
Além da adquirir um no

.vo veículo para a sua já nu

merosa frota, a Viação Ver
de Vale está ampliando a

sua sede, com a constru
ção de mais 60 metros qua
rírados de área construída.
Desta forma

I

estará aten
.dendo com mais presteza

� -'.6+'''''1.

não só ao setor administra
tivo da organizaç.ão, mas

também aos seldS inúme
ros clientes. Agora sua se

de, mais ampla, oferece
conforto aos funcionários e

clientes.
A expansão da Viação

Verde Vale também é nota-

da na criação de novas li
nhas e horários. As novas

linhas são para as localida
des de Arraial Ouro, Gas
par Mirim, Gaspar Grande,
Garuva, Gaspar Alto, e ou

tras ,/Ue se encontram em

fase de estudos.

Será no prOXI11l0 sábado
.o encerramento da campa-
ha política dos candidatos

,80S cargos de prefeito, vi
ce-prefeito e vereadores à

Prefeitura Municipal de
Gaspar.

Para tanto, os partidos
.estarão promovendo no

-------,----

proxrmo sábado dois gran
des comícios, ambos no

centro da cidade: MDB, na

quadra de futebol de salão
da Prefeitura Municipal e

Arena na Sede do Sindica
to Rural.

Como os locais ficam

,.,

. A Secretaria de Impren-I
U

este nosso procedimento
sa do Estado, dentro das é consequência da crença

-possibilidades que possui, n� importância da impren
está se esforçando para sa nas tarefas de desenvol

cue seja implantado, em vimento social, econômico

Santa Catarina, o curso de e político do País". Acres

Comunicacão Social. A de- centou que .:: é preciso que
elaracão {oi feita pelo se- a imprensa brasileira pos-
rCretá�io de Imprensa, du- sua �rofissionais que a fa

rante a abertura do I Semi- ç�� Indep�n.dente no exe�
"ária Internacional de Jor- CICIO da crl�lca e do deba

nalismo, quando fez a en- te, ?omo Inst:umentos a

trega da publicação "Jor- serviço da SOCiedade. Res

-nalista-Orientação Profls- saltou ainda, para os profis
sional", que contém doeu- sionais

-

presentes, sobre a

.f(1en,tos legais. pa_ra o exer- imprensa: "Não a deixem
,eício da proftssc:o, e que resvalar nos desvãos da
teve a colaboração do g_o- negação permanente e do
-verno, para a Impressa€> derrotismo politicamente a

..dos exemplares na Impren- llnhado, que é uma forma

1}3 Oficial do Estado. encapuzada de subserviên-
,0 secretário disse que ela",

i" "

próximos, acontecerá um

verdadeiro confronto entre
os partidos. Os comícios
serão efetuados no mesmo
dia e horário, com uma dis
tância de aproximadamente
70 metros um do outro.

Com os alto-falantes liga-
---------

"

a

e
As nevas linhas e as que'

se encontram em projeto,
beneficiam e virão benefl
dar centenas de oparárioa
residentes nas localldades'
mencionadas, e nas em

que serão atendidas em
breve pela organização.

Assinatura

anual:

c-s 100,00

Venda avulsa:
c-s, 2,00

,.

a

dos quem será o mais OlP

vida? É comparecer para!
conferir. Leia notícias con ..

tidas no informativo da mu

nicipalidade. O Prefeito dê

Gaspar tem comparecldo
aos comícios do seu parti
do e com documentos ...

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

e

olícia
C,
Civil

Os projetos do Estatuto contra o aumento dos pre
da Polícia Civil e do Plano çes de bens e serviços.
de Classificação e Remu- - ...:_ - - - - - - - - -=

neração de Cargos para a I
P.olícia Civil de ?anta Cata-I Preveaça-u do eaAD- i
nna foram sancionados pe- \
lo G�verna�or do E.stado. cer SI· ecolo'OI·C·O !

FOI tambem assinado o
.

projeto que autoriza a aber- O Departamento Autôno
tura de crédito de 50 mi- mo de Saúde Pública já ela
Ihões de cruzeiros, junto borou o roteiro da unidad
ao Banco do Brasil, para volante do programa d�
atender às despesas com prevenção do câncer qine
as obras de infra-estrutura cológico, na região rural, !"lá
urbana de Florianópolis, por área de abrangência do vf
conta do Fundo de Desen- Centro Administrativo Ré'
volvimento' Urbano. gional de Saúde. Os muni ...
O govemador esteve reu- cípios que serão atendidos

nido com os conselhos de são, dias 8 e 9, Guaraclaba:
Desenvolvimento Econômi- 10 a 12, São José do Cedro;
co e Desenvolvimento 80- dia 16, Guarajá do Sul; 11,
cial, quando se estabeleceu 18 e 19, Dionísio Cerquei..
as bases para realização ra; 22 e 23, Palma Sola; 24
de estudos visando à lrn- e 25, Anchieta a, nos dias
plantação de um sistema 26, 29 e 30 o Município d
de proteção ao consumidor Campo Erê.

para
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I nanças da Prefeitura de

Gaspar está solicitando aos

contribuintes em atraso

com os impostos Pre�JSlI e

Territorial Urbano, e ainda

Licenças e Alvarás, que re

gularizem sua situação
junto ao Departamento pa
ra não Incorrer em multa,
pois o prazo expirou no dia
31 de outubro último. Quem
não regularizar até o final
do presente mês, entrará
em dívida ativa além do
acréscimo de 40% de mui
ta sobre o total devido.

II ENCONTRO DO MOBRAL
CULTURAL DE SANTA
CATARINA
Mais de três mil pessoas

de 41 municípios catarinen

ses participaram do II En
contro do Mobral Cultural
de Santa Catarina (Emo
bresc), em ltuporanqe,
Durante o encontro hou

ve apresentação de ban
das musicais, de corais e

desfiles de escolares e

concursos de declamação,
oratória, canto individual,
canto coletivo, teatro, dan
ça folclórica, ballet, poe-

Notícias ela Municipalidade

'15 de Out. 2 x 1 V. Verde
Este o resultado do en

contro entre o 15 de Outu
bro de Indaial, e o Vasto
Verde de Blumenau, no úl
timo domingo em Indaial.
Germer, de Timbó e Flores
ta, dorninqo em Timbó, re
sultou em 2 x O para o Ger
mero

Gasparense 1 x 1 Sete
de Setembro. No próximo
domingo, estarão se con

frontando Germer e Sete

de Setembro, para decidir

o 2° lugar da chave.

Gasparense 1 x 1
Sete de Setembro
Nllson assinalou o pri-

Gabinete do Prefeito
O Prefeito Oswaldo Sch

neider tem comparecido a

todos os comícios de seu

partido, ocasião em que faz
um demonstrativo comple
to de sua atuação frente ao

Governo Municipal, inclusi
ve apresentando documen
tos à grande massa popu
lar que tem comparecido
para prestigiar os pronun
ciamentos dos candidatos
aos cargos de prefeito, vi
ce-prefeito e vereadores.

I Impostos
O Departamento de Fi-

I sia
humorismo, execução

instrumental individual. e

I
coletiva, t:o�a, desafIo,

mágica e mrrmca.

Um total de 60 medalhas
de prata e 55 troféus, doa

dos pela Secretaria da Edu

cacão foi conferido aos

pa;ticipantes que mais se

destacaram, além do Certi

ficado do " Emobresc.
A bandeira de Gaspar es-Iteve presente ao " Ema

bresc, nas pessoas de adir.

Barni, presidente do

MO-Ibral de Gaspar, e Luís R.

Schmitt.

Resultados da últilna rodada do ca
() � L. IE. r.

I

--------- ......
--------.

Jóias· Relógios· Óculos • Artigos para Presentes
Consertos em Geral

Rua CeI. Aristiliano Ramos, 522 - Caixa Postal, 53
Fone: 32-2203 - GASPAR - SANTA CATARINA

R�lojoaria e

1

Otíca Ern�st�

meiro tento para o Sete de
Setembro, aos 15 minutos
do 1° tempo, e Zezo, de ca

beça, no segundo tempo da
partida, para o Gasparense.

O Sete de Setembro for
mou çom José Carlos, João,
Aroldo e Armim; Chiqui
nho, Anísio e Toninho; Tar-

ato
I císio, Sarda, Nilson e Pepe.

Garparense: Danga. Val
ter, Vilson e Zezo; Dario,.
Marquinho, Escurinho, Ni ...
chola depois Jorge II; Go
dofredo, Giba. O juiz do
encontro foi Celso Bozano,
com atuação regular.

---------

Sivaldo
REPRESENTAÇÕES E DECORAÇÕSE

Paviflex, Carpet, Divisórias
Lambris, Forros, Papéis de Par�des.

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

Com Alado Pereira - Gaspar - se

Alfaiataria e Loja Gasparense
Especializada em Confecções, Armarinhos em Geral, calçados e jóias.

Desfie mil novecentos e sessenta e nove crescendo, ajudando Gaspar a crescer e atendendo melh
ALFAIATARIA E LOJA GASPARENSE DE PEDRO ZUCHI

or

Rua Ind. José Beduschi, 273 - Fone, 32-2270 - GASPAR -' Santa Catarina

I
J

"__I!IIaI_...thMllllllBlllUlDlhlidMiK_�� lIDIIIIIIIIDODIIIIIDRln'I'lm'IIDtIUJ"lllllflllll"IJJlmJmlml'llml"":ol'I',�,UJl!l ct:ct:::!��

Indústria e Comércio DECALCOMANIAS - CHAVEIROS _:'CALEN"Drai
@ , •

RIOS· E OUTROS SERViÇOS GRÃFICOS. !

rté de Artes Graflcas Rua Pref. Leopoldo Schramm, 455 - GASPAR _ SCª
Ltd

Fones 32-2141 ou 32-2163 J.......__

B. --!:;.!!.�UAL\,!�"" ....
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Desportista de Gaspar !
Colabore com o Clube Atlético Tupi, adquiriu

do bilhetes de sua promoção e habilite-se a .fabu-
lo�os prêmios!

_

A renda reverterá em prol da construção da
sede social do Clube índio. Adquira bilhetes e con

corra a cinco valiosos prêmios pela extração da
Loteria Federal de 13 de novembro de 1976:
1° prêmio: 1 Volkswagen 1.300 O,K.

,

2° prêmio: 1 Geladeira Consul - 9,5 pes
3° prêmio. 1 televisor portátil Colorado
4° prêmio: 1 liquidificador Arno
5° prêmio: 1 jogo completo de toalhas,

Colabore com a construção da sede social de
Clube Atlético Tupi!

/ '

Pedro Bonlfáelo Werner
n°. 2219

6- - - - - - - - -- - - - - - - --I

Vac
do t

._,

mpeac

JR

rnet
•

uem«

No 4° Torneio Leiteiro Re-I rama, com 57,090 quilos. O
1]Jonal, realizado recente- 2° lugar coube à vaca

..

La
;nente em Ibirama, a vaca dy Imperial ". com 53,900
"Herzi", de raça holandeza,l quilos e o 3° lugar para a

de propriedade de Alfredo', vaca "Rosinha", de Mário
tOeiser, de Presidente Ge- Lindner, de Presidente Ge
túlio, foi campeã geral, com I túlio.: com a produção de
e produção de 63,110 qui-jL!,8,350 quilos. A campeã da
10s de leite e a média de I raça

..

Jersey", foi a vaca

,gordura de 3 por cento. O I" Hermengarda", de proprie
título de campeã da' raça' dade de Luiz Alexandre, de
holandesa ficou com a va- Rio do Sul, com 49,370 qui
ca

.. Arruanda". pertencente los e a média de gordura
;:J Hermann Koehler, de lbi- de 4,1 por cento.
----------

eses

o

Doze pessoas já perde- Do choque de veículos"
ram a vida nos últimos três resultou a morte instantâ
meses, além de lesões cor- nea do Sr. Prudente Ventu
parais em mais 15, tudo 0- ri, estando sua esposa, que
casionado pelo trânsito. se encontrava na Brasília,

No último domingo, a po- internada no Hospital San
pulação foi abalada pelo a- ta Catarina, de Blumenau.
cidente que causou a mor- com lesões generalizadas.
te instantânea de Prudente - - - - - - - - - - -

Venturi. O acidente verifi
cou-se na localidade de
Gasparinho, envolvendo
uma Variant de Blumenau
e a Brasília de propriedade
da vítima. Às 9 h., quando
Prudente Venturi trafegava.
normalmente no sentido
GasparzinhojGaspar, num

trecho da estrada com mui
tas curvas, colidiu violenta
mente com á Variant que
desenvolvia alta velocida
de e que trafegava em sen-.
tido contrário. Os carros I
ficaram parcialmente des�1truidos.

ALVIR PEREIRA
n°. 2206

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

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

- - -
_--
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I
I
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.
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I

,

I
I
I
I
,....-
-- - -

- - - - - - - - - - ...... _,. - - - -,
- - - - - - - -- ..- - - - - - - --- - ,"

fABRICANTES DO XADREZ "IZA"

Cx. Postal .. 25..- F.ones: 2215-2225
Rua P. Leopoldo Schramm, 41,81499

SANTA CATARINAGASPAR

I

•
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Informativo da Câmara
Munici�al de Gaspar I Viacão .V�rJ�

,

Val�
Qfício ao Prefeito cipal de Gaspar.
Atendendo sollcltação do 5 - Caso contrário,

Vereador Celso Ht1ber, fei- quanto importa a indeniza
ta através de requerimen- ção para o Poder Públlccj.os
to, o presidente da Câmara danos ao desapropriado.
de Vereadores enviou ofí- 6 - Por conta de que
cio ao Prefeito Municipal despesa corrente será lan
de Gaspar, solicitando as cada tal indenizacão, caso

seguintes informações: Julgada Improcedente, pe
t-Oriqem da verba de desa- Ia Justiça, a desapropria
propriação e em que dota- ção.
ção foi lançada a indeniza-
ção da propriedade do Sr. Vereador reivindica
Bonifácio Schramm, vizi- providências
nho do Paraíso dos Pôneis. Foi solicitado ao Depar-

2 - O que, o Poder Públi- tamento de Obras da Pre

co fez de benfeitoria no feitura de Gaspar, provi
imóvel desapropriado. dências no sentido da co-

3 - Baseado em que dis- locacão de tubos na vala

.poslttvc legal o Poder Pú- que se encontra aberta jun
blico transferiu a um parti- to ao viaduto da �ua Brus

cular o imóvel desapropria- que. A vala está colocando
do. em risco de acidentes não

4 - Se já está julgada a só os veículos que por alí

desapropriação com ganho trafegam, mas também aos

de causa à Prefeitura Muni-' pedestres.

CRESCENDO PARA ,MELHOR _jSERVIR VOCÊ.
. _ .;

, 1tasa Olinda
ARTIGOS E CONFECÇÕES

'I' P/SENHORAS E CRIANCAS
OFERECE OS MAIS FINOS ENXOVAIS ,P/NOIVAS
GASPAR - SANTA CATARINA

< �

IMPRESSORA GRAFICART LTDA.

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

G A SPA R Santa Catarlna .

A PERFEiÇÃO EM IMPRESSÃO

Liderehurrasc�ri
A RECEITA DO MELHOR

ESPETO CORRIDO, ALMOÇO OU COMERCIAL

501 A DIREÇÃO DE

TARCISIO XAVIER WIESER

COM O MELHOR ATENDIMENTO

/-.---------

VITÓRia CORADINI
N°.' 2210

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

---�-----

t-
- - - ---r - - - -

1 JOSÉ CASAS

i N°, 2201
I
_----. ---,

-

�ARIA TEREZINHA
RAMOS'

N°. 2221

RONALDO GAERTNER·
N°. 2218

OSVALDINHO
n°. 2208

t "cco. eh 'C'
•••

-' t cessem- o os·sm e assem eh �?e5m e _
••

sO" 19 _.coO' • noese '1

AGORA LEIA UM CONSELHO DE UMA DONA DE CASA QUE ENTENDE DAS COISAS:'
"Não adianta procurar, melhor que CAFÉ BEDUSCHI, você não vai encontrar.

uschia
Rua Augusto Beduschi,59 - GASPAR -

p
r
\

.

\ -l
"".

••ce ........

CEVAL agr-O industrial SAa. BENEFICIANDO SOJA

PARA O BRASIL INTEIROOÀ-lXA l?OS'f'A1_ 45 89110' GASPAB1 se - BRASIL.
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BERNARDO L. SPENGLER

(Nadinha)

/

PAULO ANTÔNIO DOS.
SANTOS

I r

I
I
I
I
I
I
I
I

----------�-------
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-----

SÉRGIO JOSÉ DA SILVA

N°. 2216

CURRICULUM VIJAE

Dados Pessoais: Filho de

Max da Silva e Valéria S.

da Silva. Nascido em Gas

par, a 09 de setembro de

1950. Tem 26 anos. Soltei

ro. Funcionário da FURB,
onde exerce a atividade de

Monitor do Estágio Orien

tado da Faculdade de Di

reito (Blu7nenau). Reside à

Rodoviã Jorge Lacerda, n°.

4240, Poço Grande.

Fez o curso primário na

JOSÉ P. RE�NERT

(Dedél

n". 2209

Rua 15 de Novembro, 534 - 2° andar - Edif. Albor

Representante em Gaspar: 'Sr. FLAVIO RENATO HEINIG

�

I
�

I
I
1
I
1
1
I
1

CURRjCULUM-VITAE

! CURRICULUM VITAE Dados pessoais: Filho de

Candidato a Prefeito pe- de Antônio Francisco dos

ao Movimento Democrático Santos e de Otília Maria

IBrasileiro MDB( nas elei- dos Santos. Nascido em

ções de 1511111976. Gaspar, localidade de Gas-

Filho de Alberto Spen- .parinho, em 7 de março de

-gler e Da. Hilária Léa Spen- 1936. Tem 40 anos. É casa-

-sler, ambos já falecidos. do com Da. Osrnária Zuchi

Foi eleito vereador à Cã- dos Santos. Pai de 5 fi

snara Municipal em 1969, lhos. Reside à Rua CeI. A

.carqo que exerceu até 1973; ristiliano Ramos, 298.

}Em 1972 foi eleito vice-pre- Formação: Curso primá
Jeito pelo MDB, função que rio na Escola Estadual de

.exerce até esta data, tendo Arraial e na Escola de Por

ijnclusive desempenhado o to Arraial. Concluiu no Gru

.carqo de Prefeito Municipal po Escolar Honório Miran

no período de 19 de janeiro da .

-de 1976 a 19 de fevereiro Atividades: Pass'ou a de-

-de 1976, sendo que neste dicar-se ao comércio na

curto prazo de 30 dias rea- Rua Frei Solano e na Rua

lizou várias obras' de gran- Gel. Aristiliano Ramos. É

de importância para o nos- proprietário da Churrasca

;50 município. ria Progresso, no centro de

BERNARDO LEONARDO Gaspar. É membro do Dire

SPENGLER conta hoje tório Municipal dó MDB de

com 40 anos de idade, ten- Gaspar. 'É um dos fundado

do nascido em 1511211935, res do Partido no Município.

oe é residente na localidade É presidente da Associa-

I de Poco Grande, neste mu- cão de Pais e Mestres da

J1icípiÓ de Gaspar. Êscola Básica Honório Mi-

O exposto comprova tra- randa. Candidato à vice-pre

!balho, humildade e honra- feito, pelo MDB, na chapa

dez e uma crescente vonta- do candidato à prefeito pe

.de de servir com dedicação lo mesmo partido, Bernar-

.à terra natal. do Leonardo Epengler.

SEGUROS EM GERAL

///úveüGAM
Telefone, 32-2267 - GASPAR

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Exposição e vendas: Rua Aristiliano Ramos f

J__
-------------------------------�l

Escola Estadual de Poço
Grande e no Grupo Esco

lar Professor Honório Ml

randa. Cursou o Ginásio no

Colégio Aqrlcola de Cam-

/ boriú e Colégio Normal Frei

Godof edo, terminando o

secundário no Colégio Nor

mal Pedro II, em Blumenau.

No momento é conclulnte

do curso de Direito, pela
Fundação Educacional da

Região de BlumenatJ-FURB.

Atividades: Até a idade

de 21 anos exerceu as ati

vidades agrícolas com seu

pai. Porteriormente, exer

ceu atividades na Ceval

I S. A., e comerciante (pró-

I
prio). Em marçol74 ingres
sou na Prefeitura Municipal
de Gaspar, onde entre ou

tras atividades, ocupou o

cargo de Secretário. Em

maio de 1976 passou a ocu

par o cargo de Monitor no

Estágio de Direito da FURB.:
---------

ANTÔNIO PEREIRA

n°. 2217

I JOÃO M. DE SOUZA
n°. 2215

ROGERIO J. OLlNGER
n°. 2205 '\'
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Em solenidade simples son Camargo Filho - Vice

realizada no Anfiteatro da Presidente.
fundação Educacional da E no Diretório Acadêmi
:Região de Blumenau-FURB, co da Faculdade de Filoso
às 20 h ':la mi . de quinta- fia, Ciências e Letras da
fetra, rora 1 procedidas a FURB foram empossados
-transrnissâo e posse dos os acadêmicos Cláudio \ire
'presidentes dos cinco Di- brantz - Presidente, e
-retórios Acadêmicos da Francisco Pedro Carnpiqot-
fURB. .: to - Vice-Presidente.
!. À mesa diretora, cujos Juntamente com os Pre-
:trabalhos foram \ dirigidos sidentes e Vice-Presiden
.Welo Professor Lorival Be- tes tomaram posse os de
.ckhauser - Chefe da Divi- 'mais membros componen
são de Assistência ao Es- tes das chapas vencedo
.tudante - estavam presen- ras, ou sejam Secretários,
tes o Magnífico Reitor" da Tesoureiros, Oradores, Di
.FURB, Professor lqnáció retores de Departamentos
.lRicke.n; o Professor Oliva e Conselheiros.
rPedron, Diretor da Facul- Após a transmissão sim
."d_gde de Filosofia, Ciências bólica de posse, tomou a

,e Letras; o Professor 01'- 'palavra a acadêmica Cilay-
lando Gomes, Diretor da ne Figueiredo, Pr�idente
.Faculdade de Engenharia; o do Diretório "Clóvis Bevi
J�rofessor Antônio Moacir láquá "', da Faculdade de Di
Pereira, representante do reito, e cujo mandato na-

�Prof. Diderot Carli, Diretor quele momento entregava,
da Faculdade de Ciências diz e n d o em nome

Econômicas; o Professor de' todos os outros direto
Pedro Reis Júnior, repre- ses que entregavam os
sentante do Prof. Arlindo cargos, e em seu próprio,
Bernardt, Diretor da Facul- que o trabalho não será fá
dade de Direito; e ainda o cil. Mas que também não
Diretor da Faculdade de E- será tão difícil. Haverá tarn
ducação Física e Despor- bérn bons momentos. E .que
':tos, ou, seja, o Professor por isso valerá o sacrifício.
Loríváí Beckhauser. O Professor Lorival � Be-
Apos a abertura da sole- ckhauser, em nome dos Di

,oidade pelo Reitor. da retores das Faculdades da
jlFURB, o Chefe da Divisão FURB, congratulando-se
�,Ge Assistência ao Estudan- com os novos dirigentes a

te fez a apresentação ao cadêrnicos, destacou em

público presente, professo- sua alocução que" gostaria Ires e acadêmicos, dos no- de lembrar ao Presidente
-vos dirigentes dos cinco do Dlretór!o,' da Faculdade
;Diretórios Acadêmicos da de Engenharia que da mes
fURB. ma argila poderá surgir uma

No Diretório da Faculda- choupana ou um castelo; I.de de Ciências Econômicas lembrar ao Presidente do
tomaram posse Arthur Ha- Diretório de Educação Físi- '

•__"""""'_-==--_._, �ckbarth e Emílio Schramm,
:respectivamente Presiden-
1e g Vice-Presidente.,

No Diretório "Clóvis' Be
vtláqua", da Faculdade de
Direito, os acadêmico� E

duardo Pokrywiecki - Pre

stdente, e Dionari Marques
�ranquinho, Vice-Presi'den-
�e.

No Diretório. da Faculda-

kf de de Educação Física e

\ Desportos tomara� posse
�•

.os acadêmicos Jose Carto� 8.

\J Oonçalves da Luz -. PEesl
.dente, e Rita ,Soraia Koche

Ribeiro. �} .

� No Diretório A?a.dem�co
çJe Engenharia ClOVIS Dob

. er _ Presidente, e Nel-

ca que das mesmas regras
poderá surgir entusiastica
competição ou um tumulto
generálizado; lembrar ao

Presidente do Diretório de
Economia que com os mes

mos cifrões amealham-se
fortunas ou forjam-se as

mais fraudulentas falên
cias; ao Presidente do Di
retório de Filosofia Ilue
com as' mesmas palavras
compõe-se uma enlevante

v e
. ,.

poesia ou um palavreado
desconexo; lembrar os Pre.

sidentes do Diretório da
Faculdade de Direito que
com as mesmas leis con ....

segue-se uma plena liber....

dade ou uma sentença con

denatória. Caberá tão. so
mente a escolha destas ai �

_ ternativas àqueles que sa

biamente souberem utilizar"
da divina missão de dírí-
qir

"

VENDE·SE

Uma casa de madeira 7mx11 m

com terreno de 15mx25m a 3 km
do centro- de Brusque, 'no asfalto
de Itajaí, 3 anos de uso.

Tratarna Padaria Wanzuita em

Gaspar - SC.

ALUGA-SE
Aluga-soe uma casa de alvenaria

localizada na Rua José Honorato
Mueller, Contém oito peças, dois
banheiros e garagem. Interessados
poderão obter informações pelo
fone, 32-2155, ou diretamente com

Aldo Pereira, na mesma rua, n°.
145 - Gaspar.

Terreno medindo 61mx70m bem
no trevo de Joinvl li e, área própnla
para instalação de índústrta .

Tratar com· o proprietérto na 'Pa
daria Wanzuita, em Gaspar, Santa
Catarina.

Vende·se:
Um automóvel Galaxie, ano

1968, cor azul 'infinito, em 'excelen
te estado de conservação, e de
procedência qarentida. Preço abal
xo da tabela. Tratar com Marzinho
ou Pedro Heinert, nesta cidade.
Madeira
Estamos comprando estacas e to

ras. Tratar 'na Scata - Rua Itajaí,
In°. 1691, 'em Btumenau, ou com Na

gib Barbieri, em Barracão.

-

Uma casa de madeira €m Nave

qantes, 9mx11 m, com terreno de
15mx25m, frente para o mar a 50
metros do Aeroporto. Tratar na Pa
daria Wanzuita .

CASA EM ARMAÇÃO
Vende-soe uma casa de madeira

situada na Rua Artur Schnelder, na
Praia de Armação .. A casa tem as

dimensões dle 6 x 10, contém seis

peças, pintada à óleo e encontra- ,.se em estado de nova. Tratar com

Irmãos Bogo, na Vre'rde Vale.
I

Uma casa na praia de Gravatá,
chalé, 7mx9m, terreno de 13x25m,
1 ano de uso a 50m do mar, tratar
na Padaria Wanzuita.

MANICURE
Precisa-se de uma manicure. Tira

tar no Salão de Beleza Sul Améri
ca, à Rua Arisblliano Ramos. em

Gaspar -,

Oferta de emprego
Sylvio João Zimmermann - ln

dústria Cerâmica. 'está necessitan
do d.e moças e senhoras para .as
funções de serventes. Tratar dire
tamente com a diretoria da Indús
tria - Rua Prefeito Leopoldo Sch
rarnm, n° 115 .

e
FÁBRBCA DE

ESQUADRIAS E
MÓVEIS DE FERRO

Rua Itajaí, 607 - Fone 2271 - GASPAR-

•"00 d •••002 cF uc"•
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LUIZ FERNANDO POLI DÁRIO DESCHAMPS

osso Encontro
Frei Geraldo Freiberger, O. F. Mo

•

Transcrevemos para a

coluna de hoje, artigo de
frei Clarêncio, do CIC:

Finados e Advento
O mês de novembro se

abre com o dia dedicado
aos mortos.

É bom nos lembrarmos
dos que partiram para a e

ternidade. Bom para guar
dar a lembranca e a sauda
de deles. Bom' para que es

ta saudade que sentimos
aumente a nossa esperan

ça na vida que começa com

S morte. Bom porque nos le
va a rezar pelos mortos, a

nos unir com eles. Eles
continuam sendo membros

da Igreja. Eles continuam

pertencendo à nossa famí

Ila, à nossa comunidade.

No Credo nós rezamos:

ílCreio na comunhão dos
santos", que quer dizer:

ereto que continuamos uni

dos _ numa comum união

-- com os mortos e com os

vivos, com todos os que
creram e crêem no Senhor

Jesus e quiseram e querem

.chegar à Casa do Pai.

Para Deus não há morte.

para nós há a morte bioló

.glca, que é a porta para a

vida definitiva. S. Mateus

(22, 23-33) conta a respos

ta que Jesus deu aos sadu

ceus que perguntavam
. se

sxistia ou não ressurreição.
Jesus dá apenas uma razão,

e uma razão mais que su

ficiente e lógica: "Deus

não é Deus de mortos, mas

de vivos", isto é, na hora

em que morremos para o

.corpo e para o mundo,
continuamos a viver pa

ra Deus, sem nos des

flgar da grande família

.que é a Igreja, que é o Rei-

110 de Deus. O Prefácio da

Missa dos Mortos nos lem

bra tão bem: "A vida não

.nos é tirada, mas transfor

.rnada ",
Dia dos Mortos: 'dia da

saudade! Dia da esperança!
'Dia da certeza!

Se o mês se abre com o

dia de Finados, que expri
me um fim e um começo

ao mesmo tempo, novem-

, 'bro se fecha com o início

..do ano litúrgico: o Adven

·to. Advento quer dizer: a

.qullo que há de vir, aquelas
c,oisas que se aproxrrnam.

,L}os!umamos dizer que o

Advento prepara o Natal.

Prepara aquelas coisas ma

ravilhosas que Jesus nos

vai trazer em benefício de

toda a humanidade, para a

nossa salvação. Advento é

um tempo muito nosso,

muito humano. Não olha só

para o Cristo que vem, o

lha também para nós que
vamos receber o Redentor

e a redenção, que caminha

mos para o reencontro com

Deus. Por isso, o primeiro
domingo do Advento nos

traz um trecho do Evange
lho ligado ao fim do mun

do, àquele momento em

que Cristo terá completado
sua obra, terá reconduzido

todos ao Reino.

O Advento, se prepara a

vinda de Cristo no Natal,
abre também nossos olhos

e nos aponta a eternidade,
nosso nascimento definiti

vo. O Prefácio da Missa do
Advento exprime essa ver

dade assim: "Revestido da

nossa fragilidade, ele veio

a primeira vez p/realizar o

seu eterno plar.o de amor

e abrir-nos o caminho da

salvação. Revestido de sua

glória, ele virá uma segun

da vez, para conceder-nos

em plenitude os bens pro
metidos".

CONFERÊNCIA

VICENTINA NOVA
DIRETORIA

Aos vinte e cinco dias

do mês de setembro de

1976, às vinte horas, no Sa

lão São Francisco, da Paró

quia de Gaspar, reuniram

se os associados da Confe

rência Vicentina de Gas

par, para' a escolha e elei

ção do Presidente e, em se

guida dos membros dos que
irão compor a Diretoria no

período 1977178.
Os cargos ficaram assim

distribuídos: Assistente

Geral: Frei Geraldo Frei

berger; Presidente: Ludwig
Xavier Schramm; Vice-Pre
sidente: Pedro Valdemar

dos Santos; 1° Secretário:

João Regis da Silva; 2° Se

c-etário: Henrique Godo

fredo Nagel; Tesoureiro:

Marcos Francisco da Silva;
Conselho Fiscal: Pedro

Carlos Schmitt, Silvio Sch

ramm, Elenita Maria Sch

ramm; Vogais: Irmgaard
Bernz, Arnéllo Bordln, Ve

rônica Schmitt.

CURRICULUM VITAE
Dados pessoais: Filho\

CURRICUlUM VITAE de Teobaldo Lothar ües-

Dados pessoais: Filho de cahmps e Maria Elisa Des...

Eurides Luiz Poli e Maria champs. Nascido em GaS''''

Cecília Santos Poli. Nasci- par, a 3 de agosto de 1943.,

do em Gaspar, a 11 de se- Tem 33 anos. Solteiro. Pro
tembro de 1946. Tem 30 a- fessor universitário (le'Ci�

nos. Solteiro. Servidor pú- na na FURB e na Uníversf=

blico municipal (Secretário dade Federal de Santa Ca-;.·

da Junta de Servico Mili- tarina). Reside à Rodovi�

tar). Reside à Rua Prefeito Jorge Lacerda, 4947 - B�e'"

Leopoldo Schramm, 82 _ Ia Vista.

Centro. Formação: Fez o curso

primário na Escola Isolada

Formação: Fez o curso Estadual de Belchior Baixo'

primário no Grupo Escolar e Grupo Escolar secundá

Prof. Honório Miranda. Cur- rio completo nos serniné

sou o ginásio e o científico rios franciscanos de RO'...

no Colégio Normal Pedro deio, HioNeqro (PR) e AgtJ-,
II, em Blumenau. Está ma- dos (SP). Licenciado eM

triculado no Curso de Eco-: Letras (Professor de PortU'...

nomia da Fundação Educa- guês e Francês) pela FURS,·

cional da Região de Blume- Especialista em Cultutã

nau (FURB): cursou o pri- Francesa pela Unlversldâ

meiro semestre de 1976, de de Aix-Marselha (Fran
trancando a matrícula paraI ça). Pós-graduado em Le..

candidatar-se a Prefeito, tras (Mestre em Linguístr'"'

pelo MDB, em Gaspar. cal pela Universidade Fedell'

Atividade. Trabalha há ral de Santa Catarlna,

dez anos em contato com o Na área política, é Secr�

povo de todo o Município. tário do MBD, em Gaspaf..

Participou dos Censos de candidato a vice-prefeit�,..
1970 e 1972. Candidato no pelo MDB, na chapa de Lu,'

pleito de 15 de novembro Fernando Poli, candidato â

próximo, à prefeito pela le- prefeito, pelo mesmo part�,
genda do MDB. !,..:d;.;o;;..---------t

C()nv()(:at;ã()
O BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S. A.

_. BRADESC, está convocando para o dia 19 des

te mês, assembléia geral extraordinária do Banco,

à qual será apresentada proposta para elevar o

capital social da empresa, de Cr$ 1.310.400,000.ClQ

para Cr$ 1.500.000.000,00, atra,,:és .d� incorpor.a9ão

I de Reserva ao capital e a distribuição de-bonifica

ção, na forma de novas ações, da mesma qualida

de das que o acionista possua na data daquela as-

sembléia, dentro de um porcentual de 14,468%

sôbre a posição de cada um.

Trata-se de significativo rendimento ofereci-

do aos acionistas da organização, considerando

que, em 14 de junho deste ano, já havia sido dis

tribuida bonificação de 10%, a qual, somada à

que ora se propõe, de 14,468%, dá, àqueles que
têm seus recursos investidos em ações do Bra

desco, afora os dividendos de 12% ao ano, uma

valorização expressiva de 25,914% sobre sua po
sição acionária, neste exercício de 1976.
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Sexo, tristeza e flores. .. Expiação de Jeruza "I.
Mais de cem livros foram .'

vendidos d t I Estiveram presentes tarn-uran e o anca- ,
.

menta de "S T
.

t
• bem, na oportunidade, oexo, rrs eza .

d UDESC J
-

N'& Flores", de Emanuel Me- reitor a ,oao�-
deiros Vieira, na Assem- colau Carvalho e o presi
bléia Legislativa do Esta- dente do Conselho EstadNal
do "Um d d

. de Cultura, Theobaldo .Ja
. ver a eira suces- C t J dá"d ' os a amun a.so , segun o os responsa-

veis pela edição _' UDESC
Editora e Editora Movimen- Cerimônia de Formatura
to. Um grande número d,e João Carlos Deschamps,
autoridades, intelectuais le filho do casal Leonardo
amigos do autor estiveram João e Wanda Piazza Des
presentes ao acontecimen- champs, residentes em
to, que teve início às 20� nossa cidade, está convi-
30 e foi além de mela-noi- dando pessoas de sua rela
te. ção de amizades para a ce-

O livro de Emanuel reú- rimônia de formatura, dia
ne, em 79 páginas, 13 con- 3,12.76, pela Faculdade de
'tos que falam da desestru- Veterinária da Universida
turacão de um sistema de de de Pelotas (RS). Na mes
valores, acompanhada de ma Universidade, o jovem,
uma visão radical da socie- Luís Carlos Deschemps. fi
dade de consumo com to- lho também do distinto ca
dos' os seus vícios, tabus e sal da sociedade gasparen
mistificações. se, formou-se em 1974. Pa-
Emanuel, que possui 31 rabéns aos pais que, com

anos, já participou ante- poucos recursos, mas mui
riormente das 'antologias to esforço procuram enca
Rada de Fogo, Panorama minhar bem seus filhos na
'do Conto Catarinense e Os luta pela vida. Do casal
Melhores Contos Brasilei- ainda estudam mais 1 jo
ros.

II

Sexo, Tristeza & Flo- vem de 18 anos (1° Cientí
res

"

é sua segunda obra in-

I
fico), e outro com 12 anos,

dlvidual (a primeira foi "A na 5" série.

"

-------------------�--

é u
! J
l.

de cada
m
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EM QUALQUER TEMPO VOC� TEM LUCRO
CERTO COM AS
LETRAS DE CÃMBIO BESC.

Com as Letras de Câmbio BESC você compralucros, em qualquer tempo. Você ganha desde I

°b'omoBmEeSnClo _:ia t:ompra! pois as Ldetras de <;âm- , ,I nao em carencia, sen o negociaveis
quando você quizer. iAs Letras 'de Câmbio BESC lhe permitem até
planejar o que fazer com o lucro, pois ele é !
previsto antes da aplicação. A solidez do seu 1

investimento, a rentabilidade e a segurança
I

são garantidas pela BESC Financeira, que
emite as Letras de Câmbio BESC, e pelo
Governo do Estado.
Compre lacras com segurança em qualquer
tempo: Letras de Câmbio BESC - na BESC
Distribuidora ou nas agências do BESC.

--=-----------=-----=--!

Este é um país
que vai pra frente.

a.
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