
refeito restabelece a verdade
Na edição anterior, a Gazeta do Vale anunciava que o

Prefeito M1u;'ioipal de Gaspar, Oswaldo' Schneider, antecipa
ria a sua defesa, pronunciando-se através deste semanário,
sobre a inexistência de Irregularidades nas Contas da Ad-

ministração Financeira do Município, em respeito ao escla
recido> eleitorado gasparense e acima de tudo com o objetivo
de restabelecer a verdade em torno desse epi ódio, de conse

quências meramente política. A verdade está na pág. 3.
--------------------------------------------------------------

PAZ NA TERRA' AOS HOMENS DE BOA VONTADE

NOTA DA CIRICULAÇÃO
Este semanário cresceu. Aumentou o número

de assinantes. Passou a circular em outras ci
dades. O leite!' passou a procurá-lo com mais
intensidade, Por tudo isso estamos encontran
do alguma dificuldade no moderno sistema de

círcutação que estamos tentando implantar.
Moas creia leitor amigo: Os contra tempos serão
passageiros e os benerícíos defini tivos,

ANO I

Aos anunciantes, aos leitores, que
há um ano, semanalmente convivem co

nosco, o nosso agradecimento, esperan
do que no ano de 1976, todos possamos
ser mais úteis uns aos outros. Sa6df'
e Paz aos amigos e adversários, com vo
tos extensivos aos seus familiares,
Depois de um ano de clrculacâo inin
terrupta, o seu semanário, nó ano que
vêm, terá responsabilidades maiores e

espera continuar merecendo o apoio
da opinião pública, imprescindível na
vida de qualquer veículo decomuníoa
ção , Obrigado a todos.

o REDATOR.

Intromissão indevida
No desempenho de um cargo ou

função politica, além de maturidade,
conhecimento, experíêneía e larga
compreensão, 'prev�lece o caráter. En
volver companheiros de partido para
projetar-se pessoalmente é um dos tó
picos que marcam o atual sistema de
trabalho da presidência do Diretório
Municipal da Arena de Gaspar, na pes
soa do Sr. Hércules dos Santos.

! Ta página 16 desta edição estamos
analisando o assunto, de maneira frta
e apolitíca.

Gazeta Social
Apesar de ter sido cilada há pouco

tempo a coluna Gazeta Social, ao lado
de Fatos e Versões aparece como uma
das colunas preferenciais dos nossos

leitores. Está na página 2.

N�TICIAS Df IL�OTA
ilhota, O Encanto do Vale, mere

ce destaquenesta edição da Gazeta do
Vale, onde estamos noticiando algu
mas realizações do executivo daquele
municípío .

Leia na página 14.

Gaspar - Terça-feira, 23 de dezembro de 1975 - N° S2
-----------------------_._----- --- ---

DIlNILO GOMES
A partir de janeiro vindouro, o nosso diretor-redator,

Danilo Gomes, por motivos de interesses particulares vai dei
xar as funções de redator deste semanário. Vai substltui-Ie
pessoa altamente l'elacionada 110S meios jornalístico e que

seguirá a orientação profissional desse nosso prestigioso co
lega, que continuará a contar com o apoio deste órgão que
fundou e fez circular Ininterruptamente durante um ano.
Guie-nos Deus para que possamos seguir os passos de Da
nílo, aqui permanecendo, para comemorarmos mais um a-
no de vida. O RED \TOR SlTBSTITUTO
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Terça-feira, 23/12/75

CHURRASQUElIRA
FUNCIONAN�'D

Está em pleno funcionamento a churrasqueira do AL

varada. Solicitações mil dos seus associados para confrater
nízarem com amigos, saboreando um suculento churrasco.

Parabéns aos senhores Diretores.
'Temos realmente um lugar agradável para dOS reunir

mos com nossos amigos e famHiares, onde podemos tam
bém amenizar o calor com um gostoso sorvete.

EJe tentando ingressar em
medicina, enquanto ela op
tou por farmácia e Bioquími
ca. Ambos estiveram de agos-
to a novembro na capital, as
sistíndo às aulas do pré ves

tibular Barriga Verde. Feli
cidades aos dois.

Na última terça-feira. registrou-se o natalício de Isa
bel Fontes S.chramm. O abraço desta coluna que muito em

bora com certo atraso lhe deseja toda a Ielícidade do mundo.

PAPAI NOEL
Como acontece anualmente neste último domingo Pa

pai Noel se fez presente em Gaspar, distrihiaindo doces e

presentes à 'garotada, numa promoçêo de algumas casas co

merciais da cidade. Há 19 anos que isso acontece. A garo
tada se divertiu a valer. E os grandes também. Tudo é festa:

e E/za
registre-se a homenas m de
S�U5 filhos, Ivone, casada com
Farias Ramos, Sônia, Carlos,
E1izabeth, Regina, Cilene,
Silvia, Paula e Juliano, a1ém
da netinha Ká.tia. Muitas fe
licidades ao querido casal.

Passe suas férias em
"

,
\

24 apts. c/ garagem, geladeira, kitchnete,
telefone, ar condicionado, som ambiente

b

� 6 Suites c/ garagem, geladeira, lcitchnete,
telefone, ar condicionado, som ambiente

GAZETA SOCIAL
BODAS DE OURO

A Coluna registra com muito carinho as Bodas de Ou

ro do casal JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS e MARIA LAU

RINDA DOS SANTOS.
Nesta op rtunídade, seus filhos, netos e bisnetots pres

tam-lhe uma significativa homenagem, desejando que ain

da por muito tempo ambos continuem unidos, proporcíonan
do muita alegria a seus familiares.

O casal tem os seguintes filhos: Adolfo José; Rosa Ma

ria; Daniel José; Henrique José; Amadeu José; João José;
Gera do José; Rosi Maria e Francisco José.

41 netos são outro motf·o de grande alegria para o ca

sal: Maria Luci; José Augusto; Eunice; Marina; Hilário,
Carmem; Celina; Roberto; Eliana; Nelci; Walter; Agnesce;
f ia Cesar, Angelo; Oslades; Tereza; Sérgio; José Antonio;
Angehr;--;jàcmto; Luiza; Isabel; Carlos, Daniela; Regína ;

Marlene; Renato; Carolina; Ricardo; Rbsana, Salma; Sil
vio; Julia; Valmor; Mario; Eduardo; Cintia; Olaudio; Sa-

lavony e Juliana. G
ri>

"Uma vida é bem vivida, quando um pai realmente se

dedica aos filhos, netos e demais familiares". Parabéns ao

casal José ..A...I1tonio e Maria Laurinda.

Homenagem de seus filhos, noras, netos e bisnetos.

MAIS Ul\I J1'. oficial do registro de I
móveis da Comarca Gas

par. À dona Vera, os nossos

mais sinceros votos de telící
dades.

Beli - ledo .. Cetina
���.. ·�·.·.·.�.�.·.·�·.·.·.·.·.·.·.·;·;·.·.·;·;�.!'.·.�;·�i�.�.�. o· �i·.o�·��i������.o�.ce��·��i��� �t.���.·;�·���;t;�ItIO��;�·; .?·r .���·;-1���u�����c�c!i�����.....����i�.�·"

VESTffiA PRóX1MO
Os jovens gasparenses Fran

cisco Xavier Gamba e Ana
Maria Deschamps, estão se

preparando intensamente pa
ra o próximo vestibular a rea

Iízar-se nos 'próximos dias
11, 12, 13 e 14 na capital do
Estado.

NIVER

. Siegfried
No último (lia 15 de de

zembro, completaram mais
um ano de feliz matrimônio,
(vinte e quatro) o casal Sieg
fl'ied e Elza Vehmuth, faltan
do portanto apenas um ano

para as bodas de prata. Além
da homenagem desta coluna

'I

Mais um .ano de vida com

pletou no timo dia 20 do
na Vera Marisa Jacobsen, es
posa de Leopoldo Jacobsen

PRESENTE DE NATAL
ANTECiPADO

Papai Noel, passou mais cedo este ano na residência
de

.

um dos.diretores .geste sem�?ário, Sr. Danilo Gomes,
pala lhe ?elXar seu J; tsente, alíá- um maravilhoso herdei
ro, o D�ilo G?mes Jr. que juntamente com a Darlene veio'
dar mais alegria ao lar do casal Danilo-Marlene Gomes Ao
?asal e ao herdeir� ficam aqui os votos de felicidade, dese
Ja!l.do que as alegrías do mundo façam o garoto esquecer as
tristesas que por ventura irão surgir.

PARAISO DOiS PONEIS S.A.
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS'

_R_o_d_o_v_�_J_o_r_ge�L_ac_e_r_da_·_-_K_m�4�8_9_1_0_0_-_G_A_S_P_A�R_-_S_a_n_b_���rina Tele�ne2�1333�PBXCod. 0000473

contato com a natureza
30. Cabanas estilo Suíço, cf garagem, gelâ
deíra, telefone, som ambiente

Lanchonete, Salão de Beleza, Salão de Con
venções.. Camping, Piscina, Sauna.

Gaspar está despertando para uma nova era.

A era do progresso e das realizações que marcarão a nossa história.
Estes novos fatos começaram a surgir no ano que ora finda, 1975.
Novas empresas aqui se instalaram e pretendem se instalar. Um jornal que modestamente suraiu de repent

.

se projetando nossa cidade cada vez mais.
I:> , e agiganta-

Tudo isso e muito mais dá-nos força para que olhemos o futuro com fé e esperança de dias melhores.
FELIZ NATAL aos gasparenses e correligionários em geral. c

Venturoso 19-16, repleto de caras realizações.
'

HENRI�UE �E�CHDMPS
Presidente do Diretório

Municipal do MDB
Gaspar-Se
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PREFEITO REST BELECE A VERDADE

KO cerrar das cortinas de mais' um ano, quanco a. humanidade se volta para o rnfinito e vislumbra no-

Na edição anterior, a Gazeta do Vale, anuneíava que (i)
Prefeito Oswaldo Schneider anteciparlá a sua defesa, pro
nuneíando-ss através deste semànário sobre a ínexístêacia
ele irregularldades nas Contas da Admínrstracão Frnanceír.a
elo M;unicípio, em' respeito ao esclarecido' ele:torado �at
rense e com � objetivo de restabelecer a verdade desse' ept
sódio de consequências meramente politicas,

'I'ranquílamnts, o prefeito municipal de Gaspar, dísse
inicialmente, "estou de acordo com o parecer do Tribunal
de Contas do Estado que se fU}'ldamentou na suposlçãe dla
ínexístêneía de comprovantes.. que necessariamente deve
.ríam acompanhar a Prestação de Contas do Munncípío,
prosseguindo.em tom explicativo.

Cabe ao 'I'ribunal de éontas dar "auxíüo f a carnatra de
Vereadores no controle externo da fiscalizacão Finazioetra
do Município, e aqui há de se acrescentar, ressalta o Ohefe
do Executivo Municipal "que @ referido órgão no seu pare
cer enviado à Câmara de Vereadores ainda frisava que caso
a Câmara se julgasse incapacitada de analisar os documen
tos exibidos pela Prefeitura, poderia remetê-los novamente
ao Tribunal de Contas para que este se pronunciasse a res

pei to, cuja sugestão não foi aceita por alguns vereae ores
da bancada arenista", entatízou o J;.lI'�feito, exíbínde os

comprovantes da documentação solicitada à p�efeittJITa..
�' 1"

Rebatendo energioamente a precipítação desses v.erea

dores, "que têm o objetivo de, denegrir a atual admmístra
ção em face de não contar com a maioria na Câmara

_.

soli
citou desta o envio de todos os documentos, "todos êtes sem
exceção, ao Tribunal para novo exame o que 'não tot acerto
pela. Comissão de Fínancas e Orçamento ,cujo presidente é
o vereador Celso Huber', frisou.

Mais adiante, o prefeito comeníS') "os fatos nãoi I\ftiz:em
respeito a desmandos ou

....

prejuízos ao Erário, .tratam-se u

nicamente de falhas técnicas praticadas pela contabílída
de, embora sanadas" entendesse a Câmara de Vereadoees,
apesar dos votos contrários, não tomar conhecimento da
verdade, na tentativa de incriminar o prefeito e prejudícar
a obra administrativa do município, acentuou o sr. Oswal
do Schneider.

"Apesar do decreto da Prestação de Contas do ano de
1973 ter sido rejeitado, conto Dom a compreensão do atual
presidente da Câmara de Vereadores, sr, Henrique dos San
tos que não pretende envolver o ,poder legislativo, nesse ato
meramente político", concluiu o prefeito, ressaltando ain
da, em atenção e respeito à opinião pública:

r
...1:

1 . A falta do citado comprovante foi supricla. 10 Besc
- Agência de Blumenau, forneceu uma segunda via do
documento solicitado e foi a mesma juntada ao proces
so remetido à Câmara de Vereadores,

2, Todas as justificativas referentes ao segundo ítem fo
ram devidamente explicadas e comprovadas pelo Pre
feito Municipal no processo enviado à Câmara de Ve
readores.

3. Realmente foi efetuado um depósito no Bradesco -

Conta Posto de Revenda do Fomento em dezembro de
1973, no dia 31, sendo referida importância somente re

gistrada na' Con tabilidade e� fevereiro de 1974. Cabe
salientar, entretanto, que aqui, mais uma ·vez houve a

penas falha. O dinheiro estava depositado no Banco,
na Conta da Prefeitura, mas a Contabilidade ao ela
borar o Balancete de dezembro não acusou o valor, o
fazendo somente em fevereiro, ao tomar conhecimento
do depósito, através do extrato bancário enviado à Pre-
feitura, pelo Banco _

"

4. A solicitacão contida neste ítem foi devidamente com

provada pelo Prefeito Municipal fazendo demonstrar
que tudo havia sido feito de acordo com a lei,

".hguardo tranquilamente o pronunciamento das auto-
ridades a quem serão encaminhadas as Contas da Admi
nistração Financeira do Município, na certeza de que a

verdade será restabelecida muito em breve", finalizou o

prefeito Oswaldo SChneidel', ao despedir-se da reportagem,
recomendando que agradecéssernos ao povo gasparease o

apoio recebido, durante o tempo em que está a frente do,
Executivo, nos últimos três anos.

o

o.

�
§�
fi� �

�� por seus diretores e funcío náríos assocíamdo- e as man.restações de fé e de júbilo, eleva aos céus, desejos ��

t� ardentes de que este NATAL seja n.ais �e1illz e que o ANO BOM proporcione paz e prosperidade para todos. ::
. �

u -

�* Aproveitando o ensejo, SCHMITZ e elA LIHA. comunica que já está funcionando normalmente a ua ll�

Jj serraria própria, com uma Moderna Serra íta podendo atender com maior presteza a sua enorme clien
I tela, com madeira serrada, para qualquer fjlllailidade,
I

Tornealos

se MITZ & C IA LTO'A.

Endereços: •

TORNEADOS: Rua Nereu Ramos n" �O - fcne 32-22-27

MADEIREIRA: RUfa Pref. Leepelde Schramm s/n°
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INo alvorecer da-mats bela festa universal que a cristandade comemora: NATAL, assocíamo-ncs às �raç?�s dos ho
mens de boa-vontade, no desejo de atingir a fraternidade, o amor, a paz entre os povos, com_a VInda silllbohc� �o ME�
N1NO DEUS que em modesta gruta anunciava ao mundo urna nova vida _ Ao tanger dos sinos nos campananos ao
cair da tarde, nós também levantamos nossas preces ao ALTO para glorificar a DEUS pela graça que nos concedeu em
remirmos os pecados por meio de seu Filho MENINO JIESUS.

Aliando ao júbilo universal, também queremos formular os mais ardentes votos de paz, amor, fraternidade, harmo
nia e união, para que haja entre os homens de boa-vontade a paz, tranquilidade, fé, esperança de um futuro venturoso
no raiar e decorrer do ANO NOVO, com os votos de Boas Festas de Natal aos seus 'distintos clientes e amigos de:

Camara Municipa de Gaspar
PRESIDENTE:

-

Henrique Jllsé dos Santos
SECR,ETARIO Celso Hubel-

VEREADORES: Alfonso 'Iheiss o

Silvio Dagnoni
Osmar Melato
OsvaldooPoff

Ic--==--

Henriqu.e Deschamps
à'lauricio da Costa
Flávio Heíníg

GASPAR
'--����--------------------�----------�----�-===�--------------------------------�Q

er d-no
FABRIC'ANTES DO XADREZ "IZA"

se

Em todos os cantos do' mundo, todos

elevam, em preses coletivas aos céus,

os corações
o

seus desejos
de paz mundial, para a felicidade dos povos.

Também, nêste momento, a Diretorãa da

Metamrgica
TURBINA Ltda.

deseja a todos os seus funcionários, operários, for-
necedores, e clientes o

FELIZ NATAL E VENTUROSO ANO DE 1976

I.)
METALURGICA TURBINA lTDA.

\

Fábrica ,de MáqU':,na-s, Serra Fitas para madeira ..

Metalúrgia em geral e moderna fundição.

.A.
ex, Postar, 25 - Fones: 2215-2225

Rua r. Leopoldo Schramm, 478/499

GASPAR - Santa Catarina
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atos ers NJ. _

o HOMEM CERTO

,_

Celio Bornhausen, gasparense com larga experiencía legislativa, comerciante de

v�sao, de �n:a, d�s mais tradicionais famüías do município, mais uma vez se revela à
frente de' mIcIat�v� de grande repercussão dentro e fora de nossa cidade, emonstrando
o s�u .grande espírito comunitário, Celio há algum tempo se dedica a implantação de um
estádio na c�dade de Gaspae: Conta com super-gramado, área social, churrascaria,
uma das mais modernas quadras de futebol de salão do estado mercê a iluminacão em
fase de instalação, O Gasparense Esporte Clube constitui-r hOje em uma realidade
que comprova o quanto merece nossa admiração o sr, Célio 'Bornhausen, líder de um

grupo de pessoas que o �ompanha nesta jornada em prol desse grandioso estádio,
�aspar reconhece os grandes serviços que esse moço vem prestando, em vé\rias inicta
tlvas_ onde cada, vez mais se afirma como líder, Extranha-se que o partido arenis
ta na? o apl'o�eItou, coloca,n�o-o no lugar certo, d� con,dutor maior da agremiação que
embola em maos de moço idôneo, ressente-se de dinamismo, o que caracteriza o presi
ciente do Gasparense .

--e--

EQUIPE
.

Diga-se o que se disser da situação admínístrativa dos negócios públicos em nossa

cidade, mas ressalve-se o valor do funcionalismo municipal, Atl'avés de várias edições,
a. Gaze:ta (lo Vale, �em sido pródiga nas crítícas ao prefeito e à situação politico-admi
uístratíva do município. Rreconhecemos todavia que a Prefeitura conta com funcioná
rios exemplares e dedicados, entre eles citaríamos Arnoldo Zimm.ermann, Sani D. da
Silva, Fernando Polli, Odir Barn, Marcos Sehramm, Sergio da Silva, aJém de outros.
Alguns desses funcionários poderiam render muito mais ao município, através de re

i'tlanejamen.to de postos, principalmente f' ssem aproveitados em novas funções de co

municação, fiscalização e arrecadação, principalmente nos dois últimos setores once
11 munioiplo mais se ressente: Jtecurscs financeiros.

DO QA6"O
�trree' cs ean evitar

ma] JI))Ufl tPr etlUlzClS a(l)l erário
lu.'jdllti�p paal, ai e â@ru!a à
Pr �ilull,l.ltfft e G� área de
t-el'l"IfaIÓ)IJlIil'�e- ;erá iUll}ll atada
a �«:rad.alatJil71, fi 11!{} RtI
dn riri� (J) !luillicipl4'l1, Nessa
m'2�,ltl r!'J) J}vta 10' ia.l1l'.il assen

taÚ'11h:!là,b().�, já (fu;:aotO:J pela
Pl'e 11:11111 Jlllii, atra« ês dle in- 1-
ea« :ã�d �o v "fI arl'Ol" 1: 'ique
do I$anmtos;; (Aren�l)), aprova
da wr 111.1ltl8!"Jl1imida,de:- lJeia Câ
III 'a dalfe ,ltlreadiOJ: t)S, (O 1eit
d'l llfelCllríhlrlil.e ;ttadl.a, '!ilramsiltá
v{:l rtlt)a�Cll ',ft!1D t:aJJIiib�lln às e -

P�lS lIdos l'opri.ir:itá. "as, eer
c�""'l-"�leI�erJÕÍÍ na l'�teddla pr
"t""i�a(��e, sserão irucdlt '!ii e do -

de jJl1]l1\JUnJiix:ipaUcilatUf:. com o

ohjllll'Cl' o d: ii! não omerrar ainda
meai �-{lS 'ugua, eecursos
f' mnce9fillrOlO'B do unrnmícípia,
qu ,r.lIná ([to �ui1'OrtamialD!l arcar

co ,n�{lle')sp-esas tllll! -uesapl' -

pr ,oIJocnn'C'
..

p1an.·<a�':íio dessa
� oh ade'J€cdi1l!lada a !Canm'inho de
ro ai lG!Ul

-

eeol!õ a. onde
:-- I(jlb"àle�m ÕtÕlblllS Ol>U ver

cu 0\ eex t� oS' (ile propríe-
d ' tilld.me n 01ei1:

--e--

PREJUIZOS

Inúmeros proprietários de Gaspar vem sendo prejudí
cados pelo desservíço da repartição encarregada dos casos

que dizem respeito ao INCRA, .uue deixou de remeter às
Instituíçêes bancárics os fOI'm��}rios de recolhimento do
tributos. Houve acerca do assunto, abuso, não havendo das
autoridades medidas capazes de pôr fim a advocacia admi
nistrativa posta em prática, nos mais diversos setores, mas
sempre relaeíonados com assuntos pertinentes ao Fundo
de quitação rural, recadastramento, recolhímento, etc .. "

cujo prejuízo maior recaí nos eultívadores de suas g1ebas,
que deixam de obter fÍlna11'ciamentos pOI' falta de documen

tação hábil. Com a palavra o &1', prefeito municipal.

, ,

Revendo posições, antes e a
-

j arde

e osde de se sobrepor aos inter

ses da comunidade, Porque onet,:ill�os.a:l.Cn, fures r

es o 'iillltel'eS-

e exclusivamente paca fazer op �ão(ID(l'a :.atnal �ub:mii.J:risba:
II

-

ção? É hora de posícioname to �r �o m un

sejar postar-se contra Gaspar � t!a-;;e' Iare

Barracão DESEJA A TODOS FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO,

--0--

o BAÚ DA AjR.EN\A
fórmula que vai levar o par
tido a independência finan
ceira. O Presidente, sr . Her
cules dos Santos, fã d3 ani
mad'ol' de pl'ogramas de te-

Ievísão, Silvio Santos, p1'!!.
tende lançar na pr�ça uma

séríe de carnês tão logo a

gráfica da cidade tenha con

dições de confeecioná-lo

nem de-

nroliro.

A Arena Municipal de Gas

par parece ter encontrado a

-$-

vai

-------------------------------�,-------��-----

OBRIGADO A 'rODOS
ESTAMOS COMEMORANDO }..Í,�om,]E CIRC UCÃO,
APENAS UMA PALAVRA, AO LE:T:10f'lIl, � .A..W:" CJIA.i�TE.
AO COLABORADOR, AO ASSIN � !1WIM !MO �GO
DESTE SEM;i\NÁRIO QUE DE

-

omr mEC�.E1IVI
VALOR MODESTO DE NOSSO LI�ÀILJiHL:RO, U:M.3iUlOR
DIRIAMOS, NÃO DE NOSSO TR hMmL1H.O.� lIDE (Qf .EM.
FUNDOU A GAZETA DO VALE rt': lU$ o [OC 6.QLT
TAMBtM SE RELEMBRE O

-

.!f1'V'" ffi::B BAT..m..::EAillOR
INCANSÁVEL QUE HÁ UM AN .JifrfL lilNlTI'Jm A�
FAZ OI SEMANARIO eIRC R nJI' FLJNt En E
NO VALE DO ITAJAI. A'O DA IT:I2o' lCDJS DEJ.v.I.lIS EX
PRESSÃO SINCERA: MUIT8 R!OWA ,E BO FES
TAS, A TODOS, ATÉ 19'16, SE D!.1iUS153.QpJJIZE,R.

ALVORADA

As reformas que se verificam no Alvorada vão servil'

de motivação festiva, nesta época do ano, denonstrando q'Je

em poucos meses, a frente do melhor �lube da cidade, Dr,

Walmor Beduschi, iniciou firme e comprova. como se ad

ministra dinheiro alheio, Muros, ChUl'1'asqueiras, ajardina
mento, repintura, tudo em lapso de tempo bastante curto,
de modo eficiente, Parabéns ao presidente do Alvorada e

aos seus companheiros de diretoria. Ia exemplo é válido e

deve frutificar para grandeza desse município.
-----------------------------------------------------------------_._---------------------�

TIJOLOS REFRATÁRIOS,
ESPECIAIS PARA FOGO. A MAIOR RESERVA DE MATÉRIA PR1M t!J)A
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lané�onefe snVflHO, de Juca Wiesero Gasparense Esporte Clube·
No cerrar das cortinas de mais um ano, quando a

humanidade se volta para o. infinito e vislumbra no

vas esperanças, por sua diretoria, associando-se as

manifestações de fé e júbilo, leva os seus desejos
ardentes de que este Natal seja mais Feliz e que o

Ano Novo proporcione paz e prosperidade, aos seus

associados, familiares e amigos. 1976
19115

. 1_9_76_1'1: 19_7_5 --------

Sucedem-se os tempos ...
Os homens evoluem ...

A tradição é recordada e permanece o desejo,
a esperança, de um futuro melhor!
Nesta pausa festiva nossa mensagem sincera ...

. De Coração paria Coração:
FELIZ NATAL e

Próspero ANO NOVO.

farmácia �os Jra�31�a�ores

A paz e compreensão entre os homens com a benção!
do Senhor esperando um FELIZ NATAL oe um ano

novo cheio de grandes realizações. Votos que

formula aos amigos e fregueses.

Paz na terra aos homens,
Felicédades em todos os lares

alegrias imensas neste'
,.,

NATAL e novas esperanças em 1976
votos da o

TOPODESE
Topogr,afna ,e Desenhos,

de João Marêelino de Souza.

Aos nossos clientes reafirmamos nossa

consideração através de sinceros votos de um

FELIZ NATAL e

Ano N,ovo repleto de prosperidade.
"

SU E ME CAD S 25
BLUMENAU-SC

j A C urrascaria IOfR tr.e Tarcisio W,eser
I

.

f d
.

Apresenta aos seus amigos e regueses agra ecimen

tos pela distinção que mereceu no ano que ora finda
juntamente com votos de FELIZ NATAL e PRÓS:'"
PERO ANO NOVO.

Chut roscaria t.iàer
Rod.ov1ia Jorge Lacerda 51 - Gaspar

No cerrar das cortinas de mais um ano, quando a

humanidade se volta pa � o infinitç e vislumbra no
p

vas esperanças

Malhas Eliane L da.,� de II .- Dio Rei e'
associando-se as manifestações de fé e júbilo, leva
aos amigos e fregueses desejos ardentes de que este
NATAL seja feliz e que o ano novo proporcione paz
e prosperidade. _I

,

Lanchonete BOg
de Elplícro Zuch'i

Apresenta aos amigos e fregueses agradecin1en
tos pela distinção que mereceu no ano que ora finda.
juntamente com votos de FELIZ NATAL e PRÓs.:
PERO ANO NOVO.
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Svásthya Yoga
TRABALHO PSIC'(i).()JEG.ANIOO

, .,
Popularizado, n,a mesma medida e irutensidade em quecresce a ne�rose o,cldental, o Yo� chegou neste lado domundo, e f'()l,recebldo até como prática dE! emagrecimento,se:n deIx�r, e claro de ser percebiido ma su.a tarefa de i lurnmar o �telecto,
Dentro do Yoga os caminhos eão m ãtos e o Svásthvaé cor:si�erado "�i�ha dura-devido atqU1alidad� e quantidadede tecmcas, pratIcamente ainda díesccnhecídas no Ociden

te, embora, ,constem nos ma uais seus; princípios sao rara
mente pratlcados aqui, tal lez devãâo a tendência simplificadora do ocidental,

Enquanto as demais linhas mo Ocidente se limitam à
uma aula dividida em tres partes (respírsatónos, '_posição fí
'síca e relaxamento) o Svástbya Yqga mamtém uma rotina
de trabalho psíco-orgâníeo (sua aula é <dividida em oito
partes), que reunem vártos.cemporrtannenrtos complementa
res de outros ramos de Yoga: Ás8i_ a Ccdonnínio físico saúde
e estética), Bhaktí (ritos, cânticos, oferendas, devoção) ,

Karma (filosofia da reta ação, desapego não dualidade),
Jnana (conhecimento superior), �ja (cdomínio mental,
mentalizações, concentrações e medit:aço es), Laya (disso
lução das tensões e desrepressão: reíarx e- tranquilização) e
Ta:ltra Yoga (processo místíco de divii:na�ação a partir do
corpo) ,

'
,

Os objetivos do Svásthya são os mesmos dos outros ra
mos do Yoga e o prefixo só diz os meios psara chegar ao fim,
que é para todos, a auto realizaçãe do ser humano e, em
linhas gerais, representa a sua eweíução e aprimoramento
desde a fase orgânica e estética atsé o equilíbrio emocional,
a iluminacão do intelecto e a felietâade.

Maiores íníormacões sobre t -'is1iliya Yoga, na revista
Planeta número 28, de dezembro a 19�4 _ Pág, 99 a m,

Camara entra em recesso
Realizou-se na 'última terça-ãesra diaJ. 16 do corrente a

última sessão legislativa do ano dle 9n5, da Câmara Muni
cipal de Gaspar, Na oportunidade 10 �, lPresidente agrade
ceu a atuante colaboração de torüos os vereadores e dando

por encerrado este ano legislativo" oonrvídcm para a la, reu

nião do ano de 1976 que será na 3. te).'<;a-fe�r� de íeverei..

1'0 em caráter extraordinário, quaado ne cessarro ,

,

Estado de Santa Catarina

EAM�RA MUNIC'P�L O[ BLUMfNAU
Blumenau, 12 de dezembro de 1975,
Ofilcio n". 436/75
Prezados Senhores:
Cot.síderando requerimento aprovado, na reuruao or

dinária do dia 09 do mes em curso, esta Casa Legislativa
congratula-se com V, Sas , pelo transcurso do primeiro a
niversário de fundação do Semanário Gazeta do Vale, de
que V, sas. são diretores, Ao mesmo tempo apresentamos
aos gasparenses os nossos votos de Feliz Natal,

No ensejo, apresentamos protestos de distinta conside
ração,

Ilmos . Srs.
NAGIB BARBLERI
DAN,ILO G'O�ES
Dignos Diretores do
Semanário Gazeta do Vale
Rua Itajaí, 1691,
NESTA

Atenciosamente
ALDIR THOMSEN

Presidente

•

Deputado cumpre
orornesso

aos _ gasparenses
" 4J deputado Federal Jaison Tupy Barreto, enviou verba

pessoal à Prefeízura Municipal de Gaspar, para compra de
um veículo que executará serviços nas áreas de Educação,
Saúde e Assistencia Social neste Mtuniéípio,

�

O veículo foi adquirido e já se encontra em serviços,
desde o último dia 16,

Trata-se de wna kombi modelo 76 e que em nnáto fa
vorecerá os trabalhos do Departamento de Educação Saúde
e Assistência Social que procura se.npre, na medida do pos
sivel, atender a toda a comunidade gasparense ,

I J

Alvorada e sua diretoria
Eleita no último dia 3 de

novembro, é esta a nova di
retoria da Sociedade Alvora-

1976
Vivemos à porta de IIm!iis um. ano novo,

Fade ser que para murítos (!) ano novo seja apenas o destacar da folhinha
de um bloco,

Para muitos pode não siignITicar absolutamente nada que estejamos pa-
ra íníclar um ano novo,

Para voce a vida poderá hD�m.r-se. noya a cada instante.
O Cristo é o homem da CQil1ítJJIlU� novidade.

A cada instante sua vjdla :podlera. torn�r-se, ?ova: - um novo olhar sobre
sua Cidade seu traba.lbo que a rotina ja marcou de cansaço;sua casa, '

.

f 'I'
_ um novo ofhar pana 'se ]paI,

,

sua ami la, sua esposa, �eu esposo;
,•

_ um novo olhar pana _s ��essItados, para os_ companhe�ros de cami

ra os homens que <eStam mcando com o coraçao envelhecído;nhada,!aum novo oThar parai e s.
r .:mundo interior, para os canti�hos de sua vi-

xpulsar de lá toda esjpecne de cansaço e falta de entusíasmo .da para e
-

d d'

Voce é responsável peíla renrnvaçao, ,o mun o.

É _ ar meio de sua juvelllt� e càe espíríto que o mundo pode ganhar um ba-
, P

'tonho de rejuvenescImen '

da, de Gaspar, com mandato
até 31 de outubro de 1977:
Presidente: Dr, Valmor Be
duschi: 1° Vice Presidente:
Boaventura Schmitt; 10 Se-'
cretário: Wilmar Guilberme
Spengler: 2° Secretário: Re
nato A, Beduschi; 10 Tesou
reiro: Henrique José dos San
tos; 2° Tesoureiro: Ariberto
Tridapalli; Diretor Social:
Ordival Gamba: Vice Diretor
Social: José B, Wiser; Dire
tor de Patrimônio: Bernardo
L, Spengler: Vice Diretor de
Patrimônio: Flávio Heirug;
Diretor Esportivo: Ronaldo
Gaertner; Vi-ce Diretor Es
portivo: Eviláaio da Sllva;
Diretor de Relações Públicas:
Oscar Daniel Bchmitt. Vice

Diretor de Relações Públicas:

Edmundo dos Santos Júnior;
Conselho Fiscal: FredeTico

Kehn, Hilário de Souza A

fonso Sch'Wartz,
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Irresponsabilidade cri�inosa'
Medidas de segurança urgentes devem ser tomadas pe

la empreiteira Hayashí, .encal'l'egada dos serviços do Sesi e
de uma outra obra ambas na rodovia Jorge Lacerda, uma
delas em Gaspar e a ú1tima dentro do perímetro ulfuano dle
Blumenau , A Rodovia Jorge Lacerda, devido o intenso 'tl.'á
iego apresenta grande índice de acidentes, príncípâlmente
nas locais citados, onde a empreteíra em desrespeito à vida
humana e ao patrimônio inrrãnge criminosamente as leis.
de segurança, que devem ser postas em prática por quem e
xe·rce atividades marginais nas rodovias,

, O poder público precisa coibir o abuso dessa empretteí
Ta relapsa, que exerce atividades nem sempre do conheci
mento das fontes de arrecadação, em detrimento das ren

das municipais e de firmas congeneres localizadas em nu
tros municípios, no caso Gaspar. Cabe a fiscalização mu

nicipal e a 'D'clegacia de Policia tornarem providências quan
to às Irregularidades da firma relapsa Hayashi que atenta
contra a segurança human.a e lesa os. cofres do municipio
de Gaspar, fJO!' executar serviços sem o recolhimento de ta
xas devidas à Prefeitura.

onte Limoeiro

DE IVO CARLOS DUARTE

Reportagens casamentos. F?tos para
carteira de identidade, ínckrsíve prepara toda

_ documentação para obtenção de
carteíea de ':dentidade.
O melhor atendimento,

Forro MARY
Rua Aristilíano Ramos - GAlSPAR-SC

Não foi em vão o protesto
dos moradores da referida lo

calidade, através deste sema

nário, A ponte Limoeiro, via
sr, Luiz Toledo, dá passa
gem, por ter merecido peque
na reforma, evitando riscos
de vida, aos transeuntes, Co
mo obra de fim de ano serve,

Espera-se que o prefeito de
Itajaí, melhore em 1976 o seu

Plano Rodoviário Municipal,
incluindo entre as obras prio
ritárias aquela importante
ponte que liga a rodovia Ivo
Silveira à rodovia asfaltada
Antonio Heil . Füca aí a su

gestão,

.". ..... ",.
......

...,.� ............ "'""'

Carim OS de orr cha
da.

Tem sido intensa a HIovimentacão e=nedebista em Gas

par, para exame da situação de problemas palítico-admínís
trativosvO atual prefeito, embora tarde, está se dando con

ta que precisa da participação do partido no seu governo,
Assim o encamínhamente das atividades de 1976, último
ano de governo do sr, Oswaldo Schneider, ·vai ser previamen
te debatido com os seus companheiros, além de traçarem os

planos do pleito municipal de novembro vindouro" S�bres
saem no partjdo, nomes que demonstram gra.nde VItalidade
e contam com apoio irrestrito em diversas áreas, entre êles
Bernardo

•

Leonardo Spengler, o correto e atencioso vice

prefeito, que tem c�r;diçõ�� �e alterar o resu�tado e,leito,ral
com vistas a sucessao municipal. Mas o partido esta unido
e trabalha em várias frentes para reconquistar o terreno

perdido e todos os companheiros estão sendo chamados,
porque de sua união renascerá a forc� capaz de a�s�g;urar a
continuidade administrativa emedebista no municrpio .

.
, �--------------------------I

liablicéLeão- de todo e qualquer
tipo de carimbo de borracha,
Chaveiros e placas indicativas,
de acrilico.
Rua XV de Novembro, 1300 -

-

Cx Postal 95
89100 BLUME -AU-SC,

BLUMENAU
_ PROGRAI\1AÇÁO DE 2a, A SABADO -

7h - Chico Mendes dá o re cado

8h - As Mais-mais (Rubens dr. 1).lencar)
J Oh - A roleta da sorte (Farley Santos)

" , ,

12h - Grande Jornal do Ar (Danilo Gomes e Virgílío Leo)
15h - Discoteca dos bairros (Edélcío Vieira)
17h - Ranch'nho da. Nereu (Neneco)
Olh - Encerramento,

A El\HSSORA PRlEFERIDA

Cooti 'er�· Vaf� Igr I pecHá ia (ir,
Zelal1ldm permanentemente para maior produção de lei

te e para melhor conservação de seu rebanho,
Distribnídor exclusivo para o Vale do Itajaí, de eON

TIBRASIL, RAÇõES E CONCENTR.ADOS,
Procure Conti Verde Vale Agropecuárra Ltda .

- Rua
..H Alberto Kofike, 1Qõ - fer ie 22-42-64 CEntrada para o clu

be 25 de Jullio) - BLUl\-CMAU-SC,

PRESENTES

RfLOJOARIA [ n A ERN[STO
Alianças - Relógios - Anéis - Brincos _

Cristai,s - Óculos - Pratarias
O melhor preço é com Ernesto Alfonso Schra:rnm

Rua Arist�li.an,o Ramos, 522 - Gaspar-Se

REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕES
Pavíflex, Carpet, Divisólias

Lamí.rís, Forros Papéis de Par�des,
l\>Eão de obra especializadaRua José Honoeato Mül1er, 145- - Telefone 32-2155

Com Aldo Pereira - Gaspar-Se

s Lv

I========================�-�--=-=

1 CeRCEL - CUPE AZUL
1 DKW - BlEGE

"
.,

1 FUSCA MARRO
-, " ,,',

"'"

. .. .. .. .. �
...

........ 71
68
75

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

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

CO:SSULTE
p
Rua osé Beduschi 2""'3 .. F'one 32-22-70 G-

aspaJ.·,SC.----------------�--,�.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quando as cortinas de mais um ano

fecham-se lentamente, os primeiros
trechos .da melodia de um nôvo ano

são.ouvidos

Irmãos Krieger S. A.
c

e

Industria do Vestuário

Cumprimentam amigos e fregueses

querendo para todos o mais
,

FELIZ l'{{\TAL e UM ANO NOVO DE

FELlCIDADES E REALIZAÇÕES.

,

Clube Atléti(o

Carlós Renaux

"O' vovô údlo Futebol Catarinense", .deseja

aos seus associados, torcedores, atletas, fun

cionários: e aos brusquenses em geral, que as

alegrias tidas no ano que ora finda, sejam

redobradas, em 1976.

Brusque - SC

,

Ur. JorRe Romeu Oaoam

I,

- AdlV.ogado --

Vereador líder da bancada dai ARENA na

II

Cumprimenta a !odos os seus clientes, ami

gos e funcionários desejando-lhes um FELIZ

NATAL e PROSPERO ANO' NOVO.

1975.

,

I,

IÜJdoviária lxpresso
8rusqucnSe s/n

1976

Av
".
Lauro Mueller - 60 - ex. Postal 101 _

!!
Fones 55-08.45 - 5·5-00.55 - Brusque - se

.

,

'I

\
li

-----------------------------------�

"

Camara Municipal de Brusque.

Na festa da fraternidade universal, quando
I,

os corações se unem numa prece aO. Menino
I t,
I,

Deus, também nós saudamos, com alegraa a

festividade de Natal, enviando a nossa men

sagem de Boas Festas a todos que lutam por

um Brasil maior, aos meus clientes e cor-

...

relígíonários.
II

I,
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r

.�

�� Na véspera do NATAL e no limiar do NOVO ANO que se avizinha, é com satisfação que nos dirigimoso

�t aos! nossos prezados Acíonistas, leais colaboradores, distintos clientes e caros Amigos, para lhes trans-
:= mitir os nossos melhores votos de ..

o
, o
00
.

'11
.

:�
.

a Vimos trazer-lhes também, nesta hora 'de doce meditação cristã, em que todos comungam dos mes-
�I mos ideais de fraternidade e de sOMtUlarieda,de humana, a nossa mensagem de confiança nos dias que."

d virão, no trabalho construtivo de nossa gente e nos elevados destinos reservados a nossa querida Pá-
�a tria,(O

ti
�g Gom esta mensagem de fé, a todos �esejamos um NATAL repleto de alegrias e um NOVO ANO
�j feli� e próspero.��
eo

6�
00
".

��
��

I�
<o
��
r�
co
.

o BOAS FESTAS.

FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S.A.
;NDÚSTRIAS TÊXTEIS RENAUX S.A.
CONFECÇ�ES RENAUX SoA.
FrAçÃO RENAUX S.A.

o

E houve a luz
Que iluminará o homem neste Natal
para uma festa cheia de felicidades
de Paz e Amor
E haverá luz para iluminar novas esperanças
E conquistas no decorrer do Novo Ano.

A �=< C I
COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTOA .

•

-Cumprimentam e formulam votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
Rua M,arechal Deodoro 493 - Bair ..o da V.elhá -- �ones: 22--22L25 e 22-5744

.

-. BLUMENAU - se
--_., ----------------------------------

T tda.mpress r

SUCESSORA DA

GRÃ'FICA GASPARENSE LTOA.
RlIia Eurico Fontes, 50 - Gasplar-SC

Num testemunho de reconheoimento e amizade vemjubilosam.ente congratular-se com os amigo , clien ....

tes e funcionários, desejando-lhes ardorosos votos de Boas Festas, e um Ano Novo marcante de harmo-
nia paz e progresso.
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Compartilhando das alegrias emanadas da festa

Magna da Cristandade, o NATAL do Menino Deus,
apresento por intermédio da Gazeta aos meus Ia

miliares e amigos, votos sinceros de boas festas e

Venturoso aao de 1976.

Na aurora de novas esperanças do desdobrar de

1976, que a beleza e significação do NATAL dnspi
rem os homens a novas vitórials de paz e cristanda

de, impelindo-os ao progresso e à compreensão, é o

que deseja a todos os amigos, clientes e gasparenses
em geral. 1975

1975

Bertoldo Bornhausen
1976

I ,Vovó Automóveis
I-----_______:__�----

•

SUPERMERCADOS PFUETZENREITER
Cumprmenta cordialmente os fregueses e amigos gasparenses, desejando a todos Boas Festas de Natal,
Paz, Felicidades e Prosperidade para o ano novo.

1975 1976

Blumenau Santa Catarina

• '9

,

Quando a sinfonia de mais ur.i ano anuncia a reunião na festa em thomenage:rr, ao Menino Deus: e um No�
vo Ano é vislumbrado no horizonte,

P T S TEXA de Ari Coelho
alia-se as manifestações de boas Festas, enviando aos seus amigos, fregueses e gasparenses em geral
votos de felicidades e que o ano novo prop �·cione,...Q az e prosperidade.

Dario Erico Beduschi
Deseja-a tôda população gaspa.ense Boas Festas de Natal e um Feliz e Próspero Ano Novo, agradecendo
a preferência com que foi distinguida no decorrer do ano que ora finda.

1915 • 1976

--------------�--------����--�-------

Aos. amigos e fregueses cumprimentamos pelas festas de fim de ano, almejando-lhes um Feliz Natal 'e Prós
pero Ano Novo.

.

São as votos do • RUI3 Augusto Beduschi

MOTOR�STAS: M,igu,el B,erny
Juea 8erny
Af,cnso loppnow

V6rgrilo Possama,i
José G�'odinj

Má�io Souza.

Que o pequenino Menino Deus, nesta data tão linda de seu advento, faça irradiar de luz, harmonia e

paz o coração dos homens que inspirados nêle dirigem nossas famílias, são os desejos da

l ltda .
. '

'_ à todos os seus clientes e amigos.
Rua Arist1Ilano Ramos, 298 - fone 32-21-67 t- Gaspar

1916 •
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Cú� a aproximação dos
festejos que marcarão o fi
nal ?e mais uma etapa, o

movun�nto �as áreas políti
cas esta praticamente reduzi
do aos bate-pa.pos em rodas
de ca é, Esta momectânea
paralizaçãr, qte por sinal já
v�nha sendo aguardada por
diversas alas, chega em boa
hOl:a e por certo aproveitar
se-a a folga para uma recom

posição nas esferas apresen
taram maiores ferimentos,

-e-

:vIas COlmo o tempo está para festas, não será SET{ht
que anegaçal'á mangas para o impróprio, Por ilosso, acha
mo que o que vimos em algum Iugar, aãguma vez, po sa
servir pelo menos como hístória. Vai daiÍ que, , ,

- O ilhinho chegou pevto do pai e dis e: "Papai no
Natal o senhor me dá um revólver de verdade? "Revólver
de verdade menino"? es-pantou-se o pai. "Tá maluco'?",
claro que não dou", "Ah dá papai, dá", insistiu o pequeno
tagarela, "Dá o que menino?", disse o pai. ?'Onde já se viu
criança com revólver de verdade?" Ah, paliai, eu quero tan
to dá, dá", insistiu o menino. "E1u lá não disse que não

dou,;: Você está entendendo? Chega de besteira!", terminou
o pru-furioso. "O senhor tem que dar, o sershor

í

em qu.e dar,
o senhor tem que dar" gritou o menino com raiva. "Tenho

que daI'?; 'tenho que dar?, tenho que dar como?", gl1uni.u
o pai, já com ódio. "Como eu tenho que dar"?, afinal quem
(; que manda nessa casa: você ou eu?" O menino baixou a

cabeça e respondeu com voz gutural: lime dá o revólver que
você vai ver" ... (desconhecido).

culpa única de uma falta de
estrutura. Com a cabeça fria
e tempo para pensar, espera
se que a situação se regulari
ze para o início da próxima

.

e definitiva. mporada, quan
do muitas pretensões serão
definitivamente alijadas. 76

poderá significar duras bai

xas, que.arrasarão de vez 0S

homens de comando. Como

,
está, não se caça mass lebre

..,

e muito menos lebre.

ARENA! IMPEDE ILUMINAÇÃO P'iJBLICA NAT..o\LINA
Infelizmente os ho-m.ens que dirigem empresas de eco

nomia mista em Santa Catarina são somente bonecos.
Solucionado o impasse da iluminação pública em Brus

que e quando tudo, e tava certo, quando a eídaâe finalmen
te: iria receber a iluminação natalina que ornamente o cen

f;ro urbano, eis que repentínamente, e vejam os senhores, o
presidente da AR.ENA fecal, vereador C?) Celso- Westrupp
impediu. (por vontade própria ou seja 1!á de quem), impediu
que a CELESC Jigasse os motivos já instalados há mais de

""-uma semana. A subsídiária da empresa na cídade, informa
va que seu Presidente havia expedido .a seguinte ordem: "Só
se processará a Iígação se o presidente da Arena em Brus

que permitisse". Isso é o fim! Palhaçada e medioeridade.
Privar toda uma. cidade e seu .povo de alguma cessa 1l0J'
causa da raivinha do senhor CELSO?

No mesmo dia, após solicitadas as devidas explícações
com a repentina mudança, pela assessoría do Sr, Morítz,
informava a CELE'SC que um funcionário jeu iria tentar
convencer o nobre vereador (?) a mudar de opinião, . ,

Diante disso fica a "OSSO crâtério qualquer conclusão.
Triste, muito triste mesmo, que tudo isso venha a a

contecer'. Quem tem a petulância de tomar tal atttude
deve odiar a cidade, pois outra explicação não se encontra.

**.*:j.

Para' encerrar .

"Gostaria que
as pessoas de quem gosto,
mastigassem a �ência deste Natal

e, nó Ano Novo
se alímentassem com a

filosofia que ele encerra".
Um abraço do René Tseak
-

Comércio e Representações Catarina Liàa. e

COPf15 - Cio. Paulista de Fertilizantes

Ao ensejo da festa magna da cristandade, agradecem aos distintos amigos e fregueses a preferência
dispensada em 1975 e apresenta-lhes votos de um Feliz Natal e próspero ANO NOVO.

Em Blumenau - Rua São Paulo, 1515

AMIGO AGRICUVrOR Faça análise de terra: Dirija-se 'â. ACABIEISO.

___________________________
00 __---_----------------''--

Gaspar o e stnoi
o PIOi.NEIRIO EM ESPETO CORRIDO NA REGIÃO

co ambiente mais requintado da cidade,
motivo porque já conquistou a

preferência ce todos.

CHURR.ASCARIA TESTONI,

tradição em atendimento e servil' bem
Também pudera, é heranca do bisavô.

Por tudo isso e muito mais fizemos questão de afirmar:

CHURRASCARIA TESTONI
O melhor espeto corrido da região
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Notícias de Ilhota
Com ,a apr.ov.ação da Câmara ·Munic.ipal e o des

preendldc esforço, puiança ,e liderança do DO. Pre
feito Municipal Sr. Rl�cardo Koehler, está previsto
pa1r:a :05 próK'imos dias a rf!r.Btrega de dois eaminhêes
Dodge 0-950, movidos ii óleo e equipados com ca

çamba basculante os qUI��s serão.de v,aSiosa celabe
raçãc no desempenh.t» das at.ividades de tãe altruísta
administreçâe. '_ I

A chegad,a dos refer,idos camínhões a Prefe; u
rà Municip,al de IIhofa será marcada com gran.de
chopada e desfile de todas as viaturas adquiridas
durante e seu mendato constando ,atualmente de:

1 camicneta Chevrolet C-lO
2 caminhões Chevrelet 73
2 Dcdge - retêm chegadas.

MENSAGEM
Ao chegar ao fim de mais um ano de seu mandato, o Prefeito Municipal Sr. Ricardo Koehler vem pormeio deste agradecer a todos seus munícipes que se esforçaram e trabalharam em prol da comunidade

e a todos aqueles que fizeram a seu lado a oração do trabalho especialmente a todos os funcionários e o
perários, saúda à to.d�s, pedindo que 'sejam por Deus alimentados na �, no amor, na paz -e na. justiça so-
cial. Que o repicar dos sinos neste Natal sejam portadores de uma mensagem de esperança e felicidade e
que ela se prolongue por todo o Ano Novo!

RICARDO KOEHLER
Prefeito Municioal de Ilhota...

�;;������������������.o.�.o.�.o�aer·��i��i���;�������� &.;�.'�.9.��g� �����i�oeo��= ·�a-=.o�a��������i ������=a����o�������.;���).�.�. "

�1').

• �

f� Câmara Municipa! de._ Vereadores - Ilhota �
�; Associando-nos as festividades de fim de ano, cumprímentamos'saos ilhotenses, allc!jando-lhes- um FELIZ NATAL jH e prosperidade no ano de 1976.
_., PRESIDENTE: Nelson Flores de Oliveira. ��

�.� SECR1ElrÁRIO: José Isidro Vieira.
. �fi VERFADORES: Manoel Bittencourt, João Pontaldi, Bernardino Koehler, Ivo Schmith, Pedro Evaristo. ��i

����!t,.���=��n�.�.o��a� o. o.=�g ����t)����������.o�������t; ...�.!�,���. ��Zt....�����������.oe� .����i��&. ·.����.�.cev�����(\

É chegada mais uma reunião feliz de NATAL, com
paz e amor entre os homens.

Casas ELO Teciàos
Rua 15 de novembro, 518 - fone 22-45-91 - BLUMENA;V-SC

<i•.seja aos seus amigos e fregueses os votos sinceros
de uma festa cheia de venturas e que o ANO NOVQ
seja promissor e cheio de novas realizações.

CAIXA' POSTAL 26 80020 CAMPOS NOVOS, se - BRASIL
BENEF'ICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEiRO.

CEVAL agro. industrial s.a.
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Muita coisa se fez desde 1952, quando Bruno
e MaXi Deggau fundaram uma Oficina Mecâ
nica e um Posto de Serviço Atlantic, ao longo
da rua Nereu Ramos prolongamento da Ro
dovia Jorge Lacerda. Desde 1962, quando en

tão passaram a funcionar em prédio própr�o
Irmãos -Deggau radicaram-se definitivamente,
passando a constituir-se numa peça muito im
portante para o progresso de Gaspar. Hoje, os
seus proprietários, Bruno, Max, Félix e Axtur
Deggau, por intermédio da Gazeta, aprovei
tam a oportunidade para saudar os gasparen
ses pela passagem de mais um Natal, desejan

"

do qué o ano de 1976 seja um ano repleto de
alegrias e realizações para o rápido engrande
cimento de nossa terra e de nossa gente.

GAZETA DO VALE Pagina 15

,..,

ao

-3 -ruicina Me.c1ân:ica e Posto de gasolina.

R.odovia Jorge Lacerda, prolongamento
da Rua Nereu Ramos - Gaspar-Se

SUPERMERCADO JOHIL
parabeniza-se e agradece aos

-q�sparens�s
r

:1 "J�hstitui�do-se num dos mais importantes su

permercados de Gaspar, mercê o seu atendi
mentn e fácil local para estacionamento, o

�./ Supermercado Jonil Ltda., muito tem conse

guido desde o seu aparecimento em 14 de mar
ço deste ano que ora finda.
A Casa Comercial foi iniciada por João Zu
chi e Nildomar F. da Silva, na atividade de Se
cos e Molhados.
Com o prestígio e destaque no ramo, o sr. Nil
domar resolveu individualizar a Empresa, ad
quirindo todas as ações de posse da referida
Empresa.

>

Hoje, bastante satisfeito e até mesmo surpre
so, com os positivos resultados atingidos em
75, o seu proprietário muito promete para
1976, desejando acima de tudo, que os gaspa
renses tenham um FELIZ NATAL e VENTU
ROSO 1976.

GASPAR-se

Compartilhando das alegrias emanadas da Festa Magna da Cristandade, ° NATAL DO MENINO
DEUS,

MADE'��EIRA BORNHAUSE�'
apresenta por intermédio da Gazetta do Vale, a seus amiga , !uncionários, clientes e a tddos que lutam
por uma Gaspar maior, os votos de um FELIZ NATAL e PROSPERO ANO DE 1976.a

GASPAtR- se

Aos no sos prezados cliente > amigos famiktares e gasparen es em geral, ao
aproximar-se o fim do ano de 1975, desejamos um Ano Novo cheio de profí
cuas realizações, formulando votos para que ao redor da árvore de Natal, junto a nossos familiares, nossas mentes sejam iluminadas com a luz da sabedo
ria e da compreensão.

Katia Modas
Rua São Pedro, 45 - GASPAR-se.

_ .....

--
.
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Que a mesma paz que o nascimento de
CRISTO trouxe ao mundo numa noite de de
zembro, reine nesta festa de NATAL entre
os homens e que as felicidades sejam pere-,_..J
nes.

Cumprimenta e formula os votos de FELIZ
NATAL e muita prosperidade no ANO NO
VO.

1975
BLUMENAU - se

1976

est
Em boa hora o prefeito de

Gaspar, adotou medidas que
melhor correspondam aos in
teressesmunicipais, tendo op
tado pela doação de área on
de se encontra implantado
um caminho, para não one
rar os cofres púbücos, sem

prejuízo também aos usuá
rios, que devem cooperar co

locando de lado os seus ca

prichos pessoais e não se dei
xarem envolver pelo "canto
da sereia ", de cujo côro fa
zem parte pessoas estranhas,
não residentes naquela tifa,
entre elas o president� da A
rena municipal, o sr, Fortu
nato Melato e o vereador Os
mar Melato, cujo fracasso no

legislativo' procura compen
sar com atitudes pessoais, em
detrimento da administração
pública. Esses principais fo
mentadores da discórdia, a

lém de não residirem no 10-

a familia.,.
cal, como dissemos acima, a-
1í também não exercem quais
que atividades econômicas
e nem têm pretensões se

gundo declaram de público.
Por medida de segurança,
poderia o sr. prefeito muni
cipal recomendar ao. sr , De
legado de Polícia c/ue tomt
medidas para coibir o abuso
dos fomentadores; cuja ati-

.

vidade e interferência não
cabem no caso e não encon
tram guarida 110 seio das fa
mílias residentes ao longo da
quela estrada de roça, Na
verdade, tanto o sr. Hercu
les dos San tos como o sr ,

Fortunato querem notorieda
de, o primeiro por ser biso-
ho e o segundo por viver no

ostracismo, desde o tempo
dos camisas verdes, de quem
era adepto ferrenho, o sr.

IvIelato.

Intron1issao indevida
No desempenho de um cargo ou função política, além

de maturidade, conhecimento, experiência, larga compreen
são, há necessidade que acima de tudo prevaleça as quali
dades de caráter, Ninguém pode candidatar-se à carreira
política, perseguir o sucesso eleitoral, pretender ser líder,
contar com o apoio de seus correligionários e da opinião
pública, com atitudes dúbias. Assumir posições, envolver
companheiro de partido, para projetar-se pessoalmente, em
detrimento da agremiação que preside, de modo algum o
recomenda perante a bancada na Câmara de Vereadores,
junto ao Diretório Municipal e muito menos aos olhos es-·
bugalhados da opinião pública, que vê surpresa a triste ca
minhada do presidente Municipal da Arena de Gaspar,

Equanto a bancada arenista, na Câmara de Vereadores
vota pela rejeição das con.as do prefeito, o arenísta-rnôr
diz de público que é contra o procedimento de seus lidera
dos (?), enquanto a Câmara Municipal aprova por unani

I idade a colocação de tubos de propriedade da Prefeitura,
.!m caminho destinado à comunidade, o preso ente da Are
na manifesta-se contrário à indicação do legislativo, Ao
tempo em que o sr. Evaristo Spengler disputou com o pre
�eito do MDB as eleições municipais à Prefeitura, o atual
presidente da Arena fez ca -ílpanha pública a favor do sr.

Oswaldo Schneider, que o teria contemplado através da lei
510/74 (prestação de serviços com máquinas da prereítura:
em detrimento da Arena denotada, Deram-lhe a presidên
cia do partido na esperança que retormulasse os métodos
de ação política: demonstrou que continua. o mesmo, ao

"ponto de exorbitar de suas funções meramente políticas,
para Imiscuir-se em assunto que não lhe diz respeito e nem
tão pouco tem procuração para tal, como manusear pro
cessos em andamento no Fórum de Gaspar, sobre ação con
tra a Prefeitura movida por particulares que dispensam es
sa intromissão negativa, prejudicial aos cofres do Erário e
8, paz das famílias envolvídas.

Atitude leviana do atual presidente arenísta é um de
sapreço aos seus companheiros de partido, um retrocesso
político e contrário �'" desenvolvimento de Gaspar.

Mensagem de NIl Tf1L
do Dep. tiL lJllRO CORRE/fi
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H Nesta oportunidade, ao crepúsculo do ano de 1975 e quando surge a alvorada do ano de 1976, o executi- :..

II vo gasparense, quer através da Gazeta do Vale, enviar a sua mensagem de reconhecimento a todos os ::
li funcionários que formam a administração pública municipal, desejandolhes junto aos eus familiares e t��

�I amigos um Feliz Natal. ::
� �

"i Aos: munícipes queremos agradecer pel'a consideração e acima de tudo a compreensão que deles e- ::

.� manou quando enfrentamos os momentos mais difíceis d�ste ano qude ora finf dado ;;� Com a colaboração de todos, em 1976, deveremos connnuar a ár ua tare a e con truir uma Gaspar ::
� cada vez maior, �:
�i Oswaldo Schneiàer ��io

:..ii _.

I� Prefeito Municipal dre Gaspar
•

� o:� ��
��

., 'OOOC'I'!!"'**'.""""''''-''_''''' �_.-__,. IIC«� ..,�...,.,..,.o.'.·_...c.....'

",,-.,. , •�tI.�������mi�������i��������.��.o."*'.����k'I�._.�.- ;.L c..AI.:."' ��. �-'��kK"""
.
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"Glória a Deus nas alturas e paz na Terra aos Homens
de Boa Vontade".

Com esta mensagem que relembra o maio ..: aconteci
mento da históría da humanidade, - o nascímer to do Me
nino Deus - desejo manifestar à querida comunidade gas
parense, que tenho a honra de representar na Assembléia
Legislativa do Estado, os meus sinceros e ardentes votos de
um FELIZ NATAL e um venturoso e próspero ANO VOo

Que a paz verdadeira, a união e o amor reinem neste
Natal em todos Os lares de Gaspar é o que sinceramente al
mejo como cidadão e homem público desta região.
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