao nara inclusão

tan () e orientações no e Izaçao unclOna e e u- '" t-'�

funcionamento dos Postos cação integrada (supleti- da área doada ao Patrim�

Culturais nos municípios, vo). nio Público. Na área será'

no supervisionamento às "Projeto rejeitado construída uma nova vía

classes do Mobral. A rejeição pela Câmara pública, localizada .em B8r...
,

Declarou a diretora do de Vereadores ao projeto ração e desapropriada �

Departamento de Educação ,de doação de área de terra míqavêlmente. A via sera

da Prefeitura, que deverão pela Família Barbieri de na- oficializada com cercas em

funcionar novas classes de da adiantou, uma vez que o ambas as mar.gens 'do leíto,

aulas do Mobral na região Juiz de Direito da Comar- após-a sua ·�nt1plartl��Ó)pe--

de Gaspar, tendo sido fir- ca de Gaspar, deu parecer Ia Prefeitura.. '

Ed
(hl!'_rtli 1L' I tO otoIIfIJlIr.,)

mados novos convemos favorável à Prefeitura, au- l\��ç'aq .1ilf,t.l')lrI:)(J ojnerrt

com a Prefeitura para alfa- torizando o fornecimento l
• I e r lJ ., .J.,I1!71� aFHI .180M!.,.

�---------J���A�R7íÔ���E�rr'C�R�t���I�'���
I <�,.i, I ... .l',fe(l"tl� .. !�_rf;iisl�

.:.lobi II

IO�

CURRICUlUM VITAE
Dados pessoais: Filho d'e Jre�

baldo Lothar Oesohamps e Marli"

C U R R I C U LU M V I T A E Elisa Oeschamps. Nascido em G�

Dados pessoais: Filho de Eurl- par. a 3 de agosto de 1943. Tem 3í#;

des Luiz Poli e Maria Cecília San- anos. Solteiro. Professor úniVlerBi-

tos Poli. Nascido em Gaspar. <a 11 tário (leciona na FURB e na U,n!ver,

de setembro de 1946. Tem 30 anos. sidade Federa! de Santa Catarina)",
Solteiro. Servidor público municio Reside à Rodovia Jorge La.cerda,.
'pai (Secretário da Junta de Servi- 4947 - Bela Vista.

ço Militar). Reside à Rua Prefeito Formação: Fez o curso primár;
Leopoldo Schramm, 82 - Oentro. na Escola Isolada Estadual de Ber...

Formação: Fez o curso .orlrnário chiar Baixo e Grupo Escolar Prof..
no Grupo Escolar Prof. Honório 'Mi- Honório Miranda. Curso secundj,
randa, Cursou o ginásio e o clentí- rio completo nos serninártos fra'Y
fico no Colégio Normal P-edro 1.1, ctsoanos de Rodeio, Rio Nagr"
em Blumenau. Está matriculado no (PR) e Agudos (SP). Licenciado emP

Curso de Economia da Fundação E· Letras (Professor de Português
ducacional da Região de Blumenau Francês) pela FURB. Especialísu.
(FURB): cursou o primeiro sernes- em Cultura Francesa pela Unlvel''

tre de 1976, trancando. a �atrícula Si,?a?'e de Aix·Marselha (França) ..
para candidatar-se â Prefeito. - ple'!'!ll' Pós-graduado 'em Letras (Mestr
MDB. 'em Gaspâr. ,

em U,nguístiClai) pela Universidads
Atividade: Trabalha há dez anos Federal de Santa Catarina.

em contato com o povo de todo o Na área política, é Secretário d
Município. Participou dos Censos MOB, em Gaspar, candidato a viee
de 1970 'e 1972. Candidato no pleí- prefelto. pelo MOB na chapa d
to de. 15 de novembro próximo ,à Luiz Fernando Poli: candiôato .

prefeito pela legenda do MDB. prefeito pelo me
.

,-...______________________________

'
• t smo partido.

Estiveram reunidas em

Blumenau, na Sede Regio
nal' .do Mobral, para tratar

de assuntos de interesse

da entidade, supervisoras
da Grande Área de Blume-'
nau, que compreendem es-

I ta última cidade, Gaspar,
Brusque, Ilhota, Botuverá e

I
Guabiruba.

1
-A representante de Gas

par, Srta. Maria Goretti,
particlpou do encontro, tra-

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GARPAR

EDITAL DE INTIMACÃO
,

.

: :
_.\ O doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito

da Comarca de Gaspar, Estado de' Santa Catarina, na
.• 1,

forma da Le i, etc.
FAZ SABER, ao senhor ELIAS CARLOS BARTH, brasi

leiro, casado, marceneiro, residente em lugar incerto e

não sabido, que foi prolatada sentença em data de

19-08-76, nos autos da Ação de Desquite requerida por

NILVA MARIA BARTH, processo protocolado sob n°.

B1176, cujo final é o seguinte: "Isto posto. Reconhecen

do o conjuge varão culpado, julgo procedente a pre
sente ação para decretar o desquite litigioso de Nilva

Maria Barth e Elias Carlos Barth. Condeno ainda o réu

no paqarnento da pensão de 30% de seus vencimentos

líquidos é salário família à seus filhos, contados da ci

tação, desde que 'seja o mesmo localizado para o paga
mento de tal quantia, cabendo a autora fornecer tal in

formação. Determino, outrossim seja expedido manda

do ao Juiz de Direito da Comarca de Ibirama, median

te Ofício para ser averbada esta sentenca no termo de

casamento 90S- desquitantes a "fim .qe qu'é .surta os efei
tos legais. Condeno também o réu no pagamento das

custas processuais, e honorários advocaticios estipu
Iados em 20% sobre o valor dado à causa. "Por este

fica intimado o senhor Elias Carlos Batrh da sentença
aclrna. ciente de que não se defendendo se presumirão
aceitos os fatos acima narrados] Dado e passado nes

ta cidade de Gaspar, aos treze dias do mês de setem

bro de mil novecentos e setenta e seis. Eu (Eulina L.

�ilveira), escrivã o escreví.

Gaspar, 13"ôe setembro de 19'76

ELEAZAR M. NASCIMENTO
Juiz de Direito

. -

,

LUIZ FE�NANDO POli'

! i:),.

, () I�,

Alfaiataria e Loja Gasparenlse
Especlallzada em Confecções, Armarinhos em Geral, calçados e jóia

Desde mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e at:- d d
ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI

n en o melhor

Rua Ind. José Beduschi, 273 - Fone, 32-2270 - GASPAR - Santa C t
.

a arma
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-IP., �a 1 O
r�

,I n &J�
so o.ÇA0 �

,

O ' �. A FIGUEIRA -

O VEREADOR HENRIOUE DE CHAMPS, apresentou
ao� colegas v« �.adQr:s: �I-a;

ri da Associação Ca-
tarinen e d P �s�rv. çao d atu za, que através de

s�u, Pr 'S"iC:re 'te JDrofes o C ATAL LONGO, bo- l

t�nlco e ecol go dtlURB, o qualyarticipou da Comis-
I

.sao cOrJ;}po� .10 d. r.: Ex.
. tFvo e Legislativo de I

nosso p:ruI'1IC' a a 1 nto os-t�dar o destino da ár-
vore "f,@ieJ�IR ,'acal�a' a bairro de mesmo no-

_, n;\Ti Rrymff:.\9:9 t2�'g���f que contnam do relatório desta-

to t<;amos 'ti seguin 1::. '

'

.1 I ui:, Q S,R:h ') ,W'It�lf ' I·

I)� ;1> 'll J- iP,Y,�tet'0��ll�i guelra i�p�esenta si�ais eviden-
, b l31s11�nO��eBwafB�ijjl85 envelliectmento. Ha dois anos

,ma nf�;? rrrH�� ��be, algt1wtJ�oucos ramos apresentam folha

'G6 Q�m,�Otçmfi}�ii\l)�al<?n� de seus ramos desfolhados

C0rTWlH' âmW:Jt���FlR&H�esenta novos brotos. Seu siste
. S '%91 a

. ?,��a E1y)�� eX1Tfa,nC? processo de' decomposi-
n� 8a8�'fih�����8W�911sn�"IHh tingiu o lenho' originando como

eb tC,9.���aHrnm��e'f��GaJu� perda gradativa de todo o sis

:"'otl YP'!�2'<qYJ v1�s �JIJflc�.PDia arvore.

-au,' (lI' o15'i3u e �t _�jt<yrt�, normais nesta época do ano,

"'" � 'Cf RR.p�m, 1fr�i�'�I�(f ��J8f Figueira, sendo completamen

�:_ � .

ít� '�B es'11rb"Te!1iHwl!�r,o� �rejuízos qu� �ss� fato po

'eIBII�!! J�r�au \.Wf'419.3og}l.a p.A?xlmldade de residências, da ro-

,

-ub N�v�_.'ú E{ ,9,��mMn�ffA't'rgnsmissão elétrica.

�O:>: ob Y fWj�,�g. sf;rP8 �'::.�O que a velha figueira deva ser

-UG Id.�!�uR}'P� r.tlDlfu SM�f I�Nstentação seria extremamente

JU 'eJjW5<3�a(>e �8R,.t1tl�rl!b,0 processo normal de degenera
.;:1 IP,�I'P0. �J1Q,rlffÇ�nR!f,Ja e� fran�o desenvolvimento,

. A�S.IW. �I' fi\'fb',6i)tl0.lu�ao s�ra o plantio de uma no

obt fufl� el[lt-,'fO��'1��stltUlr
a arvore velha que já cum

� ,I �[,I nTl !ffIgebA�f Mureza e, a colocação de um maréo

e� � �tRr.�on a8��I&i cal para .manter acesa a. memória

bs;; RJPRHjj! ôq . Ol,21ll" I
abrnllJ:')(.;(fu r�s�I�:Rlrofessor Alceu Natal Longo, apre-

eb ,��mtm�, y,1)1] r.P.1R9fl:le e da Associação, votos de louvor
a toda a com,�mi)�de gasparense pelo seu exemplo de

amor a natureza,
'

e --

-Es'te�ãs'surito teve vanos pronunciamentos por

parte dos srs. Vereadores, e na opor-tunidade o Verea-
I dor Henrique Deschamps manifestou seu contenta

ql,entp pel relatório apresentado, dizendo que desta

f01'1il18f che se a uma conclusão definitiva para o pro

blEJ!' ,�"
�

a árvore, dada por pessoas realmente en-

teri
'

I b assunto. Por sua vez o Sr. Presidente
'''.11') IUif)) a v .' ,

'com'l;!) lç�uéaps presentes que enviara um oficio desta

Casa, dando ciencia, e agradecendo ao Professor AI
! :..

ceu Natal li<D'ngo pelos relevantes serviços prestados a

nossa c'omunidade.
INSCRiÇÃO. NA KOMBI - O VEREADOR CELSO

HUBElt soli"CitbU' através de Indicação, para que seja
feita na Kombi da Assistencia Social da Prefeitura a

inscrição da insígnia a que se destina o referido veí-

culo.
ESTRADA DE BELCHIOR ALTO - O Vereador Al-

fonso Theiss solicitou ao Poder Executivo a inclusão

no Plano Rodoviário Municipal, de uma estrada situada

na localidade de Carolina, em Belchior Alto, que tem

início na propriedade do Sr. WILFR�D KOPCH e ?á saí

da em Luis Alves. Para que desta' rorma a referida es

trada seja beneficiada com os melhoramentos feitos

pela prefeitura,

C,on ec io am 5 oro·
Em Rio do Sul a Impressora Nova Era é especialiZla<la

em confecção de Jornais é Revistas.

Fone, (DOO 0478) 22-0894 _ Caixa Postal, 8

89160. RIO DO SUL San�a Catarina

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GARPAR
EDITAL DE· CHAÇÃO DE INTERESSADOS
INCERTOS COM O RRAZO DE 20 DIAS

O doutor Eleazar M. Nascimento, Juiz de Direito
da Comarca de Gaspar, Estado de Santa Catarina, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER a quem o presente edital interessar' que
por parte de G�ILHERME SIMON, brasileiro, casado, e
sua m�lh,er, fOI requerida uma ação de usucapião so

bre o imóvel seguinte:
U

Uma área de terras sita no lu
gar Margem Esquerda, deste Município e Comarca de
Gaspar _medindo 26.422,00 m2., com as seguintes con

frontaçoes e medidas:
OI

ao Norte com 204,80 m. em

terras de Maria Simon: ao sul, com 204,80 m. em ter

ras de Paulo Fritche, e leste com 170',00 rn. em terras

dos Requerentes, e a oeste, também com 170,00 m. em

terras ?e Paulo Trítche ". Na referida ação foJ proferido
o sequínte despacho: "1 - Oesigno o dia 14 de De

z�mbro de 197�, às 10 horas, para a justificação. 2 -

Cite-se os confinantes pessoalmente e por edital com
o pra.zo de 20 dias os réus ausentes, incertos e desco
nhecidos. 3 - Cientifique-se por carta para que mani
festem interesse na causa" os representantes da Fa

zenda. Pública, da U�iã?, do Estado e do Município. 4
- Intime-se o �. Público e os requerentes, através
advogado, bem corno as testemunhas arroladas. Em
12.10.76. (as) Eleazar M. Nascimento. Juiz de Direito."
E para que chegue ao conhecimento de todos foi lavra
do o presente, Dado e passado nesta cidade de Gas
par, aos vinte dias do mês de outubro de mil novecen-

_

to� � setenta e, seis. Eu, (Eulino Ladewig Silveira) Es
Criva, o escrevi,

Gaspar, 20 de outubro de 1976
ELEAZAR M. NASCIMENTO

Juiz de Direito
--------------'_._--

Serviço Volkswaqen

. '

Sch r c Lt a .Co ere

I Rua Itajaí, 1373 - BLUMENAU - Sta. Catarina
--�--��������--�.

Jóias' - Relógios - Óculos • Artigos para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI. Aristitiano Ramos, 522 - Caixa Postal, 53
.

Fone: 32-2203 '-' . qASPAR - SANTA CATARINA

Relo1oar 'a e

Otica E. �st�""
...
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Comentário
O Prefeito Osvaldo Schneider

está participando das reuniões po
pulares do MOB em Gaspar. Está,
diretamente, de prefeito para po
VO, relatando os fatos de sua ad
ministração. Está contando à po
pulação gasparense sobre as ativi
dades que realizou e sobre as que
não realizou. Leva",' por isso, 'em

sua pastinha toda a série de pro
jetos rejeitados pela Câmara Muni

cipal e, mais especificamente, pe
�a bancada da ARENA. Temos Hdo,
pessoalmente, algumas justificati
vas dadas para tais rejeiçeõs: é de

ienverqonhar um Município, seja
pela sua r-edação, seja pelo seu

conteúdo. Por isso, é preciso aler

ta: vamos dar a Gaspar uma Câma
ra Municipal à altura. O apelo se

dirige tanto à ARENA, quanto ao

MBD.

O' tempo e outras
Houve uma proposta para um

debate, via TV, entre Franco Moto"

ro (MDB) e Petrõn.io Portella (ARE
NA). A proposta foi recusada, com

base na Lei Falcão. Aliás, essa lei

já foi quebrada mil vezes e tantas.

Seria bom perguntar a quem ser

�e a dita. O t-empo, o melhor juiz,
se encarreqa de dizê-lo. Não con

cordamos com a lei, embora con

(:ordamos com a intenção rnanlfes
Ja do governo: controlar um pou
co as manifestações pelo Rádio e

:pela TV.

Págin�

Cia.

"

Semi
de C!
Indu

Dário Deschamps nlstas e sempire foatalhou pelo seu

Pantido, em todos os momentos e

em toda '85 earmpanhas e+eltorats
:::: Admi amms também a fidellda
de, a garr.a e o espírito de Bernar
do Leonando Spengl'er (Nadinho):
um homem ql!Je lIuta pelo seu Par
tido. :;:: A rrres a coisa podemos
dizer de lniz Fernando Poli. ::::

Surpreende te o currículo de Mil
ton Pornpssu dla Costa Ribeiro, de
Renato Viía, na! � Vitor Sasse cano Iniciado quarta-fetra úllB1
dida os erm BUumenau. :::: N�ta·se

ma, teve seu encerrarnerrts
em tudo iisso l!JméB evolução bastan-
te grand� na escolha dos candida- no último dia 22, na Funda-
tos. :::: rNo ÚlI' o dornlnqo, mais ção Educacional da Regiã�
de '00 jo ns torram crismados na de Blumenau, o serntnáríe
Igreja Mattritz dJe Giaspar, por D. Car- sobre "CUSTOS INDUS.
[os Schrmrtt: uma certrnônía sim- TRIAIS". Com um bom mú.
pies, mas muítn bem orqanlzada.
: ::: Muitto corre o e exemplar mero de participantes, mú·
o Dr. Eleazar M. Nascimento, mero éste' que., seçunde
Juiz de Dir-ertro da Comar- declaracões de seu coorde
ca .d.e .Gaspa r.: sua� atitudes d� �nador, Prof. Wilson Lan:g"
equtlíbrio no cllnnpr.lmento. da lei,fultrapassou' o I imite prevíe-sob etudm 'o re$peltante as :;;rr: . u

mas 'el·eit{!)rais. hcsnrarn a Justiça e mente estipulado, Custos
anqariam la sr pea ia da população lndustriais-" é um curso dli
gas arensse. (JJ mesmo se diga de rigido a altos funcionári s

��dos os �.:,�entuã �o� a �'Ie subor- e finanças, engenheiros"
ul�ados. '-'.'.� paJlitlclpaçao da Pr-e- economistas e unlversttáÍ'e'lrura M11J11crlpal de Gaspar nas

obras do SA �AE foi expressiva:
f.nfeJizmerntre isso 'não apareceu na

nota do S1 . ArrtOOflo Moser, na últi
ma edição destE jornal. :::: Sobre
a repetídIPIla dJo Canal 6, temos a

dizer que ão implica, nem direta
nem j:ndirretarmentre, em questões
de estétlcea, Para início de conver

sa: estéttca é unna disciplina com

plícadíssi a da Filosofia da Ar-

Rápidas: Sany Oonald da Silva é t'e.:::: Fra>.se dia semana: "Se Mao
um dos fundadores da ARENA. ,mé ão tror atê IB nnontanha, a mon

$empre foi fiel aos princípios are- "tanha varra ,atê Maomé".

rios.
Desenvolvendo uma esc

tensa programação, este
seminário tem por objeti o

princlpal conduzir ao co

nhecimento e aplicação de
instrumentos capazes de
medir a lucratividade das
empresas dentro de um

contexto produtivo, contá
bil e técnico.

�---------:----------

Rua 15 de N'ovemblíCll. 534 - 2° andar - Edlf. Albor

Representante em Gaspatr: Sr. FLAVIO RENATO HEINIG

Blumenau Cllrr tar de Seguros
seG .AOS EM GERAL

I� /O-�3��7_GAS�
FABRICAlÇÃO PRÓPRIA

Exposição e vendas Rua Aristiliano Ramos I�--------------.---------------------------

Se encontra em fase final de

eonstrução a casa que val abrigar
os aparelhos da ,repetidora do c_a·
"aI 6 em Gaspar, aguardando-se tao
�omente a cheg�da do aparelho

po captaçao de Imagem, que se·

6

Na apresentação' dá .mi.....
nistrante, feita pelo prof,
Diderot Carli - Dir. da Fa,.
culdade de Economia! d_
FURB - destacam-se em

seu "ourrtculurn vrtae
"

as

sequlntes titulações: A'.

O Prof. Franz Allorá f!1

Engerllheiro Mecânico e In'"
dustrtel pela Universidade
de Gênova e Nápoli, na lfá...
lia; Pós-Graduado em Cus-
tos e Programação. em I Pa.
ris; Prof. Titular das Cadei...
ras dJe Custos Industriais
e Administracão da Produ;
cão, rlla Faculdade de ECC)-'
n10mia de São Luiz, S. t'au-
lo; e Diretor da TECNOSlJ&
- Engenflaria e Adrntnls
tração [Industrial.
A promoção do reterid�

seminário em Blumenau, {J
da Divisão de Cursos' de
Extensão e Pós-Graduaçâo
dia FURB, e da Faculdade
de Clências Econômicas de
Blumemau.
-----------...,

Iviso d setor de
denlificaçãl

o Setor de Identificação, funCÍOO'
alfldo anexo à Prefeitura MunJe....

Ipell de Gaspar -está comunicando i1
[pc:tpulaçoo que às qu·intas-feir.·
êo haverã expedJient-e.

gundo 'i fOll'maq:ões da, Dlretorêa
do canal ,6 Ge eerá chegar a esta

cidade ,a' da, esna semana.

Sabe-se i Glusive que a partir do
mornentto da blegada o referido a·

pareih e c:oloa:ação em funciona·

mente da moderna repetídora enn

Gaspar, estarão <nesta cidade !<l

diretores da 'l1eferida estação (G
TV para procederem a inauguJ1a.Qão .

S-a-lie'J1>te�se que a repetidora a .SeJi

'instalada é das mais modernas,1i

\!la ndo e des�i9ando automatrC'"
Imente ao menor sil1!al de mau te"",
:Il� 'Ou pr bíerna de 'Ordem 1:�cnlca,.(�IS'j}ensa do praticament� um O
'I'-ador.
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T eã

Aos 42 minutos do 2" tempo, bU
ca entra pela direita e Zezo, Insls
tlndo em tirar a bola, 'não COMe

gue, Luca centra para Argeu e VH
son 'esplendorosamente salva seu
time do terceiro gol.

No lnfclo,o Gasparense quase
convenceu os desportlsnas de sua

superioridade ·em campo. Mas hou
ve falta de mel·hor marcação por
parte de seus jogadores. Daí, o Tu-

Revivendo os gols pi recuperou a situação, jogando
1° gol - Argeu, aos 40 minutos. tranquilo o resto da partida, com

Oentrada de Correca pela' esquer- vantagens não só nos +ances como
da para Amauri, que chutou em nos gols.

A

.gol. A bola bateu ern Ztazo, sobrou "-

para Argeu que completou 'O lance, Os reservas
2° gol - 6m falta na intermed-iá- Tupi: Auqustlnho, Zeca,' Edson

ria do Gasparense, Cavaco bateu (Nilton e JÚI·io). Gasparense: Val
para Didi, Zezo foi no lance, não

I
dír, Pedrinho, Tipóia, Vini, Alemão

1:0nseguiu recuperar, volta Didi a e Voltinha.
recupenar a bola, aproveita salda O Tupi venceu o clássico com

.do qolelro da meta adversária e Levl, Tinha, Sílvio e Adão; Nego,
completa 'O gol. Luca, Amauri; Oavaco, Didi (de-

pois Júlio). Argeu e Correca (de
pois Nilton).
O Gasparense formou com Dan

ga, Bali, Zezo 'e Vilson; Vica, Da
rio ,e Escurlnho: Marqulnho, Giba,
Jorge, Godofredo (depoís Vi,n-i) e

Alemão,
Sete foram os cartões amarelos

apontados pelo juiz da partlda,
Moactr Tirlone, para os seguintes
jogadores: Cavaco, Adão, Dldl, Lu

bo- ca, Marquilnho, Zezo 'e Godofnedo.
: i*

(

Com o tempo encoberto pre
,nunciando chuva, realizou-se :no úl
iimo domingo, o tão -esperado clás
jlico <lo esporta de Gaspar - 'O
encontro entre Tupi e Gasparense.

O resultado de 2 a O para o ti
file índio foi merecido, tendo o en

.Çontr,o, por seus lances emoclo
naotes, agradado ao público pre
;.Uetnt-e no Estádio Carlos Barbosa
r fontes. A r-enda pode ser conslde
.. fada boa, em vista dos preços dos

�ngressos: Cr$ 15,00 para sócios e
Cr$ 10,00 para 'não sócios: Cr$
9.060,00.

Os grandes lances
Aos dois minutos do jogo, Escu

I'nho lança a pelota para Giba, de

.fesa do Tupi displicente, Giba chu

fI! mas Leví compl·eta a defesa.
Ads 20 minutos, Argeu escapa

f)slo meio, ,e dentro da ãrea ohuta
i redonda. Danga, numa belísslrna
(lef,esa desvia a rota da bO'11a com a

90nta dos dedos.
Trinta minutos do 1° tempo:

Ia lançada por Cavaco, Danga reba
te ·e Didi chuta ta gol encobrindo o

golleiro, mas Zezo, ·em cima da ris
ca, coloca para escenteío.

No início, 'O Gasparense quase
IflUtOS, num ótimo cruzamento da
díre.ta, Didi entra na jogada e de ,
cabeça faz a pelota tocar violenta
mente 'na trave. Danga proourou a

bola, esta repicou no ohão e Ar
geu, tentando uma bicicleta. qua
se confirma o gol. O juiz, mal co

locado para julgar. não deu gol
neste '1Iance.

Churrascaria Lider

Dia 19 último (terça-fei
ra), enfrentou na quadra da·

ie Prefeitura de Gaspar, a e:.

quipe da firma da Auto Ca
•• pa Blumenau limitada, dê

e :: Blumenau, terminando à
encontro com o resultada

FÁBRICA DE
de 4 x 4. A firma de Blume
nau contava em seu plantelESQUADRIAS E
com elementos da SeleçãoMÓVEIS DE F�RRO Blumenauense de Futebol

. , :: de Salão. O resultado folRua ltajaí, 607 - Fone 2271 - GASPAR considerado muito bom pSI»
los diretores da equipe do
Verde Vale, uma vez que
time foi formado recente..
mente e é composto por

usou•••sesos ••sesos. _ses••iI elementos da emrpesa.

A RECEITA DO MELHOR
ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU COMERCIAL

SOB A DIREÇÃO DE

TARCISIO XAVIER WIESER

COM O MELHOR ATENDIMENTO

Rodovia J. Lacerda, 51 - Fone, 32-2018 - Gaspar-Se

I,,. _

V laça0

I CRESCENDO PARA MELHOR
SERVIR VOCE.

Futebol de Salão
Verde Vale 4 I 4
luto Capa

Organizada há bem pou- excelentes resultados a e·
co tempo, já vem colhendo quipe de futebol de salã<J

da Empresa Verde Vale.
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AGORA LEIA UM CONSELHO DE UMA DONA DE CASA QUE ENTE DE DAS COISAS:
"Não adianta procurar, melhor que CAFÉ BEDUSCHI, você não vai ,encontrar .

Lúcia representará Gaspar
'No tradicional Baile de Debutan

tes d·a Sociedade Dramático Musi
cai Carlos Gomes, de Blumenau,
a realizar-se brevemente, estará
'representando Gaspar, a linda Lú
cia Schnarnrn. Lúcia estará repre
sentando la Sociedade Alvorada de
nossa cidade e é filha do casal
Emesto e Ruth Schramm,

xaram um pouquinho de comentar
a vida alheia para "discutir" polí
tica ...

Vai deixar saudades ...
Quem v'ai residir em São Paulo

é a graciosa secretaria da Prefei
tura de Gispar, Terezinha Lanznas
ter. O seu adeus vai deixar sauda-

'R
-

h d E d
des ...

am a as stu antes
Será na Sociedade Recreativa e I " "

Cultural Alvorada, no próximo dia Os bons de Gaspar ...

6 de 'novembro.o Baile Regional I Os 11 representantes de Gas

da Rainha dos Estudantes do Va- par, que passaram nos exames do

,Ie do Itajaí. Participarão represen-
Banco do Brasil er:n Blumenau, no

tantes dos colégios de Gaspar, va�ente �oram felizes no test� de

INhota, ltajal, Brusque, lndalal e datilografia. Nenhum dos 11 �Ol re
Timbó, que tentarão arrebatar o prov�do :no teste. Parabéns a tur

cobiçado título para suas cidades, ma lntellqente. Agora é só aguar

que se encontra em mãos da Srta. dar vagas no BB.

�sabel Fontes Schramm, de Gas-

'par. Os estudantes qasparenses "INFIDELIDADE NO CARLOS
estarão com suas fortes torcidas GOMES"
no tão aguardado baile, para que o

·;título continue em nossa cidade.

o luar, visto dos degraus .. ,

Lugares nos degraus da esca

daria da Igreja Matriz de. Gaspar,
estão sendo disputados por 'pares
de estudantes que matam as aulas,
a fim de curtir um luar muito Ile

gal-., ,

Numa co-produção do Departa
mento de Cultura da Fundação E
ducacional da Região de Blumenaus,
e �.ecretaria da Cultura 'e Turismo

da' Prefeitura de Blumenau, o Gru
po Teatral Nós, de Florianópolis,
apresentou-se ontem em Blume
nau, às 21 horas, no Teatro Car
{os Gomes; com � peça "'NFIDE-.
L1DADE AO ALCANCE DE TODOS n.
De autoria do conhecido teatrólo

go Lauro Cesar Muniz, autor da
telenovela O CASARÃO, O espetá
culo exibido {)'11 lumer a cortou

no elenco com os atores Gessony
Pawlick, que também é diretor da

peça; Lúcia Dalrl e Adilson Veras.

"Infidelidade -ao Alcance de To
dos" é uma comédia que, com to

ques refinados de humor 'e irrteli

gência, aborda um tema bastante
explorado no cinema e na televi
são, ou seja: a infidelidade conju-

Até as comadres. . . gal.
Arena e MDB são os assuntos O Grupo Teatral Nós, de Floria-

iern todos os lugares. Escritórios" nópolis, é o mesmo que tempos
fábricas, bares, lanchonetes e nos

I
atrás encenou com sucesso as pe

conhecidos bate-papos cerca-a-cer-:' ças "Cordão Umbilical" e "Check-

� das_:_o�adre�Aquellas_:,u�dei-
\ Up"� _

Grilos na cuca

Garota que quando passa deixa
os garotões com grilôs na cuca, é
a Célia Furlani. Uma simpatia que
conquista ...

Abraços e mais abraços
Quem recebeu muitos abraços

pela passagem do seu "nlver " foi

�_ linda Celina Pamplona. Os cum

primentos da coluna.

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE- GASPAR
UNIDADE DE CADASTRAMENTO DO INCRA
O SERViÇO DO INCRA, anexo à Prefeitura Munici
pal de Gaspar, está avisando aos proprietários de
terrenos na zona rural do município, que se acham
a disposição dos proprietários os carnês para pa
gamento do Imposto Territorial e Rural, referente
ao exercício de 1.967.

AUGUSTO BEDUSCIiI NETO
Responsável"

o

ntes de

p eo upem
Constantes acidentes vem ocor

rendo na Rodovia Jorge Lacerda,
nas proximidades do perímetro ur

bano de Gaspar, causando preocu
pação ao Departamento de Trânsi

� da Prefeitura, assim como po
pulares que por ali transitam a pé.
Os acidentes geralmente ocorrem

nas proxímídades da Indústría de
ILinhas e do Posto Texaco da Rua

Itajaí. Apesar das medidas toma-,das pe!o DT de Gaspar, estas não

conseguiram acabar com os riscos

que correm tanto populares como

elementos motorizados.
A desobediência as sinalizações

é o principal fator pela ocorrência
de acidentes. Geralmente os moto
ristas querem tnafeqar pela cidade
com a mesma velocidade com que
transitam pela rodovia, fora do pe
rímetro urbano. 'Os pedestres tam
bém se descuidam, levando a pior
pois são as maiores vítimas dos
acidentes.
São muitos os casos registrados

na Delegacia de Trânsito de Gas
par. Acidentes com prejuízos ma

-teriais, pessoas feridas e vítimas
fatais - tudo ocasionado pela im

prudência não só dos motoristas

O funcionário da Sul Fa
bril, Áureo da Silva, ao a

proximar-se do local onde
populares socorriam o ma-I

. torista de táxi Miguel
Bernz, foi atingido por dois
tiros desfechados pelos o

cupantes de um carro mar

ca Maverick, placas de Blu
menau, cujas identidades
ainda são desconhecidas
pela polícia da DP de Gas

par.
Tudo teve início quando

Miguel Bernz aproximava o

seu táxi da esquina na Rua
Sete de Setembro, ocasião
em que o Maverick de Blu
menau cometeu uma falta
-----------

Rua Augusto Beduschi, 59 GASPAR SC

rr�nsito
a popu ação

como dos pedestres.
"A pressa é inimiga da perfeí

ção ". Os motoristas devem trafe
gar com calma 'no perímetro urba
no da cidade de Gaspar. R'espeitar
não só a sua vida como Ia dos ou
tros também. Perder um minuto,
mas não matar um irmão. Viver e
deixar ós outros viverem.

Outro foco de acidentes
Outro local bastante perigoso pa

ra os g,aspar,enses, é a sinaleires
localizada 'em frente ao Banco Bra
sileiro de descontos S. A. - Brs
desco. Os motoristas que trateçara
pela Rua Aristiliano Ramos, no

sentido Itajaí-Blumel1'.au, em gran
de velocidade, não percebem a s�

naleira. No caso, é necessária �

colooação de uma placa de alerta>
100 metros antes do local, para.
evitar futuros . acidentes.
Os motoristas que trafegam no

sentido Delegacia para entrar na

Aristiliano Ramos, também encon

tram pouca sinalização indicando o

sentido obrigatório. Geralmente en

tram na contra-mão, correndo -OI

risco de provocar acidentes tatai
bem no centro da cidade.
---------

de trânsito. Da ocorrência
resultou uma discussão en·

tre Miguel e os quatro ocu

partes do Maverick, com

estes chegando a agredi-lo ..

tendo sido socorrido na

ocasião por populares.
Os ocupantes do Mave

rick sairam com o veículo
do local e, à alguns me.
tros de tlistância desfecha
ram os tiros que vieram a

atingir o funcionário da Sul,
Fabrtl que, alheio ao acon

tecimento, passava pelo lo
cal. Os tiros atingiram Áu'"
reo da Silva no braço e ab
domem.

------
-----
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